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◇ ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן ֵמאּוָמן ◇

ֶסֶפר

ָעִלים ִלְתרּוָפה
ֵבי מֹוֲהַרַנ"ת ְקָרא ִמְכּתְ ַהּנִ

ְלִמיד  יק ִלְבָרָכה, ּתַ י ָנָתן ֵזֶכר ַצּדִ ֵבי מֹוֵרנֹו ָהַרב ַרּבִ ְכּתְ ְוהּוא ּמִ

ַתב  ר ּכָ ֶרְסֶלב ְזצּוַק"ל, ֹאשֶׁ ל ַאְדמֹו"ר מֹוֲהַר"ן ִמּבְ מּוְבָהק ׁשֶ

ַמִים  ּבּוֵרי ִיְרַאת ׁשָ לֹוֵמנּו ְלדֹורֹוָתם ּדִ י ׁשְ ְלָבָניו ְוְלַתְלִמיָדיו ַאְנׁשֵ

קּות ִנְפָלא ְוֵעצֹות ְקדֹוׁשֹות ַלֲעבֹוַדת  דֹול, ִהְתַחּזְ ְוִהְתעֹוְררּות ּגָ

ְמקֹור  נוֵבַע  ַנַחל  ַאְדמֹו"ר  ִמּתֹוַרת  ַהּנֹוְבִעים  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ָחְכָמה ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן.

ים  דֹוׁשִ ָבִרים ַהּקְ ְחְקקּו ַהּדְ ּיֻ ִמיד ַעד ׁשֶ ֶהם ּתָ ן ּבָ ַעּיֵ ּיְ ֵרי ְלֵמי ׁשֶ ַאׁשְ

ן  ּכֵ ִמים, ָאֵמן  ַהּיָ ל  ּכָ ה ְלּטֹוב לֹו  ּוְלַמֲעׂשֶ ִלּבֹו ְלעּוְבָדא  ּבְ ָהֵאּלּו 

ְיִהי ָרצֹון.

ִבים - ְכּתָ ִתיַבת ַהּמִ י ּכְ חֹות ְזַמּנֵ - ִעם ַמְפּתְ
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שער דפוס ראשון שהודפס בברדיטשוב, אוקראינה. שנת ה'תרנ"ו



ּתֹוֶכן ָהִעְנָיִנים

...................................................................... יא ֵבי מֹוֲהַר"ן ִמְכּתָ

ֵבי תקס"ז............................................... יא ִמְכּתְ

ֵבי תקס"ח............................................... יז ִמְכּתְ

ֵבי תקס"ט............................................. יח ִמְכּתְ

ֵבי מֹוֲהַרַנ"ת....................................................................כא ִמְכּתְ

ֵבי תקס"ז.............................................. כא ִמְכּתְ

ֵבי תקפ"ב.............................................. כג ִמְכּתְ

...............................................כו ֵבי תקפ"ג ִמְכּתְ

ֵבי תקפ"ד............................................... כז ִמְכּתְ

............................................ לה ֵבי תקפ"ה ִמְכּתְ

ֵבי תקפ"ו.............................................. מב ִמְכּתְ

ֵבי תקפ"ז............................................... נא ִמְכּתְ

...............................................נז ֵבי תקפ"ט ִמְכּתְ

ֵבי תק"צ................................................ סג ִמְכּתְ

............................................. סז ֵבי תקצ"א ִמְכּתְ

ֵבי תקצ"ב............................................. קא ִמְכּתְ

........................................... קלט ֵבי תקצ"ג ִמְכּתְ

ֵבי תקצ"ד........................................... קעא ִמְכּתְ

............................................ ריג ֵבי תקצ"ה ִמְכּתְ

ֵבי תקצ"ו................................................ ש ִמְכּתְ

ֵבי תקצ"ז........................................... שמב ִמְכּתְ

............................................שע ֵבי תקצ"ח ִמְכּתְ

...........................................שצז ֵבי תקצ"ט ִמְכּתְ

ֵבי ת"ר................................................. תכו ִמְכּתְ

ֵבי תר"א............................................. תעג ִמְכּתְ

............................................. תקכ ֵבי תר"ב ִמְכּתְ

ֵבי תר"ג............................................ תקסג ִמְכּתְ

...........................................תרכד ֵבי תר"ד ִמְכּתְ

ֵבי תר"ה...........................................תרפב ִמְכּתְ

ְלקּות מֹוֲהַרַנ"ת................................................... תרצא ב ִהְסּתַ ִמְכּתָ

ִלי...............................................................תרצו י ַנְפּתָ ֵבי ַרּבִ ִמְכּתָ

.............................................. תרחצ ן מֹוֲהַרַנ"ת י ִיְצָחק ּבֵ ֵבי ַרּבִ ִמְכּתְ

................................................ תשמח ין י ַנְחָמן ִמּטּוְלְטׁשִ ֵבי ַרּבִ ִמְכּתָ



ִבים ְכּתָ ִתיַבת ַהּמִ י ּכְ חֹות ְזַמּנֵ ַמְפּתְ

ּיֹות ַהּתֹוָרה ְרׁשִ י ֵסֶדר ּפַ ַח ַעל־ּפִ ַמְפּתֵ

ֵבי מֹוֲהַרַנ"ט ]�[; ֵבי מֹוֲהַר"י ]*[; ִמְכּתְ ֵבי מֹוֲהַרַנ"פ ]○[; ִמְכּתְ ֵבי מֹוֲהַר"ן ]◇[; ִמְכּתְ ִמְכּתְ

בראשית........................................................................... קנו;

 נח............. קטז; קנז; קנח; קנט; רד; רלא; רלב; רצא; שסד; 

שצז; תלט; תמ; *ז; *יז;

........ ל; ס; צב; קיז; קס; רה; רעא; רצב; שכג; שכד;   לך לך

שסה; שסו; שצח; תעד; תעה; *ח;

וירא.................. סא; צג; צד; צה; רו; רצג; שכה; שסז; תעו;

 חיי שרה........ ו; לא; לב; קיח; קיט; קסא; רנב; שכו; שצט; 

ת; תמא;

תולדות.................................... קכ; קסב; רנג; שכז; תעז; *ג;

 ויצא............. קכא; קכב; רז; רח; רט; רי; רלג; שכח; שסח; 

שסט; תא; *ט;

 וישלח................ ◇ז; ז; לג; סב; קכג; קסג; קסד; קסה; ריא; 

ערב; רצד; שכט; תב; תג; תמב; תמג

 וישב......... ד; כ; לד; לה; קכד; קכה; קסו; קסז; של; שעא; 

תד; תמד; תעח;

מקץ ]כל המכתבים מופיעים גם תחת ערך 'חנוכה'[ לו; קכו; קכז; קסח; 

תה; תמה;

......... ח; יב; יד; לז; שלא ]מופיע גם תחת ערך 'חנוכה'[; שלב;  ויגש

............... לח; לט; סג; צח; קכט; ריב; רלד; רעג; רצה;   ויחי

רצו; תמו;

..................... מ; סד; צא; קל; רנד; רצז; שלד; שעב;  שמות

וארא....... קלא; קסט; ריג; רעד; חצר; שלה; שעג; תח; תט;

בא............................................... ק; ריד; רנה; רצט; תי; תמז;

................ ט ; סה; קא; קע; ערה; ש; שלו; תמח; �ב; בשלח

יתרו... מא; סו; קעא; שלז; שעד; שעה ]מופיע גם תחת ערך 'ט"ו 

בשבט"[; תיא; תיב; 

משפטים............................................... קעב; רלה; שעו; תיג;

תרומה..................... י; קב; קעג; רטו; שא; שעח; תיד; תטו;

תצוה...............................סז; קעד; קעה; רטז; רנו; רנז; תטז;

................................................. קעו; רעו; תמט; תיז; כי תשא

.................................................. סח; רלו; שב; *א; �ה; ויקהל

......................... מב; קג; ריז; שלט; שמ; תנ; תנא; *ב; פקודי

........ טז; קעז; ריח; רלז; רעז; שג; שמא; שפא; תנב; ויקרא

...............מג; סט; קד; קעח; קעט; רנט; רס; רעח; שמב;   צו

שפב; שפג; *י;

שמיני..... ב; ע; קלב; קפ; רסא; רעט; שדמ ]מופיע גם תחת ערך 

'פסח'[ שפה; שפו; תכ; תנג;

............................................................. קפא; דש; תכא; תזריע

מצורע......................................... א; מה; עא; עב; קלג; קפב;

אחרי מות.................................................... יז; עג; שה; תכב;

קדושים................................... יח; מו; קפג; קפד; שמו; תנה;

אמור.................................................. ◇ב; ◇ו; רכא; רלט; תנו;

בהר.. עה; קפה; *יא ]מופיע גם תחת ערך 'פסח' ו'ספירת העומר'[; �ג;

בהר-בחוקותי..................................................................... קו;

בחוקותי................................................... ◇ג; מז; עו; שז; תנז;

במדבר............................. מח; מט; עז; קז; רכג; שמח; *יג;

.............. עח; קלו; קלז; קלט; קמ; רפב; תכז; תנח; �א; נשא

בהעלותך.... כז; עט; קח; רמא; רמב; רסב; שנ; שנא; תכח;

 שלח................... פ; קמא; קפז; קפח; רכד; רפג; שנב; שפז; 

תכט; תנט;

....................... נ; פא; קפט; רמג; רסג; רפד; שנג; שפח; קרח

 חקת............. נא; נב; פב; קמב; קמג; רכה; רפה; שח; שנד; 

שפט; שצ; תס;

 בלק................. כב; פג; קט; קצ; קצא; רכו; שי; שיא; שנה; 

שצא; שצב;

.................. נג; קמד; קמה; קצב; שיב; שיג; שנו; שצג; פנחס

מטות................................................................................... פד;



........................... קי; קצג; רסה־א; רסה־ב; *ד; מטות-מסעי

מסעי................................ יג; כג; שנז; תל; תלא; תלב; תסא;

 דברים............... כד; נד; פה; רמד; שיד; שנח; שצד; תלג; 
תסב; תסג;

ואתחנן................ ◇ח; כח; קיב; קצד; קצה; שטו; שטז; שיז;

.......... כא; כה; נה; פו; קיג; קצו; רכז; רמה; רסו; רפו;   עקב

שנט; שס; תלד; תסד; תסה; *ה; *יד; *טו; �ד; �ו;

........ יט; פז; פח; קיד; קמז; קצז; רמו; רפז; שיח; שיט;   ראה

שסא; תסו; תסז; *ו;

 שופטים.................... ◇ה; קטו; קמח; קצח; קצט; רפח; שכ; 

תלה; תסח; תסט;

 כי תצא........ נו; נז; ר; רכח; רסז; רפט; שכא; שסב; שצה; 

תלו; ○א;

 כי תבוא....... כו; פט; קמט; קנ; רכט; רמז; רסח; תלז; תע; 

תעא; *טז;

נצבים......................................................................... קנא; רא;

....................................................................... רמח נצבים-וילך

וילך.................................................................. ]לא נמצאו מכתבים[

האזינו..................................................... ה; צ; צא; קנג; תעב;

................................................. ]לא נמצאו מכתבים[ וזאת הברכה

ָרֵאל י ֵסֶדר מֹוֲעֵדי ִיׂשְ ַח ַעל־ּפִ ַמְפּתֵ

ראש השנה............................כט ]ב' דסליחות[; קנב ]ב' דסליחות[;

עשרת ימי תשובה..................................................רב ]יום ח'[; 

........... קנד ]עיוה"כ[;  רסט ]עיוה"כ[; ער ]עיוה"כ[; יום הכיפורים

 יום הכיפורים - סוכות... נט ]למחרת יוה"כ[; רג ]למחרת יוה"כ[; 

שצו ]בין יוה"כ לסוכות[;

סוכות................ רצ ]ערב סוכות[; שכב ]ערב סוכות[; רנ ]ג' חוה"מ[;

הושענא רבא.............................................. שסג; תלח; תעג;

 חנוכה..........תמה ]ב' דחנוכה[; קכו ]ג' דחנוכה[; קסח ]ג' דחנוכה[; 

]ר"ח טבת[;  ]זאת חנוכה[; לו  ]ו' דחנוכה[; שלא  ]ג' דחנוכה[; קכז  תה 

....קכח; שלג; תז; סיפור הסתלקות מוהרנ"ת; עשרה בטבת

ט"ו בשבט....................................................................... שעה;

תענית אסתר................................................................... תיט;

........................................................................ רנח; שפ; פורים

פסח....................קלד ]סמוך לפני פסח[; תנד ]סמוך לפני פסח[; מד 

]מוצאי שבת הגדול[; קה ]סמוך לפני פסח[; שפד ]סמוך לפני פסח[; שמג 

]ערב פסח[; תכג ]ערב פסח[; ריט ]ב' חוה"מ[; רכ ]ה' חוה"מ[; עד ]ערב 

שביעי של פסח[; שדמ ]אסרו חג[; *יא ]פסח שני[;

 ספירת העומר.......................... רכ ]ה לעומר[; תכד ]יא לעומר[;

שו ]יז לעומר[; תנה ]יח לעומר[; רלט ]כא לעומר[; שמה ]כג לעומר[; 

רכא ]כה לעומר[; רכב ]כו לעומר[; *יא ]כט לעומר[; תכה ]ל לעומר[; קו 

]לא לעומר[; *יב ]סמוך אחרי לג בעומר[; רמ ]לו לעומר[; שמז ]לו לעומר[; 

]מא לעומר[;  ]מ לעומר[; תכו  ]לט לעומר[; מח  ]לח לעומר[; רפא  רפ 

שבועות.............................................................................. קפו;

ִתיָבָתם ֹלא ָידּוַע ַמן ּכְ ּזְ ִבים ׁשֶ ִמְכּתָ

◇א; ◇ד; ג; יא; טו; נח; צו; צז; קיא; קלה; קמו; קנה; רכ; רל; רמט; רנא;שט; שלט;  שמט; שעז; שעט; תו;



ז

ָמה ַהְקּדָ
ְנָחס )במדבר רבה  ת ּפִ ָרׁשַ ה ּפָ ִמְדָרׁש ַרּבָ ָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּבְ ֶ ט, ָידּוַע ַמה ּשׁ ַהְמַלּקֵ ָאַמר 
ה ָחַלק  ֶרְתָך ְוַהְרּבֵ ה ׁשֵ ַע ַהְרּבֵ ַע, ְיהֹוׁשֻ ה ַעל ְיהֹוׁשֻ רּוְך הּוא ָאַמר ְלֹמשֶׁ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ כא, יד(, ַמה ׁשֶ

ְוכּו'.  ְפָסִלים  ַהּסַ ֶאת  ר  ְמַסּדֵ ָהָיה  ְוהּוא  ָך,  ּלְ ׁשֶ ַעד  ַהּוַ ֵבית  ּבְ ּוַמֲעִריב  ים  ּכִ ַמׁשְ ָהָיה  ְוהּוא  בֹוד,  ּכָ ְלָך 

ָכרֹו. "ַקח ְלָך ֶאת  ד ׂשְ ֵאינֹו ְמַאּבֵ ָרֵאל ׁשֶ ׁש ֶאת ִיׂשְ ּמֵ ׁשַ ּיְ ַדאי הּוא ׁשֶ ָכל ּכֹחֹו, ּכְ ֶרְתָך ּבְ הֹוִאיל ְוהּוא ׁשֵ

ה". ִרּיָ ֵאָנה יֹאַכל ּפְ ֱאַמר )משלי כז, יח( "נֹוֵצר ּתְ ּנֶ ם ַמה ׁשֶ ן נּון" ְוכּו' )במדבר כז, יח(, ְלַקּיֵ ַע ּבִ ְיהֹוׁשֻ

ֶאָחד  ֵמִאיׁש  ַמְענּו  ׁשָ ְולֹא  ָרִאינּו  לֹא  ֵמעֹוָלם  ה  ֵאּלֶ דֹורֹוֵתינּו  ּבְ ַהּיֹום  ּפֹה  ה  ֵאּלֶ ֲאַנְחנּו  ם  ּגַ ְוִהּנֵה 
ׁש  י ַמּמָ ָרִאינּו ִמּמֹוֵרנּו ָהַרב ר' ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ּכִ מֹו ׁשֶ ֶזה, ּכְ אֹוֶפן ּכָ ֵרת ֶאת ַרּבֹו ּבְ ׁשָ ּיְ ׁשֶ

ַעל ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵזֶכר  נּו אֹור ָהאֹורֹות ּבַ ל ַרּבֵ ל ּתֹוָרה ׁשֶ ם ּבֹו 'לֹא ָמׁש ִמּתֹוְך ָהֹאֶהל' - ָאֳהלֹו ׁשֶ ִנְתַקּיֵ

ְמִסירּות ֶנֶפׁש ּוְבִבּטּול  י, ּבִ רּות ּוְדֵבקּות ֲאִמּתִ ְ ִהְתַקּשׁ ר ֵאָליו ּבְ ָ בּוק ּוְמֻקּשׁ ׁש ָהָיה ּדָ י ַמּמָ יק ִלְבָרָכה, ּכִ ַצּדִ

ֵביתֹו ּוְבֶלְכּתֹו  ְבּתֹו ּבְ ׁשִ ָבה, ּבְ ה ּוְבִדּבּור ּוְבַמֲחׁשָ ַמֲעׂשֶ נּועֹוָתיו - ּבְ ָכל ּתְ ׁשֹות ַעְצמֹו ְלַגְמֵרי ְלַגְמֵרי ּבְ ַהְרּגָ

ְכּבֹו ּוְבקּומֹו. ׁשָ ֶרְך ּבְ ּדֶ ּבַ

יחֹוָתיו ְוִסּפּוָריו ְוִעְנָיָניו, ַהּכֹל ָהָיה סֹוֵבב ְוהֹוֵלְך ַרק ַעל קֹוֶטב ִעְנָין ֶזה, ְלהֹוִדיַע ּוְלַפְרֵסם  ׂשִ ְוָכל 
ּתֹורֹוָתיו  ַמֲאָמֵרי  ַמֲעַלת  ת  ַ ְקֻדּשׁ ת  ּוְגֻדּלַ ִלְבָרָכה,  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  נּו  ַרּבֵ ַמֲעַלת  ת  ַ ְקֻדּשׁ ת  ֻדּלַ ּגְ

ְלָהִפיץ  ְוכּו',  בּורֹוָתיו  ּגְ ָהָאָדם  ִלְבֵני  ְלהֹוִדיַע  ִעְנָיָניו.  ְוָכל  ּיֹוָתיו  ַמֲעׂשִ ְוִסּפּוֵרי  יחֹוָתיו  ְוׂשִ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ

ָאְמרּו  מֹו ׁשֶ ִביל ֶזה, ּכְ א ְלֶצֶות ָלֶזה ּוִבׁשְ ל ָאָדם. ְוָכל ָהעֹוָלם לֹא ִנְבָרא ֶאּלָ י ֶזה ּכָ ַמְעְינֹוָתיו חּוָצה, ּכִ

ִנים ַרּבֹות  יו ֶזה ׁשָ ם ַעְכׁשָ ִנים ּגַ ל ּפָ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ברכות דף ו:(. ְוִאְלָמֵלא ָזכּו ָהעֹוָלם, ַעל ּכָ

ֵלמּות, )ְוַכְמבֹוָאר  ׁשְ ּקּונֹו ּבִ א ִליֵדי ּתִ ָבר ָהָיה ָהעֹוָלם ּבָ קּותֹו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלַהּנֹות ֵמאֹורֹו, ּכְ ּלְ ַאַחר ִהְסּתַ

ָמקֹום ַאֵחר(. ה ּבְ ִמּזֶ

נּוָמה, ְוָכל  יו ּתְ ָנה ְלֵעיָניו ּוְלַעְפַעּפָ י ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה לֹא ָנַתן ׁשֵ ה מֹוֵרנּו ָהַרב ַרּבִ ְוִהּנֵה ָהִאיׁש ַהּזֶ
מֹו  קֹות ִמּתֹוַרת ַרּבֹו ַלֲאֵחִרים ּוְלַפְרֵסם ׁשְ ִעְנָין ֶזה, ִלְדלֹות ּוְלַהׁשְ יו ָהָיה עֹוֵסק ַרק ּבְ ְיֵמי ַחּיָ

ן  ר לא ְיֻאּמַ ה ְמאֹוד ּוִבְמִסירּות ֶנֶפׁש ָעצּום ְמאֹוד ֲאׁשֶ ִקיָדה ַרּבָ ׁשְ ֶזה ּבִ עֹוָלם. ְוָעַסק ּבָ דֹוׁש ּבָ דֹול ְוַהּקָ ַהּגָ

ַגת  ֲעבֹוַדת ה' ּוְבַהׂשָ בֹוָהה ְוֶעְליֹוָנה ְמאֹוד ּבַ י ָזָכה ְלַמְדֵרָגה ּגְ ְעּתֹו, ּכִ דֹוש ְמַסּיַ ר, ּוְזכּות ַרּבֹו ַהּקָ י ְיֻסּפַ ּכִ

ִאי  ֶ ֵלָמה, ַמה ּשׁ י ַוֲעָנָוה ׁשְ ְפלּות ֲאִמּתִ מּור ּוְבׁשִ יטּות ּגָ ְתִמימּות ּוִבְפׁשִ ה. ְוַהּכֹל ָהָיה ּבִ דֹוׁשָ ַהּתֹוָרה ַהּקְ

ה. ַעל ּפֶ ְכָתב ְולֹא ּבְ ְפָרִטּיּות ִעְנָין ֶזה, לֹא ּבִ ר ְלָבֵאר ּבִ ָלל. ְוִאי ֶאְפׁשָ ֵער ּכְ ר ְלׁשַ ֶאְפׁשָ

ים ְוזֹוַהר  "ס ּופֹוְסִקים ּוִמְדָרׁשִ יטּות, ׁשַ ְפׁשִ ה ּבִ י ָזָכה ִלְלמֹוד ַהְרּבֵ ְוָהָיה ִחּדּוׁש ִנְפָלא ְונֹוָרא ְמאֹוד. ּכִ
ָהָיה  ִלּמּודֹו,  ר  ִמֵסּדֶ ַמע ְקָצת  ָ ּשׁ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ ִסְפֵרי קֹוֶדׁש, ַעד  ָאר  ּוׁשְ ָלה  ַקּבָ ְוִסְפֵרי  דֹוש  ַהּקָ

ֵסֶדר ִלּמּודֹו. ּיֹוָמם ָוַלְיָלה ֵאינֹו עֹוֵסק ַרק ּבְ ּתֹאַמר ׁשֶ ָבר ֶזה, ִאם לֹא ׁשֶ ר ּדָ י ֶאְפׁשָ ְלּתִ י ּבִ ִלּבֹו ּכִ ֵער ּבְ ְמׁשַ

כַֹח  תֹו ּבְ ִפּלָ ל ּתְ ּלֵ י ָהָיה ִמְתּפַ ה, ּכִ ִפּלָ ֲעבֹוַדת ה' - ֲעבֹוָדה זֹו ּתְ ה ְמאֹוד ּבַ ַבד ֶזה ָהָיה עֹוֵסק ַהְרּבֵ ּוִמּלְ
ּוְבַתֲחנּוִנים  ה  ְתִפּלָ ּבִ ה  ַהְרּבֵ עֹוֵסק  ָהָיה  ם  ּגַ ִנְפָלא.  ּוִבְדֵבקּות  דֹול  ּגָ ּוְבִהְתַלֲהבּות  ָעצּום 



ָמה ַהְקּדָ ח

דֹול  ה, ּוְבִהְתעֹוְררּות ּגָ ים ַהְרּבֵ ִהּלִ ָכל יֹום ִמְזמֹוֵרי ּתְ י ָהָיה ָרִגיל לֹוַמר ּבְ דֹול, ּכִ יטּות ּגָ ְתִמימּות ּוְפׁשִ ּבִ

י  ּכִ ן  ְיֻאּמַ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ֶזה  ּכָ ֱאֶמת  ּבֶ ר  ּבָ ִנׁשְ ּוְבֵלב  ּנֹות,  ּוְמׁשֻ דֹולֹות  ּגְ ּוְצָעקֹות  ּוְבקֹולֹות  ֲעצּוָמה  ה  ּוִבְבִכּיָ

ר לֹא ָהיּו ְמקֹוָרִבים ֵאָליו  ם ֵמֲהמֹון ַעם ֲאׁשֶ ָרֵאל ּגַ ׂשְ ים ִמּיִ ים ַרּבִ יָנה ָאְזָניו. ְוַרּבִ ִצּלֶ ֹוֵמַע ּתְ ר, ְוָכל ַהּשׁ ְיֻסּפַ

ְיֵדי  ה, ַעל  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ דֹול  ּגָ ִהְתעֹוְררּות  ּבְ ם  ְלֻתּמָ ִנְתעֹוְררּו  ָלל,  ּכְ ָפָניו  ּבְ ירּו אֹותֹו  ִהּכִ ּלֹא  ׁשֶ ְוִכְמַעט  ָלל  ּכְ

דּוַע ּוְמֻפְרָסם ִעְנָין ֶזה. ּיָ ֶזה, ּכַ ּלֹו, ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ּקּון ֲחצֹות ׁשֶ ּלֹו ְוֵסֶדר ּתִ ים ׁשֶ ִהּלִ תֹו ַוֲאִמיַרת ּתְ ִפּלָ ְמעּו ּתְ ָ ּשׁ ׁשֶ

ִהְתּבֹוְדדּות ְוַתֲחנּוִנים  ַרְך, ּוְלַהְרּבֹות ּבְ יָחתֹו ִלְפֵני ה' ִיְתּבָ ָכל יֹום ְלָפֵרׁש ׂשִ ה ּבְ ם ָהָיה עֹוֵסק ַהְרּבֵ ּגַ
ֵער  ְמׁשַ ָהָיה  ּלֹו,  ׁשֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ ֲעבֹוַדת  ֵסֶדר  ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ ַעד  יֹום.  ָכל  ּבְ ה  ַהְרּבֵ עֹות  ׁשָ ְוכּו', 

"ל. ּנַ ה ְוַתֲחנּוִנים ּכַ ִפּלָ ל ָיָמיו ְוֵלילֹוָתיו ַעל ּתְ ה ּכָ ַבּלֶ ּמְ ָבר ֶזה, ִאם לֹא ׁשֶ ר ּדָ י ִאי ֶאְפׁשָ ִלּבֹו, ּכִ ּבְ

ל  ּבֵ ּקִ מֹות נֹוָראֹות ׁשֶ י ַהַהְקּדָ י ּתֹוָרה ִנְפָלִאים, ַעל ּפִ ׁש ִחּדּוׁשֵ ָכל יֹום ְלַחּדֵ ה ּבְ ָהָיה עֹוֵסק ַהְרּבֵ ם  ּגַ
ים  דֹוׁשִ ּמּוָבן ְקָצת ֵמִחּבּוָריו ַהּקְ ֶפר, ּכַ ָרם ֵהיֵטב ּוְלָכְתָבם ַעל ַהּסֵ יק ִלְבָרָכה, ּוְלַסּדְ ֵמַרּבֹו ֵזֶכר ַצּדִ

ִסְפרֹו ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות. ּבְ

ָרם  ָנם ּוְלַסּדְ קֹות, ּוְלַלּבְ ה ַהְעּתָ ה ְוַכּמָ ַכּמָ ַעְצמֹו ּבְ יק ִלְבָרָכה ּבְ נּו ֵזֶכר ַצּדִ ִסְפֵרי ַרּבֵ ָהָיה עֹוֵסק ּבְ ם  ּגַ
ה,  ְלַמֲעׂשֶ ֵמֶהם  ַהּיֹוְצִאים  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָרִכים  ְוַהּדְ ָהֵעצֹות  ּוְלָבֵרר  ָנכֹון,  יֹוֵתר  ֵסֶדר  ּבְ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ

ה  ּמָ רֹו ּכַ י ִסּדְ דֹול, ּכִ ִעְנָין ֶזה ָהָיה לֹו ֵעֶסק ּגָ ֶפר ִקּצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ְוִלּקּוֵטי ֵעצֹות. ְוַגם ּבְ ּמּוָבן ִמּסֵ ּכַ

ֶזה. ם ּבָ דּוַע ְלַהּיֹוְדִעים ּגַ ּיָ אֹוֶפן ַאֵחר, ּכַ ַעם ּבְ ָעִמים, ּוְבָכל ּפַ ּפְ

ֶזה ָהָיה לֹו  נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ְוַגם ּבָ ל ַמַאְמֵרי ַרּבֵ ִפּלֹות ַעל ֵסֶדר ּכָ ר ּתְ ה ְלַסּדֵ ָהָיה עֹוֵסק ַהְרּבֵ ם  ּגַ
ה  ְרפּו ַהְרּבֵ ׂשְ ּנִ ֶ ּשׁ ה  ִסים, ְלַבד ִמּמַ ְדּפָ ַהּנִ ִפּלֹות  ּתְ ִלּקּוֵטי  ִסְפרֹו  ּבְ ה  ִמּזֶ ּמּוָבן  ּכַ דֹול ְמאֹוד,  ּגָ ֵעֶסק 

דּוַע  ּיָ ָלל, ּכַ ּלא ָזכּו ָהעֹוָלם ִלְראֹוָתם ּוְלַהּנֹות ֵמֶהם ּכְ ֶ ּלֹו, ַמה ּשׁ ִפּלֹות ׁשֶ ֶדר ִלּקּוֵטי ּתְ ה ִחּבּוִרים ִמּסֵ ַהְרּבֵ

לֹוֵמנּו. י ׁשְ ין ַאְנׁשֵ ּוְמֻפְרָסם ּבֵ

יִבין ֶאת  ׁשִ ְדָבִרים ַהּמְ ה ּוַבֲאִריכּות, ּבִ ִבים ַהְרּבֵ ָכל יֹום ִלְכּתֹוב ִמְכּתָ ְמַעט ּבְ ָהָיה ָצִריְך ּכִ ֶ ְלַבד ַמה ּשׁ
דּוַע. ְוָכל ִמי  ּיָ ָבָריו ּכַ ָמא ֶאת ּדְ ּצָ ּתֹות ּבַ ר ָזכּו ִלׁשְ לֹוֵמנּו ֲאׁשֶ י ׁשְ ים ֵמַאְנׁשֵ ים ַרּבִ ֶפׁש, ַלֲאָנׁשִ ַהּנֶ

ָבר ֶזה, ִאם לֹא  ּדָ ר  י ֶאְפׁשָ ְלּתִ ּבִ י  ּכִ ִלּבֹו  ּבְ ֵער  "ל, ָהָיה ְמׁשַ ַהּנַ ָתָביו  ּכְ ְוָיַדע ְקָצת ֵמִעְנַין ֵסֶדר  ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ

"ל. ִתיַבת ִעְנָיִנים ַהּנַ ל ָיָמיו ַעל ּכְ ה ּכָ ַבּלֶ ּמְ ׁשֶ

יס  יק ִלְבָרָכה, ּוְלַהְדּפִ נּו ֵזֶכר ַצּדִ ל ַרּבֵ דֹוש' ׁשֶ ְנָין ַהּקָ ד 'ַהּבִ ל ָיָמיו ְלַיּסֵ ָעַסק ּכָ ֶ ְויֹוֵתר ַעל ֶזה, ַמה ּשׁ
ָרט  ּלֹו. ּוְבָכל ּפְ דֹוש ׁשֶ ְדָרׁש ַהּקָ ית ַהּמִ ד ְוִלְבנֹות ַהּבֵ ָעִמים, ּוְלַיּסֵ ה ּפְ ּמָ ים ּכַ דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ

תֹוְמֵכי ַנְפׁשֹו, ַאְך ַאף  ר ָהיּו ּבְ לֹוֵמנּו ֲאׁשֶ י ׁשְ ים ֵמַאְנׁשֵ דֹול ִעם ַרּבִ "ל, ָהָיה לֹו ֵעֶסק ּגָ ּוְפָרט ֵמִעְנָיִנים ַהּנַ

ים  ר ַרּבִ ִביל ֶזה. ְלַבד ֵמֲאׁשֶ ׁשְ ְנִסיעֹות ַרּבֹות ּבִ ה ַעל ֶזה, ְוַלֲעסֹוק ּבִ י ֵכן ָהָיה ָצִריְך ְלַבּלֹות ְזַמן ַהְרּבֵ ַעל ּפִ

ל  ָכה ִלְגמֹור ּכָ ּזָ דֹולֹות ַוֲעצּומֹות ּוְמִסירּות ֶנֶפׁש ָעצּום ְמאֹוד, קֹוֶדם ׁשֶ ָקמּו ָעָליו, ְוָהיּו לֹו ִמְלָחמֹות ּגְ

"ל. ִעְנָין ְוִעְנָין ֵמִעְנָיִנים ַהּנַ



ָמה טַהְקּדָ

ֵני ָאָדם  ּבְ ר ִעם  ה ְלַדּבֵ ד ִמּתֹוַרת ַרּבֹו ַלֲאֵחִרים, ְוָהָיה עֹוֵסק ַהְרּבֵ ָכה ְלַלּמֵ ּזָ ֶ ּשׁ ַעל ֶזה ַמה  ְויֹוֵתר 
דּוַע  ּיָ ה, ּכַ ה ַעל ֶזה ְזַמן ַהְרּבֵ ַרְך, ְוָהָיה ְמַבּלֶ ָכל יֹום ּוְלָקֵרב אֹוָתם ַלֲעבֹוַדת ה' ִיְתּבָ ה ּבְ ַהְרּבֵ

ִחיָרה ֶאָחד,  ּזֹוִכין ַלֲעזֹור ְלַבַעל ּבְ ה ְזַמן ְצִריִכין ְלַבּלֹות ַעל ֶזה, קֹוֶדם ׁשֶ ה ְיִגיעֹות ְצִריִכין ָלֶזה, ְוַכּמָ ּמָ ּכַ

ָעַסק  ָרֵאל, ׁשֶ ׂשְ ים ִמּיִ ים ַרּבִ דֹול ִעם ֲאָנׁשִ ָהָיה לֹו ֵעֶסק ּגָ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ַרְך. ּוִמּכָ ּוְלָקֵרב אֹותֹו ַלֲעבֹוַדת ה' ִיְתּבָ

דֹוׁשֹות  יחֹות ַהּקְ ּיֹות ְוַהּשִׂ ֲעׂשִ י ּתֹוָרה ְוַהּמַ ִעְנָין ֶזה ְלָקֵרב אֹוָתם ַלֲעבֹוַדת ה', ַעל ְיֵדי ַהִחּדּוׁשֵ ֶהם ּבְ ִעּמָ

י  ים ֵמַאְנׁשֵ ָכל יֹום ְלַרּבִ ים ּבְ ִבים ַרּבִ ָהָיה ָצִריְך ִלְכּתֹוב ִמְכּתָ ֶ יק ִלְבָרָכה. ְלַבד ַמה ּשׁ ל ֵמַרּבֹו ֵזֶכר ַצּדִ ּבֵ ּקִ ׁשֶ

ַרק  ְלָבָבם  ק  ּוְלַחּזֵ ּה,  ּבָ ֵיְלכּו  ר  ֲאׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ָלֶהם  ּוְלהֹורֹות  ֵאָלתֹו,  ׁשְ ַעל  ֶאָחד  ְלָכל  יב  ְלָהׁשִ לֹוֵמנּו,  ׁשְ

ל ַהּיֹום. ִיְרַאת ה' ּכָ ּבְ

ַרְך, ְוֵהן  ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ָבר ּבְ סּו ּכְ ָיֵדינּו, ִנְדּפְ י ּתֹוָרתֹו ַהּנֹוָדִעים ָלנּו ְוִנְמָצִאים ּבְ ה ֵמִחּדּוׁשֵ ְוִהּנֵה ַהְרּבֵ
ְברּו  ם ּגָ ַרְך ָעְתקּו ּגַ ִפּלֹות ְוכּו'. ּוְבֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ּקּוֵטי ֵעצֹות ְוִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות ְוִלּקּוֵטי ּתְ ֵהם ַהּלִ

ׁש. יַבת ֶנֶפׁש ַמּמָ ָרֵאל ְוָהָיה ָלֶהם ִלְמׁשִ פּוצֹות ִיׂשְ ָכל ּתְ טּו ּבְ ְ ּשׁ י ִנְתּפַ עֹוָלם, ּכִ דֹול ּבָ ם ּגָ ַחִיל, ְוָעׂשּו רֹוׁשֶ

ְגנּו  לֹוֵמנּו, ְולֹא ִהּשַׂ י ׁשְ ים ֵמַאְנׁשֵ ין ַרּבִ ִרים ּבֵ ּלֹו ַהְמֻפּזָ ִבים ׁשֶ ׂש ַאַחר ִמְכּתָ נּו ְלַחּפֵ ְמנּו ִלּבֵ ה ׂשַ ְוֵהן ַעּתָ
ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ ַאַחר  ַרּבֹות  ִנים  ׁשָ ֶזה  י  ּכִ ים,  ִ ּשׁ ִ ִמּשׁ ֶאָחד  ם  ּגַ אֹוָתם 

ר  דֹוָלה, ֲאׁשֶ ַרְך ּוְבֶחְמָלתֹו ַהּגְ ִיְתּבָ ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ר ָמָצאנּו ּתֹוָדה ָלֵאל  ָצם עֹוד. ְלַבד ְרֵאה ֶזה ֲאׁשֶ ְלַקּבְ

ים  דֹוׁשִ ִבים ַהּקְ ְכּתָ ם ְקָצת ֵמַהּמִ דֹוָלה ּגַ ָאֶרץ ְוִלְהיֹות ָלנּו ִלְפֵלָטה ּגְ ֵאִרית ּבָ ָחַמל ָעֵלינּו ָלׂשּום ָלנּו ׁשְ

ר  ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ֲאׁשֶ ִיְצָחק  ְפָלג ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב  ִתיק ְוָחִסיד ַהּמֻ נֹו ַהּוָ ּבְ ְוָיַגְענּו ּוָמָצאנּו ֵאֶצל  ּלֹו,  ׁשֶ

י ָנָתן ִזְכרֹונֹו  ַתב לֹו ָאִביו מֹוֵרנּו ָהַרב ַרּבִ ר ּכָ ים ֲאׁשֶ ִבים ָהַרּבִ ְכּתָ דֹול, ֵמַהּמִ ָתִבים ּגָ ְכִריְך ּכְ ָידֹו ּתַ ִנְמָצא ּבְ

ם  נּו. ְוֵצַרְפנּו ָלֶזה ּגַ ִחי ַנְפׁשֵ נּו ַוּתְ ַמח ִלּבֵ ׂשְ ה. ָראּו ֵעיֵנינּו ַוּיִ ֶמֶרת ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ִלְבָרָכה, ַוְיִהי ֶאְצלֹו ְלִמׁשְ

ְרצֹונֹו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהָיה  י ָיַדְענּו ׁשֶ לֹוֵמנּו. ּכִ י ׁשְ ים ֵמַאְנׁשֵ ָאר ֲאָנׁשִ ַיד ׁשְ ְמָצִאים ּבְ ִבים ַהּנִ ֵאיֶזה ִמְכּתָ

ְוַהּנֹוָרא  דֹול  ַהּגָ ה  ֲעׂשֶ ֵמַהּמַ ַאֲחרֹון  ּדֹור  רּו  ְיַסּפֵ ְלַמַען  עֹוָלם,  ּבָ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָביו  ִמְכּתָ ם  ּגַ טּו  ְ ּשׁ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ

ְפָרט ַעל ְיֵדי  עֹוָלם, ּבִ יק ִלְבָרָכה ּבָ דֹוש ֵזֶכר ַצּדִ נּו ַהּקָ ת ַרּבֵ ַ ּלּות ְקֻדּשׁ עֹוָלם, ֵמִעְנַין ְקָצת ִהְתּגַ ה ּבָ ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ

יק ִלְבָרָכה. י ָנָתן ֵזֶכר ַצּדִ ְתָקֵרב ֵאָליו מֹוֵרנּו ָהַרב ַרּבִ ּנִ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ַהִהְתָקְרבּות ַהּקְ

ל  יֵבי ַטַעם, ַעל ְיֵדי ּכָ ְבָעה ְמׁשִ ׁשִ ם ּבְ יב ֶאת ַנְפׁשָ ָרֵאל, ּוְלָהׁשִ ׂשְ ָבר ְלַהֲחיֹות ַעם ַרב ִמּיִ ַהּדָ ר  ְוִעּקַ
י  ֲאִמּתִ ֶכל  ְוׂשֵ ִנְפָלָאה  ָחְכָמה  ֶהם  ּבָ ְוֵיׁש  ּוְבָתִמים,  ֱאֶמת  ּבֶ ֱאָמִרים  ַהּנֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ּבּוָריו  ּדִ

ְמבֹוָאר  ַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה", )ּכַ ת ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו "ַהּנַ קֹור ְנֻקּדַ ׁשּוָעה ַהּנֹוְבִעים ִמּמְ ְוִנְפָלא, ּוַמְעְיֵני ַהּיְ

ֲאִריכּות ִנְפָלא(. ָמקֹום ַאֵחר ֵמִעְנָין ֶזה ּבַ ּבְ

ֶדֶרְך ֶאֶרץ  תֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ֵהן ּבְ ָכל ָהִעְנָיִנים, ֵהן ּבְ ִבים ֵאּלּו ּבְ ִמְכּתָ ן ּבְ ר ִיְמָצא ַהְמַעּיֵ ְוַהּתֹוֶעֶלת ֲאׁשֶ
ֱאֶמת ֵמֵאָליו ְיִביֵנם, ְוִיְראּו  ן ּבֶ ה, ַאְך ַהְמַעּיֵ ים ֵהּמָ י ַרּבִ ר ְלָפְרָטם ּכִ ְוַכּיֹוֵצא, ִאי ֶאְפׁשָ

ַמח ִלּבֹו ְוכּו'. ֵעיָניו ְוִיׂשְ

יב ִלְבנֹו ֶהָחִסיד ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק  ֵהׁשִ ֶ ה ּשׁ ם ֵהם ִמּמַ ֻכּלָ ם ּכְ ִבים ֻרּבָ ְכּתָ י ֵאּלּו ַהּמִ ּוֵמֲחַמת ּכִ
י ָהָיה ִאיׁש  "ל, ּכִ ל ָהַרב ִיְצָחק ַהּנַ ְבחֹו ׁשֶ יר ִמְקָצת ׁשִ ן ָרִאינּו ְלַהְזּכִ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ַעל ּכֵ



ָמה ַהְקּדָ י

ֶדֶרְך  ּבְ ְוַגם ְקָצת  ָיָמיו,  ל  ּכָ ּוַבֲעבֹוַדת ה'  ּתֹוָרה  ּבַ ה  ְוָעַסק ַהְרּבֵ עּוָריו.  ִמּנְ ְיֵרא ֱאלִקים ְוכּו'  ר  ְוָיׁשָ ם  ּתָ

ַעל  ִפי ְיָכְלּתֹו, ּבַ ה ַלֲאֵחִרים יֹוֵתר ִמּכְ א ָהָיה ְמַהּנֶ ַרּבָ ל ֲאֵחִרים, ַרק ַאּדְ ֶ ֶאֶרץ. ְוָכל ָיָמיו לֹא ֶנֱהָנה ִמּשׁ

ִרּיֹות, ּוָמָצא ֵחן  ַדַעת ִעם ַהּבְ רֹות, ּוְמעֹוָרב ּבְ ַעל ִמּדֹות טֹובֹות ִויׁשָ ְצָדקֹות ּוַמְכִניס אֹוְרִחים, ְוָהָיה ּבַ

ִעיר ַהּקֹוֶדׁש ְצָפת  ה ּבְ דֹוׁשָ ָאֶרץ ַהּקְ יָרתֹו ּבָ סֹוף ָיָמיו ָזָכה ִלְקּבֹוַע ּדִ ֵעיֵני ֱאלִהי"ם ְוָאָדם. ּוּבְ ֶכל טֹוב ּבְ ְוׂשֵ

ם טֹוב, ּוְמקֹום ְקבּוָרתֹו ָסמּוְך  ׁשֵ ם, ְוִנְפַטר ּבְ ּלָ ּכֻ ֵעיֵני  ד ְוָחׁשּוב ְמאֹוד ּבְ ם ָהָיה ִנְכּבָ תובב"א, ְוַגם ׁשָ

דּוַע. ּיָ ית יֹוֵסף ְוכּו', ּכַ ְלָחן ָערּוְך ּבֵ ר ׁשֻ ַעל ַהְמַחּבֵ דֹוש ּבַ ׁש ְלֶקֶבר ָהַרב ַהּקָ ַמּמָ

ְך ַעל ִרּבּוי  ל ּכָ ה ְלאֹוֵנן ּוְלקֹוֵנן ּוְלִהְתַמְרֵמר ּכָ ִהְרּבָ ֶ ְראֹותֹו ַמה ּשׁ ן ַאל ִיּפֹול ֵלב ָאָדם ָעָליו, ּבִ ּכֵ ַעל 
ִנְבַהל  ן ָהָיה  ּכֵ ְוִצְדָקתֹו, ַעל  תֹו  ּמָ ּתֻ ּגֹוֶדל  י ַהּכֹל ָהָיה ַרק ֵמֲחַמת  ּכִ ְוכּו',  בֹות ַהּטֹוְרדֹות  ַמֲחׁשָ

י  ּכִ ּוְבאֹוֶנס,  ׁשֹוֵגג  ּבְ ַוֲאִפּלּו  ְלַבד,  ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ַרק  ֲאִפּלּו  הּוא  ׁשֶ ל  ּכָ ָגם  ּפְ ֵמֵאיֶזהּו  ְוֶנֱחַרד ְמאֹוד  ז  ְוֶנְחּפַ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )ֲחִגיָגה ה.(. ֲחמּורֹות, ּוְכֵעין ׁשֶ ְמִזידֹות, ְוַקּלֹות ּדֹומֹות לֹו ּכַ ָגגֹות ּדֹומֹות לֹו ּכִ ׁשְ

ְוִיָראתֹו  ְוִצְדָקתֹו  תֹו  ּמָ ּתֻ ּגֹוֶדל  ַעל  יֹוֵתר  ּבְ ְמאֹוד  א  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֱאֶמת,  ּבֶ ן  ַהְמַעּיֵ יּוַכל  ַעְצמֹו  ּבְ ה  ּוִמּזֶ
ֶזה,  ם ּבָ ָלל ּגַ י לֹא ָרָצה ְלָהֵקל ָעָליו ּכְ י ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ּכִ ל ָאִביו ָהַרב ַרּבִ ַוֲחִסידּותֹו ׁשֶ

ָהעֹוָלם  רֹוב  ׁשֶ ָדָבר  ּבְ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְך  ּכָ ל  ּכָ ָהעֹוָלם  ּוַמְרִעיׁש  ק  ְמַדְקּדֵ ה  ַאּתָ ָמה  ְקָצָרה  ּבִ לֹו  יב  ּוְלָהׁשִ

ָרָצה  לֹא  ְוהּוא  קסד:(,  ַדף  סֹוף  ְתָרא  ּבַ ָבא  )ּבָ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ יֹום,  ָכל  ּבְ ּבֹו  ִלים  ִנְכׁשָ

ה ְמאֹוד  אי ְצִריִכין ִלְצעֹוק ָמָרה ַעל ֶזה ַהְרּבֵ ַוּדַ ּבְ ים ִלְדָבָריו, ׁשֶ א ִהְסּכִ ַרּבָ ָלל, ַרק ַאּדְ ֶזה ּכְ ְלָהֵקל ּלֹו ּבָ

ה ְיֵתָרה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְמָרּה  ּוְלׁשָ ּוְצִריִכין ְלַהֲחִזיָקּה  ר ָהָאָדם,  בֹוָהה ְמאֹוד ְוִהיא ִעּקַ ּגְ ָבה  ֲחׁשָ י ַהּמַ ּכִ ְמאֹוד, 

ק אֹותֹו  ִחּזֵ ֵכן  י  ּפִ ֶזה. ַרק ַאף ַעל  ּבָ ה  ַהְרּבֵ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ִדְבֵרי  ּבְ ְוַכְמבֹוָאר  ְמאֹוד ְמאֹוד, 

י ֵאין  לֹום, ּכִ חֹוָרה ַחס ְוׁשָ יֹוֵתר, ְולֹא ָיבֹוא ַעל ְיֵדי ֶזה ְלַעְצבּות ּוָמָרה ׁשְ ל ַעל ְיֵדי ֶזה ּבְ ְלּבֵ ְלַבל ִיְתּבַ

ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֵלמּות  ְוִלׁשְ ְלָכל טּוב  ִלְזּכֹות  חֹון  ּטָ ּבִ ֵיׁש  ים  ַהַחּיִ ֶאל  ר  ְיֻחּבַ ר  ֲאׁשֶ ּוְלָכל  עֹוָלם,  ּבָ ֵיאּוׁש  ׁשּום 

ל  ּכָ ָיִבין  ְוָנבֹון  ֶהם,  ּבָ ּיֹאֵחז  ׁשֶ ֵרי  ִעְנָין ֶזה, ַאׁשְ ּבְ ים ָהֵאּלּו  דֹוׁשִ ִבים ַהּקְ ְכּתָ ּמִ ּבַ ה  ְמבֹוָאר ַהְרּבֵ ּכַ ֱאֶמת,  ּבֶ

ָבר ַלֲאׁשּורֹו: ּדָ
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ֵבי מֹוֲהַר"ן ִמְכּתָ
ֵבי תקס"ז ִמְכּתְ

א
]ֶזה ָהִאֶּגֶרת ָּכַתב ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ַז"ל ֵמאֹוְסְטְרָהא ִלְכַלל ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ֶׁשִּיְתַּפְּללּו ֲעבּורֹו, ִּכי ָהָיה לֹו 

ָאז ֵמחּוׁש ְוחֹוַלַאת ָּגדֹול, ּוִבֵּקׁש ְמאֹד ֶׁשִּיְתַּפְּללּו ֲעבּורֹו, ְוַאַחר ָּכְך ָׁשב ְלֵאיָתנֹו. ּוְבבֹואֹו ְלֵביתֹו ָאַמר, ֶׁשֵהם 

ָּפֲעלּו ִּבְתִפָּלָתם ֶׁשָּׁשב ְלֵאיָתנֹו ֵמַהחֹוַלַאת ַהַּנ"ל. ִנְמָצא ֵאֶצל ר' ַסֽעְנֶּדר ְטָראִוויֶצער ִמְּצַפת, ְוֻהְעַּתק ע"י 

ר' ְׁשמּוֵאל הֹוְרִויץ ַזַצ"ל[

ִפים  ּתָ ֻ ַהּשׁ ְוָהֲאהּוִבים[,  ַהּטֹוִבים  ְיִדיַדי  ]ֶאל  ְפַרְייְנד  ע  ִליּבֶ ַמְייֶנע  ְפַרְייְנד,  גּוֶטע  ַמְייֶנע  צּו 

ִעיִמים. ֱאָהִבים ְוַהּנְ ַהּנֶ

ים, ָוואִרים ִאיְך  ין ְלזּוָגִתי ֵמָאה ֲאֻדּמִ עּבִ ּגֶ ֵזייֶער, ַאז ִאיר ָזאְלט  ֵזייֶער  עט ַאְייְך  ִאיְך ּבֶ
]ַאִני  רֹויס,  ּגְ ֵזייֶער  אן  ּכַ ּבְ ֶזעֶנין  הֹוָצאֹות  י  ּדִ הֹוָצאֹות,  אֹויף  ין  ָהאּבִ ִפיל  ַדאְרף  ּבְ

הֹוָצאֹות,  ַעל  ה  ַהְרּבֵ ָצִריְך  ֲאִני  ׁשֶ ְגָלל  ּבִ ֲאדּוִמים,  ֵמָאה  ְלזּוָגִתי  נּו  ּתְ ּתִ ׁשֶ ְמֹאד,  ְמֹאד  ם  ִמּכֶ ׁש  ְמַבּקֵ

ִפיר  ְוָקא,  ּדַ יל  ִניט ָטאּפִ ֶזה.  ָתב  ּכְ ָלֶכם מֹוֵסר  ר  ְיַסּפֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ דֹוִלים[  ּגְ אן ְמֹאד  ּכַ ְוַההֹוָצאֹות 

רּוָטה  פּול, ְוֵאין ִלי[ ֲאִפּלּו ּפְ ָעִמים ּכָ ע ּפְ א ַאְרּבַ פּול ַדְוָקא ֶאּלָ ָמאל ַאזֹוי ִפיל, ִאיְך ָהאּב ִניט ]לֹא ּכָ

י  ָרֵאל, ִעם ַרּבִ י ִיׂשְ ָהַרב ַרּבִ ה ּבְ י ֹמשֶׁ ם ְמֹאד[, ַרּבִ ׁש ִמּכֶ עט ִאיְך ַאְייְך ֵזייֶער ]ֲאַבּקֵ ַאַחת. ּבֶ

ֶוועל  ִאיְך  ַאז  ִיְרֶצה ה'  "ל. ִאם  ּנַ ּכַ ֵאַלי[ ָמעֹות  לַֹח  ]ִלׁשְ ִמיר  יְקען  ׁשִ ֶהעְנֶיע, צּו  ן  ּבֶ ה  ֹמשֶׁ

ב  ֵ ָאבֹוא ְלֵביִתי ֶאְתַחּשׁ ׁשֶ ֶרעִכיֶנין ִוויא ִאיר ֶוועט ֶוועִלין ]ּכְ ַאֵהיים קּוֶמען ֶוועל ִאיְך ִמיר ָאּפְ

לַֹח  ֹאֶפן ַאֵחר, ַרק ִלׁשְ ּלֹא ַלֲעׂשֹות ּבְ ָבר, ׁשֶ ַלׁש ַהּדָ ל ְוֻהׁשְ ְרצּו[, ֻהְכּפַ ּתִ מֹו ׁשֶ ּבֹון ּכְ ֶכם ַהֶחׁשְ ִאּתְ

ד. ֶכף ּוִמּיָ ַסע[ ּתֵ ּתִ ם ְלָזֵרז ֶאת זּוָגִתי ַאז ִזי ָזאל ָפאִרין ]ׁשֶ ֵמָאה ֲאדּוִמים. ּגַ

לֹוֵמנּו, ַאז ֵזייא ָזאִלין  י ׁשְ עְמרֹוב ּוְלָכל ַאְנׁשֵ י ָנָתן ִמּנֶ ם ְלהֹוִדיַע ִליִדיִדי מֹוֵרנּו ָהַרב ַרּבִ ּגַ
ֵלָמה, ַמיין חֹוַלַאת ֶוועל  יְקען ַאְיין ְרפּוָאה ׁשְ עִטין ַאז ֶער ָזאל ִמיר ׁשִ אט ּבֶ ַפאר ִמיר ּגָ

ל ַזיין ַפאר ִמיר  ּלֵ ֵלּה. ַרק ִאיר ָזאְלט ִמְתּפַ ָלא ִלְתַרע ַמּזָ י ֵהיֵכי ּדְ ען ּכִ ַרְייּבְ ִאיְך ַאייְך ִניט ׁשְ

ּלֹא ִלְתַרע  ֵדי ׁשֶ ֲחָלה ֲאִני לֹא ֶאְכּתֹב ָלֶכם, ּכְ ֵלָמה. ֶאת ַהּמַ ַלח ִלי ְרפּוָאה ׁשְ ׁשְ ּיִ ׁשּו ַעבּוִרי ֵמה' ׁשֶ ַבּקְ ּיְ ]ׁשֶ

ט צּו ַפאְרֶגעְסן ִדי טֹובֹות ָוואס  ה. אּון ִניׁשְ ה ּוְתִפּלָ ִפּלָ ָכל ּתְ ְללּו ֲעבּוִרי[ ּבְ ְתּפַ ּתִ ַמָזֵליּה, ַרק ׁשֶ

יִתי ְלָכל ֶאָחד  ָעׂשִ ּכַֹח ֶאת ַהּטֹובֹות ׁשֶ יז ַאֶהער ]ְולֹא ִלׁשְ יָטאהן ּבִ ִאיְך ָהאּב ַאייְך ִאיְטִליֶכען ּגִ
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ל  ין )ְרפּוָאה(, ָקאְנט ִאיר ָנאְך ְמַקּבֵ עּבִ ַרְך ֶוועט ִמיר ּגֶ ם ִיְתּבָ ֵ ר ַאז ַהּשׁ יו[. אּון ֶאְפׁשָ ַעד ַעְכׁשָ

י[. ּנִ ל טֹובֹות ִמּמֶ ם ְלַקּבֵ ן ִלי )ְרפּוָאה(, ּתּוְכלּו ּגַ ַרְך ִיּתֵ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ַזיין טֹובֹות פּון ִמיר ]ְואּוַלי ׁשֶ

ב צּו  ַהּלֵ ַנת  ַכּוָ ּבְ י ָהֲעלּוָבה,  ַנְפׁשִ ַעד  ּבְ עִטין  ּבֶ ֵזייֶער צּו  עט  ּבֶ ְוֵרַעי, ִאיְך  ֲאהּוַבי ַאַחי 
עפּוֶנען ַאז ִאיְך  עְרַמאְנט ַאייְך ִאיְטִליֶכער ִווי ַאזֹוי ִאיְך ָהאּב ַאייְך ּגֶ עִטין, ּדֶ ּבֶ

ַראְכט  ִמּיּות ִאיְך ָהאּב אֹויְסִגיּבְ רּוָחִנּיּות ְוַגׁשְ ֶרְסֶלב, אּון ִוויִפיל ּכֹחֹות ּבְ יקּוֶמען ַקיין ּבְ ין ּגִ ּבִ

ַרְך, ַאז  ם ִיְתּבָ ֵ עִטין ַהּשׁ ר ַאז ִאיר ָזאְלט ַהייְנט ַפאר ִמיר אֹויְך ּבֶ ער יֹשֶׁ ַארּום ַאייְך. ִאיז ּדֶ

ב,  ַנת ַהּלֵ ַכּוָ ׁש ּבְ י ָהַעלּוָבה ְלַבּקֵ ׁש ֲעבּור ַנְפׁשִ ׁש ְמֹאד ְלַבּקֵ ַרְך ָזאל ִמיְך ֵהייִלין, ]ַאַבּקֵ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ִמּיּות  ְוַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ּבְ ּכֹחֹות  ה  ְוַכּמָ ֶרְסֶלב,  ִלּבְ אִתי  ּבָ ׁשֶ ּכְ ֶאְתֶכם  ָמָצאִתי  ֵאיְך  ֶאָחד  ל  ּכָ ָלֶכם  רּו  ְזּכְ ּתִ

ֵאִני[,  ְיַרּפְ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ֵמה'  ֲעבּוִרי  ׁשּו  ַבּקְ ּתְ יו  ַעְכׁשָ ׁשֶ ר הּוא  ַהּיֹוׁשֶ ּוִמן  ְסִביְבֶכם,  י  ַקְעּתִ ִהׁשְ

ַהְראֹות ה' ִלי נַֹעם ִזיוֹו. ּבְ

ט צּו ְקִריִגין,  ת ְנעּוִרים ִאיז ִניׁשְ ם ְמָזֵרז צּו ַזְיין ֶאת זּוָגִתי ִזיא ָזאל ָפאִרין, ָוואִרין ֵאׁשֶ ּגַ
ת ְנעּוִרים  ֵאׁשֶ ְגַלל ׁשֶ ע, ּבִ ּסַ ּתִ ם ְלָזֵרז ֶאת זּוָגִתי ׁשֶ רֹוְיֶסע הֹוָצאֹות. ]ּגַ לֹויז ּגְ ּוִבְפָרט ֶעס ִאיז ּבְ

דֹולֹות[. ה ַרק הֹוָצאֹות ּגְ ּזֶ ְפָרט ׁשֶ ֵאין ִלְמצֹא, ּוּבִ

עְרֶוועִגין צּו קּוֶמין, ִאיְך ֶוועל ִאם  עט ַאְייְך ַאז ֶעס ָזאל ֵקייֶנער פּון ַאְייְך ִניט ּדֶ ם ִאיְך ּבֶ ּגַ
ַאף ֶאָחד לֹא ָיֵעז ָלבֹוא, ַוֲאִני ִאם  ם ׁשֶ ׁש ִמּכֶ ם ֲאַבּקֵ ָקרֹוב קּוֶמין צּו ָפאִרין. ]ּגַ ם ּבְ ֵ ִיְרֶצה ַהּשׁ

ָקרֹוב ֶאַסע ְוָאבֹוא[. ִיְרֶצה ה' ּבְ

ִאי ִלּבָ ַתְוָנא ּדְ ם ָיִתיב ּבְ ֱאֶמת ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּכֶ ְבֵרי אֹוַהְבֶכם ּבֶ ֲהלֹא ּכֹה ּדִ

הּו. ְמֵרהּו צּורֹו ִויַחּיֵ ְמָחה ִיׁשְ ן מֹוֵרנּו ָהַרב ׂשִ ַנְחָמן ּבֶ

ָהָרָמה.  ַמֲעָלתֹו  ְלִפי  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ְלָכל  לֹום[  ׁשְ ּבִ ]ִלְדרֹשׁ  צּו ְגִריֶסען 
ַפאר  ָזאִגין  צּו  ִניט  אּון  ִגיְך,  ָפאִרין  ָזאל  ִזיא  זּוָגִתי  ֶאת  ַזיין  צּו  ְמָזֵרז  ָבר  ַהּדָ ל  ֻהְכּפַ

ְולֹא  ָלּה  ְולֹא לֹאַמר  ַמֵהר,  ַסע  ּתִ ׁשֶ זּוָגִתי  ]ְלָזֵרז ֶאת  ִקיְנֶדער פּון ֶדעם,  י  ּדִ ִניט ַפאר  ִאיר אּון 

ה[. ַלְיָלִדים ִמּזֶ

"ל. ְמָחה ַהּנַ ן מֹוֵרנּו ָהַרב ׂשִ ַנְחָמן ּבֶ
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ב

ת ֱאֹמר )תקס"ז ַזאְסַלב(. ָרׁשַ ַרְך, יֹום ה' ּפָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

י  ּתִ לֹום זּוָגתֹו, ִהיא ּבִ ע ֵנרֹו ָיִאיר ְויֹוִפיַע, ִעם ׁשְ ִגיד מֹוֵרנּו ָהַרב יֹוׁשֶ ִני ַהּנָ ְלַיד ֲאהּוִבי ֲחָתִני ָהַרּבָ

ְחֶיה ָאֵמן. ּתִ נּוָעה ְוַהַחְכָמִנית ָמַרת ָאְדיל ׁשֶ ַהּצְ

יַע ְלָיִדי, ּוְמהֹוַדְעָנא  ל ִהּגִ ָאה רּוּבָ ם ַהּמֵ ת ֱאֹמר, ּגַ ָרׁשַ יֹום א' ּפָ ְבֶכם ּבְ בֹוד ִמְכּתַ יַעִני ּכְ ִהּגִ
ם  דֹוָלה. ּגַ ּנּוי ּגְ ת קֶֹדׁש ַזאְסַלב, ַוֲחמֹוְתָך ֵיׁש ָלּה ׁשִ ְקִהּלַ ו ֲאִני ִמְתּגֹוֵרר ּבִ ַעְכׁשָ ׁשֶ

ה  ְקדֹוׁשָ ה  ְקִהּלָ ּבִ ב  ֵאׁשֵ ּפֹה  י  ּכִ בּועֹות,  ׁשָ ַעל  קֶֹדׁש  ְלַמֲחֵניֶכם  ָאבֹוא  ּלֹא  ׁשֶ ְמהֹוַדְעָנא 

ִמיד. לֹוְמָך ּתָ ָך ַהּדֹוֵרׁש ׁשְ ִאי חֹוֶתְנָך אֹוֵהב ַנְפׁשְ לֹום. ִמּנָ ים ְוׁשָ ַזאְסַלב, ְותּו לֹא ִמיֵדי, ַרק ַחּיִ

הּו. ְמֵרהּו צּורֹו ִויַחּיֵ ְמָחה ִיׁשְ ן מֹוֵרנּו ָהַרב ׂשִ ַנְחָמן ּבֶ

י. ּנִ י ה' ָעַזר ִלי ְולֹא ָעַזב ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו ִמּמֶ ְרפּואֹות, ּכִ ֵאין ֲאִני עֹוֵסק ּבִ ּוְמהֹוַדְעָנא ׁשֶ

"ל. ַנְחָמן ַהּנַ

ָרֵאל ִעם  ֵכָנם ְיִדיִדי מֹוֵרנּו ָהַרב ִיׂשְ ָהַרב, ִעם ׁשְ ה ּבְ לֹום ְיִדיִדי מֹוֵרנּו ָהַרב ֹמשֶׁ ׁשְ ִלְפֹרס ּבִ
ַתב ִלי ְלהֹוִדיַע לֹו ִאם  ּכָ ׁשֶ ן ֶהעְנֶיא. ְואֹודֹות  ּבֶ ה  ְיִדיִדי מֹוֵרנּו ָהַרב ֹמשֶׁ ִפי  ּתָ ׁשֻ

יב. ָהׁשִ יו ְוֵאין ֲאִני יֹוֵדַע ַמה ּלְ י ְצלּוָלה ַעְכׁשָ ְעּתִ ְרפּואֹות, ֵאין ּדַ ַיֲעסֹק ּבִ

"ל. ַנְחָמן ַהּנַ

לֹוֵמנּו. י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ לֹום ּכָ ׁשְ ִלְפרֹס ּבִ

"ל. ַנְחָמן ַהּנַ

ָרׁשּום  ִטים, ּכָ ַחּיָ ה ַזאְסַלב ְלֵבית ָהַרב ּדְ ה ְקדֹוׁשָ ְלחּו ִלְקִהּלָ ׁשְ ֶרת, ּתִ ְלחּו ִלי ִאּגֶ ׁשְ ּתִ ּוְכׁשֶ
ֶרת. ִאּגֶ ח ּבָ ּנָ יָמה ַהּמֻ ְרׁשִ ּבָ

ִתי  ׁשָ ּקָ ּבַ לֹוְמֶכם ַהּטֹוב.  ׁשְ ְחֶיה ּפֹוְרִסים ּבִ י ָמַרת ִמְרָים ּתִ ּתִ ם ּבִ זּוָגִתי ָמַרת ָסאְסֶיע, ּגַ
לֹום  ה ַחס ְוׁשָ ֲעׂשֶ ּלֹא ּתַ ָמָרא ּופֹוֵסק, ׁשֶ עּור ּגְ ָכל יֹום ׁשִ ְלֹמד ּבְ ּתִ ֵמֲאהּוִבי ֲחָתִני ׁשֶ

ל ָהָאָדם. י ֶזה ּכָ ר, ַרק ֶאת ָהֱאלִֹקים ְיָרא ְוכּו' ּכִ ֵפל ִעּקָ ִמּטָ

"ל. ַנְחָמן ַהּנַ

ם. ּלָ לֹום ּכֻ ׁשְ מּוֵאל, ּפֹוֵרס ּבִ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ׁשְ ְיִדיִדי ָהַרּבָ
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ג
ַז"ל  ְיִחיֵאל  מו"ה  ָהַרב  ְלָאִחיו  ֶׁשָּכַתב  ְּבַעְצמֹו  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ַיד  ְּכִתיַבת  ֵמִאֶּגֶרת  ְּבאֹות  אֹות  ]ַהְעָּתָקה 

ִלְקִריֶמְנְטַׁשאק. ֶׁשָהָיה ָׁשם ַמֲחֹלֶקת ָעָליו ִמִּמְתַנְּגִדים ְרָׁשִעים ְוִצֲערּו אֹותֹו ְמאֹד. ַּכּמּוָבן ִמִּדְבֵרי ַרֵּבנּו ַז"ל 

ְּבַעְצמֹו, ְּבִאֶּגֶרת ֶזה[

ֻחּקַֹתי. ת ּבְ ָרׁשַ ַרְך, יֹום ב' ּפָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְיִחיֵאל  ָהַרב  ְוכּו', מֹוֵרנּו  ֵלם  ָ ַהּשׁ ָחָכם  ּוֻמְפָלג  ְפָלא  ַהּמֻ ִני  ָהַרּבָ ִויִדיִדי  ֲחִביִבי  ָאִחי  ַלֲאהּוִבי 

ְצִבי ֵנרֹו ָיִאיר ְויֹוִפיַע.

ים  ם ָהֲאָנׁשִ ה, ֵאיְך ָמְלאּו ִלּבָ דֹול ִמּזֶ בֹו ּפֹה ק"ק ַזאְסַלאב, ְוָהָיה ִלי ַצַער ּגָ יַעִני ִמְכּתָ ִהּגִ
ָך. ְוָתֵמּהַ ֲאִני ֵאיְך לֹא ִנְמָצא טֹוב  ֶנְגּדְ ְך  ּכָ ל  ֵניֶהם ּכָ ּפְ ִעים ָהֵאּלּו ְוֵהֵעּזּו  ָהְרׁשָ

ם ְלַבֵער ָהַרע. ֶנְגּדָ ת ַרע ַלֲעֹמד ּכְ ְלֻעּמַ

ּתֹוָרה  ּבַ ֶוֱאַמץ  ֲחַזק  ַרק  ֵניֶהם,  ִמּפְ ַחת  ּתֵ ְוַאל  יָרא  ּתִ ַאל  ּוְלָבִבי,  י  ַנְפׁשִ ָאִחי  ֲאהּוִבי 
ל ֶזה  י ּכָ ָך. ּכִ ְעּתְ ֵנינּו. ּוְזכּות ֲאבֹוֶתיָך ְמַסּיַ ין ׁשְ ר ּבֵ ְמֻדּבָ ל ַהּיֹום, ּכַ ּוְבִיְרַאת ה' ּכָ

ר ְלָכל ִמיֵני ֵזְרעֹוִנים ָלבֹוא  ִאי ֶאְפׁשָ מֹו ׁשֶ י ּכְ ְכְלָך. ּכִ ל ׂשִ בֹוְדָך ּוְלַגּדֵ ל אֹוְתָך ּוְלַהְרּבֹות ּכְ ְלַגּדֵ

ה  ּלֶ ְרִעין ִנְתּבַ ְך ַהּגַ ָעָפר, ְוַאַחר ּכָ ְרִעין ּבֶ ה ַהּגַ ִחּלָ ּנֹוְתִנין ִמּתְ א ַעד ׁשֶ ּדּוָלם, ֶאּלָ ּגִ ְלַתְכִלית 

יִלין  ּפִ ׁשְ ּמַ ׁשֶ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ה,  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ ן  ּכֵ דֹול.  ּגָ ִאיָלן  ה  ְוַנֲעׂשֶ ְוָיִציץ  ִיְפַרח  לֹותֹו  ּבְ ְוַאַחר 

ִעים  עֹוָלם. ִאּלּו ָהיּו יֹוְדִעין ֵאּלּו ָהְרׁשָ ל ְוָתִציץ ְוִתְפַרח ּבָ ּדֵ ְתּגַ אֹוְתָך ַעד ָעָפר, ַעל ְיֵדי ֶזה ּתִ

ָנָתם ְלַרע. ּוָ ל ּכַ י ּכָ ין אֹוְתָך, ּכִ אי לֹא ָהיּו ְמַבּזִ ַוּדַ ה, ּבְ ִמּזֶ

ה  לׁשָ ה ַזאְסַלאב ְלֵעֶרְך ׁשְ ה ְקדֹוׁשָ ָכאן ְקִהּלָ ב ּבְ י ֵליׁשֵ ַדְעּתִ י ּבְ ּוְמהֹוַדְעָנא ְלַמֲעָלתֹו, ּכִ
ה ָהָיה  ִחּלָ ּזּוָגִתי ִמּתְ ְך ֵאְדָעה ֵאיְך ִלְפנֹות. ּוְמהֹוַדְעָנא ׁשֶ ים. ְוַאַחר ּכָ ֳחָדׁשִ

י  ה. ּכִ ָכאן ְמֻרּבָ ָכל יֹום, ְוַההֹוָצָאה ּבְ ְך ְוהֹוֵלְך, ּוִמְתַמֵעט ּכָֹחּה ּבְ יו ִנְתַהּפֵ ּנּוי, ְוַעְכׁשָ ָלּה ׁשִ

לֹום. ים ְוׁשָ ים. ְותּו לֹא ִמיֵדי ַרק ַחּיִ ים ֲאֻדּמִ ִ ָעה ַוֲחִמּשׁ ָכאן ַאְרּבָ ָהָיה ִלי הֹוָצאֹות ּבְ

טֹובֹות,  ׂשֹורֹות  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ ֹמַע  ִלׁשְ ה  ּוְמַצּפֶ ִמיד,  ּתָ לֹומֹו  ׁשְ ַהּדֹוֵרׁש  ָך  ַנְפׁשְ אֹוֵהב  ָאִחיָך  ִאי  ִמּנָ

לֹום. ים ְוׁשָ ַחּיִ ְוִלְראֹותֹו ּבְ

הּו. ְמֵרהּו צּורֹו ִויַחּיֵ ְמָחה ִיׁשְ ן מֹוֵרנּו ָהַרב ׂשִ ַנְחָמן ּבֶ

ּתֹוְמָכיו  לֹום  ׁשְ ּבִ ְוִלְפרֹס  ֶכם.  ּלְ ּכֻ לֹום  ׁשְ ּבִ ּפֹוֶרֶסת  ִמְרָים  י  ּתִ ּבִ זּוָגתֹו.  לֹום  ׁשְ ּבִ ּפֹוֶרֶסת  זּוָגִתי 

א. ֶזה ּוַבּבָ ְתֶכם ּבָ ָכר ִלְפֻעּלַ י ֵיׁש ׂשָ ְלִוים ֵאָליו. ִחְזקּו ְוִאְמצּו ּכִ ַהּנִ

"ל. ַנְחָמן ַהּנַ
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ד
]ַהְעָּתָקה אֹות ְּבאֹות ֵמִאֶּגֶרת ְּכִתיַבת ַיד ַרֵּבנּו ַז"ל ְּבַעְצמֹו, ֶׁשָּכַתב ְלָכל ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְּבֵעת ֶׁשָּיַׁשב ְּבַזאְסַלב 

ִּבְׁשַנת תקס"ז[

ְתָקאֹות  רֹות ְוַהְרּפַ ֶרְסֶלב, ִמּגֶֹדל ַהּצָ יַבת ּבְ יׁשִ י ּבִ י ַקְצּתִ לֹוֵמנּו ּכִ י ׁשְ ְמהֹוַדְעָנא ְלָכל ַאְנׁשֵ
א  ַע ֶאּלָ ּקֵ ּתַ ְך ֵמֹאֶהל ֶאל ֹאֶהל, ְולֹא ְלִהׁשְ יו ֶאְהֶיה ִמְתַהּלֵ ָעדּו ָעַלי. ְוַעְכׁשָ ּדְ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד,  י ִעם ּכָ ַגְעּתִ ּיָ ּלֹא ִיְהֶיה ָלִריק ְיִגיִעי ׁשֶ ם, ׁשֶ ִתי ִמּכֶ ׁשָ ֵאָלִתי ּוַבּקָ ֵכן ׁשְ ָלגּור. ּבְ

ְרמּו  י ּגָ י, ּוַמֲעׂשַ ְעּתִ יק ַוֲאִני ִהְרׁשַ ּדִ ֶכם. ה' ַהּצַ ִביל טֹוַבת ַנְפׁשְ ׁשְ י ּבִ י ְבַכּפִ י ֶאת ַנְפׁשִ ְמּתִ ְוׂשַ

ם  י ּגַ י ֵכן ָיַדְעּתִ ְטרּוִגים. ַאף ַעל ּפִ ֲחלֶֹקת ְוַהּקִ ִאים, ְוַהּמַ ִנים ַהְמֻסּלָ ּסּוִרים ּוִמיַתת ַהּבָ ִלי ַהּיִ

ה  ֵאּלֶ ל  ּכָ ֵמְך ֵמם, ַעל  ַהּסָ י  ּנֵ ִ ִמּשׁ ֶכם ְלהֹוִציא ֶאְתֶכם  ִעּמָ י  ָעַסְקּתִ ׁשֶ ם ָהֵעֶסק  ּגַ ׁשֶ י,  ָיַדְעּתִ

יו ָחַרק ָעַלי. ּנָ ֵעיָניו ָלַטׁש ְוׁשִ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ּכֹחֹו ּוְבִחיָנתֹו. ְולֹא  ִיְרַאת ה' ּכָ ּוְבֵכן ֲאהּוַבי ַאַחי ְוֵרַעי, ִחְזקּו ְוִאְמצּו ּבְ
ְוֵתְדעּו  י ֶאְתֶכם.  ְדּתִ ִלּמַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה ֶעֶבד ה',  ּתֹוַרת ֹמשֶׁ ְמרּו  ְוׁשִ ְיִגיִעי.  ָלִריק  ִיְהֶיה 

ַחס  ִרחּוק  ְוֵאין  ַהּגּופֹות.  ִרחּוק  ִאם  י  ּכִ ֶזה  ֵאין  ם,  ִמּכֶ יו  ַעְכׁשָ ָרחֹוק  ֲאִני  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ׁשֶ

ר  ה ֲאׁשֶ ָבַרי ֵאּלֶ ְהיּו ּדְ ּיִ י ְקרֹוִבים ֲאַנְחנּו. ֲאהּוַבי ַאַחי ְוֵרַעי! ָנא ָוָנא, ׁשֶ ַנְפׁשֹוֵתינּו ּכִ לֹום ּבְ ְוׁשָ

י ְקרֹוִבים ֲאֵליֶכם יֹוָמם ָוַלְיָלה. ְנּתִ ִהְתַחּנַ

ם  ֵ ב ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ת קֶֹדׁש ַזאְסַלב, ּוֹפה ֵאׁשֵ ְקִהּלַ יו ֲאִני ִמְתּגֹוֵרר ּבִ ַעְכׁשָ ּוְמהֹוַדְעָנא ׁשֶ
ים. ה ֳחָדׁשִ לׁשָ ְלֵעֶרְך ׁשְ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ְלָבִבי, ׁשֶ ר ּבִ ְמָחה ֲאׁשֶ ֶדַמע, ִמּגֶֹדל ַהּשִׂ ְבֵרי ֲאהּוְבֶכם ַהּכֹוֵתב ּבְ ֲהלֹא ּכֹה ּדִ

ֵאּלּו. ְלטּוִלים ּכָ ּסּוִרים ְוַהּטִ את עֹל ַהּיִ ְרֶזל ָלׂשֵ ָנַתן ִלי ּכַֹח ּבַ

הּו. ְמֵרהּו צּורֹו ִויַחּיֵ ְמָחה ִיׁשְ ן מֹוֵרנּו ָהַרב ׂשִ ַנְחָמן ּבֶ

ִמּיֹות. ׁשְ לֹא ֵעֶסק ְרפּואֹות ּגַ ִריָאה ּבְ ַקו ַהּבְ ם ֲאִני ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ ְמהֹוַדְעָנא ׁשֶ

"ל. ַנְחָמן ַהּנַ



מֹוֲהַר"ן ֵבי הִמְכּתְ ְּתְכִמטז ֵב ת י סי ז"

ה
ֶׁשֶּנְעְּתקּו  ִמְכָּתִבים  ְּבָראד.ֶהְעֵּתק  ְקדֹוָׁשה  ִמְּקִהָּלה  ֵׁשִני  ִמּזּוּוג  ְלחֹוְתנֹו  ַזַּצ"ל,  ַרֵּבנּו  ֶׁשָּכַתב  ָהִאֶּגֶרת  ]ֶזה 

מכת"י רביז"ל ע"י ר' ְׁשמּוֵאל הֹוְרִוויץ ִמְּירּוָׁשַלִים עיה"ק[

י טֹוב, סֹוף ֹחֶדׁש ְמַנֵחם ָאב תקס"ז. ל ּבֹו ּכִ ר ִנְכּפַ ַרְך, ַהּיֹום יֹום ֲאׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִביר  ַהּגְ ְוַטְפָסר  ָנִגיד  ר  ׂשַ ם  ְוַהְמֻרּמָ ָהרֹאׁש  הּוא  ֲהלֹוא  י  ַנְפׁשִ אֹוֵהב  ִני  ְמֻחּתָ ָאִחי  בֹוד  ּכְ ֶאל 

עְרג. ְפַאְרּתֹו מֹוֵרנּו ָהַרב ְיֶחְזֵקאל ְטַראְכִטיְנּבֶ מֹו ּתִ בֹוד ׁשְ ָקר ּכְ יׁש ְוַהּיָ ׁשִ ד ַהּיָ ְכּבָ ֲעֶלה ְוַהּנִ ַהּנַ

לֹום,  ָ ים ְוַהּשׁ נּו ּפֹה ַקו ַהַחּיִ ם ִאּתָ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ ֵני ֵביִתי ׁשֶ ל ּבְ לֹום ּכָ ְ לֹוִמי ּוִמּשׁ ְ ְמהֹוַדְעָנא ִמּשׁ
ּוְמהֹוַדְעָנא  לֹום,  ְוׁשָ ים  ַחּיִ ּבְ ֵביִתי  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ִלְראֹות  יֹוִסיף  ְוכֹה  ה'  ן  ִיּתֵ ּכֹה 

ִאי  ִנין ׁשֶ ם ֶנֱאַמר ְוִנׁשְ לֹוִמים ְוׁשָ ֶרת ׁשְ ֵארֹו ִאּגֶ י ֵמרּום ּפְ ְעּתִ "ל, ְוִהּגַ ּיֹום ַהּנַ ִמּבֹוִאי ְלֵביִתי ּבַ

ר, ְוַגם  ָפר ]ְגבּול[ ָסגּור ּוְמֻסּגָ ְרּכֹוִנים[, ְוַגם ַהּסְ אְרִטין ]ּדַ ּפָ אׂשְ ר ָלּה ָלבֹוא ֵמֲחַמת ַהּפַ ֶאְפׁשָ

ן ְמהֹוַדְעָנא ָלׁשּוב ַעל ִראׁשֹון ְוכּו',  ַעְצִמי ִלְקֶרעִסילֹוב. ַעל ּכֵ ָאבֹוא ֲאִני ּבְ ִנין ׁשֶ ֶנֶאְמָרה ְוִנׁשְ

ְהֶיה  ּיִ ְרצֹון ַמֲעָלתֹו ׁשֶ ִתי ִאם ּבִ ׁשָ ּקָ א ּבַ ה, ּוְלַהּבָ ָבר ָעַבר ְזַמן ַהֲחֻתּנָ י ּכְ ָעַבר ַאִין ּכִ ֶ י ַמה ּשׁ ּכִ

בֹודֹו  ּכְ ַעל  ִלְמֹחל  ַמֲעָלתֹו  ֵאר  ַהּפְ ִיְרֶאה  ָמא,  ַקּיָ ל  ׁשֶ ר  ֶקׁשֶ ּבְ יֵנינּו[  ]ּבֵ ְרנּו  ַ ְתַקּשׁ ּנִ ׁשֶ ר  ׁשֶ ַהּקֶ

ת  ְהֶיה ָסמּוְך ְוִנְרֶאה ִלְקִהּלַ ּיִ ֵתנּו, ׁשֶ ה ָסמּוְך ְלֹפה ְקִהּלָ ָאה, ְוִלְקרֹא ַעל ַהֲחֻתּנָ ּשָׂ ָהָרָמה ְוַהּנִ

ָלזּוז  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ְלטֹוָבה,  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ ֱאלּול  ֹחֶדׁש  ֵמֲחִצי  ְיַאֵחר  ְולֹא  ֶרְסֶלב,  ּבְ קֶֹדׁש 

ִבין.  יָנָנא, ְוַדי ַלּמֵ ַבּה טּוָרא ּבֵ לֹום ּגָ ְרָסה ַאַחת, ְוִאם ָלאו ַחס ְוׁשָ קֹוִמי ֲאִפּלּו ַעל ּפַ ִמּמְ

ֵדי  "ל, ּכְ ַמן ַהּנַ ה לֹא ְיֻאַחר ִמּזְ ּלָ ּתֹו ִעם ָצְרֵכי ּכַ לַֹח ִלי ּבִ ץ ִלׁשְ ה ְלִהְתַאּמֵ ׁשָ ּקָ ל ַהּבַ ֻהְכּפַ
ְהֶיה ָסמּוְך ְלָכאן  ּתִ ׁשֶ ה ְוכּו'. ּוִבְנִסיָעָתּה ְלָכאן ּכְ ָבָנה ַהֻחּפָ ְהֶיה ַעל ִמּלּוי ַהּלְ ּיִ ׁשֶ

ְמקֹום  ְקִביעּות  ָלּה  ְוֶאְכּתֹב  לּוָחה  ׁשְ ְלָחּה  ְלׁשָ ְרֶאה  ּתִ ְרָסאֹות,  ּפַ ע  ַאְרּבַ לֹשׁ אֹו  ׁשָ ְלֵעֶרְך 

ְפָרט  י. ּבִ ּלִ אְרט ׁשֶ ּפָ אׂשְ לֹא ּפַ ן ֵעצֹות ּבְ ְרֶאה ִלּתֵ ְרּכֹון[ ּתִ אְרט ]ּדַ ּפָ אׂשְ ה. ְואֹודֹות ַהּפַ ַהֲחֻתּנָ

לֹום. ים ְוׁשָ אְרט, ְותּו לֹא ִמיֵדי ַרק ַחּיִ ּפָ אׂשְ לֹא ּפַ ר ָלבֹוא ְלָכאן ּבְ ָנֵקל ֶאְפׁשָ ּבְ ׁשֶ

ְבֵרי ַהְמיָֹעד ִלְהיֹות  ִנים טֹוִבים, ְוכֹה ּדִ ים ַוֲאִריַכת ָיִמים ְוׁשָ ם, ה' יֹוֵסף לֹו ַחּיִ ְבֵרי ַהְמַסּיֵ ּכֹה ּדִ

ם. ה ִלְתׁשּוָבתֹו ַעל ְיֵדי ֻמְקּדָ ה, ּוְמַצּפֶ ה ְוַעּזָ ַאֲהָבה ַרּבָ ִמיד ּבְ לֹומֹו ּתָ ֲחָתנֹו, ַהּדֹוֵרׁש ׁשְ

הּו. ְמֵרהּו צּורֹו ִויַחּיֵ ְמָחה ִיׁשְ ן מֹוֵרנּו ָהַרב ׂשִ ַנְחָמן ּבֶ

ֶבֶרת  ַהּגְ ַהַחְכָמִנית  בַֹרְך  ּתְ ֹאֶהל  ּבְ ים  ׁשִ ִמּנָ ִגיָדה,  ַהּנְ נּוָעה  ַהּצְ ְלזּוָגתֹו  ַרב  ע  ְוֵיׁשַ לֹום  ׁשָ ְוֹאַמר 

ָמַרת ְוכּו'.



מֹוֲהַר"ן ֵבי וִמְכּתְ

<חודש>

יז ְּתְכִמ ֵב ת י סי ז"

ו
ֵבי תקס"ח ִמְכּתְ

ְרג. ָרֵאל תקס"ח ּפֹה ְלבֹוב ֶלְמּבֶ ֵני ִיׂשְ ר ּבְ ַרְך, יֹום א' ֱאֹמר כ"ו ְלִמְסּפַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְפָלא ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ַיֲעקֹב ֵנרֹו ָיִאיר. ִני ַהּמֻ ע ַרב ַלֲאהּוִבי ְיִדיִדי ֲהלֹא הּוא ָהַרּבָ לֹום ְוֵיׁשַ ׁשָ

ְיִדיִדי  ל  ׁשֶ מֹות  ַהְקּדָ ִחים  ֻמּנָ ָהיּו  ָהִראׁשֹון  ב  ְכּתָ ּוַבּמִ ִנית,  ׁשֵ ַעם  ּפַ זֹו  ְבָך  ִמְכּתָ יַעִני  ִהּגִ
ֲעָלתֹו ָהָרָמה  ֶרת ִמּמַ ִנית ִאּגֶ ַעם ׁשֵ יַעִני ּפַ עְמרֹוב, ְוָכֵעת ִהּגִ מֹוֵרנּו ָהַרב ָנָתן ִמּנֶ

ָאה  חֹות ִמּמֵ ַלח ַעל ֶזה לֹא ּפָ ֶאׁשְ פּוס. ְוַגם ַמֲעָלתֹו ּכֹוֵתב ִלי ׁשֶ ל ַהּדְ ָתב ׁשֶ ח ַהּכְ ּוְבתֹוכֹו ֻמּנָ

ַלח ְוַעל  ַלח, ּוְלַיד ִמי ֶאׁשְ ֵמּהַ ֲאִני ַעל ַמֲעָלתֹו ֵאיְך ֵאינֹו ּכֹוֵתב ַעל ְיֵדי ִמי ֶאׁשְ ים. ּתָ ֲאֻדּמִ

ָסה,  ָפִרים ֵמַהְדּפָ ַתב ִלי ְסכּום ַהּסְ ר לֹא ּכָ ֵמּהַ ֲאִני ַעל ַמֲעָלתֹו ַעל ֲאׁשֶ ַלח. ְוַגם ּתָ ם ִמי ֶאׁשְ ׁשֵ

ַרייּב אֹו ַעל ִריַגאהל ]לֹא ַמְבִריק אֹו ַעל ַמְבִריק[,  ֶאֶלף, אֹו יֹוֵתר. ְוַגם ַעל ֵאיֶזה ְנָיר ַעל ׁשְ

ַכר  ׂשְ יס  ְדּפִ ְלַהּמַ נֹוֵתן  ַמֲעָלתֹו  ה  ְוַכּמָ ִריַגאהל,  ַעל  ִיְהֶיה  ה  ְוַכּמָ ַרייּב  ׁשְ ַעל  ִיְהֶיה  ה  ְוַכּמָ

ְוֵכן  ּבֹויִגין,  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ֶפר  ַהּסֵ ֶזה  ַמֲחִזיק  ִיְהֶיה  ה  ְוַכּמָ ְליֹונֹות[,  ]ּגִ ּבֹויִגין  ל  ִמּכָ ָסה  ַהְדּפָ

ם. ל ְמֹפָרׁש ַעל ְיֵדי ֻמְקּדָ ַמֲעָלתֹו ִיְכּתֹב ִלי ִמּכָ

יס  הּוא רֹוֶצה ְלַהְדּפִ ֶ ּשׁ ְוַגם ַמה  ִיּסּוִרים ֵמָהַרב,  ׁש לֹו  ּיֵ ׁשֶ ַתב ִלי ַמֲעָלתֹו  ּכָ ְואֹודֹות ׁשֶ
ְרׁשּוְתָך.  י ְלָיְדָך ְוַהּכֹל ּבִ ּלֹו, ֲהלֹא ַהּכֹל ָמַסְרּתִ ֶ ָבִרים ִמּשׁ ֶפר ֵאיֶזה ּדְ תֹוְך ַהּסֵ ּבְ

ה ָצִריְך לֹו,  ּנּו. ְוִאם ַאּתָ ה ָצִריְך ְלָהַרב, ֲחַדל ִמּמֶ ֵאין ַאּתָ יָנְתָך ׁשֶ ה ֵמִבין ִמּבִ ֵכן ִאם ַאּתָ ּבְ

תֹוְך  ּבְ ָזר  ִיְתָעֵרב  ּלֹא  ׁשֶ ּלֹו.  ֶ ִמּשׁ ַאַחת  אֹות  ֲאִפּלּו  פֹוס  ִלּדְ יַח  ַיּנִ ּלֹא  ׁשֶ אֹוְתָך  ַמְזִהיר  ֲאִני 

מֹות  ַהַהְסּכָ ְואֹודֹות  ה.  ַטּנָ ַהּקְ ֵעיִני  ּבְ ר  ָיׁשָ ִלי הּוא  ַלְחּתָ  ָ ּשׁ ׁשֶ מֹות  ַהְקּדָ ֵני  ׁשְ ְוֵאּלּו  ֶפר.  ַהּסֵ

יס  ְדּפִ ל ַהּמַ יסֹו ׁשֶ ּגִ ַתב ִלי ַמֲעָלתֹו ׁשֶ ּכָ ּלֹא ַיֲחׁשֹב זֹאת ְוכּו'; ְואֹודֹות ׁשֶ י ִעם ָהַרב ׁשֶ ְרּתִ ִדּבַ

טֹובֹות;  ְלָך  ה  עֹוׂשֶ הּוא  ָיִאיר  ֵנרֹו  ה  ֹמשֶׁ ָהַרב  מֹוֵרנּו  ְוכּו'  ְפָלא  ַהּמֻ ִני  ָהַרּבָ הּוא  ֲהלֹוא 

ִמּיּות  ַגׁשְ ן ְלָך ּכַֹח ּבְ ַרְך ִיּתֵ ם ִיְתּבָ ֵ ם ּלֹו ֲחִטיָבה מּול ֲחִטיָבה; ְוַהּשׁ ּלֵ ַרְך ֲאׁשַ ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ּבְ

ה  ּזֶ ִריאּות ּגּוִפי ְמהֹוַדְעָנא ׁשֶ ִלי ׁשּום ִעּכּוב. ְואֹודֹות ּבְ ָסה ּבְ ְגֹמר ֶאת ַהַהְדּפָ ּתִ ּוְברּוָחִנּיּות ׁשֶ

ֵעי  ָרֵחים ִלי ִלּבָ דֹוִלים, ּוָמאן ּדְ י ְמַעט, ֲאָבל ֲעַדִין ָצִריְך ְלַרֲחִמים ּגְ ְקּתִ ְתַחּזַ ּנִ ה ָיִמים ׁשֶ ּמָ ּכַ

ׁש ָעַלי ַרֲחִמים[. אֹוֲהִבי ְיַבּקֵ ָעַלי ַרֲחִמים ]ִמי ׁשֶ

ִמיד. לֹומֹו ּתָ ְבֵרי אֹוֵהב ַנְפׁשֹו ּדֹוֵרׁש ׁשְ ּכֹה ּדִ

הּו. ְמֵרהּו צּורֹו ִויַחּיֵ ְמָחה ִיׁשְ ן מֹוֵרנּו ָהַרב ׂשִ ַנְחָמן ּבֶ

ל ֶאָחד ִלְמקֹומֹו. י דַֹאר ּכָ ִבים[ ַעל ְיֵדי ַהּבֵ ְכּתָ לֹוַח ֶאת ַהּמִ ִריְבֶליְך ]ִלׁשְ י ּבְ יֶקען ּדִ ִציׁשִ ם ָאּפְ ּגַ
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ז
ֵבי תקס"ט ִמְכּתְ

ִיְצָחק  ִלְבָרָכה ְלִבּתֹו ָמַרת ָׂשָרה זצוק"ל ּוְלַבְעָלּה מֹוֵרנּו ָהַרב  ֵזֶכר ַצִּדיק  ְוַרֵּבנּו,  ]ִמְכָּתב ֵמֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו 

ַאְייִזיק ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה[

ַלח )תקס"ט(. ׁשְ ת קֶֹדׁש ַוּיִ ּבַ ַרְך, יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ם טֹוב מֹוֵרנּו  ֶתר ׁשֵ ל ּכֶ ְפָלג ַהְמֻהּלָ לֹום ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ֲחָתִני ֲחִביִבי ֲהלֹוא הּוא ָהַרב ַהּמֻ ַרב ׁשָ

נּוָעה ַהַחְכָמִנית  י ְיִדיָדִתי ַהּצְ ּתִ לֹום זּוָגתֹו ַהְיָקָרה ִהיא ּבִ ָהַרב ִיְצָחק ַאְייִזיק ֵנרֹו ָיִאיר. ִעם ׁשְ

ְחֶיה. ָרה ּתִ ָרה ָמַרת ׂשָ ָלה ַהְיׁשָ ַהְמֻהּלָ

לֹוְמֶכם ַהּטֹוב, ַוֲאָבֵרְך  ְפַעת ׁשְ ִ ְמִעי ִמּשׁ ׁשָ ְליֹוַתי ּבְ ֲעלְֹזָנה ּכִ ָבם ְלָנכֹון, ַוּתַ י ִמְכּתָ ְלּתִ ִקּבַ
ה  ְחֶיה; ְוִהְנִני ְמַצּוֶ ּה ּתִ ּתָ ם ָיְלָדה ֶאת ּבִ י ָחָלה ּגַ ה ֲעָזָרנּו, ּכִ ר ַעד ֵהּנָ ֶאת ה' ֲאׁשֶ

יֶהם ְוָהיּו  ְרּכֵ ְלדּו ַעל ּבִ ִנים ִיּוָ ֵני ּבָ ם ּבְ ל טֹוב ּגַ ְהֶיה ָלֶהם ְוָלנּו ְלַמּזָ ּיִ ְרָכִתי, ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ֶאת ּבִ

ַהּטֹוב;  לֹוְמֶכם  ׁשְ ְפַעת  ִ ִמּשׁ ִמיד  ּתָ ְלהֹוִדיֵעִני  ְוָנא  טֹוָבה.  יָבה  ׂשֵ ּבְ ְינּובּון  עֹוד  ָרֶוה,  ְכַגן 

ִמיד.  ְמָחה ּתָ ׂשִ ָלל ַרק ִלְהיֹות ּבְ ְחֶיה ִלְבִלי ִלְדֹאג ּכְ ּיִ ְחֶיה ּוֵמֲחָתִני ׁשֶ י ּתִ ּתִ ִתי ְמֹאד ִמּבִ ׁשָ ּוַבּקָ

ה. ַאֲהָבה ַעּזָ לֹוְמֶכם ַהּטֹוב ּבְ ם ָוֶנֶפׁש ֲאִביֶכם ַהּדֹוֵרׁש ׁשְ ַנְפׁשָ ים ּכְ לֹום ְוַחּיִ ְוׁשָ

הּו. ְמֵרהּו צּורֹו ִויַחּיֵ ְמָחה ִיׁשְ ן מֹוֵרנּו ָהַרב ׂשִ ַנְחָמן ּבֶ

ה  ֵאּלֶ י ּבְ ָכל יֹום, ּכִ ָמָרא הּוא לֹוֵמד ּבְ ין ּגְ ּפִ ה ּדַ ם ִיְרֶאה ְלהֹוִדיַע ִלי ֵמֵעֶסק ִלּמּודֹו, ְוַכּמָ ּגַ
ִבין. ל ְמַגּמֹוַתי, ְוַדי ַלּמֵ ִלּמּודֹו, ְוֶזה ּכָ ְתִמיד ּבְ ּיַ י ׁשֶ ָחַפְצּתִ

ָלֶהם  ַהּנֹוֶלֶדת  ם  ְלִבּתָ לֹום  ְוׁשָ ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ ֶלעּב  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶהָחָכם  ְחָמד  ַהּנֶ ְלִבְנֶכם  לֹום  ְוׁשָ
ַהְמֻפְרָסם  ִביר  ַהּגְ הּוא  ֲהלֹוא  ְיִדיִדי,  ְלחֹוֶתְנָך  לֹום  ְוׁשָ ְחֶיה,  ּתִ ׁשֶ טֹוב  ל  ְלַמּזָ

נּוָעה  לֹום זּוָגתֹו ַהּצְ ם מֹוֵרנּו ָהַרב ַאְרֵיה ֵליּב ֵנרֹו ָיִאיר, ִעם ׁשְ ת ׁשֵ ַ ה ְקֻדּשׁ ַבח ְוִלְתִהּלָ ְלׁשֶ

לֹום  ְוׁשָ ּוְבָרָכה.  לֹום  ֵני ֵביתֹו ׁשָ ּבְ ּוְלָכל  ְחיּו,  ּיִ ׁשֶ יֹוְצֵאי ֲחָלֵציֶהם  ל  ּכָ ְחֶיה, ְוִעם  ּתִ ִגיָדה  ַהּנְ

ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ְיִחיֵאל ֵנרֹו ָיִאיר. ָקר ַהּוָ ִלְכבֹוד ָאִחי ַהּיָ

הּו. ְמֵרהּו צּורֹו ִויַחּיֵ ְמָחה ִיׁשְ ן מֹוֵרנּו ָהַרב ׂשִ ַנְחָמן ּבֶ
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<חודש>

יט ְּתְכִמ ֵב ת י סי ז"

ח
]ַהְעָּתָקה ִמִּמְכַּתב ַאְדמֹו"ר ְזצּוַק"ל ְלִבּתֹו ָמַרת ָׂשָרה ְזצּוַק"ל ְזכּוָתם ָיֵגן ָעֵלינּו.[

ַרְך, יֹום ג' י"ב ְלֹחֶדׁש ְמַנֵחם )תקס"ט(. ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ּבְ

ּוְבֵנְך  ְעֵלְך  ּבַ לֹום  ׁשְ ְחֶיה ִעם  ּתִ ָרה  ׂשָ ָמַרת  ְוכּו'  ְוַהַחְכָמִנית  נּוָעה  ַהּצְ י  ּתִ ּבִ ַלֲאהּוָבִתי  לֹום  ׁשָ

ְחיּו ָאֵמן. ּיִ ְך ַהַחְכָמִנית ׁשֶ ְחָמד ּוִבּתֵ ַהּנֶ

אן,  ִמּכָ ְנִסיָעֵתְך  ַאַחר  ָמָחר  יֹום  ּבְ ֶכף  ּתֵ נּוָעה,  ַהּצְ ֲחמֹוֵתְך  ִריאּות  ִמּבְ ב  ִמְכּתָ יַעִני  ִהּגִ
ן ה' ְוכֹה יֹוִסיף ָאֵמן. ְוִהְנַאִני, ּכֹה ִיּתֵ

עְנק ֵזייֶער ָנאְך  ם ְמהֹוַדְעָנא ַאז ִאיְך ּבֶ ִריָאה, ּגַ ַקו ַהּבְ ם ֲאִני ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ ם ְמהֹוַדְעָנא ׁשֶ ּגַ
אר  ָרֵאל ֶלעּב. פּון ַזיין ַאֶוועק ָפאִרין ִאיז ּגָ ֵנְך ִיׂשְ ִטיִפין אּון ְפֵרייִליְך ַקְייד פּון ּבְ עם ׁשְ ּדֶ

ַאייְך  ׂשֹורֹות טֹובֹות פּון  ּבְ ָזאל ֶהעִרין  ִאיְך  ין  עּבִ ּגֶ ָזאל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִטיּב,  ׁשְ ִאין  ִטיל  ׁשְ

ְחֶיה, ֵמָאז ְנִסיָעתֹו ְמֹאד  ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ְנָך ִיׂשְ ל ּבִ ַע ְמֹאד ַאַחר ַעִליצּותֹו ַוֲעִליזּותֹו ׁשֶ ֲאִני ִמְתַגְעּגֵ ִמיד, ]ׁשֶ ּתָ

ִמיד[, ָאֵמן. ם ּתָ ׂשֹורֹות טֹובֹות ִמּכֶ ַמע ּבְ ַרְך ְוֶאׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ן ַהּשׁ ִית, ִיּתֵ ּבַ ֵקט ּבַ ׁשָ

יֹום ה'  ִפיָנה ּבְ ָהְלכּו ִעם ַהּסְ ֶרת ֵמֲאחֹוֵתְך ִמְרָים ֶלעּב ֵמַאֶדעס ׁשֶ א ִאּגֶ ּבָ ם ְמהֹוַדְעָנא ׁשֶ ּגַ
ה  ּוָפְרׂשָ אֹוָתּה,  ְמָקְרִבין  ם  ְוֻכּלָ יָזה,  ְוַעּלִ ֵמָחה  ׂשְ ִהיא  ׁשֶ ְוכֹוֶתֶבת  ְמַנֵחם,  ְלֹחֶדׁש  ז' 

ִית,  ַהּבַ ָצְרֵכי  ַעל  יִחי  ּגִ ׁשְ ּתַ ַאל  ׁשֶ יִתיְך,  ּוִ ּצִ ׁשֶ מֹו  ּכְ י  ֲעׂשִ ּתַ ׁשֶ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ם  ּגַ ֶכם.  ּלְ ּכֻ לֹום  ׁשְ ּבִ

ִלי  ִני  ּתְ ּתִ ים  ַחּיִ ׁש  ּוַמּמָ י.  ֵמַחּיַ יֹוֵתר  ָיָקר  ִהיא  ִריאּוֵתְך  ּבְ י  ּכִ ָוַיִין,  ר  ׂשָ ּבָ י  ּתִ ְוִתׁשְ ְוֹתאְכִלי 

ִריָאה ַוֲחָזָקה. ַאּתְ ּבְ ּתֹוִדיִעיִני ׁשֶ ׁשֶ ּכְ

ּיֹות ׂשֹורֹות טֹובֹות ֲאִמּתִ ם ּבְ ֹמַע ִמּכֶ ה ִלׁשְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ה ּכֹה ּדִ ִהּנֵ

הּו. ְמֵרהּו צּורֹו ִויַחּיֵ ְמָחה ִיׁשְ ן מֹוֵרנּו ָהַרב ׂשִ ַנְחָמן ּבֶ

ַעל  יַח  ּגִ ְלַהׁשְ י  ּתִ ׁשְ ּוִבּקַ ֵליּב.  יּוָדא  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ִגיד  ַהּנָ ִני  ָהַרּבָ ִני  ְמֻחּתָ ֲאהּוִבי  לֹום  ׁשְ ּבִ ִלְפרֹס 

י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ם  ּגַ ן.  ּכֵ ם  ּגַ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ נּוָעה  ַהּצְ ִמּזּוָגתֹו  ם  ּגַ ּה.  ַנְפׁשָ ּבְ ְקׁשּוָרה  י  ַנְפׁשִ י  ּכִ י  ּתִ ּבִ ִריאּות  ּבְ

ים צו(  ִהּלִ י )ּתְ , ּכִ בֹּהַ ל ַמֲעָלתֹו הּוא צֶֹרְך ּגָ ן ׁשֶ א ּוַמּתָ י ַמּשָׂ ן, ּכִ א ּוַמּתָ ַמּשָׂ ֲעסֹק ּבְ ּיַ ֲעָלתֹו ׁשֶ ִמּמַ

"ל בֹודֹו". ַנְחָמן ַהּנַ רּו ַבּגֹוִים ֶאת ּכְ "ַסּפְ

לֹום ֲאהּוִבי ָאִחי ֲחֵבִרי מֹוֵרנּו ָהַרב ְיִחיֵאל. ׁשְ ְוִלְפרֹס ּבִ

ְחֶיה.  י ּתִ לֹום זּוָגִתי ּוִבּתִ "ל ִעם ׁשְ ַנְחָמן ַהּנַ



ציון מקום קבורת מוהרנ"ת זצוק"ל בברסלב, אוקראינה



כא

ֵבי מֹוֲהַרַנ"ת ִמְכּתְ

א
ֵבי תקס"ז ִמְכּתְ

]ִמְכָּתב מֹוֲהַרַנ"ת ְלַרֵּבנּו מֹוֲהַר"ן ַזצּוָק"ל[

ַרְך, יֹום ה' ח' ִניָסן תקס"ז לפ"ק. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

נּו.  בֹוד ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ יק ְיסֹוד עֹוָלם. ֲהלֹוא הּוא ּכְ לּום, ַצּדִ לֹום. ְלאֹוָצר ּבָ אּו ָהִרים ׁשָ ִיּשְׂ

ר  ׁשֶ ַהּנֶ ֲאִריֵאל. ֲהלֹוא הּוא  ּגֹוַלת  ָרֵאל. רֹאׁש  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוִתְפֶאֶרת  נּו.  ְפַאְרּתֵ ּתִ נּו. ֲעֶטֶרת  ֻעּזֵ אֹון  ּגְ

י ְיִקיֵמנּו ְוִנְחֶיה ְלָפָניו,  ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהּשׁ נּו ִמּיֹוָמִים, ּבַ ִצּלֹו ֶנֱחֶסה ְוִנְתלֹוָנן, ְיַחּיֵ ָנַפִים. ּבְ ַעל ּכְ דֹול ּבַ ַהּגָ

ְתַחֵסד  י ַהּמִ א, ֶהָחִסיד ָהֲאִמּתִ יׁשָ דֹול ּבּוִציָנא ַקּדִ אֹון ַהּגָ ַמִים. ַהּגָ י ׁשָ ְלּתִ ִויִחי עֹוד ָלֶנַצח ַעד ּבִ

יֹו  ּדְ ִמים  ַהּיָ ל  ּכָ ִאּלּו  ָבֵחי.  ׁשְ הּו  ְלֻכּלְ י  ְמּתִ ִסּיַ לּום  ּכְ ה.  ִהּלָ ּתְ ה  ּדּוִמּיָ ים. לֹו  ַחּיִ ה  ְמַחּיֶ ִעם קֹונֹו. 

ֶחְלקֹו ְוגֹוָרלֹו. ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי  ַפְלנּו ּבְ ּנָ ֵרי ֶחְלֵקנּו ׁשֶ ֵרינּו ַאׁשְ ם. ַאׁשְ ר ְלַסּיֵ ְבחֹו ִאי ֶאְפׁשָ ְוכּו' ׁשִ

ל  ֵרי ַעִין ָרֲאָתה ּכָ ֵרינּו. ַאׁשְ ְפָרה ָעַלי. ּוָמתֹוק ָהאֹור ְוטֹוב ָלֵעיַנִים. ַאׁשְ ִעיִמים ַאף ַנֲחָלת ׁשָ ּנְ ּבַ

מֹו,  ת ׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ַמִים. ּכְ ָ פּון. ֵמֵאת ה' ָהְיָתה זֹאת ִמן ַהּשׁ נּוז ְוַהּצָ ִמים ַהּגָ ְבַעת ַהּיָ ה אֹור ׁשִ ֵאּלֶ

ֶצְלַצח  י ַנְחָמן ָנְטֵריּה ַרֲחָמָנא ּוָבְרֵכיּה. ֵיָאֵמר ּבְ נּו ָהַרב ַרּבִ ב ְמֹאד ַנֲעָלה, מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ּגָ נֹוָרא ְוִנׂשְ

ִויִחי עֹוד ָלֶנַצח.

ִתיַבת ַיד  ָקה ִמּכְ ָרִאיִתי ַהְעּתָ נּו, ׁשֶ לֹומֹו. ֶלֱהֵוי ָידּוַע ַלֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ת ׁשְ ִריׁשַ ַאַחר ּדְ
ַלח  ִלי ִמּפֹה ׁשָ י ַנְפּתָ בֹוד ַרּבִ י ּכְ ִפין ֵנָרם ָיִאיר. ּכִ ּתָ ֻ ַלח ְלַהּשׁ ָ ּשׁ נּו ׁשֶ ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

ִציִרים  ֵמְראֹות.  י  ִנְבַהְלּתִ ַמְרִעיד  י  ְוָעַמְדּתִ ָמאִהילֹוב.  קֶֹדׁש  ת  ִלְקִהּלַ "ל  ַהּנַ ָקה  ַהְעּתָ ִלי 

ָפׁשֹות  ל ַהּנְ נּו ְיִדיד ֶעְליֹון. ִויִדיד ּכָ יפּוִני. ֲאהּוֵבנּו ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ֲאָחזּוִני. ֶחְבֵלי ֵלָדה ִהּקִ

נּו  ר, ִאם ֹאַמר ְלַנֵחם ֶאת ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ַדּבֵ נּו. ַמה ּנֹאַמר ּוַמה ּנְ ָרֵאל. ִויִדיד ַנְפׁשֵ ית ִיׂשְ ּבֵ

ְבֵהי  ּגָ ֶזה.  ס ָמְתָניו, ּוִמי ֶיֱאזֹר ֲחָלָציו ְלַהְכִניס רֹאׁשֹו ּבָ ּנֵ ְיׁשַ דֹוׁש. ִמי  ר ַעל ְלָבבֹו ַהּקָ ּוְלַדּבֵ

ֶזה. ַאְך  ין ּבָ ל ַחי ְוכּו' ִמי יּוַכל ְלַהֲעִריְך ִמּלִ ְעָלִמים ֵמֵעין ּכָ ְרֵכי ה' ַהּנֶ ַמִים ָמה ֶאְפַעל, ּדַ ׁשָ

נּו. ּוְבֹגֶדל ַחְסּדֹו  ה ַלֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ָבַרי ֵאּלֶ י ִויִהי ָמה, ָארּוָצה ּדְ י ֵכן ָאַמְרּתִ ַאף ַעל ּפִ

ִפי. ים ה' ּבְ ר ָיׂשִ ר ְלָפָניו ֶאת ֲאׁשֶ ה ּוְלַדּבֵ י, ִלְפּתַֹח ּפֶ ַטְחּתִ ְוַעְנְוָתנּותֹו ָהֱאֶמת ּבָ

ה.  ר ָעְברּו ָעָליו ֵמעֹודֹו ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ים ֲאׁשֶ ח ֵמֲאדֹוִני ֶאת ָהִעּתִ ּכַ אי לֹא ִנׁשְ ַוּדַ ֱהיֹות ּבְ
ַתר,  ּסָ ֶ ָהַרס, ְוִלְסּתֹר ַמה ּשׁ ֶ ת, ַלֲהרֹס ַמה ּשׁ ר ּוְלַכּתֵ ּבֵ ָכה ְלׁשַ ּזָ י ֲעָזרֹו ה', ׁשֶ ַעד ּכִ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי אִמְכּתְ ְּתְכִמכב ֵב ת י סי ז"

ל ַחי, ַעִין לֹא  ל ֶזה ֶנְעָלם ֵמֵעין ּכָ ר ּכָ ָעָלה. ֲאׁשֶ ָנה, ְוַלֲעלֹות ֶאל ָמקֹום ׁשֶ ּבָ ְוִלְבנֹות ַמה ׁשֶ

ַוה'  ְסַטאְנּבּול.  ת קֶֹדׁש  ְקִהּלַ ּבִ נּו  ְוַרּבֵ ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו  ַעל  ָעַבר  ֶ ּשׁ ּוִבְפָרט ַמה  ְוכּו'.  ָרֲאָתה 

י ֵמֲחַמת ַצֲערֹו ִנְדֶמה  ָכה ָאז. ּכִ ּזָ ֶ ָכה. ּוִבְפָרט ַמה ּשׁ ּזָ ֶ ר ָזָכה ְלַמה ּשׁ ִמיד, ַעד ֲאׁשֶ עֹוֵזר לֹו ּתָ

ַער  ֵעת ַהּצַ ן ּבְ ְדֶמה ּכֵ ּנִ דֹוׁש ׁשֶ יו ַהּקָ י ִמּפִ ַמְעּתִ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ֶזה, ּכַ ֲעַדִין לֹא ָעַבר ָעָליו ֵעת ּכָ לֹו ׁשֶ

ה ָנכֹון  ה! ִמּזֶ ַרּבָ ֶזה. ַאּדְ ֲעַדִין לֹא ָעַבר ָעָליו ֵעת ּכָ ן ׁשֶ י ִאם ָהֱאֶמת ּכֵ יחֹות ָהַר"ן פ"ג(. ְוַאף ּכִ )ׂשִ

ה  ְמַצּפֶ הּוא  ֶ ּשׁ ְלַמה  ה  ִיְזּכֶ י  ּכִ ָקרֹוב.  ּבְ ְמָחתֹו  ׂשִ ּבְ עֹוד  ִלְראֹות  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ה',  ּבַ טּוַח  ּבָ נּו  ִלּבֵ

ְעָיה סו, ט( "ַהֲאִני  ִבין. ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר )ְיׁשַ ַהְראֹות לֹו נַֹעם ִזיוֹו, ְוַדי ַלּמֵ טּוב ה' ּבְ ִלְזּכֹות ִלְראֹות ּבְ

ַעְנְוָתנּותֹו  ַאְך  ר.  ְלַדּבֵ ְמֹאד  ָיֵראִתי  ַעט  ַהּמְ ֶזה  ּבְ ְוַגם  ֶזה.  ּבָ ְלַהֲאִריְך  ְוֵאין  ְוכּו',  יר"  ּבִ ַאׁשְ

ֵעת. ְלמֹוס ּכָ ַחת ַהּקֻ א ּתַ ר ּבָ ר ְלָפָניו ֶאת ֲאׁשֶ ִני ְלַדּבֵ ְרּבֵ ּתַ

ַרְך ְיַרֵחם ָעֵלינּו ְוַעל  ם ִיְתּבָ ֵ ֲעדֹו. ַאְך ַהּשׁ ל ּבַ ּלֵ ים ְלִהְתּפַ דֹוׁשִ ָבָריו ַהּקְ ִמין ּדְ ְוִהּנֵה ָאנּו ְמַקּיְ
ל  ּלֵ ָראּוי ְלִהְתּפַ ל ּכָ ּלֵ ּנּוַכל ְלִהְתּפַ ְתעֹוֵרר ְלָבֵבנּו ׁשֶ ּתִ ה ׁשֶ ְזּכֶ ּנִ ָרֵאל, ׁשֶ ית ִיׂשְ ל ַעּמֹו ּבֵ ּכָ

ּוָבְרחֹובֹות,  ָוִקים  ְ ּשׁ ּבַ ִלְזעֹק  ָלנּו  ָהָיה ָראּוי  ים ְקָצת,  יׁשִ ַמְרּגִ ָהִיינּו  י ִאם  ּכִ ֶזה.  ּכָ ַעל ֵעֶסק 

קֹום  ּמָ ּבַ ִחים  ּנָ ַהּמֻ ָפׁשֹות  ַהּנְ ל  ּכָ ְוַעל  ִרּיֹוָתיו,  ּבְ ל  ּכָ ְוַעל  ְוָעֵלינּו  ָעָליו  ֶעְליֹון  ַרֲחֵמי  ְלעֹוֵרר 

דֹוׁש.  ִצּלֹו ַהּקָ ר ֲעַדִין לֹא ָזכּו ְלִהְתלֹוֵנן ּבְ ָנָפיו, ֲאׁשֶ ַחת ּכְ ים ַלֲחסֹות ּתַ ים ּוְמַחּכִ ְרדּו ּוְמַצּפִ ּיָ ׁשֶ

ר  נּו. ּוִבְפָרט ָעַלי ֲאׁשֶ דּוַע ַלֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ּיָ ׁש ָעֵלינּו, ּכַ ּיֵ ן ּגֶֹדל ָהַרֲחָמנּות ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ּוִמּכָ

יַבִני, ַוֲעַדִין ֲאִני ָערֹם  ּלּוִתי ֱהִריַמִני, ּוֵבין ְנִדיִבים הֹוׁשִ ּפֹות ּדַ מֹוְך ֵמָעָפר ֱהִקיַמִני, ּוֵמַאׁשְ ִמּנָ

ַפע  ׁשֶ ֹאב  ְוִלׁשְ ִלינֹק  ָלנּו  ְוֵאין  ְיִניָקה,  ִליֵמי  ֲאִפּלּו  י  ְעּתִ ִהּגַ ָבר  ּכְ יֹוֵדַע ִאם  ּוִמי  ְלבּוׁש.  ִלי  ּבְ

ה  ינּו ְוֹאֶרְך ָיֵמינּו. ה' ֱאלִֹקים ַאּתָ נּו, הּוא ַחּיֵ י ִאם ַעל ְיֵדי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ל ַחּיּות, ּכִ ּוְלַקּבֵ

ל  ּכָ ְוַעל  יו ָעֵלינּו,  ׁש ַעְכׁשָ ּיֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶזה,  ּכָ ִריַאת ָהעֹוָלם ַרֲחָמנּות  ּבְ , ִאם ָהָיה ִמּיֹום  ָיַדְעּתָ

ׁש ַעל ִמי  ּיֵ ן ָהַרֲחָמנּות ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ל ֶאָחד ֶאת ִנְגֵעי ְלָבבֹו, ּוִמּכָ ר יֹוֵדַע ּכָ ִפי ֲאׁשֶ ִיחּוד, ּכְ ֶאָחד ּבְ

ִבין. ָלל ְוַדי ַלּמֵ ָמיו ּכְ ּלֹא ָרָאה טֹוב ִמּיָ ׁשֶ

י  ַטְחנּו ּכִ ִים ִלְפֵני ה'. ּוַבה' ּבָ ּמַ ּפְֹך ְלָבֵבנּו ּכַ יַח ִלְפֵני ה', ִלׁשְ ּפְֹך ׂשִ ל ִלׁשְ ן ָעֵלינּו ֻמּטָ ַעל־ּכֵ
ַוֲאַנְחנּו  ִזיוֹו.  נַֹעם  ָלנּו  ְלַהְראֹות  ֵחנּו,  ּמְ ְיׂשַ יָתנּו  ִעּנִ ְוִכימֹות  ְלעֹוָלם,  ֵנבֹוׁש  לֹא 

י  ים. ָסַבר ַאּפֵ דֹוׁשִ ָניו ַהּקְ ל ּפָ ה ְלַקּבֵ ר ִנְזּכֶ ֲאׁשֶ ָמחֹות. ּכַ ׂשַבע ׂשְ ַצְחָצחֹות. ּבְ נּו ּבְ ן ַנְפׁשֵ ֵ ְנַדּשׁ

ם. ר ַוֲאַסּיֵ יַע ַוֲאַקּצֵ ְנָחה ִהּגִ ָרֵאל. ּוְזַמן ַהּמִ ים, ָלנּו ּוְלָכל ִיׂשְ ֵני ֶמֶלְך ַחּיִ אֹור ּפְ יק יֹוִמין. ּבְ ַעּתִ

יו ָקְדׁשֹו. ֲעַפר ַרְגָליו, ֵלָהנֹות ִמּזִ ק ּבַ ה ְלִהְתַאּבֵ ה ְוַהְמַחּכֶ ְבֵרי ַהְמַצּפֶ ַהלֹא ּכֹה ּדִ

ִלי ִהיְרץ ֵנרֹו ָיִאיר. ן ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ָהַרב ַנְפּתָ ָטן ָנָתן ּבֶ ַהּקָ
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<חודש>

כג ְּתְכִֵ ֵב ת י סי ז"

ב
ֵבי תקפ"ב ִמְכּתְ

ִמיִני ג' התקפ"ב ַאֶדעס. ַרְך, יֹום ד' כ"ו ִניָסן ׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

נּוָעה ְוכּו'. ְלזּוָגִתי ֲהלֹא ִהיא ַהּצְ

יֹום ו' ֶעֶרב  ם ּבְ ֵ יף. אּון ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ידּוְנֶגין ַאיין ׁשִ ַזייט ִוויֶסין ַאז ַהייְנט ָהאּב ִאיְך ּגִ
יף ֵקיין ְסַטאְמּבּול,  ער ׁשִ יין אֹויף ּדֶ ל טֹוב ַארֹויף ּגֵ מּוְך ֶוועל ִאיְך ְלַמּזָ ת קֶֹדׁש ַהּסָ ּבַ ׁשַ

ם  ֵ ַהּשׁ יז  ּבִ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ַווְייֶטער ָפאִרין  ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ֶוועל ִאיְך ִאם  אְרט  ּדָ ִאין 

עט ִאיְך ַאייְך ִאיר ָזאְלט ַפאר  ֵכן ּבֶ ָרֵאל. ּבְ לֹום ֵקיין ֶאֶרץ ִיׂשְ ֶרעְנֶגין ְלׁשָ ַרְך ֶוועט ִמיְך ּבְ ִיְתּבָ

ְפָרט ִאין אּוַמאן ַאז ֵזיי ָזאִלין  ער ַמאֶנין ַאֶלע אּוְנֶזעֶרע ַלייט ּבִ עִטין, אּון ָזאְלט ּדֶ אט ּבֶ ִמיר ּגָ

י  עּו! ּכִ לֹום. ]ּדְ ים ְוׁשָ ין ַרק ַחּיִ ַרייּבִ ל ַזיין. ַווייֶטער ָהאּב ִאיְך ָגאר ִניט צּו ׁשְ ּלֵ ַפאר ִמיר ִמְתּפַ

ִפיָנה  ל טֹוב ַעל ַהּסְ מּוְך ַאֲעֶלה ְלַמּזָ ת קֶֹדׁש ַהּסָ ּבָ יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ י ְסִפיָנה, ְוִאם ִיְרֶצה ה' ּבְ ַכְרּתִ ַהּיֹום ׂשָ

לֹום ְלֶאֶרץ  ַרְך ְיִביֵאִני ְלׁשָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ַרְך, ַעד ׁשֶ ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ְנִסיָעִתי ּבְ יְך ּבִ ם ַאְמׁשִ ְלִאיְסַטְמּבּול, ְוׁשָ

אּוֶמן,  ּבְ ה ׁשֶ ְפָרט ֵאּלֶ לֹוֵמנּו ּוּבִ י ׁשְ ירּו ְלָכל ַאְנׁשֵ ַבְקׁשּו ֵמה' ֲעבּוִרי, ְוַתְזּכִ ּתְ ׁש ֲאִני ׁשֶ ָרֵאל. ּוְבֵכן ְמַבּקֵ ִיׂשְ

לֹום[. ים ְוׁשָ לּו ֲעבּוִרי, יֹוֵתר ֵאין ִלי ְמאּוָמה ִלְכּתֹב ַרק ַחּיִ ּלְ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ

ד ַעל ְיֵדי  ֶכף ּוִמּיָ ְלֵחהּו ּתֵ אן, ְוִתׁשְ ְכָרְך ּכָ ֶרת ַהּמֻ ל ָהִאּגֶ ַקּבֵ ְכָנא ֵנרֹו ָיִאיר ּתְ ִני ׁשַ ֲאהּוִבי ּבְ
יק.  ער ַאְטַקאּפְטׁשִ י ּבֶ אהִרין, ְלַיד ַרּבִ ת קֶֹדׁש ְטׁשֶ אְסט ]ּדַֹאר[ ִראׁשֹון ִלְקִהּלַ ַהּפָ

ר  ֲאׁשֶ ד ּכַ לַֹח ִמּיָ מּו ִלׁשְ ַקּיְ ּיְ ׁש אֹוָתם ׁשֶ ֶרת, ְותֹוִסיף ְלַבּקֵ ַעְצְמָך ֵאיֶזה ִאּגֶ ן ּבְ ם ּכֵ ְכּתֹב ּגַ ם ּתִ ּגַ

י ִאם ֶזה  י ָלֶכם ׁשּום ָמעֹות ּכִ ְחּתִ ּלֹא ִהּנַ ֶכם, ׁשֶ ּלָ י ָלֶהם. ְותֹוִדיַע ָלֶהם ּגֶֹדל ַהּדַֹחק ׁשֶ ַתְבּתִ ּכָ

ר ִהְבִטיחּו ִלי. ֲאׁשֶ ָבַרי ּכַ מּו ּדְ אי ְיַקּיְ ַרְך ַוּדַ ם ִיְתּבָ ֵ יַע ֵמֶהם, ּוְבֶעְזַרת ַהּשׁ ּגִ ּמַ ׁשֶ

ׁשֹוְנָך  ם ֶנֱהֵניִתי ִמּלְ דֹול. ּגַ ַסח, ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת ּגָ ֹחל ַהּמֹוֵעד ּפֶ ְבָך ּבְ י ִמְכּתָ ְלּתִ ּבַ ּקִ ַדע ׁשֶ ם ּתֵ ּגַ
ָבר  י ִאם ּדָ ְלׁשֹון ִלּמּוִדים ּכִ ְלׁשֹונֹו ִלְכּתֹב ּבִ ה ּבִ ֲעַדִין ֵאין ִמּלָ י ָהִייִתי ָסבּור ׁשֶ ְמֹאד, ּכִ

יל ַעְצְמָך ִלְכּתֹב ִלְפָעִמים  ּתֹוָדה ָלֵאל ְלׁשֹוְנָך עֹוָלה ָיֶפה. ְוִתְרֶאה ְלַהְרּגִ ַקל, ְוָכֵעת ָרִאיִתי ׁשֶ

ה ֳאָפִנים. ַכּמָ י הּוא ִנְצָרְך ְלָך ְמֹאד ּבְ ָלׁשֹון ַצח. ּכִ ְהֶיה ָרִגיל ּבְ ּתִ ֵדי ׁשֶ ַעְצְמָך, ּכְ ֶרת ּבְ ִאּגֶ

ם ַעל  ר ׂשָ ֶזה, ֲאׁשֶ ר ִנְמָצא ִאיׁש ּכָ דֹול, ֲאׁשֶ י, ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת ּגָ ְלּתִ ה ִקּבַ ֲעׂשֶ ּוֵפרּוׁש ַהּמַ
ה  ְוַכּמָ ְקָצת,  ל  ּוִמְתַקּבֵ ָנֶאה  רּוׁשֹו  ּפֵ ְוַגם  ּיֹות.  ֲעׂשִ ַהּמַ ַעל  רּוׁש  ּפֵ ִלְכּתֹב  ִלּבֹו 

ִפי ַמה  ה ֲאִפּלּו ִמּכְ רּוׁשֹו ָרחֹוק ַהְרּבֵ י ֵכן ֲעַדִין ּפֵ ָבִרים ְקרֹוִבים ָלֱאֶמת. ֲאָבל, ַאף ַעל ּפִ ּדְ
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ן ַאְלֵפי ֲאָלִפים ַקל ָוֹחֶמר,  ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ה ַהּזֹאת. ִמּכָ ֲעׂשֶ ִעְנַין ַהּמַ י ּבְ ַדְעּתִ ְתנֹוֵצץ ּבְ ּמִ ֶ ּשׁ

יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה. דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ֵזֶכר ַצּדִ נּו ַהּקָ נֹות ַרּבֵ ּוָ ָבִרים ִמּכַ ה ְרחֹוִקים ַהּדְ ּמָ ּכַ

ם  ּיֵ ָבָריו ִמְסּתַ ִפי ּדְ ּלְ ָאנִֹכי ָהרֹוֶאה ׁשֶ רּוׁשֹו, הּוא, ׁשֶ ם ַעל ּפֵ ֲאִני ְמַגְמּגֵ ֶ ָבר ַמה ּשׁ ר ַהּדָ ְוִעּקַ
לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ָזָכה  ָאז  ׁשֶ ז  ַרּמֵ ּמְ ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ַלת  ַקּבָ ִעְנַין  ּבְ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ

ר  ה. ְוִעּקַ ֲעׂשֶ ם ַהּמַ ּיֵ י ֲעַדִין לֹא ִנְסּתַ י ְלַדְעּתִ ִדי, ּכִ ה. ְולֹא ֵכן ָאנִֹכי ִעּמָ ת ַמְלּכָ ִלְמצֹא ֶאת ַהּבַ

יַח ִצְדֵקנּו  בֹוא ְמׁשִ ּיָ ׁשֶ ה, ִיְהֶיה ַרק ֶלָעִתיד ּכְ ת ַמְלּכָ ַהְינּו ִלְמצֹא ֶאת ַהּבַ ה, ּדְ ֲעׂשֶ ִסּיּום ַהּמַ

ּקּון ס"ט  ּקּוִנים )ּתִ ּתִ ּמּוָבא ּבַ מֹו ׁשֶ ָכל ּדֹור ָודֹור, ּכְ ל ּבְ ְלּגֵ הּוא ִמְתּגַ ַעְצמֹו, ׁשֶ נּו ּבְ ה ַרּבֵ הּוא ֹמשֶׁ ׁשֶ

יַח ִצְדֵקנּו  יֵמי ְמׁשִ ה ִלְמצֹא אֹוָתּה ּבִ ְזּכֶ ּיִ ת ֶמֶלְך ַעד ׁשֶ ׁש ֶאת ַהּבַ ִביל ְלַבּקֵ ׁשְ ף קיג.(. ְוַהּכֹל ּבִ ּדַ

ָיֵמינּו. ְמֵהָרה ּבְ בֹוא ּבִ ּיָ ׁשֶ

יִקים  ּוְבַצּדִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ְלַהֲאִמין  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ת־ֶמֶלְך,  ְוַהּבַ
לּות  ּגָ ה ִהיא ּבַ דֹוׁשָ ים ּוִבְכָלִלּיּות ַהּתֹוָרה ְוכּו'. זֹאת ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ּיִ ֲאִמּתִ

ָכל ּדֹור ָודֹור ְלַהֲעלֹות  ָרֵאל ּבְ ּזֹוִכין ִיׂשְ ֶ ִפי ַמה ּשׁ ֶזה, ּכְ לּוי ּבָ ה ּתָ ֻאּלָ ר ַהּגְ ָכל ּדֹור ָודֹור. ְוִעּקַ ּבְ

מֹו  ּכְ יַח  ָמׁשִ ָיבֹוא  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֱאֶמת,  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ק  ּוְלִהְתַחּזֵ פּוָלה,  ַהּנְ ָהֱאמּוָנה 

ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ה ָהֱאמּוָנה  ּלֶ ְתּגַ ּתִ ְוָאז  ֲאָמָנה".  ׁשּוִרי ֵמרֹאׁש  ּתָ בֹוִאי  יִרים ד, ח( "ּתָ ִ ַהּשׁ יר  )ׁשִ תּוב  ּכָ ׁשֶ

ִהיא ָהֱאמּוָנה ַעל  ת ֶמֶלְך ׁשֶ ׁשּוב ַהּבַ ְיָקא ּתָ ּדַ ַעְלּתֹו ְוכּו'. ְוָאז  ּפְ ה  י ַאּתָ ּכִ עּול  ל ּפָ ְוֵיַדע ּכָ

ם: 'ּוְלַבּסֹוף ְמָצָאּה',  ָהָיה ְוִסּיֵ ה ׁשֶ ר ַמֲעׂשֶ נּו ַז"ל ִסּפֵ ַרּבֵ י ׁשֶ ְמכֹוָנּה ּוַמְלכּוָתּה. ְוַאף־ַעל־ּפִ

ה, ֲאָבל ַאף  ֲעׂשֶ ֱאֶמת ִרְמֵזי ַהּמַ ן ּבֶ ה ְלַכּוֵ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ י ֲאִפּלּו ּכְ ז ַעל ֶהָעִתיד. ּכִ י ֵכן ְמַרּמֵ ַאף ַעל ּפִ

ּיֹות ָהָיה  ֲעׂשִ ל ַהּמַ י ּכָ ַהְינּו ִמי ּוָמה ְוֵאיָמַתי. ּכִ ר ְלָהִבין, ּדְ ה ִאי ֶאְפׁשָ ֲעׂשֶ י ֵכן ֶעֶצם ַהּמַ ַעל ּפִ

יק יֹוִמין, ּוִבְפָרט ַעל  ה אֹוָתם ַעּתִ ּסָ ּכִ ָבִרים ׁשֶ ּדְ ְכָתב ּבַ ָהָיה. ְוֵאין ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר ּבִ ָמקֹום ׁשֶ ּבְ

ר.  ּפֵ ּסִ ּיֹות ׁשֶ ֲעׂשִ ַהּמַ ה ְלָהִבין ֵאיֶזה ְרָמִזים ּבְ ְזּכֶ ּנִ ַרְך ִיְפַקח ֵעיֵנינּו, ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ֶדה. ַהּשׁ ֵני ַהּשָׂ ּפְ

נּו ַז"ל  ְבֵרי ַרּבֵ י ּדִ ם ֶזה ֱאֶמת. ּכִ י ּגַ ָלחֹו, ּכִ ְ ּשׁ רּוׁש ׁשֶ דֹול ֵמַהּפֵ י ֵכן ֵיׁש ִלי ַנַחת ּגָ ְוַאף ַעל ּפִ

נּו  ַרְך ְיַזּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ עּור. ַהּשׁ ִלי ׁשִ ה ְטָעִמים ּבְ ִקים ְלַכּמָ ָבָריו ִמְתַחּלְ יׁש ְיפֹוֵצץ ֶסַלע, ְוָכל ּדְ ַפּטִ ּכְ

ה ִלְמצֹא  ְזּכֶ ּנִ ר, ַעד ׁשֶ ּפֵ ּסִ ּיֹות ׁשֶ יחֹוָתיו ּוַמֲעׂשִ ִמיד ּתֹוָרתֹו ְוׂשִ ה ְלַבּלֹות ָיֵמינּו ַלֲחׁשֹב ּתָ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ

ה.  ֵאּלֶ ָבִרים ּכָ ֹמַע ּדְ ִכינּו ִלׁשְ ּזָ ֵרינּו ׁשֶ ה. ַאׁשְ ִביָאה ִליֵדי ַמֲעׂשֶ ָגה ַהּמְ רּוׁש ְוַהּשָׂ ֶהם ֵאיֶזה ּפֵ ּבָ

ִמיד,  ְמָחה ּתָ ׂשִ ר ִלְהיֹות ּבְ נּו. ִחְזקּו ְוִאְמצּו, ְוָהִעּקָ ִכיֶתם ִלְהיֹות ֶחְלְקֶכם ִעּמָ ּזְ ֵריֶכם ׁשֶ ַאׁשְ

ֶכם" )ֶנֶחְמָיה ח, י(. י ֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעּזְ ָעְצבּו "ּכִ ִהְתּבֹוְדדּות ְוַאל ּתֵ ּוְלַהְרּבֹות ּבְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי בִמְכּתְ

<חודש>

כה ְּתְכִֵ ֵב ת י סי ז"

ה  ַאֲהָבה ַעּזָ ִמיד ּבְ לֹוְמֶכם ּתָ ם ְוֶנֶפׁש ֲאִביֶכם ַהּדֹוֵרׁש ׁשְ ַנְפׁשָ ְמָחה ּכְ ׂשֹון ְוׂשִ לֹום ְוׂשָ ְוָהָיה ֶזה ׁשָ

לֹום. ים ְוׁשָ ַחּיִ ה ִלְראֹוְתֶכם ּבְ ּוְמַצּפֶ

ִלי ִהיְרץ ֵנרֹו ָיִאיר. ן מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְפּתָ ָטן ָנָתן ּבֶ ַהּקָ

ֱאֶמת. ֲאהּוַבי ַאַחי ְוֵרַעי ַרּבֹוַתי ְוַתְלִמיַדי  ה ּבֶ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
ַאְייִזיק  ִיְצָחק  י  ַרּבִ ׁש  ּקֵ ּבִ ר  ַוֲאׁשֶ ִמיד,  ּתָ ֲעִדי  ּבַ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ְמֹאד  ַוֲחֵבַרי. 

י ְצלּוָלה  ְעּתִ ֱאֶמת ֵאין ּדַ ים. ּבֶ ל ַעל עֹוְבֵרי ַיּמִ ּלֵ ה ְלִהְתּפַ ִפּלָ לַֹח ָלֶהם ּתְ יֹוֵסף ֵנרֹו ָיִאיר, ִלׁשְ

ה  ִפּלָ "ן ַז"ל 'ּתְ ת ָהַרְמּבַ ִפּלַ ֲעֵרי ִצּיֹון ּתְ ֶפר ׁשַ ּסֵ ָבר ִנְמָצא ּבַ ה. ְוַגם ּכְ ִפּלָ ר ּתְ ָלל ְלַסּדֵ יו ּכְ ַעְכׁשָ

ם  ִבינּו ׁשָ ר ּתָ ֲאׁשֶ ִלין ַעל ֲאֵחִרים ּכַ ּלְ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ׁשֹון ְקָצת ּכְ ּנֹות ַהּלָ ִריִכין ְלׁשַ ּצְ ם'. ַרק ׁשֶ ַעל ַהּיָ

ה  ְלׁשֹון ַלַע"ז. ְוָיֵתר ִמּזֶ ְרצֹונֹו ּבִ ּבֹו, יֹוִסיף ּכִ ל ֶאָחד ְלהֹוִסיף ִמּלִ ְרֶצה ּכָ ּיִ ֶ ַעְצְמֶכם. ּוַמה ּשׁ ּבְ

ל ַהְמַיֲחִלים ַלה'. ים ְוָכל טּוב ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם ּכָ לֹום ְוַחּיִ ה. ְוׁשָ ר ְלַהֲאִריְך ַעּתָ ִאי ֶאְפׁשָ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

יַהאט  ּגִ ַנַחת  רֹויס  ּגְ ִריס ָהאּב ִאיְך  ּגְ ַדיין  ְחֶיה. פּון  ּיִ ׁשֶ ִיְצָחק  י  ַרּבִ ְפָלג  ַהּמֻ ִני  ּבְ ֲאהּוִבי 
ל  ּכָ ֱאֶמת  ּבֶ ֶזה  ְלָבְבָך  ְוָהָיה  ן  ִיּתֵ ִמי  דֹול[.  ּגָ ַנַחת  ִלי  ָהָיה  ְלָך  ׁשֶ לֹום  ׁשָ ת  ִריׁשַ ]ֵמַהּדְ

ָכל  ְכּתֹב ּבְ ם ּתִ יָך ְוכּו'. ּגַ י הּוא ַחּיֶ ִלּמּוְדָך ּכִ ְתִמיד ּבְ ּתַ ם, ׁשֶ ֵ ם ְלַמַען ַהּשׁ ֵ ִמים, ְלַמַען ַהּשׁ ַהּיָ

ינֹוק  ל ּתִ ב ׁשֶ ָלל, ּוְכָתְבָך ּדֹוֶמה ִלְכּתָ ְכִתיָבה ָנָאה ּכְ ן ָיְדָך ּבִ י ֲעַדִין ֵאיְנָך ָיכֹול ְלַאּמֵ יֹום, ּכִ

ב הּוא  ְכּתָ ְוַהּמִ ָתב  ַהּכְ י  ּכִ ְוָלׁשֹון ַצח.  ָנֶאה  ְכָתב  ּבִ ַעְצְמָך  יל  ְלַהְרּגִ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּתִ ן  ּכֵ ָקָטן. ַעל 

ְצִריִכים  לֹוֵמנּו,  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ְוָכל  ם  ַאּתֶ ּוִבְפָרט  ֶאֶרץ.  ְוֶדֶרְך  ַוֲעבֹוָדה  ְלתֹוָרה  דֹול  ּגָ ְיסֹוד 

ה ֵאין  דּוַע ָלֶכם, ְוָיֵתר ִמּזֶ ּיָ ה ִעְנָיִנים ּכַ ַכּמָ ים ּבְ ְכִתיָבה ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרּבִ ה ּבִ ׁש ַהְרּבֵ ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ה ְלַהֲאִריְך. ים ַעּתָ ַנאי ַמְסּכִ ַהּפְ

ְצִחית. ית ְוַהּנִ טֹוָבְתָך ְוַהְצָלָחְתָך ָהֲאִמּתִ ְבֵרי ָאִביָך ֶהָחֵפץ ּבְ ּדִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי גִמְכּתְ ְּתְכִמכו ֵב ת י סי ז"

ג
ֵבי תקפ"ג ִמְכּתְ

]ָאַמר ַהַּמְעִּתיק: ַהְּפָרט ְוַהּיֹום ָהָיה ָחֵסר. ּוַמה ֶׁשָּמָצאִתי ֶהְעַּתְקִּתי.[

ַרְך. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִלי ֵנרֹו ָיִאיר. י ַנְפּתָ ִתיק ְוכּו' ַרּבִ ִלְכבֹוד ְיִדיִדי ַהּוָ

ְראּו ְוָתִבינּו  ה ּתִ ל ָעָליו. ּוִמּזֶ ּלֵ ֵעיָניו, ְוֶאְרֶאה ְלִהְתּפַ ׁש ּבְ הּוא חֹוׁשֵ הֹוִדיַע ִלי ֲחָדׁשֹות ׁשֶ
ם[  ט ]ִמְרׁשַ י רּוֶצעּפְ אְקטֹוִרים ]ֵמרֹוְפִאים[, ּוְכָבר ֵהַכְנּתִ ה ְצִריִכין ְלִהְתַרֵחק ִמּדָ ּמָ ּכַ

ח ׁשּום ְרפּוָאה.  ּלֹא ִיּקַ ח ׁשּום ְרפּוָאה. ב. ׁשֶ ּלֹא ִיּקַ ט הּוא, א. ׁשֶ לַֹח לֹו.ּוְכַלל ָהרּוֶצעּפְ ִלׁשְ

ַרְך ְיַרֵחם  ם ִיְתּבָ ֵ ְקֶוה ְוכּו', ַהּשׁ ְוָקא ַלּמִ ֵלְך ּדַ ּיֵ ם ׁשֶ ח ׁשּום ְרפּוָאה ְוכּו' ְוכּו'. ּגַ ּלֹא ִיּקַ ג. ׁשֶ
ַמִים. ָ ְמֵהָרה ִמן ַהּשׁ ֵלָמה ּבִ ַלח לֹו ְרפּוָאה ׁשְ ָעָליו ְוִיׁשְ

ֹמַע ַהּטֹוב ֵמִאּתֹו. זּוַלת ֶזה  ה ִלׁשְ ֶרת, ַוֲאִני ְמַצּפֶ ְחֶיה ֲעַדִין לֹא ָהָיה ִלי ׁשּום ִאּגֶ ּיִ ִני ִיְצָחק ׁשֶ ִמּבְ

ׁש. ֵאין ְלַחּדֵ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

ַעל ְוַעל  ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ ָאֶרץ ּבַ יט ּבָ ּלִ י ֵיׁש ֱאלִֹקים ׁשַ עּו ּכִ ה. ּדְ ם אֹוִדיַע ָלֶכם ֲחָדׁשֹות ֵמַעּתָ ּגַ
ָהב ַהּכֹל ֶהֶבל.  ֶסף ְוַהּזָ מֹו ָלַעד. ְוַהּכֶ ח ׁשְ ּבַ ּתַ ם ָלֶנַצח ִיׁשְ ַחת, ַחי ָלַעד ְוַקּיָ ָהָאֶרץ ִמּתַ

ה  ֵאּלֶ יחֹות ּכָ ְתלֹוְצִצים ִמּשִׂ ּמִ ירּות, ׁשֶ ל ֲעׁשִ ִדיָנה ׁשֶ ֵני ַהּמְ רֹב ָהעֹוָלם ֵהם ִמּבְ י ׁשֶ ְוַאף ַעל ּפִ

ָהעֹוָלם,  ֶזה  ּבָ ם  יִהּנָ ַהּגֵ ְלעֹל  ְכָמם  ׁשִ ְלַהּטֹות  ָיָדם  ּבְ ִהיא  ִחיָרה  ַהּבְ י"ב(.  ה  ַמֲעׂשֶ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ִסיּפּוֵרי  ן  )ַעּיֵ

ה ֵאֵלינּו ַוֲאַנְחנּו לֹא  ין, ְוסֹוף ָיׁשּובּו ֵהּמָ ְהֶיה ְליֹום ַהּדִ ּיִ ֶ ַבד ַמה ּשׁ ֲחרּו ָלֶהם, ִמּלְ ר ּבָ ֲאׁשֶ ּכַ

ר ִאיׁש"  י ַיֲעׁשִ יָרא ּכִ ים מט, יז( "ַאל ּתִ ִהּלִ לֹום )ּתְ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ִוד ַהּמֶ ָנׁשּוב ֲאֵליֶהם. ּוְכָבר ָאַמר ּדָ

ֶעֶנת ָקֶנה ָרצּוץ.  רֹו, הּוא ִמׁשְ ָעׁשְ יֶהם ָחָצץ. ּבֹוֵטַח ּבְ ֵלא ּפִ ה, ִיּמָ ם ִמּזֶ ְוכּו'. ְוִאם ִיְתלֹוְצצּו ּגַ

ְגֵעי  י ֵאין ָמנֹוס ִמּפִ ם כ, ח(. ּכִ יר" )ׁשָ ם ה' ֱאלֵֹקינּו ַנְזּכִ ׁשֵ ה ַבּסּוִסים, ַוֲאַנְחנּו ּבְ ה ָבֶרֶכב ְוֵאּלֶ "ֵאּלֶ

ָבר ֶהֱאַרְכנּו  ר ּכְ ֲאׁשֶ ַרְך ְוַהּתֹוָרה ְלַבד. ּכַ ם ִיְתּבָ ֵ י ִאם ֶאל ַהּשׁ ִית, ּכִ ָכל ּבַ ֵלִאים ּבְ ָהעֹוָלם ַהּמְ

ָכל יֹום. ר זֹאת ּבְ ה, ַוֲעַדִין ְצִריִכין ַלֲחזֹר ּוְלַדּבֵ ה ַהְרּבֵ יָחֵתנּו ִמּזֶ ׂשִ

ַתְבּתָ  ּכָ ֶ ּשׁ ּוַמה  ּתֹוָרה.  ּבַ ֲעָמלֹו  ׁשֶ ִמי  ֵרי  ַאׁשְ ד"  יּוּלָ ְלָעָמל  "ָאָדם  ז(  ה,  )ִאּיֹוב  י  ּכִ ָלל,  ְוַהּכְ
ִאם  ֶריָך  ַאׁשְ ם,  ְוַקּיָ ְוָנכֹון  יב  ְוַיּצִ ְוֶצֶדק  ֱאֶמת  ְמָחה[,  ׂשִ ]ַרק  ָהאּפ  ָפאְרט 

ֶזה. ֲחִזיק ּבָ ּתַ
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ד

ֶרְסֶלב. ב תקפ"ג לפ"ק ּבְ ׁשֶ ם, יֹום ג' ַוּיֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְפָלג ְוכּו', מֹוֵרנּו ָהַרב  ִתיק ַהּמֻ ִני ַהּוָ י ּוְלָבִבי ֲהלֹוא הּוא ָהַרּבָ לֹום ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ְיִדיד ַנְפׁשִ ׁשָ

ע ַרב. לֹום ְוֵיׁשַ לֹוֵמנּו ׁשָ י ׁשְ ִלי ֵנרֹו ָיִאיר. ּוְלָכל ַאְנׁשֵ ַנְפּתָ

ה ֲעָזרּונּו  ַלח ֶהָעַבר. ַעד ֵהּנָ ׁשְ יֹום ה' ַוּיִ לֹום ְלֵביִתי ּבְ ׁשָ אִתי ּבְ י ּתֹוָדה ָלֵאל ּבָ עּו ְיִדיַדי ּכִ ּדְ
ה. ְועֹוד  ים ְלָבֵאר ַעּתָ ַמן ַמְסּכִ ר ָעַבר ָעֵלינּו ֵאין ַהּזְ ל ֲאׁשֶ ַרֲחָמיו ָהֲעצּוִמים, ְוֶאת ּכָ

ּלֹו. ּוְביֹוֵתר ִנְפֵלאִתי  ֵאב ָהֵעיַנִים ׁשֶ דֹול ַצֲעִרי ִמּכְ ם. ַאְך ְמֹאד ּגָ ֵ ָחזֹון ַלּמֹוֵעד ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ

ַהְייִסין,  ְרפּואֹות ּבְ ְך ַאַחר רֹוְפֵאי ֱאִליל, ְוַלֲעסֹק ּבִ ר הֹוִאיל ַהּלֵ ָעָליו ַהְפֵלא ָוֶפֶלא ַעל ֲאׁשֶ

יֹוֵתר. ְולֹא ָזַכר  עֹוְכָריו ְוִקְלְקלּו ְלֵעיָניו ַעל ְיֵדי ְרפּוָאָתם ּבְ ה ָהיּו ּבְ ר ֵהּמָ ִלְכֵאב ָהֵעיַנִים, ֲאׁשֶ

נ'(,  ָהַר"ן  יחֹות  )ׂשִ ִלְבָרָכה  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ י  ִמּפִ ְצאּו  ּיָ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ֶאת 

ֵאין  ׁשֶ ִלּבֹו  ּבְ ּדֹוֶמה  י  ּכִ י  ְעּתִ ּדַ ַאֲחרֹון.  ָקֶצה  ַהְרָחקֹות ַעד  ִמיֵני  ָכל  ּבְ ֵמְרפּואֹות  ְלִהְתַרֵחק 

ֱאֶמת ֲאהּוִבי ָאִחי ָטִעיָת. ]ָחֵסר[. ָבִרים ֲאמּוִרים ִלְכֵאב ֵעיַנִים, ֲאָבל ּבֶ ַהּדְ

]ִנְרֶאה ֶׁשָהָיה ָּכאן עֹוד ְּדָבִרים ַּבֲאִריכּות ֲאָבל ֹלא ָמָצאִתי יֹוֵתר ֲחָבל ַעל ְּדָאְבִדין. ַּגם ִנְרֶאה ַבֲעִליל ֶׁשּזֹאת 

ָהָיה ַהִּמְכָּתב ֶׁשהֹוִדיַע ֶׁשָּבא ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. הֹוַדְעִּתי זֹאת ְלַמַען ִיְהֶיה ְלִזָּכרֹון ְּבֵברּור ְׁשַנת ְנִסיָעתֹו ּובֹואֹו 

ְוִיְהֶיה ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִנְצָרְך ְלַכָּמה ִעְנָיִנים[

ה
ֵבי תקפ"ד ִמְכּתְ

עְרַקאס. ֶרְסֶלב ִלְטׁשֶ ֵרי תקפ"ד, ִמּבְ ׁשְ ם, יֹום ו' ּתִ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְפָלג  ַהּמֻ ִתיק  ַהּוָ ְלָבִבי, ֲהלֹא הּוא  ִקירֹות  ּבְ ִנְצָמד  י,  ַנְפׁשִ ְיִדיד  ִני,  ּבְ ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי  לֹום  ׁשָ ַרב 

ְחֶיה. ּיִ ְחָמד, מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ַהּנֶ

ם ַהּכֹל ַעל ָנכֹון ֵמִעם  ֵ יֹום ג' ְלֵעת ֶעֶרב, ּוָברּוְך ַהּשׁ לֹום ְלֵביִתי ּבְ אִתי ְלׁשָ ּתֹוָדה ָלֵאל ּבָ
ה'  תֹוַרת  ּבְ ְוַהֲחֵזק  ְכִליְתָך,  ּתַ ַעל  ֵהיֵטב  ל  ּכֵ ִהְסּתַ ֵעיַני,  ַמְחַמד  ִני,  ּבְ ְוָנא,  ה'. 

ם  ֵ יָחְתָך ִלְפֵני ַהּשׁ ָכל יֹום ָויֹום ְלָפֵרׁש ׂשִ עּור ְלִהְתּבֹוְדדּות ּבְ ע ׁשִ ִלּמּוְדָך; ְוִתְקּבַ ְוַתְתִמיד ּבְ

ֱאֶמת.  ּבֶ ָקֵרב אֹוְתָך ַלֲעבֹוָדתֹו  ּיְ ׁשֶ ה,  ְוַתֲחנּוִנים ַהְרּבֵ ַרֲחִמים  ּבְ ָפָניו  ִמּלְ ן  ּוְלִהְתַחּנֵ ַרְך,  ִיְתּבָ

ה, ְוִתְזּכֹר  ַעל ּפֶ ֶהם ּבְ ִקי ּבָ ְהֶיה ּבָ ּתִ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ַעד ׁשֶ ִסְפֵרי ַרּבֵ ן ֵהיֵטב ּבְ ְוִתְלֹמד ּוְתַעּיֵ

ָחָדׁש,  ּבְ ַמע  ׁשְ ּתִ ן  ָיׁשָ ּבְ ֹמַע  ׁשָ ִאם  ְוָהָיה  ֵביִתי,  ּבְ י  ּנִ ִמּמֶ ַמְעּתָ  ָ ּשׁ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ֶאת  ֵהיֵטב 
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ין ְנָפׁשֹות ַרּבֹות. ְוָאז טֹוב  ה ַהְמַחּיִ ה ְוָכֵאּלֶ ֵאּלֶ ים ּכָ ָבִרים ַרּבִ י עֹוד ּדְ ּנִ ֹמַע ִמּמֶ ה ִלׁשְ ְזּכֶ ּתִ ׁשֶ

ה,  מֹו ַעּתָ ה ּכְ תֹוָרה ּוְתִפּלָ י ֵאין ְלָך ְזַמן ֻמְבָחר ַלֲעסֹק ּבְ א. ּכִ ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ְלָך ּבָ

ַמן  ֵצל עֹוֵבר. ְוַהּזְ י ָיֵמינּו ּכְ יו ֵאיָמַתי. ּכִ א'. ְוִאם לֹא ַעְכׁשָ ִליָלא ְדַוְרּדָ ת קנב.( 'ַיְנקּוָתא ּכְ ּבָ י )ׁשַ ּכִ

ים  ה ּוַמֲעׂשִ ָכל יֹום ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ה ּבְ ֲחטֹף ַעּתָ ּתַ ֶ י ִאם ַמה ּשׁ ֵאר ְלָך ּכִ ָ הֹוֵלְך ְוהֹוֶמה. ְולֹא ִיּשׁ

ַמְעּתָ  אן ׁשָ תּוב ּכָ ּכָ ֶ ה ּשׁ ה ֵאין ְלַהֲאִריְך. ְויֹוֵתר ִמּמַ ה ַהּכֹל ֶהֶבל. ְוֶיֶתר ִמּזֶ טֹוִבים, ְוחּוץ ִמּזֶ

ֶהם ּוֵמֶהם לֹא  ֶהם ַוֲהֹפְך ּבָ נּו ַז"ל. ֲהֹפְך ּבָ ִסְפֵרי ַרּבֵ ָבר ְמבָֹאר ַהּכֹל ּבְ י ּכְ ָבר. ְוַגם ּכִ י ּכְ ּנִ ִמּמֶ

ַעם  ָכל ּפַ ים. ְוַתְתִחיל ּבְ ֲחָדׁשִ ָכל יֹום ָויֹום ּכַ ֵעיֶניָך ּבְ ָבִרים ּבְ ְהיּו ַהּדְ ּיִ ר ׁשֶ זּוַע ְוכּו'. ְוָהִעּקָ ּתָ

ְהֶיה  ָעה ּתִ ָעה ְוׁשָ ָכל ׁשָ עֹוָלם, ַרק ּבְ ּבָ ָבר ׁשֶ ּום ּדָ לֹום ִמּשׁ ָך ַחס ְוׁשָ ַדְעּתְ ּפֹל ּבְ ֵמָחָדׁש, ְוַאל ּתִ

יל. ּכִ ׂשְ ָך ְוָאז ּתַ ְרּכְ ְצִליַח ֶאת ּדַ ׁש. ָאז ּתַ ה ַמּמָ ה ֲחָדׁשָ ְבִרּיָ ֵעיֶניָך ּכִ ּבְ

ים  ַרְך ִיְגמֹור ַהֲחִתיָמה ְלַחּיִ ם ִיְתּבָ ֵ ה ִלְתׁשּוָבְתָך ְוַהּשׁ ְצִחית ּוְמַצּפֶ ְזִהיְרָך ְלטֹוָבְתָך ַהּנִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

לֹום. טֹוִבים ֲארּוִכים ּוְלׁשָ

ֶרְסֶלב. ִלי ִהיְרץ ֵנרֹו ָיִאיר ִמּבְ ן מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְפּתָ ָטן ָנָתן ּבֶ ַהּקָ

ו

ֶרְסֶלב. ָרה תקפ"ד ּבְ י ׂשָ ַרְך, יֹום ב' ַחּיֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה. ּיִ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ים ְוָכל טּוב ִלְכבֹוד ּבְ לֹום ּוְבָרָכה ְוַחּיִ ׁשָ

ָהִיינּו  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ּתֹוָרה,  ְמַחת  ׂשִ יֹום  ּבְ ֶאָחד  ֲעַמִים,  ּפַ ֵאַלי  יעּו  ִהּגִ ִעיִמים  ַהּנְ ִאְמרֹוֶתיָך 
ָזִכינּו ִלְהיֹות ַעם  ר  ָרֵאל, ֲאׁשֶ ִיׂשְ ְמַחת  ֵאין ָלּה ֵקץ ׂשִ ְמָחה ׁשֶ ׂשִ ּבְ ֵמִחים  ׂשְ

ְבָך.  יַעִני ִמְכּתָ ְמָחֵתנּו ִהּגִ תֹוְך ׂשִ תֹו, ְוֵקְרָבנּו ַלֲעבֹוָדתֹו ְוכּו', ָאז ּבְ ִלי ֶחְמּדָ תֹו ְוָנַתן ָלנּו ּכְ ְסֻגּלָ

בּוַע  ׁשָ ּבְ י  ְלּתִ ִקּבַ ר  ֲאׁשֶ ִני  ֵ ַהּשׁ ֶרת  ִאּגֶ ּבָ ְפָרט  ּבִ ִאְמרֹוֶתיָך,  ַעל  ָאנִֹכי  ׂש  ׂשָ ַמח.  ָוֶאׂשְ ָרִאיִתי 

ָיְדָך.  ִמיָמה ּבְ ר ּתֹוָדה ָלֵאל ּתֹוַרת ה' ּתְ י ֲאׁשֶ ָתה ַנְפׁשִ ר ִקּוְ ר הֹוִדיַעִני ֶאת ֲאׁשֶ ֶהָעַבר, ֲאׁשֶ

י הּוא ֶחְלְקָך  ִלּמּוְדָך ֵהיֵטב, ּכִ ָכל ּכֹחֹוֶתיָך ְלַהְתִמיד ּבְ י, ֲחַזק ֶוֱאַמץ ּבְ ַנְפׁשִ ִני ֲחִביִבי ּכְ ָנא ּבְ

ְנעּוָריו" )ֵאיָכה ג, כז(. א עֹל ּבִ י ִיּשָׂ ֶבר ּכִ ים. "טֹוב ַלּגֶ ַחּיִ ּבַ

ל  ּכָ ְלתֹוְך  בֹוֶתיָך  ַמְחׁשְ ל  ּכָ ְכִניס  ּתַ ׁשֶ דֹוָלה,  ּגְ ָנה  ַכּוָ ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ יֹוֵתר  ּבְ ץ  ְתַאּמֵ ּתִ ְוַגם 
ָך  ְבּתְ ה. ְוֶתֱאֹחז ַמֲחׁשַ ִפּלָ ָכל ַהּתְ ּלֹות ּבְ רּוׁש ַהּמִ ן ּפֵ ַכּוֵ ּתְ ה, ׁשֶ ִפּלָ ל ַהּתְ ּבּור ְוִדּבּור ׁשֶ ּדִ

ֶזה,  ֶרְך  ִמּדֶ ְך  ּלֵ ּכַ ִני  ּבְ ה  ַעּתָ ָבר,  ִמּכְ ָך  ַדְרּכְ ּכְ ָוָאָנה  ָאָנה  ָך  ְבּתְ ַמֲחׁשַ ׁשֹוֵטט  ּתְ ְלַבל  ִמיד  ּתָ
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ֱאֹחז  ּתֶ ַרק  ֶזה.  ֶרְך  ִמּדֶ ָלסּור  ְוֵעצֹות  ּכֹחֹות  ִמיֵני  ָכל  ּבְ ק  ְוִתְתַחּזֵ ר  ּבֵ ְוִתְתּגַ ֵהר  ְוִהּזָ ֵהר  ִהּזָ

ְלַהּטֹוָתּה  ָהָאָדם  ַיד  ּבְ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ י  ּכִ חּוץ,  ַבר  ּדְ ׁשּום  ַלֲחׁשֹב  ִלְבִלי  ָיְדָך  ּבְ בֶֹתָך  ַמְחׁשְ

ֵהיֵטב  ֶזה  ל  ּכָ ְמבָֹאר  ּכַ ֹאֶפן.  ׁשּום  ּבְ ַיַחד  ּבְ בֹות  ַמֲחׁשָ ֵני  ׁשְ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ְרצֹונֹו.  ּכִ

ֶאת  ִבין  ַהְמַעּכְ ָבִרים  ֵמַהּדְ ֶאָחד  הּוא  ָבה  ַמֲחׁשָ ַעל  ּבַ י  ּכִ רלג(,  עב,  )ליקו"מ  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ִסְפֵרי  ּבְ

ֶרק ד' ֲהָלָכה ה(. ׁשּוָבה ּפֶ "ם ִהְלכֹות ּתְ ׁשּוָבה )ַרְמּבַ ַהּתְ

נּו ַז"ל  ִסְפֵרי ַרּבֵ ן ֵהיֵטב ּבְ ֵהר ְמֹאד ְמֹאד, ּוְתַעּיֵ ֵהר ְוִהּזָ ִני ִהּזָ אן, ּבְ תּוב ּכָ ּכָ ֶ ה ּשׁ ְוָיֵתר ִמּמַ
ְלַמְעָלה,  י  ַתְבּתִ ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  הּוא  ר  ְוָהִעּקָ ה.  ִמּזֶ ֵצל  ְלִהּנָ ְוַתְחּבּולֹות  ֵעצֹות  ְוִתְמָצא 

ְרצֹונֹו  ּכִ ַיד ָהָאָדם ְלַהּטֹוָתּה  ּבְ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ נּו ַז"ל )שם(, ׁשֶ ַרּבֵ ָאַמר  ה ׁשֶ ּמֶ ּבַ ְוַתֲאִמין  ַדע  ּתֵ ׁשֶ

הּוא רֹוֶצה. ְלָמקֹום ׁשֶ

ַיד  ד, ֵיׁש ּבְ ָבה נֹוָטה ַחס ְוָחִליָלה ִלְפָעִמים ִמן ַהּצַ ֲחׁשָ ֲאִפּלּו ִאם ַהּמַ ְוָאַמר )שם תניינא נ'( ׁשֶ
כֹוִלין  ּיְ ֶרְך, ׁשֶ מֹו סּוס ַהּנֹוֶטה ִמן ַהּדֶ יָבּה ִלְמקֹוָמּה ָהָראּוי. ּכְ ָהָאָדם ְלָתְפָסּה ְוַלֲהׁשִ

ְסָפָריו  ְמבָֹאר ּבִ ׁש ּכַ ָבה ַמּמָ ֲחׁשָ מֹו ֵכן הּוא ַהּמַ ר, ּכְ ׁשָ ֶרְך ַהּיָ יבֹו ֶאל ַהּדֶ ַאְפָסר ַלֲהׁשִ ְלָתְפסֹו ּבְ

ל  ּכָ י  ּכִ בֹות,  ַמֲחׁשָ ְלּבּוֵלי  ּבִ ְמֹאד  ִרין  ּבְ ִמְתּגַ ָאז  ׁשֶ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ ּוִבְפָרט  ים.  דֹוׁשִ ַהּקְ

ה  ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ִאים ֶאל ָהָאָדם ּבִ ם ּבָ ּלָ ְבּתֹו, ּכֻ ַמֲחׁשַ ׁש ְלָהָאָדם ִלְפָעִמים ּבְ ּיֵ ְלּבּוִלים ׁשֶ ַהּבִ

ר יֹוֵתר ְויֹוֵתר  ּבֵ ה, ְצִריִכין ְלִהְתּגַ ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ן ּבִ ם. ַעל ּכֵ ן ׁשָ ְמבָֹאר )בליקו"מ סימן ל'( ַעּיֵ ַדְיָקא ּכַ

יַח ְולֹא  ּגִ ׁשְ ּלֹא ּתַ ה, ׁשֶ ֲעׂשֶ ב ְוַאל ּתַ ׁשֵ רּות הּוא ּבְ ּבְ ר ַהִהְתּגַ בֹות ָזרֹות. ְוָהִעּקַ ֲחׁשָ ֶנֶגד ַהּמַ ּכְ

קּו. ּלְ יָלא ִיְסּתַ יָך, ְוָאז ִמּמֵ ה ַהּיֹוְצִאים ִמּפִ ִפּלָ ּבּוֵרי ַהּתְ ֲחׁשֹב ּדִ ָלל, ַרק ּתַ ל ֲעֵליֶהם ּכְ ּכֵ ְסּתַ ּתִ

ר ָיַדְעּתָ  ֲאׁשֶ יָחְתָך ִלְפֵני קֹוְנָך, ּכַ ָכל יֹום ְלָפֵרׁש ׂשִ ָעה ּבְ ָזֵרז ַעְצְמָך ְמֹאד ִלְבֹחר ְלָך ׁשָ ם ּתְ ּגַ
ֶאָחד  ְלָכל  ָלִלּיּות  ּכְ ֵעָצה  הּוא  ְוׁשֶ ַז"ל.  נּו  ַרּבֵ ם  ׁשֵ ּבְ ה  ִמּזֶ ר  ְלַדּבֵ ינּו  ִהְרּבִ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ

ָרֵאל. ת ִיׂשְ ַ ְוֶאָחד ִלְזּכֹות ִלְקֻדּשׁ

ָך  ים ֵעיֶניָך ְוִלּבְ ׂשִ י ִיְקְצרּו ֲהמֹון ְיִריעֹות, ַרק ּתָ ְכָתב ּכִ ר ְלַהֲאִריְך ּבִ ה ִאי ֶאְפׁשָ ְוָיֵתר ִמּזֶ
ר ִייַטב ְלָך ָלַעד ְוָלֶנַצח. ָך ֲאׁשֶ נּו ַז"ל, ְוִתְמָצא ַמְרּגֹוַע ְלַנְפׁשֶ ִסְפֵרי ַרּבֵ ּבְ

ִלּמּוד ּפֹוְסִקים  עּוִרים ּבְ ֵני ׁשִ ַבְעּתָ ְלָך ׁשְ ּקָ ַתְבּתָ ִלי ׁשֶ ּכָ ֵעיַני ׁשֶ ִני, לֹא טֹוב ּבְ ם ֲאהּוִבי ּבְ ּגַ
י  ָעה ִהְלכֹות ְמִליָחה, ֲהלֹא ָהָיה ְלָך ְלָהִבין ּכִ ת ּוְביֹוֶרה ּדֵ ּבָ ים ִהְלכֹות ׁשַ ֹאַרח ַחּיִ - ּבְ

ְמִליָחה  ִעְנַין  ָמה  ְוִכי  ה,  ֵאּלֶ ּכָ ְרחֹוִקים  ִעְנָיִנים  ּבְ ְעּתֹו  ּדַ ר  ְלַפּזֵ ֶזה,  ּכָ ֶדֶרְך  ּבְ י  ָחַפְצּתִ לֹא 

יחֹות ָהַר"ן  ן ׂשִ ְיָקא )ַעּיֵ ֶדר ּדַ ּסֵ ּמּוד הּוא ִלְלֹמד ּכַ ֵסֶדר ַהּלִ י ְרצֹוִני ּבְ ת, ֲהלֹא ָיַדְעּתָ ּכִ ּבָ ְלִהְלכֹות ׁשַ
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ַרְך ִלְלֹמד  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ְתִחיל ּבְ ְך ּתַ ים ַעד סֹופֹו, ְוַאַחר ּכָ ְגֹמר ָהֹאַרח ַחּיִ ּתִ ַהְינּו ׁשֶ ע"ו(, ּדְ

ְוָהֶאֶבן  ט  ּפָ ִמׁשְ ן  ְוֵכן ַהֹחשֶׁ ְיָקא,  ּדַ ֶדר  ּסֵ ּכַ ִחיָטה ֵמרֹאׁשֹו ְלסֹופֹו  ׁשְ ָעה ֵמִהְלכֹות  ּדֵ ַהּיֹוֶרה 

ָכל ְזַמן ִהְלְכָתא ְמֻיֶחֶדת ִלְפָעִמים ִהְלכֹות  עּוִרים ַלֲחטֹף ּבְ ֵני ַהּנְ ּנֹוֲהִגים ּבְ מֹו ׁשֶ ָהֵעֶזר, לֹא ּכְ

ֶזה  ה ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ִגים ְלִהְלכֹות ִנּדָ ָחָלב, ְוִלְפָעִמים ִהְלכֹות טֹוֵען ְוִנְטָען, ּוִפְתֹאם ְמַדּלְ ר ּבְ ׂשָ ּבָ

ֲעָמָלם,  אּו ּבַ ָיָדם. ּוְמאּוָמה לֹא ִיׂשְ אן, ְוֶזה ָוֶזה לֹא ָעְלָתה ּבְ אן ְוֵקֵרַח ִמּכָ ָאִרים ֵקֵרַח ִמּכָ ְוִנׁשְ

ָמקֹום ֶאָחד. ין ַוֲהָלָכה ֲאִפּלּו ּבְ לּו ֵאיָנם יֹוְדִעים ׁשּום ּדִ ר ִיְגּדְ ֲאׁשֶ י ּכַ ּכִ

ים  ְוָתׂשִ  , ַתְבּתָ ּכָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ת  ּבָ ׁשַ ֶכת  ַמּסֶ ְוַגם  ת,  ּבָ ׁשַ ִהְלכֹות  ַרק  ְלַמד  ּתִ ׁשֶ ְרצֹוִני  ן  ַעל־ּכֵ
ק  ַדְקּדֵ ּתְ לֹא  ְוַגם  ַעְצְמָך.  ֶאת  ּתֹוֶנה  ְולֹא  ֵהיֵטב  ָבִרים  ַהּדְ ְלָהִבין  ָך  ְוִלּבְ ֵעיֶניָך 

ַעת ֲחֵבְרָך, ַאל  ּנֹות ּדַ ר ְלׁשַ ֶזה. ַאְך ִאם ִאי ֶאְפׁשָ ְרנּו ּבָ ּבַ ָבר ּדִ ר ּכְ ֲאׁשֶ ם, ּכַ ִחּנָ אי ּבְ יֹוֵתר ִמּדַ

ר ְלָך  ם ִהְלכֹות ְמִליָחה. ֲאָבל ִאם ֶאְפׁשָ א ְרצֹונֹו ִלְלֹמד ּגַ ִביל ֶזה. ּוְתַמּלֵ ׁשְ ּנּו ּבִ ְפרֹשׁ ִמּמֶ ּתִ

ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ִלי  טֹוָבה  ַיֲחִזיק  אי  ּוְבַוּדַ טֹוב.  ַמה  "ל,  ּנַ ּכַ ֶדר  ּסֵ ּכַ ְלַמד  ּיִ ׁשֶ ִלּבֹו  ַעל  ר  ְלַדּבֵ

"ל. ּנַ ר הֹוֵראִתיָך ּכַ ֲאׁשֶ ָבַרי ּכַ ם ּדְ ַרְך, ִאם ְיַקּיֵ ִיְתּבָ

ר  י ִלי ֲאׁשֶ ַתְבּתִ ר ּכָ ֹאד ֶנֱהֵניִתי ֵמֲאׁשֶ ִמיד. ּוַמה ּמְ ְמָחה ּתָ ׂשִ ץ ְמֹאד ִלְהיֹות ּבְ ְתַאּמֵ ם ּתִ ּגַ
ִמיד.  ֵמַח ּתָ ְהֶיה ַאְך ׂשָ ּתִ ִמיד ׁשֶ ֱאֶמת ּתָ ְהֶיה ּבֶ ּיִ ן ׁשֶ ְמָחה ּתֹוָדה ָלֵאל, ִמי ִיּתֵ ׂשִ ה ּבְ ַאּתָ

יִתי  ִהְרּבֵ ָנה  ּוְבַכּוָ ּתֹוָרה,  ְמַחת  ׂשִ ִעְנַין  ַעל  ַהִעירֹוִתיָך  ר  ֲאׁשֶ ֶזה,  ִבי  ִמְכּתָ ת  ְתִחּלַ ּבִ ן  ּוְתַעּיֵ

ִמיד,  ּתָ ַהּזֹאת  ְמָחה  ּשִׂ ּבַ ֹמַח  ִלׂשְ ָלנּו  ֵיׁש  י  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְמַחת  ׂשִ ִמיד  ּתָ ִלְזּכֹר  ֵדי  ּכְ ם  ׁשָ ָבַרי  ּדְ

ים  דֹוׁשִ ל ּתֹוָרתֹו ּוִמְצוֹוָתיו ַהּקְ ָרֵאל ּוְלַקּבֵ ַרע ִיׂשְ ר ָזִכינּו ִלְהיֹות ִמּזֶ ֵאין ָלּה ֵקץ ֲאׁשֶ ְמָחה ׁשֶ ׂשִ ּבְ

ֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו ְוכּו'. ְוכּו' ְוכּו'. ַאׁשְ

ם  ֻקּיַ ּיְ ְצִחית, ׁשֶ ית ְוַהּנִ טֹוָבְתָך ְוַהְצָלָחְתָך ָהֲאִמּתִ ה ּוְמַיֵחל ִלְראֹות ּבְ ה ּוְמַחּכֶ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

י" ְוכּו'. ח ִלּבִ ּמַ ִני ְוׂשַ נּו )משלי כז, יא( "ֲחַכם ּבְ ּבָ

ֶרְסָלב. ִלי ִהיְרץ ֵנרֹו ָיִאיר ִמּבְ ן מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְפּתָ ָטן ָנָתן ּבֶ ַהּקָ
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ז

ֶרְסֶלב. ַלח תקפ"ד ּבְ ׁשְ ַרְך, יֹום ב' ַוּיִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

לֹום ִלְבִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. ַרב ׁשָ

ִני ְיִדיִדי,  דֹול, ַאְך ֵהיֵטב ָחָרה ִלי ָעֶליָך ּבְ יֹום ֶאְתמֹול ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת ּגָ י ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
י  ַעם; ּכִ ָכל ּפַ ר ֵאיִני ָרִגיל ִלְכּתֹב ְלָך ּבְ ְך, ַעל ֲאׁשֶ ל ּכָ ה ַמְרִעיׁש ּכָ ר ַאּתָ ַעל ֲאׁשֶ

ר ּתֹוָדה ָלֵאל  ֵעת ֲאׁשֶ ה ְצָדִדים. ּוִבְפָרט ּכָ ּמָ ים ִמּכַ נּוי, ְוִטְרדֹוַתי ַרּבִ ֵאיִני ִאיׁש ּפָ ֲהלֹא ָיַדְעּתָ ׁשֶ

ה  ֻדּמֶ ַרְך. ְוַכּמְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ִפּלֹות )ה"ה ספר 'ליקוטי תפילות'( ּבְ פּוס ִלְגֹמר ַהּתְ ַהּדְ ִהְתַחְלנּו ַלֲעסֹק ּבְ

ת ִמיְנָקאִוויץ, ְותֹוָדה  י ֶמעְנִדיל ִלְקִהּלַ י ֶאת ַרּבִ ַלְחּתִ ָבר ׁשָ ּכְ ה, ׁשֶ יָך ִמּזֶ ָבר הֹוַדְעּתִ ּכְ ִלי ׁשֶ

ָהיּו ֲחֵסִרים. ּוֵבין ַהּיֹום ּוֵבין ְלָמָחר  לֹום ְוֵהִביא ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ ׁשָ א ּבְ ָבר ּבָ בּוַע ֶהָעַבר ּכְ ׁשָ ָלֵאל ּבְ

ֶזה,  י ּבָ ְעּתִ ת ּדַ ה ּתּוַכל ְלָהִבין ֵמָרחֹוק ִטְרּדַ יָסם. ְוַאּתָ ם ְלַהְדּפִ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ לֹום ּבְ ׁשָ ַנְתִחיל ּבְ

ֵאין  ַדע, ׁשֶ ה ּתֵ ל ֵאּלֶ יס. ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ֵהן ַעל ּכָ ה ֳאָפִנים, ּוִבְפָרט ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון ּכִ ַכּמָ ּבְ

ָכל ֹחֶדׁש ָוֹחֶדׁש ֶאְרֶאה  , ַרק ּבְ ַתְבּתָ ר ּכָ ֲאׁשֶ בּועֹות ּכַ י ׁשָ ּתֵ ָכל ׁשְ ֶרת ּבְ לַֹח ְלָך ִאּגֶ י ִלׁשְ ַדְעּתִ ּבְ

ֶרְך  ׁשּוב ִמּדֶ ה ּתָ ַעּתָ ּמֵ ֶרת. ַוֲאִני ַמְזִהיר אֹוְתָך ְמֹאד, ׁשֶ ַרְך ִלְכּתֹב ְלָך ִאּגֶ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

י  ם ֶזה ַמֲעׂשֵ י ּגַ לֹום, ּכִ ם ַחס ְוׁשָ ִחּנָ י, ְלַכּלֹות ֵעיֶניָך ּבְ ּנִ ֶרת ִמּמֶ ל ִאּגֶ ָכל יֹום ְלַקּבֵ ה ְלַצּפֹות ּבְ ַהּזֶ

ֵטִלים ִמְמַעט  ּבְ עּוִרים, ׁשֶ ֵני ַהּנְ ְרֵכי ּבְ ּמּוְדָך. ְוָכְך ּדַ ְתָך ּוִמּלִ ִפּלָ ָך ִמּתְ ְעּתְ ל ּדַ ָבר ְלַבְלּבֵ ַעל ּדָ ּבַ

ֵאין ְלָך  , ׁשֶ ַתְבּתָ ּכָ ֶ ה. ּוַמה ּשׁ ֵאּלֶ ם ּכָ ל ִעְסֵקי ִחּנָ ְלּבּוִלים ְוִכְליֹון ֵעיַנִים ׁשֶ ֲעבֹוָדָתם ַעל ְיֵדי ּבִ

ֵעיֶניָך  ְהיּו ֲחִביִבים ּבְ ּיִ ָבַרי ְראּוִיים ׁשֶ ּדְ ַבי. ָהֱאֶמת ׁשֶ ִמְכּתָ י ִאם ּבְ ָך ּכִ ה ְלַהֲחיֹות ֶאת ַנְפׁשְ ּמֶ ּבַ

ם  ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ ְזַמן ַרב  ֶרת ּתּוַכל ְלַהֲחיֹות ַעְצְמָך  ְוִאּגֶ ֶרת  ִאּגֶ ָכל  ּבְ ָך, ֲאָבל  ַנְפׁשְ ּוְלַהֲחיֹות 

דֹולֹות, אֹוְצֵרי אֹוָצרֹות  ֵלִאים אֹוָצרֹות ּגְ ָיְדָך, ַהּמְ נּו ַז"ל ּבְ ל ִסְפֵרי ַרּבֵ ַרְך. ּוִבְפָרט ֲהלֹא ּכָ ִיְתּבָ

דֹול ְוָקָטן ַנַער  ִוים ְלָכל ֶנֶפׁש ּגָ ָ ְדָרִכים ִנְפָלִאים ַהּשׁ ּלּות ֱאלֹקּות ּבִ ַמִים ְוִהְתּגַ ל ִיְרַאת ׁשָ ׁשֶ

ָיֶדָך  ה טֹוָבה ֵמֶהם. ְוַגם ֵיׁש ּבְ ֵאין ְלָך ִמּדָ ֶהם ׁשֶ ֶהם ְוִסיב ּוְבֵלה ּבָ ֶהם ַוֲהֹפְך ּבָ ְוָזֵקן. ֲהֹפְך ּבָ

י,  ז, ִמּפִ יחֹות ְיָקרֹות ִמּפָ ה ׂשִ ּמָ ַמְעּתָ ּכַ ָבר ָיַדְעּתָ ְוׁשָ י ּתֹוָדה ָלֵאל. ְוַגם ּתֹוָדה ָלֵאל ּכְ ֵמִחּדּוׁשַ

ֶרף, ְוַתְתִמיד  ּמּוָסר ַאל ּתֶ ִמיד. ַהֲחֵזק ּבַ ְמָחה ּתָ ׂשִ ן ֲחַזק ֶוֱאַמץ ּבְ לֹוֵמנּו. ַעל ּכֵ י ׁשְ י ַאְנׁשֵ ּוִמּפִ

ר הֹוֵריִתיָך.  ֲאׁשֶ ָכל יֹום ּכַ ִהְתּבֹוְדדּות ּבְ יל ַעְצְמָך ּבְ ָנה, ְוַתְרּגִ ַכּוָ ל ּבְ ּלֵ ִלּמּוְדָך ֵהיֵטב, ְוִתְתּפַ ּבְ

לֹום. י ָטִריְדָנא טּוָבא. ְוָהָיה ֶזה ׁשָ ה ּכִ ר ְלַהֲאִריְך ַעּתָ ה ִאי ֶאְפׁשָ ְוֶיֶתר ִמּזֶ

ַאֲהָבה. ִמיד ּבְ לֹוְמָך ּתָ ְבֵרי ָאִביָך ַהּדֹוֵרׁש ׁשְ ּדִ

ִלי ִהיְרץ ֵנרֹו ָיִאיר. ן ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְפּתָ ָטן ָנָתן ּבֶ ַהּקָ
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ֶרְסֶלב. ׁש תקפ"ד ּבְ ּגַ ם, יֹום ג' ַוּיִ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

י מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. ִני ְיִדיד ַנְפׁשִ לֹום ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ּבְ אּו ָהִרים ׁשָ ִיּשְׂ

ְליֹוַתי  ֲעלְֹזָנה ּכִ ָלל ָרב. ּתַ מֹוֵצא ׁשָ ׂש ָאנִֹכי ַעל ִאְמָרֶתָך ּכְ ֲעַמִים, ְוׂשָ י ֶזה ּפַ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
עֹוֵסק  ה  ַאּתָ ׁשֶ ַתְבּתָ  ּכָ ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ְדָבֶריָך,  ּבִ ֶהֱחִייַתִני  ִרים.  ֵמיׁשָ ָפֶתיָך  ׂשְ ר  ַדּבֵ ּבְ

ן  י. ּוִמי ִיּתֵ ְלָתה ַנְפׁשִ י ָלֶזה ּכָ ְמָחה, ּכִ ׂשִ ה ּבְ ר ַאּתָ נּו ַז"ל, ַוֲאׁשֶ ה ּוְבִסְפֵרי ַרּבֵ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ּבְ

ה ְוָטֳהָרה  ָ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ְקֻדּשׁ יָך, ּוְלהֹוִסיף ּבְ ל ְיֵמי ַחּיֶ ְוָהָיה ְלָבְבָך ֶזה ְלִיְרָאה ֶאת ה' ּכָ

ל ָיֵמינּו ַעל  ּצֵ י "ּכַ ה ַהּכֹל ֶהֶבל ּכִ י חּוץ ִמּזֶ ַעם יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ּכִ ָכל ּפַ ֲעבֹוַדת ה' ּבְ קּות ּבַ ְוִהְתַחּזְ

יו ֵאיָמַתי. ה ְוִאם לֹא ַעְכׁשָ ָלאָכה ְמֻרּבָ ָהָאֶרץ" )דברי הימים א' כט, טו(, ְוַהּיֹום ָקָצר ְוַהּמְ

דֹוׁש  דֹול ְוַהּקָ נּו ַהּגָ ר הֹוֵרנּו ַרּבֵ ר ְוָהֱאֶמת, ֲאׁשֶ ׁשָ ֶדֶרְך ַהּיָ ָכל ּכֲֹחָך ֵליֵלְך ּבְ ִני ֶוֱאַמץ ּבְ ֲחַזק ּבְ
ְנָצִחים.  ּוְלֶנַצח  ָיֶמיָך ְלעֹוְלֵמי ַעד  ְוֹאֶרְך  יָך  ַחּיֶ י הּוא  ּכִ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה,  ֵזֶכר ַצּדִ

ָאְלָך  ׁשְ ר ּתִ ל ֲאׁשֶ נּו ַז"ל ּכָ ִסְפֵרי ַרּבֵ ח ּבְ ּכַ ן ְוִתׁשְ ְכָתב, ּפּוק ַעּיֵ ר ְלַהֲאִריְך ּבִ ה ִאי ֶאְפׁשָ ְוָיֵתר ִמּזֶ

זּוַע  ּתָ לֹא  ּוֵמֶהם  ֶהם  ּבָ ַוֲהֹפְך  ֶהם  ּבָ ֲהֹפְך  ה',  ֲעבֹוַדת  ּבַ ּוְדָרִכים  ְוַהְנָהגֹות  ֵעצֹות  ָך,  ַנְפׁשֶ

ה טֹוָבה ֵמֶהם. ֵאין ְלָך ִמּדָ ׁשֶ

ה  ִפּלֹות ְוַעּתָ ה פֹוִריְמס )קּוְנְטֵרִסים( ֵמַהּתְ ָ ָבר ִנְגְמרּו ּתֹוָדה ָלֵאל ֲחִמּשׁ ּכְ ִני ֲחִביִבי ׁשֶ ְוַדע ּבְ
י ָידּוַע  ָסה, ּכִ ַהְדּפָ ם ְטרּוִדים ְמֹאד ּבַ ֲעֵדנּו. ְוֻכּלָ י ה' ִיְגֹמר ּבַ ִ ּשׁ פֹוִרים ׁשִ ָאנּו עֹוְסִקים ּבְ

ִיְצָחק  ַער  ְוַהּנַ ַנחּום  ים  ַחּיִ י  ְוַרּבִ ֶמעְנִדיל  י  ַרּבִ ַרק  ּפֹוֲעִלים.  ִלי  ּבְ פּוס  ַהּדְ ּבְ ָאנּו עֹוְסִקים  ׁשֶ

ַעם ֲאָבל לֹא  ָכל ּפַ ה ּבְ ַע ַהְרּבֵ ְכָנא ֵנרֹו ָיִאיר ְמַסּיֵ ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ׁשַ ִני ַהּוָ ּבְ ַע, ְוַגם  ְיהֹוׁשֻ

ְלָגְמָרם  ֶעְזֵרנּו  ּבְ ְיֵהא  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְלַאט.  ְלַאט  ית  ַנֲעׂשֵ ָלאָכה  ַהּמְ ן  ּכֵ ַעל  ְקִביעּות,  ּבִ

ְרֶאה  ן ּתִ ה. ַעל ּכֵ דּוַע ְלָך ִמּזֶ ּיָ יס ּכַ ה ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון ּכִ ם ֵיׁש ְמִניעֹות ַהְרּבֵ ֵלמּות ְמֵהָרה. ּגַ ׁשְ ּבִ

ַנת ָיָדם  ֶכף ַמּתְ ְזִריזּות ּתֵ לַֹח ִלי ּבִ ְראּו ִלׁשְ ּיִ ְתֶכם, ׁשֶ ְקִהּלַ ּבִ לֹוֵמנּו ׁשֶ י ׁשְ ְלָזֵרז ְמֹאד ֶאת ַאְנׁשֵ

דּוַע  ּיָ לֹום ֲאִפּלּו יֹום ֶאָחד ּכַ פּוס ַחס ְוׁשָ ב ַהּדְ ר ְלַעּכֵ י ִאי ֶאְפׁשָ ָלל, ּכִ בּו ּכְ ַהּטֹוָבה ְוַאל ְיַעּכְ

ה  ָך ְוֶיֶתר ִמּזֶ ַמח ִלּבְ ִפּלֹות, ִיְראּו ֵעיֶניָך ְוִיׂשְ ַאֲהָבה ָעֶלה ֶאָחד ְלֻדְגָמא ֵמַהּתְ לּו ּבְ ְלָך, ּוְתַקּבְ

ַנאי ְלַהֲאִריְך. ֵאין ּפְ

ְצִחי. י ְוַהּנִ ר הּוא ַהּטֹוב ָהֲאִמּתִ ִמיד, ְוִעּקָ ָך ּתָ ֹמַע ַהּטֹוב ִמּמְ ה ִלׁשְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ִלי ִהיְרץ ֵנרֹו ָיִאיר. ן מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְפּתָ ָטן ָנָתן ּבֶ ַהּקָ
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ת ּבֹא תקפ"ד. ָרׁשַ ם, יֹום ה' ּפָ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ׂש ָאנִֹכי ַעל ִאְמָרֶתָך  יב ֶנֶפׁש, ׂשָ דֹול ּוְלֵמׁשִ ִני, ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת ּגָ י ֲאהּוִבי ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
יֹום א'  ֶכף ּבְ י ּתֵ ה, ּכִ יְבָך ַעד ֵהּנָ ַנאי ַלֲהׁשִ ָלל ָרב. ַאְך לֹא ָהָיה ִלי ּפְ מֹוֵצא ׁשָ ּכְ

ָבט ֶהָעַבר. ּוֵמֲחַמת ִקְלקּול  ת אּוַמאן ַעל ֶעֶרב רֹאׁש ֹחֶדׁש ׁשְ י ִלְקִהּלַ ת ָוֵאָרא ָנַסְעּתִ ָרׁשַ ּפָ

ּה  ַלאְכּתָ ֵטָלה ִמּמְ פּוס ּבְ בּוַע ַהּזֹאת, ּוָמָצאִתי ַהּדְ ָ ּשׁ י ְלֵביִתי ַעד יֹום א' ּבַ ֶרְך לֹא ָחַזְרּתִ ַהּדֶ

ְמָצא  ּנִ לּו ֵאינֹו ּבַ ים ַהּלָ ל, ּוָבִעּתִ ֵ ן ִלְקנֹות ּוְלַבּשׁ ּתָ ׁשְ ֶמן ּפִ יֹו. ּוְצִריִכין ׁשֶ ָלה ֶצַבע ַהּדְ ּכָ ֵמֲחַמת ׁשֶ

י ֶמעְנִדיל  ֶסף, ְוֻהְכַרח ַרּבִ י ָאֵפס ּכָ ם ּכִ ָלל. ּגַ דֹול, ּוֹפה ֵאינֹו ָמצּוי ּכְ ּגָ יֶֹקר  י ִאם ּבְ ָלל, ּכִ ּכְ

א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ַנֲחזֹר  בּוַע ַהּבָ ָ ּשׁ ם ּבַ ֵ דֹוׁש, ְוִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ֶמן ַהּקָ ם ִיְקֶנה ׁשֶ ִלְנסַֹע ְלֵביתֹו ְוׁשָ

רּוְך  ּבָ ה נ"ה.  ִפּלָ ּתְ ִנְגַמר ַעד סֹוף  ָבר  ּכְ ִפּלֹות. ְותֹוָדה ָלֵאל  ַסת ַהּתְ ְלַהְתִחיל ִלְגֹמר ַהְדּפָ

ִניעֹות  י ַרּבּו ַהּמְ ֲעֵדנּו, ּכִ נּו ִלְגֹמר ְלטֹוָבה ה' ִיְגֹמר ּבַ ן ְיִהי ה' ִעּמָ ר ַעד ּכֹה ֲעָזָרנּו, ּכֵ ם ֲאׁשֶ ֵ ַהּשׁ

ְלחּו  ׁשְ ּיִ ְעָיה ְוכּו', ׁשֶ י ְיׁשַ י ֶמעְנִדיל ְוַרּבִ ר עֹוד ִעם ַרּבִ ּוִבְפָרט ְמִניעֹות ֵמֲחַמת ָממֹון. ָנא ְלַדּבֵ

עּו  י ְיַסּיְ ָרֵאל, ּכִ ׂשְ ה ְנָפׁשֹות ִמּיִ ּמָ ה ּכַ ְלחּו ִלי ְיַחּיֶ ׁשְ ּיִ ֶ ל ַמה ּשׁ י ּכָ ר. ּכִ ֶאְפׁשָ ִנים ַמה ּדְ ל ּפָ ַעל ּכָ

פּוס  ל ַהּדְ ר ְלַבּטֵ חּוָקה ְוִאי ֶאְפׁשָ ָעה ּדְ ָ י ַהּשׁ ח ּכִ ּבָ ִריז ְמׁשֻ ים ְלדֹורֹות, ְוַהּזָ ְזכּות ָהַרּבִ ה ּבִ ַהְרּבֵ

ר. ֶאְפׁשָ ָכל ַמה ּדְ ְרֶאה ְלָזְרָזם ּבְ ּתִ ם ׁשֶ ֵ ֲאִפּלּו יֹום ֶאָחד, ְלַמַען ַהּשׁ

י עֹוְבִרים  ה ָאנִֹכי ָהרֹוֶאה ּכִ ָבֶריָך ֵמָרחֹוק. ְוִהּנֵ ְבָך ֵהיֵטב, ַוֲאִני ֵמִבין ּדְ ְוִהּנֵה ָקִריִתי ִמְכּתָ
ָמָרה  ָלם ּבְ ָבר ְלַבְלּבְ ַעל ּדָ ֶרְך ַהּבַ ר ּדֶ עּוִרים, ֲאׁשֶ ֵני ַהּנְ ל ּבְ בֹות ֶהֶבל ׁשֶ ָעֶליָך ַמְחׁשְ

ֲאָבל  ֵמַהּכֹל.  יֹוֵתר  ָלֶהם  יק  ַמּזִ חֹוָרה  ׁשְ ָרה  ַהּמָ ר  ֲאׁשֶ ָוֶהֶבל,  ְוא  ׁשָ ל  ׁשֶ ְוַעְצבּות  חֹוָרה  ׁשְ

י ָראּוי ְלָך ְלָהִבין  ל ַעל ֶזה, ּכִ ּכֵ ה ִמְסּתַ ר ַאּתָ ִני ֲחִביִבי ַמְחַמד ֵעיַני ַעל ֲאׁשֶ ִנְפֵלאִתי ָעֶליָך ּבְ

ל ַעל ׁשּום ָמָרה  ּכֵ ֵאין ְלָך ְלִהְסּתַ נּו ַז"ל, ׁשֶ ְפֵרי ַרּבֵ ֵביִתי ּוִמּסִ ַמְעּתָ ּבְ ָבר ׁשָ ר ּכְ ָבִרים ֲאׁשֶ ֵמַהּדְ

ה  ֵאּלֶ ּכָ ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ ׁשֹות  ְוַהֲחׁשָ ְוָהַעְצבּות  חֹורֹות  ׁשְ ָרה  ַהּמָ י  ּכִ ָלל,  ּכְ ה  ֵאּלֶ ּכָ חֹורֹות  ׁשְ

עֹוָלם. ּבָ ָגִמים ׁשֶ ל ַהּפְ לֹום יֹוֵתר ִמּכָ יִקים ְמֹאד ְמֹאד, ְוֵהם ַמְפִסיִדים ַחס ְוׁשָ ַמּזִ

ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  ְוַהּנֹוָרא  דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ ְבֵרי  ּדִ ֵהם  ׁשֶ ִלְדָבַרי  ַמע  ׁשְ ִני  ּבְ ן ֲאהּוִבי  ּכֵ ַעל 
ְלּבּול ּוָמָרה  ל ַעל ׁשּום ּבִ ּכֵ ְסּתַ ָכל יֹום ֵמָחָדׁש. ְוַאל ּתִ ִלְבָרָכה, ַוֲחַזק ַוֲחַזק ְוַתְתִחיל ּבְ

ְמָחה  ׂשִ ק ַעְצְמָך ִלְהיֹות ּבְ ַחּזֵ ָלל. ַרק ּתְ ה ּכְ ֵאּלֶ ָך ְלִבְלּבּוִלים ּכָ ים ִלּבְ ׂשִ ָלל. ְוַאל ּתָ חֹוָרה ּכְ ׁשְ

לֹום  ד ַחס ְוׁשָ ָרֵאל ּגֹוי ָקדֹוׁש. ְוִלְבִלי ִלְהיֹות ִמְתַנּגֵ ַרע ִיׂשְ ר ָזִכינּו ִלְהיֹות ִמּזֶ ִמיד, ַעל ֲאׁשֶ ּתָ

יק ְוָקדֹוׁש  דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ֵזֶכר ַצּדִ נּו ַהּקָ ָסִבין הּוא ַרּבֵ ְחָצחֹות ָסָבא ּדְ ַעל אֹור ָהאֹורֹות ַצח ַהּצַ
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ַרֲחָמיו  ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו ְוכּו' ׁשֶ ִלְבָרָכה ַנַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה, ַאׁשְ

ל  ּכֵ ִהְסּתַ ִמּלְ ים  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ ּומֹוֵנַע  ָהֵעיַנִים,  ֶאת  א  ַהְמַסּמֵ רֹון  ָהִעּוָ ַמְסֶוה  נּו  ֵמִאּתָ ֵהִסיר 

ים  דֹוׁשִ יו ְוַעל ְסָפָריו ַהּקְ ִדים ָעָליו ְוַעל ֲאָנׁשָ נּו ַז"ל ַהּנֹוָרִאים, ְוֵהם חֹוְלִקים ּוִמְתַנּגְ ִסְפֵרי ַרּבֵ ּבְ

ִחינֹות,  ה ּבְ ה ְוַכּמָ ַכּמָ יָלנּו ִמן ַהּתֹוִעים ּבְ ה, ְוִהְבּדִ יָלנּו ִמּזֶ ר ִהּצִ רּוְך ה' ֲאׁשֶ ְוַהּנֹוָרִאים ְמֹאד. ּבָ

ֵאין ָלּה ֵקץ. ְוֵאין ׁשּום  ְמָחה ֲעצּוָמה ׁשֶ ׂשִ ל ָיֵמינּו ְלעֹוָלם, ּבְ ֶזה ּכָ ֹמַח ּבָ אי ָראּוי ָלנּו ִלׂשְ ַוּדַ ּבְ

י  ַמְעּתִ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ְמָחה זֹאת ְלעֹוָלם, ּכַ לֹום ִמּשִׂ ל ַחס ְוׁשָ ּתּוַכל ְלַבְלּבֵ חֹוָרה ְוַעְצבּות ׁשֶ ָמָרה ׁשְ

תּוב )ְנֶחְמָיה  ּכָ מֹו ׁשֶ ְמָחה, ּכְ קּות הּוא ׂשִ ר ַהִהְתַחּזְ י ִעּקַ ֵפרּוׁש, ּכִ דֹוׁש ַז"ל ּבְ יו ַהּקָ י ִמּפִ ְוֵהַבְנּתִ

נּו  ִסְפֵרי ַרּבֵ ן ּבְ ְכָתב, ּוְתַעּיֵ ר ְלַהֲאִריְך ּבִ ה ִאי ֶאְפׁשָ ֶכם". ְוָיֵתר ִמּזֶ י ֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעּזְ ח, י( "ּכִ

ר. ר ֶזה ָהִעּקָ ִמיד ֲאׁשֶ ָכל ֵעת ּתָ ָך ּבְ ַח ַנְפׁשְ ּמֵ ַז"ל ְוִתְמָצא ִלְרוֹות ִצְמאֹוְנָך ְלׂשַ

ָכה  ּיָ ַ ה ַהּשׁ ִפּלָ ְך ַהּתְ נּו ַז"ל, ְולֹוַמר ַאַחר ּכָ ִלּמּוד ִסְפֵרי ַרּבֵ ְנָהְגָך ּבְ ַתְבּתָ ִלי ִמּמִ ּכָ ֶ ּוַמה ּשׁ
ן  ּכֵ ם  ּגַ יל ַעְצְמָך  ְרּגִ ּתַ ׁשֶ י  ִנְכַסְפּתִ ְוָיֶפה ַהְנָהָגה ַהּזֹאת, ַאְך  ְלאֹוָתּה ַהּתֹוָרה. טֹוב 

ֵמַהּתֹורֹות  ַעְצְמָך  ּבְ ה  ְוַתֲעׂשֶ קֹוְנָך,  ְלֵבין  יְנָך  ּבֵ ַנז  ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון  ּבִ ֵמַעְצְמָך  ּבּוִרים  ּדִ ר  ְלַדּבֵ

ְיֵדי  ַעל  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְזַמן,  ֵאיֶזה  ּתֹוָרה  ל  ּכָ ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  יָחְתָך  ׂשִ ְלָפֵרׁש  ִפּלֹות  ּתְ

ָבר  ּכְ אי  ּוְבַוּדַ ה ַאְזָהרֹות,  ַכּמָ ּבְ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ִהְזִהיָרנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִמיד  ּתָ ִיְנהֹג  ְוֵכן  ּתֹוָרה ַאֶחֶרת, 

ֶזה ְוֵאין ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר. ה ּבָ י ַהְרּבֵ ַמְעּתָ ִמּפִ ׁשָ

ּוְמַיֵחל  ה  ּוְמַקּוֶ ה  ּוְמַחּכֶ ה  ַהְמַצּפֶ ָאִביָך  ָוֶנֶפׁש  ָך  ַנְפׁשְ ּכְ טּוב,  ְוָכל  ְמָחה  ְוׂשִ ים  ְוַחּיִ לֹום  ְוׁשָ

י". ח ִלּבִ ּמַ ִני ְוׂשַ נּו "ֲחַכם ּבְ ם ּבָ ֻקּיַ ּיְ ית ׁשֶ ִלְתׁשּוָעְתָך ָהֲאִמּתִ

ִלי ִהיְרץ ֵנרֹו ָיִאיר. ן מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְפּתָ ָטן ָנָתן ּבֶ ַהּקָ

י

ֶרְסֶלב. רּוָמה תקפ"ד ּבְ ַרְך, יֹום ב' ּתְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ָהַרב  מֹוֵרנּו  ְפָלג  ַהּמֻ ִתיק  ַהּוָ הּוא  ֲהלֹוא  י,  ַנְפׁשִ ְיִדיד  ִני  ּבְ ֲאהּוִבי  ִלְכבֹוד  לֹום  ׁשָ ָהִרים  אּו  ִיּשְׂ

ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר.

ֶכף  ְרֶאה ּתֵ ּתִ ר ָעַבר ָעֶליָך, ְוׁשֶ י ֶאת ֲאׁשֶ ַמְעּתִ ָבר ׁשָ ר ּכְ יֹום ו' ִיְתרֹו ֲאׁשֶ י ְלָך ּבְ ַתְבּתִ ָבר ּכָ ּכְ
ּלֹא  ׁשֶ י,  ַנְפׁשִ ְיִדיד  ֵעיַני  ַמְחַמד  ִני  ּבְ ָך  ִמּמְ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ה  ַעּתָ ּוְלֵעת  ְלֹפה.  ָלבֹוא  ד  ּוִמּיָ

ָך  ק ַנְפׁשְ ַחּזֵ חֹורֹות. ַרק ּתְ ָרה ׁשְ ָאגֹות ְוַהּמָ ל ַהּדְ ָך ּכָ ְעּתְ ָלל, ְוַתֲעִביר ִמּדַ ָך ָלֶזה ּכְ ים ִלּבְ ׂשִ ּתָ
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ֲחָסָדיו  ַעל  ִאם  י  ּכִ ֵען  ָ ְלִהּשׁ ִמי  ַעל  ָלנּו  ֵאין  י  ּכִ ְלָך,  יַע  ְויֹוׁשִ ַלה'  ה  ַקּוֵ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ

ַעס ּוַמְכאֹובֹות. ְוֵאין  ה ָמֵלא ִיּסּוִרים ְוָכל ָיָמיו ּכַ ָהעֹוָלם ַהּזֶ ים. ּוְכָבר ָיַדְעּתָ ְקָצת ׁשֶ ַהְמֻרּבִ

יַבת ֶנֶפׁש.  ַחת ֵלב ּוְמׁשִ ּמַ ַרְך ְוֶאל ַהּתֹוָרה ַהְמׂשַ ם ִיְתּבָ ֵ י ִאם ֶאל ַהּשׁ ּנּו ּכִ ָמקֹום ִלְברַֹח ִמּמֶ

ֶדה ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ֵני ַהּשָׂ ר ְלַהֲאִריְך ַעל ּפְ ה ִאי ֶאְפׁשָ ְוֶיֶתר ִמּזֶ

ים  ִ ּשׁ ׁשִ ִנְגְמרּו  ָבר  ּכְ ר  ֲאׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ּוָברּוְך  פּוס.  ּדְ ּבַ עֹוְסִקים  ָאנּו  ָלֵאל  ּתֹוָדה  ׁשֶ ִני  ּבְ ְוַדע 
ַהּכֹל  ִלְגֹמר  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ְלטֹוָבה  ֲעֵדנּו  ּבַ ִיְגֹמר  ה'  דֹוָלה.  ַהּגְ ֶעְזָרתֹו  ּבְ ִפּלֹות  ּתְ ִים  ּתַ ּוׁשְ

ַנאי ְלַהֲאִריְך. ה ֵאין ּפְ יק ִלְבָרָכה. ְוֶיֶתר ִמּזֶ דֹוׁש ֵזֶכר ַצּדִ נּו ַהּקָ ַרְך. ְוִכְרצֹון ַרּבֵ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ּכִ

ה ִלְראֹוְתָך ְמֵהָרה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ה ּכֹה ּדִ ִהּנֵ

ִלי ִהיְרץ ֵנרֹו ָיִאיר. ן מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְפּתָ ָטן ָנָתן ּבֶ ְנאּום ַהּקָ

יא
ֵבי תקפ"ה ִמְכּתְ

ּיֹות ַהּנֹוָרִאים... לֹו ּוְלַזְרעֹו ְלדֹורֹוָתם  י... ֲאִמּתִ ַנְפׁשִ ים ּוְבָרָכה... ּכְ ם... ַחּיִ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ
ֲעָמדֹו  י ִמּמַ ַמְעּתִ ל... ָאנִֹכי לֹא ׁשָ ר לֹא ָרִאיִתי ּכָ יר, ֲאׁשֶ ּבִ א... ֶזה ָיִמים ּכַ ִיְסּגֶ

ָתב  ּכְ ּבַ ר...  ְלַדּבֵ ֵאָליו  ב  ְכּתָ ּמִ ּבַ ָיִדי  ִלְנטֹות  ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ּבְ ה...  ָהֵאּלֶ ָיִמים  ּבַ

י  ָיכְֹלּתִ לֹא  ֵעת  ּכָ ְוכּו'.  ָקָצר  ַמן  ַהּזְ י  ּכִ ָתא,  ִמּלְ יע  ּיַ ִאיְסּתַ ָלא  אּוָלם  ְלָבִבי,  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ְמַעט 

ֶאת  ד  ִמּיָ ְלהֹוִדיֵעִני  ְרֶאה  ּיִ ׁשֶ ׁשֹו  ְלַבּקְ ה,  ֵאּלֶ ָבַרי  ּדְ לֹו  ִלְכּתֹב  ַאֲהָבֵתינּו  ֵמעֶֹצם  ק  ְלִהְתַאּפֵ

ֵמָרחֹוק,  ְוׁשֹוֵמַע  רֹוֶאה  ֲאִני  י  ּכִ ֵעת,  ָכל  ּבְ ִעּמֹו  ַמְפִליא  ר הּוא  ַאׁשֶ ְוִנְפְלאֹוָתיו  ה'  י  ַחְסּדֵ

הּוא  לֹו  ִהְרִחיב  ר  ּצָ ּבַ ַרק  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְלַגְמֵרי  ַצר  לֹא  ָעָליו  ָעְברּו  ר  ֲאׁשֶ ָצרֹוָתיו  ָכל  ּבְ ׁשֶ

ְהיֹוִתי  ּבִ ְמַעט  י  ְוֵהַבְנּתִ ָרִאיִתי  ר  ֲאׁשֶ ּכַ נֹוָראֹות,  ִויׁשּועֹות  ִנְפָלִאים  ֲחָסִדים  ּבַ ַרְך  ִיְתּבָ

ַעְצמֹו  ֵמִכין  ר הּוא  ַוֲאׁשֶ ְיׁשּוָעה,  ֶקֶרן  ְצִמיַחת  ֵאיֶזה  ְמַעט  י  ַמְעּתִ ׁשָ ֵעת  ּכָ ְוַגם  תֹו,  ְמִחּצָ ּבִ

ָקרֹוב ַיְצִליחֹו ה' ְמֵהָרה. ִלְנסַֹע ְלִעיר ְמלּוָכה פ"ב ּבְ

י אֹותֹו  ְרּתִ ָעִמים ִהְזּכַ ה ּפְ ַצֲערֹו, ְוַכּמָ י ּבְ ְפּתִ ּתַ ּתַ ה ִנׁשְ ה ְוַכּמָ ּמָ בֹות ּכַ ְוִהּנֵה ה' יֹוֵדַע ַמֲחׁשָ
ל  ּכָ ַעל  י  ִלּבִ ָעַלי  הֹוֶמה  ְמֹאד  י  ּכִ אּוַמאן,  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ִצּיּון  ַעל  ְפָרט  ּבִ ְלטֹוָבה, 

נּו  ַרּבֵ ם  ְוׁשֵ ֲאַנְחנּו,  ַאִחים  ים  ֲאָנׁשִ י  ּכִ ּוִבְכָלל,  ְפָרט  ּבִ ָעָליו  ָעְברּו  ר  ֲאׁשֶ ְתָקאֹות,  ַהַהְרּפַ

ָאֶרץ ַעל  ֵאִרית ּבָ ָמקֹום ֶנֱאָמן, ָלׂשּום לֹו ׁשְ י ִלְתקַֹע ָיֵתד ּבְ ַהּנֹוָרא ַז"ל, ִנְקָרא ָעָליו. ְוָזַכְרּתִ
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ה  ַהּזֶ ּיֹום  ּכַ ה  ֲעׂשֵ ְלַמַען  פּוס,  ַהּדְ ָנַתן ַעל... ַהֲעָמַדת  ר  ּזַ ּפִ ר  ֲאׁשֶ ַהּטֹוָבה,  ָידֹו  ַנת  ַמּתְ ְיֵדי 

פּוס...  ן... אֹוִתּיֹות ַהּדְ ֵבל ּכֵ ה... ּתֵ ה ָלֵאל, ֲעָזרּונּו ַרֲחָמיו ַעד ֵהּנָ ִהּלָ י ּתְ ְלַהֲחּיֹות ַעם ַרב, ּכִ

ֶדה, ַאְך  ֵני ַהּשָׂ ִלּבֹו... ִלְכּתֹב ַעל ּפְ ּבְ ֶ ל ַמה ּשׁ ה ּכָ ְפַלִים. ְוִהּנֵ ִכְפֵלי ּכִ ר עֹוד... ּבְ ְרֶצה ְלַפּזֵ ּיִ ׁשֶ ּכְ

ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ ּתֹוֵקק... ְלַהּשׁ ֲאִני ּכֹוֵסף ּוִמׁשְ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ י, ׁשֶ ַנְפׁשִ ַדע, ֲאהּוִבי... ֲחִביִבי ּכְ זֹאת ּתֵ

ּתֹוֵקק  ּוִמׁשְ ן ֲאִני ּכֹוֵסף...  ּכֵ ִיְפֶנה,  ר  ָכל ֲאׁשֶ ּבְ ה  ְוַיְרִחיב ָידֹו ַעּתָ יעֹו ְמֵהָרה  ְויֹוׁשִ ַעְזרֹו  ּיַ ׁשֶ

ה ֵליַדע  ִיְזּכֶ ה,  ַיְצִליחֹו ה' ֵמַעּתָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְויֹוֵתר, ׁשֶ ַרְך יֹוֵתר  ִיְתּבָ ם  ֵ ה ְלַהּשׁ ַע ּוְמַצּפֶ ְעּגֵ ּוִמְתּגַ

ֵלם: "ֵאְלָכה ְוָאׁשּוָבה ֶאל  ֶפה ָמֵלא ּוְבֵלב ׁשָ יַע לֹו ַהְצָלָחתֹו ִויׁשּוָעתֹו, ְויֹאַמר ּבְ י ָוִמי ַמּגִ ִמּמִ

ִבין. ה", ְוַדי ַלּמֵ י טֹוב ִלי ָאז ֵמַעּתָ י ָהִראׁשֹון, ּכִ ִאיׁשִ

י ֵמעֹוָלם לֹא ֻלְקָחה ַנְפׁשֹו ֵמִאיׁשֹו ָהִראׁשֹון, ְוַנְפׁשֹו ְקׁשּוָרה  י, ּכִ ְוִאם ָאְמָנם ָהֱאֶמת ָיַדְעּתִ
ה  ְוַכּמָ ה  ַכּמָ ּבְ ֶזה  ִעְנָין  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ַמֲעָלתֹו  ַגג  ׁשָ ֶזה  ל  ּכָ ִעם  ה,  ַעּתָ ְוַעד  ֵמָאז  י  ַנְפׁשִ ּבְ

ה  עֹוׂשֶ ּכְ ִנְרָאה  ָהָיה  י  ּכִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ם,  ֵ ַהּשׁ ִחּלּול  ְקָצת  ְוָגַרם  ָעְברּו,  ׁשֶ ִמים  ּיָ ּבַ ַהְנָהגֹות 

י  ֵמַאְנׁשֵ ָפַתִים  ׂשְ ָלזּות  ה  ּמָ ּכַ ַעְצמֹו  ְוָגַרם ַעל  לֹום,  ְוׁשָ ר, ַחס  ִעּקָ ֵפל  ּוֵמַהּטָ ר ָטֵפל  ֵמָהִעּקָ

ְלָבבֹו,  ּתֹם  יֹוֵדַע  ֲאִני  ְוִאם  ה.  ָהֵאּלֶ ָהִעְנָיִנים  ַעל  ה  ַהְרּבֵ ָעָליו  ם  ִלּבָ ּבְ ֵיׁש  ר  ֲאׁשֶ לֹוֵמנּו,  ׁשְ

ֶזה  ת  ְלֻעּמַ ֶזה  ל  ּכָ ִעם  ינּו,  רֹאׁשֵ ֵנֶזר  ִעם  ַאֲהָבה  ֲעבֹותֹות  ֶחְבֵלי  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ָקׁשּור  הּוא  ׁשֶ

ה ֵהִציַקְתִני  ָעְברּו. ְוַגם ַעּתָ ִמים ׁשֶ ּיָ ה ּבַ ִעְנָיִנים ָהֵאּלֶ ה ְמֹאד ּבָ יל ַהְרּבֵ ָגה ְוִהְסּכִ י ׁשָ י, ּכִ ָיַדְעּתִ

ִנים  ָ ּשׁ ּבַ ה  ַהְרּבֵ ת  ִעּוֵ ר  ֲאׁשֶ ַעל  ָניו  ּפָ ַעל  ְרּכֹו  ּדַ ְלהֹוִכיַח  אּוַכל,  לֹא  ין  ִמּלִ ּבְ ְוֲעצֹור  רּוִחי, 

ם ַעל ִצּיּון  יָחתֹו ׁשָ ה אּוַמאן ְלָפֵרׁש ׂשִ ה ְקדֹוׁשָ ָעָמיו ִלְקִהּלָ ֶרְך ּפְ ם ַלּדֶ ר לֹא ׂשָ ה, ֲאׁשֶ ָהֵאּלֶ

ִיץ... ְלֵביתֹו, ּוַבֲחָזָרתֹו ָהָיה  ּקַ ַסע ּבַ ּנָ ֵעת ׁשֶ ְפָרט ּבְ ל ֲעָמלֹו, ּבִ ר ֶזה ֶחְלקֹו ִמּכָ דֹוׁש, ֲאׁשֶ ַהּקָ

ה... לֹו ְמִניעֹות ַרּבֹות ַוֲעצּומֹות...  ּדָ ה ִלי... הּוא ַהּמִ ֶרְך אּוַמאן. ְוִכְמֻדּמֶ ְרּכֹו ּדֶ לֹו ְלסֹוֵבב ּדַ

ֱאֶמת  עּור. ַאְך ּבֶ ִמיד... ׁשִ קּותֹו, ִנְתעֹוְרִרים ּתָ ּלְ ל ָהִעְנָיִנים, ַהּנֹוְגִעים ְלַהְחָזַקת... ִהְסּתַ ּכָ ׁשֶ

ִניעֹות ָהֲעצּומֹות ְיכֹוִלין  ק, ּוֵמַהּמְ ִביל ַהֵחׁשֶ ׁשְ ִניעֹות ֵהם ַרק ּבִ ִעְנָין, ְוַהּמְ ֵאין ׁשּום ְמִניָעה ּבָ

יקּו  ר לֹא ַיְסּפִ ר, ֲאׁשֶ ה ְלַדּבֵ ָכל ֶזה ֵיׁש ַהְרּבֵ ה ּבְ ל ֶזה. ְוִהּנֵ דּוַע לֹו ּכָ ּיָ ק, ּכַ ְחׁשָ ְלָהִבין ַמֲעַלת ַהּנֶ

ים ְרחֹוקֹות, ִאי  ֲאִני ִמְתַוֵעד ִעּמֹו ִלְפָעִמים ְלִעּתִ ׁשֶ ֲהמֹון ְיִריעֹות ְלָבֵאר ֶאֶפס ָקֶצה, ְוַגם ּכְ

ָרדֹות ַהּסֹוְבִבין אֹותֹו, ַאְך ְלָחָכם ְוָנִדיב  ר ִעם ְלָבִבי ֵמרֹב ַהּטְ ָכל ֲאׁשֶ ר ִעּמֹו ּכְ ר ְלַדּבֵ ֶאְפׁשָ

ה. ָבִרים ַהְרּבֵ ה ְלָהִבין ֵמֶהם ּדְ ָבַרי ֵאּלֶ יקּו ּדְ מֹותֹו, ַיְסּפִ ְוטֹוב ֵלָבב ּכְ

ֵהר ִלְהיֹות  ִבי ֶזה, ְוִיּזָ ִמְכּתָ י לֹו ּבְ ָרַמְזּתִ ל ָהִעְנָיִנים ׁשֶ ן ּכָ ה ִיְרֶאה ְלַתּקֵ ַעּתָ ּמֵ ר - ׁשֶ ְוָהִעּקָ
אּוַמאן, ֹחק ְולֹא ַיֲעבֹר, ְולֹא ַיַעְצרֹו  ָנה ּבְ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ַעם ֶאָחד ּבְ ִנים ּפַ ל ּפָ ַעל ּכָ

ַעם;  ָכל ּפַ נּו ּבְ ל ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ִעּמָ ּדֵ ּתַ עֹוָלם. ְוַגם ִיׁשְ ֶלג ְולֹא ׁשּום ְמִניָעה ּבָ ֶ ם ְוַהּשׁ ׁשֶ ַהּגֶ
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ִצים ַיַחד ַמה ּטֹוב, ְוַעל  ֲאַנְחנּו ְמֻקּבָ ֵעת ׁשֶ ָנה, ּבְ ָ ר לֹו ָלבֹוא ֵאֵלינּו ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ִאם ֶאְפׁשָ

לֹוֵמנּו.  י ׁשְ ה ַאְנׁשֵ ּמָ ִנים ִעם ּכַ ִהְתָראּות ּפָ אּוַמאן, ִיְהֶיה ּבְ ה ִלְהיֹות ּבְ ְזּכֶ ּיִ ָכל ֵעת ׁשֶ ִנים ּבְ ל ּפָ ּכָ

ָבֵבנּו  ר ִעּמֹו ִמּלְ ה ְלַדּבֵ בֹוא ֵאָליו ַעל ֵאיֶזה ָיִמים, אּוַלי ִנְזּכֶ ּנָ ׁש אֹוָתנּו ׁשֶ ְוַגם ָראּוי לֹו ְלַבּקֵ

ין ּוְנעֹוֵרר ֶאת ַעְצֵמנּו ְוִנְזּכֹר ֶאת ַעְצֵמנּו  ין ִמן ּדֵ ל ּדֵ ֶזה, ּוְנַקּבֵ ְלָהִאיר ְנֻקּדֹוָתיו ַהּטֹובֹות ֶזה ּבָ

ת  ִלְנֻקּדַ ַרב אֹוָתנּו  ּקֵ ׁשֶ נּו,  ִעּמָ ה  ָעׂשָ ִנְפָלאֹות  ה  ְוַכּמָ ְוכּו',  אנּו  ּבָ ֵמַאִין  עֹוָלם,  ּבָ ָאנּו  ֵהיָכן 

ה,  ָהֵאּלֶ ִלְדָבַרי  ָך  ִלּבְ ים  ׂשִ ֲחִביִבי,  ָוָנא,  ָנא  ְוכּו'.  ָהאֹורֹות  ֶזה, אֹור  ּכָ ַצח  ְלאֹור  ָהֱאֶמת, 

ַדְרּכֹו...  ְפָלג... ְוֵיְלכּו ּבְ ֱאֶמת ּוְבֹתם ֵלָבב, ְלַמַען ֵייִטיב לֹו ּוְלדֹורֹוָתיו... ַהּמֻ ֱאָמִרים ּבֶ ַהּנֶ

ֶאְמַצע  ּבְ ְלַהְפִסיק  ֻמְכָרח  ֲאִני  ה...  ִמּזֶ ְויֹוֵתר  א  ּוַבּבָ ֶזה  ּבָ ָלֶהם  ָוֶצֶדק...  ֱאֶמת  ְבֵרי  ּדִ ד' 

ֶהם  ּה ַוֲהֹפְך ּבָ ימּו ְלַבְבֶכם ֲאֵליֶהם, ֲהֹפְך ּבָ ים. ׂשִ דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ ּבּור... ְמבָֹאר ַהּכֹל ּבִ ַהּדִ

ה טֹוָבה ֵמֶהם. ֵאין ְלָך ִמּדָ זּוַע ׁשֶ ּוֵמֶהם לֹא ּתָ

ַסְך  ֵאיֶזה  ִלי  ַלח  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ְוַגם  ַהּכֹל  ִלי  ּוְלהֹוִדיַע  ד  ִמּיָ ֶרת  ִאּגֶ ִלי  ִלְכּתֹב  ְיִדיִדי,  ָנא, 
ִמים  ּיָ ר ּכַ ָידֹו ְלַפּזֵ י ֵאין ּבְ י ּכִ י[ ָיַדְעּתִ חּוָקה ְמֹאד, ְוַגם ]ּכִ ָעה ּדְ ָ י ַהּשׁ ם ַמה ּטֹוב, ּכִ ְמֻסּיָ

ן ֵאין ָראּוי לֹו  כֹחֹו ְויֹוֵתר ִמּכֹחֹו, ַעל ּכֵ ְמָצא ַלֲעׂשֹות ּבְ ר ּתִ ל ֶזה ֶאת ֲאׁשֶ ָהִראׁשֹוִנים, ִעם ּכָ

ִסיָעה,  ה ַלּנְ י הּוא ָצִריְך ַעּתָ ְפָרט ּכִ ֶמת ָלַעד. ּבִ ּיֶ י הּוא ֶקֶרן ַהּקַ ְך, ּכִ ל ּכָ ְלַצְמֵצם ַעל ֶזה ּכָ

ְצָדָקה  ַֹחד ְלַהְרּבֹות ּבִ ם ַעל ַהּשׁ ר ּגַ ה, ָראּוי לֹו ְלַפּזֵ ָחִדים ַהְרּבֵ ר ׁשְ ֶזה ָצִריְך ְלַפּזֵ ְוֵעֶסק ּכָ

ֵחיק" ְוכּו', ֶזה  ֵלי כא, יד(: "ׁשַֹחד ּבְ תּוב )ִמׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ י ְצָדָקה ִנְקָרא "ׁשַֹחד", ּכְ לֹוֵמנּו, ּכִ י ׁשְ ְלַאְנׁשֵ

ְך ֵאין ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר. ל ּכָ א, ְוִלְנִדיב ֵלב ּכָ ֶזה ּוַבּבָ ַֹחד ַיְצִליחֹו ּבָ ַהּשׁ

א. ֶזה ּוַבּבָ ַהְצָלָחתֹו ּבָ ַאֲהָבה ְוָחֵפץ ּבְ ִמיד ּבְ לֹומֹו ּתָ ֱאֶמת ָלֶנַצח, ּדֹוֵרׁש ׁשְ ְבֵרי אֹוֲהבֹו ּבֶ ּדִ

ֶראְסֶלב. ִלי ִהיְרץ ַז"ל ִמּבְ י ַנְפּתָ ן מו"ה ַרּבִ ָטן ָנָתן ּבֶ ַהּקָ

ֱאֶמת  ם ֵאָליו... ֶהָחֵפץ ּבָ י ּגַ ַעם ּכִ לֹֹמה ֵנרֹו ָיִאיר. ...עֹוד ַהּפַ ִתיק, מֹוֵרנּו ָהַרב ׁשְ ...ִלְבנֹו ַהּוָ

ר ִיְפֶנה. ָכל ֲאׁשֶ ַלֲאִמּתֹו ְוה'... ְוַיְצִליחֹו ּבְ

"ל. ְבֵרי אֹוֲהבֹו ָלֶנַצח ָנָתן ַהּנַ ּדִ

ל  ֹמַע ּכָ ים ִלׁשְ ה ּוְרִחיְמָתן ֲעִזיָזא ּוְמַצּפִ ַאֲהָבה ַרּבָ ם ּבְ ּלָ לֹום ּכֻ לֹוֵמנּו ּפֹוְרִסים ׁשְ י ׁשְ ַאְנׁשֵ
ּה  ּוִבּתָ ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ ֶהָחָכם  ּוְבָנּה  ְחֶיה,  ּתִ ָאְדיל  ָמַרת  ֶקת  ּדֶ ַהּצַ ָאֵמן.  ֵמִאּתֹו,  טּוב 

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹום ּבְ ים ׁשָ לֹום ּופֹוְרׂשִ ים ְוׁשָ ַחּיִ ה ָלֵאל ּבְ ִהּלָ ְחֶיה, ּתְ ֶלת ּתִ ּכֶ ׂשְ ַהּמַ
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ַרְך  ִיְתּבָ ַחְסּדֹו  ּבְ י  ּכִ פּוס,  ַהּדְ ית  ּבֵ ִעְנַין  ּבְ ְיׁשּוָעה  ֶקֶרן  ָצְמָחה  ָלֵאל,  ה  ִהּלָ ּתְ ׁשֶ ַדע,  ּתֵ ם  ּגַ
ִית  י ִאם ַהּבַ ְתחּו ּכִ פּוס, ֲאָבל לֹא ּפָ ית ַהּדְ ְתחּו ִלי ֶאת ּבֵ ָבר ּפָ ּכְ ְוִנְפְלאֹוָתיו ֲעָזָרנּו, ׁשֶ

ֶרעֶסע )מכונת  ַהּפְ ַהְינּו  ּדְ ַעְצמֹו,  ּבְ פּוס  ַהּדְ ְלָפַני, ֲאָבל  דֹוָלה  ּגְ ְוַגם ֶזה הּוא טֹוָבה  ְלַבּדֹו, 

יֹון. ה' ִיְגֹמר  נּו ִלי ִרׁשְ ָקרֹוב ִיּתְ ּבְ יְלָנא, ׁשֶ ֶרת ִמּוִ יַע ִאּגֶ ָבר ִהּגִ הדפוס( ֲעַדִין ֲחתּוָמה, ַאְך ּכְ

ה ְלָהִפיץ ַמְעְינֹוָתיו  פּוס, ְוִנְזּכֶ חּו ִלי ֶאת ַהּדְ ְמֵהָרה ְלטֹוָבה, ְוִיְפּתְ יֹון ּבִ יַע ִלי ִרׁשְ ּגִ ּיַ ֲעִדי, ׁשֶ ּבַ

ן ְיִהי ָרצֹון. עֹוָלם, ָאֵמן, ּכֵ ַרְך ּבָ מֹו ִיְתּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ חּוָצה ְלַמַען ִיְתּגַ

ָנפֹות, ָמָצא  ע ּכְ ֵני ַאְרּבַ ְ יַע ְמֵהָרה. ַהּשׁ ִליַח, ּוַבַעל ַהְיׁשּועֹות יֹוׁשִ ָ ק ְלַהּשׁ ָהֶאָחד ָזהּוב ִסּלֵ
ְלֵחם  ׁשְ ּיִ ת קֶֹדׁש, ְוָאַמר, ׁשֶ ּבַ ִוד, ַאְך ֵאינֹו רֹוֶצה ִלְנסַֹע ְלֵביתֹו ַעד ַאַחר ׁשַ י ּדָ ַרּבִ

לֹא ֶזה  ְך, ַאְך ּבְ ל ּכָ יֶֹקר ּכָ רֹוֶצה ָהִאיׁש ּבְ ֵעיֵנינּו, ׁשֶ ם ִנְפָלאֹות הּוא ּבְ ם. ּגַ לֹו ַעל ְיֵדי ֻמְקּדָ

ׁש  ְמַבּקֵ ָיִאיר  ֵנרֹו  ָרֵאל  ִיׂשְ י  ַרּבִ ַאְך  "ל,  ּנַ ּכַ ְיִדיֵדנּו  בֹוא  ּיָ ׁשֶ ַעד  ָבר,  ּדָ ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  ֵאינֹו 

ְמָצא סֹוֲחִרים  ּתִ ָכל ֵעת ׁשֶ ֶזה ּבְ ה ְוַתֲחקֹר ּבָ ֲעׂשֶ ַמֲעֵננּו ּתַ ּלְ ֶזה, ׁשֶ ָך, ְוַגם ָאנִֹכי ְמָזֶרְזָך ּבָ ֵמִאּתְ

ר ַעד  ן ִאי ֶאְפׁשָ א ּוַמּתָ ּשָׂ ָמר ַהּמַ דֹול, ַאְך ּגְ טּוַח ּגָ ְהֶיה ּבָ ּיִ ָפחֹות, ְוַגם ׁשֶ ֶזה, אּוַלי ִיְמָצא ּבְ ּבָ

ַסר  ּמָ ִוד ֵנרֹו ָיִאיר ְלַחְדִרי, ְוהֹוִדיַע ִלי, ׁשֶ י ּדָ ה ִנְכָנס ַרּבִ "ל. ַעּתָ לֹום ְוַכּנַ ׁשָ יַאת ְיִדיֵדנּו ּבְ ּבִ

ם  ֵ ְוַהּשׁ ְלַהֲאִריְך,  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ִחיצּות  ַהּנְ ּוִמּגֶֹדל  ֶזה.  ָתב  ּכְ ְלַיד מֹוֵסר  ָנפֹות  ּכְ ע  ַאְרּבַ ֵני  ְ ַהּשׁ

ֲחָך ְוכּו'. ּמֶ ַרְך ְיׂשַ ִיְתּבָ

יב

ׁש תקפ"ה. ּגַ ת ַוּיִ ָרׁשַ ת קֶֹדׁש ּפָ ּבַ ַרְך, יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְפָלג מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. ִתיק ַהּמֻ ִני ַהּוָ ִני ַמְחַמד ֵעיַני ָהַרּבָ לֹום ַרב ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ה ִליׁשּוָעה  ְמַחת ֵלָבב, ַאְך ֲעַדִין ֲאִני ְמַצּפֶ דֹול ּוְלׂשִ י, ְוָהָיה ָלנּו ְלַנַחת ּגָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ִלי ׁשּום ִיּסּוִרים ּוְדָאגֹות  ֵלמּות ּבְ ׁשְ ַהּכֹל ַעל ָנכֹון ּבִ ָך ׁשֶ ֶרת ִמּמְ יַע ִלי ִאּגֶ ּגִ ּיַ ׁשֶ

ֲחׁשֹב  ה ַאל ּתַ ַעּתָ ּמֵ דֹוָלה, ׁשֶ ַאְזָהָרה ּגְ ה ֲאִני ַמְזִהיר אֹוְתָך ּבְ ָלל, ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ּוְלֵעת ַעּתָ ּכְ

ְמֹאד  ְמֹאד  יִקים  ַמּזִ ה  ֵאּלֶ ּכָ ּוְדָאגֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ י  ּכִ לֹא.  ּוְכָלל  ָלל  ּכְ ֶזה  ִעְנָין  ּבְ ְדֹאג  ּתִ ְוַאל 

ַעְדָך ַהּכֹל ְלטֹוָבה. ַוֲאִני  ַרְך, ְוהּוא ִיְגֹמר ּבַ ם ִיְתּבָ ֵ ִליְך ַהּכֹל ַעל ַהּשׁ ׁשְ ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ַרק ּתַ

ָמָרה  ַרק  ַהּכֹל  ֶזה  ִעְנָין  ּבְ בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ְוָכל  ָנכֹון,  ַעל  ַהּכֹל  ָבר  ּכְ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ טּוַח  ּבָ

ֶזה  ִעְנָין ּכָ ן ּבְ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ָבִרים, ִמּכָ ָאר ּדְ ׁשְ יִקים ְמֹאד ֲאִפּלּו ּבִ ּזִ ּמַ ׁשֹות ׁשֶ חֹורֹות ַוֲחׁשָ ׁשְ

יִקים ּופֹוְגִמים ְמֹאד  ער ְטַראְכִטין(, ַמּזִ ּקֹוִרין ִאיּבֶ בֹות )ׁשֶ ֲחׁשָ ָאגֹות ְוַהּמַ חֹורֹות ְוַהּדְ ָרה ׁשְ ַהּמָ ׁשֶ
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ַלֲחׁשֹב  לֹא  ֲאָבל  ָעָתּה,  ׁשְ ּבִ ְלָצָרה  ה  ּיָ ּדַ הּוא  ׁשֶ ֵאיְך  הּוא  ׁשֶ ְוֵאיְך  ִלְצַלן;  ַרֲחָמָנא  ְמֹאד 

ה יֹוֵתר ֵמָהִעְנָין  י ֶזה ּפֹוֵגם ַהְרּבֵ לֹום, ּכִ לֹום ְלָפָניו ּוְלַאֲחָריו ַחס ְוׁשָ ֶזה ַחס ְוׁשָ בֹות ּבָ ַמֲחׁשָ

ָבה ָחמּור  ֲחׁשָ ָגם ַהּמַ י ּפְ ָרצֹון, ּכִ ֹאֶנס ְוֶזה ּבְ י ֶזה ּבְ לֹום. ּכִ ב ָעָליו ַחס ְוׁשָ ה ּדֹוֵאג ְוחֹוׁשֵ ַאּתָ ׁשֶ

ה ְמקֹומֹות. ַכּמָ נּו ַז"ל ּבְ ִסְפֵרי ַרּבֵ ָפִרים ּוִבְפָרט ּבְ ָכל ַהּסְ ְמבָֹאר ּבְ ְמֹאד ְמֹאד, ּכַ

ִעְנָיִנים ְלַבּלֹות ַהּיֹום  ה  ּמָ ּכַ ֵיׁש ְלָך  ּתֹוָדה ָלֵאל  ֶרת ַהּקֶֹדם, ׁשֶ ִאּגֶ ּבָ ָך  י ִעּמְ ְרּתִ ּוְכָבר ִדּבַ
"י,  ִ רּוׁש ַרּשׁ ׁש ִעם ּפֵ ְפָרט ֻחּמָ ַהְינּו ִלְלֹמד ּפֹוֵסק ּוְגָמָרא ּוְמַעט ִמְקָרא, ּבִ ֶהם. ּדְ ּבָ

ים ְוִלְתִפּלֹות  ִהּלִ בּוָעה ְוַלֲאִמיַרת ּתְ ה ַהּקְ ִפּלָ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה. ּוְזַמן ַלּתְ ִסְפֵרי ַרּבֵ ְוַלֲעסֹק ּבְ

ְוִעְנָיָניו  יחֹוָתיו  ׂשִ ל  ּכָ ְלָפֵרׁש  ְלֵבין קֹונֹו  ינֹו  ּבֵ יָחה  ׂשִ ַהְינּו  ּדְ ּוְלִהְתּבֹוְדדּות  נּו,  ּלָ ׁשֶ ּוְתִחּנֹות 

ָידֹו. ְוַגם ְצִריִכין ְזַמן ַעל  ּבְ ֶפר ׁשֶ ִתיַבת ַהּסֵ ָכל יֹום ָויֹום, ְוַגם ְזַמן ַעל ּכְ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ִלְפֵני ַהּשׁ

ְעּתֹו, ְוַהּיֹום  ַח ּדַ ֵני ָאָדם ְלַפּקֵ ר ִעם ּבְ ה ּוְלַדּבֵ ִתּיָ ָנה ַוֲאִכיָלה ּוׁשְ ַהְינּו ׁשֵ ֲעבֹודֹות ִחיצֹוִנּיֹות, ּדְ

ן חֹוִרין  ה ּבֶ ם ֵאין ַאּתָ ָלאָכה, ֲאָבל ּגַ ה, ַרק לֹא ָעֶליָך ִלְגֹמר ֶאת ַהּמְ ָלאָכה ְמֻרּבָ ָקָצר ְוַהּמְ

בֹות ְמֻגּנֹות  לֹום ַעל ַמֲחׁשָ ן ְלַבּלֹות ֵאיֶזה ֶרַגע ַחס ְוׁשָ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ה, ִמּכָ ּנָ ֵטל ִמּמֶ ְלִהּבָ

ָכל ַמה  ָך ּבְ ַח ַנְפׁשְ ּמֵ א ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְלׂשַ ַרּבָ ֶהם. ַרק ַאּדְ ה, ָחִליָלה ְלָך ֵמֶהם ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ֵאּלֶ ּכָ

ם  ֵ י לֹא ַיֲעזֹב אֹוְתָך, ְוַרֲחֵמי ַהּשׁ ה' ּכִ ה ַעל ֶזה, ּוְבַטח ּבַ יָך ַהְרּבֵ ָבר ִהְזַהְרּתִ ר ּכְ ֲאׁשֶ ר ּכַ ֶאְפׁשָ ּדְ

דֹול ְמֹאד, ְוהּוא ָמֵלא ַרֲחִמים ְוָכל ָהעֹוָלם  ַרְך ּגָ י ה' ִיְתּבָ ָכל ֵעת, ּכִ יִעים ָעֶליָך ּבְ ַרְך ַמּגִ ִיְתּבָ

ם. ן ׁשָ ְנָיָנא, ַעּיֵ ִלּקּוֵטי ּתִ ִסיָמן מ"ט ּבְ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ָמֵלא ַרֲחִמים ְוכּו', ּכְ

ִני ֲחִביִבי  ֲאִמין ִלי ּבְ ֶרת ָהִראׁשֹון. ּתַ ִאּגֶ ֶרת ּכָ י ִלְכּתֹב ְלָך, עֹוד ִאּגֶ ּנִ ּתָ ִמּמֶ ׁשְ ּקַ ּבִ ֶ ְוִהּנֵה ַמה ּשׁ
י ִאם ֶאת  ָיִדי ִלְכּתֹב ְלָך, ּכִ ם, ְוֵאין ּבְ תּוב ׁשָ ּכָ ֶ ל ַמה ּשׁ ַעְצִמי ֵאיִני זֹוֵכר ֵהיֵטב ּכָ ּבְ ׁשֶ

ר ַלּכֹל  ֲאׁשֶ ָחֵסר ְלָך ַהּכֹל ּכַ ֶ ל ַמה ּשׁ ִתיָבה, ַאְך ּכָ ֵעת ַהּכְ י ּבְ ַדְעּתִ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ר ַיְזִמין ַהּשׁ ֲאׁשֶ

ָיְדָך. ֵהם  ר ּבְ ִני ה', ֲאׁשֶ ָחּנַ ין ׁשֶ ִפּלֹות ּוְבַהִחּדּוׁשִ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ּוְבַהּתְ ִסְפֵרי ַרּבֵ ְמָצא ּבְ ּתִ

דֹוִלים  ֲחָסָדיו ַהּגְ ַרְך, ְוִלְבטַֹח ּבַ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ִמיד ּבְ ֹמַח ּתָ קּו ְלָבְבָך ִלׂשְ יֹורּוָך, ְויֹאְמרּו ְלָך ִויַחּזְ

ְך ַהּכֹל ְלטֹוָבה. ל סֹוף ִיְתַהּפֵ ֵאיָנם ִנְפָסִקים ְלעֹוָלם. ְוסֹוף ּכָ ׁשֶ

ין  ְוַהִחּדּוׁשִ ְפָלאֹות  ַהּנִ ָלל  ּכְ יֹוְדִעים  ָאנּו  ְוֵאין  ְמֹאד,  דֹול  ּגָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ ָלל  ְוַהּכְ
י  י ה' ְוכּו'. ּכִ ָלאֹות ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֵ ְלֵאי ּפְ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת, ּפִ עֹוָלם ּבְ ין ּבָ ֲעׂשִ ּנַ ׁשֶ

ה  ְך ַהּכֹל ְלטֹוָבה. ְוִאם ֵאין ַאּתָ ְתַהּפֵ ּמִ ָכל ֵעת, ְוֵיׁש ִעְנָין ׁשֶ ה ֲחָדׁשֹות ּבְ ַרְך עֹוׂשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ה  ּוְמַעט ַאּתָ ַוֲחַזק.  ֶזה, ֲחַזק  ּבָ ֲאִמין  ּתַ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ל ַעל ֶזה, ַעל  ּכֵ ּוְלִהְסּתַ ָיכֹול ְלָהִבין זֹאת 

ִכינּו ִלְהיֹות  ּזָ ה ָלֶנַצח, ַמה ׁשֶ הּוא ָלנּו ְזכּות ִויׁשּוָעה ַרּבָ ֱאמּוָנה ׁשֶ ֲאִמין ּבֶ ָאר ּתַ ְ יֹוֵדַע, ְוַהּשׁ
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עֹוָלם;  ׁשּום ֹמַח ּבָ ֵער ּבְ ר ְלׁשַ ר ִאי ֶאְפׁשָ ב ְמֹאד ְמֹאד, ֲאׁשֶ ּגָ ׂשְ נּו ַהּנֹוָרא ְוַהּנִ ל ַרּבֵ ֶחְלקֹו ׁשֶ ּבְ

ֶזה, ַהּדֹוְבִרים ַעל  ּכָ ת ָהֱאֶמת  יָלנּו ִמן ַהּתֹוִעים ַהחֹוְלִקים ַעל ְנֻקּדַ ִהְבּדִ ּוָברּוְך ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ

ֹמַח  ה ִלׂשְ ּמֶ ְמָחֵתנּו. ּוָבֶזה ֵיׁש ְלָך ּבַ ַגֲאָוה ָובּוז. זֹאת ֶנָחָמֵתינּו ְבָעְנֵיינּו זֹאת ׂשִ יק ָעָתק ּבְ ַצּדִ

הּוא הֹוֵלְך ְלָפֵנינּו ְוֵאין  קּותֹו ׁשֶ ּלְ ר עֹוֵבר ָעֶליָך. ּוְכָבר ִהְבִטיָחנּו קֶֹדם ִהְסּתַ ָכל ֲאׁשֶ ַעְצְמָך ּבְ

קּותֹו  ּלְ ּקֶֹדם ִהְסּתַ ְיָלה ׁשֶ ּלַ ה, ּבַ ּבּוִרים ָהֵאּלֶ דֹוׁש ּדִ יו ַהּקָ ֹמַע ִמּפִ ִכינּו ִלׁשְ ּזָ ֵרינּו ׁשֶ ָלנּו ִלְדֹאג. ַאׁשְ

ה יֹוֵתר. ַנאי ְלַהֲאִריְך ַעּתָ ה ֵאין ּפְ ַהּנֹוָרא, ְוָיֵתר ִמּזֶ

ְבֵרי  ִכין ּדִ י ֵהם ֲאסּוִרים ְלָזִרים ַהְמַהּפְ רֹוַתי ְמֹאד, ּכִ ֹמר ֶאת ִאּגְ ה ִלׁשְ ֵהר ֵמַעּתָ ֵהר ְוִהּזָ ְוִהּזָ
ח  ּמַ ַרְך ְיׂשַ ם ִיְתּבָ ֵ ה. ְוַהּשׁ ְמָרם ְמֹאד ֵמַעּתָ ֵהר ְלׁשָ ּזָ ן ּתִ ֱאֶמת ְלֵליָצנּות ְוכּו', ַעל ּכֵ

ר  ֶדֶרְך ֲאׁשֶ ה ֵליֵלְך ּבְ ָכל ַהּיֹום, ְוִתְזּכֶ ה ּבְ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ק ְלָבְבָך ַלֲעסֹק ּבְ ִמיד, ִויַחּזֵ ָך ּתָ ַנְפׁשְ

ק  ְוִתְתַחּזֵ ַעְצְמָך,  ְכִריַח  ּתַ ׁשֶ ִהְתּבֹוְדדּות,  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ק  ְלִהְתַחּזֵ ּוִבְפָרט  ַז"ל.  נּו  ַרּבֵ הֹוָרנּו 

ר  ֲאׁשֶ ַרְך ּכַ ם ִיְתּבָ ֵ ר ִעם ַהּשׁ ַעם ֵמָחָדׁש, ּוְלַדּבֵ ָכל ּפַ ָכל יֹום ְלַהְתִחיל ּבְ קּות ָחָדׁש ּבְ ִהְתַחּזְ ּבְ

ָבר  ּדָ ּום  ִמּשׁ ָך  ַדְעּתְ ּבְ ּפֹל  ּתִ ְולֹא  ֵהיֵטב;  ְלָפָניו  יָחְתָך  ׂשִ ּוְלָפֵרׁש  ֵרֵעהּו  ֶאל  ִאיׁש  ר  ְיַדּבֵ

ַהְיֵרִאים  ל  ּכָ ַעל  ָעַבר  ה,  ִמּזֶ ְויֹוֵתר  ה  ְוָכֵאּלֶ ה  ֵאּלֶ ּכָ ָעֶליָך,  עֹוֵבר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ י  ּכִ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ

לֹום  ָכל ֵעת ָהיּו ַחס ְוׁשָ ִקים ַעְצָמן ּבְ ֲעבֹוַדת ה'; ְוִאם לֹא ָהיּו ְמַחּזְ ְכְנסּו ּבַ ּנִ ִרים ׁשֶ ׁשֵ ְוַהּכְ

)נ"א נ"ב(  ִסיָמן  ּבְ ְנָיָנא  ּתִ ִלּקּוֵטי  ּבְ ל ֶזה  ּכָ ְוַכְמבָֹאר  לֹום,  ְוׁשָ ְמקֹוָמם ָהִראׁשֹון ַחס  ּבִ ָאִרים  ִנׁשְ

ל  ל ְוִתְתּבֹוֵנן ֵהיֵטב ּכָ ּכֵ ם, ְוִתְסּתַ ֱאָמִרים ׁשָ ָבִרים ַהּנֶ ָך ֵהיֵטב ְלָכל ַהּדְ ים ִלּבְ ]מ"ח מ"ט[; ׂשִ

ְמֹאד.  ְמֹאד  ֶפׁש  ַהּנֶ ֶאת  ין  ּוְמַחּיִ ים  ַחּיִ ֱאלִֹקים  ְבֵרי  ּדִ ֵהם  י  ּכִ ם,  ׁשָ ֱאַמר  ַהּנֶ ְוִדּבּור  ּבּור  ּדִ

ִרין  י ֵהם ְמַדּבְ ֶרת' ּכִ לֹוֵמנּו 'ִאּגֶ י ׁשְ ין ְקָצת ַאְנׁשֵ ים ִנְקְראּו ּבֵ דֹוׁשִ יָמִנים ַהּקְ ּסִ ּבַ יחֹות ֵאּלּו ׁשֶ ְוׂשִ

ֶרת טֹוָבה יֹוֵתר ֵמֶהם; ְוַאף ַעל  ה ָצִריְך ִאּגֶ ב ַלֲחֵברֹו ְוַתְלִמידֹו, ְוֵאין ַאּתָ ְכּתָ ֶרת ַהּנִ מֹו ִאּגֶ ּכְ

ר  ָיִדי, ְוָכל ֲאׁשֶ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ְזִמין ַהּשׁ ּיַ ֶ ְבֵרי ֱאֶמת ַמה ּשׁ ַעם ּדִ ָכל ּפַ י ֵכן ֶאְרֶאה ִלְכּתֹב ְלָך ּבְ ּפִ

ַחל  נּו ַז"ל ֵמַהּנַ ָבַרי נֹוְבִעים ְויֹוְצִאים ֵמַרּבֵ ל ּדְ י ּכָ ְלמֹוס ִיְהֶיה קֶֹדׁש, ּכִ ֶבט ַהּקֻ ַחת ׁשֵ ַיֲעבֹר ּתַ

נֹוֵבַע ְוכּו'.

ַעְיֵני  ִמּמַ ׂשֹון  ׂשָ ּבְ ַמִים  ם  ַאְבּתֶ "ּוׁשְ ג(  יב,  ְעָיה  )ְיׁשָ ֶנֱאַמר  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ַעל  ׁשֶ ִני  ּבְ ְוַדע 
ן  ּכֵ ְלעֹוָלם,  ִנְפָסק  ֵאינֹו  ׁשֶ ַמְעָין  מֹו  ּכְ ׁש.  ַמּמָ ַהְיׁשּוָעה  ַמְעְיֵני  ֵהם  י  ּכִ ַהְיׁשּוָעה", 

ִמים ְוֶנֱחָמִדים ְוֶנֱאָמִנים ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים, ַוֲעצֹוָתיו ִויׁשּועֹוָתיו ֵאיָנם  ים ְוַקּיָ ָבָריו ַחּיִ ּדְ

נּו  י הּוא ֵהִאיר ּבָ הּוא, ּכִ ְדָבָריו ַהּנֹוָרִאים ֵאיְך ׁשֶ ק ַעְצְמָך ּבִ ִלים ְלעֹוָלם; ְוָתִמיד ּתּוַכל ְלַחּזֵ ּכָ

י ּבֹו  ע, ּכִ ֶהם עֹוָלם נֹוׁשָ ר ּבָ ים ֲאׁשֶ דֹוִלים ַהְמֻרּבִ ַרְך ַוֲחָסָדיו ְוַרֲחָמיו ַהּגְ ת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ֻדּלַ ּגְ

ִמיד. ְמָחה ּבֹו ּוִביׁשּוָעתֹו ּתָ ם, ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ֲאַנְחנּו ׁשָ קֹומֹות ׁשֶ ל ַהּמְ נּו ִמּכָ ַמח ִלּבֵ ִיׂשְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי יגִמְכּתְ

<חודש>

ְּתְכִמ ֵב ת י סי טלז"

י  יקּו ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרּבֵ י לֹא ַיְסּפִ ם ָקְדׁשֹו, ּכִ בֹוד ׁשֵ ֵני ּכְ ם ִמּפְ ר ּוְלַסּיֵ ְכָרח ְלַקּצֵ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמֻ ּדִ

תֹו ֵאין  י ִלְגֻדּלָ ּה, ּכִ י ִלְכנֹס ּבָ ִהְתַחְלּתִ זֹאת ׁשֶ ר ּבְ ׁש ְלַדּבֵ ּיֵ ֶ ְרָבבֹות ְיִריעֹות, ְלָבֵאר ְוִלְגֹמר ַמה ּשׁ

ֲעְדָך  ּבַ ל  ּלֵ ּוִמְתּפַ לֹוְמָך  ׁשְ ַהּדֹוֵרׁש  ָאִביָך  ֶוֶנֶפׁש  ָך  ַנְפׁשְ ּכְ לֹום  ׁשָ ֶזה  ְוְהֵיה  ָכֵעת.  ֶזה  ּבָ ְוַדי  ֵחֶקר 

ָך. מֹוַע ַהּטֹוב ִמּמְ ה ִלׁשְ ּוְמַצּפֶ

ֶרְסֶלב. ִלי ִהיְרץ ִמּבְ ן מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְפּתָ ָטן ָנָתן ּבֶ ַהּקָ

יג

עהִרין. ּמּוז תקפ"ה ְטׁשֶ ם, יֹום א' ַמְסֵעי כ"ג ּתַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִלי ֵנרֹו ָיִאיר. ִתיק ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְפּתָ ִני ַהּוָ י ָהַרּבָ לֹום ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ְיִדיד ַנְפׁשִ ׁשָ

ת קֶֹדׁש  ְקִהּלַ יְנָחס ֶהָעַבר ּבִ ת ּפִ ָרׁשַ יֹום ד' ּפָ ּטּוִרין ּבְ ט ּפִ ָלה ַהּגֵ ם ִקּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ל טֹוב. ּבָ ַמּזָ
ְחֶיה  ּיִ ַרְך ַיְזִמין ִלְבִני ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ָלא ָטָבא. ְוַהּשׁ ְהֶיה ְלַמּזָ ּיִ ֶמעְדֶווִדיְווֶקא, ִויִהי ָרצֹון ׁשֶ

ֶזה ְלַבד  י ּבָ ֱאֶמת, ּכִ ר ּבֶ ׁשֵ ה ִלְהיֹות ִאיׁש ּכָ ְזּכֶ ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ ַמִים ּבְ ָ ְמֵהָרה ִזּוּוגֹו ֶהָהגּון לֹו ִמן ַהּשׁ

ה. ם, ַהּטֹוב ַיֲעׂשֶ ֵ י. ְוַהּשׁ ָחַפְצּתִ

ְפָלג מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. ִתיק ַהּמֻ לֹום ִלְבִני ְיִדיִדי ַמְחַמד ֵעיַני ַהּוָ ְוׁשָ

ַהְצָלָחה  ה  ֵמַעּתָ ְוַיְצִליֲחָך  ֶעְזְרָך  ּבְ ִיְהֶיה  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ַהּכֹל,  ְלַמְעָלה  יָך  הֹוַדְעּתִ ָבר  ּכְ
י ָהָיה ִלי ְיִגיעֹות ַרּבֹות ְוִכְליֹון ֵעיַנִים  י, ּכִ ִני ְיִדיד ַנְפׁשִ ְצִחית. ְוַדע ּבְ ית ְוַהּנִ ָהֲאִמּתִ

ּטּוִרין.  ט ּפִ ל ַהּגֵ ַקּבֵ ּתְ ָמר ׁשֶ א ִליֵדי ּגְ ּבָ ה ְוכּו', קֹוֶדם ׁשֶ ת ָהֵעָצה ַהְרּבֵ ים ַוֲחֻלּקַ ְוִיּסּוִרים ַרּבִ

ִנים ִאם ִיְרֶצה ה', ְולּוֵלי ה'  ִנים ֶאל ּפָ ר ְלָך ּפָ ר ֲאַסּפֵ ֲאׁשֶ כּו ַעל ֶזה ּכַ ּפְ ָמעֹות ִנׁשְ ה ּדְ ְוַכּמָ

ֹאד ָעְצמּו ַחְסֵדי ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו  ד, ּוַמה ּמְ ָמר ִמּיָ ְהֶיה ַהּגְ ּיִ ר ׁשֶ ֶאְפׁשָ ֶעְזָרָתה ִלי, לֹא ָהָיה ּבְ

ר אֹוִדיַע ְלָך ְקָצת ִאם  ֲאׁשֶ לֹום ּכַ ׁשָ ָמר ּבְ א ִליֵדי ּגְ ּבָ ה, ַעד ׁשֶ ִמים ָהֵאּלֶ ּיָ י ּבַ ה ִעּמִ ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ

יְלָך  ֵדי ְלַהּצִ ִביְלָך, ּכְ ׁשְ י ִאם ּבִ י ּכִ ה לֹא ָטַרְחּתִ ה ְוָכל ַהּטַֹרח ַהּזֶ ּסּוִרים ָהֵאּלֶ ִיְרֶצה ה'. ְוָכל ַהּיִ

ה ֵליֵלְך  ְזּכֶ ּתִ ְמַחת עֹוָלם, ׁשֶ ְמָחְתָך ׂשִ ׂשִ ה ִלְראֹות ּבְ ֵצל, אּוַלי ֶאְזּכֶ ה ָצִריְך ְלִהּנָ ַאּתָ ֶ ה ּשׁ ִמּמַ

ִני ֲחַזק,  ן ֲחַזק ּבְ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה. ַעל ּכֵ דֹוׁש ֵזֶכר ַצּדִ נּו ַהּקָ ְלנּו ֵמַרּבֵ ר ִקּבַ ר ֲאׁשֶ ׁשָ ֶדֶרְך ַהּיָ ּבְ

בֹוֶתיָך  ר ַעְצְמָך ּוַמְחׁשְ ה, ְוַקׁשֵ ָך ַעד ֵהּנָ ַמל ִעּמְ ר ּגָ ַרְך ֲאׁשֶ ל ה' ִיְתּבָ מּוָליו ׁשֶ ל ּגְ ִחי ּכָ ּכְ ׁשְ ְוַאל ּתִ

ֶזה  ּבָ ָיְדָך  ּבְ ִחיָרה  ַהּבְ י  ּכִ ה,  ֵהּנָ ַעד  ְלּתָ  ֻהְרּגַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַלחּוץ  ְלׁשֹוֵטט  ָך  ְבּתְ ַמֲחׁשַ יַח  ּנִ ּתַ ְלַבל 

ה. ָך ַהְרּבֵ י ִעּמְ ְרּתִ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ָבר, ּכַ ּוְבָכל ּדָ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי ידִמְכּתְ ְּתְכִממב ֵב ת י סי ז"

ים ֶאל  ׂשִ "ל. ְוַאל ּתָ ּנַ אק ּכַ י ֲאִני ָנחּוץ ִלְנסַֹע ִלְקרּוִמיְנָטׁשֻ ה, ּכִ ה ֵאין ְלַהֲאִריְך ַעּתָ יֹוֵתר ִמּזֶ
ה  ְמַקּוֶ ַוֲאִני  ְלטֹוָבה.  זֹו  ם  ּגַ י  ּכִ "ל  ַהּנַ ַהֲחָפִצים  ְלַהֲחִזיר  ָצִריְך  ה  ַאּתָ ֶ ּשׁ ַמה  ָך  ִלּבְ

ק  ְלִהְתַחּזֵ ה  ֲחָדׁשָ בּוָרה  ּוּגְ ְוכַֹח  ֵמָחָדׁש,  ֶצת  ְמֻצּיֶ ית  ַטּלִ ְמֵהָרה  ל  ַקּבֵ ּתְ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ

מֹו  י לֹא ִיּטֹשׁ ה' אֹוְתָך ְלַמַען ׁשְ ָעְברּו ָעֶליָך. ּכִ רֹות ׁשֶ ל ַהּצָ ח ּכָ ּכַ ֲעבֹוַדת ה', ְוִתׁשְ ֵמָחָדׁש ּבַ

ר ִנְקָרא ָעֵלינּו. נּו ַז"ל ֲאׁשֶ ל ַרּבֵ ׁשֶ

יׁשּוָעְתָך ָלֶנַצח. ֹמַח ּבִ ה ִלׂשְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַחּכֶ ּדִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

יד
ֵבי תקפ"ו ִמְכּתְ

ֶרְסֶלב. ׁש תקפ"ו לפ"ק ּבְ ּגַ ת ַוּיִ ָרׁשַ ת קֶֹדׁש ּפָ ּבַ ם, אֹור ְליֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְלָבִבי. יֹוֵתר  ר ּבִ ה יֹוֵדַע ֲאׁשֶ ע ַרב ִליִדיִדי ְוכּו'. ָמה ֹאַמר ְלָך ָאִחי, ְמַעט ַאּתָ לֹום ְוֵיׁשַ ׁשָ
ֶסף  ה ַכּכָ ּנָ ׁשֶ ַבּקְ ת ָהֱאֶמת, ִאם ּתְ ְרֶצה ְנֻקּדַ ְכָתב. ִאם ּתִ ר ְלָבֵאר ּבִ ה ִאי ֶאְפׁשָ ִמּזֶ

י ֱאֶמת,  ְבֶנה ַעל ְיֵדי ַאְנׁשֵ ל ֱאֶמת, ַהּנִ ָלִטין ׁשֶ ַהּפָ ׁש ָהֱאֶמת ּבְ ַבּקֵ ה, ּתְ ּנָ ׂשֶ ַחּפְ ְטמֹוִנים ּתְ ְוַכּמַ

ה יֹוֵדַע ּוֵמִבין ֶאת  אי ַאּתָ ְמָצא. ּוְבַוּדַ ִבין ִיְרַאת ה' ְוַדַעת ֱאלִֹקים ּתִ ַעל ֱאֶמת, ָאז ּתָ ַעל ְיֵדי ּבַ

ּיֹות, ַאְך  ּפּוֵרי ַמֲעׂשִ סֹוף ַהּסִ ל ֱאֶמת ְמבָֹאר ְמַעט ּבְ ָלִטין ׁשֶ י ִעְנַין ַהּפָ ז ְלָך, ּכִ ר ֲאִני ְמַרּמֵ ֲאׁשֶ

יֵמי  ּבִ ּבֹוַרֲאָך  ֶאת  ּוְזכֹר  ְפָתיּוְתָך,  ַנת  ְ ִמּשׁ ָאִחי  ָהִקיָצה  לּום.  ּכְ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ֵאין  ֱאֶמת  ּבֶ

רֹוֵדף  ה  ַאּתָ ׁשֶ ה  ָהֵאּלֶ ִמים  ַהּיָ ְמַעט  ּבִ ָעֶליָך  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ח  ּכַ ׁשְ ּתִ ַאל  ּוְזכֹר  ֲחרּוְתָך;  ּבַ

ַרְקּתָ ְועֹל  ָיְדָך. עֹל ּתֹוָרה ּפָ ת ֶהֶבל, ֱאִליֵלי ֶכֶסף, ְוֶזה ָוֶזה לֹא ָעְלָתה ּבְ ְורֹוֵדף ַאַחר ֶחְמּדַ

ֶלב ֵמת ַאֲחֵרי  ה רֹוֵדף, ַאֲחֵרי ּכֶ אי. ְזכֹר ָנא ַאֲחֵרי ִמי ַאּתָ ֶרְך ֶאֶרץ ָעַמְסּתָ ָעֶליָך יֹוֵתר ִמּדַ ּדֶ

ְרעֹוׁש ֶאָחד. ּפַ

ל  ֱאֶמת ּכָ י ּבֶ יֹון, ּכִ ּזָ ֶדֶרְך ּבִ ר ֲאִני ּכֹוֵתב ְלָך ְמַעט ּבְ ָך ָעַלי ַעל ֲאׁשֶ ִלּבְ ָנא ָאִחי ַאל ִיְהֶיה ּבְ
י ְלָאִביָך ֵנרֹו  ַתְבּתִ ּכָ ֶרת ׁשֶ ְבֵרי ָהִאּגֶ ִבין ִמּדִ ה ּתָ דּוַע ְלָך, ְויֹוֵתר ִמּזֶ ּיָ ֶזה ֵמעֶֹצם ַאֲהָבְתָך ּכַ

ע ְלָך  ְקּבַ ִנים ּתִ ל ּפָ ם, ַעל ּכָ ֵ ם ְלַמַען ַהּשׁ ֵ ה. ְלַמַען ַהּשׁ ָבִרים ָהֵאּלֶ ם ֵאֶליָך ֶנֶאְמרּו ּדְ י ּגַ ָיִאיר ּכִ

ים  ַטּנִ דֹוִלים, אֹו ַהּקְ ים ַהּגְ רּוׁשִ ְלָחן ָערּוְך ִעם ַהּפֵ עּור ׁשֻ ָכל יֹום ׁשִ ים ַלּתֹוָרה ְוִלְלֹמד ּבְ ִעּתִ

ָכל יֹום ֹחק ְולֹא  ים ּבְ ִהּלִ נּו ַז"ל, ְולֹוַמר ּתְ ִסְפֵרי ַרּבֵ עּור ּבְ ָכל יֹום ׁשִ ִנים. ְוִלְלֹמד ּבְ ל ּפָ ַעל ּכָ

ר זֹאת ִהיא ָהעֹוָלה ַעל  אּוַמאן ֲאׁשֶ ָנה ּבְ ָכל ׁשָ ַעם ַאַחת ּבְ ִנים ּפַ ל ּפָ ַיֲעבֹר. ְוַגם ִלְהיֹות ַעל ּכָ
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ר ְלַהֲאִריְך ְוָנא  ה ִאי ֶאְפׁשָ ֶרְך ּפֹה ַמה ּטֹוב. ְויֹוֵתר ִמּזֶ ב ִהּלּוְכָך ּדֶ ַסּבֵ ּתְ ר ׁשֶ ָנה, ְוִאם ֶאְפׁשָ ּלָ ּכֻ

ֵדי ְלַנֵחת. ֵאר ֵהיֵטב ּכְ ֲאִריכּות ּבַ ָבַרי ּוְלָבֵאר ַהּכֹל ּבַ ד ַעל ּדְ יֵבִני ִמּיָ ַלֲהׁשִ

ֱאֶמת ָלֶנַצח. ְבֵרי אֹוֲהבֹו ּבֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ַחְסֵדי ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו  י ּבְ פּוס, ּכִ ית ַהּדְ ִעְנַין ּבֵ ּתֹוָדה ָלֵאל ָצַמח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה ּבְ ַדע ׁשֶ ם ּתֵ ּגַ
פּוס,  חּו ִלי ֶאת ַהּדְ יֹון ְלטֹוָבה ְוִיְפּתְ נּו ִלי ִרׁשְ ָקרֹוב ִיּתְ ּבְ יְלָנא ׁשֶ ֶרת ִמּוִ יַע ִאּגֶ ָבר ִהּגִ ּכְ

ן ְיִהי ָרצֹון. עֹוָלם ָאֵמן ּכֵ מֹו ּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ ה ְלָהִפיץ ַמְעְינֹוָתיו חּוָצה ְלַמַען ִיְתּגַ ְוִנְזּכֶ

ָכל ֵעת. ה ִליׁשּוָעה ּבְ ְבֵרי ְיִדיְדָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

טו

ֶכף  ּתֵ ְכּתֹב  ּתִ ׁשֶ ְרצֹוִני  ׁשֶ ַהּכֹל,  ְלָך  ר  ְיַסּפֵ ֶזה  ָתב  ּכְ מֹוֵסר  ְחֶיה.  ּיִ ׁשֶ ִני  ּבְ ַלֲאהּוִבי  לֹום  ׁשָ
י  ָאַמְרּתִ ֶרת,  ְוִאּגֶ ֶרת  ִאּגֶ ָכל  ּבְ ַצֲעָקְתָך  אֹודֹות  ְוַעל  ְוכּו'.  ִלי  ַנְפּתָ י  ְלַרּבִ ֶרת  ִאּגֶ

יְבָך  ק ַוֲאׁשִ י ְלִהְתַאּפֵ ה. ַאְך ֵמַאֲהָבְתָך לֹא ָיכְֹלּתִ יְבָך ַעּתָ ים ְלִפי ַמְחסֹום ִלְבִלי ַלֲהׁשִ ָאׂשִ

עט ִאיְטִליֶכען, ִמיְך ָהאט  ַדע ֶמע מּוְטׁשֶ יְך ְוכּו', ּתֵ עט ּדִ ַתְבּתָ ֶמע מּוְטׁשֶ ּכָ ֶ ְמַעט. ַמה ּשׁ

ְואֹוִתי  ֶאָחד,  ְלָכל  ִריִדים  ַמּטְ ׁשֶ ַדע  ּתֵ ְוכּו',  ְלָך  ִריִדים  ַמּטְ ]ׁשֶ עט  ימּוְטׁשֶ ּגִ ִפיעל  ֵזעֶהר  ׁשֹוין  ֶמען 

לּו  עּו ִויַעּמְ ַיּגְ ּיְ ִביל ׁשֶ ׁשְ ֵער. ְוָהָאָדם ִנְבָרא ּבִ ֵאיְנָך ָיכֹול ְלׁשַ ֶ ה ִהְטִרידּו[ ַמה ּשׁ ן ְמֹאד ַהְרּבֵ ם ּכֵ ּגַ

ַע  ּוִמְתַיּגֵ עֹוֵמל  ׁשֶ ִמי  ֵרי  ַאׁשְ ד.  יּוּלָ ְלָעָמל  ָאָדם  י  ּכִ ם.  ֶנְגּדָ ר  ּבֵ ְוִיְתּגַ ַיְחּתֹר  ְוהּוא  אֹותֹו 

י  נֹות. ּכִ ָקְרּבָ ַרְך ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ֵעיֵני ַהּשׁ ַעְצָמּה ָיָקר ּבְ י ַהְיִגיָעה ּבְ ּוִמְצַטֵער ִלְברַֹח ֵמָהַרְעיֹוִנים, ּכִ

ְסָפָריו  ְמבָֹאר ּבִ צֹאן ִטְבָחה", ּכַ ְבנּו ּכְ י ָעֶליָך הַֹרְגנּו ָכל ַהּיֹום ֶנְחׁשַ ים מד, כג( "ּכִ ִהּלִ ִחיַנת )ּתְ ֶזהּו ּבְ

יחֹות ָהַר"ן י"ב(. ים )ׂשִ דֹוׁשִ ַהּקְ

ַיד ָהָאָדם  ָבה ּבְ ֲחׁשָ ַהּמַ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ׁשֶ ה ַלֲחזֹר ְוִלְזּכֹר זֹאת ּבְ ּוְכָבר ָיַדְעּתָ ְוָצִריְך ַאּתָ
ַפַעם ַאַחת ְוכּו'. ְוִאם  בֹות ּבְ י ַמֲחׁשָ ּתֵ ְהיּו ׁשְ ּיִ ר ׁשֶ ְרצֹונֹו ְוכּו', ְוִאי ֶאְפׁשָ ְלַהּטֹוָתּה ּכִ

ִפים ְוכּו', ְצִריִכין ְלָתְפָסּה  ֻטּנָ קֹומֹות ַהּמְ ָבה ַלּמְ ֲחׁשָ ַעם ּבֹוַרַחת ַהּמַ ָכל ּפַ י ֵכן ּבְ ַאף ַעל ּפִ

ַלֲאחֹוָריו  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ִלְבִלי  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ָיַדְעּתָ  ּוְכָבר  ִלְמקֹוָמּה.  יָבּה  ַלֲהׁשִ ַאְפָסר  ּבְ סּוס  מֹו  ּכְ
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ִדְבֵרי  ן אֹו ּבְ א ּוַמּתָ ַמּשָׂ ָך ּבְ ּלְ ה ֶאת ׁשֶ ֲעׂשֶ ה ּתַ ִלּקּוֵטי א' ִסיָמן ע"ב(, ְוַאּתָ ן ּבְ ָלל ְוַיֲעֹמד ֶהָעֵרל ְוכּו' )ַעּיֵ ּכְ

ְלּבּוִלים ְוָהַרְעיֹוִנים  ל ַהּבִ ק ֶאת ַעְצְמָך ִמּתֹוְך ּכָ ָלל. ְוַגם ְלַחּזֵ ל ַלֲאחֹוֶריָך ּכְ ּכֵ ְסּתַ ּתֹוָרה, ְוַאל ּתִ

ֶזה ְוכּו'.  ת ָהֱאֶמת ַעל אֹור ּכָ ד ַעל ְנֻקּדַ ה ִמְתַנּגֵ י ֵכן ֵאין ַאּתָ ַאף ַעל ּפִ ַח ֶאת ַעְצְמָך ׁשֶ ּמֵ ְלׂשַ

נּוָעה  ל ּתְ ֶזה ּכָ ִאיׁש ּכָ ַדע ׁשֶ ֶנֶגד ֶזה ּתֵ ּכְ ם ֵחֶלק ב' מ"ח(, ׁשֶ ים )ׁשָ דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ בָֹאר ּבִ ּמְ ֶ ְוַגם ַמה ּשׁ

ָאַמר )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ֶ ַרְך ְמֹאד. ְוַגם ַמה ּשׁ ק ַעְצמֹו ֵמַרע ְלטֹוב ָיָקר ֶאְצלֹו ִיְתּבָ ַנּתֵ ּמְ ָקה ׁשֶ ְוַהְעּתָ

ַהַחּיֹות  ִעם  ָרעֹות  ַהַחּיֹות  ֶזה,  ִעם  ֶזה  ַהַחּיֹות  חּו  ַנּצְ ּיְ ׁשֶ ָנה  ַכּוָ ּבְ יִחין  ַמּנִ ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ רל"ג( 

ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ֶזה  ּבָ ּיֹוֵצא  ּכַ ה  ַהְרּבֵ ְועֹוד  ְוכּו'.  ְוכּו'  ְוָרעֹות  טֹובֹות  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ֵהם  ׁשֶ ְטהֹורֹות, 

ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ָלל,  ַהּכְ ְמֹאד.  ְמֹאד  קּות  ְוִהְתַחּזְ ֵעצֹות  ֵהם  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ַז"ל,  ּנּו  ִמּמֶ ל  ְלַקּבֵ

ם  ּלָ ָלל. ְוַעל ּכֻ ל ַעל ֶזה ּכְ ּכֵ ין ִעּמֹו, ַאל ִיְסּתַ עֹוׂשִ ֶ ָידֹו. ּוַמה ּשׁ ָבה ּבְ ֲחׁשָ ְהֶיה ַהּמַ ּיִ ָכל ּכֹחֹו ׁשֶ ּבְ

ָאַמר  ֶ ָאנּו חֹוִסים ּבֹו ָלֶנַצח, ְוַגם ַמה ּשׁ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ֵקן ּדִ ל ַהּזָ ֹגֶדל ּכֹחֹו ׁשֶ ְזּכֹר ְוֵתַדע ְוַתֲאִמין ּבְ ּתִ

כֹחֹו  ּבְ ְך ְלטֹוָבה  ְוַהּכֹל ִמְתַהּפֵ ָלל,  ּכְ יֹוְדִעים  ְוֵאין  דֹול ְמֹאד  ּגָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ י מֹוֲהַר"ן ס"ז(  )ַחּיֵ

ים  י לֹא ָתְמנּו ְוכּו' ֲחָדׁשִ ָכל ֵעת. ַחְסֵדי ה' ּכִ ים ּבְ יְך ֲחָסִדים ִנְפָלִאים ֲחָדׁשִ ְמׁשִ ּמַ דֹול ׁשֶ ַהּגָ

ה ֶאל ה'. ָך ְוַקּוֵ ָקִרים ְוכּו' ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ֶרַגע ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלּבֶ ַלּבְ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך, ָנָתן ִמּבְ ּדִ

טז

ְקָרא תקפ"ו לפ"ק. ם, יֹום א' ַוּיִ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ֶכם ֵהיֵטב  ימּו ִלּבְ ׂשִ ּתָ י ֶאְתֶכם ַוֲאִני ַמְזִהיר ֶאְתֶכם עֹוד, ׁשֶ ָבר ִהְזַהְרּתִ אֹוֲהַבי ְוַאַחי. ּכְ
ר  ל ֲאׁשֶ ְפָרִטּיּות, ִזְכרּו ֵהיֵטב ֵהיֵטב ֶאת ּכָ ָבִרים ָהעֹוְבִרים ָעֵלינּו ְוָעַלי ּבִ ְלָכל ַהּדְ

ְראּו ְוָתִבינּו ִנְפְלאֹות ה' ִנְפְלאֹות  הּו, ּתִ ל ַמֲעׂשֵ ע ה' ֶאת ּכָ י ְיַבּצַ ה, ְוָהָיה ּכִ ִעְנָין ַהּזֶ ָעַבר ּבָ

ָכל יֹום  ּבְ יָך ׁשֶ ֶתָך ְוכּו', ְוַעל ִנּסֶ ִהּלָ ר ּתְ ר נֹוֶדה ְלָך ּוְנַסּפֵ ִעים, ָמה ֹאַמר ָמה ֲאַדּבֵ ִמים ּדֵ ּתְ

ר  ָאבֹוא ְלֵביִתי ֲאַסּפֵ ׁשֶ ם ּכְ ֵ ָכל ֵעת ָוֶרַגע. ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ּבְ נּו ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ׁשֶ ִעּמָ

פּום  י ִאם ְלָכל ַחד ּכְ ׁשּום ֹאֶפן ּכִ ר ּבְ ר ְלַסּפֵ י ִאי ֶאְפׁשָ ֵעיר, ֲאָבל לֹא ַהּכֹל, ּכִ ָלֶכם ְמַעט ִמּזְ

ּה. ִלּבֵ ֵער ּבְ ְמׁשַ ַמה ּדִ

יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה  דֹול ְוַהּנֹוָרא ֵזֶכר ַצּדִ נּו ַהּגָ ַדְרֵכי ַרּבֵ ִחְזקּו ְוִאְמצּו ִחְזקּו ְוִאְמצּו, ֵליֵלְך ּבְ
ן  י ּכֵ ַמְעּתִ ר ׁשָ דֹוׁש, ּוְכָכל ֲאׁשֶ יו ַהּקָ י ִמּפִ ַמְעּתִ ָ ּשׁ ֶ ִפי ַמה ּשׁ ר הֹוֵריִתי ֶאְתֶכם ּכְ ֲאׁשֶ ּכַ

ִמיָמה  ָנתֹו ַהּנֹוָרָאה ְוַהּתְ ּוָ י ָאנִֹכי ָזִכיִתי ְלָהִבין ּכַ ֱאֶמת. ַוה' ַהּיֹוֵדַע ָוֵעד, ּכִ י ָלֶכם ּבֶ ְרּתִ ִסּפַ
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קּו  ְתַחּזְ ּתִ ר ׁשֶ ָעִמים. ְוָהִעּקָ ה ּפְ ּמָ ֶפה ָמֵלא ּכַ ֵפרּוׁש ּבְ ר ֵהִעיד ָעַלי ּבְ ֲאׁשֶ ל ָהעֹוָלם, ּכַ יֹוֵתר ִמּכָ

ק  ְלִהְתַחּזֵ ַרק  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ָבר  ּדָ ּום  ִמּשׁ ִלּפֹל  ְוִלְבִלי  קֹונֹו,  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ יָחה  ְוׂשִ ִפּלֹות  ַהּתְ ּבְ

ַנאי ְלַהֲאִריְך. ה ֵאין ּפְ ִמיד, ְוֶיֶתר ִמּזֶ ָכל ֵעת ּתָ ׁש ּבְ ּוְלִהְתַחּדֵ

ֹמַח  ִלׂשְ ה  ַהְמַצּפֶ ב,  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ַהּטֹוָבה  ה  ֻקּדָ ִמּנְ ֱאֶמת  ּבֶ ר  ַהְמַדּבֵ ָלֶנַצח  ֱאֶמת  ּבֶ אֹוַהְבֶכם  ְבֵרי  ּדִ

א ָלֶנַצח. ֶזה ּוַבּבָ יׁשּוַעְתֶכם ּבָ ּבִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

יז

ת ָאֶדעס. ֶרְסֶלב. ִלְקִהּלַ ם, יֹום ב' ַאֲחֵרי ג' תקפ"ו לפ"ק ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

לֹום  ְמׁשֹון ֵנרֹו ָיִאיר. ׁשָ ְפָלג מֹוֵרנּו ָהַרב ׁשִ ִני ַהּמֻ י ּוְלָבִבי ֲהלֹוא הּוא ָהַרּבָ ַנְפׁשִ ִליִדיִדי ַוֲחִביִבי ּכְ

ע ַרב. ְוֵיׁשַ

ל  ע ּכֹוסֹות ׁשֶ ֶפן ַעל ַאְרּבַ ִין ּגֶ ִניָסן ִעם ַהּיַ ר ּבְ ָעה ָעׂשָ י אֹור ְלַאְרּבָ ְלּתִ ִעים ִקּבַ בֹו ַהּנָ ִמְכּתָ
א ָלֶנַצח. ֶזה ּוַבּבָ ָכל טּוב ּבָ ָרכֹות ּבְ רֹב ּבְ א ֵמֵאת ה' ּבְ ה; ּכֹוס ְיׁשּועֹות ִיּשָׂ ֻאּלָ ּגְ

ְבֵרי  ּדִ ְלָך  יב  ּוְלָהׁשִ ָהֱאֶמת,  ֶאל  ָך  ִלּבְ ׁשּוַקת  ּתְ ים  ַהְמַגּלִ ִעיִמים  ַהּנְ ְדָבֶריָך  ּבִ ֶהֱחִייַתִני 
ל ִסְפֵרי  יק ּכָ י ָהָיה ֵמַהֶהְכַרח ְלַהְעּתִ ְרצֹוְנָך ִיְקְצרּו ֲהמֹון ְיִריעֹות, ּכִ ֱאֶמת ּכִ

ְלִפי ְמקֹומֹו  ַמְדֵרָגתֹו,  ְלִפי  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ּבֹו  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ֶהם ַמה  ּבָ ּוְכָבר ְמבָֹאר  ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ

ְמָצֶאּנּו  ּתִ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ָך  ִמּמְ ֶנְעָלם  ָבר  ּדָ ל  ּכָ ֵאין  ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ּוְבֶלְכּתֹו  ֵביתֹו  ּבְ ְבּתֹו  ׁשִ ּבְ ְעּתֹו  ְוׁשַ

ֶהם  ֶהם ַוֲהֹפְך ּבָ ֱאֶמת, ֲהֹפְך ּבָ ָכל ֵלב ּבֶ ֶהם ּבְ ן ּבָ ַעּיֵ ים ְוַהּנֹוָרִאים ִאם ּתְ דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ּסְ ּבַ

ה טֹוָבה ֵמֶהם. ֵאין ְלָך ִמּדָ זּוַע ׁשֶ ּוֵמֶהם לֹא ּתָ

ן,  א ּוַמּתָ ּשָׂ ַעת ַהּמַ ׁשְ ָכל ֵעת ֲאִפּלּו ּבִ ֲחַזק ֶוֱאַמץ ָאִחי ֲחִביִבי ִויִדיִדי, ּוְזכֹר ֶאת ּבֹוַרֲאָך ּבְ
ְלָפָניו  יָחְתָך  ׂשִ ְלָפֵרׁש  ָעה  ׁשָ ֵאיֶזה  ַלֲחטֹף  ם  ֵ ַהּשׁ ְלַמַען  ַנאי;  ַהּפְ ֵעת  ּבְ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ

קּות ָחָדׁש  ִהְתַחּזְ ֶזה ּבְ ר, ֲחַזק ַוֲחַזק ּבָ ָעִמים ֵאין ִמְסּפָ נּו ַז"ל ּפְ ר ִהְזִהיָרנּו ַרּבֵ ֲאׁשֶ ַרְך, ּכַ ִיְתּבָ

ִעְסֵקי ַהּגּוף  ֲעבֹר ָעֶליָך ֵהן ּבְ ּיַ עֹוָלם, ְוֵאיְך ׁשֶ ּבָ ָבר ׁשֶ ּום ּדָ ָכל יֹום. ְוַאל ְיַבֲהלּוָך ַרְעיֹוֶניָך ִמּשׁ ּבְ

ה ְמקֹוְמָך  ְהֶיה, ַאּתָ ּיִ ְהֶיה ֵאיְך ׁשֶ ּיִ ן ֵאיְך ׁשֶ א ּוַמּתָ ִעְסֵקי ָממֹון ּוַמּשָׂ ֶפׁש ֵהן ּבְ ִעְסֵקי ַהּנֶ ֵהן ּבְ

עֹוֵבר  ִמיד ֵאיְך ׁשֶ ָכל יֹום ּתָ רּוְך הּוא ּבְ קֹום ּבָ ר ִלְפֵני ַהּמָ ּבּוֵרי ֱאֶמת ְלַדּבֵ י ֵיׁש ּדִ ח. ּכִ ּנַ ַאל ּתַ

רּוץ  ּתֵ ׁשּום  ְוֵאין  לֹום.  ְוׁשָ ָעקּו ַחס  ּבְ ין  ּבֵ ִטיבּו  ּבְ ין  ּבֵ יִריָדה  ּבִ ין  ּבֵ ה  ֲעִלּיָ ּבַ ין  ּבֵ ָהָאָדם,  ַעל 
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ָבר  ִמיד, ְוֵאין ׁשּום ּדָ ֱאֶמת ה' הּוא ְלעֹוָלם ּתָ י "ֱאֶמת ה' ְלעֹוָלם", ַהְינּו ׁשֶ ָלל, ּכִ עֹוָלם ּכְ ּבָ

לֹום ָהֱאֶמת  יר ּוְלַהְעִלים ַחס ְוׁשָ ּיּוַכל ְלַהְסּתִ הּוא, ׁשֶ עֹוָלם ָהעֹוֵבר ַעל ָהָאָדם ֵאיְך ׁשֶ ּבָ ׁשֶ

ָכל  ּבּור ָהֱאֶמת ֵמִאיר ּבְ ַעְצמֹו, ְוַהּדִ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ י ֱאֶמת הּוא אֹור ַהּשׁ ַרְך. ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ל ַהּשׁ ׁשֶ

ַרְך ַעל ְיֵדי  ם ִיְתּבָ ֵ ָתִחים ָלׁשּוב ְלַהּשׁ עֹוָלם, ְוָתִמיד ְיכֹוִלין ִלְמצֹא ּפְ ּבָ ְך ַוֲאֵפָלה ׁשֶ ִמיֵני ֹחשֶׁ

ֵני ְמקֹומֹות  ׁשְ ָבה, ּבִ ה ַלּתֵ ֲעׂשֶ סּוק צַֹהר ּתַ ל ֶזה ַעל ּפָ ְמבָֹאר ּכָ הּוא, ּכַ ּבּור ָהֱאֶמת ֵאיְך ׁשֶ ּדִ

ם ֵהיֵטב. ן ׁשָ )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן א' ט', קי"ב( ַעּיֵ

ִמיד  יט ּתָ יְך ַעְצְמָך ַרק ֶאל ָהֱאֶמת, ְוַתּבִ ְמׁשִ ּתַ ְוַהְרֵגל ַעְצְמָך ֵליֵלְך ִעם ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ׁשֶ
ִמיד, ְוָאז ָיִאיר ְלָך  ֱאֶמת ּתָ יָך ּבֶ ּבּור ִמּפִ ַעל ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ְוִתְרֶאה ְלהֹוִציא ַהּדִ

ְך  ָתִחים ָלֵצאת ֵמֹחשֶׁ ָכל ֵעת, ְוִתְרֶאה ַהּפְ ם ּבְ ה ׁשָ ר ַאּתָ ָכל ָמקֹום ֲאׁשֶ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ אֹור ַהּשׁ

ּוְבָכל  ָכל ֵעת  ּבְ ִנְמָצא  ַרְך  ִיְתּבָ י הּוא  ּכִ ִמיד.  ּתָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ִלְזּכֹר  דֹול, ְותּוַכל  ּגָ ְלאֹור 

ִנים  ָבִרים ָהֵאּלּו ְיׁשָ ּלֹא ִיְהֶיה ּדְ ם ׁשֶ ֵ הּוא; ּוְלַמַען ַהּשׁ ֵאיֶזה ַמְדֵרָגא ׁשֶ ָמקֹום ּוְבָכל ָאָדם ּבְ

ֱאֶמת ֲעַדִין לֹא  י ּבֶ ָבר, ּכִ ה יֹוֵדַע אֹוָתם ִמּכְ ַאּתָ ְדֶמה ְלָך ׁשֶ ּנִ לֹום, ֵמֲחַמת ׁשֶ ֶאְצְלָך ַחס ְוׁשָ

ֱאֶמת  יטּות ּבֶ ְפׁשִ ָמם ּבִ ר ְלַקּיְ ה, ְוָהִעּקָ ָבִרים ֵאּלֶ יִעים ּדְ ִהְתַחְלּתָ ֵליַדע ַעד ֵהיָכן ַעד ֵהיָכן ַמּגִ

ָכל  ָקִרים ּבְ ים ַלּבְ ׁשִ ָבִרים ֵאּלּו ֵהם ִמְתַחּדְ ּדְ ים; ּוִבְפָרט ׁשֶ ֲחָדׁשִ ָכל יֹום ּכַ ֵעיֶניָך ּבְ ְהֶיה ּבְ ּיִ ְוׁשֶ

ה ֱאמּוָנֶתָך". ּוְלָבֵאר ְלָך ִעְנָין ֶזה ִאי  ָקִרים ַרּבָ ים ַלּבְ ְבִחיַנת )ֵאיָכה ג, כג( "ֲחָדׁשִ יֹום ֵמָחָדׁש, ּבִ

דֹול,  ם ַהּגָ ה ִמן ַהּיָ ִטּפָ י ִאם ּכְ ְמָנע ּכִ ה ְלֹאֶזן ִמן ַהּנִ ֶדה, ְוַגם ִמּפֶ ֵני ַהּשָׂ ְכָתב ַעל ּפְ ר ּבִ ֶאְפׁשָ

ָבַרי  ית ִהְכִריַחִני ִלְכּתֹב ְלָך ּדְ דֹוָלה ְוָהֲאִמּתִ ׁשּוָקְתָך ַהּגְ ה ֲאִני ָטרּוד, ַאְך ּתְ ם ַעּתָ ה ּגַ ְוִהּנֵ

ֵעת. ֶזה ּכָ ה, ְוַדי ּבָ ֲחִזיִקים ַהְרּבֵ ָעִטים ַהּמַ ה ַהּמֻ ֵאּלֶ

ׁשּום ֹאֶפן,  יְתָך ּבְ יַח ָהַעְצבּות ְלתֹוְך ּבֵ ּנִ ִמיד, ְוַאל ּתַ ְמָחה ּתָ ׂשִ ֵהר ִלְהיֹות ּבְ ֵהר ְוִהּזָ ְוִהּזָ
ְיֵדי  ר ַעל  ִמיד, ְוָהִעּקָ ְמָחה ּתָ ׂשִ ּבְ ק  ָרִכים ְוֵעצֹות ְלִהְתַחּזֵ ּדְ ה  ָיַדְעּתָ ַהְרּבֵ ּוְכָבר 

ֶזה, ַרק  טּוָתא ּוְבִדיחּוָתא. ְוֵאין ְלַהֲאִריְך ּבָ ׁשְ י ּדִ ִני ּגֹוי ְוכּו' ְוכּו', ְוַגם ַעל ְיֵדי ִמּלֵ ּלֹא ָעׂשַ ׁשֶ

ָעִמים,  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ֶזה  ּבָ ְרנּו  ּבַ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵמַעְצְמָך  ִבין  ּתָ ה  ְוַאּתָ ָרִקים,  ּפְ י  ָראׁשֵ יְרָך  ְלַהְזּכִ אִתי  ּבָ

ָעִמים. ה ּפְ ּמָ ים ּכַ דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ ְוַכְמבָֹאר ּבִ

ְמָחה ְמֵהָרה. ׂשִ ה ִלְראֹותֹו ּבְ ֱאֶמת ָלֶנַצח ַהְמַצּפֶ ְבֵרי אֹוֲהבֹו ּבֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ִלי ִהיְרץ ֵנרֹו ָיִאיר ִמּבְ ן מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְפּתָ ָנָתן ּבֶ

ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ָיִאיר.  ֵנרֹו  ִהיְרׁש,  ְצִבי  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ִני,  ָהַרּבָ ַוֲחִביִבי  ִליִדיִדי  ַרב  לֹום  ְוׁשָ
ה  ָבִרים. ְוַאּתָ לֹוֵמנּו, ְוֵאין צֶֹרְך ִלְכּפֹל ַהּדְ י ׁשְ ם ֵאָליו ּוְלָכל ַאְנׁשֵ ה ֶנֶאְמרּו ּגַ ָהֵאּלֶ
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ה ִלְראֹוְתָך ַעל  ֱאֶמת ָלֶנַצח, ַהְמַצּפֶ ָך ָוֶנֶפׁש אֹוֲהֶביָך ּבֶ ַנְפׁשְ לֹום, ּכְ ג ַעל רֹב ׁשָ לֹום ְוִתְתַעּנֵ ׁשָ

א ָלֶנַצח. ֶזה ּוַבּבָ ה ָאז טֹוב לֹו ּבָ ִרּנָ אּוַמאן, ּבֹוא ָיבֹוא ּבְ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ּבְ ָנה ַהּבָ ָ רֹאׁש ַהּשׁ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

ע ַרב.  לֹום ְוֵיׁשַ ֵני ֵביִתי ׁשָ ְלָכל ּבְ

ַיד ְיִדיִדי  ְמָצא ּבְ ּנִ ְרׁשֹון, ׁשֶ ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ּגֵ י ְיִדיֵדנּו ַהּוָ י ִמּפִ ַמְעּתִ ה ׁשָ ֲאהּוִבי ְיִדיִדי, ִהּנֵ
ְראּו  ֵכן ּתִ נּו ַז"ל, ּבְ ְכִתיַבת ַיד ַרּבֵ ָתִבים ּבִ יִוויץ ּכְ יּפִ ער ִמּלִ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ּבֶ ָהַרּבָ

י  ּלִ ָתִבים ָהֵאּלּו ֵהם ׁשֶ ל ַהּכְ ּכָ ַעְצמֹו ׁשֶ י הּוא יֹוֵדַע ּבְ ד, ּכִ ְלָחם ְלָיִדי ִמּיָ ל ֵמִאּתֹו ּוְלׁשָ ְלַקּבֵ

י ִאם  ה ּכִ דֹוׁשָ ִתיַבת ָידֹו ַהּקְ ּנּו ּכְ ל ִמּמֶ ּבֵ ּקִ י ֵאין ִמי ׁשֶ נּו ַז"ל, ּכִ ד ַרּבֵ ַעְצִמי ִמּיַ ים ּבְ ְלּתִ ּבַ ּקִ ׁשֶ

דֹול  ה ּתֹוֶעֶלת ּגָ יַע ִמּזֶ נּו ַז"ל, ְוַיּגִ דּוַע ַלּכֹל, ַוֲאִני ָצִריְך אֹוָתם ְמֹאד ְלִעְנַין ִסְפֵרי ַרּבֵ ּיָ ָאנִֹכי ּכַ

ד,  ְלָחם ִלי ִמּיָ ן ִיְרֶאה ְלׁשָ ָלל, ַעל ּכֵ ים, ְוֵאָליו ֵאיָנם ִנְצָרִכים ּכְ ה ִעְנָיִנים ּוְזכּות ָהַרּבִ ַכּמָ ּבְ

ּלֹא  סּו ּוְתִפּלֹות ׁשֶ ְדּפְ ּנִ ִפּלֹות ׁשֶ ַהְינּו ּתְ ְצָרִכים לֹו. ּדְ ָאֵרי ִעְנָיִנים ַהּנִ ַעד ֶזה ׁשְ ן לֹו ּבְ ַוֲאִני ֶאּתֵ

י  ּכִ ָבַרי,  ּדְ ַאֲחֵרי  ה  ּנֶ ְיׁשַ ְלַבל  ְמֹאד  ָנא  ה.  ֵאּלֶ ּכָ ָבִרים  ּדְ ְועֹוד  ְכָתב  ּבִ ֵהם  ַרק  ֲעַדִין  סּו  ִנְדּפְ

י  ִמּמִ ׁש,  ַמּמָ ִדי  ִמּיָ ָלם  ִקּבְ ַוֲאִפּלּו ִאם לֹא  ֹאֶפן,  ׁשּום  ּבְ ְוֵאיִני מֹוֲחָלם לֹו  י  ּלִ ׁשֶ ֱאֶמת ֵהם  ּבֶ

לּו ֵמֶאָחד ַלֲחֵברֹו ַעד  ְלּגְ לֹוֵמנּו, ְוִנְתּגַ י ׁשְ אּו ְלַיד ַהֲחֵבִרים ַאְנׁשֵ ִדי ּבָ י ִמּיָ י, ּכִ ּלִ ָלם ֵהם ׁשֶ ּבְ ּקִ ׁשֶ

ה  ד. ְוַעּתָ יָקם ּוְלַהֲחִזיָרם ִלי ִמּיָ י ִאם ְלַהְעּתִ ים ְלׁשּום ָאָדם ּכִ אּו ְלָידֹו, ּוֶבֱאֶמת לֹא ְנַתּתִ ּבָ ׁשֶ

ד,  ן חֹוָבה ָעָליו ְלַהֲחִזיָרם ִלי ִמּיָ ה ְטָעִמים ַעל ּכֵ ּמָ ֵאיָנם ִנְצָרִכים לֹו ַרק ֲאִני ָצִריְך ָלֶהם ִמּכַ

ִיְהיּו  ר  ֵמֲאׁשֶ ָכרֹו,  ׂשְ ל  ְוִיְגּדַ ְלדֹורֹות  ים  ָהַרּבִ ְזכּות  ִיְגרֹם  ּוָבֶזה  ָבַרי  ּדְ ם  ַקּיֵ ּיְ ׁשֶ ּבֹו  ּוֻמְבְטָחִני 

ְואֹוֵהב  ר  ׁשֵ ּכָ ְלִאיׁש  יֹוֵתר  ְלַהֲאִריְך  ְוֵאין  "ל,  ּנַ ּכַ לֹום  ְוׁשָ ֵזָלה ַחס  ּגְ ִאּסּור  ּבְ ָידֹו  ּבְ ים  בּוׁשִ ּכְ

מֹותֹו. ֶנֱאָמן ּכְ

ֱאֶמת. ְבֵרי אֹוֲהָבם ּבֶ ּדִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ
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ֶרְסֶלב. ים תקפ"ו ּבְ ַרְך, יֹום ג' ְקדֹוׁשִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִלי ֵנרֹו  ְפָלג מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְפּתָ ִני ַהּמֻ י ָהַרּבָ לֹום ְוָכל טּוב, ִליִדיִדי ַנְפׁשִ ים ּוְבָרָכה ּוְרפּוָאה ְוׁשָ ַחּיִ

ְך ַהּכֹל ְלטֹוָבה, ְוָירּום ַקְרנֹו ְלַמְעָלה ַמֲעָלה  לֹום, ְוִיְתַהּפֵ ים ְוׁשָ נֹות ַחּיִ ָיִאיר, יֹוִסיף ה' ָעֶליָך ׁשְ

ן ִיְהֶיה ָרצֹון. ילֹה ָאֵמן ּכֵ י ָיבֹוא ׁשִ ה, ַעד ּכִ תֹוָרה ּוְגֻדּלָ ּבְ

ִנְפֵלאת  י  ּכִ יְבָך,  ַלֲהׁשִ י  ִהְתַמְהַמְהּתִ ְולֹא  י  ּתִ ְוַחׁשְ ָעה,  ָ ַהּשׁ זֹאת  ּבְ י  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ
י ַצר ִלי ָעֶליָך ָאִחי ֲחִביִבי,  ֹאד הֹוֶמה ָעַלי ִלּבִ דּוַע ְלָך. ּוַמה ּמְ ּיָ ַאֲהָבְתָך ִלי ּכַ

י  ְמִעי ִמּפִ ׁשָ ל הֹון ּבְ ַעל ּכָ י ּכְ ַמְחּתִ ר ׂשָ ְמָחִתי ֲאׁשֶ ְבּתָ ׂשִ י ִעְרּבַ ִני, ּכִ ֲאָהּה ָאִחי ַהְכֵרַע ִהְכַרְעּתַ

ְוִנְתעֹוְררּו  ָחְזרּו  ׁשֶ ַמְכאֹוֶביָך  ִני  הֹוַדְעּתַ ה  ְוַעּתָ ְלֵאיָתנֹו,  ָלׁשּוב  ִהְתִחיל  ָבר  ּכְ ׁשֶ מּוָעה  ְ ַהּשׁ

הּוא  ֵאָליו  י  ּתֹוַחְלּתִ ה',  יִתי  ּוִ ּקִ ַמה  ה  ְוַעּתָ ְמֵהָרה.  ֲאָך  ִיְרּפָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְוכּו'.  ים  ֵמחּוׁשִ

ּיֹון ִיְסָעֵדהּו.  ַלח ֶעְזרֹו ִמּקֶֹדׁש ּוִמּצִ הּו, ְוִיׁשְ ֵאהּו ִויַרּצֵ ן ִיְרּפָ ׁשּוב ֵאָליו ִויַרֲחֵמהּו ּוְכָאב ֶאת ּבֵ ּיָ ׁשֶ

ר ִיְפֶנה  ָכל ֲאׁשֶ ְוַיְצִליחֹו ּבְ הּו  ְוַיֲחִליֵמהּו ִויַחּיֵ ֵלמּות,  ׁשְ יֵבהּו ְלֵאיָתנֹו ּבִ ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה ְיׁשִ

י  ְצִחית ָלַעד ְוָלֶנַצח, ּכִ ית ְוַהּנִ ה ְלַהְצָלָחה ֲאִמּתִ ְזּכֶ ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ ים ְוָכל טּוב, ּבְ ר ְוָכבֹוד ְוַחּיִ עֹשֶׁ ּבְ

טֹוָבה  ה  ִמּזֶ ְצַמח  ּנִ ׁשֶ ּכְ ִאם  י  ּכִ ֲעָמלֹו  ָכל  ּבְ ָלָאָדם  ִיְתרֹון  ְוֵאין  ֶהֶבל,  ַהּכֹל  ה  ִמּזֶ חּוץ 

ְצִחית. ְלַהְצָלָחה ַהּנִ

י ָסָבא  ֹמַע ְוִלְראֹות ִמּפִ ר ָזִכינּו ִלׁשְ ל ֲאׁשֶ ח ֶאת ּכָ ּכַ ׁשְ ָנא ָאִחי ֲחִביִבי ִויִדיִדי, ְזכֹר ַאל ּתִ
ין  לֹום, ּבֵ ָעקּו ַחס ְוׁשָ ין ּבְ ִטיבּו ּבֵ ין ּבְ ָכל ֵעת ּבֵ י ְלַהֲחיֹות ַעְצְמָך ּבְ ֶהם ּדַ י ֵיׁש ּבָ ָסִבין. ּכִ ּדְ

ָבנֹון ַעד  ּלְ ּבַ ר  ְהֶיה, ִמן ָהֶאֶרז ֲאׁשֶ ּיִ א ִיְהֶיה ִמי ׁשֶ ְרּגָ ּדַ ָכל ֵעת ּוְבָכל  יִריָדה ּבְ ּבִ ין  ּבֵ ה  ֲעִלּיָ ּבַ

ֶאָחד ְיכֹוִלים ְלַהֲחיֹות  ם ּכְ ּלָ ַמֲעָלה ְמֹאד ְמֹאד, ּכֻ ים ּבְ ַטּנִ ֵהם ַהּקְ יר - ׁשֶ ּקִ ָהֵאזֹוב ַהּיֹוֵצא ּבַ

ֵעין ָהֱאֶמת.  ם ְוֵעיֵניֶהם ֵהיֵטב ֵהיֵטב ּבְ ימּו ִלּבָ ים ִאם ָיׂשִ דֹוׁשִ ָבִרים ַהּקְ ֶאת ַעְצָמם ַעל ְיֵדי ּדְ

ְדָבָריו  ל ֶזה ִנְמָצִאים ֵעצֹות ּבִ ה, ִעם ּכָ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ה ּכֲֹחָך ָחלּוׁש ַלֲעסֹק ּבְ ְוִאם ָאְמָנם ַעּתָ

ַהְינּו ַעל ְיֵדי ָרצֹון ְוִכּסּוִפין ְוַגְעּגּוִעים  ֵעת ַהּזֹאת. ּדְ ם ּבָ ים, ֵאיְך ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו ּגַ דֹוׁשִ ַהּקְ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ יָחתֹו ִלְפֵני ַהּשׁ ים, ּוְלָפֵרׁש ׂשִ דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ ְמבָֹאר ּבִ ַרְך ּוְלתֹוָרתֹו ּכַ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

יָחתֹו  ִקְרּבֹו ְוַדְרּכֹו ְלָפֵרׁש ׂשִ ר ּבְ ּבָ ּבֹו ִנׁשְ ּלִ ִריָאה ׁשֶ ַקו ַהּבְ ֵאינֹו ּבְ ֵבן ִלְפֵני ָאִביו. ּוִבְפָרט ִמי ׁשֶ ּכְ

ר הּוא ָמַחץ  ַרְך ֲאׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ן ִלְפֵני ַהּשׁ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ר, ִמּכָ ּבָ ֵלב ִנׁשְ ֵני ָאָדם ּבְ ֲאִפּלּו ִלְפֵני ּבְ

א. ְוהּוא ִיְרּפָ
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ל ַהֳחָלִאים  י ּכָ ר. ּכִ ֶאְפׁשָ ָכל ַמה ּדְ ָך ּבְ ַח ַנְפׁשְ ּמֵ ָכל עֹז ְלׂשַ ק ַעְצְמָך ּבְ יל ַעְצְמָך ּוְתַחּזֵ ְוַתְרּגִ
ְמבָֹאר  דֹוָלה ְלָכל ִמיֵני חֹוַלַאת ּכַ ְמָחה ִהיא ְרפּוָאה ּגְ ִאין ַעל ְיֵדי ַעְצבּות. ְוׂשִ ּבָ

ל  ְמָחה, ְוֵאיְך ּכָ ָאר ְמקֹומֹות ֵמעֶֹצם ַמֲעַלת ַהּשִׂ ם ּוִבׁשְ ן ׁשָ ְנָיָנא ִסיָמן כ"ד, ַעּיֵ ִלּקּוֵטי ּתִ ּבְ

ה ֶאל  יָלנּו ִמן ַהּתֹוִעים ְוכּו'. ַקּוֵ ִני ּגֹוי ְוִהְבּדִ ּלֹא ָעׂשַ ָכה ׁשֶ ּזָ ה ׁשֶ ּמֶ ַח ַנְפׁשֹו ּבַ ּמֵ ָאָדם ָיכֹול ְלׂשַ

נּוָעה ּוְתנּוָעה  ִסיָעה ּוְפִסיָעה ְוָכל ּתְ ל ּפְ לֹום ּכָ אי ֵאינֹו ֶנֱאָבד ַחס ְוׁשָ ַוּדַ י ּבְ יַע ְלָך, ּכִ ה' ְויֹוׁשִ

יק ָהֱאֶמת ַהּנֹוָרא  ּדִ ִביל ְלִהְתָקֵרב ְלַהּצַ ׁשְ גּוְפָך ּוְמֹאְדָך ּבִ ַרְחּתָ ּבְ ּטָ רּוָטה ּוְפרּוָטה, ׁשֶ ְוָכל ּפְ

ל ַרע  יְלָך ִמּכָ ר ְלָך ְלטֹוָבה. ּוְזכּותֹו ָיֵגן ָעֶליָך ְלַהּצִ ֶזה ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה. ְוַהּכֹל ִנְזּכָ ב ּכָ ּגָ ׂשְ ְוַהּנִ

ְפֶנה  ר ּתִ ָכל ֲאׁשֶ ֱאֶמת ּוְלַהְצִליֲחָך ּבְ ָך ֵאָליו ּבֶ יר ִלּבְ ֵלמּות, ּוְלֵהיׁשִ ׁשְ יְבָך ְלֵאיָתְנָך ּבִ ְוַלֲהׁשִ

יְתָך. א ַאֲחִריְתָך ֵמֵראׁשִ ּגֶ ַאֲחִריְתָך, ִיׂשְ ְלֵהיִטיְבָך ּבְ

ה ִליׁשּוָעְתָך ְמֵהָרה. ֱאֶמת ָלֶנַצח ַהְמַצּפֶ ְבֵרי אֹוַהְבָך ּבֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

דֹוׁש  ָחג ַהּקָ ֹמַח ּבֶ קּו ִלׂשְ ְתַחּזְ ּתִ ם ׁשֶ ֵ ה. ְלַמַען ַהּשׁ ַאֲהָבה ַרּבָ ֶכם ּבְ ּלְ לֹום ּכֻ ׁשְ ם ֲאִני ּפֹוֵרס ּבִ ּגַ
ּתֹוָדה ָלֵאל  ָך". ּוְכָבר ָידּוַע ָלֶכם ׁשֶ ַמְחּתָ ְבַחּגֶ ֵלמּות "ְוׂשָ ׁשְ ם ּבִ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ְלַקּיֵ ַהּבָ

ְוַאְחָוה  ַאֲהָבה  ּבְ ַיַחד  ץ  ֲהרּו ְלִהְתַקּבֵ ְוִהּזָ ֱאֶמת.  ּבֶ ְוָכְך ִהיא ָהֱאֶמת  ֹמַח.  ה ִלׂשְ ּמֶ ּבַ ֵיׁש ָלנּו 

ה  ַכּמָ ּבְ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ִהְזִהיָרנּו  ְמֹאד  י  ּכִ ַלֲחֵברֹו,  ֶאָחד  ין  ּבֵ ְקֵפיָדא  ׁשּום  ִלי  ּבְ ְוֵרעּות,  לֹום  ְוׁשָ

ֱאֶמת  ְבֵרי אֹוַהְבֶכם ּבֶ ר ְלַהֲאִריְך, ּדִ ִחיָצה ִאי ֶאְפׁשָ ַהְזָהרֹות ַעל ַאֲהַבת ַהֲחֵבִרים. ּוִמּגֶֹדל ַהּנְ

ָלַעד ּוְלֵנַצח.

"ל. ָנָתן ַהּנַ

יט

ת ְרֵאה תקפ"ו לפ"ק אּוַמאן. ָרׁשַ ת קֶֹדׁש ּפָ ּבַ ם, יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְכָנא ֵנרֹו ָיִאיר. ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ׁשַ ִני ַהּוָ י ָהַרּבָ לֹום ִלְבִני ְיִדיִדי ַמְחַמד ֵעיַני ְוִלּבִ ׁשָ

ַח  ּמֵ ָבִרים ְלׂשַ ָך ִלְכּתֹב ִלי ֵאיֶזה ּדְ ְמּתָ ִלּבְ ר לֹא ׂשַ ִני ֲחִביִבי ַעל ֲאׁשֶ ֵהיֵטב ָחָרה ִלי ָעֶליָך ּבְ
ִני ֲחִביִבי,  ֶפׁש. ָנא ּבְ ה יֹוֵדַע ַצֲעִרי ַעד ַהּנֶ ר ַאּתָ ֵעת ַהּזֹאת ֲאׁשֶ ְפָרט ּבָ י, ּבִ ֶאת ַנְפׁשִ

ַמה  ְפָרט  ּבִ ָיָמיו,  ל  ּכָ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ָהָאָדם  ַעל  עֹוֵבר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ֵהיֵטב  ל  ּכֵ ְוִהְסּתַ ל  ּכֵ ִהְסּתַ

ז  ַרְך ְמַרּמֵ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ל ָהְרָמִזים ׁשֶ ל ַעל ּכָ ּכֵ ָך ֵהיֵטב ְלִהְסּתַ ים ִלּבְ עֹוֵבר ָעֶליָך ְוָעֵלינּו. ׂשִ ֶ ּשׁ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי יטִמְכּתְ ְּתְכִמנ ֵב ת י סי ז"

דּוַע ְלָך.  ּיָ ּכַ עֹוָלם  רּוץ ּבָ י ֵאין ׁשּום ּתֵ הּוא, ּכִ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ָכל ֵעת ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ּבְ ָלנּו ּבְ

ָלל. ים ּכְ ַמן ַמְסּכִ ֲאִריכּות, ַאְך ֵאין ַהּזְ ָך ּבַ ל ִעּמְ י ְמֹאד ְלַטּיֵ ְוִנְכַסְפּתִ

ה ִלְראֹוְתָך ְמֵהָרה. א, ּוְמַצּפֶ ֶזה ּוַבּבָ ית ּבָ ְצִחּיִ ה ְלטֹוָבְתָך ְוַהְצָלָחְתָך ַהּנִ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ְפָלג מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. ִתיק ַהּמֻ ִני ַהּוָ לֹום ִלְבִני ְיִדיִדי ַמְחַמד ֵעיַני ָהַרּבָ ְוׁשָ

ירֹות  ִמּקִ ב  ְכּתַ ַהּנִ ְבָך  ְכּתָ ִמּמִ ְוִדּבּור  ּבּור  ּדִ ָכל  ּבְ י  ַנְפׁשִ ֶאת  ְוֶהֱחֵייָת  י  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ
ִלי  י ַנְפּתָ ַלח ְלַרּבִ ׁשְ ְבָך ַהּנִ ָרִאיִתי ִמְכּתָ ֶ ה ּשׁ דֹול ְמֹאד, ִמּמַ ְלָבְבָך. ַאְך ַצֲעִרי ּגָ

ְבָך ֵאין  יב ְלָך ַעל ִמְכּתָ ּוְלָהׁשִ ֵעת, ה' ְיַסֲעָדּה ְמֵהָרה.  ה ּכָ ּזּוָגְתָך ִהיא ֲחלּוׁשָ ֵנרֹו ָיִאיר ׁשֶ

ְדָבַרי  ּבִ ְלָך  י  ּדַ ה  ַעּתָ ּוְלֵעת  ֵעת.  ּכָ ָעַלי  עֹוְמִדים  ים  ַרּבִ י  ּכִ ָלל,  ּכְ ה  ַעּתָ ים  ַמְסּכִ ַנאי  ַהּפְ

י  ַאְנׁשֵ ּוְלָכל  ֵאֶליָך  ְוַגם  ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ְלָאִחיָך  י  ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ ה  ַהְרּבֵ ֲחִזיִקים  ַהּמַ ים  ַעּטִ ַהּמְ

ַלה'  יִתי  ִקּוִ ה  ְוַקּוֹ ה.  ַהְרּבֵ י  ּנִ ִמּמֶ ַמְעּתָ  ׁשָ ָבר  ּכְ ה  ִמּזֶ ְוֶיֶתר  ה,  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ּדְ ֶנֶאְמרּו  לֹוֵמנּו  ׁשְ

י  ְלּתִ ּבַ ּקִ ֶ י, ַמה ּשׁ ִלּבִ פּון ְוָטמּון ּבְ ה ָלֶכם רֹב טֹוב ַהּצָ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ה, ַעד ׁשֶ ה ְוָכֵהּנָ ֵהּנָ ְמעּו עֹוד ּכָ ׁשְ ּתִ ׁשֶ

ָיֵמינּו  ּוְלַבּלֹות  ְדָרָכיו  ּבִ ָלֶלֶכת  נּו  ְיַזּכֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵאָליו.  ֲערֹוְך  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ י  ְלּתִ ּבַ ּקִ ׁשֶ י  ִמּמִ

לּוִלים ֵמַהּכֹל. ים ַהּכְ דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ ּבִ

ְמָחה. ׂשִ ה ִלְראֹוְתָך ּבְ ה ּוְמַצּפֶ רּוד ְמֹאד ַעּתָ ְבֵרי ָאִביָך ַהּטָ ּדִ

ַמה  ָכל  ּבְ ָך  ַנְפׁשְ ֶאת  ַח  ּמֵ ְלׂשַ ר  ּבֵ ְתּגַ ּתִ ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ְלַמַען  ּוְלָזֶרְזָך,  ְלַהְזִהיְרָך  אִתי  ּבָ ֶזה  ַאְך 
ל  ַמְדּתָ ַעל ּכָ ּלָ ה ׁשֶ ּמֶ ֵמַח ּבַ ִמיד. ְוַגם ֲאִני ׂשָ ית ּתָ ִחיָרה ָחְפׁשִ הּוא ְוַהּבְ ר ֵאיְך ׁשֶ ֶאְפׁשָ ּדְ

ֹמַע זֹאת. ִכיִתי ִלׁשְ ּזָ ם ׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ ָכל יֹום. ּבָ ְלָחן ָערּוְך ּבְ ף ׁשֻ ִנים ּדַ ּפָ

ֶכם. ּלְ ּתֹוֵקק ְלַאֲהַבת ּכֻ ׁשְ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמִ ּדִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

ֶכם ְוַתְתִחילּו  דֹול. ִיְהֶיה ה' ִעּמָ ּגָ ָטן ּכַ ּקָ לֹוֵמנּו ּכַ י ׁשְ ה ְלָכל ַאְנׁשֵ ַאֲהָבה ְוַעּזָ לֹום ַרב ּבְ ְוׁשָ
ק ַעְצמֹו  הּוא ְיַדּבֵ קֹום ׁשֶ נּו ַז"ל. ְוָכל ֶאָחד ִמּמָ ַדְרֵכי ַרּבֵ ה ֵמָחָדׁש ֵליֵלְך ּבְ ֵמַעּתָ

ֵעת  ְך ְלִלּבֹו ּבָ ּיָ ַ ה ַהּשׁ ֻקּדָ ִמיד ְלַהּנְ ר ַעְצמֹו ּתָ ֵ ה ְלַקּשׁ ּיּוַכל. ְוִיְזּכֶ ָכל ַמה ׁשֶ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

לֹא  ר  ַוֲאׁשֶ ַמע,  ׁשָ ָבר  ּכְ ֹוֵמַע  ַהּשׁ ֶזה.  ּבָ ֶכם  ִעּמָ ר  ְלַדּבֵ יִתי  ִהְרּבֵ ָבר  ּכְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְיָקא,  ּדַ ַהּזֹאת 

ם  ׁשָ ְמבָֹאר  ּכַ ין.  ּדֵ ִמן  ין  ּדֵ ה  ִמּזֶ ֶזה  לּו  ִויַקּבְ ֵמֲחֵברֹו  ְמָעּה  ְלׁשָ ל  ּדֵ ּתַ ִיׁשְ זֹאת  יָחה  ׂשִ ַמע  ׁשָ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי כִמְכּתְ

<חודש>

נא ְּתְכִמ ֵב ת י סי ז"

ם  ַאּתֶ ר  ַוֲאׁשֶ ְסָפָריו  ּבִ ׁשֶ ְוִדּבּור  ּבּור  ּדִ ְלָכל  ֵהיֵטב  ְלַבְבֶכם  ימּו  ׂשִ )סי' ל"ד(.  ַהּתֹוָרה  אֹוָתּה  ּבְ

יֶכם ְוכּו'. י הּוא ַחּיֵ ִמיד ּכִ י ּתָ ׁשֹוְמִעין ִמּפִ

ֱאֶמת ָלֶנַצח. ְבֵרי אֹוַהְבֶכם ּבֶ ּדִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

כ
ֵבי תקפ"ז ִמְכּתְ

ֶרְסֶלב. ב תקפ"ז ּבְ ׁשֶ ם, יֹום ב' ַוּיֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ים  ל, ְיֵרא ה' ֵמַרּבִ ִתיק ַהְמֻהּלָ ִני ַהּוָ י ָהַרּבָ ַנְפׁשִ לֹום, ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ָאִחי ְוֵרִעי ּכְ אּו ָהִרים ׁשָ ִיּשְׂ

ִלי ֵנרֹו ָיִאיר ָלֶנַצח. מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְפּתָ

ין. ּוֻמְבְטַחִני  ת קֶֹדׁש טּוְלְטׁשִ ִהּלַ ְחֶיה ִמּקְ ּיִ ְפָלא מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ַהּמֻ ֶרת ִמּבְ ל ִאּגֶ ְיַקּבֵ
ּתֹו  דֹוׁש אֹותֹו ְוֶאת ִאׁשְ ירֹו ְלטֹוָבה ַעל ִצּיּון ַהּקָ ַאְלּתֹו ְלַהְזּכִ ם ִמׁשְ ַקּיֵ ּיְ ַאֲהָבתֹו ׁשֶ ּבְ

ּוי  ִקּשׁ ִלי ׁשּום  ּבְ ָנֵקל  ּבְ ּה  ּוִבְזַמּנָ מֹוֲעָדּה  ּבְ ֵלד  ּתֵ ׁשֶ ים,  ַרּבִ ה ְלַרֲחִמים  ִריָכה ַעּתָ ּצְ ׁשֶ ְחֶיה,  ּתִ

ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ָנֵקל  ּבְ ְוהֹוָלָדה  ָרצֹון.  ְיִהי  ן  ּכֵ ָאֵמן  טֹוִבים  ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  ְלֹאֶרְך  ָלל  ּכְ הֹוָלָדה 

א  ַעל ְיֵדי ֶזה ּבָ ִחיַנת ֲהָלכֹות, ׁשֶ א ּבְ ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהּבָ ִחיַנת ׁשַ ֵהם ְיֵמי הֹוָדָאה ּבְ ה ׁשֶ ֲחֻנּכָ

דּוַע ָלֶכם. ּיָ ה )ִלּקּוֵטי ִתְנָיָנא ִסיָמן ב'( ּכַ ּתֹוָרה ְיֵמי ֲחֻנּכָ ְמבָֹאר ּבַ ָנֵקל ְוכּו', ּכַ הֹוָלָדה ּבְ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ל ְלַהּשׁ ִמיד ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ ִבים ֵליֵלְך ִעם ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ּתָ ְוִהּנֵה ֲאַנְחנּו ְמֻחּיָ
ֶחְלקֹו  ִכינּו ִלְהיֹות ּבְ ּזָ ְכָלל ּוִבְפָרט, ַעל ׁשֶ נּו ּבִ ה ִעּמָ ר ָעׂשָ ִמיד ַעל ּגֶֹדל ַהֶחֶסד ֲאׁשֶ ּתָ

יל  ַנְרּגִ ְוִאם  ְוכּו'.  ְוכּו'  ב  ּגָ ׂשְ ְוַהּנִ ְוַהּנֹוָרא  דֹוׁש  ַהּקָ ֶהָחָדׁש  אֹור  נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  ל  ׁשֶ

ְפָלָאה  ַהּנִ ְוַהְיׁשּוָעה  ַהֶחֶסד  עֶֹצם  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ נּו  ְבּתֵ ַמֲחׁשַ ְלַהֲעִמיק  ֶזה  ּבָ יֹום  ָכל  ּבְ ַעְצֵמנּו 

ָרֵאל ְלדֹורֹות  ל ִיׂשְ נּו ְוִעם ַזְרֵענּו ְוִעם ּכָ ַרְך ִעּמָ ם ִיְתּבָ ֵ ר ִהְפִליא ַהּשׁ ְוַהּנֹוָרָאה ַהּזֹאת ֲאׁשֶ

נּו  ָכל יֹום ַעל ֶזה, ַעל ְיֵדי ֶזה נּוַכל ְלַהְרִחיב ִלּבֵ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ל ְלַהּשׁ עֹוָלם, ּוְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ

י  ׁש. ּכִ א ִלְפֵני ָאִביו ַמּמָ ְתַחּטֵ ֵבן ַהּמִ ר ִעם ְלָבֵבנּו ּכְ ל ֲאׁשֶ ַרְך ּכָ ינּו ְלָפֵרׁש ְלָפָניו ִיְתּבָ ִלְפּתַֹח ּפִ

נּו ֲחָסִדים  י הּוא ּגֹוֵמל ִעּמָ ׁש, ּכִ ִנים ַלה' ֱאלֵֹקינּו ַמּמָ ָאנּו ּבָ ָכל ֵעת, ׁשֶ ֵעיֵנינּו ּבְ ָאנּו רֹוִאים ּבְ

ִנים ְוכּו'. ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ ָעה, ּכְ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ִמיד ּבְ ּתָ
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ק ּוְלָזֵרז ֵליֵלְך ִעם ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ְלִהְתָקֵרב  יחֹות ֲאֻרּכֹות, ְלַחּזֵ ִעְנָין ֶזה ׂשִ ְוִהּנֵה ֵיׁש ִלי ּבְ
ִחיַנת  ה ּבְ ִחיַנת ֲחֻנּכָ הּוא ּבְ ִחיַנת ּתֹוָדה ְוהֹוָדָאה ׁשֶ ָכל ֵעת, ַעל ְיֵדי ּבְ ַרְך ּבְ ַלה' ִיְתּבָ

ָעה ֶחְלֵקי  ַאְרּבָ י ֱאֶמת ּבְ ה ַקּוֵ לׁשָ ּבּור, ַהְינּו ׁשְ ִרּבּוַע ַהּדִ ַעל ְיֵדי ֶזה ֵמִאיר ָהֱאֶמת ּבְ ֲהָלכֹות ׁשֶ

ה  ּלָ ת ְוכּו', ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתּגַ ּבָ ל ׁשַ ְמָחה ׁשֶ יְך ַהּשִׂ ּבּור ְוכּו' ְוכּו'. ְוַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ְלַהְמׁשִ ַהּדִ

ה  ִחיַנת ַאּתָ ַרְך, ּבְ ֵעיֵני ה' ִיְתּבָ ה ָיָקר ְמֹאד ּבְ ּזֶ ּנֹות, ׁשֶ ּתַ ֻעּלֹות ִמׁשְ ׁשּוט ִמּתֹוְך ּפְ ַאְחדּות ַהּפָ

ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ָאְזֵנינּו  ֵרי  ַאׁשְ ְוכּו'.  ְוכּו'  ָאֶרץ  ּבָ ֶאָחד  ּגֹוי  ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ּכְ ּוִמי  ֶאָחד  ְמָך  ְוׁשִ ֶאָחד 

ם ְוכּו'. ּיָ יָרה ּכַ ה, ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ׁשִ ֵאּלֶ ֹמַע נֹוָראֹות ּכָ ִלׁשְ

ל  יקּו ּכָ ַעְצָמּה, לֹא ַיְסּפִ ל ּתֹוָדה ּבְ ְוִאם ָהִיינּו רֹוִצים ְלָהִביא ּתֹוָדה ַעל זֹאת ַהּתֹוָרה ׁשֶ
ס,  ה ּוְלַקּלֵ ַח ְלָבֵרְך ּוְלַעּלֵ ר ּוְלַנּצֵ ַח ּוְלָפֵאר ּוְלרֹוֵמם ְלַהּדֵ ּבֵ ל ּוְלׁשַ ָיֵמינּו ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ

ּלּות  ֹמַע ִהְתּגַ ִכינּו ִלׁשְ ּזָ ים ָהֵאּלּו, ׁשֶ ּסִ ל ַהּנִ ָרֵאל ֶאת ּכָ ה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ּוְלָכל ִיׂשְ ָעׂשָ ְלִמי ׁשֶ

ּבּור ֵמַהּתֹוָרה  ל ּדִ דֹולֹות ּכָ ַבח נֹוָראֹות ּגְ ר ׁשֶ ה ְוֵכִלים ְלַסּפֵ ר ֵאין ָלנּו ּפֶ ה ֲאׁשֶ ֵאּלֶ רֹות ּכָ ִנְסּתָ

א  ַיַחד. ִאְלָמֵלא ָלא ָאֵתיָנן ְלָעְלָמא ֶאּלָ ה ּבְ ְנָין ַהּנֹוָרא ַהּזֶ ר ּבִ ן ֶקׁשֶ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ַהּזֹאת, ִמּכָ

ה  ה ְוַכּמָ ּמָ ֹמַע עֹוד ְועֹוד ּכַ ם ָזִכינּו ִלׁשְ ִכינּו ּגַ ּזָ ן ׁשֶ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ נּו. ִמּכָ ּיֵ ּדַ א,  ַמע ּדָ ְלִמׁשְ

קֹום ָעֵלינּו, ִאּלּו  ה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלּמָ ּמָ ה. ּכַ ה ְוָכֵהּנָ ֵהּנָ ּיֹות נֹוָראֹות ּכָ יחֹות ּוַמֲעׂשִ ּתֹורֹות ׂשִ

נּו.  ּיֵ נּו ּדַ ּיֵ נּו, ְוִאם ַנְתִחיל לֹוַמר ִאּלּו ְוכּו' ּדַ ּיֵ ּבּור ֶאָחד ִמּזֹאת ַהּתֹוָרה ּדַ א ּדִ ַמְענּו ֶאּלָ לֹא ׁשָ

י ִרְבבֹות  י ֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרּבֵ ַרְך ַעל ַאַחת ִמּנִ ם ִיְתּבָ ֵ יקּו ָיֵמינּו ְלהֹודֹות ַלַהּשׁ לֹא ַיְסּפִ

ָאַמר  ְוהּוא  ר  ַדּבֵ ּנְ ַמה  ְוכּו'.  ְוכּו'  ָיֵמינּו  ּבְ נּו  ְוִעּמָ ֲאבֹוֵתינּו  ִעם  ה  ָעׂשָ ׁשֶ ַהּטֹובֹות  ָעִמים  ּפְ

ַרֵחם ָאב ַעל  ה ָלנּו ְוכּו', ּכְ ֲחָטֵאינּו ָעׂשָ ִנְפְלאֹוָתיו, לֹא ּכַ ַרֲחָמיו ּכְ טּובֹו ּכְ ַחְסּדֹו ּכְ ה ּכְ ְוָעׂשָ

ָפה  ּיָ ּוַמה  ּגֹוָרֵלנּו  ָנִעים  ּוַמה  ֶחְלֵקנּו  ּטֹוב  ַמה  ֵרינּו  ַאׁשְ ְוכּו'.  ְוכּו'  ָעֵלינּו  ה'  ִרֵחם  ִנים  ּבָ

ֵתנּו ְוכּו' ְוכּו'. ְירּוׁשָ

י ּתֹוָדה ָלֵאל ָהָיה  נּו, ּכִ ה ִעּמָ ָעׂשָ ְפָרִטּיּות ַעל ַהֶחֶסד ׁשֶ ה טֹוב ְלהֹודֹות ַלה' ּבִ ְוִהּנֵה ַעּתָ
ַלֲעסֹק  ְלַהְתִחיל  ַלֲחזֹר  אֹוָתנּו  ק  ְוִחּזֵ ִנְפְלאֹוָתיו  ּבְ ב  ְוִסּבֵ ֶעְזֵרנּו,  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

יְטׁשֹוב  ְרּדִ ָעה ִריז ִמּבֶ ׁשְ ְחֶיה ְנָיר ּתִ ּיִ ְכָנא ׁשֶ י ׁשַ ִני ַרּבִ ִפּלֹות. ּוְכָבר ֵהִביא ּבְ ַסת ַהּתְ ִלְגֹמר ַהְדּפָ

ר ִאי  ַרְך ֲאׁשֶ ִיְתּבָ ּנּו  ִנְפָלָאה ִמּמֶ ָחה  ּגָ ְוַהׁשְ ֶדֶרְך ֵנס  ּבְ ּוֶבֱאֶמת ָהָיה  ה.  ַהּזֶ ֶרְך ַהְמֻקְלָקל  ּדֶ ּבַ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ְהֶיה ַהּשׁ ּיִ א, ׁשֶ ׁש ְלַהּבָ ְכָתב. ְוטֹוב ְלהֹודֹות ַלה' ַעל ֶהָעָבר, ּוְלַבּקֵ ר ְלָבֵאר ּבִ ֶאְפׁשָ

ַרְך ְוִכְרצֹון  ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ִפּלֹות ּכִ ַסת ַהּתְ ִנְפְלאֹוָתיו ִלְגֹמר ְמֵהָרה ַהְדּפָ יֵענּו ּבְ נּו ְוַיַעְזֵרנּו ְויֹוׁשִ ִעּמָ

ַעל  ִלי  ֵאין  י  ּכִ ְלָגְמָרם,  ים  ַרּבִ ְוַרֲחִמים  ְיׁשּוָעה  ְצִריִכין  ָאנּו  ֲעַדִין  י  ּכִ ַז"ל.  ַהּנֹוָרא  נּו  ַרּבֵ

י ִלְנסַֹע  יָסם. ּכִ ָיר ָלִויִתי ַעל ִעְסָקא. ְוַגם ֵאיִני יֹוֵדַע ֵהיָכן ְלַהְדּפִ ָמר, ְוַגם ַעל ַהּנְ הֹוָצאֹות ַהּגְ
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אִתי  ֶזה. ְוַעל ֶזה ּבָ ל ּבָ ּדֵ ּתַ ֶרְך ֵאיְך ְלִהׁשְ דֹוָלה ַההֹוָצָאה, ּוֹפה ֵאיִני יֹוֵדַע ַהּדֶ ְלִמיְנָקאִוויץ ּגְ

ל ֶזה. לֹוֵמנּו ּכָ י ׁשְ ה ְלהֹוִדיַע ְלָך ּוְלָכל ַאְנׁשֵ ב ַהּזֶ ְכּתָ ּמִ ּבַ

ְלכּו  ּתֵ ְלִוים ֵאֶליָך, ׁשֶ לֹוֵמנּו ַהּנִ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ ְצָוה ַהּזֹאת ְוַעל ּכָ י ּוְלָבִבי ַהּמִ ְוָעֶליָך ָאִחי ַנְפׁשִ
ְלַבְבֶכם,  ר ּבִ ֲאׁשֶ ל ֶזה ּכַ נּו ַז"ל ּכָ ִפיֶכם ְלַרּבֵ רּו ּבְ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא, ּוְתַסּפְ ַעל ִצּיּון ַהּקָ

ֶעְזֵרנּו ִלְגֹמר  ְפלּוֵתנּו, ְוִיְהֶיה ּבְ ְחֹמל ַעל ֲעִנּיּוֵתנּו ְוׁשִ ּיַ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ נּו ְלַהּשׁ ּוְתַבְקׁשּו ְוִתְתַחּנְ

כַֹח ּוְזכּות ֲאדֹוֵננּו  ַמִים, ּבְ ָ ּשׁ ּבַ י ִאם ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ֵען ּכִ ָ י ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ ִעְסֵקנּו ְמֵהָרה, ּכִ

ה. יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה, ַוה' ַהּטֹוב ַיֲעׂשֶ נּו אֹור ָהאֹורֹות ֵזֶכר ַצּדִ מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

ין  ִפּלֹות ִנְפָלאֹות ְונֹוָראֹות ַהְמַחּיִ ה ּתְ ּמָ לּו ִנְגְמרּו ּתֹוָדה ָלֵאל ּכַ ים ַהּלָ ִעּתִ ם ּבָ ּגַ ְדעּו ׁשֶ ם ּתֵ ּגַ
ְצאּו  ּיֵ ׁשֶ ם  ַנְפׁשָ ְלָתה  ּכָ ְוַגם  ִנְכְסָפה  ֱאֶמת,  ּבֶ ֶהם  ּבָ ִלים  ּכְ ְסּתַ ַהּמִ ְוָכל  ְמֹאד,  ְנָפׁשֹות 

ן  ַמר ְוִיְגֹמר ַהּכֹל ְלטֹוָבה ְמֵהָרה ָאֵמן ּכֵ ַרְך ּגָ י הּוא ִיְתּבָ ֲעֵדנּו ּכִ ָלאֹור ְמֵהָרה, ַוה' ִיְגֹמר ּבַ

ְיִהי ָרצֹון.

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

כא

ֶרְסֶלב. ַרְך, יֹום ב' ֵעֶקב תקפ"ז לפ"ק ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

תֹוָרה  ְפָלג ּבְ ִתיק ַהּמֻ ִני, ַהּוָ לֹום ּוְבָרָכה ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ָאִחי, ֲחִביִבי ִויִדיִדי, ֲהלֹא הּוא ָהַרּבָ ַרב ׁשָ

ִלי ֵנרֹו ָיִאיר ָלֶנַצח. ּוְבִיְרָאה ְוכּו', מֹוֵרנּו ָהַרב ר' ַנְפּתָ

ֵבק  י, אֹוֵהב ּדָ ַנְפׁשִ יָחִתי ְוַצֲעִרי ִלְפֵני ָאִחי ּכְ ק ְלָפֵרׁש ׂשִ ִהְתַאּפֵ ין ִמי יּוַכל ִמּלְ ִמּלִ ָעצּור ּבְ
ר  ֲאׁשֶ ַיד ה'  מּוָעה ֶאת  ְ ַהּשׁ ְלָאְזֶניָך לֹא טֹוָבה  ַמע  ִנׁשְ ָבר  ּכְ אי  ַוּדַ ּבְ ֱהיֹות  ֵמָאח, 

יֶהם ּוְבמֹוָתם  ַחּיֵ ִעיִמים ּבְ ֱאָהִבים ְוַהּנְ י ַעִין, ַהּנֶ ֵני ַמְחַמּדֵ נּו ׁשְ ְלַקח ֵמִאּתָ ּנִ ִעיֵרנּו, ׁשֶ ָנְגָעה ּבְ

ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב  ְפָלג ַהּוָ ָרֵאל ַהּכֵֹהן ַז"ל, ְוִגיסֹו ַהּמֻ ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ר' ִיׂשְ ְוכּו', ֲהלֹא ֵהם ַהּוָ

ִויַנֵחם  יַע  יֹוׁשִ ָחמֹות  ַהּנֶ ּוַבַעל  ַהְיׁשּועֹות  ַעל  ּבַ ְבֵרנּו!  ׁשִ ַעל  ָלנּו  אֹוי  ַז"ל.  ֶזעִליג  ר  ָאׁשֵ ר' 

ל  ד ְלַקּבֵ ם, ְוִיְזּכּו ִמּיָ ָ ְחְצבּו ִמּשׁ ּנֶ קֹור ׁשֶ בֹודֹו, ַלּמָ א ּכְ אֹוָתנּו ְמֵהָרה, ְוַיֲעֶלה ַנְפׁשֹוָתם ְלִכּסֵ

ִלְבָרָכה,  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  נּו אֹור ֶהָחָדׁש  ְוַרּבֵ ֵני ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו  ּפְ יֹוִמין  יק  ַעּתִ י  ַאּפִ ֵסֶבר 

ְפָרט  ל ָצרֹוֵתינּו, ּבִ יַע ָלנּו ִמּכָ ים ָלֶנַצח, ְואֹוָתנּו ְיַנֵחם ְויֹוׁשִ ְצרֹור ַהַחּיִ ם ְצרּוָרה ּבִ ּוְתֵהא ַנְפׁשָ
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ְוכּו',  א  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ִלְהיֹות  ַעְצֵמנּו  יל  ְלַהְרּגִ ה  ֵמַעּתָ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֶפׁש,  ַהּנֶ ַרת  ִמּצָ

ִמיד, ָאֵמן. ְרצֹונֹו ּתָ ְהֶיה ּכִ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ

ינּו  ׁש ְוַעל ַמֲעׂשֵ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ תֹוְך עֶֹצם ַצֲעִרי ְוֶאְבִלי ַעל ֻחְרּבַ ָאב, ּבְ ָעה ּבְ ׁשְ יֹום ּתִ ְוִהּנֵה ּבְ
י ִמיְכל ְוִעּמֹו  ָתב ֶזה, ֲהלֹא הּוא ַרּבִ א ְלֵביִתי מֹוֵסר ּכְ ְך ּבָ תֹוְך ּכָ ְנָינֹו, ּבְ ִבים ּבִ ַהְמַעּכְ

ַרְגָליו  י ִמיְכל ָחלּוׁש ּבְ ַרּבִ ְפָרט ׁשֶ ּתֹוֵמם, ּבִ י ַמְרִעיד ּוִמׁשְ י ַנחּום ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר, ְוָעַמְדּתִ ַרּבִ

ם אֹוָתּה  ּגַ ֹמַע  ִלׁשְ נּו  ְיַזּכֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַרְגַלִים.  לֹא  ּבְ הּוא  ׁשֶ עְטֶליר,  ַהּבֶ ֵאינֹו  ֵכן  י  ּפִ ]ְוַאף ַעל  ְמֹאד, 

ְרׁשּות  לּו  ִקּבְ לֹא  י  ּכִ ְרׁשּות,  לֹא  ּבְ ֵמאּוַמאן  ָהְלכּו  ׁשֶ ְבֵריֶהם  ִמּדִ י  ֵהַבְנּתִ ְוַגם  ה[.  ֲעׂשֶ ַהּמַ

ּלֹא  ָכל ּכִֹחי ׁשֶ ק ּבְ ַרְגָלם, ְוָהִייִתי רֹוֶצה ְלִהְתַאּפֵ יֶזעִגיֶנן קֶֹדם ְנִסיָעָתם ּבְ ּקֹוִרין ּגִ ֲעָלתֹו, ׁשֶ ִמּמַ

ים  ׁשִ ָבִרים ַהּקָ ֶהם ּדְ י ִעּמָ ְרּתִ ֵניֶהם ְוִדּבַ ים ַעל ּפְ ק, ְוהֹוַכְחּתִ י ְלִהְתַאּפֵ ְלַצֲעָרם, ַאְך לֹא ָיכְֹלּתִ

ִלי  ָהָיה  י  ִלּבִ ּבְ ּוֶבֱאֶמת  ה.  ַעּתָ ָעַלי  יָאָתם  ּבִ ַעל  ֶחֶרב  ַמְדְקרֹות  ּכְ ֶאְצָלם  ָהָיה  ׁשֶ ִגיִדין,  ּכְ

י  ֱאֶמת, ַאְך ַאף ַעל ּפִ ַמִים ּבֶ ָ ָנָתם ַלּשׁ ּוָ י ֵכן ּכַ י ַאף ַעל ּפִ י, ּכִ י ָיַדְעּתִ דֹול ֲעֵליֶהם, ּכִ ַרֲחָמנּות ּגָ

ּלֹא  י ׁשֶ ַדְעּתִ ה ְמֹאד, ְוָהָיה ּבְ ים ַהְרּבֵ ָבִרים ָקׁשִ ֶהם ּדְ י ִעּמָ ְרּתִ ק, ְוִדּבַ י ְלִהְתַאּפֵ ֵכן לֹא ָיכְֹלּתִ

ָרִציִתי  לֹא  עְמרֹוב,  ִמּנֶ אֹוְרִחים  ְקָצת  עֹוד  ָהיּו  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ַאְך  ת,  ּבָ ׁשַ ַעל  ֶאְצִלי  ָלם  ְלַקּבְ

ֲעָגָלה,  ַכר  ׂשְ ֲעָדם  ּבַ ם  ּלֵ ּוְלׁשַ ְלֵביָתם  ְלָחם  ְלׁשָ ֻמְכָרח  ֲאִני  ֵעת  ּכָ ה  ְוִהּנֵ ְך.  ּכָ ל  ּכָ ם  ׁשָ ְלַבּיְ

ים  ַהֲחלּוׁשִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַרְגָליו  ּבְ ִמיְכל  י  ַרּבִ ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ ְנָפׁשֹות,  ַנת  ַסּכָ הּוא  ֶאְצִלי  ׁשֶ ֵמֲחַמת 

ְך. ל ּכָ ּכָ

ְך ֵליֵלְך ֵאַלי, ַרק ַעל  ל ּכָ ּלֹא ָהָיה ָלהּוט ּכָ ה ְוָאַמר, ׁשֶ ל ְלָפַני ַהְרּבֵ י ִמיְכל ִמְתַנּצֵ ְוִהּנֵה ַרּבִ
ְהֶיה  ּיִ ְוָקא ׁשֶ הּוא ָצִריְך ּדַ ָעִמים ְוָאַמר לֹו, ׁשֶ ה ּפְ ּמָ ר ִעּמֹו ּכַ ּבֵ ּדִ ְבֵרי ַמֲעָלתֹו, ׁשֶ ְיֵדי ּדִ

ְהֶיה ֶאְצִלי,  ּיִ ַהֶהְכֵרַח ׁשֶ ר ִעּמֹו, ׁשֶ ּבֵ ֲעָלתֹו ּדִ ּמַ ּבּוִרים, ׁשֶ ה ּדִ ּמָ ר ִלי ּכַ ְבֶרְסֶלב; ְוִסּפֵ ֶאְצִלי ּבִ

ֵאין לֹו  ה ִיְמַנע אֹותֹו, ֵמֲחַמת ׁשֶ ן ַעּתָ ֲעָלתֹו, ּפֶ ל ְרׁשּות ִמּמַ י ֵכן ָהָיה ִמְתָיֵרא ְלַקּבֵ ְוַאף ַעל ּפִ

ה ֲעבּורֹו  ׁשָ ה ּוַבּקָ ְתִפּלָ ה ּבִ אִתי ַעּתָ ן ּבָ ֱאֶמת ָהָיה ָראּוי ְלָמְנעֹו. ַעל ּכֵ ר ּבֶ ֲאׁשֶ ַרְגָליו, ּכַ ּכַֹח ּבְ

לּו ֶאְצִלי  ָבר ִקּבְ י ּכְ ָרם, ּכִ ַרֵחם ַמֲעָלתֹו ֲעֵליֶהם ְולֹא יֹוִסיף ְלַיּסְ ּיְ ַוֲעבּור ָהַרב ַנחּום ִיְצָחק, ׁשֶ

ַרֵחם ֲעֵליֶהם ְלָקְרָבם  ּתְ ה ָראּוי ׁשֶ ן ַעּתָ ֶרְך, ַעל ּכֵ ּדֶ ה, חּוץ ִעּנּוִיים ְוִטְלטּוִלים ּבַ ִיּסּוִרים ַהְרּבֵ

לֹום. ְולֹא ְלַרֲחָקם ַחס ְוׁשָ

ַקח אֹוָתנּו  ּלָ נּו ַז"ל ֵאֵלינּו, ׁשֶ ָנא, ָאִחי ֲחִביִבי, ְזכֹר ַרֲחָמנּות ְוַאֲהַבת ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ
ְך,  ּכָ ל  ּכָ דֹול  ּגָ ִהְתָקְרבּות  ּבְ ְוֵקְרָבנּו  הֹוִציא,  ׁשֶ קֹום  ִמּמָ ְוהֹוִציָאנּו  ַקח,  ּלָ ׁשֶ קֹום  ִמּמָ

ה  ּמָ ֵפרּוׁש ּכַ דֹוׁש ּבְ יו ַהּקָ ַמע ִמּפִ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ לֹוֵמנּו, ּכַ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ ל ָהעֹוָלם, ַוֲאִפּלּו ִמּכָ יֹוֵתר ִמּכָ
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ה ֵאין יֹוְדִעים ַמה ּזֹאת  ם ֲאִני ְוַאּתָ ם. ּוֶבֱאֶמת ּגַ ּלָ ּנּו יֹוֵתר ִמּכֻ ָאנּו יֹוְדִעים ִמּמֶ ָעִמים, ׁשֶ ּפְ

ֶזה ְוכּו' ְוכּו'  ב ּכָ ּגָ דֹול ְוָקדֹוׁש נֹוָרא ְוִנׂשְ ְיָקא ֵנַדע ֵמאֹור ּגָ ֵנינּו ּדַ ֲאַנְחנּו ׁשְ ה ה' ָלנּו, ׁשֶ ָעׂשָ

יִקים ְוכּו'.  ּדִ יו ַהּצַ ֵאי עֹוָלם, ַוֲאִפּלּו ֵמֲאָנׁשָ ל ּבָ יֹוֵתר ִמּכָ

נּו ֵאָליו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה,  ּלָ י ִעְנַין ִהְתָקְרבּות ׁשֶ ְכָתב, ּכִ ר ְלַהֲאִריְך ּבִ ּוְבָכל ֶזה ִאי ֶאְפׁשָ
ָלנּו  ָראּוי  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ִבין.  ַלּמֵ ְוַדי  ְוכּו',  ְוכּו'  ַקְדמֹוִנּיֹות  ִנים  ָ ִמּשׁ ה  ַמֲעׂשֶ הּוא 

ְלִהְתָקֵרב  ַהֲחֵפִצים  ל  ּכָ ַעל  ּלֹו  ׁשֶ ַרֲחָמנּות  ּבָ ְלַרֵחם  ְדָרָכיו  ּבִ ֵליֵלְך  ַז"ל,  ְרצֹונֹו  אֹות  ְלַמּלְ

יט ַעל ַהּטֹוב  ל ֶאָחד, ַרק ְלַהּבִ ל ּכָ רֹון ׁשֶ יט ַעל ָהַרע ְוַהִחּסָ ב ַז"ל, ְוִלְבִלי ְלַהּבִ ּגָ ׂשְ מֹו ַהּנִ ִלׁשְ

ֶהם ְלַבד.  ּבָ ׁשֶ

י לֹא  ָבִרים, ּכִ ה ַהּדְ ָך ֵהיֵטיב ְלָכל ֵאּלֶ ים ִלּבְ ט ְוׂשִ י ּוְלָבִבי, ְזכֹר ְוַהּבֵ ָנא, ָאִחי ֲחִביִבי, ַנְפׁשִ
ל  ּכָ ִביל  ׁשְ ּבִ י  ּכִ ְלַבד,  ִביָלם  ׁשְ ּבִ ס אֹוְתָך  ְלַפּיֵ אִתי  ּבָ ֱאֶמת לֹא  ּבֶ י  ּכִ ֵריק הּוא,  ָבר  ּדָ

בּועֹות  ׁשָ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ה  ּזֶ ׁשֶ ִלי  ָבר נֹוַדע  ּכְ ר  ֲאׁשֶ ת קֶֹדׁש אּוַמאן,  ְקִהּלַ ּבִ ׁשֶ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ

יָת ִלְכעֹס ָעָליו  ר ִהְרּבֵ י עֹוֵזר, ֲאׁשֶ ְפָרט ַעל ַרּבִ ָבר, ּבִ ם ַעל לֹא ּדָ ַכַעס ֲעֵליֶהם ִחּנָ ה ּבְ ַאּתָ ׁשֶ

לֹא ְרׁשּוְתָך, ֵאין  ה ֵמאּוַמאן ְלֹפה ּבְ ָצא ָהִאיׁש ֹמשֶׁ ּיָ ֵעת ׁשֶ ה ְלָך ּבְ ּלָ ּלֹא ּגִ ה ׁשֶ ּמֶ ת ּבַ ְוִאם ִעּוֵ

ָבר  י ֵכן ּכְ ה ַעל ֶזה, ַאְך ַאף ַעל ּפִ ם ָעָליו ָקַצְפּתָ ַהְרּבֵ ֱאֶמת ּגַ ם ּבֶ י ּגַ ְך, ּכִ ל ּכַ ימֹו ּכָ ְלַהֲאׁשִ

עֶֹצם  ּבְ ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ִמּדֹוָתיו  ּבְ ֶלֱאֹחז  ְזּכֹור;  ּתִ ַרֵחם  רֶֹגז  ּבְ ם  ְלַקּיֵ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ  , ָיַדְעּתָ

ֲאִני  ם  ּגַ י  ּכִ ְפָרט  ּבִ י"ח(.  ִסיָמן  )ּבְ "ַקְרָטִליָתא"  ַהּתֹוָרה  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ְיָקא,  ּדַ ְלַרֵחם  ִנְזּכֹר  ַעס  ַהּכַ

ְולֹא  ַז"ל,  נּו  ְלַרּבֵ ֶנֶפׁש  ְלָקֵרב  ֵדי  ּכְ ְלטֹוָבה,  ָהָיה  עֹוֵזר  י  ַרּבִ ַנת  ּוָ ּכַ ם  ּגַ ׁשֶ יֹוְדִעין,  ה  ְוַאּתָ

י ֵכן ָעֶליָך ְוָעַלי  ֶזה, ַאף ַעל ּפִ ת ּבָ ִעּוֵ נּו ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ ַדְעּתֵ ּלְ לֹום. ְוִאם ׁשֶ ְלַהְכִעיְסָך ַחס ְוׁשָ

ּלֹו[,  ל ַהעֶֹנׁש ׁשֶ ֵסיּה ]ִקּבֵ ְקֵליּה ְלִמיְטַרּפְ ַעְסּתָ ָעָליו יֹוֵתר, ּוְכָבר ׁשַ ָבר ּכָ י ּכְ ְפָרט ּכִ ִלְמֹחל לֹו, ּבִ

י  לֹום, ּכִ ם ְלָקְרָבם ְולֹא ְלַרֲחָקם, ַחס ְוׁשָ ָ לֹוֵמנּו ִמּשׁ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ ְוָראּוי ְלָך ְלַרֵחם ָעָליו ְוַעל ּכָ

ָקְרֵבם. ּנְ נּו ַז"ל, ׁשֶ ַרְך ּוְרצֹון ַרּבֵ ַמִים, ּוְרצֹונֹו ִיְתּבָ ָ ָנָתם ַלּשׁ ּוָ ּכַ

י ַמה ּיֹאְמרּו  לֹום, ּכִ ם, ַחס ְוׁשָ ֵ ה ִחּלּול ַהּשׁ ּלֹא ִיְהֶיה ִמּזֶ ה ָצִריְך ָלחּוׁש, ׁשֶ י ַאּתָ ְפָרט ּכִ ּבִ
ַעְצָמן; ֲהלֹא יֹאְמרּו  לֹוֵמנו ּבְ י ׁשְ ין ַאְנׁשֵ ׁש ּבֵ ּיֵ ֲחלֶֹקת, ׁשֶ ֲעֵלי ַהּמַ ְפָרט ּבַ ִרּיֹות, ּבִ ַהּבְ

יד ַעל  ַמְקּפִ י ֶזה  ּכִ לֹום,  ְוׁשָ ה ַמֲחלֶֹקת ַחס  ַנֲעׂשָ ָבר  ּכְ ִלי  ְוַנְפּתָ ָנָתן  ין  ּבֵ ם  ּגַ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ׁשֶ

ְך ׁשֹוְמעֹות! ַעל ָהִראׁשֹוִנים ָאנּו ִמְצַטֲעִרין ַעל  ּכָ יו ָלֶזה ְוכּו' אֹוי ְלָאְזַנִים ׁשֶ הֹוְלִכין ֲאָנׁשָ ׁשֶ

ָכל  ר לֹא ִנְמָצא ּבְ יֵנינּו, ֲאׁשֶ ְפָרט ּבֵ לֹום ּבִ ַדאׁשֹוב, ְוָחִליָלה ְלהֹוִסיף ַחס ְוׁשָ ּמִ ֲחלֶֹקת ׁשֶ ַהּמַ

ֶאת  ֶלֱאהֹב  ָלנּו  ָראּוי  אי  ּוְבַוּדַ מֹוֵתנּו,  ּכְ ֶנֱאָמִנים  אֹוֲהִבים  ַאִחים  ים  ֲאָנׁשִ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ
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ְהֶיה ָלנּו ֵחֶלק  ּיִ ּנּו ַז"ל, ְוׁשֶ ְך ִמּמֶ ל ּכָ ִכינּו ֵליַדע ּכָ ּזָ ֵאת ּוְבֶיֶתר עֹז, ֵמֲחַמת ׁשֶ ֶיֶתר ׂשְ ַעְצֵמנּו ּבְ

ֹמר ַעְצֵמנּו ְמֹאד ְמֹאד,  ן ָאנּו ְצִריִכין ִלׁשְ ים ְלדֹורֹות. ַעל ּכֵ ה ְזכּות ָהַרּבִ ה ְוַכּמָ ַכּמָ ֶזה ּבְ ּכָ

ָמה  ֱאֶמת לֹא ִנְפּגְ ָעָרה; ַוֲאִפּלּו ִאם ּבֶ חּוט ַהּשְׂ לֹום ּכְ יֵנינּו ַחס ְוׁשָ ּבֵ ֵגם ָהַאֲהָבה ׁשֶ ּפָ ּלֹא ּתִ ׁשֶ

לֹום.  ּיֹאְמרּו ַחס ְוׁשָ ֶ ּלֹא יֹאְמרּו ַמה ּשׁ ִרּיֹות, ׁשֶ ְפֵני ַהּבְ ָלל, ְצִריִכין עֹוד ָלֵצאת יֹוֵתר ּבִ ּכְ

ָך  ִלּבְ ּבְ ׁשֶ ַעס  ְוַהּכַ ִפיָדה  ַהּקְ ַוֲעזֹב  ֲחִביִבי,  ָאִחי  קֹוִלי  ּבְ ַמע  ׁשְ ה  ַעּתָ ַאִין,  ֶהָעָבר  ן  ַעל־ּכֵ
ם,  ה ַנְפׁשָ ַחּיֶ ֱאֶמת ּתְ י ּבֶ ַאֲהָבה, ּכִ ֲעֵליֶהם, ְוָתׁשּוב ֲאֵליֶהם ּוְתַרֲחֵמם ּוְתָקְרֵבם ּבְ

ה  כּו ַהְרּבֵ ָבר ּבָ ֱאֶמת ּכְ י ּבֶ ְמּתָ עֹוָלם ָמֵלא, ּכִ ִאּלּו ִקּיַ ָרֵאל ּכְ ׂשְ ה ְנָפׁשֹות ִמּיִ ּמָ ם ּכַ ַקּיֵ ׁש ּתְ ּוַמּמָ

ְכּתֹב ְלָך  ק ִמּלִ י ְלִהְתַאּפֵ ן לֹא ָיכְֹלּתִ ה ְמַרֲחָקם, ַעל ּכֵ ַאּתָ ַרְך ּוְלָפַני ַעל ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ִלְפֵני ַהּשׁ

ֱאֶמת ּוְבָתִמים. ֱאָמִרים ּבֶ ה, ַהּנֶ ָבַרי ֵאּלֶ ם ּדְ ַקּיֵ ּתְ עֶֹצם ַאֲהָבֵתנּו, ׁשֶ ה, ּוֻמְבְטַחִני ּבְ ָבַרי ֵאּלֶ ּדְ

ִנים ִאם  ּפָ ִנים ֶאל  ּפָ ה  ִמּזֶ ר  ְנַדּבֵ ִדי,  ִעּמָ ִיְהֶיה ה'  ְכָתב, ְוִאם  ּבִ ה ֵאין ְלַהֲאִריְך  ְוֶיֶתר ִמּזֶ
נּו  ת ַרּבֵ ּתֹוִדיֵעִני, אּוַלי ֵיׁש ְלָך ֵאיֶזה ְיִדיָעה ִמּבַ י ְמֹאד ׁשֶ ּתִ ׁשְ ּקַ ם ּבִ ם. ּגַ ֵ ִיְרֶצה ַהּשׁ

דֹול ַצֲעֵרנּו  י ְמֹאד ּגָ לֹום, ּכִ ׁשָ ָבר ָיְלָדה ּבְ ּה, ִאם ּכְ ְחֶיה, ֶמה ָעְלָתה ּבָ ָרה ּתִ ֶקת ָמַרת ׂשָ ּדֶ ַהּצַ

ׂשֹורֹות טֹובֹות ְמֵהָרה. ִמיֵענּו ּבְ ַרְך ַיׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ם. ַהּשׁ ָ ֵאין ָלנּו ְיִדיָעה ִמּשׁ ַעל ׁשֶ

ֱאֶמת ָלֶנַצח. ְבֵרי אֹוַהְבָך ּבֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ל  ּלֵ ְתּפַ ְחֶיה, ַהּמִ ּיִ ער ׁשֶ ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ַאְבָרָהם ּבֶ ְחֶיה, ּוְבָנּה ַהּוָ ֶקת ָמַרת ָאְדיל ּתִ ּדֶ ַהּצַ
לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ל  ּכָ לֹוְמֶכם.  ׁשְ ּפֹוְרִסים  ְחֶיה  ּתִ ׁשֶ ִמְרָים  ִרְבָקה  ּה  ּוִבּתָ ָנה,  ַכּוָ ּבְ

ַאֲהָבה. לֹום ּבְ ּפֹוְרִסים ׁשָ
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כב
ֵבי תקפ"ט ִמְכּתְ

ָלק תקפ"ט. ַרְך, יֹום א' ּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ַמְחַמד ֵעיַני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ּטּול  ּבִ ּוִבְפָרט ַעל  ֲערֹו,  ִמּצַ דֹול ְמֹאד  ּגָ ַצֲעִרי  אי  ּוְבַוּדַ בּוַע ֶהָעַבר  ׁשָ ּבְ י  ְלּתִ בֹו ִקּבַ ִמְכּתָ
ַתְבּתָ  ּכָ ׁשֶ ְדָבֶריָך  ּבִ ֶהֱחִייַתִני  ֹאד  ּמְ ַמה  ַאְך  אֹותֹו,  ל  ַבּטֵ ּמְ ׁשֶ ה  ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה 

ה חֹוֵטף ֵאיֶזה טֹוב  בּועֹות ֶהָעַבר, ְוַאּתָ ָ ַחג ַהּשׁ ַמְעּתָ ּבְ ָ ּשׁ ָבִרים ׁשֶ י ַהּדְ ק ַעל ּפִ ה ִמְתַחּזֵ ַאּתָ ׁשֶ

ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְוִכּסּוִפין  ָרצֹון  ּבְ ק  ִמְתַחּזֵ ה  ַאּתָ ים  ָהִעּתִ ָאר  ּוִבׁשְ ַלֲחטֹף,  ָיכֹול  ה  ַאּתָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ

ר  ֲאׁשֶ י ֲאִפּלּו ּכַ ה ְוָכְך ָיֶפה ְלָך ְלִהְתַנֵהג, ּכִ ּדָ ְך הּוא ַהּמִ ַרְך. ּכָ ין ִליׁשּוָעתֹו ִיְתּבָ ְוׁשֹוֵמר ּוַמְמּתִ

ה ַלֲחזֹר ַעל ְמקֹוְמָך ְלַהְתִמיד  ָך, ְוִתְזּכֶ ה ֵמִאּתְ ּסּוִרים ָהֵאּלֶ לּו ַהּיִ ּטְ ְתּבַ ּיִ ַרְך ׁשֶ ַיֲעזֹר ה' ִיְתּבָ

ר  ֲאׁשֶ ֶהם ּכַ ָבֵרינּו ּוְלִהְתַנֵהג ּבָ ל ּדְ ם ָאז ְצִריִכין ִלְזּכֹר ּכָ ה, ּגַ ִחּלָ ַבּתְ ִלּמּוֶדיָך יֹוָמם ָוַלְיָלה ּכְ ּבְ

י  ָכל יֹום, ּכִ ִנים ּבְ ּמְ ְזּדַ ּטּוִלים ַהּמִ לֹא ּבִ ר ּבְ י ִאי ֶאְפׁשָ ְפָרט ּכִ בּועֹות. ּבִ ֶהם קֶֹדם ׁשָ י ּבָ ְרּתִ ּבַ ּדִ

ָבר  ר ּכְ ֲאׁשֶ ּה טֹוב ְוכּו' )ע' ליקו"מ פ"ד(, ּכַ ֵלית ּבֵ ַבר, ֲאָבל ֵלית יֹום ּדְ ֵדר ִמּלְ ל יֹוָמא ִאית ֵלּה ּגָ ּכָ

ה  ָבִרים ָהֵאּלֶ י ּדְ י ַעל ּפִ ִני ֲחִביִבי ֲחַזק ַוֲחַזק ּכִ דֹוָלה. ָנא ּבְ ֶעְזָרתֹו ַהּגְ ה ּבְ ֶזה ַהְרּבֵ ְרנּו ּבָ ּבַ ּדִ

יְנָך  יָחה ּבֵ ה ְוׂשִ ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ל ָיֶמיָך. ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ּבַ יק ּכָ ר ְוַצּדִ ׁשֵ ה ָיכֹול ִלְהיֹות ִאיׁש ּכָ ַאּתָ

ֶאָחד  י  ּכִ ה,  ֲעׂשֵ כֲֹחָך  ּבְ ַלֲעׂשֹות  ָיְדָך  ְמָצא  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ְוָכל  ר,  ֶאְפׁשָ ּדְ ַמה  ָכל  ּבְ קֹוְנָך  ְלֵבין 

ְמִעיט ְוכּו'. ה ְוֶאָחד ַהּמַ ְרּבֶ ַהּמַ

יִתי, ּוְכָבר ָסְתרּו אֹוָתה ְלַגְמֵרי  יִתי ִלְסּתֹר ּבֵ ת קֶֹדׁש ִצּוִ ּבַ יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ י ּבְ ִני ּכִ ע ּבְ ְוִהּנֵה ּדַ
ֶעְזָרתֹו ֲעָזַרִני ַעד ּכֹה,  ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ה ְמִניעֹות, ְוַהּשׁ ּמָ ה. ְוַגם ַעל ֶזה ָהָיה ּכַ ּכָ ַעד ַהּסֻ

ה  ּמָ ַעל ְמָלאָכה ִעם ּכַ ם ָיבֹוא ַהּבַ ֵ יֹום ָמָחר ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ּבְ ה ִליׁשּוָעתֹו ׁשֶ ה ֲאִני ְמַצּפֶ ְוַעּתָ

ִציֶנע  אְקַלאׁשְ ְהֶיה ַהּזַ ם ּתִ ֵ י ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ִליׁשִ ְנָין, ּוְביֹום ׁשְ ּבִ ּפֹוֲעִלים ְלַהְתִחיל ַלֲעסֹק ֵהיֵטב ּבַ

ַרְך.  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ לֹום ּבְ ים ּוְלׁשָ ַחת ַהְיסֹוד[, ְלַחּיִ ]ַהּנָ

ֲעסֹק  ם ִמּלַ ר ִלְמנַֹע אֹוָתם ׁשָ ְרֶאה ִאי ֶאְפׁשָ ִפי ַהּנִ ְחֶיה, ּכְ ּיִ ֶמעְלֶקא ׁשֶ ִני חֹוְרִגי ׁשְ ְואֹודֹות ּבְ
ן  ֶהם, ַעל ּכֵ ּלָ ל ִעְסֵקי ְרפּואֹות ׁשֶ ָנה ְלֵעיָניו יֹוֵתר ּכָ י ִהיא ַסּכָ ְרפּואֹות, ּוְלַדְעּתִ ּבִ

ֵעיָניו  ִהְתִחילּו  לֹא  ִאם  ּבְ ׁשֶ ָלֶהם,  ּתֹאַמר  ׁשֶ י,  ְלַדְעּתִ יָמה  ְוִהְסּכִ זּוָגִתי,  ִעם  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ

ּפֹה ִיְהֶיה לֹו ְרפּוָאה  יִתי ַלה' ׁשֶ ְלחּו אֹותֹו ְלֹפה. ְוִקּוִ ד ַיְחְזרּו ְוִיׁשְ ֶכף ּוִמּיָ ּתֵ אֹות ׁשֶ ְלִהְתַרּפְ
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הּוא  ָנחּוץ  י  ּכִ ֶזה,  ַעל  ׁשּוָבה  ּתְ ֶכף  ּתֵ ִלי  ְוִיְכּתֹב  ִמּיֹות  ׁשְ ּגַ ְרפּוָאה  ׁשּום  ִלי  ּבְ ֵלָמה  ׁשְ

ה ְטָעִמים. ּמָ ִמּכַ

ַעְדֶכם. יר ּבַ ַאֲהָבה ּוַמְעּתִ לֹוְמָך ּבְ ַעְצְמָך, ְודֹוֵרׁש ׁשְ ִבין ּבְ ר ּתָ ֲאׁשֶ רּוד ְמֹאד ּכַ ְבֵרי ָאִביָך ַהּטָ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

כג

ם, יֹום א' ַמְסֵעי תקפ"ט. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. ַלֲאהּוִבי ּבְ

ֶלף  ְפָרט ֵמַהּדֶ ר ְלָך ִטְרדֹוַתי, ּבִ ְחֶיה, ְיַסּפֵ ּיִ י ַאְייִזיק ׁשֶ ן ֲאחֹוִתי ַרּבִ ָתב ֶזה ְיִדיִדי ּבֶ מֹוֵסר ּכְ
ר  ֲאׁשֶ ה ּכַ י ְלַטְלֵטל ֶאת ַעְצִמי ַהְרּבֵ ר ֻהְכַרְחּתִ בּוַע ֶהָעַבר ֲאׁשֶ ָ ּשׁ ָהָיה ּבַ ַהּטֹוֵרד ׁשֶ

ֶרת ְלַהֲחיֹות אֹוְתָך ַוֲאִני ֻמְכָרח  ה ִלְכּתֹב ְלָך ִאּגֶ י ַהְרּבֵ ִבין ֵמַעְצְמָך, ַאְך הּוא ִהְפִציר ּבִ ּתָ

י. ִלּבִ ַלח ה' ּבְ ר ִיׁשְ ִלְכּתֹב ֶאת ֲאׁשֶ

ָראְסַטאק  ל ַהּפְ ַהּתֹוָרה )ִלּקּוֵטי ִתְנָיָנא ע"ח( ׁשֶ ה ֶאת ַעְצִמי ּבְ ה ֲאִני ְמַחּיֶ י ַעּתָ ִני ֲחִביִבי ּכִ ְוַדע ּבְ
ִריִכין  ּצְ ּתֹוָרה ׁשֶ ָראְסַטֶקיס, ֵהן ַהּיֹוְדִעים ִלְלֹמד ְועֹוְסִקים ּבַ ל ַהּפְ ה ּכָ ְמַחּיֶ דֹול ׁשֶ ַהּגָ

ִחים  ּנָ ָראְסַטאֶקיס ְלַגְמֵרי, ַוֲאִפּלּו ַהּמֻ ִלין ֵמַהּתֹוָרה, ֵהן ּפְ ֵהם ְמַבּטְ ָעה ָוֵעת ׁשֶ ׁשָ ְלַהֲחיֹוָתם ּבְ

ַנת  ל ֵמָהאֹוַצר ַמּתְ ָאז הּוא ְמַקּבֵ יטּותֹו ׁשֶ ׁשִ ּפְ ְיֵדי  ה ַעל  ם הּוא ְמַחּיֶ ּלָ ּכֻ ית,  ְחּתִ אֹול ּתַ ׁשְ ּבִ

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ּתֹוָרה, ׁשֶ ן  ַמּתַ ם ָהעֹוָלם קֶֹדם  ְמַקּיֵ ָהָיה  ׁשֶ ם  ִחּנָ ִחיַנת ַהֶחֶסד  ּבְ הּוא  ם ׁשֶ ִחּנָ

ַמה  ה.  ֵאּלֶ ּכָ ים  ַחּיִ ֱאלִֹקים  ִדְבֵרי  ֹמַע  ִלׁשְ ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ֵרינּו  ַאׁשְ ֵרינּו  ַאׁשְ ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ֶרְך  ַהּדֶ

ֶזה  ַרְך ּבָ ם ִיְתּבָ ֵ יַע ָעֵלינּו ַהּשׁ ּפִ ם ִהׁשְ ַנת ִחּנָ ה אֹוְצֵרי אֹוְצֵרי ַמּתְ ה ְוַכּמָ ּמָ ר, ּכַ ַדּבֵ ר ַמה ּנְ ַדּבֵ ּנְ

ם. ַנת ִחּנָ ל ָהאֹוַצר ַמּתְ ֹמַע ּתֹוָרה ַהּזֹאת ׁשֶ ִכינּו ִלׁשְ ּזָ ְלַבד ׁשֶ

לּו  ים ַהּלָ ִעּתִ ְפָרט ּבָ יָך, ּבִ ל ְיֵמי ַחּיֶ ִמיד ּכָ ה ָיכֹול ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצְמָך ּתָ אי ַאּתָ ַוּדַ ּוָבֶזה ּבְ
ִמיד  ְזּכֹר ֶאת ַעְצְמָך ּתָ ּתִ ים. ֲאָבל  ְוִעּתִ עֹות  ה ׁשָ ַכּמָ ּבְ ָראְסִטיק  ּפְ ִחיַנת  ּבְ ה  ַאּתָ ׁשֶ

ה  הּוא ְמַחּיֶ יָחה ְוַהּתֹוָרה ַהּזֹאת, ׁשֶ ה ַהּשִׂ ּלָ ּגִ ֶזה ׁשֶ דֹול ּכָ ָראְסִטיק ּגָ ׁש ּפְ ּיֵ ּטּול, ׁשֶ ָכל ֵעת ַהּבִ ּבְ

ן ְוָכל  ּכֵ ל ׁשֶ ה ַוֲאִפּלּו ַהחֹוְלִקים ָעָליו, ִמּכָ ְמעּו זֹאת ְוֵאין יֹוְדִעין ִמּזֶ ּלֹא ׁשָ ַהּכֹל ֲאִפּלּו אֹוָתן ׁשֶ

י  דֹוׁש ּוִמּפִ יו ַהּקָ ל ֶזה ִמּפִ ֹמַע ּכָ ָאנּו ָזִכינּו ִלׁשְ קֹום ָעֵלינּו, ׁשֶ ה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלּמָ ּמָ ן ּכַ ּכֵ ׁשֶ

ִמיד.  ֶזה ּתָ אי ָאנּו ְיכֹוִלין ְלַהֲחיֹות ַעְצֵמנּו ּבָ ַוּדַ ים, ּבְ דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ
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ָפִרים ְלָפֶניָך  ָלל, ַוֲהלֹא ַהּסְ ים ּכְ ַנאי ַמְסּכִ ר, ַאְך ֵאין ַהּפְ ה ְלַדּבֵ ה ַהְרּבֵ ֶזה ַהְרּבֵ ְוִהּנֵה ֵיׁש ּבָ
ִהיא  י  ּכִ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ּבְ ן  ְוַעּיֵ ְלָך.  ְחַסר  ּיֶ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ֶהם  ּבָ ח  ּכַ ְוִתׁשְ ן  ַעּיֵ ּפּוק 

ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ֵעת  ָכל  ּבְ ְלַהֲאִמין  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ָהֱאמּוָנה  הּוא  ר  ְוָהִעּקָ יֹוֵתר.  ּבְ ה  ַעּתָ ְלָך  ֻמְכַרַחת 

ֶנְעָלִמין  ַמֲאָמרֹות  ָרה  ָהֲעׂשָ ּוְבֵאּלּו  ַמֲאָמרֹות,  ָרה  ֲעׂשָ ּבַ ְרצֹונֹו  ּבִ ָבר  ּדָ ל  ּכָ ָרא  ּבָ ַרְך  ִיְתּבָ

ִבין  ּיֹוׁשְ ין ֵהן ְמָלאָכה אֹו ׁשֶ עֹוׂשִ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ן ּבְ ַלל ַהּתֹוָרה, ְוַעל ּכֵ ֵהם ּכְ רֹות ׁשֶ ּבְ ֶרת ַהּדִ ֲעׂשֶ

ָרה  ֲעׂשָ ּבַ ְעֶלֶמת  ַהּנֶ ּתֹוָרה  ֶזה  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵעת  ָכל  ּבְ ְוִלְזּכֹר  ּוְלַהֲאִמין  ֵליַדע  ְצִריִכין  ֲחנּות,  ּבַ

ם  ֵ ַהּשׁ ָרא  ּבָ ַהּכֹל  י  ּכִ ַהֲחנּות,  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמין ְסחֹוָרה  ְוָכל  ָבר,  ּדָ ל  ּכָ ִנְבָרא  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ַמֲאָמרֹות 

ָרה ַמֲאָמרֹות. ֲעׂשָ ַרְך ּבַ ִיְתּבָ

דֹול  ָראְסִטיק ַהּגָ כַֹח ַהּפְ יָך, ּוִבְפָרט ּבְ י ִהיא ַחּיֶ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ּכִ ּוְזֹכר זֹאת ֵהיֵטב ֵהיֵטב ּבֶ
ֶאת  ה  ַחּיֶ ּתְ ּוְכׁשֶ "ל.  ְוַכּנַ ְוכּו'  ם  ִחּנָ ַנת  ַמּתְ ֵמָהאֹוַצר  ל  ְלַקּבֵ ְיכֹוִלים  נּו  ּלָ ּכֻ ֲאַנְחנּו 

ֲאִני  הּוא,  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַוֲאִפּלּו ִאם הּוא  דֹוִלים,  ַהּגְ ּטּוִלים  ַהּבִ ֵעת  ּבְ ֲאִפּלּו  ֱאֶמת,  ּבֶ ֶזה  ּבָ ַעְצְמָך 

ה  דֹוׁשָ ּמּוד ַהּתֹוָרה ַהּקְ ָכל ֵעת ֶאל ַהּלִ ׁשּוב ּבְ ַעְצמֹו ּתָ ַעל ְיֵדי ֶזה ּבְ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ טּוַח ּבְ ּבָ

ְוַתֲהֹפְך  ַהּתֹוָרה,  ֶאל  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ָחָדׁש  ק  ֵחׁשֶ ְלָך  ִיּתֹוֵסף  ם  ּגַ ַאף  ה.  ִפּלָ ַהּתְ ֲעבֹוַדת  ְוֶאל 

ַהּכֹל ְלטֹוָבה. 

י ַהּכֹל ְלטֹוָבְתָך, ּוְבָקרֹוב  ה' ּכִ ִמיד, ְוִתְבַטח ּבַ ְמָחה ּתָ ׂשִ ק ֶאת ַעְצְמָך ּבְ ְתַחּזֵ ּתִ ר ׁשֶ ְוָהִעּקָ
ה  דֹול, ַאְך ְלֵעת ַעּתָ ַחְסּדֹו ַהּגָ ֵרִני ְמֵהָרה ּבְ ּשְׂ ַרְך ּוְתַבַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ע ּבְ ׁשַ ּוָ ּתִ

ְטִריִדים  ֶזה ַהּמַ בֹות ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ֲחׁשָ ָאגֹות ְוַהּמַ ל ַהּדְ ָך ּכָ ְעּתְ ָך, ְוַתֲעִביר ִמּדַ ְעּתְ ֲעִביר ַהּכֹל ִמּדַ ּתַ

ְלִוים  יַע ְלָך ּוְלָכל ַהּנִ ֶלָך, ְויֹוׁשִ ֵלְך ַעל ה' ְיָהְבָך ְוהּוא ְיַכְלּכְ לֹום, ַרק ַהׁשְ ִלים ַחס ְוׁשָ ּוְמַבְלּבְ

ע. ׁשַ ם ְצִריִכים ְלִהּוָ ַאּתֶ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ֵאֶליָך ּבְ

ה ִליׁשּוָעְתָך. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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ָבִרים תקפ"ט. ַרְך, יֹום ב' ּדְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

לֹום ְוָכל טּוב. ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר ׁשָ ִלְבִני ְיִדיִדי ַהּוָ

ם  ָבַרי ָעׂשּו רֹשֶׁ ּדְ ַתְבּתָ ׁשֶ ּכָ ה ׁשֶ ּמֶ ְדָבֶריָך ּבַ בּוַע ֶהָעַבר, ְוֶהֱחִייַתִני ּבִ ׁשָ י ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה  ְבֵרי ַהּנַ ּדִ ֹמַע ׁשֶ ֲאִני זֹוֶכה ִלׁשְ ׁשֶ י ֶזה ֶחְלִקי ּכְ ֶאְצְלָך. ּכִ

ם  ּגַ ְלָך.  ר  ְיַסּפֵ ֶזה  ָתב  ּכְ ּומֹוֵסר  ָלל,  ּכְ ַנאי  ּפְ ִלי  ֵאין  ֵעת  ּכָ ה  ְוִהּנֵ דֹול,  ַהּגָ ַחְסּדֹו  ּבְ ּפֹוֲעִלים 

ְבׂשֹוָרה טֹוָבה  ֵדי ְלַהֲחיֹות אֹוְתָך ּבִ ים ַנחּום ֵנרֹו ָיִאיר, ּכְ י ַחּיִ ֶרת ָהָרצּוף ּפֹה ֵמַרּבִ ל ִאּגֶ ַקּבֵ ּתְ

ַרְך ֵאינֹו עֹוֵזב אֹוָתנּו ְלעֹוָלם, ְוִאם  ם ִיְתּבָ ֵ ֶזה ְיׁשּוַעת ה', ֵאיְך ַהּשׁ ְרֶאה ּבָ ם ּתִ ֵמאֹוֲהֶביָך. ּגַ

ל  ין ַעל ּכָ י ַלּכֹל ֵעת, ְוַהֶהְכֵרַח ְלַהְמּתִ ַבר ְיׁשּוָעה, ְצִריִכין ְלַחּכֹות לֹו, ּכִ ִמְתַמְהֵמּהַ ֵאיֶזה ּדְ

ִמיד,  ין ְוִלּדֹם ִליׁשּוָעתֹו ּתָ ר ְלַהְמּתִ ה, ְוָהִעּקָ ה ַהְרּבֵ ֶזה ָהעֹוָלם ְצִריִכין ִלְסּבֹל ַהְרּבֵ י ּבְ ָבר. ּכִ ּדָ

י  ּכִ ָבִרים.  ַהּדְ ָכל  ּבְ ה'  יַע  יֹוׁשִ סֹוף  ל  ּכָ ְוסֹוף  ָלל,  ּכְ ַרְך  ִיְתּבָ ִמּדֹוָתיו  ַאַחר  ְלַהְרֵהר  ְוִלְבִלי 

ל ַמה  ָרכֹות ס:(, ּכָ ִמיד )ּבְ ִהְזִהירּו אֹוָתנּו לֹוַמר ּתָ ְפׁשּוטֹו ׁשֶ ְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל ּכִ ם ּדִ ְצִריִכין ְלַקּיֵ

יְסָך ֵנרֹו ָיִאיר, ְוִאם ָאְמָנם ָהמּו  ר ָעַבר ַעל ּגִ ָך רֹוֶאה ֶאת ֲאׁשֶ ָעֵבד ַרֲחָמָנא ְלָטב ָעֵבד. ְוִהּנְ ּדְ

יק ה' ּוִמי יֹאַמר לֹו  אי ַצּדִ ַוּדַ י ֵכן ּבְ י ָהַרֲחָמנּות ָעָליו ָעצּום ְמֹאד, ַאְך ַאף ַעל ּפִ ֵמַעי לֹו ּכִ

י  ַמְעּתִ ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ַעל  ִני  ּבְ ָעֶליָך  ִנְפֵלאִתי  ּוְמֹאד  ה.  ַרּבָ ְלטֹוָבה  הּוא  אי  ּוְבַוּדַ ה,  ֲעׂשֶ ּתַ ַמה 

ַהְתִחיל  ִני ִמּלְ ֶזה ְוכּו', ָחִליָלה ְלָך ּבְ ִהְתַחְלּתָ ְלַהְרֵהר ּבָ י ְראּוֵבן ׁשֶ י ֶליְבִלי ֲחַתן ַרּבִ ִמיִדיִדי ַרּבִ

ָאסּור  ָלל ׁשֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד. ַהּכְ עֹוָלם ִעם ּכָ ה ּבָ ֲעׂשֶ ָלל ַמה ּנַ י ֵאיְנָך יֹוֵדַע ּכְ ֶזה, ּכִ ְלַהְרֵהר ּבָ

יק  י ַצּדִ ֵלָמה ּכִ ֱאמּוָנה ׁשְ ָלל, ַרק ְלַהֲאִמין ּבֶ ֵאּלּו ַהִהְרהּוִרים ְוַהֲחִקירֹות ּכְ ֵנס ּבְ ְלַהְתִחיל ִלּכָ

עֹוֵבר  ֶ ִחיָרה ְלָכל ֶאָחד, ְוָכל ַמה ּשׁ אי ֵיׁש ּבְ ִחיָרה. ּוְבַוּדַ ִביל ַהּבְ ׁשְ ָטיו ְוַהּכֹל ּבִ ּפָ ר ִמׁשְ ה' ְוָיׁשָ

ׁשּוב ֵאָליו.  ּיָ לֹום, ַהּכֹל הּוא ְרָמִזים ּוְכרּוִזים ׁשֶ ל ָהָאָדם ֵהן ְלטֹוב ֵהן ְלֵהֶפְך ַחס ְוׁשָ ַעל ּכָ

ַמה  ֲאִפּלּו  ַאְך  ִעּמֹו,  ה  ֲעׂשֶ ּנַ ַמה  ָלל  ּכְ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ֵאין  ׁשֶ ַאֵחר  ָאָדם  ַעל  ְלַהְרֵהר  ּוִבְפָרט 

ה ָצִריְך ְלַהֲאִמין,  רּוִזים, ַאּתָ עֹוֵבר ָעֶליָך, ִאם ִלְפָעִמים ֵאיְנָך ָיכֹול ְלָהִבין ָהְרָמִזים ְוַהּכְ ֶ ּשׁ

ִמיד  ַרְך ְוָיִאיר ֵעיֶניָך ֵאיְך ָלׁשּוב ֵאָליו, ְוִלְברַֹח ְוָלנּוס ֵאָליו ּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַיֲעזֹר ְלָך ַהּשׁ

ן ָלֶכם  י ִיּתֵ ּדַ ם ְוֵאל ׁשַ ִמיד, ִויֻקּיַ יַע ְלָך ּתָ עֹוֵבר ָעֶליָך. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַיֲעזֹר ְלָך ְויֹוׁשִ ֶ ל ַמה ּשׁ ִמּכָ

ָיֵדינּו ְוכּו'. ְהֶיה ָהַרֲחָמנּות ּבְ ּיִ ַרֲחִמים, ׁשֶ

ה ִליׁשּוָעְתָך. רּוד ְמֹאד ּוְמַצּפֶ ְבֵרי ָאִביָך ַהּטָ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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לֹום ְלֶבן ֲאחֹוִתי ְיִדיִדי מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ַאְייִזיק ֵנרֹו ָיִאיר. ְוׁשָ

ם  ֵ ה ָראּוי ְלָך ְלִהְתעֹוֵרר ּוְלִהְתָקֵרב ְלַהּשׁ ם ִמּזֶ י ְוִאם ֵעיֵני ֱאֶמת ְלָך, ּגַ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ם  ֵ ַהּשׁ ָך  ִעּמְ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ַהֶחֶסד  ּגֶֹדל  ָך רֹוֶאה  ִהּנְ י  ּכִ ִמיד,  ּתָ ֵאָליו  ְוָלנּוס  ַרְך  ִיְתּבָ

ָך ַעל ָיִדי, ַעל  ַרְך ִעּמְ ם ִיְתּבָ ֵ ה ַהּשׁ ר ָעׂשָ ל ַהּטֹובֹות ֲאׁשֶ ְגבּוֵלנּו, ְוַעל ּכָ אָת ּבִ ר ּבָ ַרְך ֲאׁשֶ ִיְתּבָ

ה  ְגֵעי עֹוָלם ַהּזֶ ֵאין ָמקֹום ִלְברַֹח ִמּפִ י ְלָך ׁשֶ ר הֹוַדְעּתִ ה ֲאׁשֶ ַהּכֹל עֹוָלה ַהּטֹוָבה ְוַהֶחֶסד ַהּזֶ

ם  ָבר ֵריק הּוא ִמּכֶ י לֹא ּדָ ִמיד, ּכִ ֶזה ּתָ ה ֵליֵלְך ּבָ ְזּכֶ ּתִ ן ׁשֶ ַרְך ְלַבד. ִמי ִיּתֵ ם ִיְתּבָ ֵ י ִאם ְלַהּשׁ ּכִ

יַע. ְנָחה ִהּגִ ה, ַאְך ְזַמן ַהּמִ ֶזה ַהְרּבֵ יֶכם. ְוֵיׁש ְלַהֲאִריְך ּבָ י ִהיא ַחּיֵ ּכִ

ַפל ְלֵביִתי ֵמֲחַמת  ּנָ ִליְך ֶרֶפׁש ָוִטיט ׁשֶ דֹוָלה ְלַהׁשְ יִגיָעה ּגְ ה ּבִ עּוִרים עֹוְסִקים ַעּתָ ּוְבֵני ַהּנְ
י.  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ה ּבְ ִחים ַעּתָ ּנָ ּמֻ דֹוִלים ְמֹאד ׁשֶ ַבד ֲעָסִקים ּגְ ִמים, ְוַגם ֶזה ְלטֹוָבה, ִמּלְ ׁשָ ַהּגְ

י ַהאי  ּלֵ ׁשּוָבה ְנכֹוָנה, ּכֻ ן ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ּתְ ם ּכֵ יב ָלֶכם ּגַ י ֵכן ַהֶהְכֵרַח ְלָהׁשִ ַאְך ַאף ַעל ּפִ

עֹוֵבר ָעֵלינּו,  ֶ ָכל ַמה ּשׁ רֹום ּבְ א ֵעיֵנינּו ַלּמָ ִמיד ִלּשָׂ נּו ּתָ דֹול ְלַזּכֵ כֹחֹו ַהּגָ נּו ּבְ ְואּוַלי ְיִהי ה' ִעּמָ

ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו. ה ָלׁשּוב ֵאָליו ּבֶ ֲעֵדי ִנְזּכֶ

א ָלֶנַצח. ֶזה ּוַבּבָ ְבֵרי ּדֹוְדָך ְוֵרֲעָך ָחֵפץ טֹוַבְתֶכם ְוַהְצָלַחְתֶכם ּבָ ּדִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

כה

ם, יֹום ה' ֵעֶקב תקפ"ט. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ַרב ׁשָ

ְבָך  ִמְכּתָ ִני ּבְ ְרּתַ ּשַׂ ר ּבִ יׁשּוָעְתָך ֲאׁשֶ ִני ּבִ ְחּתַ ּמַ י ׂשִ ִני ֲחִביִבי, ּכִ ָך ּבְ ָרכֹות ַעל רֹאׁשְ ָינּוחּו ּבְ
ל  ָך ּוִמּכָ ׂשֹורֹות טֹובֹות ֵמִאּתְ ִמיד ּבְ ֹמַע ּתָ ה ִלׁשְ ן ְוֶאְזּכֶ י ַהּיֹום. ִמי ִיּתֵ ְלּתִ ר ִקּבַ ֲאׁשֶ

ָרֵאל. ל ִיׂשְ ְלִוים ֵאֵלינּו ּוִמּכָ ַהּנִ

לּו,  ַהּלָ ים  ִעּתִ ּבָ ה  ַהְרּבֵ ְרנּו  ּבַ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ָבֵרינּו  ּדְ ֶאְמנּו  ּנֶ ַמה  ֵעיֶניָך  ּבְ רֹוֶאה  ה  ַאּתָ ְוִהּנֵה 
ָכל יֹום ּוְבָכל  ה ָאנּו רֹוִאים ְיׁשּוַעת ה' ּבְ ין ִליׁשּוַעת ה'. ְוִהּנֵ ִריִכין ַרק ְלַהְמּתִ ּצְ ׁשֶ

ין  י ֵכן ְצִריִכין ְלַהְמּתִ ָכל יֹום, ַאְך ַאף ַעל ּפִ ִית ֲאִני רֹוֶאה ְיׁשּועֹות ה' ּבְ ִבְנַין ַהּבַ ֵעת. ְוַגם ּבְ

ְכָלל ּוִבְפָרט. ָבר ּבִ ָכל ּדָ ִמיד ּבְ ּתָ
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י  ּפִ ַעל  ַאף  ֱאֶמת,  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו  ְלִהְתָקֵרב  ִלְזּכֹות  ִרית  ָהִעּקָ ַהְיׁשּוָעה  ּבְ ר  ְוָהִעּקָ
ה.  ין ַהְרּבֵ ם ְצִריִכין ְלַהְמּתִ י ֵכן ּגַ ֶזה, ַאף ַעל ּפִ ה ּבָ ֵרז ַהְרּבֵ ִריִכין ְלַמֵהר ְלִהְזּדָ ּצְ ׁשֶ

א  נּו ַז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ו'( ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )יֹוָמא לח: לט.( ַהּבָ ִדְבֵרי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ְוַכְמבָֹאר ּבְ

ה,  ַהְרּבֵ ה  ַהְרּבֵ י  ְנּתִ ִהְמּתַ ָבר  ּכְ ָעְנִיי  ּבְ ָאנִֹכי  ה  ְוִהּנֵ ן.  ַהְמּתֵ לֹו  לֹו, אֹוְמִרים  ִעין  ְמַסּיְ ֵהר  ִלּטָ

עּור,  ִלי ׁשִ ה ּבְ ּיֹות. ּוְכָבר ָרִאיִתי ְיׁשּועֹות ה' ַהְרּבֵ ל ַהּיֹום, ִליׁשּוָעתֹו ָהֲאִמּתִ לֹות ּכָ ְוֵעיֵנינּו ּכָ

ִקיף ְוֵיֶרא ה'  ין ֲעַדִין ֲעַדִין, ַעד ַיׁשְ י ֲאִני ַמְמּתִ ְעּתִ ֲעַדִין לֹא נֹוׁשַ ה ׁשֶ ּמֶ י ֵכן ּבַ ַאְך ַאף ַעל ּפִ

יַע  מּוָליו, ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה ַלֲעזֹר ּוְלהֹוׁשִ ל ּגְ ִחי ּכָ ּכְ ׁשְ ִני ַוֲחַזק ּוְזכֹר ֵהיֵטב ְוַאל ּתִ ַמִים. ֲחַזק ּבְ ָ ִמּשׁ

ית ְוִנְצִחית, ְוִיְראּו ׂשֹוְנֵאינּו ְוֵיבֹוׁשּו ְוכּו'. ֵלָמה ֲאִמּתִ ְלָך ְיׁשּוָעה ׁשְ

ה ִליׁשּוָעה. א ּוְמַצּפֶ ְבֵרי ָאִביָך ַהּכֹוֵתב ִמּתֹוְך ִטְרּדָ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

כו

י ָתבֹא ְלאּוַמאן תקפ"ט. ַרְך, יֹום ה' ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

לֹום ְוָכל טּוב. ים ְוׁשָ ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר ַחּיִ ְפָלג ַהּוָ י ַהּמֻ ַנְפׁשִ ִלְבִני ֲחִביִבי ּכְ

י  ָבִרים. ְוַתֲאִמין ִלי ּכִ ב ְלחֹוֶתְנָך, ְוֵאין צֶֹרְך ִלְכּפֹל ַהּדְ ְכּתָ ֲהֹלא ְלַמְרֵאה ֵעיֶניָך ִיְהֶיה ַהּמִ
זֹאת  ם  ּגַ ַאְך  ה,  ֵאּלֶ ּכָ ּבּוִרים  ּדִ ְפָרט  ּבִ ד  ִמּיָ יבֹו  ַלֲהׁשִ ֶאְתמֹול  י  ְעּתִ ּדַ ַעל  ָעָלה  לֹא 

ְדָרִכים ִנְפָלִאים ְמֹאד, ֲחַזק ֶוֱאַמץ  ָכל ֵעת ּבִ נּו ּבְ ְפִליא ַחְסּדֹו ִעּמָ ֵמֵאת ה' ְצָבאֹות ָיָצא, ַהּמַ

ַמל  ָבר ּגָ ר ּכְ מּוָליו ֲאׁשֶ ל ּגְ ִחי ּכָ ּכְ ׁשְ ְקָוה ְלַאֲחִריְתָך, ְוַאל ּתִ י ֵיׁש ּתִ ּתּוַכל, ּכִ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ִני ּבְ ּבְ

יְתָך,  ָך ְלֵהיִטיב ַאֲחִריְתָך ֵמֵראׁשִ ּיֹוִסיף ַחְסּדֹו ִעּמְ יִתי ַלה' ׁשֶ ה ִקּוִ ָך ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ָלֶנַצח. ַקּוֹ ִעּמְ

ֲחִרית,  ל ׁשַ ַמע ׁשֶ יַע ְזַמן ְקִריַאת ׁשְ ָבר ִהּגִ י ּכְ ר ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר ּכִ ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ. ְוִאי ֶאְפׁשָ

ַז"ל  ִהְזִהיָרנּו הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ם  ּכֵ ַהׁשְ ּבֶֹקר  ּבַ ִמיד  ּתָ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ׁשּוָקֵתנּו  ּתְ ָיַדְעּתָ עֶֹצם  ה  ְוַאּתָ

ת  ִפּלַ ּתְ יֹום  ָכל  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ה  ְזּכֶ ּתִ ׁשֶ ן  ִיּתֵ ִמי  ֶזה,  ּבָ ַעְצְמָך  יל  ְרּגִ ּתַ ׁשֶ ִני  ּבְ ָנא  ל"א(.  ָהַר"ן  יחֹות  )ׂשִ

ַהּיֹום  ל  ּכָ ְוֵחרּות  ַנאי  ּפְ ֵיׁש  ם,  ּכֵ ַהׁשְ ּבֶֹקר  ּבַ ִלין  ּלְ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ְלָך,  ְוטֹוב  ֶריָך  ַאׁשְ ִתיִקין  ַהּוָ

ַעְיֵני  ל ִמּמַ ִכינּו ְלַקּבֵ ּזָ ּבּור ְוִדּבּור ׁשֶ ל ּדִ ֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו, ַעל ּכָ ַרְך. ַאׁשְ ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ

ַרְך. ם ִיְתּבָ ֵ דֹול ְלִהְתָקֵרב ְלַהּשׁ "ל הּוא ְיסֹוד ּגָ ם ַהְנָהָגה ַהּזֹאת ַהּנַ י ּגַ ַהְיׁשּוָעה, ּכִ

ָך ָלֶנַצח.  ֹמַח ּבְ ה ִלׂשְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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כז
ֵבי תק"צ ִמְכּתְ

ַהֲעלֹוְתָך תק"צ. ם, יֹום ב' ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ֲחִרית,  ת ׁשַ ִפּלַ ֵעת ּתְ ִעיִמים ַהּיֹום ּבְ ָבֶריָך ַהּנְ ַני ּדְ ִני ֲחִביִבי, ֵהִאירּו מּול ֵעֶבר ּפָ ֲאהּוִבי ּבְ
ֵתַבת  ת ַאֲהַבת עֹוָלם ּבְ ִבְרּכַ ָהִייִתי עֹוֵמד ּבְ ֵעת ׁשֶ ָקר, ּבְ ְבָך ַהּיָ יַעִני ִמְכּתָ ָאז ִהּגִ ׁשֶ

ָבֶריָך ֵמִעְנָיָנא,  ה ָרִאיִתי ּבֹו ְוָהיּו ּדְ ִפּלָ ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן ַהְמַרֵחם ַרֵחם ָנא ָעֵלינּו, ְוַאַחר ַהּתְ

ִני  ְדָבֶריָך ּבְ ָבֶריָך ֵאַלי, ֶהֱחִייַתִני ּבִ ֹאד ָמְתקּו ּדְ ים, ּוַמה ּמְ ָכל ֵעת ְלַרֲחָמיו ַהְמֻרּבִ ִלְצעֹק ּבְ

ם  ים רֹשֶׁ ב ַז"ל, עֹוׂשִ ּגָ ׂשְ ַהּנִ נּו  ַרּבֵ ְבֵרי  ּדִ ּתֹוָדה ָלֵאל  ְראֹוִתי ׁשֶ ּבִ יׂשּו ֵמַעי  ַוֲחִביִבי. ׂשִ ְיִדיִדי 

ְבֵרי  י ִאם ָאְמָנם ֵהם ּדִ ִמים ְוֶנֱחָמִדים ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים, ּכִ ים ְוַקּיָ ָבָריו ַחּיִ י ּדְ ֶכם. ּכִ ִלּבְ ּבְ

יִלים ּוִבְלּבּוֵלי  ְבּדִ ָסִכים ַהּמַ ָלם ֵמִרּבּוי ַהּמְ ה ְמֹאד ְלַקּבְ ֵבד ְוָקׁשֶ יטּות ּוְתִמימּות, ֲאָבל ּכָ ׁשִ ּפְ

ֵהם  ְקָרִאים ֵאֶצל ָהעֹוָלם ָחְכמֹות. ׁשֶ ל ֶאָחד ַהּנִ ל ּכָ טּוִתים ׁשֶ ְ ל ֶאָחד, ְוַהּשׁ ל ּכָ עֹות ׁשֶ ַהּדֵ

ַעת  ּדַ ֲחִליׁש  ּמַ ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ר  ְוָהִעּקָ ְנבֹוִכים.  ָרִכים  ּדְ ה  ַכּמָ ּבְ ְמֹאד  ב  ַהּלֵ ִמים  ּוְמַעּקְ ִבים  ְמַסּבְ

ַמה  ם,  ִלּבָ ּבְ אֹוְמִרים  ה  ֵאּלֶ ּכָ ֵמֲחָכִמים  ים  ַרּבִ ׁשֶ ַעד  ֱאֶמת,  ִאיׁש  ּכְ ַעְצמֹו  ה  ְועֹוׂשֶ ָהָאָדם 

ה  ֲאִני עֹוׂשֶ ֶ ַעְצִמי ָהֱאֶמת ַמה ּשׁ י ֵכן ֲאִני יֹוֵדַע ּבְ ה, ֲהלֹא ַאף ַעל ּפִ ֵאּלֶ ָבִרים ּכָ ּיֹוִעילּו ִלי ּדְ

ְלִמי  ָעָקה ְוַתֲחנּוִנים. ּוְכִתיב )ְירּוׁשַ ְתִחיל ְלַרֵחק ַעְצמֹו ִמּצְ ּמַ י ְוכּו' ְוכּו', ַעד ׁשֶ ה ִעּמִ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ּוַמה ּשׁ

ְתַרֵחק ְמֹאד. ּמִ ִנים ׁשֶ לֹום ָיִמים אֹו ׁשָ חֹוְלִפים ַחס ְוׁשָ , ַעד ׁשֶ ַעְזֵבִני יֹוַמִים ֶאֶעְזֶבּךָ ָרכֹות ט.( יֹום ּתַ ּבְ

ים יֹום יֹום, ְלַהְתִחיל  דֹוׁשִ יחֹוָתיו ַהּקְ ְלֵתי ּתֹוָרתֹו ְוׂשִ קֹד ַעל ּדַ ֵרי ָאָדם ׁשֹוֵמַע לֹו ִלׁשְ ַאׁשְ
ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ים  ֲחָדׁשִ ּוְרצֹונֹות  ִכּסּוִפין  ּבְ ְוִלְכסֹף  ּתֹוֵקק  ְלִהׁשְ ֵמָחָדׁש  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ

ַוֲאָנחֹות  ּוְגִניחֹות  ְועֹות  ְוׁשַ ּוְצָעקֹות  ְוַתֲחנּוִנים  יחֹות  ׂשִ ִדְבֵרי  ּבְ ִפיו  ּבְ ּסּוִפין  ַהּכִ ּוְלהֹוִציא 

ְהֶיה. ַוֲאִפּלּו ִאם  ּיִ ְהֶיה ִיְהֶיה ֵאיְך ׁשֶ ּיִ ֵבן ִלְפֵני ָאִביו, ִיְהֶיה ֵאיְך ׁשֶ ָכל יֹום ּכְ יָחתֹו ּבְ ּוְלָפֵרׁש ׂשִ

ן ֵאיְך  ַעם ִלְצעֹק ּוְלִהְתַחּנֵ ָכל ּפַ ק ֶאת ַעְצמֹו, ְוָיִכין ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ָלל, ְיַחּזֵ ר ּכְ לֹא יּוַכל ְלַדּבֵ

ָעְלָמא ֵאינֹו ֶנֱאָבד,  י ׁשּום ְצָעָקה ְוִדּבּור ֵאינֹו ֶנֱאָבד, ַוֲאִפּלּו ָרצֹון ּבְ ּיּוַכל; ּכִ ּיּוַכל ֵאיְך ׁשֶ ׁשֶ

ִאְתֲאֵבד. י ֵלית ְרעּוָתא ָטָבא ּדְ ּכִ

ה ָצִריְך ְלָזֵרז ַעְצְמָך  יֹוֵתר ַאּתָ , ַאְך ּבְ ַתְבּתָ ּכָ ֶרְך ׁשֶ ּדֶ ק ַעְצְמָך ֵליֵלְך ּבַ ַחּזֵ ִני ִאם ּתְ ֶריָך ּבְ ַאׁשְ
ַח  ְלַפּקֵ ַעְצְמָך  ק  ְלַחּזֵ ְוֶחְדָוה,  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֻכּלֹו  ּכְ ַהּיֹום  רֹב  ִלְהיֹות  ַעְצְמָך  ק  ּוְלַחּזֵ

ה  ּמֶ ּבַ ֵהן  טֹובֹות,  ֻקּדֹות  ַהּנְ ּבְ ֵהן  י,  ּנִ ִמּמֶ ַמְעּתָ  ָ ּשׁ ׁשֶ ָרִכים  ַהּדְ ָכל  ּבְ ַעְצְמָך  ַח  ּמֵ ְלׂשַ ָך  ְעּתְ ּדַ

טּוָתא ּוְבִדיחּוָתא. ְוֵאין  ׁשְ י ּדִ ִמּלֵ ר ּבְ ִני ּגֹוי, ְוָהִעּקָ ּלֹא ָעׂשַ ה ׁשֶ ֶזה, ּוַבּמֶ ִכינּו ֵליַדע ֵמאֹור ּכָ ּזָ ׁשֶ
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ֶאָחד  ָבר  ּדָ חּו  ּכְ ׁשְ ּתִ ַאל  ם  ֵ ַהּשׁ ְלַמַען  ַאְך  ה,  ַהְרּבֵ ֶזה  ּבָ ם  ַמְעּתֶ ׁשְ ָבר  ּכְ י  ּכִ ֶזה,  ּבָ ְלַהֲאִריְך 

ה חֹוֵטף  ַאּתָ ַתְבּתָ ׁשֶ ּכָ ה ׁשֶ ּמֶ ם ְצִריִכים ָלֶכם ְמֹאד. ְוַגם ְמֹאד ֶהֱחִייַתִני ּבַ ּלָ י ּכֻ ַנְתֶכם, ּכִ ׁשְ ִמּמִ

ַעְצְמָך  יל  ְלַהְרּגִ ְלָך  ָיֶפה  ְוָכְך  ה,  ּדָ ַהּמִ ְך הּוא  ּכָ יֹום,  ָכל  ּבְ ִלּמּוד  ֲחִליׁשּוְתָך ְמַעט ְמַעט  ּבַ

א, ּוְבָכל ִמיֵני  ְרּדָ ֵעת ַהֲחִליׁשּות ְוַהּטִ לֹום, ֲאִפּלּו ּבְ ְבֵרי ּתֹוָרה ַחס ְוׁשָ ִלְבִלי ִלְפטֹר ַעְצְמָך ִמּדִ

י.  ּנִ ַמְעּתָ ִמּמֶ ָ ּשׁ ָרִכים ׁשֶ י ַהּדְ ִמיד ְיכֹוִלין ַלֲחטֹף ֵאיֶזה טֹוב ַעל ּפִ י ּתָ לֹום, ּכִ ְלּבּוִלים ַחס ְוׁשָ ּבִ

ְלָך  ְוֵאין  ָעֶליָך חֹוָבה,  ִיְהֶיה  ּתֹוָרה לֹא  ְבֵרי  ּדִ )ְמָנחֹות צט:(  ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ם ַמה  ּוְתַקּיֵ

ַמח  ִני ִיׂשְ ָך, ִאם ָחַכם ּבְ ם ּבְ ֻקּיַ ּיְ י, ְוֵעיַני ֶאל ה' ׁשֶ ח ִלּבִ ּמַ ִני ְוׂשַ ְרׁשּות ִלְפטֹר ֵמֶהם, ֲחַכם ּבְ

ם ֲאִני ָאֵמן. י ּגַ ִלּבִ

ַעְדֶכם. יר ּבַ ֵלמּות ּוַמְעּתִ ׁשְ ׁשּוב ְמֵהָרה ְלֵאיָתְנָך ּבִ ּתָ ה ׁשֶ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

כח

ן תק"צ ַאֶדעס. ַרְך, יֹום ב' ָוֶאְתַחּנַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ֶזה  ּבָ ְוָכל טֹוב  לֹום  ְוׁשָ ים  ַחּיִ ְחֶיה.  ּיִ ׁשֶ ִיְצָחק  ָהַרב  ִתיק מֹוֵרנּו  ַהּוָ ִני  ָהַרּבָ ֲחִביִבי  ִני  ּבְ ַלֲאהּוִבי 

ן ְיִהי ָרצֹון. א ָלֶנַצח ָאֵמן ּכֵ ּוַבּבָ

ת קֶֹדׁש ֶהָעַבר  ּבַ ׁשַ ָכאן ּבְ לֹום. ְותֹוָדה ָלֵאל ָהִייִתי ּבְ ה ְלׁשָ אִתי ֵהּנָ ּבָ י ְלָך ׁשֶ ַתְבּתִ יֹום ו' ּכָ ּבְ
אֹוְרִחים  ים  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ ֶאְצִלי  ְוָהיּו  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ָנכֹון  ַעל  ַהּכֹל  ְוָהָיה 

ן  ית ה', ִמי ִיּתֵ ְעָין ַהּיֹוֵצא ִמּבֵ ְלנּו ֵמַהּמַ ר ִקּבַ ְבֵרי ֱאֶמת ֲאׁשֶ י ְקָצת ּדִ ְרּתִ ֵני ָהִעיר, ְוִדּבַ ּוְקָצת ּבְ

ָתם. ֻעּלָ ָרֵאל ְוַיֲעׂשּו ּפְ ֵלב ִיׂשְ ְנסּו ּבְ ּכָ ּיִ ׁשֶ

ָכל יֹום ָויֹום ְצִמיַחת ֶקֶרן ְיׁשּוָעה,  ֱאֶמת ְיכֹוִלים ִלְראֹות ּבְ ִלים ֵהיֵטב ּבֶ ּכְ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ְוִהּנֵה ּכְ
ה  ִפּלָ ַהּתְ ת  ְתִחּלַ ּבִ ְוֵכן  ְיׁשּוָעה',  ֶקֶרן  'ַמְצִמיַח  יֹום  ָכל  ּבְ ְמָבְרִכים  ָאנּו  ׁשֶ ּוְכמֹו 

ְצִריִכים  אי  ּוְבַוּדַ ְיׁשּועֹות',  'ַמְצִמיַח  אֹורֹות  ַהּמְ ת  ִבְרּכַ ּבְ ְוֵכן  ְיׁשּוָעה',  'ַמְצִמיַח  אֹוְמִרים 

ָעה,  ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ַרְך ַמְצִמיַח ְיׁשּועֹות ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֵלם, ׁשֶ ֵלב ׁשָ ֶזה ּבְ ְלַהֲאִמין ּבָ

ֵלמּות  ׁשְ ֶעֶצם ַהְיׁשּוָעה ּבִ י ׁשֶ ים ֵלב ָלֶזה. ְוַאף ַעל ּפִ ׂשִ ּמֵ ּוְקָצת ְיכֹוִלים ִלְראֹות ֵמָרחֹוק ִמי ׁשֶ

ּנּו", ַאף ַעל  ְעָיה נ"ט( "ִליׁשּוָעה ָרֲחָקה ִמּמֶ תּוב )ְיׁשַ ּכָ נּו ְמֹאד ְמֹאד, ּוְכמֹו ׁשֶ ֲעַדִין ְרחֹוָקה ֵמִאּתָ

ְרנּו, ַעל  ּבַ ּדִ ק ֶאת ַעְצָמם ַעל ְיֵדי ֶזה ׁשֶ ה ְיכֹוִלין ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצָמם ּוְלַחּזֵ ה ַהְרּבֵ י ֵכן ַהְרּבֵ ּפִ

ַרְך ַמְצִמיַח ְיׁשּועֹות. ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֲאִמיִנים ׁשֶ ּמַ ְיֵדי ׁשֶ
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עֹוֵבר ָעֶליָך ְמִרירּות  ֶ י ֲאִני יֹוֵדַע ֵמָרחֹוק ַמה ּשׁ ה, ּכִ ָבִרים ָהֵאּלֶ ִני ֵהיֵטב ַלּדְ ָך ּבְ ים ִלּבְ ׂשִ
ה טֹוָבה  ָך ְמֵהָרה, ַאְך ִמּדָ ֵלם ִמּמְ יֵקם ִויַבּטְ ַרֲחָמיו ַיְמּתִ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ְמִרירּות. ַהּשׁ ּדִ

ָכל ֵעת, ַוֲאִני  ַרְך ׁשֹוֵלַח ְיׁשּוָעתֹו ֵאֶליָך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ה ַהּשׁ ה ַהְרּבֵ י ַהְרּבֵ י ֲאִני יֹוֵדַע ּכִ ה, ּכִ ְמֻרּבָ

ה ְלִהְתָקֵרב  ֵלמּות, ְוִתְזּכֶ ׁשְ ְצַמח ְיׁשּוָעְתָך ּבִ ל סֹוף ּתִ ּסֹוף ּכָ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ה ּוְמַיֵחל ְלַהּשׁ ְמַקּוֶ

ה  ִפּלָ ְוַהּתְ ַהּתֹוָרה  ַעל  ַעְצְמָך  ִלְקּבַֹע  ת,  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ִלְתׁשּוָבה  ִלְזּכֹות  ֱאֶמת  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ֵאָליו 

יַח ַעל ׁשּום  ּגִ ׁשְ עּור ָוֵעֶרְך, ְוַאל ּתַ ִלי ׁשִ ַרְך. ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ, ְמֹאד ְמֹאד ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ָך. ִלּבְ ְכַנס ּבְ ּנִ ַעת ׁשֶ ֲחִליׁשּות ַהּדַ

ב  ּלֵ ּבַ מּוָסר  ָהאֹוְמִרים  ַאְחָרא,  ְטָרא  ְוַהּסִ ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ ל  ׁשֶ מּוָסר  ְלִדְבֵרי  ַמע  ׁשְ ּתִ ְוַאל 
רֹוִצים ִלְתּפֹס ּבֹו, לֹא ּתֹאֶבה ְולֹא  ַעט ַהּטֹוב ׁשֶ ב ּוְלַרֵחק ִמּמְ ִביל ְלַהֲחִליׁש ַהּלֵ ׁשְ ּבִ

לֹום,  י ִאם ְלָקֵרב ְולֹא ְלַרֵחק ַחס ְוׁשָ ְבֵרי ּתֹוָכָחה ּומּוָסר ּכִ י ֵאין ׁשֹוְמִעין ּדִ ַמע ָלֶהם, ּכִ ׁשְ ּתִ

ַנת  ּוָ ל ּכַ ּכָ ֵהָמה ְטהֹוָרה ֲהָלָכה ד' אֹות כז(, ׁשֶ כֹור ּבְ ן ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות, ִהְלכֹות ּבְ ֶזה )ַעּיֵ ה ּבָ ָך ַהְרּבֵ י ִעּמְ ְרּתִ ּבַ ָבר ּדִ ר ּכְ ֲאׁשֶ ּכַ

ָנָתם  ּוָ ה ֶאת ָהָאָדם, ֵאין ּכַ ים ַהְרּבֵ ּמֹוִכיִחים ּוְמַבּזִ ָאר ִסְפֵרי מּוָסר ׁשֶ ית ָחְכָמה" ּוׁשְ ָה"ֵראׁשִ

ָכל ֵעת, ְלָהִבין  ה ְצִריִכין ָלׂשּום ֵלב ּבְ י ִאם ְלָקֵרב. ְויֹוֵתר ִמּזֶ ַרְך ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ְלִהְתַרֵחק ֵמַהּשׁ

ּומּוָסר  ַהּתֹוָכָחה  ְיֵדי  ַעל  לּות  ְ ְוִהְתַרּשׁ ִהְתַרֲחקּות  ׁשּום  לֹום  ְוׁשָ ַחס  יַע  ַיּגִ ּלֹא  ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ

הּוא  ב  ַהּלֵ ַעל  א  ּבָ ׁשֶ ּומּוָסר  ַהּתֹוָכָחה  ִהְתעֹוְררּות  ׁשֶ ִלְהיֹות,  ָיכֹול  י  ּכִ ב,  ּלֵ ּבַ ְכָנס  ּנִ ׁשֶ

ּוְבָכל  ָהָאָדם,  ַעל  ִמיד  ּתָ אֹוֵרב  ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ ֲאָבל  יֹום,  ָכל  ּבְ ַהּיֹוֵצא  רֹוז  ֵמַהּכָ ה  ָ ֻדּשׁ ֵמַהּקְ

ים  ַחּיִ ַהְינּו ַסם  ּדְ ִחינֹות  ּבְ ֵני  ׁשְ ֶהם  ּבָ ֵיׁש  עֹוְבִרים ַעל ָהָאָדם  ׁשֶ ה  ּוַמֲעׂשֶ ּבּור  ּדִ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ

ְך  י ָהרֹב ְמַהּפֵ ן ַעל ּפִ ם ָזָכה ְוכּו', ַעל ּכֵ ְמּתֶ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )יֹוָמא עב:( ְוׂשַ מֹו ׁשֶ ְוַסם ָמֶות ּכְ

ן  לֹום, ַעל ּכֵ ל ֵלב ָהָאָדם ַחס ְוׁשָ ֵ ְיָקא ַעל ְיֵדי ֶזה ְלַרֵחק ּוְלַרּשׁ ים, ְורֹוֶצה ּדַ ְבֵרי ֱאלִֹקים ַחּיִ ּדִ

ְצִריִכין ָלׂשּום ֵלב ָלֶזה ֵהיֵטב.

ַח ֶאת  ּמֵ ּנּו, ּוְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו ּוְלׂשַ ֵצל ִמּמֶ ה ֵעצֹות ֵאיְך ְלִהּנָ ּמָ ּוְכָבר ְמבָֹאר ֶאְצֵלנּו ּכַ
ה אֹור ָהאֹורֹות ַעל  ּלָ ּגִ ב ׁשֶ ּגָ ׂשְ ְפָלא ְוַהּנֹוָרא ְוַהּנִ ֶרְך ַהּנִ ַעְצמֹו, ּוִבְפָרט ַעל ְיֵדי ַהּדֶ

ה  ּנָ ּה, ּוִמּמֶ ּה ְוִסיב ּוְבֵלּה ּבָ ּה ַוֲהֹפְך ּבָ עֹוִדי" )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן רפ"ב(. ֲהֹפְך ּבַ ָרה ֵלאלַֹקי ּבְ סּוק "ֲאַזּמְ ּפָ

ָחָדׁש,  ֵעיֶניָך ּכְ ה ּבְ ֶרְך ַהּזֶ ּנּו. ּוְבָכל יֹום ָויֹום ִיְהֶיה ַהּדֶ ה טֹוָבה ִמּמֶ ֵאין ְלָך ִמּדָ זּוַע, ׁשֶ לֹא ּתָ

ּוָבֶזה  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ָהִרחּוק  ַתְכִלית  ּבְ ָרחֹוק  הּוא  ִאּלּו  ּכְ יֹום  ָכל  ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת  ִלְראֹות 

י  ּבִ י ֵכן ֲעַדִין ֵיׁש  ּפִ ֶזה, ַאף ַעל  ּכָ עֶֹצם ִרחּוקֹו  ּבְ ח ֶאת ַעְצמֹו ׁשֶ ּמַ ִויׂשַ ה  ְיַחּיֶ ְיָקא  ּדַ ַעְצמֹו  ּבְ

ָאנּו  ה ִמְצוֹות נֹוָראֹות ׁשֶ ּמָ ה ְנֻקּדֹות טֹובֹות ִמּכַ ה ְוַכּמָ ּמָ י ּכַ ם ֵיׁש ּבִ ע, ַאף ּגַ ֵאיִני ָרׁשָ ְמַעט ׁשֶ

א  ַמע ּדָ א ְלַמׁשְ ֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו, ִאְלָמֵלא ָלא ָאֵתיָנא ְלָעְלָמא ֶאּלָ ָכל יֹום. ַאׁשְ ִמין ּבְ ְמַקּיְ
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ַעל  נּו,  ּיֵ ּדַ ְולֹוַמר  ְלהֹודֹות  יִקין  ַמְסּפִ ָאנּו  ֵאין  ְוכּו',  ְוכּו'  ם  ּיָ ּכַ יָרה  ׁשִ ָמֵלא  ִפינּו  ִאּלּו  נּו.  ּיֵ ּדַ

ה  ֵהּנָ ּכָ ָועֹוד  עֹוד  ַמְענּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ה.  ַהּזֶ ב  ּגָ ׂשְ ַהּנִ ַהִחּדּוׁש  ֹמַע  ִלׁשְ ִכינּו  ּזָ ׁשֶ

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ה  ִמּזֶ ֶיֶתר  ה,  ַהְרּבֵ ֲחִזיִקים  ַהּמַ ים  ַהְמַעּטִ ָבַרי  ּדְ יעּו  ִהּגִ ּכֹה  ַעד  ה,  ְוָכֵהּנָ

ה. ְלַהֲאִריְך ַעּתָ

ָכל ֵעת. ֵלָמה ּבְ ה ִליׁשּוָעה ׁשְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ִני מֹוֵרנּו ָהַרב  ה. ּוִבְפָרט ְלֶבן ֲאחֹוִתי ְיִדיִדי ָהַרּבָ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
ֱחָטא  ְכַעס ְוַאל ּתֶ ֶלָך, ְוַאל ּתִ ֵלְך ַעל ה' ְיָהְבָך ְוהּוא ְיַכְלּכְ ַאְייִזיק ֵנרֹו ָיִאיר, ַהׁשְ

ִים. ְזכֹר ֵהיֵטב  ת ֲאִריַכת ַאּפַ ִמּדַ ל ַעְצְמָך ְמֹאד ּבְ ָרכֹות כט:(. ַהְרּגֵ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )ּבְ מֹו ׁשֶ ּכְ

ָך ֶאֶלף  ן יֹוִסיף ה' ִעּמְ ַרְך, ּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ ָך ַהּשׁ ה ִעּמְ ָעׂשָ ְפָלאֹות ׁשֶ ל ַהֲחָסִדים ְוַהּנִ ֵהיֵטב ֶאת ּכָ

עֹוֵבר  ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ָכל ֵעת, ְוַתֲאִמין ׁשֶ ל טֹובֹוָתיו ַוֲחָסָדיו ּבְ ָעִמים, ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמֹאד ְלַקּבֵ ּפְ

ַעְצְמֶכם  יל  ְלַהְרּגִ ַהּיֹום ַלה'  ֶיְדֶכם  ִמְלאּו  ַהּכֹל ְלטֹוַבְתֶכם;  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  ֲעֵליֶכם 

י ֵאין  ִמים. ּכִ ָאר ַהּיָ ׁשְ ן ּבִ ּכֵ ל ׁשֶ ה ִמּכָ תֹו ְמֻרּבָ ְרּדָ ּטִ יֹום ׁשֶ ָכל יֹום, ֲאִפּלּו ּבְ ה ּבְ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ּבְ

יֹוְדִעים  ם  ַאּתֶ ר  ֲאׁשֶ ּכַ יֹום,  ָכל  ּבְ ְלַעְצָמן  חֹוְטִפין  ֶ ּשׁ ַמה  ִאם  י  ּכִ ֵמָהָאָדם  ָאר  ִנׁשְ

ַעְצְמֶכם ָהֱאֶמת. ּבְ

ֱאֶמת ָלֶנַצח. ְבֵרי ּדֹוְדָך אֹוַהְבָך ּבֶ ּדִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

י  ִני ַרּבִ ד ְלַיד ָאִחיָך הּוא ּבְ ְלחֹו ִמּיָ ְרֶאה ְלָחְתמֹו ּוְלׁשָ ְכָרְך ּפֹה ּתִ ֶרת ַהּמֻ ִני, ָהִאּגֶ ֲאהּוִבי ּבְ
י עֶֹצם  י ָיַדְעּתִ ּתּוַכל ִלְקרֹותֹו, ּכִ ֵדי ׁשֶ י אֹותֹו ּכְ י לֹא ָחַתְמּתִ ְכָנא ֵנרֹו ָיִאיר, ּכִ ׁשַ

ה,  ה ַהְרּבֵ ּבּוִרים ַהְרּבֵ י ְצִריִכין ּדִ י, ְוָכְך ָיֶפה ְלָך. ּכִ ּנִ ה ִדְבֵרי ֱאֶמת ִמּמֶ ֹמַע ַהְרּבֵ ׁשּוָקְתָך ִלׁשְ ּתְ

ר ְלָכְך נֹוַצְרנּו. ֶזה ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ ָאנּו ְצִריִכין ָלבֹוא ּבָ ֶ ה ָלבֹוא ְלַמה ּשׁ א ַהאי ְואּוַלי ִנְזּכֶ ּלָ ּכֻ

"ל. ָנָתן ַהּנַ
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כט

ְסִליחֹות תק"צ. ַרְך, אֹור ְליֹום ב' ּדִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

י  ִני ּכִ ַעל ֲעָגָלה ִרּמַ י, ּוְכָבר ָהִייִתי מּוָכן ַהּיֹום ִלְנסַֹע, ְוַהּבַ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִני, ִמְכּתָ ֲאהּוִבי ּבְ
י  ְבּתִ ְתַעּכַ ּנִ בֹוא ַעד ׁשֶ ּיָ ָעה ׁשֶ ָכל ׁשָ ּלֹו ַהּיֹום ְלֶדֶרְך ָקרֹוב, ְוָאַמר ּבְ יר ֲעָגָלה ׁשֶ ּכִ ִהׂשְ

ֵעת  ד. ּכָ ֵאין ְמִביִנים ַהּטֹוָבה ִמּיָ י ׁשֶ ָעֵבד ַרֲחָמָנא ְלָטב ָעֵבד, ַאף ַעל ּפִ ל ַהּיֹום. ְוָכל ַמה ּדְ ּכָ

אי ִיְהֶיה ַעל רֹאׁש  ַוּדַ ּבְ ַחְסֵדי ד' ׁשֶ ין. ֻמְבְטַחִני ּבְ ֶרְך טּוְלְטׁשִ ע עֹוד ּדֶ ְרֶאה לֹא ֶאּסַ ִפי ַהּנִ ּכְ

עֹות  ִנים ַהּמָ ל ּפָ ָך ְלאּוַמאן ַעל ּכָ ח ְלָהִביא ִעּמְ ּכַ ׁשְ ם ַאל ּתִ ַרְך, ּגַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ָנה ּבְ ָ ַהּשׁ

ַעְצמֹו  ּבְ ע  ּסַ ּיִ ׁשֶ ְלָזְרזֹו  ּתּוַכל  ְוִאם  ר.  ֶאְפׁשָ ִאם  ח"ש  י  ֵמַרּבִ ם  ּגַ ְמׁשֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ִהְבִטיַח  ׁשֶ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ֵעיֵני ַהּשׁ דֹול ְמֹאד ְמֹאד ּבְ נּו ּגָ ּלָ ָנה ׁשֶ ָ י רֹאׁש ַהּשׁ ֵרי לֹו, ּכִ ֶריָך ְוַאׁשְ ְלאּוַמאן ַאׁשְ

ּנּו. ֵאין ְלַמְעָלה ִמּמֶ ׁשֶ

ים ּוְכִתיָבה ַוֲחִתיָמה טֹוָבה. לֹום ְוַחּיִ ה, ׁשָ יֹוֵתר ִמּזֶ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ל
ֵבי תקצ"א ִמְכּתְ

ת ֶלְך תקצ"א. ָרׁשַ ת קֶֹדׁש ּפָ ּבַ ם, יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. ִני ַוֲחִביִבי ָהַרּבָ ים ְוָכל טּוב ַלֲאהּוִבי ּבְ לֹום ְוַחּיִ ׁשָ

ה  ֵהּנָ ַעד  ה.  ּתֶ ׁשְ ַהּמִ ְיֵמי  ְבַעת  ׁשִ ל  ּכָ ׁשּוִריֶוועץ  ָפר  ּכְ ּבַ ְבנּו  ׁשַ ּיָ ׁשֶ ַמְעּתָ  ׁשָ אי  ַוּדַ ּבְ ְוִהּנֵה 
ִלְראֹות  ה  ִנְזּכֶ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ַיַעְזבּוִני,  ַאל  יָבה  ְוׂשֵ ִזְקָנה  ַעד  ְוַגם  ְוכּו'  ַרֲחָמיו  ֲעָזרּוִני 

ָאנּו רֹוִאים ְצִמיַחת ֶקֶרן  י ְלָך ׁשֶ ַתְבּתִ ָקרֹוב ְלֵעיֵנינּו. ּוְכָבר ּכָ ה ְיׁשּוָעתֹו ּבְ ְצַמח ְוִתְתַגּלֶ ּתִ ׁשֶ

ָכל יֹום ּוְבָכל  ים ְמֹאד ְמֹאד ּבְ ָכל ֵעת, ַאְך ֲעַדִין ָאנּו ְצִריִכין ִליׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ַרּבִ ְיׁשּוָעה ּבְ

ִמיד ִלְהיֹות  ִבים ּתָ ֱאֶמת ְוָאנּו ְמֻחּיָ ַרְך ּבֶ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ה ִלְהיֹות ּכִ ר ִנְזּכֶ ָעה, ַעד ֲאׁשֶ ֵעת ּוְבָכל ׁשָ

ל  נּו ִעם ּכָ ָבר ִהְפִליא ַלֲעׂשֹות ִעּמָ ר ּכְ ל ַהֲחָסִדים ְוַהּטֹובֹות ֲאׁשֶ מֹוִדים ַעל ֶהָעָבר ַעל ּכָ

ם ְוכּו' ְוכּו',  ּיָ יָרה ּכַ ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ׁשִ ַגׁשְ ה ֳאָפִנים ּבְ ה ְוַכּמָ ַכּמָ ֶאָחד ְוֶאָחד ּבְ

יֵענּו  ְויֹוׁשִ דֹוִלים,  ַרֲחָמיו ַהּגְ ּבְ ַרֵחם ָעֵלינּו  ּיְ ׁשֶ א  ִיְהֶיה ָלנּו ּכַֹח ִלְצעֹק ַעל ְלַהּבָ ְיֵדי ֶזה  ְוַעל 

ּדֹורֹות  ְפָרט ּבַ ֶזה ָהעֹוָלם, ּבִ ט ּבְ ֵ ּשׁ ר ִמְתּפַ צּולֹות ָים ִמיֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֲעָמד ֲאׁשֶ ָלֵצאת ִמּמְ
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י ֵכן ָאנּו רֹוִאין ִנְפְלאֹוָתיו  ַנְפׁשֹו. ְוַאף ַעל ּפִ ל ֶאָחד ּבְ ר יֹוֵדַע ּכָ ֲאׁשֶ יָחא ּכַ בֹות ְמׁשִ ִעּקְ לּו ּבְ ַהּלָ

נּו ַעד ֵאין סֹוף. ה ְוִהְפִליא ַחְסּדֹו ִעּמָ ָבר ִהְרּבָ י ּכְ זֹאת, ּכִ ְמצּוָלה ּכָ ּבִ

"ל, ִלְהיֹות מֹוֶדה ַעל ֶהָעָבר ְוצֹוֵעק ֶלָעִתיד ָלבֹוא,  ֶדֶרְך ַהּנַ ָכל ֵעת ּבַ ן ְצִריִכין ֵליֵלְך ּבְ ַעל ּכֵ
ָכל ַמה  ָך ּבְ ח ַנְפׁשְ ּמַ ִני ַוֲחַזק ְוׂשַ ִעְנָין ֶזה. ֲחַזק ּבְ ה ּבְ י ַהְרּבֵ ּנִ ַמְעּתָ ִמּמֶ ָבר ׁשָ ר ּכְ ֲאׁשֶ ּכַ

י לֹא ַיֲעזֹב אֹוְתָך. ם ּכִ ֵ ַהּשׁ ּתּוַכל, ּוְבַטח ּבְ ֶ ּשׁ

ה ִליׁשּוָעְתָך. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ל  ּכָ ְלַבְבֶכם  ְוַיֲאֵמץ  ִחְזקּו  ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ּדְ ֶנֶאְמרּו  ם  ְלֻכּלָ לֹום.  ׁשָ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ְלָכל 
ַהְמַיֲחִלים ַלה'.

לא

ָרה תקצ"א. י ׂשָ ם, יֹום א' ַחּיֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

הּוג. ּנָ לֹום ּכַ ׁשָ

י  ְמּתִ ָבר ִהְקּדַ דֹול, ּוְבַחְסֵדי ה' ּכְ ֲאִריכּות ּגָ סֹוף יֹום ד' ּבַ ֲעַמִים. ֶאָחד ּבְ י ּפַ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ְקָך  ַחת ֻקְלמֹוִסי ְלַחּזֶ ַלח ה' ּתַ ר ׁשָ ׁשּוָבה ְנכֹוָנה אֹור ְליֹום ד' ֲאׁשֶ יב לֹו ּתְ ְלָהׁשִ

ֶרת ְמֹאד,  אי ֶהֱחָיה אֹוְתָך ָהִאּגֶ ַוּדַ י ּבְ ִני ּגֹוי ְוכּו'. ְלַדְעּתִ ּלֹא ָעׂשַ ִמיד ַעל ׁשֶ ְמָחה ּתָ ׂשִ ִלְהיֹות ּבְ

יב ִלי  ׁשִ ת קֶֹדׁש, ּתָ ּבַ מּוְך ִלְכִניַסת ׁשַ ב ַעד יֹום ו' ַהּסָ ְכּתָ יַע ְלָך ֶזה ַהּמִ ְרֶאה לֹא ִהּגִ ִפי ַהּנִ ַאְך ּכְ

ָך  עֹוֶלה ַעל ִלּבְ ְבָך, ּוְמֹאד ִנְפֵלאִתי ָעֶליָך ַעל ׁשֶ ַעם ִמְכּתָ יַעִני עֹוד ַהּפַ . ּוְביֹום ו' ִהּגִ ְלּתָ ִאם ִקּבַ

ַרֲחָמיו  ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ם. ַהּשׁ ִחּנָ חֹוָרה ּבְ י הּוא ַרק ָמָרה ׁשְ עֶרעד ]ַצו ִגּיּוס[, ּכִ ַחד ֵמִעְנַין ַהָאְטׁשֶ ּפַ

ם  ִחּנָ ּבְ ֵחד  ְלִהְתּפַ ְלָך  ָחִליָלה  ֲאָבל  ַהּזֹאת.  ָרה  ַהּמָ ֵזָרה  ִמּגְ ה  ֵמַעּתָ יֵלם  ְוַיּצִ ַעּמֹו  ַעל  ָיחּוס 

ָרֵאל,  ָצרֹות ִיׂשְ ף ּבְ ּתֵ ּתַ ה רֹוֶצה ְלִהׁשְ ֲעבֹוַדת ה'. ִאם ַאּתָ ַעט ִעְסְקָך ּבַ ל ַעְצְמָך ִמּמְ ּוְלַבְלּבֵ

ָדנּו  ּמְ ּלִ ָרִכים ׁשֶ י ּדְ ֵזָרה זֹאת, ֲאָבל ַהּכֹל ַעל ּפִ ל ְוִלְצעֹק ָמָרה ַעל ּגְ ּלֵ אי ָיֶפה ְלָך ְלִהְתּפַ ַוּדַ ּבְ

ם  תֹוכֹו ּגַ יֹום ִלְצעֹק ַעל ָצרֹות ַנְפׁשֹו, ְוָאז ִיְכלֹל ּבְ ָעה ּבְ ַהְינּו ְלַיֵחד ׁשָ דֹוׁש ַז"ל. ּדְ מֹוֵרנּו ַהּקָ

ה  ם ַעּתָ זֹאת, אּוַלי ָיחּוס אּוַלי ְיַרֵחם. ֲאָבל ּגַ ֵזָרה ָמָרה ּכָ ָיֵמינּו ִנְגְזָרה ּגְ ר ּבְ ְצָעָקה ַהּזֹאת ֲאׁשֶ

נּו ֲעַדִין,  ְמָצִאים ּבָ ּנִ ֻקּדֹות טֹובֹות ׁשֶ ל ַהּנְ ְמָחה ַעל ּכָ ׂשִ ל ַהּיֹום ּבְ ק ַעְצמֹו ִלְהיֹות ּכָ ְצִריִכין ְלַחּזֵ

ם,  ִחּנָ חֹוָרה ּבְ לֹום ָמָרה ׁשְ יְך ָעֶליָך ַחס ְוׁשָ ְמׁשִ ִני ֲחִביִבי ַאל ּתַ ָך. ָנא ּבְ ֱהִקיצֹוִתי ְועֹוִדי ִעּמְ
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ָאגֹות ּוָמָרה  ָאֵרי ַהּדְ יָרא, ּוְכמֹו ֵכן ׁשְ לֹום ְלָך ַאל ּתִ קֹוְמָך ֵמֲחַמת ֶזה; ׁשָ ְוָחִליָלה ְלָך ָלזּוז ִמּמְ

ה ַרֲחָמָנא ִלְצַלן. יִקים ַהְרּבֵ ָלל ּוַמּזִ ם, ְוֵאיָנם מֹוִעיִלים ּכְ ִחּנָ ם ּבְ ּלָ ָך ּכֻ ּלְ חֹוָרה ׁשֶ ׁשְ

ם  ַצַעְרָך, ַאְך ָמָצאִתי ּגַ ֶהֱאַרְכּתָ ּבְ ְבָך ִמּיֹום ג' ׁשֶ ְכּתָ דֹול ִמּמִ ה ָהָיה ִלי ַצַער ּגָ ְתִחּלָ ְוִהּנֵה ּבִ
ַדְרֵכי  ה ַעְצְמָך ּבְ ה ְמַחּיֶ ַאּתָ ָך ׁשֶ ּלְ ֻקּדֹות טֹובֹות ׁשֶ ֵהם ַהּנְ י ׁשֶ ָאֲהָבה ַנְפׁשִ ם ֶאת ׁשֶ ׁשָ

ל  ְמַעט ִהְתּבֹוְדדּות ּוְצָעָקה. זֹאת ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי ֶזה ֶחְלִקי ִמּכָ נּו ַז"ל ּבִ ְוַרּבֵ ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו 

לּו  ַקּבְ ּתְ ן ׁשֶ ים; ּוִמי ִיּתֵ דֹוׁשִ ת ֲעצֹוָתיו ּוְדָבָריו ַהּקְ ֶכם ְמַעט ֲאִמּתַ י ּבָ ָבר ִהְכַנְסּתִ ּכְ ֶ ֲעָמִלי ַמה ּשׁ

ּוְמָזֵרז  ק  ַחּזֵ ּמְ ֶ ּשׁ ַמה  קּותֹו,  ִהְתַחּזְ קֹול  ּבְ ֵהיֵטב  ֹמַע  ִלׁשְ ר  ְוָהִעּקָ ָרָכיו.  ּדְ ָכל  ּבְ ְוֵתְלכּו  ַהּכֹל, 

ם ֵיׁש  ֵ ְהֶיה. ּוָברּוְך ַהּשׁ ּיִ ָכל ֵעת ָוֵעת ִיְהֶיה ֵאיְך ׁשֶ ַח ֶאת ַעְצֵמנּו ּבְ ּמֵ יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְלׂשַ ּוַמְזִהיר ּבְ

ָלא ָיִדיַע  ֶזה אֹור ָהאֹורֹות, אֹור ַצח ּוְמֻצְחָצח ּדְ ִכינּו ֵליַדע ֵמאֹור ּכָ ּזָ ֹמַח ַעל ׁשֶ ה ִלׂשְ ּמֶ ָלנּו ּבַ

א ַעל ִצּיּון  ֵרי ַהּבָ ִצּלֹו, ַאׁשְ ֵרי ַהחֹוֶסה ּבְ ּה ְוכּו'. ַאׁשְ ָקְיָמא ּבֵ ע ְוָלא ִאית ָמאן ּדְ ְוָלא ִאיְתַיּדַ

ּלֹו  ה ֶאת ׁשֶ אי ַיֲעׂשֶ ַוּדַ ים, ְוהּוא ּבְ ִהּלִ יְטַלאְך ּתְ ָרה ַקּפִ ָבָריו לֹוַמר ֲעׂשָ ם ּדְ ּלֹו ּוְמַקּיֵ דֹוׁש ׁשֶ ַהּקָ

ם ַהְבָטָחתֹו ְוכּו'. ְלַקּיֵ

י ֲהלֹא ֶזה  ֵלב ָהָאָדם, ּכִ ְכָחה ּבְ רֹון ְוׁשִ ַתן ִזּכָ ּנָ ִעים ׁשֶ ִמים ּדֵ ִני ֲחִביִבי ִנְפְלאֹות ּתְ ְרֵאה ּבְ
יְטַלאְך  ָרה ַקּפִ ִעְנַין ָהֲעׂשָ ֹמַח ּבְ יָך ִלׂשְ ְרּתִ ְדָבַרי ְולֹא ִהְזּכַ יָך ּבִ ְקּתִ ִחּזַ ָעִמים ׁשֶ ה ּפְ ּמָ ּכַ

ָבר ָהָרִגיל  יַח ֶאת ָהָאָדם ּדָ ּכִ ְכָחה ְלַהׁשְ ִ ּיּוַכל ּכַֹח ַהּשׁ ִעּתֹו ׁשֶ ה ָיֶפה ּבְ י ַהּכֹל ָעׂשָ ים, ּכִ ִהּלִ ּתְ

ְוָעֵלינּו  ִחיָרה,  ַהּבְ ָלנּו  ָנַתן  ַאְך  בֹוָתיו,  ַמְחׁשְ ָעְמקּו  ְמֹאד  י  ּכִ דֹוָלה.  ּגְ ְלטֹוָבה  ְוַהּכֹל  ּבֹו, 

ה,  ַהּזֶ ב  ּגָ ׂשְ ְוַהּנִ ַהּנֹוָרא  ִעְנָין  ּבְ נּו  ִעּמָ ַמל  ּגָ ר  ל ַהּטֹוב ֲאׁשֶ ּכָ ַעם ֶאת  ּפַ ָכל  ּבְ יר ַעְצֵמנּו  ְלַהְזּכִ

ּבּור  ּדִ ֵאיֶזה  ְלָך  ִלְכּתֹב  ְרצֹוִני  ה  ְוִהּנֵ ֶזה.  ּכָ ב  ּגָ ְוִנׂשְ ְונֹוָרא  ָקדֹוׁש  ֵצל  ּבְ ְלִהְסּתֹוֵפף  ִכינּו  ּזָ ׁשֶ

יַע. ְוַגם ֶזה  ֲחִרית ִהּגִ ת ׁשַ ִפּלַ ית ְוָהָיה ִנְצָרְך ְלָך, ַאְך ּתְ ִליׁשִ ה ׁשְ ְסֻעּדָ י ֶאְתמֹול ּבִ ְרּתִ ּבַ ּדִ ׁשֶ

ם. ֵ ּוָרה, ְועֹוד ָחזֹון ַלּמֹוֵעד ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ י ָהָיה ֵמִרּבּוי ָהַאֲהָבה ַהְמַקְלֶקֶלת ַהּשׁ ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ

ְמָחה ְוֶחְדָוה. ְבֵרי ׂשִ ָך ּדִ ֹמַע ִמּמְ ה ִלׁשְ ְתַגְעֵגַע ִליִדידּוְתָך ּוְמַצּפֶ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמִ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

י  ֵלם ֵמַרּבִ ַקּבְ ַהְלָוָאה ּוְבָקרֹוב ּתְ ל ָחָדׁש ּבְ ה רּוּבָ לׁשָ ַלח ִלי ׁשְ ׁשְ ּתִ י ׁשֶ ּתִ ׁשְ ּקַ ִני, ּבִ ֲאהּוִבי ּבְ
ם  ֵ ֲעָתא טּוָבא ַהּשׁ ִחיָקא ִלי ׁשַ י ּדְ ר, ּכִ ֶאְפׁשָ ָכל ַמה ּדְ ָבַרי ּכְ ם ּדְ ְמׁשֹון. ָנא ְלַקּיֵ ׁשִ

י ֵכן  ַאף ַעל ּפִ ְמָחה ׁשֶ ֲהֹפְך ְלׂשִ חֹוָרה, ַרק ּתַ ה ַאל ִיְהֶיה ְלָך ָמָרה ׁשְ ַרְך ְיַרֵחם. ְוַגם ִמּזֶ ִיְתּבָ

ִטיַדא  ׁשְ ם ָאְכלּו קּוְגיל ְוקֹוִליְטׁש ]ּפַ ת קֶֹדׁש, ְוֻכּלָ ּבַ ה אֹוְרִחים ַעל ׁשַ ּמָ ּתֹוָדה ָלֵאל ָהָיה ִלי ּכַ

יב ְוכּו'. ְבֵרי ֱאֶמת ְוַיּצִ ְבֵרי ּתֹוָרה ּדִ ְרנּו ּדִ ּבַ דֹולֹות[, ְוַגם ּדִ ְוַחלֹות ּגְ
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לב

ֶרְסֶלב. ָרה תקצ"א ּבְ י ׂשָ ֲחִרית יֹום ד' ַחּיֵ ַרְך, ׁשַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

הּוג. ּנָ לֹום ּכַ ׁשָ

ְבָך ָהָיה  ה ִמְכּתָ ׁשּוַאת ֵחן ֵחן לֹו ַעל ֶזה. ְוִהּנֵ ל ָחָדׁש, ּתְ ה רּוּבָ לׁשָ ם ׁשְ י, ּגַ ְלּתִ בֹו ִקּבַ ִמְכּתָ
ּוֶבֱאֶמת  ֶאְצְלָך,  ם טֹוב  רֹשֶׁ ים  עֹוׂשִ ַבי  ְכּתָ ּמִ ׁשֶ רֹוֶאה  ֲאִני  י  ּכִ דֹול,  ּגָ ְלַנַחת  ִלי 

ַרְך. ם ִיְתּבָ ֵ נּו ְלַהּשׁ ּלָ ּסּוִפין ׁשֶ ׁשּוַקת ָהְרצֹונֹות ְוַהּכִ ְתׁשּוַעת ה', ַעל ְיֵדי ּגֶֹדל ּתְ בּו ּבִ ם ִנְכּתְ ּלָ ּכֻ

ְוַגם לֹוַמר  ָכל יֹום,  ּבְ עֹות  ה ׁשָ ּמָ ּכַ ִלּמּוְדָך ֵהיֵטב, ִלְלֹמד  ּבְ ְוַתְתִמיד  ֶוֱאַמץ  ִני ֲחַזק  ָנא ּבְ
ָכל יֹום.  ָכל יֹום ּוְלַרֵחם ַעל ַעְצְמָך ּבְ יָחְתָך ּבְ ָכל יֹום, ְוַגם ְלָפֵרׁש ׂשִ ים ּוְתִפּלֹות ּבְ ִהּלִ ּתְ

ם  ַנת ִחּנָ ׁש ַמּתְ ָרׁש ְוֶאְביֹון ְלַבּקֵ ן, ְוִאם ָלאו ָלאו. ָעֵלינּו ַלֲעֹמד ּכְ ַרְך ִיּתֵ ם ִיְתּבָ ֵ ן ַהּשׁ ְוִאם ִיּתֵ

ה  ְכּתֹב ְלָך ְמַעט ִמּמַ ק ֵמעֶֹצם ַאֲהָבְתָך ִמּלִ נּו, אּוַלי ְיַרֵחם. ְולֹא אּוַכל ְלִהְתַאּפֵ יל ַנְפׁשֵ ְלַהּצִ

ַתח  ב ּפֶ ית יח, א(: "ְוהּוא יֹשֵׁ ֵראׁשִ סּוק )ּבְ ּפָ ז ּבַ ת קֶֹדׁש ֶהָעַבר. ְוַתְמִצית ָהִעְנָין ְמֻרּמָ ּבַ ׁשַ י ּבְ ָאַמְרּתִ ֶ ּשׁ

בּו ְבָקֵדׁש  ׁשְ ָבִרים א, מו(: "ַוּתֵ מֹו )ּדְ ָבה ְזַמן ַרב, ּכְ ָנה ְוַעּכָ ב ְלׁשֹון ַהְמּתָ ֹחם ַהּיֹום". יֹוׁשֵ ָהֹאֶהל ּכְ

י ִאם ַעל  ָרא ֵאָליו ה', ּכִ ִחיַנת ַוּיֵ ּלּות ֱאלֹהּות ּבְ ֵאין ָהָאָדם זֹוֶכה ְלִהְתּגַ ים"; ַהְינּו ׁשֶ ָיִמים ַרּבִ

ְך  תֹוְך ּכָ ּבְ י ׁשֶ ה ְזַמן ַרב. ְוַאף ַעל ּפִ ָ ֻדּשׁ ַתח ֹאֶהל ַהּקְ ב ֵאֶצל ּפֶ ין ּוִמְתַעּכֵ ב ּוַמְמּתִ ּיֹוׁשֵ ְיֵדי ׁשֶ

ה, ַאף ַעל  ֲאוֹות ּבֹוֵער אֹותֹו ַהְרּבֵ ַלל ַהּתַ ֵהם ּכְ עֹוֵבר, ַוֲחִמימּות ַהּיֹום ׁשֶ ֶ עֹוֵבר ָעָליו ַמה ּשׁ

ֵאֶצל  ב  ּוִמְתַעּכֵ ין  ּוַמְמּתִ ב  יֹוׁשֵ הּוא  ַרק  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְמקֹומֹו  ֶאת  יַח  ַמּנִ ֵאינֹו  הּוא  ֵכן  י  ּפִ

י  ֹחם ַהּיֹום". ְוָהֵבן ֵהיֵטב, ּכִ ַתח ָהֹאֶהל ּכְ ב ּפֶ ִחיַנת "ְוהּוא יֹוׁשֵ ים, ּבְ ים ַרּבִ ַתח ָיִמים ּוְזַמּנִ ַהּפֶ

ב ְלָאחֹור, אֹו  ַתח ְוהּוא ׁשָ ְפָעִמים ָהָאָדם ֵאֶצל ַהּפֶ ּלִ ְדָבָריו ַז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' מח( ׁשֶ ִאיָתא ּבִ

ְצִחי  ְכִליתֹו ַהּנִ ב ַעל ּתַ חֹוׁשֵ ָבר ְוכּו', ֲאָבל ִמי ׁשֶ ַעל ּדָ ֶנְגּדֹו ַהּבַ ט ָאז ּכְ ֵ ּשׁ ַח ּוִמְתּפַ ּטֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ

ׁשּום ֹאֶפן,  לֹום ּבְ קֹומֹו ַחס ְוׁשָ ב ְלָאחֹור, ְוֵאינֹו ָזז ִמּמְ ֱאֶמת, ֵאינֹו ׁשָ יו ּבֶ ֱאֶמת ְוָחס ַעל ַחּיָ ּבֶ

יִקים  ּדִ ְדָרׁש ְוֹאֶהל ַהּצַ ית ַהּמִ הּוא ֹאֶהל ּבֵ ה ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ַתח ֹאֶהל ַהּקְ ין ֵאֶצל ּפֶ ב ּוַמְמּתִ ַרק הּוא יֹוׁשֵ

ָרא ֵאָליו ה'" ְוכּו'.  לֹום. ְוַעל ְיֵדי ֶזה "ַוּיֵ ֹחם ַהּיֹום ּבֹוֵער ַחס ְוׁשָ י ׁשֶ ִרים ַאף ַעל ּפִ ׁשֵ ְוַהּכְ

ָכל ַמה  לּו ּבְ ִמים ַהּלָ ן ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות ִאיׁשּות ד, יט(. ּוַבּיָ )ַעּיֵ ֲאִריכּות יֹוֵתר  ה ְמבָֹאר ֶאְצִלי ּבַ ְוֶיֶתר ִמּזֶ
ַעם "ְוהּוא  ָכל ּפַ ר ּבְ ָך, ֲאִני ִנְזּכָ ָך ְוַכּיֹוֵצא ּבְ ֲאִני ׁשֹוֵמַע ִמּמְ ֶ עֹוֵבר ָעַלי אֹו ַמה ּשׁ ֶ ּשׁ

ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ְמֹאד,  ה  ָקׁשֶ ֵעיַנִים  ְליֹון  ַהּכִ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף  "ל.  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ָהֹאֶהל"  ַתח  ּפֶ ב  יֹשֵׁ

ִהְזִהיָרנּו  ָרִכים ׁשֶ י ַהּדְ ָכל ֵעת, ַעל ּפִ ְמָחה ּבְ ׂשִ ק ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ְצִריִכין ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו ּוְלַחּזֵ

ר  ה ּוִמְצוֹות ֲאׁשֶ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ְך עֹוְסִקים ְקָצת ּבְ תֹוְך ּכָ ּבְ נּו ַז"ל. ּוִבְפָרט ׁשֶ ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ
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ל  ׁשֶ ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ְזַמן  יַע  ִהּגִ י  ּכִ ְלַהֲאִריְך,  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ה  ִמּזֶ ָיֵתר  ְמָחֵתנּו.  ְוׂשִ ינּו  ַחּיֵ ֵהם 

ין ְוכּו'. ית ּוְתִפּלִ יַח ַטּלִ ֵרינּו ַמה ּטֹוב' ְוכּו', ּוְלַהּנִ ְמָחה 'ַאׁשְ ׂשִ ֲחִרית, ְולֹוַמר ּבְ ׁשַ

ם  ַאְבּתֶ "ּוׁשְ ג(  יב,  ְעָיה  )ְיׁשַ ְמֵהָרה  ם  ְתַקּיֵ ּיִ ׁשֶ ֵעת,  ָכל  ּבְ ֲחָדׁשֹות  ִליׁשּועֹות  ה  ַהְמַצּפֶ ָאִביָך  ְבֵרי  ּדִ

ִחיֵרי  לּון אּוְלַפן ֲחַדת ]ִלּמּוד ָחָדׁש[ ְוכּו' ִמּבְ ַתְרּגּומֹו 'ּוְתַקּבְ ׁשּוָעה", ּכְ ַעְיֵני ַהּיְ ׂשֹון ִמּמַ ׂשָ ַמִים ּבְ

א'. יַקּיָ ַצּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ּבּוד ָאב  ם ּכִ נּו ְלַקּיֵ ַרְך ְיַזּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ בֹוד ָאִבי ֵנרֹו ָיִאיר הּוא ֶאְצִלי ִמּיֹום א' ַעד ַהּיֹום, ַהּשׁ ּכְ
דֹוָלה. ְמָחה ּגְ ָראּוי, ּוְבׂשִ ֱאֶמת ּכָ ּבֶ

לג

ַלח תקצ"א. ׁשְ ַרְך, יֹום ג' ַוּיִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. ִני ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

לַֹח ֲעָגָלה ֲעבּוְרָך  ם ָרִציִתי ִלׁשְ ּכֵ ּבֶֹקר ַהׁשְ יֹום ו' ּבַ ּיֹום ה', ְוֵתֶכף ּבְ י ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ָאז  קּו  ִסּלְ ּלֹא  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְקָצת  ל  ֵ ִמְתַרּשׁ ָהִייִתי  ם  ּגַ ָתא.  ִמּלְ יע  ּיַ ִאיְסּתַ ְוָלא 

בּוַע ֶהָעַבר  ָ ּשׁ ָהָיה ּבַ ַחד ׁשֶ ָבא[, ְוֹגֶדל ַהּפַ הּוִדים ַלּצָ ָלה ָלַקַחת ַיְלֵדי ַהּיְ ְמׁשָ ֵזַרת ַהּמֶ ְקַראִטין ]ּגְ ַהּנִ

י ֵכן לֹא  ם, ַאף ַעל ּפִ ֵ רּוְך ַהּשׁ ַחד ּבָ ָעֶליָך ֵאין ׁשּום ּפַ י ׁשֶ ַדְעּתִ ּיָ י ׁשֶ אי, ַאף ַעל ּפִ ַוּדַ ָידּוַע ְלָך ּבְ

ת  ּבַ ׁשַ ִלְכִניַסת  ָסמּוְך  ת,  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ְך,  ּכָ ַאַחר  ַההּוא.  ֵעת  ּבָ ּפֹה  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ִלי  ַנְיָחא  ָהָיה 

ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ְוֵתֶכף  ַהּיֹום.  ׁש  ִקּדֵ ּוְכָבר  ַמְרִעיד,  י  ְוָעַמְדּתִ ְבָך,  ִמְכּתָ ׁשּוב  יַעִני  ִהּגִ קֶֹדׁש, 

יְנָחס ֶנֱאָמן, ְוָהִייִתי  י ּפִ ֶרת ְלַיד ַרּבִ י ָהִאּגֶ ַלְחּתִ ֶכף ְלֹפה, ְוׁשָ בֹוא ּתֵ ּתָ ֶרת ׁשֶ י ְלָך ִאּגֶ ַלְחּתִ ׁשָ

ָך, ְוֵאין קֹול ְוֵאין עֹוֶנה; ֶאְתמֹול ְלֵעת ֶעֶרב  ׁשּוָבה ֵמִאּתְ יג ּתְ ל יֹום א' ְויֹום ב' ְלַהּשִׂ ה ּכָ ְמַצּפֶ

י ְלָך  ַלְחּתִ ָ ּשׁ ִבי ׁשֶ ם ִמְכּתָ ּגַ יב ִלי ׁשֶ י אֹותֹו ַמה ֶזה. ֵהׁשִ ַאְלּתִ "ל ְוׁשָ ְנָחס ַהּנַ י ּפִ י ֶאת ַרּבִ ַגְעּתִ ּפָ

י ֵמֵאת ה' ָהְיָתה  י ְמֹאד ְוָרִאיִתי ּכִ יֹום א', ְוִנְבַהְלּתִ ֶרת ּבְ ְלחּו ׁשּום ִאּגֶ י לֹא ׁשָ ָידֹו, ּכִ ֲעַדִין ּבְ

ִעְנָין  ּבָ ה  ַהְרּבֵ עֹות  ּדֵ ִחּלּוֵקי  ֵיׁש  ּפֹה  י  ּכִ י.  ַנְפׁשִ ּבְ ֵעצֹות  ָלֵתת  ָלל  ּכְ יֹוֵדַע  ֵאיִני  ֵעת  ּכָ ּזֹאת. 

יֹוֵדַע ַמה  ֵאיִני  ן  ּכֵ ַעל  ְלֵהֶפְך,  ּוְקָצת אֹוְמִרים  ה  ִמּזֶ ׂשֹוֲחִקים  ְקָצת  ְתֶכם,  ִהּלַ ִמּקְ ָמע  ׁשְ ַהּנִ

ָלל;  ִלי ִאחּור ְוִעּכּוב ּכְ ד, ּבְ ֶכף ּוִמּיָ ְרֶאה ָלבֹוא ְלֹפה ּתֵ ה ּתִ הּוא, ַאּתָ ֲעׂשֹות; ַאְך ֵאיְך ׁשֶ ּלַ

י ֲאִני  ֵעיֵניֶכם ֲעׂשּו, ּכִ ן ָלבֹוא ְלֹפה, ַהּטֹוב ּבְ ם ּכֵ ְחֶיה רֹוִצים ּגַ ּיִ ְחֶיה ּוִבְנָך ׁשֶ ְוִאם זּוָגְתָך ּתִ

ִמים. ַאְך  ֵאּלּו ַהּיָ ְתֶכם ּבְ ְקִהּלַ ה ּבִ ֲעׂשֶ ֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּנַ ֶזה, ֵמֲחַמת ׁשֶ י ּבָ ְעּתִ ֵאיִני ָיכֹול ְלַגּלֹות ּדַ
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ל ַרע,  יְלֶכם ִמּכָ ה ֵאין ְלַהֲאִריְך, ַוה' ַיּצִ ד, ֶיֶתר ִמּזֶ ה ִמּיָ בֹוא ַאּתָ ִנים ּתָ ל ּפָ הּוא ַעל ּכָ ֵאיְך ׁשֶ

ַעל  ְיַרֵחם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ עֹוָלם,  ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ לֹום  ּוְלׁשָ ים  ְלַחּיִ ּובֹוֲאֶכם  ֵצאְתֶכם  ֹמר  ְוִיׁשְ

ׂשֹורֹות טֹובֹות. ִמיֵענּו ּבְ ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוַיׁשְ ל ַהּגְ ל ּכָ ָרֵאל, ִויַבּטֵ ִיׂשְ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

לד
]ָאַמר ַהַּמְעִּתיק: ִעְנָין חֹוַלַאת ַהִּנְזָּכר ָּכאן הּוא, ִּכי ְּבאֹותֹו ַהָּׁשָנה ָהָיה ַהַּפַעם ָהִראׁשֹון ַהחֹוַלַאת ֶׁשָּקְראּו 

ַאַחר ָּכְך ְּבֵׁשם ָחֶליֶרע ַרֲחָמָנא ִליְצָלן[

ב תקצ"א. ׁשֶ ַרְך, יֹום א' ַוּיֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה. ּיִ ְחֶיה. ּוְבנֹו ׁשֶ ּיִ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ים  ֲאָנׁשִ ה  ְלַכּמָ ַהחֹוַלַאת  יַע  ִהּגִ ּפֹה  ם  ּגַ י  ּכִ ֶאְצְלֶכם,  ָמע  ִנׁשְ ִיְהֶיה  אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ
ֶנֱחַלׁש  ת קֶֹדׁש  ּבַ ׁשַ ּבְ ַצֲעֵרנּו, ֱהיֹות  ֲאִני ֻמְכָרח ְלהֹוִדיַע  ן  ּכֵ ִלְצַלן. ַעל  ַרֲחָמָנא 

עְמרֹוב ְוָחְליֹו  ן מֹוֵרנּו ָהַרב ַיֲעקֹב ִמּנֶ מּוֵאל ּבֶ ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ׁשְ לֹוֵמנּו, ַהּוָ י ׁשְ ֵביִתי ֵמַאְנׁשֵ ּבְ

מּוְך ְלֵביִתי ִנְפְטָרה  ד ַהּסָ י יֹוָנה ְמַלּמֵ ֵבית ַרּבִ ן ְמֹאד ְמֹאד, ְוַגם ּבְ ֵבד ָעָליו ְמֹאד, ְוהּוא ְמֻסּכָ ּכָ

ִבין ֵמַעְצְמָך. ַאְך ַאף  ֵעת, ְוֹגֶדל ַצֲעֵרנּו ּתָ ָמע ּכָ ׁשְ ה ַאַחת ֶאְתמֹול, ְוַהּכֹל ֵמַהחֹוָלַאת ַהּנִ ַיְלּדָ

יל  ר ִהְגּדִ ְפָלא ֲאׁשֶ ֹגֶדל ַחְסּדֹו ַהּנִ ְמעּוף צּוָקה ַהּזֹאת, ּבְ ה ּבִ ם ַעּתָ ה ַעְצִמי ּגַ י ֵכן ֲאִני ְמַחּיֶ ַעל ּפִ

ֶזה )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן  ר יֹוֵדַע ִנּגּון ּכָ ֶזה ֲאׁשֶ הֹוִדיָענּו ֵמאֹור ּכָ מֹו, ׁשֶ ַרְך ׁשְ ָעַלי ָיִחיד ַקְדמֹון ִיְתּבָ

רּוְך  ל ֶאָחד. ּבָ ָעַבר ַעל ּכָ ֶ ל ַמה ּשׁ ה ּכָ ּגּון ַהּזֶ ַהּנִ ח'( ְוכּו' ְוכּו'. ְוֶלָעִתיד ָלבֹוא ַהּכֹל ִיְהֶיה ִנְכָלל ּבְ

עֹוָלם, ְלעֹוָלם לֹא  ֶזה ּבָ ׁש אֹור ּכָ ּיֵ ָהָיה ְוׁשֶ ָאנּו זֹוִכים ֲעַדִין ׁשֶ ר ַעד ּכֹה ֲעָזָרנּו, ׁשֶ ם ֲאׁשֶ ֵ ַהּשׁ

ּלֹא  ַרֲחָמיו ׁשֶ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ב ַהּשׁ ר ִסּבֵ ה ֶאת ַעְצִמי, ַעל ֲאׁשֶ ם ֲאִני ְמַחּיֶ דֹול. ּגַ ַחְסּדֹו ַהּגָ ֵנבֹוׁש ּבְ

ֲאִמין  ָלל ַעל ֶזה, ּתַ ְצַטֵער ּכְ ִני ֲחִביִבי ַאל ּתִ ְדלּו ַחְסֵדי ה', ָנא ּבְ ֹאד ּגָ ה, ַמה ּמְ אֶתם ֵהּנָ ּבָ

ם  ֵ ֶפׁש ֲעָזַרִני ַהּשׁ ה ִמּגֶֹדל ַצֲעִרי ַעד ַהּנֶ י ַהּכֹל ְלטֹוָבה ֲעצּוָמה ְונֹוָרָאה, ְוִהּנֵ ַרְך ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ּבְ

ד  ׁש ֵמָהעֹוָלם ָהִייִתי ְמַרּקֵ ּיֵ ִאם לֹא ָהִייִתי ִמְתּבַ ְך, ַעד ׁשֶ ל ּכָ ֶהֱחֵייִתי ֶאת ַעְצִמי ּכָ ַרְך ׁשֶ ִיְתּבָ

ר ְלַהֲאִריְך.  ִחיָצה ִאי ֶאְפׁשָ ַבר ָעֵלינּו ֶוֱאֶמת ה' ְלעֹוָלם, ּוִמּגֶֹדל ַהּנְ י ַחְסּדֹו ּגָ ְמָחה, ּכִ ֵמֲחַמת ׂשִ

ָקרֹוב. ְלָאְך ֶהֶרף ָיְדָך, ְוָיׁשּוב ֵאֵלינּו ִויַרֲחֵמנּו ּבְ ָרֵאל ְויֹאַמר ַלּמַ ַרְך ְיַרֵחם ַעל ִיׂשְ ם ִיְתּבָ ֵ ְוַהּשׁ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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לה

ב תקצ"א. ׁשֶ ם, אֹור ְליֹום ד' ַוּיֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק, ֵנרֹו ָיִאיר. לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ָ ים ְוַהּשׁ ַהַחּיִ

ְהֶיה ַהּכֹל  ּיִ ִמים, ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ֵאּלּו ַהּיָ ר ָעַבר ָעֵלינּו ּבְ ַמְעּתָ ְמַעט ֵמֲאׁשֶ ָבר, ׁשָ ִני ּכְ ֲאהּוִבי ּבְ
ֵמֲחַמת  ה,  ִמּזֶ יָך  ְוהֹוַדְעּתִ א'  יֹום  ּבְ ַעְצִמי  י  ְמּתִ ִהְקּדַ ָבר  ּכְ ָאנִֹכי  ה  ְוִהּנֵ ְלטֹוָבה, 

ִבים  לּו ִמְתַעּכְ ים ַהּלָ ִעּתִ ה, ַאְך ּבָ ָמע ֶאְצְלֶכם קֹול ָהַרַעׁש ַהּזֶ אי ִיְהֶיה ִנׁשְ ַוּדַ ּבְ י ׁשֶ ַדְעּתִ ּיָ ׁשֶ

יְנָחס אֹודֹות ִעְנָין  י ּפִ ֵבית ַרּבִ ַעְצִמי ּבְ ָעה זֹאת ָהִייִתי ּבְ יְנָחס. ּוְבׁשָ י ּפִ ֵבית ַרּבִ ִבים ּבְ ְכּתָ ַהּמִ

ם  ּגַ יב ׁשֶ ָך ֵאַלי, ְוֵהׁשִ י ֵאֶליָך, ּוֵמִאּתְ ּנִ ֶרת ִמּמֶ י אֹותֹו אֹודֹות ָהִאּגֶ ַאְלּתִ ַאֵחר, ּוְבתֹוְך ֶזה ׁשָ

בּוַע ֶהָעַבר  ׁשָ ּתֹוֵמם. ְוֵכן ָהָיה ּבְ י ִמׁשְ ָידֹו, ְוָעַמְדּתִ יֹום א' ֲעַדִין ּבְ י ְלֵביִתי ּבְ ַלְחּתִ ָ ּשׁ ֶרת ׁשֶ ָהִאּגֶ

דֹול  הּוא ֶחֶסד ּגָ ֵעיֶניָך ׁשֶ ה רֹוֶאה ּבְ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ה ַהּכֹל ְלטֹוָבה ּכַ יָך. ְוִהּנֵ ָבר הֹוַדְעּתִ ר ּכְ ֲאׁשֶ ּכַ

ַער  ָך ּגֶֹדל ַהּצַ ַדְעּתְ ֵער ּבְ ׁשַ ה ּתְ ה, ְוַעּתָ אֶתם ֵהּנָ בּוַע ֶהָעַבר ְולֹא ּבָ ׁשָ רֹות ּבְ בּו ָהִאּגְ ְתַעּכְ ּנִ ׁשֶ

ַהּכֹל ָהיּו אֹוְמִרים  ָכאן, ּוִבְפָרט ׁשֶ ן ּבְ ם ּכֵ ם ּגַ ָהָיה ָלנּו ִאם ֱהִייֶתם ַאּתֶ ּסּוִרים ׁשֶ ַחד ְוַהּיִ ְוַהּפַ

ם  ְבּתֶ ְתַעּכַ ּנִ ַרֲחָמיו ׁשֶ ב ּבְ ּבֵ ּסִ ה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו ׁשֶ רּוְך ָהעֹוׂשֶ לֹום, ּבָ ל ַעל ֶיְדֶכם ַחס ְוׁשָ ְלּגֵ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ

ָמְרֶכם ָלַעד. ַרְך ִיׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ֵביְתֶכם, ַהּשׁ ּבְ

ֵעת  יֹום ב' ּבְ י ּבְ ט, ּכִ ּפָ ִמׁשְ ֶצֶדק לֹוֵקַח ְנָפׁשֹות ּבְ ן ָהֱאֶמת ׁשֹוֵפט ּבְ ּיַ רּוְך ּדַ י ּבָ ִני ּכִ ְוַדע ּבְ
ים, ֵמַעי ֵמַעי אֹוִחיָלה, הֹוי ָאִחי, ָהַרֲחָמן  ַבק לֹו ַחּיִ מּוֵאל ַז"ל, ְוׁשָ י ׁשְ ִמְנָחה ִנְפַטר ַרּבִ

י  ּכִ ָעְנִיי  ּבְ ֶנָחָמִתי  זֹאת  ים,  ַוֲאֻרּכִ ים טֹוִבים  ַחּיִ ָלנּו  ן  ְוִיּתֵ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעּמֹו  ְרצֹות  ּפִ ִיְגּדֹר  הּוא 

י לֹא ָהָיה ִלי  ה, ּכִ ָכל ָהֵעֶסק ַהּזֶ ַמִים ּבְ ָ ָנִתי ְרצּוָיה ַלּשׁ ּוָ ּכַ ַרְך יֹוֵדַע  ם ִיְתּבָ ֵ ּתֹוָדה ָלֵאל ַהּשׁ

ֵביִתי, ַהּכֹל ָהָיה  ָהָיה ּבְ ֶ י ִאם ַמה ּשׁ ן ֵמִעְסֵקי ָהעֹוָלם ִעּמֹו ַז"ל; ּכִ א ּוַמּתָ ל ַמּשָׂ ׁשּום ֵעֶסק ׁשֶ

יק יֹוִמין ְוכּו'  ְבֵרי ַעּתִ ֹמַע ֶאְצֵלנּו ּדִ ה ִלׁשְ ְזּכֶ ּיִ ֲעֹמד לֹו ָלֶנַצח ׁשֶ ּיַ י, ׁשֶ ְכִלית ָהֲאִמּתִ ִביל ַהּתַ ׁשְ ּבִ

אי הּוא לֹו ְלטֹוָבה ִנְצִחית  ִביל ֶזה, ּוְבַוּדַ ׁשְ ָנתֹו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהָיה ַרק ּבִ ּוָ ל ּכַ ְוכּו', ְוַגם ּכָ

ָסִבין ַנַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה ַז"ל. ָבא ּדְ י ַהּסָ י ִמּפִ ְלּתִ ּבַ ּקִ ְבֵרי ֱאֶמת ׁשֶ י ּדִ ּנִ ל ִמּמֶ ּבֵ ּקִ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ

ְמָחה  ׂשִ ק ּבְ ַחד ָהִייִתי ִמְתַחּזֵ ָרה ְוַהּפַ ֹגֶדל ַהּצָ ּבְ ִבי ָהִראׁשֹון ׁשֶ ִמְכּתָ י ְלָך ּבְ ַתְבּתִ ּוְכָבר ּכָ
ִבין  ל ֶזה. ּוֵמֵאֶליָך ּתָ ר ֲעָזַרִני ַעד ּכֹה ְוָנַתן ָלנּו ּכַֹח ִלְסּבֹל ּכָ ם ֲאׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ ְוכּו', ּבָ

ּלֹא ָקִריִתי אֹותֹו ְוָרצּו  יֹום א' ַאף ׁשֶ ָכאן ּבְ אְקִטיר ָהָיה ּבְ י ַהּדָ ָכאן, ּכִ ָהָיה ּבְ ַחד ׁשֶ ּגֶֹדל ַהּפַ

ָהָיה  ים ֵמאֹוֲהַבי ָאְמרּו ׁשֶ י ַרּבִ ַרֲחָמיו ָחַמל ָעַלי, ּכִ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ לֹום, ְוַהּשׁ יִתי ַחס ְוׁשָ ִלְסּגֹר ּבֵ

ה ְולֹא  ַטּנָ ּתֹו ַהּקְ י יֹוָנה ִנְפָטר ּבִ ֵכִני ַרּבִ ם ֵאֶצל ׁשְ ּגַ לֹום, ַרק ֵמֲחַמת ׁשֶ ָראּוי ִלְסּגֹר ַחס ְוׁשָ
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דֹוִלים  ּגְ ִיּסּוִרים  אי ָהָיה  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ִבין  ּתָ ּוֵמֵאֶליָך  ן,  ּכֵ ם  ּגַ ן ָחְמלּו ָעַלי  ּכֵ יתֹו, ַעל  ּבֵ ָסְגרּו ֶאת 

יַח ְלַצֵער  ַרֲחָמיו לֹא ִהּנִ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ י ַהּשׁ ֶחֶסד, ּכִ ֶזה, ַאְך ַהּכֹל ָהָיה ּבְ ּוְפָחִדים ֲעצּוִמים ּבָ

ים  ֵביִתי ַחּיִ ה ּתֹוָדה ָלֵאל ּבְ ֵער. ְוִהּנֵ ר ֵאין ְלׁשַ ָכל ֵעת ֲאׁשֶ דֹול ָעַלי ּבְ י ַחְסּדֹו ּגָ ה, ּכִ אֹוִתי ַהְרּבֵ

י ֵכן ֵאין  ַאף ַעל ּפִ ִבין ׁשֶ ֵעת ֵמֵאֶליָך ּתָ ה ְוַעד עֹוָלם. ּכָ ִמיד ֵמַעּתָ ְמֵרנּו ּתָ ם ִיׁשְ ֵ לֹום, ַהּשׁ ְוׁשָ

א  ת קֶֹדׁש ַהּבָ ּבַ בֹוא ְלָכאן ַאַחר ׁשַ ּתָ כֹון ׁשֶ ְרֶאה ַהּנָ ֶכף ְלֹפה, ּוְכִפי ַהּנִ בֹוא ּתֵ ּתָ ֵמָהָראּוי ׁשֶ

י ֵאיִני  ין, ּכִ י טּוְלְטׁשִ יִחין ִלְכנֹס ְלֹפה ַאְנׁשֵ ה ִאם ַמּנִ ִחּלָ ֲחקֹר ּתְ ּתַ ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ּוִבְלַבד ׁשֶ

לֹום. לֹום ַחס ְוׁשָ ה ַחס ְוׁשָ ְהֶיה ִלי ִיּסּוִרין ִמּזֶ ּיִ רֹוֶצה ׁשֶ

יּוַכל  ֶזה  ל  ִמּכָ ה  ְוִהּנֵ ֲאִריכּות,  ּבַ ַהּכֹל  יָך  הֹוַדְעּתִ ֵמַאֲהָבְתָך  ֲחִביִבי  ִני  ּבְ ֲאהּוִבי  ְוִהּנֵה 
י ָאנּו  הּוא. ּכִ ל ָמקֹום ׁשֶ ַרְך ִמּכָ ם ִיְתּבָ ֵ יל ְלִהְתעֹוֵרר ְמֹאד ְלִהְתָקֵרב ְלַהּשׁ ּכִ ׂשְ ַהּמַ

ים ַאְך  ְטִני ָמֵלא ִמּלִ ה ּבִ ה, ְוִהּנֵ ל ָהעֹוֵבר ַהּזֶ ַהּצֵ עֹוֵבר ַעל ָהָאָדם ּבְ ֶ ל ַמה ּשׁ ֵעיֵנינּו ּכָ רֹוִאין ּבְ

ֲאִריכּות.  ר ְלָך ַהּכֹל ּבַ ְהֶיה ּפֹה ֲאַסּפֵ ר ּתִ ֲאׁשֶ ם ּכַ ֵ ים ְלַהֲאִריְך, ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ַנאי ַמְסּכִ ֵאין ַהּפְ

ר  ּצָ הּוא ִעְנַין 'ּבַ ֵעת ָצָרה ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ׁשֶ ַמע ְוָתִבין ַחְסֵדי ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו ֲאִפּלּו ּבְ ׁשְ אּוַלי ּתִ

ים  ה, ּוָבִעּתִ ֶזה ַהְרּבֵ י ּבָ ְרּתִ ּבַ ה ַהְרָחבֹות, ּוְכָבר ּדִ ּמָ ָרה ַעְצָמה ֵיׁש ּכַ תֹוְך ַהּצָ ּבְ ִהְרַחְבּתָ ִלי', ׁשֶ

ה  ר ַעד ּכֹה ֲעָזַרִני; ַוֲאִני ָחָזק ַעּתָ ֵעף ּכַֹח ֲאׁשֶ רּוְך ַהּנֹוֵתן ַלּיָ ה, ּבָ ֶזה ַהְרּבֵ לּו ֶהֱחֵייִתי ַעְצִמי ּבָ ַהּלָ

ְלנּו,  ּבַ ּקִ ָבֵרינּו ׁשֶ ל ּדְ ֹמַע ּוְלַקּבֵ ל ָהעֹוָלם ְצִריִכים ְמֹאד ְמֹאד ִלׁשְ ּכָ י, ּתֹוָדה ָלֵאל, ׁשֶ ַדְעּתִ ּבְ

ֹמַע,  ְרֶצה ִלׁשְ ּיִ ִמיַע, ְלָכל ִמי ׁשֶ י ֲאַיֵחל ְלהֹוִדיַע ּוְלַהׁשְ ל ְיֵמי ֶחְלּדִ ה ָלֶזה. ַוֲאִני ּכָ ְזּכֶ ּיִ ֵרי ִמי ׁשֶ ַאׁשְ

ין ֶאְצִלי  ר ִהְצּפִ ַמִים ֲאׁשֶ ים אֹוְצֵרי ִיְרַאת ׁשָ ים ִנְצִחּיִ ל ַחּיִ ְנֵזי אֹוְצֵרי אֹוָצרֹות ׁשֶ ל טּוב ּגִ ֶאת ּכָ

ַמע ְוכּו',  ֹוֵמַע ִיׁשְ נּו ַז"ל, ַהּשׁ ים ֶעֶצם ַהּטֹוב הּוא ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ְרָאה ֶעֶצם ַהַחּיִ - ֶעֶצם ַהּיִ

ל ָהָאָדם,  יַע ִקּצֹו ׁשֶ ר ַמּגִ ֲאׁשֶ ּכַ ֵעיֵנינּו, ׁשֶ ָהֱאֶמת ָאנּו רֹוִאים ּבְ ָאנּו ַמֲאִמיִנים ּבְ ֶ ַבד ַמה ּשׁ י ִמּלְ ּכִ

ַז"ל,  נּו  ֵמַרּבֵ ְלנּו  ּבַ ּקִ ׁשֶ ָהֱאֶמת  ַדְרֵכי  ּבְ ָהַלְך  ׁשֶ ֶרַגע  ּוְבָכל  ָעה  ׁשָ ָכל  ּבְ ִהְצִליַח  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ

דֹוׁש. ּלֹו ַהּקָ ָהָיה ַעל ִצּיּון ׁשֶ ה ׁשֶ ָהָיה לֹו ִהְתּבֹוְדדּות, ּוַבּמֶ ל ֶאָחד ׁשֶ ָכה ּכָ ּזָ ה ׁשֶ ּמֶ ּוִבְפָרט ּבַ

ָמתֹו  ׁשְ ּנִ ה ָיַדְעּתָ אֹותֹו ֵהיֵטב, ְוֵתַדע ׁשֶ אי ַאּתָ ַוּדַ ְפַטר ּבְ ּנִ מּוֵאל ַז"ל ׁשֶ י ׁשְ ְוִהּנֵה ֶזה ַרּבִ
ָמתֹו  ֵהא ִנׁשְ ָמתֹו ּתְ ְצָתה ִנׁשְ ּיָ ָכל ֵעת ַעד ׁשֶ ּבּוֵרי ֱאמּוָנה ּבְ ר ּדִ ָטֳהָרה, ְוִדּבֵ ָיְצָאה ּבְ

ַעם ִהְתּבֹוְדדּות  ל ּפַ ְהֶיה לֹו ּכָ ּיִ יִתי אֹותֹו ׁשֶ ּכִ ּזִ ְדלּו ַחְסֵדי ה' ׁשֶ ים. ַמה ּגָ ְצרֹור ַהַחּיִ ְצרּוָרה ּבִ

ם  ׁשֵ ל ָיָמיו ְוִנְפַטר ּבְ ֶדֶרְך ַהּתֹוָרה ּכָ ר ּבְ ׁשָ ֶדֶרְך ַהּיָ ין ָהִרים ּוְמִחּלֹות ָעָפר, ְוָהַלְך ּבְ ֶדה ּבֵ ּשָׂ ּבַ

קּותֹו  ּלְ ַעְצמֹו קֶֹדם ִהְסּתַ ר ָאַמר ּבְ ֲאׁשֶ ֶדה, ּכַ ַעל ַהּשָׂ ם ַהּבַ אי ְיָקְרבֹו ׁשָ ַוּדַ ּבְ יִתי ַלה' ׁשֶ טֹוב, ְוִקּוִ

ִאם  ּוָמה  ִלְפֵניֶכם  הֹוֵלְך  ֲאִני  ׁשֶ ֵמַאַחר  ְלִהְתָיֵרא  ֶכם  ּלָ "ַמה  ְלַמְעָלה:  ְלַמְעָלה  דֹוׁש  ַהּקָ

ַיֲאִריְך  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ֶזה.  ל  ּכָ ַמְעּתָ  ׁשָ ָבר  ּכְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוכּו',  אֹוִתי"  ירּו  ִהּכִ ּלֹא  ׁשֶ מֹות  ׁשָ ַהּנְ
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יר ִמי  ְזּכּו ֵליַדע ּוְלַהּכִ ּיִ ָרֵאל, ַעד ׁשֶ ל ִיׂשְ לֹוֵמנּו ִויֵמי ּכָ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ נֹוֵתיֶכם ִויֵמי ּכָ ְיֵמיֶכם ּוׁשְ

ה  ֵאּלֶ ּיֹות ּכָ יחֹות ְוִסּפּוִרים ּוַמֲעׂשִ יַח ַאֲחָריו ּתֹורֹות ְוׂשִ ר ִהּנִ לּו, ֲאׁשֶ ּדֹורֹות ַהּלָ עֹוָלם ּבַ ָהָיה ּבָ

ים. לֹום ְוַחּיִ ֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו ְוכּו', ְוָהָיה ֶזה ׁשָ עֶטִליְרׂש. ַאׁשְ ל ַהז' ּבֶ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ּוִבְפָרט ַהּמַ

ין ֵאיֶזה ָיִמים ְוַלֲחקֹר  י ֵכן ַהֶהְכֵרַח ְלַהְמּתִ ָקרֹוב, ַאְך ַאף ַעל ּפִ ה ִלְראֹוְתָך ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ה. ֶזה. ּוֵמה' ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננּו ְוִכְרצֹונֹו ַנֲעׂשֶ ָתם ֶאְכּתֹב ְלָך עֹוד ּבָ "ל. ּוֵמַהּסְ ּנַ ֶזה ּכַ ְוִלְדרֹשׁ ּבָ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ּבּוִרים  ְמׁשֹון ֵנרֹו ָיִאיר ֵאין ִלי ּדִ י ׁשִ ִגיד ַרּבִ תּוַח ִלְרָוָחה ּתֹוָדה ָלֵאל. ְואֹודֹות ַהּנָ יִתי ּפָ ּבֵ
י ְצלּוָלה ַאֲחֵרי  ְעּתִ ֲעַדִין ֵאין ּדַ ִבין ׁשֶ י ֵמֵאֶליָך ּתָ ֶזה. ּכִ ר ְוִלְכּתֹב ּבָ ָלל ְלַדּבֵ ה ּכְ ַעּתָ

לֹו  ְלַהְראֹות  ְרֶצה  ּתִ ְוִאם  ַעְצְמָך,  ּבְ ִעּמֹו  ר  ַדּבֵ ּתְ ְרֶצה  ּתִ ִאם  ֶזה.  ּכָ ִעְנָין  ָעַלי  ָעַבר  ר  ֲאׁשֶ

ָנה  ָ ּלֹא ָהָיה ַעל רֹאׁש ַהּשׁ י ׁשֶ י ְלָפָניו ֵאיָנם סֹוד. ַאף ַעל ּפִ ה, ּכִ ֲעׂשֶ ְרצֹוְנָך ּתַ ה ּכִ ִבי ֵאּלֶ ִמְכּתָ

ַאְך  ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ ְמׁשֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִעם  ר  ְלַדּבֵ ה  ַהְרּבֵ ִלי  ֵיׁש  ה  ְוִהּנֵ נּו.  ַנְפׁשֵ ּבְ ְקׁשּוָרה  ַנְפׁשֹו  ֲעַדִין, 

ְולֹא  לּו  ַהּלָ ים  ִעּתִ ּבָ ּפֹה  ָהָיה  ְרֶאה  ַהּנִ ִפי  ּכְ י  ּכִ ּנּו,  ִמּמֶ א  ְלַתּתָ ּדִ ִאְתָערּוָתא  ֵאין  ׁשֶ ֵמֲחַמת 

ַהּטֹוב  ַוה'  י,  ִלּבִ ּבְ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ לֹו  ְוִלְכּתֹב  ר  ְלַדּבֵ ִלי  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ן  ּכֵ ַעל  י  ִעּמִ ִנים  ּפָ ִהְתָרָאה 

לֹום ַרק ִיְהֶיה ִנְמֶנה  נּו ַחס ְוׁשָ ׁש ָיָמיו ְלטֹוָבה ְולֹא ִיְהֶיה ִנְפָרד ֵמִאּתָ יֵרהּו ָהֱאֶמת, ִויַחּדֵ ַיְזּכִ

ה ְוַעד עֹוָלם ְלעֹוְלֵמי ַעד ּוְלֶנַצח ְנָצִחים ָאֵמן. ִמיד ֵמַעּתָ נּו ּתָ ִעּמָ

ֵלמּות,  ׁשְ ה ּבִ ם ִמְצַות ַהְדָלַקת ֵנר ֲחֻנּכָ נּו ְלַקּיֵ ַרְך ְיַזּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ ן, ַהּשׁ ם ּכֵ י ּגַ ְלּתִ ֶמן ַזִית ִקּבַ ֶ ַהּשׁ
יֹו ְוכּו',  ים ּדְ ל ַהַיּמִ א ּוְלַאְדָלָקא ּבּוִציָנא', ִאם ִיְהיּו ּכָ ח ְרבּות ֻקְדׁשָ ָכא ְמׁשַ 'ְלַאְמׁשָ

ה. י ַעּתָ ְרּתִ ִהְזּכַ ה ׁשֶ ָבִרים ֵאּלֶ רּוׁש ּדְ ר ְלָבֵאר ּפֵ ִאי ֶאְפׁשָ

לו

ם, אֹור ְליֹום ה' רֹאׁש ֹחֶדׁש ֵטֶבת תקצ"א. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

הּוג. ּנָ לֹום ּכַ ׁשָ

ם  רֹשֶׁ ים  עֹוׂשִ ָבַרי  ּדְ ׁשֶ ְראֹוִתי  ּבִ ְמֹאד  ְמֹאד  דֹול  ּגָ ְלַנַחת  ִלי  ְוָהָיה  י,  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ
ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת  ן  ּכֵ ם  ּגַ הֹוִעילּו  ׁשֶ ַעד  ה  ַהְרּבֵ ְדָבֶריָך  ּבִ ְוֶהֱחִייַתִני  ֶאְצְלָך, 

י ָהִייִתי  ּכִ ֵעת ֵאין ֲאִני יֹוֵדַע ַמה ִלְכּתֹב ְלָך,  ר ֲעָזַרִני ַעד ּכֹה. ּכָ ם ֲאׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ ַרְך, ּבָ ִיְתּבָ

א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ְוָכֵעת ֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ּתּוַכל ָלבֹוא  ה ַהּבָ ת ֲחֻנּכָ ּבַ בֹוא ַעל ׁשַ ּתָ ה ׁשֶ ְמַצּפֶ
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ֵני  רּו ׁשְ י ַהּיֹום ֶנְעּדְ ָמע ֶאְצְלֶכם ּכִ אי ִנׁשְ ֵעת. ּוְבַוּדַ ָלל ּכָ ָמע, ְוַגם ּפֹה ֵאינֹו ָיֶפה ּכְ ׁשְ ִפי ַהּנִ ּכְ

ְלַהְרִחיב  ָלל  ּכְ ַנאי  ּפְ ִלי  ֵאין  ְוָכֵעת  ְיַרֵחם.  קֹום  ַהּמָ א  ְלַהּבָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵייִטיב  ים,  ֲאָנׁשִ

ׁשּוָקְתָך ֲאִני ֻמְכָרח ִלְכּתֹב  י ֵמעֶֹצם ּתְ ֶרת ְלָיְדָך, ּכִ יַע ִאּגֶ ָלל ִאם ַיּגִ ּבּור, ְוַגם ֵאיִני יֹוֵדַע ּכְ ַהּדִ

ֶקת ָמַרת ָאְדיל  ּדֶ ית ַהּצַ לֹום. ְוַגם ּבֵ ָ ים ְוַהּשׁ נּו ּפֹה ַהַחּיִ ְלָך ׁשּורֹוַתִים ֵאּלּו, ְותֹוָדה ָלֵאל ִאּתָ

לֹום,  ים ְוׁשָ ַחּיִ לֹוֵמנּו ּתֹוָדה ָלֵאל ּבְ י ׁשְ ְחֶיה, ְוָכל ַאְנׁשֵ ּיִ ְכָנא, ּוֵבית ָהַרב ׁשֶ ִני ׁשַ ְחֶיה, ּוֵבית ּבְ ּתִ

ָרֵאל. ל ִיׂשְ ל ָהִעיר ְוֶאת ּכָ ֹמר אֹוָתנּו ָלֶנַצח ְוֶאת ּכָ ַרְך ִיׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ֵאינֹו  ַרְך ּוְבַחְסּדֹו ּוְבטּובֹו ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ָכל ֵעת ּבְ ה ִלְזּכֹר ּבְ ם ַעּתָ ִני ֲחִביִבי ֲחַזק ֶוֱאַמץ ּגַ ָנא ּבְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ַעּמֹו  ְרצֹות  ּפִ ִיְגּדֹר  ּוְבַרֲחָמיו  ָרָכיו,  ּדְ ָכל  ּבְ ה'  יק  ַצּדִ אי  ּוְבַוּדַ ְלעֹוָלם,  ִנְפָסק 

ַנאי  ּפְ ְוָכֵעת ֵאין  ה  י ְלָך ַהְרּבֵ ַתְבּתִ ּכָ ּוְכָבר  ָיֶדָך,  ְלָאְך ֶהֶרף  ַלּמַ ְויֹאַמר  ה ְוַעד עֹוָלם  ֵמַעּתָ

ה  ֵעת ָקׁשֶ ּכָ ִבין ׁשֶ י ֵמֵאֶליָך ּתָ ב, ּכִ ָכל ֵעת ַעל ִמְכּתָ ָך ְלַצּפֹות ּבְ ְעּתְ ל ּדַ ַבְלּבֵ ְלַהֲאִריְך, ְוַאל ּתְ

ֶזה  ָזֵרז ַעְצְמָך ּבָ ה ּתְ י ֵכן ֶאְרֶאה ַלֲחקֹר ַעל ֶזה, ְוַגם ַאּתָ ַבי, ַאף ַעל ּפִ יעּו ְלָך ִמְכּתָ ּגִ ּיַ ְמֹאד ׁשֶ

ם  ַקּיֵ ְליֹון ֵעיַנִים ַעל ֶזה. ַרק ּתְ ר, ַאְך לֹא ִיְהֶיה ְלָך ּכִ ֶאְפׁשָ ָכל ַמה ּדְ ֶביָך ּבְ יעּו ֵאַלי ִמְכּתָ ּגִ ּיַ ׁשֶ

ֵעת ְצִריִכין  ְיָקא ּכָ ּדַ י ַהּכֹל מֹוִדים ׁשֶ ְמָחה. ּכִ ׂשִ ק ַעְצְמָך ּבְ ַחּזֵ ְלָתה ֵעיַני ִליׁשּוָעְתָך, ְוַגם ּתְ ּכָ

ַעְצמֹו  ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ה, ְוַהּשׁ ם ַעּתָ ֹמַח ּגַ ה, ְותֹוָדה ָלֵאל ֵיׁש ָלנּו ִלׂשְ ְמָחה ַהְרּבֵ ׂשִ ק ַעְצמֹו ּבְ ְלַחּזֵ

ר  ה ֲאׁשֶ ָאֶרץ ֵהּמָ ר ּבָ ים ֲאׁשֶ יִקים ְקדֹוׁשִ ּדִ ְזכּות ַהּצַ ָרֵאל ּבִ ל ִיׂשְ יִנים ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּכָ יק ּדִ ַיְמּתִ

ִמים. ים ְוַקּיָ ְזכּוָתם ָאנּו ַחּיִ ּבִ

ה ִליׁשּוָעה. ַאֲהָבה ּוְמַצּפֶ לֹוְמָך ּבְ ׁשְ ְבֵרי ָאִביָך ַהּדֹוֵרׁש ּבִ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

לֹוֵמנּו. י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

לז

ׁש תקצ"א. ּגַ ַרְך, יֹום א' ַוּיִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. לֹום ִלְבִני ָהַרּבָ ׁשָ

ר  ל ֲאׁשֶ ַמע ְלָך ֶאת ּכָ ָבר ִנׁשְ אי ּכְ יַע ְלָיְדָך, ּוְבַוּדַ ָתם ִהּגִ ב ּוֵמַהּסְ י ְלָך ִמְכּתָ ַלְחּתִ יֹום ה' ׁשָ ּבְ
קֹום  קֹום ְיַרֵחם ַהּמָ ר ְלָך ַהּכֹל, ַהּמָ ָתב ֶזה ְיַסּפֵ א. ּומֹוֵסר ּכְ ָעַבר ּפֹה ֵייִטיב ה' ְלַהּבָ

ָלל  ה ְוַעד עֹוָלם, ַהּכְ ִמיד ֵמַעּתָ ְמֵרנּו ּתָ לֹום, ה' ִיׁשְ ָ ים ְוַהּשׁ נּו ַהַחּיִ ְיַרֵחם, ְותֹוָדה ָלֵאל ִאּתָ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי לזִמְכּתְ

<חודש>

עז ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

ה  ת ֲחֻנּכָ ּבַ ַמִים. ַעל ׁשַ ָ ּשׁ ּבַ י ִאם ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ֵען ּכִ ָ דֹוָלה ִהיא, ַעל ִמי ָלנּו ְלִהּשׁ י ֵעת ָצָרה ּגְ ּכִ

י  אִדיִזין, ְוַרּבִ י ַאְייִזיק ִמּלַ ְחֶיה. ַרּבִ ּיִ ים ַנחּום ׁשֶ י ַחּיִ י ִאם ַרּבִ לֹא ָהָיה ָלנּו ׁשּום אֹוְרִחים, ּכִ

ַחד, ְוָכל ַמה  יֹום ה' ֶהָעַבר ִמּגֶֹדל ַהּפַ ֶבָהָלה ִמּפֹה ּבְ אִדיִזין ָנְסעּו ּבְ ער ִמּלַ י ּבֶ ַיֲעקֹב ֲחַתן ַרּבִ

ם  ֵ י ֵכן ָהָיה ַהּשׁ ה[, ְוַאף ַעל ּפִ ה ה' - ַלּטֹוב הּוא עֹוׂשֶ עֹוׂשֶ ל ָמה ׁשֶ ָעֵבד ַרֲחָמָנא ְלָטב ָעֵבד ]ּכָ ּדְ

ים ְוִנְפָלִאים  ָבִרים ֲחָדׁשִ לֹשׁ ְסֻעּדֹות ּדְ ָ ַהּשׁ ְבֵרי ּתֹוָרה ֶאְתמֹול ּבְ ְרנּו ּדִ ֶעְזֵרנּו, ְוִדּבַ ַרְך ּבְ ִיְתּבָ

ל  תֹו ׁשֶ ֻדּלָ ִביל ֶזה ֲאָלִפים ְנָפׁשֹות ְלֹפה, ַאְך ִמי יֹוֵדַע ּגְ ׁשְ ַדאי ָלבֹוא ּבִ אי ָהָיה ּכְ ַוּדַ ְמֹאד, ּבְ

נּו  ה ִעּמָ עֹוׂשֶ ֶ ה ַמה ּשׁ ּדֹור ַהּזֶ ל ּדֹור, ּוִבְפָרט ּבַ ַחְסּדֹו ּכָ ית ֵאיְך הּוא ִמְתַנֵהג ּבְ ֵראׁשִ יֹוֵצר ּבְ

אי ַהּכֹל ְלטֹוָבה,  ּוְבַוּדַ ְך.  ּכָ ל  ּכָ ְך  ּכָ ל  ּכָ ִחים  ּטְ ּתַ ִמׁשְ ִניעֹות  ְוַהּמְ ה,  ֵאּלֶ ּכָ ִכינּו ְלאֹוָצרֹות  ּזָ ׁשֶ

ְרֵכי  ְרצֹונֹו. ַאְך ִמי יֹוֵדַע ּדַ ִמיד ּכִ ה הּוא ּגֹוֵמר ּתָ ַרְך ְוַגם ַעּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ל סֹוף ִיְגֹמר ַהּשׁ ְוסֹוף ּכָ

ַע ְוִלְכסֹף  ְעּגֵ ִמיד, ּוְלִהְתּגַ ָכל ֵעת. ָעֵלינּו ְלַחּכֹות ּוְלַצּפֹות ִליׁשּוָעתֹו ּתָ ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ּבְ

עֹוֵבר ָעֵלינּו, ַעד  ֶ ָכל ַמה ּשׁ ָכל ֵעת ּבְ ן ְוִלְצעֹק ְלָפָניו ּבְ ל ּוְלִהְתַחּנֵ ּלֵ ְרצֹונֹו, ּוְלִהְתּפַ ִלְהיֹות ּכִ

ַמִים. ָ ִקיף ְוֵיֶרא ה' ִמּשׁ ַיׁשְ

ים ַהּקֹוְדִמים ִנְדָמה  ַמּנִ כֹול ַלֲעבֹר ַעל ָהָאָדם. ּוַבּזְ ּיָ ֶ ִני ֲחִביִבי, ַמה ּשׁ ָך רֹוֶאה ֲאהּוִבי ּבְ ְוִהּנְ
ַרֲחָמָנא  ַלֲעבֹר,  כֹול  ּיָ ֶ ּשׁ ַמה  רֹוִאים  ה  ְוַעּתָ ֵמֶהם,  דֹוִלים  ּגְ ּוְמִניעֹות  ָצרֹות  ֵאין  ׁשֶ

רֹאׁשֹו ָלַדַעת  ֱאֶמת ַהּכֹל ְלטֹוָבה, ְוֶהָחָכם ֵעיָניו ּבְ ַרֲחָמיו, ַאְך ּבֶ יל ּבְ ַרְך ַיּצִ ם ִיְתּבָ ֵ ִלְצַלן. ַהּשׁ

ְלָכל  ֵלב  ָלׂשּום  אֹוָתנּו  ִהְזִהיר  ָבר  ּכְ ׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרתֹו  ְבֵרי  ּדִ ִעם  ֵליֵלְך  ְלָבבֹו  ק  ּוְלַחּזֵ

ֶאת  ְמַצְמֵצם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ יֹום,  ָכל  ּבְ ָהָאָדם  ַעל  עֹוֵבר  ׁשֶ ה  ּוַמֲעׂשֶ ּבּור  ּדִ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ

ְמבָֹאר  ּכַ ְוכּו',  ְוכּו'  ַמן  ְוַהּזְ קֹום  ַהּמָ ִפי  ּכְ ָאָדם  ְלָכל  ְרָמִזים  ז  ּוְמַרּמֵ ְבָיכֹול,  ּכִ ֶהם  ּבָ ַעְצמֹו 

עֹוָלם,  טֹור ּבָ י ֵאין ׁשּום ּפְ ִמיד. ּכִ ֶזה ּתָ ֵלְך ּבָ ּיֵ ֵרי ׁשֶ רֹון ִסיָמן נ"ד. ַאׁשְ ץ ִזּכָ ַהּתֹוָרה ַוְיִהי ִמּקֵ ּבְ

לֹא  ֶזה,  ּבָ ַהּטֹוִעים  ְמָצִאים  ּנִ ׁשֶ ֶדֶרְך  ּכְ ה  ּוְתִפּלָ ִמּתֹוָרה  ה  ַעּתָ ַעְצמֹו  ֶאת  ִלְפטֹר  ְוָחִליָלה 

ַרֲחָמָנא  רֹות  ַהּצָ ֵמֲחַמת  ה  ַהְרּבֵ ּטּוִלים  ּבִ ה  ַעּתָ ְמָצִאים  ּנִ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  י  ּכִ ֶחְלֵקנּו.  ה  ֵאּלֶ ּבְ

רּות יֹוֵתר, ֵמַאַחר  ּבְ ִהְתּגַ יֹוֵתר ּבְ ה ְלִהְתעֹוֵרר ּבְ ת ֶזה ְצִריִכים ַעּתָ י ֵכן ְלֻעּמַ ִלְצַלן, ַאף ַעל ּפִ

ה ֵמֲחַמת  ְוִהּנֵ ְיַרֵחם.  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְיַרֵחם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ רֹוִאים,  ֶ ּשׁ ֵעיֵנינּו ַמה  ּבְ רֹוִאים  ׁשֶ

י  ִבין ַהּכֹל ּכִ ֶהָעָרה זֹאת, ּוֵמֵאֶליָך ּתָ ר ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר ְוַדי ּבְ ָתב ֶזה ִאי ֶאְפׁשָ ְנִחיצּות מֹוֵסר ּכְ

ְיָקא, ִיְהֶיה ֵאיְך  ָמעּו" ַהּיֹום ּדַ קֹלֹו ִתׁשְ ר הּוא "ַהּיֹום ִאם ּבְ ָהִעּקָ ֶזה ׁשֶ ה ּבָ ְרנּו ַהְרּבֵ ּבַ ָבר ּדִ ּכְ

ל ָמקֹום  ַרְך ִמּכָ ְרֵכי ִהְתָקְרבּות ֵאָליו ִיְתּבָ ת ּדַ ֲאִמּתַ ק ְלַבְבֶכם ּבַ ַרְך ְיַחּזֵ ם ִיְתּבָ ֵ ְהֶיה. ְוַהּשׁ ּיִ ׁשֶ

נּו ְוָיׁשּוב ֵאֵלינּו ִויַרֲחֵמנּו. ְרּבֵ ָרֵאל, ְוָיִסיר ַמֲחָלה ִמּקִ ל ַעּמֹו ִיׂשְ הּוא, ִויַרֵחם ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ׁשֶ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי לחִמְכּתְ ְּתְמִמעח ֵב ת י סי ז"

לח

ַרְך, יֹום ג' ַוְיִחי תקצ"א. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ֲאִריכּות ְקָצת,  י ַיֲעקֹב ּבַ ן ַרּבִ ַכי ּבֶ י ָמְרּדְ ִבי ַעל ְיֵדי ַרּבִ י ְלָך ִמְכּתָ ַלְחּתִ יֹום ֶאְתמֹול ׁשָ ּבְ
א, ַרק ֲאִני מֹוִדיֲעָך  ָרדֹות. ֵייִטיב ה' ְלַהּבָ רֹות ְוַהּטְ ה ִמּגֶֹדל ַהּצָ ְלׁשֹוִני ִמּלָ ֵעת ֵאין ּבִ ּכָ

יָך  א ָלֶנַצח. ּוְכָבר הֹוַדְעּתִ ֶזה ּוַבּבָ ִמיד ּבָ ְמֵרנּו ּתָ לֹום, ה' ִיׁשְ ים ְוׁשָ ַחּיִ ֲאַנְחנּו ּתֹוָדה ָלֵאל ּבְ ׁשֶ

ל  ָרֵאל ּכָ ל ִיׂשְ ל ֵמֲעֵליֶכם ּוִמּכָ ַרְך ְיַנֵחם ֶאְתֶכם ְמֵהָרה, ִויַבּטֵ ם ִיְתּבָ ֵ ְבָך, ַהּשׁ י ִמְכּתָ ְלּתִ ּבַ ּקִ ׁשֶ

ן  ִמיד. ָאֵמן ּכֵ ה ּתָ ׂשֹורֹות טֹובֹות ֶזה ִמּזֶ ֵרנּו ּבְ ֶכם ִויַבּשְׂ ח ַנְפׁשְ ּמַ ֵזרֹות, ִויׂשַ יִנים ְוָכל ַהּגְ ַהּדִ

יָך ְוכּו',  י ִהיא ַחּיֶ ה, ּכִ ם ַעּתָ ּתּוַכל ּגַ ֶ ל ַמה ּשׁ ה, ַלֲחטֹף ּכָ יָך ַהְרּבֵ ְיִהי ָרצֹון, ּוְכָבר ֶהֱחַזְקּתִ

ָלל. ר ְלַהֲאִריְך ּכְ ְוָכֵעת ִאי ֶאְפׁשָ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ִוד ְצִבי ֵנרֹו ָיִאיר. ְחֶיה ּוְלִבְנָך ּדָ ה ּתִ נּוָעה ָמַרת ַחּנָ ִתי ַהּצְ ּלָ ְלזּוָגְתָך ִהיא ּכַ

ַרְך ִטיט ִאיז  ם ִיְתּבָ ֵ ט ָוואס ַהּשׁ עם ַצַער פּון ַאייְך ְגלֹויּבְ ָלאְגט ַארֹויס ּדֶ ם ׁשְ ֵ ְלַמַען ַהּשׁ
ְכִלית,  עם ּתַ ַדאְרף ָנאר ְטַראְכִטין אֹויף ּדֶ ַאְלץ ְלטֹוָבה, ֶזעהט ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ּבַ

ַרְך ָזאל ַאייְך ְטֵרייְסִטין ִמיט ַאִלים גּוְטין  ִיְתּבָ ם  ֵ ייז, ִאין ָזאְרְגט ִניט, ַהּשׁ ּבֵ ִאין ַזייט ִניט 

ְלטֹוָבה,  ַהּכֹל  ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ַמה  ל  ּכָ ׁשֶ ַהֲאִמינּו  ם  ִמּכֶ ַער  ַהּצַ ֶאת  ]ִזְרקּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ תֹוְך  ּבְ

ַרְך ְיַנֵחם ֶאְתֶכם  ֲאגּו, ה' ִיְתּבָ ְכֲעסּו ְוַאל ּדַ ְכִלית, ַאל ּתִ י ָהָאָדם ָצִריְך ַלֲחׁשֹב ַרק ַעל ַהּתַ ִהְתּבֹוְננּו ּכִ

ָרֵאל[. ל ִיׂשְ תֹוְך ּכָ ָכל טּוב ּבְ ּבְ

לט

ם, יֹום ד' ַוְיִחי תקצ"א. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ְבָך  ּלֹא ָרִאיִתי ִמְכּתָ ל ַהּיֹום ֵמֲחַמת ׁשֶ לּו ֵעיַני ּכָ ְבָך, ּכָ ה ִלְראֹות ִמְכּתָ ָהִייִתי עֹוֵמד ּוְמַצּפֶ
ָך,  ב ֵמִאּתְ ׁש ִמְכּתָ ּיֵ ְדָרׁש ׁשֶ ֵבית ַהּמִ רּוִני ּבְ ּשְׂ יֹום ֶאְתמֹול ּבִ ה ּבְ ה ָיִמים. ְוִהּנֵ ּמָ ֶזה ּכַ

י  ַמְעּתִ ׁשָ לֹא  י  ּכִ ַמְרִעיד,  י  ְוָעַמְדּתִ אֹותֹו  י  ּוָפַתְחּתִ ְלֵביִתי  ּוָבאִתי  הֹון.  ל  ּכָ ַעל  ּכְ י  ּתִ ׂשְ ְוׂשַ
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<חודש>

עט ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

ָרָכיו"  ָכל ּדְ יק ה' ּבְ זֹאת ֵמֲחמֹוְתָך ִזְכרֹוָנּה ִלְבָרָכה, "ַצּדִ מּוָעה לֹא טֹוָבה ּכָ ָלל ׁשְ ִמּקֶֹדם ּכְ

ה ָראּוי ְלָך ְלָהִבין  ם ַאּתָ ָך, ַאְך ּגַ ְעּתְ אי ֲאִני ֵמִבין ֵמָרחֹוק עֶֹצם ַצַעְרָך ּוִבְלּבּול ּדַ ְוכּו'. ּוְבַוּדַ

מּוֵאל  י ׁשְ ְפַטר ַרּבִ ּנִ ֵעת ׁשֶ ֵביִתי ּבְ ָהָיה ּבְ ֶ יָך ַמה ּשׁ ָבר הֹוַדְעּתִ י ּכְ נּו, ּכִ ְעּתֵ ַצֲעֵרנּו ּוִבְלּבּול ּדַ

ה  ַכּמָ ּבְ ֲעָרה ֵאׁש ה'  ּבָ ר  ֲאׁשֶ בּועֹות  ׁשָ ֵני  ְ ִמּשׁ יֹוֵתר  ֶזה  ה  ְוִהּנֵ ה.  ֵמַעּתָ יֵלנּו  ַיּצִ קֹום  ַהּמָ ַז"ל 

קֹום ְיַרֵחם ְויֹאַמר  ים, ַהּמָ ִמים ַהְמֻעּטִ ֵאּלּו ַהּיָ ה ּבְ רּו ַהְרּבֵ ְעּדְ ּנֶ דֹוׁשֹות, ׁשֶ ה ְנָפׁשֹות ַהּקְ ְוַכּמָ

ְלָאְך ֶהֶרף ָיְדָך. ַלּמַ

ם  ִני ְרֵאה ּגַ י ֶהְבלֹו ְוַהּכֹל ְלטֹוָבה. ּבְ יֵמי ַחּיֵ עֹוֵבר ַעל ָהָאָדם ּבִ ֶ ִני ַוֲחַכם, ַמה ּשׁ ְרֵאה ּבְ
ְבָעה ֲהָבִלים,  ְרֵאה ֶהֶבל ָהעֹוָלם ֲהֵבל ֲהָבִלים, ֲהֵבל ֲהָבִלים. ְוִאם קֶֹהֶלת ָאַמר ׁשִ

יֵמי  עֹוֵבר ַעל ָהָאָדם ּבִ ֶ ִני ַמה ּשׁ י ְרָבבֹות ֲהָבִלים. ְרֵאה ּבְ ָראּוי ָלנּו לֹוַמר ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרּבֵ

ֶבר ְוֶחֶרב ַרֲחָמָנא  ה ִמיֵני ּדֶ ּמָ ָפִרים ּכַ ּסְ ּמּוָבא ּבַ יו, ְוָכָכה ְוָכָכה ָעְברּו ַעל ְיֵמי ֲאבֹוֵתינּו, ּכַ ַחּיָ

ִביל  ׁשְ ְמִדיָנה זֹאת. ְוַהּכֹל ּבִ ְמִדיָנה זֹאת ְוִלְפָעִמים ּבִ ָכל ַהּדֹורֹות, ִלְפָעִמים ּבִ ִלְצַלן ָעְברּו ּבְ

ְהֶיה ַהּכֹל ְלטֹוָבה,  ּיִ יר ַלה' ׁשֶ ק ְוַנְעּתִ ְתַחּזֵ ּנִ ם ׁשֶ ֵ ם ְלַמַען ַהּשׁ ֵ ִחיָרה, ְלַמַען ַהּשׁ יֹון ְוַהּבְ ּסָ ַהּנִ

ה  ִנְזּכֶ עֹוֵבר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ַהְינּו  ְלָמֶות.  ְולֹא  ים",  ְלַחּיִ ה'  "ִיְרַאת  יט(  ֵלי  )ִמׁשְ ְבִחיַנת  ּבִ

ף.  ַהּכֹל ֲהֵבל ֲהָבִלים ֶהֶבל ִנּדָ ְכִלית ָהֱאֶמת ׁשֶ ַהּתַ ַרְך, ְוִלְזּכֹר ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ְלִהְתָקֵרב יֹוֵתר ְלַהּשׁ

ק ּוְזכֹר  ם ֲחַזק ְוִהְתַחּזֵ ֵ יָנן, ְלַמַען ַהּשׁ ַבּה טּוָרא ּבֵ ר, ַאְך ּגָ ה ְלַדּבֵ י ַהְרּבֵ ִלּבִ ִני ֵיׁש ּבְ ֲאהּוִבי ּבְ

ֱאַמר  ּנֶ ם ַמה ׁשֶ לֹום; ְוַקּיֵ לֹום ַחס ְוׁשָ ָעקּו ַחס ְוׁשָ ין ּבְ ִטיבּו ּבֵ ין ּבְ ָכל ֵעת - ּבֵ ֶאת ּבֹוַרֲאָך ּבְ

ֹאָרעֹות ַהּכֹל ְלטֹוָבֵתנּו, ְוֶזה  ל ַהּמְ י ּכָ ָבר". ּכִ ל ּדָ ֱאלִֹקים ֲאַהּלֵ ָבר ּבֵ ל ּדָ ה' ֲאַהּלֵ ים נו, יא( "ּבַ ִהּלִ )ּתְ

ַרְך ַחְסּדֹו  ם ִיְתּבָ ֵ ה ִהְפִליא ַהּשׁ ּמָ ם ְרֵאה ּכַ ִסיָמן ד'. ְרֵאה ּגַ ְמבָֹאר ּבְ א ְוכּו' ּכַ ֵמֵעין עֹוָלם ַהּבָ

הֹוִדיָענּו  ה, ׁשֶ ֵאּלֶ ה ְלַמּכֹוֵתינּו ָהֲאנּוׁשֹות ּכָ ֵאּלֶ ים ְרפּואֹות ִנְפָלאֹות ּכָ ִהְקּדִ נּו ׁשֶ דֹול ִעּמָ ַהּגָ

ּנּוַכל  ׁשֶ ֵמעֹוָלם,  ְמעּו  ִנׁשְ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ה  ֵאּלֶ ּכָ בֹות  ּגָ ְוִנׂשְ ְוִנְפָלאֹות  נֹוָראֹות  ּתֹורֹות  ַרֲחָמיו  ּבְ

ל  אּו ּכָ ר ָעֵלינּו ִנּבְ ִמים ָהֵאּלּו, ֲאׁשֶ ַאֲחִרית ַהּיָ לּו ּבְ ים ַהּלָ ִעּתִ ם ּבָ ֶהם ּגַ ְלַהֲחיֹות ַנְפׁשֹוֵתינּו ּבָ

ָכל ֵעת  ח ּבְ ּכַ ׁשְ ק, ְוַאל ּתִ ם ֲחַזק ְוִנְתַחּזֵ ֵ ים; ְלַמַען ַהּשׁ ּיִ ִביִאים ָהֲאִמּתִ יִקים ְוַהּנְ ּדִ ַקְדמֹוֵנינּו ַהּצַ

ַטְחנּו לֹא ִנְמַעד, ֲחטֹף ֶוֱאכֹל ֲחטֹף ֶוֱאכֹל  ה' ּבָ ה; ּבַ ם ָהעֹוָלם ַעּתָ עֹוָלם ּוִמי ְמַקּיֵ ִמי ָהָיה ּבָ

ם ָיִמים ֵאּלּו ֵהם  י ּגַ ּתּוַכל. ּכִ ֶ ל ַמה ּשׁ ה ְוִהְתּבֹוְדדּות ּכָ ה ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ּוְתִפּלָ ם ַעּתָ ִני ּגַ ּבְ

ְיָקא.  ָמעּו" ַהּיֹום ּדַ קֹלֹו ִתׁשְ ינּו, ְוַגם ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר "ַהּיֹום ִאם ּבְ יֵמי ַחּיֵ ִבים ּבִ ָיִמים, ְוֶנֱחׁשָ

ִנים ָאֵמן. ְוָאז טֹוב ְלָך ּוְלֵביְתָך ְוַהֲאַרְכּתָ ָיִמים ְוׁשָ

ה ִליׁשּוַעת ה' ְמֵהָרה. זֹון ּוְמַצּפֶ ִחּפָ ְבֵרי ָאִביָך ַהּכֹוֵתב ּבְ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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מ

מֹות תקצ"א. ם, אֹור ְליֹום ב' ׁשְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ל ַרע  ָמְרֶכם ִמּכָ ַרְך ִיׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ְחֶיה. ַהּשׁ ּיִ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ן ְיִהי ָרצֹון. ים ָאֵמן ּכֵ ים טֹוִבים ַוֲאֻרּכִ ן ָלֶכם ַחּיִ ֶכם, ְוִיּתֵ ְרּבְ ְוָיִסיר ַמֲחָלה ִמּקִ

י ֶאת  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ה ׁשֶ ְבֶכם ִמּמַ ְכּתַ ַער ִמּמִ ם ְיכֹוִלים ְלָהִבין ְלַבד ֶאת ַהּצַ ְיָלִדים ֲאהּוִבים. ַאּתֶ
ָבר, ִמי ָיכֹול ַהּיֹום  ַרְך ְיַרֵחם ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ִני ַהּשׁ ֵ יְתֶכם, ֶאָחד ַאַחֵרי ַהּשׁ ׂשֹורֹות ִמּבֵ ַהּבְ

ּנּו ָתִמיד אּוַלי ְיַרֵחם. ִמן  ׁש ִמּמֶ י ִאם ְלַבּקֵ ַרְך ְלַבד, ַוֲאַנְחנּו לֹא ְיכֹוִלים ּכִ ַלֲעזֹר ַרק ה' ִיְתּבָ

ר  ֵמַאׁשֶ רּוַע  ּגָ יֹוֵתר  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ּפֹה  ׁשֶ אֹוְמִרים  ה  ַהְרּבֵ ּפֹה,  קֹוֶרה  ַמה  ם  ַמְעּתֶ ׁשָ ם  ַהְסּתָ

ָבר. ְוָלֵכן ֵאיֶזה ֵעָצה ֲאִני  ַרְך ְיַרֵחם ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ם ַהּשׁ ִרים ׁשָ ים ְנֶעּדָ ה ֲאָנׁשִ ין, ַהְרּבֵ טּוְלְטׁשִ ּבְ

ִתְחֶיה  ה  ַחּיָ י  ּתִ ִאׁשְ ת  ּבַ ֵביִתי  ּבְ ם  ּגַ ִיְסְגרּו.  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ׁשֶ יֹום  ָכל  ּבְ ׁשֹוְמִעים  ָלֵתת,  ָיכֹול 

סּוִרים  ַער ְוַהּיִ ָקרֹוב. ַהּצַ ֵליָמה ּבְ ַלח ָלּה ְרפּוָאה ׁשְ ַרְך ִיׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ִריאּות, ַהּשׁ ַקו ַהּבְ ֵאיֶנָנה ּבְ

ר ָלֵתת ׁשּום ֵעָצה ְוִאי  ם ְמִביִנים ְלַבד, ַהּיֹום ִאי ֶאְפׁשָ יו ַאּתֶ ֵיׁש ָלנּו ַעְכׁשָ ֶ ָחִדים ַמה ּשׁ ְוַהּפְ

ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים אּוַלי ָיחּוס אּוַלי ְיַרֵחם. ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ֶאת ַהּשׁ ר ַלֲעזֹר ַרק ְלַבּקֵ ֶאְפׁשָ

ם  ֵ לֹוָמם, ַהּשׁ ָלִדים ַהחֹוִלים ֶאְצֶלֶכם ַמה ׁשְ מֹוַע ֵמַהּיְ ָעה ִלׁשְ ָכל ׁשָ ה ּבְ יָנַתִים ַאִני ְמַצּפֶ ּבֵ
ֶכם  ּלְ ּכֻ ֶאת  ֹמר  ְוִיׁשְ ָקרֹוב  ּבְ ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  ֵלָמה  ׁשְ ְרפּוָאה  ָלֶהם  ַלח  ִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ָכל ַהּטֹובֹות ְמֵהָרה. יֶכם ּבְ ח ַנְפׁשֵ ּמַ ה ִויׂשַ ֵמַעּתָ

ַרְך, ְוהּוא לֹא  ִיְתּבָ ה'  חֹון ּבַ ּטָ ַעְזבּו ֶאת ַהּבִ קּו ְוַאל ּתַ ְיָלִדים ֲאהּוִבים. ְלַמַען ה' ִהְתַחּזְ
ָלֶכם  ַיֲעזֹר  ְוהּוא  )איוב ל, כד(  ָיד"  ַלח  ִיׁשְ ְבִעי  "ַאְך לֹא  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֶאְתֶכם  ַיֲעזֹב 

ְך  אי ָהָיה ְלטֹוָבה, ּוָבֶהְמׁשֵ ָהָיה ַוּדַ ֶ ל ַמה ּשׁ דֹולֹות. ּכָ ָכל ַהְנָחמֹות ִויׁשּועֹות ּגְ ִויַנֵחם ֶאְתֶכם ּבְ

ָכל טּוב  ּבְ ָלֶכם  יַע  ְויֹוׁשִ ֶאְתֶכם  ב  ִויַחּבֵ ִיְרֶצה  ן  ּבֵ ֶאת  ּוְכָאב  ֶאְתֶכם,  מֹור  ִיׁשְ אי  ַוּדַ ּבְ הּוא 

ם  ֵ ָדִדים. ַהּשׁ ל ַהּצְ ם ּוִמּכָ ַער ִמּכֶ ְך ְלטֹוָבה, ְויֹוֵתר ֵאיִני ָיכֹול ִלְכּתֹוב ֵמֲחַמת ַהּצַ ְוַהּכֹל ִיְתַהּפֵ

ְלָאְך ֶהֶרף ָיֶדָך ְוָיׁשּוב ֵאֵלינּו ִויַרֲחֵמנּו. ָרֵאל ְויֹאַמר ַלּמַ ל ִיׂשְ ַרְך ְיַרֵחם ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ִיְתּבָ

יְתֶכם  ִמּבֵ ד  ִמּיָ ְלהֹוִדיֵעִני  ְלָזֵרז  ָנא  ם.  ִמּכֶ ַהּטֹוב  ֹמַע  ִלׁשְ ֶרַגע  ָכל  ּבְ ה  ַהְמַצּפֶ ֲאִביֶכם  ְבֵרי  ּדִ

ִמיד.  ּתָ ה  ִמּזֶ ֶזה  טֹובֹות  ׂשֹורֹות  ּבְ ִמיֵענּו  ְוַיׁשְ ְיַרֵחם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִיחּוד,  ּבְ ֶאָחד  ל  ּכָ לֹום  ְ ּוִמּשׁ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ל  ּכָ לֹום  ְ ּוִמּשׁ ָיִאיר  ֵנרֹו  ַאְייִזיק  י  ַרּבִ ֲאחֹוִתי  ן  ּבֶ לֹום  ְ ִמּשׁ ם  ּגַ ּתֹוִדיֵענּו 
ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ה ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ים ֵמַעּתָ ֻרּבִ ַרֲחָמיו ַהּמְ ְואֹוֲהֵבינּו ְוֵרֵעינּו. ְיַרֵחם ה' ּבְ

ַע. ׁשֵ ה ִיּוָ ּנָ י ֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב ּוִמּמֶ ּכִ

ִנים, ַאְך ַמה  ִנים ֶאל ּפָ ָך ּפָ ּיֹוָנה ָאעּוָפה ֵאֶליָך ֵלָראֹות ִעּמְ ן ִלי ֵאֶבר ּכַ ִני ִמי ִיּתֵ ֲאהּוִבי ּבְ
ם  ֵ ם ְלַמַען ַהּשׁ ֵ לֹום. ְלַמַען ַהּשׁ א ֵאין ׁשָ יָנן ְוַלּיֹוֵצא ְוַלּבָ ַבּה טּוָרא ּבֵ י ּגָ ֲעׂשֹות ּכִ ּלַ

ָך  י ה' ִאּתְ לֹום, ּכִ ְך ַחס ְוׁשָ ל ּכָ ַער ּכָ ְך ַאַחר ַהּצַ ְהֶיה ִנְמׁשָ ה, ְוַאל ּתִ ה ַגם ַעּתָ ֲחַזק ֶוֱאַמץ ַעּתָ

מֹוֵתינּו  ִבים ְלַהְפִקיד רּוֵחנּו ְוִנׁשְ י לֹא ַיֲעזֹב אֹוְתָך, ָאנּו ְמֻחּיָ ה' ּכִ ַטח ּבַ ָחת. ּבְ יָרא ְוַאל ּתֵ ַאל ּתִ

י  י ֵאין ֵעָצה ְוַתְחּבּוָלה ּכִ ה יֹוְדִעים ַהּכֹל ּכִ נּו. ַעּתָ ה ִעּמָ ֵעיָניו ַיֲעׂשֶ ַרְך, ְוַהּטֹוב ּבְ ָידֹו ִיְתּבָ ּבְ

ַרְך. ם ִיְתּבָ ֵ ִליְך ַעְצמֹו ַעל ַהּשׁ ִאם ְלַהׁשְ

ה.  ִיץ ַהּזֶ ּקַ ֵלְך ַעל ה' ְיָהְבָך" ְוכּו' ּבַ ים נה, כג( "ַהׁשְ ִהּלִ סּוק )ּתְ ּפָ ה ֶהֱחֵייָת ַעְצְמָך ּבַ ּמָ ה ּכַ ְזֹכר ַעּתָ
יַע ְלָך.  ְויֹוֵתר, ַוה' יֹוׁשִ יֹוֵתר  ּבְ ָפסּוק ֶזה  ּבְ ה ַעְצְמָך  ַחּיֶ ּתְ יַע ָהֵעת ׁשֶ ה ִהּגִ ה ַעּתָ ַעּתָ

ָך ְמֵהָרה ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ֶרת ִמּמְ יַע ִלי ִאּגֶ ּגִ ּיַ ר ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר ַעד ׁשֶ ְוָכֵעת ִאי ֶאְפׁשָ

ת  ּבָ ַרְך ֶעֶרב ׁשַ ם ִיְתּבָ ֵ ל ְלַהּשׁ ּלֵ ל ָעַלי ְלִהְתּפַ ּטָ ּמֻ ֶ יִתי ַמה ּשׁ י, ְוָעׂשִ ְלּתִ ל ָחָדׁש ִקּבַ ַהֲחִצי רּוּבָ
ְדיֹונֹות  ָעה[ ִמיֵני ּפִ ִרים ְוַאְרּבָ ל ַהכ"ד ]ֶעׂשְ ה ׁשֶ ִפּלָ י ַהּתְ ת, ְוָאַמְרּתִ ּבָ ַלת ׁשַ ָסמּוְך ְלַקּבָ

ֵזרֹות ָקׁשֹות  ל ַהּגְ ל ּכָ ְדיֹון, ִויַבּטֵ כֹול ַלֲעׂשֹות ֶזה ַהּפִ ּיָ יק ׁשֶ ּדִ ַרְך ְיעֹוֵרר ֵלב ַהּצַ ם ִיְתּבָ ֵ ְוכּו'. ַהּשׁ

ה  ַעּתָ ם  ּגַ יֹוְדִעין  ָאנּו  ׁשֶ ּכֹה  ַעד  ֲעָזָרנּו  ר  ֲאׁשֶ ֱאלֵֹקינּו  רּוְך  ּבָ ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכָ ּוֵמַעל  ֵמָעֵלינּו 

ִמיד  ַח ַנְפׁשֹוֵתינּו ּתָ ּמֵ ה, ּוְלׂשַ ם ַעּתָ ֶהם ּכַֹח ְלַהֲחיֹוֵתנּו ּגַ ׁש ּבָ ּיֵ ה, ׁשֶ ֵאּלֶ ִבים ּכָ ּגָ ָבִרים ִנׂשְ ִמּדְ

ִנְפָלאֹות  ִנְצִחּיֹות  ְוַהּטֹובֹות  ַהֲחָסִדים  ְלָכל  ֵהיֵטב  נּו  ִלּבֵ ְוָלׂשּום  ַעְצֵמנּו  ק  ְלַחּזֵ ִנְרֶצה  ִאם 

ַרֲחָמיו ְורֹב ֲחָסָדיו: ַמל ָעֵלינּו ּבְ ר ּגָ ְונֹוָראֹות ֲאׁשֶ

]ָאַמר ַהַּמְעִּתיק: ַעד ֵהָּנה ִנְמְׁשָכה ַהחֹוַלַאת ַהַּנ"ל. ִמָּכאן ְוֵאיָלְך ִהְתִחיל ִלְהיֹות ָׁשֵקט ַעד ֵעֶרְך ָׁשבּוַע ֶאָחד 

אֹו יֹוֵתר ְוָאז ָׁשְקָטה ָהָאֶרץ ּתֹוָדה ָלֵאל[
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מא

יֹום ב' ִיְתרֹו תקצ"א.

ִני ֲחִביִבי ְוכּו'. ֲאהּוִבי ּבְ

ְתנֹוֵצץ  ּמִ ָלל ֲאִפּלּו ַמה ׁשֶ ֶזה ּכְ ר ּבָ ר ְלַדּבֵ דֹול ְמֹאד, ְוִאי ֶאְפׁשָ ַרְך ּגָ ם ִיְתּבָ ֵ י ַהּשׁ ִני ּכִ ע ּבְ ּדַ
ל ֶאָחד  עֹוֵבר ַעל ּכָ ֶ ל ַמה ּשׁ ְך ְלטֹוָבה ּכָ ַהּכֹל ִיְתַהּפֵ ַרְך ׁשֶ ִיְתּבָ ם  ֵ ינּו ְלַהּשׁ ְוִקּוִ י.  ִלּבִ ּבְ

ִריִכין  ּצְ ׁשֶ מ"ח(,  ִתְנָיָנא  )ִלּקּוֵטי  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ֶ ּשׁ ַמה  ֵהיֵטב  ֵהיֵטב  ּוְזכֹר  ֶוֱאַמץ  ֲחַזק  ַרק  ְוֶאָחד, 

ִאים  ים ַהּבָ ַמּנִ ּזְ ָכל יֹום, ּוִבְפָרט ּבַ ה ּבְ ֲעבֹוַדת ה'. ְזכֹר זֹאת ֵהיֵטב ַעּתָ דֹול ּבַ ן ּגָ ִלְהיֹות ַעְקׁשָ

כֹול ַלֲעבֹר ַעל ָהָאָדם.  ּיָ ֶ ה יֹוֵדַע ַמה ּשׁ י ֲעַדִין ֵאין ַאּתָ י ִיְצָטֵרְך ְלָך ְמֹאד ְמֹאד, ּכִ לֹום, ּכִ ְלׁשָ

ָהָרצֹון  ּבְ ְוַגם  ֲעבֹוַדְתֶכם,  ְמַעט  ְמַעט  ּבִ דֹוִלים  ּגְ ִנים  ַעְקׁשָ ִלְהיֹות  ְצִריִכים  ם  ַאּתֶ ַוֲאִפּלּו 

ִמיד  ָרצֹון ָחָזק ּתָ ּתֹוֵקק ּבְ דֹול, ַלְחּפֹץ ּוְלִהׁשְ ן ּגָ ּסּוִפין ְצִריִכין ִלְהיֹות ַעְקׁשָ ּתֹוְקקּות ְוַהּכִ ְוַהִהׁשְ

ֲאִריכּות. ְוַיֲעבֹר ָעַלי ָמה ֲאִני  ְמבָֹאר ֶאְצִלי ּבַ ְהֶיה, ּכַ ּיִ ַרְך ּוְלתֹוָרתֹו ִיְהֶיה ֵאיְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

הּוא ֶעֶצם ָהֱאֶמת. ְוֶזהּו  ַרְך ְותֹוָרתֹו ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ הּוא ַהּשׁ י ֵכן ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ׁשֶ ָחֵפץ ַאף ַעל ּפִ

ְרנּו  ּבַ ּדִ ָבר  ּכְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ץ",  ְחּפָ ּתֶ ׁשֶ עְֹררּו ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד  ּתְ ּוַמה  ִעירּו  ּתָ יִרים ח, ד( "ַמה  ִ ַהּשׁ יר  )ׁשִ

לֹום. ים ְוׁשָ ַחּיִ ָקרֹוב ּפֹה ּבְ ְהֶיה ּבְ ָתם ּתִ י ֵמַהּסְ ה ֵאין ְלַהֲאִריְך ּכִ ֶזה. ָיֵתר ִמּזֶ ּבָ

י ָלֶנַצח. טּוְבָך ָהֲאִמּתִ ה ִלְראֹות ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

מב

קּוֵדי תקצ"א ּפֹה אּוַמאן. יֹום ג' ּפְ

ים ַנחּום ֵנרֹו ָיִאיר ָלֶנַצח. ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ַחּיִ ִני ַהּוָ י ָהַרּבָ ַנְפׁשִ ים ַלֲאהּוִבי ֲחִביִבי ּכְ לֹום ְוַחּיִ ׁשָ

ְצרֹור  ָמתֹו ְצרּוָרה ּבִ ֵהא ִנׁשְ חֹוֶתְנָך ִנְפַטר, ּתְ ָך ׁשֶ ב ֵמִאּתְ יַע ִמְכּתָ ִהּגִ י ׁשֶ ַמְעּתִ ָעה זֹו ׁשָ ׁשָ ּבְ
י ַעְצִמי ִלְכּתֹב ְלָך ׁשּורֹוַתִים ֵאּלּו  קֹום ְיַנֵחם ֶאְתֶכם. ּוֵמַאֲהָבְתָך ֵזַרְזּתִ ים ַהּמָ ַהַחּיִ

לֹום. ַאְך ֵהיֵטב ָחָרה ִלי  ם ַהּכֹל ׁשָ ֵ לֹום ְלֹפה ֶאְתמֹול, ּוָברּוְך ַהּשׁ אִתי ְלׁשָ ּתֹוָדה ָלֵאל ּבָ ׁשֶ

ַאְזָהָרה  ְחֶיה, ּוָפַקְדּתָ ָעֶליָה ּבְ ֶקת ָמַרת ָאְדל ּתִ ּדֶ ַלְכּתָ ֶאת ֲאחֹוְתָך ַעל ַהּצַ ִהׁשְ ָעֶליָך ַעל ׁשֶ

ה רֹוֶצה  ן, ִאם ַאּתָ ֵכן ַלֲעׂשֹות ּכֵ ְיָקא. ֲהִיּתָ ן ָלּה ַלְמָדן ּדַ ּמֵ ְזּדַ ּיִ ׁשּוט ַעד ׁשֶ א ְלִאיׁש ּפָ ׂשֵ ּנָ ְלַבל ּתִ

ַלֲעׂשֹות  ְותּוַכל  ָעֶליָך  ל  ֻמּטָ ְוִתְהֶיה  ְלֵביְתָך  ה  ֶחּנָ ּקָ ּתִ ְיָקא,  ּדַ ָחָכם  ְלַתְלִמיד  יָאּה  ְלַהּשִׂ
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ָעה  ָ ר ַהּשׁ ֵביָתּה, ֲאׁשֶ ְהֶיה ּבְ ּתִ ְחֶיה, ׁשֶ ה רֹוֶצה ְלַהֲעִמיס ָהעֹל ַעל ָאְדל ּתִ ְרצֹוְנָך, ְוֵאיְך ַאּתָ ּכִ

ְיָקא.  ְלִמיד ָחָכם ּדַ ן ָלּה ּתַ ּמֵ ְזּדַ ּיִ א ַעד ׁשֶ ׂשֵ ִהּנָ דּוַע ְלָך, ְוִתְהֶיה ְצרּוָרה ִמּלְ ּיָ חּוָקה ָלּה ְמֹאד ּכַ ּדְ

ר  ֲאׁשֶ ּה, ּכַ ָתִחים ִעּמָ ר ַעל ַהּפְ ַחּזֵ ּיְ ַנאי ׁשֶ ה ַעל ּתְ ֶאּנָ ְלִמיד ָחָכם ִיְרֶצה ִלּשָׂ ּוִמי יֹוֵדַע ִאם ַהּתַ

ֵאיָנה  ֲאחֹוְתָך  ם  ּגַ ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ָלֶזה.  ה  ְתַרּצֶ ּתִ ֲאחֹוְתָך  ִאם  ֲאִפּלּו  ּה,  ִעּמָ ְרּתָ  ּבַ ּדִ

ּתֹו  יא ּבִ ָסִחים מט.( 'ְלעֹוָלם ִיְמּכֹר ָאָדם ְוכּו' ְוַיּשִׂ ָלל. ְוִאם ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )ּפְ ה ָלֶזה ּכְ ְמֻרּצָ

ְבֵרי  ְזּכֹר ּדִ ְמּכֹר. ַמּדּוַע לֹא ּתִ ָלל, ְוֵאין ְלָך ַמה ּלִ ה לֹא ָמַכְרּתָ ּכְ ְלַתְלִמיד ָחָכם', ֲאָבל ַאּתָ

ִלי  ּבְ ַלְכּתָ אֹוָתּה  ִהׁשְ ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ְוכּו'.  ָך'  ַעְבּדְ ְחֵרר  ׁשַ ְגָרה  ּבָ ָך  ּתְ 'ּבִ ם קיג.(  )ׁשָ ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו 

ְלּתָ ֲעׂשֹו ָאִחי ֲחִביִבי,  ה. ִהְסּכַ ֵאּלֶ ה ַמְזִהיר ָעֶליָה ּכָ ְחֶיה, ְוַאּתָ ֶקת ָאְדל ּתִ ּדֶ ֵבית ַהּצַ ְרׁשּות ּבְ

ית,  ֲאחֹוְתָך ִנְתַרּצֵ י ׁשֶ ל. ַאף ַעל ּפִ ְלּבֵ ָבֶריָך ִנְתּבַ י ּוֵמֲחַמת ּדְ ּדּוְך ָהגּון, ְלַדְעּתִ ן ָלּה ׁשִ ּמֵ י ִנְזּדַ ּכִ

ן  ם. ַעל ּכֵ ֵ ר ְלָך ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ר ֲאַסּפֵ ֲאׁשֶ ָבר ַעל ָיְדָך, ּכַ ל ַהּדָ ְלּבֵ י ֵכן ִנְתּבַ ֲאָבל ַאף ַעל ּפִ

ם  ֵ ְסֹמְך ַעל ַהּשׁ ְיָקא ַעל ֶזה, ַרק ּתִ ק ּדַ ַדְקּדֵ ּלֹא ּתְ ֶכף ׁשֶ ן זֹאת, ְוִתְכּתֹב ָלּה ּתֵ ְרֶאה ְלַתּקֵ ּתִ

ֶזה. ה ֵאין ְלַהֲאִריְך ּבָ ֶדֶרְך ָהֱאֶמת, ָיֵתר ִמּזֶ ְנֶחה אֹוָתּה ּבְ ּיַ ַרְך ׁשֶ ִיְתּבָ

ֲאַגת  ְדַאג ּדַ ֶלָך, ְוַאל ּתִ ֵלְך ַעל ה' ְיָהְבָך ְוהּוא ְיַכְלּכְ ֲחַזק ֶוֱאַמץ ָאִחי ְוַתְלִמיִדי ֲחִביִבי, ַהׁשְ
ים, ִלְבִלי ַלֲחׁשֹב ִמּיֹום ַלֲחֵברֹו  ֲחָדׁשִ ָכל יֹום ּכַ ה ּבְ ֵעיֶניָך ְדָבִרים ֵאּלֶ ָמָחר, ְוִיְהֶיה ּבְ

ה ֵליֵלְך  ֵהר ֵמַעּתָ ָכל יֹום ָויֹום. ְוִתּזָ ה ּבְ כֲֹחָך ֲעׂשֵ ְמָצא ָיְדָך ַלֲעׂשֹות ּבְ ר ּתִ ל ֲאׁשֶ ָלל, ַרק ּכָ ּכְ

י  ְיָקא. ְוַאף ַעל ּפִ ָמעּו, ַהּיֹום ּדַ קֹלֹו ִתׁשְ ַתב ֲאְדמֹו"ר ַז"ל )ִסיָמן רע"ב(, ַהּיֹום ִאם ּבְ ּכָ ֶ ִעם ַמה ּשׁ

ְוַהּתֹורֹות  יחֹות  ׂשִ ָאר  ׁשְ ָלֶזה  ָצֵרף  ּתְ ַהּיֹום,  חֹוַבת  ָלֵצאת  ה  ָקׁשֶ ְלַבד  ה  ַהּזֶ ַהּיֹום  ם  ּגַ ׁשֶ

ֶרְך  ְפָרט ַהּדֶ ֵהם ְמֵלִאים ֵעצֹות ֲעֻמּקֹות ְמֹאד, ּבִ ַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה ׁשֶ דֹוׁשֹות ֵמַהּנַ ַהּקְ

ֵעת. ֶזה ּכָ עֹוִדי ְוכּו' )ִסיָמן רפ"ב(, ְוַדי ּבָ ָרה ֵלאלַֹקי ּבְ סּוק ֲאַזּמְ ר ַעל ּפָ ׁשָ ם ְוַהּיָ ַהּתָ

ֱאֶמת ָלֶנַצח. ְבֵרי אֹוַהְבָך ּבֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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ֶרְסֶלב. ם, יֹום ג' ַצו תקצ"א ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ַהּוָ י ָהַרּבָ ִני ַמְחַמד ַנְפׁשִ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ְתָקאֹות  ה ַהְרּפַ ּמָ לֹום ּתֹוָדה ָלֵאל, ְוָהָיה ִלי ּכַ ׁשָ אִתי ְלֵביִתי ּבְ י, ְוֶאְתמֹול ּבָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ב'  ִמּיֹום  אּוַמאן  ּבְ ְוָהִייִתי  ָלִגים,  ׁשְ ַרת  ְוַהְפׁשָ ֶרְך  ַהּדֶ ִקְלקּול  ֵמֲחַמת  ֶרְך,  ּדֶ ּבַ

ַלאִדיִזין. ת קֶֹדׁש ֶהָעַבר ָהִייִתי ּבְ ּבַ הּוא ֶעֶרב רֹאׁש ֹחֶדׁש ִניָסן, ּוְבׁשַ ְקָרא, ׁשֶ קּוֵדי ַעד יֹום ב' ַוּיִ ּפְ

קֹול ַמר ַעל  ַעם ּבְ ָכל ּפַ ה צֹוֵעק ּבְ ר ַאּתָ ְבָך ֲאׁשֶ ְכּתָ י ִמּמִ ְוִהּנֵה ִאם ָאְמָנם הֹוֶמה ָעַלי ִלּבִ
ה. ַאף ַעל  קֹום ְיַרֵחם ָעֶליָך ֵמַעּתָ ָכל ֵעת, ַהּמָ ים ָהעֹוְבִרים ָעֶליָך ּבְ ֶטף ַמִים ַרּבִ ׁשֶ

ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ָך  ִלּבְ ֹחֶזק  רֹוֶאה  ֲאִני  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ֲחָדא,  ְטָרא  ִמּסִ י  ִלּבִ ּבְ קּוָעה  ּתְ ֶחְדָוה  ֵכן  י  ּפִ

ה  ר ֵהּמָ ּוְלתֹוָרתֹו, ֲאׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ דֹוִלים  ּגְ ְוִכּסּוִפין  ָרצֹון  ּבְ ה ָחָזק  ַאּתָ ֶ ּשׁ ַרְך, ַמה  ִיְתּבָ

ם  ֵ ָכל ֵעת ְלַהּשׁ ּתֹוֵקק ּבְ ִמים ִלְכסֹף ּוְלִהׁשְ ל ַהּיָ ן, ְוָהָיה ְלָבְבָך ֶזה ּכָ ְיָקִרים ְמֹאד ְמֹאד. ִמי ִיּתֵ

ַרְך. ה ְיָקִרים ְמֹאד ְמֹאד ֶאְצלֹו ִיְתּבָ ָ ְקֻדּשׁ י ְרצֹונֹות ְוִכּסּוִפין ּדִ ְרצֹונֹות ֲחָזִקים, ּכִ ַרְך ּבִ ִיְתּבָ

ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ י ִאם ְלַהֲאִמין ּבְ א ְלֶזה ָהעֹוָלם ּכִ י ָהָאָדם לֹא ּבָ ִני! ּוְזכֹר ֵהיֵטב, ּכִ ְוַדע ּבְ
ים לג,  ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶ לּוִיים ּבֹו, ּכְ ִביל ֶזה ִנְבָרא ָהָאָדם ְוָכל ָהעֹוָלם ּוְמלֹואֹו ַהּתְ ּוִבׁשְ

יֹום  ָכל  ּבְ ָהֱאמּוָנה  ְתׁשּוַקת  ּבִ ַעְצמֹו  ׁש  ְלַחּדֵ ָהָאָדם  ְוָצִריְך  ֶבֱאמּוָנה".  הּו  ַמֲעׂשֵ "ְוָכל  ד( 

ר ָהֱאמּוָנה ִלְסֹמְך  ה ִהיא ָלנּו ֵמֲאבֹוֵתינּו, ְוֶזה ִעּקַ ָהֱאמּוָנה ְירּוׁשָ י ׁשֶ י ַאף ַעל ּפִ ּוְבָכל ֵעת, ּכִ

ַעְצמֹו  ַעל  יְך  ְלַהְמׁשִ ְצִריִכין  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ַדְרֵכיֶהם,  ּבְ ְוֵליֵלְך  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲאבֹוֵתינּו  ַעל 

ֶזה  ְעּתֹו ּבְ יל ּדַ ל ִלּבֹו ְוַנְפׁשֹו, ּוְלַהְגּדִ ָכל יֹום ָויֹום ֵמָחָדׁש, ּוְלַהְכִניס ּכָ ה ּבְ דֹוׁשָ ָהֱאמּוָנה ַהּקְ

ָך ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבָך" )דברים  ר ָאנִֹכי ְמַצּוְ ַמע "ֲאׁשֶ ת ׁשְ ָפָרׁשַ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ָכל יֹום ֵמָחָדׁש. ּכְ ּבְ

ִיְהֶיה  ּלֹא  ים, ׁשֶ ֲחָדׁשִ ּכַ ֵעיֶניָך  ּבְ ִיְהיּו  ָויֹום  ָכל יֹום  ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )הובא ברש"י שם( 'ּבְ ו, ו(, 

ת  ָפָרׁשַ ּבְ ֶנֱאַמר  ְוֶזה  ה'.  ֲחָדׁשָ ּכַ א  ֶאּלָ סֹוְפָנּה  ָהָאָדם  ֵאין  ׁשֶ ָנה,  ְיׁשָ ְדיּוַטְגָמא  ּכִ ֵעיֶניָך  ּבְ

ל  ַלל ִויסֹוד ּכָ הּוא ּכְ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ר ִעְנָין ֶזה ֶנֱאַמר ַעל ָהֱאמּוָנה ַהּקְ י ִעּקַ ְיָקא, ּכִ ַמע ּדַ ְקִריַאת ׁשְ

ּה. ּלָ ַהּתֹוָרה ּכֻ

ִיחּודֹו  ֱאמּוַנת  ַלת  ַקּבָ ּבְ ָאנּו אֹוְמִרים  ֶ ּשׁ ַמה  הּו  ּזֶ ׁשֶ י  ִלּבִ ּבְ ַלח ה'  ׁשָ ִמים  ַהּיָ ֵאּלּו  ּבְ ְוִהּנֵה 
י  ּדַ ָהָיה  ְוִלְכאֹוָרה  ָרֵאל",  ִיׂשְ ַמע  "ׁשְ בֹות  ּתֵ ֵני  ְ ַהּשׁ ֵאּלּו  ה  ִחּלָ ּתְ ַרְך אֹוְמִרים  ִיְתּבָ

ֵני  ְ ֵאּלּו ַהּשׁ ה ָלנּו ְלַהְתִחיל ִמּקֶֹדם ּבְ הּוא "ה' ֱאלֵֹקינּו ה' ֶאָחד". ְוָלּמָ חּוד ׁשֶ ר ַהּיִ לֹוַמר ָהִעּקָ

ה ָאְזנֹו ְוִלּבֹו  ּטֶ ּיַ ִאים ְלעֹוֵרר ֵלב ָהָאָדם ׁשֶ בֹות ּבָ ֵני ּתֵ ְ ָרֵאל"? ַאְך ֵאּלּו ַהּשׁ ַמע ִיׂשְ בֹות "ׁשְ ּתֵ
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ן אֹוְמִרים  ָכל ֵעת. ְוַעל ּכֵ ֵעיָניו ָחָדׁש ְלַגְמֵרי ּבְ ְהֶיה ּבְ ּיִ הּוא אֹוֵמר, ְוׁשֶ ֶ ֵהיֵטב ֵהיֵטב, ְלַמה ּשׁ

ַמע ֵהיֵטב ַמה  ה: 'ׁשְ ִחּלָ ָבר ָחָדׁש אֹוְמִרים ּתְ ִמיִעין ּדָ ׁשְ ּמַ ׁשֶ י ּכְ ָרֵאל, ּכִ ַמע" ִיׂשְ ה "ׁשְ ִחּלָ ּתְ

חּוד,  אֹוְמִרים קֶֹדם ֱאמּוַנת ַהּיִ ָרֵאל ׁשֶ ַמע ִיׂשְ בֹות ׁשְ ֵני ּתֵ ְ ִחיַנת ֵאּלּו ַהּשׁ ר ְלָך', ְוֶזהּו ּבְ ֲאַסּפֵ ֶ ּשׁ

ֵעיֵניֶהם  ּבְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ אֹוְמִרים,  ֶ ּשׁ ַמה  ֹמַע  ִלׁשְ ֵהיֵטב  ם  ְוִלּבָ ָאְזָנם  ּטּו  ּיַ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵלב  ְלעֹוֵרר 

ַמע  'ַהׁשְ  - ַמע"  "ׁשְ ֶזה  סּוק  ּפָ ַעל  יג.(  ָרכֹות  )ּבְ ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ְיָקא.  ּדַ ים  ֲחָדׁשִ ּכַ

ה  ַאּתָ ֶ ּשׁ ַמה  ֵהיֵטב  ֵהיֵטב  ַמע  ּוׁשְ ָאְזֶניָך  ה  ַהּטֵ ַהְינּו  יָך',  ִמּפִ מֹוִציא  ה  ַאּתָ ֶ ּשׁ ַמה  ְלָאְזֶניָך 

ָנה  סֹוד ָהֱאמּוָנה ְיׁשָ ּיְ י ׁשֶ לֹום. ַאף ַעל ּפִ ן ַחס ְוׁשָ ָדָבר ָיׁשָ ֵעיֶניָך ּכְ יָך, ְולֹא ִיְהֶיה ּבְ מֹוִציא ִמּפִ

ֹמַע  ה ָצִריְך ִלׁשְ י ֵכן ַאּתָ ר ָהֱאמּוָנה, ַאף ַעל ּפִ ים, ְוֶזה ִעּקַ דֹוׁשִ ָבר ֵמֲאבֹות ֲאבֹוֵתינּו ַהּקְ ִמּכְ

ַעל  ְכָתב ְולֹא ּבְ ר ְלָבֵאר לֹא ּבִ ָכל יֹום ֵמָחָדׁש. ְוִעְנָין ֶזה ִאי ֶאְפׁשָ ָך ָהֱאמּוָנה ּבְ ִלּבְ ל ּבְ ּוְלַקּבֵ

א ְוִלְזֹחל ְוִלְרעֹד ֵמִהְתנֹוְצצּות  ּלֵ ּה, ָיכֹול ְלִהְתּפַ ִלּבֵ ֵער ּבְ ְמׁשַ פּום ַמה ּדִ י הּוא ְלָכל ַחד ּכְ ה, ּכִ ּפֶ

ִחיד  ַהּיָ ים ּבְ ַחי ַהַחּיִ ר ָאנּו זֹוִכין ְלַהֲאִמין ּבְ ָכל ֵעת ֵמָחָדׁש, ֲאׁשֶ ה ּבְ דֹוׁשָ ת ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ֲאִמּתַ

מֹו ָלֶנַצח. ה ׁשְ ַרְך ְוִיְתַעּלֶ ַחְסדֹו ִיְתּבָ ְדמֹון ַהּבֹוֵרא ַהּכֹל ּבְ ִנְצִחי ַהּקַ

י "ַמְלכּותֹו  הּוא, ּכִ ֵאיֶזה ַמְדֵרָגה ׁשֶ עֹוָלם ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ּבָ ל ָאָדם ׁשֶ ּוָבֶזה ָיכֹול ּכָ
ְרּתָ ִלי  יָך, ּוְכָבר ִסּפַ ְיַדְעּתִ ר ֲאִני  ִני ֲחִביִבי ֲאׁשֶ ּבְ ה  ּוִבְפָרִטּיּות ַאּתָ ָלה".  ּכֹל ָמׁשָ ּבַ

ַח  ּמֵ ק ֶאת ַעְצְמָך ּוְלׂשַ ה ְלַחּזֵ ָבַרי ֵאּלֶ ל ּדְ הּוא ֲחַזק ַוֲחַזק ְלַקּבֵ ְבָך, ַאְך ֵאיְך ׁשֶ ִמְכּתָ ה ּבְ ַהְרּבֵ

ָרֵאל ּוְלַהֲאִמין ּבֹו  ַרע ִיׂשְ ר ָזִכינּו ִלְהיֹות ִמּזֶ ה, ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ָכל ֵעת ּבְ ָך ּבְ ֶאת ַנְפׁשְ

יֹום  ָכל  ּבְ ֶזה  ּבָ ֹמַח  ִלׂשְ ַעְצְמָך  יל  ְוַתְרּגִ ים,  ָהֲאִמּתִ יָקיו  ּוְבַצּדִ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּוְבתֹוָרתֹו  ַרְך  ִיְתּבָ

ָכל יֹום ָויֹום:  ָאנּו אֹוְמִרים ּבְ ֶ ָך ֵהיֵטב ְוִתְזּכֹר ֵהיֵטב ַמה ּשׁ ִלּבְ ּוְבָכל ֵעת ֵמָחָדׁש. ְוַתְכִניס ּבְ

ה  ּמָ ּכַ י  ּכִ ְוכּו'.  ֵרינּו'  ַאׁשְ ֵתנּו  ְירּוׁשָ ָפה  ּיָ ּוַמה  ּגֹוָרֵלנּו  ִעים  ּנָ ּוַמה  ֶחְלֵקנּו  ּטֹוב  ֵרינּו ַמה  'ַאׁשְ

י  דֹוָלה, ְוַאף ַעל ּפִ ְמָחָתם ַהּגְ יֶהם ּוִמּשִׂ ָכל יֹום, ְוֵאיָנם יֹוְדִעים ֵמַחּיֵ ים אֹוְמִרים זֹאת ּבְ ֲאָנׁשִ

ינּו ְוֹאֶרְך  י ֵהם ַחּיֵ ֱאַמר: "ּכִ ּנֶ מֹו ׁשֶ ינּו ְוִקּיּוֵמנּו, ּכְ י ַרק זֹאת ַחּיֵ ה, ּכִ ים ַרק ִמּזֶ ם ֵהם ַחּיִ ֵכן ֵהם ּגַ

ֵאין ׁשּום ַחּיּות  ַדע ׁשֶ ּיֵ יו, ׁשֶ ִנים ֵליַדע ֵמַחּיָ ל ּפָ ל ַעל ּכָ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ָיֵמינּו". ַאְך ַמה ּטֹוב ְוָיֶפה ִמי ׁשֶ

ְהֶיה ָממֹון  ּיִ דֹול, ּוֵבין ׁשֶ ָטן ְוַעד ּגָ נּו ִמּקָ ּלָ ִכינּו ּכֻ ּזָ ה ׁשֶ דֹוׁשָ י ִאם ָהֱאמּוָנה ַהּקְ י ּכִ ְוטֹוב ֲאִמּתִ

ַחּיּות  ִאם  י  ּכִ ֵאר  ָ ִיּשׁ ְולֹא  עֹוֵבר,  ֵצל  ּכְ עֹוְבִרים  ִמים  ְוַהּיָ ַמן  ַהּזְ סֹוף  ל  ּכָ סֹוף  ָלאו,  ּוֵבין 

ֱאַמר: 'ּוַמְלכּותֹו ֶוֱאמּוָנתֹו  ּנֶ מֹו ׁשֶ ם ָלַעד ְוָלֶנַצח, ּכְ ה ַהַחּיּות ִיְתַקּיֵ ּזֶ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ָהֱאמּוָנה ַהּקְ

ָצִריְך  ְוכּו',  ין טֹוב  ּבֵ ּוָממֹון  ָוֶנֶפׁש  גּוף  ּבְ עֹוֵבר ַעל ָהָאָדם  ֶ ּשׁ ּוְבָכל ַמה  ְוכּו',  ֶמת'  ַקּיֶ ָלַעד 

ִלּבֹו  ְלַהּטֹות  ְוָצִריְך  ַהּכֹל,  ֶמת  ַקּיֶ ּמְ ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  ַחּיּות  ם  ׁשָ ׁש  ֻלּבָ ּמְ ׁשֶ ֵליַדע 

ֵהיֵטב ָלֶזה.
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ַמע ֵהיֵטב  רּוׁשֹו, ׁשְ ּפֵ ָרֵאל. ׁשֶ ַמע ִיׂשְ סּוק ׁשְ ָכל ֵעת ּפָ ל ַעל ַעְצמֹו ּבְ ם ּוְלַקּבֵ ְוָצִריְך ְלַקּיֵ
ְך  ּכָ ַאַחר  ָפֵרׁש  ּמְ ׁשֶ ּוְכמֹו  ַרְך.  ִיְתּבָ ַאְחדּותֹו  ם  ׁשָ ׁש  ֻלּבָ ּמְ ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ

ָך  ְכּבְ ֶרְך ּוְבׁשָ ּדֶ ָך ּבַ ֵביֶתְך ּוְבֶלְכּתְ ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ָכל ְלָבֶבָך ְוכּו' ּבְ ה זֹאת "ְוָאַהְבּתָ ְוכּו' ּבְ ָפָרׁשָ ּבְ

ם ֱאמּוַנת ִיחּודֹו  ָ ֹמַע ֵהיֵטב ִמּשׁ עֹוֵבר ַעל ָהָאָדם ָצִריְך ִלׁשְ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ַהְינּו ּבְ ּוְבקּוֶמָך" ְוכּו'. ּדְ

ַתב  ּכָ מֹו ׁשֶ ַרְך, ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ק ֶאת ַעְצמֹו ּבְ עֹוָלם ְיכֹוִלין ְלַדּבֵ ּבָ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ י ִמּכָ ַרְך, ּכִ ִיְתּבָ

יַע ְזַמן  י ִהּגִ ר ְלַהֲאִריְך, ְוַגם ּכִ ה ִאי ֶאְפׁשָ ה ְמקֹומֹות. ָיֵתר ִמּזֶ ַכּמָ נּו ַז"ל ּבְ ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

ים  ה, ּוְצָדָקה ּוַמֲעׂשִ ה ַהְרּבֵ ה ַלֲחטֹף ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ְזּכֶ ּתִ ק ְלָבְבָך ׁשֶ ַרֲחָמיו ְיַחּזֵ ְנָחה. ַוה' ּבְ ַהּמִ

ה, ְלַמַען ֵייִטיב ְלָך ָלֶנַצח. ל ָהעֹוֵבר ַהּזֶ טֹוִבים ֵמַהּצֵ

ה ִליׁשּוָעְתָך ָלֶנַצח. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

מד

דֹול תקצ"א. ת ַהּגָ ּבָ ַרְך, מֹוָצֵאי ׁשַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני. ֲאהּוִבי ּבְ

ָבר  אי ָהָיה ְלָך ְלַנַחת, ְותֹוָדה ָלֵאל ּכְ ֲאִריכּות, ּוְבַוּדַ ִבי ּבַ י ְלָך ִמְכּתָ ַלְחּתִ ת ׁשָ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ּבְ
ָך ֵהיֵטב  ים ִלּבְ ַרְך, ׂשִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ י ְלָך ּבְ ַתְבּתִ ּכָ ב ׁשֶ ְכּתָ ה ַהּמִ הֹוִעיל ִלי ַהְרּבֵ

דֹוׁש  ְמַחת ֶהָחג ַהּקָ ָבר, ְוֶיֱעַרב ָלֶכם ׂשִ ׁש ּדָ ֵעת ֵאין ְלַחּדֵ ה ְוֶיֱעַרב ְלָך ָלֶנַצח. ּכָ ָבִרים ָהֵאּלֶ ַלּדְ

ְלֵחרּות עֹוָלם,  ֵמַעְבדּות  ָלֵצאת  ְלַגְמֵרי,  ה  ֵמַעּתָ ׁש  ְלִהְתַחּדֵ ה  ְוִתְזּכֶ ְלטֹוָבה,  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ

ל  בֹות ִחיצֹוִנּיֹות, ִמּכָ ׁשּום ַמֲחׁשָ לֹום ּבְ ְחִמיץ עֹוד ֶאת ֹמֲחָך ַחס ְוׁשָ ּלֹא ּתַ ה - ׁשֶ ֵמָחֵמץ ְלַמּצָ

ן  ִסיָמן ה' ַעּיֵ ְמבָֹאר ּבְ ת ָקֶנה" )ּכַ ַער ַחּיַ ם "ּגְ לֹום. ּוְתַקּיֵ ֲאָוה ְוִהְרהּור ַחס ְוׁשָ ׁשּום ּתַ ן ּבְ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ׁשֶ

ן ְיִהי ָרצֹון. ְמָחה ְוכּו', ָאֵמן ּכֵ ה ְלׂשִ ְזּכֶ ם(, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּתִ ׁשָ

ַאֲהָבה. לֹוְמָך ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהּדֹוֵרׁש ׁשְ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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מה

ם, יֹום א' ְמצֹוָרע תקצ"א. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

יַע ְזַמן ְקִריַאת  יַע ְלָיְדָך, ְוָכֵעת ִהּגִ ָתם ִהּגִ ִבי, ֵמַהּסְ י ְלָך ִמְכּתָ ַלְחּתִ יֹום ה' ִאְסרּו ַחג ׁשָ ּבְ
מֹוִדיֲעָך,  ֲאִני  ֵמַאֲהָבְתָך  ַאְך  ל,  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ַלֲעֹמד  מּוָכן  ַוֲאִני  ֲחִרית,  ׁשַ ל  ׁשֶ ַמע  ׁשְ

י  ים ַנחּום ֵנרֹו ָיִאיר, ּכִ י ַחּיִ ֶרת ִמיִדיֵדנּו ַרּבִ ל ִאּגֶ לֹום, ּוְתַקּבֵ ָ ים ְוַהּשׁ נּו ַהַחּיִ ּתֹוָדה ָלֵאל ִאּתָ ׁשֶ

י  ֶזה, ּכִ י ְצִריִכין ֵליֵלְך ּבָ ַמן )ִסיָמן ס"א תניינא(, ּכִ ּטּול ַהּזְ יר אֹוִתי ֵמִעְנַין ּבִ ִהְזּכִ ה ׁשֶ ּמֶ ֶהֱחָיה אֹוִתי ּבַ

ֲאִריכּות יֹוֵתר. ָלל, ּוְבָקרֹוב ֶאְרֶאה ִלְכּתֹב ְלָך ּבַ ֱאֶמת ֵאין ׁשּום ְזַמן ּכְ ּבֶ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

מו

ים. ם, יֹום א' ְקדֹוׁשִ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ַהּוָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

י  ָתב ֶזה ְיִדיִדי ַרּבִ ים מֹוֵסר ּכְ ן ַיְקּדִ בּוַע ֶהָעַבר, ְוָכֵעת ֲאִני ִמְתָיֵרא ּפֶ ׁשָ י ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ֵרי ּוָבא  ה קֶֹדם ַאׁשְ ִפּלָ ֶאְמַצע ַהּתְ זֹון ּבְ ִחּפָ ן ֲאִני ּכֹוֵתב ּבְ ד, ַעל ּכֵ ע ִמּיָ ים ְוִיּסַ ַחּיִ

ְחָמד  אֹור ֵעיֵנינּו ַהּנֶ ּמְ ַמְעּתָ ׁשֶ ָבר ׁשָ אי ּכְ ַוּדַ ה ּבְ ְכּתֹב ְלָך. ְוִהּנֵ ָלל ַמה ּלִ ְלִצּיֹון, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ּכְ

ּנּוי  ׁשִ ם ָהָיה לֹו  ֵ ּוָברּוְך ַהּשׁ בּוַע,  ָ ֶנֱחַלׁש ֶזה יֹוֵתר ִמּשׁ ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ן ָאְדל  ּבֶ ער  י ַאְבָרָהם ּבֶ ַרּבִ

ָהָיה  ַער ׁשֶ ִבין ּגֶֹדל ַהּצַ ֵלמּות ְמֵהָרה. ּוֵמֵאֶליָך ּתָ ׁשְ ׁשּוב ְלֵאיָתנֹו ּבִ ּיָ ְלטֹוָבה; ה' ִיְסָעֶדּנּו, ׁשֶ

ְמאּוָמה.  ְלָך  ִלְכּתֹב  ֶהָעַבר  בּוַע  ׁשָ ּבְ ב  ָוׁשָ עֹוֵבר  ַאַחר  ַלֲחקֹר  י  ָיכְֹלּתִ לֹא  ן  ּכֵ ַעל  ָלנּו, 

ל  ָאר ַחּיָ ְוִנׁשְ מֹוָנה,  קּו ׁשְ עְמרֹוב ִסּלְ ָבא[ ִמּנֶ ָרֵאל ַלּצָ ִיׂשְ ַיְלֵדי  ּיּוס  ּגִ מּוִנים ַעל  עְקֶרעִטין ]ַהּמְ ַהּנֶ

ה.  ִמּזֶ ְוִלְכּתֹב  ר  ְלַדּבֵ ַוֲאבֹוי  ְוָאח  ּוָמרֹור  ַעּמֹו ְמֵהָרה, ַמר  ְיַרֵחם ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאָחד, 

ל ַעל ַעְצמֹו ֵהיֵטב ַמה  ּכֵ ְסּתַ ּיִ ל ֶאָחד ׁשֶ ֵלב ּכָ ן ּבְ ָרֵאל. ְוִיּתֵ ֵלַטת ַעּמֹו ִיׂשְ קֹום ְיַרֵחם ַעל ּפְ ַהּמָ

ב רּוֵחנּו  ָהׁשֵ ֵננּו  ִיּתְ יָנן, לֹא  ּבֵ ד  ְמַרּקֵ ַוֲעַדִין הּוא  כּופֹות,  ּתְ ְצרּורֹות  ָצרֹות  עֹוָלם  ּבָ ה  ֲעׂשֶ ּנַ

ר, ַאְך  ַדּבֵ ר ַמה ּנֹאַמר ַמה ּנְ ַדּבֵ נּו ַלֲחׁשֹב ַעל סֹוֵפנּו ְוַאֲחִריֵתנּו. ַמה ּנֹאַמר ַמה ּנְ ְעּתֵ ב ּדַ ֵ ְלַיּשׁ

י ִאם ֶאל  ים קיט, נט(, ֵאין ָלנּו ֶאל ִמי ִלְברַֹח, ּכִ ִהּלִ יָבה ַרְגַלי ֶאל ֵעדֶֹתיָך" )ּתְ י ְדָרָכי ָוָאׁשִ ְבּתִ ַ "ִחּשׁ

ְעְיֵני ַהְיׁשּוָעה. ַאְבנּו ִמּמַ ר ׁשָ ר, ֲאׁשֶ ְרֵכי ֱאֶמת ָויֹשֶׁ י ּדַ ה ַעל ּפִ ִפּלָ ַהּתֹוָרה ְוֶאל ַהּתְ
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ר  ֲאׁשֶ ַהְיׁשּועֹות,  ִנְפְלאֹות  ֹגֶדל  ּבְ נּו  ַנְפׁשֵ ַח  ּמֵ ּוְלׂשַ ַעְצֵמנּו  ְלַנֵחם  ְצִריִכין  ָאנּו  ה  ַעּתָ ְוַגם 
ּכֹות  ַלּמַ ה, קֶֹדם  ֵאּלֶ ּכָ ְרפּואֹות  ָלנּו  ים  ְלַהְקּדִ ָהַרֲחִמים,  ַעל  ּבַ נּו  ִעּמָ ַחְסּדֹו  ִהְפִליא 

ַח  ּבֵ ן ָעֵלינּו ְלׁשַ ְקָוֵתנּו ָחִליָלה. ַעל ּכֵ ְמַעט ָאְבָדה ּתִ ְמַעט ּכִ ָהָיה ָלנּו ּכִ ה, לּוֵלי ה' ׁשֶ ָהֵאּלֶ

ְיָקא  ה ַעל ְיֵדי ֶזה ּדַ ְזּכֶ ּנִ ֶזה, ַעד ׁשֶ נּו ּבָ ַח ַנְפׁשֵ ּמֵ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת, ּוְלׂשַ ַלֲאדֹון ַהּכֹל ְוכּו' ּבְ

ָבִנים  ַרֲחָמיו ּכְ ָבר ֵקְרָבנּו ּבְ י ּכְ א ִלְפֵני ָאִביו. ּכִ ְתַחּטֵ ֵבן ַהּמִ ַרְך, ּכְ יָחֵתנּו ְלָפָניו ִיְתּבָ ְלָפֵרׁש ׂשִ

ִנְפָלאֹות  ְסֻגּלֹות  ה,  ֵאּלֶ ּכָ ִויָקִרים  טֹוִבים  אֹוָצרֹות  אֹוְצֵרי  ָלנּו  ְוֶהְרָאה  ִויָקִרים,  ֲחִביִבים 

ה. ֵאּלֶ ַוֲחמּודֹות ְונֹוָראֹות ּכָ

ׁשּוַקת  ְרֶאה עֶֹצם ּתְ אִדיִזין, ְלַמַען ּתִ י ַאְייִזיק ִמּלַ ֶרת ָהָרצּוף ּפֹה, ִמיִדיֵדינּו ַרּבִ ל ִאּגֶ ּוְתַקּבֵ
ׁשּוָבה ָנָאה  י לֹו ּתְ ְבּתִ ָרֵאל ְוכּו', ּוְכָבר ֵהׁשַ ינּו ֶאל ָהֱאֶמת, ָלבֹוא ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ֲאָנׁשֵ

ֶרת  ַבי, ְוַתְצִניַע ָהִאּגֶ ְרֶאה ְלָך ִמְכּתָ ּיַ ׁשֹו ׁשֶ ַבּקְ ַלאִדיִזין ּתְ ְהֶיה ּבְ ם ִאם ּתִ ֵ ַעל ֶזה. ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ

ם  ּלָ י ּכֻ ַרְך, ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ִאים ּבְ ִמים ַהּבָ ּיָ ֵבינּו ִיְהיּו ְיָקִרים ּבַ ְכּתָ ּמִ יִתי ַלה' ׁשֶ י ִקּוִ ה. ּכִ ַהּזֶ

יִקים  ּדִ ְוַלּצַ ּוְלתֹוָרתֹו  ַלה'  ְוִלְכסֹף  ּתֹוֵקק  ְלִהׁשְ ַלֲאִמּתֹו,  ָהֱאֶמת  ת  ְנֻקּדַ ז  ֶמְרּכַ ַעל  סֹוְבִבים 

ִלְגֹמר  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ נּו,  ִעּמָ ן ה'  ּכֵ ְיִהי  ָלֶזה.  ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ֵרינּו  ַאׁשְ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ּוְלַדְרֵכיֶהם  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ

נּו ַהּטֹוָבה ֶאל ַהּפַֹעל ְמֵהָרה, ְלַמַען לֹא ֵנבֹוׁש ְוכּו' ְלעֹוָלם ָוֶעד. ְבּתֵ ּוְלהֹוִציא ַמֲחׁשַ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

מז

ֻחּקַֹתי תקצ"א. ַרְך, יֹום ד' ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

הּוג. ּנָ לֹום ּכַ ׁשָ

י  ָאִביו ַרּבִ ַכי, ׁשֶ י ָמְרּדְ לַֹח ְלהֹוִדיַע ְלַרּבִ ְרֶאה ִלׁשְ ֵעת ּתִ לֹום, ּכָ ׁשָ אִתי ְלֵביִתי ּבְ ֶאְתמֹול ּבָ
ָמתֹו  ֵהא ִנׁשְ ת קֶֹדׁש ֶהָעַבר, ּתְ ּבַ יֹום ׁשַ ִליק ּבְ ֶטעּפְ מּוֵאל ַז"ל ִנְפַטר ְלעֹוָלמֹו ּבְ ׁשְ

ַנאי  ה ֵאין ּפְ קֹום ְיַנֵחם אֹותֹו ְמֵהָרה, ֶיֶתר ִמּזֶ יׁש. ַהּמָ ּיֹאַמר ַקּדִ ֵדי ׁשֶ ים, ּכְ ְצרֹור ַהַחּיִ ְצרּוָרה ּבִ

ּבּור. ה ְלַהְרִחיב ַהּדִ ַעּתָ

ם  ֵ עֹוָלם, ֵאיְך ְלִהְתָקֵרב ְלַהּשׁ ּבָ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ַרְך ַיַעְזְרָך ְלָהִבין ָהְרָמִזים ִמּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ְוַהּשׁ
ל  י ּכָ ָעה. ּכִ ָ קֹום ּוְכִפי ַהּשׁ ִפי ָהָאָדם ּוְכִפי ַהּמָ ָכל יֹום ָויֹום, ּכְ ַרְך ַעל ָיָדם ּבְ ִיְתּבָ
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ְוָכל  ר,  ְלעֹשֶׁ ֵהן  ְלעִֹני,  ֵהן  ְלזֹול,  ֵהן  ְליֶֹקר,  ֵהן  ים,  ְלַחּיִ ֵהן  ְלָמֶות,  ֵהן  עֹוָלם  ּבָ ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה 

אֹו  ִדיָנה,  ַהּמְ אֹו  ָהעֹוָלם  ְכַלל  ּבִ עֹוָלם,  ּבָ עֹוְבִרים  ׁשֶ ְוִסּבּוִבים  ְתָקאֹות  ַהְרּפַ ִמיֵני  ָאֵרי  ׁשְ

ֵדי ִלְזּכֹר אֹותֹו  ִביל ֶזה ְלַבד, ּכְ ׁשְ ל ָאָדם ְוָאָדם, ַהּכֹל הּוא ַרק ּבִ ְפָרִטּיּות ַעל ּכָ ָהִעיר, אֹו ּבִ

ָחְכָמתֹו ְוַרֲחָמנּותֹו, ַהּכֹל  ּבֹות ּבְ ל ַהּסִ ב ּכָ ַרְך ְמַסּבֵ י הּוא ִיְתּבָ ְיָקא, ּכִ ַרְך. ַעל ְיֵדי ֶזה ּדַ ִיְתּבָ

י הּוא ּגֹוֵמר ְוִיְגֹמר  ָכל יֹום ָויֹום. ּכִ ַרְך ַעל ְיֵדי ֶזה ּבְ יר אֹותֹו ִיְתּבָ ֵדי ְלַהּכִ ְצִחית, ּכְ ְלטֹוָבה ַהּנִ

ם. "י ׁשָ ִ ֵרׁש ַרּשׁ ּפֵ מֹו ׁשֶ ה ָמרֹום ְלעֹוָלם ה'", ּכְ ים צב, ט( "ְוַאּתָ ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶ ְרצֹונֹו, ּכְ ַהּכֹל ּכִ

ַאֲהָבה. ִמיד ּבְ לֹוְמָך ּתָ ְבֵרי ָאִביָך ַהּדֹוֵרׁש ׁשְ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

מח

ָרֵאל. ֵני ִיׂשְ ר ּבְ ִעים ְלִמְסּפַ ֲחִרית תקצ"א. ַאְרּבָ ם, יֹום א' ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני. ֲאהּוִבי ּבְ

ְבָך, ְוֵיׁש ִלי  י ִמְכּתָ ְלּתִ ּבַ ּקִ ה, ׁשֶ יַע, ַאְך ֵמַאֲהָבְתָך ֲאִני ּכֹוֵתב ְלָך ַעּתָ ֲחִרית ִהּגִ ת ׁשַ ִפּלַ ְזַמן ּתְ
ָבר  ּכְ ַוֲהלֹא  ַעם.  ּפַ ָכל  ּבְ ִלי  ּכֹוֵתב  ה  ַאּתָ ׁשֶ ָך  ּלְ ׁשֶ חֹוָרה  ּוָמָרה ׁשְ ַעְרָך  ִמּצַ דֹול  ּגָ ַצַער 

עֹוֵבר  ֶ ָכל ַמה ּשׁ ָכל ֵעת ּבְ ַח ַעְצְמָך ּבְ ּמֵ י ְלַנֵחם ּוְלׂשַ ׁש ּבֹו ּדַ ּיֵ ֶ ה, ַמה ּשׁ ה ַהְרּבֵ י ְלָך ַהְרּבֵ ַתְבּתִ ּכָ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ל ָאָדם ָמֵלא ִיּסּוִרים, ּכְ ּכָ ָעִמים ׁשֶ ָך ֲאָלִפים ּפְ י ִעּמְ ְרּתִ ּבַ ם ֲאִני ּדִ ָעֶליָך, ְוִכי ְלִחּנָ

ה  ְנֻקּדָ ָכל  ּבְ ִאם  י  ּכִ ְוַחּיּות,  ְמָחה  ְוׂשִ ֶנָחָמה  ׁשּום  ְוֵאין  ְוכּו',  ד"  יּוּלָ ְלָעָמל  "ָאָדם  ז(  )ִאּיֹוב ה, 

ין ְולֹוְמִדין ְמַעט אֹו  ית ּוְתִפּלִ יִחין ַטּלִ י ָאנּו ַמּנִ ָכל יֹום, ּכִ ָאנּו זֹוִכים ַלְחטֹף ּבְ ה טֹוָבה ׁשֶ ּוְנֻקּדָ

ֶזה ְוכּו'. ָאנּו יֹוְדִעין ֵמאֹור ּכָ ה ִמְצוֹות ְוכּו', ּוִבְפָרט ׁשֶ ּמָ ין ּכַ ִלין, ְועֹוׂשִ ּלְ ה, ּוִמְתּפַ ַהְרּבֵ

דֹוִלים  ל ַהֲחָסִדים ַהּגְ ָכל ֵעת ֶאת ּכָ ְזּכֹר ּבְ ל ֶזה, ָזכֹור ּתִ ח ּכָ ּכַ ׁשְ ִני ֲחִביִבי, ְזכֹר ַאל ּתִ ָנא ּבְ
מֹו ִנְקָרא ָעֵלינּו,  ר ׁשְ ֶזה ֲאׁשֶ ְרָבנּו ְלאֹור ּכָ ּקֵ נּו, ׁשֶ ַרְך ִעּמָ ם ִיְתּבָ ֵ ה ַהּשׁ ָעׂשָ ְוַהּנֹוָרִאים ׁשֶ

ַעם  ָכל ּפַ ָבר, ִלְהיֹות ּבְ ָך ּכְ י ִעּמְ ְרּתִ ּבַ ּדִ ֶרְך ׁשֶ יל ַעְצְמָך ְמֹאד ֵליֵלְך ִעם ַהּדֶ ּתֹוָדה ָלֵאל. ְוַתְרּגִ

ָכל יֹום ָויֹום  ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ יָחְתָך ִלְפֵני ַהּשׁ מֹוֶדה ַעל ֶהָעָבר ְוצֹוֵעק ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ּוְתָפֵרׁש ׂשִ

ה, ְוִהְתּבֹוְדדּות  ם ֲחטֹף ְוֱאכֹל ֲחטֹף ְוֱאכֹל ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ֵ ם ְלַמַען ַהּשׁ ֵ ֹחק ְולֹא ַיֲעבֹר. ְלַמַען ַהּשׁ

ת  עֹוֵבר ָעֶליָך. ּוָבֶזה טֹוב ְמֹאד ִמּדַ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ָלל ּוְכָלל ּבְ יַח ּכְ ּגִ ׁשְ ים טֹוִבים. ְוַאל ּתַ ּוַמֲעׂשִ

ְהֶיה ֵאיְנָך  ּיִ ֶ ה. ּוַמה ּשׁ ָעַבר ַעד ֵהּנָ ֶ ל ַמה ּשׁ ָכל ֵעת ּכָ ְעּתֹו ְלַגְמֵרי ּבְ יַח ִמּדַ ּכִ ְכָחה, ְלַהׁשְ ִ ַהּשׁ

ָעה  ָ ׁש, ּוְכִאּלּו ֵאין ְלָך ַרק ַהּשׁ ָחָדׁש ַמּמָ ֵעיֶניָך ּכְ ְהֶיה ּבְ ה ּתִ ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ָלל. ּוִבְפָרט ּבִ יֹוֵדַע ּכְ
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ֶאל  ַהּנֹוְגִעים  ְדָבִרים  ּבִ ֲאִפּלּו  ָלל,  ּכְ ֶהָעִתיד  ְוַעל  ֶהָעָבר  ַעל  ל  ּכֵ ְסּתַ ּתִ ְולֹא  ְלַבד,  ַהּזֹאת 

ֶזה, ָאז טֹוב ְלָך,  יל ַעְצְמָך ּבָ ְרּגִ מֹון. ְוִאם ּתַ ִדְבֵרי ַהּגּוף ְוַהּמָ ן ּבְ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ָמה, ִמּכָ ׁשָ ַהּנְ

ח  ּמַ ם ֲחַזק ֶוֱאַמץ, ְוׂשַ ֵ ָכל יֹום. ְלַמַען ַהּשׁ ה טֹוב ּבְ ל ַעל ְיֵדי ֶזה ְוַלֲחטֹף ַהְרּבֵ ּלֵ ְותּוַכל ְלִהְתּפַ

י לֹא ִיְזַנח ְלעֹוָלם ה', ַחְסֵדי  ע ְלָך, ּכִ ה ַלה' ְויֹוׁשַ ּנּו, ַקּוֵ ַמְעּתָ ִמּמֶ ָ ּשׁ ָרִכים ׁשֶ ָכל ַהּדְ ָך ּבְ ַנְפׁשְ

י לֹא ָתְמנּו ְוכּו'. ה' ּכִ

ְבֵרי ָאִביָך. ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

מט

ר תקצ"א. ְדּבָ ּמִ ַרְך, יֹום ה' ּבַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה. ּיִ ִני ֲחִביִבי ׁשֶ ֲאהּוִבי ּבְ

ִלי  ָהָיה  י  ּכִ ִבי,  ִמְכּתָ ל  ְלַקּבֵ ָזִכיָת  ֶ ּשׁ ַמה  דֹול  ּגָ ְלַנַחת  ִלי  ְוָהָיה  ְבָך,  ִמְכּתָ י  ְלּתִ ִקּבַ ַהּיֹום 
ְלָך  לַֹח  ִלׁשְ ָצאִתי  ּמָ ׁשֶ ַעד  ֶאְתמֹול,  ִמּיֹום א' ַעד  ה  ַרּבָ ִויִגיָעה  דֹוִלים  ּגְ ְעּגּוִעים  ּגַ

י  ָבר ֵריק הּוא, ּכִ י לֹא ּדָ ְלַבְבֶכם, ּכִ ם ּבִ ָבַרי רֹשֶׁ ֲעׂשּו ּדְ ּיַ נּו ׁשֶ ַרְך ְיַזּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ "ל, ַהּשׁ ִבי ַהּנַ ִמְכּתָ

ד  ִמּיָ יֵבִני  ׁשִ ּתְ ׁשֶ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ה  ַעּתָ ב.  ּגָ ְוִנׂשְ ָעצּום  ְמֹאד  ְמֹאד  ְונֹוָרא  ֶעְליֹון  קֹור  ִמּמָ נֹוְבִעים 

ַאת חֹוֶתְנָך ַז"ל, ִאם  ּוָ ב, ּוְקָצת ִמּצַ ְכּתָ ּמִ ּבַ ּתּוַכל ְלָבֵאר  ֶ ֲאִריכּות ְקָצת, ְלָבֵאר ִלי ַמה ּשׁ ּבַ

ק ְלָבְבָך ָלֵצאת  ַרְך ְיַחּזֵ ם ִיְתּבָ ֵ ה ֵאין ְלַהֲאִריְך. ַהּשׁ ן, ָיֵתר ִמּזֶ ם ּכֵ ִביְלָך ּגַ ׁשְ יַח ֵאיֶזה ֵחֶלק ּבִ ִהּנִ

ְוִלְבִלי  ַהּיֹום,  אֹותֹו  ּבְ ַלֲעׂשֹות  כֲֹחָך  ּבְ ָיְדָך  ְמָצא  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ָויֹום,  יֹום  ָכל  ּבְ ַהּיֹום  חֹוַבת 

ה ְוִהְתּבֹוְדדּות  ִפּלָ ה. ַוֲעַדִין ְצִריִכין ּתְ ֶזה ַהְרּבֵ ְרנּו ּבָ ּבַ ָבר ּדִ ר ּכְ ֲאׁשֶ ָלל, ּכַ יַח ִמּיֹום ַלֲחֵברֹו ּכְ ְלַהּנִ

ְרצֹונֹו ַהּטֹוב. ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ּכִ ם זֹאת ּבֶ ים ְלַקּיֵ ה, ִלְזּכֹות ִליׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ַרּבִ ַהְרּבֵ

ה ִלְראֹוְתָך ְמֵהָרה. ַאֲהָבה ּוְמַצּפֶ ִמיד ּבְ לֹוְמָך ּתָ ְבֵרי ָאִביָך ַהּדֹוֵרׁש ׁשְ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ֲאִני  ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ּכָ ִבין ׁשֶ ַכי, ָמה ֹאַמר ְלָך ְלַנֶחְמָך, ֵמֵאֶליָך ּתָ י ָמְרּדְ לֹום ִליִדיִדי ַרּבִ ְוׁשָ
י  ַבי ֵהיֵטב, ּכִ ְמרּו ִמְכּתָ ֶכם; ְוִתׁשְ ם ֵאֶליָך, ּוְלֻכּלְ ְחֶיה ֶנֱאָמִרים ּגַ ּיִ ּכֹוֵתב ִלְבִני ׁשֶ

ַחְסּדֹו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ֵמִאּתֹו  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ים  ׁשִ ּוִמְתַחּדְ ְמֹאד,  ְיָקִרים  ָבִרים  ּדְ ֵהם  ַעְצִמי  ּבְ ֶאְצִלי 
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ּנּוַכל ַעל  ַעת ָהֱאֶמת, ׁשֶ ָחָמה הּוא ַהּדַ ר ַהּנֶ י ִעּקַ רֹות, ּכִ ל ַהּצָ דֹול, ְוֵהן ֵהן ֶנָחָמְתָך ַעל ּכָ ַהּגָ

ַרְך ָלֶנַצח. ַעְבדּותֹו ִיְתּבָ ם ּבְ ֵאר ַקּיָ ָ ּיֹות, ְלִהּשׁ יְך ֵעצֹות ֲאִמּתִ ָידֹו ְלַהְמׁשִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

א  דֹוׁש ַהּבָ ל ַחג ַהּנֹוָרא ַהּקָ ֳהָרה ׁשֶ ה ְוַהּטָ ָ ֻדּשׁ ְמָחה ְוַהּקְ ְרָאה ְוַהּשִׂ נּו ְלַהּיִ ַרְך ְיַזּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
מֹו  בּועֹות, ּכְ ׁשָ ֶכת ּבְ ְמׁשֶ ְרָאה ַהּנִ ה ַאַחת ֵמעֶֹצם ַהּיִ ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ִאם ִנְזּכֹר ְנֻקּדָ

ְעֵזַע  ְלִהְזּדַ ָראּוי  ְוכּו',  ּוְבָרִקים'  קֹולֹות  ּבְ ְוכּו',  ֶניָך  ִמּפָ ָחל  ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ם  'ּגַ תּוב  ּכָ ׁשֶ

יֵחנּו  ּפְֹך ׂשִ ה ָראּוי ִלׁשְ ִנים ֵמַעּתָ ל ּפָ עּור. ְוִאם ֲעַדִין ֵאין ָאנּו זֹוִכין ָלֶזה, ַעל ּכָ ִלי ׁשִ ה ּבְ ֵמַעּתָ

בּועֹות,  ה ׁשָ ָ ּשׁ ִ ָבר ָסַפְרנּו יֹוֵתר ִמּשׁ ּכְ עֹוָלם, ׁשֶ ֵני ה', ֵהיָכן ֲאַנְחנּו ּבָ ּפְ ִים נֹוַכח  ּמַ ּכַ ה  ַהְרּבֵ

יְך  ְוַיְמׁשִ ָעֵלינּו,  ְוָיֵגן  ר  ְיַכּפֵ ַהּטֹוב  ה'  בּועֹות.  ׁשָ ל  ׁשֶ ְרָאה  ַהּיִ יׁש  ְלַהְרּגִ ִנְטַהְרנּו  לֹא  ַוֲעַדִין 

ֵניֶכם  ְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל ּפְ מֹות כ, יז( "ּוְלַבֲעבּור ּתִ נּו )ׁשְ ם ּבָ ֻקּיַ ּיְ דֹוָלה, ׁשֶ ַרֲחָמיו ִיְרָאתֹו ַהּגְ ָעֵלינּו ּבְ

ים ב, יא( "ְוִגילּו  ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶ דֹוָלה ַעל ְיֵדי ֶזה, ּכְ ְמָחה ּגְ ה ְלׂשִ ְזּכֶ ּנִ י ֶתֱחָטאּו", ַעד ׁשֶ ְלִבְלּתִ

ְרנּו  ְוִדּבַ ַתְבנּו  ּכָ ּוְכָבר  ְמָחה.  ְלׂשִ ָיָדּה  ַעל  ּזֹוִכין  ׁשֶ ּכְ ְרָאה,  ַהּיִ ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקַ ְוֶזה  ְרָעָדה".  ּבִ

ַח  ּמֵ ְלנּו ְלׂשַ ּבַ ּקִ ָרִכים ׁשֶ י ַהּדְ ְמָחה, ַעל ּפִ ֲאִפּלּו ַעל ְיֵדי ִיְרַאת ָהעֶֹנׁש זֹוִכין ְלׂשִ ֶזה, ׁשֶ ה ּבָ ַהְרּבֵ

ֻקּדֹות טֹובֹות ְוכּו'. ָכל ַהּנְ נּו ּבְ ַנְפׁשֵ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

קֶֹדׁש.  ת  ּבַ ׁשַ ֶעֶרב  ו'  ִמּיֹום  ִנית  ׁשֵ בֹו  ִמְכּתָ יַעִני  ִהּגִ ּפֹה,  ר  ְסּגָ ַהּמֻ ֶרת  ָהִאּגֶ ְתִבי  ּכָ ַאַחר 
ּוָמה  ֵאּלּו.  ּכָ ָבִרים  ּדְ ַעל  יד  ַמְקּפִ ֵאיִני  ׁשֶ ֵמַעְצְמָך  ֵהַבְנּתָ  לֹא  ֵאיְך  ִני,  ּבְ ְוִנְפֵלאִתי 

ְמֹאד,  ְונֹוָרא  דֹול  ּגָ ַבח  ׁשֶ הּוא  ׁשֶ ָנה,  ַכּוָ ּבְ יֹום  ָכל  ּבְ ים  יׁשִ ַקּדִ ה  ּמָ ּכַ ּתֹאַמר  ִלי ִאם  ת  ִאְכּפַ

ִביל ֲאדֹוִני  ׁשְ ם ּבִ הּוא ּגַ ָך ׁשֶ ַדְעּתְ יׁש, ִיְהֶיה ּבְ ַפְרְזָלא. ַאְך ִאם ּתֹאַמר ַקּדִ ִזיִזין ּדְ ל ּגְ ַבר ּכָ ּתָ ּדְ

ל  ַבְלּבֵ ּתּוַכל. ַאְך לֹא ּתְ ה ׁשֶ ּמֶ עּוָבִדין ָטִבין, ּבַ ֵדִני ּבְ ַכּבְ ּתְ בֹוִדי ׁשֶ הּוא ְזֵקְנָך, ְוֶזהּו ּכְ ָאִבי ַז"ל ׁשֶ

"ל. ּנַ ֶזה, ַרק קֶֹדם ּתּוַכל ַלֲחׁשֹב ּכַ ַעת ָהֲאִמיָרה ּבָ ׁשְ ָך ּבִ ְעּתְ ּדַ

ן  ּכֵ ָחִדים, ַעל  ַהּפְ ין ֵמֲחַמת  ָנְסעּו ִמּפֹה ְלטּוְלְטׁשִ ּלֹא  ׁשֶ ְלָך  י  ַתְבּתִ ּכָ ָבר  ּכְ ִני,  ּבְ ֲאהּוִבי 
ְבָך,  ית ִמְכּתָ ִליׁשִ יַעִני ׁשְ ה, ְוַהּיֹום יֹום ב' ַאַחר ֲחצֹות ִהּגִ ֶרת ַעד ֵהּנָ ב ָהִאּגֶ ִנְתַעּכֵ

ה, ּוְכָבר  י ְלָך ַהְרּבֵ ַתְבּתִ ָבר ּכָ י ּכְ ְכּתֹב ְלָך עֹוד, ּכִ דֹוָלה ּוָמָרה. ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּלִ קֹול ְזָעָקה ּגְ ּבְ

ַהֶהְכֵרַח  ָעִמים, ׁשֶ ה ּפְ ּמָ יָך ִמּקֶֹדם ּכַ ָבר הֹוַדְעּתִ ּכְ יָך ׁשֶ ְרּתִ ב ָהִראׁשֹון, ְוִהְזּכַ ְכּתָ ּמִ יָך ּבַ ְבּתִ ֵהׁשַ

דֹול. ֶחֶסד ּגָ ְהֶיה ּבְ ּיִ קֹום ְיַרֵחם ׁשֶ ְתָקאֹות ׁשֹונֹות, ַהּמָ ה ַהְרּפַ ה ְוַכּמָ ּמָ ל ָאָדם ּכַ ֲעבֹר ַעל ּכָ ּיַ ׁשֶ
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ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ֶהֶבל ָהעֹוָלם, ֵאיְך ַהּכֹל  ֵעיֶניָך ּבְ ה רֹוֶאה ּבְ ִני, ֲהלֹא ַאּתָ ָמה ֹאַמר ְלָך ּבְ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד. ּוְכָבר ָצֲעקּו  ֶמׁש, ִעם ּכָ ֶ ַחת ַהּשׁ ה ּתַ ר ַנֲעׂשֶ ל ֶהָעָמל ֲאׁשֶ ֶהֶבל, ְוֶאת ּכָ

ָהעֹוָלם ַמְטֶעה  נּו ַז"ל, ׁשֶ ְדמֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים, ּוִבְפָרט ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ יִקים ַהּקַ ּדִ ל ַהּצַ ּכָ

י ֵכן רֹוִצים ְלַהְטעֹות אֹוָתנּו ַחס  ל ֶזה, ְוַאף ַעל ּפִ אֹוָתנּו ְלַגְמֵרי ְוכּו'. ְוִאם ָאנּו יֹוְדִעים ּכָ

ֶאָחד  ל  ּכָ ֶנֶגד  ט  ֵ ּשׁ ּוִמְתּפַ ַח  ּטֵ ּתַ ּוִמׁשְ ב,  ְמַעּכֵ ה  ִעּסָ ּבָ ׁשֶ אֹור  ַהּשְׂ י  ּכִ ְרֵחנּו,  ּכָ ַעל  ּבְ לֹום  ְוׁשָ

ּנֹות  ר ְלׁשַ י ֱאֶמת הּוא ֶאָחד, ְוִאי ֶאְפׁשָ י ֵכן ָהֱאֶמת הּוא ֱאֶמת, ּכִ ט, ַאף ַעל ּפִ ֵ ּשׁ ר ִמְתּפַ ֲאׁשֶ ּכַ

ָכל  ל ַעל ָהֱאֶמת. ְוַעל ֶזה טֹוב ָלנּו ְלהֹודֹות ַלה' ּבְ ּכֵ רֹוֶצה ְלִהְסּתַ ׁשּום ֹאֶפן ִמי ׁשֶ ָהֱאֶמת ּבְ

ָאר ָהעֹוָלם, ֲאִפּלּו ֵמַהֲחִסיִדים  ְ ֵברּור יֹוֵתר ִמּשׁ ִנים ָאנּו יֹוְדִעין ָהֱאֶמת ּבְ ל ּפָ ַעל ּכָ ֶ ֵעת ַמה ּשׁ

י ֵכן טֹוב ְוָיָקר ְמֹאד ְמֹאד  יָך עֹוִלים ָיֶפה, ַאף ַעל ּפִ י ֵכן ֵאין ַמֲעׂשֶ יו. ְוִאם ַאף ַעל ּפִ ל ַעְכׁשָ ׁשֶ

ה יֹוֵדַע ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו. ַאּתָ ֶ ַמה ּשׁ

מֹו  י, ּכְ ְכִלית ָהֲאִמּתִ ְך ֶאל ַהּתַ ל ּכָ ּתֹוֵקק ּכָ ה ִמׁשְ ַאּתָ ֶ דֹוָלה ַמה ּשׁ הּוא ַמֲעָלה ּגְ מֹו ׁשֶ ַאְך ּכְ
אי הּוא ַחס  י יֹוֵתר ִמּדַ אי. ּכִ ה ּבֹוֵער ְוצֹוֵעק יֹוֵתר ִמּדַ ַאּתָ ֶ דֹול ַמה ּשׁ רֹון ּגָ ֵכן ֵיׁש ּבֹו ִחּסָ

ִריִכין ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו  ּצְ ְרנּו ַעד ָקֶצה ָהַאֲחרֹון, ׁשֶ ּבַ ָבר ּדִ ִחיַנת ֲהִריָסה, ַוֲהלֹא ּכְ לֹום ּבְ ְוׁשָ

דֹול, ְוֵאין  ַחְסדֹו ַהּגָ ֶהם ּבְ ָאנּו אֹוֲחִזין ּבָ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ת ַיֲהדּוֵתנּו ַהּקְ ל ּדַ ָעְלָמא ׁשֶ ה ּבְ ְנֻקּדָ ֲאִפּלּו ּבִ

ָך  ֶזה, ֲאִפּלּו ֵהם טֹוִבים ִמּמְ ּבָ ין ַעְצָמן  ֵאיָנם ְמַחּיִ ים ׁשֶ ָאר ֲאָנׁשִ ָלל ַעל ׁשְ ּכְ ל  ּכֵ ְלָך ְלִהְסּתַ

י ֵאין  לֹוֵמנּו. ּכִ י ׁשְ חֹוָרה ְוַעְצבּות, ַוֲאִפּלּו ִאם ֵהם ֵמַאְנׁשֵ ָמָרה ׁשְ י ֵכן ֵהם ּבְ ה ְוַאף ַעל ּפִ ַהְרּבֵ

ָבָריו  ִמּדְ נֹוְבִעים  ֵהם  ׁשֶ ִלְדָבַרי,  ַמע  ׁשְ ּתִ ׁשֶ ַרק  ָלל,  ּכְ ֶזה  ִעְנָין  ּבְ ֲעֵליֶהם  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ְלָך 

ִני  ָרֵאל ְולֹא ָעׂשַ ַרע ִיׂשְ ה ִמּזֶ ַאּתָ ה ׁשֶ ּמֶ ָכל ֵעת ּוְבָכל יֹום ּבַ ים ַז"ל, ְלַהֲחיֹות ַעְצְמָך ּבְ דֹוׁשִ ַהּקְ

ְפָלא  ַהּנִ ַהֶחֶסד  ֹגֶדל  ּבְ ּוִבְפָרט  ּוִבְפָרט  יֹום,  ָכל  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ִמְצוֹות  ַלֲעׂשֹות  זֹוִכין  ְוָאנּו  ּגֹוי, 

י ִאם  ּנּו, ּכִ דֹוׁש ַז"ל. ְוִאם לֹא ָהִיינּו ׁשֹוְמִעים ִמּמֶ מֹו ַהּקָ ׁשְ ָאנּו ֲאחּוִזים ּוְדבּוִקים ּבִ ַהּנֹוָרא ׁשֶ

ַהּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  ַעְצֵמנּו  ְלַהֲחיֹות  י  ּדַ ּבֹו  ֵיׁש  י  ּכִ נּו.  ּיֵ ּדַ עֹוִדי'  ּבְ ֵלאלַֹקי  ָרה  'ֲאַזּמְ ַהּתֹוָרה 

ן  ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ י עֹוָלם ָלֶנַצח. ִמּכָ ינּו, ְוִלְזּכֹות ַעל ְיֵדי ֶזה ְלַחּיֵ ל ְיֵמי ַחּיֵ ה ַהּזֹאת, ּכָ דֹוׁשָ ַהּקְ

ֵרי  ה, ַוֲחִליפֹות, ְויֹוֵבל, ּדָ ַע, ְוִכְסֵלו ַוֲחֻנּכָ י ְיהֹוׁשֻ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ ל ַרּבִ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ם ַהּמַ ַמְענּו ּגַ ָ ּשׁ ׁשֶ

ִנים ְוכּו' ְוכּו'; ְוֵכן  ָ קּוַפת ַהּשׁ ִמים ּתְ קּוַפת ַהּיָ ַמן, ּתְ יִפים ְלַמְעָלה ֵמַהּזְ ה, ַמּקִ ַמְעָלה ְוָדֵרי ַמּטָ

ר. ְמעּו ֵמעֹוָלם, ָמה ֲאַדּבֵ ר לֹא ִנׁשְ ַמְענּו עֹוד נֹוָראֹות ְוִנְפָלאֹות ֲאׁשֶ ׁשָ

ל ַמה  יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה, ָיַדע ּכָ ב ְוַהּנֹוָרא ֵזֶכר ַצּדִ ּגָ ׂשְ דֹוׁש ְוַהּנִ נּו ַהּקָ י ַרּבֵ ִני ֲחִביִבי ּכִ ע ּבְ ּדַ
ים ְרפּואֹות נֹוָראֹות ְלַמּכֹוֵתינּו ָהֲאנּוׁשֹות, ַעל  ֲעבֹר ָעֶליָך ַעד ַהּסֹוף, ּוְכָבר ִהְקּדִ ּיַ ֶ ּשׁ

ִני  ּבְ ֲחַזק  נּו.  ַדְעּתֵ ּבְ ֵהִאיר  ׁשֶ ֱאלֹקּות  ּלּות  ְוַהִהְתּגַ יחֹות  ְוַהּשִׂ ּיֹות  ֲעׂשִ ְוַהּמַ ַהּתֹורֹות  ל  ּכָ ְיֵדי 
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ׁשֹוֵכַח ְלַגְמֵרי,  ה ַעְצְמָך ּכְ ֲעׂשֶ ָכל ֵעת ּתַ ּבְ ָבר, ׁשֶ י ְלָך ּכְ ַתְבּתִ ּכָ ה ׁשֶ ּמֶ ֵלְך ּבַ ּתֵ ר ׁשֶ ֲחַזק. ְוָהִעּקָ

ְעּבּוד  ֻלּיֹות ְוׁשִ ָאר ִמיֵני ּגָ ְ ח ָעֶליָך, ּוִמּשׁ ּנָ ּמֻ ָך ׁשֶ ּתְ לּות ִאׁשְ ַעם ִמּגָ ָכל ּפַ ֵצא ְלֵחרּות ּבְ ּוָבֶזה ּתֵ

לֹום. ָיָדם ַחס ְוׁשָ ִאּלּו אֹוֲחִזים אֹוְתָך ּבְ ִחין ַעל מֹוֲחָך ּכְ ּנָ ּמֻ ׁשֶ

ִלְבִלי  ר  ְוָהִעּקָ ְרצֹונֹו,  ּכִ ְלַהּטֹוָתּה  ָהָאָדם  ַיד  ּבְ ָבה  ֲחׁשָ ְוַהּמַ ית  ָחְפׁשִ ִחיָרה  ַהּבְ ּוֶבֱאֶמת 
ָלל ַמה  ּכְ יֹוֵדַע  ּוְכִאּלּו ֵאיְנָך   , ה נֹוַלְדּתָ ִאּלּו ַעּתָ ּכְ ָלל, ַרק  ּכְ ְלַהְתִחיל ַלֲחׁשֹב 

ֻקּדֹות  ַהּנְ ּבְ ֵהן  ּתּוַכל,  ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  ּבְ ַעְצְמָך  ח  ּמַ ׂשַ ּתְ ָעה  ָ ַהּשׁ ּוְבאֹותֹו  ְהֶיה.  ּיִ ֶ ּשׁ ּוַמה  ָהָיה  ֶ ּשׁ

ְך ּתּוַכל ַלֲחטֹף  טּוָתא ּוְבִדיחּוָתא ְוַכּיֹוֵצא; ְוִאם ִמּתֹוְך ּכָ ׁשְ י ּדִ ִמּלֵ "ל, ֵהן ּבְ ּנַ טֹובֹות ְוכּו' ּכַ

ּוְבתֹוָרתֹו  ה'  ּבַ ַמח  ׂשְ ּתִ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ָלאו,  ְוִאם  ּטֹוב,  ַמה  ה  ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה  ְלתֹוְך  ַעְצְמָך 

ּתּוַכל ַלֲחטֹף  ין ַעד ּבֹוא ָהֵעת ַהּטֹוָבה ׁשֶ "ל, ְוַתְמּתִ ָרִכים ַהּנַ י ַהּדְ ים ַעל ּפִ ּיִ יָקיו ָהֲאִמּתִ ּוְבַצּדִ

ִאי  ָלל  ּכְ ְיִגיָעה  לֹא  ּבְ י  ּכִ ְקָצת,  ְיִגיָעה  ְיֵדי  ַעל  דֹול  ַהּגָ ַחְסּדֹו  ּבְ ֲחטֹף  ּתַ ֶ ּשׁ ַמה  ֶוֱאֶמת  טֹוב 

יְך ַעל ַעְצמֹו יֹוֵתר  ל ּוְלַהְמׁשִ ֲעבֹוַדת ה' ְיכֹוִלין ְלַקּבֵ ְרָחא ּבַ י ֲאִפּלּו ַהְיִגיָעה ְוַהּטִ ר. ּכִ ֶאְפׁשָ

ִבין ֵמַעְצְמָך  ּתָ ְכָתב, ּוֻמְבְטַחִני ׁשֶ ר ְלַהֲאִריְך ּבִ ה ִאי ֶאְפׁשָ ְמָחה ְוֵחרּות; ְוָיֵתר ִמּזֶ ַעל ְיֵדי ׂשִ

ם  ְלַקּיֵ ה  ְוִתְזּכֶ ַוֲאֵחִרים,  ַעְצְמָך  ח  ּמַ ּוְתׂשַ ַנֵחם  ּתְ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָך  ִלּבְ ּבְ ה  ֵאּלֶ ָבַרי  ּדְ ְלַהְכִניס  ֵאיְך 

ְבֵרי ָאִביך. ים ְלַמַען ִייַטב ְלָך ָלֶנַצח. ּדִ דֹוׁשִ ְדָרָכיו ַהּקְ נּו ַז"ל, ְוֵליֵלְך ּבִ ְבֵרי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ּדִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

נ

ת קַֹרח. ָרׁשַ ֲחִרית תקצ"א ּפָ ם, יֹום א' ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני. ֲאהּוִבי ּבְ

ָלל, ְוַגם  ִתיַבת ָיְדָך ּכְ בּוַע ֶהָעַבר לֹא ָרִאיִתי ּכְ ָכל ׁשָ ר ּבְ ֵהיֵטב ָחָרה ִלי ָעֶליָך ַעל ֲאׁשֶ
י ַמה ֶזה ְוַעל ַמה ֶזה,  ָך, לֹא ָיַדְעּתִ ַדְרּכְ ׁשּוָבה ֲהגּוָנה ּכְ ַתְבּתָ ִלי ּתְ ִמּקֶֹדם לֹא ּכָ

בּוַע ֲאִפּלּו ִלְכּתֹב  ָ ָכל ַהּשׁ ַנאי ּבְ ֵאין ְלָך ּפְ ְך, ַעד ׁשֶ ל ּכָ יְך ָעֶליָך ְטָרדֹות ּכָ ה ַמְמׁשִ ְוֵאיְך ַאּתָ

ר ַצֲעִרי  ם, ְוִעּקַ ה ׁשָ ֲעׂשֶ בֹות ִמי יֹוֵדַע ַמה ּנַ ֶרת ֵאַלי. ְוַגם ֵמַעי ָהמּו ִלי ַעל ֶזה ַלֲחׁשֹב ַמֲחׁשָ ִאּגֶ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ִפּלָ ְוַהּתְ ְלֵתי ַהּתֹוָרה  ּדַ א ַעל  ְרּדָ ַהּטִ ִמּתֹוְך  ה ׁשֹוֵקד  ֵאין ַאּתָ ׁשֶ ה  ִמּזֶ ֵמִבין  ֲאִני  ׁשֶ

ה  יָך ַהְרּבֵ ְך, ּוְכָבר ִהְזַהְרּתִ ל ּכָ ְך ּכָ ל ּכָ ה ּכָ ְתָך ָקׁשָ הֹוֵריִתיָך, ְוַעד ָמַתי ְוַעד ָמַתי ִיְהֶיה ִטְרּדָ

כֹוִלין ַלֲחטֹף  ּיְ ֶ ָכל יֹום ָויֹום ַמה ּשׁ ר ַלֲחטֹף ּבְ י ָהִעּקָ ָחִליָלה ְוָאסּור ִלְדחֹות ַעל יֹום ָמָחר, ּכִ ׁשֶ

ָעה  ֶזה; ְוֵאיְך לֹא ָיכְֹלּתָ ַלֲחטֹף ׁשָ ּבָ ה  ה ַהְרּבֵ י ְלָך ַהְרּבֵ ְוָכַתְבּתִ ָך  י ִעּמְ ְרּתִ ּבַ ּדִ טֹוב, ּוְכָבר 
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ְלָך  ִלְכּתֹב  ֶאְרֶאה  ְוָאז  ָראּוי,  ּכָ ד  ִמּיָ יֵבִני  ַלֲהׁשִ ְרֶאה  ּתִ ֵעת  ּכָ ָראּוי;  ּכָ ֶרת  ִאּגֶ ִלי  ִלְכּתֹב 

ֲחִרית. ת ׁשַ ִפּלַ יַע ְזַמן ּתְ י ִהּגִ ה ֵאין ְלַהֲאִריְך, ּכִ ַרְך ָיֵתר ִמּזֶ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ֲאִריכּות יֹוֵתר ּבְ ּבַ

ַעְדֶכם. ֱאֶמת ּוַמֲעִתיר ּבַ ה ּבֶ ִפּלָ ֲחזֹר ִלְקּבַֹע ַעְצְמָך ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל ַהּתְ ּתַ ה ׁשֶ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

נא

ת תקצ"א. ם, יֹום א' ֻחּקַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִני ֲחִביִבי מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ים ַלֲאהּוִבי ּבְ לֹום ְוַחּיִ ׁשָ

ָלִדים חֹוִלים  ֵביִתי ָהיּו ַהּיְ ּבְ ַמְעּתָ ׁשֶ ָבר ׁשָ אי ּכְ ַוּדַ ה ּבְ ת, ְוִהּנֵ ּבָ י קֶֹדם ׁשַ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
בּו ִלְבִריאּוָתם  דֹוָלה, ּוְבַחְסֵדי ה' ׁשָ ָנה ּגְ ַסּכָ ֶמת[, ְוָהיּו ּבְ אְזִלין ]ַאּדֶ ֵמֳחִלי ַהּמָ

ִיְסֳעֵדהּו  ַוי, ה'  ּדְ ְחֶיה הּוא מּוָטל ַעל ֶעֶרׂש  ּיִ ׁשֶ יֹוָנה  ִני יֹוֵסף  ּבְ ַרְך ַאְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

"ל, ְותֹוָדה ָלֵאל  ֵני ְיָלִדים חֹוִלים ֵמֹחִלי ַהּנַ ְחֶיה ָהיּו ׁשְ ּיִ ְכָנא ׁשֶ י ׁשַ ִני ַרּבִ ֵבית ּבְ ם ּבְ ְמֵהָרה. ּגַ

ַהּטֹוב  ֹמַע  ִלׁשְ ַהּיֹום  ל  ּכָ לֹות  ּכָ ֵעיַני  ה  ְוַעּתָ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ְלֵאיָתָנם  חֹוְזִרים  ֵהם 

ה ְמֵהָרה  ֶאְזּכֶ ה ְלֵאל ַחי ׁשֶ לֹומֹו ַהּטֹוב; ּוְתִפּלָ ְ ְחֶיה, ָנא ְמֹאד ְלהֹוִדיֵעִני ְמֵהָרה ִמּשׁ ּיִ ְנָך ׁשֶ ִמּבִ

נֹוָתיו,  ּוׁשְ ָיָמיו  ַיֲאִריְך  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ִלְבִריאּותֹו.  ָחַזר  ׁשֶ ֵמִאּתֹו,  טֹוָבה  ׂשֹוָרה  ּבְ ֹמַע  ִלׁשְ

ים טֹוִבים ָאֵמן. ה ּוְלַמֲעׂשִ לֹו ְלתֹוָרה ְלֻחּפָ ְוִתְזּכּו ְלַגּדְ

ַרְך  י ִאם ֵאָליו ִיְתּבָ ית ָמנֹוס ּכִ עֹוֵבר ַעל ָהָאָדם ֵאין ָלנּו ּבֵ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ּבְ ָבר ָיַדְענּו ׁשֶ ְוִהּנֵה ּכְ
ּבֹו  ְזּכֹר  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַהּכֹל  ָהָאָדם,  ַעל  ִביא  ּמֵ ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ָנתֹו  ּוָ ּכַ ְוָכל  ְלַבד. 

ִני  ה ּבְ ֵדִני"; ְוַעּתָ ְצָך ּוְתַכּבְ יֹום ָצָרה ֲאַחּלֶ ים נ, טו( "ּוְקָרֵאִני ּבְ ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶ ל ֵאָליו, ּכְ ּלֵ ְוִיְתּפַ

ה ַלה'  ָבר, ְוַקּוֵ ל ּדָ ָכל ֵעת ַעל ּכָ ל ֵאָליו ּבְ ּלֵ ָכל ֵעת, ְוִתְתּפַ ַמִים ּבְ ל ָעֶליָך עֹל ַמְלכּות ׁשָ ַקּבֵ

ר ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר. ִחיָצה ִאי ֶאְפׁשָ ע ְלָך, ּוֵמֲחַמת ַהּנְ ְויֹוׁשַ

ַהּטֹוב  ֹמַע  ִלׁשְ ה  ּוְמַצּפֶ ַעְדֶכם  ּבַ יר  ּוַמְעּתִ ַאֲהָבה  ּבְ ִמיד  ּתָ לֹוְמָך  ׁשְ ַהּדֹוֵרׁש  ָאִביָך  ְבֵרי  ּדִ

ִמיד. ֶכם ּתָ ֵמִאּתְ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי נבִמְכּתְ

<חודש>

צה ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

נב

ת תקצ"א. ַרְך, יֹום ג' ֻחּקַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה. ּיִ ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ַהּוָ ים ַלֲאהּוִבי ּבְ לֹום ְוַחּיִ ׁשָ

י  ְחֶיה, ּכִ ּיִ ְנָך ׁשֶ לֹום ּבִ ְ לֹוְמָך ּוִמּשׁ ְ ָתב ֶזה ִמּשׁ ד ַעל ְיֵדי מֹוֵסר ּכְ ִני ֲחִביִבי, ְלהֹוִדיֵעִני ִמּיָ ָנא ּבְ
יֵבהּו ְלֵאיָתנֹו  ַרְך ִיְסָעֵדהּו ִויׁשִ ם ִיְתּבָ ֵ ֹמַע ַהּטֹוב ֵמִאּתֹו, ַהּשׁ ל ַהּיֹום ִלׁשְ לֹות ּכָ ֵעיַני ּכָ

ֵני  י ׁשְ ְקַצר ַהְיִריָעה, ּכִ ִמים ּתִ ֵאּלּו ַהּיָ י ּבְ ה ִעּמִ ר ָעׂשָ ר ְלָך ַחְסֵדי ה' ֲאׁשֶ ה ְלַסּפֵ ָקרֹוב. ְוִהּנֵ ּבְ

ִנים ְמֹאד,  ם ָהיּו ְמֻסּכָ ל זּוָגִתי, ְוֻכּלָ ֶניָה ׁשֶ ֵני ּבָ אְזִלין, ְוַגם ׁשְ ְחיּו ָהיּו חֹוִלים ֵמֳחִלי ַהּמָ ּיִ ַני ׁשֶ ּבָ

ַרְך ַוֲחָסָדיו  ְמַעט ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ּוְבֹגֶדל ִנְפְלאֹוָתיו ִיְתּבָ ּוְקָצָתם ָהיּו ֶאְצִלי ְלַאַחר ֵיאּוׁש ּכִ

ב  ְחֶיה ֲעַדִין לֹא ׁשָ ּיִ ִני יֹוֵסף יֹוָנה ׁשֶ ַרְך, ַרק ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ בּו ְלֵאיָתָנם ּבְ ָהֲעצּוִמים, ׁשָ

ן ְמֹאד ְמֹאד, ְוֶזה ָסמּוְך  בּוַע זֹאת ָהָיה ְמֻסּכָ ׁשָ ת קֶֹדׁש ּוְביֹום א' ּבְ ּבַ יֹום ׁשַ ּבְ ְלכֹחֹו ֵמֲחַמת ׁשֶ

ה  ּיָ ִלי ׁשּום ְרפּואֹות ּוְבִלי ׁשּום ֲעׂשִ דֹוִלים ּבְ ַרֲחָמיו ַהּגְ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶהֱחִליָמהּו ְוֶהֱחָיהּו ַהּשׁ

צֹוִפּיֹות  ֵעיַני  ה  ְוַעּתָ ָקרֹוב;  ּבְ ְלֵאיָתנֹו  יֵבהּו  ְיׁשִ ה'  ְלָך;  דּוַע  ּיָ ּכַ נּו,  ַדְרּכֵ ּכְ ָלל,  ּכְ ְוַתְחּבּוָלה 

ה  ַעּתָ ה  ִמּלָ ְלׁשֹוִני  ּבִ ֵאין  ה  ִמּזֶ ָיֵתר  ד;  ִמּיָ ְלהֹוִדיֵעִני  ָנא  ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ ְנָך  ִמּבִ ַהּטֹוב  ֹמַע  ִלׁשְ

ּבּור. ְלַהְרִחיב ַהּדִ

ָבר  ּכְ ר  ֲאׁשֶ ַחְסֵדי ה'  ּוְזכֹר  ּתּוַכל,  ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  ּבְ ָך  ַנְפׁשְ ח  ּמַ ְוׂשַ ְמֹאד,  ֶוֱאַמץ  ֲחַזק  ִני  ּבְ ָנא 
ַמְעְיֵני  ְיֵדי  ַעל  ה,  ַהּזֶ ַהּיֹום  ּכְ ְלַהֲחיֹוֵתנּו  ָאֶרץ  ּבָ ֵאִרית  ׁשְ ָלנּו  ָלׂשּום  נּו  ִעּמָ ִהְפִליא 

נּו ְלעֹוָלם. ׁשֵ נּו, ְוַאל ַיַעְזֵבנּו ְוַאל ִיּטְ ן יֹוִסיף ה' ַחְסּדֹו ִעּמָ ַהְיׁשּוָעה ְוכּו' ְוכּו', ּכֵ

ה ִלְתׁשּוָבְתָך ְמֵהָרה. ַעְדֶכם, ּוְמַצּפֶ יר ּבַ ַאֲהָבה ּוַמְעּתִ ִמיד ּבְ לֹוְמָך ּתָ ְבֵרי ָאִביָך ַהּדֹוֵרׁש ׁשְ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

נג

ּמּוז תקצ"א. ַרְך, יֹום ד' ח"י ּתַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

יְסָך  ְפָרט ַעל ְיֵדי ּגִ בּוַע, ּבִ ָבר ֶזה ָקרֹוב ְלׁשָ ַתְבּתָ ִלי ּדָ ר לֹא ּכָ ִנְפֵלאִתי ָעֶליָך ַעל ֲאׁשֶ
י  ֵמַרּבִ ְוַגם  ַהּטֹוב,  לֹוְמָך  ְ ִמּשׁ ד  ִמּיָ ְרֶאה ְלהֹוִדיֵענּו  ּתִ ן  ּכֵ ֶזה. ַעל  ָתב  ּכְ מֹוֵסר 
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ע,  ֵעת ֲעַדִין ֵאיִני יֹוֵדַע ָמַתי ֶאּסַ ה. ּכָ ְנִסיָעִתי ֶאְצְלֶכם, ַוה' ַהּטֹוב ַיֲעׂשֶ ָך ּבִ ְמׁשֹון, ְוַדְעּתְ ׁשִ

ַרְך ְלַבד. ִסיָעה, ְוַעל ַהּכֹל ֲאִני סֹוֵמְך ָעָליו ִיְתּבָ ְוֵסֶדר ַהּנְ

ל  עֹוֵבר ַעל ּכָ ֶ ָך רֹוֶאה ַמה ּשׁ י ִהּנְ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת. ּכִ ִני ֲחַזק ַוֲחַזק ְמֹאד ְמֹאד, ּבְ ְוָנא ּבְ
ְיֵדי ֶזה  יְרָך ַעל  ְלַהְזּכִ ֵדי  ּכְ ְוַהּכֹל ְלטֹוָבה,  עֹוֵבר ָעֶליָך,  ֶ ּשׁ ּוִבְפָרט ַמה  ְוֶאָחד,  ֶאָחד 

עֹוִרים ַאל  ל עֶֹמר ׂשְ יָמן ׁשֶ ה ַהּכֹל ֶהֶבל, ְוַהּסִ ר חּוץ ִמּזֶ ְכִלית ָהַאֲחרֹון, ֲאׁשֶ ְיָקא ֶאת ַהּתַ ּדַ

ָכל ֵעת  בֹוֶתיָך ּבְ ַמְחׁשְ ר ּבְ ּבֵ ה ָיכֹול ְלִהְתּגַ י ֲעַדִין ַאּתָ ין ו, לב(. ּכִ ִפּלִ ָך )ִלּקּוֵטי ַהָלכֹות ִהְלכֹות ּתְ ְעּתְ ַיֲעבֹר ִמּדַ

יַע ְלָך. ָבר, ַוה' יֹוׁשִ ְרנּו ּכְ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ה, ּכַ ֲעׂשֶ ב ְוַאל ּתַ ׁשֵ ּבְ

ִמיד. ֶכם ּתָ ל טּוב ֵמִאּתְ ֹמַע ּכָ ְבֵרי ָאִביָך ֶהָחֵפץ ִלׁשְ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

נד

ָבִרים תקצ"א. ַרְך, יֹום ד' ּדְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ִמּקֶֹדם; ְוָאז  ַעם ּכְ ָכל ּפַ לּו ִלְכּתֹב ִלי ּבְ ים ַהּלָ ִעּתִ ר ֵאיְנָך ָרִגיל ּבָ ִנְפֵלאִתי ָעֶליָך ַעל ֲאׁשֶ
ְלַגְמֵרי  ל  ִמְתַעּצֵ ה  ַאּתָ ה  ְוַעּתָ אי,  ִמּדַ יֹוֵתר  ֶביָך  ִמְכּתָ ּבְ ָבֶריָך  ּדְ ָעַלי  ְרּתָ  ֶהְעּתַ

ק ְלָבְבָך  ַרְך ְיַחּזֵ ם ִיְתּבָ ֵ יָחְתָך. ַהּשׁ ְתָך ְוׂשִ לֹום ּתֹוָרְתָך ּוְתִפּלָ ְ לֹוְמָך, ּוִבְפָרט ִמּשׁ ְ ִלְכּתֹב ִלי ִמּשׁ

ה  ה ֵמַעּתָ ְהֶיה. ְוִתְזּכֶ ּיִ יְנָך ְלֵבין קֹוְנָך, ִיְהֶיה ֵאיְך ׁשֶ יָחה ּבֵ ה ְוׂשִ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ָכל יֹום ּבְ ַלֲעסֹק ּבְ

ֶחְלקֹו. ֵמַח ּבְ יר ַהּשָׂ ּבֹור ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ִיְצרֹו, ְוָחָכם ָהרֹוֶאה ֶאת ַהּנֹוָלד, ְוָעׁשִ ִלְהיֹות ּגִ

י  ּתֵ ֵאין ׁשְ ָבר ׁשֶ ה יֹוֵדַע ִמּכְ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ּכַ ָבה,  ֲחׁשָ ֹמר ַהּמַ ֵהר ְמֹאד ְמֹאד ִלׁשְ ּוִבְפָרט ְלִהּזָ
י  עֹוִרים. ְוַאף ַעל ּפִ יָמן עֶֹמר ׂשְ ׁשּום ֹאֶפן, ְוַהּסִ ַיַחד ּבְ בֹות ְיכֹוִלין ִלְהיֹות ּבְ ַמֲחׁשָ

ה,  ַהְרּבֵ ִלין אֹוְתָך  ּוְמַבְלּבְ ֹמֲחָך  ּבְ בֹות רֹוְדִפין  ֲחׁשָ ַהּמַ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  זֹאת,  ָיַדְעּתָ  ָבר  ּכְ ׁשֶ

בֹות  י ַמֲחׁשָ ּתֵ י ֵכן ֵאין ׁשְ ַאף ַעל ּפִ "ל, ׁשֶ ָבִרים ַהּנַ ת ַהּדְ ה ּתּוַכל ֵליַדע ֲאִמּתַ א! ִמּזֶ ַרּבָ ֲהלֹא ַאּדְ

"ל  ָבִרים ַהּנַ ָעִמים הֹוִעילּו ְלָך ֵאּלּו ַהּדְ ּפְ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ י ֵכן  ּפִ ַאף ַעל  י ֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ ּכִ ַיַחד. 

ה  ן ַאּתָ ּכֵ ה ְוכּו', ַעל  ֲעׂשֶ ב ְוַאל ּתַ ׁשֵ ּבְ כֹוִלין ִלְברַֹח ֵמֶהם  ּיְ ְוׁשֶ בֹות ַיַחד,  י ַמֲחׁשָ ּתֵ ֵאין ׁשְ ׁשֶ

ָכל יֹום ָויֹום ּוְבָכל ֵעת  ִעְנָין ֶזה, ּוְלַהְתִחיל ּבְ ְפָרט ּבְ דֹול ְמֹאד ְמֹאד ּבִ ן ּגָ ָצִריְך ִלְהיֹות ַעְקׁשָ

ִחיָרה  י ַהּבְ לֹום, ּכִ ָלל ַחס ְוׁשָ ֵצא ַלחּוץ ּכְ בֹוֶתיָך ְלַבל ּתֵ ב ַמְחׁשְ יל ַעְצְמָך ְלַעּכֵ ֵמָחָדׁש ְלַהְרּגִ
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לּוי[  י ַהּכֹל ]ּתָ ה ְמֹאד, ּכִ ַרְך ַעל ֶזה ַהְרּבֵ ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ַהּשׁ ָכל ֵעת. ְוַגם ְצִריִכין ְלַבּקֵ ית ּבְ ָחְפׁשִ

א, ַרק  ְלַהּבָ ְוַעל  ה ַעל ֶהָעָבר  ַהְרּבֵ ַלֲחׁשֹב  ּלֹא  ׁשֶ ר  ְוָהִעּקָ ַעְצְמָך;  ּבְ ְלָך  דּוַע  ּיָ ּכַ ָבה  ֲחׁשָ ּמַ ּבַ

ל  י ּכָ ְצִליַח ְלָך ָלֶנַצח; ּכִ ּיַ ּתּוַכל ׁשֶ ֶ ָעה ְוַלֲעׂשֹות ַמה ּשׁ ָ אֹותֹו ַהּשׁ ְכִלית ּבְ ל ַעל ַהּתַ ּכֵ ְלִהְסּתַ

ֶפׁש ָלֶנַצח, ַהְצָלָחה  יָחה ְוכּו', ַהּכֹל הּוא ַהְצָלַחת ַהּנֶ ה ְוׂשִ ל ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ּבּור ְוִדּבּור ׁשֶ ּדִ

ַעם )ָאבֹות ב, י( 'ׁשּוב  ָכל ּפַ ם ּבְ ְעָיה סד, ג(. ּוְתַקּיֵ עּור, "ַעִין לֹא ָרָאָתה" ְוכּו' )ְיׁשַ ֵאין ָלּה ׁשִ ִנְפָלָאה ׁשֶ

יחֹות ָהַר"ן סי' רפח(. מֹו ַז"ל )ׂשִ ְ רּוׁשֹו ִמּשׁ ַמְעּתָ ּפֵ ָ ּשׁ מֹו ׁשֶ יֹום ֶאָחד ִלְפֵני ִמיָתְתָך', ּכְ

ַהְינּו  א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ּדְ יֹום ְרִביִעי ַהּבָ ם ּבְ ֵ י ִלְנסַֹע ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ְעּתִ ּדַ ִני ֲחִביִבי ׁשֶ ְוַדע ּבְ
א ָעֵלינּו  יֹום ְרִביִעי ַהּבָ ין ּבְ ה ְלטּוְלְטׁשִ ִחּלָ י ִלְנסַֹע ּתְ ָאב; ּוְבַדְעּתִ ָעה ּבְ ׁשְ ֶכף ַאַחר ּתִ ּתֵ

ָנִתי  ּוָ ִנים קֶֹדם ְנִסיָעִתי. ְוַגם ֶזה ְקָצת ּכַ ִנים ֶאל ּפָ ָך ּפָ י ְרצֹוִני ְמֹאד ֵלָראֹות ִעּמְ ְלטֹוָבה, ּכִ

ּנּוַכל  ּבּוִרים ׁשֶ ַלח ּדִ ַרְך ְוִיׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶכם, אּוַלי ָיחּוס ַהּשׁ ֵדי ֵלָראֹות ִעּמָ ין ּכְ טּוְלְטׁשִ ִלְהיֹות ּבְ

ַאְך עֹוד ֵלאלַֹהי  ָלֵאל,  ּתֹוָדה  ה  ַהְרּבֵ ְרנּו  ּבַ ּדִ ָבר  ּכְ ַהָאְמָנם  ָלֶנַצח.  ֶהם  ּבָ ַעְצֵמנּו  ְלַהֲחיֹות 

ִבים  ְמֻחּיָ ָאנּו  יֵלנּו,  ַיּצִ ָהַרֲחָמן  ּלֹו  ׁשֶ ה ֶאת  ָבר עֹוׂשֶ ּדָ ַעל  ַהּבַ ׁשֶ רֹוִאין  ָאנּו  ׁשֶ ּוִבְפָרט  ין.  ִמּלִ

ֵדי  ר ִעם ָהַרב ְוכּו', ּכְ ַרְך, ּוְלַדּבֵ ם ִיְתּבָ ֵ ר ִעם ַהּשׁ ר ֶזה ִעם ֶזה, ּוְלַדּבֵ נּו, ְלַדּבֵ ּלָ ַלֲעׂשֹות ֶאת ׁשֶ

ים  ּוָבִעּתִ ִסיָמן ל"ד(.  )ּבְ ְוכּו'  ִלי  ְהיּו  ּתִ ם  ְוַאּתֶ ּתֹוָרה  ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ ְנֻקּדֹות טֹובֹות  לֹשׁ  ָ ֵמַהּשׁ ל  ְלַקּבֵ

ָכל יֹום  ק ְמֹאד ּבְ ִריִכין ְלִהְתַחּזֵ ּצְ ר ׁשֶ זֹאת ַהּתֹוָרה. ְוָהִעּקָ ה ּבְ י ַהְרּבֵ ְרּתִ ּבַ לּו ּתֹוָדה ָלֵאל ּדִ ַהּלָ

ר  ֶקׁשֶ ָרּה ֶאל ִלּבֹו ּבְ ה טֹוָבה ְלָקׁשְ ֻקּדָ ת ַהּנְ ַ יְך ַעל ַעְצמֹו ֶהָאַרת ּוְקֻדּשׁ ם זֹאת, ְלַהְמׁשִ ְלַקּיֵ

ל יֹום,  ַמִים ּכָ ִיְרַאת ׁשָ ּבְ ר ִעם ֲחֵברֹו  ּוְלַדּבֵ ינֹו ְלֵבין קֹונֹו,  ּבֵ ר  ַדּבֵ ּמְ ְיֵדי ׁשֶ ְוָחָזק, ַעל  יץ  ַאּמִ

ֶזה; ּיֹאֵחז ּבָ ֵרי ׁשֶ ר ִעם ָהַרב ְוכּו'; ַאׁשְ ּוְלַדּבֵ

ָבִרים  ה ַהּדְ ם ֵאּלֶ ה ֶאְתֶכם ְלַקּיֵ ַרְך ְיַזּכֶ ם ִיְתּבָ ֵ ֵעת. ַהּשׁ ֶזה ּכָ ַנאי ְלַהֲאִריְך, ְוַדי ּבָ ה ֵאין ּפְ ָיֵתר ִמּזֶ

ְרצֹונֹו  ר ְוָהֱאֶמת, ּכִ ׁשָ ֶדֶרְך ַהּיָ לֹום ּבְ ַרְך יֹוִליֵכנּו ְלׁשָ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַמַען ִייַטב ָלֶכם ָלַעד ְוָלֶנַצח, ְוַהּשׁ

לֹום. ים ְוׁשָ ַחּיִ ּנּוַכל ִלְגֹמר ְמֵהָרה ּבְ ֹאֶפן ׁשֶ ַהּטֹוב, ּבְ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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ַרְך, ה' ֵעֶקב תקצ"א. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ֶעְזַרת  י ִלְנסַֹע ַהּיֹום ּבְ ַדְעּתִ ה ּבְ דֹול, ְוִהּנֵ ָעה זֹו, ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת ּגָ ׁשָ י ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ל  רּוּבָ ֶאָחד  ְך  ַהּסַ ְלֵביִתי  לַֹח  ִלׁשְ ַעְצְמָך  ְלָזֵרז  ְרֶאה  ּתִ ן  ּכֵ ַעל  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ַלח ִלי  ַלח ְלֹפה. ְוִיׁשְ ׁשְ ְנָין ּתִ דֹו ַעל ַהּבִ ּתֹוִציא ִמּיָ ְך ׁשֶ י ֻמְכָרח ְמֹאד. ְוַגם ַהּסַ ָחָדׁש ָוֵחִצי, ּכִ

עֹות  י ַהּמָ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ּכִ ְסעּו ִמּפֹה ַעל ֶעֶרב רֹאׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול ַהּבָ ּיִ ים ׁשֶ ַעל ְיֵדי ָהֲאָנׁשִ

ֵעיַני  ה ּבְ ַע ָקָטן[ הּוא ַעּתָ יל ]סּוג ַמְטּבֵ אּוַמאן, ְוָכל ֶקעְרּבִ ם ּבְ ְנָין ֻמְכָרח ִלי ְמֹאד ׁשָ ל ַהּבִ ׁשֶ

ה ּוְכֵבָדה ְמֹאד  ׁשָ ּקָ זֹאת ׁשֶ ק ְלָבִבי ַעל ְיֵדי ֶזה ְלַהְתִחיל ַהְתָחָלה ּכָ י ִנְתַחּזֵ יֹוֵתר ֵמֶאֶלף. ּכִ

ם  ַקּיֵ ּיְ ְמׁשֹון ֵנרֹו ָיִאיר, ׁשֶ י ׁשִ ׁשּו ְמֹאד ִמיִדיִדי ַרּבִ ַבּקְ ן ּתְ ַעְצְמֶכם. ַעל ּכֵ ִבינּו ּבְ ר ּתָ ֲאׁשֶ ְמֹאד, ּכַ

ְהֶיה לֹו ֵחֶלק  ּיִ ה ׁשֶ ְנָין, ְלַמַען ִיְזּכֶ ל ָחָדׁש ַעל ַהּבִ ה רּוּבָ ָ ם ֲחִמּשׁ ד ּגַ ַלח ִלי ִמּיָ ַהְבָטָחתֹו ְוִיׁשְ

ה  ים; ְוָיֵתר ִמּזֶ ְקּדִ ּיַ ָעה ׁשֶ ל ׁשָ ב לֹו ִלְצָדָקה ְמֻיֶחֶדת ּכָ ָקָרה ִמן ַהּכֹל, ְוֵתָחׁשֵ ּיְ ַהַהְתָחָלה ׁשֶ ּבְ

ֵלָמה ֵמֵאת  ְרּתֹו ׁשְ ּכֻ ֳעלֹו ּוְתִהי ַמׂשְ ם ה' ּפָ ּלֵ ד, ִויׁשַ ָבַרי ִמּיָ ם ּדְ ַקּיֵ ּיְ י ֻמְבְטַחִני ׁשֶ ֵאין ְלָזְרזֹו, ּכִ

ֹאד ֲאִני  ה ַמה ּמְ ְצוֹות ְוכּו'. ְוִהּנֵ ּתֹוָרה ּוַבּמִ ִנים עֹוְסִקים ּבַ ִנים ּוְבֵני ּבָ ה ִלְראֹות ּבָ ְוִיְזּכֶ ה', 

ׁשּוָקְתָך ֶאל ַהּתֹוָרה ְוָהֲעבֹוָדה, ִמי  ר ֲאִני רֹוֶאה עֶֹצם ּתְ ְבָך ֲאׁשֶ י ַעל ִמְכּתָ ִלּבִ ְמָחה ּבְ נֹוֵתן ׂשִ

ָלל,  ַנאי ְלַהֲאִריְך ּכְ ה ֵאין ִלי ּפְ ִמים ְלַמַען ֵייִטיב ְלָך ָלַעד; ְוָיֵתר ִמּזֶ ל ַהּיָ ן ְוָהָיה ְלָבְבָך ֶזה ּכָ ִיּתֵ

ֶדֶרְך  ּבְ יֹוִליֵכנּו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ לֹום,  ְלׁשָ ַהּיֹום  ִלְנסַֹע  ֲעָגָלה  י  ַכְרּתִ ׂשָ זֹאת  ָעה  ׁשָ ּבְ י  ּכִ

ר ְוָהֱאֶמת. ׁשָ ַהּיָ

ָך ָלֶנַצח. ֹמַח ּבְ ה ִלׂשְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

נו

ֶרְסֶלב. ֵצא תקצ"א ּבְ י ּתֵ ם, יֹום א' ּכִ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

אּוַמאן, ְוָהָיה  י ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ת קֶֹדׁש ֶהָעַבר, ּוִמְכּתָ ּבַ יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ לֹום ּבְ ׁשָ אִתי ְלֵביִתי ּבְ ּבָ
י ַיֲעקֹב ֶמה  ַכי ְוַתְלִמידֹו ַרּבִ י ָמְרּדְ לֹום ַרּבִ ְ ִלי ְלַנַחת. עֹוד ּתֹוִסיף ְלהֹוִדיֵענּו ִמּשׁ

ְלֵתי ָהֱאֶמת  קֹד ַעל ּדַ תֹו ִלׁשְ ֻתּמָ ּה, ִאם עֹוֶדּנּו ַמֲחִזיק ּבְ י ַיֲעקֹב ַמאי ֲעִביְדּתֵ ם, ְוַרּבִ ָעְלָתה ּבָ

ְיֵמי  י  ּכִ ָהֱאֶמת,  ֶדֶרְך  ּבְ ְוַיְנֵחהּו  ְלָבבֹו  ק  ְיַחּזֵ ַהּטֹוב  ַוה'  ֱאֶמת;  ּבֶ ֱאֶמת  י  ְלַאְנׁשֵ ְלִהְתָקֵרב 
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ַיְלדּותֹו;  ָהֱאֶמת ּבְ ִזְקנּותֹו, ִאם ִיְבֹחר ּבְ ֵרי לֹו ּבְ אי ִיְהֶיה ַאׁשְ ֲחרּות ֶהֶבל, ּוְבַוּדַ ַ ְלדּות ְוַהּשׁ ַהּיַ

ַני ּוְראּו,  עּו ּבָ י ּדְ י ָטִריְדָנא טּוָבא. ּכִ ְפָרט ּכִ ֶדה, ּבִ ֵני ַהּשָׂ ר ְלַהֲאִריְך ַעל ּפְ ה ִאי ֶאְפׁשָ ָיֵתר ִמּזֶ

ּקֹוִרין ּפּוְדָוואִליֶניס(,  ְנָין )ׁשֶ י ּוְכָבר ָקִניִתי ֲעֵצי ְיסֹודֹות ַעל ַהּבִ ְקּתִ ַחְסֵדי ה' ִנְתַחּזַ ּתֹוָדה ָלֵאל ּבְ ׁשֶ

ה  ה ַהְרּבֵ ַרּבָ ַלאץ ]ָמקֹום[, ְולֹא ָהָיה ׁשּום ּפֹוֶצה ּוְמַצְפֵצף. ַאּדְ ּוְכָבר הֹוִליכּו אֹוָתם ַעל ַהּפְ

ֲחזּו  ְלכּו  הּוג.  ּנָ ּכַ ְוכּו'  ָקדֹוׁש  קֹום  ַהּמָ ל  ׁשֶ ְנָין  ַהּבִ ִלְגֹמר  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ּוֵבְרכּו  ָיְצאּו  ֵכִנים  ְ ֵמַהּשׁ

ה ְלַהְתִחיל ְוִלְגֹמר  ְזּכֶ ּנִ רּו זֹאת ְמֹאד. ַאְך ֲעַדִין ְצִריִכין ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ׁשֶ ִמְפֲעלֹות ה', ְוִתְזּכְ

ה ֲאִני מּוָכן  ֵביתֹו. ְוַעּתָ ַלאץ לֹא ָהָיה ּבְ ַהּמֹוֵכר ַהּפְ י ְלֵביִתי ֵמֲחַמת ׁשֶ ה ָחַזְרּתִ ָקרֹוב. ְוִהּנֵ ּבְ

א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה,  ָנה ַהּבָ ָ ם ַעד ַאַחר רֹאׁש ַהּשׁ ב ׁשָ ָכל יֹום ַלֲחזֹר ְוִלְנסַֹע ְלאּוַמאן, ּוְלִהְתַעּכֵ ּבְ

ה  ּמָ ִבין ּכַ ה ֵמֵאֶליָך ּתָ ה ַעּתָ דֹול. ְוִהּנֵ מֹו ַהּגָ ַרֲחָמיו ְלַמַען ׁשְ ם. ה' ַיַעְזֵרנּו ּבְ יַח ַהְיסֹוד ׁשָ ּוְלַהּנִ

ִלי  ד ּבְ ִהְבִטיַח ִמּיָ ְך ׁשֶ ַלח ִלי ַהּסַ ׁשְ ּיִ ְמׁשֹון ׁשֶ י ׁשִ ׁש ּוְלָזֵרז ֶאת ְיִדיִדי ַרּבִ ה ָצִריְך ְלַבּקֵ ה ַאּתָ ְוַכּמָ

ְנָין ָקדֹוׁש  ל ּבִ יסֹוד ׁשֶ ְהֶיה לֹו ֵחֶלק ּבִ ּיִ ׁשֶ ְהֶיה לֹו ּכְ ּיִ ָלל, ּוֵמֵאָליו ָיִבין ּגֶֹדל ְזכּות ׁשֶ ׁשּום ִעּכּוב ּכְ

ם יּוַכל ִלְזּכֹות ַעל ְיֵדי ֶזה ְלִבְנַין  ָכרֹו ָלֶנַצח, ּגַ ל ׂשְ ל ֶחְלקֹו ִיְגּדַ ְגּדַ ּיִ ֶ ֶזה. ְוָכל ַמה ּשׁ ְונֹוָרא ּכָ

ֵהר  ִיּזָ ם  ַרֲחָמיו ְמֵהָרה. ּגַ ַרְך ִיְפְקֵדהּו ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ָמא, ַהּשׁ ל ַקּיָ הּוא ֶזַרע ׁשֶ עֹוָלם ֲעֵדי ַעד, ׁשֶ

י ֵאין לֹו ׁשּום ְסִמיָכה טֹוָבה יֹוֵתר  ָסמּוְך, ּכִ אּוַמאן ּבְ ל ַעל ַעְצמֹו ִלְהיֹות ּבְ ּבֵ ּקִ ֶ ם ַמה ּשׁ ְלַקּיֵ

ירֹו  ְלַהְזּכִ ֶזה,  ּבָ ה  ַהְרּבֵ ה  ַהְרּבֵ ִלְכּתֹב לֹו  ָצִריְך  ָהִייִתי  אי  ּוְבַוּדַ ַנְפׁשֹו.  ּבְ יֹוֵדַע  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה,  ִמּזֶ

ה,  ִתי ַעּתָ ִבינּו ִטְרּדָ ֶחֶסד ְנעּוָריו ֶאת ּגֶֹדל ַאֲהָבתֹו ּוְתׁשּוָקתֹו ֶאל ָהֱאֶמת ָאז, ַאְך ֵמֲאֵליֶכם ּתָ

ַרְך.  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ם ּבְ ֵ ְועֹוד ָחזֹון ַלּמֹוֵעד ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ

ַכי, ְוִתְמְסֵרהּו  י ָמְרּדְ ל ַרּבִ ִליק, ָאִחיו ׁשֶ עּפְ מּוֵאל ִמּטֶ ן ׁשְ י ַאֲהרֹן ּבֶ ה ֵמַרּבִ ֶרת ֲאֻרּכָ ל ִאּגֶ ּוְתַקּבֵ
ל  יבּות ׁשֶ ֶכם ּגֶֹדל ַהֲחׁשִ ּלְ ְראּו ּכֻ ְמׁשֹון, ְלַמַען ּתִ י ׁשִ ם ְלַרּבִ ן ִלְקרֹותֹו ּגַ ְלָידֹו; ְוִתּתֵ

ֶהם  י ּבָ פּוצּו ַמְעְינֹוָתיו חּוָצה, ּכִ ּיָ ָרֵאל, ׁשֶ ַרְך ְיַרֵחם ַעל ַעּמֹו ִיׂשְ ם ִיְתּבָ ֵ ם. ַהּשׁ ָפִרים ׁשָ ַהּסְ

רּוָרה  ׁשּוָבה ּבְ יֵבִני ּתְ ָרֵאל ָלֶנַצח. ּוְתָזֵרז ַעְצְמָך ְמֹאד ַלֲהׁשִ ל ִיׂשְ ל ּכָ ל ַהְיׁשּועֹות ׁשֶ לּוִיים ּכָ ּתְ

ַני ְוַאַחי, ִחְזקּו ְוִאְמצּו ְוַתְתִחילּו ֵמָחָדׁש  ה ּבָ ֲעִדי ְוכּו'. ְוַעּתָ ה. ה' ִיְגֹמר ּבַ ד, ַוה' ַהּטֹוב ַיֲעׂשֶ ִמּיָ

ֲהרּו  רֹום, ְוִתּזָ נּו ַלּמָ ה ַרּבֵ ֶהם ֹמשֶׁ ָעָלה ּבָ ה ְיֵמי ָרצֹון ׁשֶ ב ַהּזֶ ּגָ ׂשְ ֹחֶדׁש ]ֱאלּול[ ַהּנֹוָרא ְוַהּנִ ְפָרט ּבַ ּבִ

ָבה  ֲחׁשָ י ַהּמַ בֹות חּוץ, ּכִ ִנים, ִלְבִלי ַלֲחׁשֹב ַמְחׁשְ ל ּפָ ה ַעל ּכָ בֹוֵתיֶכם ֵמַעּתָ ׁש ַמְחׁשְ ְמֹאד ְלַקּדֵ

יַע ָלֶכם. ֶזה, ַוה' יֹוׁשִ ה ּבָ ם ַהְרּבֵ ַמְעּתֶ ָבר ׁשְ ר ּכְ ֲאׁשֶ ַיד ָהָאָדם ְוכּו', ּכַ ּבְ

ה ִלְתׁשּוָבְתָך ְמֵהָרה. ַאֲהָבה ּוְמַצּפֶ ִמיד ּבְ לֹוְמָך ּתָ ְבֵרי ָאִביָך ַהּדֹוֵרׁש ׁשְ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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נז

ֵצא תקצ"א. ם, יֹום ד' ּתֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

יַע  ּלֹא ִהּגִ דֹול ַמה ׁשֶ י ֵיׁש ִלי ַצַער ּגָ ֲעׂשֹות, ּכִ י ַהּיֹום, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּלַ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ְמׁשֹון  י ׁשִ ׁש ֲעבּוִרי ְמֹאד ְמֹאד ִליִדיִדי ַרּבִ ַבּקֵ ְמׁשֹון. ָלזֹאת ּתְ י ׁשִ ִלי ָמעֹות ַרּבִ

ְלֵחם ְלֹפה. ׁשְ ה ּתִ ְך, ְוַאּתָ ק ְלָך ַהּסַ ֵבִני, ְוֵתֶכף ְיַסּלֵ ַאל ְיַעּכְ ׁשֶ

ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  קֶֹדם  ָיִמים  ֵאיֶזה  ְזִריזּות  ּבִ ָלבֹוא  ּתּוַכל  ׁשֶ ֶעְזְרָך  ּבְ ִיְהֶיה  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ
ר  ֲאׁשֶ ה, ּכַ ֹחֶדׁש ַהּזֶ ע ְלאּוַמאן ּבַ ּסַ ּיִ ְמׁשֹון ׁשֶ י ׁשִ ָזֵרז ֶאת ַרּבִ ם ּתְ . ּגַ ַתְבּתָ ר ּכָ ֲאׁשֶ ּכַ

ן ֲאחֹוִתי ְיִדיִדי  ָזֵרז ֶאת ּבֶ ם ּתְ ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ּגַ ַגׁשְ ְרּכֹו ּבְ ָאַמר ְלָפַני, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַיְצִליַח ה' ּדַ

אי ַהֶהְכַרח  ַוּדַ י ּבְ ְנָין, ּכִ ן ִלי ַעל ַהּבִ ּתֵ ּיִ ָנה ׁשֶ ָ ִביא ִעּמֹו ָמעֹות ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ּיָ י ַאְייִזיק, ׁשֶ ַרּבִ

ן ֵאיֶזה  ַכי ִיּתֵ י ָמְרּדְ ם ַרּבִ ֶזה; ּגַ ִבְנָין ָקדֹוׁש ּכָ ַהְתָחַלת ַהְיסֹוד ּבְ ן ֵאיֶזה ֵחֶלק ּבְ ם ּכֵ ְהֶיה לֹו ּגַ ּיִ ׁשֶ

רּוץ,  ׁשּום ּתֵ ִנים; ְוַאל ִיְפְטרּו ַעְצָמן ּבְ ל ּפָ ַהְתָחָלה ַעל ּכָ ְהֶיה לֹו ֵאיֶזה ֵחֶלק ּבְ ּיִ ַסְך ִמעּוט ׁשֶ

יַע  יֹוׁשִ ַוה'  ּוִבְגָמרֹו,  ַהְתָחָלתֹו  ּבְ ה  ַהּזֶ ַהּנֹוָרא  ְנָין  ּבִ ּבַ דֹול  ּגָ ֵחֶלק  ָלֶכם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַהֶהְכַרח  י  ּכִ

ַרְך ְיַרֵחם ָעַלי,  ם ִיְתּבָ ֵ ה, ַהּשׁ ִלי ָמעֹות, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ָמה ֶאֱעׂשֶ ה ּבְ ה ֲאִני נֹוֵסַע ַעּתָ ָלֶכם. ְוִהּנֵ

י ִאם  ֵען ּכִ ָ יַע, ְוֵאין ִלי ַעל ִמי ְלִהּשׁ י ֵאין ַמֲעצֹור ַלה' ְלהֹוׁשִ ֶעְזִרי ְלַהְתִחיל ְוִלְגֹמר, ּכִ ְוִיְהֶיה ּבְ

ִתיָבה ַוֲחִתיָמה טֹוָבה. ן ָלֶכם ְוָלנּו ּכְ ַרְך ִיּתֵ ם ִיְתּבָ ֵ ַרְך. ְוַהּשׁ ָעָליו ִיְתּבָ

אּוַמאן. ה ִלְתׁשּוָבתֹו ּבְ זֹון ּוְמַצּפֶ ִחּפָ רּוד ְמֹאד, ּכֹוֵתב ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהּטָ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

נח

ת קֶֹדׁש תקצ"א. ּבַ ם, יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. ַלֲאהּוִבי ּבְ

ק  ַרְך ְיַחּזֵ ם ִיְתּבָ ֵ ָראּוי. ַהּשׁ יבֹו ּכָ ָלל ַלֲהׁשִ ַנאי ּכְ ָעה, ְוֵאין ּפְ ָ זֹאת ַהּשׁ י, ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ֶאָחד  יֹום  לֹום  ְלׁשָ ִלְקָראֵתנּו  א  ַהּבָ ְוַהּנֹוָרא  דֹול  ַהּגָ ּיֹום  ּבַ ִויעֹוֶרְרָך  ְלָבְבָך 

ד יֹום ֶאָחד  ַאּבֵ ָכל יֹום ְלטֹוָבה. ְוַאל ּתְ ה ּבְ ׁש ֵמַעּתָ ל ָעֶליָך ְלִהְתַחּדֵ ה ְלַקּבֵ ְזּכֶ ּתִ ָנה, ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ

ים  ה ּוַמֲעׂשִ ָכל יֹום ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ָכל יֹום, ְוַתֲחטֹף ּבְ ְכִליְתָך ּבְ ִלי ִהְתּבֹוְדדּות, ְוַלְחׁשֹב ַעל ּתַ ּבְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי נטִמְכּתְ

<חודש>

קא ְּתְמִֵ ֵב ת י סי ז"

ה, ֵמֲהֵבל ֲהָבִלים  ל ָהעֹוֵבר ַהּזֶ ּתּוַכל ַלֲחטֹף ְוַלֲעׁשֹק ְוִלְגזֹל ֵמַהּצֵ ֶ ִפי ַמה ּשׁ ה, ּכְ טֹוִבים ַהְרּבֵ

י עֹוָלם  ֶהם ַחּיֵ ל ָיֵמינּו ֶהֶבל, ִויכֹוִלין ַלֲחטֹף ּבָ י ּכָ ה ְוכּו' ְוכּו'. ְזכֹר ֵהיֵטב ּכִ ֶלה ַהּזֶ ה ֵמָעָנן ּכָ ַהּזֶ

ה. ַנאי ַעּתָ ה ֵאין ּפְ הּוא, ָיֵתר ִמּזֶ ֵאיֶזה ַמְדֵרָגה ׁשֶ ל ָאָדם ּבְ ּכָ

ַעְדֶכם. יר ּבַ ַאֲהָבה ּוַמְעּתִ לֹוְמָך ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהּדֹוֵרׁש ׁשְ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

נט
ֵבי תקצ"ב ִמְכּתְ

ם ה' תקצ"ב. ּפּוִרים ׁשֵ ַרְך, יֹום א' ָמֳחַרת יֹום ַהּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ֵמעֹוְדָך  ּתָ  ׁשְ ּקַ ּבִ ֶ ּשׁ ַמה  ְלָכל  ְמֵהָרה  ָלבֹוא  ה  ְזּכֶ ּתִ ׁשֶ ְוַיַעְזְרָך  יֲעָך  ְויֹוׁשִ ָעֶליָך  ָיֵגן  ה'  ם  ׁשֵ
ְויֹוֵתר ְויֹוֵתר.

ְדָבֶריָך  ָעה זֹאת, ֶהֱחִייַתִני ּבִ ׁשָ י ּבְ ְלּתִ ר ִקּבַ ְבָך ֲאׁשֶ ִמְכּתָ י ּבְ ְחּתָ ַנְפׁשִ ּמַ ֹאד ׂשִ ְוִהּנֵה ַמה ּמְ
ַרְך ׁשֹוֵמַע  ָבר ִהְתַחְלּתָ ִלְראֹות ְיׁשּוַעת ה', ֵאיְך הּוא ִיְתּבָ ּתֹוָדה ָלֵאל ּכְ ְראֹוִתי ׁשֶ ּבִ

ִעְנַין  ְפָרט ּבְ דֹול ְוִנְפָלא, ּבִ קּות ּגָ ה ָצִריְך ִהְתַחּזְ י ֵכן ַאּתָ ִמיד. ַאְך ַאף ַעל ּפִ ה ּתָ ל ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ּתְ

ׁשֹון:  ֶזה ַהּלָ יחֹות ָהַר"ן ע( ּבְ ָאַמר הּוא ַז"ל )ׂשִ ֶ ם ְצִריִכין ִלְזּכֹר ַמה ּשׁ יְנָך ְלֵבין קֹוְנָך. ּגַ יָחה ּבֵ ַהּשִׂ

הּוא  ׁשֶ ַהְינּו ּכְ ַרְך[. ּדְ ם ִיְתּבָ ֵ ר ְלַהּשׁ ען ]ָאסּור ְלַוּתֵ ִטין ָנאְך ִגיּבֶ עְרׁשְ ֶמען ָטאר ִניט ֶדעם אֹוְיּבֶ

ַעל  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ַע  ְעּגֵ ּוְלִהְתּגַ ן  ְלִהְתַחּנֵ ַרק  ֶזה,  ּבָ ק  ּפֵ ְלִהְסּתַ ָאסּור  ְקָצת,  ַמְרִחיב  ַרְך  ִיְתּבָ

ה, ַאְך ָאַמר  ה ַהְרּבֵ ֲעַדִין ָחֵסר ָלנּו ַהְרּבֵ ְפָרט ׁשֶ ֲעבֹוַדת ה'. ּבִ ָחֵסר לֹו ֲעַדִין ּבַ ֶ ָאר, ַמה ּשׁ ְ ַהּשׁ

ה',  יׁשּוַעת  ּבִ ְמֹאד  ֹמַח  ִלׂשְ ַרק  חֹוָרה,  ׁשְ ּוָמָרה  ַעְצבּות  ּבְ ִלְהיֹות  ָאסּור  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ׁשֶ

ָבר יּוַכל ְלָהִבין ְמַעט, ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג  יל ַעל ּדָ ּכִ ַחְסּדֹו. ּוַמׂשְ ְרִחיב ְקָצת ּבְ ּמַ ֵעת ׁשֶ ְפָרט ּבְ ּבִ

י ֵכן  עּור, ְוַאף ַעל ּפִ ִלי ׁשִ ְמַעט ּבְ ה ְמֹאד ְמֹאד, ּכִ ֲעַדִין ָחֵסר לֹו ַהְרּבֵ ִמיד ׁשֶ ֶזה, ֵליַדע ּתָ ּבָ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ֵאין ַהּשׁ לֹום, ְוִנְדֶמה לֹו ׁשֶ ר ָלָאָדם ַחס ְוׁשָ ּצַ ֵעת ׁשֶ ם ּבְ י ּגַ ִמיד. ּכִ ְמָחה ּתָ ׂשִ ִיְהֶיה ּבְ

ִמיד ֵאיֶזה ַהְרָחָבה  ִמיד ְוִלְמצֹא ּתָ ְמָחה ּתָ ׂשִ י ֵכן ְצִריִכין ִלְהיֹות ּבְ ָלל, ַאף ַעל ּפִ ּפֹוֶנה ֵאָליו ּכְ

ָניו  ַרְך ֵמִאיר ּפָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֵעת ׁשֶ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ר ִהְרַחְבּתָ ִלי" ְוכּו'. ּוִמּכָ ּצָ ְבִחיַנת "ּבַ ֲאִפּלּו ָאז, ּבִ

ְכָתב ֵהיֵטב, ַאְך  ר ְלָבֲאָרּה ּבִ יָחה זֹאת, ְוִאי ֶאְפׁשָ י ׂשִ ּנִ ַמְעּתָ ִמּמֶ ָבר ׁשָ ּכְ ה ִלי ׁשֶ ְקָצת. ְוִכְמֻדּמֶ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי סִמְכּתְ ְּתְמִֵקב ֵב ת י סי ז"

א  ׁש ַעל ְלַהּבָ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמֹוֶדה ַעל ֶהָעָבר ּוְמַבּקֵ ַמע עֹוד ּדִ ׁשְ ה ּתִ ְזּכֶ יר, ְוִאם ּתִ ַמְזּכִ אִתי ּכְ ּבָ

ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה.

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ס

ַרְך, יֹום ב' ֶלְך ְלָך תקצ"ב. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

י  ֵמַרּבִ ַע[  ַמְטּבֵ ]סּוג  ֶליְך  עְרּבְ ַהּקֶ ֶכף  ּתֵ ִלי  ַלח  ׁשְ ּתִ ׁשֶ ָך  ִמּמְ י  ּתִ ׁשְ ּוִבּקַ ְלַהֲאִריְך,  ַנאי  ּפְ ֵאין 
ק  ַרְך ְיַחּזֵ ם ִיְתּבָ ֵ ה ְמֹאד. ְוַהּשׁ חּוָקה ִלי ַעּתָ ָעה ּדְ ָ י ַהּשׁ טּוַח ֶאְצְלָך, ּכִ הּוא ּבָ ְמׁשֹון ׁשֶ ׁשִ

יִתי  י ִקּוִ ְחֶיה, ּכִ יְתָך. ְותֹוִדיַע ִלי ִמּזּוָגְתָך ּתִ ִמיד, ְוָיִסיר ַמֲחָלה ִמּבֵ ְמָחה ּתָ ׂשִ ְלָבְבָך ִלְהיֹות ּבְ

ַמע  ׁשְ ּתִ ַרְך ְיַרֵחם ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ְיָקא, ְוַהּשׁ ים ּדַ ִמּיִ ׁשְ ִלי ְרפּואֹות ּגַ ָקרֹוב ּבְ ְהֶיה ָלּה ְרפּוָאה ּבְ ּיִ ַלה' ׁשֶ

אי  ַוּדַ ה ֶאְצְלֶכם, ּבְ ֲעׂשָ ּנַ ֶ ה ַמה ּשׁ אְקִטיר ָאז טֹוב ְלָך. ְוִהּנֵ בֹוא ִליֵדי ׁשּום ּדָ ִלְדָבֵרינּו ְולֹא ּתָ

ֶזה  ַתב ִלי ַהּיֹום. ְוַגם ּבָ ר ּכָ ֲאׁשֶ ע ֲחָתנֹו ּכַ ּסַ ּיִ ה ׁשֶ ָבר ִנְתַרּצָ ים ּכְ ה ַחּיִ י ֹמשֶׁ ַרּבִ ַמְעּתָ ׁשֶ ָבר ׁשָ ּכְ

ָרּה.  ּבְ ּלֹא יּוַכל ְלׁשַ עֹוָלם ׁשֶ ֵאין ׁשּום ְמִניָעה ּבָ ָכל ֵעת, ׁשֶ ְיכֹוִלין ִלְראֹות ּוְלָהִבין ְיׁשּוַעת ה' ּבְ

ׁשּום ֹאֶפן. ְוֶזה ֶרֶמז ְלָכל  ּלֹא יּוַכל ִלְסּבֹל ּבְ ָבר ׁשֶ ַרְך ׁשֹוֵלַח ַעל ָהָאָדם ּדָ ם ִיְתּבָ ֵ י ֵאין ַהּשׁ ּכִ

ְבָרם, לֹא ָהָיה  אי ִאם לֹא ָהָיה לֹו ּכַֹח ְלׁשָ ַוּדַ ּבְ ּלֹו, ׁשֶ ָאָדם ְלָכל ִעְנְיֵני ְמִניעֹות ְוַתֲאוֹות ׁשֶ

ם  ַרְך ּגַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶרְך ְלִהְתָקֵרב ְלַהּשׁ אי ֵיׁש ּדֶ ה. ּוְבַוּדַ ֵאּלֶ ָבִרים ּכָ ַרְך ׁשֹוֵלַח ָעָליו ּדְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ְחֹמל  ּיַ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ה  ַהְרּבֵ ׁש  ְלַבּקֵ ּוְצִריִכין  ֶזה ְמֹאד ְמֹאד.  ְוָהֵבן  ה,  ָהֵאּלֶ קֹומֹות  ִמּמְ

ה  ָהֵאּלֶ ּוֵמִעְנָיִנים  ה  ָהֵאּלֶ קֹומֹות  ִמּמְ ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  ֵאיְך  ֶרְך  ַהּדֶ ְויֹוֵרהּו  ֵעת,  ָכל  ּבְ ָעָליו 

ֵעת. ֶזה ּכָ עֹוְבִרים ָעָליו, ְוַדי ּבָ ׁשֶ

ַאֲהָבה. ִמיד ּבְ לֹוְמָך ּתָ ָך ָלֶנַצח ּדֹוֵרׁש ׁשְ ֹמַח ּבְ ה ִלׂשְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי סאִמְכּתְ

<חודש>

קג ְּתְמִֵ ֵב ת י סי ז"

סא

ָרא תקצ"ב. ם, יֹום א' ַוּיֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ִלי ֵנרֹו  י ַנְפּתָ ֶרת ִמיִדיֵדנּו ַרּבִ י ִאּגֶ ְלּתִ ת קֶֹדׁש ֶהָעַבר ִקּבַ ּבַ יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ּבְ ְרָך, ׁשֶ ה ֲאַבּשֶׂ ַעּתָ
ר  ֲאׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ אּוַמאן,  ּבְ קֹום[  ]ַהּמָ ַלאץ  ַהּפְ ד  ִנְמּדַ ָבר  ּכְ ָלֵאל  ּתֹוָדה  ׁשֶ ָיִאיר, 

עּור.  ִלי ׁשִ ָהָיה ִלי ַעל ֶזה ּבְ ּסּוִרים, ְוִכְליֹון ֵעיַנִים ׁשֶ ה יֹוֵדַע ּגֶֹדל ַהּיִ י ַאּתָ ֲעָזָרנּו ַעד ּכֹה, ּכִ

ם  ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ דֹול ּבְ ֹתֶקף ּגָ ֶחְזָקֵתנּו ּבְ ַלאץ ּבְ ַבר ַהּפְ ּכְ ַרְך, ׁשֶ ה ֲעָזרּוִני ַרֲחָמיו ִיְתּבָ ה ַעד ֵהּנָ ְוַעּתָ

יַח ַהְיסֹוד. ַאְך ֲעַדִין ֵיׁש ִלי  ם ְלאּוַמאן, ְלַהּנִ ֵ ע ְלָמָחר ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ֶאּסַ ַרְך, ְוָקרֹוב ׁשֶ ִיְתּבָ

ֶרְך  ּדֶ ם, ַוה' יֹוִליֵכנּו  ֵ ִיְרֶצה ַהּשׁ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ִאם  בּוַע ַהּבָ ין ַעד ׁשָ ְסֵפקֹות, ִאם ַאְמּתִ

ְמֵהָרה.  ַקל  ִחיׁש  ה,  ַהּזֶ דֹוׁש  ַהּקָ ְנָין  ַהּבִ ְוִלְגֹמר  ְלַהְתִחיל  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְוָהֱאֶמת,  ר  ׁשָ ַהּיָ

ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ה ּבְ ְמָחה ְוִרּקּוִדין ַהְרּבֵ ׂשִ ת ֶהָעַבר ּבְ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ַמְחנּו ַהְרּבֵ ּוְבַחְסֵדי ה' ׂשָ

ד ֶאָחד ֶנֶכד  אִמיְנָקא ּוִמּצַ דֹוׁש מֹוֲהִר"י ַזַצ"ל ִמּקַ י ָהיּו ָלנּו אֹוְרִחים ֲהגּוִנים, ְוַגם ֶנֶכד ַהּקָ ּכִ

ַמח ַעל ְיׁשּוַעת ה',  ַמע ְוִתׂשְ ׁשְ ָתב ֶזה, ּתִ ר ְלָך מֹוֵסר ּכְ ר ְיַסּפֵ ֲאׁשֶ יְנץ, ּכַ דֹוׁש ִמּלִ ָהַרב ַהּקָ

ר ִהְפִליא  ְפָלָאה, ֲאׁשֶ יׁשּוָעתֹו ַהּנִ ִמיד ּבִ ה ָלִגיל ְוָלׂשּוׂש ּתָ ְזּכֶ ּנִ ן ׁשֶ ר ַעד ּכֹה ֲעָזָרנּו. ִמי ִיּתֵ ֲאׁשֶ

ְמעּו ֵמעֹוָלם ְוכּו'. ָיֵתר ֵאין ְלַהֲאִריְך  ר לֹא ִנׁשְ ה, ֲאׁשֶ ֵאּלֶ ִמיֵענּו נֹוָראֹות ּכָ נּו, ְלַהׁשְ ַחְסּדֹו ִעּמָ

ֲעֵדנּו ְלטֹוָבה  ר ְלָך ַהּכֹל: ַוה' ַהּטֹוב ִיְגֹמר ּבַ ָתב ֶזה ְיַסּפֵ ה ְמֹאד, ּומֹוֵסר ּכְ י ֲאִני ָטרּוד ַעּתָ ּכִ

ַרְך. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ נּו ּבְ ַמח ִלּבֵ ְמֵהָרה ִיְראּו ֵעיֵנינּו ְוִיׂשְ

א ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ׁש ַעל ְלַהּבָ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמֹוֶדה ַעל ֶהָעָבר ּוְמַבּקֵ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

סב

ַלח תקצ"ב. ׁשְ ם, יֹום ד' ַוּיִ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ְחנּו ְיסֹוד  ִהּנַ ַרְך ׁשֶ לֹום, ְותֹוָדה ָלֵאל ֲעָזָרנּו ַרֲחָמיו ִיְתּבָ ׁשָ אִתי ְלֵביִתי ּבְ יֹום ֶאְתמֹול ּבָ ּבְ
ָעְמקּו  ְמֹאד  ה'  יָך  ַמֲעׂשֶ ְדלּו  ּגָ ַמה  ֵקט.  ְוַהׁשְ לֹום  ׁשָ ּבְ אּוַמאן  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ְנָין  ַהּבִ

ֵמרֹאׁש  ַהּדֹורֹות  קֹוֵרא  ה,  ֵאּלֶ ּכָ ִנְפָלאֹות  נֹוָראֹות  ה  ְוָעׂשָ ַעל  ּפָ ִמי  צ"ב(,  ים  ִהּלִ )ּתְ בֹוֶתיָך  ַמְחׁשְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי סבִמְכּתְ ְּתְמִֵקד ֵב ת י סי ז"

י ֲעַדִין ָאנּו ְצִריִכין  א, ּכִ ׁש ְלַהּבָ ַח ּוְלהֹודֹות ַלֲאדֹון ּכֹל ַעל ֶהָעָבר, ּוְלַבּקֵ ּבֵ ְוכּו': ָעֵלינּו ְלׁשַ

ִניָעה  ר ַהּמְ ה ִעּקַ ה. ְוַעּתָ ְנָין ַהּנֹוָרא ַהּזֶ ים, ִלְזּכֹות ִלְגֹמר ַהּבִ דֹולֹות ְוַרֲחִמים ַרּבִ ּגְ ְיׁשּועֹות 

ֵמֲחַמת ָממֹון, ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה.

ם  נּו ּגַ ה' ִאּתָ ם רֹוִאים ׁשֶ י ֲהלֹא ַאּתֶ ה, ּכִ ק ַהְרּבֵ ם ַעל ְיֵדי ֶזה ָראּוי ָלֶכם ְלִהְתַחּזֵ ְוִהּנֵה ּגַ
ַהֲחָזִקים  ָהְרצֹונֹות  ְלֲעֵדי  ּבִ י  ּכִ ה,  ַהּזֶ ְנָין  ּבִ ּבַ ֵחֶלק  ֶכם  ּלְ ּכֻ ָלֶכם  ֵיׁש  אי  ּוְבַוּדַ ה,  ַעּתָ

ְמחּו  ּנֹוֵגַע. ׂשִ ֶזה ַהּנֹוֵגַע ְלָמקֹום ׁשֶ ִבְנָין ּכָ ֶכם, לֹא ָהִייִתי ָיכֹל ְלָהִרים ָיַדי ְוַרְגַלי ּבְ ּלָ ַהּטֹוִבים ׁשֶ

גּוף  ָגלּוָתא, ּבְ ִזּלּוָתא ּדְ יָחא ּבְ ְמׁשִ עּוְקָבא ּדִ מֹוִני ַהּיֹום, ּבְ ים ּכָ ְוַעת ֲעִנּיִ ר ׁשֹוֵמַע ׁשַ ה' ֲאׁשֶ ּבַ

ל  ָכל יֹום ִיְצרֹו ׁשֶ ּבְ ֶ ר ַמה ּשׁ ָכל יֹום עֹוְמִדים ָעֵלינּו ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ְוִעּקַ ר ּבְ ָוֶנֶפׁש ּוָממֹון, ֲאׁשֶ

ה ָיכֹול  ֵאין ַהּפֶ ֶ ִנְפְלאֹוָתיו ָהֲעצּוִמים ַעד ֵאין ֵחֶקר, ַמה ּשׁ ר ָעָליו, ַוה' ֲעָזָרנּו ּבְ ּבֵ ָאָדם ִמְתּגַ

ַרְך  ב ַלֲחׁשֹב. ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ָיכֹול ְלָהִבין ְמַעט, ַעד ֵהיָכן ָעְצמּו ַרֲחָמיו ִיְתּבָ ר, ְוַהּלֵ ְלַדּבֵ

ר  בּו ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת ה' ֲאׁשֶ ָך ְלעֹוָלם. ִהְתַיּצְ ַדְעּתְ ּפֹל ּבְ עּור, ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ, ְוַאל ּתִ ִלי ׁשִ ּבְ

נּו ַהּנֹוָרא ֵזֶכר  אֹות ְרצֹון ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ה ָלבֹוא ְלַמּלְ ָכל יֹום ָויֹום. ַעד ִנְזּכֶ נּו ּבְ ה ִעּמָ ַיֲעׂשֶ

י ִאם  ינּו ַהּטֹוִבים, ּכִ ַמֲעָלֵלינּו ּוְבַמֲעׂשֵ ַרְך, לֹא ּבְ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ִלְהיֹות ּכִ ַצּדִ

לּו  ַהּלָ ים  ִעּתִ ּבָ ק  ְלִהְתַחּזֵ לֹו  עֹז  ָאָדם  ֵרי  ַאׁשְ ְגָמתֹו,  ּדֻ ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ְוַהּנֹוָרא,  ְפָלא  ַהּנִ כֹחֹו  ּבְ

ָכל ֵעת. ת ָהֱאֶמת ּבְ ְנֻקּדַ ּבִ

ר  ֲאׁשֶ ים  ַרּבִ נּו,  ִעּמָ י ה'  ּכִ ַעְרצּו,  ּתַ ְוַאל  יְראּו  ּתִ ַאל  לֹוֵמנּו,  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ּוְלָכל  ְלָך  לֹום  ְוׁשָ
ֵקיאֹו  ַעל  ִסיל  ַהּכְ ָחַזר  ר  ֲאׁשֶ ַלאִדיִזין  ּבְ י  ַמְעּתִ ׁשָ ּוְכָבר  ֶהם,  ִעּמָ ר  ֵמֲאׁשֶ נּו  ִאּתָ

ֵלי כו(  )ִמׁשְ לֹום  ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ לֹֹמה ַהּמֶ ל ֶאת ַעְצמֹו, ּוְכָבר ָאַמר ׁשְ טּות, ְלַקּלֵ ְלהֹוִציא רּוַח ׁשְ

ל ֶזה  י ּכָ ְך ְלטֹוָבה, ּכִ ָלָלה ִלְבָרָכה, ְוַהּכֹל ִיְתַהּפֵ ם לֹא ָתבֹא" ְוכּו', ַוה' ַיֲהֹפְך ַהּקְ "ִקְלַלת ִחּנָ

ן  ק, ּכֵ ֱחׁשָ ק, ּוְלִפי עֶֹצם ַמֲעלֹות ַהּנֶ ִביל ַהֵחׁשֶ ׁשְ ִניָעה ּבִ י ַהּמְ ץ ֶאְתֶכם. ּכִ ק ּוְלַאּמֵ ִביל ְלַחּזֵ ׁשְ ּבִ

ְמבָֹאר  )ּכַ ֶזה  ּכָ ק  ְלֶנֱחׁשָ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ק  ַהֵחׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ִניעֹות  ַהּמְ חּות  ּטְ ּתַ ְוִהׁשְ רּות  ּבְ ִהְתּגַ

ֶזה. ם, ְוֵאיִני רֹוֶצה ְלַהֲאִריְך ּבָ ן ׁשָ ִסיָמן סו(, ַעּיֵ ַנִים ְוכּו' ּבְ י ׁשְ ַהּתֹוָרה ַוְיִהי ָנא ּפִ ּבְ

ֱאֶמת ָלֶנַצח. ְבֵרי ֲאִביֶכם ְואֹוַהְבֶכם ּבֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי סגִמְכּתְ

<חודש>

קה ְּתְמִֵ ֵב ת י סי ז"

סג

ם, יֹום ה' ַוְיִחי תקצ"ב. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ַנאי  ְמׁשֹון ֵנרֹו ָיִאיר, ַאְך לֹא ָהָיה ּפְ י ׁשִ ֵביִתי ַרּבִ י ַהּיֹום, ְוֶאְתמֹול ָהָיה ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ה.  ִנים ִלְקרֹות אֹוָתנּו ַעל ַהֲחֻתּנָ אּו ַהְמֻחּתָ ְך ּבָ תֹוְך ּכָ י ּבְ ה, ּכִ ר ִעּמֹו ַהְרּבֵ ְלַדּבֵ

ה ֵמִעְנַין  ָתם ִיְהֶיה ַהּיֹום ֶאְצִלי. ְוִהּנֵ ָבר ֲעַדִין, ּוֵמַהּסְ י ִעּמֹו ּדָ ְרּתִ ּבַ ֲחלֶֹקת לֹא ּדִ ְוַגם ֵמִעְנַין ַהּמַ

ָבר  י ּתֹוָדה ָלֵאל ּכְ ק ֶאְתֶכם ֵאין ֵמַהּצֶֹרְך, ּכִ ֶעֶרב, ּוְלַחּזֵ י ַעד ֶאְתמֹול ּבָ ַמְעּתִ ֲחלֶֹקת לֹא ׁשָ ַהּמַ

ַעִין. ם רֹוִאים ָהֱאֶמת ַעִין ּבְ ַאּתֶ

ל  ְלַבְלּבֵ ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ ּיּוַכל  ׁשֶ ַעל  ינּו  ּפִ חֹוק  ׂשְ אֹות  ּוְלַמּלְ ֹמַח  ִלׂשְ ָלנּו  ָראּוי  ה  ּמָ ּכַ ְוִהּנֵה 
ז  ָבִרים ַהְיָקִרים ִמּפָ ת ִיְקַרת ַהּדְ ְראֹות ֲאִמּתַ ה, ְוִלְמנַֹע ִמּלִ ֵאּלֶ טּוִתים ּכָ ׁשְ ַעת ּבִ ַהּדַ

יל. ּוֶבֱאֶמת ִמי  י ְלַהְבּדִ ַתְבּתִ ּלֹא ּכָ ַנְפׁשֹו ַעל ׁשֶ ָגם ּבְ ָצא ּפְ ּמָ ִסילּות ְוכּו', ׁשֶ הּוא ַהּכְ ה, ׁשֶ ֵאּלֶ ּכָ

יל, ְוהּוא ַרק  ַבת ְלַהְבּדִ ם ּתֵ ִליָצה, ֵאין ֵמָהָראּוי ְלַהְכִניס ׁשָ ׁשֹון ְוַהּמְ ְרֵכי ַהּלָ ִבין ְקָצת ּדַ ּמֵ ׁשֶ

ִלְבִלי  ֵעיָניו  ֶאת  א  ְלַסּמֵ ֵדי  ּכְ ם,  ִחּנָ ּבְ ים  ָדׁשִ ּקָ ּבַ ָגם  ּפְ ּוְלָהִטיל  ְלַהֲעִליל  רֹוֶצה  ׁשֶ ֲעִליָלה, 

זֹאת לֹא  ּלּות ּכָ ִהְתּגַ ה עֹוֵמד ְוכּו' )ִסיָמן רט"ו(, ׁשֶ ּמֹשֶׁ ה, ׁשֶ ּלּות ַהִחּדּוׁש ַהּזֶ ִלְראֹות ִנְפְלאֹות ִהְתּגַ

ֲערֹות רֹאשֹׁו  ְסַמר ׂשַ ּתִ ל ַעל ָהֱאֶמת ָראּוי לֹו ׁשֶ ּכֵ ׁש לֹו ֵלב ְלִהְסּתַ ּיֵ ַמע ֵמעֹוָלם. ּוִמי ׁשֶ ִנׁשְ

אנּו ָלעֹוָלם  ּלּות ַהּזֹאת, ְוִאְלָמֵלא לֹא ּבָ ת ִנְפְלאֹות ִהְתּגַ ֻדּלַ ּתֹוֵמם ִמּגְ ְוַיֲעֹמד ַמְרִעיד ּוִמׁשְ

ה ְוכּו'. ה ְוָכֵאּלֶ ֵאּלֶ ֹמַע ּכָ ִכינּו ִלׁשְ ּזָ ן ׁשֶ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ נּו, ִמּכָ ּיֵ א ּדַ ָמע ּדָ א ְלַמׁשְ ֶאּלָ

חֹון  ּצָ ה ֵאין ַהּנִ ּמָ ָאנּו רֹוִאין ּכַ ל ֶזה, ַאֲחֵרי ׁשֶ ָכל עֹז ַעל ְיֵדי ּכָ ֹמַח ּבְ אי ָראּוי ָלֶכם ִלׂשְ ּוְבַוּדַ
הּוְטבּו  ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ַיֲעקֹב  ל  ׁשֶ חֹוְתנֹו  ד  ְתַנּגֵ ַהּמִ ַוֲהלֹא  ָהֱאֶמת,  ִלְסּבֹל  ָיכֹול 

ָראּוי,  ַעִין ָיָפה ּכָ ֶהם ּבְ ל ּבָ ּכֵ ם ָאז לֹא ִהְסּתַ ּגַ י ׁשֶ ים, ַאף ַעל ּפִ דֹוׁשִ ה ְסָפָריו ַהּקְ ִחּלָ ֵעיָניו ּתְ ּבְ

ִנים  ל ּפָ ָבִרים, ַעל ּכָ יׁש ְנִעיַמת ַהּדְ ם ָאז לֹא ִהְרּגִ ם ִלּבֹו ָלֶהם ֵהיֵטב, ּוֵמֲחַמת ֶזה ּגַ ְולֹא ׂשָ

ר  ׁשֵ ְהֶיה ֲחָתנֹו ִאיׁש ּכָ ּיִ ּתֹו ׁשֶ ַקְדנּו ַעל טֹוַבת ּבִ ָ ּשׁ ִביל ׁשֶ ׁשְ ה ּבִ ד ֲעֵליֶהם. ְוַעּתָ לֹא ָהָיה ִמְתַנּגֵ

טֹוָבה.  ַחת  ּתַ ָרָעה  ם  ּלֵ ְלׁשַ ְורֹוֶצה  ְלאֹוֵיב,  ָלנּו  ְך  ִנְתַהּפֵ ה  ַעּתָ ָלֶנַצח,  ּוְלַזְרעֹו  לֹו  יַטב  ּיִ ׁשֶ

ל. ּטֵ ְבֵרי ּתֹוָרתֹו ַאל ִיְתּבַ מֹותֹו יֹאֵבדּו, ְוָדָבר ֶאָחד ִמּדִ י ֶאֶלף ּכְ רֹאׁשֹו, ּכִ ּוְגמּולֹו ָיׁשּוב ּבְ

ְך, ֲהלֹא  ל ּכָ ַדְעּתֹו ּכָ ׁש ּבְ ר הּוא ַחּלָ י ַיֲעקֹב ֲחָתנֹו ַעל ֲאׁשֶ ֹאד ִנְפֵלאִתי ַעל ְיִדיִדי ַרּבִ ּוַמה ּמְ
ְוַגם  ָעִמים,  ּפְ י  ּתֵ ׁשְ ּפֹה  ְוָהָיה  ְמִניעֹות  ה  ּמָ ּכַ ַעל  ג  ּלֵ ּדִ ָבר  ּכְ ׁשֶ ּוֵמַאַחר  ע,  ְמֻמּצָ ֵאין 
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ל ַעל ַעְצמֹו ֲעַדִין מֹוָרא  ָנה ְוכּו', ַמּדּוַע ְיַקּבֵ כַֹח ּוְבַכּוָ ל ּבְ ּלֵ ַדְרֵכי ֱאֶמת ְלִהְתּפַ יל ַעְצמֹו ּבְ ַמְרּגִ

ָניו.  ִליְך מֹוָראֹו ֵמַעל ּפָ ה, ּוְלַהׁשְ ָ ְקֻדּשׁ ַעּזּות ּדִ ק ּבְ ֵמר ְוִיְתַחּזֵ ּנָ ְהֶיה ַעז ּכַ ּיִ ֶהְכֵרַח ׁשֶ י ּבְ חֹוְתנֹו. ּכִ

הּוא ֵקְרבֹו ֶאל ָהֱאֶמת, ּוְבַחְסֵדי ה'  ַכי ֵנרֹו ָיִאיר, ֵמַאַחר ׁשֶ י ָמְרּדְ ְיָקא ִעם ְיִדיִדי ַרּבִ ר ּדַ ִויַדּבֵ

ה ְלַהְרִחיב  י ַהְרּבֵ ִלּבִ ר ֵייִטיב לֹו ָלַעד. ְוֵיׁש ּבְ ת ָהֱאֶמת ֲאׁשֶ ְיָקְרֵבהּו יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְלֶעֶצם ְנֻקּדַ

ֵעת. ִחְזקּו  ֶזה ּכָ ֶדה ְוַדי ּבָ ֵני ַהּשָׂ ר ַעל ּפְ ָכל עֹז, ַאְך ִאי ֶאְפׁשָ צֹו ּבְ קֹו ּוְלַאּמְ ֶזה ְלַחּזְ ּבּור ּבָ ַהּדִ

ַפת ֱאֶמת  י ׂשְ יַע ֶאְתֶכם, ּכִ ֶכם ְלהֹוׁשִ י ה' ִעּמָ ֵניֶהם, ַאל ֵיַרְך ְלַבְבֶכם, ּכִ ְראּו ִמּפְ ְוִאְמצּו ַאל ּתִ

ַעל  ִנְפֵלאִתי  ַכי  ָמְרּדְ י  ַרּבִ ַעל  ְוַגם  ַלה'.  ַהְמַיֲחִלים  ל  ּכָ ְלַבְבֶכם  ְוַיֲאֵמץ  ִחְזקּו  ָלַעד,  ּכֹון  ּתִ

ַוה'  ה  ַהְרּבֵ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַעּזּות  ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת  ק  ַחּזֵ ּיְ ׁשֶ ּוְבֶהְכֵרַח  ְך,  ּכָ ל  ּכָ ֵעיָניו  ּבְ ׁש  ַחּלָ הּוא  ׁשֶ

יַע לֹו. יֹוׁשִ

ְמָחה, ּוְבָכל  ׂשִ ק ֶאת ַעְצְמָך ּבְ ה ְצִריִכין ְלַחּזֵ ה ְוַכּמָ ּמָ ה ּכַ ַמְעּתָ ַהְרּבֵ ָבר ׁשָ ִני ּכְ ה ּבְ ְוַעּתָ
ַעל  ְמֹאד  ְמֹאד  ֹמַח  ִלׂשְ ָלֶכם  ָראּוי  ֶאְצְלֶכם,  ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ַהּזֹאת  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ִעְנַין 

יִרים  ְסּתִ ַהּמַ ה,  ֵאּלֶ ּכָ ְוָטעּוִתים  טּוִתים  ְ ִמּשׁ ְפָלִאים  ְוַהּנִ ָהֲעצּוִמים  ַרֲחָמיו  ּבְ ם  ְלּתֶ ּצַ ּנִ ׁשֶ

קּו  ַחּזְ ם ּתְ ֵ ה ְוכּו'. ְלַמַען ַהּשׁ ֵאּלֶ ים ּכָ ה ִחּדּוׁשִ ֵאּלֶ ּלּות ּכָ ה, ִהְתּגַ ֵאּלֶ ֵניֶהם אֹורֹות נֹוָראֹות ּכָ ִמּפְ

י ֶחְדַות ה' ִהיא  טּוָתא ּוְבִדיחּוָתא, ּכִ ׁשְ י ּדִ ִמּלֵ ְרנּו, ּוִבְפָרט ּבְ ּבַ ּדִ ָרִכים ׁשֶ ָכל ַהּדְ ַעְצְמֶכם ּבְ

ַרְך. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ֶכם ְוִיְראּו ׂשֹוְנֵאינּו ְוֵיבֹוׁשּו ּבְ ָמֻעּזְ

ל  ה, ִלְבִלי ְלַקּבֵ ָ ְקֻדּשׁ ה ֶאת חֹוְתנֹו, ַרק ִיְהֶיה לֹו ַעּזּות ּדִ י ַיֲעקֹב ְיַבּזֶ ַרּבִ ְוִהּנֵה ֵאין ְרצֹוִני ׁשֶ
"ל. ְוַדַעת ְלָנבֹון ָנָקל ֵליַדע ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ִעם ָהַעּזּות  ָלל ְוַכּנַ ַעל ַעְצמֹו מֹוָראֹו ּכְ

ֵביתֹו. ְוָיֵתר  הּוא ּבְ הּו ֵמַאַחר ׁשֶ י ֵכן ַאל ְיַבּזֵ ָלל, ְוַאף ַעל ּפִ ָבָריו ּכְ ה, ִלְבִלי ָלחּוׁש ַעל ּדְ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ֶזה. ִבינּו ֵמַעְצְמֶכם ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבָ ה ּתָ ִמּזֶ

ָבר ֵריק  י לֹא ּדָ ֶזה, ּכִ ַרְך ֵליַדע ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ה ְלַהּשׁ ל ַהְרּבֵ ּלֵ ְוַגם ְצִריִכין ְלִהְתּפַ
ים, ְלהֹוִליְך ָהָאָדם  ּיִ ים ֲאִמּתִ ִדים רֹוִצים ִלְמנַֹע ֵמַחּיִ ְתַנּגְ י ַהּמִ יֶכם, ּכִ י הּוא ַחּיֵ הּוא, ּכִ

ֵהם רֹוִצים ִלְמנַֹע  ֶ י ַמה ּשׁ ְרֵכי ָמֶות. ּכִ ר ַאֲחִריָתּה ּדַ ֵעיֵניֶהם, ֲאׁשֶ ר ּבְ ׁשָ ֶדֶרְך ַהּיָ לֹום ּבְ ַחס ְוׁשָ

ל  ר יֹוֵדַע ּכָ ֲאׁשֶ ה ְוכּו', ּכַ י רֹוִצים ִלְמנַֹע ִמּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ֵעיַנִים, ּכִ י רֹוִאים ּבָ ֶכף ִמּטֹוב ֲאִמּתִ ּתֵ

ָבָריו ּוְדָרָכיו  נּו ַז"ל ַעל ְיֵדי ּדְ ה אֹוָתנּו ַרּבֵ ה ְמַזּכֶ ה ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ה ְוַכּמָ ַכּמָ ַנְפׁשֹו ּבְ ֶאָחד ּבְ

ָבר,  ַעל ּדָ ַנת ַהּבַ ּוָ ְלַבד ּכַ ים. ַאְך לֹא ֶזה ּבִ פֹוֵרׁש ִמן ַהַחּיִ ּנּו ּכְ ים ְוכּו', ְוָכל ַהּפֹוֵרׁש ִמּמֶ דֹוׁשִ ַהּקְ

ר רֹוִאים  ֲאׁשֶ ּכַ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָרָכיו  ִמּדְ ַהּפֹוֵרׁש  ְלַגְמֵרי ֶאת  לֹום  ְוׁשָ י ִאם רֹוֶצה ַלֲעקֹר ַחס  ּכִ

ה  נּו. ְוַהְרּבֵ ְרׁשּו ֵמִאּתָ ר ּפֵ ם ַלֲאׁשֶ ָאִרים ַעל ָעְמּדָ ׁשְ ין ַהּנִ ל ּבֵ ֵעיַנִים עֶֹצם ַהֶהְפֵרׁש ְוַהֶהְבּדֵ ּבָ
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ִלְתקֹן,  יּוַכל  לֹא  ת  ּוְמֻעּוָ חֹוֶזֶרת,  ֵאיָנּה  ׁשֶ ֲאֵבָדה  הּוא  ַאְך  דּו,  ִאּבְ ֶ ּשׁ ַמה  ַעְצָמם  ּבְ מֹוִדים 

ְמנּו ֲחֵבָריו  ּנִ ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ֲחִגיָגה ט:( ֶזה ׁשֶ ּדָ מֹו ׁשֶ נֹות, ּכְ רֹון לֹא יּוַכל ְלִהּמָ ְוֶחּסְ

ימּו  ׂשִ ּיָ ה ִעם ַהְמקָֹרִבים ֵמָחָדׁש, ׁשֶ רּו ַהְרּבֵ ֶהם. ּוְתַדּבְ ה ְולֹא ִנְמָנה ִעּמָ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ִלְדָבִרים ׁשֶ

ְזיֹונֹות  ּבִ ָסְבלּו  ּוְכָבר  ְקָצת,  ְלַהְתִחיל  ָרצּו  ָבר  ּכְ ׁשֶ ֵמַאַחר  י  ּכִ ה.  ֵאּלֶ ִלְדָבִרים  ֵהיֵטב  ם  ִלּבָ

ם  ּלֹא יֹאְבדּו ַעל ִעְסֵקי ִחּנָ ָקם, ׁשֶ ן ְצִריִכים ְלַרֵחם ֲעֵליֶהם ְלַחּזְ ה ְמִניעֹות, ַעל ּכֵ ּמָ ְברּו ּכַ ְוׁשָ

ים ְוכּו'. ים ִנְצִחּיִ ים, ַחּיִ ּיִ ים ֲאִמּתִ לֹום, ַחּיִ ַחס ְוׁשָ

ָבר,  ּדָ לּוָיה ּבַ ֵאיָנּה ּתְ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ַאֲהָבה ׁשֶ ְבֵרי ַהּכֹוֵתב ּוְמָזְרָזם ְלטֹוָבָתם ָלֶנַצח, אֹוֲהָבם ּבֶ ּדִ

א ָלֶנַצח. ֶזה ּוַבּבָ ַרְך ְלַזּכֹוָתם ּבָ י ִאם ַאֲהַבת ָהֱאֶמת ְלַמֲענֹו ִיְתּבָ ּכִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ִנים ְלָכל ֶאָחד ְלִפי ַמֲעָלתֹו ָהָרָמה, ִחְזקּו ְוִאְמצּו,  ם ְיׁשָ ים ּגַ י ֲחָדׁשִ לֹום ִליִדיַדי אֹוֲהֵבי ַנְפׁשִ ְוׁשָ

ע ָלֶכם. ַקּוּו ַלה' ְויֹוׁשַ

סד

מֹות תקצ"ב. ם, יֹום ד' ׁשְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

י  ֵעת ֲאִני ָטרּוד ְמֹאד, ַאְך ִמּדֵ ד, ּכָ יְבָך ִמּיָ ָתא ַלֲהׁשִ ע ִמּלְ ּיַ י, ְוָלא ִאיְסּתַ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ַיֲעקֹב,  י  ַרּבִ ָהַאְבֵרְך  ֵעֶסק  ּבְ ּוִבְפָרט  ִעְנָיְנָך,  ּבְ י  ְרּתִ ִנְזּכַ ֶאְפַרִים  י  ַרּבִ ִעם  ִרי  ּבְ ּדַ

ׁשּום ֹאֶפן  ֵאין ְרצֹוִני ּבְ ַעְצְמֶכם ְמִביִנים ׁשֶ ם ּבְ ה ַאּתֶ ז. ְוִהּנֵ ב ַהּלָ ְכּתָ י ְלָהִכין ַהּמִ ְוִנְתעֹוַרְרּתִ

ה  ּמָ ּכַ יֹוֵדַע  ּוִמי  ין צ:(,  )ִגּטִ ָמעֹות  ּדְ ֶזה  ַח מֹוִריד ַעל  ְזּבֵ ַהּמִ ׁשֶ ּתֹו ָהִראׁשֹוָנה,  ִאׁשְ ָגֵרׁש ֶאת  ּיְ ׁשֶ

ן ַהחֹוֵתן ַוֲחמֹותֹו ְוָהִעיר ְוכּו' ֵאיְך  ּכֵ ל ׁשֶ ְרצֹונֹו, ִמּכָ ְהֶיה ּכִ ה. ְוִאם ּתִ ִנּיָ ְ א ַהּשׁ ּשָׂ ּיִ ן ַעד ׁשֶ ִיְתַעּגֵ

ֲחָתָנם  יִמים ׁשֶ ָהרֹב ֵאיָנם ַמְסּכִ ה. ּוְכִפי ִעְסֵקי ָהעֹוָלם ׁשֶ רּוִעים ִמּזֶ ּגְ ִיְהֶיה, ִאם לֹא ִיְהֶיה 

ְהֶיה ִנְקָרא ֲחָתָנם  ּיִ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ה ְוִהְתּבֹוְדדּות, ִמּכָ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ִיְפרֹק עֹל ָהעֹוָלם ְוַיֲעסֹק ַרק ּבְ

ׁש ְלָכל  ּיֵ ּסּוִרים ׁשֶ ל ַהּיִ ְהֶיה ִנְמָלט ִמּכָ ּיִ ה לֹא ִיְמָצא, ׁשֶ ָכל ֵאּלֶ ה ּבְ ָ ְפָרט ִאּשׁ ֵמנּו ְוכּו', ּבִ ַעל ׁשְ

ֶכל ְמַעט  ׁש לֹו ׂשֵ ּיֵ ת ָהֱאֶמת. ּוִמי ׁשֶ ת ֲאִמּתַ ַ ת ֶאל ְקֻדּשׁ רֹוֶצה ְלִהְתָקֵרב ֵאֵלינּו ָלֶגׁשֶ ִמי ׁשֶ

ָנֵקל. ל ֶזה ּבְ ה, ָיכֹול ְלָהִבין ּכָ ִהְתַנֲהגּות ָהעֹוָלם ַעּתָ ָקְדֳקדֹו ּוָבִקי ְמַעט ּבְ ּבְ

ה ְלַמֲעִני  ֲעׂשֶ ּיַ י ַאְייִזיק ֵנרֹו ָיִאיר, ׁשֶ ן ּדֹוִדי ַרּבִ רּו ִעם ּבֶ ַדּבְ ּיְ י ּוְרצֹוִני ָחָזק ְמֹאד ׁשֶ ְעּתִ ן ּדַ ַעל ּכֵ
ה; ַוֲאִפּלּו ִאם לֹא ָהָיה ַמְכִניַע ֶאת ַעְצמֹו  הּוא ִמְצָוה ַרּבָ לֹום ׁשֶ ָ ּשׁ ְוַיְכִניס ֶאת ַעְצמֹו ּבַ
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ֵביתֹו,  ּבְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ּכְ ְרֶצה  ּיִ ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ ַלֲעׂשֹות  יּוַכל  ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ ׁשֶ יֹוֵדַע  ָאנִֹכי  ְך,  ּכָ ל  ּכָ חֹוְתנֹו 

בֹוא  ּיָ ׁשֶ ם ָאִביו ּכְ ּגַ י ִמּקֶֹדם, ׁשֶ י ֵהַבְנּתִ ֵבית ָאִביו. ּכִ ְהֶיה ּבְ ּיִ ׁשֶ ר יּוַכל ַלֲעׂשֹות ּכְ יֹוֵתר ַמֲאׁשֶ

ל  ׁשֶ ּבּוִרים  ּדִ ֵמִרּבּוי  ַאְך  ָלל,  ּכְ ד  ִמְתַנּגֵ ֵאינֹו  ָאִביו  ׁשֶ ִלְהיֹות  ְוָיכֹול  ה,  ַהְרּבֵ ָעָליו  ִיְכַעס 

א  ָבר ּבָ ּכְ ה. ְוַהּיֹום נֹוַדע ִלי ֶזה, ׁשֶ נֹו ַהְרּבֵ ֻמְכָרח ַלֲחלֹק ַעל ּבְ ִרים ָעָתק ְוכּו' הּוא ּכְ ַהְמַדּבְ

ן ִאם הּוא  ן הּוא, ַעל ּכֵ י ּכֵ ר ֵהַבְנּתִ ׁש לֹו ִיּסּוִרים ּוְמִניעֹות ֲעצּוִמים ֵמָאִביו, ְוַכֲאׁשֶ ּיֵ ָאִביו, ְוׁשֶ

י  ְצִחי ֵאין טֹוב ְלָפָניו, ּכִ ְכִליתֹו ַהּנִ ֱאֶמת ַעל ּתַ ֱאֶמת, ְוַלְחׁשֹב ּבֶ ר ּבֶ ׁשֵ רֹוֶצה ִלְהיֹות ִאיׁש ּכָ

ֶדֶרְך  נּו ּבְ ּלָ ת ְנעּוָריו ַאל ִיְבּגֹד ָחִליָלה. ַוה' ַיְנֵחהּו אֹותֹו ְואֹוָתנּו ּכֻ לֹום, ּוְבֵאׁשֶ ָ ְך ַהּשׁ ִאם ְלַתּוֵ

בֹוא ְלֹפה ַעד ָסמּוְך  ין ִמּלָ ה ַיְמּתִ ה ְלֵעת ַעּתָ ָלל. ְוִהּנֵ ִמיד, ְולֹא ַנְטֶעה ַעְצֵמנּו ּכְ ָהֱאֶמת ּתָ

ֶאְהֶיה ֶאְצְלֶכם  ְרֶאה ָקרֹוב ְמֹאד ׁשֶ ִפי ַהּנִ ּכְ ִני ֲחִביִבי, ׁשֶ י אֹוִדיֲעָך ּבְ ת ָוֵאָרא, ּכִ ָרׁשַ ת ּפָ ּבַ ְלׁשַ

ם. ֵ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ת ַהּבָ ּבָ ַאַחר ׁשַ

ֶקת ָמַרת  ּדֶ דֹוׁש ַז"ל ַהּצַ נּו ַהּקָ ת ַרּבֵ י ּבַ מּוָעה לֹא טֹוָבה, ּכִ ְוִהּנֵה ַהֶהְכֵרַח ְלהֹוִדיֲעָך ׁשְ
ה, ּוַבּיֹום  ת ֲחֻנּכָ ּבַ ֶעֶרב ׁשַ ים ּבְ ְבָקה ָלן ַחּיִ עג ׁשָ רֹוִמיְנְטׁשַ ָרה ִזְכרֹוָנּה ִלְבָרָכה ִמּקְ ׂשָ

ְיַנֵחם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ קּוָתּה, ַהּשׁ ּלְ ִרית ַאַחר ִהְסּתַ ְוִנְכַנס ַלּבְ ל טֹוב,  ַהּקֶֹדם ִהְמִליָטה ָזָכר ְלַמּזָ

ַלִים ָאֵמן. ֶנָחמֹות ִצּיֹון ִוירּוׁשָ אֹוָתנּו ְמֵהָרה, ּבְ

י  ם, ְוַגם ְיִדיֵדנּו ַרּבִ ָ ִלי ַוֲחמֹותֹו ִמּשׁ י ַנְפּתָ ן ַרּבִ י ֶאְפַרִים ּבֶ א ְלָכאן ַרּבִ יֹום ֶאְתמֹול ּבָ ְוִהּנֵה ּבְ
ֵנס ֶאל ֹאֶהל  ּכָ ְחֶיה ּתִ ֶקת ָמַרת ָאְדיל ּתִ ּדֶ ַהּצַ ַעְצמֹו, ְורֹוִצים ׁשֶ ִלי ֵנרֹו ָיִאיר ּבְ ַנְפּתָ

י ַאְייִזיק רֹוֶצה  י ַרּבִ ֵני ֲאחֹוָתּה, ּכִ ל ּבְ ִנים ְלַגּדֵ ָרה ִזְכרֹוָנּה ִלְבָרָכה ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ ֲאחֹוָתּה ׂשָ

ה ִלְסּבֹל, ה' ְיַנֲחָמּה  ָהָיה ָקׁשֶ ַמר ֶנֶפׁש ׁשֶ ְכָתה ּבְ אי ּבָ ַוּדַ י ּבְ ֲהָוה, ּכִ ְלָכְנָסּה, ּוְכָבר ֲהָוה ַמה ּדַ

ם.  ְלׁשָ ע  ִלּסַ ֻמְכַרַחת  ְהֶיה  ּתִ אי  ַוּדַ ּבְ ְרֶאה  ַהּנִ ִפי  ּכְ ַאְך  ָבר,  ּדָ יָבה  ְמׁשִ ֵאיָנּה  ַוֲעַדִין  ְמֵהָרה, 

ְתֶכם,  ע ִלְקִהּלַ ּה, ְוָאז ֶאְרֶאה ִמּקֶֹדם ִלּסַ ע ִעּמָ ם ָאנִֹכי ֶאְהֶיה ֻמְכַרח ִלּסַ ּגַ ְוָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ

ֵהר  ַרְך. ּוֵמֵאָליו ָיִבין ְלִהּזָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ִנים ַהּכֹל ַעל ָנכֹון ּבְ ִנים ֶאל ּפָ ֶכם ּפָ ר ִעּמָ ַוֲאַדּבֵ

נּו ַז"ל. ְחֶיה ֶנֶכד ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ּיִ י ַנְחָמן ׁשֶ ע ְלָהַאְבֵרְך ַרּבִ ּלֹא ִיְתַוּדַ ָבר, ׁשֶ ְלַהְעִלים ַהּדָ

ה ּתֹוֵפס  ה, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַעל ָמה ַאּתָ י ַהְרּבֵ ִלּבִ ָבֶריָך ֵיׁש ּבְ יְבָך ַעל ּדְ ִני, ַלֲהׁשִ ְוִהּנֵה ֲאהּוִבי ּבְ
ִמיד.  ָיְדָך ּתָ ָבה ּבְ ֲחׁשָ ַהּמַ יָך ׁשֶ ָבר הֹוַדְעּתִ ְך, ֲהלֹא ּכְ ל ּכָ ַמֲאַסר ָהַרְעיֹון ּכָ ַעְצְמָך ּבְ

ל  ׁשֶ בֹות  ַמֲחׁשָ ַלֲחׁשֹב  ָך  ְבּתְ ַמֲחׁשַ יַח  ַמּנִ ה  ַאּתָ ַוֲעַדִין  ה,  ַהְרּבֵ ְלָך  הֹוִעיל  ָבר  ּכְ ׁשֶ י  ְוָיַדְעּתִ

יִטיב לֹו  ּיֵ ֵאין ִמי ׁשֶ ְרנּו ׁשֶ ּבַ ָבר ּדִ ר ּכְ ֲאַות ָממֹון, ֲאׁשֶ ל ּתַ בֹות ׁשֶ ה, ּוִבְפָרט ַמֲחׁשָ ֵאּלֶ טּות ּכָ ׁשְ

ל  ּטֵ ְתּבַ ּתִ ר ׁשֶ ָלל ַעל ְיֵדי ָממֹון. ְוִאם ֶאְפׁשָ לּו ּכְ ּטְ ָך לֹא ִיְתּבַ ּלְ ִניעֹות ׁשֶ עֹוָלם, ַוֲאִפּלּו ַהּמְ ּבָ
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מֹון  ִאים ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ַהּמָ ה ַהּבָ ּה ֲאָלִפים ְמִניעֹות ֲאֵחִרים ַהְרּבֵ ֶנְגּדָ ֵאיֶזה ְמִניָעה, ַיַעְמדּו ּכְ

ה  בֹות, ֲאָבל ֲהלֹא ַאּתָ ֲחׁשָ יג ָממֹון ַעל ְיֵדי ֵאּלּו ַהּמַ ר ְלָך ְלַהּשִׂ ְיָקא. ְוָכל ֶזה ִאם ָהָיה ֶאְפׁשָ ּדַ

ִליָכם  חּוס ָעֶליָך ְלַהׁשְ ה לֹא ּתָ ה, ָלּמָ יִקים ַהְרּבֵ ַמּזִ לּום, ְוֵהם  ּכְ ֶהם  ּבָ ֵאיְנָך ּפֹוֵעל  יֹוֵדַע ׁשֶ

ֵלְך ַעל ה' ְיָהְבָך  ה ְוכּו', ַהׁשְ ִפּלָ ָבה ִלְכסֹף ֶאל ַהּתֹוָרה ְוַהּתְ ֲחׁשָ יְך ַהּמַ ָך, ּוְלַהְמׁשִ ַאֲחֵרי ַגּוֶ

ַמה  ְוָכל  אֹו  ּוַמּשָׂ ְיָהבֹו  ל  ּכָ ִליְך  ְלַהׁשְ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ָבר,  ּכְ ְלָך  י  ַתְבּתִ ּכָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶלָך.  ְיַכְלּכְ ְוהּוא 

ּבּוִרים  ּדִ ַתְבּתָ ִלי ְלַאֶדעס ׁשֶ ר ּכָ ֲאׁשֶ ַרְך, ּכַ ם ִיְתּבָ ֵ ִליְך ַהּכֹל ַעל ַהּשׁ ְעּתֹו ְלַהׁשְ ח ַעל ּדַ ּנָ ּמֻ ֶ ּשׁ

ה ְמֹאד. ָך ַהְרּבֵ ִלּבְ לּו ִנְכְנסּו ָאז ּבְ ַהּלָ

ה  ֲעׂשֹות, ְלֵעת ַעּתָ ּמֹוַנַעת אֹוְתָך ִלְנסַֹע ְלֹפה, ַמה ּלַ ֶ ׁש ְלָך ַמה ּשׁ ּיֵ ּסּוִרים ׁשֶ ּוְבִעְנַין ַהּיִ
ָעִמים  ּפְ לׁש  ׁשָ ֶאְצֵלנּו  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ה  ַאּתָ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ֶ ּשׁ ַמה  ַעְצְמָך  ה  ַחּיֶ ּתְ

ם  ֵ ה, ּוְבֶעְזַרת ַהּשׁ ת ֲחֻנּכָ ּבַ ָנה ְוַעל ׁשַ ָ ַחְסֵדי ה' ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ָנה ְלָפחֹות. ּוְכָבר ָהִייָת ּבְ ָ ּשׁ ּבַ

ַעם ַאַחת אֹו יֹוֵתר ִמּקֶֹדם,  ְהֶיה עֹוד ּפַ ָתם ּתִ ן. ּוֵמַהּסְ ם ּכֵ ְהֶיה ּגַ בּועֹות ּתִ ָ ַרְך ַעל ַחג ַהּשׁ ִיְתּבָ

ר, ּתּוַכל ִלְהיֹות ַעל ְיֵדי ֶזה ֲאִפּלּו ֻמְפָלג  ׁשֵ ְרֶצה ִלְהיֹות ִאיׁש ּכָ ַרְך; ְוִאם ּתִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ה  ּמָ ּכַ ּפֹה  ִלְהיֹות  ִלְזּכֹות  ּתּוַכל  ים  ּיִ ֲאִמּתִ ְוִכּסּוִפין  ָרצֹון  ְיֵדי  ַעל  ְוַגם  י.  ֲאִמּתִ ֲחִסידּות  ּבַ

י ַהּכֹל ְיכֹוִלין ִלְפעֹל ַעל ְיֵדי ְרצֹונֹות ְוִכּסּוִפין,  אּוַמאן, ּכִ ָעִמים ּבְ ָעִמים, ְוַגם ִלְהיֹות ֵאיֶזה ּפְ ּפְ

ָנא  עֹוְררּו  ָנא,  ִעְמדּו  ָנא,  קּומּו  ִפיו,  ּבְ ְוָהְרצֹונֹות  ּסּוִפין  ַהּכִ ר  ְלַדּבֵ ַעְצְמָך  ֶאת  יל  ּוְלַהְרּגִ

ה  ּתֹוֵקק ַהְרּבֵ ה, ִלְכסֹף ּוְלִהׁשְ ֶרְך ַהּזֶ ּדֶ יל ַעְצְמֶכם ֵליֵלְך ּבַ ְלַבְבֶכם ַהּטֹוב ֵהיֵטב ֵהיֵטב ְלַהְרּגִ

ים  ַעל ְיֵדי ֶזה ֶנֱאָרִגין עֹוָלמֹות ְוִחּדּוׁשִ ִפיו, ׁשֶ ּסּוִפין ּבְ ר ַהּכִ ָכל ֵעת ּוְלַדּבֵ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

ְצָטְרִפין  ַהּמִ ָעִרים,  ׁשְ ְוֶאָחד[  ים  לֹשִׁ ׁשְ ]ָמאַתִים  רל"א  ּבְ אֹוִתּיֹות  ֵצרּוֵפי  ְיֵדי  ַעל  ִנְפָלִאים, 

ְוִלְדָרָכיו  ּוְלתֹוָרתֹו  ַלה'  ּסּוִפין  ַהּכִ ּבּוֵרי  ּדִ ְיֵדי  ַעל  ִנְפָלִאים  ים  ֲחָדׁשִ ֵצרּוִפין  ּבְ ִגין  ּוְ ְוִנְזּדַ

י לֹא  ִסיָמן ל"א(, ּכִ ם ֵהיֵטב )ּבְ ן ׁשָ ַדְבָרא, ַעּיֵ יָרא ּבְ ַהּתֹוָרה ִאית ָלן ּבֵ ּמּוָבן ּוְמבָֹאר ּבְ ים. ּכַ דֹוׁשִ ַהּקְ

יֶכם ְוכּו'. י הּוא ַחּיֵ ם, ּכִ ָבר ֵריק הּוא ִמּכֶ ּדָ

ל ָהעֹוָלמֹות ַעל ְיֵדי  ָלה ֵמִעְנַין ִהְתַהּוּות ַוֲאִריַגת ּכָ ִסְפֵרי ַקּבָ י ּבְ ַהּיֹום ָלַמְדּתִ ּוֵמֲחַמת ׁשֶ
ִנים ְוָאחֹור ְוכּו', ְוַעל  ָעִרים ּפָ ים ְוֶאָחד[ ׁשְ לֹשִׁ ֵצרּוֵפי ָהאֹוִתּיֹות ברל"א ]ָמאַתִים ׁשְ

ה  ּמָ נּו, ּכַ ּלָ עּוִרים ׁשֶ ֵני ַהּנְ ִרי ִעם ֶאָחד ִמּבְ ּבְ י ּדַ ה ִמּדֵ ה ַהְרּבֵ ה ַהְרּבֵ י ַעּתָ ְיֵדי ֶזה ִנְתעֹוַרְרּתִ

ּסּוִפין  ִעְנַין ָהְרצֹונֹות ְוַהּכִ ְפָרט ּבְ נּו ַז"ל, ּבִ ַדְרֵכי ַרּבֵ ה ַמֲעלֹות טֹובֹות ְלַהּזֹוֶכה ֵליֵלְך ּבְ ְוַכּמָ

ְרצֹונֹו ִלְהיֹות  ָלל ׁשֶ ֶדֶרְך ּכְ ה, ֵהן ּבְ ּפֶ ָרם ּבַ ְכָלִלּיּות ּוִבְפָרִטּיּות ּוְלַדּבְ ַרְך ּוְלתֹוָרתֹו ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

ֵרי  ֵרי ַאׁשְ אֹותֹו ָהֵעת ְוכּו' ְוכּו', ַאׁשְ ְפָרט ּבְ ָחֵסר לֹו ּבִ ֶ ְפָרִטּיּות ַמה ּשׁ ֱאֶמת, ֵהן ּבִ ְיהּוִדי ּבֶ

ה  ה ְוֶנֱאָרג ִמּזֶ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ּיּוַכל ִלְסּבֹל זֹאת[ ַמה ּשׁ א ]ֵאין ֹמַח ׁשֶ ל ֹמָחא ָסִביל ּדָ ֶזה. ֵלית ּכָ ּיֹאֵחז ּבָ ׁשֶ
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ַרְך ַעל ְיֵדי ֶזה. ִחְזקּו ְוִאְמצּו  ֲעׁשּוִעים ָהעֹוִלים ְלָפָניו ִיְתּבָ ַ עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים, ְוִנְפְלאֹות ַהּשׁ ּבָ

ר  יַע, ְוִאי ֶאְפׁשָ ְנָחה ִהּגִ ָכל ֵעת ְלַמַען ֵייִטיב ָלֶכם ָלַעד. ּוְזַמן ַהּמִ ם ַהְנָהָגה זֹאת ּבְ ָכל יֹום ְלַקּיֵ ּבְ

ַרֲחִמים. ֵתנּו ּבְ ׁשָ ּקָ ה ִלְפעֹל ּבַ יֹום ָקְרֵאנּו ְוִנְזּכֶ ָלל, ַוה' ַיֲעֵננּו ּבְ ְלִהְתַמְהֵמּה עֹוד ּכְ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

סה

ח תקצ"ב. ּלַ ׁשַ ם, יֹום ד' ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ לֹום ִלְבִני ָהַרּבָ ׁשָ

ָתב ֶזה  ֵאיִני יֹוֵדַע ָמַתי ָיבֹוא מֹוֵסר ּכְ י ּפֹה, ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת, ּוֵמֲחַמת ׁשֶ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ֵאֶליָך  ְמֻיָחד  ִבי  ִמְכּתָ ָידֹו  ַעל  י  ַלְחּתִ ׁשָ לֹא  ן  ּכֵ ַעל  ֶרְך,  ַהּדֶ ם  ְמַעּקֵ י  ּכִ ְלֵביתֹו 

ָקרֹוב ָאבֹוא  י ּבְ עהִרין, ַאְך הּוא ְלמֹוָתר, ּכִ ׁשֶ ר ֶאְכּתֹב ְלָך ִמּטְ ְבָך. ְוֶאְפׁשָ יְבָך ַעל ִמְכּתָ ַלֲהׁשִ

ְזּכּו ַלֲחׁשֹב ַעל  ּתִ ׁשֶ ֶכם, ּכְ ֹמַח ּבָ ה ִלׂשְ ה ּוְמַחּכֶ ְבֵרי ֲאִביֶכם ַהְמַצּפֶ ם. ּדִ ֵ ְלֵביִתי ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ

ה ַהּכֹל ֶהֶבל  י חּוץ ִמּזֶ ָכל יֹום, ּכִ ה ּבְ ִפּלָ ְלֵתי ַהּתֹוָרה ְוַהּתְ קֹד ַעל ּדַ ְצִחי ִלׁשְ ְכִליְתֶכם ַהּנִ ּתַ

ַמן הֹוֵלְך ְוהֹוֶמה ְוכּו'. ּוְדעּו  י ַהּזְ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת. ּכִ דּוַע ָלֶכם, ֲאָבל ְצִריִכין ַלֲחזֹר זֹאת ּבְ ּיָ ּכַ

ּוָמרֹות  דֹולֹות  ּגְ ַוֲאָנחֹות  ְצָעקֹות  קֹול  ׁשֹוְמִעים  ם,  ְלׁשָ ּוָבִאים  ּנֹוְסִעים  ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ י  ּכִ

ְרָנָסה,  ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ּוִבְפָרט ַצֲעַקת ְלִגיָמא ֵמֶחְסרֹון ַהּפַ ְגֵעי ָהעֹוָלם ָהעֹוְבִרים ַעל ּכָ ִמּפִ

נּו ַז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן כ"ג( ִאְלָמֵלא ִמְלָחא, לֹא ֲהֵוי  ָאַמר ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ֶ חּוׁש ַמה ּשׁ ְורֹוִאין ּבְ

יק( לֹא ָהָיה ָיכֹול ִלְסּבֹל ְמִרירּות ָהעֹוָלם[.  ּדִ ַלח )ַהּצַ ל ְמִרירּוָתא ]ִאְלָמֵלא ַהּמֶ ָעְלָמא ָיכֹול ְלִמיְסּבַ

ָעָליו ֶנֱאַמר ּומֹוֵצא  ַהאי ָעְלָמא, ׁשֶ ִרירּוָתא ּדְ ֵצל ִמּמְ ה ְלִהּנָ ְזּכֶ ּיִ ָכל יֹום ׁשֶ ל ּבְ ּלֵ ְתּפַ ֵרי ַהּמִ ַאׁשְ

ֵרי ַהּזֹוֶכה  ירּות. ַאׁשְ מֹון ְוָהֲעׁשִ ת ַהּמָ ְרָנָסה ְוֶחְמּדַ ֲאַגת ַהּפַ הּוא ְמִרירּות ּדַ ֶות, ׁשֶ ֲאִני ַמר ִמּמָ

ה  ּנָ ִמּמֶ ֵלט  ִיּמָ ֱאלִֹקים  ִלְפֵני  ֶנֱאַמר טֹוב  ָעָליו  ׁשֶ ֶחְלקֹו,  ּבְ ֵמַח  ַהּשָׂ הּוא  ׁשֶ י  ֲאִמּתִ ירּות  ַלֲעׁשִ

ֶהָעָרה זֹאת. ְוכּו', ְוַדי ּבְ

ְמָחה. ׂשִ ה ִלְראֹוְתֶכם ּבְ ְבֵרי ֲאִביֶכם ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ָבִרים ֵאּלֶ ם ֶנֶאְמרּו ּדְ ה ְלֻכּלָ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
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<חודש>

קיא ְּתְמִֵ ֵב ת י סי ז"

סו

אג. ם, יֹום ב' ִיְתרֹו תקצ"ב ְקרּוִמיְנְטׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִנים  לֹום ְלָך ּוְלֵביְתָך ּוְליֹוְצֵאי ֲחָלֶציָך, ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו ְוַיֲאִריכּו ָיִמים ְוׁשָ ְחֶיה, ׁשָ ּיִ ִני ׁשֶ ֲאהּוִבי ּבְ

ן ְיִהי ָרצֹון. י ְוִנְצִחי ָאֵמן ּכֵ רֹב טֹוב ֲאִמּתִ ּבְ

י  ה, ּכִ יְבָך ַעּתָ ָלל ַלֲהׁשִ ַנאי ּכְ דֹול, ְוֵאין ִלי ּפְ ֲעַמִים, ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת ּגָ י ּפַ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
עהִרין, ּוְכָבר ָהִייִתי  ַרְך ִלְטׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ י ִלְנסַֹע ַהּיֹום ּבְ ֲאִני ָנחּוץ ְלַדְרּכִ

בּוִני ַעד  ִעּכְ ַמִים הּוא ּדְ ָ י ְלָך, ּוֵמֵאת ַהּשׁ ַתְבּתִ ר ּכָ ֲאׁשֶ ח ִלְנסַֹע ִמּפֹה, ּכַ ּלַ ׁשַ יֹום ד' ּבְ מּוָכן ּבְ

ּבּוִרים  ּדִ ֹמַע  ִלׁשְ ַהֲחָזָקה  ּוְתׁשּוָקְתָך  ַאֲהָבְתָך  ַאְך  ְלָך,  ְכּתֹב  ּלִ ַמה  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ֵעת  ּכָ ה.  ֵהּנָ

ַחת ֻקְלמֹוִסי. ּוְכָבר  ַיְזִמין ה' ּתַ ר  צּוִני ּוְדָחקּוִני ִלְכּתֹב ְלָך ֶאת ֲאׁשֶ ַבי ִאּלְ ְכּתָ ים ִמּמִ ּיִ ֲאִמּתִ

צֹוֲעִקים  ם  ְוֻכּלָ עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ ּוְגִניחֹות  ְצָעקֹות  ָמֵלא  ָהעֹוָלם  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ב  ְכּתָ ּמִ ּבַ ְלָך  י  ַתְבּתִ ּכָ

ַעד  ל ָהעֹוָלם,  ִמּכָ יֹוֵתר  ָחֵסר  ִאּלּו לֹו  ּכְ ּנֹות,  ְמׁשֻ קֹולֹות  ּבְ ְוֶאָחד צֹוֵעק  ֶאָחד  ְוָכל  ָממֹון, 

ְדָרִכים  ּבִ ְך  ְמׁשָ ְיֵדי ַחּיּות ַהּנִ ֵנס ַעל  ּבְ ְוַחּיּוָתם  ם ֵמעֶֹמק ְמִרירּוָתם,  ְמַעט יֹוֵצאת ַנְפׁשָ ּכִ ׁשֶ

ר ִאְלָמֵלא ִמְלָחא ָלא ֲהֵוי ָיֵכל ָעְלָמא ִלְסּבֹל. ִרית ֶמַלח עֹוָלם ֲאׁשֶ ִנְפָלִאים ִמּבְ

יק  ּדִ ֵמַהּצַ ַהַחּיּות  ר  ִעּקַ ׁשֶ יֹוֵתר  ּזֹוְכִרים זֹאת  ׁשֶ ל ַמה  ּכָ י  ּכִ ִלְזּכֹר זֹאת ֵהיֵטב,  ּוְצִריִכין 
יִכין ַעל  ָעְלָמא, ַעל ְיֵדי ֶזה ַמְמׁשִ ָכל ֵעת ְמִרירּוָתא ּדְ יק ּבְ ְמּתִ ְיסֹוד עֹוָלם ַהּמַ

אי  ַוּדַ י ּבְ קֹות ְיֵתרֹות. ּכִ ַהְמּתָ ִרירּות ּבְ יִקים ֵמַעְצמֹו ַהּמְ יֹוֵתר, ּוַמְמּתִ ה ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ַעְצמֹו ַחּיּות ּדִ

ק ְמִרירּותֹו יֹוֵתר. ּוָבֶזה ָאנּו  מֹו ֵכן ִנְמּתָ יק ּוְכִפי ֱאמּוָנתֹו ּבֹו, ּכְ ּדִ ִפי ֵקרּובֹו ְלַהּצַ ל ֶאָחד ּכְ ּכָ

ל  י ּכָ ַרְך, ּכִ ַרְך, ְוִלְבטַֹח ּבֹו ִיְתּבָ ִליְך ְיָהֵבנּו ָעָליו ִיְתּבָ ָכל ֵעת, ּוְלַהׁשְ נּו ּבְ ַח ַנְפׁשֵ ּמֵ ְצִריִכים ְלׂשַ

ח  ּמַ ָכל ֵעת, ְוׂשַ ה ּבְ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ִני ּבְ ָעֵבד ַרֲחָמָנא ְלָטב ָעֵבד ְוַהּכֹל ְלטֹוָבה. ֲחַזק ּבְ ַמה ּדְ

ִתי ֵאין  ֶהם ְוכּו'. ּוִמּגֶֹדל ִטְרּדָ ֶהם ַוֲהֹפְך ּבָ , ֲהֹפְך ּבָ ַמְעּתָ ָ ּשׁ ָרִכים ְוָהֵעצֹות ׁשֶ ָכל ַהּדְ ָך ּבְ ַנְפׁשֶ

יְתָך  ל ֵמָעֶליָך ּוִמּבֵ יק ִויַבּטֵ ּבּור יֹוֵתר, ַוה' ְיַרֵחם ָעֶליָך ְוַיְמּתִ ָלל ְלַהְרִחיב ַהּדִ י ְצלּוָלה ּכְ ְעּתִ ּדַ

ב  ַהּלֵ ַהְרָחַבת  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ אֹותֹו  ַלֲעבֹד  ּתּוַכל  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ֵעת  ָכל  ּבְ ְלָך  ְוַיְרִחיב  יִנים,  ַהּדִ ל  ּכָ

ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמרֹב ּכֹל. ׂשִ ּבְ

ְצִחית. ּתֹוֵקק ְלַהְצָלָחְתָך ַהּנִ ְבֵרי ָאִביָך ָחֵפץ ּוִמׁשְ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
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ה תקצ"ב. ַצּוֶ ַרְך, ה' ּתְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה. ּיִ ִני ׁשֶ ֲאהּוִבי ּבְ

י לֹא  ָראּוי. ּכִ מֹו ּכָ ט ]ּדַֹאר[ ְוַתְחּתְ אׂשְ ד ַעל ַהּפָ ְלחֹו ִמּיָ ֶרת ָהָרצּוף ּפֹה, ְוִתׁשְ ל ָהִאּגֶ ַקּבֵ ּתְ
י ֶאְפַרִים.  י ְלַרּבִ ַתְבּתִ ּכָ ֶרת ׁשֶ ּתּוַכל ִלְקרֹות ָהִאּגֶ ֵדי ׁשֶ ַעְצִמי ּכְ י ַהחֹוָתם ּבְ ְחּתִ ִהּנַ

ִעְנָיֵנינּו הּוא ִנְצָרְך ְמֹאד ְלָכל ֶאָחד  ַחת ֻקְלמֹוִסי ּבְ ַרְך ׁשֹוֵלַח ּתַ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ּבּור ׁשֶ ל ּדִ י ּכָ ּכִ

ִמיד, ְוָאַמר  ק ַעְצמֹו ּתָ נּו ַז"ל, ְלַחּזֵ ִהְזִהיר ַרּבֵ ֶ ם ַמה ּשׁ ל ֶאָחד ְלַקּיֵ אי ָצִריְך ּכָ ַוּדַ י ּבְ ְוֶאָחד. ּכִ

ְך,  ל ּכָ ַדְעּתֹו ּכָ י". ְוָכל ֶאָחד נֹוֵפל ּבְ ְעּתִ ּוַ אֹול ׁשִ ֶטן ׁשְ ר הּוא "ִמּבֶ ָהִעּקָ יחֹות ָהַר"ן ש"ב( ׁשֶ ֵפרּוׁש )ׂשִ ּבְ

לֹום,  ְוׁשָ אֹול ַחס  ׁשְ ֶטן  ִמּבֶ יֹוֵתר  ָיַרד  ִאּלּו  ּכְ זֹאת,  ֶנֱאַמר  ָעָליו לֹא  ִאּלּו  ּכְ ְדֶמה לֹו  ּנִ ׁשֶ ַעד 

ִחּיֹות  ה ְמֹאד ְוֵאינֹו מֹוִעיל לֹו, ְועֹוד ּדְ ָבר ָצַעק ַהְרּבֵ כֹחֹו ִלְצעֹק עֹוד, ּוְכִאּלּו ּכְ ּוְכִאּלּו ֵאין ּבְ

ָבָריו  ָכל ּדְ ן ּבְ ּוֵ הּוא ַז"ל ּכִ י ֲאִני יֹוֵדַע ָהֱאֶמת ׁשֶ ה. ּוֶבֱאֶמת לֹא ֵכן הּוא, ּכִ ה ְוָכֵאּלֶ ֵאּלֶ ה ּכָ ַהְרּבֵ

ֵאיְך  הּוא  ׁשֶ ֵאיְך  ִמיד  ּתָ ִלְצעֹק  כֹוִלין  ּיְ ׁשֶ י  ּדַ ְולֹא  ְוֶאָחד.  ֶאָחד  ל  ּכָ ְוַעל  ֵפרּוׁש  ּבְ ָעֶליָך  ם  ּגַ

ַתְכִלית  ִמיִמים ּבְ ְפָלִאים ְוַהּתְ ִעיִמים ְוַהְיָקִרים ְוַהּנִ ים ְוַהּנְ דֹוׁשִ ָבָריו ַהּקְ י ּדְ ם ַעל ּפִ הּוא, ּגַ ׁשֶ

גֹון  ַהּיָ ְוַלֲחטֹף  ֵעת,  ָכל  ּבְ ַעְצמֹו  ַח  ּמֵ ְלׂשַ ם  ּגַ ְיכֹוִלין  ֱאֶמת  ּבֶ ִמימּות,  ַהּתְ ַעְמקּות  ת  ֲאִמּתַ

ִמיד, ְולֹא  ים ּתָ דֹוׁשִ ְדָרָכיו ַהּקְ ק ְלָבְבָך ֵליֵלְך ּבִ ַרְך ְיַחּזֵ ם ִיְתּבָ ֵ ְמָחה. ְוַהּשׁ ַוֲאָנָחה ְלָהְפכֹו ְלׂשִ

י ֶזַרע ַזְרֵענּו ַעד עֹוָלם. י ַזְרֵענּו ּוִמּפִ ינּו ּוִמּפִ ה ִמּפִ דֹוׁשָ ְבֵרי ּתֹוָרתֹו ַהּקְ ָימּוׁשּו ּדִ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך. ָנָתן ִמּבְ ּדִ

סח

ְקֵהל תקצ"ב. ת ַוּיַ ָרׁשַ ת קֶֹדׁש ּפָ ּבַ ם, יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

י  ָלל ּכִ ַנאי ּכְ ה ֵאין ִלי ּפְ יְבָך. ְוַעּתָ ן ִאיׁש ַלֲהׁשִ ּמֵ לֹשׁ ְולֹא ִנְזּדַ י ַפֲעַמִים ְוׁשָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ָחקּוִני  ת קֶֹדׁש ְוֵיׁש ִלי אֹוְרִחים ּתֹוָדה ָלֵאל, ַאְך עֶֹצם ַצֲעָקְתָך ּדְ ּבַ הּוא ֶעֶרב ׁשַ

ה  י ְלָך ַהְרּבֵ ַתְבּתִ ָבר ּכָ י ּכְ ְכּתֹב ְלָך, ּכִ ה. ּוֶבֱאֶמת ֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּלִ ח ִלי מֹוֵעד ּוְפַנאי ַעּתָ ִלּקַ

יָך  ְעּתִ ּמַ יָך ְוׁשִ ָבר הֹוַדְעּתִ ה, ּוָמה אֹוִסיף ִלְכּתֹב ְלָך, ֲהלֹא ּכְ ַעל ּפֶ ַמְעּתָ ּבְ ה ׁשָ ְמֹאד, ְוַהְרּבֵ

רּות  ִלי ִיּסּוִרים ּוְדָאגֹות ְוִנְסיֹונֹות ְוִהְתּגָ ה ּבְ ר ַלֲעבֹר ָהעֹוָלם ַהּזֶ ִאי ֶאְפׁשָ ר, ׁשֶ ָעִמים ֵאין ִמְסּפָ ּפְ

ה ְלַהֲחיֹות  ּמֶ י ָאָדם ְלָעָמל יּוָלד ְוכּו'. ְוֵאין ָלנּו ּבַ ה ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ּכִ ָבר ּוְמִרירּות ַהְרּבֵ ַעל ּדָ ַהּבַ
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א ַהּתֹוָרה, ּוְכמֹו  עֹוָלם ֶאּלָ י ֵאין ׁשּום טֹוב ּבָ ה, ּכִ דֹוׁשָ י ִאם ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ַהּקְ ַעְצֵמנּו ּכִ

י ְבָעְנִיי".  ָעי ָאז ָאַבְדּתִ ֲעׁשֻ ים קיט, עז( "לּוֵלא תֹוָרְתָך ׁשַ ִהּלִ לֹום )ּתְ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ִוד ַהּמֶ ַתב ּדָ ּכָ ׁשֶ

ַרְך. ְוִאם ֵאיְנָך לֹוֵמד  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ְדָרׁש ּבְ ית ַהּמִ ֵבי ּבֵ ר ֶחְלְקָך ִמּיֹוׁשְ ם ֲאׁשֶ ֵ ּוָברּוְך ַהּשׁ

ה ְצִריִכין ְלַהֲחיֹות ֶאת  ֵעת ַעּתָ ּלְ ה ׁשֶ ְרנּו ַהְרּבֵ ּבַ ָבר ּדִ , ּכְ ר ִנְכסֹף ִנְכַסְפּתָ ֲאׁשֶ ֱאֶמת ּכַ ָראּוי ּבֶ ּכָ

חֹוְטִפין ֵאיֶזה  ה ׁשֶ ה ּוְנֻקּדָ ה, ּוְבָכל ְנֻקּדָ דֹוׁשָ ַהּתֹוָרה ַהּקְ ּלֹוְמִדים ּבְ ָבה ְוֵתָבה ׁשֶ ָכל ּתֵ ַעְצמֹו ּבְ

קֹול  ָכל יֹום, ְוִלְצעֹק ַעל ֶהָעִתיד ּבְ ה ּבְ ְמָחה ַרּבָ ׂשִ ָכל יֹום, ְוִלְהיֹות מֹוֶדה ַעל ֶהָעָבר ּבְ טֹוב ּבְ

ַעְצָמן טֹוִבים ִויָקִרים ְמֹאד. ּסּוִפין ּבְ ַמִים. ְוַגם ַהּכִ ָ ִקיף ְוֵיֶרא ה' ִמּשׁ דֹול, ַעד ַיׁשְ ּגָ

ְלּתָ ְמֹאד  ֻהְרּגַ ה ׁשֶ ֲאִפּלּו ַאּתָ ָבר ָיַדְעּתָ ׁשֶ ַרְעיֹוִנים ָרִעים, ּכְ בֹות ּבְ ֲחׁשָ ּוְבִעְנַין ְרִהיַטת ַהּמַ
ה  ַאּתָ ִמיד, ְוָכל ֵעת ׁשֶ ָיְדָך ּתָ ָבה ּבְ ֲחׁשָ י ֵכן ַהּמַ ד, ַאף ַעל ּפִ בֹות ִמן ַהּצַ ַמֲחׁשָ ּבְ

י ֵכן  ַרְך, ַוֲהלֹא ָרִאיָת ַאף ַעל ּפִ ֵעיָניו ִיְתּבָ ָך ֵמַרע ְלטֹוב הּוא ָיָקר ְמֹאד ּבְ ְבּתְ ק ַמֲחׁשַ ְמַנּתֵ

ן ָראּוי ְלָך  דֹוׁשֹות, ַעל ּכֵ ַדְרֵכי ֲעצֹוָתיו ַהּקְ בֹוֶתיָך ּבְ ְרּתָ ַעל ַמְחׁשְ ּבַ ָעִמים ִהְתּגַ ה ּפְ ה ְוַכּמָ ּמָ ּכַ

לֹום ְלָמקֹום  ָיְדָך. ַוֲאִפּלּו ִאם יֹוֵצאת ַחס ְוׁשָ ָך ּבְ ְבּתְ ָכל יֹום ֵמָחָדׁש ִלְתּפֹס ַמֲחׁשַ ְלַהְתִחיל ּבְ

ָכל ֵעת.  ּבְ ָיְדָך  ּבְ י ִהיא  ּכִ ר,  ׁשָ ַהּיָ יָבּה ְלֶדֶרְך  ֶרֶסן ְוַאְפָסר ַלֲהׁשִ ּבְ ְתּפֹס אֹוָתּה  ּיֹוֵצאת, ּתִ ׁשֶ

ְפָרט  , ּבִ ַמְעּתָ ָ ּשׁ ָרִכים ְוֵעצֹות ׁשֶ ָכל ִמיֵני ּדְ ָכל עֹז ּבְ ָך ּבְ ַח ַנְפׁשְ ּמֵ יל ַעְצְמָך ְלׂשַ ְרּגִ ּתַ ר ׁשֶ ְוָהִעּקָ

ְהֶיה,  ּיִ ׁשֶ ֵאיְך  ֵאיְך  ׁשֶ ב,  ּגָ ׂשְ ְוַהּנִ דֹול  ַהּגָ ּוְבכֹחֹו  ה'  ּבַ ּוְבַטח  ּוְבִדיחּוָתא.  טּוָתא  ׁשְ ּדִ י  ִמּלֵ ּבְ

אי, ּוְכָבר ָזִכינּו  ַוּדַ ַמר ְוִיְגֹמר ּבְ י הּוא ַז"ל ּגָ ִלי ָסֵפק, ּכִ אי ּבְ ַוּדַ אי ּבְ ַוּדַ ַאֲחִריְתָך ִיְהֶיה טֹוב ּבְ

ִיְהֶיה  ְוֶזה  ֵמעֹוָלם,  ְמעּו  ִנׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ֵאּלּו  ּכָ ּיֹות  ּוַמֲעׂשִ ּתֹורֹות  ּלּות  ֵמִהְתּגַ ֵליַדע  ִכינּו  ּזָ ֶ ּשׁ ַמה 

ַדע ִנְפְלאֹות עֶֹנג ְנִעיַמת ַהּתֹורֹות ָהֵאּלּו, ְוָאז  א ּתֵ ַחְסֵדי ה'. ּוָבעֹוָלם ַהּבָ ָאר ָלנּו ָלֶנַצח ּבְ ִנׁשְ

ל ֶזה;  ֶזה ָהעֹוָלם ּכָ ִכינּו ֵליַדע ּבְ ּזָ ַרְך, ׁשֶ נּו הּוא ִיְתּבָ ה ִעּמָ ָעׂשָ ָנִבין ְלַמְפֵרַע עֶֹצם ַהֶחֶסד ׁשֶ

ְך  ִיְתַהּפֵ ַהּכֹל  י  ּכִ ְמֹאד,  ָך  ַנְפׁשְ ח  ּמַ ְוׂשַ ֶוֱאַמץ  ֲחַזק  ה.  ַעּתָ ֶזה  ּבָ ְלַהְרִחיב  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ְוָיֵתר 

ר ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר. ת קֶֹדׁש ִאי ֶאְפׁשָ ּבַ בֹוד ׁשַ ַרְך, ּוֵמֲחַמת ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ְלטֹוָבה ּבְ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך. ָנָתן ִמּבְ ּדִ

ְפָלא מֹוֵרנּו ָהַרב ַיֲעקֹב  ה, ּוִבְפָרט ִליִדיִדי ָהַאְבֵרְך ַהּמֻ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

ֵנרֹו ָיִאיר.

ִלְראֹות  ׁשּוָקִתי  ּתְ ְוֹגֶדל  ֲאֵליֶכם,  ַאֲהָבִתי  ֵמעֶֹצם  ְלָך  ְכּתֹב  ִמּלִ ק  ְלִהְתַאּפֵ י  ָיכְֹלּתִ ֹלא 
יָת  ְתַרּפֵ ּנִ ׁשֶ י  ְוֵהַבְנּתִ י  ַמְעּתִ ׁשָ ּפֹה  ֱהיֹוְתָך  ֵעת  ּבְ ם  ּגַ ֱהיֹות  ְצִחית.  ַהּנִ ַהְצָלַחְתֶכם  ּבְ

ִני ֲחִביִבי, ֲחֹמל  ה. ָנא ּבְ ֵאּלֶ י ָעֶליָך ּכָ ַמְעּתִ ה ׁשָ לּו, ְוַגם ַעּתָ ים ַהּלָ ִעּתִ ּמּוד ּבָ ֵמַהְתָמַדת ַהּלִ
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ה ְמִניעֹות  ּמָ ַבְרּתָ ּכַ ה ִיּסּוִרים ָסַבְלּתָ ְוׁשָ ּמָ ו ֵאיָמַתי. ּוְרֵאה ְוָהֵבן ּכַ י ִאם לֹא ַעְכׁשָ ָעֶליָך, ּכִ

ְוֵהַבְנּתָ  ַמְעּתָ  ָ ּשׁ ׁשֶ ה  ְוָהֱאֶמת ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ה ַאֲחֵרי  ְוַעּתָ ְלִהְתָקֵרב ֶאל ָהֱאֶמת,  ֵדי  ּכְ

לֹום  ְוׁשָ ַחס  ּתֹוָרה  ְבֵרי  ִמּדִ ְלִהְתַרּפֹות  ְוָלנּו  ְלָך  ָנֶאה  ֵאין  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ְסָפָריו  י  ּוִמּפִ ינּו  ִמּפִ

ֲאִרי, ְוַתְתִחיל ֵמָחָדׁש  ה ּכַ ר ֵמַעּתָ ּבֵ יָך ְוֹאֶרְך ָיֶמיָך ָלֶנַצח. חּוָסה ָעֶליָך ְוִהְתּגַ ר ֵהם ַחּיֶ ֲאׁשֶ

מֹון.  ת ַהּמָ ד ְמִרירּות ִטְרּדַ ִמּיָ יְך ָעֶליָך  ְמׁשִ ּתַ ְוַאל  ָכל יֹום,  ּבְ ִלּמּוְדָך  ּבְ ר ְלַהְתִמיד  ּבֵ ְלִהְתּגַ

ִליָלא  ת קנב.( 'ַיְנקּוָתא ּכְ ּבָ י )ׁשַ ְרָנָסה, ְזכֹר ּכִ ין אֹוְתָך ּפַ ֲעַדִין ֵאין נֹוְגׂשִ ה ׁשֶ ְפָרט ַעּתָ ה', ּבִ ַטח ּבַ ּבְ

ים  ה ּוַמֲעׂשִ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ֶהם ּבְ ֶרד[ ִאם זֹוִכין ַלֲעסֹק ּבָ ֲעֶטֶרת ַהּוֶ עּוִרים ּכַ ָוְרָדא'  ]ְיֵמי ַהּנְ ּכְ

י ֵאין ׁשּום  ָלל ֲאִפּלּו ֶרַגע ַאַחת, ּכִ ַמן ָרץ ּופֹוֵרַח ְמֹאד ְמֹאד, ְוֵאינֹו עֹוֵמד ּכְ י ַהּזְ טֹוִבים, ּכִ

יֵמי  ּבִ ּבֹוְרֶאיָך  ֲחרּות ֶהֶבל, ֲהֵבל ֲהָבִלים ֲהֵבל ֲהָבִלים. ְזכֹר ֶאת  ַ ְוַהּשׁ ְלדּות  ְוַהּיַ ָלל,  ּכְ ְזַמן 

ּתֹוָרה  נּו ְוַתֲעסֹק ּבַ ַמְעּתָ ֵמִאּתָ ָ ּשׁ ַדְרֵכי ָהֱאֶמת ׁשֶ ר ְנעּוֶריָך, ְוֵתֵלְך ּבְ ׁשֶ ּנֶ ׁש ּכַ ְבחּורֶֹתיָך, ְוַחּדֵ

ים,  ִהּלִ ּתְ ַוֲאִמיַרת  ׁשֹות  ּוַבּקָ ְתִחּנֹות  ּבִ ְלַהְרּבֹות  ָיְדָך  ח  ּנַ ּתַ ַאל  ה  ִמּזֶ ם  ּגַ יֹום,  ָכל  ּבְ ה  ַהְרּבֵ

ַמה  ָכל  ּבְ ֶלֶכת  ַהְצֵנַע  ְוִתְהֶיה  ָאִביו.  ִלְפֵני  ֵבן  ּכְ יֹום  ָכל  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ְלָפָניו  יָחְתָך  ׂשִ ּוְלָפֵרׁש 

ְוִיְהֶיה  ְלִעיִגים,  ַהּמַ ֵני  ִמּפְ ׁש  ּיֵ ְתּבַ ּתִ ִדים ַאל  ְתַנּגְ ְלַהּמִ ע  ִיְתַוּדַ ֵכן  י  ּפִ ְוִאם ַאף ַעל  ר.  ֶאְפׁשָ ּדְ

ה  ָ ְקֻדּשׁ ה ּדִ י ְצִריִכין ַעּזּות ַהְרּבֵ ֵמר. ּכִ ּנָ ם ֱהֵוי ַעז ּכַ ִמְצֲחָך ָחָזק ֶנְגָדם ֶנֶגד ַעּזּוָתם ָהַרע, ּוְתַקּיֵ

ה,  ַמע ִלְדָבַרי ֵאּלֶ ׁשְ ֶריָך ִאם ּתִ ׁש ֵמַעְצמֹו ּוֵמֲאֵחִרים. ַאׁשְ ּיֵ ל ַהּמֹוְנִעים ׁשֶ ם ְוֶנֶגד ּכָ ַלֲעֹמד ֶנְגּדָ

יל ָלֶנַצח. ּכִ ׂשְ ְצִליַח ְוָאז ּתַ ָאז ּתַ

ֱאֶמת ָלֶנַצח. ְבֵרי אֹוֲהבֹו ּבֶ ּדִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

סט

ם, יֹום ב' ַצו תקצ"ב. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִני ׁשֶ ֲאהּוִבי ּבְ

ל,  ּלֵ ין ּוְלִהְתּפַ ית ּוְתִפּלִ ַטּלִ ף ּבְ ד ְלִהְתַעּטֵ ֲאִני מּוָכן ִמּיָ ָעה זֹאת ׁשֶ ׁשָ י ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ֵלָמה  ׁשְ ְרפּוָאה  ַלח  ִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ב.  ָוׁשָ עֹוֵבר  ִלי  ן  ּמֵ ִנְזּדַ זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ ְוַגם 

ם  ֵ ַהּשׁ ַעל  ִלְסֹמְך  ַרק  ִמּיֹות,  ׁשְ ּגַ ֵמְרפּואֹות  ֵהר  ְלִהּזָ ם  ֵ ַהּשׁ ּוְלַמַען  ְחיּו,  ּיִ ׁשֶ ּוְלִבְנָך  ָך  ְלִבּתְ

ָאר  תֹוְך ׁשְ א אֹוְתָך ְמֵהָרה ּבְ ם ְיַרּפֵ ם ּתֹהּו ְוכּו'. רֹוֵפא ִחּנָ ּלָ י ֵהן רֹוְפֵאי ֱאִליל ּכֻ ַרְך ּכִ ִיְתּבָ

ּבּור  ר ְלַהְרִחיב ַהּדִ ה ִאי ֶאְפׁשָ ִפּלָ יַע ְזַמן ַהּתְ ִהּגִ ן ְיִהי ָרצֹון. ּוֵמֲחַמת ׁשֶ ָרֵאל ָאֵמן ּכֵ חֹוֵלי ִיׂשְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי עִמְכּתְ

<חודש>

קטו ְּתְמִֵ ֵב ת י סי ז"

ַמה  ל  ּכָ ֵהיֵטב  ְוָתִבין  ַמע  ׁשְ ּתִ ׁשֶ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ל  ּכָ ּוְבֵלב  ָך  ִלּבְ ּבְ ן  ִיּתֵ ַרְך  ִיְתּבָ ַוה'  ָלל.  ּכְ

ְתָך  ִפּלָ ַרְך ׁשֹוֵמַע ּתְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ִמיד ׁשֶ ֶזה, ֵליַדע ּוְלַהֲאִמין ּתָ ת ֶהָעַבר ְוֵליֵלְך ּבָ ּבָ ׁשַ ְרנּו ּבְ ּבַ ּדִ ֶ ּשׁ

דֹול. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְכְמרּו  ם ּגָ ה רֹשֶׁ ּבּור ְוִדּבּור עֹוׂשֶ ל ּדִ ּבּור ֵאינֹו ֶנֱאָבד, ַרק ּכָ ִמיד, ְוׁשּום ּדִ ּתָ

ע. ׁשַ ָאנּו ְצִריִכים ְלִהּוָ ֶ ָכל ַמה ּשׁ יֵענּו ּבְ ָניו ֵאֵלינּו ִויַרֲחֵמנּו ְויֹוׁשִ ְך ּפָ ַרְך, ְוִיְתַהּפֵ ַרֲחָמיו ִיְתּבָ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ יְתָך, ַהּשׁ ל ּבֵ ְחיּו ּוִמּכָ ּיִ ָך ּוִמּיֹוְצֵאי ֲחָלֶציָך ׁשֶ ל טּוב ֵמִאּתְ ֹמַע ּכָ ה ִלׁשְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

לֹום. ׁשָ ְיָבֵרְך אֹוְתָך ּבְ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ם  ֵ נּו ַז"ל, ַהּשׁ ְפָלא מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְחָמן ֶנֶכד ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ לֹום ְיִדיִדי ַהּמֻ ׁשְ ַאֲהָבה ּבִ ְוִיְפרֹס ּבְ

ֵביתֹו. לֹום ּבְ ּפֹות ׁשָ ַרְך ִיׁשְ ִיְתּבָ

ק  ְיַחּזֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעִזיָזא,  ּוְרִחיְמָתן  ה  ַרּבָ ַאֲהָבה  ּבְ ַרב  לֹום  ׁשָ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ְלָכל 
ים טֹוִבים ָאֵמן. ה ּוַמֲעׂשִ ִפּלָ תֹוָרה ַוֲעבֹוָדה זֹו ּתְ ְלַבְבֶכם ּבְ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

ע

ִמיִני תקצ"ב. ם, יֹום ד' ׁשְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

רּוָרה  ּבְ ִויִדיָעה  ֶרת  ִאּגֶ ְוֵהִביא  ְרָחק,  ִמּמֶ א  ּבָ ֶזה  ָתב  ּכְ מֹוֵסר  ה  ְוִהּנֵ י,  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ
ֵעיֵניֶכם. ְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלֹות  ְראּו ּבְ ר ּתִ ֲאׁשֶ ַכי ֵנרֹו ָיִאיר ּכַ י ָמְרּדְ ל ַרּבִ ֵמָאִחיו ׁשֶ

ִני  ַרְך ְיַזּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ ם ְסָפִרים. ַהּשׁ מּוס, ּגַ ַעם ַהּכָ ִלי ֲחִתיָמה ִמּטַ ִבי ּבְ י לֹו ִמְכּתָ ה'. ּוְכָבר ָמַסְרּתִ

ִמּתֹוָרתֹו  ֵלָהנֹות  ְצִריִכין  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ָהעֹוָלם.  ְלָכל  ִמּטּובֹו  ְלֵהיִטיב  חּוָצה  ַמְעְינֹוָתיו  פּוצּו  ּיָ ׁשֶ

ל  ַרְך ְיַרֵחם ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ לּוי ּבֹו ְוכּו'. ְוַהּשׁ ְפָרט ֶזה ָהעֹוָלם ּתָ ל ָהעֹוָלמֹות ּבִ ר ּכָ ֲאׁשֶ

ל  ָבר ֵריק הּוא ּכָ י לֹא ּדָ עֹוָלם. ּכִ ה ָהֱאֶמת ּבָ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב", ׁשֶ ּתֵ ם "ּתִ ָרֵאל, ִויֻקּיַ ִיׂשְ

ר  ים, ְוִאי ֶאְפׁשָ דֹוׁשִ ִעְנַין ְסָפָריו ַהּקְ ה ּבְ ּדֹור ַהּזֶ ה ּבַ ֶמׁש ַעּתָ ֶ ַחת ַהּשׁ ה ּתַ ר ַנֲעׂשָ ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ַהּמַ

י  ן, ּכִ ם ּכֵ י ּגַ ּנִ ְעָלם ִמּמֶ ּנֶ ֶ ן ַמה ּשׁ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ֶזה, ִמּכָ י ּבָ ִלּבִ ּבְ ֶ ֵער ּוְלָבֵאר ֲאִפּלּו ַמה ּשׁ ְלׁשַ

מֹוהּו ֵמעֹוָלם,  ר לֹא ָהְיָתה ּכָ ה ֲאׁשֶ ֲחלֶֹקת ַהּזֶ ה, ְוָכל ִעְנַין ַהּמַ ְמֹאד ָעֹמק ָעֹמק ָהֵעֶסק ַהּזֶ

י ָעֶליָך ֵעיֵנינּו. ה ּכִ ֲעׂשֶ ַוֲאַנְחנּו לֹא ֵנַדע ַמה ּנַ
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ָכל יֹום  ּבְ ּוְלִהְתעֹוֵרר  ק  ְלִהְתַחּזֵ ְצִריִכים  ם  ה ַאּתֶ ּמָ ּכַ ה  ִמּזֶ ִבין  ּתָ ְלַמַען  י זֹאת,  ְוָכַתְבּתִ
רּוְך ֱאלֵֹקינּו  ת ָהֱאֶמת ְוכּו'. ּבָ ר ָזִכינּו ֵליַדע ְמַעט ֵמֲאִמּתַ ֵמָחָדׁש, ַאֲחֵרי ֲאׁשֶ

פּוִרים  ְמָחה ּבְ ְלּתָ ַהּשִׂ ֶזה. ְוִאם לֹא ִהְגּדַ אֹור ָהאֹורֹות ּכָ ר ֲעָזָרנּו ַעד ּכֹה ְלָהִאיר ֵעיֵנינּו ּבְ ֲאׁשֶ

לּו  ִמים ַהּלָ ּיָ ְפָרט ּבַ ָכל יֹום, ּבִ ה ּבְ ָך ֵמַעּתָ ח ַנְפׁשְ ּמַ ׂשַ י ֵכן ּתְ , ַאף ַעל ּפִ ַתְבּתָ ר ּכָ ֲאׁשֶ ֶהָעַבר ּכַ

דֹוׁש.  ַסח ַהּקָ ה ְלָהִכין ַעל ּפֶ ְצוֹות ַהְרּבֵ ּמִ ָרֵאל ְועֹוְסִקים ּבַ ֵהם ְיׁשּוַעת ִיׂשְ ְיֵמי ֲאָדר ְוִניָסן ׁשֶ

ר ָזִכינּו ְלָהִכין ַעְצֵמנּו  ה ַוֲעצּוָמה, ֲאׁשֶ ְמָחה ַרּבָ ׂשִ ל ַהֲהָכנֹות ְלֶפַסח ּבְ ק ַלֲעׂשֹות ּכָ ֲחַזק ְוַחּזֵ

ִלי  לַֹח  ִלׁשְ ַעְצְמָך  ּוְתָזֵרז  ְוכּו',  ינּו  ַחּיֵ י הּוא  ּכִ ַרְך.  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  ַלֲעׂשֹות  ֶפַסח  ּבְ ה  ַמּצָ ֶלֱאכֹל 

ַסח. ַמן ָקָצר ַעד ַהּפֶ י ַהּזְ ְזִריזּות, ּכִ ית ּבִ ּלִ ָצְרֵכי ַהּטַ

ַעְדֶכם. יר ּבַ ֶכם ּוַמְעּתִ ל טֹוב ֵמִאּתְ ֹמַע ּכָ ה ִלׁשְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

עא

ת ְמצָֹרע. ָרׁשַ ם, יֹום א' רֹאׁש ֹחֶדׁש ִניָסן תקצ"ב ּפָ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני. ֲאהּוִבי ּבְ

י ָהָיה ִלי ַצַער  ּכִ דֹול,  ּגָ ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת  ֲחִרית,  ת ׁשַ ִפּלַ ּתְ ֵעת  ּבְ ה  י ַעּתָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
י ַעל  ְלּתִ ית ִקּבַ ּלִ ה ָיִמים. ְוָכל ָצְרֵכי ַהּטַ ּמָ ְבָך ֶזה ּכַ ּלֹא ָרִאיִתי ִמְכּתָ ְקָצת ַעל ׁשֶ

ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ י ּבֹו ִציִצית  ְוֵהַטְלּתִ ית  ּלִ י ֶאת ַהּטַ ְנּתִ ּקַ ּתִ ֶכף  ה ָלֵאל ּתֵ ּוְתִהּלָ ָנכֹון, 

ה ָלֵאל. ֱהִטיבֹוָת  ִהּלָ דֹול ּתְ ָרה ֶהָעַבר, ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת ּגָ ת ּפָ ָרׁשַ ת ּפָ ּבַ ׁשַ י אֹותֹו ּבְ ּתִ ׁשְ ְוִחּדַ

ֶעְזַרת  ית ּבְ ּלִ ַהּטַ דֹול ּבְ ְהֶיה ְלָך ֵחֶלק ּגָ ּיִ ׁשּוָקְתָך ַהּטֹוָבה ׁשֶ ר ָזִכיָת ַעל ְיֵדי ּתְ יָת, ֲאׁשֶ ר ָעׂשִ ֲאׁשֶ

ָזרֹות  בֹות  ֲחׁשָ ִמּמַ יְלָך  ְלַהּצִ ְוכּו'  ִקּנֹו  ָיִעיר  ר  ֶנׁשֶ ּכְ ָעֶליָך  ָיֵגּנּו  ית  ּלִ ַהּטַ ְנֵפי  ּכַ ּוְזכּות  ם,  ֵ ַהּשׁ

ֵאיָנם ִנְצָרִכים  בֹות ׁשֶ ֲחׁשָ ָך ְלַגְמֵרי ִמּמַ ְעּתְ ָכל ֵעת ְלָהִסיַח ּדַ יל ַעְצְמָך ּבְ ְיֵתרֹות, ַרק ְלַהְרּגִ

ׁשֹוֵכַח  ָלל, ְוֶזה ֵעָצה טֹוָבה ְמֹאד, ְוִלְהיֹות ּכְ ֶהם ּכְ ְתִחיל ַלֲחׁשֹב ּבָ ָעה, ְולֹא ּתַ ָ אֹותֹו ַהּשׁ ּבְ

ְוַלֲעסֹק  ָלל,  ּכְ ָהַרְעיֹוִנים  ֵמֵאּלּו  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ּכְ ְוַלֲעׂשֹות ַעְצמֹו  ְכָחה,  ִ ִמּשׁ יֹוֵתר  ְוַגם  ְלַגְמֵרי, 

בֹות טֹובֹות ִאם  ַמֲחׁשָ ַוֲאִפּלּו  ְוַכּיֹוֵצא.  ן  ּוַמּתָ א  ַמּשָׂ ה אֹו  ִפּלָ ּתְ תֹוָרה אֹו  ּבְ עֹוֵסק  ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ

גֹון  ּכְ ָלל.  ּכְ ֵמֶהם  ה  ַעּתָ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ִאּלּו  ּכְ ן  ּכֵ ם  ּגַ ק  ְלַסּלֵ ְצִריִכים  ֶזה,  ִעְנָין  ּבְ ִכים  ּיָ ׁשַ ֵאיָנם 

ִמיֵני  ל  ּכָ ִרים  ּבְ ִמְתּגַ ְיָקא  ּדַ ָאז  ּוֶבֱאֶמת  ָבר,  ּדָ ׁשּום  ַלֲחׁשֹב  ְצִריִכין  ֵאין  ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ

ַהּזֹאת  ֵעָצה  ּבָ ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ ָאז  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ְצִריִכים  ַאְך  יֹוֵתר,  ּבְ ַעת  ַהּדַ ְוִעְרּבּוב  ְלּבּוִלים  ּבִ
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ַעם  ָכל ּפַ ל ּבְ ֲחַמת ַהֶהְרּגֵ ּמֵ י ׁשֶ ָלל, ְוַאף ַעל ּפִ בֹות חּוץ ּכְ ִלְבִלי ְלַהְתִחיל ַלֲחׁשֹב ׁשּום ַמְחׁשְ

ַאְפָסר ּוְלַהְכִניָסּה ִלְפִנים ַלֲחׁשֹב  ַעם ּבְ ָכל ּפַ ָבה ַלחּוץ, ְצִריִכים ְלָתְפָסּה ּבְ ֲחׁשָ יֹוֵצאת ַהּמַ

ה ַאַחת. ְתִפּלָ ָעִמים ּבִ ן ֵמָאה ּפְ ר ָאז, ַוֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה ּכֵ הּוא ְמַדּבֵ ֶ ַמה ּשׁ

ה, ּוְכָבר  ָעִמים ַהְרּבֵ ה ּפְ ֵאּלֶ ָבִרים ּכָ ָך ּדְ י ִמּמְ ַמְעּתִ ָבר ׁשָ ַתְבּתָ ִלי, ּכְ ּכָ ֶ ל ַמה ּשׁ ּוְבִעְנַין ּכָ
ְבָך.  ִמְכּתָ ה ּכֹוֵתב ּבְ ַאּתָ ִעְנָיִנים ׁשֶ י ִאם ּבְ ה ְלַהֲחיֹות ַעְצְמָך ּכִ ּמֶ ֵאין ְלָך ּבַ ָיַדְעּתָ ׁשֶ

י  ְרִאי ֶזה, ֲאָבל ַאף ַעל ּפִ ִוין לֹא ְרִאי ֶזה ּכִ ֵאין ַהּכֹל ׁשָ י ׁשֶ ל ָאָדם ַאף ַעל ּפִ ְוֵכן עֹוֵבר ַעל ּכָ

ְוֵאין ׁשּום ָמנֹוס  אי ֵאין ׁשּום ַחּיּות  ּוְבַוּדַ עּור.  ִלי ׁשִ ּבְ עֹוֵבר  ֶ ּשׁ ל ֶאָחד עֹוֵבר ַמה  ֵכן ַעל ּכָ

ְפָלא ְוַהּנֹוָרא,  דֹוׁש ְוֶהָחָדׁש ְוַהּנִ ֶרְך ַהּקָ ַרְך ּוְלַהּתֹוָרה, ּוִבְפָרט ַעל ּדֶ ם ִיְתּבָ ֵ י ִאם ְלַהּשׁ ֵמֶהם ּכִ

ְמַעט  ה. טֹוב ְלהֹודֹות ַלה' ַעל ְמַעט ּדִ ֵאין ְלַמְעָלה ִמּזֶ ינֹו ְלֵבין קֹונֹו ׁשֶ יָחה ּבֵ הּוא ִעְנַין ַהּשִׂ ׁשֶ

ל  ן ְוָהָיה ְלָבְבָך ֶזה ְלִיְרָאה ֶאת ה' ּכָ ִעְנָין ֶזה. ִמי ִיּתֵ ם ְמַעט ּבְ ּנּו ּוְלַקּיֵ ל ִמּמֶ ָבר ָזִכיָת ְלַקּבֵ ּכְ ׁשֶ

ֵהר ְמֹאד  יחֹות יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ְוַגם ְלִהּזָ ִפּלֹות ְוׂשִ ה ְוָטֳהָרה ּוְבִרּבּוי ּתְ ָ תֹוֶסֶפת ְקֻדּשׁ ִמים, ּבְ ַהּיָ

ִכינּו ְוכּו'. ּזָ ה טֹוָבה ׁשֶ ה ּוְנֻקּדָ ל ְנֻקּדָ ְמָחה ְוֶחְדָוה ַעל ּכָ ׂשִ ָכל יֹום ּבְ ק ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ְמֹאד ְלַחּזֵ

ִרית )ִלּקּוֵטי ִתְנָיָנא פז פח(,  ּקּון ַהּבְ ֵהם ּתִ ַנת ֱאלּול, ׁשֶ ּוָ ִעְנַין ּכַ לּו ֲאִני עֹוֵסק ּבְ ים ַהּלָ ִעּתִ ְוִהּנֵה ּבָ
ה ְוכּו', ּוְבִעְנַין  ָ ִעְנַין ְוִאם לֹא ּתֹאֶבה ָהִאּשׁ ם ּבְ ה ׁשָ ּלָ ּגִ הּוא סֹודֹות ֲעצּוִמים ׁשֶ ׁשֶ

ִקיָעה ְוכּו'  רּוָעה ּתְ ִקיָעה, ּתְ ּתֹוְקִעין ּתְ ְלָאִכים ׁשֶ ין ַהּמַ ׂשִ ַחּפְ ּמְ רֹות ּוְבִעְנַין ָהֲאֵבדֹות ׁשֶ ַהּפֵ

ם  ָ ר ַהּיֹוֵצא ִמּשׁ זֹאת ֵמעֹוָלם ְוכּו'. ְוָהִעּקָ ַמע ּכָ י לֹא ִנׁשְ ה, ּכִ ְמעּו ִמּזֶ ָ ּשׁ ֵרי ָהָאְזַנִים ׁשֶ ְוכּו', ַאׁשְ

ה  ׁשָ ּקָ ר ַהּבַ ה ְמֹאד ְמֹאד ַאַחר ֲאֵבדֹוָתיו, ְוִעּקַ ה ַהְרּבֵ ׂש ַהְרּבֵ ׁש ּוְלַחּפֵ ל ָאָדם ְלַבּקֵ ִריְך ּכָ ּצָ ׁשֶ

ְמבָֹאר  ִסיָמן ו' ּכַ ַע ּבְ סּוק ְקָרא ֶאת ְיהֹוׁשֻ ה ַעל ּפָ ּלָ ּגִ ְרֵכי ּתֹוָרה ׁשֶ ְוַהִחּפּוׂש הּוא ַעל ְיֵדי ּדַ

ים  ִהּלִ ִחיַנת )ּתְ נֹות ֵהם ּבְ ּוָ ר ַהּכַ ַנת ֱאלּול ְוכּו'. ְוִעּקַ ּוָ "ל הּוא סֹוד ּכַ י ַהּתֹוָרה ַהּנַ ְמקֹומֹו, ּכִ ם ּבִ ׁשָ

ִקי  ָרצֹוא ּבָ ִקי ּבְ ִחיַנת ּבָ הּוא ּבְ ", ׁשֶ ּךָ אֹול ִהּנֶ יָעה ׁשְ ה ְוַאּצִ ם ָאּתָ ַמִים ׁשָ ק ׁשָ קלט, ח( "ִאם ֶאּסַ

 ," ּךָ אֹול ִהּנֶ יָעה ׁשְ ק ְוכּו' ְוַאּצִ ם "ִאם ֶאּסַ ּזֹוֶכה ְלַקּיֵ י ִמי ׁשֶ ָנִפיק. ּכִ ִקי ּבְ ָעֵיל ּבָ ִקי ּבְ ׁשֹוב, ּבָ ּבְ

י  ׁש ַאַחר ֲאֵבדֹוָתיו. ּכִ ׂש ּוְלַבּקֵ ַנת ֱאלּול, ְוָיכֹול ְלַחּפֵ ּוָ ִחיַנת סֹוד ּכַ יְך ַעל ַעְצמֹו ּבְ הּוא ַמְמׁשִ

עֹוֵבר.  ֶ ַמן עֹוֵבר ַעל ָהָאָדם ַמה ּשׁ תֹוְך אֹותֹו ַהּזְ אי ּבְ ה, ּוְבַוּדַ ׁש ַהְרּבֵ ׂש ּוְלַבּקֵ ְצִריִכין ְלַחּפֵ

ֲחַמת ֶזה  ּמֵ ְמקֹום ּתֹהּו ָובֹהּו, ׁשֶ ָמָמה ּבִ ר ׁשְ ְמקֹום ִמְדּבַ י רֹב ֵהם ּבִ ֲאֵבָדתֹו ַעל ּפִ ְפָרט ׁשֶ ּבִ

ֶרְך" ְוכּו' ְוָכל  ימֹון ּדָ יׁשִ ר ּבִ ְדּבָ עּו ַבּמִ ים קז, ד( "ּתָ ִהּלִ ה אֹוֵבד, ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר )ּתְ ׂשֶ ָהָאָדם ּתֹוֶעה ּכְ

ַלֲעבֹר  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ּכְ ַעְצמֹו  ֶאת  ק  ְלַחּזֵ ְצִריִכים  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ַעְצְמָך  ּבְ ָהֵבן  ה  ְוַעּתָ ְזמֹור.  ַהּמִ

ׁש ְוִלְמצֹא  ִנים, ְוַגם ְצִריִכין ְלַבּקֵ ה ׁשָ ּמָ ֶאְבדּו ִמּכַ ּנֶ ׁש ַאַחר ֲאֵבדֹות ׁשֶ ֵאּלּו ְלַבּקֵ ְמקֹומֹות ּכָ ּבִ

תֹוְך ַהִחּפּוׂש לֹא  ּבְ ֵלט ׁשֶ ה ְלִהּמָ ֶהם, ְוָקׁשֶ ָמתֹו ּבָ ָעְבָרה ִנׁשְ ְלּגּוִלים ַהּקֹוְדִמים ׁשֶ ֲאֵבדֹות ִמּגִ
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יִקים ַהחֹוְפִרים ַאַחר ָהֲאֵבדֹות ִלְפָעִמים ֵהם  ּדִ ֲאִפּלּו ַהּצַ ם ׁשֶ ז ׁשָ יֹאַבד עֹוד יֹוֵתר. ְוַכְמֻרּמָ

ל  לּות ּכָ ים. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִמְתָאֵרְך ַהּגָ ָאר ֲאָנׁשִ ן ׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ ם, ִמּכָ ן ׁשָ ַעְצָמם אֹוְבִדים עֹוד, ַעּיֵ

ְך ַהּכֹל ֵמֲחַמת  ל ּכָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמְתָאֵרְך ּכָ ל ּכָ ְפָרִטּיּות ׁשֶ ֶפׁש ּבִ לּות ַהּנֶ ְכָלִלּיּות, ְוֵכן ּגָ ְך ּבִ ּכָ

קֹום ְיַרֵחם. ֶזה, ַהּמָ

קּות הּוא ָצִריְך ִלְבִלי ְלַיֵאׁש  ה ִהְתַחּזְ ה ְוַכּמָ ּמָ רֹוֶצה ָלחּוס ַעל ַנְפׁשֹו, ּכַ ל ִמי ׁשֶ ן ּכָ ַעל־ּכֵ
ִנְדֶמה לֹו  ֲאִפּלּו ִאם  ְהֶיה,  ּיִ ׁשֶ ֵאיְך  ִיְהֶיה  ְוַהִחּפּוׂש ְלעֹוָלם,  ה  ׁשָ ּקָ ַהּבַ ִמן  ַעְצמֹו 

ׁש יֹוֵתר. ְוַאף ַעל  ּלֹו ִויַחּפֵ ה ֶאת ׁשֶ י ֵכן הּוא ַיֲעׂשֶ ַעם יֹוֵתר, ַאף ַעל ּפִ ָכל ּפַ לֹום ּבְ אֹוֵבד ַחס ְוׁשָ ׁשֶ

ה ְוַהִחּפּוׂש ְלַבד,  ׁשָ ּקָ ה ַעל ְיֵדי ַהּבַ אי מֹוֵצא ַהְרּבֵ ַוּדַ ּבְ ָלל, ָצִריְך ְלַהֲאִמין ׁשֶ ֵאינֹו מֹוֵצא ּכְ י ׁשֶ ּפִ

ד[. ִאְתָאֵביד' ]ֵאין ׁשּום ָרצֹון טֹוב ְנַאּבֵ י 'ֵלית ְרעּוָתא ָטָבא ּדְ ָלל ּכִ י ַהְיִגיָעה ֵאינֹו ֶנֱאֶבֶדת ּכְ ּכִ

ה ַמה הּוא  י ּוָמָצאִתי ַתֲאִמין' )ְמִגיָלה ו:(. ְוָקׁשֶ ֲאִמין, ָיַגְעּתִ י ְולֹא ָמָצאִתי ַאל ּתַ ְוֶזהּו 'ָיַגְעּתִ
ֱאֶמת ָיכֹול ִלְהיֹות  ֲאִמין', ֲהלֹא ְיכֹוִלין ִלְראֹות ִאם ָמָצא ִאם ָלאו. ַאְך ּבֶ ְלׁשֹון 'ּתַ

י ְולֹא ָמָצאִתי',  ָלל, ּוֵמֲחַמת ֶזה הּוא אֹוֵמר 'ָיַגְעּתִ ֲעַדִין לֹא ָמָצא ּכְ ה ְוִנְדֶמה לֹו ׁשֶ ַגע ַהְרּבֵ ּיָ ׁשֶ

ָידֹו ְמאּוָמה ַמה  ֵאין ּבְ י ׁשֶ ֲאִמין, ַאף ַעל ּפִ י ּוָמָצאִתי ּתַ ֲאִמין לֹו, ַרק ָיַגְעּתִ י ֵכן ַאל ּתַ ַאף ַעל ּפִ

ֵאין  ה ׁשֶ י ֵיׁש ַהְרּבֵ ה. ּכִ אי ָמָצא ַהְרּבֵ ַוּדַ ּבְ ֵלָמה ׁשֶ ֱאמּוָנה ׁשְ ֲאִמין ּבֶ י ֵכן ּתַ ָצא, ַאף ַעל ּפִ ּמָ ֶ ּשׁ

י ֵכן ָמָצא  ָלל ֲעַדִין, ַאף ַעל ּפִ ָצא ַעד ַהּסֹוף, ְוַגם ֲאִפּלּו ִאם לֹא ָמָצא ּכְ ּמָ ֶ ַמְרִאין לֹו ַמה ּשׁ

ׁשּום ֹאֶפן.  י ַהְיִגיָעה ְוַהִחּפּוׂש ְלַבד ֵאינֹו ֶנֱאָבד ּבְ ה ַעל ְיֵדי ַהִחּפּוׂש ְוַהְיִגיָעה ְלַבד, ּכִ ַהְרּבֵ

ָבר ֵריק הּוא.  י לֹא ּדָ "ל ְוָהֵבן ֵהיֵטב, ּכִ ּנַ ְיָקא ּכַ ֲאִמין ּדַ ֲאִמין', ּתַ י ּוָמָצאִתי ּתַ ן 'ָיַגְעּתִ ְוַעל ּכֵ

יחֹות  ׂשִ ְפָרט ּבְ ה, ּבִ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ל ַהְיִגיעֹות ְוָהֲעבֹודֹות ּבְ ָאנּו קֹוְרִאין ֶאת ּכָ ֶרְך ֶזה ׁשֶ י ּדֶ ְוַעל ּפִ
ין  ׁשִ י רֹב ְמַבּקְ ה ְוִחּפּוׂש. ְוֵכן ַעל ּפִ ׁשָ ּקָ ם ּבַ ׁשֵ ה ּבְ ַרְך ַהּכֹל ָאנּו קֹוְרִאין ַעּתָ ְלָפָניו ִיְתּבָ

ה  ק ַהְרּבֵ ם ְיכֹוִלים ְלִהְתַחּזֵ ין ַעל ְיֵדי ָרצֹון ּוְתׁשּוָקה ְוַגְעּגּוִעים ְוכּו', ַעל ְיֵדי ֶזה ַאּתֶ ׂשִ ּוְמַחּפְ

ׂש  מֹו ַהְמַחּפֵ ׂש יֹוֵתר, ּכְ ׁש ּוְלַחּפֵ י ֵכן ְלַבּקֵ ִבים ַאף ַעל ּפִ ם ְמֻחּיָ י ַאּתֶ הּוא, ּכִ ָכל ֵעת ֵאיְך ׁשֶ ּבְ

ִריִכין  ּצְ ֵאּלּו, ׁשֶ ְפָרט ֲאֵבדֹות ּכָ ַפַעם ֶאָחד. ּבִ אי ֵאינֹו מֹוֵצא ּבְ ַוּדַ ּבְ ִמּיּות ׁשֶ ַגׁשְ ַאַחר ֲאֵבדֹות ּבְ

ֵאין ַהְיִגיָעה ָלִריק ַחס  ֱאֶמת ׁשֶ ָאנּו ַמֲאִמיִנים ּבֶ ְפָרט ׁשֶ ם, ּבִ ׂשָ ם ּוְלַחּפְ ׁשָ ל ָיָמיו ְלַבּקְ ְלַבּלֹות ּכָ

ֵאין מֹוְצִאין, הּוא  ל ְזַמן ׁשֶ ְרִויִחין ַעל ְיֵדי ַהְיִגיָעה ְוַהִחּפּוׂש ְלַבד, ֲאִפּלּו ּכָ ּמַ ֶ י ַמה ּשׁ לֹום, ּכִ ְוׁשָ

טּוִחים  ָאנּו ּבְ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ָעְלָמא ַעִין לֹא ָרֲאָתה ְוכּו'. ִמּכָ ל הֹון ּדְ עּור, יֹוֵתר ִמּכָ ִלי ׁשִ ן ֶרַוח ּבְ ם ּכֵ ּגַ

"ל.  ִמיד ְוַכּנַ ׂש ּתָ ׁש ּוְלַחּפֵ ק ּוְלַבּקֵ ה ְלִהְתַחּזֵ ל סֹוף ִאם ִנְזּכֶ ה ִלְמצֹא ַהּכֹל, סֹוף ּכָ אי ִנְזּכֶ ַוּדַ ּבְ ׁשֶ

רֹות ה(. ת ַהּפֵ ְרּכַ ן ִלּקּוֵטי ַהָלכֹות ּבִ ת ַהֹחֶדׁש, )ַעּיֵ ַסח ּוָפָרׁשַ ל ּפֶ נֹות ׁשֶ ּוָ ל ַהּכַ לּוִלים ּכָ "ל ּכְ ּוָבִעְנָין ַהּנַ
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ר  ה ִאי ֶאְפׁשָ ה, ְוָיֵתר ִמּזֶ ֵאּלֶ ָבִרים נֹוָרִאים ּכָ ֹמַע ּדְ ִכינּו ִלׁשְ ּזָ ה' ׁשֶ יׂש ּבַ ׂשִ ה ׂשֹוׂש ּתָ ְוַעּתָ
יֵבי  ְמׁשִ ְבָעה  ׁשִ ּבְ ין אֹוָתנּו  ַחּיִ ּמְ ׁשֶ ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ּכְ ֹמַח  ִלׂשְ ְצִריִכים  ָאנּו  ה  ּמָ ּכַ ְלַהֲאִריְך, 

ַעל  ְמָחה ּבְ גֹון ַוֲאָנָחה ְלתֹוְך ַהּשִׂ ם ַהּיָ ֲחטֹף ּגַ ּתַ יג, ַעד ׁשֶ ּשִׂ ְמָחה ּתַ ׂשֹון ְוׂשִ ה. ְוׂשָ ֵאּלֶ ַטַעם ּכָ

ה,  ַרּבָ לֹום, ּתֹאַמר: ַאּדְ ֵאיֶזה ַעְצבּות, ַחס ְוׁשָ ָך ּבְ ְעּתְ ּיּוְכלּו ְלַהֲחִליׁש ּדַ ֶ ָכל ַמה ּשׁ י ּבְ ְרָחם, ּכִ ּכָ

יִמינֹו ֶנַצח  ִעימֹות ּבִ ה ִמּנְ ֵאּלֶ ְפָלאֹות ּכָ י ֵכן ֲאִני יֹוֵדַע ִמּנִ מֹוִני ַאף ַעל ּפִ ִאיׁש ּכָ ְמָחִתי, ׁשֶ ֶזהּו ׂשִ

ַאף  ֹמַח עֹוד יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ׁשֶ א ָראּוי ִלי ִלׂשְ ַרּבָ רּוַע עֹוד יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ַאּדְ ה, ְוִאם ֲאִני ּגָ ֵאּלֶ ּכָ

ה.  ֵאּלֶ ּכָ ה נֹוָראֹות  ּלָ ּגִ ר  ֶזה, ֲאׁשֶ ּכָ יק ָקדֹוׁש  ַצּדִ ֵען ַעל  ָ ְלִהּשׁ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ נּו  ִזּכָ ֵכן  י  ּפִ ַעל 

י  ְוַרּבִ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ יֹוֵדַע  ֲאִני  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ׁשֶ ְלַהְכִחיׁש  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ַוֲהלֹא 

ל  ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ַנִים[ ִניִמין, ְוַגם ַהּמַ ְבִעים ּוׁשְ ּגּון ֵמע"ב ]ׁשִ ל ַהּנִ ַע, ְוַגם ֲאִני יֹוֵדַע ַהּתֹוָרה ׁשֶ ְיהֹוׁשֻ

ּוֵמֲחַמת  ָעֵלינּו,  ְגמּולֹוִהי  ּתַ ל  ּכָ ַלה'  יב  ׁשִ ּנָ ַמה  ר  ַדּבֵ ּנְ ַמה  ְוכּו'.  ְוכּו'  עֶטִליְרׁש  ּבֶ ְבָעה  ִ ַהּשׁ

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ַהּזֹאת  בּוַע  ׁשָ ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ִאם  ה  ַהֲחֻתּנָ ַעל  ִלְנסַֹע  ָצִריְך  ֲאִני  ם  ּגַ א  ְרּדָ ַהּטִ

ִמּיּות  ַגׁשְ הּו ָחֵמץ ּבְ ֶ ּשׁ ֵהר ִמּמַ דֹוׁש ְוִתְזּכּו ְלִהּזָ ְמַחת ֶהָחג ַהּקָ ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר. ְוֶיֱעַרב ָלֶכם ׂשִ

ת  ַ בֹות ְנִעיַמת ְקֻדּשׁ ּגָ ַסח, ְוִנׂשְ ל ּפֶ דֹוׁש ׁשֶ ל ַהּקָ ְמַחת ּוְדֵבקּות ַהַהּלֵ יׁש ׂשִ ְורּוָחִנּיּות, ּוְלַהְרּגִ

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ ַסח ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ל ּפֶ ֶדר ׁשֶ ַהּסֵ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

עב

ם, יֹום ה' ְמצָֹרע תקצ"ב. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ם ַהּכֹל ַעל  ֵ ה ָלֵאל, ּוָברּוְך ַהּשׁ ִהּלָ ּוִאין ּתְ ּשׂ ְמַחת ַהּנִ עְמרֹוב ִמּשִׂ אִתי ִמּנֶ ָעה זֹאת ּבָ ׁשָ ּבְ
ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ִאם  ְלָך  ר  ֲאַסּפֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְלעֹוָלם  רֹוְמָמה  ה'  ִויִמין  ה'.  ֵמִעם  ָנכֹון 

י ְלֹפה  ַסְעּתִ ּנָ ָלל. ַאְך ֵמֲחַמת ׁשֶ ַנאי ְלַהֲאִריְך ּכְ ֵעת ּפְ ם, ְוֵאין ּכָ ֵ בֹוֲאָך ְלֹפה, ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ּבְ

לֹוְמָך ַהּטֹוב.  ׁשְ י לֹא ֶאְמַנע ִלְדרֹשׁ ּבִ ְתֶכם, ָאַמְרּתִ ִהּלַ ַעל ָהֲעָגָלה ִמּקְ ָתב ֶזה ּבַ ִעם מֹוֵסר ּכְ

ֶהָחג  ְמַחת  ׂשִ ּבְ ְוָתֵגל  יׂש  ׂשִ ּתָ ְוׂשֹוׂש  ִמיד.  ּתָ ַבי  ִמְכּתָ ִלְראֹות  ׁשּוָקְתָך  ּתְ עֶֹצם  י  ָיַדְעּתִ י  ּכִ

ם,  ְזִריזּות ַעל ְיֵדי ֻמְקּדָ ִין ְוכּו' ּבִ לַֹח ַהּיַ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ְוִתְרֶאה ְלָזֵרז ַעְצְמָך ִלׁשְ דֹוׁש ַהּבָ ַהּקָ

יַע ִלי  ּגִ ּיַ ל ׁשֶ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּתִ ר ׁשֶ י ְלָך, ְוִאם ֶאְפׁשָ ַתְבּתִ ּכָ ֶ ל ַמה ּשׁ ׁשּוָבה ְברּוָרה ַעל ּכָ ְוִתְכּתֹב ִלי ּתְ

ׂשֹון  לֹום ְוׂשָ ים ְוׁשָ ה ַחּיִ נּו ַז"ל ַמה ּטֹוב. ָיֵתר ִמּזֶ י ַנְחָמן ֶנֶכד ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ֶרת ֵמַרּבִ ִאּגֶ
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ם  ֵ ּנּו. ְוַהּשׁ ְלָאִכים ִנּזֹוִנין ִמּמֶ ַהּמַ ְמָתא ָמזֹון ׁשֶ ִנׁשְ ה ֶלֱאכֹל ְמזֹוָנא ּדְ ָקרֹוב ִנְזּכֶ י ּבְ ְמָחה, ּכִ ְוׂשִ

ים  ְלַחּיִ ֶות  ה ִמּמָ ְלַמּצָ ְוִלְזּכֹות ָלֵצאת ֵמָחֵמץ  ָראּוי,  ּכָ ֶעְזֵרנּו ְלַבֵער ֶהָחֵמץ  ּבְ ִיְהֶיה  ַרְך  ִיְתּבָ

ְמָחה ְוכּו'. ֵמַעְצבּות ְלׂשִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

עג

ַרְך, יֹום ה' ַאֲחֵרי תקצ"ב. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ה',  ֵמֵאת  ֵלָמה  ׁשְ ָך  ְרּתְ ּכֻ ַמׂשְ ּוְתִהי  ָעְלָך  ּפָ ה'  ם  ּלֵ ְיׁשַ ֶפן,  ּגֶ ִין  ַהּיַ ִעם  י  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ
ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות.  ַגׁשְ הּו ָחֵמץ ּבְ ֶ ּשׁ ֵהר ִמּמַ ְמַחת ֶהָחג, ּוְלִהּזָ ׂשִ ֹמַח ּבְ ה ִלׂשְ ְוִתְזּכֶ

ם.  ֵ ּבּור ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ר ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר, ְועֹוד ָחזֹון ְלַהְרִחיב ַהּדִ א ִאי ֶאְפׁשָ ְרּדָ ּוֵמֲחַמת ַהּטִ

ָבר ְוֶיֱעַרב ְלָך ָלַעד. י ּכְ ַתְבּתִ ּכָ ָבִרים ׁשֶ ְמָחה, ְוִתְזּכֹר ַהּדְ ים ְוׂשִ לֹום ְוַחּיִ ְוׁשָ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

בֹו  ִמְכּתָ ַיֲעקֹב,  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ְלָהַאְבֵרְך  לֹום  ְוׁשָ ַאֲהָבה,  ּבְ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ְלָכל  לֹום  ְוׁשָ
ר  בֹו, ֲאׁשֶ ְכּתָ ל ֶזה ֶנֱהֵניִתי ִמּמִ ּכֹוֵתב ְמִרירּות ִלּבֹו, ִעם ּכָ י ׁשֶ י. ַאף ַעל ּפִ ְלּתִ ִקּבַ

ִביל  ׁשְ ר ּבִ נּו ַז"ל, ֲאׁשֶ ְפֵרי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ּבּוִרים ִמּסִ ה ּדִ ּמָ ִלּבֹו ּכַ ָבר ִנְכַנס ּבְ ה ָלֵאל ּכְ ִהּלָ ּתְ

ָהָיה.  ֶ ִביַרת ְמִניעֹות ֲאָלִפים ִמּשׁ ַדאי ִלְסּבֹל ׁשְ ֶזה ְלַבד ּכְ

ֵהם ְצִריִכים ִלְפעֹל,  ֶ ים ֶאְצְלֶכם, ַמה ּשׁ דֹוׁשִ ָבָריו ַהּקְ ל סֹוף ִיְפֲעלּו ּדְ ּסֹוף ּכָ יִתי ַלה' ׁשֶ ִקּוִ
ָכל יֹום ֵמָחָדׁש ְוַאל ְיַבֲהלּו ֶאְתֶכם ַרְעיֹוֵניֶכם ְוכּו',  ַרק ִחְזקּו ְוִאְמצּו ְמֹאד ְמֹאד ּבְ

ֵפרּוׁש  ן ּבְ ַעּיֵ י ֶאת ָהֱאלִֹקים ְיָרא" )קֶֹהֶלת ה, ו(,  ּכִ ה  רֹב ֲחלֹומֹות ַוֲהָבִלים ּוְדָבִרים ַהְרּבֵ י "ּבְ ּכִ

ַעל  ָהָאָדם,  ְבִהיִלים ֶאת  ַהּמַ ָרִעים  ְוַרְעיֹוִנים  בֹות ָרעֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ל  ּכָ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ם,  ׁשָ "י  ִ ַרּשׁ

ּנּו.  ְהֶיה ִמּמֶ ל סֹוף ַמה ּיִ י סֹוף ּכָ ַרְך, ּכִ ּנּו ִיְתּבָ ַרְך ּוְלִהְתָיֵרא ִמּמֶ ם ְצִריִכים ִלְזּכֹר ּבֹו ִיְתּבָ ּלָ ּכֻ

י ָיבֹוא ִעּתֹו.  ּסֹוף ּכִ דֹול ּבַ ָלל ּגָ ה ָהעֹוָלם ֵאיֶזה טֹוב, ִיְהֶיה לֹו ְלׁשָ ֲחטֹף ִמּזֶ ּיַ ֶ ל ַמה ּשׁ אי ּכָ ּוְבַוּדַ

ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ֵתַפִים ְרָחִבים ַעל ִמי ִלְסֹמְך, ֵיׁש ָוֵיׁש ּבְ ה ָלֵאל ֵיׁש ָלנּו ּכְ ִהּלָ ּתְ ְפָרט ׁשֶ ּבִ

ֵעת. ֶזה ּכָ ת ָהֱאֶמת, ְוַדי ּבָ ְנֻקּדַ י ָיַדִים ּוְבָכל ּכֹחֹו ּבִ ּתֵ ׁשְ ַרק ֶלֱאֹחז ַעְצמֹו ּבִ
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ה  ּדֹורֹות ָהֵאּלֶ ר ָזִכינּו ּבַ ְמָחה, ֲאׁשֶ גֹון ַוֲאָנָחה ְלׂשִ ל ַהּיָ יגּו, ְוַלֲהֹפְך ּכָ ְמָחה ַיּשִׂ ׂשֹון ְוׂשִ ְוׂשָ
ת  ִתּיַ ר ֲעוֹונֹות ַעל ְיֵדי ׁשְ יק ָהֱאֶמת ָיכֹול ְלַכּפֵ ּדִ ַהּצַ ה, ׁשֶ ֵאּלֶ ּלּות נֹוָראֹות ּכָ ְלִהְתּגַ

אי ִמְצַות  ְדָבֶריָך ְוכּו' )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן קע"ז(; ּוְבַוּדַ י ּכִ ר יד, כ( ַוּיֹאֶמר ה' ָסַלְחּתִ ִמְדּבָ תּוב )ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ַיִין, ּכְ

ָזִכיִתי  ר  ֲאׁשֶ ה',  ת  ִהּלַ ּתְ ִפי  ֵלא  ִיּמָ ֶזה.  ְלִעְנָין  נֹוֵגַע  ֶפַסח  ּבְ ּכֹוסֹות  ע  ַאְרּבַ ל  ׁשֶ ַיִין  ת  ִתּיַ ׁשְ

ירּוִני ִנְפְלאֹות  ְזּכִ ּיַ ְלִמיַדי, ׁשֶ ל ִמּתַ ָחַזר ָהאֹור ֶאְצִלי ַלֲחזֹר ּוְלַקּבֵ יסֹו, ַעד ׁשֶ ֹמַע זֹאת ּוְלַהְדּפִ ִלׁשְ

ִכינּו  ּזָ ּבּור ְוִדּבּור ׁשֶ ל ּדִ ָבר ֵריק הּוא ּכָ י לֹא ּדָ ֵבן ָלּה, ּכִ ְמָעה ָאְזִני ַוּתָ ר ׁשָ ַעם ֲאׁשֶ ָכל ּפַ ה' ּבְ

ֶכם  ימּו ִלּבְ ם ִלּבֹו ֲעֵליֶהם, ׂשִ ֵרי ַהּשָׂ ים. ַאׁשְ דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ ֱאָמִרים ּבִ ּנּו ַז"ל ַהּנֶ ֹמַע ִמּמֶ ִלׁשְ

זֹאת ְוכּו'. ַמע ּכָ ר לֹא ִנׁשְ ְפָלִאים ְוַהּנֹוָרִאים ֲאׁשֶ ים ַהּנִ דֹוׁשִ ֵהיֵטב ִלְדָבָריו ַהּקְ

ֱאֶמת ָלֶנַצח. ְבֵרי אֹוַהְבֶכם ּבֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

עד

ַסח תקצ"ב. ל ּפֶ ִביִעי ׁשֶ ַרְך, יֹום ו' ֶעֶרב ׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ַסח, ְוַגם ֵאין ִלי  ל ּפֶ ִביִעי ׁשֶ ת ּוׁשְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ֹחל ַהּמֹוֵעד ּבְ ה ּבְ ַצִני ִלְכּתֹב ַעּתָ ַאֲהָבְתָך ִאּלְ
ִני ֲחִביִבי  ּבְ ָך  י ִמּמְ ּתִ ׁשְ ּוִבּקַ ִעְנָיִנים,  ָאר  ּוׁשְ בֹוד אֹוְרִחים  ּכְ ָלל ֵמֲחַמת  ּכְ ַנאי  ּפְ

ה  ֵאּלֶ ּכָ ים  ִנּסִ ָלנּו  ה  ָעׂשָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ָזִכינּו  ר  ֲאׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ֶהָחג  ְמַחת  ׂשִ ּבְ ַמח  ׂשְ ּתִ ׁשֶ

הּוא  ה ׁשֶ ּדֹור ַהּזֶ ם ֲאַנְחנּו ּבַ ּגַ ֵדי ׁשֶ ִביֵלנּו, ּכְ ׁשְ ם ַהּכֹל ּבִ ְצַרִים ְוָקַרע ָלנּו ֶאת ַהּיָ הֹוִציָאנּו ִמּמִ ׁשֶ

בֹוָתם,  מֹוׁשְ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָעֵרי  ָכל  ּבְ ְוׁשֶ ֶרְסֶלב  ּבְ ּוֹפה  ין  טּוְלְטׁשִ ּבְ ׁשֶ ים  ָהֲאָנׁשִ ְוָכל  ה  ְוַאּתָ ֲאִני 

ה  ה, ְוָעֵלינּו ָנַפל חֹוַבת ַהּיֹום ַהּזֶ ֵני ַהּדֹור ַהּזֶ נּו ֵהם ּבְ ּלָ ים, ּכֻ ה ֲאַנְחנּו ּפֹה ַהּיֹום ַחּיִ נּו ֵאּלֶ ּלָ ּכֻ ׁשֶ

ל ָהֵאין  ְלּתֹו ׁשֶ ה ֱאלֹהּותֹו ְוַאְדנּותֹו ּוֶמְמׁשַ ּלָ ר ָאז ִנְתּגַ ְמַחת ְקִריַעת ַים סּוף, ֲאׁשֶ ׂשִ ֹמַח ּבְ ִלׂשְ

ר ָרֲאָתה  מֹוהּו, ַעד ֲאׁשֶ ר לֹא ָהָיה ּכָ ּלּות ִנְפָלא ְונֹוָרא ֲאׁשֶ ִהְתּגַ ַרְך ּבְ ַעל ָהָרצֹון ִיְתּבָ סֹוף ּבַ

ם ְוכּו' ְועֹוְלִלים ְויֹוְנִקים ָאְמרּו ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו. ְפָחה ַעל ַהּיָ ׁשִ

ָרֵאל  ְכַלל ִיׂשְ ִנים ְוִלְהיֹות ּבִ ל ּפָ ֶזה ַעל ּכָ ר ָזִכיָת ְלַהֲאִמין ּבָ ְמָחה זֹאת, ֲאׁשֶ ׂשִ ִני ּבְ ַמח ּבְ ׂשְ
ל  ּכֵ ה. ּוְבִאם לֹא ָהָיה ִמְסּתַ ים ָהֵאּלֶ ּסִ ל ַהּנִ ה ֶאת ּכָ ִביֵלנּו ָעׂשָ ׁשְ ר ּבִ ְבָחר ֲאׁשֶ ַעם ַהּנִ

ה. ֵאּלֶ ים ּכָ ה ָלנּו ִנּסִ נּו לֹא ָהָיה עֹוׂשֶ ּבָ ַעל ַהּטֹוב ׁשֶ
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ב(  קמט,  ים  ִהּלִ )ּתְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ יֹום,  ָכל  ּבְ ִמיד  ּתָ ֵמַח  ׂשָ ַאְך  ִלְהיֹות  ֶוֱאַמץ  ֲחַזק  ָבר  ַהּדָ ַלל  ּכְ
יֹום  ָרֵאל", ּוִבְפָרט ּבְ ַמח ִיׂשְ ם יד, ז( "ָיֵגל ַיֲעקֹב ִיׂשְ יו", ּוְכִתיב )ׁשָ עֹוׂשָ ָרֵאל ּבְ ַמח ִיׂשְ "ִיׂשְ

ַחר  ר ּבָ יטּות "ֲאׁשֶ ְפׁשִ ֹמַח ּבִ ה ִלׂשְ ּמֶ ה ָלֵאל ֵיׁש ָלנּו ּבַ ִהּלָ י ּתְ טֹוב קֶֹדׁש יֹום ְקִריַעת ַים סּוף. ּכִ

ִדים ַעל  ֵאין ָאנּו ִמְתַנּגְ ה ׁשֶ ּדֹור ַהּזֶ ִכינּו ּבַ ּזָ ל ָלׁשֹון" ְוכּו'. ּוִבְפָרט ׁשֶ ל ָעם ְורֹוְמָמנּו ִמּכָ נּו ִמּכָ ּבָ

ְמקֹור  ָהֱאמּוָנה  ְמקֹור  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ְמקֹור  ְמָחה  ַהּשִׂ ְמקֹור  הּוא  ׁשֶ י,  ָהֲאִמּתִ ְמָחה  ַהּשִׂ ַעל  ּבַ

ַח ַלֲאדֹון  ּבֵ ִכינּו ָלֶזה. ָעֵלינּו ְלׁשַ ּזָ ֵרינּו ׁשֶ ים ְמקֹור ַהָחְכָמה, ַאׁשְ ְצִחּיִ ים ְוַהּנִ ּיִ ים ָהֲאִמּתִ ַהַחּיִ

ֲאַנְחנּו  ר ׁשֶ י ְיֻסּפַ ן ּכִ ר לֹא ְיֻאּמַ נּו, ֲאׁשֶ ר ִהְפִליא ַלֲעׂשֹות ִעּמָ ְפָלא ֲאׁשֶ ל ַהּטֹוב ַהּנִ ַהּכֹל ַעל ּכָ

ְקָרא  ים ַהּמִ ה ְוכּו' ְוכּו'. ּוָבנּו ִנְתַקּיֵ ֵאּלֶ ָבִרים נֹוָרִאים ּכָ ֹמַע ּוְלָהִבין ּדְ ה ִלׁשְ ֶזה ִנְזּכֶ ְפלּות ּכָ ׁשִ ּבְ

ָכל יֹום  ד ּבְ ֹמַח ּוְלַרּקֵ ִבים ִלׂשְ ן ָאנּו ְמֻחּיָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו, ַעל ּכֵ ְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו ּכִ ׁשִ ּבְ ם קלו( ׁשֶ )ׁשָ

יֹום טֹוב קֶֹדׁש. ן ּבְ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ עֹוֵבר ָעֵלינּו, ּוִמּכָ ֶ ָויֹום ְבָכל ַמה ּשׁ

ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב,  ַעם ּכִ ָכל ּפַ ה זֹוֶכה ִלְהיֹות ֶאְצֵלנּו ּבְ ֵאין ַאּתָ ֶ ָלל ַמה ּשׁ ְוַאל ִיְהֶיה ְלָך ַצַער ּכְ
ֶרַבע  ַעם ַאַחת ּבְ ה ֶאְצֵלנּו ּפַ ַאּתָ ׁשֶ ָעִמים ּכְ י ָיָקר ְמֹאד ֲאָלִפים ּפְ ם ֶזה ְלטֹוָבה, ּכִ י ּגַ ּכִ

ם  ֵ רּוְך ַהּשׁ ִלי ְמִניעֹות. ּבָ בּוַע ּבְ ָכל ׁשָ ר ָהִייָת ֶאְצִלי ּבְ ה, ֵמֲאׁשֶ ֵאּלֶ ִביַרת ְמִניעֹות ּכָ ׁשְ ָנה ּבִ ׁשָ

ָנה  ָ תֹוְך ַהּשׁ ָנה, ְוַגם ּבְ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ָנה ּבְ ָ ִנים ִלְהיֹות ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ל ּפָ ה זֹוֶכה ַעל ּכָ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ

ה  ָכל ְנֻקּדָ ָך ּבְ ח ַנְפׁשְ ּמַ ב, ְוׂשַ ְתַעּצֵ ִני ְוַאל ּתִ ַמח ּבְ ָעִמים. ׂשְ ה ּפְ ּמָ ָפִנים ּכַ ִנים ּבְ ָאנּו רֹוִאים ּפָ

דּוַע ְלָך. ּיָ טּוָתא ּכַ ׁשְ י ּדִ ִמּלֵ ה טֹוָבה, ּוְביֹוֵתר ּבְ ּוְנֻקּדָ

ְמעֹונֹו,  ְמָחה ּבִ ַהּשִׂ ה. ּוִמי ׁשֶ ָבַרי ֵאּלֶ ם ּדְ ַקּיֵ ּתְ ָך ׁשֶ ר ְלַהֲאִריְך, ּוֻמְבְטַחִני ּבְ ְוָיֵתר ִאי ֶאְפׁשָ
ָעֵלינּו  א  ַהּבָ ה  ַהּזֶ ְוַהּנֹוָרא  דֹוׁש  ַהּקָ ֶרֶגל  ּבָ ֹמַח  ִלׂשְ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ְמָחה  ׂשִ ָעֵלינּו  ַלח  ִיׁשְ

יׁשּוָעתֹו ָאֵמן. ְמָחה ּבִ ַיַחד, ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ת קֶֹדׁש ְויֹום טֹוב קֶֹדׁש ּבְ ּבַ הּוא ׁשַ ְפָרט ׁשֶ ְלטֹוָבה, ּבִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

עה

ַהר תקצ"ב. ַרְך, יֹום א' ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. ֲאהּוִבי ּבְ

י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִהְזִמין  ֲחִרית  ׁשַ ת  ְסֻעּדַ קֶֹדם  ּבֶֹקר  ּבַ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ י  ּכִ ִני  ּבְ ע  ּדַ
י  ַרּבִ ֲעֵליֶכם, ׁשֶ ֲחלֶֹקת ׁשֶ ֵעֶסק ַהּמַ ין ּבְ טּוְלְטׁשִ דֹול ּבְ ָהָיה ַרַעׁש ּגָ אהִליב ׁשֶ ֵמִאיׁש ִמּמָ
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ם  ֻהְכַרְחּתֶ ֵמַהְייִסין  ַנְחָמן  י  ְוַרּבִ ה  ַאּתָ ְוׁשֶ ְלָקְנסֹו,  ה רֹוִצים  ְוַעּתָ ים  ֲאָנׁשִ ֵאיֶזה  ה  ִהּכָ ח"ש 

י  ְקּתִ ִהְתַחּזַ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ה,  ִמּזֶ ִלי  ָהָיה  ׁשֶ ַחת  ַהּנַ ּגֶֹדל  ִבין  ּתָ ּוֵמֵאֶליָך  ִלְבֶרְסֶלב.  ִלְנסַֹע 

י  ּתִ ַרׂשְ ּפֵ ּבֶֹקר  ּבַ ְוַהּיֹום  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ְמַחת  ׂשִ ל  ְלַבְלּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ֶעְזָרתֹו  ּבְ

ַעל  ה'  ָיחּוס  ְלַמַען  ֶזה  ל  ּכָ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ְלָפָניו  י  ְרּתִ ְוִסּפַ דֹוׁש,  ַהּקָ ּיּון  ַהּצִ ַעל  יָחִתי  ׂשִ

ָבר  ּכְ ָתם  ֵמַהּסְ י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ ה  ְוִהּנֵ מֹונּו.  ּכָ ִפים  ִנְרּדָ ֶאת  ׁש  ְיַבּקֵ ָהֱאלִֹקים  ּוִבְזיֹוֵננּו,  ֲעִנּיּוֵתנּו 

ם. ה ׁשָ ֲעׂשֶ ָכל ֵעת ִלְראֹותֹו ֵליַדע ַמה ּנַ ה ּבְ יֹום ו', ַוֲאִני ְמַצּפֶ אְסט ּבְ ֶרת ַעל ַהּפָ ְחּתָ ִאּגֶ ִהּנַ

ר  ים ֲאׁשֶ ְוַרּבִ נּו,  י ה' ִאּתָ ּכִ ָחת  ּתֵ ְוַאל  יָרא  ּתִ ֶוֱאַמץ ַאל  ִני, ֲחַזק  ּבְ ה ֲאהּוִבי  ּוְלֵעת ַעּתָ
נּו.  ׁשֵ נּו ה' ֱאלֵֹקינּו, ַאל ַיַעְזֵבנּו ְוַאל ִיּטְ ר ְוִעּמָ ׂשָ ם ְזרֹוַע ּבָ ם, ִעּמָ ר ִאּתָ נּו ַמֲאׁשֶ ִאּתָ

ֻהְכַרְחּתָ ִלְנסַֹע ִלְבֶרְסֶלב, ָהָיה ְלָך ִלְנסַֹע ְלֹפה ְלאּוַמאן,  ִני ִאם ֱאֶמת ׁשֶ ְוִנְפֵלאִתי ָעֶליָך ּבְ

ה כא, ד(,  מֹות ַרּבָ ַמִים )ׁשְ ָ ּשׁ ּבַ ָרֵאל ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ִהְקִריב ֶאת ִיׂשְ מֹות יד, י( "ּוַפְרעֹה ִהְקִריב" ׁשֶ ים )ׁשְ ְלַקּיֵ

ְדָבָריו ַז"ל  ְמבָֹאר ּבִ ַרְך, ּכַ ם ִיְתּבָ ֵ יֹוֵתר ְלַהּשׁ רֹוְדִפין ֶאת ָהָאָדם הּוא ּבֹוֵרַח ּבְ ֶ ל ַמה ּשׁ י ּכָ ּכִ

ם  ם ִלְברַֹח ׁשָ ַקּיֵ ִנים ּתְ ל ּפָ ָיְדָך ֵעָצה זֹאת, ַעל ּכָ ּלֹא ָעְלָתה ּבְ י ׁשֶ )ִלּקּוֵטי ִתְנָיָנא י"ג(. ַאְך ַאף ַעל ּפִ

ָכל  ר הּוא ִנְמָצא ּבְ ַרְך ְלַבד, ֲאׁשֶ י ִאם ֵאָליו ִיְתּבָ י ֵאין ָלֶכם ְלִמי ִלְברַֹח ּכִ ַרְך, ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

ֵאֶליָך  ֱאֶמת הּוא ָקרֹוב  ּבֶ ֵכן  י  ּפִ ּנּו ְמֹאד, ַאף ַעל  ִמּמֶ ה ָרחֹוק  ַאּתָ ׁשֶ ְלָך  ִנְדֶמה  ְוִאם  ֵעת. 

ְך. ל ּכָ ִפים ּכָ ם ִנְרּדָ ַאּתֶ ה ׁשֶ ְפָרט ַעּתָ ִמיד, ּבִ ּתָ

ה ְוַאל  י ֵיבֹוׁשּו ֵהּמָ ָעְנֵינּו, ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה ּכִ ּלּוֵתנּו ְוִיְרֶאה ּבְ ל ַיֲחֹמל ַעל ּדַ ַהחֹוֵמל ַעל ּדַ
בּו ֵי'בֹשּׁו ָר'ַגע". ּוִבְזכּות  ים ו, יא(: "א'ֹוְיָבי ָי'ׁשֻ ִהּלִ ה )ּתְ ֹחֶדׁש ַהּזֶ ם ּבַ ֵנבֹוׁש ֲאַנְחנּו. ִויֻקּיַ

י ֵהם עֹוְמִדים ַעל  רּוִעים ִמּמֹוְסִרים ּכִ ֵהם ּגְ ה ְלַהְכִניַע אֹוָתם ׁשֶ ִמְצַות ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ִנְזּכֶ

א, ָיׁשּובּו  ָרא ָר'ָמא ְל'ִביָרא ֲע'ִמיְקּתָ יל אֹוָתם ֵמ'ִאּגְ יל ְוַיּפִ ּפִ ָפׁשֹות. ּוַבַעל ִמְלָחמֹות ַיׁשְ ַהּנְ

ֶכם ְולֹא ַיֲעזֹב ֶאְתֶכם ְוַהּכֹל  י ה' ִעּמָ ׁשּובּו ֲאֵליֶהם. ִחְזקּו ְוִאְמצּו ּכִ ם לֹא ּתָ ה ֲאֵליֶכם ְוַאּתֶ ֵהּמָ

א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה,  דֹוׁש ַהּבָ בּועֹות ַהּקָ ָ ַחג ַהּשׁ נּו ַיַחד ּבְ ֶכם ִעּמָ ּלְ ְהיּו ּכֻ ּתִ ֲהרּו ׁשֶ ְלטֹוַבְתֶכם. ְוִהּזָ

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ ָנִגיָלה ְוִנׂשְ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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עו

ֻחּקַֹתי תקצ"ב אּוַמאן. ַרְך, אֹור ְליֹום ה' ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני. ֲאהּוִבי ּבְ

ַער  ַהּצַ ּגֶֹדל  ִבין  ּתָ ּוֵמֵאֶליָך  ַהר,  ּבְ ג'  יֹום  ּבְ ִראׁשֹון  ט  אׂשְ ַהּפָ ְיֵדי  ַעל  י  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ
ֶהָעַבר  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֶזה  ֵמִעְנָין  ְקָצת  ִלי  ּנֹוַדע  ׁשֶ ָהְיָתה  ה'  ֵמֵאת  ַאְך  ִלי.  ָהָיה  ׁשֶ

ּוָברּוְך  דֹוׁש,  ַהּקָ ִצּיּון  ַעל  ה  ַהְרּבֵ ה  ִמּזֶ י  ְרּתִ ּבַ ּדִ אי  ּוְבַוּדַ ִבי,  ִמְכּתָ ּבְ יָך  הֹוַדְעּתִ ָבר  ּכְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ם ֶנֶאְמרּו ְקָצת  ר ׁשָ ָך, ֲאׁשֶ בּוַע זֹאת ֵמִאּתְ ׁשָ ִני ּבְ ֵ ב ַהּשׁ יַעִני ִמְכּתָ ֶחְמָלתֹו ִהּגִ ר ּבְ ם ֲאׁשֶ ֵ ַהּשׁ

ְצִריִכין  ֲעַדִין  ֲאָבל  ֲעָזָרנּו.  ּכֹה  ַעד  ר  ֲאׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ָלנּו,  ִהְרִחיב  ר  ּצָ ּבַ ר  ֲאׁשֶ ַהְרָחבֹות 

ִפים  יק ָהֱאֶמת, ְוָיחּוס ַעל ִנְרּדָ ּדִ בֹודֹו ּוְכבֹוד ַהּצַ ַרְך ַעל ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ חּוס ַהּשׁ ּיָ ה, ׁשֶ ִליׁשּוָעה ַהְרּבֵ

ִמים ָעֵלינּו ְלָרָעה ְמֵהָרה ָיִפיר ֲעָצָתם  ם. ְוָכל ַהּקָ ד אֹוְיֵבינּו ְורֹוְדֵפינּו ִחּנָ יֵלנּו ִמּיַ מֹוִני ְוַיּצִ ּכָ

בּו ֵי'בֹשּׁו ָר'ַגע, ָאֵמן. ה א'ֹוְיָבי ָי'ׁשֻ ֹחֶדׁש ַהּזֶ ם ּבַ ם, ִויֻקּיַ ְבּתָ ִויַקְלֵקל ַמֲחׁשַ

ים  ִ ַסְך ֲחִמּשׁ ה ָלֵאל ָקִניִתי ּבְ ִהּלָ ּתְ ְרָך ַחְסֵדי ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו ָהֲעצּוִמים, ׁשֶ אִתי ְלַבּשֶׂ ה ּבָ ַעּתָ
ת אֹוָתם.  ל ָחָדׁש ֵעִצים ַעל קֹורֹות ִנְפָלִאים ּוֻמְבָחִרים, ּוְכָבר ִהְתִחילּו ְלַסּתֵ רּוּבָ

ֶעְזַרת ה',  ְנָין ּבְ יהּו ַהּבִ ָקרֹוב ַיְגּבִ ּקֹוִרין ְסלֹוִפיס, ּוְבַחְסֵדי ה' ּבְ ְוַגם ָקִניִתי ֵעִצים ְלַעּמּוִדים ׁשֶ

א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה  ת קֶֹדׁש ַהּבָ ּבַ ם ְלֵביִתי, ּוְבׁשַ ֵ ּבֶֹקר ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ה ִלְנסַֹע ּבַ ַוֲאִני מּוָכן ַעּתָ

ֶעְזַרת  ּבְ ְלֵביִתי  ָאבֹוא  ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ בּוַע  ּוְבׁשָ ִליק,  ֶטעּפְ ה  ְקדֹוׁשָ ה  ְקִהּלָ ּבִ ּבֹות  ֶאׁשְ

ר  ֲאׁשֶ ם ּכַ ֵ ָלל, ְוִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ה ְלַהֲאִריְך ּכְ ר ַעּתָ ִתי ִאי ֶאְפׁשָ ַרְך. ּוֵמעֶֹצם ִטְרּדָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ַמל  ּגָ ר  ֲאׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ִנְפְלאֹוָתיו  ר  ְנַסּפֵ ְלטֹוָבה,  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ּבְ ֶאְצִלי  ְהֶיה  ּתִ

ן ְיִהי  א, ּכֵ ׁש ְלַהּבָ ה. ְונֹוֶדה ַעל ֶהָעָבר ּוְנַבּקֵ דֹוׁש ַהּזֶ ְנָין ַהּקָ ִעְנַין ַהּבִ ְפָרט ּבְ ה, ּבִ ָעֵלינּו ַעד ֵהּנָ

נּו ְלָגְמרֹו ְמֵהָרה. ה' ִעּמָ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ְמׁשֹון ֵנרֹו ָיִאיר. ה, ּוִבְפָרט ִליִדיִדי מֹוֵרנּו ָהַרב ׁשִ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
נּו ַאל  י ה' ִעּמָ ַחתּו ּכִ יְראּו ְוַאל ּתֵ ל ַהְמַיֲחִלים ַלה'. ַאל ּתִ ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם ּכָ

רּוְך  ה ְולֹא ֵנבֹוׁש ֲאַנְחנּו. ּבָ ל ׂשֹוְנֵאינּו ֵיבֹוׁשּו ֵהּמָ רּו ַיַחד ּכָ נּו. ֵיבֹוׁשּו ְוַיְחּפְ ׁשֵ ַיַעְזֵבנּו ְוַאל ִיּטְ

לּוָנָתם  י לֹא ָעֵלינּו ּתְ ה, ּכִ ֲחלֶֹקת ַהּזֶ ִעְנַין ַהּמַ ָלל ּבְ ֵניֶהם ּכְ ׁש ִמּפְ ּיֵ ַרְך ֵאין ָלנּו ְלִהְתּבַ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ית  ל ּבֵ ר ּכָ יק ְיסֹוד עֹוָלם ֲאׁשֶ יק ָהֱאֶמת ַצּדִ ּדִ ה ְוַעל ַהּצַ דֹוׁשָ י ִאם ַעל ה' ְוַעל ּתֹוָרתֹו ַהּקְ ּכִ
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ְיֵמיֶהם  ּוְלַהְרּבֹות  ְכרּות  ּוְבׁשִ ה  ִתּיָ ׁשְ ּבִ ְלַהְרּבֹות  ם  ְרּכָ ּדַ ֵהם  יֹאֲחזּו  ָעָליו.  ָען  ִנׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ

ים  ִהּלִ ּתְ ַוֲאִמיַרת  ה  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ְלַהְרּבֹות  יר  ַנְזּכִ ֱאלֵֹהינּו  ם  ׁשֵ ּבְ ַוֲאַנְחנּו  ים,  ַחּגִ ּבְ

ֵרינּו ַמה  ַבר ִמי ָיקּום, ַאׁשְ יק ָהֱאֶמת. ְוִנְרֶאה ּדְ ּדִ ה' ּוְבתֹוָרתֹו ּוְבַהּצַ ֹמַח ּבַ ְוִהְתּבֹוְדדּות, ְוִלׂשְ

דֹוׁש, ֲחָבִלים ָנְפלּו  מֹו ַהּקָ ָאנּו ִנְקָרִאים ַעל ׁשְ ִביל ׁשֶ ׁשְ ֵהם רֹוְדִפים אֹוָתנּו ּבִ ּטֹוב ֶחְלֵקנּו ׁשֶ

ְפָרה ָעֵלינּו. ִעיִמים ַאף ַנֲחָלת ׁשָ ּנְ ִלי ּבַ

עז

ר תקצ"ב. ִמְדּבַ ת קֶֹדׁש ַאַחר ֲחצֹות ּבְ ּבַ ַרְך, יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ָקרֹוב  י ּבְ ְפָרט ּכִ ת קֶֹדׁש, ּבִ ּבַ ה ָסמּוְך ְלׁשַ יבֹו ַעּתָ ֲעַמִים ְוֵאין ְזַמן ַלֲהׁשִ י ּפַ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ְמֵהָרה,  יֶכם  ַנְפׁשֵ ח  ּמַ ְיׂשַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ּפֹה  ְהֶיה  ּתִ

דֹוָלה ְמֵהָרה ְלָכל ׂשֹוְנֵאיֶכם ְורֹוְדֵפיֶכם,  ָלה ּגְ ְהֶיה ַמּפָ ּיִ יִתי ַלה', ׁשֶ ְוִיְראּו ׂשֹוְנֵאינּו ְוֵיבֹוׁשּו. ְוִקּוִ

י  ְפָרט ּכִ ם, ּבִ ָרְדפּו ֶאְתֶכם ִחּנָ ה ׁשֶ ֵאּלֶ ְזיֹונֹות ּוְרִדיפֹות ּכָ ַרְך ַעל ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ י לֹא ַיֲחִריׁש ַהּשׁ ּכִ

נּו  ל ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ְרֵכי טּובֹו ׁשֶ ה. ְוִאם ּדַ ֵאּלֶ ִבְזיֹונֹות ּכָ ים ּבְ דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ ְלחּו ָיד ּבִ ׁשָ

עּור,  ִלי ׁשִ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ֵהם ַעד ֵאין סֹוף, ַוֲאִריכּות ַאּפֹו ּבְ ב ֵזֶכר ַצּדִ ּגָ ׂשְ ְוַהּנִ ַהּנֹוָרא 

ׁש  ּיֵ ָמקֹום ׁשֶ י ֵכן ּבְ רֹוְדָפיו ְוכּו', ַאף ַעל ּפִ ֶכף ּבְ י רֹב ֵאין רֹוִאין ְנָקָמה ּתֵ ּוֵמֲחַמת ֶזה ַעל ּפִ

ַרְך  ַחְסּדֹו ִיְתּבָ ְרּכֹו ְלַהֲחִריׁש. ּוֻמְבְטַחִני ּבְ ֶפׁש, ֵאין ּדַ ֶזה ַהּנֹוֵגַע ַעד ַהּנֶ יֹון ּכָ ם ּוִבּזָ ֵ ִחּלּול ַהּשׁ

ה ָאקּום יֹאַמר ה'" ְוכּו', ֵיבֹוׁשּו  ים ֵמֶאְנַקת ֶאְביֹוִנים ַעּתָ ֹד ֲעִנּיִ ים יב, ו( "ִמּשׁ ִהּלִ ם ְמֵהָרה )ּתְ ֻקּיַ ּיְ ׁשֶ

ָלה  ְהֶיה ָלֶהם ַמּפָ ּיִ לּו ְולֹא ָיקּומּו. ּוְזכּות ֲאבֹוָתם ַיֲעֹמד ָלֶהם ׁשֶ ל ׂשֹוְנֵאינּו ִיּפְ רּו ַיַחד ּכָ ְוַיְחּפְ

י לֹא  ֵני ָהעֹוָלמֹות, ּכִ ְ לֹום ִיְהיּו ֶנֱאָבִדין ְוֶנֱעָקִרין ְלַגְמֵרי ִמּשׁ י ִאם ָלאו ַחס ְוׁשָ ד, ּכִ דֹוָלה ִמּיָ ּגְ

ם  ֵחם ָלֶכם ְוַאּתֶ יֶהם ְוכּו', ה' ָיִריב ִריבֹו, ה' ִיּלָ ַמִים ּפִ ָ ּתּו ַבּשׁ ָעׂשּו, ׁשַ ֶ ָבר ֵריק הּוא ַמה ּשׁ ּדָ

ם  ֵ יַע ַהּשׁ ּפִ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ַיׁשְ דֹוׁש ַהּבָ בּועֹות ַהּקָ ָ ַחג ַהּשׁ ם ּבְ ֵ ֲחִריׁשּון; ְוִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ּתַ

דֹוׁש,  ֶחְלקֹו ַהּקָ ר ֲעָזָרנּו ִלְהיֹות ּבְ ה' ֲאׁשֶ ְמחּו ּבַ ֶזה, ׂשִ ַרְך ֵעצֹות ְנכֹונֹות ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבָ ִיְתּבָ

ֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו ְוכּו'. ַאׁשְ

ּוְברּוָחִנּיּות,  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ָבִרים  ַהּדְ ּוְבָכל  ִחינֹות  ַהּבְ ָכל  ּבְ ִליׁשּוָעה ְמֵהָרה  ה  ַהְמַצּפֶ ָאִביָך  ְבֵרי  ּדִ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ַרב ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי עחִמְכּתְ ְּתְמִֵקכו ֵב ת י סי ז"

עח

ם, יֹום א' ָנׂשא תקצ"ב. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ָנא  ין.  ִמּטּוְלְטׁשִ ֶאָחד  ִאיׁש  ְיֵדי  ַעל  ִבי  ִמְכּתָ ְלָך  י  ַלְחּתִ ׁשָ ַהּיֹום  ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ ִני  ּבְ ֲאהּוִבי 
ל  ְיַבְלּבֵ ּלֹא  ׁשֶ נּו  ּוְלֻכּלָ ִלי  ַיְרִחיב  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִבי,  ִמְכּתָ ְלּתָ  ִקּבַ ִאם  ְלהֹוִדיֵעִני 

ְך  ְתַהּפֵ ּיִ ה' ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ּוְבַטח ּבַ ַרְך, ַוֲחַזק ֶוֱאַמץ ּבְ ְרָנָסה ֵמֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ לֹום ַהּפַ אֹוָתנּו ַחס ְוׁשָ

ם. ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ַהּכֹל ְלטֹוָבה ּבְ

ַאֲהָבה. ִמיד ּבְ לֹוְמָך ּתָ ְבֵרי ָאִביָך ַהּדֹוֵרׁש ׁשְ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ְסָמְך  ַעל  יְסָך  ִמּכִ ַסְך  ֵאיֶזה  ד  ִמּיָ ַלח  ׁשְ ּתִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ְוִאם  ד,  ִמּיָ יֵבִני  ַלֲהׁשִ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָנא 
ָצִריְך  ֲאִני  ׁשֶ ִבין  ּתָ ֵמֵאֶליָך  י  ּכִ ּטֹוב.  ַמה  ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ִאם  ְמׁשֹון,  ׁשִ י  ֵמַרּבִ ל  ַקּבֵ ּתְ ׁשֶ

בּועֹות  ׁשָ ִריִכין ַעל  ּצְ ֶ ּשׁ ַלֲחׁשֹב ַמה  ָצִריְך  ַוֲאִני  ָעֵלינּו ְלטֹוָבה,  א  ַהּבָ בּועֹות  ׁשָ ְלָהִכין ַעל 

ִיְהֶיה ִלי  ּלֹא  אי ָראּוי ׁשֶ ּוְבַוּדַ ַבר ה'.  ֹמַע ּדְ ִאים ִלׁשְ ֶזה ַהּבָ ּכָ ִביל ִקּבּוץ ָקדֹוׁש  ׁשְ ּבִ דֹוׁש  ַהּקָ

ַרְך. ְהֶיה ַהּכֹל ַעל ָנכֹון ֵמִאּתֹו ִיְתּבָ ּיִ ִמּיֹות. ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה ׁשֶ ׁשְ א ֵמֲהָכָנה ּגַ ׁשּום ִטְרּדָ

עט

ַהֲעלְֹתָך תקצ"ב. ת קֶֹדׁש ּבְ ּבַ ם, יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ל ָחָדׁש ַעל  ם ֲחִצי רּוּבָ הּו, ּגַ י ֵאִלּיָ ָתב ֶזה ְוַעל ְיֵדי ַרּבִ י ַעל ְיֵדי מֹוֵסר ּכְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
אי,  ָבר יֹוֵתר ִמּדַ ה ַמְרִעיׁש ַעל ַהּדָ י ַעל ַצַעְרָך, ַאְך ַאּתָ ְדיֹון, ְוהֹוֶמה ָעַלי ִלּבִ ּפִ

אי ַמה  ַוּדַ ה ְוכּו'. ּבְ הֹומֹות ַהְרּבֵ ֶהְכֵרַח ּתְ ַעל ָהָאָדם עֹוְבִרין ּבְ י ְלהֹוִדיֲעָך ׁשֶ ְמּתִ ָבר ִהְקּדַ י ּכְ ּכִ

י  ֵלט ּכִ ה ְלִהּמָ ּמֶ י ֵאין ָלנּו ּבַ יָת, ּכִ ר ָעׂשִ ְדיֹון, ֱהִטיבֹוָת ֲאׁשֶ ל ְוַלֲעׂשֹות ּפִ ּלֵ ַלְחּתָ ְלִהְתּפַ ָ ּשׁ ֶ ּשׁ

ָהֱאֶמת  אי.  ִמּדַ יֹוֵתר  ָבר  ַהּדָ ַעל  ַמְרִעיׁש  ה  ַאּתָ ְבָך  ִמְכּתָ ּבְ ַאְך  ְוכּו',  ּוְצָדָקה  ה  ְתִפּלָ ּבִ ִאם 

ָך  ְעּתְ ָכל ֵעת, ּוְלָהִסיַח ּדַ י ֵכן ַהֶהְכֵרַח ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצְמָך ּבְ ָך, ַאף ַעל ּפִ י ַמְכאֹוֵבי ִלּבְ ָיַדְעּתִ

ֲחׁשֹב ְוִתְדַאג  ר ְלַבל ּתַ לֹום. ְוָהִעּקָ ְך ַחס ְוׁשָ ל ּכָ ַער ּכָ רּוְך ַאַחר ַהּצַ ַעְרָך ְוִלְבִלי ִלְהיֹות ּכָ ִמּצַ

ַקל ְיכֹוִלין ִלְסּבֹל.  ְלַבד, ְוֶזה ּבְ י ִאם ַצַער אֹותֹו ַהּיֹום ּבִ ָך ּכִ ִלּבְ ָלל ִמּיֹום ַלֲחֵברֹו, ְוַאל ִיְהֶיה ּבְ ּכְ
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ֲחׁשֹב ַרק  ַאֲחָריו לֹא ּתַ ּלְ ּיֹום ׁשֶ ַער אֹותֹו ַהּיֹום, ְוֵכן ּבַ ְעּתֹו ְלַגְמֵרי ִמּצַ ם ְיכֹוִלין ְלָהִסיַח ּדַ ּגַ

י לֹא ְלעֹוָלם ָיִריב" ְוכּו'. יַע ְלָך ְמֵהָרה, "ּכִ ַרְך ְויֹוׁשִ ם ִיְתּבָ ֵ ְך ְיַרֵחם ַהּשׁ אֹותֹו ַהּיֹום, ּוְבתֹוְך ּכָ

אּוַמאן  דֹוׁש ּבְ ְנָין ַהּקָ ִעְנַין ַהּבִ ְפָרט ּבְ ה ֵמרֹב ִטְרדֹוַתי, ּבִ י ֵאיָנּה ְצלּוָלה ַעּתָ ְעּתִ ם ּדַ ְוִהּנֵה ּגַ
ה ְלַהֲאִריְך  ר ַעּתָ ן ִאי ֶאְפׁשָ ה, ַעל ּכֵ י ִמּזֶ ְעּתִ ה ִלי ְלָהִסיַח ּדַ י ְוָקׁשֶ ח ַעל רֹאׁשִ ּנָ ּמֻ ׁשֶ

ִהְבַטְחּתָ  ׁשֶ ְך  ַהּסַ ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ בּוַע  ָ ּשׁ ּבַ ִלי  לַֹח  ִלׁשְ ם  ֵ ַהּשׁ ְלַמַען  ְוִתְרֶאה  ָלל.  ּכְ

ְנָין. ַעל ַהּבִ

ֲחׁשֹב ִמּיֹום  ָכל יֹום, ְולֹא ּתַ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ יָחְתָך ִלְפֵני ַהּשׁ ִני ֲחִביִבי ּוְתָפֵרׁש ׂשִ ַוֲחַזק ֶוֱאַמץ ּבְ
ַמְעּתָ  ָ ּשׁ ׁשֶ דֹוׁשֹות  יחֹות ַהּקְ ְוַהּשִׂ ּבּוִרים  ָכל ַהּדִ ּבְ ה ֶאת ַעְצְמָך  ּוְתַחּיֶ ָלל.  ּכְ ַלֲחֵברֹו 

ה ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצְמָך  ּמֶ ֶהם ּבַ י ֵיׁש ּבָ ַמְעּתָ ִמּקֶֹדם, ּכִ ָ ּשׁ ֶ דֹוׁש ֶהָעַבר ְוָכל ַמה ּשׁ ַחג ַהּקָ י ּבֶ ּנִ ִמּמֶ

ַמִים  ָ ֵלָמה ִמן ַהּשׁ ַלח ְמֵהָרה ְרפּוָאה ׁשְ ַרְך ִיׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ַרְך. ְוַהּשׁ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ָכל ֵעת ּבְ ּבְ

ה ִלְהיֹות ִאיׁש  ֵביְתֶכם, ְוִתְזּכֶ ְלָוה ּבְ לֹום ְוׁשַ ַפְרָנַסְתֶכם, ְוִיְהֶיה ׁשָ ְלזּוָגְתָך, ְוַיְצִליַח ֶאְתֶכם ּבְ

ְרצֹונֹו ַהּטֹוב ָאֵמן. ֱאֶמת ּכִ ר ּבֶ ׁשֵ ּכָ

ה ִליׁשּוָעְתָך. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

פ

ַלח ְלָך תקצ"ב. ם, יֹום ה' ׁשְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. ִני ֲחִביִבי ַהּוָ ֲאהּוִבי ּבְ

ָלֵאל ֵהֵחל ה'  ה  ִהּלָ ּתְ ׁשֶ ְמִעי  ׁשָ ּבְ דֹול  ּגָ ְלַנַחת  ִלי  ְוָהָיה  יֹום ִראׁשֹון  ּבְ י  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ
ְמֵהָרה,  ֵלָמה  ׁשְ ְרפּוָאה  ָלּה  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַעְדֶכם  ּבַ ה'  ִיְגֹמר  ן  ּכֵ ַחְסּדֹו,  ְלַהְראֹות 

ן ִאם  ְנָין, ַעל ּכֵ ְדַבר ַהּבִ ִני ְלאּוַמאן ּבִ יֹום ׁשֵ ם ּבְ ֵ י ִלְנסַֹע ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ַדְעּתִ ּבְ ִני ׁשֶ ָאֵמן. ְוַדע ּבְ

ְך  לַֹח ִלי ַהּסַ ְרֶאה ִלׁשְ ּיִ ם ׁשֶ ֵ ת ַמה ּטֹוב, ְוִאם ָלאו ְלַמַען ַהּשׁ ּבָ בֹוא ְבַקל ַאַחר ׁשַ ּיָ ר ׁשֶ ֶאְפׁשָ

ה ְלָמעֹות,  ֵער ּגֶֹדל ַהֶהְכֵרַח ַעּתָ י ֵאין ְלׁשַ ָלל, ּכִ לּות ּכְ רּוִצים ְוִהְתַנּצְ ִלי ּתֵ ִהְבִטיחֹו ִלי ּבְ ׁשֶ

ֵרז ֵמֲחַמת  , ּוְצִריִכין ְלִהְזּדָ יּהַ ח ַהּכֹל ַרק ְלַהְגּבִ ָבר ֻמּנָ י ּכְ ֶזה. ּכִ לּוי ּבָ ְנָין ּתָ ל ַהּבִ ְמַעט ּכָ ר ּכִ ֲאׁשֶ

ְמֵהָרה.  ְוִלְגֹמר  יּהַ  ְלַהְגּבִ ְוַיַעְזֵרנּו  ְמֵרנּו  ִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ דּוַע,  ּיָ ּכַ ּוְפָחִדים  ְטָעִמים  ה  ּמָ ּכַ

ה  ָבר ַעּתָ ֵבד ָעַלי ַהּדָ י ּכָ ה, ַוה' ֱאלִֹהים ַיֲעזֹר ִלי ּכִ ֵרז ַעּתָ ה ֲאִני ָצִריְך ְלִהְזּדָ ּמָ ִבין ּכַ ּוֵמֵאֶליָך ּתָ
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ַרְך עֹוֵזר ִלי ְוַיֲעזֹר ִלי, ְוַעל ֶזה  ם ִיְתּבָ ֵ ל. ַאְך ַהּשׁ ּבָ ל ּכַֹח ַהּסַ ׁשַ ְמַעט ּכָ ר ּכִ ְמֹאד ְמֹאד, ֲאׁשֶ

ְנָין  ַרֲחָמיו ִיְגֹמר ְויֹוִציא ַהּבִ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ר ַהּשׁ ֶזה, ַעד ֲאׁשֶ י ְיֵתדֹוַתי ַלֲעסֹק עֹוד ּבָ ַמְכּתִ ְלַבד ּתָ

ַרְך. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ דֹוׁש ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ּבְ ַהּקָ

ים  ִעְנַין מֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ִחּדּוׁשִ ּבְ נּו  ׁשְ ִחּדַ ַרְך ׁשֶ ִיְתּבָ ם  ֵ ה ָלֵאל ֲעָזָרנּו ַהּשׁ ּוְתִהּלָ
ֵהיֵטב  ְמבָֹאר  ּכַ ְוכּו',  ק  ְוַהֵחׁשֶ ָהָרצֹון  הּוא  ר  ְוָהִעּקָ ְלֻעְבָדא.  ְצָרִכים  ַהּנִ ָנִאים 

ת קֶֹדׁש ֶהָעַבר,  ּבַ ׁשַ ֶזה ּבְ ְרנּו ּבָ ּבַ רּוֲחָך ְוכּו'. ּוְכָבר ּדִ ַנִים ּבְ י ׁשְ ַהּתֹוָרה )קמא, סו( ְוִיְהֶיה ָנא ּפִ ּבְ

ֵעת  ָכל  ּבְ ׁשֶ ְלָך  י  ְרּתִ ִסּפַ ּוְכָבר  ְפָלָאה.  ְוַהּנִ דֹוָלה  ַהּגְ ִויׁשּוָעתֹו  ַחְסּדֹו  ּבְ ָהִעְנָין  ב  ִנְכּתַ ּוְכָבר 

ַהִחּדּוׁש  ְרֶאה אֹותֹו  ּתִ ה  ַאּתָ ׁשֶ ְמֹאד  ַע  ְעּגֵ ִמְתּגַ ֲאִני  ִחּדּוׁש,  ֵאיֶזה  ּכֹוֵתב  ר אֹו  ְמַדּבֵ ֲאִני  ׁשֶ

ַהּכֹל  ִני ֲחִביִבי ׁשֶ יָך ּבְ ָבר הֹוַדְעּתִ ִניעֹות ָלֶזה. ֲאָבל ּכְ י ַרּבּו ַהּמְ ה ּכִ ֲעׂשֶ יַע ֵאֶליָך, ַאְך ַמה ּנַ ְוַיּגִ

ֵאֵלינּו  א  ּבָ ה  ַאּתָ ׁשֶ בּועֹות  ׁשָ ה  ַכּמָ ּבְ ֶאָחד  ַעם  ּפַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵעיֵני  ּבְ ָיָקר  י  ּכִ ְלטֹוָבה, 

ה  ה ַעּתָ ִלי ְמִניעֹות. ְוִהּנֵ בּוַע ֶאְצִלי ּבְ ָכל ׁשָ ֲעַמִים ּבְ ה, יֹוֵתר ֵמִאּלּו ָהִייָת ּפַ ֵאּלֶ ְמִניעֹות ּכָ ּבִ

ה  ַרְך ְיַרֵחם ָעֵלינּו ְוִנְזּכֶ ם ִיְתּבָ ֵ ָלל. ְוַהּשׁ ר ְלַהֲאִריְך ּכְ ה ְוִאי ֶאְפׁשָ ת ַאַחר ֲחצֹות ַהְרּבֵ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ

ת  ׁשֶ ת ַעל ׁשֵ ּבָ ְמַחת ׁשַ ת ְוׂשִ ַ יְך ְקֻדּשׁ ָראּוי, ּוְלַהְמׁשִ ְמָחה ְוטּוב ֵלָבב ּכָ ׂשִ ת קֶֹדׁש ּבְ ּבַ ל ׁשַ ְלַקּבֵ

ת ְוכּו'. ּבָ ּלֹו ׁשַ ּכֻ ה ְליֹום ׁשֶ ְיֵמי ַהחֹול, ַעד ִנְזּכֶ

ׁשּוָקה  ַהּתְ ִדְמָעה ֵמרֹב  ּבְ ּכֹוֵתב  ְצִחית,  ַהּנִ ְוַהְצָלַחְתֶכם  ְלטֹוַבְתֶכם  ּתֹוֵקק  ׁשְ ַהּמִ ֲאִביֶכם  ְבֵרי  ּדִ

י  ּכִ לֹום, ַאְך ַלה' הֹוַחְלנּו  ְוׁשָ ם ַחס  ִחּנָ ּבְ ְוִטְרָחִתי  ִויִגיָעִתי  ִויִגיַעְתֶכם  ְהֶיה ִטְרַחְתֶכם  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ

אי לֹא  ֱאֶמת. ּוְבַוּדַ ַנְתֶכם ְלטֹוָבה ּבֶ ֱאֶמת, ְוַגם ַכּוָ ָנִתי ְלטֹוָבה ּבֶ ּוָ ל ּכַ ּכָ ֲעלּומֹות ׁשֶ הּוא יֹוֵדַע ּתַ

ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  ְוַהּנֹוָרא  דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ ְרצֹון  ַלם  ׁשְ ּיֻ ׁשֶ ן  ִיּתֵ ִמי  ַאְך  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ָלִריק  ע  ִנּגַ

הּוא רֹוֶצה ַלֲהִביֵאנּו ֵאָליו, ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ְכִלית ַהּטֹוב ׁשֶ יַע ֶאל ַהּתַ ה ְלַהּגִ ְזּכֶ ּנִ ִלְבָרָכה, ׁשֶ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ל  ה ּוְרִחיְמָתן ֲעִזיָזא, ִחְזקּו ְוִאְמצּו ְלַבְבֶכם ּכָ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ַרב ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
ר  ֲאׁשֶ ָהָאָדם רֹוֶצה יּוַכל ִלְפעֹל ּכַ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ַהְמַיֲחִלים ַלה'. ֵעיֵניֶכם ָהרֹואֹות ׁשֶ

ִמיד  ּתֹוֵקק ּתָ ל ְיֵמיֶכם ַלֲחׁשֹק ּוְלִהׁשְ קּו ּכָ ְתַחּזְ ה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּתִ ם ַהְרּבֵ ָבר ְרִאיֶתם ַוֲהַבְנּתֶ ּכְ

ְזּכּו  ּתִ ַעד  ִניעֹות  ַהּמְ ֶיֶתר  ל  ּכָ ם  ּגַ ר  ּבֵ ְלׁשַ ְזּכּו  ּתִ ַעד  ַלֲאִמּתֹו  ֱאֶמת  י  ְלַאְנׁשֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ

ה ָהיּו רֹוִצים ִלְמנַֹע ֶאְתֶכם ַחס  ה ִמּמַ ל ָהַרַעׁש ַהּזֶ ְדעּו ַמה ּכָ נַֹעם ה' ְוכּו'. ְוָאז ּתֵ ַלֲחזֹות ּבְ

ַרְך.  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ינּו ְוכּו' ְוִיְראּו ׂשֹוְנֵאינּו ְוֵיבֹוׁשּו ּבְ חֹוק ּפִ ֵלא ׂשְ לֹום, ָאז ִיּמָ ְוׁשָ
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פא

ם, יֹום ג' קַֹרח תקצ"ב. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ֶכם. י ה' ִעּמָ יָראּו ּכִ לֹום ָלֶכם ַאל ּתִ לֹוֵמנּו ׁשָ י ׁשְ ִני ֲחִביִבי ֵנרֹו ָיִאיר ּוְלָכל ַאְנׁשֵ ֲאהּוִבי ּבְ
ְנָין  ַרְך ַיַעְזֵרנּו ִלְגֹמר ַהּבִ ם ִיְתּבָ ֵ לֹום, ַהּשׁ ד ְלאּוַמאן ְלׁשָ ה ֲאִני מּוָכן ִלְנסַֹע ִמּיָ ְוִהּנֵ

י  ל ָחָדׁש, ּוְמֹאד ֶהֱחִייֶתם ַנְפׁשִ ע רּוּבָ ְך ַאְרּבַ י ִעם ַהּסַ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ה ִמְכּתָ דֹוׁש ְמֵהָרה. ְוִהּנֵ ַהּקָ

ְוכּו',  ָעְלֶכם  ּפָ ה'  ם  ּלֵ ְיׁשַ ְלַהֲעִריְך,  ְוֵאין  ֵער  ְלׁשַ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ה  ַעּתָ ַהֶהְכֵרַח  דֹול  ּגָ י  ּכִ ֶזה,  ּבָ

ה  ּמָ ּכַ ֶזה  ַז"ל,  הּוא  ּבֹו  עֹוֵסק  ׁשֶ ְפָלא  ְוַהּנִ דֹוׁש  ַהּקָ ְנָין  ּבִ ּבַ דֹול  ּגָ ֵחֶלק  ָלֶכם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְוִתְזּכּו 

ֲעׁשּוִעים ְלָפָניו  ֲעֶלה ׁשַ ּיַ ר ְוכּו', ַעד ׁשֶ ים ַעד ֵאין ִמְסּפָ ֵכִנים ַרּבִ ים ַעל ְיֵדי ׁשְ ּתִ ְתַרּבּו ַהּבָ ּיִ ׁשֶ

ּלֹא ָעלּו ִמימֹות עֹוָלם. ַרְך ׁשֶ ִיְתּבָ

י  י ֶאת ַרּבִ ִבין ֵמַעְצְמָך, ַאְך ֵמַאֲהַבְתֶכם ִהְכַרְחּתִ ר ּתָ ֲאׁשֶ ה ְמֹאד ּכַ ְוִהּנֵה ֲאִני ָטרּוד ַעּתָ
דֹוׁש  ָחג ַהּקָ ְרנּו ּבֶ ּבַ ּדִ ל ַהּתֹוָרה ׁשֶ ַקת ּכָ ַתן ִלי ַהְעּתָ ּנָ ים ַנחּום ֵנרֹו ָיִאיר, ַעד ׁשֶ ַחּיִ

ְליֹונֹות[  ה ּבֹוִגין ]ּגִ לׁשָ ַמח ְלָבָבם. ְוֵהם ׁשְ ָפָניו. ִיְראּו ֵעיֵניֶהם ְוִיׂשְ ּלְ ת קֶֹדׁש ׁשֶ ּבַ ֶהָעַבר ּוְבׁשַ

ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ִאם  ִלי  ְוַיֲחִזירּו  ד,  ִמּיָ יקּוָה  ַיְעּתִ ִיְרצּו  ְוִאם  ֶעְבֵריֶהם,  ֵני  ְ ִמּשׁ תּוִבים  ּכְ ָוֵחִצי 

ָלל. ר ְלַהֲאִריְך ּכְ ִחיָצה ִאי ֶאְפׁשָ לֹום ְלֵביִתי, ּוִמּגֶֹדל ַהּנְ ָאבֹוא ְלׁשָ ׁשֶ ּכְ

ְצִחית. טֹוַבְתֶכם ְוַהְצָלַחְתֶכם ַהּנִ ְבֵרי ֲאִביֶכם ֶהָחֵפץ ּבְ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

פב

ת תקצ"ב אּוַמאן. ת ֻחּקַ ָרׁשַ ת קֶֹדׁש ּפָ ּבַ ם, מֹוָצֵאי ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ַרב ׁשָ

ת קַֹרח ֶהָעַבר, ּוְבאֹותֹו ַהּיֹום ְלֵעת ֶעֶרב ָסמּוְך ִלְכִניַסת  ָרׁשַ ה אֹור ְליֹום ו' ּפָ אִתי ֵהּנָ ּבָ
א ָהָאדֹון  ּבָ יׁשּוָעתֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ַהּנֹוָראֹות, ׁשֶ ַרְך ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ת קֶֹדׁש ֲעָזָרנּו ַהּשׁ ּבַ ׁשַ

ְוָנַתן  ָמֵלא  ֶפה  ּבְ ים  ְוִהְסּכִ נּו,  ּלָ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ְנָין  ַהּבִ ַעל  ֹפה  ּדְ ָהִעיר[  ל  ]מֹוׁשֵ ע  ַראְדִניְצׁשֶ ַהּגַ

ַרְך. ּוֵמֵאֶליָך  ה ֲעָזָרנּו ַרֲחָמיו ִיְתּבָ ָקרֹוב. ַעד ֵהּנָ ְגֹמר אֹותֹו ּבְ ּנִ ְרׁשּות ִלְבנֹותֹו, ּוֵבֵרְך אֹוָתנּו ׁשֶ

טֹוב  ה  ְוַעּתָ ְלָך;  דּוַע  ּיָ ּכַ ַרב  ְזַמן  ה  ְמַצּפֶ ָהִייִתי  ֶזה  ַעל  י  ּכִ ַהּזֹאת,  ַהְיׁשּוָעה  עֶֹצם  ִבין  ּתָ

בּוַע  ָ ּשׁ ְנָין ּבַ יּהַ ַהּבִ ה ְלַהְגּבִ ְזּכֶ ּנִ נּו, ׁשֶ ן ְיִהי ה' ִעּמָ א, ּכֵ ׁש ְלַהּבָ ְלהֹודֹות ַלה' ַעל ֶהָעָבר ּוְלַבּקֵ
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ר ְלַהֲאִריְך.  ִתיָבה ִאי ֶאְפׁשָ ֵלי ּכְ ַהּזֹאת ּוְלָגְמרֹו ְמֵהָרה, ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ּוֵמֲחַמת ֲאִפיַסת ּכְ

ם  אי ִיְגֹמר ּגַ ַוּדַ ּבְ ִמיד ׁשֶ ה' ְוִלְבטַֹח ּבֹו ּתָ ק ּבַ ְוַגם ַעל ְיֵדי ַהְיׁשּוָעה ַהּזֹאת ָראּוי ָלֶכם ְלִהְתַחּזֵ

ְוִתְרֶאה  נּו.  ִעּמָ ְלַהְפִליא  ִהְתִחיל  ר  ֲאׁשֶ ַהּטֹוָבה  תֹו  ֻעּלָ ּפְ ְפָרִטּיּות  ּבִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ִעם 

ׂשֹורֹות  ּבְ ֹמַע  ִלׁשְ נּו  ְיַזּכֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָמחּו.  ְוִיׂשְ ֲעָנִוים  ְמעּו  ִיׁשְ ִלְבֶרְסֶלב,  זֹאת  ְלהֹוִדיַע 

ִמיד. טֹובֹות ּתָ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

פג

ָלק תקצ"ב. ם, יֹום ד' ּבָ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

לֹום ְלָך ּוְלֵביְתָך. לֹום ׁשָ ִני ֲחִביִבי ׁשָ ֲאהּוִבי ּבְ

ין ַהּיֹום  ּבֵ ּבּור ֵמַאַחר ׁשֶ דֹול. ְוֵאין ְלַהְרִחיב ַהּדִ י ַהּיֹום, ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת ּגָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ֶזה  ָתב  ּכְ ּוִמּמֹוֵסר   . ַתְבּתָ ּכָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ּפֹה  ְהֶיה  ּתִ ְלָמָחר 

ְדָרׁש  ית ַהּמִ ְנַין ַהּבֵ יּהַ ּבִ ִכינּו ְלַהְגּבִ ּזָ ה, ׁשֶ ר ֲעָזָרנּו ַעד ֵהּנָ ַמע ִנְפְלאֹות ְיׁשּוַעת ה' ֲאׁשֶ ׁשְ ּתִ

ֵלמּות  ׁשְ ה ְלָגְמרֹו ּבִ ְזּכֶ ּנִ נּו ׁשֶ ן ְיִהי ִעּמָ ה ה'. ּכֵ דֹוִלים ַמֲעׂשֵ ַרְך, ּגְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ דֹוׁש ּבְ ַהּקָ

ִריִכין  ּצְ ֶ ּשׁ ם ַמה  דֹוׁש, ְוִלְפעֹל ׁשָ ָנה ַהּקָ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ְפָרט ּבְ ּבִ ָנה.  ַכּוָ ּבְ ם  ל ׁשָ ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ְמֵהָרה 

ר  יׁשּוַעת ה' ֲאׁשֶ ַמח ּבִ ן ְיִהי ָרצֹון, ְוָתִגיל ְוִתׂשְ ְכָלל ּוִבְפָרט ָאֵמן ּכֵ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבִ ִלְפעֹל ּכָ

א  ִויַמּלֵ ַרֲחָמיו  ּבְ רֹום  ֵיָעֵתר ָלנּו ה' ִמּמָ ָכל יֹום ַעד  ּבְ ׁש,  ְנַבּקֵ א  ְלַהּבָ ְוַעל  ה.  ֵהּנָ ֲעָזָרנּו ַעד 

י  לֹום, ּכִ אי לֹא ַיֲעזֹב אֹוָתנּו ְלעֹוָלם ַחס ְוׁשָ ַוּדַ י ּבְ ים, ּכִ ַרֲחָמיו ַהְמֻרּבִ ֲאלֹוֵתינּו ְלטֹוָבה ּבְ ִמׁשְ

לֹא ִיּטֹשׁ ה' ֶאת ַעּמֹו ְוכּו'.

ַעְדֶכם. יר ּבַ ה ִלְראֹוְתָך ְמֵהָרה ּוַמְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי פדִמְכּתְ

<חודש>

קלא ְּתְמִֵ ֵב ת י סי ז"

פד

ַתּמּוז תקצ"ב. ם, יֹום א' י"ז ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

י ַנְחָמן ֵמַהְייִסין ִעם ֶאָחד  ת קֶֹדׁש ֶהָעַבר ַעל ְיֵדי ַרּבִ ּבַ יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ י ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ְבָך  ַלְחּתָ ִמְכּתָ ּלֹא ׁשָ ֶ י ַיֲעקֹב. ְוִנְפֵלאִתי ָעֶליָך ַמה ּשׁ ב ֵמַרּבִ ם ִמְכּתָ ל ָחָדׁש, ּגַ רּוּבָ

ר  ֲאׁשֶ נּו ַז"ל ּכַ י ַנְחָמן ֶנֶכד ַרּבֵ ְפָרט ְלהֹוִדיֵעִני ֵמַרּבִ אְסט ]ַהּדַֹאר[, ּבִ ַהּיֹום ַעל ְיֵדי מֹוִליֵכי ַהּפָ

ה, ַאְך  ן ְקָצת ַצַער ִמּזֶ ם ּכֵ ָהָיה ִלי ּגַ י ׁשֶ לֹוְיז, ַאף ַעל ּפִ ַהּקְ קֹום ּבְ ה אֹודֹות ַהּמָ יָך. ְוִהּנֵ ִהְזַהְרּתִ

י  ַמְעּתִ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ה ּכַ בֹוד עֹוָלם ַהּזֶ ָאנּו ְרחֹוִקים ִמּכְ ָבר ָיַדְעּתָ ׁשֶ י ּכְ ּסּוִרים, ּכִ י ַהּיִ ְלּתִ לֹא ִהְגּדַ

בּועֹות  ׁשָ ּבְ ה  ִמּזֶ ה  ַהְרּבֵ ְרנּו  ּבַ ּדִ ּוְכָבר  ֵעת;  ָכל  ּבְ ֵעיֵנינּו  ּבְ רֹוִאים  ָאנּו  ר  ְוַכֲאׁשֶ ַז"ל,  ּנּו  ִמּמֶ

ה ָהֶעְליֹוָנה  ֻקּדָ ֵדי ְלִהְתָקֵרב ַלּנְ ִמים ּכְ ִפיכּות ּדָ ְזיֹונֹות ּוׁשְ ה ְצִריִכים ִלְסּבֹל ּבִ ה ְוַכּמָ ּמָ ֶהָעַבר ּכַ

ְוָכל  ְוכּו'  לּות  ּגָ ּבַ בֹוד  ַהּכָ ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ ְמבָֹאר  ַז"ל,  ְדָבָריו  ּבִ ְמקֹומֹות  ה  ַכּמָ ּבְ עֹוד  ְוֵכן  ְוכּו'; 

ה ָרחֹוק  ַאּתָ ֵעיֶניָך ְוִנְדֶמה ְלָך ׁשֶ ה ּבְ ּדֹור ְוכּו'. ְוִאם ָקָטן ַאּתָ ּבַ ִנים ׁשֶ י ּפָ בֹוד ֵאֶצל ָהַעּזֵ ַהּכָ

ְזיֹונֹות  ּבִ ִריִכים ִלְסּבֹל  ּצְ ן ׁשֶ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ א ִמּכָ ַרּבָ יָך, ַאּדְ ּנּו ַז"ל ַעל ְיֵדי ַמֲעׂשֶ ְמֹאד ִמּמֶ

ָכל ֵעת, עֶֹצם  ח ּבְ ּכַ ׁשְ ִני ְזכֹר ַאל ּתִ מֹו ַז"ל. ָנא ּבְ ֵרא ַעל ׁשְ רֹוִצים ְלִהּקָ ׁשֶ ִמים ּכְ ִפיכּות ּדָ ּוׁשְ

יקּו  ר לֹא ַיְסּפִ מֹו ַז"ל, ֲאׁשֶ ַרְך ִלְהיֹות ִנְקָרא ַעל ׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ָחַמל ָעֵלינּו ַהּשׁ ַהֶחֶסד ְוָהַרֲחִמים ׁשֶ

ַרְך ֵאינֹו עֹוֵזב  ם ִיְתּבָ ֵ י ֵכן ַהּשׁ ַאף ַעל ּפִ ְפָרט ׁשֶ ל ַעל ֶזה ְוכּו' ְוכּו', ּבִ ל ָיֵמינּו ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ ּכָ

ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ יֹון  ִבּזָ ּבְ ּלֹא  ׁשֶ ם  ׁשָ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָמקֹום  ְלָך  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְלָך  ַיֲעזֹר  אי  ּוְבַוּדַ אֹוָתנּו, 

ָכל  ׂש ּבְ ׁש ּוְתַחּפֵ בֹות ְיֵתרֹות, ּוְתַבּקֵ יְך ָעֶליָך ַמֲחׁשָ ק ַעְצְמָך ִלְבִלי ְלַהְמׁשִ ה ַחּזֵ ַרְך. ֵמַעּתָ ִיְתּבָ

אי ַהּכֹל ְלטֹוָבה,  ַוּדַ ּבְ ַחְסֵדי ה' ׁשֶ ֲאִמין ּבְ ָבר ֵאיֶזה ַצד ְלטֹוָבה, ְוִאם לֹא ּתּוַכל ִלְמצֹא, ּתַ ּדָ

י ַנְחָמן ֵמִעְנַין  יָך ַעל ְיֵדי ַרּבִ ה הֹוַדְעּתִ ָעֵבד ַרֲחָמָנא ְלָטב ָעֵבד. ְוִהּנֵ ל ּדְ ב ָאָדם לֹוַמר ּכָ י ַחּיָ ּכִ

בּוַע  ׁשָ י ִלְנסַֹע ּבְ ַדְעּתִ ֲחַמת ֶזה ּבְ ּמֵ ְנָין, ְוׁשֶ אּוַמאן ַעל ַהּבִ ה ֵנרֹו ָיִאיר ּבְ י ֹמשֶׁ ַתן ַרּבִ ּנָ עֹות ׁשֶ ַהּמָ

יֹום  ּבְ ַהְינּו  ּדְ זֹאת,  בּוַע  ׁשָ ּבְ ִלי  לַֹח  ִלׁשְ ַרק  ַאֵחר  ֹאֶפן  ּבְ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ַאל  ן  ּכֵ ַעל  ְלאּוַמאן.  זֹאת 

ֶזה ִיְהֶיה ִנְדָבְתָך; ְוַהּמֹוָתר  ל ָחָדׁש, ּבָ ה רּוּבָ לׁשָ ָעה אֹו ׁשְ ְרִביִעי לֹא ְיֻאַחר, ְלָפחֹות ַאְרּבָ

ְנָין.  ַהּבִ "ל ְוַלֲעסֹק ּבְ עֹות ַהּנַ ץ ֵאיֶזה ָמעֹות ְלָצֵרף ַלּמָ אּוַכל ְלַקּבֵ ֵדי ׁשֶ ְמׁשֹון, ּכְ י ׁשִ ן ַעל ַרּבִ ּתֵ ּתִ

ֲאָצֵרף  ׁשֶ י ִאם ּכְ ְנָין, ּכִ ַהּבִ ן ֵאיִני ָיכֹול ַלֲעסֹק ּבְ ל ָחָדׁש, ַעל ּכֵ ִעים רּוּבָ ב ַאְרּבָ ָבר ֲאִני ַחּיָ י ּכְ ּכִ

ם  ֵ ְוַהּשׁ ַאֵחר.  ֹאֶפן  ּבְ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ְוַאל  ַעְצְמָך,  ּבְ ִבין  ּתָ ר  ֲאׁשָ ּכַ ַסְך,  ֵאיֶזה  עֹוד  "ל  ַהּנַ עֹות  ַלּמָ

ֵלמּות ְמֵהָרה. ׁשְ ְנָין ּבִ לֹום, ְוַיַעְזֵרנּו ִלְגֹמר ַהּבִ ֶעְזִרי ְויֹוִליֵכִני ְלׁשָ ַרְך ִיְהֶיה ּבְ ִיְתּבָ

ַעְדָך. יר ּבַ ה ִליׁשּוָעְתָך ּוַמְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי פדִמְכּתְ ְּתְמִֵקלב ֵב ת י סי ז"

ְפָלג מֹוֵרנּו ָהַרב ַיֲעקֹב ֵנרֹו ָיִאיר. לֹום ִליִדיִדי ָהַאְבֵרְך ַהּמֻ ְוׁשָ

ּבּוִרים  ה ּדִ י ֶאת ַמְכאֹוֶביָך, ַאְך ֵאין ִלי ַעּתָ י ַזֲעָקְתָך, ְוָיַדְעּתִ ַמְעּתִ י, ְוׁשָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ַרּבּו  ַאְך  ּפֹה,  ָרִגיל  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ְלָפֶניָך  טֹוב  ָהָיה  אי  ּוְבַוּדַ ְלָך.  ִלְכּתֹב  ָראּוי  ּכָ

ְרֶאה לֹא ּתּוַכל ִלְהיֹות ּפֹה ַעד  ע ִאם ִיְרֶצה ְלאּוַמאן, ּוְכִפי ַהּנִ בּוַע זֹאת ֶאּסַ ִניעֹות, ּוְבׁשָ ַהּמְ

ַלח  ר ִיׁשְ ם, ְוֶאת ֲאׁשֶ ֵ ְהיּו ָאז ּפֹה ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ָתם ּתִ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ּוֵמַהּסְ ת ַנֲחמּו ַהּבָ ּבַ ׁשַ

ָבר ָיַדְעּתָ ְוֵהַבְנּתָ  י ּכְ ִני, ּכִ ה ֲחַזק ַוֲחַזק ּבְ ַרְך ְלֵעת ַעּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ָך ּבְ ר ִעּמְ ִפי ֲאַדּבֵ ה' ּבְ

ד" )ִאּיֹוב ה, ז(, ּוֵפְרׁשּו  י ָאָדם ְלָעָמל יּוּלָ ֲעבֹר ַעל ָהָאָדם, "ּכִ ּיַ ֶהְכֵרַח ׁשֶ עֹוֵבר ָעֶליָך ּבְ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ׁשֶ

ת ַהּתֹוָרה,  ַ ל ְקֻדּשׁ ר ְלַקּבֵ ָלל ִאי ֶאְפׁשָ לֹא ָעָמל ּכְ ִרין צט:( ַלֲעַמל ּתֹוָרה, ֲאָבל ּבְ ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )ַסְנֶהּדְ

ַרְך ׁשֹוֵלַח ַעל ָהָאָדם ָעָמל  ם ִיְתּבָ ֵ ֲאִמין )ְמִגיָלה ו:(. ֲאָבל ֵאין ַהּשׁ י ַאל ּתַ י ָמָצאִתי ְולֹא ָיַגְעּתִ ּכִ

ּלֹא יּוַכל ַלֲעֹמד ּבֹו. ִויִגיָעה ׁשֶ

ֶזה  בֹות ָזרֹות, ְוֵיׁש ּבָ ֲחׁשָ ה ְמֹאד ְמֹאד ֵמֲחַמת ִרּבּוי ַהּמַ ל ָקׁשֶ ּלֵ ִהְתּפַ ּלְ ּוְכָבר ָידּוַע ָלנּו ׁשֶ
ַעְצמֹו  ִעין  ַיּגְ ּמְ ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ ָלל  ַהּכְ ַאְך  ַהְיִריָעה,  יק  ְסּפִ ּתַ ּלֹא  ׁשֶ ה  ַהְרּבֵ ר  ְלַדּבֵ

ַעְצמֹו ָיָקר  ָראּוי, ֶזה ּבְ ל ּכָ ּלֵ ֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתּפַ י ׁשֶ ל ַאף ַעל ּפִ ּלֵ ּוַמְכִריִחין ֶאת ַעְצמֹו ְלִהְתּפַ

י ָעֶליָך הַֹרְגנּו  ים מד, כג( "ּכִ ִהּלִ ְבִחיַנת )ּתְ נֹות, ּבִ ָקְרּבָ ב ּכְ ַרְך, ְוֶנֱחׁשָ ם ִיְתּבָ ֵ ֵעיֵני ַהּשׁ ְמֹאד ְמֹאד ּבְ

ר  בֹות ִאי ֶאְפׁשָ ֵני ַמֲחׁשָ ְ ּשׁ ם ְזכֹר ֵהיֵטב ׁשֶ יחֹות ָהַר"ן יב(. ּגַ ְדָבָריו ַז"ל )ׂשִ ְמבָֹאר ּבִ ָכל ַהּיֹום" ְוכּו', ּכַ

ָרה ֵלאלַֹקי  ל "ֲאַזּמְ ׁשּום ֹאֶפן )תורה רל"ג(, ְוַגם ְזכֹר ֵהיֵטב ֵהיֵטב ַהּתֹוָרה )רפ"ב( ׁשֶ ַיַחד ּבְ ִלְהיֹות ּבְ

ָכל יֹום, ְוַגם ְזכֹר  ּה ּבְ ָנה, ְוֵתֵלְך ִעּמָ יׁשָ ֵעיֶניָך ּכִ ְהֶיה ּבְ ם ָיֶפה ָיֶפה, ְולֹא ּתִ ן ׁשָ עֹוִדי", ּוְתַעּיֵ ּבְ

ן, ּוְבַחְסֵדי  ם ּכֵ ֶזה ּגַ ן ָיֶפה ְוֵתֵלְך ּבָ ַעּיֵ ם ּתְ ָבה, ְוַגם ׁשָ ה ַלּתֵ ֲעׂשֶ סּוק צַֹהר ּתַ ַהּתֹוָרה )קי"ב( ַעל ּפָ

ֶהם. ֶהם ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ָך ּבָ ה' ּתּוַכל ְלַהֲחיֹות ַנְפׁשְ

ר  ֲאׁשֶ ּנּו, ּכַ יְלָך ִמּמֶ ּצִ ּיַ ה' ׁשֶ ַטח ּבַ ְגִזים ָעֶליָך, ּבְ ׁש ְלָך ֵמָאִביָך ַהּמַ ּיֵ ָחִדים ׁשֶ ּסּוִרים ְוַהּפְ ְוַהּיִ
אי  ה יֹוֵתר. ּוְבַוּדַ ה ַהְרּבֵ ה ְוָכֵאּלֶ ֵאּלֶ ִניעֹות ּוְפָחִדים ּכָ ה ִמּמְ יל ַהְרּבֵ ָבר ִהּצִ ּכְ

ה  ה ַנַחת רּוַח ַהְרּבֵ ֲעׂשֶ ָכל ֵעת, ּתַ ת ָהֱאֶמת ּבְ ָך ְלִהְתָקֵרב ִלְנֻקּדַ ָאר ַעל ָעְמּדְ ְהֶיה ִנׁשְ ִאם ּתִ

ל  לֹום. ְוַדַעת ְלָנבֹון ָנָקל ְלָהִבין ּכָ ת אֹותֹו ַחס ְוׁשָ ַצּיֵ ה יֹוֵתר ֵמִאם ּתְ א ַהְרּבֵ ֶזה ּוַבּבָ ְלָאִביָך ּבָ

ָראּוי ְוַדי  ּבּור ּכָ ר ְלַהֲאִריְך ּוְלַהְרִחיב ַהּדִ ִתי ִאי ֶאְפׁשָ ע ְלָך, ּוִמּגֶֹדל ִטְרּדָ ה ַלה' ְויֹוׁשַ ֶזה. ַקּוֵ

ֵעת. ֶזה ּכָ ּבָ
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לֹא  ְלַבד,  ַרְך  ִיְתּבָ ְלַמֲענֹו  ֱאֶמת  ּבֶ ְלטֹוַבְתֶכם  ַע  ְעּגֵ ּוִמְתּגַ ֶהָחֵפץ  ָלֶנַצח  ֱאֶמת  ּבֶ אֹוַהְבָך  ְבֵרי  ּדִ

לֹום, ַרק ְלַמַען ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ְלַבד. ה ַחס ְוׁשָ ל עֹוָלם ַהּזֶ ה ְוָכבֹוד ׁשֶ ִנּיָ ִביל ׁשּום ּפְ ׁשְ ּבִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ִעם  ים  ַחּיִ ָהֹאַרח  ֵסֶדר  ּכְ ְתִחיל  ּתַ ׁשֶ ָהֳאָפִנים  ָכל  ּבְ ְלָפֶניָך  טֹוב  אי  ַוּדַ ּבְ ּמּוד,  ַהּלִ ִעְנַין  ּבְ
ֶעְזַרת  ּבְ ְגֹמר  ּתִ ׁשֶ ַעד  יֹום  ָכל  ּבְ ין  ּפִ ּדַ ה  ּמָ ּכַ ָקבּוַע  ֹחק  ְלָך  ע  ְוִתְקּבַ ֶאֶרץ,  י  ִגּנֵ ַהּמָ

ל ְיֵמי  ְנהֹג ּכָ ְלָחן ָערּוְך, ְוַתֲחזֹר ְוַתְתִחיל ְוכּו'. ְוֵכן ּתִ ָעה ֶחְלֵקי ׁשֻ ל ָהַאְרּבָ ַרְך ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

יָך, ּוָבֶזה ֵייִטיב ְלָך ָלַעד. ַחּיֶ

פה

ָבִרים תקצ"ב. ת ּדְ ָרׁשַ ת קֶֹדׁש ּפָ ּבַ יֹום ו', ֶעֶרב ׁשַ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ְמֵהָרה  הֹוֵלְך  ָהָיה  ׁשֶ ַדע  ּתֵ עֹון[,  ]ׁשָ ייֶגיִריל  ַהּזֵ ְואֹודֹות  זֹאת,  ָעה  ׁשָ ּבְ י  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ
ת יֹום,  ּדַ ָהָיה ָרץ יֹוֵתר ִמּמִ ְמֵעת ְלֵעת ׁשֶ מֹוֶנה ִמּנּוִטין ]ַדּקֹות[ ּבִ ֵעֶרְך ׁשְ ְקָצת ּבְ

ִלי ְמרּוָצה ְולֹא ְלַאט יֹוֵתר ֵמָהָראּוי ַרק כ"ד  ָראּוי ּבְ ֵלְך ּכָ ּיֵ ל ָהאּוָמן ׁשֶ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ְרֶאה ׁשֶ ן ּתִ ַעל ּכֵ

יֹום  ת  ִמּדַ ֹמר  ִלׁשְ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַיַעְזֵרנּו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ְלֵעת.  ְמֵעת  ּבִ עֹות  ׁשָ ָעה[  ְוַאְרּבָ ִרים  ]ֶעׂשְ

ר ְלַהֲאִריְך. ת ִאי ֶאְפׁשָ ּבָ ִניַסת ׁשַ לֹום, ּוֵמֲחַמת ּכְ ָעה ַחס ְוׁשָ ד ׁשּום ׁשָ ת ַלְיָלה ִלְבִלי ְלַאּבֵ ּוִמּדַ

יֵבנּו ה' ֵאֶליָך ְוכּו',  ת ֲהׁשִ ׁשַ ּקָ ינֹות ּבַ ה ִלְפעֹל ַעל ְיֵדי ַהּקִ ְזּכֶ ּנִ ְמַרֵחם ִצּיֹון ְיַרֵחם ָעֵלינּו, ׁשֶ
ָאַמר ִיְרְמָיה  ת ֵאיָכה ׁשֶ ְמִגּלַ לּוִלים ּבִ ם ּכְ ּלָ ּכֻ ינֹות ׁשֶ ְכִלית ֲאִמיַרת ַהּקִ ר ּתַ ה ִעּקַ ּזֶ ׁשֶ

ְך  ִים ִלּבֵ ְפִכי ַכּמַ ם "ׁשִ ַקּיֵ ּנְ ר ׁשֶ יֵבנּו" ְוכּו'. ְוָהִעּקָ ּסֹוף "ֲהׁשִ ם ּבַ ַסּיֵ ּמְ רּוַח ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ ִביא ּבְ ַהּנָ

ֵחנּו ַעד  ּמְ ָכל יֹום, ְוָיׁשּוב ֵאֵלינּו ִויַרֲחֵמנּו ִויַנֲחֵמנּו ִויׂשַ עֹוֵרר ַרֲחָמיו ּבְ ּנְ ֵני ה'", ַעד ׁשֶ נַֹכח ּפְ

ֶזה  ְלָכל  יַע  ְלַהּגִ ָעֵלינּו  ָיֵגן  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּוְזכּות  ִמיד.  ּתָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ְלָעְבדֹו  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ

ִעְקבֹות  לּו ּבְ ים ַהּלָ ִעּתִ ָכל יֹום ָויֹום ּבָ נּו ּבְ ה ִעּמָ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ י לֹא ָדָבר ֵריק הּוא ַמה ּשׁ ְמֵהָרה, ּכִ

ָכל  ּבְ ּוְצִריִכים ָאנּו ְלַהֲחיֹות ַעְצֵמנּו  ְוֶאָחד;  ל ֶאָחד  ּכָ ּוִבְפָרִטּיּות ִעם  ְכָלִלּיּות  ּבִ יָחא,  ְמׁשִ

ֵמֵגן  הּוא  ׁשֶ ת קֶֹדׁש  ּבַ ׁשַ ְמַחת  ְוׂשִ ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ּוְביֹוֵתר  ֶפׁש,  ַהּנֶ יִבין ֶאת  ַהְמׁשִ ים  ַמְטַעּמִ ִמיֵני 

ַעל ַהּכֹל.

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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פו

ם, יֹום ד' ֵעֶקב תקצ"ב. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ּלֹא  ֶ ה ּשׁ י ְצלּוָלה ִמּמַ ְעּתִ דֹול ֵמִעְסְקָך, ּוְביֹוֵתר ֵאין ּדַ י ְוָהָיה ִלי ַצַער ּגָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ְכּתֹב ִלי  ן ּתִ ָבר, ַעל ּכֵ ן ַהּדָ ּקֵ ָבר ִנְתּתַ ָך ִאם ּכְ ב ֵמִאּתְ י ֲעַדִין ׁשּום ִמְכּתָ ְלּתִ ִקּבַ

ֵעת. ָבר עֹוֵמד ּכָ ָתב ֶזה ֵאיְך ַהּדָ ֶכף ַעל ְיֵדי מֹוֵסר ּכְ ּתֵ

ָבר, ְוֵאין  ד ְלׁשּום ּדָ ְעּבָ ְהֶיה ְמׁשֻ ֱאֶמת ְולֹא ּתִ ן חֹוִרין ּבֶ ְהֶיה ּבֶ ּתִ ַרְך ַיֲעזֹר ְלָך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ְוַהּשׁ
ֵהר  ֵהר ְוִהּזָ ם ִהּזָ ֵ ם ְלַמַען ַהּשׁ ֵ ּתֹוָרה; ְלַמַען ַהּשׁ עֹוֵסק ּבַ א ִמי ׁשֶ ן חֹוִרין ֶאּלָ ְלָך ּבֶ

ר,  ֶאְפׁשָ ל ַמה ּדְ ָכל יֹום ּכָ ה ּבְ ח ֶאת ַעְצְמָך, ַוֲחטֹף ֶוֱאכֹל ֲחטֹף ֶוֱאכֹל ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ּכַ ׁשְ ְלַבל ּתִ

ָאסּור  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )ָאבֹות ב, ד( ׁשֶ ֶ ֵעיֶניָך ַמה ּשׁ ה רֹוֶאה ּבְ ַאּתָ ַעְצְמָך ׁשֶ ַתְבּתָ ּבְ ר ּכָ ְוַכֲאׁשֶ

ְרנּו  ּבַ ּדִ ֶ ּשׁ ּוַמה  ֶהָעַבר,  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ְרנּו  ּבַ ּדִ ֶ ּשׁ ַמה  ח  ּכַ ׁשְ ּתִ ַאל  ְזכֹר  ֶנה;  ֶאׁשְ ֶאְפֶנה  ִלְכׁשֶ לֹוַמר 

ְלֹחם  ָחִליָלה.  ָעֶליָך  לּו  ְמׁשְ ּיִ ׁשֶ בֹוֶתיָך  ַמְחׁשְ יַח  ּנִ ּתַ ְוַאל  ָבר,  ִמּכְ ַמְעּתָ  ָ ּשׁ ֶ ּשׁ ּוַמה  בּועֹות  ׁשָ ּבְ

ר  , ְוָהִעּקָ ַמְעּתָ ְוֵהַבְנּתָ ָ ּשׁ ָרִכים ְוָהֵעצֹות ׁשֶ ה ּוְבָכל ַהּדְ ֲעׂשֶ ב ְוַאל ּתַ ׁשֵ ֶהם, ּוְבַרח ֵמֶהם ּבְ ִעּמָ

ִנים  ל ּפָ א ַעל ּכָ ְרּדָ ָכל יֹום, ּוְבֵעת ַהּטִ עֹות ּבְ ה ׁשָ ּמָ ים ַלּתֹוָרה ּכַ ע ִעּתִ ְקּבַ ִנים ּתִ ל ּפָ ַעל ּכָ ׁשֶ

א  ְרּדָ ְלּבּול ְוַהּטִ עֹות ִמּתֹוְך ַהּבִ ִבין ֵאיְך ִלְגנֹב ְוִלְגזֹל ָיִמים ְוׁשָ עֹות ְקַטּנֹות. ּוֵמֵאֶליָך ּתָ ֵאיֶזה ׁשָ

ים. ים טֹוִבים ַוֲאֻרּכִ י ֱאֶמת. ַחּיִ י ֶנַצח. ַחּיֵ י עֹוָלם ַחּיֵ ֶהם ַחּיֵ ל ֶהֶבל, ַלֲחטֹף ּבָ ׁשֶ

ָך ְמֵהָרה. ֹמַע טֹוב ֵמִאּתְ ה ִליׁשּוָעה, ְוִלׁשְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

פז

ם, יֹום א' ְרֵאה תקצ"ב. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני. ֲאהּוִבי ּבְ

ּלֹו  ּכֻ ד  ִמּיָ ּוָקָראִתי  ת,  ּבָ ׁשַ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ֵעת  ּבְ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ י  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ
ר  ֵמֲאׁשֶ ִלי  ַאְרּתָ  ּבֵ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ָך,  ּלְ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ֵמֲאִריכּות  ְוֶנֱהֵניִתי  ֵמַאֲהָבְתָך, 

ַרְך  ל ֶזה ְרָמִזים ֵמִאּתֹו ִיְתּבָ ּכָ ה נֹוֵתן ֵלב ְקָצת ׁשֶ ַאּתָ ָרִאיִתי ׁשֶ ֶ ה ּשׁ ר ִמּמַ עֹוֵבר ָעֶליָך. ְוָהִעּקָ

עֹוֵבר  ֶ ָכל יֹום ַמה ּשׁ ְיָקא; ְוָכְך ָיֶפה ְלָך ְוָלנּו ָלׂשּום ֵלב ּבְ ַרְך ַעל ְיֵדי ֶזה ּדַ ְלָקֶרְבָך ֵאָליו ִיְתּבָ
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ָיְדָך ְלָהִבין  א. ְוִאם ֵאין ּבְ ְכִלית עֹוָלם ַהּבָ ִביל ּתַ ׁשְ י ַהּכֹל ּבִ רֹון ֵהיֵטב ּכִ ּכָ ֹמר ַהּזִ ָעֵלינּו, ְוִלׁשְ

יִמים  ׂשִ ּמְ ֶ ל ֶזה ְרָמִזים; ּוַמה ּשׁ ּכָ ֲאִמיִנים ׁשֶ ּמַ י ֵכן ָהֱאמּוָנה ׁשֶ ְפָרִטּיּות ָהְרָמִזים, ַאף ַעל ּפִ ּבִ

י ֵכן ֶזה ְלַבד  ְפָרִטּיּות ֵהיֵטב, ַאף ַעל ּפִ ֵאין ְמִביִנים ּבִ י ׁשֶ יַח ַעל ֶזה, ַאף ַעל ּפִ ּגִ ֵלב ָלֶזה ְלַהׁשְ

ּתּוַכל  ָכל ֵעת ׁשֶ ִלּמּוְדָך ּבְ ְתִמיד ּבְ ּתַ ם ׁשֶ ֵ "ל; ּוְלַמַען ַהּשׁ ּנַ ֶזה ּכַ ֲאִמיִנים ּבָ ּמַ ֶ טֹוב ְמֹאד ַמה ּשׁ

ׁש ְלָך  ּיֵ ה, ֵמֲחַמת ׁשֶ ִחּלָ ּתְ ַמן יֹוֵתר ִמּבַ יַח ַעל ַהּזְ ּגִ ה ָצִריְך ְלַהְתִמיד ּוְלַהׁשְ ה ַאּתָ ַלֲחטֹף, ְוַעּתָ

ל ָעֶליָך עֹל ּתֹוָרה ֵהיֵטב, ְוִתְפרֹק ֵמָעֶליָך  ַקּבֵ ּתְ ַרְך ְיַרֵחם ָעֶליָך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ה. ַהּשׁ ּטּוִלים ַהְרּבֵ ּבִ

ָלל. ַנאי ְלַהֲאִריְך ּכְ יַע, ְוֵאין ּפְ ֲחִרית ִהּגִ ת ׁשַ ִפּלַ ֶרְך ֶאֶרץ. ּוְזַמן ּתְ עֹל ּדֶ

ַעְדָך. יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

פח

ם, יֹום ד' ְרֵאה תקצ"ב. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

לֹום ִלְבִני ֲחִביִבי ֵנרֹו ָיִאיר. ַרב ׁשָ

ָבַרי  ּדְ ׁשֶ רֹוֶאה  ֲאִני  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ְמֹאד,  ְמֹאד  ְוֶנֱהֵניִתי  ֶזה,  ְליֹום  אֹור  ְבָך  ִמְכּתָ י  ְלּתִ ִקּבַ
רֹון  ּכָ ה עֹוֵסק ַלֲחזֹר ַהּזִ ר ַאּתָ ם ֶאְצְלָך ּתֹוָדה ָלֵאל, ַוֲאׁשֶ ים רֹשֶׁ ים עֹוׂשִ ּיִ ָהֲאִמּתִ

י ַרק  ָעִמים. ּכִ ָכל יֹום ֲאָלִפים ּפְ ה ּבְ רֹון ַהּזֶ ּכָ ה, ְוָכְך ָיֶפה ְלָך ַלֲחזֹר ַהּזִ ּדָ ְך הּוא ַהּמִ י. ּכָ ָהֲאִמּתִ

יֹוְדִעין  ַהּכֹל  י  ּכִ א[,  ַהּבָ ָאֵתי ]עֹוָלם  ּדְ ָעְלָמא  ּבְ ִמיד  ּתָ ִלְזּכֹר  ה  ַהּזֶ ָלעֹוָלם  אנּו  ּבָ ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ

ַמן  ל ַהּזְ י ּכָ ה, ּכִ ַהֲעָבַרת ֶרַגע ַקּלָ אן ּבְ ֶזה ָהעֹוָלם, ּוְבֶהְכֵרַח ָלזּוז ִמּכָ ֵאין ׁשּום ְקִביעּות ּבְ ׁשֶ

יֹוֵתר  ַמן  ַהּזְ ִריַחת  ּפְ ֶאל  ֵהיֵטב  ְוַדְעּתֹו  ִלּבֹו  ים  ׂשִ ּמֵ ׁשֶ ְלִמי  ה  ַקּלָ ְלֶרַגע  ֲאִפּלּו  ב  ֶנֱחׁשָ ֵאינֹו 

ּתֹוָרה  ּכַֹח ֶאת ַעְצמֹו. ְוַעל ֶזה ִהְזִהיָרנּו ּבַ ר ְמֹאד ִלְבִלי ִלׁשְ ּבֵ ֵמעֹוף ַהּפֹוֵרַח, ּוְצִריִכין ְלִהְתּגַ

ה ַהּיֹום ָהָיה  ָבִרים" ְוכּו'. ְוִהּנֵ ח ֶאת ַהּדְ ּכַ ׁשְ ן ּתִ ָך ְמֹאד ּפֶ ֹמר ַנְפׁשְ ֶמר ְלָך ּוׁשְ ָ )ְדָבִרים ד( "ַרק ִהּשׁ

א  ה, ּבָ ֵאּלֶ ָבִרים ּכָ ֲאִני ּכֹוֵתב ּדְ ִעְנָין ֶזה. ּוְבָכל ֵעת ׁשֶ ים ּבְ י ֵאיֶזה ִחּדּוׁשִ ַתְבּתִ ּכָ ֶעְזִרי ׁשֶ ה' ּבְ

ּבּוִרים ֻמְכָרִחים ְלָך  ֵאּלּו ַהּדִ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ י ִנְדֶמה ִלי ּבְ ְרֶאה אֹוָתם. ּכִ ּתִ ן ׁשֶ י ִמי ִיּתֵ ְעּתִ ַעל ּדַ

י  ִלּבִ י ּבְ ְך, ְוָאַמְרּתִ י ּכָ ְבּתִ ִני ֲחִביִבי ִויִדיִדי. ְוַגם ַהּיֹום ָחׁשַ ה ּבְ יָך ִמּזֶ ָבר הֹוַדְעּתִ ר ּכְ ֲאׁשֶ ְמֹאד ּכַ

ְלָחם. ב ִעם ִמי ְלׁשָ ֲעַדִין ֵאין ִלי עֹוֵבר ָוׁשָ י ׁשֶ ָבִרים, ַאף ַעל ּפִ ד ֵאיֶזה ּדְ ק ִלְכּתֹב ְלָך ִמּיָ ְלִהְתַחּזֵ

ָעְלָמא  ּבְ יֹום  ָכל  ּבְ ִלְזּכֹר  ַהְינּו  ּדְ נ"ד(,  )ִסיָמן  ְמֹאד  ְמֹאד  רֹון  ּכָ ַהּזִ ֹמר  ִלׁשְ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ָלל  ְוַהּכְ
ִחיַנת 'ָהַרע  ִכין ִמּבְ ְמׁשָ ְכָלִלּיּות ּוִבְפָרִטּיּות ְוכּו', ַאְך ַרּבּו ַהּמֹוְנִעים ַהּנִ ְדָאֵתי ּבִ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי פחִמְכּתְ ְּתְמִֵקלו ֵב ת י סי ז"

יְך  ְכָרִחים ְלַהְמׁשִ ּמֻ ה ֳאָפִנים, ַעד ׁשֶ ַכּמָ ּבְ ְך  ּכָ ל  ּכָ ִרים  ּבְ ְכָחה, ְוֵהם ִמְתּגַ ִטיִלין ׁשִ ּמְ ַעִין' ׁשֶ

נּו יֹוֵדַע  ם. ְוֵאין ִאּתָ בָֹאר ׁשָ ּמְ מֹו ׁשֶ ִחיַנת ַעד ָחְטִמי ְוכּו' ּכְ הּוא ּבְ ְלכּות ׁשֶ ִחיַנת ׁשֶֹרׁש ַהּמַ ּבְ

ֲעֵדנּו  הּוא לֹוֵחם ּבַ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ל ָזֵקן ּדִ ַעד ָמה ֵאיְך זֹוִכים ָלֶזה, ַרק ָאנּו סֹוְמִכים ַעל ּכֹחֹו ׁשֶ

נּו. רֹון ּבָ ּכָ ֵדי ְלַהְכִניס ַהּזִ "ל ּכְ ִחיָנה ַהּנַ יְך ּבְ ִמְלֲחמֹות ה', ְוהּוא יֹוֵדַע ְלַהְמׁשִ

ּבּור ֵיׁש לֹו ּכַֹח  י ַהּדִ ה, ּכִ ּבּור ּפֶ רֹון, הּוא ַעל ְיֵדי ַהּדִ ּכָ ֹמר ַהּזִ ׁשּוָטה ָלֶזה ִלׁשְ ַאְך ָהֵעָצה ַהּפְ
גֹון  ּכְ ׁשּוט,  ַהּפָ רֹון  ּכָ ַהּזִ ִעְנַין  ּלְ ׁשֶ ּוְכמֹו  ְלָחמֹות.  ַהּמִ ל  ּכָ ִחין  ְמַנּצְ ָידֹו  ְוַעל  ְמֹאד,  דֹול  ּגָ

מֹו ֵכן ְלִעְנַין  חּוׁש, ּכְ דּוַע ּבְ ּיָ ָעִמים ּכַ ה ּפְ ה ְוַכּמָ ּמָ ִפיו ּכַ ְרקֹו ּבְ ִלְזּכֹר ִלּמּודֹו ְצִריִכין ַלֲחזֹר ּפִ

ר  ְלַדּבֵ ְלֵבין ַעְצמֹו  ינֹו  ּבֵ ֵהן  ה,  ַהּזֶ רֹון  ּכָ ַהּזִ ִפיו  ּבְ ַלֲחזֹר  ְצִריִכין  ר,  ָהִעּקָ הּוא  ה ׁשֶ ַהּזֶ רֹון  ּכָ ַהּזִ

ְהֶיה סֹופֹו ָלֶנַצח ְוכּו',  א ּוַמה ּיִ ְכִליתֹו ָלעֹוָלם ַהּבָ ְהֶיה ּתַ ָכל יֹום ַמה ּיִ ְבֵרי מּוָסר ּבְ ְלַעְצמֹו ּדִ

ה  ְבִחיַנת )ְיְרִמּיָ יר ֶאת ָהָאָדם, ּבִ דֹול ְלַהְזּכִ ּבּור ֵיׁש לֹו ּכַֹח ּגָ י ַהּדִ ֶזה, ּכִ ר ִעם ֲחֵברֹו ּבָ ְוֵכן ְלַדּבֵ

ִנְצחֹון  ר  ְוִעּקַ )ִסיָמן ע"ח(;  ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶרּנּו"  ֶאְזּכְ ָזכֹר  ּבֹו  ִרי  ּבְ ּדַ י  ִמּדֵ י  "ּכִ ל"א(: 

חֹון הּוא  ּצָ ר ַהּנִ עּור, ִעּקַ ִלי ׁשִ ה ְמֹאד ְמֹאד ּבְ ִהיא ִמְלָחָמה ֲאֻרּכָ ל ֶזה ָהעֹוָלם ׁשֶ ְלָחָמה ׁשֶ ַהּמִ

ה. ּפֶ א ּבַ י ֵאין ּכֵֹחנּו ֶאּלָ ָרֵאל ּכִ ל ִיׂשְ ִלי ַזִין ׁשֶ הּוא ַהּכְ ּבּור, ׁשֶ ַעל ְיֵדי ַהּדִ

ים,  ִהּלִ ּתְ ּבַ ׁשֶ ְזמֹוִרים  ַהּמִ רֹב  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ִהְתִחיל  ׁשֶ ַח  ַלְמַנּצֵ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 
יר  ׁשִ ּבְ ִחים  ְמַנּצְ ֵהם  ׁשֶ ּיֹאְמרּוהּו  ׁשֶ ים  ַהְלִוּיִ ִביל  ׁשְ ּבִ ְזמֹור  ַהּמִ ה  ָעׂשָ ׁשֶ "י  ִ ַרּשׁ ּוֵפֵרׁש 

הּוא  ַח", ׁשֶ יטּות: "ַלְמַנּצֵ ְפׁשִ ָרֵאל, ּוֵפרּוׁשֹו ּבִ ל ִיׂשְ ם ַעל ּכָ רּוׁש ּגַ נּו ֶזה ַהּפֵ ַרׁשְ ְוכּו'; ַוֲאַנְחנּו ּפֵ

ְזמֹור ְוכּו',  ְזמֹור ְוֶזה ַהּמִ ֶזה ָהעֹוָלם, יֹאַמר ֶזה ַהּמִ ְלָחָמה ּבְ ַח ַהּמִ רֹוֶצה ִלְהיֹות ְמַנּצֵ ְלִמי ׁשֶ

מֹו  ים ּכְ ִהּלִ ִחיַנת ֲאִמיַרת ּתְ ן ּבְ ם ּכֵ הּוא ּגַ ְוָהֵבן ֵהיֵטב. ּוְכמֹו ֵכן הּוא ְלִעְנַין ִהְתּבֹוְדדּות, ׁשֶ

ק  א ּוְמַחּזֵ ְמַנּשֵׂ ַח ֶזה ַעל ַעְצמֹו, ּכִ ִוד ָאַמר ַלְמַנּצֵ ם ּדָ ָמקֹום ַאֵחר )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן קנ"ו(. ּגַ בָֹאר ּבְ ּמְ ׁשֶ

ְיֵדי  ַעל  ְלָחמֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ַח  ַנּצֵ ּמְ ׁשֶ ְלָדִוד  ַהְינּו  ְלָדִוד",  ִמְזמֹור  ַח  "ַלְמַנּצֵ ְואֹוֵמר  ַעְצמֹו  ֶאת 

ֵליַדע  ָפָלה,  ְ ַהּשׁ ַמְדֵרָגתֹו  ּבְ ֲאִפּלּו  ָאָדם  ל  ּכָ ָצִריְך  ְוֵכן  ְזמֹור.  ַהּמִ ֶזה  ה  ַעּתָ אֹוֵמר  ּבּורֹו  ּדִ

יָחה ְוִהְתּבֹוְדדּות ְוכּו'  ל ׂשִ ּבּור ְוִדּבּור ׁשֶ ל ּדִ ה ַעל ְיֵדי ּכָ ַח ַהְרּבֵ אי הּוא ְמַנּצֵ ַוּדַ ּבְ ּוְלַהֲאִמין ׁשֶ

ֶזה,  ּבָ ִיְהֶיה ָחָזק  ְוִאם  ְנָצִחים.  ּוְלֶנַצח  ָאר ְלעֹוְלֵמי ַעד  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ִנְצִחי  חֹון  ִנּצָ ֶזהּו  י  ּכִ אֹוֵמר,  ׁשֶ

ח  ְיַנּצַ אי  ַוּדַ ּבְ ָמה,  ָעָליו  ְוַיֲעבֹר  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵאיְך  ִיְהֶיה  ֶזה  ּבָ ַיֲעסֹק  ׁש  ַמּמָ ַנְפׁשֹו  ֵצא  ּתֵ ׁשֶ ַעד  ׁשֶ

דֹול. ַחְסּדֹו ַהּגָ ְלָחָמה ּבְ ַהּמִ

ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ה ּבְ ֲאִני עֹוֵסק ּבֹו ַעּתָ י ֶזה ָהִעְנָין ְלִעְנַין ֲהָטַבת ֲחלֹום ׁשֶ ְוִהּנֵה ָסַמְכּתִ
ָרכֹות  נּו ָלנּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )ּבְ ּקְ ּתִ ֶ ה ּשׁ ּמֶ ּבּור, ּבַ יפּות ַהּדִ ּקִ י ַעל ְיֵדי ֶזה רֹוִאין ִנְפְלאֹות ּתַ ּכִ
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ֵליְמרּו ֵלּה 'ֶחְלָמא ָטָבא ָחֵזית'.  ָלָתא ּדְ י ּתְ ַאּפֵ ָחַלם לֹו ֲחלֹום לֹא טֹוב ְיִטיֶבּנּו ּבְ י ׁשֶ ּמִ נה:( ׁשֶ

ִטיִבין אֹוְמִרים  ַהּמְ י ֵכן ַעל ְיֵדי ׁשֶ ֱאֶמת ָחַלם לֹו ֲחלֹום ַרע, ַאף ַעל ּפִ ּבֶ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ ִנְמָצא ׁשֶ

ְהֶיה  ּיִ ֶזה ֵיׁש ָלֶהם ּכַֹח ׁשֶ ָעִמים, ּבָ ה ּפְ ּמָ ִפיֶהם 'ֶחְלָמא ָטָבא ָחֵזית' 'ֶחְלָמא ָטָבא ָחֵזית' ּכַ לֹו ּבְ

דֹוׁש  ּבּור ַהּקָ ל ַהּדִ דֹול ּכֹחֹו ׁשֶ ה ּגָ ּמָ ֶזה רֹוִאין ּכַ ֱאֶמת טֹוב ְוַלֲהֹפְך ֵמַרע ְלטֹוב. ּבָ ַהֲחלֹום ּבֶ

דֹול ָעַלי  ַחְסּדֹו ַהּגָ ִעְנָין ֶזה ּבְ ַתְבִתי ּבְ ּכָ ֶ ין, ַמה ּשׁ ְלָחמֹות. ְועֹוד ֶלֱאלַֹקי ִמּלִ ל ַהּמִ ַח ּכָ ַנּצֵ ּמְ ׁשֶ

י לֹא  ְתֶכם ָאַמְרּתִ ְקִהּלַ ּבִ לֹוֵמנּו ׁשֶ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ ָרִטּיֹות ה(. ּוֵמַאֲהָבְתָך ּוֵמַאֲהַבת ּכָ ָרכֹות ּפְ )ִלּקּוֵטי ַהָלכֹות ּבְ

ירּו ַעְצְמֶכם  ְזּכִ ּתַ ּוְלֵעצֹות, אּוַלי  יק ָלֶכם ְמַעט ַהּנֹוֵגַע ְלִהְתעֹוְררּות,  ֶאְמַנע ַהּטֹוב ְלַהְעּתִ

יֶכם ָלֶנַצח. ר ֵהם ַחּיֵ ים ַז"ל ֲאׁשֶ דֹוׁשִ ָבָריו ַהּקְ ם ּדְ לּו ְלַקּיֵ ּדְ ּתַ ֵהיֵטב, ְוִתׁשְ

דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ִצּלֵ ּבְ לֹוֵמנּו ַהחֹוִסים  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ְלָכל  ה  ַהּזֶ ֶרת  ָהִאּגֶ ְלַהְראֹות  ִבין,  ּתָ ּוֵמֵאֶליָך 
ְמׁשֹון  י ׁשִ ֱאֶמת ַרּבִ ְמֵהְמנּוָתא ]ֵצל ָהֱאמּוָנה[. ּוִבְפָרט ִליִדיִדי אֹוֲהִבי ּבֶ א ּדִ ִצּלָ

ת  ּבַ ׁשַ ַמע ַהְתָחָלָתם ּבְ ּלֹא ׁשָ י ׁשֶ ה, ַאף ַעל ּפִ ָבִרים ָהֵאּלֶ ִכים ַהּדְ ּיָ ם ֵאָליו ׁשַ י ּגַ ֵנרֹו ָיִאיר. ּכִ

ת  ּבָ ׁשּום ׁשַ ת ַנֲחמּו ְולֹא ּבְ ּבָ ׁשַ בּועֹות ְולֹא ּבְ ׁשָ נּו לֹא ּבְ י לֹא ָזָכה ִלְהיֹות ִנְמֶנה ִעּמָ ַנֲחמּו, ּכִ

ַנת ָידֹו ַהּטֹוָבה  י ַמּתְ ּנִ ֱאֶמת, ְוַגם ֵאינֹו מֹוֵנַע ִמּמֶ ֹחל. ֵמָרחֹוק הּוא אֹוֵהב אֹוִתי ּבֶ ְוַגם לֹא ּבְ

א, ֵמֲחַמת  ַרּבָ י ֵכן ַאּדְ ר ִיְפֶנה. ַאְך ַאף ַעל ּפִ ָכל ֲאׁשֶ אי, ְיָבְרכֹו ה' ְוַיְצִליחֹו ּבְ ַוּדַ ְוַגם ֶזה טֹוב ּבְ

ה ֵמַאֲהָבה ֲעצּוָמה  תֹוַכַחת ְמֻגּלָ ָניו ּבְ ְרּכֹו ַעל ּפָ הֹוִכיחֹו ּדַ ק ִמּלְ ַעְצמֹו ֵאיִני ָיכֹול ְלִהְתַאּפֵ ֶזה ּבְ

ְך ָיֶפה ְלָך ָאִחי  ה ְולֹא ּכָ ּדָ ְך הּוא ַהּמִ ה ְוַאֲהַבת עֹוָלם. לֹא ּכָ י ֵאָליו ַאֲהָבה ַרּבָ ִלּבִ ּבְ ַוֲחָזָקה ׁשֶ

ָאסּור ְלִהְתַרֵחק  ה יֹוֵדַע ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ׁשֶ יֵנינּו ְוַאּתָ ְלּתָ ּבֵ ּדַ ר ִנְתּגַ נּו, ֲאׁשֶ ֲחִביִבי ְלִהְתַנֵהג ִעּמָ

ת  ּבָ ֵאיֶזה ׁשַ ַעם ּבְ ָנה, ּפַ ׁשָ ָעִמים ּבְ ה ּפְ לׁשָ ַנִים אֹו ׁשְ ִנים ׁשְ ל ּפָ נּו ַעל ּכָ ִהְתַוֵעד ִעּמָ ְך ִמּלְ ל ּכָ ּכָ

ת. ּבָ ׁשַ ר ּבְ ֹחל ִאם ִאי ֶאְפׁשָ ּוַפַעם ּבְ

ִנים, ֲאָבל הּוא ֵאינֹו  ל ּבָ ַח ׁשֶ ָיִדי ַמְפּתֵ ֱאֶמת ֵאין ּבְ ִנים, ּבֶ ן ְלָך ּבָ ֶאּתֵ ה ָחֵפץ ׁשֶ ַוֲהֹלא ַאּתָ
ָעִמים,  ה ּפְ ּמָ ָבר ּכַ ָך ּכְ י ִעּמְ ְרּתִ ּבַ ּדִ ִדּבּוִרי ׁשֶ ִבין. ַוֲאִני ָחָזק ּבְ ָאר, ְוַדי ַלּמֵ ְ ַיד ַהּשׁ ם ּבְ ּגַ

ּפֹה  ִלְפעֹל  ּתּוַכל  אי  ַוּדַ ּבְ ִנים,  ּבָ ְלָך  ן  ִלּתֵ ֶחֶסד  ֵאיֶזה  יְך  ְלַהְמׁשִ ר  ֶאְפׁשָ ִאם  ָך,  ַנְפׁשְ ה  ִמּמַ

ְלתֹוַתי  קֹד ַעל ּדַ ה ָצִריְך ִלׁשְ אי ַאּתָ ּלֹו, ּוְבַוּדַ ָכל ָהעֹוָלם ּכֻ ַרְך יֹוֵתר ִמּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ל  ׁשֶ ֶזַרע  ּבְ ְוַרֲחִמים  יׁשּוָעה  ּבִ ִנְפָקד  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ַעם  ּפַ ֵאיֶזה  ּבְ ָרצֹון  ִיְהֶיה ֵעת  יֹום, אּוַלי  יֹום 

ן  ּכֵ ל ׁשֶ לֹום, ִמּכָ ר ִלְפעֹל ַחס ְוׁשָ לֹום, ְוִאי ֶאְפׁשָ ה ה'. ְוִאם ְלֵהֶפְך ַחס ְוׁשָ ן ַיֲעׂשֶ ָמא ָאֵמן ּכֵ ַקּיָ

ְכִליְתָך  ַעם ּתַ ָכל ּפַ יְרָך ּבְ ּנּוַכל ְלַהְזּכִ ֵדי ׁשֶ ְלתֹוֵתינּו, ּכְ קֹד ַעל ּדַ ה ָצִריְך ִלׁשְ ַאּתָ ן ׁשֶ ּכֵ ְוָכל ׁשֶ

ְקָוה  אי ֵאין לֹו ׁשּום ּתִ ַוּדַ לֹום ּבְ ִנים ַחס ְוׁשָ ֵאין לֹו ּבָ י ִמי ׁשֶ ָך, ּכִ ְהֶיה ִמּמְ י ַמה ּיִ ְצִחי, ּכִ ַהּנִ

ִמְצָוה  ְוַלֲעׂשֹות  ה  ַהְרּבֵ טֹוִבים  ים  ּוַמֲעׂשִ ּוִמְצוֹות  ּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  ִאם  י  ּכִ א,  ַהּבָ ָלעֹוָלם 
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ה,  ים ָלֶנַצח ַהְרּבֵ ְמָצא ְזכּות ָהַרּבִ ה ָלֵאל ּתִ ִהּלָ ר ֶאְצִלי ּתְ ים ָלֶנַצח, ֲאׁשֶ ְהֶיה ְזכּות ָהַרּבִ ּתִ ׁשֶ

ַעְצְמָך. ה יֹוֵדַע ּוַמֲאִמין ּבְ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ּכַ

ָבר ִנְגְזָרה  ּכְ י ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ עֹוָלם, ּכִ ּבָ ָבר ׁשֶ ּום ּדָ ֱאֶמת ֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ִמּשׁ ּבֶ ּוִבְפָרט ׁשֶ
י ֵכן ַעל  ּפִ ְוַאף ַעל  לֹום,  ְוׁשָ ִנים ַחס  ּבָ ִיְהֶיה לֹו  ּלֹא  ׁשֶ ֵזָרה ֲחָזָקה ַעל ָהָאָדם  ּגְ

ַרְך  ִיְתּבָ ַרֲחָמיו  ְיעֹוֵרר  ְוכּו',  ִקיָדה  ְ ַהּשׁ ִרּבּוי  ְיֵדי  ְוַעל  טֹוִבים,  ים  ּוַמֲעׂשִ ִפּלֹות  ּתְ ִרּבּוי  ְיֵדי 

מֹו  ָעִמים, ּכְ ה ּפְ ּמָ חּוׁש ּכַ ָרִאינּו ּבַ מֹו ׁשֶ ָמא, ּכְ ל ַקּיָ ה ְלָבִנים ׁשֶ ְזּכֶ ּיִ ַלֲהֹפְך ֵמֵהֶפְך ֶאל ֵהֶפְך ׁשֶ

יִקים  ִפּלֹות ַצּדִ לּו ּתְ ה ִנְמׁשְ ר ִיְצָחק ַלה'", ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )ְיָבמֹות סד.( ָלּמָ ְעּתַ תּוב "ַוּיֶ ּכָ ׁשֶ

ת  ין ְלִמּדַ ת ַהּדִ ִכין ִמּדַ יִקים ְמַהּפְ ּדִ ת ַהּצַ ִפּלַ ְך ּתְ בּוָאה ּכָ ְך ַהּתְ א ָמה ֶעֶתר ְמַהּפֵ ְלֶעֶתר, ֶאּלָ

ֱאָמִרים  יב ַלֲאָמַרי ַהּנֶ ָך ְלַהְקׁשִ ִכין ִלּבְ ה ׁשֹוֵמַע ִלי, ּתָ ה ִאם ַאּתָ ָהַרֲחִמים. ְוֶהָעָבר ַאִין, ֵמַעּתָ

ֵאֵלינּו  ַאֲהָבְתָך  ם  ּגַ ׁשֶ ָהֱאֶמת  ְצִחי.  ַהּנִ ְכִליְתָך  ּתַ ִביל  ׁשְ ּבִ ְלַבד  ַאֲהָבְתָך  ִביל  ׁשְ ּבִ ֱאֶמת  ּבֶ

ְלָבְבָך  ֶאת  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ק  ְיַחּזֵ ַהּטֹוב  ָך  ִלּבְ ִנְדַבת  ְפָרט  ּבִ ְמֹאד,  ְוַנֲעֶלה  ָיָקר  ֵמָרחֹוק 

ִביל ֶזה ְלַבד  ׁשְ ַרְך ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ַרֵחם ָעֶליָך ַהּשׁ ּיְ ה ׁשֶ י ָהִייִתי ְמֻרּצֶ ַעם. ּוְלַדְעּתִ ָכל ּפַ ּוְלהֹוִסיף ּבְ

עֹוָלם  ָרֵזי  יֹוֵדַע  הּוא  ׁשֶ ה'  ְרֵכי  ּדַ ְלָהִבין  יּוַכל  ִמי  ַאְך  ָמא,  ַקּיָ ל  ׁשֶ ֶזַרע  ּבְ ֶכף  ּתֵ ָך  ְלָפְקּדְ

ָהִייָת ׁשֹוֵקד ֶאְצֵלנּו ָהִייָת ָיכֹול  ִקיָדה ׁשֶ ְ ל ַחי, אּוַלי ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ַהּשׁ ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ּכָ

"ל. ִלְפעֹל ְוכּו', ְוַכּנַ

ָכל יֹום. ה ִליׁשּוָעה ּבְ ב ּוְמַצּפֶ ּלֵ ּבַ ה ׁשֶ ֻקּדָ ר ִמּנְ ֱאֶמת ַהְמַדּבֵ ְבֵרי אֹוַהֵבֶכם ּבֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

פט

בֹוא תקצ"ב. ַרְך, יֹום א' ּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ָכל  ּבְ י ִנְפֵלאִתי ׁשֶ ה ָלֶזה, ּכִ י ָהִייִתי ְמַצּפֶ דֹול, ּכִ י ַהּיֹום, ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת ּגָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ְדָבֶריָך,  ּבִ ֶהֱחִייַתִני  ֵעת  ּכָ ָיְדָך,  ַתב  ִמּכְ מּוָנה  ּתְ ל  ּכָ ָרִאיִתי  לֹא  ֶהָעַבר  בּוַע  ׁשָ

ים  ִעּתִ ֲחטֹף  ּתַ ׁשֶ י,  ָחַפְצּתִ ה  ֵאּלֶ ּבְ י  ּכִ ְוכּו';  ]ַהּדַֹאר[  ט  אׂשְ ַהּפָ ֵבית  ּבְ ַמְדּתָ  ּלָ ֶ ּשׁ ַמה  ְפָרט  ּבִ

י  ַכְבּתִ ָבר ׁשָ עֹוָלם. ְוָכֵעת ּכְ ּבָ ָכל ִמיֵני ֵעצֹות ְוַתְחּבּולֹות ׁשֶ ים טֹוִבים ּבְ ְוָיִמים ַלּתֹוָרה ּוַמֲעׂשִ

אּוַמאן ִאם  ָקרֹוב ִנְתַוֵעד ַיַחד ּבְ י ּבְ ְפָרט ּכִ ּבּור, ּבִ ה ְלַהְרִחיב ַהּדִ ִפי ִמּלָ ן ֵאין ּבְ ִליׁשֹן, ַעל ּכֵ
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ם ְנכֹוִנים ִלְנסַֹע ָלבֹוא  ּלָ ְתֶכם, ִאם ּכֻ ְקִהּלַ ּבִ עּוִרים ׁשֶ ֵני ַהּנְ ם. ְוִיְרֶאה ִלְכּתֹב ִלי ִמּבְ ֵ ִיְרֶצה ַהּשׁ

ה. ׁש ַעּתָ ה ֵאין ְלַחּדֵ ֶסא ְלאּוַמאן ָאז טֹוב ָלֶהם, יֹוֵתר ִמּזֶ ְליֹום ַהּכֶ

ַעְדֶכם. יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

צ
ֵבי תקצ"ג ִמְכּתְ

ּפּור ַאַחר ֲחצֹות ַלְיָלה תקצ"ג לפ"ק. ם, אֹור ְליֹום ד' ֶעֶרב יֹום ּכִ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ה  דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ַהּזֶ ּפּוִרים ַהּקָ יֹום ַהּכִ ת ְסַלח ָנא ּבְ ׁשַ ּקָ נּו ִלְפעֹל ּבַ ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח, ְיַזּכֵ
ֶנה  ּבָ ּיִ ׁשֶ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ַהּבֵ ת  ַלֲחֻנּכַ ה טֹוב -  ַלֲחֻנּכָ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ַעד  ַהּבָ

ׁש ְמַעט )ְיֶחְזֵקאל י"א  ְקּדָ ית ַהּמִ ְך ַהּבֵ ה ְלַחּנֵ ה ִנְזּכֶ ְנָיָנא ז(. ּוְלֵעת ַעּתָ ן ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ּתִ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו )ַעּיֵ ּבִ

ֵלמּות,  ׁשְ ָנה ַהּזֹאת ְלטֹוָבה ּבִ ָ ּשׁ ְגַמר ּבַ ּיֻ ה ׁשֶ ְזּכֶ ּנִ ִבְנָינֹו ׁשֶ ָאנּו עֹוְסִקין ּבְ ם(, ׁשֶ "י ׁשָ ן ַרׁשִ ׁש ְמַעט ַעּיֵ ְלִמְקּדָ

ָנה ּפֹוַרַחת  ָ י ַהּשׁ א ָעֵלינּו, ּכִ מּוְך ְמֹאד ְמֹאד ַהּבָ דֹוׁש ַהּסָ ָנה ַהּקָ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ל ּבֹו ּבְ ּלֵ ּוְלִהְתּפַ

ָנה ַהּזֹאת  ָ ּשׁ ה ּבַ ְזּכֶ ּנִ ן ׁשֶ ָאה ְלטֹוָבה. ִמי ִיּתֵ ָנה ַהּבָ ל ׁשָ ָנה ׁשֶ ָ יַע רֹאׁש ַהּשׁ ְמֹאד, ּוְבָקרֹוב ַיּגִ

ֵני ה'  ִים נֹוַכח ּפְ ּמַ נּו ּכַ ּפְֹך ִלּבֵ ה ִלׁשְ א, ְוִנְזּכֶ ָנה ֶהָעַבר ְוַהּבָ ָ ת רֹאׁש ַהּשׁ ַ יְך ָעֵלינּו ְקֻדּשׁ ְלַהְמׁשִ

א ָעֵלינּו  ה ַהּבָ דֹוׁש ַהּזֶ ּפּוִרים ַהּקָ ה הּוא יֹום ַהּכִ דֹול ְוַהּנֹוָרא ַהּזֶ ּיֹום ַהּגָ ְפָרט ּבַ ָכל יֹום, ּבִ ּבְ

ה ַלֲחִתיָמה טֹוָבה ָלֶנַצח. ְלטֹוָבה, ְוִנְזּכֶ

ה  י ִלְכּתֹב ְלָך ַעּתָ ְעּתִ אי לֹא ָעָלה ַעל ּדַ ְיָלה ַהּזֹאת, ּוְבַוּדַ ת ַהּלַ ְתִחּלַ י ּבִ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
זֹון  ֵעת ִחּפָ ה ּבְ ָתב ֶזה ַעּתָ ּנֹוֵסַע מֹוֵסר ּכְ ה. ַאְך ֵמֵאת ה' ָהְיָתה, ׁשֶ ָבִרים ֵאּלֶ ּדְ

י  ְרּתִ ִנְזּכַ ה לֹא ָרִציִתי ִלְכּתֹב, ַאְך  א ַעּתָ ְרּדָ ּוֵמֲחַמת ַהּטִ ֵיָחֵפזּון ְוכּו',  ר ַמְלָאִכים  ֶזה ֲאׁשֶ ּכָ

ה ֲאִני רֹוֶאה זֹאת  א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ְוַעּתָ דֹוׁש ַהּבָ ּפּוִרים ַהּקָ ַלת יֹום ַהּכִ ְך ְלַקּבָ ּיָ אּוַלי ֶזה ׁשַ

ה,  ֵדי ִלְזּכֹות ַלֲחֻנּכָ ת ְסַלח ָנא ּכְ ׁשַ ּקָ יְרָך ֵמִעְנַין ּבַ ַרְך ְלַהְזּכִ ם ִיְתּבָ ֵ י ִהְזִמין ִלי ַהּשׁ ֵעיַני, ּכִ ּבְ

ְפָלִאים  ַהּנִ ֲחָסָדיו  ּבַ ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ֶזה  ּכָ ְונֹוָרא  ִנְפָלא  ָבר  ּדָ ה  ַעּתָ ִלְכּתֹב  ּוְכַדאי  ַדאי  ּכְ אי  ּוְבַוּדַ

ים ֶעְליֹוִנים  ה עֹוָלמֹות ְקדֹוׁשִ ה ְוַכּמָ ּמָ ּכַ ֶזה, ׁשֶ ר ּכָ מּוס ְוֶנְעָלם ְוִנְסּתָ ָיֵמינּו סֹוד ּכָ ה ּבְ ּלָ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ

ּלּות  ת ִהְתּגַ ַ ַבד ְנִעימּות ְקֻדּשׁ ֶזה. ּוִמּלְ ה סֹוד ִחּדּוׁש ּכָ ּלָ ָיֵמינּו ִנְתּגַ ה, ּוְבָיֵמינּו ּבְ לֹא ָיְדעּו ִמּזֶ

ֶעֶרב  ֵעת ַהּזֹאת ּבְ ה ּבְ ְפָרט ַעּתָ ֶזה, הּוא ִנְצָרְך ָלנּו ְמֹאד ְמֹאד ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ּבִ ָחָדׁש ּכָ

ה ְסַלח  ה ַהְרּבֵ ַרְך ַהְרּבֵ ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ֵמַהּשׁ ָאנּו ְצִריִכים ִלְזּכֹר זֹאת ֵהיֵטב ְלַבּקֵ ּפּוִרים, ׁשֶ יֹום ַהּכִ
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ל ֶאָחד  ה ּכָ ְזּכֶ ּנִ ן ְוַתְלִמיד, ׁשֶ יְך ָעֵלינּו ֶהָאַרת ּבֵ ה טֹוב ְלַהְמׁשִ ה ַלֲחֻנּכָ ְזּכֶ ּנִ ָנא ְוכּו', ַעד ׁשֶ

י ה' ִאּתֹו ְוִעּמֹו ְוָקרֹוב ֵאָליו  ָכל ֵעת ָוֶרַגע, ּכִ הּוא ּבְ ָכל ָמקֹום ׁשֶ הּוא ּבְ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ֵליַדע ּבְ

תּוב  ּכָ ֶ ְזּכֹר ֵמַעְצְמָך ַמה ּשׁ ן אֹו ּתִ ַעּיֵ ה ּתְ בֹודֹו. ְוֶיֶתר ִמּזֶ י ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ְמֹאד ְמֹאד, ּכִ

ַעְצמֹו  ּפּוִרים ּבְ יֹום ַהּכִ ּפּוִרים אֹו ּבְ ּתֹאַמר ָסמּוְך ְליֹום ַהּכִ ַנאי, טֹוב ׁשֶ ם, ְוִאם ֵיׁש ְלָך ּפְ ׁשָ

ֵמַהּתֹוָרה  ה  ַהְרּבֵ ְרנּו  ּבַ ּדִ ׁשֶ ֲעָזָרנּו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ַהּזֹאת.  ַהּנֹוָרָאה  ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ

ָאנּו  ִעים ּגֹוָרֵלנּו, ׁשֶ ֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו ּוַמה ּנָ ִליק. ַאׁשְ ֶטעּפְ ת קֶֹדׁש ֶהָעַבר ּבְ ּבַ ׁשַ ַהּזֹאת ּבְ

עֹוָלם,  ּבָ ָפׁשֹות ׁשֶ ל ַהּנְ ה ּכָ ּבּור ְוִדּבּור ְמַחּיֶ ל ּדִ ּכָ ה, ׁשֶ ֵאּלֶ בֹות ּכָ ּגָ יֹוְדִעים ֵמאֹוְצרֹות סֹודֹות ִנׂשְ

נּו ׁשְֹכֵני ָעָפר"  ם "ָהִקיצּו ְוַרּנְ תּוב ׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ ִריעּות ֵמֶהם ּכְ ֵאין ּגְ יֹוֵתר ׁשֶ רּוִעים ּבְ ֲאִפּלּו ַהּגְ

עֹוִדי,  ָרה ֵלאלַֹקי ּבְ ה ֲאַזּמְ דֹוׁשָ ַהּתֹוָרה ַהּקְ ֶהֱחֵייָת ַעְצְמָך ּבְ ַתְבּתָ ׁשֶ ּכָ ֶ ְוכּו' ְוכּו'. ְוָכל ַמה ּשׁ

ְגמּולֹוִהי  ל ּתַ יב ַלה' ּכָ ׁשִ ר, ַמה ּנָ ַדּבֵ ַעְצְמָך. ַמה ּנֹאַמר ַמה ּנְ ִבין ּבְ ר ּתָ ֲאׁשֶ ן ָלֶזה, ּכַ ם ּכֵ ְך ּגַ ּיָ ׁשַ

יֵבי ַטַעם  ְבָעה ְמׁשִ ׁשִ ֵאּלּו, ּבְ ים ּכָ ים ְקדֹוׁשִ ַמְטַעּמִ לּו ּבְ ּדֹורֹות ַהּלָ ֶהֱחָיה אֹוָתנּו ּבַ ָעֵלינּו, ׁשֶ

ל  ּכָ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ָפׁשֹות  ַהּנְ ל  ּכָ ְקִוויִקין[,  ֶדער  ּקֹוִרין  ]ׁשֶ ֶהם,  ּבָ יב  ּוְלָהׁשִ ְלַהֲחיֹות  כֹוִלים  ּיְ ׁשֶ

ֶפׁש ְמֹאד. ֳחִלי ַהּנֶ ים ּבָ ַהחֹוִלים ְוַהֲחלּוׁשִ

ה,  ּדָ ְך הּוא ַהּמִ ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת, ּכָ ֶהֱחֵייָת ַעְצְמָך ּבְ ַתְבּתָ ׁשֶ ּכָ ה ׁשֶ ּמֶ ְדָבֶריָך ּבַ ִני! ֶהֱחִייַתִני ּבִ ּבְ
ָבר  י ּכְ ַתְבּתָ ֵמִעְנַין ַצַעְרָך ּוִבְלּבּוֶליָך, ֵאין ֶזה ָחָדׁש ֶאְצִלי, ּכִ ּכָ ֶ ְוָכְך ָיֶפה ְלָך. ּוַמה ּשׁ

ּלֹא ָעְברּו ָעָליו ֵמעֹוָלם.  ְדֶמה לֹו ׁשֶ ּנִ ָבִרים ׁשֶ ַעם עֹוְבִרים ַעל ָהָאָדם ּדְ ָכל ּפַ ּבְ ֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ

ה יּוַכל  ׁש ַעל ָהָאָדם ְמִניעֹות ּוִבְלּבּוִלים ׁשֹוִנים. ּוִמּזֶ ַעם ִמְתַחּדֵ ָכל ּפַ ּבְ ן, ׁשֶ ּוֶבֱאֶמת הּוא ּכֵ

יְך ַעל ַעְצמֹו ַעל ְיֵדי  ר ַעל ֶזה ַיְמׁשִ ּבֵ אי ִאם ִיְתּגַ ה, ּוְבַוּדַ ה טֹוָבה ְמֻרּבָ אי ִמּדָ ַוּדַ י ּבְ ְלָהִבין, ּכִ

ֶזה, ְועֹוד  ה ּבָ ר ְלַהֲאִריְך ַעּתָ ֲעבֹוָדתֹו. ְוִאי ֶאְפׁשָ ׁש ּבַ ׁשּות ְלטֹוָבה, ְלִהְתַחּדֵ ְיָקא ִהְתַחּדְ ֶזה ּדַ

ַדאי ִלְטרַֹח  א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ְוַהּכֹל ּכְ ּפּוִרים ַהּבָ ם ְלַאַחר יֹום ַהּכִ ֵ ָחזֹון ַלּמֹוֵעד ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ

"ל, ְוִאם  ַהּנַ ְוכּו'  ַלח ָנא  ה ֵמִעְנַין ַהּסְ ִלְכּתֹב ְלָך ַעּתָ ה  ִמּזֶ ְצַמח  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּפּור,  ּכִ ֶעֶרב יֹום  ּבְ

יק. ָעִמים ַעל ֶזה ְלַבד לֹא ַיְסּפִ י ִרְבבֹות ּפְ ֵרינּו ְוכּו' ֲאָלִפים ְוִרּבֵ ִנְכּפֹל ְונֹאַמר ַאׁשְ

ְמָחה  ָנה ְוִנׂשְ ּבֶֹקר ַחְסּדֹו ּוְנַרּנְ יֵענּו ּבַ ּבִ אֹור ַהּיֹום, ּוַבַעל ַהֶחֶסד ַיׂשְ ה ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהּכֹוֵתב ַעּתָ ּדִ

ל ָיֵמינּו. ּכָ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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צא

ם ה' תקצ"ג לפ"ק. ּפּוִרים ׁשֵ ת קֶֹדׁש ָמֳחַרת יֹום ַהּכִ ּבַ ם, יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ר ֶהֱחֵייִתי  ְמָחה ַעל ֲאׁשֶ י ַהּשִׂ ְלּתִ ּפּור ַאַחר ֲחצֹות, ְוִהְגּדַ ֶעֶרב יֹום ּכִ י ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ב ְולֹא  ְך ִנְתַעּכֵ ֶרת ָאז, ְוַאַחר ּכָ לַֹח ְלָך ִאּגֶ י ֵמֵאת ה' ָהְיָתה ִלׁשְ ְדָבַרי. ּכִ אֹוְתָך ּבִ

י ַמה ּזֹאת,  ִלּבִ ּבְ י  ְוָאַמְרּתִ ָתב ֶזה,  ר ְלָך מֹוֵסר ּכְ ְיַסּפֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ עִריׁש ֲחַתן ר"ׁש  י ּבֶ ָנַסע ַרּבִ

ֲחִרית  ת ׁשַ ִפּלַ ְך קֶֹדם ּתְ ּפּוִרים. ַאַחר ּכָ ֶרת ַהּזֹאת ַאַחר יֹום ַהּכִ לַֹח ִאּגֶ ר ְצִריִכין ִלׁשְ ֶאְפׁשָ

ְלָך  לַֹח  ִלׁשְ ַעְצִמי  י  ְוֵזַרְזּתִ ִגיִדים,  ֵמַהּנְ ין  ְלטּוְלְטׁשִ ְלחּו  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ְתֹאם  ּפִ ֶבָהָלה  ּבְ ִלי  הֹוִדיעּו 

ר ֲעָזָרנּו ַעד ּכֹה. ם ֲאׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּה. ּבָ ְזַמּנָ ָנה ּבִ ּתָ ַהּמַ

ְרֶאה ַלֲחקֹר  ם. ַרק ּתִ ינּו ּתָ ַרּבֵ ין ּדְ ית ּוְתִפּלִ ַטּלִ ף ּבְ י ֲעַדִין ֲאִני ְמֻעּטָ ָלל, ּכִ ַנאי ּכְ ֵעת ֵאין ּפְ ּכָ
ה ֶאְצְלֶכם, ּוְבֵאיֶזה ֶמַקח ֵהם,  ֵהיֵטב אֹודֹות ֶאְתרֹוִגים ַקְרִפיֶרר ִאם ִנְמָצִאים ַהְרּבֵ

יֹום א'  ִנים ּבְ ל ּפָ ר, ְוַעל ּכָ ִרים, ַהּכֹל ּתֹוִדיֵעִני ַהּיֹום ִאם ֶאְפׁשָ ִרים ְוָיִפים ּוְמֻהּדָ ׁשֵ ְוִאם ֵהם ּכְ

ר ְוָנֶאה קֶֹדם יֹום  ׁשֵ ָבר ָקָנה ֶאְתרֹוג ּכָ ֹפה ּכְ י ָהַרב ּדְ ּבֶֹקר; ְוָאז אֹוִדיַע ְלָך ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג; ּכִ ּבַ

ר ִעם  ֶאְרֶאה אֹותֹו ַוֲאַדּבֵ ְכּתֹב ְלָך ַעד ׁשֶ ּפּוִרים, ַוֲעַדִין לֹא ְרִאיִתיו, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּלִ ַהּכִ

ְוָאז  ִלי,  ְכּתֹב  ּלִ ַדע ַמה  ּתֵ ְלַמַען  ֶזה,  ּבָ ֵהיֵטב  ַלֲחקֹר  ִבין  ּתָ ֵמֵאֶליָך  ה  ַעּתָ ְלֵעת  ה.  ִמּזֶ ָהַרב 

ם. ֵ יְבָך ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ֲאׁשִ

זֹאת  ר לֹא ָהְיָתה ּכָ נּו ֲאׁשֶ ר ִהְפִליא ַחְסּדֹו ִעּמָ יׁשּוַעת ה' ֲאׁשֶ יׂש ּבִ ִגיל ְוָתׂשִ ה ּתָ ּוֵמַעּתָ
ה  ֵאּלֶ ים ּכָ ְזּכּו ֲאָנׁשִ ּיִ ֵעיֵנינּו ׁשֶ ִמיֵמי ֶקֶדם. ֵמֵאת ה' ָהְיָתה זֹאת ִהיא ִנְפָלאת ּבְ

ְמֹאד  ֲעֻמּקֹות  נֹוָראֹות  סֹודֹות  ֵהם  ׁשֶ ה,  ֵאּלֶ ּכָ נֹוָראֹות  ְפָלאֹות  ִמּנִ ֵליַדע  ה  ָהֵאּלֶ ּדֹורֹות  ּבַ

ְלֹאֶזן  ְמֹאד  ּוְמתּוִקים  ְנִעיִמים  ְוֵהם  ְמֹאד,  ְוָקדֹוׁש  נֹוָרא  ֶעְליֹון  קֹור  ִמּמָ ִכים  ִנְמׁשָ ְמֹאד, 

יִהין ּוְמִריִמין  יִבין ּוַמְגּבִ ין ּוְמׁשִ ה ֵהם ְמַחּיִ ל ֵאּלֶ ֱאֶמת, ְוַעל ּכָ ְבַחן ּבֶ ין ּתִ ׁשֹוְמעֹות ְלֹאֶזן ִמּלִ

ֱאֶמת  ּבֶ ֲאֵליֶהם  ָאְזנֹו  ְלַהּטֹות  ְרֶצה  ּיִ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ָפׁשֹות  ַהּנְ ל  ּכָ ְוכּו'  ַהחֹוִלים  ל  ּכָ

ַלֲאִמּתֹו ּוִבְתִמימּות.

ֶהם  ים ַהּנֹוָרִאים ְמֹאד, ֲהֹפְך ּבָ דֹוׁשִ ָבָריו ַהּקְ ִני ַוֲחַזק, ֲהֹפְך ּדְ ר, ֲחַזק ּבְ ַדּבֵ ַמה ּנֹאַמר ַמה ּנְ
י  ּכִ ה טֹוָבה ֵמֶהם.  ִמּדָ ְלָך  ֵאין  ׁשֶ זּוַע,  ּתָ ּוֵמֶהם לֹא  ֶהם,  ּבָ ּוְבֵלה  ְוִסיב  ֶהם,  ּבָ ַוֲהֹפְך 

יָחתֹו  ק ְלָפֵרׁש ׂשִ ם ְצִריִכין ְלִהְתַחּזֵ ה. ְוִאם ַאּתֶ ְכָתב ּוְבַעל ּפֶ ּבִ ּה ׁשֶ ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ לּוִלים ִמּכָ ּכְ

ל ֶאָחד ִנְגֵעי ְלָבבֹו  ר יֹוֵדַע ּכָ ֲאׁשֶ ַרְך ּכַ ם ִיְתּבָ ֵ ה ְלַהּשׁ ן ַהְרּבֵ ה ּוְלִהְתַחּנֵ ָכל יֹום ְוִלְצעֹק ַהְרּבֵ ּבְ
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ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ּבְ ַאְך  ָעה,  ׁשָ ּוְבָכל  יֹום  ָכל  ּבְ ֵעת  ָכל  ּבְ ָעָליו  עֹוֵבר  ֶ ּשׁ ּוַמה  ָבר  ִמּכְ ּוַמְכאֹוָביו 

רֹוִצים  ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ְמָחה, ׁשֶ ל ִמיֵני ָיגֹון ַוֲאָנָחה ְלׂשִ ְמָחה ְוֶחְדָוה ְוַלֲהֹפְך ּכָ ׂשִ ק ּבְ ְצִריִכין ְלִהְתַחּזֵ

י  ְמָחה. ּכִ לֹום, ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ִקְלקּוָליו ָצִריְך ַלֲהֹפְך ַהּכֹל ְלׂשִ ִליכֹו ַחס ְוׁשָ ְלַהֲחִליׁשֹו ּוְלַהׁשְ

ַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה, ְוַגם ֲאִני יֹוֵדַע  ד ַעל ָהֱאֶמת ַעל ַהּנַ י ֵכן ֵאיִני ִמְתַנּגֵ ֲהלֹא ַאף ַעל ּפִ

ּבּור ְוִדּבּור ְצִריִכין לֹוַמר ִאְלָמֵלא  ל ּדִ ַעל ּכָ ה, ׁשֶ ים ַהְרּבֵ ָבִרים ְקדֹוׁשִ ָבָריו ְוִנְפְלאֹוָתיו ּדְ ִמּדְ

י[,  ּדַ ֹמַע זֹאת  א ִלׁשְ אנּו ָלעֹוָלם ֶאּלָ ּבָ י ]ִאְלָמֵלא לֹא  ּדַ א  ּדָ ַמע  א ְלַמׁשְ ָלא ָאֵתיָנא ְלָעְלָמא ֶאּלָ

רּוַע  ּגָ יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ׁשֶ ְמָחה ּבְ ְגָבה ַהּשִׂ ְדָלה ְוׂשָ ְרעֹוַתי יֹוֵתר ּגָ ֲאִני יֹוֵדַע ִמּגְ ֶ ל ַמה ּשׁ א ּכָ ַרּבָ ְוַאּדְ

ָבר ֵריק הּוא,  י לֹא ּדָ ה ְוכּו' ְוכּו'. ּכִ ֵאּלֶ ְפָלאֹות ּכָ ֶזה ִמּנִ ִעימּות ּכָ זֹאת, ִמּנְ ה ּכָ ָ ֻדּשׁ ֶזה ֵיַדע ִמּקְ ּכָ

ה. דֹורֹוֵתינּו ֵאּלֶ נּו ּבְ ַרְך ִהְפִליא ִעּמָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֶ ַמה ּשׁ

זֹוֵכר  ֲאִני  ֲעַדִין  ׁשֶ ֵמַאַחר  ִחיתּוִתי,  ּפְ עֶֹצם  ּבְ ָעַלי  ם  ּגַ ִויׁשּוָעתֹו  ַחְסּדֹו  רֹוֶאה  ֲאִני  ּוָבֶזה 
ִחיַנת  ַע ֵהם ּבְ י ְיהֹוׁשֻ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ ַרּבִ סּוק ְסַלח ָנא, ְוׁשֶ ּפָ ז ּבַ ה ְמֻרּמָ רּוף ֲחֻנּכָ ַהּצֵ ׁשֶ

ְלִפי  ִלְהיֹות  ָיכֹל  ָהָיה  ֲהלֹא  י  ּכִ ה.  ֵאּלֶ ּכָ ָרָאה  ִמי  זֹאת  ּכָ ַמע  ׁשָ ִמי  ְוכּו',  ְוכּו'  ְוַתְלִמיד  ן  ּבֵ

ה ֲאִני  דֹוׁש, ְוַעּתָ ֶפר ַהּקָ לֹום עֹוֵסק ִלְקרַֹע ּוְלַבּזֹות ֶזה ַהּסֵ ם ָאנִֹכי ָהִייִתי ַחס ְוׁשָ ּגַ ִריעּוִתי, ׁשֶ ּגְ

ם. ָמה  ר ֲאִני ׁשָ ָכל ָמקֹום ֲאׁשֶ ם אֹוִתי, ּבְ ה ּגַ זֹאת ַהְמַחּיָ ִעימּות ּכָ עֹוֵסק ְלָלְמדֹו ְוֵליַדע ִמּנְ

ָכל  ַח ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ּמֵ ֶדֶרְך ֶזה ְיכֹוִלין ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו ְלׂשַ ְגמּולֹוִהי ָעָלי. ּבְ ל ּתַ יב ַלה' ּכָ ָאׁשִ

ַח ֶאת ַעְצמֹו  ּמֵ ק ֶאת ַעְצמֹו ְלׂשַ לֹום. ְוַגם ְצִריִכין ְלַחּזֵ ֵעת, ֲאִפּלּו ִאם ַיֲעבֹר ָעָליו ָמה ַחס ְוׁשָ

זֹאת,  ַמְעּתָ  ׁשָ אי  ּוְבַוּדַ יֹום,  ָכל  ּבְ ד  ְלַרּקֵ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ י  ָאַמְרּתִ ּוְכָבר  טּוָתא.  ׁשְ ּדִ י  ִמּלֵ ְיֵדי  ַעל 

ל ֶאָחד  ְלּבּוִלים ְוכּו' ָהעֹוְבִרין ַעל ּכָ ּסּוִרים ְוַהּבִ י ְלִפי עֶֹצם ַהּיִ ֶזה, ּכִ י ּבָ ְרּתִ י ְוִדּבַ ה ָחַזְרּתִ ְוַעּתָ

ִמּלּוָלא  א אֹו ּבְ ֻעְבּדָ ָכל יֹום ּבְ ד ּבְ "ל, ּוְלַרּקֵ ָכל ַהּנַ ַח ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ּמֵ י ִאם ְלׂשַ ה, ֵאין ֵעָצה ּכִ ַעּתָ

ָבה; אּון ַטאִקי ָפאְרט ָהאּפ ]ּוְבָכל זֹאת ַרק  ֲחׁשָ ּמַ ִנים ּבַ ל ּפָ ה, אֹו ַעל ּכָ ר ִעם ֲחֵבָריו ִמּזֶ ְלַדּבֵ

ְזַמן  ּוָבִאים  ים  ְמׁשִ ְמַמׁשְ ִמים  ְוַהּיָ דֹוִלים,  ּגְ ֲחָסִדים  ִכים  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ה  ַעּתָ ְפָרט  ּבִ ְמָחה[,  ׂשִ

יׁשּוָעתֹו ָאֵמן. ְמָחה ּבִ ְמָחֵתנּו, ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ׂשִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ֱאֶמת, ְוַתֲחזֹר ְוַתְצִניֵעם ֶאְצְלָך,  לֹוֵמנּו ַהֲחֵפִצים ּבָ י ׁשְ רֹות ְלַאְנׁשֵ ְוִתְהֶיה ַמְרֶאה ֵאּלּו ָהִאּגְ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ י ִיְהיּו ִנְצָרִכים ּבְ ְמָרם, ּכִ ָבִרים ְיָקִרים ּוְצִריִכים ְלׁשָ י ֵהם ּדְ ּכִ

ַרְך. דֹול ִיְתּבָ ַחְסּדֹו ַהּגָ ְלַהֲחיֹות ְנָפׁשֹות ַרּבֹות ּבְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי צבִמְכּתְ

<חודש>

קמג ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

צב

ם, יֹום א' ֶלְך ְלָך תקצ"ג. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִני ֲחִביִבי מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ְמִעי  ׁשָ דֹול ּבְ ן, ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת ּגָ ׁשָ ית ָקָטן ַהּיָ ּלִ ם ַהּטַ ָעה, ּגַ ָ זֹאת ַהּשׁ י ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ע ַעְצְמָך ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל  ְקּבַ ּתִ ק ה' ֶאת ְלָבְבָך ׁשֶ ן ִויַחּזֵ ֵמֵעֶסק ּתֹוָרְתָך. ִמי ִיּתֵ

עֹוָלם ְלַכּנֹות  רּוַע ֵמֶהֶבל. ְוֵאין ָלׁשֹון ּבָ ה ּגָ ל ָהָאָדם, ְוחּוץ ִמּזֶ י ֶזה ּכָ ה, ּכִ ִפּלָ ָהֲעבֹוָדה זֹו ּתְ

י ֵכן ְיכֹוִלין ַלְחטֹף ּבֹו ְסֻגּלֹות  ל עֹוֵבר, ְוַאף ַעל ּפִ ט יֹוֵתר ִמּצֵ ּבֹו ֶהֶבל ָהעֹוָלם ַהּפֹוֵרַח ְוָרץ ְוׁשָ

יִמינֹו ֶנַצח. כֹוִלין ִלְזּכֹות ַעל ְיֵדי ֶזה ִלְנִעימֹות ּבִ ּיְ ֶזה ְנִעימֹות ֶנַצח ׁשֶ ה ְנִעימּות ּכָ ֵאּלֶ ְיָקרֹות ּכָ

י ֵכן הּוא ָהֱאֶמת  ְבָחֶנּנּו", ּכִ סּוק )ִאּיֹוב ז( "ִלְרָגִעים ּתִ ָסמּוְך ִמּפָ ְרנּו ּבְ ּבַ ּדִ ֶ ְזּכֹר ַמה ּשׁ ְוֹזאת ּתִ
ָכל ֶרַגע  ן ּבְ ּה, ַעל ּכֵ ָכל ֶרַגע, ְוֵאין ֶרַגע ּדֹוָמה ַלֲחֶבְרּתָ ִנְסיֹונֹות ּבְ ָהָאָדם ִנְבָחן ּבְ ׁשֶ

ָכל  ּבְ ּוִמְתעֹוֵרר  ר  ּבֵ ְתּגַ ַהּמִ ה  ַהְרּבֵ ְוִלְברַֹח ֵמַרע  ה  ַהְרּבֵ ְוַלֲחטֹף טֹוב  ה  ַהְרּבֵ ִלְזּכֹות  ְיכֹוִלין 

ָלָכה  ִעְנַין ַהַהׁשְ ׁש, ּוִבְפָרט ּבְ ָכל ֵעת ָוֶרַגע ַמּמָ ְלָחָמה ִהיא ּבְ ֶכם ַהּמִ ֶעְרּכְ ים ּכְ י ֲאָנׁשִ ֶרַגע. ּכִ

קּות  ָכל ֵעת, ּוְצִריִכין ִהְתַחּזְ יל ֶאת ָהָאָדם ּבְ ִליְך ּוְלַהּפִ רֹוֶצה ְלַהׁשְ ִפילֹות ַרֲחָמָנא ִלְצַלן ׁשֶ ְוַהּנְ

ֶנֱאָמָנה  ְוֵתַדע  ֶרַגע.  ָכל  ּבְ ְוִלְפָעִמים  ָעה,  ׁשָ ּוְבָכל  ֵעת  ָכל  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ְוִהְתעֹוְררּות  ה  ַהְרּבֵ

ָכל יֹום  טּובֹו ּבְ ׁש ּבְ ַרְך ְמַחּדֵ ם ִיְתּבָ ֵ י ַהּשׁ עֹוָלם, ּכִ ה ּבָ ים ַהְרּבֵ ין ִחּדּוׁשִ ׁשִ ָכל ֶרַגע ִנְתַחּדְ ּבְ ׁשֶ

ּה, ְוֵאין ֶרַגע  ָעה ּדֹוָמה ַלֲחֶבְרּתָ י ֵאין ׁשָ ּלֹו, ּכִ ָכל ַהּיֹום ּכֻ ית, ַהְינּו ּבְ ֵראׁשִ ה ּבְ ִמיד ַמֲעׂשֶ ּתָ

ָכל ֵעת ֶאת  ח ּבְ ּכַ ׁשְ ְתֵבי ָהֲאִר"י ַז"ל. ּוְזכֹר ַאל ּתִ ק ֶאְצִלי ִמּכִ ר ָמְעּתָ ֲאׁשֶ ּה, ּכַ ּדֹוָמה ַלֲחֵבְרּתָ

ֵאּלּו,  ֵאּלּו ּוְתִפּלֹות ּכָ ׁש ָלנּו ּתֹורֹות ּכָ ּיֵ ַעל ָהַרֲחִמים ׁשֶ נּו ּבַ ה ִעּמָ ָעׂשָ ְפָלִאים ׁשֶ ַהֲחָסִדים ַהּנִ

ְוַדי  ְלַהֲאִריְך  ֵאין  ה  ִמּזֶ ָיֵתר  ד(,  סד,  ְעָיה  )ְיׁשַ ַע"  ְוִנָוׁשֵ עֹוָלם  ֶהם  "ּבָ ֵמעֹוָלם,  ָהָיה  לֹא  ר  ֲאׁשֶ

ֵעת. ֶזה ּכָ ּבָ

ַעְדֶכם. יר ּבַ ֶכם ּוַמְעּתִ י ֵמִאּתְ ֹמַע טֹוב ֲאִמּתִ ִמיד ִלׁשְ ה ּתָ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ימּו ְלַבְבֶכם ְלָכל  ה, ִחְזקּו ְוִאְמצּו ַאַחי ְוֵרַעי, ְוׂשִ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ׁשָ
ָבר ֵריק  י לֹא ּדָ ה, ּכִ ְכָתב ּוְבַעל ּפֶ ָבר ּבִ ְרנּו ּכְ ּבַ ר ּדִ ֱאָמִרים ּפֹה ַוֲאׁשֶ ָבִרים ַהּנֶ ַהּדְ

יֶכם ָלֶנַצח. י הּוא ַחּיֵ ם ּכִ הּוא ִמּכֶ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי צגִמְכּתְ ְּתְמִמקמד ֵב ת י סי ז"

ִבין  ב ָהָרצּוף, ְוִאם ּתָ לַֹח לֹו ִמְכּתָ י ִלׁשְ י ח"ש ֵנרֹו ָיִאיר. ִנְמַלְכּתִ ר ִעם ַרּבִ ח ְלַדּבֵ ּכַ ׁשְ ַאל ּתִ
י ִאם  ֵען ּכִ ָ י ֵאין ִלי ַעל ִמי ְלִהּשׁ ה ּכִ ה, ַוה' ַהּטֹוב ַיֲעׂשֶ ֲעׂשֶ ְרצֹוְנָך ּתַ ָראּוי ְלָמְסרֹו לֹו ּכִ ׁשֶ

ַרְך. ָעָליו ִיְתּבָ

צג

ָרא תקצ"ג. ַרְך, יֹום א' ַוּיֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה. ּיִ ִני ֲחִביִבי ׁשֶ ַאהּוִבי ּבְ

זֹאת  ָעה  ׁשָ ּבְ ָלנּו  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ִבים  ְכּתָ ַהּמִ ִריִתי  ּקָ ׁשֶ ֵעת  ּבְ זֹאת  ָעה  ׁשָ ּבְ י  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ
י ַאְבָרָהם  י ֵמִאיר ֵליּב ְוַרּבִ ְחֶיה, ּוֵמַרּבִ ֶקת ָמַרת ָאְדיל ּתִ ּדֶ ֶרעִמיְנְטׁשּוג ֵמַהּצַ ִמּקְ

ה, ְוכֹוְתִבים  אִתי ַעל ַהֲחֻתּנָ ּלֹא ּבָ דֹול ְמֹאד ַעל ׁשֶ קֹול ּגָ ר ּבְ ּגָ ם קֹוְרִאים ּתִ ְחיּו, ְוֻכּלָ ּיִ ער ׁשֶ ּבֶ

ם ִעם  ָאבֹוא ְלׁשָ ַהֶהְכֵרַח ׁשֶ ם, ְוׁשֶ ֵ ְסֵלו ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ָבה ַעד רֹאׁש ֹחֶדׁש ּכִ ה ִנְתַעּכְ ַהֲחֻתּנָ ׁשֶ

ע ִאם ִיְרֶצה  ֶאּסַ י ׁשֶ ִלּבִ ה ְסָברֹות ּבְ ּמָ רּוץ. ְוָכֵעת ֵיׁש ּכַ ִלי ׁשּום ּתֵ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ ה ֵמַאְנׁשֵ ּמָ ּכַ

בּוַע זֹאת  ׁשָ ע ּבְ ָתם לֹא ֶאּסַ י ֵמַהּסְ ַרְך, ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ה, ְוֶאְכּתֹב ְלָך ּבְ ם ַעל ַהֲחֻתּנָ ֵ ַהּשׁ

ד,  ְך ִמּיָ ת קֶֹדׁש אֹו ַאַחר ּכָ ּבַ ְהֶיה ּפֹה ַעל ׁשַ ּתִ ם. ְוטֹוב ׁשֶ ֵ ת קֶֹדׁש ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ּבַ ַרק ַאַחר ׁשַ

ַעְצִמי  ם ֵאיִני יֹוֵדַע ּבְ ֵ ת ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ּבָ י ַאַחר ׁשַ י, ּכִ ּלִ ִחיָצה ׁשֶ ְהֶיה ַהּנְ י ִמי יֹוֵדַע ֵאיְך ּתִ ּכִ

ִיְרֶצה  ת ִאם  ּבָ ׁשַ ַאַחר  ֶכף  ּתֵ ע  ֶאּסַ י לֹא  ְעּתִ ּדַ ּוְכִפי  ם,  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  לֹום ִאם  ְלׁשָ ע  ֶאּסַ ָמַתי 

א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ִאם ִיְרֶצה  ת ַהּבָ ּבָ ֶכף ַאַחר ׁשַ ְהֶיה ּתֵ ּתִ י ֵכן טֹוב ׁשֶ ם, ַאְך ַאף ַעל ּפִ ֵ ַהּשׁ

ֵעיַני ְמֹאד ְמֹאד  ה ּבְ ה ָקׁשָ י ְלֵעת ַעּתָ ה, ּכִ "ל; ַוה' ַהּטֹוב ַיֲעׂשֶ ּנַ ת קֶֹדׁש ּכַ ּבַ ם, אֹו ַעל ׁשַ ֵ ַהּשׁ

ֲעִדי ְלטֹוָבה. ִסיָעה ַהּזֹאת, ה' ִיְגֹמר ּבַ ַהּנְ

ִפּלֹות  ח ַהּתְ בֹוא ֵאַלי ִלּקַ ּיָ ן ׁשֶ יִתי ְלָהֻאּמָ י ְוִצּוִ ְמּתִ י ּוְכָבר ִהְקּדַ ְלּתִ ָעה ְזהּוִבים ִקּבַ ָהַאְרּבָ
ר  ֲאׁשֶ ַהּנֹוָראֹות  ִפּלֹות  ַהּתְ ֵאּלּו  ּבְ ָיֵמינּו  ְלַבּלֹות  ֶעְזֵרנּו  ּבְ ִיְהֶיה  ה'  ְלָכְרָכם, 

ה  ר ַנֲעׂשֶ יָחא ֲאׁשֶ ִעְקבֹות ְמׁשִ ֵאּלּו ּבְ דֹורֹות ּכָ יו ּבְ עֹוָלם, ְוִאם ָאנּו ַעְכׁשָ מֹוֶהם לֹא ָהָיה ּבָ ּכְ

ם  ֵ ַהּשׁ ָעֵלינּו  ָחַמל  ֶזה  ֶנֶגד  ַנְפׁשֹו,  ּבְ ֶאָחד  ל  ּכָ יֹוֵדַע  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה,  ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ּשׁ ַמה  ֶאָחד  ל  ּכָ ִעם 

יֵלנּו ַעל  יַע ְוַרב ָהֱאֶמת ְלַהּצִ ַלח ָלנּו ִמּקֶֹדם מֹוׁשִ ָ ּשׁ ה ַמה ׁשֶ ּכָ ים ְרפּוָאה ַלּמַ ַרְך ְוִהְקּדִ ִיְתּבָ

ֵהם ַמְעְיֵני  ְפָלִאים ְוַהּנֹוָרִאים ְוכּו' ׁשֶ ים ַהּנִ ים, ַהִחּדּוׁשִ דֹוׁשִ י ּתֹוָרתֹו ַהּקְ ּלּות ִחּדּוׁשֵ ְיֵדי ִהְתּגַ

ְכָתב ּוְבַעל  ר ְלָבֵאר ּבִ ר ִאי ֶאְפׁשָ ִפּלֹות, ֲאׁשֶ ים, ּוְביֹוֵתר ַעל ְיֵדי ֵאּלּו ַהּתְ ּיִ ַהְיׁשּוָעה ָהֲאִמּתִ

יחֹות  ּיֹות ְוַהּשִׂ ֲעׂשִ ִפּלֹות ְוַהּמַ ל ֵאּלּו ַהּתֹורֹות ְוַהּתְ יִעים טֹובֹות ַוֲחָסִדים ׁשֶ ה ַעד ֵהיָכן ַמּגִ ּפֶ
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דֹוׁש  ם ּגֶֹדל ּכֹחֹו ַהּקָ ּלָ ֶזה ָהעֹוָלם. ְוַעל ּכֻ ִאיר ּבְ ִהׁשְ ָאָרה ׁשֶ ת ַהַהׁשְ ַ ים ְוכּו', ְוָכל ְקֻדּשׁ דֹוׁשִ ַהּקְ

ְוִהְזִהיָרנּו ִלְסֹמְך ַעל ּכֹחֹו ַהּנֹוָרא.  ר ִהְבִטיָחנּו  ּבֹור ְוכּו' ָהעֹוֶלה ַעל ַהּכֹל, ֲאׁשֶ ְוַהּגִ ָהִעּזּוז 

ַרְך. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ם ֵיׁש ָלנּו ַעל ִמי ִלְסֹמְך ּבְ ֵ ּוָברּוְך ַהּשׁ

ן  ּכֵ ל ׁשֶ ְך, ִמּכָ ה ּכָ ֶכם ַנֲעׂשֶ ָאַמר: ִאם ִעּמָ ֶ מֹו ַז"ל, ַמה ּשׁ ׁשְ ְרנּו ּבִ ּבַ ּדִ ֶ ם ַמה ּשׁ ּוְכָבר ְיַדְעּתֶ
ָלל  ֵאיָנם ׁשֹוְקִדים ּכְ נּו ׁשֶ ים ַהחֹוְלִקים ֵמִאּתָ ָאר ֲאָנׁשִ ה ִעם ׁשְ ֲעׂשֶ ן ַמה ּנַ ּכֵ ְוָכל ׁשֶ

ָרֵאל  ַרְך ְיַרֵחם ְוָיחּוס ָעֵלינּו ְוַעל ַעּמֹו ִיׂשְ ם ִיְתּבָ ֵ ַרְך ְיַרֵחם, ַהּשׁ ם ִיְתּבָ ֵ ּקּוָנם ְוכּו', ַהּשׁ ַעל ּתִ

ֱאֶמת ֵאין ָנֶאה ָלֶהם ׁשּום ָעוֹון  ר ּבֶ ָרֵאל ֵמֲעוֹונֹות, ֲאׁשֶ י ְלהֹוִציא ֶאת ִיׂשְ ַרֲחָמנּות ָהֲאִמּתִ ּבְ

ל ָעוֹון ַרֲחָמָנא ִלְצַלן ֲאִפּלּו  אֹוי ַהּזֹאת ׁשֶ ה ֲעֵליֶהם ִלְסּבֹל ַמּשׂ ָלל ְלִפי רּוָחִנּיּוָתם ְוכּו', ְוָקׁשֶ ּכְ

י  ָלל ְלַהֲאִריְך ּכִ ַנאי ּכְ ה ֵאין ּפְ ַרְך ְיַרֵחם; ָיֵתר ִמּזֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַרְך ְיַרֵחם, ַהּשׁ ם ִיְתּבָ ֵ יֹום ֶאָחד, ַהּשׁ

ם  ֵ ַהּשׁ זֹאת.  ָעה  ׁשָ ּבְ ה  ַעּתָ ה  ְתַהּוָ ּנִ ׁשֶ ִסיָעה  ַהּנְ ְסֵפקֹות  ֵמֲחַמת  ָלל  ּכְ ְצלּוָלה  ֵאיָנּה  י  ְעּתִ ּדַ

ְקָוִתי. י ֵאָליו ְלַבד ּתִ ֱאֶמת ּכִ ֵדִני ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבֶ ֲאִמּתֹו, ִויַלּמְ ַרְך ַיְדִריֵכִני ּבַ ִיְתּבָ

ֶעְזַרת  יֹום ד' ֶאְרֶאה ִלְכּתֹב ְלָך ּבְ ם ּבְ ֵ ַאֲהָבה, ְוִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ִמיד ּבְ לֹוְמָך ּתָ ְבֵרי ָאִביָך ַהּדֹוֵרׁש ׁשְ ּדִ

ִים[ לֹא  ְרּבַ אִקין ]ַהּגַ ֱאֶמת, ַהּזָ י ָאז ְלטֹוָבה ּבֶ ַדְעּתִ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַלח ַהּשׁ ר ִיׁשְ ִפי ֲאׁשֶ ַרְך ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ם. ֵ יעּו לֹו ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ה ְלָגְמָרם, ּוְבָקרֹוב ַיּגִ ְחֶיה עֹוֶסֶקת ַעּתָ י ּתִ ִנְגְמרּו ֲעַדִין, ּוִבּתִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

צד

ֶרְסֶלב. ָרא תקצ"ג ּבְ ם, יֹום ב' ַוּיֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני  י ּוְלָבִבי ָהַרּבָ ַנְפׁשִ בֹוד ֲאהּוִבי ְיִדיִדי ַוֲחִביִבי ּכְ יגּו ּכְ ְמָחה ַיּשִׂ ׂשֹון ְוׂשִ לֹום ְוׂשָ ים ּוְבָרָכה ְוׁשָ ַחּיִ

ִניָמה,  ּפְ ֶמֶלְך  ת  ּבַ זּוָגתֹו  לֹום  ׁשְ ִעם  ָיִאיר  ֵנרֹו  ַאְייִזיק  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ְוכּו',  ַהְמֻפְרָסם  ִביר  ַהּגְ

ִיחּוד,  ּבְ ֶאָחד  ְלָכל  ַהְיָקִרים  ֲחָלֵציֶהם  יֹוְצֵאי  ל  ּכָ ִעם  ְחֶיה,  ּתִ ָהאְדיל  ָמַרת  ַהְיָקָרה  ֶקת  ּדֶ ַהּצַ

ן ְיִהי ָרצֹון. ְחיּו ְלֹאֶרְך ָיִמים ָאֵמן ּכֵ ּיִ ׁשֶ

ְמָחה  י ׂשִ ד ַרּבִ י ֶאְתמֹול[, ִמּיַ ְלּתִ ְבֶכם ִקּבַ ִריף ָהאּב ִאיְך ֶאְתמֹול ֶערַהאְלִטין ]ִמְכּתַ ַאֶייער ּבְ
ִלי ֵנרֹו ָיִאיר.  י ַנְפּתָ לֹום ֵמַרּבִ ת ׁשָ י ֵמִאיר ֵליּב ּוְפִריׂשַ ֶרת ֵמַרּבִ ם ִאּגֶ ֲחַתן ָהַרב, ּגַ

ען,  ַרייּבֶ יָוואְלט ָפאִרין, ָנאר ַמְייֶנע ְמִניעֹות ָקאן ִאיְך ִניט ׁשְ ַרְך ֵווייְסט ַאז ִאיְך ָהאּב ֵזייֶער ּגִ ם ִיְתּבָ ֵ ]ַהּשׁ

ַרְך ִאיז יֹוֵדַע ַמיין ַהאְרץ[.  ם ִיְתּבָ ֵ ֶווער ָדאס ָפאִרין, ַאזֹוי ִווי ַהּשׁ יי ִמיר אֹויְך ֵזייֶער ׁשְ ֶעס ִאיז ַהייְנט ּבַ

י ֵאיִני ָיכֹול ִלְכּתֹב, ְוַגם ַהּיֹום  ּלִ ִניעֹות ׁשֶ ָרִציִתי ְמֹאד ִלְנסֹוַע, ַרק ַהּמְ ַרְך יֹוֵדַע ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי צדִמְכּתְ ְּתְמִמקמו ֵב ת י סי ז"

ַרְך יֹוֵדַע ֶאת ְלָבִבי. ]ָנאר ִווי ִאיְך ֵזעה ַאז ִאיר  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ מֹו ׁשֶ ה ָעַלי ְמֹאד ּכְ ִסיָעה ָקׁשָ ַהּנְ

ן ִאיז ַהייְנט  ַרְך, ִאיְך ָזאל ָפאְרט ָפאִרין; ַעל ּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ ר ֵהייְסט ַאזֹוי ַהּשׁ ַרייט ַאזֹוי, ְטַראְכט ִאיְך ֶאְפׁשָ ׁשְ

ם ָאן  ֵ ֵדי ִאיְך ָזאל ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ּכְ ת ַהּבָ ּבָ ם ַאַחר ׁשַ ֵ י צּו ָפאִרין ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ַדְעּתִ ּבְ

י  ַדְעּתִ ן ּבְ ן ֶאַסע, ַעל ּכֵ ּכֵ ַבִני אּוַלי ֶזהּו ְרצֹון ה' ׁשֶ ֲאִני רֹוֶאה ַצֲעַקְתֶכם, חֹוׁשְ קּוֶמען[. ּוְכמֹו ׁשֶ

יַע ִאם ִיְרֶצה ה' ַעל  ַאּגִ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ְכֵדי ׁשֶ ת ַהּבָ ּבָ ַהּיֹום, ִלְנסֹוַע ִאם ִיְרֶצה ה' ַאַחר ׁשַ

ַרֲחָמיו יֹוִליֵכִני  ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַרְך, ְוַהּשׁ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ְסֵלו ִלְקֶרעִמיְנְטׁשּוג ּבְ רֹאׁש ֹחֶדׁש ּכִ

ִניט  ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ִאם  ְסֵלו  ּכִ ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ּבְ ַזיין  ְיָקא  ּדַ ָזאל  ה  ֲחֻתּנָ י  ּדִ ַאז  ִאיז  ְרצֹוִני  ]ָנאר  לֹום.  ְלׁשָ

ם; ָוואִרין ִאיר ֵווייְסט  ֵ ה ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ֵדי ִאיְך ָזאל ֶקעֶנען אּום ֶקעִרין ְלֵביִתי ַעל ֲחֻנּכָ עֶטער, ּכְ ּפֶ ׁשְ

ה  ַהֲחֻתּנָ ם[ ַרק ְרצֹוִני ׁשֶ ֵ ה ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ת ֲחֻנּכָ ּבַ ֵביִתי ַעל ׁשַ ּבְ ַזיין  ִוויִפיל קּוִקין ַארֹויס ִאיְך ָזאל 

ְלֵביִתי  ַלֲחזֹור  אּוַכל  ֵדי ׁשֶ ּכְ ִיְרֶצה ה' לֹא ְיאּוָחר,  ְסֵלו ִאם  ּכִ רֹאׁש חֹוֶדׁש  ּבְ ְבִדיּוק  ְהֶיה  ּתִ

יק  נּו ַהּנֹוָרא ֵזֶכר ַצּדִ ְרצֹונֹו ְוִכְרצֹון ַרּבֵ ֲעִדי ַהּכֹל ְלטֹוָבה ּכִ ה ִאם ִיְרֶצה ה', ַוה' ִיְגֹמר ּבַ ְלֲחֻנּכָ

ְמָחה  י ׂשִ ַמע ֵמַרּבִ ׁשְ ִפי ַהּנִ מּוְסט ִמּכַֹח ֶדעם, ָנאר ּכְ עׁשְ ֹפה ָהאּב ִאיְך ָנאְך ִניט ּגֶ ִלְבָרָכה. ]ִעם ָהַרב ּדְ

ט  אְטׂשְ י ּפָ ן, ַווייֶטער ַקיין ַצייט ִניט ַמֲאִריְך צּו ַזיין, ָוואִרין ּדִ א ּוַמּתָ ֶקען ֶער ִניט ָפאִרין ֵמֲחַמת ַזיין ַמּשָׂ

ִפי  י ֵמָהִעְנָין, ַרק ּכְ ְרּתִ ּבַ ּפֹה ֲעַדִין לֹא ּדִ יזּוְנט אּון ְפֵרייִליְך[. ִעם ָהַרב ּדְ אְלד ַאֶוועק. ַזייט ּגִ ֵגייט ּבַ

י  לֹו, יֹוֵתר ֵאין ְזַמן ְלַהֲאִריְך ּכִ ן ׁשֶ א ּוַמּתָ ּשָׂ ְגַלל ַהּמַ ְמָחה לֹא יּוַכל ִלְנסַֹע ּבִ ָמע ֵמר' ׂשִ ׁשְ ַהּנִ

ֵמִחים. ִריִאים ּוׂשְ ְהיּו ּבְ ֶכף הֹוֵלְך ּתִ ַהּדַֹאר ּתֵ

דֹוׁש  ם ַעל ִצּיּון ַהּקָ ֵ ְפָרט ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ַעְדֶכם, ּבִ יר ּבַ ֱאֶמת, ּוַמְעּתִ ֶכם ָוֶנֶפׁש אֹוֲהֵביֶכם ּבֶ ַנְפׁשְ ּכְ

ִמיד. ִפלֹוֵתינּו ּתָ ַמע ּתְ ַרְך ִיׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ִרים ְלטֹוָבה, ְוַהּשׁ אי ִיְהיּו ִנְזּכָ ַוּדַ ּבְ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ַאְבָרָהם  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ְפָלג  ַהּמֻ ְחָמד  ַהּנֶ ִתיק  ַהּוָ ֵעיֵנינּו,  ַמְחַמד  י,  ַנְפׁשִ ּכְ ִליִדיִדי  לֹום  ְוׁשָ
ִניט  יא ָהאְסט  ּדִ ָוואס  ֵמייְנְסט,  יא  ּדִ ָוואס  ִניט  ֵטייא  ַפאְרׁשְ ִאיְך  ]ָנאר  ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ ער  ּבֶ

ר ְוכּו'[, ַרק לֹא  ְחיּו, ֶסע ִניט ֵקיין יֹשֶׁ ּיִ ְחֶיה ְוַלֲחמֹוְתָך ּוְלָחִמיָך ׁשֶ ִריס ְלזּוָגְתָך ּתִ ין ַקיין ׁשּום ּגְ ִריּבִ יׁשְ ּגִ

ְחֶיה ּוְלֲחמֹוְתָך ּוְלָחֶמיָך  לֹום ְלזּוָגְתָך ּתִ ת ׁשָ ִריׁשַ ַתְבּתָ ׁשּום ּדְ ּלֹא ּכָ ָנְתָך ׁשֶ ּוָ ּכַ י ַמה  ֵהַבְנּתִ

ִפידֹות ֲהֵבל  ַהּקְ ֵאּלּו  ל  ּכָ י  ּכִ ִלְדָבַרי,  ת  ַצּיֵ ּתְ אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ּוֻמְבְטַחִני  ְוכּו'.  ר  יֹשֶׁ ְחיּו, ֶזה לֹא  ּיִ ׁשֶ

יק  נּו ֵזֶכר ַצּדִ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא הּוא ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ַדְרֵכי ְזֵקְנָך ַהּקָ ֵלְך ּבְ ּתֵ ר ׁשֶ ֲהָבִלים, ְוָהִעּקָ

יַח  ּגִ ׁשְ ה, ְוַאל ּתַ דֹוׁשָ ָכל יֹום, ּוְבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהּקְ ִהְתּבֹוְדדּות ּבְ ְתִמיד ּבְ ּתַ ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה, ׁשֶ

ֲחרּות ֶהֶבל. ְועֹוד ְמַעט ִיְהֶיה ְלָך ִעְנְיֵני ְקִפידֹות  ַ ְלדּות ְוַהּשׁ י ַהּיַ ָלל, ּכִ ַעל ֵאּלּו ַהֲהָבִלים ּכְ

ה  ּמָ ְחֶיה ֶזה ּכַ ָך ּתִ י ְלִאּמְ ר הֹוַדְעּתִ ֲאׁשֶ ם, ּכַ ֵ ְרּבּו ְלָך ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ּיִ ֶניָך ּוְבנֹוֶתיָך ׁשֶ ֵאּלּו ִמּבָ ּכָ
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ֶניָך ּוְבנֹוֶתיָך  ְהֶיה ְלָך ִמּבָ ּיִ ׁשֶ ה ּכְ ֵאּלֶ יד ַעל ִעְנָיִנים ּכָ ְקּפִ ּלֹא ּתַ ְך, ַאְך ֲעָצִתי ׁשֶ ְהֶיה ּכָ ּיִ ִנים ׁשֶ ׁשָ

תֹוָרה  ָלל, ַרק ַלֲחׁשֹב ּבְ ַנאי ַלֲחׁשֹב זֹאת ּכְ ה ַעל ַעְצְמָך ְלַבד. ֵאין ְלָך ּפְ ן ַעּתָ ּכֵ ל ׁשֶ ְחיּו. ִמּכָ ּיִ ׁשֶ

י ֲאבֹוֶתיָך  יָך ְלַמֲעׂשֵ יעּו ַמֲעׂשֶ ָכל יֹום, ָמַתי ַיּגִ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ יָחְתָך ִלְפֵני ַהּשׁ ּפְֹך ׂשִ ה, ְוִלׁשְ ּוְתִפּלָ

ַנאי ְלַהֲאִריְך. ה ֵאין ּפְ ְוכּו', ָיֶתר ִמּזֶ

ְצִחית. ֱאֶמת ָלֶנַצח, ַהְמַיֲעְצָך ְלטֹוָבְתָך ַהּנִ ְבֵרי אֹוַהְבָך ּבֶ ּדִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

י ֶאְפַרִים ֵנרֹו ָיִאיר.  לֹום ִמיִדיִדי ַרּבִ ת ׁשָ ִריׂשַ ּלֹא ָהָיה ִלי ׁשּום ּפְ ִנְפֵלאִתי ְמֹאד ַעל ׁשֶ
ַאֲהָבה  לֹומֹו ּבְ ׁשְ הֶֹגן, ַוֲאִני ּפֹוֵרס ּבִ יב לֹו ּכַ הֶֹגן, ָאׁשִ ּלֹא ּכַ ה ׁשֶ ָעׂשָ י ׁשֶ ְוַאף ַעל ּפִ

ל יֹוְצֵאי ֲחָלֵציֶהם  מּוֵאל ֵנרֹו ָיִאיר ִעם ּכָ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ׁשְ לֹום חֹוְתנֹו ְיִדיִדי ָהַרּבָ ה, ּוִבׁשְ ַרּבָ

אְווֶקי  ַהּלָ תֹוְך  ּבְ ַוֲאִפּלּו  ַהֲחנּות,  תֹוְך  ּבְ ם  ּגַ ּבֹוַרֲאָך  ֶאת  ְזכֹר  ֶאְפַרִים  י  ַרּבִ ֲאהּוִבי  ְחיּו.  ּיִ ׁשֶ

ָאַמר )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  נּו ַז"ל, ׁשֶ ְבֵרי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ִנים ּדִ יׁשָ ֵעיֶניָך ּכִ ְלׁשֹון רּוְסָיה[. ְוַאל ִיְהיּו ּבְ ]ּבִ

ם  ָ ִים ְוכּו', ּוִמּשׁ ּתַ ִפי ׁשְ ַכּתְ י ַט"ט ּבְ ָכל ְלׁשֹונֹות ַהּגֹוִיים ֵיׁש אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ְוכּו', ּכִ ּבְ לג( ׁשֶ

ל  ֲחנּות ּכָ ב ּבַ ׁשֵ ּתֵ ה זֹו, ׁשֶ אָת ְלִמּדָ אי לֹא ּבָ ַוּדַ י ּבְ ַרְך. ּכִ ק ֶאת ַעְצְמָך ּבֹו ִיְתּבָ ה ָיכֹול ְלַדּבֵ ַאּתָ

אי  ַוּדַ לּום, ּבְ ה ּכְ ֵאינֹו יֹוֵדַע ִמּזֶ ס ׁשֶ י ִאיׁש ּגַ ָכל יֹום, ּכִ ְזּכֹר זֹאת ֵהיֵטב ּבְ ּתִ ֵדי ׁשֶ י ִאם ּכְ ַהּיֹום, ּכִ

ֶזה  ּבְ ְך  ּכָ ל  ל ַהּיֹום, ֵאיָנם ְצִריִכים ָלֶזה ּכָ ְדָרׁש ּכָ ית ַהּמִ ֵבי ֹאֶהל ּבֵ ְויֹוׁשְ ב זֹאת,  ֵאינֹו חֹוׁשֵ

נּו ַז"ל,  ל ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ְדָרׁש ׁשֶ ית ַהּמִ ֵבי ּבֵ ם ִמּיֹוׁשְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ה ּבָ ַאּתָ ָהֹאֶפן. ּוֵמַאַחר ׁשֶ

ֵצאֶתָך",  ַמח ְזֻבלּון ּבְ ָבִרים לג, יח( "ׂשְ ם )ְדּ ַקּיֵ ִנים ּתְ ל ּפָ ָכל יֹום, ַעל ּכָ ה ֻמְכָרח ָלֵצאת ַלחּוץ ּבְ ְוַאּתָ

ה  ה ְוָכֵאּלֶ ֵאּלֶ "ל ּכָ ָבִרים ַהּנַ ּדְ ְזּכֹר ּבַ ּתִ ה, ַעל ְיֵדי ׁשֶ ַמֲעׂשֶ ָבה אֹו ּבְ ַמֲחׁשָ ָכל יֹום ּבְ ד ּבְ ּוְלַרּקֵ

ה ְוכּו' ְוכּו'. ְוָאז טֹוב ְלָך ָלֶנַצח. ְוָכֵאּלֶ

"ל. ֱאֶמת. ָנָתן ַהּנַ ְבֵרי אֹוַהְבָך ּבֶ ּדִ

ל  ׁשֶ ְלֶזַרע קֶֹדׁש  ּוִבְפָרט  ֲעִזיָזא,  ּוְרִחיְמָתן  ה,  ַרּבָ ַאֲהָבה  ּבְ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ְלָכל  לֹום  ְוׁשָ
ם  ֵ ְחיּו. ַהּשׁ ּיִ ִיחּוד ׁשֶ יק ִלְבָרָכה, ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבְ נּו ֵזֶכר ַצּדִ ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

יק ִלְבָרָכה. דֹוׁש ֵזֶכר ַצּדִ ְזּכּו ֵליַדע ִמי הּוא ְזֵקָנם ַהּקָ ּיִ ַרְך ָיִאיר ֵעיֵניֶהם ׁשֶ ִיְתּבָ
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צה

ָרא תקצ"ג לפ"ק. ם, יֹום ד' ַוּיֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

י  ם, ּכִ ֵ ע ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ָעה, ְוָכֵעת ֵאיִני יֹוֵדַע ֲעַדִין ָמַתי ֶאּסַ ָ זֹאת ַהּשׁ י ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
יֹום  ם ּבְ ֵ לֹום ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ע ְלׁשָ ְרֶאה ֶאּסַ ִפי ַהּנִ י ֲעָגָלה ֲעַדִין. ַאְך ּכְ ַכְרּתִ לֹא ׂשָ

ם  י ּגַ ת קֶֹדׁש ֵאין ְקִפיָדא, ּכִ ּבַ בֹוא ַעל ׁשַ ּלֹא ּתָ ֶ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה; ּוַמה ּשׁ ת ַהּבָ ּבָ ב' ַאַחר ׁשַ

ְך ֵמֲחַמת  ל ּכָ י ֵאין ְצלּוָלה ּכָ ְעּתִ י ּדַ ת ֶזה, ּכִ ּבָ ְהיּו אֹוְרִחים ַעל ׁשַ ּיִ ְך ׁשֶ ל ּכָ ֶאְצִלי ֵאין ַנְיָחא ּכָ

אְסט ]ַהּדַֹאר[,  ַלת ַהּפָ ַהְינּו ַאַחר ַקּבָ יֹום א', ּדְ ם ּבְ ֵ בֹוא ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ּתָ ה, ְוטֹוב ׁשֶ ֶרְך ַהּזֶ ַהּדֶ

ה. ַוה' ַהּטֹוב ַיֲעׂשֶ

ַרְך, ְוטֹוב  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ה ּבְ י ְלָך ַהְרּבֵ ַתְבּתִ ָבר ּכָ קּות, ּכְ ְבֵרי ֱאֶמת ְוִהְתַחּזְ ּוְבִעְנַין ּדִ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ יִתי  ְוִקּוִ ָבר.  ִמּכְ ֶאְצְלָך  חֹות  ּנָ ַהּמֻ רֹות  ִאּגָ ּבָ ִלְפָעִמים  ל  ּכֵ ְסּתַ ּתִ ׁשֶ

י מֹוֵסר  ּכִ ְלַהֲאִריְך  ָלל  ּכְ ַנאי  ּפְ ִלי  ְוָכֵעת ֵאין  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ה  ַחיּו אֹוְתָך ַהְרּבֵ ּיְ ׁשֶ

תֹו  דֹול ְמֹאד ְוִלְגֻדּלָ ַרְך ּגָ ם ִיְתּבָ ֵ י ַהּשׁ ח אֹוְתָך ְואֹוָתנּו, ּכִ ּמַ ַרְך ְיׂשַ ם ִיְתּבָ ֵ ָתב ֶזה ָנחּוץ; ַהּשׁ ּכְ

הּוא.  ֹמַח ְלעֹוָלם, ֲאִפּלּו ֵאיְך ׁשֶ ם ַעְנְוָתנּותֹו ְיכֹוִלין ִלׂשְ ָ ּשׁ תֹו ַהּנֹוָרָאה ׁשֶ ֵאין ֵחֶקר. ּוִבְגֻדּלָ

ה  ּלָ ּגִ ה, ׁשֶ ּדֹורֹות ָהֵאּלֶ עּור ּבַ ה טּובֹו ְוַחְסּדֹו, ַעד ֵאין ׁשִ ה ַהְרּבֵ הּוא. ּוְכָבר ָרִאינּו ַהְרּבֵ ֵאיְך ׁשֶ

ֵזֶכר  ַהּנֹוָרא  נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֵמֲאדֹוֵננּו  ְלנּו  ּבַ ּקִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  י  ִחּדּוׁשֵ ֵהם  ׁשֶ ה,  ֵאּלֶ ּכָ ֲחָסִדים  ָלנּו 

יֵבי ַטַעם  ְבָעה ְמׁשִ ם ֵהם ֲחָסִדים ִנְפָלִאים ַעד ֵאין ֵחֶקר, ְוֵהם ֵהם ׁשִ ּלָ ּכֻ יק ִלְבָרָכה, ׁשֶ ַצּדִ

ְמַעט, ֲאִפּלּו  ְמַעט ּדִ ּנֹוֵגַע ּבִ ל ִמי ׁשֶ ְהֶיה, ּכָ ּיִ ְהֶיה, ִיְהֶיה ֵאיְך ׁשֶ ּיִ ְלַהֲחיֹות ַעם ָרב, ִיְהֶיה ִמי ׁשֶ

ים ׂשַבע  י ֵהם ֹאַרח ַחּיִ ֹמַח ָלֶנַצח. ּכִ ה, ֵיׁש לֹו ִלׂשְ ְפָלִאים ָהֵאּלֶ ֲחָסִדים ַהּנִ ָעְלָמא ּבַ ְנִגיָעה ּבְ ּבִ

ָמחֹות ְוכּו'. ׂשְ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי צוִמְכּתְ

<חודש>

קמט ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

צו

ַרְך. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

אִתי  י ֵכן ִמּלֵ י ְצלּוָלה. ַאְך ַאף ַעל ּפִ ְעּתִ ם ֵאין ּדַ ָבר. ּגַ ה ִלְכּתֹב ְלָך ּדָ ה ַעּתָ ְלׁשֹוִני ִמּלָ ֵאין ּבִ
ר  י ְלָך, ּוָמה אֹוִסיף ְלַדּבֵ ַתְבּתִ לֹום, ּוְכָבר ּכָ ֶרת ׁשָ ִנים ִאּגֶ ל ּפָ ְרצֹוְנָך ִלְכּתֹב ְלָך ַעל ּכָ

ר ֶאת  ִנים ְנַדּבֵ ם. ּוָפִנים ֶאל ּפָ ֵ ָסמּוְך ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ְהֶיה ּפֹה ּבְ ָבֶריָך ּתִ ִני, ְוַגם ְלִפי ּדְ ְלָך ּבְ

ִפי אֹותֹו ַהּיֹום  ּיֹות, ּכְ ָכל יֹום ִלְמצֹא ֵעצֹות ֲאִמּתִ ִפינּו, ַוה' ָיִאיר ֵעיֶניָך ּבְ ַלח ה' ּבְ ר ִיׁשְ ֲאׁשֶ

ְוִנְפְלאֹוָתיו  ֹגֶדל ְיׁשּוָעתֹו  ּבְ ַעם  ָכל ּפַ ּבְ ַח ַנְפׁשֹו  ּמֵ ר ְלׂשַ ְוָהִעּקָ ָכל עֹז,  ק ּבְ ָעה, ְלִהְתַחּזֵ ָ ְוַהּשׁ

ר ֵאין ֲערֹוְך  ה, ֲאׁשֶ ֵאּלֶ ים ּכָ ד ַעל ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ ר ָזִכינּו ִלְבִלי ְלִהְתַנּגֵ ַרְך ָהֲעצּוִמים, ֲאׁשֶ ִיְתּבָ

ְלָחן  ׁשֻ ִלּמּוד  יֹום  ָכל  ּבְ ְוַתֲחטֹף  ְוכּו',  ֶהם  ּבָ ּוְבֵלה  ְוִסיב  ֶהם  ּבָ ַוֲהֹפְך  ֶהם  ּבָ ֲהֹפְך  ֲאֵליֶהם. 

ינֹו ְלֵבין קֹונֹו. יָחה ּבֵ ים, ּוְתִפּלֹות, ּוְקָצת ׂשִ ים ַז"ל, ּוְתִהּלִ דֹוׁשִ ָערּוְך ּוְסָפָריו ַהּקְ

ָכל יֹום ִיְהיּו  ָעִמים, ַרק ּבְ ה ּפְ ּמָ ה ּכַ ְרנּו ִמּזֶ ּבַ ּדִ ה ׁשֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ּדְ ֵעיֶניָך ּכָ נּו ּבְ ְ ְוַאל ִיְתַיּשׁ
ֵהם  ָהֱאֶמת,  ַעל  ל  ּכֵ ּוִמְסּתַ ְרֵאִלי,  ִיׂשְ ֵלב  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ּוֶבֱאֶמת  ים,  ֲחָדׁשִ ּכַ ֵעיֶניָך  ּבְ

חּוׁש.  ה ֲחָדׁשֹות ְלַגְמֵרי, ּוְקָצת רֹוִאין ּבַ ָכל יֹום ָויֹום ַנֲעׂשֶ י ּבְ ַעם, ּכִ ָכל ּפַ ים ּבְ ֱאֶמת ֲחָדׁשִ ּבֶ

ִית' ֵאיְך  ִעְנַין 'ָהרֹאׁש ּבַ ים ִנְפָלִאים ְונֹוָרִאים, ַהּכֹל ּבְ ה. ִחּדּוׁשִ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ה ַמה ּשׁ ּוְבָכל יֹום ַנֲעׂשֶ

ִמיד  ָכל יֹום ּתָ ׁש ּבְ אֹוְמִרים 'ּוְבטּובֹו ְמַחּדֵ מֹו ׁשֶ עֹוָלם, ּכְ תֹו ּבָ תֹו ַוֲאִמּתָ ָ ְלַהְכִניס אֹור ְקֻדּשׁ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ יֹום  ָכל  ּבְ ׁשֶ ַהְינּו  דּוַע.  ּיָ ּכַ ִית'  ּבַ 'רֹאׁש  הּוא  ית'  ֵראׁשִ 'ּבְ ית',  ְבֵראׁשִ ה  ַמֲעׂשֵ

ִית,  ְך ֵמָהרֹאׁש ּבַ ְמׁשָ ּנִ ׁשּוט ׁשֶ הּוא ְיסֹוד ַהּפָ ָהר ַהּיֹוֵצא ֵמֵעֶדן, ׁשֶ ה ַהּנָ טּובֹו ַמֲעׂשֵ ׁש ּבְ ְמַחּדֵ

ֶרְך ְמַעט  ּדֶ י ּבַ ְרּתִ ּבַ ֶדה, ּוְכָבר ּדִ ֵני ַהּשָׂ ר ְלָבֲאָרם ַעל ּפְ י ִאי ֶאְפׁשָ ָבִרים ֵאּלּו ֵהיֵטב, ּכִ ְוָהֵבן ּדְ

ה  ה. ְוִנְזּכֶ דֹוׁשָ ת ּתֹוָרתֹו ַהּקְ ֲאִמּתַ י ַנְחָמן. ַוה' ָיִאיר ֵעיֵנינּו ּבַ י ַרּבִ ַמע ִמּפִ ׁשְ ר ּתִ ֲאׁשֶ ה, ּכַ ִמּזֶ

ַאֲהָבתֹו ּוְבֶחְמָלתֹו  ַמִים, ִויָקְרֵבנּו ּבְ ָ ִקיף ְוֵיֶרא ה' ִמּשׁ ָכל יֹום, ַעד ַיׁשְ ְדָרָכיו ַוֲעצֹוָתיו ּבְ ֵליֵלְך ּבִ

ל ָיֵמינּו ְלעֹוָלם. ֱאֶמת ּכָ ַלֲעבֹוָדתֹו ּבֶ

ַרְך. ה ִליׁשּוָעתֹו ִיְתּבָ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי צזִמְכּתְ ְּתְמִמקנ ֵב ת י סי ז"

צז
ִמי  ִּכי  ְלַהְעִּתיקֹו.  ֶזה  ַּגם  ְוָאַמְרִּתי  ִמּסֹופֹו,  ְמַעט  ַרק  ָמָצאִתי  ֹלא  ַהָּלז  ַהִּמְכָּתב  ְּתִחיַלת  ַהַּמְעִּתיק  ]ָאַמר 

ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַהִּביט ּבֹו ּוְבָכל ַהִּמְכָּתִבים ְּבֵעיָנא ְּפִקיָחא, ִיְרֶאה ְּבֵעיַנִים חּוִׁשּיֹות ֶׁשָּכל ִּדּבּור ְוִדּבּור ֻמְׁשָרׁש ּבֹו 

ְרפּואֹות ַּתֲעַלת ַנְפֵׁשנּו ְלַרְּפאֹוָתה ֵמֶחְלַאת ֻזֲהָמֵתנּו, ּוְלַהְדִּביָקּה ְּבאֹור ְּפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא ֱאֹלִקים ַחִּיים. ֵמִעְמֵקי ְׁשאֹול ַּתְחִּתית ּוִמַּתְחָּתיו, ִּכי ֵהם נֹוְבִעים ְויֹוְצִאים ִמַּמֲאָמרֹות ְטהֹורֹות 

ְמֻזָּקק ִׁשְבָעַתִים ֶׁשל ַרֵּבנּו מֹוֲהַר"ן ֵזֶכר ַצִּדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ֲאֶׁשר ֵיׁש ָּבֶהם ּכַֹח ְוַחּיּות 

ְלַהֲחיֹות ּוְלָהִׁשיב ֶנֶפׁש ָּכל ַחי, ִּבְבִחיַנת ְוַאִּציָעה ְׁשאֹול ִהֶּנָּך, ּוִבְבִחיַנת ]ְיַׁשְעָיה כז[ "ּוָבאּו ָהאֹוְבִדים ְּבֶאֶרץ 

ַאּׁשּור ְוַהִּנָּדִחים ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים, ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלה' ְּבַהר ַהּקֶֹדׁש" ְּבִיְרָאה ְׁשֵלָמה ַעל ָידֹו ִּבירּוָׁשַלִים, ָאֵמן ֵּכן 

ְיִהי ָרצֹון ִּבְמֵהָרה ִּבְמֵהָרה; ַעל ֵּכן ָטַרְחִּתי ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְלַהְעִּתיק ִּכְמַעט ָּכל ִּדּבּור ְוִדּבּור, ִּכי ֵמֶהם 

ּתֹוְצאֹות ַחִּיים[

יַע ִלי.  ּגִ ּיַ ֶמן ַזִית ֵאין ִלי ׁשּום ַמְרֶאה ָמקֹום ׁשֶ ְרֶאה ֵהם עֹוִלים ָיֶפה, ׁשֶ ִפי ַהּנִ ָיר ּכְ יֹו ְוַהּנְ ַהּדְ
ִלי  ִנים ּבְ ל ּפָ יֹום ה' ַעל ּכָ ט, אֹו ּבְ אְטׂשְ יֹום ד' ַעל ְיֵדי ַהּפָ ְזִריזּות, אֹו ּבְ ַלח ּבִ ְוִתׁשְ

ה  ם. ְלֵעת ַעּתָ ֵ יֹום ו' ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ָלל ּבְ ּלֹא ֶאְצָטֵרְך ַלֲחׁשֹב ַעל ֶזה ּכְ ֵדי ׁשֶ ׁשּום ִאחּור, ּכְ

י  ְעּתִ ּדַ ּלֹא ָעָלה ַעל  ה ָהָרצּוף ּפֹה, ׁשֶ ֶרת ַהּזֶ ל ָהִאּגֶ יֹו ּכָ ְוַהּדְ ָיר  ְיֵדי ַהּנְ ה ַעל  ִהְרַוְחּתָ ַהְרּבֵ

ָיֶפה  ְנָיר  ַעל  ְלמֹוס  ַהּקֻ ַאַחר  ָכה  ִנְמׁשְ יֹו  ְוַהּדְ ֶהָחָזק הֹוִעיל,  ְרצֹוְנָך  ַאְך  ְך,  ּכָ ל  ּכָ ְלַהֲאִריְך 

"ל,  ר ֲעָזָרנּו ַעד ּכֹה, ְוַגם ֶזה הּוא ֶאָחד ֵמַהְיׁשּועֹות ְוַהַהְרָחבֹות ַהּנַ ם ֲאׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ ְמֹאד. ּבָ

ֵהם  נּו  ּלָ ׁשֶ רֹת  ִאּגְ י  ּכִ ִנְפָלָאה.  ִויׁשּוָעה  ַהְרָחָבה  הּוא  ּוֶבֱאֶמת  ִלי,  ִהְרַחְבּתָ  ר  ּצָ ּבַ ִחיַנת  ּבְ

ְריֹו ְלַמֲאָכל ְוָעֵליהּו  ל ּפִ ר ּכָ ית ה', ֲאׁשֶ ְעָין ַהּיֹוֵצא ִמּבֵ ם נֹוְבִעים ִמּמַ ּלָ י ּכֻ ְרפּואֹות ְיָקרֹות. ּכִ

ָפִרים  ַהּסְ ל  ּכָ ּכֹוְתִבין  ָאנּו  ֲעֵליֶהם  ׁשֶ ין,  ְוַדּפִ ָעִלין  ֵהם  ׁשֶ ָיר,  ַהּנְ ַהְינּו  "ָעֵליהּו",  ִלְתרּוָפה. 

ינּו ָלֶנַצח. ר ֵהם ְרפּוָאֵתנּו ְוַחּיֵ ה, ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ַהּקְ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

צח

ֶרְסֶלב. ם, יֹום א' ַוְיִחי תקצ"ג ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ַרב ׁשָ

ר  יָת ֲאׁשֶ ָעׂשִ ר  עִרין, ֱהִטיבֹוָת ֲאׁשֶ ִלְטׁשֶ ב  ְכּתָ ַהּמִ ָעה ִעם  ָ ַהּשׁ זֹאת  ּבְ י  ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ֵאין  ה ׁשֶ ִמְצָוה ַרּבָ יִתי אֹוְתָך ּבְ ה ָלֵאל ִזּכִ ִהּלָ עִרין, ּתְ ה ִלְטׁשֶ ב ַהּזֶ ְכּתָ ַעְלּתָ ַהּמִ ּפָ

ּתֹאַכל  ָך ׁשֶ ַרְך ְיַזּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶזה. ַהּשׁ ין ִזּוּוג ּכָ ּבֵ ֶזה ׁשֶ לֹום ּכָ ׁשָ ֶזה ּבְ ְהֶיה ְלָך ֵחֶלק ּכָ ּיִ עּור, ׁשֶ ָלּה ׁשִ

ם ָלַעד. ֶרן ִיְהֶיה ַקּיָ ֱאֶמת, ְוַהּקֶ ר ּבֶ ׁשֵ ה ִלְהיֹות ִאיׁש ּכָ ְזּכֶ ּתִ ה, ׁשֶ עֹוָלם ַהּזֶ רֹוֵתיֶהן ּבָ ּפֵ
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ְטָרא  ִמּסִ ְוַצַער  ְבָך,  ְכּתָ ִמּמִ ֲחָדא  ְטָרא  ִמּסִ י  ִלּבִ ּבְ קּוַע  ּתָ ְוֶחְדָוה  ְבָך.  ִמְכּתָ ָקִריִתי  ְוִהּנֵה 
בֹות  ֲחׁשָ ְפָרט ַהּמַ בֹות ָזרֹות, ּבִ ֲחׁשָ ִליְך ַהּמַ ק ְלַהׁשְ ר ֲעַדִין ֵאיְנָך ִמְתַחּזֵ ֲחָדא, ֲאׁשֶ

ַיד ָהָאָדם  ָבה ּבְ ֲחׁשָ ַהּמַ יחֹות ְותֹורֹות ְקדֹוׁשֹות, ׁשֶ ְך ׂשִ ל ּכָ ַמְעּתָ ּכָ ָבר ׁשָ ל ָממֹון. ַוֲהלֹא ּכְ ׁשֶ

ְועֹוד  ְוכּו'.  ַיַחד  ּבְ בֹות  ַמֲחׁשָ ֵני  ׁשְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֹאֶפן,  ׁשּום  ּבְ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ְוׁשֶ ְרצֹונֹו.  ּכִ ְלַהּטֹוָתּה 

ְרנּו  ּבַ ּדִ ֶ ּשׁ ַמה  ּוִבְפָרט  ה,  ֲעׂשֶ ּתַ ְוַאל  ב  ׁשֵ ּבְ ֵמֶהם  ֵצל  ְלִהּנָ כֹוִלין  ּיְ ׁשֶ ה,  ֵהּנָ ּכָ ה  ַהְרּבֵ יחֹות  ׂשִ

ת ו אות ח(. ּוַמּדּוַע  ּבָ ח" )ִלּקּוֵטי ַהָלכֹות ׁשַ ַקְנָיא, ִאיְתּפַ רּוְכָיא ּדְ ֵרי ּכְ כֹורֹות ח:( "ּדָ ה, ַעל )ּבְ ה ַהּזֶ ת ֲחֻנּכָ ּבַ ׁשַ ּבְ

י, ֵאיְך  ִני ָיַדְעּתִ י ּבְ ֵאּלּו. ָיַדְעּתִ ם ֵמָעֶליָך ַעל ְיֵדי ֵעצֹות ְקדֹוׁשֹות ּכָ ְחּגֹר ָמְתֶניָך ְלָגְרׁשָ לֹא ּתַ

ר  ָהִעּקָ , ׁשֶ ַמְעּתָ ָבר ָיַדְעּתָ ְוׁשָ י ֵכן. ַאְך ּכְ י ֵכן ַאף ַעל ּפִ ִרין ְמֹאד ַאף ַעל ּפִ ּבְ ְוֵאיְך ֵהם ִמְתּגַ

ָיָקר ְמֹאד  י  ּכִ חּוׁש ַעל ֶזה,  ּתָ ָך ַאל  ִעּמְ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ּשׁ ּוַמה  ה,  ֲעׂשֶ ּתַ ְוַאל  ב  ׁשֵ ּבְ ְהֶיה  ּתִ ה  ַאּתָ ׁשֶ

ְוכּו',  ֵמֶהם  ַעְצְמָך  ֶאת  יְך  ַמְמׁשִ ה  ַאּתָ ׁשֶ ָכה  ְוַהְמׁשָ ָכה  ַהְמׁשָ ל  ּכָ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵעיֵני  ּבְ

ָכל ֵעת. ְוַעל  ים )ִלּקּוֵטי ִתְנָיָנא מח(. ּוָבֶזה ָראּוי ְלָך ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצְמָך ּבְ דֹוׁשִ ְדָבָריו ַהּקְ ְמבָֹאר ּבִ ּכַ

ַרְך. דֹוָלה ִיְתּבָ ֶעְזָרתֹו ַהּגְ ר ֲעֵליֶהם ּבְ ּבֵ ְתּגַ ְיֵדי ֶזה ּתִ

ה, ְוַאל  ֲעׂשֶ ב ְוַאל ּתַ בֹות ָזרֹות ַעל ְיֵדי ׁשֵ ֲחׁשָ ָכל ֵעת ִמּמַ ם ֲחַזק ֶוֱאַמץ! ּוְבַרח ּבְ ֵ ְלַמַען ַהּשׁ
ה ֶאת  ֲעׂשֶ ה ּתַ לֹום, ַאּתָ ָכל יֹום ַחס ְוׁשָ ָעִמים ּבְ רּו ָעֶליָך ֶאֶלף ּפְ ּבְ ל ִאם ִיְתּגַ ּכֵ ְסּתַ ּתִ

ָך ַמה ּטֹוב, ַוֲאִפּלּו ִאם  ְבּתְ ַמֲחׁשַ ְרכּו ּבְ ּכָ ּיִ ְבַרח ִמּקֶֹדם ׁשֶ ַעם. ִאם ּתִ ָכל ּפַ ָך ִלְברַֹח ֵמֶהם ּבְ ּלְ ׁשֶ

ל  ְתֹאם ּוְתַבּטֵ ֲעֹמד ּפִ ַקְנָיא', ּתַ רּוְכָיא ּדְ לֹום 'ּכְ ה ַחס ְוׁשָ ר ַנֲעׂשֶ ל, ַעד ֲאׁשֶ ֵ לֹום ִנְתַרּשׁ ַחס ְוׁשָ

י הּוא  ְפָרִטּיּות, ּכִ ר ְלָבֵאר ּבִ ְכִלית. ְוֶזה ָהִעְנָין ִאי ֶאְפׁשָ הּוא ַהּתַ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ַעְצְמָך, ְוִתְזּכֹר ּבְ

ל  ה, ְלַבּטֵ ם ַאּתָ ה ּגַ ל ֶאָחד ְוַאּתָ ִנים ָיכֹול ּכָ ל ּפָ ּה. ַעל ּכָ ִלּבֵ ֵער ּבְ ְמׁשַ פּום ַמה ּדִ ְלָכל ַחד ּכְ

ְתעֹוֵרר ַעל ְיֵדי  ּתִ ֵדי ׁשֶ בֹות ְלטֹוָבה, ּכְ ֲחׁשָ רּות ַהּמַ ּבְ ְך ִהְתּגַ ַעם. ְוָאז ִיְתַהּפֵ ָכל ּפַ ֶאת ַעְצְמָך ּבְ

ָכל ָמקֹום  הּוא ָיָקר ְמֹאד ְמֹאד. ְוָכל ָאָדם ּבְ ּטּול ֶאל ָהאֹור ֵאין סֹוף, ׁשֶ ְיָקא ִלְבִחיַנת ּבִ ֶזה ּדַ

ְרעּוִתין  ָכל  ּדְ ַלֲאָתר  ָלֶזה,  ַעְצמֹו  יְך  ְלַהְמׁשִ ָצִריְך  ּיֹות,  ְחּתִ ּתַ אֹול  ׁשְ ּבִ ֲאִפּלּו  הּוא,  ׁשֶ

ן. ּמָ קּוִעין ּתַ ּתְ

ל ֶאת ַעְצמֹו  ּיֹות ְיכֹוִלין ְלַבּטֵ ְחּתִ אֹול ּתַ ׁשְ ם ּבִ ּגַ ", ׁשֶ ּךָ אֹול ִהּנֶ יָעה ׁשְ ִחיַנת "ְוַאּצִ ר ּבְ ְוֶזה ִעּקַ
ִחיַנת "ּוַפְרעֹה ִהְקִריב" - ֶאת  ְכִלית ָהֲעבֹוָדה, ְוֶזה ּבְ ר ּתַ ה ִעּקַ ּזֶ ֶאל ָהאֹור ֵאין סֹוף, ׁשֶ

רּות  ּבְ ְיָקא ַעל ְיֵדי ִהְתּגַ ּדַ ה כ"א(. ׁשֶ מֹות ַרּבָ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )ׁשְ מֹו ׁשֶ ַמִים ּכְ ָ ּשׁ ּבַ ן ַלֲאִביֶהן ׁשֶ ִלּבָ

ִלין ֶאת ַעְצמֹו ְלַגְמֵרי. ְטָרא ַאְחָרא ְמַבּטְ ַהּסִ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי צטִמְכּתְ ְּתְמִמקנב ֵב ת י סי ז"

י  ָעְלָמא, ַאף ַעל ּפִ ים ּבְ ים ּוְדרּוׁשִ ֵאיִני ּכֹוֵתב ְלָך ִחּדּוׁשִ ַדע ְוַתֲאִמין, ׁשֶ ּתֵ ם ׁשֶ ֵ ּוְלַמַען ַהּשׁ
ל  ּדֵ ּתַ ל ֶזה, ְוִתׁשְ ֵלְך ִעם ּכָ ּתֵ ָנִתי ָלֶזה, ַרק ׁשֶ ּוָ ם ֶזה ָיָקר ְמֹאד, ֲאָבל ֵאין ּכַ אי ּגַ ַוּדַ ּבְ ׁשֶ

ָכל ַמה  ּבְ ָך  ַנְפׁשְ ח  ּמַ ְוׂשַ ֶזה,  ל  ּכָ ם  ְלַקּיֵ ָיְדָך  ּבְ ֵיׁש  ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ י  ּכִ ֶזה.  ל  ּכָ ם  ְלַקּיֵ ר  ּבֵ ְוִתְתּגַ

ה ַעְצְמָך  ה ְמַחּיֶ ַאּתָ ֶ ְבֵרי ֱאֶמת, ַמה ּשׁ ה ּדִ ְבָך ַהְרּבֵ ִמְכּתָ ַתְבּתָ ּבְ ּכָ ם ׁשֶ ֵ ּתּוַכל. ּוָברּוְך ַהּשׁ ֶ ּשׁ

ה ָצִריְך ְלַהֲחיֹות ֶאת  ה, ְוָכְך ָיֶפה ְלָך. ֲאָבל ֲעַדִין ַאּתָ ּדָ ה, ְוֵכן הּוא ַהּמִ ָ ְקֻדּשׁ א ּדִ ָכל ֻעְבּדָ ּבְ

ה  ַאּתָ ׁשֶ רּות  ּבְ ְוִהְתּגַ ָכה  ַהְמׁשָ ל  ּכָ ׁשֶ ּוְלַהֲאִמין  טֹוָבה,  ּוְתנּוָעה  נּוָעה  ּתְ ָכל  ּבְ יֹוֵתר  ַעְצְמָך 

ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵעיֵני  ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד  ָיָקר  ָרעֹות,  בֹות  ֲחׁשָ ִמּמַ ַעְצְמָך  ֶאת  יְך  ְלַהְמׁשִ ר  ּבֵ ִמְתּגַ

קּות  רּות ַעל ְיֵדי ַהִהְתַחּזְ ּבְ ר ַהִהְתּגַ י ִעּקַ בֹות ָרעֹות. ּכִ ֲחׁשָ ה ִמּמַ ֶזה ִלְברַֹח ֵמַעּתָ ק ּבָ ּוְלִהְתַחּזֵ

ֵמאֹור  ֵליַדע  ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ר,  ָהִעּקָ ּבְ ֹמַח  ִלׂשְ ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ָלנּו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּוִבְפָרט  ְמָחה.  ְוַהּשִׂ

ם  ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ אי ִיְהֶיה סֹוְפָך טֹוב ּבְ ַוּדַ ְהֶיה, ּבְ ּיִ ינּו ְוכּו', ֵאיְך ׁשֶ ר הּוא ַחּיֵ ֶזה ֲאׁשֶ ָהאֹורֹות ּכָ

ַנאי ְלַהֲאִריְך. ה ֵאין ּפְ ה ָלֵאל, ָיֵתר ִמּזֶ ִהּלָ ְקָוה ְלַאֲחִריְתָך ּתְ ַרְך, ְוֵיׁש ּתִ ִיְתּבָ

ה ִליׁשּוָעְתָך ְמֵהָרה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ל ַהְמַיֲחִלים ַלה'. ה. ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם, ּכָ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

צט

מֹות תקצ"ג. ם, יֹום א' ׁשְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי ֵנרֹו ָיִאיר. ֲאהּוִבי ּבְ

י ֶאת  י ֵמָרחֹוק ַצֲעָקְתָך, ְוָיַדְעּתִ ת קֶֹדׁש, ְוָקִריִתי אֹותֹו, ְוֵהַבְנּתִ ּבַ י ֶעֶרב ׁשַ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ר ַעל  ּבֵ ַדע ִמּכֲֹחָך, ְוִתְתּגַ ּתֵ ה ְלִהְתעֹוֵרר, ׁשֶ ְזּכֹר ֵמַעּתָ ּתִ ַמְכאֹוֶביָך. ה' ְיַרֵחם ׁשֶ

ְרצֹונֹו, ְוַהֶהְכֵרַח  ַיד ָהָאָדם ְלַהּטֹוָתּה ּכִ ָבה ּבְ ֲחׁשָ ַהּמַ יב ׁשֶ ַלל ֱאֶמת ְוַיּצִ י ֶזה ּכְ בֹות, ּכִ ֲחׁשָ ַהּמַ

ים,  דֹוׁשִ י ְסָפָריו ַהּקְ י ּוִמּפִ ַמְעּתָ ִמּפִ ר ָיַדְעּתָ ְוׁשָ ְבֵרי ֱאֶמת ֲאׁשֶ ל ּדִ י ּכָ ַעְצְמָך ַעל ּפִ ר ּבְ ּבֵ ְתּגַ ּתִ ׁשֶ

ּסֹוף  ַתְבּתָ ּבַ ּכָ ה ׁשֶ ּמֶ ְפָרט ּבַ ה, ּבִ י ַהְרּבֵ ַעל ּבִ ְבָך ּפָ ְכּתָ ּמִ ִני ֲחִביִבי, ׁשֶ יַע ְלָך. ְוַדע ּבְ ַוה' יֹוׁשִ

ְוַכּיֹוֵצא,  ֶזה  ָתב  ּכְ מֹוֵסר  י  ִמּפִ ְוַגם  ְוכּו'.  טֹוָבה  ִניָחה  ּגְ ֵאיֶזה  ַאַחת  ַעם  ּפַ יָת  ָעׂשִ לֹא  ֵאיְך 

י  ל ֶזה ִנְתעֹוַרְרּתִ ַעם. ַעל ְיֵדי ּכָ ָכל ּפַ ר ּבְ ּבֵ ר ִמְתּגַ ם, ֲאׁשֶ ֵעין ֶזה, ִמּגֶֹדל ָצַרת ַנְפׁשָ י ּכְ ַמְעּתִ ׁשָ

ָהָיה  י ַמה טֹוב  ִלּבִ ּבְ י  ְוָאַמְרּתִ עֹוִדי,  ּבְ ָרה ֵלאלַֹקי  ֲאַזּמְ ַהּתֹוָרה  ּבְ ֵמָחָדׁש  י  ְרּתִ ְוִנְזּכַ ה,  ַהְרּבֵ

ה ָלֵאל  ְכָתב, ְוְתִהּלָ ה ְלָבֵאר ּבִ ׁשֶ ּקָ ֶזה, ַמה ׁשֶ ה ּבָ י ַהְרּבֵ ִלּבִ ָכל יֹום. ְוֵיׁש ּבְ ה ְלַגְמֵרי ּבְ ׁשָ ְלַחּדְ
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י ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת,  ה ַעל ּפִ ׁש ַהְרּבֵ ַרְך ְלַחּדֵ ם ִיְתּבָ ֵ ַעל ְיֵדי ֶזה ֲעָזַרִני ַהּשׁ ם ְלטֹוָבה, ׁשֶ ה רֹשֶׁ ָעׂשָ

ַחְסֵדי ה' ִהְזִמין ִלי  ת קֶֹדׁש. ּבְ ּבָ ׁשַ ית ֶהָעַבר ֶאְתמֹול ּבְ ִליׁשִ ה ׁשְ ְסֻעּדָ ה ּבִ י ִמּזֶ ְרּתִ ּוְכָבר ִדּבַ

ר ְוכּו'. ְדָרׁש ִעּקַ ַרְך נֹוָראֹות ִנְפָלאֹות, ְולֹא ַהּמִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ָכל ֵעת ֶאל  ֶכם ֵמָחָדׁש ּבְ ֹוְמִעים ְלקֹול ָהֱאֶמת. ַהּטּו ָאְזֵניֶכם ְוִלּבְ ה ְוָכל ַהּשׁ ִני. ַאּתָ ִני ּבְ ּבְ
ם  ֵ ַהּשׁ ה  ָעׂשָ ִנְפָלאֹות  י  ּכִ ְלַבְבֶכם.  ּוְתִחי  ְמעּו  ׁשִ ַהּזֹאת,  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ

ל  ִמיֵעִני ּכָ ַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ְלַהׁשְ ַלח ָלנּו ַהּנַ ר ׁשָ נּו, ֲאׁשֶ ַרְך ִעּמָ ִיְתּבָ

ֶזה  ּבָ ּבּור  ַהּדִ ְלַהְרִחיב  ָהָיה  י  ַדְעּתִ ּבְ ה  ְוִהּנֵ ה.  ֵאּלֶ ּכָ ַטַעם  יֵבי  ְמׁשִ ְבָעה  ׁשִ ּבְ יֵבִני  ַלֲהׁשִ ה  ֵאּלֶ

יר  ְלַהְזּכִ ֶזה  ּבָ ְוַדי  ר.  ְלַקּצֵ ְוַהֶהְכֵרַח  ְלִמְנָחה,  ָסמּוְך  י  ּכִ ְוכּו',  בֹות  ַמֲחׁשָ ַרּבֹות  ַאְך  יֹוֵתר, 

ְתִמימּות  ֶהם ּבִ ָך ּבָ ַח ַנְפׁשְ ּמֵ ָך, ּוְלׂשַ ּבְ ֻקּדֹות טֹובֹות ׁשֶ ָכל יֹום ַהּנְ ׂש ֶאְצְלָך ּבְ ַחּפֵ ּתְ אֹוְתָך ׁשֶ

ֱאֶמת,  ִמימּות  ּתְ ְלתֹוְך  בֹוֶתיָך  ַמְחׁשְ יְך  ְוַתְמׁשִ ַצְמֵצם  ּתְ ַעְצְמָך  ּבְ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  יטּות,  ּוִבְפׁשִ

ָבה  ֲחׁשָ ל, ַהּמַ ֲחַמת רֹב ַהֶהְרּגֵ ּמֵ ֶ בּול. ַוֲאִפּלּו ַמה ּשׁ ָלל חּוץ ַלּגְ לֹום ּכְ ִלְבִלי ָלֵצאת ַחס ְוׁשָ

ְזּכֹר ְלָתְפָסּה  ֶכף ּתִ ה, ּתֵ לֹום, ְוָלֵצאת ְוִלְפרַֹח ַלחּוץ ַהְרּבֵ ֵעד ַחס ְוׁשָ ְרִגיָלה ְלֵהָחֵלק ּוְלִהּמָ

ְתִמימּות  ּבִ ְוַהּכֹל  ר,  ׁשָ ַהּיָ ֶרְך  ַהּדֶ ֶאל  ְלַהּטֹוָתּה  ַאְפָסר  ּבְ סּוס  ּתֹוְפִסים  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְזִריזּות  ּבִ

י  ָעִמים ּכִ ה ּפְ ּמָ ְרנּו ּכַ ּבַ ּדִ ֶ ׁשּום ֹאֶפן. ְוִתְזּכֹר ֵהיֵטב ַמה ּשׁ ָך ּבְ ַדְעּתְ יטּות, ְוִלְבִלי ִלּפֹל ּבְ ּוִבְפׁשִ

הּוא ֶאל  ל ׁשֶ ּכָ ָכה  ְיֵדי ֵאיֶזה ַהְמׁשָ ְפָרט ַעל  ּבִ ְך ְלטֹוָבה,  ְוַהּכֹל ִמְתַהּפֵ תֹו ֵאין ֵחֶקר  ִלְגֻדּלָ

ְיַרֵחם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ה.  ְמֻרּבָ טֹוָבה  ה  ִמּדָ י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ֵעיָניו  ּבְ ְמֹאד  ָיָקר  ה  ּזֶ ׁשֶ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ

ָך ֵהיֵטב, ְלִדְבֵרי  ים ִלּבְ ֲחִרית, ַוֲחַזק ַוֲחַזק, ְוׂשִ ָנה ִמְנָחה ּוַמֲעִריב ְוׁשַ ַכּוָ ל ּבְ ּלֵ ה ְלִהְתּפַ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ

ל ֶזה  יֹוֵתר ֵמַהּכֹל, ִעם ּכָ ה ְמֹאד, ּבְ ה ִהיא ֲעבֹוָדה ָקׁשֶ ִפּלָ ה. ְוִאם ָאְמָנם ּתְ דֹוׁשָ ה ַהּקְ ִפּלָ ַהּתְ

י ה' ַיֲעזֹר ְלָך. ָך ָעֶליָך, ּכִ ל ִלּבְ ים ּכָ ׂשִ ָכל יֹום, ִאם ּתָ ּתּוַכל ַלֲחטֹף ְמַעט ּבְ

קֹור ָהֱאֶמת. ְבֵרי ֱאֶמת ַהּנֹוְבִעים ִמּמְ ְבֵרי ָאִביָך ַהּכֹוֵתב ּדִ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ָנִתי, ַוֲעַדִין לֹא ָמְסרּו ִלי  ְ י ִמּשׁ ְמּתִ ּקַ ֶכף ַאַחר ׁשֶ י ּתֵ ּלִ ה ׁשֶ ֲחַדר ָהֲעִלּיָ י ּבַ ַתְבּתִ ֶרת ֶזה ּכָ ִאּגֶ
ר ִלי  ל ִמְנָחה, ִסּפֵ ּלֵ ְדָרׁש ְלִהְתּפַ אִתי ְלֵבית ַהּמִ ְך ּבָ יַע ָאז, ְוַאַחר ּכָ ִהּגִ ְבָך ׁשֶ ִמְכּתָ

ּתֹוֵמם.  י ַמְרִעיד ּוִמׁשְ ָך. ְוָעַמְדּתִ ה ִעּמְ ר ַנֲעׂשָ ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ל ַהּמַ עִריׁש ֲחַתן ר"ׁש ֶאת ּכָ י ּבֶ ַרּבִ

ה  ְגמּולֹוִהי ָעֵלינּו, ְוִהּנֵ ל ּתַ יב ַלה' ּכָ ׁשִ ה ַמה ּנָ ְבָך ּוְקִריִתיו, ַעּתָ ֶכף ַאַחר ִמְכּתָ י ּתֵ ַלְחּתִ ְוׁשָ

ּפֹה  ִלְהיֹות  רֹוֶצה  ה  ַאּתָ ְבָך  ִמְכּתָ ִפי  ּכְ ׁשֶ ְפָרט  ּבִ ְלָך,  ִלְכּתֹב  י  ְמּתִ ִהְקּדַ ׁשֶ ָהְיָתה  ה'  ֵמֵאת 

י ַנְחָמן ֵאין ְרצֹונֹו ָלׁשּוב ְלֵביתֹו  י ַרּבִ ה, ּכִ ֶרת ַהּזֶ לַֹח ָהִאּגֶ ָקרֹוב, ְוַגם ֵאיִני יֹוֵדַע ִעם ִמי ִלׁשְ ּבְ
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ְוִתְהֶיה מֹוֶדה ַעל  ָך,  ִאּתְ י ה'  ּכִ ַחת  ּתֵ ְוַאל  ְפַחד  ּתִ ְוַאל  יָרא  ּתִ ה ַאל  ֶכף. ַאְך ְלֵעת ַעּתָ ּתֵ

ל  ֵצל ִמּכָ ה ְלִהּנָ ְזּכֶ ּתִ ל טּוב ֶסָלה, ׁשֶ ְגָמְלָך ּכָ ּיִ א ׁשֶ ׁש ְלַהּבָ ל טּוב, ּוְתַבּקֵ ָמְלָך ּכָ ר ּגְ ֶהָעָבר ֲאׁשֶ

נּו  ה ִעּמָ ר הּוא עֹוׂשֶ ַרְך, ֲאׁשֶ יר ֲחָסָדיו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִיְתּבָ ה ְלַהּכִ גּוף ְוֶנֶפׁש ּוָממֹון, ְוִתְזּכֶ ָצָרה ּבְ

ָכל יֹום  ּבְ יָך ׁשֶ ָכל יֹום נֹוֶדה ְלָך ְוכּו' ַעל ִנּסֶ ָעִמים ּבְ לׁש ּפְ ָאנּו אֹוְמִרים ׁשָ מֹו ׁשֶ ָכל יֹום, ּכְ ּבְ

ַמה  ר  ְוָהִעּקָ ְוכּו'.  ְוָצֳהָרִים  ָובֶֹקר  ֶעֶרב  ֵעת  ָכל  ּבְ ׁשֶ ְוטֹובֹוֶתיָך  ִנְפְלאֹוֶתיָך  ְוַעל  נּו,  ִעּמָ

ֶהם  ה ּבָ ְזּכֶ ּנִ ְנֻקּדֹות טֹובֹות, ׁשֶ ב ִסּבֹות ְלטֹוָבה, ְלַהֲחיֹוֵתנּו ּבִ ַרְך ְמַסּבֵ ַרֲחָמיו הּוא ִיְתּבָ ּבְ ֶ ּשׁ

ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת, ּוְמַעט ְקָצת ְיכֹוִלין  ּבְ ְפָלאֹות ׁשֶ ים ְוַהּנִ ּסִ ר ַהּנִ הּו ִעּקַ ּזֶ ים. ׁשֶ ים ִנְצִחּיִ ְלַחּיִ

ה ְצִריִכין ְלַהֲאִמין  ִעְנָין ֶזה, ְויֹוֵתר ִמּזֶ ִלְראֹות ּוְלָהִבין ֵמָרחֹוק ִנְפְלאֹות ֲחָסָדיו ַהּנֹוָרִאים ּבְ

ר  ֶאְפׁשַ ְוִאי  ְצִחי,  ַהּנִ ְכִלית  ַהּתַ ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק  ִביֵלנּו,  ׁשְ ּבִ בֹות  ַמֲחׁשָ ב  חֹוׁשֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ

ל ֶזה. ְכָתב ּכָ ְלָבֵאר ּבִ

ַהּכֹל  י  ּכִ ַיֲעזֹב אֹוְתָך,  י לֹא  ּכִ ה',  ּבַ ּוְבַטח  יׁשּוַעת ד',  ּבִ ָך  ַנְפׁשְ ח  ּמַ ְוׂשַ ִני,  ּבְ ֶוֱאַמץ  ֲחַזק 
ָכל ִמיֵני ֵעצֹות ּוְדָרִכים  ָכל ּכֲֹחָך, ּבְ חֹוָרה ְוָהַעְצבּות ּבְ ָרה ׁשְ ְלטֹוָבְתָך. ּוְבַרח ֵמַהּמָ

ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ֹמַח ּבְ ה ִלׂשְ ּמֶ ה ָלֵאל ֵיׁש ָלנּו ּבַ ִהּלָ ּתְ נּו. ּוְכָבר ָיַדְעּתָ ׁשֶ ַמְעּתָ ֵמִאּתָ ָ ּשׁ ׁשֶ

ֶזה ְוכּו'. ִכינּו ֵליַדע ֵמאֹור ּכָ ּזָ ֵעיֵנינּו ׁשֶ ר ָרִאינּו ּבְ דֹול ֲאׁשֶ ַחְסּדֹו ַהּגָ ֵיׁש ָוֵיׁש ּבְ

"ל. ְבֵרי ָאִביָך. ָנָתן ַהּנַ ּדִ

ק

ם, יֹום ד' ּבֹא תקצ"ג. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ֲאָך  ַרְך ִיְרּפָ ם ִיְתּבָ ֵ ֵאְבָך, ַהּשׁ דֹול ְמֹאד ַעל ּכְ יֹום א' ְוַהּיֹום, ְוַצֲעִרי ּגָ י ּבְ ְלּתִ ֶביָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ לּו ִלְפָרִקים, ַהּשׁ ים ַהּלָ ִעּתִ י ּבָ ּנַ ׁשִ ׁש ּבְ ם ָאנִֹכי חֹוׁשֵ ה ּגַ ְמֵהָרה. ְוִהּנֵ

ה  ְוִנְזּכֶ ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות,  ַגׁשְ ים ּבְ חּוׁשִ ְכאֹוִבים ְוַהּמֵ ל ַהּמַ ָרֵאל ּכָ ל ִיׂשְ ָיִסיר ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּכָ

ין  ִטיבֹו ּבֵ ין ּבְ ָכל ֵעת ּבֵ ז ָלנּו ּבְ הּוא ְמַרּמֵ רּוִזים ְוָהְרָמִזים ׁשֶ ל ַהּכְ ַרְך ַעל ְיֵדי ּכָ ָלׁשּוב ֵאָליו ִיְתּבָ

הֹוִמים  ם  ַהּיָ י  ְוַגּלֵ ֵרי  ּבְ ּוִמׁשְ ְוהֹוֶמה,  הֹוֵלְך  ְוסֹוֵער,  הֹוֵלְך  ַמן  ַהּזְ י  ּכִ ִלְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ָעקּו  ּבְ

ֲעׂשֹות. לּוֵלא ה'  ּלַ יֹוֵדַע ַמה  נּו  ִאּתָ ְוֵאין  יֹום.  ָכל  ּבְ ל ֶאָחד  ּכָ ִאים ַעל  ּוִמְתַנּשְׂ ים  ּוַמְרִעיׁשִ

ִמיד. ֲחַזק  ֶהם ּתָ כֹוִלין ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצֵמנּו ּבָ ּיְ ַמְענּו ׁשֶ ָ ּשׁ ֶ ַמְענּו ַמה ּשׁ ר ׁשָ ֶעְזָרָתה ָלנּו, ֲאׁשֶ

אְרט  ּפַ ִגיׁשְ ִזיְך צּו  יא ָהאְסט  ּדִ ]ַאז  ְבָך ָהִראׁשֹון,  ִמְכּתָ ּבְ ַתְבּתָ  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲחִביִבי,  ִני  ּבְ ק  ְוִהְתַחּזֵ
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קנה ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

ָיַדְעּתָ  ּוְכָבר  סּוִרים.  ַהּיִ ְיֵדי  ַרְך ַעל  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְסַמְכּתָ  ּנִ ׁשֶ ִיּסּוִרים[,  י  ּדִ ַרְך דּוְרך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ

ם  ֵ ִלין ַעְצמֹו ְלַהּשׁ ּסּוִרים ְמַבּטְ ַעל ְיֵדי ַהּיִ ֵמַהּתֹוָרה ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז ֶאל רּות )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן סה(, ׁשֶ

ה ָיִסיר  ַרְך ְיַרֵחם ָעֶליָך, ּוֵמַעּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ִעְנָין ֶזה. ְוַהּשׁ ה ּבְ ַעל ּפֶ י ּבְ ּנִ ַמְעּתָ ִמּמֶ ר ׁשָ ַרְך, ְוַכֲאׁשֶ ִיְתּבָ

ַרְך ַעל ְיֵדי ְרָמִזים  ם ִיְתּבָ ֵ ה ְלִהְתָקֵרב ְלַהּשׁ עֹוָלם. ְוִתְזּכֶ ל ֹחִלי ְוָכל ַמְדֶוה ְוָכל ֵמחּוׁש ּבָ ָך ּכָ ִמּמְ

ְנָייָנא(. ְיָקא ְוכּו' )ע' ִסיָמן ס"ב ּתִ ן ָלֶכם ַרֲחִמים", ָלֶכם ּדַ י ִיּתֵ ּדַ ם "ְוֵאל ׁשַ ל טֹוָבה ְוַהְצָלָחה, ִויֻקּיַ ׁשֶ

ׁש ֵמָהֵעֶסק  ָבר ֵאין ָעָליו ׁשּום ֲחׁשָ ַכי ֵנרֹו ָיִאיר, ִאם ּכְ י ָמְרּדְ לֹום ַרּבִ ְ ְוִתְכּתֹב ִלי עֹוד ִמּשׁ
ֵהיֵטב  ה,  ִמּזֶ ָיַדע  ֵמַעְצמֹו  הּוא  ׁשֶ י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ֶ ּשׁ ַמה  ִפי  ּכְ ׁשֶ לֹו,  ּתֹוִדיַע  ם  ּגַ ּלֹו.  ׁשֶ

ְדָבִרים  ּבִ ַלֲעסֹק  ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ַעל  ַלֲעלֹות  יֹוֵסף  ּלֹא  ׁשֶ ָעָליו  ל  ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ ְוָצִריְך  ָעָליו,  ִלי  ָחָרה 

ל  הּוִטים ּכָ ה ֵאין ַאֲחִרית טֹוב ְלַהּלְ עֹוָלם ַהּזֶ ֲאַות ָממֹון. ְוַגם ּבָ ַגם ּתַ ר ּפְ י ֶזה ִעּקַ ה, ּכִ ֵאּלֶ ּכָ

ל ֶמַלח  ה ְלַקּבֵ ְזּכֶ ּיִ ה ְוַתֲחנּוִנים, ׁשֶ ִפּלָ ֶזה, ְוָצִריְך ּתְ ַצע ְוכּו'. ְוֵאין צֶֹרְך ְלַהֲאִריְך ּבָ ְך ַאַחר ַהּבֶ ּכָ

ין ְנהֹוִרין, ֱאמּוָנה ְוכּו'. ה ְלַאְנּפִ יק ְמִרירּוָתא ְוכּו', ְוִיְזּכֶ ְלַהְמּתִ

ַאֲהָבה. לֹוְמֶכם ּבְ ְבֵרי ֲאִביֶכם ַהּדֹוֵרׁש ׁשְ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

י ַיֲעקֹב ֵנרֹו ָיִאיר. לֹום ַרּבִ ְ ה, ְויֹוִדיֵעִני ִמּשׁ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

קא

ח תקצ"ג. ּלַ ׁשַ ַרְך, יֹום א' ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

יָרא ֲחַזק ֶוֱאַמץ! לֹום ְלָך ַאל ּתִ ִקירֹות ְלָבִבי. ׁשָ ִני ַמְחַמד ֵעיַני, ִנְצָמד ּבְ ֲאהּוִבי ּבְ

ר  ת ֲאׁשֶ ּבָ ׁשַ ְבָך ַהּיֹום, ְוַגם ַהּיֹום יֹום ִראׁשֹון ּבְ י ִמְכּתָ ְלּתִ י ֲעַדִין לֹא ִקּבַ ִני ֲחִביִבי, ּכִ ע ּבְ ּדַ
ַצִני ִלְכּתֹב  דּוַע ְלָך, ַאְך ַאֲהָבְתָך ִאּלְ ּיָ י ְצלּוָלה ּכַ ְעּתִ י ֲאִני ָחלּוׁש, ְוֵאין ּדַ ה ָיַדְעּתָ ּכִ ַאּתָ

ּמּוד  ַהּלִ ִעְנָין  ּבְ ּתֹוָרה  ְכִתיַבת  ּבִ י  ָעַסְקּתִ י  ּכִ ָהְיָתה  ֵמֵאת ה'  י  ּכִ ה,  ֻעּדָ ַהּסְ ה קֶֹדם  ַעּתָ ְלָך 

הּוא  ית, ׁשֶ ִליׁשִ ה ׁשְ ְסֻעּדָ ה ֶאְתמֹול ּבִ י ִמּזֶ ְרּתִ ּבַ ר ּדִ עֹוִדי", ֲאׁשֶ ָרה ֵלאלַֹקי ּבְ ל "ֲאַזּמְ דֹוׁש ׁשֶ ַהּקָ

ֲחצֹות ַלְיָלה ֲאִני יֹוֵצא" ְוכּו'.  ִחיַנת "ּכַ ה, ּבְ ֻאּלָ לּוָיה ַהּגְ ֶזה ּתְ ּבָ ִחיַנת ִקיַמת ֲחצֹות ַלְיָלה, ׁשֶ ּבְ

ל  ּכָ ְפָרט ׁשֶ ה ָצִריְך ְמֹאד ְלִדּבּוִרים ֵאּלּו, ּבִ ַאּתָ י ׁשֶ י ָיַדְעּתִ ַאֲהָבְתָך, ּכִ י ּבְ ְרּתִ ְתִבי ִנְזּכַ י ּכָ ּוִמּדֵ

יׁשּוָעתֹו  ּבִ ִנְפָלִאים  ים  ִחּדּוׁשִ לּו,  ַהּלָ ים  ִעּתִ ּבָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ י  ּתִ ׁשְ ִחּדַ ׁשֶ ים  ַהִחּדּוׁשִ

ת קֶֹדׁש ָסמּוְך  ּבַ ֶעֶרב ׁשַ ָך ּבְ יַע ִלי ֵמִאּתְ ִהּגִ ב ׁשֶ ְכּתָ ל ַעל ָיְדָך, ַעל ְיֵדי ַהּמִ ְלּגֵ דֹוָלה ַהּכֹל ִנְתּגַ ַהּגְ
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ן  ְהיֹוְתָך ּפֹה. ַעל ּכֵ ה ּבִ י ְלָך ְקָצת ִמּזֶ ְרּתִ ר ִסּפַ ֲאׁשֶ י ַנְחָמן ַהְייִסיֶניר, ּכַ ָלֶעֶרב ַעל ְיֵדי ְיִדיִדי ַרּבִ

ְלַהֲחיֹוְתָך  ָנְתָך,  ְ ִמּשׁ ְלעֹוֶרְרָך  ה  ֶאְזּכֶ אּוַלי  ֵאֶליָך.  ה  ֵאּלֶ ָבַרי  ּדְ ָארּוָצה  ָמה  ִויִהי  י  ָאַמְרּתִ

ל  ּכָ ע ְוַהֲאֵמן ׁשֶ עֹוֵבר ָעֶליָך. ּדַ ֶ ל ַמה ּשׁ ִני ָהִקיָצה, ַאל ְיַבֲהלּוָך ַרְעיֹוְנָך ִמּכָ ְקָך. ָהִקיָצה ּבְ ּוְלַחּזֶ

ה ָיכֹול ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצְמָך  ַרְך, ְוַאּתָ ָך ְיָקִרים ְמֹאד ְמֹאד ֶאְצלֹו ִיְתּבָ ּלְ ֻקּדֹות טֹובֹות ׁשֶ ַהּנְ

ע" ְוכּו'. ְזכֹר ְזכֹר  ְבִחיַנת "ְועֹוד ְמַעט ְוֵאין ָרׁשָ ֱאֶמת, ּבִ ִמיד. ְוִלְכנֹס ְלַכף ְזכּות ּבֶ ֶהם ּתָ ּבָ

לֹום, ַרק ֲחזֹר ֲחזֹר אֹוָתם ֵהיֵטב  ִנים ֶאְצְלָך ַחס ְוׁשָ ּבּוִרים נֹוָרִאים ֵאּלּו, ְוַאל ִיְהיּו ְיׁשָ ֵהיֵטב ּדִ

ה  יק ְלָך ְקָצת ִמּמָ י ְמֹאד ִלְכּתֹב ּוְלַהְעּתִ ים. ְוִנְכַסְפּתִ ֲחָדׁשִ ֵעיֶניָך ּכַ ֵהיֵטב, ּוְבָכל יֹום ִיְהיּו ּבְ

ְהֶיה ּפֹה ַעל  ּתִ ׁשֶ יִתי ַלה', ּכְ יק. ַאְך ִקּוִ ַמן ַמְסּפִ י ֵאין ַהּזְ ְמָנע, ּכִ ֶזה, ַאְך הּוא ֵמַהּנִ י ּבָ ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ

יחֹות  ָאר ׂשִ תֹוֶסֶפת ׁשְ ַרְך, ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ה, ּבְ ר ִמּזֶ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ְנַדּבֵ ת קֶֹדׁש, ַהּבָ ּבַ ׁשַ

דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ְמֹאד  קֹור ָחְכָמה ַהּקָ ינּו, ַהּנֹוְבִעים ִמּמְ ַרְך ְלתֹוְך ּפִ ם ִיְתּבָ ֵ ְזִמין ַהּשׁ ּיַ ְקדֹוׁשֹות, ׁשֶ

ְהֶיה ּפֹה ַעל  ּתִ י ְמֹאד ׁשֶ י ִנְכַסְפּתִ ת קֶֹדׁש, ּכִ ּבַ ְהֶיה ּפֹה ַעל ׁשַ ד ִאם ּתִ ְמֹאד. ְותֹוִדיֵעִני ִמּיָ

ר ְלָך ָלבֹוא,  אי ִאי ֶאְפׁשָ ַוּדַ יְסָך, ּבְ ל ּגִ ה ׁשֶ ת ֶזה, ַרק ִאם ֵיׁש ְלָך ִעּכּוב ֵמֲחַמת ַהֲחֻתּנָ ּבָ ׁשַ

ְהֶיה  ּתִ לֹא  ִאם  ַאְך  ַאֵחר.  ת  ּבָ ׁשַ ֵאיֶזה  ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ִאם  ְוָתבֹוא  ְטֵריּה  ּפַ ַרֲחָמָנא  ְוֹאֶנס 

ֶזה. ָך ּבָ ְעּתְ "ל. ְוִתְכּתֹב ִלי ּדַ ּנַ לֹום ּכַ בֹוא ְלׁשָ ּתָ ד, ֵמָהָראּוי ׁשֶ ה ִמּיָ ַהֲחֻתּנָ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוְמָך ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהּדֹוֵרׁש ׁשְ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

"ל, ִחְזקּו  ָבִרים ַהּנַ ל ַהּדְ ם ֲאֵליֶהם ֶנֶאְמרּו ּכָ ה. ּגַ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
ל ַהְמַיֲחִלים ַלה'. ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם ּכָ

ְבָך לֹא ּתּוַכל  ְכּתָ ְרֶאה ִמּמִ ְבָך, ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת. ּוְכִפי ַהּנִ י ִמְכּתָ ְלּתִ ָבר ִקּבַ ה ּכְ ְוִהּנֵה ַעּתָ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ אי ַהּכֹל ְלטֹוָבה, ַהּשׁ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ּוְבַוּדַ ת קֶֹדׁש ַהּבָ ּבַ ִלְהיֹות ּפֹה ַעל ׁשַ

ב  ִמְכּתָ ָנִתי ּבְ ּוָ ֶכם. ְוָכל ּכַ י ֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעּזְ ה, ּכִ ֵביְתָך ְוַעל ַהֲחֻתּנָ ם ּבְ ַמח ׁשָ ׂשְ ּתִ ַיַעְזְרָך ׁשֶ

ים  ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶ ָכל ֵעת, ּכְ ר הּוא עֹוֵזר ָלנּו ּבְ דֹוָלה ֲאׁשֶ יׁשּוָעתֹו ַהּגְ ֶכם ּבִ ַח ַנְפׁשְ ּמֵ ֵדי ְלׂשַ ֶזה ּכְ

ם  ֵ ר ֵהֵחל ַהּשׁ ֲאׁשֶ ּכַ ַרְך ְוִיְבַטח ּבֹו, ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ֵמַהּשׁ ה ֱאלִֹקים עֹוֵזר ִלי" ְוכּו'. ִויַבּקֵ נד( "ִהּנֵ

ם  ֵ דֹול ִויׁשּוָעה ִנְפָלָאה. ַהּשׁ י ָהָיה לֹו ֵנס ּגָ ֲעדֹו, ּכִ ן ִיְגֹמר ּבַ ַרְך ְלַהְראֹות ַחְסּדֹו ִעּמֹו, ּכֵ ִיְתּבָ

ל ָמקֹום  ָכל ֵעת, ִמּכָ ַרְך ּבְ דֹוִלים ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתּבָ ִבין ַעל ְיֵדי ֶזה ְרָמִזים ּגְ ּיָ הּו ׁשֶ ַרְך ְיַזּכֵ ִיְתּבָ

ֶכם ָלֶנַצח. ח ַנְפׁשְ ּמַ ַרְך ְיׂשַ ם ִיְתּבָ ֵ הּוא. ּוֵמֲחַמת ִאיׁשֹון ַלְיָלה ֵאין ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר. ְוַהּשׁ ׁשֶ

"ל. ָנָתן ַהּנַ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי קבִמְכּתְ

<חודש>

קנז ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

קב

רּוָמה תקצ"ג. אֹור ְליֹום א' ּתְ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

י ִלְכּתֹב  ְעּתִ יִתי ְולֹא ָעָלה ַעל ּדַ י ַהּיֹום ָיָצאִתי ִמּבֵ ה, ּכִ ה ִלְכּתֹב ְלָך ַעּתָ ְלׁשֹוִני ִמּלָ ֵאין ּבִ
י ַאְייִזיק ֵנרֹו ָיִאיר,  ים ְלֶבן ֲאחֹוִתי ַרּבִ ּבּוִרים ְמַעּטִ ְתִבי ֵאיֶזה ּדִ י ּכָ ה, ַאְך ִמּדֵ ְלָך ַעּתָ

לֹום. ִריַסת ׁשָ י ִלְכּתֹב ְלָך ּפְ ַבי, ָאַמְרּתִ ׁשּוָקְתָך ִלְראֹות ִמְכּתָ עֶֹצם ּתְ י ּבְ ְרּתִ ִנְזּכַ

ר  ּבָ ָך ָהָיה ִנׁשְ ֵביִתי, ְוִלּבְ ְהיֹוְתָך ּבְ ְמָחה ּבִ ׂשִ ּלֹא ָהִייָת ּבְ ה ׁשֶ דֹול ְמֹאד ִמּמַ ְוִהּנֵה ַצֲעִרי ּגָ
י ֲעַדִין  י ֵכן ֲאִני יֹוֵדַע ּוַמֲאִמין ּכִ ה ִלי ִלְסּבֹל. ַאְך ַאף ַעל ּפִ ר ָהָיה ָקׁשֶ יֹוֵתר, ֲאׁשֶ ּבְ

ְהֶיה,  ּיִ אי לֹא ַיֲעזֹב אֹוְתָך ְלעֹוָלם. ְוֵאיְך ׁשֶ נּו, ּוְבַוּדַ ּלָ ַרְך ָעַלי ְוָעֶליָך ְוַעל ּכֻ ם ִיְתּבָ ֵ ַרֲחֵמי ַהּשׁ

ֶעְזַרת  י ֵיׁש ָלנּו ַעל ִמי ִלְסֹמְך ּבְ ַרְך, ּכִ דֹול ִיְתּבָ ַחְסּדֹו ַהּגָ ְהֶיה, ִיְהֶיה ַאֲחִריְתָך ְלטֹוב ּבְ ּיִ ֵאיְך ׁשֶ

ַמע  ׁשְ ִני  ּבְ ה  ְוַעּתָ ָסִבין;  ּדְ יק ָסָבא  ַעּתִ ּדְ יק  ַעּתִ ה  דּוׁשָ ִדּקְ ָזֵקן  ל  ּכֹחֹו ׁשֶ ַרְך, ַעל  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

י ְיֵמי ֲאָדר  ְפָרט ּכִ ר, ּבִ ֶאְפׁשָ ָכל ַמה ּדְ ח ַעְצְמָך ּבְ ּמַ ה אֹוְתָך, ּוְתׂשַ ר ֲאִני ְמַצּוֶ קֹוִלי ַלֲאׁשֶ ּבְ

ָצן  ְוַקּבְ יל  ּפִ ׁשְ ֵורֹוׁש  ַאַחׁשְ ַלֲעׂשֹות  ה  ֵמַעּתָ ְוַתְתִחיל  ְמָחה.  ׂשִ ּבְ ְלַהְרּבֹות  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ִנְכָנִסין, 

י ַנְחָמן  ָתב ֶזה ַרּבִ יל ְוְצחֹוק. ְוַגם מֹוֵסר ּכְ ּפִ ָאר ִמיֵני ׁשְ יל, ּוׁשְ ּפִ יל, ְוַקִיץ ְוחֹוֵרף ׁשְ ּפִ ר ׁשְ ְועֹוׁשֶ

י  ל ִמיֵני ִמּלֵ ְמָחה, ַעל ְיֵדי ּכָ ׂשִ יל ּבְ ֶלת ֲעֵליֶהם ְלַהְרּגִ ם חֹוָבה ֻמּטֶ ּלָ לֹוֵמנּו, ּכֻ י ׁשְ ְוָכל ַאְנׁשֵ

ֵמַח. אּון ַטאֶקי ָפאְרט ָהאּפ. ָפאְרט אּון  ְהֶיה ַאְך ׂשָ ַעְצמֹו ּתִ פּוִרים ּבְ טּוָתא, ּוִבְפָרט ּבְ ׁשְ ּדִ

ָכל זֹאת[. ָכל זֹאת, ּבְ ְמָחה, ּבְ ָפאְרט אּון ָפאְרט ]ּוְבָכל זֹאת ַרק ׂשִ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך, ָנָתן ִמּבְ ּדִ

קג

קּוֵדי תקצ"ג. ַרְך, יֹום ב' ּפְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

י ֶהעָרא ֵנרֹו  ֶרת ִמיִדיִדי ַרּבִ ם ָהִאּגֶ דּוׁש, ּגַ ת קֶֹדׁש קֶֹדם ַהּקִ ּבַ ֵליל ׁשַ י ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
אֹוְתָך  ְלַהֲחיֹות  ה  ְוִהּנֵ ְוכּו'.  ָבר  ּדָ ׁש  ְלַחּדֵ ֵאין  ה  ְוַעּתָ ְלַנַחת,  ִלי  ְוָהָיה  ָיִאיר, 

ְלַהֲחיֹות  י  ּדַ ֶהם  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה  ַהְרּבֵ ַמְעּתָ  ׁשָ ּוְכָבר  ה,  ַעּתָ ים  ַמְסּכִ ַנאי  ַהּפְ ֵאין  ֱאֶמת  ִדְבֵרי  ּבְ

ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ה  ְרנּו ַהְרּבֵ ּבַ ּדִ ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ י  ּכִ הּוא.  הּוא ֵאיְך ׁשֶ ָכל ֵעת, ֵאיְך ׁשֶ ּבְ ָך  ַנְפׁשְ ַח  ּמֵ ּוְלׂשַ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי קגִמְכּתְ ְּתְמִמקנח ֵב ת י סי ז"

דּות ַעל  יָלנּו ֵמִהְתַנּגְ ִהּצִ ה ְוכּו' ְוׁשֶ ּמֶ ה טֹוָבה, ּוְביֹוֵתר ּבַ ה ּוְנֻקּדָ ָכל ְנֻקּדָ ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו ּבְ

ָמם.  ֶהם ּוְלַקּיְ ר ֵליֵלְך ּבָ לֹום, ַרק ָהִעּקָ ָעְלָמא ַחס ְוׁשָ ָבִרים ּבְ ֶעֶצם ָהֱאֶמת ְוכּו', ַהּכֹל ֵאיָנם ּדְ

לֹום ְוַכּיֹוֵצא, ָאז ָצִריְך  ֱאֶמת ֵמֲחַמת ִקְלקּוָליו ַחס ְוׁשָ ַדְעּתֹו ּבֶ ר ְלָהָאָדם ּבְ ּצַ ֵעת ׁשֶ ר ּבְ ְוָהִעּקָ

ר  ּבֵ ְתּגַ ּמִ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ְמָחה, ׁשֶ גֹון ַוֲאָנָחה ְלׂשִ ָכל ֶזה, ְוַלֲהֹפְך ַהּיָ יֹוֵתר ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ּבְ

ה ַמה  ָעׂשָ חֹוָרה ֵמֲחַמת ׁשֶ יל ָעָליו ַעְצבּות ּוָמָרה ׁשְ גֹון ַוֲאָנָחה, ְורֹוֶצה ְלַהּפִ יֹוֵתר ַהּיָ ָעָליו ּבְ

י  י ֵכן ָזִכיִתי ְוַאף ַעל ּפִ א ֲהלֹא ַאף ַעל ּפִ ַרּבָ ִלּבֹו, ַאּדְ ְמָחה. ְויֹאַמר ּבְ ה, ַיֲהֹפְך ַהּכֹל ְלׂשִ ָעׂשָ ֶ ּשׁ

יק  נּו ַהּנֹוָרא ֵזֶכר ַצּדִ י ַרּבֵ ַמֲעׂשֵ י, ָנאָוה ֲאִני ּבְ ַמֲעׂשַ חֹוָרה ֲאִני ּבְ ָלל, ְוִאם ׁשְ ד ּכְ ֵכן ֵאיִני ִמְתַנּגֵ

סּוק  ְמקֹומֹו ַעל ּפָ ם ּבִ "י ׁשָ ִ ֵרׁש ַרּשׁ ּפֵ ֶהם ָנִאים. ּוְכֵעין ׁשֶ י ֵיׁש ּבָ ַמֲעׂשַ ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה, ְוַגם ּבְ

ָעְברּו.  מּוִכים ׁשֶ ִתים ַהּסְ ּבָ ַ ּשׁ ִעְנָין ֶזה, ּבַ ה ּבְ ה ָלֵאל ַהְרּבֵ ִהּלָ י ּתְ ְרּתִ ּבַ יִרים א(, ּוְכָבר ּדִ ִ יר ַהּשׁ ֶזה )ׁשִ

ְיָקא  גֹון ַוֲאָנָחה ּדַ ָכל ֵעת, ְוַלֲהֹפְך ַהּיָ ָך ּבְ ַח ַנְפׁשְ ּמֵ ֶדֶרְך ֶזה ְלַהֲחיֹות ּוְלׂשַ ִני ֲחִביִבי, ֵלְך ּבְ ָנא ּבְ

ְוַלה'  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ה  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ַלֲעסֹק  ַעְצְמָך  ק  ְלַחּזֵ ֲעַדִין  ּתּוַכל  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְמָחה,  ְלׂשִ

ְוכֹחֹו  ְזכּותֹו  ּבִ ַהּכֹל  ִלְזֻכּיֹות,  כּו  ִיְתַהּפְ ָהֲעוֹונֹות  ְוָכל  ְלטֹוָבה.  ַהּכֹל  ְך  ְתַהּפֵ ּיִ ׁשֶ ַהְיׁשּוָעה 

ֵעת. ֶזה ּכָ ֵפרּוׁש. ְוַדי ּבָ דֹוׁש ּבְ יו ַהּקָ י ִמּפִ ַמְעּתִ ר ׁשָ ֲאׁשֶ דֹול ְוַהּנֹוָרא ְמֹאד, ּכַ ַהּגָ

ים  ֹאב ַמִים ַחּיִ ר ָזִכינּו ִלׁשְ יׁשּוַעת ה', ֲאׁשֶ ֲחָך ּבִ ּמֶ ה ְלַהֲחיֹוְתָך ּוְלׂשַ ה ּוְמַחּכֶ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ְעְיֵני ַהְיׁשּוָעה. ה ִמּמַ ֵאּלֶ ּכָ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ִני מֹוֵרנּו ָהַרב  ן ֲאחֹוִתי ָהַרּבָ ה, ּוִבְפָרט ִליִדיִדי ּבֶ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
ֵלָמה  ׁשְ ְרפּוָאה  ְלָך  ַלח  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ה'  ּבַ ּוְבַטח  ֶוֱאַמץ,  ֲחַזק  ָיִאיר.  ֵנרֹו  ַאְייִזיק  ִיְצָחק 

ְלׂשֹוְנֶאיָך  ְלַהֲעִמיָדם  ה  ַצּוֶ ּתְ ֲעלּוקֹות,  ְלַהֲעִמיד  ם  ּגַ ַאף  ְרפּואֹות,  ּבִ ֲעסֹק  ּתַ ְוַאל  ְמֵהָרה, 

ּתֹוָרה  ה ַלֲעסֹק ּבַ ק ַעְצְמָך ֵמַעּתָ ַמִים. ּוְתַחּזֵ ָ ל ְרפּוָאה ֵמֵאת ה' ִמן ַהּשׁ ַקּבֵ ה ּתְ ּוְלאֹוְיֶביָך, ְוַאּתָ

ִלי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה  יָך ּבְ ל ְיֵמי ַחּיֶ ִנים לֹא ַיֲעבֹר ָעֶליָך יֹום ּכָ ל ּפָ ה, ַעל ּכָ ָכל יֹום ְמַעט אֹו ַהְרּבֵ ּבְ

יָך, ְוַגם ְלַרּבֹות  ל ְיֵמי ַחּיֶ ָכל יֹום ָויֹום, ֹחק ְולֹא ַיֲעבֹר, ּכָ ר ִלְלֹמד ּפֹוֵסק ּבְ לֹום. ְוָהִעּקָ ַחס ְוׁשָ

יֹוֵתר  ּוְמַעט  ּכֲֹחָך,  ִפי  ּכְ ְצָדָקה  ן  ְוִלּתֵ ָויֹום,  יֹום  ָכל  ּבְ ׁשֹות  ּוַבּקָ ּוְתִחּנֹות  ְתִפּלֹות  ּבִ ַלֲעסֹק 

ֵאר  ָ ִיּשׁ ְולֹא  ְוכּו',  ֵצל עֹוֵבר  ּכְ ֶהֶבל  ינּו  ַחּיֵ ְיֵמי  י  ּכִ ָלֶנַצח.  א  ּוַבּבָ ֶזה  ּבָ ְלָך  ְוָאז טֹוב  ִמּכֲֹחָך, 

י  ְך ּכִ דֹול ַאַחר ּכָ ָלל ּגָ ה, ְוִיְהֶיה ָלנּו ְלׁשָ יֵמי ֶהֶבל ָהֵאּלֶ ֲחטֹף ּבִ ּנַ י ִאם ְמַעט ַהּטֹוב ׁשֶ נּו ּכִ ֵמִאּתָ

ל ָיָמיו, ְוָאז ִיְהֶיה  ֶזה ּכָ ַח ַנְפׁשֹו ּבָ ּמֵ תֹו ַרק ַעל ֶזה, ּוְלׂשַ ל ְמַגּמָ ים ּכָ נּו. טֹוב ְלֶגֶבר ָלׂשִ ָיבֹוא ִקּצֵ

ַאֲחִריתֹו טֹוב ָלֶנַצח.

"ל. ָנָתן ַהּנַ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי קדִמְכּתְ

<חודש>

קנט ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

קד

ַרְך, יֹום ד' ַצו תקצ"ג. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ַרְך, ּוָברּוְך  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ה ָלֵאל ַהּכֹל ַעל ָנכֹון ּבְ יֹום ב', ּוְתִהּלָ לֹום ּבְ אִתי ְלׁשָ ּבָ ע ׁשֶ ּדַ
ר  ֲאׁשֶ ה ּכַ ְחֶיה, ַאְך ֲעַדִין ָחֵסר ִלי ַהְרּבֵ י ּתִ ּתִ ּוֵאי ּבִ ם ְלצֶֹרְך ִנּשׂ י ְקָצת ׁשָ ַעְלּתִ ם ּפָ ֵ ַהּשׁ

ן ְיִהי ָרצֹון. ל ַמְחסֹוֵרנּו ְלטֹוָבה ְמֵהָרה ָאֵמן ּכֵ א ּכָ ַמּלֵ ּיְ ִבין ֵמַעְצְמָך, ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה ׁשֶ ּתָ

ָלל, ַוה'  ּכְ ּבּור  ְוֵאיִני ָיכֹול ְלַהְרִחיב ַהּדִ ם,  נּו ּתָ ַרּבֵ ּדְ ין  ּוְתִפּלִ ית  ַטּלִ ּבְ ה  ף ַעּתָ ַוֲאִני ְמֻעּטָ
ת  ֻדּלַ ּגְ ֵמָרחֹוק  ְלָהִבין  ה  ְזּכֶ ּתִ ׁשֶ ְוַתֲעצּומֹות,  עֹז  ָכל  ּבְ ְלָבְבָך  ק  ִויַחּזֵ ָך  ַנְפׁשְ ח  ּמַ ְיׂשַ

ְהֶיה,  ּיִ עֹוֵבר ָעֶליָך, ִיְהֶיה ֵאיְך ׁשֶ ֶ ל ַמה ּשׁ ְלָך ּכָ ּלֹא ְיַבְלּבֶ נּו ְוכּו' ַז"ל, ַעד ׁשֶ ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

דֹול ֲאדֹוֵננּו ְוַרב ּכַֹח ְוכּו'. י ּגָ ְך ְלטֹוָבה, ּכִ י ַהּכֹל ִיְתַהּפֵ ּכִ

ֵלָמה  ׁשְ ה  ִלְגֻאּלָ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ים,  ֳחָדׁשִ רֹאׁש  ִניָסן  ת  ַ ְקֻדּשׁ ל  ְלַקּבֵ ה  ַהְמַחּכֶ ָאִביָך  ְבֵרי  ּדִ
יר ָחָדׁש ְוכּו',  יר ׁשִ ָנה יא.(. ְוָאז ָנׁשִ ָ ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַז"ל )רֹאׁש ַהּשׁ מֹו ׁשֶ ִניָסן ּכְ ְהֶיה ּבְ ּתִ ׁשֶ

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ ְקָוה ַהּזֹאת, ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ּתִ ֹמַח ּבַ ה ָראּוי ָלנּו ִלׂשְ ְוַגם ַעּתָ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

קה

ַרְך, יֹום ג' י"ג ִניָסן תקצ"ג. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ָעה זֹאת. ׁשָ י ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִני ֲחִביִבי, ִמְכּתָ ֲאהּוִבי ּבְ

י,  ֶרת ַהּזֹאת. ַאְך ָאַמְרּתִ ַלח ָהִאּגֶ ה ַהּכֹל ְטרּוִדים, ְוַגם ֵאיִני יֹוֵדַע ִעם ִמי ֶאׁשְ ְוִהּנֵה ַעּתָ
ה ַלֲחקֹר ַאַחר עֹוֵבר  ד, ַוֲאַצּוֶ ַבי ַלֲהִכינֹו ִמּיָ ֵמַאֲהָבְתָך ּוְתׁשּוָקְתָך ָהֲעצּוָמה ְלִמְכּתָ

י ַהּכֹל  ה, ּכִ ם. ַוה' ַהּטֹוב ַיֲעׂשֶ ֵ ֹחל ַהּמֹוֵעד ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ְלחֹו ַהּיֹום אֹו ְלָמָחר אֹו ּבְ ב ְלׁשָ ָוׁשָ

ָחה ִנְפָלָאה. ּגָ ַהׁשְ ּבְ

ים  ּסִ ַהּנִ ל  ּכָ ּתֶֹקף  ר  ִעּקַ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ָחה,  ּגָ ַהַהׁשְ ֵמִעְנַין  ְרנּו  ּבַ ּדִ ֶהָעַבר  ת  ּבַ ּוְבׁשַ
ֶפַסח, ַעל  ּבְ ָהְיָתה  ְיִציַאת ִמְצַרִים ׁשֶ ל  ה ִראׁשֹוָנה ׁשֶ ֻאּלָ ּגְ ְפָרט  ּבִ ֻאּלֹות,  ְוַהּגְ

ֶזה  ִביל  ּוִבׁשְ ְוכּו',  ָניו  ּבָ ֶאת  זֹוֵכר  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ רנ(  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ַהּתֹוָרה  י  ּפִ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי קהִמְכּתְ ְּתְמִמקס ֵב ת י סי ז"

ץ ָהַאֲחרֹון,  ִכין ִמּקֵ ְמׁשָ ּנִ ְפָלאֹות ׁשֶ ים ְוַהּנִ ּסִ ם ַהּנִ דֹול, ַעל ׁשֵ ת ַהּגָ ּבָ ָפָניו ׁשַ ּלְ ת ׁשֶ ּבָ קֹוִרין ׁשַ

ם. ְוַעל  ן ׁשָ ַהּתֹוָרה, ַעּיֵ ְמבָֹאר ּבְ ץ, ּכַ א ַהּקֵ ְבִחיַנת ֵקץ ּבָ ת, ּבִ ּבָ ּלֹו ׁשַ ּכֻ ִחיַנת יֹום ׁשֶ הּוא ּבְ ׁשֶ

ע"  ֱאִליׁשָ ה  ָעׂשָ ׁשֶ דֹלֹות  ַהּגְ ֶאת  ִלי  ָרה  "ַסּפְ ח(  ב  )ְמָלִכים  ְבִחיַנת  ּבִ דֹול,  ַהּגָ ת  ּבָ ׁשַ ִנְקָרא  ן  ּכֵ

ם. ׁשָ ן  ַעּיֵ ָרכֹות נט.(  )ּבְ ְוכּו'  דֹול  ַהּגָ ם  ַלּיָ ָמעֹות  ּדְ ֵני  ׁשְ ּומֹוִריד  ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ְוכּו', 

ְתֹאם, ַמה  ה ּפִ ַעְצִמי ַהְרּבֵ י ּבְ ָרַקְדּתִ ְפָלִאים ׁשֶ ַרֲחָמיו ַהּנִ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ְך ֲעָזַרִני ַהּשׁ ְוַאַחר ּכָ
ָבר  י לֹא ּדָ ְפָלָאה, ּכִ ָחתֹו ַהּנִ ּגָ יׁשּוָעתֹו ְוַהׁשְ ד ָאז, ְוַהּכֹל ּבִ י ְלַרּקֵ ְעּתִ ּלֹא ָעָלה ַעל ּדַ ֶ ּשׁ

יַח  י, ּוָמׁשִ ָך ְוִעּמִ ְפָרט ִעּמְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבִ ָכל יֹום ָויֹום ִעם ּכָ נּו ּבְ ה ִעּמָ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ֵריק הּוא ַמה ּשׁ

ָכל יֹום, ַאְך  ָכל יֹום. ּוְצִריִכין ִלְזּכֹר זֹאת ֵהיֵטב ֵהיֵטב ּבְ ה ִעּמֹו ּבְ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ר ְלָכל ֶאָחד ַמה ּשׁ ְיַסּפֵ

יֹוְדִעים ֵמאֹור  ָאנּו  ֶ ּשׁ ה, ַמה  ּכָ ַלּמַ ָלנּו ְרפּוָאה  ים  ִהְקּדִ ָבר  ּכְ ַחי  ה ְלֵאל  ִהּלָ ּתְ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ

ל  ּכָ ֶאת  ח  ּכַ ׁשְ ּתִ ַאל  ְזכֹר  ְוכּו'.  ְוכּו'  ְלעֹוָלִמים  ָהָיה  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ֶזה  ּכָ ִנְפָלא  ְוכּו'  ָהאֹורֹות 

ל ַמה  רּוץ ְוֶנָחָמה ּוְרפּוָאה ַעל ּכָ הּוא ּתֵ ִעְנָין ֶזה, ׁשֶ נּו ּבְ ַרְך ִעּמָ ה ה' ִיְתּבָ ָעׂשָ ַהֲחָסִדים ׁשֶ

ר  ָבִרים ֲאׁשֶ ח ֶאת ַהּדְ ּכַ ׁשְ ן ּתִ ָך ְמֹאד ּפֶ ֹמר ַנְפׁשְ ֶמר ְלָך ּוׁשְ ָ ָכל יֹום, ַרק ִהּשׁ עֹוֵבר ָעֶליָך ּבְ ֶ ּשׁ

ה.  ִעְנָין ֶזה ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ָך ּבְ ְעּתְ ָעַמְדּתָ ַעל ּדַ ְמעּו ָאְזֶניָך ִמּיֹום ׁשֶ ר ׁשָ ְכְלָך, ַוֲאׁשֶ ָראּו ֵעיֵני ׂשִ

ה, ּוָבֶזה  ֵאּלֶ ָבִרים ּכָ ה ּדְ ם ַעּתָ ה ּגַ ר ֲעָזָרנּו ַעד ּכֹה ִלְכּתֹב ְלָך ַעּתָ ְוטֹוב ְלהֹודֹות ַלה' ֲאׁשֶ

ַח ַעְצְמָך ּוִבְפָרט  ּמֵ ה ְזַמן ֵחרּוֵתנּו, ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְלׂשַ דֹוׁש ַהּזֶ ַחג ַהּקָ ָך ּבַ ַח ַנְפׁשְ ּמֵ ָראּוי ְלָך ְלׂשַ

ּלֹא ִיְהֶיה ְלָך ַעְצבּות ּוָמָרה  ֵהר ׁשֶ ֵהר ְוִהּזָ ְמָחה, ְוִהּזָ ְרֵכי ַהּשִׂ ָכל ּדַ ת ְויֹום טֹוב קֶֹדׁש ּבְ ּבָ ׁשַ ּבְ

אֹוי,  ְמַחת יֹום טֹוב ְלַמּשׂ ְהֶיה ָעֶליָך ׂשִ ָראּוי. ְולֹא ּתִ ֵמַח ּכָ ֵאיְנָך ׂשָ ַעְצמֹו ׁשֶ ה ּבְ חֹוָרה ִמּזֶ ׁשְ

ּקּוִנים  ל ַהּתִ ֲעֵדנּו ּכָ ה ּבַ עֹוׂשֶ ה ָלֵאל ֵיׁש ִמי ׁשֶ ִהּלָ י ּתְ ן חֹוִרין.ֹ ּכִ יל ַעְצְמָך ִלְהיֹות ּבֶ ְרּגִ ַרק ּתַ

ִתּקּון  ִכינּו ֵליַדע ֵמָהעֹוֵסק ּבְ ּזָ ְמָחה ׁשֶ ׂשִ ח ַלֲאדֹון ַהּכֹל ּבְ ּבֵ ָכל ֵעת, ְוָעֵלינּו ְלׁשַ ִריִכים ּבְ ּצְ ׁשֶ

ְמָחה,  ׂשִ ק ַעְצמֹו ּבְ ה ֵעצֹות ְלַהְרִחיק ָהַעְצבּות ּוְלַחּזֵ ַמְעּתָ ַהְרּבֵ ַנְפׁשֹוֵתינּו ָלֶנַצח, ּוְכָבר ׁשָ

מּוָרה  ה ַהְתָחָלה ּגְ ֱאֶמת, ּוְלַהְתִחיל ֵמַעּתָ ְמַחת יֹום טֹוב ּבֶ יַע ְלָך ְוָלנּו ִלְזּכֹות ְלׂשִ ַוה' יֹוׁשִ

ה ְוַעד עֹוָלם ָאֵמן. ַרְך ֵמַעּתָ ֱאֶמת ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתּבָ ּבֶ

ַסח. ל ּפֶ זֹון ׁשֶ ִחּפָ ְבֵרי ָאִביָך ַהּכֹוֵתב ּבְ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי קוִמְכּתְ

<חודש>

קסא ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

קו

ָרֵאל תקצ"ג. ֵני ִיׂשְ ר ּבְ ת ל"א ְלִמְסּפַ ּבָ ַרְך, מֹוָצֵאי ׁשַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

יְבָך ְולֹא  ד ַלֲהׁשִ י ִמּיָ יֹום ד' ְלֵעת ֶעֶרב, ְוָהָיה ִלי ַצַער ְוֶחְדָוה ְוִנְכַסְפּתִ י ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ָעה  ָ ַהּשׁ ּוְבזֹאת  ְמֹאד,  ָטרּוד  ֲאִני  ה  ַעּתָ ְוַגם  ה,  ֵהּנָ ַעד  ב  ָוׁשָ עֹוֵבר  ִלי  ן  ּמֵ ִנְזּדַ

יְבָך, ַאף  אֹות ְרצֹוְנָך ַלֲהׁשִ ֵדי ְלַמּלְ י ַעְצִמי ּכְ ית, ְוֵזַרְזּתִ ִליׁשִ ה ׁשְ ל ְסֻעּדָ ְלָחן ׁשֶ ֻ י ֵמַהּשׁ ָהַלְכּתִ

י ָטִריְדָנא  ָבִרים ּכִ י ּדְ ֵעת ֵאין ִעּמִ ה ּכָ ַרְך. ְוִהּנֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ְהֶיה ּפֹה ּבְ ָקרֹוב ּתִ ּבְ י ׁשֶ ַעל ּפִ

אּוַמאן,  ְדָרׁש[ ּבְ ית ַהּמִ לֹויז ]ּבֵ ְנַין ַהּקְ ִעְנַין ּבִ ָבִרים, ּוִבְפָרט ּבְ ָאֵרי ּדְ ה ּוִבׁשְ ִעְנַין ַהֲחֻתּנָ טּוָבא ּבְ

ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ּבֹו  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ְמֹאד  ְמֹאד  ּתֹוֵקק  ּוִמׁשְ ִנְכָסף  ֲאִני  ׁשֶ

ִרּבּוי  ּבְ ה  ַעּתָ ְיָקא  ּדַ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ִנְפְלאֹוָתיו  ָעְצמּו  ֹאד  ּמְ ּוַמה  ְלטֹוָבה.  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ מּוְך  ַהּסָ

ַרְך ַעל ֶזה, ַוֲאִני ָחָזק  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ְקָוה ּבְ ׁש ּתִ ּיֵ ִטְרדֹוַתי, ִנְרֶאה ִלי ְצִמיַחת ֶקֶרן ְיׁשּוָעה ׁשֶ

ַרְך  ִיְתּבָ מֹו  ְלַמַען ׁשְ ַיַעְזֵרנּו  ִנְפְלאֹוָתיו  עֶֹצם  ּבְ ׁשֶ יִתי ַלה'  ְוִקּוִ ּתֹוְקקּות,  ְוִהׁשְ ָהָרצֹון  ּבְ ה  ַעּתָ

י  ּוְלַדְעּתִ ָיִגילּו.  ה  ִרּנָ ּבְ ַוֲחִסיִדים  ָמחּו,  ְוִיׂשְ ִרים  ְיׁשָ ִיְראּו  ַהּפַֹעל ְמֵהָרה.  ְלהֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל 

ה,  י ְלָך ַעּתָ ַתְבּתִ ּכָ ֶ ָבר ָקָטן הּוא ַמה ּשׁ י לֹא ּדָ ה, ּכִ ָך ַעּתָ ַח ַנְפׁשְ ּמֵ ַעְצמֹו ָראּוי ְלָך ְלׂשַ ֶזה ּבְ ּבְ

ם  ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ְהֶיה ּפֹה ּבְ ר ּתִ ֲאׁשֶ ם ּכַ ֵ ִעים. ְוִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ִמים ּדֵ י הּוא נֹוְראֹות ִנְפְלאֹות ּתְ ּכִ

ר  הּו, ְנַסּפֵ ל ַמֲעׂשֵ ע ה' ֶאת ּכָ י ְיַבּצַ ִעְנָין ֶזה, ְוָהָיה ּכִ ר ְלָך ְמַעט ִנְפְלאֹות ה' ּבְ ַרְך, ֲאַסּפֵ ִיְתּבָ

י ִאם ְלַמֲענֹו. נּו ְלַחּיֹוֵתנּו ָלֶנַצח, לֹא ְלַמֲעֵננּו ּכִ ה ִעּמָ ר ָעׂשָ ִהּלֹות ה' ֶוֱעזּוזֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ֲאׁשֶ ּתְ

ר  לֹום, ּוֶפה ֶאל ֶפה ֲאַדּבֵ ים ְוׁשָ ַחּיִ ָכל ֵעת ִלְראֹוְתָך ְמֵהָרה ּבְ ה ּבְ ְוִהּנֵה ֵעיַני ְמַצּפֹות ַעּתָ
ְדָבִרים,  ה ְלַהֲאִריְך ּבִ ְמָנע ַעּתָ ה ֵמַהּנִ ד ַמה ּטֹוב. ָיֵתר ִמּזֶ בֹוא ִמּיָ ּתָ ר ׁשֶ ָך. ִאם ֶאְפׁשָ ּבְ

ַהּכֹל ְלטֹוָבְתָך,  י  ּכִ ַיֲעזֹב אֹוְתָך,  י לֹא  ּכִ ה',  ּבַ ּוְבַטח  ָכל ֵעת,  ּבְ ָך  ַנְפׁשְ ח  ּמַ ְוׂשַ ֶוֱאַמץ  ֲחַזק 

ַרְך. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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קז

ר תקצ"ג. ִמְדּבַ ַרְך, יֹום א' ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ְמַעט טֹוב  ק ּבִ ה ִמְתַחּזֵ ַאּתָ ַתְבּתָ ׁשֶ ּכָ ֶ ְפָרט ַמה ּשׁ י ַהּיֹום ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת, ּבִ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ָכל יֹום אֹור  ק ֶאת ְלָבְבָך ְלהֹוִסיף ּבְ ָך ִויַחּזֵ ָכל יֹום. ְיִהי ה' ִעּמְ ה חֹוֵטף ּבְ ַאּתָ ׁשֶ

ָך  ִעּמְ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ ֶרת  ִאּגֶ ָכל  ּבְ ּכֹוֵתב  ה  ַאּתָ ֶ ּשׁ ּוַמה  ֶהֶבל.  ַהּכֹל  ה  ִמּזֶ י חּוץ  ּכִ ָוַדַעת,  ה  ָ ְקֻדּשׁ

י  י ָיַדְעּתִ ד ֶאָחד, ֲאָבל זֹאת ֶנָחָמִתי ּכִ ה ִמּצַ ׁש ִלי ִיּסּוִרים ִמּזֶ ּיֵ י ׁשֶ ָכל יֹום, ַאף ַעל ּפִ ה ּבְ ַהְרּבֵ

ֲאִני רֹוֶאה  ֶ ד ְלטֹוָבה, ַמה ּשׁ ַהּצַ ֵמַח ּבְ ל ֶזה. ַוֲאִני ׂשָ ֲעבֹר ָעָליו ּכָ ּיַ ֶהְכֵרַח ׁשֶ ל ָאָדם ּבְ ִעם ּכָ ׁשֶ

ֵהר ִלְזּכֹר  ִני ַוֲחַזק, ְוִהּזָ דֹוׁשֹות. ֲחַזק ּבְ ְדָבָריו ַוֲעצֹוָתיו ַהּקְ ק ּבִ ה ִמְתַחּזֵ ַאּתָ ָבֶריָך ׁשֶ ְתֵלי ּדְ ִמּכָ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ֵתַפִים ְרָחִבים ּבְ ׁש ָלנּו ּכְ ּיֵ ָעה ַהּזֹאת, ְוׁשֶ ָ ר הּוא ַהּשׁ ָהִעּקָ ָכל ֵעת ׁשֶ ּבְ

ִלְסֹמְך ֲעֵליֶהם.

ֵאּלּו, ֵאיְך ָהָיה  ֶזה ְוֵעצֹות ּכָ ה ִאם לֹא ָהָיה ְלָך ּכַֹח ּכָ ְרֶאה ְוָתִבין ֶמה ָהִייָת עֹוׂשֶ ָך ּתִ ּוִמּמְ
ה  ּלָ ּגִ ה ׁשֶ דֹוׁש ַהּזֶ ׁשֹון ַהּקָ ָעְלָמא, ּוְזכֹר ֵהיֵטב ַהּלָ ר ִלְסּבֹל ְמִרירּוָתא ּדְ י ֶאְפׁשָ ְלּתִ ּבִ

ַמר  ָעְלָמא,  ּדְ ְמִרירּוָתא  הּוא  מֹון  ַהּמָ ת  ֶחְמּדַ ׁשֶ כ"ג(,  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  דֹוׁש  ַהּקָ ְלׁשֹונֹו  ּבִ ַז"ל  הּוא 

ִרית ֶמַלח עֹוָלם  י ִאם ַעל ְיֵדי ּבְ יקֹו ּכִ ר ְלַהְמּתִ ִרית, ְוִאי ֶאְפׁשָ ַגם ַהּבְ ְך ִמּפְ ֶות, ְוהּוא ִנְמׁשָ ִמּמָ

עֹוֵבר  ר  ַמֲאׁשֶ יֹוֵתר  ְמִרירּות  ָמֵלא  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ׁשֶ ְוַתֲאִמין  ַדע  ּתֵ ָהֱאֶמת.  יק  ּדִ ַהּצַ הּוא  ׁשֶ

יק  הּוא ַמְמּתִ יק ָהֱאֶמת ְיסֹוד ָהעֹוָלם, ׁשֶ ּדִ ר ָאנּו זֹוִכים ֵליַדע ֵמַהּצַ יב ַלה' ֲאׁשֶ ׁשִ ָעֶליָך, ַמה ּנָ

ֵמֶהם  ק  ִנְמּתָ ֵאָליו,  ּוִמְתָקְרִבים  ִצּלֹו  ּבְ ַהחֹוִסים  אי  ּוְבַוּדַ ּלֹו.  ּכֻ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ִרירּות  ַהּמְ

ָרָכיו  ּדְ י  ּפִ ַעל  ְוֵעצֹות  ַלֲחטֹף טֹוב  יֹום  ָכל  ּבְ ּזֹוִכים  ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּוִמּכָ יֹוֵתר,  ה  ַהְרּבֵ ִרירּות  ַהּמְ

ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת.  יׂש ּבְ ִגיל ְוָתׂשִ ִכינּו ָלֶזה, ּוָבֶזה ּתָ ּזָ ֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו ׁשֶ ים, ַאׁשְ דֹוׁשִ ַהּקְ

ְמָחה  ְוׂשִ ה  ּוְתִפּלָ בֹות ּתֹוָרה  עֹוֵבר ָעֶליָך ֶאל ַמְחׁשְ ל ָהַרְעיֹון ְוִתְמהֹון ֵלָבב ׁשֶ ְוִתְבַרח ִמּכָ

ָתב ֶזה ָנחּוץ ְמֹאד  ה מֹוֵסר ּכְ דֹוָלה ָלֶנַצח. ְוִהּנֵ ַחְסֵדי ה' ּוְבֶחְמָלתֹו ַהּגְ קּות ּבְ חֹון ְוִהְתַחּזְ ּוִבּטָ

ר ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר. ְוִאי ֶאְפׁשָ

נּו  ּלָ ׁשֶ ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ַהּבֵ ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ִליׁשּוָעתֹו  ֵעת  ָכל  ּבְ ה  ְמַצּפֶ ַוֲאִני 
יׁשּוָעתֹו,  ְמָחה ּבִ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ָנִגיָלה ְוִנׂשְ מּוְך ַהּבָ דֹוׁש ַהּסָ ָנה ַהּקָ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ּבְ

נּו ַז"ל,  ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר ֶנֶכד ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ לֹום ְיִדיִדי ַהּוָ ׁשְ ְוִתְפרֹס ּבִ

ַרְך. הּוא ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ְרצֹונֹו ׁשֶ ר ִעּמֹו ּכִ ה ְלַדּבֵ ְוַתְרּבֶ
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ת,  ּבָ א ְלֹפה ַעל ׁשַ עְדֶוועדּוְבֶקא ּבָ י יּוְדיל ֵנרֹו ָיִאיר ִמּמֶ ָהַרב ֶהָחִסיד ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ַרּבִ
ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ם ַהּכֹל ַעל ָנכֹון ּבְ ֵ ם, ּוָברּוְך ַהּשׁ ֵ ע ִמּפֹה ָמָחר ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ְוִיּסַ

ַרְך ַיַעְזֵרנּו ְוִיְגֹמר  ם ִיְתּבָ ֵ ֵעיֵני ֱאלִֹקים ָוָאָדם. ַהּשׁ ְחֶיה מֹוֵצא ֵחן ְוכּו' ּבְ ּיִ ם ֲחָתִני ׁשֶ ֵ ּוָברּוְך ַהּשׁ

דֹול  ה ּגָ ַרְך, ְוַכּמָ דֹול ַחְסּדֹו ִיְתּבָ ה ּגָ ּמָ ֶזה רֹוִאים ּכַ ָכל ָהִעְנָיִנים, ְוַגם ּבָ נּו ְלטֹוָבה ּבְ ַחְסּדֹו ִעּמָ

ה. ִפּלָ ה ַרק ַעל ְיֵדי ּתְ ה ַנֲעׂשֶ ּזֶ ֱאֶמת ׁשֶ ִדים הֹוָדה ּבֶ ְתַנּגְ י ֶאָחד ֵמַהּמִ ה, ּכִ ִפּלָ ּכַֹח ַהּתְ

ָכל ֵעת. ה ִליׁשּוָעְתָך ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

קח

ַהֲעלְֹתָך תקצ"ג. ַרְך, יֹום א' ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי ֵנרֹו ָיִאיר. לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ָך. ְוָכל ַמה  ִלּבְ ְבֵרי ֱאֶמת ּבְ ְכְנסּו ּדִ ּנִ ְראֹוִתי ׁשֶ ה, ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת, ּבִ י ַעּתָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
יֹוֵדַע  ֲאִני  ָבר  ּכְ י  ּכִ ֵעיַני,  ּבְ ָחָדׁש  ֶזה  ל  ּכָ ֵאין  ָך  ִלּבְ ִרירּות  ִמּמְ ּכֹוֵתב  ה  ַאּתָ ֶ ּשׁ

ֲעבֹר  ּיַ ה ַהֶהְכֵרַח ׁשֶ ה ְוָכֵאּלֶ ֵאּלֶ ר ּכָ דֹוׁש, ֲאׁשֶ יו ַהּקָ ֵפרּוׁש ּוְבֶרֶמז ִמּפִ ה ּבְ ה ַהְרּבֵ י ַהְרּבֵ ַמְעּתִ ְוׁשָ

ים,  דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ ה ּבִ ה ַהְרּבֵ ְמבָֹאר ִמּזֶ ֵריַח ִיְרַאת ה', ּכַ ע ּוְלָהִריַח ּבְ רֹוֶצה ִלּגַ ל ִמי ׁשֶ ַעל ּכָ

ִנְכָנס  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ְתִחיל  ַהּמַ ]מ"ח[  )נ"א(  ִסיָמן  ְנָיָנא  ּתִ ִלּקּוֵטי  ּבְ ֶסת  ְדּפֶ ַהּנִ יָחה  ַהּשִׂ ּבְ ּוִבְפָרט 

מּוִכים )נ"ב נ"ג נ"ד( ]מ"ט נ' נ"א[  יָמִנים ַהּסְ ּבּור ְוִדּבּור ּוַבּסִ ל ּדִ ם ֵהיֵטב ּכָ ן ׁשָ ֲעבֹוַדת ה' ְוכּו', ַעּיֵ ּבַ

ׁש  ְלַחּדֵ ה'  ֲעָזַרִני  ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ּוִבְפָרט  ְמקֹומֹות,  ָאֵרי  ּוִבׁשְ ע"ב  ִסיָמן  ּבְ א'  ִלּקּוֵטי  ּבְ ַגם  ְוכּו', 

י.  ִמּפִ ַמְעּתָ  ָ ּשׁ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ה,  ֵהּנָ ַעד  ְלָך  י  ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ רֹות  ָהִאּגְ ּוְבָכל  ִבים  ְכּתָ ַהּנִ ָפִרים  ַהּסְ ּבְ

ה ִעם  ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ה ְונֹוָרָאה ְמֹאד ְמֹאד, ַמה ּשׁ דֹוָלה ֲעֻמּקָ ה ּגְ הּוא ַמֲעׂשֶ ם ּתּוַכל ְלָהִבין, ׁשֶ ּלָ ִמּכֻ

ֶלְך ָעָליו  לֹֹמה ַהּמֶ ר ֲאִפּלּו ׁשְ ה, ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ה ַמה ּשׁ ל ֶאָחד ַנֲעׂשֶ ֶזה ָהעֹוָלם, ְוִעם ּכָ ָהָאָדם ּבְ

מֹו  ּכְ ֶזה ָהעֹוָלם,  ּבְ ה ִעם ָהָאָדם  ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ּשׁ ָבִרים ַמה  ַהּדְ ַלֲעֹמד ַעל  ָיכֹול  ָהָיה  לֹום לֹא  ָ ַהּשׁ

ם ח(  ה ָהֱאלִֹקים" ְוכּו'. ּוְכִתיב )ׁשָ ר ָעׂשָ ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ר ִיְמָצא ֶאת ַהּמַ ִלי ֲאׁשֶ תּוב )קֶֹהֶלת ג( "ִמּבְ ּכָ ׁשֶ

ׁש ְולֹא ִיְמָצא, ְוַגם ִאם יֹאַמר ֶהָחָכם ָלַדַעת לֹא יּוַכל  ר ַיֲעֹמל ָהָאָדם ְלַבּקֵ ִביל ֲאׁשֶ ׁשְ "ּבִ

ִלְמצֹא".

ל  ט ׁשֶ ּפָ ׁשְ ְרֵכי ַהּמִ ִעְנַין ּדַ דֹוׁש ֶהָעַבר ּבְ בּועֹות ַהּקָ ׁשָ ְרנּו ּבְ ִהְזּכַ ה ׁשֶ ּמֶ ז ּבַ לּול ּוְמֻרּמָ ְוָכל ֶזה ּכָ
מּור,  ּגָ ְלַעְבדּות  ִליְך ַעְצמֹו  ִהׁשְ ׁשֶ ִמי  י ִאם  ּכִ יָגם,  ְלַהּשִׂ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
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ה  ְסֻעּדָ ר ּבִ ַרְך ְלַדּבֵ ם ִיְתּבָ ֵ ְרֵכי ה' ְוכּו'. ְויֹוֵתר ֲעָזָרנּו ַהּשׁ יג ּדַ ִהּשִׂ יטּות ְוכּו' ׁשֶ ְתִמימּות ּוְפׁשִ ּבִ

ְמַעט  ְלָך  ר  ְיַסּפֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְמֹאד,  ּוְתִמיִמים  ים  ֲעֻמּקִ ִנְפָלִאים  ָבִרים  ּדְ ֶאְתמֹול  ל  ׁשֶ ית  ִליׁשִ ׁשְ

ָזִכינּו  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ִלי  ֵמַעי  ָהמּו  ּוְמֹאד  ֵמַהְייִסין.  ַנְחָמן  י  ַרּבִ ֶזה  ָתב  ּכְ מֹוֵסר  ֵמֶהם  ְמַעט  ּדִ

ְפָרט  ה ּבִ ַמְעּתָ ַעד ֵהּנָ ָ ּשׁ ֶ ל ַמה ּשׁ ה, ַאְך זֹאת ֶנָחָמֵתנּו ּכָ ָבִרים ָהֵאּלֶ ַעְצְמָך ַהּדְ ַמע ּבְ ׁשְ ּתִ ׁשֶ

ּיֹוִסיף ִנְפְלאֹוָתיו ַוֲחָסָדיו  ים ׁשֶ ַרְך, ְוָאנּו ְמַחּכִ ה ֲעָזָרנּו ַרֲחָמיו ִיְתּבָ בּועֹות ָהָעַבר. ַעד ֵהּנָ ׁשָ ּבְ

י ַחְסֵדי ה' לֹא ָתמּו  ַרְך, ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ה ְלַאֲחִרית טֹוב ּבְ ְזּכֶ ּנִ ֵאת ַעד ׁשֶ ֶיֶתר ׂשְ נּו ּבְ ִעּמָ

ְולֹא ָכלּו ַרֲחָמיו ְלעֹוָלם.

ַמע  ָ ּשׁ ר ׁשֶ ֵביִתי, ְוִסּפֵ ָהָיה ְיִדיִדי ר"ש ֵנרֹו ָיִאיר ּבְ ֵעת ׁשֶ י ּבְ ֹאד ֶהֱחֵייִתי ַנְפׁשִ ְוִהּנֵה ַמה ּמְ
י  ְבָעה ַנְפׁשִ ן ׂשָ מֹו ֵחֶלב ָוֶדׁשֶ בּועֹות ֶהָעַבר. ּכְ ָ ּבּוֵרי ּתֹוָרה ֵמַחג ַהּשׁ ה ּדִ ּמָ ָך ּכַ ֵמִאּתְ

י,  ֵמִאּתִ ׁשֹוֵמַע  ה  ַאּתָ ׁשֶ ֱאֶמת,  ּתֹוַרת  ִדְבֵרי  ּבְ יַח  ְוָתׂשִ ְזּכֹר  ּתִ ׁשֶ י  ָחַפְצּתִ ה  ֵאּלֶ ּבְ י  ּכִ ה,  ִמּזֶ

"ל.  ֵלב ר"ש ַהּנַ דֹול ּבְ ם ּגָ ה ָלֵאל ָעׂשּו רֹשֶׁ ִרים. ּוְתִהּלָ ָפֶתיָך ֵמיׁשָ ר ׂשְ ַדּבֵ ֲעלְֹזָנה ִכְליֹוַתי ּבְ ּתַ

דֹוׁש ַז"ל ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם ְוכּו',  ר ֵמֶהם ִעם ֲאֵחִרים, ְוָכל ֶזה הּוא ְרצֹונֹו ַהּקָ ּוְכָבר ִסּפֵ

ְנָין  ָך ַהּטֹוב ַעל ַהּבִ ד ְמעֹות ִנְדַבת ִלּבְ לַֹח ִלי ִמּיָ ֱאֶמת. ְוִתְרֶאה ִלׁשְ ֹמַע ּבֶ ָחֵפץ ִלׁשְ ְלָכל ִמי ׁשֶ

י ֲאִני  ְנָין, ַמה ּטֹוב, ּכִ לֹוֵמנּו ַרב אֹו ְמַעט ַעל ַהּבִ י ׁשְ ל ֵמַאְנׁשֵ ַקּבֵ ּתְ ר ׁשֶ ם ִאם ֶאְפׁשָ דֹוׁש, ּגַ ַהּקָ

דֹוׁש, ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ְנָין ַהּקָ ה הֹוָצאֹות ַרּבֹות ִלְגֹמר ַהּבִ ָצִריְך ַעּתָ

ַעְדֶכם. יר ּבַ ה ִליׁשּוָעה ּוַמְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

קט

ָלק תקצ"ג. ַרְך, יֹום א' ּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחיּו. ּיִ לֹום ְלָך ּוְלֵביְתָך ּוְליֹוְצֵאי ֲחָלֶציָך ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ֵנרֹו ָיִאיר ׁשָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ת קֶֹדׁש  ּבָ יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ְבָך ּבְ י ִמְכּתָ ְלּתִ אּוַמאן ִקּבַ ם ּבְ יֹום ו' ֶהָעַבר, ּגַ י ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
י  ּכִ נּו,  ִעּמָ ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ְוִנְפְלאֹוָתיו  ְוֱעזּוזֹו  ה'  ְיׁשּוַעת  אֹוִדיֲעָך  ה  ַעּתָ ַלח,  ׁשְ

ֶטְעֶליא[  ַהּסְ הּוא  ]ׁשֶ ְקָרה  ַהּתִ ִנְגְמָרה  ּוְכָבר  דֹוׁש,  ַהּקָ ְנָין  ַהּבִ ּבְ ה  ַהְרּבֵ ַמְרנּו  ּגָ ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ

ָתִלים, ְוַגם  ל ַהּכְ יָחה ׁשֶ ַהּטִ עִריֶפיס ]ְרָעִפים[, ְוַגם עֹוְסִקים ּבְ ְטׁשֶ ה ּבִ ְהֶיה ְמֻכּסָ ּוְבָסמּוְך ּתִ

וֹות  אּו ָעָפר ְלַהׁשְ ֶלת ָנָאה, ּוְכָבר ִמּלְ ָעה ַחּלֹונֹות. ּוְכָבר ָקִניִתי ּדֶ ׁשְ י ָמעֹות ַעל ּתִ ְחּתִ ָבר ִהּנַ ּכְ

ם ִאם ִיְרֶצה  ל ׁשָ ּלֵ דֹוִלים. ּוְבַחְסֵדי ה' ִנְתּפַ יׁשּוַעת ה' ְונֹוְראֹוָתיו ַהּגְ ַהּגּומֹות, ְוַהּכֹל ָהָיה ּבִ
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נּו ְוכּו'. ּוְלָבֵאר  ַמח ִלּבֵ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ִיְראּו ֵעיֵנינּו ְוִיׂשְ מּוְך ַהּבָ ָנה ַהּסָ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ם ּבְ ֵ ַהּשׁ

ה; ַעד  יק ַעּתָ ַמן ַמְסּפִ ֶזה, ֵאין ַהּזְ ר ִהְפִליא ַחְסּדֹו ּבָ דֹוִלים ֲאׁשֶ ה ה' ַהּגְ ְפָרִטּיּות ַמֲעׂשֵ ְלָך ּבִ

ָסמּוְך  ְך ָלֶזה ּבְ ּיָ ַ ִית ַהּשׁ ְנַין ַהּבַ ל ּבִ ם ּכָ ֲעֵדנּו ִלְגמֹור ּגַ ן ִיְגֹמר ּבַ ַרְך, ּכֵ ה ֲעָזָרנּו ַרֲחָמיו ִיְתּבָ ֵהּנָ

ְבֶנה ַעל ְיֵדי ִקּבּוץ ְנָפׁשֹות  רּוָחִנּיּות, ַהּנִ דֹוׁש ּבְ ְנָין ַהּקָ ֲעֵדנּו ַהּבִ ְגֹמר ה' ּבַ ּיִ ר ׁשֶ ְמֵהָרה. ְוָהִעּקָ

ר, ַעל ְיֵדי ּתֹוֶסֶפת  ים ַעד ֵאין ִמְסּפָ ּתִ ְתַרּבּו ַהּבָ ּיִ ֱאֶמת, ׁשֶ ָרֵאל ַהֲחֵפִצים ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ּבֶ ִיׂשְ

ָפׁשֹות  ַהּנְ ל  ּכָ ְיָתה  ַהּבַ ְוֶלֱאסֹף  ִלְפִנים  ִמחּוץ  ִלְכנֹס  נּו  ּלָ ּכֻ ה  ְוִנְזּכֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ה  ַהְרּבֵ ֵכִנים  ׁשְ

ַעל ַהֶחְמָלה ָיחּוס ְוַיֲחֹמל ָעֵלינּו ַוֲעֵליֶהם ֶלֱאסֹף  ל חּוצֹות. ּבַ רֹאׁש ּכָ ִכים ּבְ ּפָ ׁשְ ִחים ַהּנִ ּדָ ַהּנִ

ּוֵמֲחַמת  ְוכּו',  יתֹו  ּבֵ ָעה ִמּטּוב  ּבְ ְוִנׂשְ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ְוַלֲהִביֵאנּו ֲחָדָריו  זּוֵרנּו,  ּפְ ץ  ּוְלַקּבֵ ֵחנּו  ִנּדָ

ר ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר. ִחיָצה ִאי ֶאְפׁשָ ַהּנְ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

קי

ַרְך, יֹום א' ַמּטֹות ּוַמְסֵעי תקצ"ג. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ֶזה  לֹום ְוָכל טּוב ּבָ ים ְוׁשָ ָרָכה ַחּיִ ָך ֶאת ַהּבְ לֹום ְלָך ּוְלֵביְתָך, ְיַצו ה' ִאּתְ ִני ֲחִביִבי ׁשָ ֲאהּוִבי ּבְ

ן ְיִהי ָרצֹון. א ָלֶנַצח ָאֵמן, ּכֵ ּוַבּבָ

ַלְחּתָ  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ֱהִטיבֹוָת  ְלַנַחת,  ִלי  ְוָהָיה  ָחָדׁש  ל  רּוּבָ ֲחִצי  ִעם  ַהּיֹום  י  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ
ָעְלָך  ם ה' ּפָ ּלֵ ָהָיה ֻמְכָרח ִלי ְמֹאד. ְיׁשַ ֵעת ׁשֶ מֹוֲעדֹו ּוִבְזַמּנֹו ּבְ יַע ּבְ י ִהּגִ ַהּיֹום ּכִ

ְלֵתי ַהּתֹוָרה ְוָהֲעבֹוָדה יֹום יֹום ַעד  קֹד ַעל ּדַ ה ִלׁשְ ְזּכֶ ּתִ ֵלָמה ֵמֵאת ה', ׁשֶ ָך ׁשְ ְרּתְ ּכֻ ּוְתִהי ַמׂשְ

ַרְך. יר אֹותֹו ִיְתּבָ הּוא ְלַהּכִ ִבילֹו, ׁשֶ ׁשְ ְבָרא ּבִ ּנִ ְרֵאִלי ׁשֶ ׂשְ ל ִאיׁש ַהּיִ יַע ְלַתְכִלית ַהּטֹוב ׁשֶ ּגִ ּתַ ׁשֶ

ם ֲאִני ִנְכָסף ְמֹאד  ת קֶֹדׁש, ּגַ ּבַ ַע ִלְהיֹות ָרִגיל ֶאְצִלי ַעל ׁשַ ְעּגֵ ה ִמְצַטֵער ּוִמְתּגַ ַאּתָ ֶ ּוַמה ּשׁ
ִלְפָרִקים,  ּוָבִאים  ְמִניעֹות  ִרים  ּבְ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ּכְ יֹוֵתר  ּטֹוב  ׁשֶ ְלָך  י  ַתְבּתִ ּכָ ָבר  ּכְ ַאְך  ָלֶזה. 

ֶנֶגד  ּכְ ר ְמִניעֹות, ַלֲעֹמד  ּבֵ א ָלעֹוָלם ְלׁשַ ר ָהָאָדם ּבָ י ִעּקַ ִלי ְמִניעֹות, ּכִ ָכל יֹום ּבְ בֹא ּבְ ִמּלָ

ּסּוִפין  ְוַהּכִ ָהָרצֹון  ְיֵדי  י ִאם ַעל  ּכִ ר  ּבֵ ְלׁשַ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ְוַהּכֹל  ְרֶזל,  ּבַ ּוְבִריֵחי  ת  ְנֹחשֶׁ ְלתֹות  ּדַ

ה. ה ִמּזֶ ּמּוָבא ֶאְצֵלנּו ַהְרּבֵ ְמָרץ ּכַ ק ַהּנִ ְוַהֵחׁשֶ
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ְלּבּול  לּו; ְוֹגֶדל ּבִ ים ַהּלָ ִעּתִ ָהָיה ִלי ּבָ ַער ׁשֶ ּגֶֹדל ַהּצַ ָתב ֶזה  י מֹוֵסר ּכְ ַמע ִמּפִ ׁשְ ְוִהּנֵה ּתִ
ַעְצְמָך, ְולֹא ָהָיה  ר ְלָבֵאר; ּוְמַעט ּתּוַכל ְלָהִבין ּבְ ה, ִאי ֶאְפׁשָ ָהָיה ִלי ִמּזֶ ַעת ׁשֶ ַהּדַ

י  ְיָקא ְיִדיד ַנְפׁשִ ת ֶזה ּדַ ּבָ אּו ֵאַלי ַעל ׁשַ ְך ּבָ ַער. ּוְבתֹוְך ּכָ ִלי ָמקֹום ְלֵהָחֵבא ַעְצִמי ִמּגֶֹדל ַהּצַ

ֲחׁשּוִבים  אֹוְרִחים  עֹוד  ִעם  ִלְבָרָכה  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  נּו  רֹאׁשֵ ֵנֶזר  ֶנֶכד  ָיִאיר  ֵנרֹו  ַנְחָמן  י  ַרּבִ

ִנְפְלאֹוָתיו ָהֲעצּוִמים, ַיֲעזֹר  ּבְ י ׁשֶ ַטְחּתִ עְמרֹוב, ְוָרִאיִתי ִנְפְלאֹות ה'. ּוַבה' ּבָ ְתֶכם ּוִמּנֶ ִהּלַ ִמּקְ

ְעְיֵני  ִדְבֵרי ֱאֶמת ַהּנֹוְבִעים ִמּמַ ָראּוי, ּבְ ת ּכָ ּבָ ַ ד ֶאת ַהּשׁ דֹול ְלַכּבֵ מֹו ַהּגָ ְיָקא ְלַמַען ׁשְ ה ּדַ ַעּתָ

י מֹוֵסר  ַמע ְמַעט ִמּפִ ׁשְ ר ּתִ ֲאׁשֶ דֹוִלים ּכַ נֹוְראֹוָתיו ַהּגְ ה ּבְ ַהְיׁשּוָעה ְוכּו'. ַוה' ָעַזר ָלנּו ַהְרּבֵ

ָתב ֶזה. ּכְ

ַרְך  ִבים ְלהֹודֹות לֹו ִיְתּבָ ֶזה, ְוֵאיְך ָאנּו ְמֻחּיָ ָעַבר ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ ר ְלָבֵאר ּכָ ה ִאי ֶאְפׁשָ ְוֶיֶתר ִמּזֶ
ם  ֵ ְוַהּשׁ ְוכּו',  ֵעת  ָכל  ּבְ ׁשֶ ְוטֹובֹוֶתיָך  ִנְפְלאֹוֶתיָך  ְוַעל  נּו  ִעּמָ יֹום  ָכל  ּבְ ׁשֶ יָך  ִנּסֶ ַעל 

ׁש  ִויַבּקֵ ַוֲעָמֵלנּו  ָעְנֵינּו  ּבְ ְוִיְרֶאה  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  ּוִבְפָרט  ְכָלל  ּבִ ָעֵלינּו  ְיַרֵחם  ַרְך  ִיְתּבָ

ר  ְוָהִעּקָ ּוְברּוָחִנּיּות.  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ְורֹוְדֵפינּו  ל אֹוְיֵבינּו  ּכָ ד  ִמּיַ יֵלנּו  ְוַיּצִ ם.  ִחּנָ ּבְ מֹונּו  ּכָ ִפים  ִנְרּדָ

א  ְרּדָ ֱאֶמת, ּוִמּגֶֹדל ַהּטִ ַרְך ּבֶ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ִנים ִלְהיֹות ּכִ ל ּפָ ה ַעל ּכָ ה ֵמַעּתָ ְזּכֶ ּנִ ֶעְזֵרנּו ׁשֶ ֵהא ּבְ ּיְ ׁשֶ

ר ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר. ִאי ֶאְפׁשָ

ָכל ֵעת. ה ִליׁשּוָעה ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

קיא

ָבִרים תקצ"ג. ַרְך, יֹום א' ּדְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ֲאהּוִבי ְבִני ֲחִביִבי.

י נֹוָחה ְמֹאד  ְעּתִ ה ּדַ ַנאי ְלַהֲאִריְך, ְוִהּנֵ ָנה, ְוֵאין ִלי ּפְ ֵ ֵעת ַהּשׁ ה ּבְ י ַעּתָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
י הּוא ַהְצָלָחה ִנְפָלָאה ִנְצִחית  חֹות, ּכִ ְפּתְ ְכִתיַבת ַהּמַ ה עֹוֵסק ּבִ ַאּתָ ֶ ה ּשׁ ִמּמַ

ּקּוִנים  ֶהם ֵאיֶזה ּתִ ְפָרט ַלֲעׂשֹות ּבָ נּו ַז"ל, ּבִ ִסְפֵרי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ָאנּו זֹוִכין ַלֲעסֹק ּבְ ׁשֶ ּכְ

ר  ה. טֹוב ְלהֹודֹות ַלה' ֲאׁשֶ ר ְלָבֵאר ּגֶֹדל ָהֵעֶסק ַהּזֶ ים ְלדֹורֹות, ְוִאי ֶאְפׁשָ ֵהם ְזכּות ָהַרּבִ ׁשֶ

ָיכֹול  ֵאיְנָך  ׁשֶ ה  ַעּתָ ם  ּגַ ר  ֲאׁשֶ ֵעת  ָכל  ּבְ ָך  ַנְפׁשְ ְלַהֲחיֹות  ְלָך  ָראּוי  ּוָבֶזה  ּכֹה,  ַעד  ֲעָזָרנּו 

ָך  ן ִיְהֶיה ה' ִעּמְ ֶזה, ּכֵ ֵעֶסק ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ּכָ ה זֹוֶכה ַלֲעסֹק ּבְ ל ֶזה ַאּתָ ָראּוי, ִעם ּכָ ְלַהְתִמיד ּכָ

ָך ֲעַראי. ְוָעֶליָך  ְקִביעּות, ְוִתְהֶיה ּתֹוָרְתָך ֶקַבע ּוְמַלאְכּתְ ה ַלֲחזֹר ֶאל ֹאֶהל ּתֹוָרה ּבִ ְזּכֶ ּתִ ׁשֶ
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ה  ְנֻקּדָ ָכל  ּבְ ָך  ַנְפׁשְ ַח  ּמֵ ּוְלׂשַ ּתּוַכל,  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ה  ַעּתָ ְלֵעת  ְוַלֲחטֹף  ֵעת  ָכל  ּבְ ָלֶזה  ִלְכסֹף 

ה  ָ ָכל ֵעת ְקֻדּשׁ א ּבְ ָכל יֹום ְלהֹוִסיף ְלַהּבָ ׁש ּבְ ה טֹוָבה, ְוִלְהיֹות מֹוֶדה ַעל ֶהָעַבר ּוְלַבּקֵ ּוְנֻקּדָ

ְדָבָריו ַז"ל. ְמבָֹאר ּבִ ֱאֶמת, ּכַ ר ֲאִריַכת ָיִמים ּבֶ הּו ִעּקַ ּזֶ ָוַדַעת ְוכּו', ׁשֶ

ַעְדֶכם. יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

נּו ֲאדֹוֵננּו  אֹון ֻעּזֵ ָקר מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר ֶנֶכד ּגְ ִתיק ַהּיָ י ַהּוָ ַנְפׁשִ לֹום ִליִדיִדי ּכְ ְוׁשָ
ַתְבּתָ  ּכָ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ דֹול  ּגָ ַנַחת  ִלי  ָהָיה  ִלְבָרָכה,  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו 

ְוִתְזּכּו  ִמיד,  ּתָ ֵביְתֶכם  ּבְ לֹום  ׁשָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֶכם  ִעּמָ ה'  ְיִהי  ן  ּכֵ ֵביתֹו,  ּבְ לֹום  ׁשָ ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ׁשֶ

כַֹח  ָראּוי ּבְ ל ּכָ ּלֵ ְזּכּו ְלִהְתּפַ ּתִ ָלל, ַעד ׁשֶ ֶכם ָחלּוק ּכְ ַעְצְמֶכם, ְולֹא ִיְהֶיה ִלּבְ לֹום ּבְ ְהֶיה ׁשָ ּיִ ׁשֶ

לֹוֵמנּו  י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ן ְיִהי ָרצֹון. ְוׁשָ ָלִלי, ָאֵמן ּכֵ לֹום ַהּכְ ְזּכּו ְלׁשָ דֹול, ַעד ּתִ ְוִהְתעֹוְררּות ּגָ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ ּבְ

קיב

ן תקצ"ג. ַרְך, יֹום א' ַאַחר ֲחצֹות ָוֶאְתַחּנַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

לֹום ְלָך ּוְלֵביְתָך. ֲאהּוִבי ְבִני ֲחִביִבי ׁשָ

ׁשּוָקְתָך ַהֶהְכֵרַח  יְבָך, ַאְך ִמּגֶֹדל ּתְ ַנאי ַלֲהׁשִ ָעה, ְוֵאין ִלי ּפְ ָ זֹאת ַהּשׁ י ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
דֹול ְמֹאד  ּגָ ה ַצֲעִרי  ְוִהּנֵ ִנים.  ּפָ ל  ּכָ ָבר ַעל  ּדָ יְבָך ֵאיֶזה  אֹות ְרצֹוְנָך ַלֲהׁשִ ְלַמּלְ

ֵהיֵטב  י  ָיַדְעּתִ ָבר  ּכְ ַאְך  ַאֶדעס,  ּוֵמִעְנַין  ְחֶיה,  ּתִ זּוָגְתָך  ת  ֵמֻחְלׁשַ ָך  ּלְ ׁשֶ ּסּוִרים  ַהּיִ ֵמִעְנַין 

י  ַמְעּתִ ׁשָ ּוְכָבר  ֶזה.  ּבָ ה  ַהְרּבֵ יֵנינּו  ּבֵ ר  ְדּבַ ּנִ ּכַ ְוכּו'  ִיּסּוִרים  ל ָהעֹוָלם ָמֵלא  ּכָ ׁשֶ דֹול  ּגָ ֵברּור  ּבְ

ה לֹו  ּלֹו הּוא יֹוֵדַע אֹוָתם ִמּקֶֹדם ְוכּו', ְולּוֵלא זֹאת ָהָיה ָקׁשֶ ּסּוִרים ׁשֶ ל ַהּיִ ּכָ ּנּו ַז"ל, ׁשֶ ִמּמֶ

ה  י ֲאִני ְלֶצַלע ָנכֹון ְוכּו' חּוׁשָ ים לח, יח( "ּכִ ִהּלִ לֹום ָאַמר )ּתְ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ָלם ְוכּו'; ְוָדִוד ַהּמֶ ְלַקּבְ

ל ַהּיֹום.  ה, ְוֶחֶסד ֵאל ּכָ ה טֹוָבה ְמֻרּבָ ּדָ ּמִ י ֵכן ְצִריִכין ֵליַדע ׁשֶ ְלֶעְזָרִתי" ְוכּו'. ַאְך ַאף ַעל ּפִ

יֵקי ׁשֹוְכֵני  יִקים, ּוִבְפָרט ַצּדִ ּדִ דֹוֵלי ַהּצַ יִכין ּגְ ְמׁשִ ּמַ ְפָלִאים ׁשֶ ְוִאְלָמֵלא ַהֶחֶסד ְוָהַרֲחִמים ַהּנִ

ְפָלאֹות  ְוַהּנִ ים  ּסִ ְוַהּנִ ְוַהֲחָסִדים  ַהְיׁשּועֹות  ְולּוֵלא  ָהעֹוָלם,  ַעל  ִלין  ּלְ ִמְתּפַ ֵהם  ׁשֶ ָעָפר 

ם. ּוִמי  ר ָלָאָדם ְלִהְתַקּיֵ אי לֹא ָהָיה ֶאְפׁשָ ַוּדַ ָתם ַהּנֹוָרָאה, ּבְ ִפּלָ ָכל יֹום ַעל ְיֵדי ּתְ ִכין ּבְ ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ

ְתָקאֹות  ָבִרים ְוַהַהְרּפַ ָכל יֹום ַעל ְיֵדי ַהּדְ ְמַעט ּבְ ׁש לֹו ֵלב ְלָהִבין, יּוַכל ִלְראֹות זֹאת ּכִ ּיֵ ׁשֶ

ַבד ִרּבּוי  ֹוֵמַע ְקָצת, ִמּלְ ּשׁ ֶ רֹוֶאה ְקָצת ּוַמה ּשׁ ֶ ָכל יֹום ַמה ּשׁ ל ָאָדם ּבְ עֹוְבִרים ָעָליו ְוַעל ּכָ ׁשֶ
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ל ָאָדם  ָכל ִעיר ָוִעיר ְוכּו' ְוִעם ּכָ ָכל יֹום ָויֹום ּבְ עֹוָלם ּבְ ים ּבָ ֲעׂשִ ְתָקאֹות ַהּנַ ָבִרים ְוַהַהְרּפַ ַהּדְ

רֹוֶאה ְוׁשֹוֵמַע  ֶ ה ּשׁ ְעּתֹו ִמּמַ ּמַֹח, ַרק ֶהָחָכם ָיִבין ִמּדַ ֵער ּבַ ר ְלׁשַ ִאי ֶאְפׁשָ ֶ ְפָרִטּיּות ַמה ּשׁ ּבִ

ל ֶזה  ָכל יֹום. ּוִמּכָ ה ּבְ ֲעׂשֶ ל עֹוָלם ַמה ּנַ ֶלְך ַמְלּכֹו ׁשֶ ָאר ְמִדינֹות ַהּמֶ ׁשְ ה, ּבִ ְקָצת, ְלָהִבין ִמּזֶ

ֵהן  ַפְרָנָסה,  ּבְ ֵהן  ָעָליו,  עֹוֵבר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ִמּכָ ַרְעיֹוָניו  ְיַבֲהלּוהּו  ְלַבל  ְרָמִזים  ְלָהִבין  יּוַכל 

הּוא,  הּוא ֵאיְך ׁשֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ַרְך ִמּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ם ִיְזּכֹר ּבַ ּלָ ָבִרים, ַרק ִמּכֻ ָאר ּדְ ְבִריאּות, ּוׁשְ ּבִ

ם  ֵ ַהּשׁ ּבַ ַעְצמֹו  ֶאת  ְוִלְזּכֹר  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ָסמּוְך  ִלְהיֹות  ְיכֹוִלין  ּיֹות  ְחּתִ ּתַ אֹול  ׁשְ ּבִ ם  ּגַ י  ּכִ

ם ֵהם ַרק  ּלָ ּכֻ ְתָקאֹות ָהעֹוְבִרים ָעָליו, ׁשֶ ּנּוִיים ְוַהַהְרּפַ ִ ְפָרט ַעל ְיֵדי ַהּשׁ ָכל ֵעת, ּבִ ַרְך ּבְ ִיְתּבָ

ה. ֶזה ַהְרּבֵ ְרנּו ּבָ ּבַ ָבר ּדִ ר ּכְ ֲאׁשֶ דּוַע ָלנּו, ּכַ ּיָ ז לֹו ְוכּו' ּכַ ִביל ְלַרּמֵ ׁשְ ִביל ֶזה ּבִ ׁשְ ּבִ

י ִאם ַעל  ל ּכִ ּלֵ ה ִלְצעֹק ּוְלִהְתּפַ ָבר, ַאְך ָקׁשֶ ה ּוְצָעָקה מֹוִעיל ְלָכל ּדָ ִפּלָ הּוא, ּתְ ְוֵאיְך ׁשֶ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ְך ַמְנִהיג ַהּשׁ ּכָ ְך ַרק יֹוְדִעים ׁשֶ ל ּכָ ֲהִלים ּכָ ֵאיָנם ִמְתּבַ ׁשֶ "ל ּכְ ֶרְך ַהּנַ ְיֵדי ּדֶ

יֹום,  ָכל  ּבְ ֲעבֹר  ּיַ ֶ ּשׁ ָעָליו ַמה  ֲעבֹר  ּיַ ׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ל ָאָדם  ּכָ ל  ׁשֶ יֹון  ּסָ ַהּנִ ְוָכְך הּוא  ָהעֹוָלם, 

זֹאת  ַפְרָנָסה ּכָ ירּות ֻמְפָלג, ְוֶזה ּבְ ֲעׁשִ דֹול ְוֶזה ּבַ ֲעִנּיּות ּגָ ין ּבַ ַמן. ֶזה ְמַנּסִ ְוַהּכֹל ְלִפי ָהָאָדם ְוַהּזְ

ָכל יֹום ּוְבָכל ָאָדם  ַמן, ּבְ ָאָדם ּוַבּזְ ין ּבָ ֲעׂשִ ּנַ ּנּוִיים ׁשֶ ִ זֹאת ְוכּו' ְוכּו', ְוָכל ַהּשׁ ַפְרָנָסה ּכָ ְוֶזה ּבְ

ְלִהְתַנּסֹות  ָצִריְך  ָמתֹו  ִנׁשְ ּוְלִפי  יו  ַמֲעׂשָ ְלִפי  ַהּיֹום  ֶזה  ּבְ ֶזה  ָאָדם  י  ּכִ ר,  ּפֵ ִמּסַ ָעְצמּו  ר  ֲאׁשֶ

ָאגֹות  ם ְמֵלִאים ּדְ ּלָ ּכֻ ם, ׁשֶ ֻכּלָ ּבְ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהּשׁ ִעְנָין ַאֵחר ְלַגְמֵרי, ֲאָבל ַהּצַ ְיָקא, ְוֶזה ּבְ ִעְנָין ֶזה ּדַ ּבְ

ה  ּמֶ ּבַ י ִאם  ּכִ ַעְצָמן  ּוְלַנֵחם  ְלַהֲחיֹות  ה  ּמֶ ּבַ ָלֶהם  ֵאין  ם  ְוֻכּלָ עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ ְוִיּסּוִרים  ִויגֹונֹות 

ְוכּו',  ֲחָסִדים  ּוְגִמילּות  ּוְצָדָקה  ה  ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבר  ּדָ ֵאיֶזה  יֹום  ָכל  ּבְ חֹוְטִפין  ׁשֶ

ירּות  ָהֲעׁשִ ל  ּכָ לֹו  ָהָיה  ִאם  ֲאִפּלּו  ֶהֶבל.  ַהּכֹל  ה  ִמּזֶ ְוחּוץ  ָלֶנַצח,  ַיְצִליחּו  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ

ר  ֲאׁשֶ ה ְוכּו', ּכַ ְהֶיה לֹו עֹוָלם ַהּזֶ ּיִ ֵאין ִמי ׁשֶ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ֵני ָהעֹוָלם, ִמּכָ ל ּבְ ל ּכָ ה ׁשֶ ְוָהעֹוָלם ַהּזֶ

ָבר.  ָידּוַע ָלנּו ּכְ

ּלֹא ָעָלה  ֶ ה ַמה ּשׁ ֲחִזיִקים ַהְרּבֵ ָעִטים ַהּמַ ה ַהּמֻ ָבִרים ָהֵאּלֶ ה ֲעָזָרנּו ַרֲחָמיו ִלְכּתֹב ּדְ ַעד ֵהּנָ
ִמים  ָבִרים ֵאּלּו, ּוֵמֵאת ה' ָהְיָתה זֹאת, ִנְפָלאת ִהיא ִנְפְלאֹות ּתְ י ִלְכּתֹב ּדְ ְעּתִ ַעל ּדַ

ַטְחנּו  ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת. ּוָבֶזה ּבָ נּו ּבְ ה ִעּמָ ַרְך עֹוׂשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ִעים ַהֲחָסִדים ְוַהְיׁשּועֹות ׁשֶ ּדֵ

ְוַאל  ַיַעְזֵבנּו  ְוַאל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ְלטֹוָבה  ַאֲחִריֵתנּו  ִיְהֶיה  סֹוף  ל  ּכָ ּסֹוף  ׁשֶ

מֹו ָלֶנַצח. ַרְך ׁשְ דֹול ִיְתּבָ ַחְסדֹו ַהּגָ נּו ּבְ ׁשֵ ִיּטְ

ה ִליׁשּוָעה. ב ּוְמַצּפֶ ּלֵ ּבַ ה ׁשֶ ֻקּדָ ְבֵרי ָאִביָך ַהּכֹוֵתב ִמּנְ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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קיג

ם, יֹום ד' ֵעֶקב תקצ"ג. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִני ֲחִביִבי ׁשֶ ֲאהּוִבי ּבְ

ן יֹוִסיף ה'  ְמִעי ְקָצת ְצִמיַחת ְיׁשּוָעְתָך, ּכֵ ׁשָ דֹול, ּבְ י, ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת ּגָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ְלַתְכִלית  ְמֵהָרה  יַע  ְלַהּגִ ה  ְזּכֶ ּתִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ְיׁשּוָעְתָך  ִלְגֹמר  ַחְסּדֹו 

ים טֹוִבים, ְלֹאֶרְך ָיִמים  ה ּוַמֲעׂשִ תֹוָרה ּוְתִפּלָ י ּבְ טֹוב ֲאִמּתִ ה ָיֶמיָך ּבְ ַבּלֶ ּתְ י ְוִנְצִחי, ׁשֶ ֲאִמּתִ

ֵעת. ֶזה ּכָ ַנאי ְלַהֲאִריְך ְוַדי ּבָ ִנים טֹוִבים, ְוֵאין ִלי ּפְ ְוׁשָ

ַעְדֶכם. יר ּבַ ַאֲהָבה ּוַמְעּתִ לֹוְמָך ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהּדֹוֵרׁש ׁשְ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

קיד

ם, יֹום א' ְרֵאה תקצ"ג. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִני ֲחִביִבי ׁשֶ ֲאהּוִבי ּבְ

ה  ְלׁשֹוִני ִמּלָ ָבִרים ְוֵאין ּבִ ה ּדְ ַכּמָ ה ּבְ ָתב ֶזה ָנחּוץ ְמֹאד, ְוַגם ֲאִני ָטרּוד ַעּתָ ַהּמֹוֵסר ּכְ
ְבָך, ַאְך  ִמְכּתָ ֲעַקת ַמְכאֹוֶביָך ּבְ ה ִמּצַ ִלְכּתֹב ְלָך, ִאם ָאְמָנם ֵיׁש ִלי ַצַער ַהְרּבֵ

ם  ּגַ י ַעד ׁשֶ ם ִמּפִ ַמְעּתֶ ְ ּשׁ ים ַז"ל ׁשֶ דֹוׁשִ ָבָריו ַהּקְ ם ּדְ ים רֹשֶׁ ה ָלֵאל עֹוׂשִ ִהּלָ ּתְ זֹאת ֶנָחָמִתי ׁשֶ

הּוא ֵאיְך  ק ֵאיְך ׁשֶ ָבר ֵריק הּוא ְלִהְתַחּזֵ ֱאֶמת לֹא ּדָ י ּבֶ ָך. ְוָכְך ָיֶפה ְלָך, ּכִ ִלּבְ קּוַע ּבְ ּגּון ּתָ ַהּנִ

ְקעּו ַרֲחָמָנא ִלְצַלן  ה ְנָפׁשֹות ְמֹאד ׁשָ י ַהְרּבֵ ֲהדּות; ּכִ ל ַהּיַ לּוי ּכָ ר, ּוָבֶזה ּתָ י ֶזה ָהִעּקָ הּוא ּכִ ׁשֶ

ְוַכּיֹוֵצא  ָהעֹוָלם  ל  ִמּכָ רּוַע  ּגָ ִריָדתֹו  ּיְ ׁשֶ ִנְדֶמה  ֶאָחד  ְלָכל  ר  ֲאׁשֶ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ אּוׁש  ַהּיֵ ְיֵדי  ַעל 

א  ַרּבָ ַאּדְ ָחְכָמָתם  ָלֶהם  הֹוִעיל  לֹא  ְקָצת  ֲחָכִמים  ָהיּו  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ֵאּלּו,  בֹות  ַמֲחׁשָ ּבְ

יֹוֵתר ַרֲחָמָנא ִלְצַלן.  ָחְכָמָתם ִקְלְקָלה ָלֶהם ּבְ

ָך,  ִלּבְ רֹות ּבְ ים ָעׂשּו ּפֵ דֹוׁשִ ָבָריו ַהּקְ ַרְך ּדְ דֹול ִיְתּבָ ַחְסּדֹו ַהּגָ ה ָלֵאל ּבְ ִהּלָ ּתְ ְוִהּנֵה ֵמַאַחר ׁשֶ
מֹו  ּכְ ַלֲאִמּתֹו  ָהֱאֶמת  הּוא  ְך  ּכָ ׁשֶ ְוַתֲאִמין  ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ַוֲחַזק  ִני  ּבְ ֲחַזק  ן  ּכֵ ַעל 

יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ רּוִעים  ַהּגְ ַעל  ַוֲאִפּלּו  ְיָקא,  ּדַ ָעֶליָך  ָהָיה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ָנתֹו  ּוָ ּכַ ׁשֶ  , ַתְבּתָ ּכָ ׁשֶ

י  ַמְעּתִ ר ׁשָ ֲאׁשֶ י" ְוכּו', ּכַ ְעּתִ ּוַ אֹול ׁשִ ֶטן ׁשְ ָכל ֵעת "ִמּבֶ ם ּבְ ַקּיֵ ם ּתְ ֵ ַרֲחָמָנא ִלְצַלן. ּוְלַמַען ַהּשׁ

ָכל ִמיֵני ֵעצֹות  ָכל ּכֲֹחָך ּבְ ק ּבְ ְתַחּזֵ יחֹות ָהַר"ן ש"ב(, ּוְביֹוֵתר ּתִ ר )ׂשִ ה ָהִעּקָ ּזֶ ָאַמר ׁשֶ דֹוׁש ׁשֶ יו ַהּקָ ִמּפִ
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ָזֵקן  ל  ׁשֶ ּכֹחֹו  ַעל  ְוִתְסֹמְך  טּוָתא;  ׁשְ ּדִ י  ִמּלֵ ּבְ ּוִבְפָרט  ר,  ֶאְפׁשָ ּדְ ַמה  ָכל  ּבְ ָך  ַנְפׁשְ ַח  ּמֵ ְלׂשַ

ִאי  דֹול ְמֹאד ְוכּו', ׁשֶ י ה' ּגָ כּו ִלְזֻכּיֹות, ּכִ י ֲעוֹונֹות ִיְתַהּפְ ְך ְלטֹוָבה, ּכִ ַהּכֹל ִיְתַהּפֵ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ֵעת. ֶזה ּכָ ה ֵאין ְלַהֲאִריְך, ְוַדי ּבָ ָלל, ָיֵתר ִמּזֶ ֶזה ּכְ ר ּבָ ר ְלַדּבֵ ֶאְפׁשָ

ָכל ֵעת. ה ִליׁשּוָעה ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

קטו

ם, יֹום א' ׁשֹוְפִטים תקצ"ג. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי ֵנרֹו ָיִאיר. ֲאהּוִבי ּבְ

ָבר, טֹוב  יְבָך ּדָ ַנאי ַלֲהׁשִ לֹום, ְוֵאין ּפְ ה ִלְנסַֹע ְלׁשָ י ַהּיֹום, ַוֲאִני מּוָכן ַעּתָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ר  ִאיר ַלּכֹל, ֲאׁשֶ ׁשּוָקְתָך ְוֶנָחָמְתָך הּוא אֹור ָהֱאֶמת ַהּמֵ ר ּתְ ְלהֹודֹות ַלה' ֲאׁשֶ

ית ה, כט( "ֶזה ְיַנֲחֵמנּו" ְוכּו', ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה  ֵראׁשִ תּוב )ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ל ַהּכֹל. ּכְ ָחָמה ׁשֶ זֹאת ִהיא ַהּנֶ

ִני ֲחַזק  ה ּבְ ְכִלית ַהּטֹוב. ְוַאּתָ ה ָלבֹוא ֶאל ַהּתַ ְזּכֶ ּתִ יַע ְוָיֵגן ָעֶליָך ׁשֶ חּוס ָעֶליָך ְוַיֲעזֹר ְויֹוׁשִ ּיָ ׁשֶ

ית  ִחיָרה ָחְפׁשִ י ַהּבְ ִגּבֹור ָלרּוץ ֹאַרח, ּכִ יׂש ּכְ ּתּוַכל, ְוָתׂשִ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ה ּבְ ֶוֱאַמץ ְוַתְתִחיל ֵמַעּתָ

ַנת  ּוָ ּכַ הּו סֹוד  ּזֶ ֲהָלָכה ְוכּו' ׁשֶ ִקי ּבַ ה ִלְהיֹות ּבָ ִעין לֹו ְוכּו', ְוִתְזּכֶ ֵהר ְמַסּיְ א ִלּטָ ִמיד, ְוַהּבָ ּתָ

ָרִכים ִנְפָלִאים ְלָכל  ֵהם ּדְ ה, ׁשֶ ֵאּלֶ ָאנּו זֹוִכים ֵליַדע ִמּסֹודֹות ּכָ ֵרינּו ׁשֶ דּוַע ְלָך. ַאׁשְ ּיָ ֱאלּול ּכַ

ַעְצמֹו  ּבְ ְוֶזהּו  ֱאֶמת.  ּבֶ ֶהם  ּבָ ָלֶלֶכת  נּו  ְיַזּכֵ ִלי"  ְודֹוִדי  ְלדֹוִדי  ַרְך, "ֲאִני  ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו  ֶאָחד 

ְוִלְהיֹות  ַרְך  ִיְתּבָ ְלדֹוִדי  ּוְלִהְתָקֵרב  ַע  ּוְלִהְתַיּגֵ ּתֹוֵקק  ּוְלִהׁשְ ְלִהְתעֹוֵרר  ָצִריְך  ֲאִני  ׁשֶ ָנה  ּוָ ַהּכַ

ר ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר  ֶחְמָלתֹו ְוכּו'. ְוִאי ֶאְפׁשָ נּו ְוַיַעְזֵרנּו ְלָקְרֵבנּו ֵאָליו ּבְ ֶזה, ְודֹוִדי ִלי ְיַזּכֵ ִקי ּבָ ּבָ

נּו  ִלּבֵ ָיִכין  ַהֶחְמָלה  ַעל  ּבַ דֹוׁש.  ַהּקָ ִצּיּון  ַעל  ם  ׁשָ ם  ּגַ אֹוְתָך  ח  ּכַ ֶאׁשְ לֹא  ָתם  ּוֵמַהּסְ ה,  ַעּתָ

ְוָעֵתנּו. יב ׁשַ ְוַיְקׁשִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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<חודש>

קעא ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

קטז
ֵבי תקצ"ד ִמְכּתְ

ָון תקצ"ד. ם, יֹום א' נַֹח רֹאׁש ֹחֶדׁש ֶחׁשְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ַמִים,  ָ ּקֹול ַצֲעָקְתָך עֹוֶלה ַלּשׁ י ׁשֶ ֶביָך ַאף ַעל ּפִ רֹב ִמְכּתָ ה ּבְ יֹום ו'. ְוִהּנֵ י ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ית,  ַוֲאִמּתִ ׁשּוָבה ְנכֹוָנה  ּתְ ָך  ִצּדְ ּבְ ׁשּוָבְתָך  ּתְ יב  ַעְצְמָך ֵמׁשִ ּבְ ה  ם ַאּתָ ֻרּבָ ּבְ ַאְך 

ים ַלּתֹוָרה.  י ִאם ִלְקּבַֹע ִעּתִ ֵאין ְלָך ָמקֹום ָלנּוס ּכִ מּוְך ׁשֶ ְבָך ַהּסָ ִמְכּתָ ַתְבּתָ ּבְ ּכָ ֶ ְפָרט ַמה ּשׁ ּבִ

ית  ר ַהּבֵ ה הּוא ִעּקַ אי ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ַוּדַ י ּבְ ה, ּכִ ָבר ַהּזֶ ר ְוכּו' ַהּדָ ם ְוָיׁשָ יב ְוָנכֹון ְוַקּיָ ֱאֶמת ְוַיּצִ

ָראִתי  ין ל:( ּבָ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )ִקּדּוׁשִ ָכל יֹום; ּוְכמֹו ׁשֶ עֹוֵבר ַעל ָהָאָדם ּבְ ל ַמה ׁשֶ ָמנֹוס, ִמּכָ

ָאז  ָעי  ֲעׁשֻ ׁשַ תֹוָרְתָך  "לּוֵלא  קיט, צב(  ים  ִהּלִ )ּתְ תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ְבִלין,  ּתַ ּתֹוָרה  ָראִתי  ּבָ ָהָרע  ֵיֶצר 

ה,  עֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ּמֵ ה, ְוֵתַדע ֶנֱאָמָנה ׁשֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ ָך ֵהיֵטב ַלּדְ ים ִלּבְ י ְבָעְנִיי". ְוׂשִ ָאַבְדּתִ

ְמַעט  ּכִ ַעם ִנְדֶמה ִלי ׁשֶ עֹוֵבר ָעֶליָך, ּוְבָכל ּפַ ֶ ל ַמה ּשׁ ּלֹא ָעַבר ָעַלי ּכָ ְמַעט לֹא ָהָיה ֵעת ׁשֶ ּכִ

ים  ִהְקּדִ ׁשֶ ְפָלִאים  ַהּנִ ְדָרָכיו  ּבִ יֹום  ָכל  ּבְ ִלי  ֶעְזָרָתה  ה'  לּוֵלא  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְקָוה  ּתִ ֶאֶפס 

ַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה ְוכּו' ְוכּו'. יֵבי ַטַעם ְוכּו' ַעל ְיֵדי ַהּנַ ְבָעה ְמׁשִ ׁשִ ְלַחּיֹוֵתנּו ּבְ

ה ְיכֹוִלין  ל עֹוֵבר ַהּזֶ ֵצל עֹוֵבר ְוכּו', ּוַבּצֵ עֹוָלם, ְוַהּכֹל הֹוֵלְך ּופֹוֵרַח ּכְ י ֵאין ׁשּום ְזַמן ּבָ ְזֹכר ּכִ
ְוָעה ַוֲאָנָחה ְוִלְתלֹות  יָחה ּוְצָעָקה ְוׁשַ ׂשִ ה ְקָצת ּבְ ְתִפּלָ תֹוָרה ְקָצת ּבִ ְלַבּלֹות ְקָצת ּבְ

ָעְלָמא, ּוְקָצת  י ּדְ א ּוְבִמּלֵ ַמּיָ ׁשְ י ּדִ ִמּלֵ ֵני ָאָדם ּבְ יָחה ִעם ּבְ ׂשִ ַרְך, ּוְקָצת ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֵעיָניו ְלַהּשׁ

ָנה  ה ְוׁשֵ ִתּיָ ֵהם ֲאִכיָלה ּוׁשְ ַהֶהְכֵרִחּיּות ְלִקּיּום ַהּגּוף ׁשֶ ן ּוַפְרָנָסה, ּוְקָצת ּבְ א ּוַמּתָ ִעְסֵקי ַמּשָׂ ּבְ

יַע  ַרְך ּומֹוׁשִ ם ִיְתּבָ ֵ ְך חֹוֵמל ַהּשׁ ה ָיִמים. ּוְבתֹוְך ּכָ ּמָ ְך חֹוֵלף ְועֹוֵבר ַהּיֹום, ְוֵכן ּכַ ְוכּו', ּוְבתֹוְך ּכָ

ר ִלְבִלי ַלֲחׁשֹב ִמּיֹום ַלֲחֵברֹו,  ים קג, ט(. ְוָהִעּקָ ִהּלִ י לֹא ָלֶנַצח ָיִריב" ְוכּו' )ּתְ ִריִכין, "ּכִ ּצְ ֶ ְועֹוֵזר ַמה ּשׁ

ה עֹוֵמד ּתּוַכל  ַאּתָ ָעה ְוַהּיֹום ׁשֶ ָ ְוַאל ְיַבֲהלּוָך ַרְעיֹוְנָך לֹא ִמן ֶהָעַבר ְולֹא ִמן ֶהָעִתיד, ְוַהּשׁ

ם הּוא ְיׁשּוַעת  ּלָ "ל, ְוַעל ּכֻ ל ַהּנַ ה ָצִריְך ִלְברַֹח ַעל ְיֵדי ּכָ ַאּתָ ֶ ה ּשׁ ג ְוִלְברַֹח ִמּמַ ִלְקּפֹץ ּוְלַדּלֵ

מֹו  ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת, ּכְ ל ָהָאָדם ּבְ ה ִעם ּכָ ַרְך עֹוׂשֶ ר הּוא ִיְתּבָ ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו ָהֲעצּוִמים ֲאׁשֶ

ְפָרט  ָכל ֵעת' ְוכּו', ּבִ ּבְ נּו ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ׁשֶ ָכל יֹום ִעּמָ ּבְ יָך ׁשֶ אֹוְמִרים 'ְוַעל ִנּסֶ ׁשֶ

ַעְצמֹו ִהְזִהיָרנּו ִלְבטַֹח  ר הּוא ַז"ל ּבְ ֶזה, ֲאׁשֶ ַעל ּכַֹח ּכָ ָעִנים ַעל ּכַֹח ּוְזכּות ּבַ ָאנּו ְסמּוִכין ְוִנׁשְ ׁשֶ

ה ָלֵאל ֵיׁש ִלי  ִהּלָ י ּתְ ַנאי ְלַהֲאִריְך, ּכִ ה ֵאין ּפְ דֹול ְמֹאד ָהעֹוֶלה ַעל ַהּכֹל. ֶיֶתר ִמּזֶ ַעל ּכֹחֹו ַהּגָ

ָתב ֶזה. ר ְלָך מֹוֵסר ּכְ ר ְיַסּפֵ ֲאׁשֶ ֵביִתי, ּכַ ה אֹוְרִחים ֲחׁשּוִבים ּבְ ַעּתָ
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ית ֶאְתמֹול,  ִליׁשִ ה ׁשְ ְסֻעּדָ ה ָלֵאל ּבִ ִהּלָ ַמְחנּו ּתְ ּוִביׁשּוַעת ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו ָהֲעצּוִמים ׂשָ
ֶעְזַרת  ּבְ ה  ַהְרּבֵ י  ְוָרַקְדּתִ ְוכּו',  יב  ָנׁשִ ּדְ רּוָחא  ַההּוא  ּבְ ַרְגַלי  ֶאת  א  ָנׂשָ י  ְוִלּבִ

דֹוִלים,  ִנְפְלאֹוָתיו ַוֲחָסָדיו ַהּגְ ְמַחת ּתֹוָרה לֹא ָזִכיִתי ָלֶזה, ְוַהּכֹל ּבְ ׂשִ ּבְ ֶ ַרְך ַמה ּשׁ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ָתב ֶזה ְיִדיִדי ֵנרֹו ָיִאיר, ֲחַזק ֶוֱאַמץ  ר ְלָך מֹוֵסר ּכְ ה ְיַסּפֵ בּורֹות ה' ְוכּו'. ֶיֶתר ִמּזֶ ל ּגְ ִמי ְיַמּלֵ

ָנה  ָ ים ִלְהיֹות ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ים ּוְמַחּכִ ָאנּו ְמַקּוִ ה ׁשֶ ָנה ֶהָעַבר, ּוַבּמֶ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ָך ּבְ ח ַנְפׁשְ ּמַ ְוׂשַ

ָכל יֹום  עֹות ּבְ ה ׁשָ ּמָ ּתֹוָרה ּכַ ָך ַלֲעסֹק ּבַ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ְוֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעּזְ מּוְך ַהּבָ ַהּסָ

ע ִחיׁש  ׁשַ ה ָצִריְך ְלִהּוָ ַאּתָ ֶ ָכל ַמה ּשׁ יַע ְלָך ּבְ יָחה ְוכּו', ַוה' ֱאלִֹקים ַיֲעזֹר ְויֹוׁשִ ה ְוׂשִ ּוִבְתִפּלָ

ַקל ְמֵהָרה.

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך, ָנָתן ִמּבְ ּדִ

קיז

ַרְך, יֹום ד' ֶלְך ְלָך תקצ"ד. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

לֹום ְלָך. ִני ֲחִביִבי ֵנרֹו ָיִאיר, ׁשָ ֲאהּוִבי ּבְ

ַנַחת  ִלי  ם ָהָיה  ֵ ַהּשׁ ּוָברּוְך  ְבָך,  ִמְכּתָ ִנית  ׁשֵ י  ְלּתִ ִקּבַ ְוַהּיֹום  יֹום א',  ּבְ י  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ
אי  ַוּדַ י ּבְ י ּכִ יֹום א' ָיַדְעּתִ יׁשּוָעְתָך ְקָצת, ְוַגם ָאז ּבְ ִני ּבִ ְחּתַ ּמַ י ׂשִ יֹום א' ּכִ ְקָצת ּבְ

ה  ְרנּו ַהְרּבֵ ּבַ ָבר ּדִ ְבָך. ַאְך ּכְ ִמְכּתָ ים, ְוַהּיֹום ָרִאיִתי זֹאת ּבְ ְצִריִכין ֲעַדִין ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ַרּבִ

ָרַכי  ּדְ י  ְבּתִ ַ ִחּשׁ ּוְכָבר  א,  ְלַהּבָ ַעל  ׁש  ּוְלַבּקֵ ֶהָעַבר  ַעל  ְלהֹודֹות  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ֶזה,  ּבָ

ל ַעל ַהֶחְסרֹונֹות ִיְהֶיה ָחֵסר לֹו  ּכֵ ִאם ִיְרֶצה ָהָאָדם ְלִהְסּתַ ְוַדְרֵכי ָהעֹוָלם ְוָרִאיִתי ֵהיֵטב ׁשֶ

ְדֶמה ָלֶהם  ּנִ ה ְמֹאד, ׁשֶ דֹוִלים ֲעַדִין ָחֵסר ָלֶהם ַהְרּבֵ ִביִרים ַהּגְ י ֲאִפּלּו ַהּגְ ה, ּכִ ְלעֹוָלם ַהְרּבֵ

ֶטן ִאּמֹו,  י ָערֹם ָיָצא ָהָאָדם ִמּבֶ ם, ּכִ ַהּכֹל ֶחֶסד ִחּנָ ּזֹוְכִרין ׁשֶ ׁשֶ ְלֶהְכֵרִחּיּות. ֲאָבל ְלֵהֶפְך ּכְ

ׁש לֹו,  ּיֵ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ה ּבְ דֹול, ֲאַזי ָיכֹול ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו ַהְרּבֵ ׁש לֹו הּוא ֶחֶסד ּגָ ּיֵ ֶ ְוָכל ַמה ּשׁ

ֵאיֶזה  עֹוד  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ִאים  ַהְמֻטּלָ ּוִמְנָעִלים  ָקרּוַע  ְכֹתֶנת  ּבִ ֲאִפּלּו 

ן ָעב ְוכּו'. ּתָ ׁשְ ל ּפִ ן ֲאִפּלּו ׁשֶ ַמְלּבּוׁש ָיׁשָ

ַעם ְלַמְעָלה  ָכל ּפַ ל ַלֲעלֹות ּבְ ּכֵ ֶזה ְצִריִכין ְלִהְסּתַ ּבָ י ׁשֶ ִעְנַין ֲעבֹוַדת ה', ַאף ַעל ּפִ ַוֲאִפּלּו ּבְ
עֹוֵבר, ְצִריִכין ְלַהֲחיֹות ֶאת  ֶ עֹוֵבר ָעָליו ַמה ּשׁ רֹוִאין ׁשֶ ׁשֶ י ֵכן ּכְ ְלַמְעָלה, ַאף ַעל ּפִ

ְתָקאֹות  ְוַהַהְרּפַ ּסּוִרים  ַהּיִ ָכל  ּבְ ְוֵכן  ּבֹו.  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה טֹוָבה  ּוְנֻקּדָ ה  ְנֻקּדָ ָכל  ּבְ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ַעְצמֹו 

אי ְלִפי ּתֶֹקף  ַוּדַ ּבְ ָלל ׁשֶ ה. ְוַהּכְ ָכל ֶזה ַהְרּבֵ ַעם ְצִריִכין ֵליֵלְך ּבְ ָכל ּפַ עֹוְבִרין ַעל ָהָאָדם ּבְ ׁשֶ
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ָרֵאל,  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ַעל  ִלְצַלן  ַרֲחָמָנא  ה  ַעּתָ ר  ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ּוְברּוָחִנּיּות  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ לּות  ַהּגָ ְמִריַרת 

ל ֶאָחד  ּיֹוֵדַע ּכָ ְלקּוִלים ׁשֶ עֹוֵבר ָעָליו, ּוְכִפי ִרּבּוי ַהּקִ ֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ַמה ּשׁ ּוִבְפָרִטּיּות ַעל ּכָ

ּיּום ְוַהַחּיּות  ר ַהּקִ ר ִלְחיֹות. ַאְך ִעּקַ ְמַעט ִאי ֶאְפׁשָ ּכִ אי ַצר ָוַמר ְמֹאד ְמֹאד ׁשֶ ַוּדַ ַנְפׁשֹו, ּבְ ּבְ

ָכל יֹום ּוְבָכל  יְך ּבְ הּוא ַמְמׁשִ ַרְך ׁשֶ ַרְך ַעל ְיֵדי עֶֹצם ֲחָסָדיו ִיְתּבָ ֵנס ִנְפָלא ֵמִאּתֹו ִיְתּבָ הּוא ּבְ

ר ִהְרַחְבּתָ  ּצָ סּוק "ּבַ ָאַמר ַעל ּפָ ה ׁשֶ ּמֶ ִדְבֵרי ָקְדׁשֹו ַז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן קצ"ה(, ּבַ לּול ּבְ ֵעת. ְוָכל ֶזה ּכָ

ה  ּמָ ִמּכַ ַרְך מֹוִציא  ִיְתּבָ הּוא  ֶ ּשׁ ַבד ַמה  ִמּלְ ְוכּו',  ַעְצָמה  ּבְ ָרה  ַהּצָ ּבְ ם  ּגַ ַהְרָחָבה  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִלי", 

ִעְנַין  עֹוִדי ְוכּו' ּבְ ָרה ֵלאלַֹקי ּבְ ר ַהַחּיּות ַעל ְיֵדי ֲאַזּמְ ִעּקַ ַחְסּדֹו. ּוְכָבר ֶנֱחַקר ֶאְצִלי ׁשֶ ָצרֹות ּבְ

ר  ּצָ ּסּוִרים ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ַעל ְיֵדי ּבַ ְרָנָסה ְוַהּיִ ת ַהּפַ ֲעבֹוַדת ה', ּוְבִעְנַין ִעְסֵקי ָהעֹוָלם ְוִטְרּדַ

"ל. ִהְרַחְבּתָ ִלי ַהּנַ

ְהיּו  ּיִ י ֵכן ָאסּור ׁשֶ ָכל ֶזה, ְוַאף ַעל ּפִ ה ּבְ ְרנּו ַהְרּבֵ ּבַ ָבר ּדִ י ּכְ ָבִרים ֵאּלּו, ּכִ ּוְזֹכר ֵהיֵטב ּדְ
ים  ִהּלִ לֹום )ּתְ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ִוד ַהּמֶ ל ֶזה ָאַמר ּדָ ינּו ְוכּו'. ְוַעל ּכָ י ֵהם ַחּיֵ ִנים ֶאְצֵלנּו, ּכִ ְיׁשָ

ה'  ָך  ַחְסּדְ ַרְגִלי  ָמָטה  י  ָאַמְרּתִ "ִאם  יח(  ם,  )ׁשָ ְוֵכן  ְוכּו',  ְמַעט"  ּכִ י  ּלִ ֶעְזָרָתה  ה'  "לּוֵלי  יז(  צד, 

ה נב.( ִאְלָמֵלא  ִיְסָעֵדִני", ְוֵכן "צֹוֶפה ְוכּו' ה' לֹא ַיַעְזֶבּנּו ְבָידֹו" ְוכּו', ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )ֻסּכָ

ה. רּוְך הּוא עֹוְזרֹו ְוכּו', ְוֵכן ַהְרּבֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ב  ְרִדים ַהּלֵ ה ְלֵביִתי, ְוַהּיֹום חֹוֵלף ְועֹוֵבר. ּוִמְתּפָ א ַעּתָ ִליַח ּבָ ָ יַע, ְוַגם ַהּשׁ ְנָחה ִהּגִ ּוְזַמן ַהּמִ
ְגַמר ַהּיֹום ֲאַזי  ּיֻ חֹות ְוכּו', ְוֲאַזי ְכׁשֶ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ה ׁשִ ֵאּלֶ ב ִעם ּכָ ְעָין ֵמַהּלֵ ְעָין ְוַהּמַ ֵמַהּמַ

ָנה יֹום ֶאָחד  ַמּתָ יַע ָהִאיׁש ֶחֶסד ָהֱאֶמת ְונֹוֵתן ּבְ לֹום ְוכּו' ּוֵביָנַתִים ַמּגִ ב ַחס ְוׁשָ ק ַהּלֵ ּלֵ ִיְסּתַ

דֹוָלה ְמֹאד  ְמָחה ּגְ ם ׂשִ ה ׁשָ ה ֲאִפּלּו ַהּיֹום, ְוַנֲעׂשָ ֵאּלֶ ׁשֹוְמעֹות ּכָ ֵרי ָהָאְזַנִים ׁשֶ ַאׁשְ ב, ׁשֶ ְלַהּלֵ

ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ּבֹוץ  ּבַ ֲאִפּלּו  ֹמַח  ִלׂשְ ֶזה  ִעם  אי  ַוּדַ ּבְ ְצִריִכים  ָאנּו  ם  ּגַ ְוָכְך  י(,  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ י"ג  ה  ַמֲעׂשֵ )ע' 

יו  ט ַעְכׁשָ ֵ ּשׁ ְתּפַ ּנִ ה ׁשֶ ֵאּלֶ ֶזה, ּוְמצּולֹות ָים ּכָ ֵון ּכָ תֹוְך ֶרֶפׁש ְוִטיט ַהּיָ י ֵכן ּבְ ְורּוָחִנּיּות. ַאף ַעל ּפִ

ה  ֵאּלֶ ָלאֹות ּכָ ה ּפְ ֵאּלֶ ֹמַע נֹוָראֹות ּכָ יָחא, ָזִכינּו ִלׁשְ ִעְקבֹות ְמׁשִ ים ּבְ ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ עֹוָלם ּבַ ּבָ

ָבה ַאַחת  יק ַעל ּתֵ ָעִמים לֹא ַיְסּפִ ָלאֹות ִרְבבֹות ּפְ ְלֵאי ּפְ ִנְפָלאֹות ִנְפָלאֹות. ְוִאם נֹאַמר ּפִ

ֵרינּו  ַאׁשְ ָפאְרט  ַטאִקי  אּון  עֹוָלם,  ִמימֹות  זֹאת  ּכָ ָמע  ִנׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ַהּנֹוָרָאה  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ִמּזֹאת 

ֵרינּו ְוכּו'[. ֵרינּו ַאׁשְ ָכל זֹאת ַאׁשְ ֵרינּו ְוכּו' ]ּוֶבֱאֶמת ּבְ ַאׁשְ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך, ָנָתן ִמּבְ ּדִ
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ָרה תקצ"ד. י ׂשָ ם, יֹום א' ַחּיֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

יֹום ד'. ּוָמה אֹוִסיף ִלְכּתֹב ְלָך ַאֲחֵרי  י ּבְ ר ֵהַכְנּתִ י ָהָרצּוף ּפֹה, ֲאׁשֶ ֶרת ֵמִאּתִ ל ָהִאּגֶ ְיַקּבֵ
ל ַמה  י ַעל ּכָ ֶהם ּדַ אי ֵיׁש ּבָ ַוּדַ ָיְדָך ּבְ ּבְ רֹוֶתיָך ׁשֶ ה, ּוְבִאּגְ י ְלָך ַהְרּבֵ ַתְבּתִ ָבר ּכָ ּכְ ׁשֶ

ה  ט, ב(  ית ַרּבָ ֵראׁשִ ְדָרׁש )ּבְ ִנים ֵמִעְנַין ַהּמִ ִנים ֶאל ּפָ ָך ּפָ י ִעּמְ ְרּתִ ּבַ עֹוֵבר ָעֶליָך, ְוֵאיִני זֹוֵכר ִאם ּדִ ֶ ּשׁ

י  ה, ַאְך ְלַדְעּתִ ְרנּו ִמּזֶ ּבַ ית ּדִ ִליׁשִ ה ׁשְ ְסֻעּדָ ִעּתֹו" )קֶֹהֶלת ג, יא(, ְוֶאְתמֹול ּבִ ה ָיֶפה ּבְ "ֶאת ַהּכֹל ָעׂשָ

ַאף  ל ֶזה, ְוֵתַדע ְוַתֲאִמין ׁשֶ ר ְלָבֵאר ּכָ ָתב ִאי ֶאְפׁשָ ֵני ַהּכְ ה, ְוַעל ּפְ ָך ִמּזֶ י ִעּמְ ְרּתִ ּבַ אי ּדִ ַוּדַ ּבְ

יָלא ַאל ָיחּוׁש. ּוְבַחְסֵדי ה'  ה ִמּמֵ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ַעם, ּוַמה ּשׁ ָכל ּפַ ִחיָרה ּבְ י ֵכן ָהָאָדם ֵיׁש לֹו ּבְ ַעל ּפִ

ָזֵקן  ל  ׁשֶ ּכֹחֹו  ּגֶֹדל  ְיֵדי  ְוַעל  ה,  ּוְתִפּלָ ַהּתֹוָרה  ּכַֹח  ּגֶֹדל  ְיֵדי  ַעל  ַהּכֹל  ַעל  ְוִתְקּפֹץ  ג  ַדּלֵ ּתְ

ְך  ל סֹוף ִיְתַהּפֵ דֹוׁשֹות, ְוסֹוף ּכָ ִכינּו ִלּנֹק ְמַעט ֵמֵעצֹוָתיו ַהּקְ ּזָ ֶ ל ַמה ּשׁ ה, ְוַעל ְיֵדי ּכָ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ְלָהְפָכם  ֵדי  ּכְ  - ָרֵאל  ִיׂשְ ֲעוֹון  ׂש  ִויֻחּפַ ׁש  ְיֻבּקַ ַההּוא  ּיֹום  "ּבַ כ(  נ,  )ִיְרְמָיה  ם  ִויֻקּיַ ְלטֹוָבה.  ַהּכֹל 

ָאְזֵנינּו  זֹאת, ֲאָבל ּבְ ָמע ּכָ ִני! ֲהִנׁשְ ַאִין, ּבְ ְהֶיה ִנְכָלִלים ּבְ ּיִ ִלְזֻכּיֹות - ְוֵאיֶנּנּו" )ליקו"מ כ"ב אֹות י"א(, ׁשֶ

ם(, ְולֹא  ׁש )ׁשָ ת ה' ַמּמָ ָכה ְלתֹוַרת ה' ּוִלְתִפּלַ ּזָ י ֶזה ׁשֶ ַעְצמֹו, ִמּפִ דֹוׁש ּבְ יו ַהּקָ ַמְענּו זֹאת ִמּפִ ׁשָ

ְמַחת עֹוָלם ַעל  ְקָוֵתנּו ֲחָזָקה ִלְזּכֹות ְלׂשִ ן ֲעַדִין ּתִ ָלל ְוכּו', ַעל ּכֵ ׁש ּכְ ּיֵ י ְלִהְתּבַ ָהָיה לֹו ִמּמִ

ה. ֵאּלֶ ִכינּו ְלתֹורֹות ּוְתִפּלֹות ּכָ ּזָ ם ָלֶנַצח ֵמַאַחר ׁשֶ רֹאׁשָ

ה ִליׁשּוָעְתָך. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

קיט

ָרה תקצ"ד. י ׂשָ ם, יֹום ד' ַחּיֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ַעם ִראׁשֹון, ְוהּוא  ּפַ י ּבֹו  ְלּתִ ּלַ ְוַהּיֹום ִהְתּפַ יֹום ב',  ּבְ ִנְגַמר  ְלּבּוׁש  י ַהּמַ ּכִ ִני ֲחִביִבי,  ע ּבְ ּדַ
ה ְלָהִסיר  ְזּכֶ ּתִ ֵלָמה ֵמִעם ה', ׁשֶ ָך ׁשְ ְרּתְ ּכֻ ִהי ַמׂשְ ָעְלָך, ּתְ ם ה' ּפָ ּלֵ ן ְוטֹוב ְלָפַני. ְיׁשַ ְמֻתּקָ

ְבָך ֲעַדִין,  י ִמְכּתָ ְלּתִ ּלֹא ִקּבַ יׁש אֹוְתָך ַמֲחָלצֹות. ּוֵמֲחַמת ׁשֶ ָגִדים צֹוִאים, ּוְלַהְלּבִ ֵמָעֶליָך ַהּבְ

י ְלַהֲחיֹות  ׁש ּבֹו ּדַ ּיֵ ה ׁשֶ ה ַהְרּבֵ י ְלָך ַהְרּבֵ ַתְבּתִ ָבר ּכָ ם ּכְ ה, ּגַ ה ִלְכּתֹב ְלָך ַעּתָ ִפי ִמּלָ ֵאין ּבְ

ִמיד, ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ. ָך ּתָ ַח ַנְפׁשְ ּמֵ ַעְצְמָך ּוְלׂשַ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך. ָנָתן ִמּבְ ּדִ
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קכ

ת קֶֹדׁש ּתֹוְלדֹות תקצ"ד. ּבַ ם, יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִני ֲחִביִבי ׁשֶ ֲאהּוִבי, ּבְ

ָהְיָתה  ה'  ּוֵמֵאת  ֶהָעַבר,  ד'  ְליֹום  אֹור  י  ֵהַכְנּתִ עֶטעְרּבּוְרג  ְלּפֶ ּפֹה  ָהָרצּוף  ֶרת  ָהִאּגֶ
ְיָקא, ְוַגם לֹא ָעָלה ַעל  ה ָאז ּדַ ֶרת ַהּזֶ י ָהִאּגֶ ַתְבּתִ ּכָ י ַעד ׁשֶ ְבּתִ ַמֲחׁשַ ב ּבְ ּבֵ ּסִ ׁשֶ

יֹום ד'  ְלחֹו ּבְ ה ְלׁשָ ה, ַאְך ַהּכֹל ֵמִעם ה' ָיְצָאה, ְוָהִייִתי ְמַצּפֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ ּדְ י ִלְכּתֹב לֹו ּכַ ְעּתִ ּדַ

אי ַהּכֹל ְלטֹוָבה. ִליַח, ּוְבַוּדַ אֹותֹו ַהּיֹום, ְוַגם ַהּיֹום לֹא ָהָיה ׁשָ ִליַח ּבְ ד ְולֹא ָהָיה ׁשּום ׁשָ ִמּיָ

דֹולֹות ּוָמרֹות, ְוֵאיִני  יֹום ד' ְוַגם ַהּיֹום, ְוֵהם ְמֵלִאים ְצָעקֹות ּגְ ְבָך ּבְ י ִמְכּתָ ְלּתִ ְוִהּנֵה ִקּבַ
ֶעֶרב  ִהיא  ְוַגם  ֵעֶסק,  ֵאיֶזה  ּבְ ְקָצת  ָטרּוד  ָהִייִתי  ַהּיֹום  ְוַגם  יְבָך,  ַלֲהׁשִ ַמה  יֹוֵדַע 

ֶרת  ל ָהִאּגֶ ַקּבֵ ה ּתְ ד. ְוִהּנֵ ֶרת ִמּיָ י ְלָהִכין ְלָך ִאּגֶ י ֵכן ָאַמְרּתִ ת קֶֹדׁש ַאַחר ֲחצֹות, ַאף ַעל ּפִ ּבַ ׁשַ

ים  דֹול, ּוְזכּות ָהַרּבִ י הּוא ֵעֶסק ּגָ ְזִריזּות, ּכִ ּבִ ְלחֹו  ל ְלׁשָ ּדֵ ּתַ ֶטעְרּבּוְרג ְוִתׁשְ ָהָרצּוף ּפֹה ְלּפֶ

ם ֶזה  י ּגַ ּתּוַכל ִלְקרֹותֹו. ּוְלַדְעּתִ ֵדי ׁשֶ ה ּכְ ֶרת ַהּזֶ י ָהִאּגֶ י לֹא ָחַתְמּתִ ַעְצְמָך, ּכִ ְרֶאה ּבְ ר ּתִ ֲאׁשֶ ּכַ

ִפי  ֶטעְרּבּוְרג ּכְ ּפֶ ם ּבְ ם ּתּוַכל ְלָהִבין ְרָמִזים ֵאֶליָך, ִאם ּגַ ָ ׁשּוָבה ֵאֶליָך, ּוִמּשׁ ֶרת הּוא ּתְ ָהִאּגֶ

ם ֵיׁש  ם ׁשָ ה יֹוֵדַע ְקָצת, ִאם ּגַ ַאּתָ ֶ ִפי ַמה ּשׁ ב ֵאָליו, ּכְ ְכּתָ י ְזֵאב ַהּנִ ה ַרּבִ עֹוֵמד ַעּתָ ֶ ַמה ּשׁ

ְבֵרי ֱאֶמת  י ֵאָליו ֵהם ּדִ ְרּתִ ּבַ ּדִ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ֱאֶמת ּכָ י ּבֶ ן ְוכּו', ּכִ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ְקָוה ִמּכָ ּתִ

ֶזה  י ּבָ ִני ֲחִביִבי. ּוְלַדְעּתִ ן ָעֶליָך ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ם ָעָליו, ִמּכָ ְדָבָריו ּגַ נּו ַז"ל ּבִ ן ַרּבֵ ּוֵ ֱאֶמת ּכִ ּבֶ ָוֶצֶדק, ׁשֶ

ִלְבִלי  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ְלּתָ  ּצַ ּנִ ׁשֶ ֶחְלְקָך,  ּוְלהֹודֹות ַעל  ְמֹאד  ָך  ַנְפׁשְ ַח  ּמֵ ְלׂשַ ְלָך  ָראּוי  ַעְצמֹו  ּבְ

ֶטעְרּבּוְרג. ּפֶ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ַאֶדעס, ִמּכָ ִרחּוק ָמקֹום ּבְ ה ּבְ ִלְהיֹות ַעּתָ

ּתּוַכל  ה  ִמּזֶ עֹוֵבר,  ֶ ּשׁ ָעֶליָך ַמה  ה עֹוֵבר  ַעּתָ ם  ּגַ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ֵמֵאֶליָך, ַאף  ִבין  ּתָ ְוַהִחּלּוק 
יְלָך,  ה ְכמֹוְתָך, ה' ַיּצִ ֶדֶרְך ַהְרּבֵ ָך ּכְ ְעּתְ ְלָהִבין ֶמה ָהָיה ִאם ָהָיה עֹוֶלה ַעל ּדַ

יק ְלָהִפיג  ל ֶזה ֲעַדִין ֵאינֹו ַמְסּפִ ֵאּלּו. ְוִאם ּכָ ְמקֹומֹות ּכָ ְפָרט ּבִ לֹום, ּבִ ַהְרִחיק ְנדֹוד ַחס ְוׁשָ ִמּלְ

ָך  יֵמם ַעל ִלּבְ ָבִרים ֵאּלּו ּוְתׂשִ ַתב ֲאְדמֹו"ר ַז"ל ְוַתֲחזֹר ּדְ ּכָ ֶ ַדע ְוִתְזּכֹר ֵהיֵטב ַמה ּשׁ ַצַעְרָך, ּתֵ

אר ִניט ְוכּו', ֲאִפּלּו  רֹויס ֶמע ֶוויייְסט ּגָ אט ִאיז ּגְ י מֹוֲהַר"ן ס"ז(: ]ּגָ )ַחּיֵ ׁשֹון  ֶזה ַהּלָ ָאַמר ּבְ ֶ ֵהיֵטב ַמה ּשׁ

אר  ער ַאזֹוי ַאה ַזאְך ָוואס ֶסע ִאיז ּגָ יַפאִלין, ֶסע ַפאר ַהאְנִדין ָאּבֶ ַאֶייער ַזאְך ִוויא ִהין ִאיְטִליֶכיר ִאיז ּגִ

דֹול ְמֹאד  ַרְך ּגָ ם ִיְתּבָ ֵ ַרייֶעין[ ַהּשׁ י ֶמע ִאיז ִזיְך ִניט ְמָייֵאׁש פּון ׁשְ ם ַאּבִ עְרׁש ְוכּו', ְוִסּיֵ עס ַאְנּדֶ ֶעּפֶ

הּוא  ֶזה ׁשֶ ל ֶאָחד ָנַפל. ֲאָבל ֵיׁש ִעְנָין ּכָ ּכָ ֶכם ֵהיָכן ׁשֶ ּלָ ִעְנַין ׁשֶ ָלל ְוכּו' ֲאִפּלּו ּבְ ְוֵאין יֹוְדִעים ּכְ

ְצעֹק. ים ִמּלִ ֵאין ִמְתָיֲאׁשִ ר ׁשֶ ם: ָהִעּקָ ִעְנָין ַאֵחר ְלַגְמֵרי ְוכּו' ְוִסּיֵ
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ַצֲעָקְתָך עֹוֶלה ַעד  אי קֹול  ּוְבַוּדַ ָלל,  ּכְ ָעָקה  ִמּצְ ַעְצְמָך  ְמָיֵאׁש  ה  ם ֵאין ַאּתָ ֵ ַהּשׁ ּוָברּוְך 
ְך ַאַחר  ׁשֵ י ָחִליָלה ְלִהּמָ אי, ּכִ ֵחד יֹוֵתר ִמּדַ ה ִמְתּפַ ִני ַאּתָ ַמִים. ַאְך ֲאהּוִבי ּבְ ָ ַלּשׁ

ָך,  ה ִעּמְ ר ָעׂשָ ָעִמים ֲאׁשֶ ה ּפְ ּמָ ָבר ָרִאיָת ַחְסֵדי ה' ּכַ ּכְ ְפָרט ׁשֶ ְך, ּבִ ל ּכָ לֹום ּכָ ַער ַחס ְוׁשָ ַהּצַ

ְך ַהּכֹל ְלטֹוָבה.  אי לֹא ַיֲעזֹב אֹוְתָך ְלעֹוָלם, ְוִיְתַהּפֵ ַוּדַ י ּבְ ְפַחד, ּכִ יָרא ְוַאל ּתִ ן ַאל ּתִ ַעל ּכֵ

ָכל  י ֶזה ְמבָֹאר ּבְ ְצַטֵער ַעל ֶזה, ּכִ לֹום, ַאל ּתִ ל אֹוְתָך ַחס ְוׁשָ ה ְוִקּלֵ ּזָ ֵאיֶזה ִאיׁש ּבִ ּוַמה ׁשֶ

אי  ְך ִלְבָרָכה. ּוְבַוּדַ בֹא ְוִיְתַהּפֵ ם לֹא ּתָ ַרת ָעוֹון, ְוִקְלַלת ִחּנָ ּפָ הּוא ְלטֹוָבה ְוהּוא ּכַ ָפִרים ׁשֶ ַהּסְ

ְוכּו'  ִנים  ּפָ ּוֵמַעּזּות  ִנים  ּפָ י  ֵמַעּזֵ ְוכּו'  יֵלִני  ּצִ ּתַ ׁשֶ יֹום  ָכל  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְצִריִכין  ם  ִחּנָ ַעל  לֹא 

ֶזה, ֲאָבל ָחִליָלה  ִבין ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבָ ַרְך ֵמֵאֶליָך ּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ּדֹם. ּוְבֶעְזַרת ַהּשׁ י ּתִ ַלי ַנְפׁשִ ְוִלְמַקּלְ

ְך ַעל ֶזה. ל ּכָ ְלִהְצַטֵער ּכָ

עֹוֵבר ַעל ָהָאָדם  ֶ ל ַמה ּשׁ ַרְך ִמּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ל ְרָמִזים ְלִהְתָקֵרב ְלַהּשׁ ִריִכין ְלַקּבֵ ּצְ ָהֱאֶמת ׁשֶ
ָבר ַחס  ל ּדָ ְך ִמּכָ ל ּכָ חֹוָרה ְוַעְצבּות ּכָ ָמָרה ׁשְ ָכל יֹום, ֲאָבל ָחִליָלה ִלְהיֹות ּבְ ּבְ

ֶלְך ָעָליו  ִוד ַהּמֶ ד ְוכּו', ְוֵאין יֹום ְוכּו'. ּוְכָבר ָצַעק ּדָ ָאָדם ְלָעָמל יּוּלָ ָבר ָידּוַע ׁשֶ י ּכְ לֹום, ּכִ ְוׁשָ

ר  "ְוַכֲאׁשֶ יד(  ית מג,  ֵראׁשִ )ּבְ ָאַמר  ָאִבינּו  ְוַיֲעקֹב  ְוכּו',  ָנכֹון"  ְלֶצַלע  ֲאִני  י  "ּכִ יח(  ים לח,  ִהּלִ )ּתְ לֹום  ָ ַהּשׁ

דֹול ֵמִאּתֹו  ַהּכֹל ֶחֶסד ּגָ מֹוִני ַהּיֹום ׁשֶ י ֵעֶרְך ּכָ ן ְקַטּנֵ ּכֵ ל ׁשֶ ה, ִמּכָ י", ְוֵכן ַהְרּבֵ ָכְלּתִ י ׁשָ כְֹלּתִ ׁשָ

ֶעֶצם  ם ּבְ ַעם ַהְרָחבֹות ִנְפָלאֹות ּגַ ָכל ּפַ ַרְך רֹוִאים ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ ַרְך. ּוִבְפָרט ׁשֶ ִיְתּבָ

יֵלנּו ְלַגְמֵרי, טֹוב ְלהֹודֹות ַלה'  ַרְך ַמּצִ ה ָרעֹות ְוָצרֹות הּוא ִיְתּבָ ּמָ ּסּוִרים, ּוִמּכַ רֹות ְוַהּיִ ַהּצָ

ָכל יֹום. נּו ּבְ ר הּוא ּגֹוֵמל ִעּמָ ל ַהֶחֶסד ֲאׁשֶ ַעל ּכָ

ֶזה ֵיׁש  לֹום, ּבָ ד ָעָליו ַחס ְוׁשָ ֶזה ְוִלְבִלי ִלְהיֹות ִמְתַנּגֵ ִכינּו ֵליַדע ֵמאֹור ּכָ ּזָ ֶ ם ַמה ּשׁ ּלָ ְוַעל ּכֻ
י  עֹוֵבר ָעֵלינּו, ּכִ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ִמיד ּבְ ה ְלַהֲחיֹות ַעְצֵמנּו ּתָ ּמֶ ַרְך ּבַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ָלנּו ּבְ

יֵענּו ָלֶנַצח. ִהְתִחיל ְויֹוׁשִ ֶ אי ִיְגֹמר ַמה ּשׁ הּוא ָיָצא ְלָפֵנינּו, ּוְבַוּדַ

ר, ְוִאם  ִתיָבה ַהֶהְכֵרַח ְלַקּצֵ ּכְ יֹו ֵאיָנם עֹוִלים ָיֶפה ּבַ ָיר ְוַהּדְ ת ְוַגם ַהּנְ ּבָ בֹוד ׁשַ ּוֵמֲחַמת ּכְ
ם אֹוִסיף  ֵ ִיְרֶצה ַהּשׁ ת ִאם  ּבָ ּבּוִרים ַאַחר ׁשַ ּדִ ַלח ִלי עֹוד  ְוִיׁשְ ִדי  ִיְהֶיה ה' ִעּמָ

ָך  ַנְפׁשְ ח  ּמַ ְוׂשַ ֶוֱאַמץ  ַוֲחַזק  ֶזה,  ּבָ י  ּדַ ה  ַעּתָ ּוְלֵעת  ַרְך,  ִיְתּבָ ַרֲחָמיו  ּבְ ִיְרֶצה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִלְכּתֹב 

ָרֵאל. ְמַחת ִיׂשְ ׂשִ ּבְ

ַעְדָך. יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי קכאִמְכּתְ

<חודש>

קעז ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

קכא

ֵצא תקצ"ד לפ"ק. ם, יֹום א' ַוּיֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִני ֲחִביִבי ׁשֶ ּבְ

רּוְך ּפֹה  ֶרת ַהּכָ י ְלָך ִאּגֶ ָפה ַאַחת ָלֶהם. ּוְכָבר ֵהַכְנּתִ ם ׂשָ ְבָך, ְוֻכּלָ י ִמְכּתָ ְלּתִ ם ַהּיֹום ִקּבַ ּגַ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ אי ֵאין ַהּקָ ר עֹוד; ַוּדַ ַנאי, ְוַגם ָמה אֹוִסיף ְלַדּבֵ יֹום ו' ְוָכֵעת ֵאין ּפְ ּבְ

ם  ֵ י ַהּשׁ ַדע ְוִתְזּכֹר ֵמָחָדׁש ּכִ אי ַהּכֹל ְלטֹוָבה, ְוַגם ַהּיֹום ּתֵ ִרּיֹוָתיו, ּוְבַוּדַ ְטרּוְנָיא ִעם ּבְ א ּבִ ּבָ

י ַחְסֵדי ה' לֹא ָתְמנּו  ה ְמֹאד, ְוַתֲאִמין ּכִ ה ֲעָזָרנּו ַרֲחָמיו ַהְרּבֵ דֹול ְמֹאד ְוַעד ֵהּנָ ַרְך ּגָ ִיְתּבָ

ְהֶיה  ַרְך. ַרק לֹא ּתִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ָקרֹוב ּבְ ְך ְלטֹוָבה ּבְ ְולֹא ָכלּו ַרֲחָמיו ְלעֹוָלם ְוַהּכֹל ִיְתַהּפֵ

ָך,  ּלְ ַער ׁשֶ ָך ַהּצַ ּבְ יַח ִמּלִ ּכִ ָך ּוְלַהׁשְ ְעּתְ יל ַעְצְמָך ְלָהִסיַח ּדַ ְך, ְוַתְרּגִ ל ּכָ ַער ּכָ ְך ַאַחר ַהּצַ ִנְמׁשָ

טּות  ׁשְ ַהּכֹל  ָעֶליָך,  עֹוֵבר  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ְלָך  ׁש  ּיֵ ׁשֶ חֹוָרה  ׁשְ ָרה  ְוַהּמָ ַהְיֵתִרים  ָחִדים  ַהּפְ ְפָרט  ּבִ

ַעְצְמָך  ְוַלֲעׂשֹות  ְוָיפֹות  ׂשֹוֲחקֹות  ִנים  ּפָ ּוְלַהְראֹות  ָך  ּבְ ִמּלִ יָחם  ּכִ ְלַהׁשְ ר  ְוָהִעּקָ ּוְכִסילּות. 

ַנאי  עֹות ֵאין ְלָך ּפְ ָ רֹב ַהּשׁ ְפָרט ׁשֶ ְמָחה. ּבִ ֱאֶמת ְלׂשִ בֹוא ּבֶ ֵמַח, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּתָ ה ׂשָ ִאּלּו ַאּתָ ּכְ

ְקָצת  יָחְתָך  ׂשִ ּוְלָפֵרׁש  ָבִרים  ּדְ ה  ּמָ ּכַ ְוִלְלֹמד  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָצִריְך  ה  ַאּתָ י  ּכִ ָלל,  ּכְ ֶזה  ּבָ ַלֲחׁשֹב 

ָלל ַלֲחׁשֹב  ַנאי ּכְ ּלֹא ִיְהֶיה ְלָך ּפְ ל ׁשֶ ּדֵ ּתַ ֲעָסֶקיָך ְוֶלֱאכֹל ְוִליׁשֹון. ְוִתׁשְ ן ּבַ א ּוַמּתָ ַמּשָׂ ְוַלֲעסֹק ּבְ

ֵאב ְוִיּסּוִרים  ְעּתֹו, ֲאִפּלּו ִמּכְ יַח ּדַ ַיד ָהָאָדם ְלַהּסִ ִחיָרה ּבְ ֵאּלּו. ְוַהּבְ חֹוָרה ּוְפָחִדים ּכָ ָמָרה ׁשְ

ִקים  ּלְ ֶהם ִנְסּתַ ְעּתֹו ְוׁשֹוֵכַח ּבָ יַח ּדַ ּסִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ֵאּלּו ׁשֶ ָבִרים ּכָ ן ִמּדְ ּכֵ ל ׁשֶ לֹום, ִמּכָ ׁש ַחס ְוׁשָ ַמּמָ

ַעְצְמָך.  ה ֵמִבין ּבְ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ְלַגְמֵרי, ּכַ

ְעּתֹו  ֵאּלּו ַרק ִלְדחֹוָתם ּוְלַהֲעִביָרם ִמּדַ ָבִרים ּכָ י ֵאין ְצִריִכין ַלֲחזֹר ּדְ ֶזה, ּכִ ְוֵאין ְלַהֲאִריְך ּבָ
יָלא ַאל  ָך ִמּמֵ ה ִעּמְ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ָלל. ּוַמה ּשׁ יַח ֲעֵליֶהם ּכְ ּגִ ְלַאַחר ָיד ְלַגְמֵרי, ְוִלְבִלי ְלַהׁשְ ּכִ

הּוא ָיכֹול ַלֲהֹפְך ַהּכֹל  ֵען, ׁשֶ ָ ְסֹמְך ְוִתּשׁ ה ּתִ ָ ְקֻדּשׁ ל ָזֵקן ּדִ ָלל. ְוַעל ּכֹחֹו ׁשֶ חּוׁש ַעל ֶזה ּכְ ּתָ

ַעל ְיֵדי ֶזה  ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות, ׁשֶ ל ׁשָ ּיֹות ׁשֶ ּפּוֵרי ַמֲעׂשִ ְרנּו ִמּסִ ּבַ ת ּדִ ּבָ ַ ֶזה ַהּשׁ ּבְ ְלטֹוָבה. ְוֵתַדע ׁשֶ

ר  יׁשּוָעתֹו, ֲאׁשֶ ְמָחה ּבִ ה, ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ֵאּלֶ זֹאת, ִמי ָרָאה ּכָ ַמע ּכָ ָנה ְוכּו'. ִמי ׁשָ ֵ ְמעֹוְרִרין ֵמַהּשׁ

יֵנינּו  ר ּבֵ ר ִנְדּבַ ל ֲאׁשֶ ח ּכָ ּכַ ׁשְ ה ְלַחּיֹוֵתנּו ֶנַצח. ְזכֹר ַאל ּתִ ֵאּלֶ ֹמַע נֹוָראֹות ּכָ ַעד ּכֹה ֲעָזָרנּו ִלׁשְ

ַרְך, ַרק  יׁשּוָעתֹו ִיְתּבָ ֶזה ּבִ ה ּבָ ר ַהְרּבֵ ה ְוכּו', ַוֲעַדִין ָאנּו ְצִריִכין ְלַדּבֵ ה ּוַמֲעׂשֶ ל ַמֲעׂשֶ ִעְנַין ּכָ ּבְ

ַרְך.  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ִמיד, ְוִיְהֶיה ַהּכֹל ַעל ָנכֹון ּבְ ָך ּתָ ח ַנְפׁשְ ּמַ ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְוׂשַ

ִמיד. ְמָחְתָך ּתָ ה ְלׂשִ ַעְדָך, ּוְמַצּפֶ יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי קכבִמְכּתְ ְּתְמִמקעח ֵב ת י סי ז"

קכב

ֵצא תקצ"ד לפ"ק. יֹום ד' ַוּיֵ

ְחֶיה. ּיִ ִני ֲחִביִבי ׁשֶ ֲאהּוִבי ּבְ

ָהָיה ִלי  ַער ׁשֶ י ְלִפי ּגֶֹדל ַהּצַ ְבָך, ּכִ ִמְכּתָ ָעה, ְוֶהֱחֵייָת אֹוִתי ּבְ ָ זֹאת ַהּשׁ י ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ָכל  ּבְ ְוֵכן  דֹול.  ַהּגָ ַחְסּדֹו  ּבְ ׂשֹורֹות טֹובֹות  ּבְ ַהּקֹוְדִמים, ַהּכֹל הּוא  ֶביָך  ְכּתָ ִמּמִ

ַכי נ"ש, ַהּכֹל  י ָמְרּדְ ֶטעְרּבּוְרג ּוֵמַרּבִ י ְזֵאב ִמּפֶ ְחֶיה ּוֵמַרּבִ ּיִ י ַנְחָמן ׁשֶ ַתְבּתָ ִלי ֵמַרּבִ ּכָ ֶ ַמה ּשׁ

ְגֹמר ַהּכֹל ְלטֹוָבה ְמֵהָרה.  ּיִ ְפָלא, ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה ׁשֶ ַחְסּדֹו ַהּנִ הּוא ְצִמיַחת ֶקֶרן ְיׁשּוָעה ּבְ

ַמה  ְכִתיָבתֹו,  ּבִ ה  ַעּתָ עֹוֵסק  ֲאִני  ׁשֶ ָטן  ַהּקָ ֶפר  ַלּסֵ ְלהֹוִסיף  ִני  ְרּתַ ִהְזּכַ ְבָך  ִמְכּתָ ְיֵדי  ְוַעל 
יחֹות ָהַר"ן צז(, ַעל ְיֵדי  ּיֹות )ׂשִ ּפּוֵרי ַמֲעׂשִ סֹוף ַהּסִ תּוב ּבְ ּכָ ֶ יק ַמה ּשׁ ם ְלַהְעּתִ ַמט ׁשָ ׁשְ ּנִ ֶ ּשׁ

ָכל  ה לֹוַמר ּבְ ה ֵמַעּתָ ְזּכֶ ּתִ ה ׁשֶ ן ֲאִני ְמָבֶרְכָך ַעּתָ ים. ַעל ּכֵ ִהּלִ ׂשֹורֹות טֹובֹות ְיכֹוִלין לֹוַמר ּתְ ּבְ

ה  ְזּכֶ ּתִ ַע ְמֹאד ׁשֶ ְעּגֵ ה ֲאִני ִמְתּגַ ֱאֶמת. ְוִהּנֵ ה ִלְתׁשּוָבה ּבֶ ָנה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְזּכֶ ַכּוָ ים ּבְ ִהּלִ יֹום ּתְ

י אֹותֹו  ַמְרּתִ י הּוא ָיָקר ְוִנְפָלא ְמֹאד ְמֹאד, ּוְבָיִמים ֵאּלּו ּגָ "ל, ּכִ יק ֵסֶפר ַהּנַ ְמֵהָרה ְלַהְעּתִ

ה  ַחּיֶ ּיְ ַרְך ׁשֶ ה' ִיְתּבָ יהֹו עֹוד ְקָצת. ֻמְבְטַחִני ּבַ ַרְך, ַאְך ְצִריִכין ְלָכְרכֹו ּוְלַהּגִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי  ט ּוְרֵאה ּבְ ֶכם. ַהּבֵ ַרְך, ִיְראּו ֵעיֵניֶכם ְוָתֵגל ַנְפׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ה ּבְ ֶאְתֶכם ַהְרּבֵ

ַמה  ֵהיֵטב  ְוָהֵבן  ְלטֹוָבה.  ַהּכֹל  ִיְגֹמר  ְתִחיל  ַהּמַ אי  ּוְבַוּדַ יֹום,  ָכל  ּבְ ְיׁשּוָעה  ֶקֶרן  ְצִמיַחת 

ָלֶנַצח, הּוא  מֹו  ׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ְדמֹון  ַהּקַ ִחיד  ַהּיָ ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ְתִחיל הּוא  ַהּמַ י  ּכִ י,  ַתְבּתִ ּכָ ֶ ּשׁ

ִהְתִחיל ְלָקְרֵבנּו  ֶ אי ַמה ּשׁ ַוּדַ ְבָחר, ְוהּוא ִיְגֹמר ּבְ ָרֵאל ַהּנִ ִהְתִחיל ּוָבָרא ֶאת ָהעֹוָלם ְלַעּמֹו ִיׂשְ

ְמֹאד  י  ְוִנְכַסְפּתִ ר.  ׂשָ ּבָ ֵלב  ָלנּו  ן  ְוִלּתֵ ֵרנּו,  ׂשָ ִמּבְ ָהֶאֶבן  ֵלב  ְלָהִסיר  ַרְך,  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  ּכִ ֵאָליו 

ָתב ֶזה ָנחּוץ. ּבּור, ַאְך מֹוֵסר ּכְ ְלַהְרִחיב ַהּדִ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך, ָנָתן ִמּבְ ּדִ

קכג

ַלח תקצ"ד לפ"ק. ׁשְ יֹום ב' ַוּיִ

ּוְביֹום ֶאְתמֹול ִעם ַסְך  יֹום ה',  ּבְ י  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ְחֶיה. ִמְכּתָ ּיִ ׁשֶ ִני ֲחִביִבי  ּבְ לֹום ַלֲאהּוִבי  ׁשָ
ֶלא  ּפֶ ְיֵדי  ַעל  ֵמֲעֵליֶהם  יִנים  ַהּדִ קּו  ְמּתְ ּיֻ ׁשֶ ָרצֹון  ְיִהי  ְדיֹון,  ּפִ ַעל  דֹוִלים  ּגְ ה  לֹשָׁ ׁשְ

ֲעדֹו ְלטֹוָבה  ּבַ ִיְגֹמר  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַתב,  ּכָ ׁשֶ ְיׁשּוָעתֹו  ֵמִעְנַין  ְלהֹוִדיֵעִני  ְוִיְרֶאה  ְוכּו'.  ֶעְליֹון 
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ל ַמה  ּכָ ְיֵדי  ה ַעל  ִיְזּכֶ לֹום, ַרק  ְוׁשָ ָלִריק ַחס  ע  ִיּגַ ְולֹא  ּוָממֹון,  ָוֶנֶפׁש  גּוף  ּבְ ָהֳאָפִנים  ָכל  ּבְ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְלִהְתָקֵרב  ֵעת  ּוְבָכל  יֹום  ָכל  ּבְ ִעּמֹו  ב  ְמַסּבֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶ ּשׁ

נּו  "י ְוַרּבֵ ַרׁשִ ין ּדְ ִפּלִ ין ּתְ ה ּבֵ י ֲאִני עֹוֵמד ַעּתָ ָלל ִלְכּתֹב, ּכִ ַנאי ּכְ ֵעת ֵאין ִלי ּפְ ה ּכָ ֱאֶמת. ְוִהּנֵ ּבֶ

ִאים ָעֵלינּו ְלטֹוָבה.  ים ַהּבָ דֹוׁשִ ה ַהּקְ יֵמי ַהֲחֻנּכָ ָקרֹוב ִנְתַוֵעד ַיַחד ּבִ ם ּבְ ֵ ם, ְוִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ּתָ

ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו  ִאים  ַהּבָ ה  ַהֲחֻנּכָ ְיֵמי  ל  ְלַקּבֵ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ יׁשּוָעתֹו,  ּבִ ֵחנּו  ּמְ ְיׂשַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ

ַמע ִמּמֹוֵסר  ׁשְ ָתם ּתִ ה, ּוֵמַהּסְ ר ְלַהֲאִריְך ַעּתָ ָראּוי. ְוִאי ֶאְפׁשָ ה ּוְבָטֳהָרה ּכָ ָ ְמָחה ּוִבְקֻדּשׁ ׂשִ ּבְ

ה'  צּו ְלָבְבָך ִלְבטַֹח ּבַ ִויַאּמְ קּו  ִויַחּזְ ָך,  ַנְפׁשְ ַחּיּו  ּיְ ׁשֶ י,  ּנִ יחֹות ִמּמֶ ְוׂשִ ּבּוִרים  ּדִ ָתב ֶזה ֵאיֶזה  ּכְ

י ִעם  ְרּתִ ּבַ ר ּדִ ׁש, ְוַכֲאׁשֶ ֶפר ַמּמָ ֵבית ַהּסֵ ינֹוק ּבְ מֹו ּתִ ַעם ֵמָחָדׁש ּכְ ָכל ּפַ ָכל ֵעת, ּוְלַהְתִחיל ּבְ ּבְ

ּנּו  ל ִמּמֶ ה, אּוַלי יּוַכל ְלַקּבֵ ר ִמּזֶ יֵרהּו ְלַדּבֵ ְוַיְזּכִ ת קֶֹדׁש.  ּבַ יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ָתב ֶזה. ּבְ מֹוֵסר ּכְ

ֶזה  ּבָ ְוַיְצִליחֹו  ָהֳאָפִנים,  ָכל  ּבְ ָהֱאֶמת  ֶדֶרְך  ּבְ ַיְנֵחהּו  ַהּטֹוב  ַוה'  ֶזה,  ִעְנָין  ּבְ ּבּוִרים  ּדִ ֵאיֶזה 

א ָלֶנַצח. ּוַבּבָ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך, ָנָתן ִמּבְ ּדִ

ָקר מֹוֵרנּו ָהַרב  ַהּיָ ִתיק  ַהּוָ ִליִדיִדי  ּוִבְפָרט  ה,  ַרּבָ ַאֲהָבה  ּבְ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ְלָכל  לֹום  ְוׁשָ
ד,  ִמּיָ בֹו  ִמְכּתָ ִלי  ַלח  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ְלָזְרזֹו  ִיְרֶאה  ַז"ל.  נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  ֶנֶכד  ַנְחָמן 

דּוַע ְלָך  ּיָ דֹוָלה לֹו ּוְלָך, ּכַ י הּוא טֹוָבה ּגְ קֹו ּכִ ַעם, ּוְלעֹוְררֹו ּוְלַחּזְ ָכל ּפַ ר ִעּמֹו ּבְ ְוִיְרֶאה ְלַדּבֵ

ר ֶאָחד ִעם ֲחֵברֹו  ַדּבֵ ּיְ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ׁשֶ דֹול ֵזֶכר ַצּדִ נּו ַהּגָ ה ַהְזָהרֹות ִהְזִהיָרנּו ַרּבֵ ַכּמָ ּבְ

ין ְוכּו'. ין ִמן ּדֵ לּו ּדֵ ְבֵרי ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה, ִויַקּבְ ּדִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

קכד

ב תקצ"ד לפ"ק. ׁשֶ ם, יֹום א' ַוּיֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי ֵנרֹו ָיִאיר. ֲאהּוִבי ּבְ

בּוַע  ׁשָ ּבְ ַתְבּתָ  ּכָ ׁשֶ ַהְיׁשּוָעה  ֵמִעְנַין  ם  ׁשָ ְרּתָ  ִהְזּכַ ְולֹא  ָעה,  ָ ַהּשׁ זֹאת  ּבְ י  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ
י  י לֹא ּדַ בּוַע ֶהָעַבר, ּכִ ָ ל ַהּשׁ ְכּתֹב ִלי. ְוָהָיה ִלי ַצַער ְוִכְליֹון ֵעיַנִים ּכָ ּתִ ֶהָעָבר ׁשֶ

יֹום ד' ְויֹום  ַהְינּו ּבְ אְסִטין, ּדְ ֵני ּפָ ֶרת ׁשְ ם לֹא ָהָיה ִלי ׁשּום ִאּגֶ ִני ְיׁשּוָעְתָך, ַאף ּגַ ְרּתַ ּשַׂ ּלֹא ּבִ ׁשֶ

ָבר ֵמִעְנַין  ר ּבֹו ּדָ ִנְזּכָ יַע, ֲאָבל ֵאין  ָעה זֹאת ִהּגִ ְבָך, ּוְבׁשָ לּו ֵעיַני ִלְראֹות ִמְכּתָ ו'. ְוַהּיֹום ּכָ
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ה ָמֵלא ִיּסּוִרין ֵהן  דֹוָלה ּוָמָרה. ְוַגם ֲאִני ַעּתָ ם הּוא ָמֵלא ְצָעקֹות ְזָעָקה ּגְ ַהְיׁשּועֹות, ַאף ּגַ

ִעְנַין ֲעבֹוַדת ה'.  ר ּבְ ִריאּות ַהּגּוף, ְוָהִעּקָ ִעְנַין ּבְ ר ְלָבֵאר, ֵהן ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ ְרָנָסה ׁשֶ ִעְנַין ַהּפַ ּבְ

ָכל  ּבְ ָאגֹות  ּדְ ָמֵלא  ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ְחיּו,  ּיִ ׁשֶ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ים  ַרּבִ ָעַלי  א  ִלּשָׂ ָצִריְך  ֲאִני  ָלֶזה  ְונֹוָסף 

בֹות  ֲחׁשָ ִעְנַין ַהּמַ ְפָרט ּבְ ל ֶאָחד ְמֹאד ְמֹאד, ּבִ רֹוְדִפין ּכָ ֶ ֲעבֹוַדת ה', ּוַמה ּשׁ ר ּבַ "ל, ְוָהִעּקָ ַהּנַ

ָצִריְך  ַוֲאִני  לֹום,  ְלׁשָ ּוָבִאין  ין  ְמׁשִ ְמַמׁשְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ה  ַהֲחֻנּכָ ִויֵמי  ְוכּו'.  ַהְיָצִרין  ר  ִעּקַ ֵהם  ׁשֶ

ַבד  ים. ִמּלְ ִביל ַרּבִ ׁשְ דֹוׁש ּבִ ה ַהּקָ דֹוׁש ַעל ֲחֻנּכָ ַעת ַהּקָ הּוא ַהּדַ ַחת קֶֹדׁש ׁשֶ ֶמן ִמׁשְ ְלָהִכין ׁשֶ

ָאִבינּו  ַעל  ִאם  י  ּכִ ֵען,  ָ ְלִהּשׁ ִמי  ַעל  ִלי  ֵאין  ם  ּלָ ּכֻ ְוַעל  ָלל,  ּכְ ִלְכּתֹב  ִלי  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֶ ּשׁ ַמה 

ה. ָ ְקֻדּשׁ ל ָזֵקן ּדִ ַמִים, ְוַעל ּכֹחֹו ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ

ר ִהְרַחְבּתָ  ּצָ ל ֶזה ּבַ ְבָך, ַאְך ִעם ּכָ ְכּתָ דֹול ַצֲעִרי ּוְכֵאִבי ִמּמִ ְוִהּנֵה ִאם ָאְמָנם ְמֹאד ְמֹאד ּגָ
ָרה ַרֲחָמָנא ִלְצַלן  תֹוְך ֶעֶצם ַהּצָ דֹוָלה ּבְ ַרְך ַהְרָחָבה ּגְ ַחְסּדֹו ִיְתּבָ ֲאִני מֹוֵצא ּבְ ִלי, ׁשֶ

יק  נּו ֵזֶכר ַצּדִ ְבֵרי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ֵהם ּדִ ָבַרי ׁשֶ ּדְ י ֵכן ֲאִני רֹוֶאה ׁשֶ ְהֶיה, ַאף ַעל ּפִ ּתִ ַמה ׁשֶ

ָך ְמֹאד ְמֹאד.  יִבין ַנְפׁשְ ין ּוְמׁשִ ה, ּוְמַחּיִ ם ַעּתָ ה ּגַ ה ַהְרּבֵ ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה מֹוִעיִלים ְלָך ַהְרּבֵ

ׁש ָעַבר ָעַלי  ה ַמּמָ ֵאּלֶ י ּכָ ָלל, ּכִ ַתְבּתָ ֵאינֹו ִחּדּוׁש ֶאְצִלי ּכְ ּכָ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ֱאֶמת ׁשֶ ְוַיֲאִמין ִלי ּבֶ

ַוֲאִפּלּו  ֶאָחד  יֹום  ִלְחיֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ִלי  ְדֶמה  ּנִ ׁשֶ ה,  ַהְרּבֵ ים  ְזַמּנִ ְך  ְוִנְמׁשָ ָעִמים,  ּפְ ה  ּמָ ּכַ

ָכל ֵעת  ָעה, ְוֶאְרֶאה ּבְ ָכל ׁשָ ה ֶאת ַעְצִמי ּבְ ְהֶיה ֲאִני ֲאַנּסֶ ּיִ י ֵאיְך ׁשֶ ְבּתִ ַ ָעה ַאַחת. ַאְך ִנְתַיּשׁ ׁשָ

ל  ה ַעל ּכָ ֲעׂשֶ ב ְוַאל ּתַ ַהְינּו ִלְהיֹות ׁשֵ ר ּדְ ּכַֹח, ְוֶזה ָהִעּקָ ֲאִני ָצִריְך ִלׁשְ ה ׁשֶ י ִמּמַ ְעּתִ יַח ּדַ ְלַהּסִ

ה  ּמָ ּכַ ַהּיֹום  ְלַבּלֹות  ר  ְוָהִעּקָ ּטֹוב,  ַמה  טֹוב,  ֵאיֶזה  ִלְפָעִמים  ַלֲחטֹף  אּוַכל  ֶ ּשׁ ּוַמה  ִנים,  ּפָ

ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ ה ְלַהּשׁ ה ַהְרּבֵ י עֹוד ִלְצעֹק ַהְרּבֵ ה. ְוַגם ַעל ֶזה ֻהְכַרְחּתִ ֲעׂשֶ ב ְוַאל ּתַ ׁשֵ אּוַכל ּבְ ׁשֶ

טּוָתא ּוְבִדיחּוָתא,  ׁשְ י ּדִ ה ִמּלֵ ַכּמָ י ְלַבּלֹות ּבְ עֹות ֻהְכַרְחּתִ ה ׁשָ ִפּלֹות. ְוַכּמָ ה ּתְ ּמָ ל ּכַ ּלֵ ּוְלִהְתּפַ

ְך ָעַבר ַהּיֹום  תֹוְך ּכָ בּוִעים. ּבְ עּוִרים ַהּקְ ִ ְפָרט ַהּשׁ עֹות ּבִ ה ׁשָ ּמָ י ּכַ אי ָלַמְדּתִ ַוּדַ ָתם ּבְ ּוִמן ַהּסְ

ִנים. ה ׁשָ ּמָ ה ָיִמים ְוֵכן ּכַ ּמָ ְוֵכן ּכַ

י  ּכִ ְיִריעֹות,  ֲהמֹון  יקּו  ַיְסּפִ לֹא  ה,  ִמּזֶ ָקֵצהּו  ֶאֶפס  ֲחִביִבי  ִני  ּבְ ְלָך  ָרה  ֲאַסּפְ י  ָאַמְרּתִ ִאם 
ה. ַאְך ַאף  ּנּוִיים ַהְרּבֵ ְפָרִטּיּות ֵיׁש ׁשִ אי ּבִ ׁש, ּוְבַוּדַ ִוין ַמּמָ ֵני ָאָדם ׁשָ ֵני ּבְ אי ֵאין ׁשְ ַוּדַ ּבְ

ל ַמה  ּכָ ם  ֵ ּוָברּוְך ַהּשׁ ׁש.  ַמּמָ ה  ְוָכֵאּלֶ ה  ֵאּלֶ ּכָ ּכֹוֵתב, ָעַבר ָעַלי  ה  ַאּתָ ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ ֵכן  י  ּפִ ַעל 

ֶזה  ק ּבָ ְתַחּזֵ ּתִ ר ְוכּו', ַאְך ְרצֹוִני ׁשֶ ה ַעְצְמָך הּוא טֹוב ְוָנכֹון ְוָיׁשָ ה ְמַחּיֶ ַאּתָ ה ּכֹוֵתב ׁשֶ ַאּתָ ֶ ּשׁ

עֹז ָמְתֶניָך, ּוְבַטח  רֹום ַוֲחֹגר ּבְ ּלּו ֵעיֶניָך ַלּמָ ִני ֲחִביִבי, ּדַ ִגּבֹור ֲחָלֶציָך ּבְ יֹוֵתר ְויֹוֵתר. ֱאזֹר ָנא ּכְ

רּוֶדער  ם ּבְ ֵ א. ּוְלַמַען ַהּשׁ ֶזה ּוַבּבָ ָכל ֵעת ּבָ י הּוא הֹוֵלְך ְלָפֵנינּו ּבְ ה ּכִ ָ ְקֻדּשׁ ל ָזֵקן ּדִ כֹחֹו ׁשֶ ּבְ

ַוי  ֲאִפּלּו ְלחֹוֶלה ַהּמּוָטל ַעל ֶעֶרׂש ּדְ ק ַעְצְמָך[, ּוְכָבר ָאַמר הּוא ַז"ל ׁשֶ ַהאְלט ִזיְך ]ָאִחי! ַחּזֵ
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יְך ִניט ָאּפ, ַמאְך  ק, ָלאז ּדִ ְתַחּזֵ ּיִ ָחְליֹו, אֹוְמִרים לֹו ׁשֶ ְך ּבְ בֹו ֶנְהּפַ ּכָ ל ִמׁשְ ר ּכָ ְוָחלּוׁש ְמֹאד ֲאׁשֶ

ת  ֶזה. ְוִאם הּוא ַצּיָ ה ַעְצְמָך יֹוֵתר ַרֲעָנן[, ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ֲעׂשֶ ְמָך, ּתַ ֲעזֹוב ֶאת ַעּצְ ער ]ַאל ּתַ ִזיְך ְפִריׁשֶ

ה ָלֵאל  ִהּלָ ּתְ ְפָרט ׁשֶ א ְוָיׁשּוב ְלֵאיָתנֹו ַעל ְיֵדי ֶזה, ּבִ ְתַרּפֵ ּיִ ה ׁשֶ ק ַעְצמֹו, מֹוִעיל לֹו ַהְרּבֵ ּוְמַחּזֵ

ַרְך. דֹול ִיְתּבָ ַחְסּדֹו ַהּגָ ֵען ּבְ ָ ֵיׁש ְלָך ַעל ִמי ְלִהּשׁ

ִריְך ָהָאָדם  ּצָ ה ֵהם ְיֵמי הֹוָדָאה, ׁשֶ ִעְנַין ְיֵמי ֲחֻנּכָ ה ּבְ י ַהְרּבֵ ְרּתִ ּבַ ָעַבר ּדִ ת ֶזה ׁשֶ ּבָ ׁשַ ְוִהּנֵה ּבְ
תֹוְך  ּבְ ֲאִפּלּו  ִמיד,  ּתָ ַרְך  ִיְתּבָ דֹול  ַהּגָ מֹו  ִלׁשְ ל  ּוְלַהּלֵ ְלהֹודֹות  ֶזה  ֶרְך  ּדֶ יְך  ְלַהְמׁשִ

ּגֶֹדל ַהֲחָסִדים  ַרְך ַעל  ִיְתּבָ דֹול  מֹו ַהּגָ ם ָאז יֹוֶדה ִלׁשְ ּגַ ְמעֹוף צּוָקה ְוָצָרה ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, 

ְבִחיַנת  ָרה ַעְצָמּה ּבִ תֹוְך ַהּצָ ּמֹוֵצא ּבְ דֹולֹות ׁשֶ ל ַהַהְרָחבֹות ַהּגְ ה. ְוַעל ּכָ ה ִעּמֹו ַעד ֵהּנָ ָעׂשָ ׁשֶ

ָרה ָיִביא ּתֹוָדה ַעל ֶהָעָבר, ַעל  ֵעת ַהּצָ ם ּבְ ּגַ ְיָקא ׁשֶ "ל, ְוַעל ְיֵדי ֶזה, ּדַ ּנַ ר ִהְרַחְבּתָ ִלי ּכַ ּצָ ּבַ

ַעל  ִלְצעֹוק  יּוַכל  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֶהָעַבר,  ְבִחיַנת מֹוֶדה ַעל  ּבִ א,  ְלַהּבָ ִלְצעֹק ַעל  יּוַכל  ֶזה  ְיֵדי 

ה, ַאְך ְצִריִכין ַלֲחזֹר זֹאת  ֶזה ַהְרּבֵ י ּבָ ּנִ ַמְעּתָ ִמּמֶ אי ׁשָ ֶזה ּוְבַוּדַ י ּבָ ְרּתִ ּבַ ֶלָעִתיד ָלבֹוא. ּוְכָבר ּדִ

ֶזה.  ה ְוֵליֵלְך ּבָ ַהְרּבֵ

ה ַעְצִמי  ֶביָך ְוַצַעְרָך ֲאִני ְמַחּיֶ ל ִמְכּתָ ה, ְוַגם ַעל ּכָ ֶדֶרְך ֶזה ַהְרּבֵ ה ַעְצִמי ּבְ ּוְמֹאד ֲאִני ְמַחּיֶ
ָך, ַמה  י ְוִעּמְ ה ִעּמִ ר ָעׂשָ ל ַהֶחֶסד ֲאׁשֶ ַרְך ַעל ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ֲאִני מֹוֶדה ְלַהּשׁ ֶזה ׁשֶ ַרק ּבָ

ם  ֵ ה ַהּשׁ ָעׂשָ ְפָלא ׁשֶ ַרְך, ְוַעל ַהֶחֶסד ַהּנִ ם ִיְתּבָ ֵ ה צֹוֵעק ַעל ִרחּוְקָך ֵמַהּשׁ ִנים ַאּתָ ל ּפָ ַעל ּכָ ֶ ּשׁ

ם  ֵ ַהּשׁ ְבָך ֶזה, ׁשֶ ִמְכּתָ ַעְצְמָך ּבְ ַתְבּתָ ּבְ ּכָ לֹום. ּוְכמֹו ׁשֶ ד ַחס ְוׁשָ ֵאיְנָך ִמְתַנּגֵ ָך ׁשֶ ַרְך ִעּמְ ִיְתּבָ

ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ׁשֶ ְוָצלּול,  רּור  ּבָ ָהֱאֶמת  ְך הּוא  ּכָ אי  ּוְבַוּדַ ה.  ּכָ ַלּמַ ְרפּוָאה  ְלָך  ים  ִהְקּדִ ַרְך  ִיְתּבָ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד. ְוַעל  ל ּכָ ה ְמֹאד ׁשֶ ֵתנּו ָהֲאנּוׁשָ דֹוָלה ָלֶנַצח ְלַמּכָ נּו ְרפּוָאה ּגְ ים ְלָך ּוְלֻכּלָ ִהְקּדִ

ְפָלאֹות  ל ַהּנִ ל ַהֶחֶסד ְוַעל ּכָ ָכל יֹום ַעל ּכָ ֶפה ָמֵלא ּבְ ַרְך ּבְ ִבים ְלהֹודֹות לֹו ִיְתּבָ ֶזה ָאנּו ְמֻחּיָ

יחֹות ְקדֹוׁשֹות ְונֹוָראֹות  ֶזה, ּוִמּתֹוָרתֹו ְוׂשִ ה ֵליַדע ֵמאֹור ּכָ ְזּכֶ ּנִ נּו, ׁשֶ ה ִעּמָ ָעׂשָ ְוַהּטֹובֹות ׁשֶ

יֹוֵתר  ּבְ ִרין  ּבְ ִמְתּגַ ִלְצַלן  ַרֲחָמָנא  ְוכּו'  ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ ּסּוִרין  ְוַהּיִ רֹות  ַהּצָ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ה,  ֵאּלֶ ּכָ

ֲאִני, ַאף ַעל  מֹו ׁשֶ ֲאִני ּכְ י ׁשֶ י ֵכן ַאף ַעל ּפִ ַאף ַעל ּפִ ִבים ְלהֹודֹות יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ׁשֶ ְויֹוֵתר, ְמֻחּיָ

ד ָעָליו, ְוַגם ֲאִני זֹוֶכה  ּנּו ַז"ל, ְוֵאיִני ִמְתַנּגֵ ֲאִני יֹוֵדַע ִמּמֶ ְך ׁשֶ ל ּכָ ַבר ָעַלי ּכָ ּגָ י ֵכן ַחְסּדֹו  ּפִ

ִנים. ְחיּו ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ ּיִ יו ַהְיָקִרים ׁשֶ ין ֲאָנׁשָ ָנה, ְוִלְהיֹות ִנְכָלל ְוִנְמֶנה ּבֵ ָ ִלְנסַֹע ַעל רֹאׁש ַהּשׁ

ַעל  י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ י זֹאת ְצִריִכין ֵליַדע, ׁשֶ ַרְך, ּכִ ֵעיָניו ִיְתּבָ נּו ָיָקר ְמֹאד ְמֹאד ּבְ ּלָ ּבּוץ ׁשֶ י ַהּקִ ּכִ
ר ָעֶליָך ְויֹוֵתר ַרֲחָמָנא  ֲאׁשֶ עֹוְבִרים ֲעֵליֶהם ּכַ ה ֵיׁש ׁשֶ עֹוֵבר, ְוַהְרּבֵ ֶ ם עֹוֵבר ַמה ּשׁ ּלָ ּכֻ

ְוָיִפים ְמֹאד  ִרים  ׁשֵ ּכְ ים  ֵהם ֲאָנׁשִ ה ׁשֶ ְוֵיׁש ַהְרּבֵ ִוין.  ין ׁשָ ל ַאּפִ י ֵכן ָלאו ּכָ ּפִ ִלְצַלן, ַאף ַעל 
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ה ְוַגם  ֵאר ַהְרּבֵ ַרְך ִמְתּפָ ם ִיְתּבָ ֵ ם ַהּשׁ ּלָ ֶהם ְמֹאד, ּוֶבֱאֶמת ִעם ּכֻ ֵאר ּבָ ַרְך ִמְתּפָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ׁשֶ

אי  ַוּדַ ּבּוץ ּבְ ְכָלִלּיּות ַהּקִ ן ּבִ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ה, ִמּכָ ֵאר ַהְרּבֵ ַרְך ִמְתּפָ ם ִיְתּבָ ֵ אי ַהּשׁ ַוּדַ ָך ּבְ ִעּמְ

ַמה  ל  ּכָ ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ֲארּות  ִהְתּפָ עֹוָלה 

ן  ָכל ֶזה, ַעל ּכֵ ה ַמֲאִמין ּבְ ַרְך ַאּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ י ּבְ י ּכִ ִעְנָין ֶזה, ְוָיַדְעּתִ י ּבְ ִלּבִ ְתנֹוֵצץ ּבְ ּמִ ֶ ּשׁ

ְהֶיה ְלטֹוָבה,  ּיִ ָכל ֵעת, ִיְהֶיה ֵאיְך ׁשֶ ה ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצְמָך ּבְ ּמֶ ה ָלֵאל ֵיׁש ָוֵיׁש ְלָך ּבַ ִהּלָ ּתְ

"ל. ָרה ַרֲחָמָנא ִלְצַלן ְוַכּנַ ֵעת ַהּצָ ִמיד ּתֹוָדה ַעל ֶהָעָבר ֲאִפּלּו ּבְ ּוְלָהִביא ּתָ

ַאף  ַדע ׁשֶ א. ְוַגם ּתֵ ָכל ֵעת. ְוִלְצעֹק ַעל ְלַהּבָ ים ּבְ ּיִ ים ֲאִמּתִ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּתּוַכל ִלְחיֹות ַחּיִ
ָיְדָך ְוִאי  ָבה ּבְ ֲחׁשָ י ֵכן ַהּמַ ָעַבר, ַאף ַעל ּפִ ֶ ָעַבר ָעֶליָך ַמה ּשׁ י ׁשֶ י ֵכן ַאף ַעל ּפִ ַעל ּפִ

ה  ְלּתָ ַהְרּבֵ ָבר ִנְכׁשַ י ֵכן ּכְ ׁשּום ֹאֶפן. ְוִאם ַאף ַעל ּפִ ַיַחד ּבְ בֹות ּבְ ֵני ַמֲחׁשָ ְהיּו ׁשְ ּיִ ר ׁשֶ ֶאְפׁשָ

י  ַאף ַעל ּפִ ַעְצְמָך יֹוֵדַע ָהֱאֶמת, ׁשֶ ה ּבְ לֹום, ֲהלֹא ֶנֶגד ֶזה ַאּתָ ָיְדָך ַחס ְוׁשָ ִאּלּו לֹא ָהִייָת ּבְ ּכְ

ׁשּום  בֹות ַיַחד ּבְ ֵני ַמֲחׁשָ ְהיּו ׁשְ ּיִ ר ׁשֶ ִאי ֶאְפׁשָ ה יֹוֵדַע ׁשֶ ַאּתָ ֶ ָבר הֹוִעיל ְלָך ִעְנָין ֶזה ַמה ּשׁ ֵכן ּכְ

ה  ֲעׂשֶ ב ְוַאל ּתַ ר ִלְהיֹות ׁשֵ ָהִעּקָ ְרצֹונֹו ְוכּו'. ְוׁשֶ ַיד ָהָאָדם ְלַהּטֹוָתּה ּכִ ָבה ּבְ ֲחׁשָ ַהּמַ ֹאֶפן. ְוׁשֶ

ִזיְך  ַמאְכן  ר  ְוָהִעּקָ ֵמָחָדׁש.  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְתִחיל  ּתַ ְלָך  י  ַתְבּתִ ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  ּבְ ָבה,  ֲחׁשָ ּמַ ּבַ ם  ּגַ

ִאּלּו  ה ַעְצמֹו ּכְ ִנים ַיֲעׂשֶ ל ּפָ ֱאֶמת, ַעל ּכָ ֵאינֹו ּבֶ י ׁשֶ ֵמַח[, ַאף ַעל ּפִ ה ַעְצְמָך ׂשָ ְפֵרייִליְך ]ֲעׂשֵ

ג ַעל  ה ְלַדּלֵ ְזּכֶ ּתִ ָך ׁשֶ ְמָחה, ְוֶחְדַות ה' ִיְהֶיה ָמֻעּזְ ֱאֶמת ְלׂשִ ה ּבֶ ֵמַח, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזּכֶ הּוא ׂשָ

ֵלָמה ַעל ּגֶֹדל ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו. ְך ַהּכֹל ְלטֹוָבה. ְוָאז ָנִביא ּתֹוָדה ׁשְ לֹום ְוִיְתַהּפֵ ׁשָ ַהּכֹל ּבְ

ִמיד ִלְבִחיַנת  ה ּתָ ְמָחה, ְוִנְזּכֶ ׂשִ ים ּבְ דֹוׁשִ ה ַהּקְ ל ְיֵמי ֲחֻנּכָ נּו ְלַקּבֵ ּוְבַרֲחָמיו ָהֲעצּוִמים ְיַזּכֵ
ה ֲהָלכֹות  א, ְוַגם ִלְלֹמד ַהְרּבֵ ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהּבָ ר ׁשַ ה ִעּקַ ּזֶ ּתֹוָדה ְוהֹוָדָאה, ׁשֶ

יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ְוִנְזּכֶ ּבּור,  ַהּדִ ִרּבּוַע  ּבְ ָהֱאֶמת  ִאיר  ּיָ ׁשֶ ַעד  יֹום.  ָכל  ּבְ ָערּוְך  ְלָחן  ׁשֻ ָעה  ֵמַאְרּבָ

ּנֹות  ּתַ ִמׁשְ ֻעּלֹות  ּפְ ִמּתֹוְך  ׁשּוט  ַהּפָ ה ַאְחדּות  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ִליֵמי ַהֹחל. ַעד  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ְמָחה  ַהּשִׂ

ל ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת.  ָיֵדינּו ּכָ ּבְ ה ָלֵאל ֵיׁש  ִהּלָ ּתְ ְפָרט ׁשֶ ה, ּבִ ִרים ִמּזֶ ָאנּו ְמַדּבְ ֵרינּו ׁשֶ ְוכּו'. ַאׁשְ

ּוְתִפּלֹות  ה,  ְוָכֵהּנָ ה  ֵהּנָ ּכָ ִנְפָלאֹות  ּתֹורֹות  עֹוד  ַבד  ִמּלְ ם,  ָ ִמּשׁ ַהּנֹוַבַעת  נֹוָרָאה  ה  ּוְתִפּלָ

ָעלּו  ּלֹא  ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ְלָפָניו  ֲעׁשּוִעים  ׁשַ ֵמֶהם  עֹוִלים  ר  ֲאׁשֶ ֵמֶהם  ַהּנֹוְבִעים  ִנְפָלאֹות 

ִמימֹות עֹוָלם.

עּור ֲאָבל  ִלי ׁשִ ה. ִאם ָאְמָנם ָהְרִדיפֹות ּבְ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ַמע ְוָהֵבן ֵהיֵטב ַמה ּשׁ ַהט ָאְזְנָך ּוְלָבְבָך ּוׁשְ
ַחְסּדֹו ֵהם עֹוִלים  ים ּבְ ִהְקּדִ י ָהְרפּואֹות ׁשֶ ַרְך. ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ה ּבְ ה טֹוָבה ְמֻרּבָ ִמּדָ

ְלחֹוִלים  ֲאִפּלּו  ּמֹוִעיִלים  ֶ ּשׁ ה,  ֵאּלֶ ּכָ ֶפׁש  ַהּנֶ ְרפּואֹות  ֲעַדִין  ָהיּו  לֹא  ֵמעֹוָלם  י  ּכִ ַהּכֹל,  ַעל 
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אי ִיְגֹמר ְלטֹוָבה  יָחא. ּוְדַבר ה' ָיקּום ְלעֹוָלם. ּוְבַוּדַ ִעְקבֹות ְמׁשִ לּו ּבְ ים ַהּלָ ִעּתִ ּבָ ים ׁשֶ ֲאנּוׁשִ

י ַחְסֵדי ה' לֹא ָתְמנּו ְולֹא ָכלּו ַרֲחָמיו ְלעֹוָלם. ּוְמַעט  ָך, ּכִ ׁשֶ ָך, ְוַאל ַיַעְזְבָך ְוַאל ִיּטְ ם ִעּמְ ּגַ

ַחְסּדֹו ְוטּובֹו  ּבְ ִבים ְלַהֲאִמין  ה ָאנּו ְמֻחּיָ ִמּזֶ ְויֹוֵתר  ְויֹוֵתר  ׁש,  ָכל יֹום ַמּמָ ּבְ ה ָאנּו רֹוִאין  ִמּזֶ

ֵאינֹו ִנְפָסק ְלעֹוָלם. דֹול ׁשֶ ַהּגָ

ה ִליׁשּוָעְתָך. ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ. ב ָוֶנֶפׁש ּוְמַצּפֶ ְבֵרי ָאִביָך ַהּכֹוֵתב ִמּלֵ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

קכה

ב תקצ"ד לפ"ק. ׁשֶ ַרְך, יֹום ד' ַוּיֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ִבי ֶהָעָבר.  ְכּתָ ְלּתָ ִמּמִ ּבַ ּקִ ְראֹוִתי ּגֶֹדל ַהַחּיּות ׁשֶ דֹול ּבִ י, ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת ּגָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ִנְפָסק  ֵאינֹו  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ְוַחְסּדֹו  יׁשּוָעתֹו  ּבִ ִמיד  ּתָ ָך  ַנְפׁשֶ ח  ּמַ ְיׂשַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ֵני  ׁשְ ָידֹו  ַעל  ְלָך  י  ַלְחּתִ ְוׁשָ ָיִאיר,  ֵנרֹו  ַכי  ָמְרּדְ י  ַרּבִ אן  ִמּכָ ָנַסע  ָסמּוְך  ֶזה  ְוַהּיֹום  ְלעֹוָלם. 

ן  ַרְך, ַעל ּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ָך ּבְ אי ְיַחּיּו ַנְפׁשְ יָקם, ּוְבַוּדַ ֶפר ֶהָחָדׁש ְלַהְעּתִ ֻקְנְטֵרִסים ֵמַהּסֵ

ן ָזָכר  ּנֹוַלד ָלנּו ּבֵ ׂשֹוָרה ַהּטֹוָבה ׁשֶ ִני ַעל ְיֵדי ַהּבְ ְחּתַ ּמַ ֹאד ׂשִ ה ְלַהֲאִריְך. ּוַמה ּמְ ֵאין צֶֹרְך ַעּתָ

ל טֹוב. ְוַעל ָידֹו  ָרֵאל ְלִסיָמן טֹוב ּוְלַמּזָ ְהֶיה ָלֶהם ְוָלנּו ּוְלָכל ִיׂשְ ּיִ ַזע קֶֹדׁש, ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ִמּגֶ

י  ל טֹוב ִליִדיִדי ַרּבִ ָמר ִיְפַרח ְוכּו', ְוֹתאַמר ְלַמֲעִני ַמּזָ ּתָ יק ּכַ יק ֵיְלכּו יֹוְנקֹוָתיו ַצּדִ ִיְצַמח ַצּדִ

טֹובֹות  ׂשֹורֹות  ּבְ ִמיֵענּו  ַיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ְוֶחְדָוה,  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ָמֵלא  ֶפה  ּבְ ָיִאיר  ֵנרֹו  ַנְחָמן 

נּו  ַנְפׁשֵ דּות  ּפְ ְוַעל  ֻאּלֹוֵתינּו  ּגְ ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלָכל  טֹוב  ר  ְמַבּשֵׂ בֹוא  ּיָ ׁשֶ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ִמיד,  ּתָ

ְחֶיה ְמֵהָרה, ְוִיְהֶיה  ֵלָמה ְלזּוָגְתָך ּתִ ַלח ְרפּוָאה ׁשְ ַרְך ִיׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ָיֵמינּו ָאֵמן. ְוַהּשׁ ְמֵהָרה ּבְ ּבִ

ְמָחה. ִמיד, ְותּוַכל ַלֲעבֹד ֶאת ה' ִמּתֹוְך רֹב ׂשִ ֵביְתָך ּתָ ְלָוה ּבְ לֹום ְוׁשַ ׁשָ

ַעְדֶכם. יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

נּו  נּו ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ אֹון ֻעּזֵ י ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר ֶנֶכד ּגְ ִתיק ַרּבִ לֹום ְיִדיֵדנּו ַהּוָ ׁשְ ְוִתְפֹרס ּבִ
ְלתֹוָרה  לֹו  ִויַגּדְ "ל  ּנַ ּכַ טֹוב  ל  ַמּזָ ּבְ ְלַמֲעִני  ּוְתָבְרכֹו  ִלְבָרָכה,  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ ֵזֶכר 

ן ְיִהי ָרצֹון. ִנים ָאֵמן ּכֵ ים טֹוִבים ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ ה ּוְלַמֲעׂשִ ּוְלֻחּפָ
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קכו

ה תקצ"ד לפ"ק. ץ ג' ַדֲחֻנּכָ ם, אֹור ְליֹום ב' ִמּקֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ַנאי  ּפְ ִלי  ְוֵאין  ה,  ַעּתָ ְבָך  ִמְכּתָ י  ְלּתִ ִקּבַ ָך.  ִעּמְ ה'  י  ּכִ ַחת  ּתֵ ְוַאל  יָרא  ּתִ ַאל  ְלָך,  לֹום  ׁשָ
ל  ּדֵ ּתַ ה ִמׁשְ ר ַאּתָ ִעְנָין ֲאׁשֶ ה ּבְ ְכּתֹב. ְוִהּנֵ ם ֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּלִ ֲאִריכּות, ּגַ יְבָך ּבַ ַלֲהׁשִ

ָעְלָך  ם ה' ּפָ ּלֵ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ֵהַטְבּתָ ֲחָסֶדיָך. ְיׁשַ ת קֶֹדׁש ַהּבָ ּבַ יק ָצְרֵכי ׁשַ ֲעבּוִרי ְלַהְסּפִ

ְך ְלהֹוִדיַע  ל ּכָ ּתֹוֵקק ּכָ ה ִמׁשְ ֵלָמה ֵמִעם ה'. ַאְך ֵאיִני יֹוֵדַע ַעל ָמה ַאּתָ ָך ׁשְ ְרּתְ ּכֻ ּוְתִהי ַמׂשְ

ַתְבּתָ  ּכָ ֶ ַעְצִמי ֵאיִני יֹוֵדַע, ּוַמה ּשׁ ת קֶֹדׁש. ּוֶבֱאֶמת ֲאִני ּבְ ּבַ ה ֲאִני ָצִריְך ַעל ׁשַ ּמָ ֵפרּוׁש ּכַ ְלָך ּבְ

ה יֹוֵדַע  י ַאּתָ ר, טֹוב ְוָיֶפה, ִאם ּתּוַכל ְלָהִביא עֹוד ָמעֹות ַמה ּטֹוב, ּכִ ל ּפֹה ֶקַמח ּוָבׂשָ ְלַקּבֵ

ת  ּבַ ַעד ֵעִצים ְוֵנרֹות, ְוַגם ֶזה הּוא ָצְרֵכי ׁשַ בּוַע ֶזה ּבְ ׁשָ ם ּבְ ּלֵ ִרּבּוי ַהֶהְכֵרִחּיּות. ַוֲאִני ָצִריְך ְלׁשַ

ר  לֹום ַהּכֹל, ַרק ֲאׁשֶ יל ֲעֵליֶכם ַחס ְוׁשָ ים. ַאְך ֵאיִני ַמּטִ ָאֵרי ַהֶהְכֵרִחּיּות ָהַרּבִ קֶֹדׁש, ְוֵכן ׁשְ

יֹום ב' ֶאְכּתֹב ְלָך  ם ּבְ ֵ ַעְדֶכם. ְוִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ה ְוִיְגֹמר ּבַ כֲֹחֶכם ֲעׂשּו, ַוה' ַהּטֹוב ַיֲעׂשֶ ִיְהֶיה ּבְ

ל  י ֲעַדִין לֹא ִקּבֵ ָתב ֶזה ָנחּוץ ְמֹאד, ּכִ י מֹוֵסר ּכְ ָלל, ּכִ ַנאי ְלַהֲאִריְך ּכְ ה ֵאין ּפְ עֹוד. ֶיֶתר ִמּזֶ

ה  ַע. ְוִהּנֵ ׁשֵ ה ָצִריְך ְלִהּוָ ַאּתָ ֶ ָכל ַמה ּשׁ יַע ְלָך ּבְ ָך ְויֹוׁשִ ח ַנְפׁשְ ּמַ ַרְך ְיׂשַ ם ִיְתּבָ ֵ ִבים. ְוַהּשׁ ְכּתָ ַהּמִ

ְנָין, יֹוֵסף ה' ֲעֵליֶהם  ה אֹוְרִחים יֹוֵתר ִמּמִ ּמָ ן ּכַ ם ּכֵ ת קֶֹדׁש ֶהָעַבר ָהָיה ּגַ ּבַ ה ָלֵאל ַעל ׁשַ ִהּלָ ּתְ

ר  יָקם, ְוָהִעּקָ ַרְך ַיַעְזֵרנּו ְלַהְסּפִ ם ִיְתּבָ ֵ ה אֹוְרִחים. ַהּשׁ ּמָ ֵביִתי ּכַ ֲארּו ּבְ בּוַע ֶזה ִנׁשְ ׁשָ ְוכּו'. ְוַגם ּבְ

ֲעִדי ְוכּו'. אּו ְלָכאן. ה' ִיְגֹמר ּבַ ִביל ֶזה ּבָ ׁשְ ר ּבִ ם ֲאׁשֶ יָקם ָצְרֵכי ַנְפׁשָ ְלַהְסּפִ

ַעְדֶכם. יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

קכז

ה תקצ"ד לפ"ק. ֲחֻנּכָ ם, אֹור ְליֹום ה' ו ּדַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

דֹוׁש. ה ַהּקָ ֶהָאַרת ֲחֻנּכָ , ּבְ ּךָ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ ָיֵאר ה' ּפָ

ְפָרט ַמה  דֹול. ּבִ ה, ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת ּגָ ְבָך קֶֹדם ַהְדָלַקת ֵנר ֲחֻנּכָ י ִמְכּתָ ְלּתִ ָעה ֶזה ִקּבַ ׁשָ ּבְ
ַתְבּתָ ְלַאֶדעס ִליִדיִדי ר"ש ֵנרֹו ָיִאיר, ִהְצַלְחּתָ  ּכָ ֶ ִעְנַין ַמה ּשׁ ֵהַטְבּתָ ַלֲעׂשֹות ּבְ ֶ ּשׁ

ה  ַכּמָ דֹול ּבְ ה ּוְזכּות ּגָ יָת ִמְצָוה ַרּבָ ָעׂשִ ֶ ה ָלֵאל. ִאם ָהִייָת יֹוֵדַע ַמה ּשׁ ִהּלָ ִרי ּתְ יָת ּפְ ְוַגם ָעׂשִ
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<חודש>

קפה ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

ר ֲעָזַרִני ַעד ּכֹה. ְוָכֵעת  ם ֲאׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ ְמָחה. ּבָ אי ָהִייָת ָמֵלא ׂשִ ַוּדַ י ְויֹוֵתר ּבֹו, ּבְ ֳאָפִנים, ֵהן ּבִ

ֲאִני  ים עֹוְמִדים ָעַלי ׁשֶ ָתב ֶזה ָנחּוץ ְמֹאד, ַוֲאָנׁשִ י מֹוֵסר ּכְ ָלל ְלַהֲאִריְך, ּכִ ַנאי ּכְ ֵאין ִלי ּפְ

ם  ים ְוִנְפָלאֹות ּגַ נּו ִנּסִ ה ִעּמָ ה, ְוֵכן ַיֲעׂשֶ ל ֲחֻנּכָ ס ׁשֶ ַהּנֵ ֵחנּו ּבְ ּמְ ם. ַוה' ְיׂשַ ר ִעּמָ ֻמְכָרח ְלַדּבֵ

בֹוא  ּתָ ָמָחר  יֹום  ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ְוִאם  ְמָחה.  ׂשִ רֹב  ִמּתֹוְך  ֱאֶמת  ּבֶ ירֹו  ְלַהּכִ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ה  ַעּתָ

ָעַבר ּפֹה. ֶ ר ְלָך ַמה ּשׁ ִנים ֲאַסּפֵ לֹום, ּוָפִנים ֶאל ּפָ ְלׁשָ

ַעְדָך. יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

קכח

ֵטֵבת תקצ"ד לפ"ק. ָרה ּבְ ם, יֹום א' ֲעׂשָ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

לַֹח ְלָך עֹוד.  עּוִרים ִלׁשְ ֵני ַהּנְ י ִלְקרֹא ּבְ ַלְחּתִ ְנְטֵרִסים, ְוׁשָ ה ִעם ַהּקֻ י ַעּתָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ייֶגיִריל  ְוַהּזֵ ְזהּוִבים  ֵני  ׁשְ ֶרת ַרק  ִאּגֶ י ׁשּום  ְלּתִ ִקּבַ ּלֹא  ׁשֶ ִלי  ה  ְמֻדּמֶ ּכִ ּוְביֹום ב' 

ן.  י ּכֵ ְלּתִ ּלַ ִתי ְוַגם ִהְתּפַ ה ַעל ִמּטָ ֵעת ָחלּוׁש ְקָצת, ְוָכל ַהּיֹום ָהִייִתי ֻמּטֶ ה ֲאִני ּכָ עֹון[. ְוִהּנֵ ]ׁשָ

ּכַֹח  ִלי  ֵאין  ׁשֶ ִבין  ּתָ ּוֵמֵאֶליָך  ַרְך.  ִיְתּבָ דֹול  ַהּגָ מֹו  ׁשְ ְלַמַען  ָקרֹוב  ּבְ ִיְסָעֵדִני  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ּנּו  ַמע ִמּמֶ ׁשְ ּיִ י ַיֲעקֹב ְלֵביתֹו ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ בֹוא ַרּבִ ּיָ ׁשֶ ּכְ ם  ֵ ָלל, ְוִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ְלַהֲאִריְך ּכְ

ל ָאָדם ָצִריְך  ּכָ ה ֵמִעְנַין ָהֵעָצה ׁשֶ ְרנּו ַהְרּבֵ ּבַ ת ּדִ ּבָ ׁשַ ה ָלֵאל ֶאְתמֹול ּבְ ּבּוִרים טֹוִבים. ּוְתִהּלָ ּדִ

ּבּוִרים  ּדִ ְרנּו  ְוִדּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ֲחִדי  ַהּתֹוָרה  י  ְוָחַזְרּתִ ְוכּו'.  ַנְפׁשֹו  יל  ְלַהּצִ ה  ַהְרּבֵ ֵעצֹות 

ָראּוי. ים ִנְפָלִאים. ַאְך ִמי יֹוֵדַע ִאם יּוַכל ְלָאְמָרם ְלָך ּכָ ְוִחּדּוׁשִ

ַעְדָך. יר ּבַ ַאֲהָבה ּוַמְעּתִ ִמיד ּבְ לֹוְמָך ּתָ ְבֵרי ָאִביָך ַהּדֹוֵרׁש ׁשְ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

י  ם, ּכִ עֹוֵמד ׁשָ ָמקֹום ׁשֶ ָעה ּבְ ֶדר, ְוַאְרּבָ ּסֵ ה ּכַ ִחּלָ ה ֻקְנְטֵרִסים, ַהְינּו ֶאָחד ִמּתְ ָ ל ֲחִמּשׁ ְיַקּבֵ
ַעְצְמָך  ּוְתָזֵרז  ֶזה,  ּבָ ּה  ִמּנָ ָנְפָקא  ְוֵאין  ה.  ַהְרּבֵ ֶדר  ּסֵ ּכַ ה  ַעּתָ לַֹח  ִלׁשְ ר  ֶאְפׁשָ ִאי 

ֱאֶמת, ְותֹוִציא ֵמֶהם  ָמם ּבֶ ַקּיְ ּתְ ַרְך ַיֲעזֹר ְלָך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ְלָחם ְלֹפה. ְוַהּשׁ יָקם ְמֵהָרה ּוְלׁשָ ְלַהְעּתִ

ַרְך ּוְבתֹוָרתֹו. ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ִמיד ּבְ ק ּתָ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת, ְלִהְתַחּזֵ ּיֹות ֵעצֹות ֲעֻמּקֹות ּבְ ֵעצֹות ֲאִמּתִ

"ל. ָטן, ָנָתן ַהּנַ ַהּקָ
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קכט

ם, אֹור ְליֹום ב' ַוְיִחי תקצ"ד לפ"ק. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי ֵנרֹו ָיִאיר. לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ֲעָזַרִני  ַרֲחָמיו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ׁשֶ ְוַדע  ְלַנַחת,  ִלי  ְוָהָיה  י  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ
ר  ר ְלַדּבֵ ָכל יֹום ִאי ֶאְפׁשָ ּבְ עֹוֵבר ָעַלי  ֶ ה ָלֵאל. ּוַמה ּשׁ ִהּלָ ּתְ י ְלֵאיָתִני  ְוָחַזְרּתִ

ָתם ִמי  ָכל יֹום. ּוִמן ַהּסְ ָעַבר ָעָליו ּבְ ֶ יד ָלָאָדם ַמה ּשׁ יַח ַיּגִ ׁשִ ּמָ ַמְענּו ׁשֶ י ַרּבֹות ׁשָ ָלל, ּכִ ֶזה ּכְ ּבָ

ָכל ַמה  יֵעִני ּבְ ַרְך ְיַרֵחם ָעַלי ְויֹוׁשִ ם ִיְתּבָ ֵ ה ִעּמֹו יֹוֵתר. ַהּשׁ ים ַנֲעׂשֶ לּוִיים ּבֹו יֹוֵתר ֲאָנׁשִ ּתְ ׁשֶ

ֲאִני  ג", ׁשֶ ִצּפֹור ּבֹוֵדד ַעל ּגָ י ָוֶאְהֶיה ּכְ ַקְדּתִ ים קב( "ׁשָ ִהּלִ י ָעַלי ֶנֱאַמר )ּתְ ע, ּכִ ׁשַ ֲאִני ָצִריְך ְלִהּוָ ֶ ּשׁ

עּור.  ִלי ׁשִ ְמַעט ּבְ י ֵהם ּכִ ּלִ דֹוִלים, ְוָהְרִדיפֹות ׁשֶ ֲחָסָדיו ּוְבַרֲחָמיו ַהּגְ ֲאִני יֹוֵדַע ּבַ ֶ יֹוֵדַע ַמה ּשׁ

ת ֶהָעַבר ָהיּו  ּבָ ל. ּוְבׁשַ ּבָ ל ּכַֹח ַהּסַ ׁשַ י ֵכן ּכָ ֲחָסִדים ִנְפָלִאים, ַאְך ַאף ַעל ּפִ ִאם ָאְמָנם ַהּכֹל ּבַ

ֵנרֹו  ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ ָבר  ּוִמּכְ ֵמַהְייִסין,  ִאיֶציֶלי  י  ַרּבִ ּוְבנֹו  לֹֹמה  ׁשְ י  ַרּבִ ִני  ּוְמֻחּתָ אֹוְרִחים,  ֶאְצִלי 

נּו ַהּנֹוְבִעים  ַדְרּכֵ ים ְוָנִאים ּכְ ּיִ ּבּוִרים ֲאִמּתִ ְרנּו ּדִ ְלָחן, ְוִדּבַ ֻ י ֵאֶצל ַהּשׁ ְבּתִ ת ָיׁשַ ּבָ ָיִאיר. ּוְבֵליל ׁשַ

ַעִים  ּמֵ ּבַ י  ּלִ ׁשֶ ֵמחּוׁש  ִלי  יַע  ִהּגִ ֲחִרית  ׁשַ ת  ְסֻעּדַ ת  ְתִחּלַ ּבִ ת  ּבָ ׁשַ ּוְביֹום  ּנֹוְבִעים.  ׁשֶ קֹום  ִמּמָ

ָמקֹום ַאֵחר[. ְוַאַחר  בָֹאר ּבְ ַנת תר"ה לפ"ק ַכּמְ ְ ה ִבּשׁ ק ִמּזֶ ּלֵ ר ִנְסּתַ חּוׁש ֲאׁשֶ יק: הּוא ַהּמֵ ְעּתִ ]ָאַמר ַהּמַ

ֵאב  ר ָעַלי ַהּכְ ֲהִקיִצי ִהְתַגּבֵ ַרְך. ְוֵתֶכף ּבַ ַחְסּדֹו ִיְתּבָ י ְקָצת ּבְ ְנּתִ זֹון ְוָיׁשַ ת ַהּמָ ְרּכַ י ּבִ ַרְכּתִ ְך ּבֵ ּכָ

י ָהיּו ִלי  ֲעׂשֹות, ּכִ ָלל ַמה ּלַ י ּכְ ל ַעד ָסמּוְך ְמֹאד ְלִמְנָחה; ְולֹא ָיַדְעּתִ ְמֻבְלּבָ י ּכִ ְבּתִ ְמֹאד, ְוָיׁשַ

ַחְסּדֹו לֹא ֲעָזַבִני  ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ל אֹוִתי, ַאְך ַהּשׁ ּסּוִרים ָרצּו ְלַבְלּבֵ ָבִרים ִנְפָלִאים ְמֹאד, ְוַהּיִ ּדְ

ַוֲעָזַרִני  ַחְסּדֹו  ְוַגם הֹוִסיף  ְמֹאד,  ָלֶעֶרב  ְסָעַדִני ָסמּוְך  ַמִים  ָ ַהּשׁ ּוִמן  י,  ִעּמִ ַחְסּדֹו  ְוִהְפִליא 

ֲהִקיִצי  ָבִרים ִנְפָלִאים ְמֹאד; ּוַבּבֶֹקר ּבַ ה ָלֵאל ָהיּו ּדְ ר ָחַנִני; ּוְתִהּלָ ל ֲאׁשֶ ים ֶאת ּכָ ַרּבִ יד ּבָ ְלַהּגִ

י  ְמַעט לֹא ָיכְֹלּתִ ׁש, ּכִ ָאַפס ּכִֹחי ַמּמָ י ֵאיֶזה ֻחְלׁשֹות ַעד ׁשֶ ּתִ ֵטֵבת ֶנֱחַלׁשְ ָרה ּבְ הּוא ֲעׂשָ ׁשֶ

ל  נֹו ׁשֶ ְדָרׁש ָלמּול ּבְ י ְלֵבית ַהּמִ דֹול ָהַלְכּתִ ִכיָבה. ּוְבדַֹחק ּגָ ׁשְ ל ּבִ ּלֵ י ְלִהְתּפַ ֵליֵלְך, ְוֻהְכַרְחּתִ

ֻחְלׁשֹות ַעד ָהֶעֶרב. ּוְביֹום  י ּבְ ַכְבּתִ י ְלֵביִתי ְוׁשָ , ְוָחַזְרּתִ יּהַ ַעל ַמּגִ י ַיֲעקֹב ּבַ ן ַרּבִ ים ּבֶ י ַחּיִ ַרּבִ

ּנּוי ְלטֹוָבה. ה ָלֵאל ָהָיה ִלי ׁשִ ִהּלָ ב' ּתְ

ְויֹום  ֶהָעַבר  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָעַלי  ָעַבר  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ְמַעט  ְכּתֹב  ִמּלִ ק  ְלִהְתַאּפֵ י  ָיכְֹלּתִ לֹא  ְוִהּנֵה 
ִעְנַין ֲעבֹוַדת ה'.  ּסּוִרים ּבְ ר ַהּיִ י ִעּקַ ם, ּכִ ה ִמן ַהּיָ ִטּפָ אי ֵאין ֶזה ּכְ ַאֲחָריו, ּוְבַוּדַ ּלְ ׁשֶ

ָאז  ָעי  ֲעׁשֻ ׁשַ תֹוָרְתָך  ְולּוֵלא  ָלל,  ּכְ ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  אי  ַוּדַ ּבְ בּוַע  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ָעַבר  ֶ ּשׁ ּוַמה 

ת ַהּתֹוָרה  ְרּכַ ה ְצִריִכין ְלָבֵרְך ּבִ ה ְוַכּמָ ּמָ י ֵמָחָדׁש ּכַ ּתִ ׁשְ ּבֶֹקר ִהְרּגַ י ְבָעְנִיי. ְוַהּיֹום ּבַ ָאַבְדּתִ

לֹא ַהּתֹוָרה ֵאיִני יֹוֵדַע ֵאיְך ְיכֹוִלים  י ּבְ נּו ְוכּו' ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו, ּכִ ַחר ּבָ ר ּבָ ְמָחה ֲאׁשֶ ׂשִ ּבְ
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י ִאם ַעל  ּכִ ְסִמיָכה  ִלי ׁשּום  ֵאין  לֹום,  ְלׁשָ ִאים  ַהּבָ ָיִמים  זֹוֵכר  ֲאִני  ׁשֶ ּכְ ה  ַעּתָ ְוַגם  ִלְחיֹות. 

ימֹות. ְוַעל  ׁש ִלי עֹוד ִלְחיֹות ְוִלְנׁשֹם ְנׁשִ ּיֵ ֶהם אּוַכל ְלַבּלֹות ָיַמי ׁשֶ ה, ּבָ ִפּלָ ַהּתֹוָרה ְוַעל ַהּתְ

ל  ם ְסָבבּוִני ִמּכָ י ְסָבבּוִני ּגַ ַרְך. ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ל ְלַהּשׁ ה ְצִריִכין ְלַהּלֵ ָ ְקֻדּשׁ יָמה ּדִ יָמה ּוְנׁשִ ל ְנׁשִ ּכָ

יָמה ִלְנׁשֹם. ׁשִ ַעם ַהּנְ ָכל ּפַ יִחים ָלנּו ּבְ ָיָדם, ּוַמּנִ ַרְך לֹא ֲעָזַבִני ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַצד, ַאְך ַהּשׁ

י,  ִחים ַעל ִלּבִ ּנָ ּמֻ י ֵמֲחַמת ׁשֶ ּלִ ּסּוִרים ׁשֶ ה ִלְכּתֹב ְלָך ְמַעט ִמּיִ י ַעּתָ ְרּכִ ְוִהּנֵה ָיָצאִתי ִמּדַ
ַעְצְמָך  ק  ְלַחּזֵ ְרָמִזים  ה  ִמּזֶ ְלָהִבין  ּתּוַכל  אּוַלי  ְוַגם  ִלי.  ְוִיְרַוח  יָחה  ָאׂשִ י  ָאַמְרּתִ

ֻעּלֹות טֹובֹות,  ַרְך עֹוֵזר ִלי ִלְפעֹל ּפְ ם ִיְתּבָ ֵ י ֵכן ַהּשׁ ה ַאף ַעל ּפִ י ִהּנֵ ם. ּכִ ה ׁשָ ַאּתָ ָמקֹום ׁשֶ ּבְ

ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלָקְרָבם  ָאָדם  ֵני  ּבְ ִעם  ר  ּוְלַדּבֵ דֹול,  ַהּגָ ַחְסּדֹו  ּבְ ה  ֵאּלֶ ּכָ ים  ְקדֹוׁשִ ְסָפִרים  ר  ְלַחּבֵ

י ִרְבבֹות  ֵהם ְוָכֵהם ֶאֶלף ֲאָלִפים ְוִרּבֵ ַרְך. יֹוִסיף ה' ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ר ַעד ּכֹה ֲעָזַרִני ַהּשׁ ַרְך. ֲאׁשֶ ִיְתּבָ

קֹוֵרא  ִאם  י  ּכִ ר  ְיֻסּפַ י  ּכִ ן  ְיֻאּמַ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ה  ֵאּלֶ ּכָ ִנְפָלאֹות  ה  ְוָעׂשָ ַעל  ּפָ ִמי  ְוכּו'.  ָעִמים  ּפְ

ַהּדֹורֹות ֵמרֹאׁש ְוכּו'.

ר  ֲאׁשֶ דֹוׁש. ּכַ ִצּלֹו ַהּקָ ְסּתֹוְפִפים ּבְ ל ַהּמִ ָך ְוִעם ּכָ ַרְך ַמְפִליא ֲחָסָדיו ִעּמְ ם ִיְתּבָ ֵ ּוְכמֹו ֵכן ַהּשׁ
ִפּלֹות  ּתְ יָחְתָך ּבַ ה ְמָפֵרׁש ׂשִ י ֵכן ַאּתָ ַאף ַעל ּפִ ְבָך, ׁשֶ ִמְכּתָ ָעִמים ּבְ ה ּפְ ּמָ ֲאִני רֹוֶאה ּכַ

ְמָצא  ר ּתִ ִני ַוֲחַזק, ְוָכל ֲאׁשֶ ה. ֲחַזק ּבְ דֹוׁשָ ֶזה ּוְבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהּקְ נּו ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ּלָ ַהּנֹוָראֹות ׁשֶ

ר  י ִעּקַ ָך. ּכִ ַח ֶאת ַנְפׁשֶ ּמֵ ק ַעְצְמָך ְלׂשַ ּתּוַכל ְלַחּזֵ ֶ ה ַמה ּשׁ ה, ַוֲעׂשֵ כֲֹחָך ֲעׂשֵ ָיְדָך ַלֲעׂשֹות ּבְ

ָך  ַנְפׁשְ ַח  ּמֵ ְלׂשַ ִלי  ְוַיֲעזֹר  ֲעָזַרִני  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַאְך  חֹוָרה  ׁשְ ָרה  ַהּמָ הּוא  י  ּלִ ׁשֶ ּסּוִרים  ַהּיִ

ַנאי ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר. ִמיד ְוֵאין ּפְ יׁשּוָעתֹו ּתָ ּבִ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

קל

מֹות תקצ"ד לפ"ק. אֹור ְליֹום ב' ׁשְ

ִני ֲחִביִבי ֵנרֹו ָיִאיר. ֲאהּוִבי ּבְ

ָלל ֲעַדִין ְלָהִכין ַעְצִמי ְוִלְנסַֹע.  ֵאין ֲאִני ַמְתִחיל ּכְ ַדע ׁשֶ ָבר ּתֵ י. ְוִקּצּור ַהּדָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ְוַיְכִריחּו אֹוִתי  ם  ָ ִמּשׁ ֶרת עֹוד  ִאּגֶ ִלי  יַע  ַיּגִ ִאם  ַאְך  ָלל,  ּכְ ִלְנסַֹע  ִלְבִלי  ּוְרצֹוִני 

בּוַע  ׁשָ ע ּבְ ָתם לֹא ֶאּסַ ְרֶאה ִמן ַהּסְ ב ַעְצִמי ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג. ּוְכִפי ַהּנִ ֵ ִלְנסַֹע, ָאז ַאְתִחיל ְלַיּשׁ
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יַע ִלי ֵאיֶזה  ם ִאם ִהּגִ ֵ יֹום ב' ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ׁשּוָבה ּבְ י עֹוד ּתְ ּנִ ל ִמּמֶ אי ּתּוַכל ְלַקּבֵ ֶזה, ּוְבַוּדַ

ע  ם ֶאּסַ ֵ ת ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ּבָ ָלל, ַרק ַאַחר ׁשַ י ִלְבִלי ִלְנסַֹע ּכְ ְעּתִ ה ּדַ ם. ּוְלֵעת ַעּתָ ָ ֶרת ִמּשׁ ִאּגֶ

ת קֶֹדׁש  ּבַ י ֵכן ִאם לֹא ּתּוַכל ָלבֹוא ְלּפֹה ַעל ׁשַ ַרְך. ְוַאף ַעל ּפִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ְלאּוַמאן ּבְ

קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ַאַחר  י  ּכִ קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ קֶֹדם  יֹום  ֵאיֶזה  ּבְ בֹוא  ּתָ ׁשֶ טֹוב  ְלטֹוָבה,  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ

בֹוא ְלֹפה ַעל  ּיָ נּו ַז"ל, ָראּוי ׁשֶ י ַנְחָמן ֶנֶכד ַרּבֵ ם ַרּבִ ע ְלאּוַמאן ִאם ִיְרֶצה ה'. ּגַ ָסמּוְך ֶאּסַ ּבְ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַיַעְזרֹו  ן  ּכֵ ָלֶזה.  ְרצֹונֹו  ׁשֶ י  ַמְעּתִ ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ

ק  ֱחׁשָ ִניעֹות ְיכֹוִלין ְלָהִבין ּגֶֹדל ַמֲעַלת ַהּנֶ י ֵמַהּמְ ִניעֹות, ּכִ ל ַהּמְ ר ּכָ ּבֵ אֹות ְרצֹונֹו ּוְלׁשַ ְלַמּלְ

דּוַע ָלנּו. ּיָ ּכַ

ִלְבָרָכה,  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  ַאְייִזיק  י  ַרּבִ נֹוַח  ַהּמָ ַאת  ַצּוָ ֵמִעְנַין  ֲחָדׁשֹות  ִני  הֹוַדְעּתַ ה  ַעּתָ ּוְלֵעת 
ֶדֶרְך  ה ְמאּוָמה. ַוה' ַהּטֹוב ַיְנֵחִני ּבְ י ִמּזֶ ַמְעּתִ ה לֹא ׁשָ י ַעד ֵהּנָ ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת, ּכִ

ה ָעַלי  ׁשֶ ּקָ ם, ׁשֶ ִסיָעה ְלׁשָ ְלטּול ַהּנְ יֵלִני ִמּטִ ב ִסּבֹות ְלטֹוָבה ְלַהּצִ ָהֱאֶמת ְוָיחּוס ָעַלי ִויַסּבֵ

בּוַע ֶהָעַבר.  ׁשָ י ּבְ ַלְחּתִ ָ ּשׁ ִבי ַהקֹוֶדם ׁשֶ ְכּתָ ִבין ִמּמִ ר ּתָ ֲאׁשֶ י ֵאין ִלי ׁשּום ּכַֹח ָלֶזה, ּכַ ְמֹאד ּכִ

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ִחיָצה  ַהּנְ ּוֵמֲחַמת  ה,  ֶאֱעׂשֶ ְרצֹונֹו  ּכִ ְלַבד  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַעל  ַעְצִמי  סֹוֵמְך  ַוֲאִני 

ְלַהֲאִריְך עֹוד.

ֶרְסֶלב. ָטן, ָנָתן ִמּבְ ְבֵרי ָאִביָך. ַהּקָ ּדִ

קלא

ם, יֹום ד' ָוֵאָרא תקצ"ד לפ"ק. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ֲאִני ׁשֹוֵלַח ֵאָליו ְוהּוא  ִבי ׁשֶ ם ִמְכּתָ ים ַנחּום ֵנרֹו ָיִאיר, ּגַ י ַחּיִ ַלח ִלי ַרּבִ ָ ּשׁ ֶרת ׁשֶ ל ִאּגֶ ַקּבֵ ּתְ
]ּדַֹאר  ְזִוויִניָראְדֶקע  אְסט ִראׁשֹון  ּפָ ּבְ ְלחֹו  ְלׁשָ ְלָזֵרז  ְוִתְרֶאה  ן.  ּכֵ ם  ּגַ ֵאֶליָך  ִנְצָרְך 

ָיְדָך, ַרק  ּבְ יקֹו ָהְרׁשּות  ְלַהְעּתִ ְרֶצה  ּתִ ְוִאם  בֹו.  ִמְכּתָ ּבְ ב  ִנְכּתַ ֹתֶבת[  ]ְוַהּכְ ְוָהַאְדֶרעס  ָמִהיר[ 

ְמקֹום  ּבִ ִיְהֶיה  ַנחּום,  ים  ַחּיִ י  ְלַרּבִ ּפֹה  ָהָרצּוף  ֶרת  ְוָהִאּגֶ ֶזה.  ֵמֲחַמת  ְלחֹו  ְלׁשָ ב  ַעּכֵ ּתְ ּלֹא  ׁשֶ

ם.  ֱאָמִרים ׁשָ ָבִרים ַהּנֶ ל ַהּדְ ם ֵאֶליָך ֶנֶאְמרּו ּכָ י ּגַ י ֵאֶליָך. ּכִ ּנִ ל ִמּמֶ ה ִנְכָסף ְלַקּבֵ ַאּתָ ֶרת ׁשֶ ָהִאּגֶ

קּות  ַהִהְתַחּזְ ּוְבִעְנַין  קֹונֹו,  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ יָחה  ְוׂשִ ִהְתּבֹוְדדּות  ּבְ קּות  ַהִהְתַחּזְ ִעְנַין  ּבְ ְפָרט  ּבִ
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נּו  ַנְפׁשֵ ח  ּמַ ְיׂשַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ַהּזֹאת.  ֶרת  ָהִאּגֶ ְלּתָ  ִקּבַ ִאם  ֶכף  ּתֵ ִלי  ְוִתְכּתֹב  ְמָחה.  ׂשִ ּבְ

ִמיד. יׁשּוָעתֹו ּתָ ּבִ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך, ָנָתן ִמּבְ ּדִ

ֶרת  י ִיְהֶיה לֹו ְלַנַחת, ָהִאּגֶ ים ַנחּום ּכִ י ַחּיִ ּבּוִרים ְלַרּבִ ן ֵאיֶזה ּדִ ם ּכֵ ִבין ִלְכּתֹב ּגַ ם ֵמֵאֶליָך ּתָ ּגַ
ֵעת.  ּכָ ּפֹה  הּוא  ׁשֶ ָהַרב  ֲחַתן  ֶמעִריל  ׁשְ ן  ּבֶ יֹוֵסף  י  ַרּבִ ְיֵדי  ַעל  ְלחֹו  ְלׁשָ י  ֵהַכְנּתִ ה  ַהּזֶ

ֶרת  ִאּגֶ יַע  ִהּגִ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ָלל,  ּכְ ֶאְתמֹול  ָהָיה  לֹא  ִליַח  ָ ַהּשׁ ם  ּגַ ָלל,  ּכְ ָנַסע  ְולֹא  ב  ְוִנְתַעּכֵ

ם  ֵ ִיְרֶצה ַהּשׁ ַוֲאִני מּוָכן ִלְנסַֹע ִאם  רּוץ.  ּתֵ ִלי  ּבְ ם  ֲאִני ֻמְכָרח ִלְנסַֹע ְלׁשָ ׁשֶ ִריִמיְנְטׁשֹוק  ִמּקְ

י ֵיׁש ִלי ִעּכּוב ֵמֲחַמת  ת ּבֹא ְלָפָניו אֹו ְלַאֲחָריו, ּכִ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ָסמּוְך ְלָפָרׁשַ בּוַע ַהּבָ ׁשָ ּבְ

לֹום ְוכּו'. ַרְך יֹוִליֵכִני ְלׁשָ ם ִיְתּבָ ֵ ְרִטיס[. ְוַהּשׁ יֶלעט ]ּכַ ַהּבִ

אְסט  ַהּפָ ְיֵדי  ַעל  ָמָחר  ְלחֹו  ְלׁשָ י  ַדְעּתִ ּבְ ם  ִנְסּכַ ָבר  ּכְ ַנחּום  ים  ַחּיִ י  ְלַרּבִ ֶרת  ָהִאּגֶ ְוִהּנֵה 
ָך ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת,  ֶרת ִמּמְ ה ָהִאּגֶ יַע ִלי ַעּתָ ִהּגִ ֹפה, ַאְך ֵמֵאת ה' ָהְיָתה ׁשֶ ]ַהּדַֹאר[ ּדְ

ָך ַוֲאִני ׁשֹוֵלַח  י ִלְבִלי ִלְמנַֹע ַהּטֹוב ֵמִאּתְ ְבָך, ְוָאַמְרּתִ י ִמְכּתָ ְלּתִ ּלֹא ִקּבַ ה ָיִמים ׁשֶ ּמָ י ֶזה ּכַ ּכִ

ְולֹא  ם.  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ִאם  ָמָחר  יֹום  ּבְ ד  ּוִמּיָ ֶכף  ּתֵ ְלחֹו  ׁשְ ּתִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ַאְך  ֵאָליו,  ֶרת  ָהִאּגֶ ְלָך 

רֹות  ה ִאּגְ ּמָ ָבר ֵיׁש ְלָך ּכַ ה ָלֵאל ּכְ ְקָרֵאהּו ֵהיֵטב. ּוְתִהּלָ יקֹו, ַרק ּתִ ִביל ְלַהְעּתִ ׁשְ בֹו ּבִ ַעּכְ ּתְ

ֵמֵאֶליָך  י  ּכִ ָיְדָך,  ּבְ ָהְרׁשּות  ָקה,  ַהַהְעּתָ ָלל ֵמֲחַמת  ּכְ ִעּכּוב  ִיְהֶיה ׁשּום  ָיִפים, ַרק ִאם לֹא 

ְלאּוַמאן  ָלבֹוא  ֵרז  ְלִהְזּדָ ּיּוַכל  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ֵאָליו  יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְמֹאד  ָנחּוץ  ֶרת  ָהִאּגֶ ׁשֶ ִבין  ּתָ

ְרצֹונֹו ְוִכְרצֹון ְיֵרָאיו ַז"ל, ּוֵמֲחַמת ִרּבּוי  ה ְוִיְגֹמר ּכִ י. ַוה' ַהּטֹוב ַיֲעׂשֶ ִנים ִאּתִ ְלִהְתָראֹות ּפָ

ָלל. ר ְלַהֲאִריְך ּכְ ְטָרדֹות ִאי ֶאְפׁשָ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך, ָנָתן ִמּבְ ּדִ

קלב

ִמיִני תקצ"ד לפ"ק. ם, אֹור ְליֹום ה' ׁשְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ְוכּו', מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ֶרְך  ּדֶ ל ְיֵמי ֱהיֹוִתי ּבַ ָהָיה ִלי ּכָ ַער ׁשֶ י ִמּגֶֹדל ַהּצַ ְלָתה ַנְפׁשִ ׁש ּכָ ִני ֲחִביִבי ַמּמָ ָמה ֹאַמר ְלָך ּבְ
ֵעת  י ִאם ּבְ י ּכִ ְעּתִ י ְלַהֲעִביר ִמּדַ ָך, ְולֹא ָיכְֹלּתִ ֶרת ֵמִאּתְ ּלֹא ָהָיה ִלי ׁשּום ִאּגֶ ֵמֲחַמת ׁשֶ

ַעם  ָכל ּפַ ְך ּבְ י ַהּכֹל, ֲאָבל ַאַחר ּכָ ְעּתִ י ַעְצִמי ְלַהֲעִביר ִמּדַ ִהְכַרְחּתִ ֵאיֶזה ֲעבֹוָדה ׁשֶ ָעְסִקי ּבְ
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ּסּוִרים  ָכל ַהּיִ ה ְמֹאד ּבְ ה ַהְרּבֵ ל אֹוִתי ַהְרּבֵ ְלּבֵ ַער ּבִ ַער. ְוֶזה ַהּצַ י ִמּגֶֹדל ַהּצַ ְעּתִ ְקָטה ּדַ לֹא ׁשָ

י  ר ִאם ֶהֱחֵייָת ֶאת ַנְפׁשִ ה. ָמה ֹאַמר ָמה ֲאַדּבֵ ִמים ָהֵאּלֶ ָכל ַהּיָ ָעְברּו ָעַלי ּבְ ְתָקאֹות ׁשֶ ְוַהְרּפַ

ֵלא ִפי  ַרְך. ִיּמָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ אּוַמאן, ֵהַטְבּתָ ַלֲעׂשֹות ּבְ ְבָך ּבְ ר ָמָצאִתי ִמְכּתָ ֲאׁשֶ ְמֹאד ּכַ

ִליַח,  ָ ְבָך ֶאְתמֹול ְוַגם ַהּיֹום ַעל ְיֵדי ַהּשׁ י ִמְכּתָ ְלּתִ ם ּפֹה ִקּבַ ר ַעד ּכֹה ֲעָזָרנּו, ּגַ ת ה' ֲאׁשֶ ִהּלַ ּתְ

ִנים ֶאל  ר ּפָ ֵביִתי ּוְנַדּבֵ ם ּבְ ֵ ְהֶיה ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ָקרֹוב ּתִ ם ּבְ ַנאי, ּגַ יְבָך ֲעֵליֶהם ֵאין ּפְ ְוַלֲהׁשִ

נּו  י ה' ִאּתָ ָכל עֹז ּכִ ָך ּבְ ח ַנְפׁשְ ּמַ ה ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְוׂשַ ִפינּו. ְוַעּתָ ים ה' ּבְ ר ָיׂשִ ל ֲאׁשֶ ִנים ֶאת ּכָ ּפָ

יָרא. ַאל ּתִ

ְגָמָתּה  ּדֻ ִכיַח  ׁשְ ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ְמֹאד,  ָהה  ּוֻמּגָ ָרה  ׁשֵ ּכְ ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ֵהֵבאִתי  ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ
ֵלי קֶֹדׁש  ָאר ּכְ ֶתר ּתֹוָרה ִעם ׁשְ ם ֵהֵבאִתי ּכֶ ָתב ִנְפָלא. ּגַ ְרָסאֹות ְוַהּכְ ֵמָאה ּפַ ּבְ

יׁשּוַעת ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו ַהּנֹוָרִאים, ֶזה ָעִני ָקָרא ַוה'  "ס ְוֵעין ַיֲעקֹב, ְוַהּכֹל ּבִ ם ׁשַ ִנְפָלִאים, ּגַ

יָרה ְוכּו' ֵאין ָאנּו  נּו ָלֶנַצח, ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ׁשִ ׁשֵ ּטְ ה ֲעָזרּונּו ַרֲחָמיו ְוכּו' ְוַאל ּתִ ֵמַע, ַעד ֵהּנָ ׁשָ

יִקים ְלהֹודֹות ְוכּו' ְוכּו'. ַמְסּפִ

ַרְך. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ֶפה ָמֵלא ּבְ ֶהֱחָינּו ּבְ ת ׁשֶ ְרּכַ ְמָחה ּוְלָבֵרְך ּבִ ׂשִ ה ִלְראֹוְתָך ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ִרי קֶֹדׁש ִהּלּוִלים מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר,  ִתיק ָהַאְבֵרְך ּפְ לֹום ְיִדיִדי ַהּוָ ׁשְ ְוִתְפֹרס ּבִ
ּוְרצֹוָנם  ְחֶיה.  ּתִ ּוֵמֲאחֹותֹו  ֵמא"ז  ּפֹה  ְכָרִחים  ַהּמֻ ִבים  ְכּתָ ַהּמִ ֵני  ׁשְ לֹו  ְוִתְמסֹר 

ַדְרֵכי  ֶדֶרְך ָהֱאֶמת ּבְ ק ְלָבבֹו ֵליֵלְך ּבְ ִנים. ַוה' ְיַחּזֵ ִנים ֶאל ּפָ ר ִעּמֹו ּפָ ְהֶיה ּפֹה ְלַדּבֵ ּיִ ְמֹאד ׁשֶ

נּו. ָראּוי לֹו, ְולֹא ֵנבֹוׁש ּבֹו ְולֹא ֵיבֹוׁש ּבָ ים ּכָ דֹוׁשִ ֲאבֹוָתיו ַהּקְ

ֱאֶמת ָלֶנַצח. ְבֵרי אֹוֲהבֹו ּבֶ ּדִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

ל  ה ּוְרִחיְמָתן ֲעִזיָזא, ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם ּכָ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ַרב ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
ה  י חּוץ ִמּזֶ ָכל יֹום, ּכִ ה ְוַתֲחנּוִנים ּבְ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ַהְמַיֲחִלים ַלה', ִחְזקּו ְמֹאד ּבְ

יֹוְדִעים  י ַהּכֹל  ּכִ ְוִאם  ׁש.  ּבֹו ַמּמָ ִזְכרּו ְמֹאד, ֶהֶבל ָהעֹוָלם, ֲהֵבל ֲהָבִלים ֵאין  ַהּכֹל ֶהֶבל. 

ּנּוַכל, אּוַלי  ֶ ל ַמה ּשׁ ָכל יֹום ּכָ ָכל יֹום ָויֹום ְוַלֲחטֹף ּבְ י ֵכן ְצִריִכין ַלֲחזֹר זֹאת ּבְ זֹאת, ַאף ַעל ּפִ

ל  ל ֶהְבֵלי ָהעֹוָלם. ְוַעל ּכָ צּולֹות ָים ׁשֶ ים ִמּמְ ֶטף ַמִים ַרּבִ ֶ יל ַעְצֵמינּו ִמּשׁ אּוַלי נּוַכל ְלַהּצִ

יל ֶאת ַעְצמֹו ֲאִפּלּו ִאם  ן טֹוב ְוָיָקר ְמֹאד, ְוַהְיִגיָעה ְלַהּצִ ם ּכֵ ַעְצמֹו ּגַ ה ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ִנים ָהָרצֹון ּדִ ּפָ
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ן הּוא טֹוב ְוָיָקר ְמֹאד; ְוׁשּום ְיִגיָעה ּוְתׁשּוָקה ְוָרצֹון טֹוב ֵאינֹו ֶנֱאָבד  ם ּכֵ ָראּוי ּגַ ֵאינֹו זֹוֶכה ּכָ

ׁשּוקֹות טֹובֹות, ְויֹוִציאּו  ל ַהְיִגיעֹות ְוַהּתְ צּו ּכָ ל סֹוף ִיְתַקּבְ ְלעֹוָלם ּוְלֶנַצח ְנָצִחים. ְוסֹוף ּכָ

נַֹעם ה' ְוכּו'. ֵון ְלאֹור ַלֲחזֹות ּבְ יט ַהּיָ ַחת ִמּטִ ֵאר ׁשַ ֶאת ָהָאָדם ִמּבְ

ֱאֶמת ָלֶנַצח. ְבֵרי אֹוַהְבֶכם ּבֶ ּדִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

קלג

ם, יֹום ה' ְמצָֹרע תקצ"ד. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִני ֲחִביִבי ׁשֶ ּבְ

ל  י ּכָ יב, ּכִ ָהׁשִ א ְקָצת, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּלְ ְרּדָ ֵעת ַהּטִ ָעה, ּבְ ָ זֹאת ַהּשׁ י ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ה ְלָך  דֹולֹות. ּוָמה ֶאֱעׂשֶ ם ְמֵלִאים ְצָעקֹות ּגְ ּלָ ִנים ּכֻ ה ָיִמים ְוׁשָ ּמָ ֶביָך ֶזה ּכַ ִמְכּתָ

מֹו  ָכל ֵעת ּוְבָכל יֹום, ּכְ יֹון ּוְבִמְלָחָמה ּבְ ִנּסָ ְהֶיה ּבְ ּיִ ַרְך ֶאת ָהָאָדם ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ָרא ַהּשׁ ְך ּבָ י ּכָ ּכִ

דֹוׁש  ָכל יֹום, ְוִאְלָמֵלא ַהּקָ ׁש ָעָליו ּבְ ל ָאָדם ִמְתַחּדֵ ין ל:( 'ִיְצרֹו ׁשֶ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )ִקידּוׁשִ ׁשֶ

ּנּו ַז"ל, ֲהֹפְך  י ִמּמֶ ְלּתִ ּבַ ּקִ ָבִרים ׁשֶ י ַהּדְ ה ַעל ּפִ יָך ַהְרּבֵ רּוְך הּוא עֹוְזרֹו' ְוכּו'. ּוְכָבר ֶהֱחַזְקּתִ ּבָ

ָכל  ה ּבְ עֹוָלם ַהּזֶ ה ּבָ ה ַהְרּבֵ ל ָאָדם ַנֲעׂשֶ ִעם ּכָ יָך ׁשֶ ֶהם ְוכּו'. ּוְכָבר הֹוַדְעּתִ ֶהם ַוֲהֹפְך ּבָ ּבָ

ה ְלַבד  ָכל יֹום, ּוִמּזֶ ה ִעּמֹו ּבְ ֲעׂשָ ּנַ ֶ יד ְלָכל ָאָדם ַמה ּשׁ יַח ַיּגִ ׁשִ ּמָ ָאַמר הּוא ַז"ל ׁשֶ מֹו ׁשֶ יֹום, ּכְ

ָכל יֹום ָויֹום. ְוטֹוב ְלהֹודֹות  ה ּבְ ֵלמֹות ַהְרּבֵ ּיֹות ׁשְ ים ַמֲעׂשִ ל ָאָדם ַנֲעׂשִ ִעם ּכָ ְיכֹוִלין ְלָהִבין ׁשֶ

י ׁשּום ְצָעָקה ֵאיָנּה ֶנֱאֶבֶדת.  ְך, ּכִ ל ּכָ ַעם ּכָ ָכל ּפַ ִנים ּבְ ל ּפָ ה צֹוֵעק ַעל ּכָ ר ַאּתָ ַלה' ַעל ֲאׁשֶ

ה  ַאּתָ ָכל יֹום ָויֹום. ּוְכמֹו ׁשֶ יָחְתָך ּבְ יטּות ְלָפֵרׁש ׂשִ ְפׁשִ ָבָריו ַז"ל ּבִ ם ּדְ ה ְלַקּיֵ ְזּכֶ ּתִ ן ׁשֶ ִמי ִיּתֵ

אי  ַוּדַ ּבְ ָויֹום,  ָכל יֹום  ּבְ יְנָך ְלֵבין קֹוְנָך  ּבֵ ֹפַעל  ּבְ ּבּוֶריָך  ּדִ ן ּתֹוִציא  ּכֵ ֶביָך ֵאַלי,  ִמְכּתָ ּבְ צֹוֵעק 

יֹוֵדַע ׁשּום  ה ֵאיִני  ִמּזֶ ָלֶנַצח, ְוחּוץ  ָאֵתי  ּדְ ּוְבָעְלָמא  ין  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ ה  ה ַהְרּבֵ ְלָך ַהְרּבֵ יֹוִעיל 

ן ְלָך. ֵעָצה ִלּתֵ

ִני ֲחִביִבי. ּוַבּכַֹח  דּוַע ְלָך ּבְ ּיָ ה ְלֵאל ַחי ַעל ִמי ִלְסֹמְך ּכַ ִהּלָ ׁש ָלנּו ּתְ ּיֵ ַדע ְוִתְזּכֹר ׁשֶ ַרק זֹאת ּתֵ
ם ּתּוַכל  ַעם, ַאף ּגַ ָכל ּפַ ֵני ה' ּבְ ָך נֹוַכח ּפְ ִים ִלּבְ ּמַ ּפְֹך ּכַ יָחְתָך ְוִלׁשְ ה ּתּוַכל ְלָפֵרׁש ׂשִ ַהּזֶ

דֹול ְוַהּנֹוָרא ְמֹאד ְמֹאד. ְולּוֵלא זֹאת  דֹוׁש ַהּגָ ֹגֶדל ּכֹחֹו ַהּקָ ָך ּבְ ַח ֶאת ִלּבְ ּמֵ ְלַנֵחם ַעְצְמָך ּוְלׂשַ

י  ּכִ ן  ְיֻאּמַ י לֹא  ּכִ לֹום,  ְוׁשָ י ְבָעְנִיי ַחס  ָבר ָאַבְדּתִ ּכְ ה,  ָרִכים ָהֵאּלֶ י ַהּדְ ּפִ ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי ַעל 

ָכל יֹום,  "ל ּבְ ָרִכים ַהּנַ י ַהּדְ ל ַחּיּוִתי ְוִתְקָוִתי הּוא ַעל ּפִ ר ָעַבר ָעַלי, ַאְך ּכָ ר ֶאת ֲאׁשֶ ְיֻסּפַ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי קלגִמְכּתְ ְּתְמִמקצב ֵב ת י סי ז"

ֶחְלקֹו ְוגֹוָרלֹו  ִנים ָזִכינּו ִלְהיֹות ּבְ ל ּפָ הּוא ַעל ּכָ הּוא ֵאיְך ׁשֶ ֵאיְך ׁשֶ ֲאִני מֹוֶדה ַעל ֶהָעָבר ׁשֶ ׁשֶ

ַרְך ְקָצת  יָחִתי ְלָפָניו ִיְתּבָ ן ּוְלָפֵרׁש ׂשִ ְוכּו' ְוכּו'. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֵיׁש ִלי ּכַֹח ְמַעט ִלְצעֹק ּוְלִהְתַחּנֵ

ָך ה'  י ָמָטה ַרְגִלי ַחְסּדְ יָחִתי ֵהיֵטב. ְוִאם ָאַמְרּתִ ב ְלָפֵרׁש ׂשִ ח ַהּלֵ ה. ְוִלְפָעִמים ִנְפּתָ ֵמַהְרּבֵ

ד  ֲאִני ְמַרּקֵ דֹוִלים ָלֶנַצח ַעד ׁשֶ יׁש ֲחָסָדיו ַהּגְ ִנים ְלַהְרּגִ ל ּפָ ֲאִני זֹוֶכה ַעל ּכָ ִיְסָעֵדִני, ַעד ׁשֶ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ י ּבְ ָרַקְדּתִ ת ֶהָעַבר, ׁשֶ ּבָ ׁשַ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ר ֲעָזַרִני ַהּשׁ ֲאׁשֶ ְמָחה. ּכַ ֵמֲחַמת ׂשִ

ר ֲעָזַרִני ַעד ּכֹה. ם ֲאׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ ַתְכִלית ָהִרחּוק, ּבָ ת ּבְ ּבָ ַ ְכִניַסת ַהּשׁ ֵעיַני ּבִ ָהָיה ָרחֹוק ּבְ ֶ ַמה ּשׁ

דֹול  ם ְצִריִכין ִלְסּבֹל ְמִרירּות ּגָ ּלָ דֹוִלים ּכֻ ּגְ ּבַ דֹול ׁשֶ ים ַעד ּגָ ַטּנִ ּקְ ּבַ ָטן ׁשֶ ּקָ ּמִ ְוַדע ְוַהֲאֵמן ׁשֶ
ל ֶאָחד ְלִפי ֶעְרּכֹו, ַאְך 'ִאְלָמֵלא ִמְלָחא ָלא ֲהֵוי ָעְלָמא ָיכֹול  ֶזה ָהעֹוָלם ּכָ ָכל יֹום ּבְ ּבְ

הּוא  יק ָהֱאֶמת ׁשֶ ּדִ ִדים ַעל ַהּצַ ֵאין ָאנּו ִמְתַנּגְ ְדלּו ַחְסֵדי ה' ׁשֶ ל ְמִרירּוָתא'. ּוָמה ּגָ ְלִמְסּבַ

ִמים לֹו  ּלְ ל ָהעֹוָלם, ְוֵהם ְמׁשַ ל ּכָ ִרירּות ׁשֶ יק ַהּמְ הּוא ַמְמּתִ ִרית ֶמַלח עֹוָלם", ׁשֶ ִחיַנת "ּבְ ּבְ

ה. ]ִגיַוואְלד!  ְלנּו ִמּזֶ ָאנּו ִנּצַ ם ׁשֶ ֵ ַחת טֹוָבה ְוחֹוְלִקים ָעָליו, ִיְסַלח ָלֶהם ה', ּוָברּוְך ַהּשׁ ָרָעה ּתַ

ּקֹוֶרה  ה ׁשֶ לּום ִמּמַ ער ֶוועְלט[ ַאָהה! ֵאיְנְך יֹוֵדע ּכְ אר ִניט ָוואס ֶסע טּוט ִזיְך אֹויף ּדֶ יא ֵוויְסט ּגָ ּדִ

ָמִרים  יו  ַחּיָ ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ַאַחר  יֹוֵתר  ּבְ רֹוֵדף  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ רֹוִאים  ָאנּו  ַוֲהֵרי  ְוכּו'.  עֹוָלם  ּבָ

ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַוֲהָבָליו, ַעל  ה  ַהּזֶ ֲאוֹות עֹוָלם  ִמּתַ ְלַגְמֵרי  ים  ְנִקּיִ ֵאיְנֶכם  ם  ַאּתֶ ם  ּגַ ְוִאם  יֹוֵתר.  ּבְ

יק  ְמּתִ יק ָהֱאֶמת ַהּמַ ּדִ ם יֹוְדִעים ֵמַהּצַ ַהּכֹל ֶהֶבל ָוִריק, ְוַאּתֶ ם יֹוְדִעים ֵהיֵטב ֵהיֵטב ׁשֶ ַאּתֶ

ה  ְוַהְרּבֵ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ְדָרָכיו  ּבִ ֵליֵלְך  ֵניֶכם  ּפְ ת  ְמַגּמַ ְוָכל  ֵאָליו,  ְקַוְתֶכם  ּתִ ְוָכל  ִרירּות,  ַהּמְ

א; ָיֵתר  ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ עּור ּבָ ִלי ׁשִ ה ִמיֵני ְמִרירּות ּבְ ה ְוַכּמָ ּמָ ם ִמּכַ ְלּתֶ ה ִנּצַ ַהְרּבֵ

ַנאי ְלַהֲאִריְך. ה ֵאין ּפְ ִמּזֶ

ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶהָחג  ְמַחת  ְלׂשִ ה  ּוְמַצּפֶ ַאֲהָבה  ּבְ לֹוְמָך  ׁשְ ַהּדֹוֵרׁש  ָאִביָך  ְבֵרי  ּדִ

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ ָנִגיָלה ְוִנׂשְ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

אי הּוא  ַוּדַ ֵבית ר"ד ֵנרֹו ָיִאיר, ּבְ ִתיַבת ְסָפִרים ּבְ ְבׂשֹוָרְתָך ַהּטֹוָבה ֵמִעְנַין ּכְ ִני ּבִ ְחּתַ ּמַ ׂשִ
פּוצּו  ּיָ ׁשֶ ים  ַרּבִ ְוַרֲחִמים  ְיׁשּוָעה  ְצִריִכין  ֲעַדִין  ַאְך  ְוִנְפְלאֹוָתיו,  ה'  ְיׁשּוַעת 

ָרֵאל ְלַהֲחיֹוָתם ָלֶנַצח. פּוצֹות ִיׂשְ ָכל ּתְ ַמְעְינֹוָתיו חּוָצה ּבְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי קלדִמְכּתְ

<חודש>

קצג ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

קלד

ם, יֹום ב' י"ב ִניָסן תקצ"ד לפ"ק. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ים  ְמׁשֹון ְוֶאָחד ְלָהַרב ִהיְרׁש ֶנעִמירֹוֶבר, ְולֹא ֲחַתְמּתִ י ׁשִ רֹות, ֶאָחד ְלַרּבִ י ִאּגְ ּתֵ ל ׁשְ ְיַקּבֵ
ֶהם ְיֵדי ָזִרים,  ְלטּו ּבָ ּלֹא ִיׁשְ ָראּוי ׁשֶ ְחּתֹם אֹוָתם ּכָ ה ּתַ ּיּוַכל ִלְקרֹוָתם. ְוַאּתָ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ַנאי  ּפְ ְוֵאין  יַע  ִהּגִ ְנָחה  ַהּמִ ּוְזַמן  ׁש;  ַמּמָ ְלָיָדם  יעּו  ּגִ ּיַ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְלַאֶדעס  ד  ִמּיָ ְלָחם  ְלׁשָ ּוְתָזֵרז 

ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַסח  ַהּפֶ ל  ְלַקּבֵ ה  ְוִתְזּכֶ ֶהָחג,  ְמַחת  ׂשִ ְלָך  ְוֶיֱעַרב  ְלַהֲאִריְך; 

ים  ֲחָדׁשִ ֵעיֶניָך ּכַ י ֵכן ִיְהיּו ּבְ ה, ַאף ַעל ּפִ ה אֹוֵחז ַעּתָ ַאּתָ ֵאיְך ׁשֶ ר ׁשֶ ְמָחה ְוטּוב ֵלב; ְוָהִעּקָ ׂשִ ּבְ

ין ִנְפָלאֹות ֲחָדׁשֹות  י ֵכן ִיְהיּו ַנֲעׂשִ י ַאף ַעל ּפִ ַסח ּוְסִפיָרה ְוכּו', ּכִ ל ּפֶ ל ֵסֶדר ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ּכָ

ָאנּו  ְפָרט ׁשֶ אי. ּבִ ַוּדַ ְכָלל ּבְ ה ּבִ ה ְוַגם ַאּתָ דֹוׁש ַהּזֶ ָחג ַהּקָ ָרֵאל ּבֶ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ְלטֹוָבה ִעם ּכָ

ִאיר ָלנּו  ִהׁשְ ים ׁשֶ ִמיִמים ְוָהֲעֻמּקִ ָבָריו ּוְדָרָכיו ַהּתְ ל ּדְ ר ּכָ ְפָלאֹות ֲאׁשֶ ַעל ַהּנִ זֹוִכין ֵליַדע ִמּבַ

ָך ֵאיְך  ַח ַנְפׁשְ ּמֵ ֶזה ְלׂשַ ֵעת ּבָ ָלאֹות ַעד ֵאין ֵחֶקר. ְוַדי ּכָ ְלֵאי ּפְ ם ִנְפָלִאים ּפִ ּלָ ה טֹוָבה, ּכֻ ְירּוׁשָ

ִבין  ה ּתָ "ל, ְוָיֵתר ִמּזֶ ָבִרים ַהּנַ י ַהּדְ י ִאם ַעל ּפִ ְמָחה ְוַחּיּות ּכִ הּוא. ְוַגם ָאנִֹכי ֵאין ִלי ׁשּום ׂשִ ׁשֶ

יֹום  ָכל  ּבְ ֵמָחָדׁש  ְלָזְכָרם  ר  ָהִעּקָ ַאְך  ֶזה,  ּבָ ה  ַהְרּבֵ ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ְרנּו  ּבַ ּדִ ָבר  ּכְ י  ּכִ ֵמַעְצְמָך 

יִציַאת  ּבִ ר  ְלַסּפֵ ְלַהְרּבֹות  ָעֵלינּו  ִמְצָוה  ר  ֲאׁשֶ ה,  ֵאּלֶ ּכָ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ים  ַמּנִ ַהּזְ ּנּוי  ׁשִ ּבְ ְפָרט  ּבִ

ַדע  ּיֵ ׁשֶ ָכל ָהעֹוָלם ִמי  ּבְ ֵאין  ׁשֶ יֹוַדַעת ְמֹאד!  י  ְוַנְפׁשִ ָנה.  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ּוְבָכל  ּדֹור  ָכל  ּבְ ִמְצַרִים 

ְוָהַרְעיֹון  ר  ְלַדּבֵ ה  ַהּפֶ ִיְלֶאה  ר  ֲאׁשֶ ָעְנֵינּו,  ּבְ ֲאַנְחנּו  ָזִכינּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ֵאּלֶ ּכָ ִנְפָלאֹות  יׁש  ְוַיְרּגִ

ל אֹורֹות ֲעצּומֹות  ְפָלאֹות ִלְזּכֹות ְלַקּבֵ נּו ֲאדֹון ַהּנִ ה ִעּמָ ר ָעׂשָ ְפָלאֹות ֲאׁשֶ ְלָהִכיל, עֶֹצם ַהּנִ

ה ֲעָזרּונּו ַרֲחָמיו ְוכּו'. ָעֵלינּו ְלַבּלֹות ָיֵמינּו  ה ֵמאֹור ָהאֹורֹות ְוכּו' ְוכּו'. ַעד ֵהּנָ ֵאּלֶ ְונֹוָראֹות ּכָ

ל  ּכָ ְוָלנּו ֶאת  ה ַלֲאבֹוֵתינּו  ָעׂשָ ׁשֶ ְלִמי  ָויֹום,  יֹום  ָכל  ּבְ ְוכּו'  ַח  ּבֵ ְלׁשַ ל  ְלַהּלֵ ַעל ֶזה ְלהֹודֹות 

ִסּפּור ִנְפָלאֹות  ְצָוה ְלַהְרּבֹות ּבְ ּמִ ֶפַסח ׁשֶ זֹאת ּבְ ֵעת ּכָ ְפָרט ּבְ ה, ּבִ ּדֹור ַהּזֶ ה ּבַ ים ָהֵאּלֶ ּסִ ַהּנִ

ֲאִני  ֶ ָכל ּדֹור ָודֹור. ְוַגם ַמה ּשׁ נּו ּבְ ה ִעּמָ ר הּוא עֹוׂשֶ ַרְך ַוֲאׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ נּו ַהּשׁ ה ִעּמָ ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ

ִלי  ן  ּמֵ ְזּדַ ּיִ ׁשֶ י  ְעּתִ ּדַ ַעל  ָעָלה  לֹא  י  ּכִ ִעים,  ּדֵ ִמים  ּתְ ִנְפְלאֹות  ן  ּכֵ ם  ּגַ הּוא  ה  ַעּתָ ְלָך  ּכֹוֵתב 

אן. ַסְיָען ַעד ּכָ ִריְך ַרֲחָמָנא ּדְ ה. ּבְ ָבִרים ָהֵאּלֶ ּדְ ב ִלְכּתֹב ְלָך ּכַ ָעה ַהּזֹאת עֹוֵבר ָוׁשָ ָ ּשׁ ּבַ

ָכל ֵעת. ַרְך ּבְ יׁשּוָעתֹו ִיְתּבָ ֹמַח ּבִ ה ִלׂשְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי קלהִמְכּתְ ְּתְמִמקצד ֵב ת י סי ז"

קלה

ם, יֹום ב' תקצ"ד לפ"ק. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני. ֲאהּוִבי ּבְ

י  ְבָך, ּוֵמֲחַמת ֶזה ִנְמַנְעּתִ י ִמְכּתָ ְלּתִ ַהְייִסין ִקּבַ ם ּבְ י ַהּיֹום ְוֶנֱהֵניִתי ְמֹאד, ּגַ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ה ְוִיְגֹמר  ָבר, ַוה' ַהּטֹוב ַיֲעׂשֶ ה ֵאיִני יֹוֵדַע ֵאיְך ִיּפֹל ּדָ ָפר. ְוַעּתָ ֶרְך ַהּכְ ִלְנסַֹע ּדֶ

ּפֹה  ְהֶיה  ּתִ ְבָך  ִמְכּתָ ּוְכִפי  ָעֵלינּו.  ָיֵגן  ְזכּוָתם  ֱאֶמת  יֵקי  ַצּדִ ְוִכְרצֹון  ְרצֹונֹו  ּכִ ְלטֹוָבה  ַהּכֹל 

ר ִהְזִמין ִלי מֹוֵסר  ם ֲאׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ יַע. ּבָ ְנָחה ִהּגִ י ְזַמן ַהּמִ ָלל ּכִ ן ֵאין ְלַהֲאִריְך ּכְ ָקרֹוב, ַעל ּכֵ ּבְ

ֶטעְרּבּוְרג  ִמּפֶ ֶרת  ָהִאּגֶ ם  ּגַ ֶרת.  ִאּגֶ ְלָך  ִלְכּתֹב  ָיִמים  ֵני  ׁשְ ָלֶזה  ה  ְמַצּפֶ ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה  ֶזה  ָתב  ּכְ

ם רֹוִאים  ם, ּוְבֻכּלָ ֵ ִנים ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ִנים ֶאל ּפָ ר ּפָ י ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת, ְוַעל ַהּכֹל ְנַדּבֵ ְלּתִ ִקּבַ

י  י ִאם ַעל ּפִ עֹוָלם ּכִ ר ִלְחיֹות ֵאיֶזה ַחּיּות ּבָ ָכל יֹום ְוֵאיְך ִאי ֶאְפׁשָ עֹוָלם ּבְ ה ּבָ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ַמה ּשׁ

ְך  ּנּו ִנְמׁשָ ר ַרק ִמּמֶ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה, ֲאׁשֶ נּו ֵזֶכר ַצּדִ ל ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ְבֵרי ָקְדׁשֹו ׁשֶ ּדִ

ר  ֶאְפׁשָ ָהָיה  לֹא  ֶזה  לֹא  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ָעְלָמא,  ּדְ ְמִרירּוָתא  יק  ְמּתִ ַהּמַ ְלָחא  ַהּמִ ת  ַ ְקֻדּשׁ ִחיַנת  ּבְ

ה אֹוָתנּו  ִנים ֵליַדע ֵמַחּיּוֵתנּו ִמי ְמַחּיֶ ל ּפָ ָאנּו זֹוִכים ַעל ּכָ ֵרינּו ׁשֶ ָלל. ַאׁשְ ם ּכְ ִלְחיֹות ּוְלִהְתַקּיֵ

רֹב ָהעֹוָלם ֵאיָנם זֹוִכים ָלֶזה. ֶ ם, ַמה ּשׁ ּלָ ל ָהעֹוָלמֹות ּכֻ ְוֶאת ּכָ

ְמָחה. לֹום ְוׂשִ ים ְוׁשָ ַחּיִ ה ִלְראֹוְתָך ְמֵהָרה ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

קלו

ַרְך, יֹום א' ָנׂשא תקצ"ד לפ"ק. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְפָלג מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. ִני ַהּמֻ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ ֲאהּוִבי ּבְ

בֹוב,  ים ֵנרֹו ָיִאיר ִמּלְ ִגיד מֹוֵרנּו ָהַרב ַחּיִ ִני ַהּנָ ָתב ֶזה ָהַרּבָ א ְלֵביִתי מֹוֵסר ּכְ ֵהן ַהּיֹום ּבָ
ָך  ל ֲחמֹוִתי ִזְכרֹוָנּה ִלְבָרָכה ִהיא ִאּמְ י ָאִביו ַז"ל הּוא ָאִחיָה ׁשֶ ְרָך, ּכִ ׂשָ ֵאר ּבְ ְוהּוא ׁשְ

י  ִעּמִ ִנים  ּפָ ְלִהְתָראֹות  ִביל  ׁשְ ּבִ ֵאֵלינּו  ּוָבא  ד,  ִנְכּבָ ִאיׁש  ְוהּוא  ַהּיֹום  ֶאְצִלי  ְוָאַכל  ָך.  ְזֶקְנּתְ

לֹו  יְתָך, ּוְתַקּבְ י ָעְברֹו ְלַקאִמיְנֶקע ַיֲעֹמד ֵאֶצל ּבֵ ם, ּוִמּדֵ רֹו ַאּתֶ י ַאְך ַעְצמֹו ּוְבׂשָ ֶכם ּכִ ְוִעּמָ

לַֹח  ר ִעּמֹו ֵהיֵטב ֵאיְך ִלׁשְ ְרֶאה ְלַדּבֵ ם ּתִ ד. ּגַ ַכּבֵ ַדי ּתְ ִנים ָיפֹות, ְוֶאת ְמַכּבְ ֵסֶבר ּפָ ָראּוי ּבְ ּכָ

ם ֵאָליו.  ָ ָלח ְלָראְדִוויל ּוִמּשׁ ם ִמי ִיְהֶיה ִנׁשְ ֶרְך ָראְדיִוויל, ְוַעל ׁשֵ עְרג ּדֶ ֶרת ֵאָליו ְלֶלעְמּבֶ ִאּגֶ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי קלזִמְכּתְ

<חודש>

קצה ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

ָך ְלַמַען נּוַכל  ּלְ תֹוֶבת[ ׁשֶ ּנּו ֵאֶליָך, ְוִתְרׁשֹום ֶאְצלֹו ַאְדֶרעס ]ַהּכְ ָלח ִמּמֶ ֲחָזָרה ִיְהֶיה ִנׁשְ ְוֵכן ּבַ

ה ְיׁשּוָעה  י ָיכֹול ִלְצֹמַח ִמּזֶ י ָנחּוץ הּוא ֵאֵלינּו ְמֹאד, ּכִ ה. ּכִ ִבים ֶזה ִמּזֶ יג ִמְכּתָ ַקל ְלַהּשִׂ ּבְ

דֹוָלה  ַהּגְ יׁשּוָעתֹו  ּבִ ם  ׁשָ יס  ְלַהְדּפִ נּוַכל  ָבָריו  ּדְ ִפי  ּכְ י  ּכִ ְסָפֵרינּו,  ַסת  ַהְדּפָ ִעְנַין  ּבְ דֹוָלה  ּגְ

ָכל  ִבין ִנְפְלאֹות ה' ּבְ ה ָלֵאל. ּוֵמֵאֶליָך ּתָ ִהּלָ ִפּלֹות ּתְ ַרְך. ְוַגם ָקָנה ֶאְצִלי ֵסֶפר ִלּקּוֵטי ּתְ ִיְתּבָ

נּו  ה ִעּמָ ר ַיֲעׂשֶ דֹוָלה ֲאׁשֶ יׁשּוָעתֹו ַהּגְ ֵחם ָלנּו ַוֲאַנְחנּו ַנֲחִריׁש, ְוִנְרֶאה ּבִ יֹום ּוְבָכל ֵעת. ה' ִיּלָ

ַנאי ְלַהֲאִריְך. ה ֵאין ּפְ ל. ָיֵתר ִמּזֶ ה ָהֱאֶמת ְלֵעין ּכָ ּלֶ ַחְסּדֹו ַעד ִיְתּגַ ּבְ

ָקרֹוב. ה ִלְראֹוְתָך ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

קלז

ַרְך, יֹום א' ָנׂשא תקצ"ד לפ"ק. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

יַע  אי ִהּגִ ִרי ּוְבַוּדַ ׂשָ ֵאר ּבְ הּוא ׁשְ ְרג ׁשֶ עְמּבֶ ֶרת ַעל ְיֵדי ָנִגיד ֶאָחד ִמּלֶ י ְלָך ִאּגֶ ַלְחּתִ ַהּיֹום ׁשָ
ַמה  יֹוֵדַע  ְוֵאיִני  ם,  ׁשָ רּוִכים  ַהּכְ ִבים  ְכּתָ ַהּמִ ִעם  ְבָך  ִמְכּתָ י  ְלּתִ ִקּבַ ְוָכֵעת  ְלָיְדָך. 

ֵני  ּפְ ל  ְלַקּבֵ ָטרּוד  ָהִייִתי  ַהּיֹום  ֲחצֹות  ַעד  י  ּכִ ים  ַמְסּכִ ַנאי  ַהּפְ ֵאין  ם  ּגַ ה,  ַעּתָ ְלָך  ְכּתֹב  ּלִ

י  ה, ּכִ "ל ָראּוי ְלָך ְלַהֲחיֹות ַעְצְמָך ַהְרּבֵ ִעְנַין ָהאֹוֵרַח ַהּנַ ִני ּבְ ה ֲאהּוִבי ּבְ "ל. ְוִהּנֵ ָהאֹוֵרַח ַהּנַ

ֶלא  ה הּוא ּפֶ ִנים ְלֵעת ַעּתָ ל ּפָ ה, ַעל ּכָ ְצַמח ִמּזֶ ּיִ ֲעַדִין ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ַמה  י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ

ֵמְרׁשּוִתי  ּיֹוֵצא  ׁשֶ ֵסֶפר  ל  ּכָ י  ּכִ ֵעיֵנינּו.  ּבְ ִנְפָלאֹות  ִהיא  זֹאת  ָהְיָתה  ֵמֵאת ה'  ֶאְצִלי,  דֹול  ּגָ

ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ְמֹאד  דֹול  ּגָ ָבר  ּדָ הּוא  ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ י  ּכִ ְמֹאד,  ָיָקר  ִעְנָין  הּוא  ַאֵחר  ָאָדם  ִלְרׁשּות 

ִפּלֹות ְוָנַתן  ל ֶאְצִלי ּתְ ה ִקּבֵ ה ְלֵעת ַעּתָ ים. ְוִהּנֵ ְרַחּקִ יֹוֵצא ַלּמֶ ׁשֶ ן ּכְ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ְלָבֵאר, ִמּכָ

ֵאָליו  ִבים  ִמְכּתָ לַֹח  ִלׁשְ ּנּוַכל  ׁשֶ ַמֲעָמד  ִעּמֹו  יִתי  ָעׂשִ ְוַגם  ַע[,  ַמְטּבֵ ]סּוג  יל  ֶקעְרּבִ ֶאָחד  ִלי 

ַרְך ִאם  ִיְתּבָ ם  ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ ם  יס ׁשָ ַקל נּוַכל ְלַהְדּפִ ּבְ ָבָריו  ּדְ ּוְכִפי  ּנּו.  ׁשּוָבה ִמּמֶ יג ּתְ ּוְלַהּשִׂ

ָהָיה  ַהּכֹל  ֲעָסָקיו,  ִלְגֹמר  ה  ֵהּנָ ַעד  ִכינּו  ּזָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ י  ּכִ ׁשּוָעה,  ַהּתְ ְוַלה'  ָמעֹות.  ָלנּו  ִיְהיּו 

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַהּיֹום  ָלנּו  ִהְזִמין  ׁשֶ ֶזה  ִעְנָין  ם  ּגַ ׁשֶ ַמֲאִמין  ֲאִני  ן  ּכֵ ַעל  ְמֹאד,  ִנְפָלא  ֶדֶרְך  ּבְ

לׁש  ׁשָ ְמָבְרִכין  ָאנּו  לֹום  ְוׁשָ ם ַחס  ִחּנָ אי לֹא ַעל  ּוְבַוּדַ ְיׁשּוָעה,  ֶקֶרן  ְצִמיַחת  ַחְסּדֹו הּוא  ּבְ

ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ָעִמים.  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ֵעיֵנינּו  ּבְ ָרִאינּו  ּוְקָצת  ְיׁשּוָעה.  ֶקֶרן  ַמְצִמיַח  יֹום  ָכל  ּבְ ָעִמים  ּפְ

ר ָזִכיָת ִלְהיֹות ִנְמֶנה  ָך ֲאׁשֶ ח ַנְפׁשְ ּמַ ִעְנַין ֶזה, ַאְך ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְוׂשַ ְלָבִבי ּבְ ר ּבִ ל ֲאׁשֶ ְלָבֵאר ּכָ
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ֶזה  ם ּבְ ּגַ יִתי ַלה' ׁשֶ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ַז"ל. ְוִקּוִ מֹו ַהּקָ ְקָרִאים ַעל ׁשְ ה ַהּנִ דֹוׁש ַהּזֶ ּבּוץ ַהּקָ ין ַהּקִ ּבֵ

ן ְוָכל  ּכֵ ל ׁשֶ ים, ִמּכָ דֹוׁשִ ֲעָסָקיו ַהּקְ דֹולֹות ִויׁשּועֹות נֹוָראֹות ּבַ ָהעֹוָלם ִנְרֶאה עֹוד ִנְפָלאֹות ּגְ

ל ֶאָחד ִנְפְלאֹות ַהְיׁשּועֹות  ם ִיְרֶאה ּכָ ְצִחי ׁשָ עֹוָלם ַהּנִ ִנים טֹוִבים ּבָ ן ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ ּכֵ ׁשֶ

ְכָלִלּיּות  ּבִ נּו  ִעּמָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ב  ִסּבֵ ר  ֲאׁשֶ ִבים  ּגָ ְוִנׂשְ ִנְפָלִאים  ְדָרִכים  ּבִ ים  ִנְצִחּיִ ַוֲחָסִדים 

י ה' ְמֹאד  ְדלּו ַמֲעׂשֵ ָעה. ַמה ּגָ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבְ ּוִבְפָרִטּיּות ִעם ּכָ

ְוכּו'.  ַלה'  יב  ָאׁשִ ָמה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְונֹאַמר  ְוכּו'  ָחָדׁש  יר  ׁשִ לֹו  נֹוֶדה  ְוָאז  בֹוָתיו,  ַמְחׁשְ ָעְמקּו 

ה ָלֵאל ֵיׁש ָלנּו  ִהּלָ י ּתְ ְקָוה ַהּזֹאת, ּכִ ַהּתִ ָכל ָמקֹום ּבְ ינּו ּבְ ק ַנְפׁשֵ ה ָראּוי ָלנּו ְלַחּזֵ ְלֵעת ַעּתָ

ַרְך. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ֵען ֵיׁש ָוֵיׁש ּבְ ָ ַעל ִמי ְלִהּשׁ

ה  ְזּכֶ ּנִ ַעל ָהַרֲחִמים ָיחּוס ָעֵלינּו ׁשֶ ין ּוָבִאין. ּבַ ְמׁשִ ים ְמַמׁשְ דֹוׁשִ בּועֹות ַהּקְ ָ ְוִהּנֵה ְיֵמי ַהּשׁ
ה ְלָהִכין ַעְצֵמנּו  ִנים ֵמַעּתָ ל ּפָ ה ַעל ּכָ ְזּכֶ ּנִ ה ּוְבָטֳהָרה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ִפיָרה ּבִ ִלְגֹמר ְיֵמי ַהּסְ

א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ְוִאם ָאְמָנם ֲעַדִין  ה ַהּבָ דֹוׁש ַהּזֶ ָחג ַהּקָ ה ּבֶ דֹוׁשָ ַלת ַהּתֹוָרה ַהּקְ ָראּוי ְלַקּבָ ּכָ

ה, ְוִלְבּכֹות  ַרְך ַעל ֶזה ַהְרּבֵ ן ְלָפָניו ִיְתּבָ ׁש ּוְלִהְתַחּנֵ ה, ּוְלַבּקֵ ב ַעל ֶזה ַהְרּבֵ ר ַהּלֵ ּבֵ ְצִריִכין ְלׁשַ

ִרים  ׁשֵ ָרֵאל ַהּכְ ֵני ִיׂשְ תֹוְך ּבְ ן ּבְ ם ּכֵ ָקְרֵבנּו ּגַ ּיְ ֵבן ַהּבֹוֶכה ִלְפֵני ָאִביו ׁשֶ ִליׁש ּכְ ְדָמעֹות ׁשָ ְלָפָניו ּבִ

ְמָחה  ׂשִ ק ֶאת ַעְצֵמנּו ּבְ יֹוֵתר ְצִריִכין ְלַחּזֵ י ֵכן ּבְ בּועֹות, ַאף ַעל ּפִ ׁשָ ַלת ַהּתֹוָרה ּבְ ַהּזֹוִכים ְלַקּבָ

ַהּתֹוָרה ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז  בָֹאר ּבְ ּמְ מֹו ׁשֶ ְמָחה ּכְ ַלת ַהּתֹוָרה הּוא ׂשִ ִלי ְלַקּבָ ר ַהּכְ י ִעּקַ ָכל יֹום. ּכִ ּבְ

רּוְך הּוא ַלֲעׂשֹות ָמחֹול  דֹוׁש ּבָ ֶאל רּות ְוכּו' )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן סה( ַעל ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל ָעִתיד ַהּקָ

יִקים ֶלָעִתיד ָלבֹוא ְוכּו'. ּדִ ַלּצַ

ה, ְוֵאיִני  דֹוׁשָ י ִמּזֹאת ַהּתֹוָרה ַהּקְ ִלּבִ ּבְ י ְנִעימּות ִהְתנֹוְצצּות ׁשֶ ְרּתִ ְתִבי זֹאת ִנְזּכַ תֹוְך ּכָ ּבְ
ם  י ׁשָ ֵאִרי ּוְלָבִבי ְוכּו', ּכִ ָלה ׁשְ י ּכָ ִלּבִ ּבְ ׁשּוָקה ׁשֶ ְכּתֹב ְלָך ֵמרֹב ַהּתְ יֹוֵדַע עֹוד ַמה ּלִ

יְך  ַעת ּוְלַהְמׁשִ ימּו ֵמִאיר ְלַהּדַ ָהְרׁשִ ר ֵמִהְתנֹוְצצּות ֱאלֹקּות ּוִבּטּול ֶאל ָהֵאין סֹוף ַעד ׁשֶ ְמַדּבֵ

ל ֶזה הּוא סֹוד  ּכָ ַלת ַהּתֹוָרה, ׁשֶ ִלי ְלַקּבָ ית ּכְ ֲעׂשֵ ּנַ ְמָחה ׁשֶ ם ַהּתֹוָרה ַעל ְיֵדי ּגֶֹדל ַהּשִׂ ָ ִמּשׁ

א  ֶאּלָ ְלָעְלָמא  ָאֵתיָנן  ָלא  ִאְלָמֵלא  ר  ַדּבֵ ּנְ ּוַמה  ּנֹאַמר  ַמה  ּתֹוָרֵתנּו.  ן  ַמּתַ ְזַמן  בּועֹות  ׁשָ

ָכל ּתֹוָרה  י[, ְוַדי ְוהֹוֵתר, ְוֵכן ּבְ ֹמַע זֹאת ּדַ א ִלׁשְ אנּו ָלעֹוָלם ֶאּלָ י ]ִאְלָמֵלא לֹא ּבָ א ּדַ ָמע ּדָ ְלַמׁשְ

ָכל ּדֹור ָודֹור. ה ֲחָסִדים ִנְפָלִאים ּבְ ַעל ָהַרֲחִמים ָהעֹוׂשֶ רּוְך ּבַ ְותֹוָרה. ּבָ

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ דֹולֹות ָנִגיָלה ְוִנׂשְ א ִליׁשּועֹות ּגְ ה ְלַהּבָ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמֹוֶדה ַעל ֶהָעָבר ּוְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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קלח

בּועֹות תקצ"ד לפ"ק. ם, יֹום א' ִאְסרּו ַחג ׁשָ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְמַחת ְלָבִבי. ִני ֲחִביִבי ׂשִ ּבְ

י  ה ַאְנׁשֵ ּמָ ה ְמֹאד, ְוַגם ּכַ ְכַרַחת ִלי ַעּתָ ָנה ַהּמֻ ֵ ָעה קֶֹדם ַהּשׁ ָ זֹאת ַהּשׁ ְבָך ּבְ י ִמְכּתָ ְלּתִ ִקּבַ
ִבין  ּתָ ּוֵמֵאֶליָך  לֹום,  ְלׁשָ ְלֵביָתם  ָלׁשּוב  ְרׁשּות  ל  ְלַקּבֵ ָעַלי  עֹוְמִדים  לֹוֵמנּו  ׁשְ

אְפִטין  ַהּקַ ְואֹודֹות  ְמַעט,  יְבָך  ַלֲהׁשִ ַצִני  ִאּלְ ַהֲחָזָקה  ַאֲהָבְתָך  ֶזה  ל  ּכָ ִעם  ה.  ַעּתָ ִתי  ִטְרּדָ

ׁשּוָקְתָך  ר ּתְ ָעְלָך ֲאׁשֶ ם ה' ּפָ ּלֵ י ָהָיה ִעם ְלָבְבָך; ְיׁשַ ִני ֲחִביִבי ּכִ ר[ ֱהִטיבֹוָת ּבְ ְרָוה ְמֻהּדָ ]ְמִעיל ּפַ

ָיִדי  ם ֵאין ּבְ ל טֹוָבְתָך, ּגַ ה ְלַקּבֵ ל ֶזה ֵאיִני ָיכֹול ַעּתָ ָחָזק ְלָתְמֵכִני יֹוֵתר ִמּכֲֹחָך. ַאְך ִעם ּכָ

זֹאת  ם ּבְ אְפִטין. ּגַ ָאר ִהְצָטְרכּות ַעל ַהּקַ ד[ ּוׁשְ ְטַראֶקע ]סּוג ּבַ ַע[ ַעל ַהּסְ יל ]סּוג ַמְטּבֵ עְרּבִ ַהּקֶ

ֲעׂשּו ִלי ַקאְפִטין  ּיַ יִתים ׁשֶ ּוִ ִליק ַלֲעׂשֹות ִלי ֵאיֶזה ַמְלּבּוׁש, ְוּצִ י ֶטעּפְ ָעה ִהְבִטיחּוִני ַאְנׁשֵ ָ ַהּשׁ

ָעה.  ָ י ֵאין ִלי ּכַֹח ִלְדֹחק ַהּשׁ ין, ּכִ ְך עֹוד ֵאיֶזה ְזַמן ַהֶהְכֵרַח ְלַהְמּתִ ְמׁשַ ּיֻ י ׁשֶ טֹוב, ְוַאף ַעל ּפִ

ְחּתָ  ּמַ ֹאד ׂשִ ע ְמִעיל ְצָדָקה ְיָעָטִני". ּוַמה ּמְ ְגֵדי ֶיׁשַ בֹוד "ּבִ ְגֵדי ּכָ ִני ּבִ יׁשֵ ה ְוַיְלּבִ ַוה' ַהּטֹוב ַיֲעׂשֶ

ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ם  ְלַקּיֵ ה  ְזּכֶ ּתִ ׁשֶ ן  ִיּתֵ ִמי  י.  ַמְעּתִ ׁשָ י  ַמְעּתִ ׁשָ  , ַתְבּתָ ּכָ ר  ֲאׁשֶ ִאְמרֹוֶתיָך  ּבְ ְלָבִבי  ֶאת 

ם  נּו ַז"ל ְלַקּיֵ א ְרצֹון ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ַמּלֵ ּתְ ים, ַעד ׁשֶ דֹוׁשִ ָפָריו ַהּקְ ָבֵרינּו ַהּנֹוְבִעים ִמּסְ ּדְ

ּסּוִפין  ַהּכִ ְוַעל  ׁשּוָבה  ַהּתְ ְוַעל  ה  ִפּלָ ַהּתְ ְוַעל  ַהּתֹוָרה  ַעל  ָיֶמיָך  ְלַבּלֹות  ֱאֶמת,  ּבֶ ָבָריו  ּדְ

ר  ָכל יֹום, ּוְלהֹוִציָאם ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל, ְלַדּבֵ ים ּבְ ְעּגּוִעים ּוְרצֹונֹות טֹוִבים ַוֲחָזִקים ַוֲחָדׁשִ ְוַהּגַ

ַמִים. ַעד  ָ ֲערֹג ַעל ֲאִפיֵקי ַמִים, ַעד ְיַרֵחם ה' ִמּשׁ ל ּתַ ַאּיָ ּכְ ה ְוִלְצעֹק ְוַלֲערֹג  ּפֶ ּבַ ּסּוִפים  ַהּכִ

ָכל  ְמָחה ּבְ ׂשִ ק ּבְ ר ּוְלִהְתַחּזֵ ּבָ ב ִנׁשְ דֹוָלה ַעל ְיֵדי ַהּלֵ ְמָחה ּגְ ַעם ָלבֹוא ְלׂשִ ָכל ּפַ ה ּבְ ְזּכֶ ּתִ ׁשֶ

ַנאי ְלַהֲאִריְך. ה ֵאין ּפְ נּו". ֶיֶתר ִמּזֶ י "ֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעּזֵ ֵעת, ּכִ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך, ָנָתן ִמּבְ ּדִ

קלט

ֶרְסֶלב. ַרְך, יֹום ב' ָנׂשֹא תקצ"ד לפ"ק ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ֶלת  ְלׁשֶ ִגיד ַהְמֻפְרָסם ׁשַ ְפָלג ַהּנָ ִני ַהּמֻ י ָהַרּבָ ַנְפׁשִ ִני ְיִדיִדי ּכְ לֹום ֲאהּוִבי ְמֻחּתָ ֵמָרחֹוק ֶאְקָרא ִלׁשְ

י  ה ַעד ּכִ תֹוָרה ּוְגֻדּלָ ים ַהּכֵֹהן. ְיִהי ה' ִעּמֹו ְוַיֲעֶלה ַמְעָלה ַמְעָלה ּבְ ַהּיֹוֲחִסין מֹוֵרנּו ָהַרב ַחּיִ

ן ְיִהי ָרצֹון. ילֹה ָאֵמן ּכֵ ָיבֹוא ׁשִ

ָלל ָרב.  מֹוֵצא ׁשָ ׂש ָאנִֹכי ַעל ִאְמרֹוָתיו ּכְ ִעיִמים, ְוׂשָ ַני ִאְמרֹוָתיו ַהּנְ ֵהִאירּו מּול ֵעֶבר ּפָ
ל  ֵ לֹום ְלֵביתֹו ָנֲאָוה קֶֹדׁש ַאל ִיְתַרּשׁ ר ָיבֹוא ְלׁשָ ֲאׁשֶ ּכַ י ֵמֵאת ַמֲעָלתֹו, ׁשֶ ּתִ ׁשְ ּוִבּקַ
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ר  ְרֶאה ְלַדּבֵ ּיִ ָסה ׁשֶ לֹומֹו ַהּטֹוב. ּוִבְפָרט אֹודֹות ַהַהְדּפָ ְ ד ִמּשׁ ם ַהְבָטָחתֹו ִלְכּתֹב ִלי ִמּיָ ְלַקּיֵ

ֲעָדם,  ה הּוא רֹוֶצה ּבַ נּו, ְוַכּמָ ּלָ ָפִרים ׁשֶ ם ַהּסְ יס ׁשָ ם, ִאם אּוַכל ְלַהְדּפִ ׁשָ יִסים ּדְ ְדּפִ ִעם ַהּמַ

ְסִביבֹוֵתיֶהם קֹוְפִצים ֲעֵליֶהם. ַהּכֹל  ם ּבִ יס, ְוִאם ִיְהיּו ְמצּוִיים ׁשָ ה ְלַהְדּפִ ּוְבֵאיֶזה ֹאֶפן ִיְתַרּצֶ

ֶטעִריְנַהאְרץ  י ִיְצָחק ׁשְ ין ִלְבִני ַרּבִ ה טּוְלְטׁשִ ה ְקדֹוׁשָ ד ִלְקִהּלָ ָחְכָמתֹו, ְויֹוִדיֵעִני ִמּיָ ַאל ּכְ ִיׁשְ

ָכל  ל ָנא ְוַיְצִליחֹו ה' ּבְ לֹומֹו ִיְגּדַ ים ְלַהֲאִריְך, ּוׁשְ ַמן ַמְסּכִ ה ֵאין ַהּזְ דּוַע ְלַמֲעָלתֹו. ָיֵתר ִמּזֶ ּיָ ּכַ

ַגן ָרטֹב. יָבה טֹוָבה, ְוָהָיה ּכְ ׂשֵ ר ִיְפֶנה, עֹוד ָינּוב ּבְ ֲאׁשֶ

ה ִלְתׁשּוָבתֹו. ֱאֶמת ָלֶנַצח ּוְמַצּפֶ ְבֵרי אֹוֲהבֹו ּבֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

קמ

ם, יֹום ד' ָנׂשֹא ב' תקצ"ד לפ"ק. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני. ֲאהּוִבי ּבְ

ְוֵאיִני  ְלָיִדי,  יַע  ִהּגִ ַלְחּתָ ֶאְתמֹול לֹא  ָ ּשׁ ׁשֶ ֶרת  ָהִאּגֶ ְבָך, ֲאָבל  ִמְכּתָ י  ְלּתִ ִקּבַ ָעה זֹאת  ׁשָ ּבְ
ְבָך ַעל ְיֵדי ִמי  ִמְכּתָ ְרּתָ ּבְ ּלֹא ִהְזּכַ ֶ יָת ַמה ּשׁ ֹאל ָעָליו, ְולֹא טֹוב ָעׂשִ יֹוֵדַע ְלִמי ִלׁשְ

ִמי  ִעם  ד  ִמּיָ ְותֹוִדיֵעִני  ֶטעְרּבּוְרג,  ִמּפֶ ֶרת  ָהִאּגֶ ְפָרט  ּבִ ֶזה,  ַעל  ִלי  ְוַצר  ֶאְתמֹול,  ַלְחּתָ  ׁשָ

י  ַתְבּתִ י ֶזה ָסמּוְך ָהִייָת ּפֹה, ְוַגם ּכָ ְכּתֹב, ּכִ יַע ְלָיִדי. ְוָכֵעת ֵאין ִלי ַמה ּלִ ָתם ַיּגִ , ּוֵמַהּסְ ַלְחּתָ ׁשָ

יְבָך  ַלְחּתָ ֶאְתמֹול ֶאְרֶאה ַלֲהׁשִ ָ ּשׁ ֶרת ׁשֶ ל ָהִאּגֶ ר ֲאַקּבֵ יֹום א' ֶהָעַבר, ְוַכֲאׁשֶ ֶרת ּפֹה ּבְ ְלָך ִאּגֶ

ם. ֵ עֹוד ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ

ׂשֹון  ׂשָ ֹאב ַמִים ּבְ ר ָזִכינּו ִלׁשְ ה, ֲאׁשֶ דֹוׁשָ יׁשּוָעתֹו ַהּקְ יׂש ּבִ ה ֲחַזק ֶוֱאַמץ, ְוָתִגיל ְוָתׂשִ ְוַעּתָ
ר ָאנּו רֹוִאים  ֲאׁשֶ ים, ּכַ דֹוׁשִ ר ֲעַדִין לֹא ִנְפְסקּו ֵמיָמיו ַהּקְ ְעְיֵני ַהְיׁשּוָעה, ֲאׁשֶ ִמּמַ

ֵעיֵניֶכם  ם רֹוִאים ּבְ ר ַאּתֶ ֲאׁשֶ ַמְעָין ַהּנֹוֵבַע, ּכַ ים ּכְ דֹוׁשִ ָבָריו ַהּקְ ה נֹוְבִעים ּדְ ם ַעּתָ ּגַ חּוׁש ׁשֶ ּבַ

ָכל ֵעת. ים ּבְ דֹוׁשִ ָבָריו ַהּקְ ם ּדְ ה ְלַקּיֵ ְזּכֶ ּנִ נּו, ׁשֶ ה ְלֻכּלָ ַרְך ְיַזּכֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַעם. ַהּשׁ ָכל ּפַ ּבְ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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ה  ה ְקדֹוׁשָ ד ִלְקִהּלָ ְלחֹו ִמּיָ ל ְלׁשָ ּדֵ ּתַ ְרג, ְוִתׁשְ עְמּבֶ ים ַהּכֵֹהן ִמּלֶ י ַחּיִ ֶרת ְלַרּבִ ל ִאּגֶ ַקּבֵ ם ּתְ ּגַ
ָלל, ַאְך ָראּוי  ְלחֹו ּכְ ׁשְ ם, לֹא ּתִ ָ ָבר ָנַסע ִמּשׁ ּכְ ִבין ׁשֶ ּתָ ַקאִמיְנֶקע. ְוִאם ִיְתַמֲהַמּה ַעד ׁשֶ

ה ְצִריִכין ִלְטרַֹח ַעל  ּמָ ִבין ּכַ י ֵמֵאֶליָך ּתָ ד. ּכִ ֶרת ִמּיָ לַֹח ֵאָליו ָהִאּגֶ ה ִלׁשְ ֶזה ַהְרּבֵ ְלָך ְלָזֵרז ּבָ

ַחְסּדֹו  ּבְ נּו  ַרְך ַמְנִהיג ִעּמָ ִיְתּבָ ם  ֵ ְך ַהּשׁ ּכָ י  ּכִ דֹוָלה.  ּגְ ה ְיׁשּוָעה  ְצַמח ִמּזֶ ֶזה, אּוַלי ּתִ ּכָ ֵעֶסק 

ָסה,  ִעְנַין ַהַהְדּפָ ְפָרט ּבְ ים ּבִ דֹוׁשִ ִכינּו ִלְגֹמר ֲעָסָקיו ַהּקְ ּזָ ֶ ל ַמה ּשׁ י ּכָ ָכל ֵעת, ּכִ ְוִנְפְלאֹוָתיו ּבְ

ל ָעֵלינּו, ַוה'  ּטָ ּמֻ ֶ ל ְוַלֲעׂשֹות ַמה ּשׁ ּדֵ ּתַ ִבים ְלִהׁשְ ה, ְוָאנּו ְמֻחּיָ ֵאּלֶ ֶדֶרְך ִנְפָלאֹות ּכָ ַהּכֹל ָהָיה ּבְ

ֲעִדי. ה, הּוא ִהְתִחיל הּוא ִיְגֹמר. ה' ִיְגֹמר ּבַ ַהּטֹוב ַיֲעׂשֶ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

קמא

ַלח תקצ"ד לפ"ק. ת קֶֹדׁש אֹור ְליֹום א' ׁשְ ּבַ ַרְך, מֹוָצֵאי ׁשַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַרב ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ה ָלֵאל ָקִניָת  ִהּלָ ר ּתְ יׁשּוָעְתָך, ֲאׁשֶ י אֹור ְליֹום ה', ְוַתֲעלְֹזָנה ִכְליֹוַתי ּבִ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ָבר ְקָצת,  ֵבד ָעֶליָך ַהּדָ י ּכָ י ּכִ ל טֹוב. ִאם ָאְמָנם ָיַדְעּתִ ִית ָנֶאה ְלַמּזָ ַחְסּדֹו ּבַ ּבְ

י לֹא  י ֵמָרחֹוק, ּכִ י ְוֵהַבְנּתִ ַמְעּתִ ר ׁשָ ִפי ֲאׁשֶ ֶזה, ּכְ ִית ּכָ ּלֹא ָעַזְבּתָ ּבַ יָת ָיֶפה ׁשֶ ל ֶזה ָעׂשִ ִעם ּכָ

ּתּוַכל  ַרְך ַיֲעזֹר ְלָך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ֶזה. ְוַהּשׁ ח ּכָ ֵמּקָ זֹאת ּבְ יָרה ָנָאה ּוְרָחָבה ּכָ ָכל יֹוָמא ִמְתַרֵחׁש ּדִ ּבְ

דֹוָלה ְלתֹוְך  ַפע טֹוָבה ּוְבָרָכה ְוַהְרָחָבה ּגְ ִכְפַלִים, ׁשֶ יַע ְלָך ּבְ ּפִ ֶרַוח, ּוְבַרֲחָמיו ַיׁשְ ק ּבְ ְלַסּלֵ

ה ַמה  ֲעׂשֶ דּוַע ְלָך. ְוַגם ּתַ ּיָ ם ּכַ ְכנֹס ְלׁשָ ּתִ ּה קֶֹדם ׁשֶ ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ יְתָך. ְוִתְרֶאה ִלְגֹמר ּכָ ּבֵ

ַלֲעסֹק  ה  ְוִתְזּכֶ ְוכּו'.  ין  ַסּכִ אֹו  ֶחֶרב  ה  ִחּלָ ּתְ ם  ְלׁשָ ְלַהְכִניס  ית,  ּבֵ ָהָאֶלף  ֵסֶפר  ּבְ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ

ן ְיִהי ָרצֹון. ִנים טֹובֹות, ָאֵמן ּכֵ ל יֹוְצֵאי ֲחָלֶציָך ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ יְתָך ִעם ּכָ תֹוְך ּבֵ ּתֹוָרה ּבְ ּבַ

ָיִדי ַלֲעזֹר ְלָך  י ֵאין ּבְ ֶזה, ַאְך ָידּוַע ְלָך ּכִ אי ֵמָהָראּוי ָהָיה ִלי ַלֲעזֹר ַעל ֵעֶסק ּכָ ַוּדַ ְוִהּנֵה ּבְ
יִתי  ּבֵ ְנַין  ּבִ ְגָמר  ּבִ ַלֲעסֹק  ה  ַעּתָ ָצִריְך  ֲאִני  ׁשֶ ְפָרט  ּבִ רּוָטה ַאַחת,  ּפְ ֲאִפּלּו  ָממֹון,  ּבְ

ִרין צה.(  ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ַסְנֶהּדְ ה, ּכְ ְתִפּלָ י ִאם ּבִ ָיִדי ַלֲעזֹר ְלָך ּכִ ְלטֹוָבה, ְוֵאין ּבְ

ֲעסֹק  ה ּתַ ַאּתָ ְקָך ׁשֶ ֲאִני ְמַחּזֶ ֶ ה ִיְהֶיה ְלָך ְלֵעֶזר ְוִליׁשּוָעה ַמה ּשׁ ה. ְוַגם יֹוֵתר ִמּזֶ ְתִפּלָ ֲעָזרֹו ּבִ ׁשֶ

ה  ְוִהּנֵ ֵמַהּכֹל.  דֹוָלה  ַהּגְ ְוַהְיׁשּוָעה  ָהֵעֶזר  ר  ִעּקַ ה  ּזֶ ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  יָחה  ְוׂשִ ה  ְתִפּלָ ּבִ

ָלה,  זֹאת ָסמּוְך ַאַחר ַהַהְבּדָ ֵעת ּכָ י ִלְכּתֹב ּבְ ְרּכִ ת[, ְוֵאין ּדַ ּבָ ַ א ]ֵצאת ַהּשׁ ּתָ ּבְ ֵמֲחַמת ַאּפּוֵקי ׁשַ
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ה,  ֲחִזיִקים ַהְרּבֵ ָעִטים ַהּמַ ה ַהּמֻ ָבַרי ֵאּלֶ ה ּדְ י ְלָך ַעּתָ ּוָרה, ְוָכַתְבּתִ ַרק ַאֲהָבה ְמַקְלֶקֶלת ַהּשׁ

ה ְלַהֲאִריְך. כִֹחי ַעּתָ ה ֵאין ּבְ ְוָיֵתר ִמּזֶ

ַעְדֶכם. יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

קמב

ּמּוז תקצ"ד לפ"ק. ַרְך, יֹום א' ֶעֶרב רֹאׁש ֹחֶדׁש ּתַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְראֹוִתי  ּבִ י,  ַנְפׁשִ ע  ּבַ ׂשְ ּתִ ן  ָוֶדׁשֶ ֵחֶלב  מֹו  ּכְ ִרים,  ֵמיׁשָ ָפֶתיָך  ׂשְ ר  ַדּבֵ ּבְ ִכְליֹוַתי  ֲעֹלְזָנה  ּתַ
י  ַמְעּתִ ֲחִרית, ׁשָ ת ׁשַ ֵעת ְסֻעּדַ ה ּבְ י ַעּתָ ְלּתִ ר ִקּבַ ז ֲאׁשֶ ִאְמרֹוֶתיָך ַהְיָקִרים ִמּפָ

י ָנֵעמּו. ִאְמרֹוֶתיָך ּכִ

י  ְצאּו ִמּפִ ּיֵ ה ׁשֶ ֶאְזּכֶ ַרֲחָמיו ְוִנְפְלאֹוָתיו ָהֲעצּוִמים, ׁשֶ ר ַעד ּכֹה ֲעָזַרִני ּבְ ם ה', ֲאׁשֶ ה ְנַקּדֵ ּמֶ ּבַ
ָבִרים  ּדְ ַתְבּתָ ׁשֶ ר ּכָ ֲאׁשֶ ְחיּו. ָהֱאֶמת ּכַ ּיִ ְטִני ׁשֶ ִרי ּבִ ָאְזֵני ּפְ ְנסּו ּבְ ּכָ ּיִ ה ְוׁשֶ ֵאּלֶ ָבִרים ּכָ ּדְ

ּיֹות  ֲעׂשִ ֵאֶצל ַהּמַ ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ׁשֶ ּבְ ה  ר ֲאִפּלּו ְלַעְצמֹו, ְוַכְמבָֹאר ִמּזֶ ר ְלַסּפֵ ֵאּלּו ִאי ֶאְפׁשָ

ת ה'  ֻדּלַ ַעְצמֹו רֹוִאין ּגְ ֶזה ּבְ דֹול ה'" ְוכּו', ְוַגם ּבָ י ּגָ י ּכִ י ֲאִני ָיַדְעּתִ סּוק "ּכִ יחֹות ָהַר"ן א( ַעל ּפָ )ׂשִ

א  ה ִלּשָׂ ְזּכֶ ּנִ נּו ׁשֶ ר ִהְפִליא ַחְסּדֹו ִעּמָ ָרֵאל, ֲאׁשֶ ׂשְ ל ֶנֶפׁש ִמּיִ ָכל ּדֹור ָודֹור ִעם ּכָ ְוִנְפְלאֹוָתיו ּבְ

סֹוף  ֵאין  ַעד  עֹוָלם  ל  ׁשֶ רּומֹו  רּום  ּבְ ָהעֹוְמִדים  ה  ֵאּלֶ ּכָ ְדָבִרים  ּבִ ּוִבְכָתב  ה  ּפֶ ַעל  ּבְ ן  ְוִלּתֵ

ִהְתנֹוְצצּות ְנִעיַמת ְיִדידּות ֲעִריַבת  ם אֹוִתי ְואֹוְתָך, ּבְ ְכִלית, ְלַהֲחיֹות ּגַ ְויֹוְרִדים ַעד ֵאין ּתַ

ַח ַלֲאדֹון ַהּכֹל ְוכּו',  ּבֵ מֹו ָלֶנַצח. ָעֵלינּו ְלׁשַ ַרְך ׁשְ ׁשּוַקת ִהְתנֹוְצצּות ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ ְמִתיַקת ּתְ

ֶזה, ֵליַדע ּוְלַהֲאִמין  ַדֲחקּות ּכָ ֶזה ּבְ ֵבנּו ּכָ ֶפל ַמּצָ ׁשֵ ה ּבְ תֹום ַהּזֶ ּדֹור ַהּיָ ֶעְזֵרנּו ּבַ ר ָהָיה ּבְ ֲאׁשֶ

ְגמּולֹוִהי ָעֵלינּו,  ל ּתַ יב ַלה' ּכָ ׁשִ ר ַמה ּנָ ַדּבֵ ה. ַמה ּנֹאַמר ַמה ּנְ ֵאּלֶ ים ּכָ ְדָבִרים ְקדֹוׁשִ ר ּבִ ּוְלַדּבֵ

יר  ָעה, ְלַהְזּכִ ָכל יֹום ּוְבָכל ׁשָ ָכל ֵעת ּבְ ְמָחה ְוֶחְדָוה ּבְ ׂשִ ק ּבְ ִבים ְלִהְתַחּזֵ ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחּיָ

ה  ַרְך עֹוׂשֶ ר הּוא ִיְתּבָ ה, ֲאׁשֶ ֵאּלֶ יׁשּועֹות ִנְפָלאֹות ּכָ ה ּבִ ֲחָסִדים ָהֵאּלֶ ַעם ּבַ ָכל ּפַ ַעְצֵמנּו ּבְ

ָך ְוכּו'. ַחְסּדֶ ְמָחה ּבְ ם ָאִגיָלה ְוֶאׂשְ ָכל יֹום, ּוְלַקּיֵ נּו ּבְ ִעּמָ

ִמים  ּיָ ַרְך ּבַ ם ִיְתּבָ ֵ ר ֲעָזַרִני ַהּשׁ ָרִטּיֹות ֲאׁשֶ ִני ֲחִביִבי ֶאת ַהְיׁשּועֹות ַהּפְ ר ְלָך ּבְ ה ֲאַסּפֵ ְוַעּתָ
ַהְינּו  ְנָין, ּדְ יֹום ב' ְלֵעת ֶעֶרב ַאַחר ִמְנָחה ֵהִקימּו ֶאת ַהּבִ ה. ַאֲחֵרי ְנִסיָעְתָך ּבְ ָהֵאּלֶ
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ל  ְזִריזּות ּכָ ְנָין ּבִ דֹול ְלָהִקים ֶאת ַהּבִ ָבר ּגָ ה ָהָיה ּדָ ּזֶ ֶהֱעִמידּו ֶאת ָהַעּמּוִדים ְוַהּקֹורֹות, ׁשֶ ׁשֶ

ה ֲעֵרִלים  לׁשָ י ִאם ׁשְ ְך. ְוָהָיה ַעל ֶזה ְמִניעֹות ַרּבֹות, ַוה' ֲעָזַרִני, ּוְביֹום ה' לֹא ָעְסקּו ּכִ ּכָ

יַסאְטִניֶקיס  י ּפֹוִלין, ְוַגם ֵאּלּו ָהֲעֵרִלים ָרצּו ַהּדִ ם ֵאֶצל ַאְנׁשֵ ָהָיה יֹום ַחּגָ ְנָין, ֵמֲחַמת ׁשֶ ַהּבִ ּבְ

ם.  לּו. ַאְך ַאַחר ַהַהְפָצָרה ּוְמַעט ׁשַֹחד ָחְזרּו ִלְמַלאְכּתָ ּטְ ל, ּוְכָבר ִנְתּבַ ל[ ְלַבּטֵ ְמׁשָ י ַהּמִ ]ַאְנׁשֵ

ָלאָכה  לּו ַהּמְ ּטְ יַסאְטִניֶקיס ּבִ ה ֲעֵרִלים. ַאְך ַהּדִ ּמָ ְנָין ִעם ּכַ ַהּבִ ּוְביֹום ו' ֶהָעָבר ָחַפְצנּו ַלֲעסֹק ּבְ

ה.  ִמּזֶ ַצַער  ְקָצת  ָלנּו  ְוָהָיה  ל[,  ]ַלּמֹוׁשֵ ע  אַרְדִניְטׁשֶ ְלַהּגַ נֹוִדיַע  ר  ֲאׁשֶ ַעד  עֹוד  ִנְבֶנה  ּלֹא  ׁשֶ

י ַנחּום  ַעל ֶאְצלֹו ַרּבִ ֶעְזֵרנּו, ְוַהּיֹום ּפָ ַרְך ָהָיה ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ָלאָכה ָכל יֹום ו'. ְוַהּשׁ ּבֹת ַהּמְ ׁשְ ַוּתִ

ַתן ְרׁשּות ִלְבנֹות. ּנָ יֹוֵסף ׁשֶ

ָלנּו  ְלַהְזִמין  נּו  ִעּמָ ִיְהֶיה  ן  ּכֵ ֲעָזָרנּו,  ּכֹה  ַעד  ר  ֲאׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ דֹול  ַהּגָ מֹו  ׁשְ ּוְמבָֹרְך  רּוְך  ּבָ
תֹוָרה  ִכי טֹוב, ְוַלֲעסֹק ּבֹו ּבְ ה ְלָגְמרֹו ְמֵהָרה ּבְ ְזּכֶ ּנִ ְנָין ׁשֶ ָמעֹות ְוָכל ִהְצָטְרכּות ַהּבִ

ה  ה, ַעד ַהּדֹור ַהּזֶ ְצַרִים ְוַעד ֵהּנָ נּו ִמּמִ ה ִעּמָ ר ָעׂשָ ְוִנְפְלאֹוָתיו ֲאׁשֶ ר ֱעזּוזֹו  ּוְלַסּפֵ ה,  ּוְתִפּלָ

ָעה ַהּזֹאת. ָ ְוַעד ַהּשׁ

יכּו ְוהֹוִציאּו  ְהיֹוְתָך ּפֹה, ֵהם ִהְמׁשִ ן ִלי ָאז ּבִ ָיְדָך ִלּתֵ ָהיּו ּבְ עֹות ׁשֶ י ַהּמָ ִני ֲחִביִבי, ּכִ ְוַדע ּבְ
ַעל  ִפיָך" - 'זֹו ְצָדָקה', ׁשֶ ָנה ו( "ּבְ ָ ָאְמרּו )רֹאׁש ַהּשׁ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ָבִרים ַהּנֹוָרִאים ָהֵאּלֶ י ּדְ ִמּפִ

ן ִלי  ּתֵ ּתִ י ׁשֶ ְעּתִ י ָאנִֹכי לֹא ָעָלה ַעל ּדַ חּוׁש, ּכִ ה ָרִאינּו זֹאת ּבְ ּבּור. ְוַעּתָ ה ַהּדִ ְיֵדי ְצָדָקה ַנֲעׂשֶ

א  ִטְרּדָ י ָהִייִתי ָאז ָטרּוד ְמֹאד ּבְ ה, ְוַגם ּכִ ּבּוִרים ֵאּלֶ ר ּדִ י ְלַדּבֵ ְעּתִ ָאז, ְוַגם לֹא ָעָלה ַעל ּדַ

ה, ַעל ְיֵדי  ּבּוִרים ֵאּלֶ ר ּדִ ֶזה. ַאְך ֵמֵאת ה' ָהְיָתה זֹאת ְלַדּבֵ ְנָין ּכָ ֵעֶסק ַהְתָחַלת ּבִ זֹאת ּבְ ּכָ

ָך  ְרּתְ ּכֻ ָעְלָך ּוְתִהי ַמׂשְ ם ּפָ ּלֵ ת ִנְדַבת ָיְדָך ַהּטֹוב. ַוה' ְיׁשַ ֹמַע, ְוַעל ְיֵדי ִמּסַ ׁשּוָקְתָך ִלׁשְ עֶֹצם ּתְ

ֶדֶרְך ַהּטֹוב  ָכל ֵעת ּבְ ְדָך ְוַיְדִריְכָך ּבְ ָטיו ְיַלּמֶ ּפָ יָך ְרֵצה ָנא ה' ּוִמׁשְ ֵלָמה ְוכּו', ְוִנְדבֹות ּפִ ׁשְ

ר ְלַמַען ֵייִטיב ְלָך ָלֶנַצח. ׁשָ ְוַהּיָ

ּבֶֹקר  ּבַ י  ְלּתִ ּלַ ְוִהְתּפַ י,  ְנּתִ ָיׁשַ לֹא  ְיָלה  ַהּלַ ל  ּכָ י  ּכִ ְלַהֲאִריְך  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  א  ְרּדָ ַהּטִ ּוֵמֲחַמת 
ִבין ּגֶֹדל ַהֶהְכֵרַח ִלי  לּו. ּוֵמֵאֶליָך ּתָ ים ַהּלָ ִעּתִ ָכְך ּבָ י ּבְ ְרּכִ ֵאין ּדַ ֶ ם ַמה ּשׁ ּכֵ ַהׁשְ

ה ְלַהֲחיֹוְתָך ָלֶנַצח. ָבִרים ֵאּלֶ ד ּדְ ַצִני ִלְכּתֹב ְלָך ִמּיָ ה, ַאְך ַאֲהָבְתָך ִאּלְ ִליׁשֹן ַעּתָ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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א ְלעֹוְלֵמי ַעד  ֶזה ּוַבּבָ א ּוְרִחיְמָתן ֲעִזיָזא ּבָ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ַרב ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
ר  ילּו ַעְצְמֶכם ְלַדּבֵ ל ַהְמַיֲחִלים ַלה' ְוַתְרּגִ ּוְלֵנַצח ְנָצִחים. ִחְזקּו ְוִאְמצּו ְלַבְבֶכם ּכָ

ֵדי  ינֹו ְלֵבין קֹונֹו ְוכּו', ּכְ ל ֶאָחד ּבֵ ר ּכָ ְצִחי, ּוְלַדּבֵ ְכִלית ַהּנִ ָכל יֹום ֶאָחד ִעם ֲחֵברֹו ֵמַהּתַ ּבְ

ה ָלֵאל ֵאין  ִהּלָ י ּתְ ְלִעיִגים, ּכִ ֵני ַהּמַ ָלל ִמּפְ ׁשּו ּכְ ּיְ ְתּבַ ֻקּדֹות טֹובֹות ְוכּו'. ְוַאל ּתִ ל ַהּנְ ל ִמּכָ ְלַקּבֵ

ֶזה. ה ְלַהֲאִריְך ּבָ ַנאי ַעּתָ ֵניֶהם, ְוֵאין ּפְ ׁש ִמּפְ ּיֵ ָלל ְלִהְתּבַ ָלנּו ּכְ

ֱאֶמת ָלֶנַצח. ְבֵרי אֹוַהְבָך ּבֶ ּדִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

ה. ָבִרים ֵאּלֶ ה ּדְ ם זֹאת ֵמֵאת ה' ָהְיָתה ִלְכּתֹב לֹו ַעּתָ ֶרת ְלר"ש, ּגַ ל ִאּגֶ ּוְתַקּבֵ

קמג

ת תקצ"ד לפ"ק. ַרְך, יֹום ג' ֻחּקַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ְכנֹס ְמֵהָרה ְלֵביְתָך  ּתִ ַרְך ַיֲעזֹר ְלָך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ה, ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת, ְוַהּשׁ י ַעּתָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
לֹום.  ׁשָ ּבְ ָיבֹוא  ְמקֹומֹו  ַעל  ֶאָחד  ְוָכל  טֹוב,  ף  ּתָ ׁשֻ ְלָך  ְוַיְזִמין  לֹום,  ְוׁשָ ים  ַחּיִ ּבְ

ה  ים טֹוִבים, ּוְלַהְכִניס אֹוְרִחים ֲהגּוִנים ַאּתָ ה ּוַמֲעׂשִ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ֵביְתָך ַלֲעסֹק ּבְ ה ּבְ ְוִתְזּכֶ

ן  ּלֹו ָאֵמן ּכֵ ֶנה ֵהיָכל ַעל ּתִ ר ִיּבָ ִנים טֹוִבים, ַעד ֲאׁשֶ ְוַזְרֲעָך ְלדֹורֹות עֹוָלם ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ

ְיִהי ָרצֹון.

ם ְלאּוַמאן,  ֵ ָסמּוְך ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ בּוַע ֶהָעַבר ִלְנסַֹע ּבְ ׁשָ ׁש ּבְ י ִנְתַחּדֵ ַדְעּתִ ּבְ ַדע ׁשֶ ה ּתֵ ַעּתָ
א  ת ַהּבָ ּבָ ת אֹו ַאַחר ׁשַ ּבָ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ָסמּוְך ְלׁשַ יֹום ה' ַהּבָ י ִלְנסַֹע ּבְ ּוְבַדְעּתִ

ֶזה,  י ַהֶהְכֵרַח ַלֲחׁשֹב ּבָ ְנָין. ּכִ ָמר ַהּבִ ִעְנַין ּגְ בֹות ּבְ ם ַמֲחׁשָ ָסמּוְך ַלֲחׁשֹב ׁשָ ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ּבְ

א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזִרי ֶעְזִרי ֵמִעם ה'". ְוַגם  ה; "ֶאּשָׂ ל ַעל ֶזה ַהְרּבֵ ּלֵ ּוְלִהְתּפַ

ַלה'  ַאְך  ְוכּו',  ֵריק  יס  ְוַהּכִ ִנים,  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ֶזה  בּוַע  ׁשָ ּבְ ַלֲעסֹק  ָצִריְך  ֲאִני  יִתי  ּבֵ ְנַין  ּבִ ִעְנַין  ּבְ

ֵמָהָראּוי  ְוָהָיה  ַרְך.  ִיְתּבָ ְלָפָניו  ָלה  ְוַהּצָ ֶרַוח  ה  ַהְרּבֵ ה  ַהְרּבֵ י  ּכִ ַהּכֹל,  ַעל  ְעזֹר  ּיַ ׁשֶ ַהְיׁשּוָעה 

ה  אּוַמאן, ַאְך ֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ַאּתָ "ל ּבְ ְנָין ַהּנַ ב ַעל ַהּבִ ַאְרּתָ ַחּיָ ׁשְ ּנִ ֶ ן ַמה ּשׁ ם ּכֵ ִלְנּגֹׂש אֹוְתָך ּגַ

ה ַמה ּטֹוב,  ר ֵאיֶזה ַסְך ַעל ֶזה ְמַעט אֹו ַהְרּבֵ ֶסף מֹוָצא, ַאְך ִאם ֶאְפׁשָ ה ָלֵתת ַלּכֶ ָיכֹול ַעּתָ
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רג ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

ַע  ְעּגֵ ָך ָוֶנֶפׁש ָאִביָך ֶהָחֵפץ ּוִמְתּגַ ַנְפׁשְ ים, ּכְ לֹום ְוַחּיִ ָרָכה ְוׁשָ ִכְפַלִים. ּבְ ַוה' ְיָבֶרְכָך ְוַיְצִליֲחָך ּבְ

ָך" ְוכּו'. ַמח ָאִביָך ְוִאּמְ ֶכם "ִיׂשְ ם ּבָ ֻקּיַ ּיְ ֶכם, ׁשֶ ֹמַח ּבָ ִלׂשְ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

י  ּתִ ׁשְ ּקַ לֹוֵמנּו, ּבִ י ׁשְ ַכי ְוָכל ַאְנׁשֵ י ָמְרּדְ ם ֵמַרּבִ ה, ּגַ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
ד  ִמּיָ לַֹח  ִלׁשְ ִיְראּו  אּוַמאן,  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ְנָין  ַהּבִ ַעל  ְלחּו  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ

ְנָין ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ְמֹאד. ְגָמר ַהּבִ בּוַע ֶזה, ְלַמַען ִיְהֶיה ָלֶכם ֵחֶלק טֹוב ּבִ ׁשָ ּבְ

קמד

ְנָחס תקצ"ד לפ"ק. ַרְך, יֹום א' ּפִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה. ּיִ ְפָלג מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ַהּמֻ ִני ֲחִביִבי, ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ַרב ׁשָ

ֹאד  יְבָך ַעד ַהּיֹום. ּוַמה ּמְ ָעִמים, ְולֹא ָהָיה ִלי ִעם ִמי ַלֲהׁשִ לֹשׁ ּפְ י ֶזה ׁשָ ְלּתִ ֶביָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ְיׁשּוָעה  ְצִריִכין  ֲעַדִין  ָאְמָנם  ִאם  בֹוב,  ִמּלְ ב  ְכּתָ ַהּמִ ַעל  ְמָחה  ַהּשִׂ י  ְלּתִ ִהְגּדַ

ל ֶזה טֹוב  ים ָלֶהם, ִעם ּכָ ָאנּו ְמַחּכִ רֹות ַהּטֹוִבים ׁשֶ ה ַהּפֵ ְהֶיה ִנְצָמח ִמּזֶ ּיִ ים ׁשֶ ְוַרֲחִמים ַרּבִ

ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ י ֵאיְך  ּכִ ֶזה.  ּכָ ֵעֶסק  ּבְ ְיׁשּוָעה  ְלהֹודֹות ַלה' ַעל ַהְתָחַלת ִהְתנֹוְצצּות ְצִמיַחת ֶקֶרן 

ִעְנָין  ם ּבְ ָ ִבים ִמּשׁ ה ִמְכּתָ הֹוְלִכים ְלֵעת ַעּתָ ֶ ָבר ֵריק ַמה ּשׁ אי ֵאין ֶזה ּדָ ַוּדַ ַרְך, ּבְ ַחְסּדֹו ִיְתּבָ ּבְ

ֲעִדי  ים ְוכּו'. ה' ִיְגֹמר ּבַ ּיִ ְרצֹונֹו ְוִכְרצֹון ְיֵרָאיו ָהֲאִמּתִ ֲעֵדנּו ּכִ ֶזה, ַוה' ָיחּוס ַעל ַעּמֹו ְוִיְגֹמר ּבַ

ֵכן.  ָ ַטְרּתָ ֶאת ַהּשׁ ּפָ ֶ י ַמה ּשׁ ִלּבִ ְמָחה ּבְ ן ָנַתּתָ ׂשִ ם ּכֵ ל טֹוב ּגַ ִניָת ְלַמּזָ ּקָ יְתָך ׁשֶ ְוכּו'. ּוְבִעְנַין ּבֵ

ֵעֶמק  ִעּמֹו ֶאל  אָת  ּבָ ָבר  ּכְ ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ְוַגם  ָהִראׁשֹון.  ִמן  ְלָך  נַֹח  ִני  ֵ ַהּשׁ ְבָך,  ִמְכּתָ ּוְכִפי 

ׁש ַעל  . ְוַעל ַהּכֹל טֹוב ְלהֹודֹות ַלה' ַעל ֶהָעָבר ּוְלַבּקֵ ר ָחַפְצּתָ ֶחְלְקָך ֲאׁשֶ ֶוה, ְוָזִכיָת ּבְ ָ ַהּשׁ

לֹום,  ים ּוְלׁשָ ים טֹוִבים ֲאֻרּכִ ה ִלְכנֹס ְלֵביְתָך ְלַחּיִ ְזּכֶ ּתִ ַמִים, ׁשֶ ָ רּוׂשֹות ַלּשׁ י ּפְ ּפַ ֶהָעִתיד. ְוַגם ּכַ

ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  ְלֹאֶרְך  ְוַזְרֲעָך  ה  ַאּתָ טֹוִבים,  ים  ּוַמֲעׂשִ ה  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ם  ׁשָ ַלֲעסֹק  ה  ְוִתְזּכֶ

טֹוָבה  יָבה  ׂשֵ ּבְ נּוב  ּתָ עֹוד  ֵהיָכְלָך.  ּבְ ְוַרֲעָנן  ֵביְתָך  ּבְ לֹום  ׁשָ ְוִיְהֶיה  עֹוָלם.  ְלדֹורֹות  טֹובֹות 

ן ְיִהי ָרצֹון. ַגן ָרֶוה, ָאֵמן ּכֵ ּוְתִהי ּכְ

ְכִלית  ַהּתַ ַהּנֹוֵגַע ֶאל  ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ִעְנַין  ּבְ ָנָאה  יָחה  ׂשִ ה  ַעּתָ ִלי  ֵיׁש  ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ְוִהּנֵה 
ּוְכבֹוד  ֶדה.  ַהּשָׂ ֵני  ּפְ ַעל  ְכָתב  ּבִ ְפָרט  ּבִ ְלָבֲאָרּה  ַנאי  ּפְ ֵאין  ַאְך  ְצִחי,  ַהּנִ י  ָהֲאִמּתִ

ר  ע ִמּפֹה, ַוֲאִני ָצִריְך ְלַדּבֵ ה ּפֹה, ְוַהּיֹום אֹו ָמָחר ִיּסַ ִלי ֵנרֹו ָיִאיר הּוא ַעּתָ י ַנְפּתָ ְיִדיֵדנּו ַרּבִ
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ְפֶנה,  ר ּתִ ָכל ֲאׁשֶ יֲעָך ְוַיְצִליֲחָך ּבְ ָלל. ּוַבַעל ַהְיׁשּועֹות יֹוׁשִ ר ְלַהֲאִריְך ּכְ ן ִאי ֶאְפׁשָ ִעּמֹו, ַעל ּכֵ

ָך  ְבּתְ ָקא ַמֲחׁשַ ִמיד ְלַאְדּבָ ה ּתָ ִמים ָעֶליָך ְלָרָעה ְמֵהָרה ּתּוַפר ֲעָצָתם ְוכּו'. ְוִתְזּכֶ ְוָכל ַהּקָ

ָכל יֹום. עֹוֵבר ָעֶליָך ּבְ ה ׁשֶ ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ָבה ּדִ ֲחׁשָ ל ַהּמַ ָאֵתי, ִמּכָ ָעְלָמא ּדְ ּבְ

ַעְדֶכם. יר ּבַ ה ִליׁשּוָעְתָך ּוַמְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

קמה

ְנָחס תקצ"ד לפ"ק. ת ּפִ ָרׁשַ ת קֶֹדׁש ּפָ ּבַ ַרְך, יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ִליק  עּפְ ִמּטֶ ה  טֹוִבּיָ י  ֵמַרּבִ ִמּקֶֹדם  י  ָיַדְעּתִ ּוְכָבר  ֶהעְנֶיס.  ְנָחס  ּפִ י  ֵמַרּבִ י  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ
לֹום  ים ּוְלׁשָ ים טֹוִבים ֲאֻרּכִ ְהֶיה ְלַחּיִ ּיִ ְכַנְסּתָ ְלֵביְתָך ָנֲאָוה קֶֹדׁש. ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ּנִ ׁשֶ

ית ַוַעד ַלֲחָכִמים  יְתָך ּבֵ ֱאֶמת. ְוִיְהֶיה ּבֵ ֲעבֹוַדת ה' ּבֶ ם ּבַ יְתָך. ְוִתְזּכּו ַלֲעסֹק ׁשָ ְלָך ּוְלָכל ּבֵ

ת  ַ ָבר ָעַבר ֲחצֹות ַהּיֹום ּוְקֻדּשׁ ה. ְוָכֵעת ּכְ ִלין ּבֹו ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ַגּדְ ּמְ ִית ׁשֶ תּוַח ִלְרָוָחה, ּבַ ִית ּפָ ּבַ

ע עֹוד ׁשּום  ְרֶאה לֹא ֶאּסַ ּוְכִפי ַהּנִ ָלל.  ּכְ ַנאי ְלַהֲאִריְך  ּפְ ֵמׁש ּוָבא, ְוֵאין  ת קֶֹדׁש ְמַמׁשְ ּבַ ׁשַ

א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ת ַנֲחמּו ַהּבָ ּבַ ַרְך ַעד ַאַחר ׁשַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ְנִסיָעה ּבְ

ה ְלָהִכין ַעְצֵמנּו  ְזּכֶ ּנִ ן ׁשֶ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ִמי ִיּתֵ ת ַנֲחמּו ַהּבָ ּבַ ׁשַ ה ִלְראֹוְתָך ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ּנּו  ּלֹא ִנּסֹג עֹוד ִמּמֶ נּו, ׁשֶ ל ָצרֹות ַנְפׁשֵ ֵלָמה ַעל ּכָ ה ְלֶנָחָמה ׁשְ ְזּכֶ ּנִ ת ַנֲחמּו, ׁשֶ ּבַ ה ַעל ׁשַ ֵמַעּתָ

ָחָמה ְוַהְיׁשּוָעה ַעל ַהּכֹל. ר ַהּנֶ ה ִעּקַ ּזֶ ַרְך, ׁשֶ ִיְתּבָ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

קמו

ם, יֹום ב' רֹאׁש חֹוֶדׁש ְמַנֵחם ָאב תקצ"ד לפ"ק. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ֶזה  ּבְ ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ְלֵאיָתְנָך  יְבָך  ִויׁשִ ְמֵהָרה  ַקל  ֵלָמה  ׁשְ ְרפּוָאה  ְלָך  ַלח  ִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
ַע[.  ַמְטּבֵ ]סּוג  יֶקעס  אּפִ ּקָ ִעים  ְוַאְרּבָ ָמאַתִים  ָך  ַהּסַ ִעם  ְבָך  ִמְכּתָ י  ְלּתִ ִקּבַ ָעה  ָ ַהּשׁ

ָלל,  ְבָך ּכְ ִמְכּתָ רּו ּבְ ָרם ְולֹא ִנְזּכְ ֶלעְך ְוֵאיִני יֹוֵדַע ִמְסּפָ ל ּבְ רּוטֹות ׁשֶ ה ּפְ ה ְוַכּמָ ּמָ ה ּכַ ְוחּוץ ִמּזֶ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי קמוִמְכּתְ

<חודש>

רה ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

יְבָך  ֲהׁשִ ַעְרָך ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּלַ ִבין ּגֶֹדל ַצֲעִרי ִמּצַ ה ֵמֵאֶליָך ּתָ ִכים. ְוִהּנֵ ּיָ ְוֵאיִני יֹוֵדַע ְלִמי ֵהם ׁשַ

ב ִמּיֹום  ְכּתָ ָנה, ְוהּוא ָסמּוְך ְלִמְנָחה. ְוַהּמִ ָתב ֶזה ָנחּוץ, ְוַהּיֹום ּפָ י מֹוֵסר ּכְ זֹון, ּכִ ִחּפָ ה ּבְ ַעּתָ

ר ֲעַדִין  ִני ֲחִביִבי ַעל ֲאׁשֶ א ְלָיִדי ְוֶאְרֶאה ַלֲחקֹר ַאֲחָריו. ְוִנְפֵלאִתי ָעֶליָך ּבְ )ָחֵסר( ֲעַדִין לֹא ּבָ

ר  ה ְמִניעֹות ּוִבְלּבּוִלים ׁשֹוִנים ֲאׁשֶ ּמָ ל ֶאָחד ּכַ ׁש ַעל ּכָ ָכל יֹום ָויֹום ִמְתַחּדֵ ּבְ ֵאיְנָך יֹוֵדַע, ׁשֶ

ל ָאָדם  ָכל יֹום ִיְצרֹו ׁשֶ ה נב.( ּבְ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )ֻסּכָ ֶ ְכַלל ַמה ּשׁ ר ְלָבֵאר. ְוָכל ֶזה ּבִ ִאי ֶאְפׁשָ

ִדְבֵרי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו  רּוְך הּוא עֹוְזרֹו ְוכּו'. ְוַגם ִאיָתא ּבְ דֹוׁש ּבָ ׁש ָעָליו, ְוִאְלָמֵלא ַהּקָ ִמְתַחּדֵ

ָקה  ָכל יֹום ְוכּו' ּוְצִריִכין ַהְמּתָ ְהֶיה לֹו ַצַער ּבְ ּיִ ֶהְכֵרַח ׁשֶ ל ָאָדם ּבְ ּכָ נּו ַז"ל )ִסיָמן ע"ז ִתְניָיָנא(, ׁשֶ ְוַרּבֵ

עֹוֵבר ָעֶליָך,  ֶ לֹום, ּוַמה ֶזה ִחּדּוׁש ֶאְצְלָך ַמה ּשׁ יֹוֵתר ַחס ְוׁשָ ַער ּבְ ר ַהּצַ ּבֵ ּלֹא ִיְתּגַ דֹוָלה ׁשֶ ּגְ

יחֹות ָהַר"ן רפז( ַאז ֶמע ָהאט ָגאר ִניט צּוא  ּנּו ַז"ל )ׂשִ ַמְענּו ִמּמֶ ָ ּשׁ ָבִרים ׁשֶ י ַהּדְ ְוַהֶהְכֵרַח ֵליֵלְך ַעל ּפִ

ָבר ַמה ַלֲעׂשֹות[ ְוכּו'. ָטאן ]ֵאין ׁשּום ּדָ

ּבּוִרים  ְרּתָ אֹוִתי ּדִ ַתְבּתָ ִלי ְוִהְזּכַ ַעְצְמָך ּכָ ה ּבְ ַאּתָ ה ֵאיֶזה ְזַמן ׁשֶ ּזֶ ִני ֲחִביִבי ׁשֶ ְוַתֲאִמין ִלי ּבְ
ֶהם ְמֹאד.  ָלל ְוכּו' ְוֶהֱחֵייָת אֹוִתי ּבָ ֵאין ְצִריִכין ַלֲעׂשֹות ּכְ ְבָך ׁשֶ ִמְכּתָ "ל ּבְ ֵאּלּו ַהּנַ

י  ּבִ חּו ְקָצת ִמּלִ ּכְ ַמן ִנׁשְ אֹותֹו ַהּזְ י ֵכן ּבְ ַמְעּתָ אֹוָתם, ַאף ַעל ּפִ י ׁשָ ֱאֶמת ִמּפִ ּבֶ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ

ָיַדְעּתָ  ּוְכָבר  ין.  ּדֵ ִמן  ין  ּדֵ ִלין  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ יָחֵתנּו  ׂשִ ַמֲעַלת  ּגֶֹדל  ָאז  ְוָרִאיִתי  ִני.  ְרּתַ ִהְזּכַ ה  ְוַאּתָ

ֶהם  ה ּפֹוֵעל ּבָ ה ָלֵאל ֵיׁש ְלָך ְרצֹונֹות טֹוִבים ַוֲחָזִקים ְמֹאד, ְוַאּתָ ר הּוא ָהָרצֹון, ּוְתִהּלָ ָהִעּקָ ׁשֶ

ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ ּמָ ן ּכַ ם ּכֵ ה חֹוֵטף ּגַ ְך ַאּתָ ַרְך. ּוְבתֹוְך ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ה ְלטֹוָבה ּבְ ַהְרּבֵ

א  י ַהּבָ ה יֹוֵתר, ּכִ ְתִפּלָ ַרְך ִלְלֹמד יֹוֵתר ְוַלֲעסֹק ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּתּוַכל ּבְ ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה ׁשֶ

ם  ּגַ ְצִריִכין  דֹול,  ּגָ ְזִריזּות  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ן.  ַהְמּתֵ לֹו  אֹוְמִרים  לֹו  ִעין  ְמַסּיְ ֵהר  ִלּטָ

ר  ִעּקָ ר ּדְ ה ָהִעּקָ ל ֵאּלֶ ָכל ֶזה. ְוַעל ּכָ ה ּבְ י ַהְרּבֵ ּנִ ַמְעּתָ ִמּמֶ ָבר ׁשָ אי ּכְ ה. ּוְבַוּדַ ין ַהְרּבֵ ְלַהְמּתִ

ה ָלֵאל ֵיׁש ָלנּו ַעל  ִהּלָ ָעִנים ָעָליו. ּתְ ָאנּו ִנׁשְ ָסִבין ׁשֶ ה ָסָבא ּדְ ָ ְקֻדּשׁ ל ָזֵקן ּדִ הּוא ּגֶֹדל ּכַֹח ׁשֶ

א. ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ִמי ִלְסֹמְך, ֵיׁש ָוֵיׁש, ּבָ

ְוָתׁשּוב  ְמֵהָרה  ִיְסָעְדָך  ַוה'  ָחת.  ּתֵ ְוַאל  יָרא  ּתִ ַאל  ָך  ְוִעּמְ ָך  ִאּתְ ה'  י  ּכִ ֲחַזק.  ִני  ּבְ ֲחַזק 
כֲֹחָך.  ּבְ ַלֲעׂשֹות  ּתּוַכל  ֶ ּשׁ ְלַהְתִחיל ֵמָחָדׁש ַמה  ְנעּוָרְיִכי,  ר  ׁשֶ ּנֶ ּכַ ׁש  ּוְתַחּדֵ ְלֵאיָתְנָך 

ר  ֲאׁשֶ ה ּכַ ה ְוָכֵאּלֶ ֵאּלֶ ים ְוחֹוַלַאת ּכָ ָאר ֲעָירֹות ֵמחּוׁשִ ם ּפֹה ּוִבׁשְ ִכיַח ְמֹאד ּגַ ה ׁשָ ה ַעּתָ ְוִהּנֵ

ה ָצִריְך ָלׁשּוב ַעל  לֹום, ַאּתָ א ְלָך ַחס ְוׁשָ ֲחַמת ַצַער ּוְדָאָגה ּבָ ּמֵ ַתְבּתָ ׁשֶ ּכָ ֶ . ַאְך ַמה ּשׁ ַתְבּתָ ּכָ

לֹום,  ְך ַחס ְוׁשָ ל ּכָ ַער ּכָ ְך ַאַחר ַהּצַ ְך ָיֶפה ְלָך ִלְהיֹות ִנְמׁשָ ה ְולֹא ּכָ ּדָ ְך הּוא ַהּמִ י לֹא ּכָ ֶזה, ּכִ

ְלטֹוָבתֹו  ֵהם  ְמֹאְרעֹוָתיו  ל  ּכָ ׁשֶ ָבר,  ּדָ ֵאיֶזה  עֹוֵבר  ׁשֶ ּכְ ד  ִמּיָ ַעְצמֹו  ֶאת  יר  ְלַהְזּכִ ְצִריִכין  י  ּכִ

ִאי  ה  ִמּזֶ ָיֵתר  ָעֵבד.  ְלָטב  ַרֲחָמָנא  ָעֵבד  ּדְ ְוכּו'  ְלעֹוָלם  ָרכֹות ס:(  )ּבְ ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ִדְבֵרי  ם  ּוְלַקּיֵ
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דֹוִלים ַרֲחִמים  ן ָלֶכם ַרֲחִמים", ַרֲחִמים ּגְ י ִיּתֵ ּדַ רּוׂשֹות ַלה' "ֵאל ׁשַ י ּפְ ר ְלַהֲאִריְך, ְוַכּפַ ֶאְפׁשָ

ֶזה  ּבָ טּוב  ְלָכל  ְזּכּו  ּתִ ׁשֶ ֶיְדֶכם  ּבְ ָהַרֲחִמים  ְוִיְהיּו  ָלל,  ּכְ ין  ּדִ ֲערֶֹבת  ּתַ ֶהם  ּבָ ֵאין  ׁשֶ ׁשּוִטים  ּפְ

א ָלֶנַצח. ּוַבּבָ

ָך ְמֵהָרה. ֹמַע ַהּטֹוב ֵמִאּתְ ה ִלׁשְ ַעְדָך ּוְמַצּפֶ יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

קמז

ַרְך, יֹום א' ְרֵאה תקצ"ד לפ"ק. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ְך  ל ּכָ אָת ִליֵדי ֶזה ְלִהְצַטֵער ּכָ ּבָ ה ׁשֶ ה, ְוִאם ָאְמָנם ֵיׁש ִלי ַצַער ִמּזֶ י ַעּתָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ִדְבֵרי  ְרּתָ ּבְ ְזּכַ ּנִ ַתְבּתָ ׁשֶ ּכָ ֶ ל ֶזה זֹאת ֶנָחָמִתי ַמה ּשׁ ֶזה. ִעם ּכָ ִביל ֶרַוח ּכָ ׁשְ ֶרְך ּבִ ּדֶ ּבַ

ְבּתָ ָאז  ָתם ָחׁשַ ַנת ֱאלּול. ּוֵמַהּסְ ִרית, ּוְבַכּוָ ּקּון ַהּבְ ֶרְך הּוא ּתִ ּדֶ נּו ַז"ל ׁשֶ ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

ְרנּו  ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ַרְך, ּכַ יָחְתָך ְלָפָניו ִיְתּבָ ְך ְלָפֵרׁש ׂשִ תֹוְך ּכָ ְבֵרי ּתֹוָרה. ְוַגם ָהָיה ְלָך ּבְ ה ּדִ ּמָ ּכַ

ְך  ַהּכֹל ִיְתַהּפֵ ְקָוה ׁשֶ ה. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַלה' ַהּתִ ְמּתָ ְקָצת ִמּזֶ ָתָמא ִקּיַ ָעִמים, ּוִמּסְ ה ּפְ ּמָ ה ּכַ ִמּזֶ

ִבין ְטָרחֹות  ָרחֹות ְוַהְיִגיעֹות ֶנֱחׁשָ ל ַהּטְ ּכָ ן, ׁשֶ א ּוַמּתָ ּשָׂ ַעת ַהּמַ ׁשְ ן ּבִ ְלטֹוָבה. ְוַגם ְצִריִכין ְלַכּוֵ

ל יֹום ו' ֶעֶרב  ה ּכָ ּכָ ִתּקּון ַהּסֻ ם ָעְסקּו ֶאְצִלי ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ה ּבָ ֵהם ְיָקִרים ְמֹאד. ְוִהּנֵ ל ִמְצָוה ׁשֶ ׁשֶ

ֶסף,  ֶזה. ַאְך ָאֵפס ּכֶ ם ַנֲעסֹק ּבָ ֵ ְך ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ יֹום ָמָחר ְוַאַחר ּכָ ת קֶֹדׁש ֶהָעַבר ְוַגם ּבְ ּבַ ׁשַ

ֶעְזֵרנּו  ּבְ ְוִיְהֶיה  ָכבֹוד  ּבְ ִויַפְרְנֵסנּו  ה  ַיֲעׂשֶ ַהּטֹוב  ַוה'  ה.  ִמּזֶ ְלָך  אֹוִדיַע  ַנְחָמן  י  ַרּבִ ְיֵדי  ְוַעל 

ים ָלֶנַצח. נּו ַז"ל ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרּבִ ֱאֶמת, ְוִלְגֹמר ִעְסֵקי ַרּבֵ ְרצֹונֹו ַהּטֹוב ּבֶ ִלְהיֹות ּכִ

רּוד ְקָצת. ְבֵרי ָאִביָך ַהּטָ ּדִ

ּלֹא  ֶ ית ַמה ּשׁ ִליׁשִ ה ׁשְ ְסֻעּדָ ה ּבִ ֵמִחים ַהְרּבֵ ֶעְזֵרנּו ִלְהיֹות ׂשְ ַרְך ָהָיה ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ְוֵתַדע ׁשֶ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ר. ְוַהּשׁ ּבָ ֵבדּות ְוֵלב ִנׁשְ א! ָהָיה ִלי ָאז ּכְ ַרּבָ י ַאּדְ ָלל, ּכִ י ּכְ ְעּתִ ָעָלה ַעל ּדַ

ר  ם ֲאׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ יַע ַעד ָהַרְגַלִין, ּבָ ִהּגִ דֹוָלה ַעד ׁשֶ ְמָחה ּגְ ִנְפְלאֹוָתיו ַלֲהֹפְך ַהּכֹל ְלׂשִ ֲעָזַרִני ּבְ

ל  ל זֹאת ּכָ ם. ּוְצִריִכין ִלְזּכֹר ּכָ ֵ י ַנְחָמן ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ר ְלָך ַרּבִ ה ְיַסּפֵ ֲעָזַרִני ַעד ּכֹה. ְויֹוֵתר ִמּזֶ

י לֹא  ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ָהֲעצּוִמים, ּכִ ֵביִתי ּבְ עֹוֵבר ּבְ ֶ ְפָרט ַמה ּשׁ ל ֶאָחד, ּבִ עֹוֵבר ַעל ּכָ ֶ ַמה ּשׁ

יַח  ּכִ ֶזה ָהעֹוָלם ָהעֹוֵבר. ִאם ָאְמָנם ַהֶהְכֵרַח ְלַהׁשְ נּו ּבְ ה ִעּמָ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ל ַמה ּשׁ ָבר ֵריק הּוא ּכָ ּדָ
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ר ָאַמר ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו  ֲאׁשֶ ּכַ ַוֲעבֹוָדתֹו  תֹו  ִפּלָ ִמּתְ ל אֹותֹו  ְיַבְלּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְעּתֹו ֶהָעַבר,  ִמּדַ

ַעם  ּפַ ְוָכל  ֵכן ְלָכל ֵעת  י  ּפִ דֹוָלה. ַאף ַעל  ּגְ ְכָחה ַמֲעָלה  ִ ַהּשׁ ד ֶזה  ּצַ ּמִ ׁשֶ ַז"ל )שם כ"ו(  נּו  ְוַרּבֵ

עֹוָלם. ְוָנבֹון ָיִבין ַלֲאׁשּורֹו,  ה ִעּמֹו ּבָ ֲעׂשֶ ַעם ַמה ּנַ ָכל ּפַ יר ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ים ֵלב ְלַהְזּכִ ְצִריִכין ָלׂשִ

ִמיד. ר ְוָהֱאֶמת ּתָ ׁשָ ֶדֶרְך ַהּיָ ִעּתֹו ּוִבְזַמּנֹו. ַוה' יֹוִליֵכִני ּבְ ה ּבְ ל ִמּדָ ֵאיְך ִלְנהֹג ִעם ּכָ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

קמח

ת קֶֹדׁש אֹור ְליֹום א' ׁשֹוְפִטים תקצ"ד לפ"ק. ּבַ ם, מֹוָצֵאי ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ל טֹוב ִלְבִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ ִסיָמן טֹוב ּוַמּזָ

יֹום  ל טֹוב ּבְ ת ְלַמּזָ ְחֶיה ִהיא ֲאחֹוְתָך, ּבַ ה ִציְריל ּתִ י ַחּנָ ּתִ ם ָיְלָדה ּבִ ה ָלֵאל ָחְלָתה ּגַ ִהּלָ ּתְ
דֹול ֵמֶחְבֵלי  נּו ַצַער ּוְמִרירּות ּגָ ְבָעה ָלּה ַנְפׁשֵ ת ׂשָ ת קֶֹדׁש ֶהָעַבר. ְוַרּבַ ּבַ ו' ֶעֶרב ׁשַ

יֹום ו'  ֲחִרית ּבְ ת ׁשַ ִפּלַ ת ֵליל ו' ַעד ַאַחר ּתְ ִחּלַ כּו ִמּתְ ים ְמֹאד. ְוִנְמׁשְ ָהיּו ָקׁשִ ּה ׁשֶ ּלָ ֵלָדה ׁשֶ

י טֹוב  ִני ֲחִביִבי ּכִ עֹון[. ּוְכָבר ָיַדְעּתָ ּבְ ייֶגיר ]ׁשָ יִרית ַעל ַהּזֵ ָעה ֲעׂשִ ַהְינּו ׁשָ עֹות. ּדְ מֹו ב' ׁשָ ּכְ

י,  ְפָרט ּכִ ִסיָמן י"ד ִלּקּוֵטי ֵחֶלק א(. ּבִ ְמבָֹאר ּבְ ה )ּכַ ִפּלָ ַהְינּו ּתְ עֹוָלם טֹוב ה', ּדְ ּבָ ָבִרים ׁשֶ ָכל ַהּדְ ּלְ ה' ַלּכֹל, ׁשֶ

ה  ה ֵליֵלד, ֵהּמָ ִפּלֹות נֹוָראֹות ַעל ַמְקׁשָ אֹוְצרֹוֵתינּו ְסֻגּלֹות ְיָקרֹות, ּתְ ה ָלֵאל, ִנְמָצא ּבְ ִהּלָ ּתְ

ְבִחיַנת )ְמָלִכים ב' יט( "ְוכַֹח ַאִין ְלֵלָדה", ְוַצֲעָקֵתנּו  ְמַעט ָאַפס ּכָֹחּה ּבִ ר ּכִ ֶעְזֵרנּו. ַאֲחֵרי ֲאׁשֶ ָהיּו ּבְ

ַרְך.  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ל טֹוב ּבְ לֹום ְלַמּזָ ׁשָ יָבם, ְוָיְלָדה ּבְ ֲעלּומֹות ִהְקׁשִ יֹוֵדַע ּתַ

נּו ֵליַדע ַעל  ה ִעּמָ ָעׂשָ ְפָלִאים ׁשֶ ל ַהֲחָסִדים ַהּנִ ף ֵלאלֵֹקי ָמרֹום ַעל ּכָ ם ה', ִאּכַ ה ֲאַקּדֵ ּמָ ּבַ
ַנאי ְלָבֵאר  ה. ּוְקָצָרה ַהְיִריָעה ְוֶאֶפס ַהּפְ ֵאּלֶ עֹוָלם ּתֹורֹות נֹוָראֹות ּכָ ּבָ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ּכָ

יָחה  ר ֵמִעְנַין הֹוָלָדה, ּוְבָכל ּתֹוָרה ְוׂשִ ה ְמקֹומֹות הּוא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְמַדּבֵ ַכּמָ יר ּבְ ּוְלַהְזּכִ

נּו  ה ִעּמָ ר ָעׂשָ י ה' ֲאׁשֶ ְדלּו ַמֲעׂשֵ י ְוכּו'. ַמה ּגָ יק ֲאִמּתִ ר ְוָיֵרא ְוַצּדִ ׁשֵ ְיכֹוִלין ִלְהיֹות ִאיׁש ּכָ

ה ְוכּו'. ַעל ְוָעׂשָ ה ִמי ּפָ ּדֹור ַהּזֶ ּבַ

ַרְך, ִהְתִחילּו ִלְנּגֹׂש אֹוִתי  ֶחְמָלתֹו ִיְתּבָ ל טֹוב ּבְ ְלָדה ְלַמּזָ ּיָ ר ֲעָזַרִני ה' ׁשֶ ְוִהּנֵה ַאֲחֵרי ֲאׁשֶ
ֲאִפּלּו  ְלָפְרָטּה  ֵאין  ּוְבָיִדי  ְחֶיה,  ּתִ ׁשֶ ַהּיֹוֶלֶדת  ְוָצְרֵכי  ת  ּבָ ׁשַ ָצְרֵכי  ִלְגֹמר  ָמעֹות, 

ְפָרט  ֶזה, ּבִ ַצַער ּוְבִכְליֹון ֵעיַנִים ּכָ ְיָלה ּבְ ל ַהּלַ ָנה ּכָ ֵ רּוָטה ַאַחת. ַוֲאִני ָעֵיף ְוָיֵגַע ֵמֶחְסרֹון ַהּשׁ ּפְ

ֵני  בֹו ִעם ׁשְ י יּוְדיל ַהּכֵֹהן ְוֵהִביא ִלי ִמְכּתָ ן ַרּבִ י ִאיִציק ּבֶ א ַרּבִ ְך ּבָ תֹוְך ּכָ ת. ּבְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ּבְ
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ִהְזִמין  אי ַהּכֹל ֵמֵאת ה' ׁשֶ ָעה. ּוְבַוּדַ ָ זֹו ַהּשׁ ֶזה ּבְ ִכיָת ּבָ ִבין ָמה ּזָ ה ֵמֵאֶליָך ּתָ ֶסף. ְוַעּתָ ל ּכֶ רּוּבַ

ָאָדם רֹוֶצה ֵליֵלְך  ֶדֶרְך ׁשֶ י ּבְ ה אֹוְתָך ָלֶזה ּכִ ׁשּוָקְתָך ַהּטֹוָבה ִזּכָ ְזַמּנֹו, ַאְך ּתְ ִליַח ּבִ ָ ִלי ַהּשׁ

י מֹוֵעד ְלַעְצִמי  י ֲעָגָלה, ַאְך ֵמַאֲהָבְתָך ָלַקְחּתִ ַכְרּתִ ה ָסמּוְך ַלֲחצֹות לֹא ׂשָ ה ַעּתָ ְוכּו'. ְוִהּנֵ

ַנאי ְלהֹוִדיֲעָך,  אי לֹא ִיְהֶיה ִלי ּפְ ַוּדַ ִליַח ּבְ ָ יַע ַהּשׁ ּגִ ּיַ ֵעת ׁשֶ י ּבְ ֶרת ַהּזֹאת ּכִ ה ְלָהִכין ָהִאּגֶ ַעּתָ

ָך. ֲאַות ַנְפׁשְ ה ּכַ ְדָבַרי ֵאּלֶ יְבָך ּבִ ְוָכל ֶזה ְלַהֲחיֹוְתָך ְוַלֲהׁשִ

ת ֶזה, ַוֲחִסיִדים  ּבָ ׁשַ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ה ּבְ ֵמִחים ַהְרּבֵ ָהִיינּו ׂשְ ַחְסּדֹו ֲעָזָרנּו ׁשֶ ְוִהּנֵה ּבְ
ייְנֵצא  ר ׁשֵ ָרֵאל ֶאְסּתֵ ִיׂשְ ָמּה ּבְ ה. ּוְכָבר ִנְקָרא ׁשְ ִדים ַהְרּבֵ ה ָהיּו ְמַרּקְ י ַמֲעׂשֶ ְוַאְנׁשֵ

ִנים טֹובֹות.  ְוׁשָ ָיִמים  ְלֹאֶרְך  ים טֹוִבים  ּוְלַמֲעׂשִ ה  ְלֻחּפָ ָלּה  ְלַגּדְ ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ ָרצֹון  ְיִהי  ְחֶיה,  ּתִ ׁשֶ

ל ֹחֶדׁש ֱאלּול ַהּנֹוָרא  ה ְלַקּבֵ ְמָחה, ְוִנְזּכֶ ׂשֹון ּוְלׂשִ ל טֹוב ּוְלׂשָ ָרֵאל ְלַמּזָ ְוִתְהֶיה ָלנּו ּוְלָכל ִיׂשְ

ִרים ֵמֱאלּול  "ל ְמַדּבְ ִבי ַהּנַ ְבֵרי ִמְכּתָ ל ּדִ י ּכָ ה ּוְבָטֳהָרה. ּכִ ָ ְקֻדּשׁ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ּבִ ה ַהּבָ ַהּזֶ

הּוא ֵצרּוף ֱאלּול  ַחק ְל'יֹום ַא'ֲחרֹון", ׁשֶ ׂשְ ַו'ּתִ ה  ֵלי לא( "עֹז ְוָהָדר ְל'בּוׁשָ )ִמׁשְ סּוק  ּפָ ּבַ ְרָמז  ּנִ ׁשֶ

ר ֵמִעְנַין יֹוְלדֹות ּוֵמִעְנַין ַצֲעָקֵתנּו יֹוֵדַע  ם ְמַדּבֵ ִסיָמן כ"א, ְוׁשָ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ בֹות ּכְ י ּתֵ ָראׁשֵ ּבְ

ל  ה ְיכֹוִלין ִלְמצֹא ּכָ דֹוׁשָ תֹוָרתֹו ַהּקְ ּבְ ם. ְרֵאה ְוָהֵבן ׁשֶ ן ׁשָ ם ַעּיֵ תּוב ׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ ֲעלּומֹות, ּכְ ּתַ

ָכל יֹום  "ל. ְוֵכן הּוא ּבְ ְרכּו ֹחֶדׁש ֱאלּול ְוָהָיה ִחּבּור ִנְפָלא ָלִעְנָין ַהּנַ ת זֹו ּבֵ ּבָ ׁשַ י ּבְ ׁש, ּכִ ְמֻבּקָ

תֹוָרתֹו  ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ַהּכֹל ְיכֹוִלין ִלְמצֹא ּבְ ָכל יֹום ָויֹום ֵאֶצל ּכָ ה ּבְ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ָויֹום ׁשֶ

ָעִמים. ְוָכל  ה ּפְ ּמָ ַמְעּתָ ְוָרִאיָת ְוֵהַבְנּתָ ֶאְצִלי ּכַ ָבר ׁשָ ר ּכְ ֲאׁשֶ ְדָרִכים ִנְפָלִאים ּכַ ה ּבִ דֹוׁשָ ַהּקְ

ל  ְכִלית, ִאּלּו ּכָ ֶהם ַעד ֵאין סֹוף ְוֵאין ּתַ ּבָ רֹות ׁשֶ ְסּתָ ן ַהּנִ ּכֵ ל ׁשֶ ְכֵלנּו, ִמּכָ ֶזה ְלִפי ִמעּוט ׂשִ

ָכל ּתֹוָרה ְותֹוָרה. ּבְ ְפָלאֹות ְוַהּנֹוָראֹות ׁשֶ ים ְוַהּנִ ר ְלָבֵאר ַהִחּדּוׁשִ יֹו ְוכּו' ִאי ֶאְפׁשָ ים ּדְ ַהַיּמִ

ה, ִאם  דֹוׁשָ ַרְך ּוְלתֹוָרתֹו ַהּקְ ֱאֶמת ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתּבָ ׁשּוָקְתָך ָהֲעצּוָמה ּבֶ ְוַעל אֹודֹות ּתְ
ֶהם" )ִסיָמן מ"ט(  ם ֹאֶהל ּבָ ֶמׁש ׂשָ ֶ ַהּתֹוָרה "ַלּשׁ ָאְמָנם ֶזה ָיָקר ְמֹאד, ַאְך ְצִריִכין ִלְזּכֹר ּבְ

ר ַלֲעבֹד ֶאת  ר ִאי ֶאְפׁשָ ְרֵאִלי הּוא ַעד ֵאין סֹוף ַעד ֲאׁשֶ ל ִאיׁש ִיׂשְ ב ׁשֶ אֹור ַלֲהבֹות ַהּלֵ ׁשֶ

ם. ְוִאם ָאְמָנם  ן ׁשָ ַעּיֵ ְוכּו',  ּוְצִריִכין ְלַצְמֵצם ַהִהְתַלֲהבּות ַהּזֹאת  ה' ֵמִרּבּוי ַהִהְתַלֲהבּות 

י  ֶזה, ּכִ ֵהר ּבָ ה ָצִריְך ִלּזָ ם ַאּתָ ֱאֶמת ּגַ ָך, ּבֶ ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ֶנֶאְמָרה ִלְגדֹוִלים ִמּמְ ִנְדֶמה ְלָך ׁשֶ

ּלֹא  ֵדי ׁשֶ אי, ּכְ ּלֹא ִיְבעֹר יֹוֵתר ִמּדַ מּוָכה ְצִריִכין ְלַצְמֵצם ַהִהְתַלֲהבּות ׁשֶ ְדֵרָגה ַהּנְ ּמַ ֲאִפּלּו ּבַ

ה  ֶזה ַהְרּבֵ ְעּגּוִעים. ְוֵיׁש ּבָ ׁשּוָקה ְוַהּגַ ָלל ֵמִרּבּוי ַהּתְ לֹום ְולֹא יּוַכל ַלֲעׂשֹות ּכְ לֹו ַחס ְוׁשָ ְיַבְלּבְ

ַנאי. י ֶאֶפס ַהּפְ ָתב, ְוַגם ּכִ ֵני ַהּכְ ר ַעל ּפְ ר ְוִאי ֶאְפׁשָ ְלַדּבֵ
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ּתֹוָרתֹו  ְנִעיַמת  ת  ֲאִמּתַ יׁש  ְלַהְרּגִ ְזּכּו  ּתִ ׁשֶ ֱאֶמת,  ּבֶ ְלַבְבֶכם  ְיעֹוֵרר  ַרְך  ם־ִיְתּבָ ֵ ְוַהּשׁ
הּוא,  ָכל ָמקֹום ׁשֶ ל ֶאָחד ּבְ ָכל ֵעת ּכָ ֱאֶמת ּבְ ֶהם ּבֶ ה, ְוֵליֵלְך ּבָ דֹוׁשָ ַהּקְ

ַנת ֱאלּול,  ּוָ הּו סֹוד ּכַ ּזֶ ", ׁשֶ ּךָ אֹול ִהּנֶ יָעה ׁשְ ה ְוַאּצִ ם ָאּתָ ַמִים ׁשָ ק ׁשָ ֱאֶמת "ִאם ֶאּסַ ם ּבֶ ּוְלַקּיֵ

ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ָהֱאלִֹקים  י ה' הּוא  ּכִ ְוכּו'  ַהּיֹום  "ְוָיַדְעּתָ  ם  ְלַקּיֵ ּוִבְתִמימּות,  ֱאֶמת  ּבֶ ֶזה  ּבָ ְוֵליֵלְך 

ַחת ֵאין עֹוד". ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמּתָ ִמּמַ

ֲעָדם. יר ּבַ ְצִחית ּוַמְעּתִ טֹוַבְתֶכם ַהּנִ ה, ָחֵפץ ּבְ רּוד ְמֹאד ַעּתָ ְבֵרי ָאִביָך ַהּטָ ּדִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

קמט

בֹא תקצ"ד לפ"ק. ם, יֹום א' ּתָ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. לֹום ִלְבִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ ׁשָ

ִתיַבת ָיְדָך, ַאְך ַצר ִלי  ְראֹוִתי ּכְ י ּבִ ָעה. ְוֶהֱחֵייָת ֶאת ַנְפׁשִ ָ זֹאת ַהּשׁ י ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
יְבָך  ְתָך. ה' ִיְסָעְדָך ִויִקיְמָך ְמֵהָרה ִויׁשִ ּטָ ר ֲעַדִין לֹא ַקְמּתָ ִמּמִ ְמֹאד ַעל ֲאׁשֶ

חֹוָרה  ָאָגה ּוָמָרה ׁשְ ם ָהֵסר ּדְ ֵ ִני ֲחִביִבי ְלַמַען ַהּשׁ ֵלמּות ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה. ְוָנא ּבְ ׁשְ ְלֵאיָתְנָך ּבִ

לֹום ְלַהּגּוף  יִקים ַחס ְוׁשָ ַחד ַמּזִ חֹוָרה ְוַהּפַ ָרה ׁשְ י ַהּמָ ָלל, ּכִ ְפַחד ּכְ יָרא ְוַאל ּתִ ָך, ְוַאל ּתִ ּבְ ִמּלִ

ה ֲעָזְרָך, ַאל ִיּטֹשׁ ְוַאל  ר ַעד ֵהּנָ ה ֶאל ה' ֲאׁשֶ ָך ְוַקּוֵ אי. ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלּבֶ ַוּדַ ֶפׁש ּבְ ה ּוְלַהּנֶ ַהְרּבֵ

א  דֹוׁש ַהּבָ ָנה ַהּקָ ָ נּו ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ה ִלְהיֹות ִעּמָ ֲאָך ְוַיֲחִליְמָך ְמֵהָרה, ְוִתְזּכֶ ַיֲעזֹב אֹוְתָך ְוִיְרּפָ

ְלטּול ְמֹאד  ה ָעַלי ַהּטִ ַעם, ָקׁשֶ ֶאְהֶיה ֶאְצְלָך עֹוד ַהּפַ ר ְרצֹוְנָך ָחָזק ׁשֶ ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ַוֲאׁשֶ

ם ֶאְצְלָך  ֵ בּוַע זֹאת ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ׁשָ י ֵכן ְלַמַען ַאֲהָבְתָך ֶאְרֶאה ִלְהיֹות ּבְ ְמֹאד, ַאְך ַאף ַעל ּפִ

ֶאְהֶיה  ר ׁשֶ י ִאי ֶאְפׁשָ ה, ּכִ ַגְעּגּוִעים ַהְרּבֵ ה ּבְ ְרּבֶ ִני ֲחִביִבי ַאל ּתַ לֹום, ַאְך ּבְ ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ְלַחּיִ

רּוׂשֹות ֶאל ה' יֹוָמם  י ּפְ דּוַע ְלָך. ְוַכּפַ ּיָ ַמִים ּכַ י ַרּבּו ִטְרדֹוַתי ּוְבִעְסֵקי ׁשָ ָכל יֹום, ּכִ ֶאְצְלָך ּבְ

ל ְיֵמי  תֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ּכָ ה ַלֲעסֹק ּבְ יְבָך ְלֵאיָתְנָך ְמֵהָרה, ְוִתְזּכֶ ָוַלְיָלה ָיחּוס ִויַרֵחם ָעֵלינּו ִויׁשִ

ִנים טֹובֹות. יָך ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ ַחּיֶ

ַעְדָך. יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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קנ

ְמָחה תקצ"ד לפ"ק. ׂשִ בֹוא ְלאּוַמאן ּבְ ם, יֹום ד' ּתָ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ְעּגּוֶעיָך ַאֲחַרי  דֹול ַעל עֶֹצם ּגַ ְבּתָ ְלֵאיָתְנָך, ּוְביֹוֵתר ַצֲעִרי ּגָ ֲעַדִין לֹא ׁשַ ֶ ַצר ִלי ְמֹאד ַמה ּשׁ
ה,  ֶזה ַהְרּבֵ ּבָ ָרַכי  ּדְ י  ְבּתִ ַ ִחּשׁ י  ּכִ ה,  ר ַעּתָ ִאי ֶאְפׁשָ ׁשֶ ָבר  ּדָ ּוֶבֱאֶמת הּוא  ָלבֹוא ֵאֶליָך. 

ה,  ּוְתִפּלָ ִמּתֹוָרה  ַעְצִמי  ל  ְלַבּטֵ ה,  ַעּתָ ע  ֶאּסַ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְרצֹון  ֶזה  ֵאין  ׁשֶ רֹוֶאה  ַוֲאִני 

ְלֹפה  ְוחֹוֶזֶרת  ָהֲעָגָלה הֹוֶלֶכת  ָהְיָתה  ֵכן ִאם  י  ּפִ ְוַאף ַעל  י.  ִלּבִ ּבְ ׁשֶ ְטָעִמים  ָאֵרי  ׁשְ ַבד  ִמּלְ

ם,  ְלׁשָ ַרק  ָהֲעָגָלה  ֵאין  ׁשֶ ֵמַאַחר  ֲאָבל  ִלְנסַֹע,  ֶאָחד  יֹום  ַעל  ַעְצִמי  ל  ְלַבּטֵ ֻמְכָרח  ָהִייִתי 

ַצַער  ְלָך  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִלְהיֹות  ְוָיכֹול  ד  ִמּיָ ַלֲחזֹר  י  ְוַדְעּתִ ַלֲחזֹר,  ֲעָגָלה  ּכֹר  ִלׂשְ ֻמְכָרח  ְוֶאְהֶיה 

י ֶאְהֶיה ְלָך  ע ָעִדיף. ְוטֹוב ּכִ ּסַ ב ְוַאל ּתִ י ׁשֵ ן ָאַמְרּתִ ַחת, ַעל ּכֵ ָך יֹוֵתר ֵמַהּנַ ִסיָעִתי ֵמִאּתְ ִמּנְ

יְבָך  ִויׁשִ ְוָעַלי  ָעֶליָך  ְיַרֵחם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ּכִֹחי,  ִפי  ּכְ ְוַתֲחנּוִנים  ה  ְתִפּלָ ּבִ ַלֲעזֹר  ֵמִעיר 

דֹוׁש ְלאּוַמאן ַעל רֹאׁש  ה ִלְנסַֹע ְמֵהָרה ַעל ִצּיּון ַהּקָ ּיֹון ִיְסָעֶדּךָ ְוִתְזּכֶ ְלֵאיָתְנָך ְמֵהָרה, ּוִמּצִ

א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ָיכֹול  בּוַע ַהּבָ יׁשּוָעתֹו. ּוְבׁשָ ְמָחה ּבִ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ָנה ַהּבָ ָ ַהּשׁ

ׁשּוב ְלֵאיָתְנָך ְונֹוֶדה  ְך ּתָ תֹוְך ּכָ ּבְ יִתי ַלה' ׁשֶ ְוִקּוִ ם,  ֵ ֶאְהֶיה ֶאְצְלָך ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ִלְהיֹות ׁשֶ

ַרְך ַעל ְיׁשּוָעְתָך ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה. מֹו ִיְתּבָ ִלׁשְ

ָך. ל טּוב ֵמִאּתְ ֹמַע ּכָ ה ִלׁשְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ָאגֹות  חֹוָרה ְוַהּדְ ָרה ׁשְ ָך ּוִבְפָרט ַהּמָ ּבְ ְעּגּוִעים ִמּלִ ִסיר ַהּגַ ּתָ ׁש ּוַמְזִהיר אֹוְתָך ׁשֶ ַוֲאִני ְמַבּקֵ
דּוַע,  ּיָ ּכַ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְמֹאד  ַלּגּוף  ַמְפִסיִדים  ֵהם  י  ּכִ ָך,  ּבְ ִמּלִ ִסיֵרם  ּתְ ָחִדים  ְוַהּפְ

ָך ְוכּו',  י ה' ִעּמְ ּתּוַכל ּכִ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ק ּבְ ית ֲאִפּלּו ֵאֶצל ַהחֹוֶלה. ֲחַזק ְוִהְתַחּזֵ ִחיָרה ָחְפׁשִ ְוַהּבְ

ִמיד  ּתָ ֹמַח  ָוֵיׁש ָלנּו ִלׂשְ ֵיׁש  ּוָבֶזה  ּוְבָכל ֵעת,  ָכל יֹום  ּבְ ָיֵגן ָעֶליָך  נּו  ֻעּזֵ אֹון  ּגְ יק  ּדִ ַהּצַ ּוְזכּות 

ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ַהְיׁשּוָעה  ְוַלה'  ְלטֹוָבה  ַהּכֹל  י  ּכִ ָעֵלינּו  עֹוֵבר  ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ

ָיֵדינּו ְוכּו'. ָהַרֲחִמים ּבְ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי קנאִמְכּתְ

<חודש>

ריא ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

קנא

ִבים תקצ"ד לפ"ק. ם, יֹום ב' ִנּצָ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ְתָך, ּוְתׁשּוָקִתי ְוַגְעּגּוִעי ָלבֹוא  ִני ִמּגֶֹדל ַצֲעִרי ּוַמְכאֹוַבי ַעל ַצַעְרָך ְוֻחְלׁשָ ָמה ֹאַמר ְלָך ּבְ
י ַרּבּו  ה ּכִ ָהֵעֶגל רֹוֶצה ִלינֹק ְוכּו', ַאְך ָמה ֶאֱעׂשֶ ֶ ה ּשׁ י יֹוֵתר ִמּמַ עּור, ּכִ ִלי ׁשִ ֵאֶליָך ּבְ

ָנה  ַכּוָ ל ּבְ ֵ ה ֲאִני ִמְתַרּשׁ ׁשּום ֹאֶפן. ְוַעּתָ ה ּבְ ל ַעְצִמי ַעד ֵהּנָ י ְלַבּטֵ י לֹא ָיכְֹלּתִ ִניעֹות, ּכִ ַהּמְ

ת  ּבַ ְהֶיה ָסמּוְך ְלׁשַ ּיִ ֵדי ׁשֶ עֹוד יֹום אֹו יֹוַמִים ּכְ י ֲאִני רֹוֶצה ָלבֹוא ֵאֶליָך ּבְ ד, ּכִ ִלְבִלי ִלְנסַֹע ִמּיָ

ע  ּסַ ּתִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ דֹול  ַהּגָ ַחְסּדֹו  ּבְ ְצָך  ּוְלַאּמֶ ְקָך  ְלַחּזֶ ָאז אּוַכל  ׁשֶ ַלה'  יִתי  ִקּוִ י  ּכִ יֹוֵתר,  קֶֹדׁש 

יֹום ד' ָאבֹוא ֵאֶליָך  ם ּבְ ֵ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ְוִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ָנה ַהּבָ ָ נּו ְלאּוַמאן ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ִעּמָ

ְדָבִרים  ְקָך ּבִ אּוַכל ְלַחּזֶ ֹאֶפן ׁשֶ ק ּבְ ְתַחּזֵ ְך ּתִ תֹוְך ּכָ ּבְ ַרְך, ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ת קֶֹדׁש ְלאּוַמאן.  ּבַ ם ַאַחר ׁשַ ֵ ּתּוַכל ִלְנסַֹע ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ַרְך ַעד ׁשֶ יׁשּוָעתֹו ִיְתּבָ ֲחָך ּבִ ּמַ ּוְלׂשַ

ְדָמעֹות  ִכיִתי ּבִ ר ּבָ י ְמֹאד, ַעד ֲאׁשֶ ִלּבִ יל ַצַעְרָך ּבְ ּבֶֹקר קֶֹדם אֹור ַהּיֹום ִהְגּדִ ה ַהּיֹום ּבַ ְוִהּנֵ

יֲעָך  ַמע ֶאְנָקֵתנּו ְויֹוׁשִ ַעל ָהַרֲחִמים ִיׁשְ ְברֹון ֵלב. ּבַ ׁשִ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ י ְלַהּשׁ ְלּתִ ּלַ ַעל ַצַעְרָך ְוִהְתּפַ

לַֹח  י ִלׁשְ ַדְעּתִ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ְוָהָיה ּבְ ָנה ַהּבָ ָ אּוַמאן ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ּתּוַכל ִלְהיֹות ּבְ ְמֵהָרה ׁשֶ

א ְלֵביִתי  ה ּבָ ִפּלָ ֵעת ַהּתְ ְך ּבְ ּכָ ְרָך, ְוַאַחר  ּוְלַבּקֶ ְקָך  נּו ְלַחּזֶ ִליַח ְמֻיָחד ֶאָחד ֵמֲאָנׁשֵ ַהּיֹום ׁשָ

י  ָתב ֶזה, ְוִנְמַלְכּתִ נּו ַז"ל מֹוֵסר ּכְ י ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר ֶנֶכד ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ בֹוד ַרּבִ ְיִדיֵדנּו ּכְ

לַֹח ִאיׁש ְמֻיָחד. ׁשְ ִמּלִ

ְעּגּוִעים, ּוְבַטח  ָאגֹות ְוַהּגַ ָך ַהּדְ ּבְ ִני ֲחִביִבי ְיִדיִדי ַמְחַמד ֵעיִני ָהֵסר ִמּלִ ָך ּבְ י ִמּמְ ּתִ ׁשְ ּקַ ַאְך ּבִ
יֶלע,  ֵלייּבִ י  ֵמַרּבִ ְבָך  ִמְכּתָ י  ְלּתִ ִקּבַ ָסמּוְך  ּבְ ה  ְוִהּנֵ ְלטֹוָבְתָך.  ַהּכֹל  ְך  ְתַהּפֵ ּיִ ׁשֶ ה'  ּבַ

דֹול ְמֹאד  י, ַאְך ַצַער ּגָ ְלָתה ַנְפׁשִ ר ָלֶזה ּכָ ִתיַבת ָיְדָך ֲאׁשֶ ְראֹוִתי ּכְ י ְמֹאד ּבִ ְוֶהֱחֵייִתי ַנְפׁשִ

ג ַעל ֶהָהִרים  ְעּגּוֶעיָך ַאֲחַרי. ּוֶבֱאֶמת ָהִייִתי ְמַדּלֵ ְתָך, ּוִבְפָרט ֵמעֶֹצם ּגַ ִמּגֶֹדל ַצַעְרָך ְוֻחְלׁשָ

בּוַע ֶאְצְלֶכם.  ָ ל ַהּשׁ ֶאְתַמֲהַמּה ּכָ ְמָנע ׁשֶ ָרַכי, ְוהּוא ֵמַהּנִ י ּדְ ְבּתִ ַ ד, ַאְך ִחּשׁ ָלבֹוא ֵאֶליָך ִמּיָ

ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ֵאֶליָך  ָאבֹוא  ּבֹוא  ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ִאם  ד',  יֹום  ַעד  ין  ְלַהְמּתִ ַהֶהְכֵרַח  ן  ּכֵ ַעל 

"ל. ַרְך ְוַכּנַ ִיְתּבָ

ֶהְכֵרַח  ּבְ ד", ְוׁשֶ ה ֵמִעְנַין "ָאָדם ְלָעָמל יּוּלָ ְרנּו ַהְרּבֵ ּבַ ָבר ּדִ ּכְ ח ׁשֶ ּכַ ׁשְ ִני ְיִדיִדי ְזכֹר ַאל ּתִ ָנא ּבְ
ה, ְוַהּכֹל  ִחּלָ ר ְלָאָדם ֵליַדע ֵמֶהם ּתְ ִאי ֶאְפׁשָ ה ׁשֶ ְתָקאֹות ַהְרּבֵ ֲעבֹר ַעל ָהָאָדם ַהְרּפַ ּיַ ׁשֶ

יֹוֵתר  ָנֵקל  ּבְ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְלטֹוָבתֹו,  ם  ּלָ ּכֻ ְמֹאְרעֹוָתיו  ל  ּכָ ׁשֶ ְוֵליַדע  ַאֲהָבה  ּבְ ל  ְלַקּבֵ ְצִריִכין 



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי ְּתְמִמקנבִמְכּתְ ֵב ת י סי ז" רבי

ֵהם ְלטֹוָבה,  י ׁשֶ י ַאף ַעל ּפִ נּו. ּכִ ּסּוִרים ֵמִאּתָ ֲחָלה ְוַהּיִ ִסיר ַהּמַ ּיָ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ל ְלַהּשׁ ּלֵ ְלִהְתּפַ

ן ָלֶכם  י ִיּתֵ ּדַ ים "ֵאל ׁשַ ׁשִ ן ָאנּו ְמַבּקְ ל ַהּטֹוָבה ַהּזֹאת, ַעל ּכֵ ֶכל ְלַקּבֵ ָיֵדינּו ּכַֹח ְוׂשֵ ֲאָבל ֵאין ּבְ

ֲחָלה  סּור ַהּמַ ּיָ ִני ֲחִביִבי. ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה ׁשֶ דּוַע ְלָך ּבְ ּיָ ָיֵדינּו, ּכַ ְהיּו ָהַרֲחִמים ּבְ ּיִ ַרֲחִמים" ׁשֶ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ה ְלאּוַמאן ּבְ ִרּנָ בֹוא ּבְ ָך ְלַגְמֵרי ְוָתׁשּוב ְלֵאיָתְנָך ְמֵהָרה, ּובֹוא ּתָ ְרּבְ ִמּקִ

א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ָנה ַהּבָ ָ ַעל רֹאׁש ַהּשׁ

ָאִביָך  ְוֶנֶפׁש  ָך  ַנְפׁשְ ּכְ טּוב  ְוָכל  ַהּגּוף  ּוְבִריאּות  ים  ְוַחּיִ לֹום  ְוׁשָ ְלַהֲאִריְך,  ַנאי  ּפְ ֵאין  ה  ִמּזֶ ָיֵתר 

ַעְדָך. יר ּבַ ְעּתִ ַהּמַ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ע ַרב. לֹום ְוֵיׁשַ לֹוֵמנּו ׁשָ י ׁשְ ְלָכל ַאְנׁשֵ

קנב

ְסִליחֹות תקצ"ד לפ"ק. ם, יֹום ב' ּדִ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ַאֲהָבְתָך  י ּבְ ְרּתִ ֶרֶגל ַאַחת[ ַעל ָהֲעָגָלה ִלְנסַֹע ְלאּוַמאן, ְוִנְזּכַ ְרָעא ]ּבְ ַחד ּכַ ה ּבְ ֲאִני עֹוֵמד ַעּתָ
י  ַרּבִ ְיֵדי  ַעל  ְלָך  י  ַתְבּתִ ּכָ ֶאְתמֹול  ּוְביֹום  ֵאּלּו,  ׁשּורֹוַתִים  ְלָך  ִלְכּתֹב  ַעְצִמי  י  ְבּתִ ְוִעּכַ

ְלּתָ  ּבַ ּקִ ׁשֶ ם  ׁשָ ר  ִנְזּכַ ְולֹא  ְבָך  ִמְכּתָ י  ְלּתִ ִקּבַ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְלָיְדָך,  יַע  ִהּגִ אי  ּוְבַוּדַ ָהַרב  ּבְ ה  ֹמשֶׁ

ַחת ַרֲחָמָנא ִלְצַלן.  ּדַ ְפָרט ַעל ִעְנַין ַהּקַ דֹול ַצֲעִרי ּוְכֵאִבי ַעל ָחְלְיָך ּבִ ֹאד ּגָ ִבי, ּוַמה ּמְ ִמְכּתָ

ְמֵהָרה  ַמֲחָלה  ל  ּכָ ָך  ִמּמְ ְוָיִסיר  ְוָעֵלינּו,  ָעֶליָך  ָהֲעצּוִמים  ַרֲחָמיו  ְיעֹוֵרר  ָהַרֲחִמים  ַעל  ּבַ

אי ֵאין  ַוּדַ ּבְ טּוַח ִיְהֶיה ׁשֶ ָך ּבָ ן ְיִהי ָרצֹון. ְוָנכֹון ִלּבְ ֵלמּות ְמֵהָרה ָאֵמן ּכֵ ׁשְ ְוָתׁשּוב ְלֵאיָתְנָך ּבִ

ַלח ַעל  ל ָעֶליָך, ְוִתׁשְ ּלֵ לֹוֵמנּו ְלִהְתּפַ י ׁשְ יֵרי ַאְנׁשֵ ל ַיּקִ ׁש ּכָ י, ְוַגם ֲאַבּקֵ ְבּתִ ֲחׁשַ ה יֹוֵצא ִמּמַ ַאּתָ

ַמע  ַרְך ִיׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ לַֹח, ְוַהּשׁ י יּוְדל, ֲאִפּלּו ֵאיֶזה ַסְך ֻמָעט ּתּוַכל ִלׁשְ בֹוד ַרּבִ ְדיֹון ִליִדיֵדנּו ּכְ ּפִ

לֹום. ים ּוְלׁשָ ים טֹוִבים ֲאֻרּכִ ה ִלְכִתיָבה ַוֲחִתיָמה טֹוָבה ְלַחּיִ ַרֲחִמים, ְוִתְזּכֶ ִפּלֹוֵתינּו ּבְ ּתְ

ַעְדָך. יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי קנגִמְכּתְ

<חודש>

ריג ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

קנג
ֵבי תקצ"ה ִמְכּתְ

ׁשּוָבה תקצ"ה לפ"ק. ֶרת ְיֵמי ּתְ ת קֶֹדׁש ֲעׂשֶ ּבַ ם, יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ֶזה, ַאְך ַצֲעִרי  י ְמֹאד ּבָ ְבָך, ְוֶהֱחֵייָת ֶאת ַנְפׁשִ אִתי ְלֵעת ֶעֶרב, ּוָמָצאִתי ִמְכּתָ ֶאְתמֹול ּבָ
ָקרֹוב  ּבְ ׁשֶ יִתי ַלה'  ִקּוִ ה  ַקּוֹ ַאְך  ִלְבִריאּוְתָך,  ְבּתָ  ׁשַ ֲעַדִין לֹא  ׁשֶ דֹול ְמֹאד ַעל  ּגָ

י הּוא ַיְכִאיב ְוַיֲחבֹשׁ. י לֹא ָלֶנַצח ָיִריב ְוכּו', ּכִ ע, ּכִ ׁשַ ּוָ ּתִ

ּתּוַכל, ּוַבַעל  ֶ ָכל ַמה ּשׁ חֹוָרה ּבְ ָרה ׁשְ ק ַעְצְמָך ְלַהְרִחיק ַהּמָ ם ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְוַחּזֵ ֵ ְלַמַען ַהּשׁ
ְך  יׁשּוָעתֹו, ְוָתׁשּוב ְלֵאיָתְנָך ְמֵהָרה, ְוִיְתַהּפֵ ָך ּבִ ח ַנְפׁשְ ּמַ ָהַרֲחִמים ָיחּוס ָעֶליָך, ִויׂשַ

לֹום. ְוָכֵעת ָטִריְדָנא טּוָבא, ּוְזַמן  ים ּוְלׁשָ ים טֹוִבים ֲאֻרּכִ ַהּכֹל ְלטֹוָבה, ְוִיְגֹמר ַהֲחִתיָמה ְלַחּיִ

ם,  ֵ יֹום א' ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ם ּבְ ָתב ֶזה ָנחּוץ ְמֹאד. ָנא ְמֹאד ִלְכּתֹב ִלי ּגַ יַע, מֹוֵסר ּכְ ה ִהּגִ ִפּלָ ּתְ

ָעֵלינּו  ְיַרֵחם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ָך,  ֵמִאּתְ ַהּטֹוב  ֹמַע  ִלׁשְ ַהּיֹום  ל  ּכָ צֹוִפּיֹות  ֵעיַני  י  ּכִ ְך  ּכָ ְוַאַחר 

ָך ְמֵהָרה. ְמָחה ֵמִאּתְ ׂשֹון ְוׂשִ ִמיֵענּו ׂשָ ְוַיׁשְ

ַעְדָך. יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ִביְלָך. ׁשְ ְדיֹון ּבִ י יּוְדל ֵנרֹו ָיִאיר ַעל ּפִ ֵני ְזהּוִבים ִליִדיֵדנּו ָהַרב ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ַרּבִ י ׁשְ ַתּתִ ּנָ ְוַדע ׁשֶ

קנד

ּפּור תקצ"ה לפ"ק. ם, ֶעֶרב יֹום ּכִ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי ִויִדיִדי. ּבְ

ָנה ֶהָעַבר,  ָ רֹאׁש ַהּשׁ ְהֶיה ֶאְצֵלנּו ּבְ ּתִ ּלֹא ָזִכינּו ׁשֶ ָזְכִרי ּגֶֹדל ַצַעְרָך, ׁשֶ ֶדַמע ּבְ ִהְנִני ּכֹוֵתב ּבְ
ְרֵכי ה' ִנְפָלאֹות ְמֹאד ְמֹאד, ּוְמֹאד  י ּדַ ם ֶזה ְלטֹוָבה, ּכִ ּגַ טּוַח ִיְהֶיה ׁשֶ ָך ּבָ ַאְך ָנכֹון ִלּבְ

י ַאְייִזיק  ָתב ֶזה ְיִדיִדי ַרּבִ ה ִהְזִמין ה' ְלֵביִתי מֹוֵסר ּכְ ה ַעּתָ ַרְך. ְוִהּנֵ בֹוָתיו ִיְתּבָ ָעְמקּו ַמְחׁשְ

ר ְלָך. ר ְיַסּפֵ ֲאׁשֶ ֵנרֹו ָיִאיר, ְוַגם ֶזה ֵמֵאת ה' ָהְיָתה ִנְפָלאֹות הּוא ּכַ

ִריאּוְתָך ַהּטֹוב, ּוַבַעל ָהַרֲחִמים  ּפּוִרים ִמּבְ ֶכף ַאַחר יֹום ַהּכִ ְכּתֹב ִלי ּתֵ ּתִ ִני ֲחִביִבי ׁשֶ ָנא ּבְ
ֵלמּות. ְוַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  ׁשְ ִיְסַלח ֲעוֹונֹוֶתיָך, ְוָיִקים אֹוְתָך ֵמָחְלְיָך ְוָתׁשּוב ְלֵאיָתְנָך ּבִ
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ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ֲעוֹונֹוָתיו,  לֹו  ּמֹוֲחִלין  ׁשֶ ַעד  ֵמָחְליֹו  עֹוֵמד  ָאָדם  ֵאין  מא.(  )ְנָדִרים  ָאְמרּו  ִלְבָרָכה 

ה  ָבר ִנְסְלחּו ֲעוֹונֹוֶתיָך. ּוֵמַעּתָ אי ּכְ ּוְבַוּדַ ּפּוִרים,  ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ם רֹאׁש ַהּשׁ ָעַבר ָעֶליָך ּגַ ׁשֶ ּכְ

יׂש  ּתּוַכל ְוָתִגיל ְוָתׂשִ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ֲעבֹוָדתֹו ּוְבתֹוָרתֹו ּבְ ק ּבַ ַדְרֵכי ה' ּוְלִהְתַחּזֵ ׁשּוב ָלֶלֶכת ּבְ ּתָ

לֹום. ים ּוְלׁשָ ים טֹוִבים ֲאֻרּכִ יׁשּוָעתֹו, ְוֵיִטיב ָלֶכם ַהֲחִתיָמה ְלַחּיִ ּבִ

ַעְדָך. יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

קנה

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲעָזְרָך  ּכֹה  ַעד  ר  ֲאׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ יׁשּוַעת  ּבִ ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ִכְליֹוַתי  ֲעֹלְזָנה  ּתַ
ְלֵאיָתְנָך  יְבָך  ַלֲהׁשִ ָך  ִעּמְ ה'  ִיְהֶיה  ן  ּכֵ ָעִמים;  ּפְ לֹשׁ  ׁשָ ֶזה  ְבָך  ִמְכּתָ ּבְ ַתְבּתָ  ּכָ

ֵאָליו  ּוְלִהְתָקֵרב  ה'  ַדְרֵכי  ּבְ ק  ְלִהְתַחּזֵ ֵמָחָדׁש  ְוַתְתִחיל  ְורּוָחִנּיּות.  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ

ן ְיִהי ָרצֹון. ִנים טֹוִבים, ָאֵמן ּכֵ ים טֹוִבים ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ ה ּוַמֲעׂשִ ַרְך ַעל ְיֵדי ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ִיְתּבָ

ִמיד. ָך ּתָ ל טּוב ֵמִאּתְ ֹמַע ּכָ ה ִלׁשְ יׁשּוָעְתָך ּוְמַצּפֶ ֵמַח ּבִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּשָׂ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ְמׁשֹון. י ׁשִ ה, ּוִבְפָרט ִליִדיִדי ַרּבִ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

קנו

ית תקצ"ה לפ"ק. ֵראׁשִ רּוְך ה', אֹור ְליֹום ה' ּבְ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ּבְ

ה  ַעּתָ ַנאי  ּפְ ִלי  ֵאין  ַאְך  דֹול,  ּגָ ְלַנַחת  ִלי  ְוָהָיה  ַלְיָלה  ִאיׁשֹון  ּבְ ה  ַעּתָ י  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ
ּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ִתיָבִתי  ּכְ ֶאְמַצע  ּבְ ִליַח  ָ ַהּשׁ ֵאַלי  א  ּבָ י  ּכִ ֲאִריכּות,  ּבַ יְבָך  ַלֲהׁשִ

ִאים  ִמים ַהּבָ ּיָ ַרְך ּבַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ם ְלָך טֹוָבה ּבְ יַע ּגַ ד, ְוַיּגִ ְכָרִחים ְמֹאד ְלָכְתָבם ִמּיָ ַהּמֻ

ְזיֹונֹות  ְוַהּבִ ּסּוִרים  ֵמַהּיִ ַמְעּתָ  ׁשָ ָבר  ּכְ ה  ְוִהּנֵ ַרְך.  ִיְתּבָ ַחְסּדֹו  ּבְ ִלְראֹוָתם  ה  ְזּכֶ ּתִ ׁשֶ ּכְ לֹום,  ְלׁשָ

ַרְך  ְפָלָאה ִיְתּבָ ַבר ָעֵלינּו ּוִביׁשּוָעתֹו ַהּנִ י ֵכן ַחְסּדֹו ּגָ ָעְברּו, ְוַאף ַעל ּפִ ִמים ׁשֶ ּיָ ָהיּו ָלנּו ּבַ ׁשֶ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ב ַהּשׁ יֹום ִאְסרּו ַחג ִסּבֵ ם ּבְ ִנים, ּגַ ָאר ׁשָ ְ ִמים ָהֵאּלּו יֹוֵתר ִמּשׁ ּיָ ְמָחה ּבַ ׂשִ ָהִייִתי ּבְ

ֶפר ּתֹוָרה  ד אֹוִתי ְלַהְכִניס ַהּסֵ ה ִסּיּום ַהּתֹוָרה ְוִכּבֵ מּוֵאל צֹוֵרף ָעׂשָ י ׁשְ ַרּבִ ִנְפְלאֹוָתיו ׁשֶ ּבְ
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<חודש>

רטו ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

ֶנֶסת  ית ַהּכְ ִאְסרּו ַחג ְלֵעת ֶעֶרב, ֵאֶצל ַהּבֵ ה ָלֵאל, ּבְ ִהּלָ ְמָחה ּתְ ׂשִ ֶנֶסת. ְוָהִיינּו ּבְ ְלֵבית ַהּכְ

ְמָחה. ְוַגם ֶזה ֵמֵאת ה' ָהְיָתה,  ׂשִ ה ּבְ ֶנֶסת, ְוָרַקְדנּו ַהְרּבֵ ית ַהּכְ תֹוְך ַהּבֵ חּוץ, ּוִבְפִנים ּבְ ִמּבַ

נּו. י ֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעּזֵ נּו ֵהם ְיׁשּועֹות ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו ָהֲעצּוִמים, ּכִ ּלָ ָמחֹות ׁשֶ ל ַהּשְׂ י ּכָ ּכִ

ֲחצֹות ֵמֲחַמת  ְתעֹוַרְרּתָ ָלקּום ּבַ ּנִ ַתְבּתָ ׁשֶ ּכָ ה ׁשֶ ּמֶ י ּבַ ֹאד ֶהֱחֵייָת ֶאת ַנְפׁשִ ִני ַמה ּמְ ה ּבְ ְוַעּתָ
ַאְך  ֶזה,  ְיֵדי  ַעל  נּו  ִלּבֵ ר  ּבֵ ְלׁשַ ָלנּו  ָיֶפה  ְוָכְך  ה,  ּדָ ַהּמִ הּוא  ְך  ּכָ נּו,  ּלָ ׁשֶ ְזיֹונֹות  ַהּבִ

ר  ַרְך, ֲאׁשֶ ֻכּלֹו ַעל ּגֶֹדל ַחְסּדֹו ִיְתּבָ רֹב ַהּיֹום ּכְ ְמָחה ּבְ ׂשִ ק ּבְ ר ְלִהְתַחּזֵ ּבֵ יֹוֵתר ְצִריִכין ְלִהְתּגַ ּבְ

ֶזה. לּוֵלא ה' ֶעְזָרָתה ָלנּו  ּכָ ְנֻקּדֹות ָהֱאֶמת  ִדים ַעל  ְתַנּגְ ְכַלל ַהּמִ ּבִ ְהיֹות  ֵצל ִמּלִ ְלִהּנָ ָזִכינּו 

ָלנּו  ְוֵהִאיר  ֵמֶהם,  יָלנּו  ִהְבּדִ ר  ֲאׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ֶהם.  ִעּמָ ן  ּכֵ ם  ּגַ ָהִיינּו  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְמַעט  ּכִ

ְדָרָכיו  ּבִ ְוֵליֵלְך  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָבָריו  ּדְ ם  ְלַקּיֵ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ נּו,  ִעּמָ ה'  ִיְהֶיה  ן  ּכֵ ַלֲאִמּתֹו,  ָהֱאֶמת 

ר ְלעֹוָלם ַיַעְמדּו. ֵהם ֲעצֹות ה' ֲאׁשֶ דֹוׁשֹות, ׁשֶ ַהּנֹוָרִאים ַוֲעצֹוָתיו ַהּקְ

ְמָחה. ׂשִ ה ִלְראֹוְתָך ּבְ ַעְדָך ּוְמַצּפֶ יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

קנז

ֶרְסֶלב. ָון תקצ"ה לפ"ק ּבְ ם, יֹום ב' רֹאׁש ֹחֶדׁש ֶחׁשְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ֵעת  ּוְבָכל  יֹום  ָכל  ּבְ ִלְראֹות  יּוַכל  ֵלב  ים  ׂשִ ּמֵ ׁשֶ ּוִמי  ֵעת,  ָכל  ּבְ ֲחָדׁשֹות  ה  עֹוׂשֶ רּוְך  ּבָ
ה  ִמיד ַמֲעׂשֵ ָכל יֹום ּתָ טּובֹו ּבְ ׁש ּבְ ַחּדֵ מֹו ַהּמְ ַרְך ׁשְ ֲחָדׁשֹות ְוִנְפְלאֹות ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ

ָכל יֹום, ְקָצָתם  ים ּבְ ׁשִ ָבִרים ִנְפָלִאים ִנְתַחּדְ ה ּדְ ָכל יֹום, ְוַכּמָ ה נֹוָלִדים ּבְ ּמָ י ּכַ ית, ּכִ ֵראׁשִ ּבְ

ם  ֵ ְוַהּשׁ ֲאֵחרֹות.  ֲעָירֹות  ּבַ ים  ַנֲעׂשִ ה  ְוַהְרּבֵ נּו,  ֵמִאּתָ ֶנְעָלִמים  ה  ְוַהְרּבֵ ֵעיֵנינּו,  ּבְ רֹוִאים  ָאנּו 

מֹו  ַרְך, ְלַגּלֹות ׁשְ מֹו ִיְתּבָ ָכל ֵעת, ְוַהּכֹל ְלַמַען ׁשְ דֹולֹות ְלַבּדֹו ּבְ ה ִנְפָלאֹות ּגְ ַרְך עֹוׂשֶ ִיְתּבָ

ִני ֲחִביִבי ְיִדיד  ּבְ ָכל ָהָאֶרץ. ָמה ֹאַמר ְלָך  מֹו ּבְ ר ׁשְ ֵאי עֹוָלם, ְלַמַען ַסּפֵ ֶוֱאלֹקּותֹו ְלָכל ּבָ

ָנה,  ָ י ָהָיה רֹאׁש ַהּשׁ נּו, ּכִ ְעּתֵ ִפיַסת ּדַ ה ְלִפי ִמעּוט ּתְ ֹחֶדׁש ַהּזֶ ָעַבר ּבַ ֶ ל ַמה ּשׁ י ּוְלָבִבי, ּכָ ַנְפׁשִ

ְוֻסּכֹות,  ּפּוִרים ְלֻסּכֹות,  ּכִ ין יֹום  ּבֵ ׁשֶ ָיִמים  ָעה  ְוַאְרּבָ ּפּוִרים,  ּכִ ְויֹום  ׁשּוָבה,  ְיֵמי ּתְ ֶרת  ַוֲעׂשֶ

'ֶיַרח  הּוא  י  ּכִ ַאֲחֵריֶהם  ׁשֶ ִמים  ְוַהּיָ ּתֹוָרה,  ְמַחת  ְוׂשִ ֲעֶצֶרת,  ִמיִני  ּוׁשְ א,  ַרּבָ ְעָנא  ְוהֹוׁשַ

ה  ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ָרֵאל ַעם ָקדֹוׁש. ֲאָבל ַמה ּשׁ ְכַלל ִיׂשְ ה, ְוֶזהּו ּבִ ִמְצוֹות ַהְרּבֵ ֵאיָתן ְוָחָזק ּבְ ָהֵאיָתִנים' ׁשֶ

ֵער ּוְלָבֵאר. ר ְלׁשַ ה, ִאי ֶאְפׁשָ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ַהּזֶ ֹחֶדׁש ַהּקָ ְפָרט ֶאְצֵלנּו ּבַ ל ֶאָחד ּבִ ֵאֶצל ּכָ
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ר ְלָך ְמַעט,  ר ְיַסּפֵ י ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר, ֶאְפׁשָ ָתב ֶזה ַרּבִ ה ִעם מֹוֵסר ּכְ ר ַהְרּבֵ ְוִתְרֶאה ְלַדּבֵ
נּו  ַרְך ִעּמָ ם ִיְתּבָ ֵ ה ַהּשׁ ָעׂשָ ְפָלאֹות ׁשֶ ל ַהֲחָסִדים ְוַהּנִ נּו, ֶאת ּכָ ְעּתֵ ִפיַסת ּדַ ִפי ּתְ ּכְ

ּבּור  ר ׁשּום ּדִ ֹמַח ְולֹא ְלַדּבֵ ר ִלׂשְ יו ִאי ֶאְפׁשָ ַעְכׁשָ ַעם ִנְדָמה ׁשֶ ָכל ּפַ ִמים ָהֵאּלּו. ֵאיְך ּבְ ּיָ ּבַ

ל אֹוָתנּו ְמֹאד, ְוַאף  ָרצּו ְלַבְלּבֵ ִמים ָהֵאּלּו ׁשֶ ּיָ ָהיּו ּבַ ֲחלֶֹקת ְוָהַרַעׁש ׁשֶ ְפָרט ִמּגֶֹדל ַהּמַ ָלל, ּבִ ּכְ

י ּתֹוָרה  ה ִנְפָלאֹות ִחּדּוׁשֵ ר ַהְרּבֵ ַבר ָעֵלינּו ֶוֱאֶמת ה' ְלעֹוָלם, ְוָזִכינּו ְלַדּבֵ י ֵכן ַחְסּדֹו ּגָ ַעל ּפִ

ָאר  ְ ִמּשׁ יֹוֵתר  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ְוָרַקְדנּו  ַמְחנּו  ׂשָ ְוַגם  ָלֶנַצח,  ְנָפׁשֹות  ין  ַהְמַחּיִ

ֵמָחָדׁש  ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ נּו  ִעּמָ ִנְפָלאֹות  ה ה'  ָעׂשָ ַהּיֹום  ר  ֲאׁשֶ נּו, ַעד  ָמֻעּזֵ ִהיא  ְוֶחְדַות ה'  ִנים.  ׁשָ

ָתב  י ֲאִני ׁשֹוְלָחּה ֵאֶליָך ַעל ְיֵדי מֹוֵסר ּכְ ֵעיֶניָך, ּכִ ְרֶאה ּבְ ר ּתִ ֲאׁשֶ ה ּכַ ה ֲחָדׁשָ ִפּלָ יק ּתְ ְלַהְעּתִ

ה  ּמָ י ֲהלֹא ֶזה ּכַ ָך, ֲעֹמד ְוִהְתּבֹוֵנן ִנְפְלאֹות ה', ּכִ ָך ְוָתֵגל ַנְפׁשְ ֶזה, ִיְראּו ֵעיֶניָך ְוִיְתעֹוֵרר ִלּבְ

ִכיֶתם  ּזְ ֶ ּשׁ ֶזה ַמה  ּבָ ֵחֶלק  ָלֶכם  ֵיׁש  ה  ְוַהְרּבֵ ה,  ֲחָדׁשָ ה  ִלְתִפּלָ ָזִכינּו  ר לֹא  ֲאׁשֶ ִנים  ְוׁשָ ָיִמים 

ר  ֲאׁשֶ דֹול, ּכַ ַחְסּדֹו ַהּגָ ה ּבְ ֻסּכֹות ַהּזֶ ּה ּבְ י ּבָ ְבּתִ ׁשַ ּיָ ה ׁשֶ ה ַהֲחָדׁשָ ּכָ ַהּסֻ ְהֶיה ָלֶכם ֵחֶלק ּבְ ּיִ ׁשֶ

ה ִלְהיֹות  ּכָ ִריָכה ַהּסֻ ּצְ ה, ׁשֶ ה ֲחָדׁשָ ָתב ֶזה ִנְפָלאֹות ַעל ִעְנַין ֻסּכָ ַמע ְקָצת ִמּמֹוֵסר ּכְ ׁשְ ּתִ

ָנה  ָ ּשׁ ׁש ּבַ ה. ֲאָבל ַהּכֹל ִנְתַחּדֵ ה ֲחָדׁשָ ִפּלָ ִחיַנת ּתְ ָנה ֵיׁש ּפֹוְסִלין, ְוֶזה ּבְ ה ְיׁשָ י ֻסּכָ ה ּכִ ֲחָדׁשָ

ָלֶכם ֵחֶלק  ִלְהיֹות  ה ֶאְתֶכם  ִזּכָ ר  ֲאׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ה,  ֲחָדׁשָ ה  ְלֻסּכָ ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ְיָקא,  ּדַ ַהּזֹאת 

ם. ּלָ ר הּוא ֶחְלְקָך ָהעֹוֶלה ַעל ּכֻ ֶזה, ְוָהִעּקָ ּבָ

ל טֹוב ְוִלְבָרָכה  ָך ַהּנֹוֶלֶדת ְלָך ְלַמּזָ ּתְ ְהֶיה ּבִ ּתִ ל טֹוב, ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ת ַמּזָ ְרּכַ ל ּבִ ַקּבֵ ה ּתְ ְוַעּתָ
ִרים  ה ּדֹורֹות טֹוִבים ּוְכׁשֵ ּנָ ְצאּו ִמּמֶ ּיֵ ה ִיְרַאת ה' ׁשֶ ָ ְמָחה, ְוִתְהֶיה ִאּשׁ ׂשֹון ּוְלׂשִ ְלׂשָ

ה ֶהָחָדׁש  דֹוׁשָ ֶרְך ַהּקְ ט ַהּדֶ ֵ ּשׁ ָרֵאל, ְוִיְתּפַ ִיׂשְ ה ּבְ ַרְך, ְוַיְרּבּו ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ מֹו ִיְתּבָ לּו ׁשְ ַגּדְ ּיְ ׁשֶ

ה  ִמּזֶ ְוחּוץ  ַרְך.  ִיְתּבָ ֵאָליו  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ִיְתָקְרבּו  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ִפּלֹות,  ּתְ ֵמַהּתֹורֹות  ַלֲעׂשֹות 

ל",  ְתַהּלָ ה ִיְרַאת ה' ִהיא ּתִ ָ ֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהּיִֹפי, ִאּשׁ ֵלי לא( "ׁשֶ תּוב )ִמׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ַהּכֹל ֶהֶבל, ּכְ

ֶזה  ּבָ ֵיׁש  ה  ְוַהְרּבֵ ה.  ִפּלָ ּתְ ֵמַהּתֹוָרה  ין  עֹוׂשִ ׁשֶ ּכְ ר  ְוָהִעּקָ דּוַע.  ּיָ ּכַ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעל  ֶנֱאַמר  ה  ּזֶ ׁשֶ

לּו ַעד ַהּיֹום,  ים ַהּלָ ִעּתִ ָעְברּו ּבָ ּיֹות ׁשֶ ֲעׂשִ ר ַהּמַ ם זֹאת. ּוְלַסּפֵ ה ְלַקּיֵ ְזּכֶ ּנִ ן ׁשֶ ר, ַאְך ִמי ִיּתֵ ְלַדּבֵ

ה  ּה ִלְראֹות ּוְלָהִבין ִמּזֶ ִלּבֵ ֵער ּבְ ְמׁשַ פּום ַמה ּדִ ל ַחד ּכְ נּו, ַאְך ֵמָרחֹוק יּוַכל ּכָ ְעּתֵ ְגבּו ִמּדַ ׂשָ

ְקָרִאים  ֲאַנְחנּו ֵהם ַהּנִ ֵרינּו ׁשֶ ֵרינּו ַאׁשְ ת ֲעָסֵקינּו ְוכּו' ְוכּו'; ַאׁשְ ַרְך, ּוְגֻדּלַ ת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ֻדּלַ ּגְ

ְוַגם  ְלַהֲאִריְך,  ַנאי  ּפְ ֵאין  ה  ִמּזֶ יֹוֵתר  ִלְבָרָכה.  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ ם  ׁשֵ ַעל 

ח  ּמַ ִויׂשַ ְלָבְבָך,  ק  ְיַחּזֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ַרְך,  ִיְתּבָ ַוֲחָסָדיו  ְפְלאֹוָתיו  ִמּנִ ִהיא  ַהּזֹאת  ֶרת  ָהִאּגֶ

ְכַלל ְוקֵֹוי ה'  ּבִ ְוִתְהֶיה  קּו,  ִיְתַחּזְ ְוַרְגֶליָך  ֱאֶמת,  ּבֶ ים  דֹוׁשִ ְדָרָכיו ַהּקְ ּבִ ה ֵליֵלְך  ְוִתְזּכֶ ָך,  ַנְפׁשְ

ַיֲחִליפּו כַֹח ְוכּו', ֵיְלכּו ְולֹא ִייָעפּו, ָירּוצּו ַלֲעבֹוַדת ה' ְולֹא ִייָגעּו.
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ָכל ֵעת. ה ִליׁשּוָעה ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ל  ּכָ ֶנֶאְמרּו  ָלֶהם  ם  ּגַ ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ְלָכל  ה  ַרּבָ ַאֲהָבה  ּבְ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ְלָכל  לֹום  ְוׁשָ
ה.  ה ַהֲחָדׁשָ ִפּלָ ֶרת ַהּזֹאת ִעם ַהּתְ ה, ְוָראּוי ְלַהְראֹות ָלֶהם ָהִאּגֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ ַהּדְ

"ַעד  ַעְצמֹו,  ּבְ ֶאָחד  ְוָכל  ְכָלִלּיּות,  ּבִ ֲחָדׁשֹות  ִפּלֹות  ּתְ ְלהֹוִסיף עֹוד  ַיַעְזֵרנּו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ֱאֶמת ָלֶנַצח. ַרְך ּבֶ נּו ָלׁשּוב ֵאָליו ִיְתּבָ ַמִים" )ֵאיָכה ג, נ(, ִויַזּכֵ ָ ִקיף ְוֵיֶרא ה' ִמּשׁ ַיׁשְ

קנח

ֶרְסֶלב. ם, יֹום ד' נַֹח תקצ"ה לפ"ק ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ֵני  ׁשְ ּפֹה עֹוד  ר  ֻמְסּגָ ל  ִויַקּבֵ יַע,  ִהּגִ ִמְנָחה  ּוְזַמן  ְלמֹוס,  ַהּקֻ ִעם  ה  ַעּתָ י  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ
ֵמִעְנָיָניו,  ִרים  ּוְמַדּבְ ְלָך,  ֻמְכָרִחים  ם  ּלָ ּכֻ י  ּכִ ָך,  ַנְפׁשְ ְיַחּיּו  אי  ּוְבַוּדַ ִפּלֹות;  ּתְ

ְוֵכן  ֵלם.  ׁשָ ְלַדַעת  ְוִלְזּכֹות  ה  ַהְרּבֵ ֶלֱאכֹל  ְוִלְבִלי  ִלְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ַחת  ּדַ ַהּקַ ֵמֳחִלי  ֵצל  ְלִהּנָ

ן ַעל ְיֵדי ֶזה, ְוָכל  ּקֵ ְתּתַ ּיִ ֵדי ׁשֶ ים ֲהגּוִנים ּכְ ְצָדָקה ְוִלְזּכֹות ַלֲעִנּיִ ה ְלַהְרּבֹות ּבִ ִנּיָ ְ ה ַהּשׁ ִפּלָ ַהּתְ

ָך  ְיַזּכְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ה,  ֵאּלֶ ְלִתּקּוִנים  ּתֹוְקִקים  ִמׁשְ בֹוֶתיָך  ַמְחׁשְ י  ּכִ י  ְוָיַדְעּתִ ְלָך.  ֻמְכָרח  ֶזה 

ׁשּו  ְתַחּדְ ּנִ ִפּלֹות ׁשֶ ל ַהּתְ י ּכָ דֹול ּכַֹח ָהָרצֹון, ּכִ ה ּגָ ּמָ ט ַעד ּכַ ִלְזּכֹות ָלֶהם ְמֵהָרה. ּוְרֵאה ְוַהּבֵ

י ִאם  ׁשּו ּכִ ם לֹא ַנֲעׂשּו ְוִנְתַחּדְ ַדְרֵכי ִנְפְלאֹוָתיו ַהּנֹוָרִאים, ְוֻכּלָ ם ֵמֵאת ה' ָיְצאּו ּבְ ּלָ ה ּכֻ ַעּתָ

ל  נּו ִלְפעֹל ּכָ ּלָ ה ּכֻ ְזּכֶ ּנִ ְקָוה ׁשֶ ֶכם. עֹוד ֵיׁש ּתִ ּלָ ּסּוִפין טֹוִבים ׁשֶ ַעל ְיֵדי ָהְרצֹונֹות טֹוִבים ְוַהּכִ

ָנה ְמֹאד ְוִאי  תֹו ֵאין ֵחֶקר, ְוַהּיֹום ּפָ דֹול ה' ְוכּו' ְוִלְגֻדּלָ י ּגָ ֵתנּו, ּכִ ְתִפּלָ ים ּבִ ׁשִ ָאנּו ְמַבּקְ ֶ ַמה ּשׁ

ִפּלֹות ֵאּלּו. כַֹח ּתְ ָנה ּבְ ַכּוָ ל ִמְנָחה ּבְ ּלֵ ִני ְלִהְתּפַ ַרְך ְיַזּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ ָלל. ַהּשׁ ר ְלַהֲאִריְך ּכְ ֶאְפׁשָ

ְמָחה. לֹום ְוׂשִ ים ְוׁשָ ַחּיִ ה ִלְראֹוְתָך ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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ֶרְסֶלב. ת קֶֹדׁש נַֹח תקצ"ה לפ"ק ּבְ ּבַ אֹור ְליֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ

ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ַאְייִזיק ֵנרֹו ָיִאיר. ן ֲאחֹוִתי ֲחִביִבי ִויִדיִדי ָהַרּבָ ֲאהּוִבי ּבֶ

ל ְוֶאְכּתֹב  י לֹא ֶאְתַעּצֵ י ִלְכּתֹב ְלָך, ָאַמְרּתִ ַדְעּתִ ַלח ה' ּבְ ה ַאַחר ֲחצֹות ַלְיָלה ׁשָ ִהּנֵה ַעּתָ
ר  ֲאׁשֶ ֲאחֹוִתי,  ן  ּבֶ ָעֶליָך  ִלי  ַצר  י  ּכִ ְלָך,  ֶאְכּתֹב  ָמה  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ּוֶבֱאֶמת  ֶכף.  ּתֵ ְלָך 

ר ַאְך ָלֶזה ָהְיָתה  י ַעד, ֲאׁשֶ ה ִנְצִחית ְלַזּכֹוְתָך ְלַחּיֵ ל אֹוְתָך ִלְגֻדּלָ ָנִתי ָהָיה ְלַגּדֵ יָך. ְוַכּוָ ְלּתִ ּדַ ּגִ

ה  ְך, ְוַאּתָ ל ּכָ י ּכָ ּנִ ה ֵאיְך ִנְתַרַחְקּתָ ִמּמֶ ֵצל קֹוָרִתי, ְוַעּתָ אָת ּבְ ר ּבָ ִתי ִמן ַהּיֹום ֲאׁשֶ ל ְמַגּמָ ּכָ

י  ַלְחּתִ בּוַע זֹאת ׁשָ ׁשָ ה ֶזה ָסמּוְך ּבְ ַמְדֶחה ַעְצְמָך ִמּיֹום ֶאל יֹום, ּוִמי יֹוֵדַע ַמה ּיּוַלד יֹום. ְוִהּנֵ

ָהֱאֶמת  ֵעין  ּבְ ֶהם  ּבָ ט  ְוַהּבֵ ָך  ְוִלּבְ ֵעיֶניָך  ַקח  ּפְ ֵמָחָדׁש.  ִפּלֹות  ּתְ ה  לׁשָ ׁשְ ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ִלְבִני 

ק אֹוְתָך  ֶאְצָטֵרְך ְלַחּזֵ ַעת ׁשֶ ת ְדָרֵכינּו. ְוֵאיְך ַיֲעֶלה ַעל ַהּדַ ּוִבְתִמימּות, ְותּוַכל ְלָהִבין ֲאִמּתַ

ַעְצְמָך,  ּבְ יָך  ִמּפִ י  ַמְעּתִ ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְמֹאד,  ב  ּגָ ׂשְ ְוַהּנִ ְוַהּנֹוָרא  דֹוׁש  ַהּקָ ִעְסֵקנּו  ִעְנַין  ּבְ ֱאמּוָנה  ּבֶ

י  ּכִ ן  ַהְיֻאּמַ ֱאמּוָנה.  ֶחְסרֹון  ֵמֲחַמת  ָנה, הּוא  ָ ַהּשׁ ַעל רֹאׁש  ָנַסְעּתָ  ּלֹא  ׁשֶ ִניָעה  ַהּמְ ר  ִעּקַ ׁשֶ

ים,  דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ ָרִאיָת ּבִ ֶ ל ַמה ּשׁ י, ְוַאֲחֵרי ּכָ ַמְעּתָ ִמּפִ ָ ּשׁ ּבּוִרים ׁשֶ ל ַהּדִ ַאֲחֵרי ּכָ ר ׁשֶ ְיֻסּפַ

ֲעַדִין  ְנעּוֶריָך,  ּבִ טֹובֹות  ְנֻקּדֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ַעְצְמָך  ּבְ ִנְתעֹוַרְרּתָ  ָבר  ּכְ ׁשֶ ְוַאֲחֵרי 

ָך ֵהיֵטב ֵהיֵטב,  ְעּתְ ב ּדַ ֵ ִני ְוַתְלִמיִדי, ַיּשׁ ה ּבְ לֹום. ַעּתָ ים ַחס ְוׁשָ ִעּפִ ֵני ַהּסְ ְהֶיה ּפֹוֵסַח ַעל ׁשְ ּתִ

ֶהָעָרה זֹאת.  ים ְלַהֲאִריְך ְוַדי ּבְ ַנאי ַמְסּכִ יָך. ְוֵאין ַהּפְ י הּוא ַחּיֶ ָך, ּכִ ָבר ֵריק הּוא ִמּמְ י לֹא ּדָ ּכִ

ֹאֶפן  ב ּבְ ּלֵ ּבַ ה ׁשֶ ֻקּדָ ר ִמּנְ ְזִריזּות, אּוַלי אּוַלי נּוַכל ְלַדּבֵ ת קֶֹדׁש ּבִ ּבַ ְוָזֵרז ַעְצְמָך ָלבֹוא ַעל ׁשַ

ל  ית ְוִנְצִחית ּכָ אי ִיְהֶיה ְלָך ְלטֹוָבה ֲאִמּתִ ַוּדַ ְהֶיה ּבְ ּיִ אּוַכל ְלעֹוֶרְרָך ֵמָחָדׁש. ַאְך ֵאיְך ׁשֶ ׁשֶ

נּו. ּוְלעֹוֵרר ְלָבבֹות  י ה' ִאּתָ נּו, ּכִ ַמע ֵמִאּתָ ׁשְ ּתִ ּבּור ְוִדּבּור ׁשֶ ְהֶיה ּפֹה, ְוָכל ּדִ ּתִ ֶרַגע ָוֶרַגע ׁשֶ

ִנְמָצא  ֵאין  ֶזה  ֵעֶסק  ל  ּכָ ֲאבֹוֵתינּו ֵמעֹוָלם,  ּבֹו  ְרכּו  ּדָ ר  ֲאׁשֶ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ְלַהְדִריָכם  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ

נּו  ר הֹוִריׁש ָלנּו ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ַרְך, ֲאׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ י ִאם ֶאְצֵלנּו ּבְ ה ּכִ עֹוָלם ַעּתָ ּבָ

ְוָאסּור  ה,  ַעּתָ ַאְרָצה  ָלָך  ֻמׁשְ ָהֱאֶמת  ְוִאם  ִלְבָרָכה.  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  ב  ּגָ ׂשְ ְוַהּנִ ַהּנֹוָרא 

י ֵכן  לֹום, ַאף ַעל ּפִ ּלֹא ַיֲחלֹק יֹוֵתר ַחס ְוׁשָ ה ׁשֶ ּבֹו ָחלּוק ִמּזֶ ּלִ ה ְלִמי ׁשֶ ֵאּלֶ ּבּוִרים ּכָ ְלַגּלֹות ּדִ

ָך ֵהיֵטב ִלְדָבַרי,  ים ִלּבְ ּכֹון ָלַעד". ְוׂשִ ַפת ֱאֶמת ּתִ י ָהֱאֶמת הּוא ֶאָחד "ּוׂשְ ן, ּכִ ָהֱאֶמת הּוא ּכֵ

ֵעיֶניָך  ה ַהּטֹוב ּבְ ה, ְוַאּתָ י ְלעֹוֶרְרָך ַעּתָ ְלּתִ י ִהּצַ ָך ֵהיֵטב ֵהיֵטב, ַוֲאִני ֶאת ַנְפׁשִ ְעּתְ ב ּדַ ֵ ְוַיּשׁ

ת ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו,  ָכל ֵעת ֶאל ְנֻקּדַ יְבָך ּבְ ר ִויׁשִ ׁשָ ֶדֶרְך ַהּיָ ה, ּוַבַעל ָהַרֲחִמים יֹוִליְכָך ּבְ ֲעׂשֵ

ְכָנֵפינּו,  ְלַמַען לֹא ִתיַגע ָלִריק ְוכּו', חּוס ַוֲחֹמל ָעֶליָך, ְוֵתֵלְך ַעל ָיֶדיָך ְוַרְגֶליָך ְלִהְתַאֵחז ּבִ

ָך. ָלל ַנְפׁשֶ ְקָוה ְלַאֲחִריְתָך ְוָהְיָתה ְלׁשָ ְהֶיה ּתִ ְלַמַען ּתִ
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ְצִחית, ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ּוְלֶזַרע ַזְרֲעָך ְלדֹורֹות  ב ָוֶנֶפׁש ַהְמַיֶעְצָך ְלטֹוָבְתָך ַהּנִ ְבֵרי ּדֹוְדָך ַהּכֹוֵתב ִמּלֵ ּדִ

עֹוָלם ָלֶנַצח.

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

י ֵכן  ּה, ְוִאם ֵאיָנּה טֹוָבה ְלָפַני ַאף ַעל ּפִ י ִלְכּתֹב ִעּמָ י, ְוִהְתַחְלּתִ ְלּתִ ָך ִקּבַ ּלְ ְלמֹוס ׁשֶ ַהּקֻ
י  ִהְתַחְלּתִ ׁשֶ ַהּזֹאת  ֶרת  ָהִאּגֶ ְכִתיַבת  ּבִ ֵחֶלק  ָלּה  ְוֵיׁש  ְמֹאד,  ִלי  ִנְצְרָכה  ִהיא 

ר" ְוכּו' )קֶֹהֶלת י(,  ְרֶזל ְוהּוא לֹא ָפִנים ִקְלַקל ַוֲחָיִלים ְיַגּבֵ י "ְוִאם ֵקָהה ַהּבַ ְמּתִ ּה. ְוִקּיַ ִלְכּתֹב ִעּמָ

ָך ֵהיֵטב ֵאיְך ָאנּו  ים ִלּבְ ְרֶזל. ׂשִ ל ּבַ הּוא ֻקְלמֹוס ׁשֶ ְפָרט ׁשֶ "י ְוָתִבין ֵהיֵטב, ּבִ ֵפרּוׁש ַרׁשִ ן ּבְ ְוַעּיֵ

עֹוָלם. ּבָ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ַרְך ַעל ְיֵדי ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ּתֹוָרה ְלִהְתעֹוֵרר ְלַהּשׁ ָבר ּבַ ל ּדָ מֹוְצִאין ּכָ

ִרי  ּבְ י ּדַ ְמׁשֹון ֵנרֹו ָיִאיר. ִמּדֵ ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ׁשִ י ָהַרּבָ ַנְפׁשִ לֹום ַרב ַלֲאהּוִבי ְיִדיִדי ּכְ ְוׁשָ
ֵבק ֵמָאח  ָך ֲאהּוִבי ֲחִביִבי, אֹוֵהב ּדָ י ּבְ "ל, ָזכֹר ָזַכְרּתִ ן ֲאחֹוִתי ַהּנַ ְלָבִבי ִעם ּבֶ ּבִ

ה  ַעּתָ ם  ּגַ יְרָך  ַהְזּכִ ִמּלְ י  ָיכְֹלּתִ ין לֹא  ִמּלִ ּבְ ַוֲעצֹר  ְוָאִחי.  ְבִני  ּכִ יָך  ר ַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבּתִ ֲאׁשֶ

ֶיֶתר  ָבִראׁשֹוָנה ּבְ ׁש ָיֶמיָך ְלִהְתָקֵרב ֵאֵלינּו ּכְ קּום ּוְתַחּדֵ ב" ְוכּו', ָמַתי ּתָ ּכַ ׁשְ "ַעד ָמַתי ָעֵצל ּתִ

ים.  דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ נּוִזים ּבִ ים ַהּגְ דֹוׁשִ י אֹוְצרֹוֵתינּו ַהּקְ ל ַמְחַמּדֵ ֵאת ְוֶיֶתר עֹז. ַוֲהלֹא ְלָפֶניָך ּכָ ׂשְ

ָכל יֹום ּוְבָכל  י הּוא ַנַחל נֹוֵבַע ַהּנֹוֵבַע ּבְ ֵער, ּכִ ָכל יֹום ֵאין ְלׁשַ ׁש ֶאְצֵלנּו ּבְ ְתַחּדֵ ּנִ ְוָכל ַמה ׁשֶ

ה, ְוַגם  ׁש ַעּתָ ְתַחּדֵ ּנִ ֶפר ִלּקּוֵטי ֵעצֹות ַעד )ָחֵסר( ׁשֶ ָעה. ַוֲהלֹא ְלַמְרֵאה ֵעיֶניָך ַהּסֵ ֵעת ּוְבָכל ׁשָ

ה ָחָזק  י ַאּתָ י ּכִ ָבר ָרִאיָת. ַוֲהלֹא ָיַדְעּתִ נֹות ּכְ ִפּלֹות ֲחָדׁשֹות, ְוַגם ַהְיׁשָ י ּתְ ַלְחּתִ ָסמּוְך ׁשָ ּבְ

ֲעַדִין  ֵיׁש  ָאְמָנם  ְוִאם  ָך.  ַדְעּתְ ּבְ ְקָצת  ִמְתנֹוֵצץ  ְוָהֱאֶמת  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ֱאמּוָנה  ּבֶ

ָך,  ִלּבְ ּבְ ֱאֶמת ְלִפי ִהְתנֹוְצצּות ְמַעט ָהֱאֶמת ׁשֶ ה, ֲאָבל ּבֶ רֹות ּוְמִניעֹות ַהְרּבֵ ִחּפּוִיים ְוַהְסּתָ

ם ָהָיה ָראּוי  ֶזה, ְוִאם ָהָיה ֵמֵעֶבר ַלּיָ ג ַעל ֶהָהִרים ָלרּוץ ֶאל ְמקֹור ָהֱאֶמת ּכָ ָראּוי ְלָך ְלַדּלֵ

ין,  ְטִני ָמֵלא ִמּלִ ה ּבִ ֶרְך. ְוִהּנֵ ָך ַהּדֶ י לֹא ָרחֹוק ִמּמְ ן ּכִ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ִבילֹו, ִמּכָ ׁשְ ְלָך ַלֲעבֹר ּבִ

ּוְצִריִכין  ֵמׁש ָלבֹוא,  ת קֶֹדׁש ְמַמׁשְ ּבַ ת ׁשַ ַ י ְקֻדּשׁ ּכִ יק,  ַמן ַמְסּפִ ַהּזְ ְוֵאין  ַאְך ְקָצָרה ַהְיִריָעה 

ה, ֲאָבל ִאי  ָבַרי ֵאּלֶ ל ּדְ י ָלֶכם ּכָ ַתְבּתִ ִביל ֶזה ּכָ ת. ּוִבׁשְ ּבָ ּלֹו ׁשַ ּכֻ ָכל ֵעת ַעל יֹום ׁשֶ ַלֲחׁשֹב ּבְ

ם ַהּטֹוב  ִריִתי ָלֶכם ְוַאּתֶ י ָאְזַנִים ּכָ ֶזה, ּכִ י ּבָ ְרצּו ּדַ ֶכם ְלַבד. ְוִאם ּתִ ַמן ִעּמָ ר ְלַבּלֹות ַהּזְ ֶאְפׁשָ

ם ְוַזְרֲעֶכם ְוכּו'. ְחיּו ַאּתֶ ים ְלַמַען ּתִ ַחּיִ ם ּבַ ֲעׂשּו, ּוְבַחְרּתֶ

"ל. ָנָתן ַהּנַ
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ֶרְסֶלב. ַרְך, יֹום א' ֶלְך ְלָך תקצ"ה לפ"ק ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

י  ה, ּכִ ִפּלֹות, ְוֵאין ְלַהֲאִריְך ַעּתָ ה ּתְ לֹשָׁ ְ ה ִעם ַהּשׁ ְבָך ַעּתָ י ִמְכּתָ ְלּתִ ִני ֲחִביִבי ִקּבַ ֲאהּוִבי ּבְ
ן ֲאחֹוִתי ָהָיה ּפֹה ַעל  י ַאְייִזיק ּבֶ ם. ַרּבִ ֵ ְהֶיה ּפֹה ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ין ַהּיֹום ּוָמָחר ּתִ ּבֵ

ר ְלָך, ַוֲאַגב  ר ְיַסּפֵ ֲאׁשֶ ב ֵאָליו ּכַ ְיָלה ַהּקֶֹדם ִמְכּתָ ּלַ י ּבַ ֵהַכְנּתִ ת קֶֹדׁש, ּוֵמֵאת ה' ָהְיָתה ׁשֶ ּבַ ׁשַ

ְמׁשֹון  י ׁשִ י ַאְייִזיק ּוְלָמְסרֹו ְלַרּבִ ֶרת ֵמַרּבִ ל ָהִאּגֶ ְרֶאה ְלַקּבֵ ן ּתִ ְמׁשֹון ַעל ּכֵ י ׁשִ ם ְלַרּבִ י ּגַ ַתְבּתִ ּכָ

ֶאְצלֹו.  ֶרת  ָהִאּגֶ ְגנֹז  ּיִ ׁשֶ י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ְך  ּכָ י  ּכִ ְלָגְנזֹו,  ַאְייִזיק  י  ְלַרּבִ ֲחִזיֵרהּו  ּתַ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִלְקרֹות, 

ֶרת ֵמאּוַמאן, ְלָבֵאר לֹו ֵהיֵטב ִעְנַין  ָעה ַהּזֹאת ִאּגֶ ָ ּשׁ יַעִני ּבַ ִלי ֵנרֹו ָיִאיר ִהּגִ י ַנְפּתָ ִמיִדיֵדנּו ַרּבִ

ם  ׁש ּגַ ה הּוא ְמַבּקֵ ֶכף ַאַחר יֹום טֹוב, ַאְך ַעּתָ י לֹו ּתֵ ַתְבּתִ ֲחלֶֹקת ֵמֵהיָכן ִנְצַמח. ּוְכָבר ּכָ ַהּמַ

ּוֵמֲחָטֵאינּו  ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ֵמֵחְטא  ִנְצַמח  ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ׁשֶ לֹו  י  ְוָכַתְבּתִ ֵהיֵטב,  לֹו  ְלָבֵאר  ן  ּכֵ

ְך ַהּכֹל ְלטֹוָבה. ְתַהּפֵ ּיִ ַרְך ְיַרֵחם ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ים, ְוַהּשׁ ַוֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ

לֹוְמָך ּוְבִריאּוְתָך ַהּטֹוב, ְוִהְנִני  ְ ים ְלהֹוִדיָעם ִמּשׁ ׁשִ לֹוֵמנּו ְמַבּקְ י ׁשְ ִלי ְוַאְנׁשֵ י ַנְפּתָ ם ַרּבִ ּגַ
ק  ְיַחּזֵ ַוה'  ה.  ַעּתָ ְלָך  ּבּור  ַהּדִ ְלַהְרִחיב  ַנאי  ּפְ ֵאין  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ד,  ִמּיָ יָבם  ַלֲהׁשִ מּוָכן 

ִנים טֹוִבים. ים טֹוִבים ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ ה ּוַמֲעׂשִ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ְלָבְבָך ּבְ

ְמָחה. ׂשִ ה ִלְראֹוְתָך ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ְוִהְתִחיָלה  ִלְמאֹד.  ַעד  ְּגדֹוָלה  ַמֲחלֹוֶקת  ָהְיָתה  ַהָּׁשָנה  ְּבזֹאת  ִּכי  ְלדֹורֹות,  נֹוָדע  ִלְהיֹות  ַהַּמְעִּתיק:  ]ָאַמר 

ִמֵּבין ֶּכֶסה ֶלָעׂשֹור ְוִנְמְׁשָכה ָּכל ַהָּׁשָנה. ְוַגם ִּבְׁשַנת תקצ"ו ַּגם ֵּכן ֹלא ִנְׁשַקט ַהַּמֲחֹלֶקת, ַּכֲאֶׁשר ָיִבין ַהְמַעֵּין 

ֵמַהִּמְכָּתִבים ִּדְלַהָּלן. ַעד ְׁשַנת תקצ"ח ֶׁשֵּמתּו ְּבִמיָתה ְמֻגָּנה ּוִמיָתה ְמֻׁשָּנה ַהַּבֲעֵלי ָלׁשֹון ָהָרע ּוְרִכילּות, 

ֲאֶׁשר ָּדְרכּו ְלׁשֹוָנם ִלירֹות ַּבִּמְסָּתִרים ָּתם. ּוֵביֵניֶהם ָהָיה ַהָּנִגיד מֶֹׁשה ִמְּכָפר ֶׁשעֶרעֶוועץ, ֲאֶׁשר ִׁשֵּלם ָרָעה 

ַּתַחת טֹוָבה, ֶׁשָהָיה ִּביֵמי ַנֲערּותֹו ָעִני ָּגדֹול, ְוָעָקר ִמָּבִנים, ַאְך ָהָיה ׁשֹוֵקד ַעל ַּדְלֵתי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו 

ֵזֶכר ַצִּדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ְלעֹוֵרר ַרֲחִמים ֶאְצלֹו ַלֲעזֹר לֹו. ְוִרֵחם ָעָליו הּוא ַז"ל, ְוִהְבִטיַח לֹו ֶׁשִּיְהֶיה ָעִׁשיר 

ָּגדֹול ְוֶׁשִּיְהיּו לֹו ָּבִנים ַקָּיִמים, ְוָכְך ָהָיה, ְוֵיׁש ָּבֶזה ַהְרֵּבה ְלַסֵּפר ַעד ֲאֶׁשר ְקָצָרה ַהְיִריָעה ָלֶזה. ְוַאַחר ְזַמן 

ַּכִּביר ַאַחר ְּפִטיָרתֹו ֶׁשל ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ַז"ל, ַנֲעָׂשה לֹו ִטָּנה ַּבֵּלב, ַעד ֲאֶׁשר ֶנְהַּפְך ְלאֹוֵיב ְורֹוֵדף. ְוֶנֶכד 

ְוַרֵּבנּו ַז"ל ָהַרָּבִני ַהְמֻפְרָסם מֹוֵרנּו ָהַרב ַאְבָרָהם ּדֹב ֶּבן ָאְדיל ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהָיה ֲחָתנֹו,  ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו 

ְוֶנְהַּפְך  ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה,  ָּדָבר ֶׁשִּׁשֵּלם  ְּכָללֹו ֶׁשל  ְלַסֵּפר, ַאְך  ַהְרֵּבה  ָּבֶזה  ְוֵיׁש  ַהַּמֲחֹלֶקת.  ֵמֲחַמת  ְוֵגְרׁשֹו 

ְלרֹוֵדף. ְוָרַדף ְלמֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ַרִּבי ָנָתן ַז"ל, ָּכל ְׁשַנת תקצ"ה תקצ"ו תקצ"ז תקצ"ח, ְוֵגָרה ּבֹו אֹוְיִבים ָלַקַחת 

אֹותֹו ִלְתִפיָסה. ְוַאַחר ָּכְך ֵּגְרׁשֹו ִמֵּביתֹו ִמְּבֶרְסֶלב ְלֶנעְמרֹוב, ְוַגם ָׁשם ֵּגָרה ּבֹו ְּבַכָּמה ְּפָעִמים אֹוְיִבים. ַעד 

ֶׁשִּבְׁשַנת תקצ"ח קֶֹדם ָׁשבּועֹות ָהָיה מֹוֵרנּו ַרִּבי ָנָתן ִּבְבֶרְסֶלב ַלֲחׁשֹב ֵעָצה ִעם אֹוֲהָביו ֵאיְך ַלֲחזֹר ְלֵביתֹו 

ִלְבֶרְסֶלב, ֵמֲחַמת ֶׁשָּׁשם ְּבֶנעְמרֹוב ֹלא ָהָיה לֹו ִּדיָרה ְוֻהְכַרח ֵליֵׁשב ִּבְׁשֵכנּות, ְועֹוד ַּכָּמה ִיּסּוִרים ֶׁשָהָיה 



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי קסאִמְכּתְ

<חודש>

רכא ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

לֹו ָׁשם. ְונֹוַדע ְלמֶֹׁשה ַהַּנ"ל ֶׁשּמֹוֵרנּו ַרִּבי ָנָתן רֹוֶצה ַלֲחזֹר ְלֵביתֹו, ְוָאז ָעַמד ְּבֶאְמַצע ָהְרחֹוב ְוָאַמר ְּכַהאי 

ִלְׁשָנא "ֶער ִוויל ׁשֹוין ַאַריין צּוא ִריק ַאֶהער נּוא נּוא ַוויל ַמיין ֶלעִּבין ֶוועט ַזיין ֶוועט ֶער ָּדא ִניְׁשט ִזיֶצען 

ִניְׁשט ֶמעהר ִאיְך ַּבאַדאְרף ְּבלֹוז ֶּגֶייען ְלַהַּגאַראְדִניְטֶׁשע" ]הּוא רֹוֶצה ְּכָבר ַלֲחזֹר ּוְלִהָּכֵנס ָּכאן, נּו נּו, ָּכל ְזַמן 

ֶׁשֲאִני ַחי ֹלא ָיגּור ָּכאן. ָּכל ַמה ֶּׁשֲאִני ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ֶזה ָלֶגֶׁשת ַלּמֹוֵׁשל[. ְּכאֹוֵמר ְוֶאְמסֹר אֹותֹו. ְוָכְך ֲהָוה, ְוָהַלְך 

ֵמָהְרחֹוב ְלָהָאדֹון ַהַּנ"ל, ְוָהָיה ָּבִריא ְּכאּוָלם ְּבָכל ּכֹחֹוָתיו, ֲעִטיָניו ְמֵלִאים ָחָלב ְוכּו', ּוְבבֹואֹו ְלָהָאדֹון ַהַּנ"ל 

ָהָיה ָׁשם ְיהּוִדי ֶאָחד, ְוִצָּוה ֶׁשֵּיֵלְך ַלחּוץ. ְוָהַלְך ָהִאיׁש ַהַּנ"ל ַלחּוץ, ְוָׁשַמע ֶׁשהּוא ְמַדֵּבר ִמּמֹוֵרנּו ַרִּבי ָנָתן 

ִעם ָהֲאדֹון ַהַּנ"ל, ּוְכֶהֶרף ַעִין ָנַפל ָלָאֶרץ ַחָּלׁשֹות ְוִנְגַוע, ְוַנֲעָׂשה ַרַעׁש ָּגדֹול. ְוָהָאדֹון ַהַּנ"ל ָּבַרח ַלחּוץ ְוָצַעק 

ְצָעָקה ְּגדֹוָלה, ִּכי ֹלא ָיכֹל ְלַהֲחיֹות אֹותֹו, ְוָׁשְפכּו ָעָליו ֵיין ָׂשָרף ִעם ְּבָׂשִמים טֹוִבים ְוֵריחֹות טֹובֹות, ַאְך ֹלא 

הֹוִעיל. ְוָצַעק ָהָאדֹון ַהַּנ"ל ִלַּקח ֵאיֶזה ֲעָגָלה ְלהֹוִליכֹו ְלֵביתֹו, ְוֹלא ָהָיה ְלָׁשָעה ׁשּום ֲעָגָלה. ְוָלְקחּו ֲעָגָלה 

ְּגדֹוָלה ֶׁשּמֹוִליִכין ִעָּמּה ֶזֶבל ָוֶרֶפׁש ֵמָהְרחֹוב ּוֵמַהּסּוִסים, ְוָׁשְכבּו אֹותֹו ַעל ָהֲעָגָלה ַהַּנ"ל, ְוָהִאיׁש ַהַּנ"ל ְועֹוד 

ַּכָּמה ָנְכִרים הֹוִליכּו אֹותֹו ְלֵביתֹו. ְוַנֲעָׂשה ָׁשם ַרַעׁש ָּגדֹול ַעד ִלְמאֹד ְמאֹד, ִּכי ֶזה ִמּקֶֹדם ְלֵעֶרְך ֲחִצי ָׁשָעה 

ָראּו אֹותֹו ָּבִריא ְּכאּוָלם ְּבָכל ּכֹחֹוָתיו ְוַעְכָׁשו הּוא ֵמת. ַאְך ֹלא הֹוִעיל ָלֶהם ַרֲעָׁשם, ְוָׁשַכב ָּכְך ְּבֹלא ָלׁשֹון 

ְלֵעֶרְך ֵמֵעת ְלֵעת ַרק ִהָּכה ִמִּבְטנֹו ֵזָעה ְוכּו', ְוַאַחר ָּכְך ִנְגַוע ְלַגְמֵרי. ְוָאז ִהְתָחְרטּו ַּכָּמה ְוַכָּמה ׂשֹוְנִאים 

ְואֹוְיִבים ְוִנְתַהְּפכּו ְלאֹוֲהִבים, ְוֵהם ְּבַעְצָמם ָטְרחּו ַלֲהִביאֹו ְלֵביתֹו ִלְבֶרְסֶלב, ְוָכְך ָהָיה ֶׁשִּבְׁשַנת תקצ"ט ֵּבין 

יֹום ִּכּפּור ְלֻסּכֹות ָיָצא ִמֶּנעְמרֹוב ִלְבֶרְסֶלב ְוָאז ִנְׁשַקט ַהַּמֲחֹלֶקת. ַרַּבת ְצָררּונּו ִמְּנעּוֵרינּו ַּגם ֹלא ָיְכלּו ָלנּו, 

ַוה' ֹלא ַיַעְזֵבנּו ְּבָיָדם, ְוֵאׁש ּתֹוָרתֹו ְוִיְרָאתֹו ֲאֶׁשר הּוא עֹוֵסק ְלַהְכִניס ָּבנּו ִליָרא ִמְּלָפָניו ִיְתָּבַרְך ֲאדֹון ּכֹל, 

ֹלא ִיְכֶּבה ְלעֹוָלם; ַּכֲאֶׁשר ָאַמר הּוא ַז"ל ְּבֶזה ַהָּלׁשֹון: ַמיין ַפֶייעִריל ֶוועט ׁשֹוין ְטלּוִאין ִּביז ָמִׁשיַח ֶוועט 

קּוֶמען ]ָהֵאׁש ֶׁשִּלי ּתּוַקד ַעד ִּביַאת ָמִׁשיַח[. הֹוַדְעִּתי ָּכל ֶזה ִּבְכֵדי ֶׁשָּיִבין ַהְמַעֵּין ֵהיֵטב ְּבַהִּמְכָּתִבים ִּדְלַהָּלן, 

ְוִיָּׁשֵאר ַקָּים ָּבֱאֶמת ָלֶנַצח[

קסא

ֶרְסֶלב. ָרה תקצ"ה לפ"ק ּבְ י ׂשָ יֹום ב' ַחּיֵ

ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. לֹום ַרב ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ַתְבּתָ ֵמִעְנַין  ּכָ ה ׁשֶ ּמֶ ְדָבֶריָך ּבַ יֹום א', ְוֶהֱחִייַתִני ּבִ ם ּבְ ָעה, ּגַ ָ זֹאת ַהּשׁ י ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ַז"ל  ַהּנֹוָרִאים  ָבָריו  ּדְ ׁשֶ ֲעָזָרנּו,  ּכֹה  ַעד  ר  ֲאׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ִים.  ַאּפַ ֲאִריכּות 

ִמעּוט  ְלָבְבָך, ִאם ָאְמָנם ֲעַדִין הּוא ּבְ ה טֹוָבה ּבִ יָמה ּוְפֻעּלָ ַמְתִחיִלין ְלִהְתנֹוֵצץ ַלֲעׂשֹות ְרׁשִ

י  דֹוָלה ַהּזֹאת, ּכִ ְמָחה ַעל ְצִמיַחת ֶקֶרן ְיׁשּוָעה ַהּגְ י ַהּשִׂ ְלּתִ ל ֶזה ִהְגּדַ ּוְבִצְמצּום ְמֹאד, ִעם ּכָ

ָמם  ָבָריו, ַהְינּו ְלַקּיְ ְזּכּו ֵליֵלְך ִעם ּדְ ּתִ תֹו ׁשֶ עֹו ְוָכל ֶחְפצֹו ְוָכל ְמַגּמָ ל ִיׁשְ י ּכָ ה ֶחְפצֹו. ּכִ ֵאּלֶ ּבְ

ָכל ַמה  ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּבְ ָבר, ְוִלְמצֹא ְלַעְצמֹו ֵעצֹות ּבְ ָבר ִמּתֹוְך ּדָ ְפׁשּוָטם, ּוְלָהִבין ּדָ ּכִ

יֵמי  ֶרְך, ּבִ ּדֶ ּבַ ְכּבֹו ּוְבקּומֹו, ּוְבֶלְכּתֹו  ׁשָ ְיָלה, ּבְ ּיֹום ּוַבּלַ ּוְזַמן ּבַ ָכל ֵעת  עֹוֵבר ַעל ָהָאָדם ּבְ ֶ ּשׁ

ַהְנָהָגתֹו  ינֹו ְלֵבין ַעְצמֹו, ֵהן ּבְ תֹו ְוַעד סֹופֹו. ֵהן ּבֵ ִחּלָ ֲחרּותֹו ּוִביֵמי ִזְקנּותֹו ִמּתְ ְנעּוָריו, ּוִביֵמי ּבַ

ָהאֹוֲהִבים  ְוָהְרחֹוִקים  רֹוִבים  ַהּקְ ָאָדם  ֵני  ּבְ ִעם  ּוְבַהְנָהָגתֹו  ּוָבָניו,  ּתֹו  ְוִאׁשְ יתֹו  ּבֵ ִעם 



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי קסאִמְכּתְ ְּתְמִמרכב ֵב ת י סי ז"

ּלֹא נּוַכל ְלהֹוִציא ְוִלְמצֹא ְלַעְצֵמנּו  ָבר ְוֵאין ִעְנָין ׁשֶ לֹום ְוכּו' ְוכּו', ֵאין ּדָ ֹוְנִאים ַחס ְוׁשָ ְוַהּשׂ

לֹום, ּוְבִחיַנת  ְבִחיַנת ְיִריָדה ַחס ְוׁשָ הּוא, ּבִ ָבר ֵאיְך ׁשֶ ָכל ּדָ ִרים ּבְ ֵעצֹות ְנכֹונֹות ּוְדָרִכים ְיׁשָ

ה ֵמִבין, ּוִמי  ִבין ְקָצת ִמּזֶ ּמֵ ֶהם. ּוִמי ׁשֶ ָהָאָדם עֹוֵמד ּבָ ָרגֹות ְוִעְנָיִנים ׁשֶ ָכל ִמיֵני ּדְ ה, ּבְ ֲעִלּיָ

ִמיד  ּתָ ְלַהֲאִמין  ָצִריְך  ֵמִבין,  ֵאינֹו  ׁשֶ ְלִעְנָין  יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ְקָצת,  ִבין  ַהּמֵ ֲאִפּלּו  ֵמִבין אֹו  ֵאינֹו  ׁשֶ

ֵני  ֹוֵמַע ּבְ ּשׁ ֶ ל ָהעֹוָלם, ְוָכל ַמה ּשׁ עֹוְבִרים ָעָליו ְוַעל ּכָ אי ִנְמָצִאים ֵאּלּו ָהִעְנָיִנים ׁשֶ ַוּדַ ּבְ ׁשֶ

ים. ְוַעל  דֹוׁשִ יחֹוָתיו ַהּקְ ּיֹוָתיו ְוׂשִ תֹוְך ּתֹוָרתֹו ּוַמֲעׂשִ אי ַהּכֹל ִנְמָצא ּבְ ַוּדַ ִרים, ּבְ ָאָדם ְמַדּבְ

בֹוָתיו  י ְמֹאד ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחׁשְ ְכלֹו ּוַמְדֵרָגתֹו, ּכִ ן ְלִפי ׂשִ ם ּכֵ ה ִלְמצֹא ּגַ ְיֵדי ָהֱאמּוָנה ִיְזּכֶ

ִכינּו ְלָכל ֶזה. ּזָ ֵרינּו ׁשֶ י עֹוָלם ָלֶנַצח ְנָצִחים. ַאׁשְ ַחּיֵ ְוַהּכֹל ְיכֹוִלים ְלַהֲחיֹות ַעְצָמן ַעל ָיָדם ּבְ

ֲחלֶֹקת, ֵמַאַחר  ה ֵמִעְנַין ַהּמַ ׁשֶ ל ַהּיֹום ָהָיה ִלי ַנַחת ְוֶנָחָמה ַעל ַצֲעֵרנּו ַהּקָ ֶרת ׁשֶ ם ֵמִאּגֶ ּגַ
ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ֶזה,  ּבָ ֶכם  ִעּמָ י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ׁשֶ ּבּוֵרנּו  ּדִ ְקָצת  ים  יׁשִ ַמְרּגִ ם  ַאּתֶ ׁשֶ רֹוֶאה  ֲאִני  ׁשֶ

ִני ַוֲחַזק,  ה. ֲחַזק ּבְ דֹול ִמּזֶ קּות ּגָ ֵאין ִהְתַחּזְ ְיָקא ְוׁשֶ ְלִהְתעֹוֵרר ְמֹאד ְלִהְתָקֵרב ַעל ְיֵדי ֶזה ּדַ

ין  לּון ּדֵ מּו ּוְתַקּבְ קּו ַעְצְמֶכם ֶזה ֶאת ֶזה, ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ַיֲעזֹרּו ּוְלָאִחיו יֹאַמר ֲחָזק ּוְתַקּיְ ְוַחּזְ

ְכָלִלּיּות ּוִבְפָרִטּיּות, ּוִבְפָרֵטי  ָכל ֵעת ּבִ נּו ּבְ ה ִעּמָ ר ַנֲעׂשֶ ָבר ֵריק הּוא ֲאׁשֶ י לֹא ּדָ ין. ּכִ ִמן ּדֵ

רּו ְלדֹור  ַסּפְ ה, ְלַמַען ּתְ נּו ַעּתָ ה ִעּמָ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ָעַבר ָעֵלינּו, ּוַמה ּשׁ ֶ ל ַמה ּשׁ ָרִטּיּות. ִזְכרּו ֵהיֵטב ּכָ ּפְ

ַיַעְברּו  ֲעֵליֶהם  ם  ּגַ ְרֶאה  ַהּנִ ִפי  ּכְ י  ּכִ ְוכּו',  ֵלדּו  ִיּוָ ִנים  ּבָ ַאֲחרֹון  ּדֹור  ֵיְדעּו  ְלַמַען  ַאֲחרֹון 

ָעַבר  ָבר  ּכְ ׁשֶ ְוָיִבינּו  ְמעּו  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ּכְ ּוְלֶנָחָמה,  קּות  ְלִהְתַחּזְ ָלֶהם  ְוִיְהֶיה  ֲעצּומֹות.  ַמֲחלֹוקֹות 

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ָעִמים, ּוְבָכל ֵעת ָעְמדּו ָעֵלינּו ְוכּו' ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ְוַהּקָ ה ּפְ ּמָ ל ֶזה ּכַ ָעֵלינּו ּכָ

ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ה  ִמּזֶ רּו  ְיַסּפְ נּו  ִעּמָ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ י  ּכִ ַעם.  ּפַ ָכל  ּבְ ָדם  ִמּיָ יֵלנּו  ַמּצִ

ֶזה  ֱאֶמת ִנְגֶלה ּכָ זֹאת לֹא ָהָיה ֲעַדִין, ׁשֶ ה ּכָ י ַמֲעׂשֶ ָיֵמינּו. ּכִ ְמֵהָרה ּבְ יַח ּבִ בֹוא ָמׁשִ ּיָ ׁשֶ ֲאִפּלּו ּכְ

ְך. ֲאָבל  ל ּכָ ָלִכים ַאְרָצה ּכָ ים ּוֻמׁשְ ה, ִיְהיּו ֶנְעָלִמים ּוְמֻבּזִ ֵאּלֶ י ּתֹוָרה ּכָ ּלּות ִחּדּוׁשֵ ִעם ִהְתּגַ

ים  ְמַבּזִ ן  ּכֵ ַעל  ה,  ֵאּלֶ ּכָ ים  ִחּדּוׁשִ י  ְוִחּדּוׁשֵ ֶזה  ּכָ הּוא ֱאֶמת  ׁשֶ ֵמֲחַמת  רּוץ,  ַהּתֵ ַעְצמֹו  ּבְ ֶזהּו 

ִהְתִחיל  ַבר ֱאלֵֹקינּו ָיקּום ְלעֹוָלם, ְוָהֱאֶמת ֵעד ְלַעְצמֹו, ּוִמי ׁשֶ ְך. ֲאָבל ּדְ ל ּכָ יִרים ּכָ ּוַמְסּתִ

ַאְבָרָהם",  ֲאדִֹני  ֶחֶסד ִעם  ה  "ַוֲעׂשֵ סּוק  ּפָ ַעל  ה ס(  ָרׁשָ ּפָ ָרה  ׂשָ י  )ַחּיֵ ה  ַרּבָ ְדָרׁש  ּמִ ּבַ ּמּוָבא  ּכַ ִיְגֹמר. 

ל עֹוָלם! ִהְתַחְלּתָ ַלֲעׂשֹות  רּוְך הּוא: ִרּבֹונֹו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָאַמר ְלַהּקָ ֹמר. ּוֵפרּוׁשֹו ׁשֶ ִהְתַחְלּתָ ּגְ

ַאל  נּו  ִאּתָ ה'  י  ּכִ ְוכּו',  ְלַבְבֶכם  ְוַיֲאֵמץ  ִחְזקּו  ְוכּו'.  ְגֹמר  ּתִ ְוכּו',  ַאְבָרָהם  ִביל  ׁשְ ּבִ ים  ִנּסִ

ַנאי ְלַהֲאִריְך. ה ֵאין ּפְ יָראּום, ָיֵתר ִמּזֶ ּתִ

ֱאֶמת ָלֶנַצח. ְבֵרי ָאִביָך ְואֹוַהְבָך ּבֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי קסבִמְכּתְ

<חודש>

רכג ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

ָבִרים  ּדְ ֶנֶאְמרּו  ם  ֻכּלָ ּלְ ׁשֶ ָיִבינּו  ֵמֲאֵליֶהם  ה,  ַרּבָ ַאֲהָבה  ּבְ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ְלָכל  לֹום  ְוׁשָ
ר ֵאיֶנּנּו ּפֹה ְוכּו',  נֹו ּפֹה ְוֶאת ֲאׁשֶ ר ֶיׁשְ י ִאם ֶאת ֲאׁשֶ ֶכם ְלַבד, ּכִ ה, ְולֹא ִאּתְ ֵאּלֶ

"ל. ל ַהּנַ ים ָצִריְך ֵליַדע ִמּכָ ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחּיִ

קסב

ֶרְסֶלב. ם, אֹור ְליֹום ב' ּתֹוְלדֹות תקצ"ה לפ"ק ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ה ָלֵאל ֲאִני מּוָכן ִלְנסַֹע ִאם  ִהּלָ י ּתְ ִני אֹוִדיֲעָך ֲחָדׁשֹות, ּכִ ה ּבְ ה. ַעּתָ י ַעּתָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ְלאּוַמאן. ּוְכָבר  ְסֵלו ַהּבָ רֹאׁש ֹחֶדׁש ּכִ יֹום ג' א' ּדְ ם ּבְ ֵ ִיְרֶצה ַהּשׁ

י  ָעַבר, ִנְכסֹף ִנְכַסְפּתִ יֹום טֹוב ׁשֶ ה ָהַרַעׁש ּבְ ְתַהּוָ ּנִ י ִמּיֹום ׁשֶ ָעה זֹאת, ּכִ ׁשָ י ֲעָגָלה ּבְ ַכְרּתִ ׂשָ

בֹו  י ִמְכּתָ ַלח ּלִ ָ ּשׁ ִלי ֵנרֹו ָיִאיר, ׁשֶ ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְפּתָ ם, ְוָכֵעת עֹוְרַרִני ְיִדיֵדנּו ַהּוָ ִלְנסַֹע ְלׁשָ

לֹו  ָראּוי  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ נּו  ּלָ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ לֹוְיז  ַהּקְ ַעל  ּוִבְפָרט  נּו,  ֶנְגּדֵ ּבּוִרים  ּדִ ם  ׁשָ ר  ּבֵ ּדִ ָהַרב  ׁשֶ

דֹול  הּוא ָעַלי ְלטַֹרח ּגָ י ׁשֶ ם. ַאף ַעל ּפִ ָאבֹוא ְלׁשָ ְלָאְמָרם, ּוֵמֲחַמת ֶזה הּוא ָחֵפץ ְמֹאד ׁשֶ

ְוַיְנֵחנּו  ְוָעֵלינּו,  ָעַלי  ְיַרֵחם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ִלְנסַֹע,  ֻמְכָרח  ֲאִני  ַהּזֹאת,  ֵעת  ּבָ ִלְנסַֹע  ה  ַעּתָ

ם  ה ִלְפעֹל ׁשָ נּוָעה ּוְתנּוָעה, ְוִנְזּכֶ ָכל ּתְ י ּבְ ֶרְך ָהֲאִמּתִ ּדֶ מֹו, ְויֹוִליֵכִני ּבַ ֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ׁשְ ְבַמְעּגְ

ַרְך,  דֹול ִיְתּבָ ַחְסּדֹו ַהּגָ ֶזה ָהעֹוָלם ַיְרִחיב ָלנּו ּבְ ָאנּו ְצִריִכין ְלטֹוָבה ִנְצִחית. ְוַגם ּבְ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ

לֹום. ה, ַוה' יֹוִליֵכִני ְלׁשָ ַנאי ְלַהֲאִריְך ַעּתָ ה ֵאין ּפְ ְוִיְראּו ׂשֹוְנֵאינּו ְוֵיבֹוׁשּו ְוכּו'. ֶיֶתר ִמּזֶ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך, ָנָתן ִמּבְ ּדִ

ֲאִני  ְוַגם  ֶהָעַבר  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ה  ַהְרּבֵ ָרַקְדנּו  ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ַרב,  לֹום  ׁשָ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ּוְלָכל 
ְהיּו ִלי" )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ם ּתִ ְרנּו ֵמַהּתֹוָרה "ְוַאּתֶ ַרְך, ְוִדּבַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ י ְקָצת ּבְ ָרַקְדּתִ

ּה  יק, ְוָכל ֶאָחד ֵמֲחֵברֹו, ּוִמּנֵ ּדִ ל ֵמַהּצַ ִריִכין ְלַקּבֵ ּצְ דֹוׁשֹות ׁשֶ ה ְנֻקּדֹות ַהּקְ לֹשָׁ ְ לד( ֵמִעְנַין ַהּשׁ

ֵרי  ה ׁשֹוָרה. ַאׁשְ ָ ְקֻדּשׁ ם ַאֲהָבה ּדִ י ׁשָ ִביַרת ֵלב ּכִ ת ֵלב ׁשְ ִלין ֶחְרּפַ ּוֵבּה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְמַבּטְ

עֹוָלה  ן ְלָכל ּתֹוָרה ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ּבּור, ִמּכָ ִכינּו ְלָכל ּדִ ּזָ ֵרינּו ׁשֶ ֵרינּו ַאׁשְ ְך ׁשֹוְמעֹות, ַאׁשְ ּכָ ָאְזַנִים ׁשֶ

ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוַנְפׁשֹות  ַנְפׁשֹוֵתינּו  ר  ֵ ּוְמַקּשׁ ה  ּוְמַחּיֶ ְכִלית,  ּתַ ֵאין  ַעד  ְויֹוֶרֶדת  סֹוף  ֵאין  ַעד 

ֶהָעִני  ּדֹור  ּבַ ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ָהֲעצּוִמים  ַוֲחָסָדיו  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ה'  בּורֹות  ּגְ ל  ְיַמּלֵ ִמי  ם.  ְרׁשָ ְלׁשָ

ֵרינּו. ה, ַאׁשְ ַהּזֶ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי קסגִמְכּתְ ְּתְמִמרכד ֵב ת י סי ז"

קסג

ֶרְסֶלב. ַלח תקצ"ה לפ"ק ּבְ ׁשְ ם, אֹור ְליֹום ב' ַוּיִ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ֹאד ֶהֱחֵייָת ֶאת  ְדָרׁש ּוְקִריִתיו ָאז, ּוַמה ּמְ ֵבית ַהּמִ ין ִמְנָחה ְלַמֲעִריב ּבְ י ּבֵ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
י ה' ְמֹאד  דֹוִלים ַמֲעׂשֵ ּגְ ְרג.  עְמּבֶ ב ִמּלֶ ְכּתָ ְפָרט ִעם ַהּמִ ּבִ ֵעת ַהּזֹאת,  ּבָ י  ַנְפׁשִ

ל  ִבים ְלהֹודֹות ַעל ֶהָעָבר ַעל ּכָ נּו ֵאין יֹוֵדַע ַעד ָמה, ַרק ָאנּו ַחּיָ בֹוָתיו, ְוִאּתָ ָעְמקּו ַמְחׁשְ

ל  ְמעֹוף ָצָרה ְוצּוָקה ִמּכָ ר ּבִ ּצָ ַרֲחָמיו ַמְרִחיב ָלנּו ּבַ ַרְך ּבְ ר הּוא ִיְתּבָ ַהְרָחָבה ְוַהְרָחָבה ֲאׁשֶ

ְרָנַסת  ּפַ ַדֲחקּות  ּבְ ר  ְוָהִעּקָ ֶזה,  ּכָ ְרָנָסה  ּפַ ַדֲחקּות  ּבְ ה  ֵאּלֶ ּכָ ִבְזיֹונֹות  ּבְ ֶזה  ּכָ ַמֲחלֶֹקת  ּבְ ַצד, 

ָכל  נּו ּבְ ל ֶזה ה' ִאּתָ ָראּוי ְוכּו', ִעם ּכָ ה ּכָ ִפּלָ ל ׁשּום ּתְ ּלֵ ר ְלִהְתּפַ ר ִאי ֶאְפׁשָ ֶזה, ֲאׁשֶ ֶפׁש ּכָ ַהּנֶ

ָלנּו  ּוַמְרֶאה  נּו  ַדְעּתֵ ּבְ ָלנּו  ֵמִאיר  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְוַגם  ְלַבּדֹו.  דֹולֹות  ּגְ ִנְפָלאֹות  ה  ְועֹוׂשֶ ֵעת 

ל ֶזה ֵיׁש ָלנּו  ר. ְוַעל ְיֵדי ּכָ ָכל ֵעת. ָמה ֹאַמר ּוָמה ֲאַדּבֵ ִהְתנֹוְצצּות ְצִמיַחת ֶקֶרן ְיׁשּוָעה ּבְ

נּו ה' ֱאלֵֹקינּו ִנְפְלאֹוָתיו  ה ִעּמָ ה ַרּבֹות ָעׂשָ ר ַעד ֵהּנָ ֲאׁשֶ ִמיד ּכַ ֵלָמה ּתָ ּכַֹח ְלַצּפֹות ִליׁשּוָעה ׁשְ

בֹוָתיו ֵאֵלינּו ְוכּו'. ּוַמְחׁשְ

לֹום  יָאִתי ְלֵביִתי ְלׁשָ ין ֵמִעְנַין ּבִ י ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר ִמּטּוְלְטׁשִ ָבר הֹוִדיֲעָך ְיִדיֵדנּו ַרּבִ ְוִהּנֵה ּכְ
ַנאי  ּפְ ֵאין  ה  ִמּזֶ ָיֵתר  ה'.  ִנְפְלאֹוָתיו  ְוָתִבין  ֶזה  ּבָ עֹוד  ַמע  ׁשְ ּתִ ְוַגם  ָלֵאל,  ה  ִהּלָ ּתְ

ב, ַוֲעַדִין  ְרֶזל ְמֵהָרה, ְוִלְזכּות ַרב ֵיָחׁשֵ ל ּבַ ְלמֹוִסים ׁשֶ לַֹח ִלי ַהּקֻ ה, ְוִתְרֶאה ִלׁשְ ְלַהֲאִריְך ַעּתָ

לֹום. ר ְוֹאַמר ׁשָ ן ֲאַקּצֵ ֶרְך, ַעל ּכֵ ְלטּול ַהּדֶ י ְצלּוָלה ִמּטִ ְעּתִ ֵאין ּדַ

ַעְדָך. יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

י ָהֱאֶמת הּוא ֶאָחד, ְוִאי  ע ָרב, ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם, ּכִ לֹום ְוֵיׁשַ לֹוֵמנּו ׁשָ י ׁשְ ּוְלָכל ַאְנׁשֵ
ּכֹון ָלַעד  ַפת ֱאֶמת ּתִ ֵלי יב(: "ׂשְ תּוב )ִמׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ עֹוָלם, ּכְ ׁשּום ֹאֶפן ּבָ ר ְלָסְתרֹו ּבְ ֶאְפׁשָ

ְוכּו', ֶוֱאֶמת ה' ְלעֹוָלם".



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי קסדִמְכּתְ

<חודש>

רכה ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

קסד
]ֶזה ַהִּמְכָּתב ֲאֶׁשר ָׁשַלח מֹוֵרנּו ָהַרב ַהְמֻפְרָסם ָלֶׁשַבח ְוכּו', מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי ָנָתן ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה ְלָהַרב 

ִמַסאְווַראן ְּבֶזה ַהָּׁשָנה ִּבְכֵדי ְלַהְׁשִקיט ָהִריב, ּוְלַהִּציל ַנְפׁשֹו ְוַנְפׁשֹות ַהִּנְלִוים ֵאָליו ְלַהִּציָלם ֵמַהְרִדפֹות ַעד 

ַהֶּנֶפׁש ֶׁשִּנְרְדפּו ָאז, ַאְך ֹלא הֹוִעיל ִּכי ֹלא ִנְכְנסּו ַהְּדָבִרים ְּבִלּבֹו ֵמֲחַמת ִרּבּוי ְלׁשֹון ָהָרע ֶׁשִּסְּפרּו ְלָפָניו. לּוֵלי 

ה' ֶׁשָהָיה ָלנּו ְּבֵעְזֵרנּו ְוִהִּציל ַנְפׁשֹוֵתינּו ֵמָהְרִדיפֹות. ָּברּוְך ה' ֶׁשֹּלא ְנָתָננּו ֶטֶרף ְלִׁשֵּניֶהם ְוכּו'.[

ֶרְסֶלב. ַלח תקצ"ה ּבְ ׁשְ ם, אֹור ְליֹום ה' ַוּיִ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

דֹוׁש  ָבנֹון, ֲהלֹוא הּוא ָהַרב ַהּקָ ּלְ ר ּבַ יר ָלֶאֶרז ֲאׁשֶ ּקִ ר ּבַ לֹום, ִמן ָהֵאזֹוב ֲאׁשֶ ֵמָרחֹוק ֶאְקָרא ְלׁשָ

ֱאלִֹקים  ִאיׁש  ֶהָחָזק  יׁש  ּטִ ּפַ ֶהָחָזק  ַעּמּוד  ָיִאיר  ֵנרֹו  מֹו  ׁשְ ָרֵאל  ּוְבִיׂשְ יהּוָדה  ּבִ נֹוָדע  ַהְמֻפְרָסם 

ה ְצִבי ֵנרֹו ָיִאיר. מֹו מֹוֵרנּו ָהַרב ֹמשֶׁ ת ׁשְ בֹוד ְקדּוׁשַ ה ּכְ ִהּלָ ה ּתְ ָקדֹוׁש ֵיָאֵמר לֹו, לֹו ּדּוִמּיָ

לֹום  ָ ל ֶזה ְלַמַען ּגֶֹדל ַהּשׁ א, ִעם ּכָ ַרּבָ ָלָמא ּדְ ׁשְ ִאיל ְזִעיָרא ּבִ ָלא ׁשָ ן ְנִהיֵגי ּדְ ּמָ ַהֻאְמָנם ּתַ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ה נג:( ׁשֶ עֶֹצם ַמֲעָלתֹו ְמֹאד, ְוָאְמרּו )ֻסּכָ ר ִהְפִליגּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל ּבְ ֲאׁשֶ

י  ָאַמְרּתִ ה,  ַהְרּבֵ ֶזה  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ְוכּו'  לֹום  ׁשָ ַלֲעׂשֹות  ִביל  ׁשְ ּבִ ִים  ַהּמַ ַעל  ִמי  ׁשְ ֶחה  ִיּמָ ָאַמר 

יֹוֵדַע ִאם  י ִמי  ּכִ ִבי ֶזה,  ְכִתיַבת ִמְכּתָ ּבִ ָוָאָנה  י הֹוֵלְך ָאֶנה  ּבִ ּלִ ׁשֶ ְוָאְמָנם  בּול.  ָלֵצאת ֵמַהּגְ

ת נו.(  ּבָ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )ׁשַ רּוָתה ְלָלׁשֹון ָהָרע ַעד ׁשֶ ִרית ּכְ י ּבְ הֹור, ּכִ ִלּבֹו ַהּטָ ָבַרי ּבְ ְנסּו ּדְ ִיּכָ

ה  ֵאּלֶ ָבַרי  ּדְ ְוִיְהֶיה ָמה, ָארּוָצה  י.  ּלִ ׁשֶ ַלֲעׂשֹות ֶאת  ָעַלי  י  ָאַמְרּתִ ָלׁשֹון ָהָרע,  ל  ִקּבֵ ִוד  ּדָ ׁשֶ

ָחְכַמת ַמְלַאְך ָהֱאלִֹקים  י, ַוֲאדֹוִני ָחָכם ּכְ לּוִיים ּבִ ִרים ַהּתְ ׁשֵ י ְוֶאת ַנְפׁשֹות ּכְ יל ֶאת ַנְפׁשִ ְלַהּצִ

ֱאֶמת  ה ּבֶ י. ְוִהּנֵ ּבִ ה ִמּלִ ָבִרים ֵאּלֶ ֱאֶמת ּוְבָתִמים יֹוְצִאים ּדְ י ּבֶ ָאֶרץ, ְוָיִבין ּכִ ר ּבָ ל ֲאׁשֶ ָלַדַעת ּכָ

ּסּוִרים  ֲחלֶֹקת ְוַהּיִ ּיֹוֵצא ּבֹו, ִמּגֶֹדל ַהּמַ ָראּוי ִלְגדֹול ַהּדֹור ּכַ ָבַרי ּכָ ר ּדְ י ְצלּוָלה ְלַסּדֵ ְעּתִ ֵאין ּדַ

י  זֹאת, ְוִאם ָזַכְרּתִ ֵעת ּכָ ין ִמי יּוָכל ּבְ ִמּלִ ל ַצד, ֲאָפפּוִני ַמִים ַעד ָנֶפׁש ְוכּו', ַאְך ֲעצֹור ּבְ ִמּכָ

ק  בֹוד ּתֹוָרתֹו, ִחּזֵ י ַמֲעַלת ּכְ ְצאּו ִמּפִ ּיָ ּבּוִרים ׁשֶ ְמִדיָנֵתנּו ֵמַהּדִ ָמע ּבִ ׁשְ ִפי ַהּנִ י ּכְ י, ּכִ ְוִנְבַהְלּתִ

בֹוד ּתֹוָרתֹו,  ם ֵמֲאדֹוִני רּום ַמֲעַלת ּכְ ם ּגַ ֲחלֶֹקת ָחַלק ִלּבָ ֲעֵלי ַהּמַ ֲחלֶֹקת, ְורֹב ּבַ ֲעֵלי ַהּמַ ְיֵדי ּבַ

ַנְפׁשֹו. ר ֶהָחָכם יֹוֵדַע ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ

ָבר ֵהם  י ּכְ ָרֵאל, ּכִ ִיׂשְ ם ָנִקי ּבְ ֵפְך ּדָ ָ ם, ְולֹא ִיּשׁ ה ִיְזּכֹר ָנא ֲאדֹוִני ֵמַהְרּבֹות ּגֹוֵאל ַהּדָ ְוַעּתָ
ֲאָבִנים  ִלים ּבַ עֹוָלם, ּוְמַסּקְ ְמעּו ּבָ ר לֹא ִנׁשְ ִבְזיֹונֹות ֲעצּומֹות ֲאׁשֶ ֵמינּו ּבְ ׁשֹוְפִכים ּדָ

ָלעּונּו.  ים ּבְ ָעָפר, ְוֵאיָנם ָחִסים ַעל ְנָעִרים ּוְזֵקִנים. לּוֵלא ה' ֶעְזָרָתה ָלנּו, ֲאַזי ַחּיִ רּו ּבֶ ְוִעּפְ

ָרֵאל  ִיׂשְ לֹום ּבְ ָ ְך ַהּשׁ ְרּכֹו ַהּטֹוב, ְלַתּוֵ ר ּדַ הֹור, ַאֲחֵרי ֲאׁשֶ ים ָנא ֲאדֹוִני ֶאל ִלּבֹו ַהּטָ ה ָיׂשִ ְוַעּתָ

ִביל  ׁשְ ב ּבִ ר ְלַהַחּיָ ָעִמים הּוא ֻמְכָרח ְלַוּתֵ ה ּפְ ין ִאיׁש ְלֵרֵעהּו, ְוַכּמָ לֹום ּבֵ ט ׁשָ ּפָ ַלֲעׂשֹות ִמׁשְ

ל ַקל ָוֹחֶמר ֶאֶלף  נֹו ׁשֶ ן ּבְ ָבר. ַקל ָוֹחֶמר ּבֶ ר ּדָ ׁשֶ ֶהָחָכם ּוִמי יֹוֵדַע ּפֵ י ִמי ּכְ יֵניֶהם, ּכִ ר ּבֵ ֵ ְלַפּשׁ
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ׁש  ּיֵ ֶזה, ׁשֶ ִעְנַין ַמֲחלֶֹקת ָעצּום ּכָ לֹום ּבְ ָ ְך ַהּשׁ ָידֹו ְלַתּוֵ ׁש ּבְ ּיֵ ב ִמי ׁשֶ ה ְמֻחּיָ ה ְוַכּמָ ּמָ ָעִמים, ּכַ ּפְ

ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ַהּסְ ְוקֹוְרִעים  הֹוְלִכים  ֵהם  י  ּכִ ם,  ֵ ַהּשׁ ְוִחּלּול  ְנָפׁשֹות  נֹות  ַסּכָ ׁש  ֲחׁשָ ּבֹו 

אֹוָתם  ְורֹוְמִסים  ִלְבָרָכה,  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב  נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  ר  ִחּבֵ ׁשֶ

ֲהִנְרֶאה  אֹו  זֹאת  ּכָ ָמע  ֲהִנׁשְ ִפים,  ֻטּנָ ַהּמְ קֹומֹות  ְוַלּמְ ּפֹות  ָלַאׁשְ ְוזֹוְרִקים אֹוָתם  ַרְגֵליֶהם,  ּבְ

ָראּוי  ִאם  ּבֹו,  ּוְלָהִבין  ִלְראֹות  ֶפר  ַהּסֵ תֹוְך  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ם  ִלּבָ ֶאל  נֹוְתִנים  ְוֵאיָנם  מֹוהּו,  ּכָ

ים,  דֹוׁשִ דֹוׁש ְולֹוְמִדים ְסָפָריו ַהּקְ ִצּלֹו ַהּקָ ְסּתֹוְפִפים ּבְ לֹוֵמנּו ַהּמִ י ׁשְ ְך. ְוַאְנׁשֵ ל ּכָ ְלַבּזֹותֹו ּכָ

יסּו  ָבר ָחְזרּו ְוִהְדּפִ י ּכְ יֶהם, ּכִ ֵבל ִמּלֵ ָרֵאל, ּוִבְקֵצה ּתֵ רֹב ִיׂשְ ט ִחּבּוָריו ּבְ ֵ ּשׁ ָבר ִנְתּפַ ר ּכְ ֲאׁשֶ

י  ל ָהַעּזֵ ְראֹוָתם ּגֶֹדל ַהֲחִציפּות ׁשֶ יעּו ְלָיֵדינּו, ּבִ ָבר ִהּגִ ר ּכְ ֲאׁשֶ ִדינֹות ָהְרחֹוקֹות ּכַ ּמְ אֹוָתם ּבַ

ּתֹק ְוָלׂשּום ְלִפיֶהם ַמֲחסֹום.  ְך ְוֵהם ֻמְכָרִחים ִלׁשְ ל ּכָ ָפִרים ּכָ ים ֶאת ַהּסְ ּדֹור ַהְמַבּזִ ּבַ ִנים ׁשֶ ּפָ

ִריִמים  ּמְ ׁשֶ ַעד  ֹחק  ִלְבִלי  יֶהם  ּפִ ִלְפעֹר  ּומֹוִסיִפים  ֶזה,  ָכל  ּבְ ִקים  ּפְ ִמְסּתַ ֵאיָנם  ְוַהחֹוְלִקים 

ק ְועֹוְמִדים  ם ֵהם ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלִהְתַאּפֵ ִפים. ֲאַזי ּגַ ְרּדָ ים ַהּנִ לֹוֵמנּו ָהֲעִנּיִ י ׁשְ ְיֵדיֶהם ַעל ַאְנׁשֵ

ר  יֹוֵתר ַעד ֲאׁשֶ ִפים ּבְ ֵהם ִנְרּדָ ה. ּוֵמֲחַמת ׁשֶ ים ָמֵרי ֶנֶפׁש ֵהּמָ י ָהֲאָנׁשִ ָכל ּכָֹחם, ּכִ ם ּבְ ֶנְגּדָ ּכְ

ִמְתָיֵאׁש.  ּבֹור ּכְ ַמֲאַמר ֶהָחָכם ֵאין ּגִ יֹוֵתר, ּכְ ָכל ּכָֹחם ּבְ ִרים ּבְ ּבְ ל ְוֵהם ִמְתּגַ ּבָ ל ּכַֹח ַהּסַ ׁשַ ּכָ

ה  ְוַעּתָ ָעִמים.  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ֶזה  ֲעָירֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ִריבֹות  ְוַהּמְ ָטטֹות  ַהּקְ ַרּבּו  מֹו  ּכְ ַרּבּו  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 

ֲאדֹוִני  יֹוֵדַע  ֶזה  ֲהלֹא  ֶזה.  ּכָ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ֵאׁש  יֹוֵתר  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ּוְלַהְבִעיר  ְלַהְלִהיב  ֵכן  ֲהִיּתָ

ּנּו  לֹום ִמּמֶ ְמָנע ְלַהְפִריד ְלָבֵבנּו ַחס ְוׁשָ ן ַהּנִ ּמִ ת ָהֱאֶמת, ׁשֶ ְנֻקּדַ ֲאַנְחנּו ֲחָזִקים ּבִ ַנְפׁשֹו, ׁשֶ ּבְ

ִדים  ים ַהְמֻיּסָ דֹוׁשִ ָבָריו ַהּקְ ת ּדְ נּו ֲאִמּתַ ַנְפׁשֵ ָאנּו יֹוְדִעים ּבְ ים, ֵמַאַחר ׁשֶ דֹוׁשִ ָפָריו ַהּקְ ַז"ל ּוִמּסְ

מּוָסר  ִסְפֵרי  ּוְבָכל  ּופֹוְסִקים  "ס  ׁשַ ּבְ ַז"ל  ֵמַרּבֹוֵתינּו  ְלנּו  ִקּבַ ר  ֲאׁשֶ ִפי  ּכְ ָהֱאֶמת,  ַאְדֵני  ַעל 

ית  ל ּבֵ ר ֵעין ּכָ ֲאׁשֶ ָהיּו ַאֲחֵריֶהם ְזכּוָתם ָיֵגן ָעֵלינּו, ּכַ ים ׁשֶ דֹוׁשִ יִקים ַהּקְ ּדִ ים ֵמַהּצַ דֹוׁשִ ַהּקְ

ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו. ְוֵאיְך  ֵעין ּבֶ יט ּבְ ֱאֶמת ְלַהּבִ ָחֵפץ ּבֶ ל ִמי ׁשֶ ים, ּכָ דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ ָרֵאל ָראּו ּבִ ִיׂשְ

ִמי  ֶהם,  ּבָ יט  ְלַהּבִ ֲחֵפִצים  ֵאיָנם  ים  ַרּבִ ְוִאם  ה,  ֵאּלֶ ּכָ ים  ּיִ ֲאִמּתִ ָבִרים  ּדְ ְלַהְכִחיׁש  ר  ֶאְפׁשָ

לֹום  ְוׁשָ ַחס  ָהֵאׁש  ית  ְלַהּצִ ר  ֻהּתַ ֵאיְך  ַאְך  ל.  ֶיְחּדַ ְוֶהָחֵדל  ַמע  ִיׁשְ ֹוֵמַע  ַהּשׁ אֹוָתם.  ַיְכִריַח 

י  ַנְפׁשִ י  ַלְכּתִ ִהׁשְ ָבר  ּכְ ְוָהֶאְביֹון,  ֶהָעִני  ֲאִני  ׁשֶ ּוְמֻפְרָסם  ָידּוַע  ְוֶזה  ִנים.  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ֶזה  ַהּבֹוֵער 

ִביל ָהֱאֶמת. ׁשְ י ְוגּוִפי ּוָממֹוִני ּבִ י ַנְפׁשִ ֶגד, ּוָמַסְרּתִ ִמּנֶ

יֵקי ְיסֹוֵדי עֹוָלם ְזכּוָתם  ָרֵאל ַצּדִ י ִיׂשְ דֹוֵלי ְקדֹוׁשֵ י ִעם ּגְ ְרּתִ ּבַ י ּדִ ַוה' ֱאלִֹקים ֱאֶמת יֹוֵדַע, ּכִ
נּו  ִכיִתי ְלִהְתָקֵרב ַלֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ּזָ ם ַאַחר ׁשֶ ה, ּגַ י ַהְרּבֵ ְרּתִ ּבַ ם ּדִ ּלָ ָיֵגן ָעֵלינּו. ִעם ּכֻ

ה  ה ּוְבִחּבָ ַאֲהָבה ַרּבָ ם ֵקְרבּו אֹוִתי ּבְ יק ִלְבָרָכה. ְוֻכּלָ דֹוׁש מֹוֲהַר"ן ֵזֶכר ַצּדִ ְבָהק ָהַרב ַהּקָ ַהּמֻ

ֵמַחֶמעְלִניק,  דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב  ְוַאֲחָריו  יְטׁשֹוב,  ְרּדִ ִמּבַ ְוַהּנֹוָרא  דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב  ּוִבְפָרט  ְיֵתָרה. 



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי קסדִמְכּתְ

<חודש>

רכז ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

דֹוֵלי  ּגְ ָאֵרי  ּוׁשְ ִלְבָרָכה,  יִקים  ַצּדִ ֵזֶכר  ְטׁש  יׁשְ אִריּבִ ִמּפָ לֹום  ׁשָ ָהַרב  מֹוֵרנּו  דֹוׁש  ַהּקָ ְוָהַרב 

מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  ֶאל  י  ְתָקַרְבּתִ ּנִ ׁשֶ קֶֹדם  ַרְגֵליֶהם  ֲעַפר  ּבַ ק  ִמְתַאּבֵ ָהִייִתי  ם  ּלָ ּכֻ ֵאֶצל  עֹוָלם, 

יֹוֵתר, ֵמֲחַמת  ְך ּבְ ְבָרה ָעַלי ַאַחר ּכָ ְך. ְוַאֲהָבָתם ּגָ יק ִלְבָרָכה ְוַאַחר ּכָ ְבָהק ֵזֶכר ַצּדִ נּו ַהּמֻ ְוַרּבֵ

ם  ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ יֹוֵתר ּבְ ְלֵתי ַהּתֹוָרה ְוָהֲעבֹוָדה ּבְ קֹד ַעל ּדַ יִתי ְלטֹוָבה יֹוֵתר, ִלׁשְ ּנֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ָראּו ׁשֶ ׁשֶ

לֹומֹו ַז"ל ַעל ָיִדי.  ׁשְ ְרסּו ּבִ ם ּפָ ַרְך. ְוֻכּלָ ִיְתּבָ

ֶריָך  ּבָ ִמׁשְ ל  ּכָ ָעַבר,  ֶ ּשׁ ַמה  ָעַלי  ָעַבר  ּוְכָבר  ָנה,  ׁשָ ים  ִ ֵמֲחִמּשׁ יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ ַהּיֹום  ְוִהְנִני 
ִים  ּתַ ּוׁשְ ים  לֹשִׁ ְ ִמּשׁ יֹוֵתר  ֶזה  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְסָפָריו  ּבִ עֹוֵסק  ַוֲאִני  ָעָברּו,  ָעַלי  יָך  ְוַגּלֶ

ִרים  ְמַחּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ דֹוֵלי  ִמּגְ מֹות  ַהְסּכָ ִעם  ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ יָסם  ְלַהְדּפִ ָזִכיִתי  ּוְכָבר  ָנה.  ׁשָ

דֹול  ְמִדינֹות ִליָטא ְוַרְייְסן ּופֹוִלין ּגָ ְפָרט ּבִ ָרֵאל ּבִ ָכל ִיׂשְ טּו ּבְ ְ ּשׁ אֹוֵני עֹוָלם. ְוִנְתּפַ ְמֻפְרָסִמים ּגְ

ּופֹוְתִחים  ים  ּיִ ַוֲאִמּתִ ִנְפָלִאים  ָבִרים  ּדְ ֵהם  ׁשֶ ְואֹוְמִרים  ִחים  ּבְ ְמׁשַ ם  ְוֻכּלָ ָרֵאל.  ִיׂשְ ּוְבֶאֶרץ 

ַרּבּו  ְמִדיָנֵתנּו  ּבִ ְלַבד  ָרה.  ְיׁשָ ֶדֶרְך  ּבְ ָהָאָדם  ֶאת  ּוַמְדִריִכים  ְתׁשּוָבה  ּבִ ּדֹוְפֵקי  ְלָכל  ַער  ׁשַ

ָחַלק  ְלָבֵבנּו  ר  ֲאׁשֶ ַז"ל,  ָעָליו  דֹול  ַהּגָ ַהחֹוֵלק  י  ִמּפִ ָצא  ּיָ ׁשֶ ֶהֶבל  ְבֵרי  ּדִ ֵמֲחַמת  ֲחלֶֹקת,  ַהּמַ

ַדאי ַלֲחלֹק ָעָליו ַז"ל,  ּלֹא ָהָיה ּכְ ּנּו. ְוַגם ֲאדֹוִני יֹוֵדַע ׁשֶ ר ִמּמֶ ּנּו ְלַגְמֵרי, ְוֵאיִני רֹוֶצה ְלַדּבֵ ִמּמֶ

ן  דֹוִלים ְלַתּקֵ ּגְ ּבַ דֹול ׁשֶ ר ִאם ִיְרֶצה ֲאִפּלּו ַהּגָ ָרֵאל, ַעד ֲאׁשֶ ִיׂשְ ֲחלֶֹקת ּבְ ה ַהּמַ ְוַרק הּוא ִהְרּבָ

בֹוא מֹוֵרה  ּיָ ְלֵקל ְלדֹורֹות ַעד ׁשֶ ּקִ י ָיַדְענּו ׁשֶ ן, ּכִ ָידֹו ְלַתּקֵ ֲחלֶֹקת, ֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ֵיׁש ּבְ ַהּמַ

ֹוֵקד  ָרֵאל ַהּשׁ ֲחלֶֹקת. ָנא ֲאדֹוִני אֹוֵהב ִיׂשְ ִנים ֵאין ְלַהְרּבֹות ַהּמַ ל ּפָ ה ָהֱאֶמת, ַעל ּכָ ֶצֶדק ִויַגּלֶ

דֹול, ִויִדיֵנִני  בֹודֹו ַהּגָ ּבּור ֶנֶגד ּכְ ַחת ַיד ֻקְלמֹוִסי ֵאיֶזה ּדִ ָנָתם, ִיְמֹחל ִלי ִאם ָיָצא ִמּתַ ּקָ ַעל ּתַ

ה  ר ְוִנְכֶאה ְוִנְדּכֶ ּבָ ֵלב ִנׁשְ ב ּבְ ירֹות ַהּלֵ ה, ִמּקִ י ַעד ֵהּנָ ְרּתִ ּבַ יִחי ְוַצֲעִרי ּדִ י ֵמרֹב ׂשִ ְלַכף ְזכּות, ּכִ

ְרַית רּוִחי גֹו ְנָדָנה, ָמה  ה ה' ַעד ָמַתי. ִאְתּכַ י ִנְבֲהָלה ְמֹאד ְמֹאד ְוַאּתָ י ַנְפׁשִ ַעד ְמֹאד, ּכִ

י, ֲאָבל  ְעּתִ יק ה' ַוֲאִני ִהְרׁשַ י ַצּדִ ק ָהֱאלִֹקים ָמָצא ֶאת ֲעֹוֵננּו ּכִ ר ָמה ֶאְצַטּדֵ ֹאַמר ּוָמה ֲאַדּבֵ

ֲחלֶֹקת ָעֵלינּו לֹא  ִעְנַין ַהּמַ י ּבְ ְפָרט ּכִ יק רֹוֵדף ְוכּו', ּבִ ף, ֲאִפּלּו ַצּדִ ְרּדָ ׁש ֶאת ַהּנִ ָהֱאלִֹקים ְיַבּקֵ

נּו  ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם ׁשֶ לּוי ְוָידּוַע ִלְפֵני ִמי ׁשֶ י ּגָ ָלל. ּכִ ְבֵריֶהם ּכְ ָצְדקּו ּדִ

ְרכּו ּבֹו ֲאבֹוֵתינּו ֵמעֹוָלם. ר ּדָ ֶרְך ֲאׁשֶ ּדֶ ים, ּבַ דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ ר ּבִ ׁשָ ֶרְך ַהּיָ ּדֶ ַז"ל ַמְדִריְך אֹוָתנּו ּבַ

ים ִלּבֹו ַהּטֹוב  ׂשִ ּיָ ָעִמים, ׁשֶ ֲחֶוה ְוֶאְכָרָעה ְוַאְחֵוי ִקיָדה ָקֵמי ְדַמר ֲאָלִפים ּפְ ּתַ ה ֶאׁשְ ְוַעּתָ
ית  ּוֹו, ְוַאל ָנא ָיׁשִ ָבַרי ַאֲחֵרי ּגַ ִליְך ּדְ ֱאֶמת ָוֶצֶדק, ְוַאל ַיׁשְ ֱאָמִרים ּבֶ ָבַרי ַהּנֶ ל ּדְ ֶאל ּכָ

ַחס  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ּוְבַמַעל  ֶמֶרד  ּבְ לֹא  י  ּכִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  בֹודֹו  ּכְ ֶנֶגד  ָבר  ּדָ ָיָצא  ִאם  את  ַחּטָ ָעַלי 

ס ַעל ַצֲערֹו. ְוַאל  ֶפׁש, ְוֵאין ָאָדם ִנְתּפָ נּו ַעד ַהּנֶ ּלָ ַער ְוָהְרִדיפֹות ׁשֶ לֹום, ַרק ִמּגֶֹדל ַהּצַ ְוׁשָ

יל  ְלַהּצִ ָבר  ִמּכְ ר  ֲאׁשֶ ַהּטֹוב  ְרּכֹו  ּדַ יק  ַצּדִ יֹאַחז  ָהָרע,  ָלׁשֹון  ֲעֵלי  ּבַ ים  ְמַלֲחׁשִ ְלקֹול  ַמע  ִיׁשְ
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ְרצֹוִני ָחָזק  ָרֵאל. ּובֹוֵחן ְלָבבֹות הּוא יֹוֵדַע ׁשֶ ִיׂשְ ּבְ לֹום  ָ ְך ַהּשׁ קֹו ּכַֹח ּוְלַתּוֵ ד עֹוׁשְ ָעׁשּוק ִמּיָ

ִנים ּוְלָפֵרׁש  ִנים ֶאל ּפָ בֹוד ּתֹוָרתֹו ּפָ ר ִעם ַמֲעַלת ּכְ דֹוׁש, ּוְלַדּבֵ יתֹו ַהּקָ ֹאֶהל ּבֵ ְמֹאד ָלבֹוא ּבְ

יפּוהּו ֲחִביֵלי ְטָרדֹות  י ִהּקִ בֹודֹו, ּכִ יִני ָהֶאְביֹון ּוֵבין רּום ּכְ ַבּה טּוָרא ּבֵ יָחִתי ְלָפָניו, ַאְך ּגָ ׂשִ

יָחִתי ְלָפָניו  י ְלָפֵרׁש ׂשִ ָראּוי. ּכִ י ּכָ ר ִעּמִ ָידֹו ַלֲעסֹק ְלַדּבֵ ַנאי ּבְ ר ֵאין ַהּפְ ל ַצד, ַעד ֲאׁשֶ ִמּכָ

עֹות  ה ׁשָ ּמָ ה ָיִמים ּכַ ּמָ בֹוד ּתֹוָרתֹו ּכַ י ַמֲעַלת ּכְ ר ִעּמִ ַדּבֵ ּיְ י, ָהִייִתי ָצִריְך ׁשֶ יל ֶאת ַנְפׁשִ ּוְלַהּצִ

י ְדִצּבּוָרא. ְוַגם ֲאִני  א ּוִמּלֵ ַמּיָ ׁשְ י ּדִ ִמּלֵ ר ֵמִרּבּוי ִטְרדֹוָתיו ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ ָבר ׁשֶ ָכל יֹום, ְוֶזה ּדָ ּבְ

ר  ים ֲאׁשֶ ה ֲאָנׁשִ ם ַהְרּבֵ ִאים ְלׁשָ ּבָ ה, ֵמֲחַמת ׁשֶ ם ַהְרּבֵ ר ִלי ְלִהְתַמְהֵמּה ׁשָ ָעְנִיי ִאי ֶאְפׁשָ ּבְ

ר  ֲאׁשֶ ה, ּכַ ֶהם ַיַחד, ּוִבְפָרט ָיִמים ַהְרּבֵ ר ִלי ְלִהְתַוֵעד ִעּמָ ר ִאי ֶאְפׁשָ ם ָעַלי ֲאׁשֶ ּנָ חֹוְרִקים ׁשִ

ה  ה. ּוִבְפָרט ַעּתָ י ָלבֹוא ֵאָליו ַעד ֵהּנָ ְך. ּוֶבֱאֶמת ֵמֲחַמת ֶזה ִנְמַנְעּתִ ָחְכָמתֹו ַהּזַ ֲאדֹוִני ָיִבין ּבְ

י  ֵראִתי ֵמַהחֹוְלִקים, ּוִבְפָרט ֵמָהַעּזֵ ּיָ תֹו ֵמֲחַמת ׁשֶ ָ יִתי ִלְמקֹום ְקֻדּשׁ ר ִלי ַלֲעבֹר ִמּבֵ ִאי ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ֶפֶסֶקת  ה ַהּמַ ִחּצָ ְבָרה ַהּמְ ה ּגָ ל ֵאּלֶ יֵניֶהם ְוכּו'. ֵהן ַעל ּכָ ר ּבֵ ִמי ֻהּתַ ר ּדָ יֵניֶהם ֲאׁשֶ ּבֵ ִנים ׁשֶ ּפָ

בֹוד  ּכְ ְלַמֲעַלת  ְלחֹו  ְלׁשָ ִאם  י  ְקּתִ ּפַ ִנְסּתַ ה  ַהּזֶ ב  ְכּתָ ַהּמִ ַעל  ְוַגם  ָהָרָמה,  בֹודֹו  ּכְ ּוֵבין  יִני  ּבֵ

נּועֹוַתי  ָכל ּתְ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ י ּוְלָבִבי ְלַהּשׁ ְעּתִ ק, ַוֲאִני מֹוֵסר ּדַ י ְלִהְתַאּפֵ ּתֹוָרתֹו, ַאְך לֹא ָיכְֹלּתִ

יק  ּדִ ַהּצַ ַאְטִריַח  ּלֹא  ׁשֶ ר  ְלַקּצֵ י  ָאַמְרּתִ ים,  ִמּלִ ָמֵלא  ְטִני  ּבִ ָאְמָנם  ְוִאם  ה,  ֶאֱעׂשֶ ְוִכְרצֹונֹו 

ׁש  יו ּוְמַבּקֵ ּפָ ְדֶרֶסת, ּפֹוֵרׂש ּכַ ה ַהּנִ ַנְפׁשֹו ָוֶנֶפׁש ַאְסקּוּפָ ל ָנא ּכְ לֹומֹו ִיְגּדַ ה, ּוׁשְ ֵתבֹות ַהְרּבֵ ּבְ

לֹום ֶוֱאֶמת. ׁשָ

ֶרְסֶלב. ִלי ִהיְרץ ִמּבְ ן מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְפּתָ ָנָתן ּבֶ

קסה

ֶרְסֶלב. ַלח תקצ"ה לפ"ק ּבְ ׁשְ ת קֶֹדׁש ַוּיִ ּבַ ם, אֹור ְליֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ל  ין ִעם ֶאָחד רּוּבַ י ַנְחָמן ִמּטּוְלְטׁשִ ָתב ֶזה ְיִדיֵדנּו ַרּבִ י ַעל ְיֵדי מֹוֵסר ּכְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ִתי  א ַלֲחַדר ֲעִלּיָ ְלמֹוִסים. ְוהּוא ּבָ ם ַהּקֻ ְמׁשֹון ְיִדיֵדנּו ֵנרֹו ָיִאיר, ּגַ י ׁשִ ֶסף ֵמַרּבִ ּכֶ

ְתעֹוֵרר ֵמָחָדׁש,  ּנִ ֲחלֶֹקת ׁשֶ ֶהם ֵמֵעֶסק ַהּמַ י ִעּמָ ְרּתִ לֹוֵמנּו ְלָפַני ְוִדּבַ י ׁשְ ָעְמדּו ַאְנׁשֵ ֵעת ׁשֶ ּבְ

ה. ְוִאם ֵמָהָראּוי ִלְזעֹק  ַעל ּפֶ ר ִלי ּבְ בֹו ְוֵכן ִסּפֵ "ל ְוָרִאיִתי ִמְכּתָ י ַנְחָמן ַהּנַ א ַרּבִ ְך ּבָ תֹוְך ּכָ ּבְ

י ֶחְדַות ה'  ְמָחה, ּכִ ׂשִ י ּבְ ְקּתִ י ְוִנְתַחּזַ ְרּתִ ּבַ ל ֶזה ִנְתּגַ זֹאת, ִעם ּכָ ה ַעל ָצָרה ּוְמצּוָקה ּכָ ְבִכּיָ ּבִ
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ִרים  ְסּתָ ּמִ ּבַ אי  ַוּדַ ּבְ ְמֻיֶחֶדת,  ָעה  ׁשָ ֵאיֶזה  ּבְ ְמָחה. ַרק  ׂשִ ּבְ ק  ְלִהְתַחּזֵ ר  י ָהִעּקָ ּכִ נּו,  ָמֻעּזֵ ִהיא 

ה. ֵאּלֶ י ַעל ְרִדיפֹות ּכָ ה ַנְפׁשִ ְבּכֶ ּתִ

ּבּוִרים  ימּו ְלַבְבֶכם ֵהיֵטב ְלָכל ַהּדִ לֹוֵמנּו ַהְיָקִרים, ׂשִ י ׁשְ י ּוְלָבִבי ְוָכל ַאְנׁשֵ ִני ַנְפׁשִ ה ּבְ ְוַעּתָ
ה, ַעל ְיֵדי  ּכָ ַרְך ְרפּוָאה ַלּמַ ם ִיְתּבָ ֵ ים ָלנּו ַהּשׁ ָבר ִהְקּדִ י ּכְ יֵנינּו, ּכִ רּו ּבֵ ָבר ִנְדּבְ ּכְ ׁשֶ

ים  דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ י ַהּסְ י ּוִמּפִ ם ִמּפִ ַמְעּתֶ ְ ּשׁ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ּבּוִרים ַהּקְ ֵהם ַהּדִ יֵבי ַטַעם, ׁשֶ ְבָעה ְמׁשִ ׁשִ

לֹוֵמנּו  י ׁשְ ר רֹב ַאְנׁשֵ ֲאׁשֶ ֵעת ַהּזֹאת, ּכַ ם ּבָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּגַ ֶהם ּכַֹח ְלַהֲחיֹות ֶאת ּכָ ׁש ּבָ ּיֵ ׁשֶ

ֵהִקיצּו ְועֹוְררּו  ם אֹוְמִרים ׁשֶ ֲחלֶֹקת ַהּזֹאת, ְוֻכּלָ ִנְתעֹוְררּו ֵמָחָדׁש ַעל ְיֵדי ִהְתעֹוְררּות ַהּמַ

י ה'  ֵעיֵניֶכם, ּכִ ָעְצבּו ְוַאל ִיַחר ּבְ ַני ַאל ּתֵ ה ּבָ ֲחלֶֹקת ַהּזֹאת; ְוַעּתָ ָנָתם ַעל ְיֵדי ַהּמַ ְ אֹוָתם ִמּשׁ

י  ְמּתִ ׂשַ ִמְדָרׁש[,  ֵבית  ]ּבַ לֹוְיז  ַהּקְ ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ִאם  ֵאָלתֹו  ׁשְ ִעְנַין  ּבְ ה  ְוִהּנֵ יָראּום.  ּתִ ַאל  נּו  ִאּתָ

ה, ְוָקרֹוב  ת ַהּזֶ ּבָ ׁשַ לֹוְיז ּבְ ֵנס ְלַהּקְ ּלֹא ִיּכָ י נֹוָטה יֹוֵתר ׁשֶ ְעּתִ ּדַ ָתב ֶזה ׁשֶ ִפי מֹוֵסר ּכְ ָבַרי ּבְ ּדְ

י ִעם  ְרּתִ ּבַ ה ּדִ לֹוֵמנּו, ְוָיֵתר ִמּזֶ י ׁשְ ִלים ַאְנׁשֵ ּלְ ם ִמְתּפַ ָ ּשׁ ִעיר ָחָדׁש ׁשֶ ע ָמקֹום ּבְ ְקּבַ ּיִ ֵעיַני ׁשֶ ּבְ

ֲאִני  ִבין ׁשֶ ם ֵמֵאֶליָך ּתָ ת קֶֹדׁש, ּגַ ּבָ ם הּוא ֶעֶרב ׁשַ יַע, ּגַ ה ֲחצֹות ַלְיָלה ִהּגִ ָתב ֶזה. ְוִהּנֵ מֹוֵסר ּכְ

ַרְך  יָחִתי ְלָפָניו ִיְתּבָ ה ְלָפֵרׁש ׂשִ יִני ְלֵבין קֹוִני, ְואּוַלי ֶאְזּכֶ ה ּבֵ ב ַעְצִמי ַהְרּבֵ ֵ ה ְלַיּשׁ ָצִריְך ַעּתָ

י  ֵהַכְנּתִ ֶרת ׁשֶ ָקה ֵמָהִאּגֶ לּו ַהַהְעּתָ ר ּוְתַקּבְ ן ַהֶהְכֵרַח ְלַקּצֵ ְחֹמל ַעל ֶעְלּבֹוֵננּו ְוכּו', ַעל ּכֵ ּיַ ׁשֶ

ב  ִסּבֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ה'  ִנְפְלאֹות  ְראּו  ּתִ ֶזה  ּבָ ְוַגם  ַהּיֹום.  ְלאֹור  קֶֹדם  ַהּיֹום  ְוכּו'  ְלָהַרב 

ה  ִמּזֶ ְוָיֵתר  ֶזה;  ּבָ ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  אֹוִתי  ַיֲעצּו  ּתְ ם  ְוַאּתֶ ה,  ַהּזֶ ֶרת  ָהִאּגֶ ִלְכּתֹב  ַהּיֹום  י  ַדְעּתִ ּבְ

ָתב ֶזה. י מֹוֵסר ּכְ ְמעּו ִמּפִ ׁשְ ּתִ

ֵקנּו  ים הּוא ְמַחּזְ ַרְך, ּוְבַרֲחָמיו ַהְמֻרּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ַעם ְלַהּשׁ ָכל ּפַ ף ְמֹאד ּובֹוֵרַח ּבְ ְרּדָ ְבֵרי ָאִביָך ַהּנִ ּדִ

נּו ְוכּו'. ַמח ִלּבֵ י בֹו ִיׂשְ ְמָחה, ּכִ ׂשִ יֵענּו ּבְ ּומֹוׁשִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

קסו

ֶרְסֶלב. ב תקצ"ה לפ"ק ּבְ ׁשֶ ם, אֹור ְליֹום ב' ַוּיֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי, ּבְ

ָנִתי, ּוְקִריִתיו  ְ ִליַח ְוֵהִקיץ אֹוִתי ִמּשׁ ָ א ַהּשׁ י ָאז ּבָ ָנה, ּכִ ֵ ֵעת ַהּשׁ ְיָלה, ּבְ ּלַ ְבָך ּבַ י ִמְכּתָ ְלּתִ ִקּבַ
ל ַהְרָחָבה  ִני ֲחִביִבי, טֹוב ְלהֹודֹות ַלה' ַעל ּכָ יב ְלָך ֲאהּוִבי ּבְ ֵהיֵטב. ּוָמה ָאׁשִ

ָרה ַעְצָמּה, ּוִבְפָרט ַמה  תֹוְך ַהּצָ ַרֲחָמיו ָהֲעצּוִמים ַמְרִחיב ָלנּו ּבְ ַרְך ּבְ הּוא ִיְתּבָ ְוַהְרָחָבה ׁשֶ
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ְוֶזה  ֶזה,  ִעְנָין  ּבְ ֶעְזְרָך  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ׁשֶ ֶביָך  ְכּתָ ִמּמִ ֵמִבין  ֲאִני  ׁשֶ ִית  ּבַ לֹום  ׁשְ ֵמִעְנַין  ַתְבּתָ  ּכָ ֶ ּשׁ

ִעְנָין  ְקָרא ְמִניָעה, הּוא ַרק ּבְ ּנִ ִניָעה ׁשֶ ר ַהּמְ י ִעּקַ ָלל; ּכִ ר, ְוׁשּוב ֵאין ְלָך עֹוד ִלְדֹאג ּכְ ָהִעּקָ

ָרּה  ּבְ ֵאינֹו ְמׁשַ ְכִלית, ּוִמי ׁשֶ ִביל ַהּתַ ׁשְ ִביל ָהֱאֶמת ּבִ ׁשְ ר ּבִ ּבֵ ִניָעה ְצִריִכין ְלׁשַ ֶזה, ְוַגם זֹאת ַהּמְ

ה ַרֲחָמָנא  ּמָ ו ִעם ּכַ ה ַעְכׁשָ ֲעׂשֶ ּנַ מֹו ׁשֶ ּתֹו, ּכְ ֶקר ֵמֲחַמת ֲעַצת ִאׁשְ ֶ ְונֹוֶטה ִמן ָהֱאֶמת ֶאל ַהּשׁ

ה  עֹוָלם ַהּזֶ ם', ְוַגם ּבָ ֵגיִהּנָ ּתֹו נֹוֵפל ּבְ ָבא ְמִציָעא נט.( 'ַההֹוֵלְך ַאַחר ֲעַצת ִאׁשְ ִלְצַלן, ַעל ֶזה ֶנֱאַמר )ּבָ

אן  ּוִמּכָ אן  ָאר ֵקֵרַח ִמּכָ ְוִנׁשְ ת אֹוָתּה ִמּכֹל ָוכֹל,  ר לֹו ְלַצּיֵ אי ִאי ֶאְפׁשָ ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ַמר לֹו ָמר. 

ֵליֵלְך ַאַחר  ִלְבִלי  ר,  ּבֵ ּוְלִהְתּגַ ם  ְלִהְתַחּכֵ ְצִריִכין  ן  ּכֵ ֶזה. ַעל  ל  ּכָ ָלנּו  דּוַע  ּיָ ּכַ ִלְצַלן  ַרֲחָמָנא 

ה  ְקׁשָ ּמַ ָמָרא ׁשֶ ּגְ ְמבָֹאר ּבַ ֹמַע ֲעָצָתּה ּכַ ָעְלָמא ָראּוי ִלׁשְ י ּדְ ִמּלֵ א, ַרק ּבְ ַמּיָ ׁשְ י ּדִ ִמּלֵ ֲעָצָתּה ּבְ

ַהְינּו  ּדְ ְוכּו'  ּגּוָצא  ָתְך  ִאיּתְ ְוכּו'  ְוָהא  ְוכּו',  ּתֹו  ִאׁשְ ֲעַצת  ַאַחר  ַההֹוֵלְך  "ל  ַהּנַ ַמֲאַמר  ַעל 

ָבר ָהָיה ָלנּו  ה ָלֵאל ּכְ א. ּוְתִהּלָ ַמּיָ ׁשְ י ּדִ ִמּלֵ ָעְלָמא ָהא ּבְ י ּדְ ִמּלֵ י ָהא ּבְ ּנֵ ֹמַע ֲעָצָתּה, ּוְמׁשַ ִלׁשְ

ַחְסּדֹו  ּבְ ֹמַע ֲאֵליֶהם ַעד ׁשֶ ְבָרם ְוִלְבִלי ִלׁשְ ַרְך ֲעָזָרנּו ְלׁשָ ם ִיְתּבָ ֵ ה ִיּסּוִרים ּוְמִניעֹות, ְוַהּשׁ ּמָ ּכַ

ַרֲחָמיו  ּבְ ְרֵכי ִאיׁש" ְוכּו'. ּוֵמֲחַמת ׁשֶ ְרצֹות ה' ּדַ ֵלי טז( "ּבִ תּוב )ִמׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ נּו, ּכְ כּו ְלַדְעּתֵ ִנְתַהּפְ

י  ָלל, ּכִ ְזיֹונֹות ּכְ ל ַהּבִ ל ַעל ּכָ ּכֵ ִעְנָין ֶזה ְקָצת, ׁשּוב ֵאין ְלָך ְלִהְסּתַ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ יֲעָך ַהּשׁ הֹוׁשִ

ְדָרׁש  ית ַהּמִ י ּבֵ ה ִעם ַאְנׁשֵ י טֹוב ְלָך ִלְקּבַֹע ָמקֹום ִלְתִפּלָ דֹוָלה. ּוְלַדְעּתִ ם ֵהם ְלטֹוָבה ּגְ ּלָ ּכֻ

ה  לֹוֵמנּו, ְוָלּמָ י ׁשְ ִדים ׁשּום ּכַֹח ֶנֶגד ַאְנׁשֵ ְתַנּגְ ם ֵאין ְלַהּמִ ָ ּשׁ ְרֶאה ׁשֶ ִפי ַהּנִ י ּכְ ִעיר ָחָדׁש, ּכִ ּדְ

לֹוְיז. ּוִבְזיֹונֹות  ַהּקְ ל ּבְ ּלֵ ְתּפַ ְרִויַח ִאם ּתִ בֹוד ּתַ יֹון, ְוֵאיֶזה ּכָ ּזָ ׁש ּבִ ׁש ֲחׁשַ ּיֵ ְלָך ִלְכנֹס ְלָמקֹום ׁשֶ

ֶעְלּבֹון ֲעלּוִבים  דֹול. ָהרֹוֶאה ּבְ יֹון ּגָ ּזָ ַעְצמֹו ּבִ ה, ֶזה ּבְ ִרים ִמּזֶ ֵהם ְמַדּבְ ָבר ֵיׁש ְלָך, ֵמַאַחר ׁשֶ ּכְ

יֵענּו. ְזיֹוֵננּו ִויַרֵחם ָעֵלינּו ְויֹוׁשִ ָיחּוס ַעל ּבִ

ְכיֹות ְוַצֲעקֹות  קֹום ְיַרֵחם ַעל ּבִ ר ַלֲחקֹר, ַהּמָ ְיָלה ִאי ֶאְפׁשָ ּלַ ה ּבַ , ַעּתָ ַאְלּתָ ר ׁשָ ִעְנַין ֲאׁשֶ ּבְ
ָכל ָהְרחֹובֹות. אֹוי  ּבְ ָמִעים  ׁשְ ַהּנִ ֶות  ִמּמָ ּוְמרֹוִרים  ִרים  ַהּמָ ַהּקֹולֹות  ָרֵאל, ַעל  ִיׂשְ

ָוַמר  אֹוי  דֹורֹוֵתינּו.  ּבְ זֹאת  ּכָ ְמרֹוָרה  ָצָרה  ִלְראֹות  ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ ַרְמנּו  ּגָ ֶ ּשׁ ַמה  נּו  ְלַנְפׁשֵ

ים  ּיִ ִרים ֲאִמּתִ ׁשֵ ר ָעָתק ַעל ִיְרֵאי ה' ּכְ ה ְלַדּבֵ ה ּפֶ ׁש ָלֶהם ַעּתָ ּיֵ ׁשֶ ִדים, ּכְ ְלַהחֹוְלִקים ּוִמְתַנּגְ

ל ִקּיּום ָהעֹוָלם ַעל ָידֹו. ַמה  ּכָ ָעְלָמא ׁשֶ יק ְמִרירּוָתא ּדְ ְמּתִ ּמַ יק ָהֱאֶמת ׁשֶ ּדִ ַהּצַ ֵבִקים ּבְ ַהּדְ

ֶזה  ֲאִני ָצִריְך ִלְכּתֹב ְלָך ּבָ ׁשֶ י ּוֵמֵעיַני ּכְ ּבִ ָמעֹות זֹוְלִפים ִמּלִ ק, ַהּדְ ְצַטּדָ ר ַמה ּנִ ַדּבֵ ּנֹאַמר ַמה ּנְ

דֹוָלה ּוָמָרה אֹוי אֹוי ָוַמר,  ַכת ַלְיָלה קֹול ְזָעָקה ּגְ תֹוְך ֶחׁשְ י ּבְ ַמְעּתִ י ֶזה ָסמּוְך ׁשָ ׁשּוָבה. ּכִ ּתְ

ָעְנֵינּו, ַמה  ַמע ְולֹא ִיְדַמע. זֹאת ֶנָחמֹוֵתנּו ּבְ ד ּוְבָכל רֹאׁש ָקְרָחה ִמי ִיׁשְ ָכל ְרחֹובֹות ִמְסּפֵ ּבְ

ת ָהֱאֶמת, ּוָבֶזה ְלַבד ֵיׁש ָלנּו ּכַֹח ְלַנֵחם  ִנים ִלְבִלי ִלְהיֹות חֹוֵלק ַעל ְנֻקּדַ ל ּפָ ִכינּו ַעל ּכָ ּזָ ֶ ּשׁ

ְמָחה. גֹון ַוֲאָנָחה ְלׂשִ ה, ְוַלֲהֹפְך ַהּיָ ם ַעּתָ נּו ּגַ ַח ַנְפׁשֵ ּמֵ ּוְלׂשַ
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ת קֶֹדׁש ֶהָעַבר,  ּבַ ֵליל ׁשַ ה ּפֹה ּבְ ֲעׂשָ ּנַ ֶ ה ָזָרה ְוִנְבָהָלה ּשׁ ֲעׂשֶ ַמע ָלֶכם ַהּמַ אי ִנׁשְ ַוּדַ ְוִהּנֵה ּבְ
ֵעת  ת ּבְ ּבָ ֵטייֶקיר, ּוְבׁשַ י ְצִבי ַאּפְ ן ַרּבִ י ָנָתן ּבֶ ֵבית ַרּבִ ָהיּו ּבְ ָפׁשֹות ׁשֶ ל ַהּנְ ֶהְרגּו ּכָ ּנֶ ׁשֶ

י  ַרּבִ ְוָאִחיו  ּתֹו  ְוִאׁשְ "ל  ַהּנַ ָנָתן  י  ַרּבִ ַהְינּו  ּדְ ֵביָתם,  ּבְ ם ֲהרּוִגים  ּלָ ּכֻ ִנְמְצאּו  ֲחִרית  ׁשַ ת  ִפּלַ ּתְ

ה  ָ ע אֹו ֲחִמּשׁ ת ַאְרּבַ דֹוָלה ּבַ ְוַהּגְ ים,  ַחּיִ ּבַ ֲארּו  ִנׁשְ ְיָלִדים  ֵני  ֶרֶתת. ַרק ׁשְ ּוְמׁשָ ה  ַאֲהרֹן ֹמשֶׁ

ִהיא  ה  ַטּנָ ְוַהּקְ ָהרֹוְצִחים,  ַאְכָזִרּיּות  ת  ּכַ ִמּמַ ּוְפצּוָעה  ה  ֻמּכָ ַוי  ּדְ ֶעֶרׂש  ַעל  מּוֶטֶלת  ִנים  ׁשָ

ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ָרה  ּפָ ּכַ ִמיָתָתן  ֵהא  ּתְ ִלְקבּוָרה.  ַהֲהרּוִגים  אּו  ּבָ ֶהָעַבר  ּוְביֹום  ַדִים.  ׁשָ יֹוֶנֶקת 

ס ַעל  ים. ַוֲעַדִין לֹא ִנְמְצאּו ָהרֹוְצִחים ַרק ֵאיֶזה ָעֵרל ִנְתּפַ ְצרֹור ַהַחּיִ ם ְצרּוָרה ּבִ ּוְתֵהא ַנְפׁשָ

ָהיּו  ה ׁשֶ ל ֲחֻנּכָ ס ׁשֶ מֹו קֶֹדם ַהּנֵ ׁש ּכְ ה הּוא ַמּמָ ה ַעּתָ ַנאי ְלַהֲאִריְך. ְוִהּנֵ ה ֵאין ּפְ ֶזה. ָיֵתר ִמּזֶ

"ל ֲהלֹא  ָרה ַהּנַ ד ַהּצָ ה ַהּצַ י ִמּזֶ ׁש. ּכִ ה ַמּמָ מֹו ֵכן ַעּתָ ל ַצד ּכְ ָצרֹות ֲעצּומֹות ִמּכָ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

ֶזה  ִים ּכָ ּנַ ֲחִריקֹות ׁשִ ה ּבַ ֵאּלֶ ִבְזיֹונֹות ּכָ ֶזה ּבְ ד ֶזה ַמֲחלֶֹקת ּכָ נּו. ּוִמּצַ ֲאָבה ַנְפׁשֵ ַמע ֹאֶזן ּדָ ְלִמׁשְ

ָכל יֹום ּוְבָכל  ר ָעָליו ּבְ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ַעְצמֹו, ׁשֶ תֹוְך ָהָאָדם ּבְ ּבְ דֹול ׁשֶ ֹוֵנא ַהּגָ ם הּוא ַהּשׂ ּלָ ְוכּו'. ְוַעל ּכֻ

יק ְוכּו' ַוה'  ּדִ ע ַלּצַ ים לז( "צֹוֶפה ָרׁשָ ִהּלִ ר ַעל ֶזה ֶנֱאַמר )ּתְ דֹול ֵמָחָדׁש, ֲאׁשֶ רּות ּגָ ּבְ ִהְתּגַ ֵעת ּבְ

ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶזה  ַעל  ְוַגם  נב.(.  ה  )ֻסּכָ ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוכּו',  ָידֹו"  ּבְ ַיַעְזֶבּנּו  לֹא 

"ל ַרֲחָמָנא ִלְצַלן  רֹות ַהּנַ ל ַהּצָ ּנּו" ְוכּו'. ּוֶבֱאֶמת ּכָ יל ָעִני ֵמָחָזק ִמּמֶ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה "ַמּצִ

"י  ִ ָקִרים" ְוכּו', ּוֵפֵרׁש ַרּשׁ ים ַלּבְ י לֹא ָתְמנּו ֲחָדׁשִ ֶזה. ֲאָבל )ֵאיָכה ג( "ַחְסֵדי ה' ּכִ לּוִיים ֶזה ּבָ ּתְ

ָכל ּבֶֹקר. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֵיׁש ָלנּו ּכַֹח ְלַצּפֹות ּוְלַקּוֹות ּוְלַחּכֹות ּוְלַיֵחל  ים ּבְ ׁשִ ַהֲחָסִדים ִמְתַחּדְ ׁשֶ

ה'  ְלעֹוָלם  ָמרֹום  ה  ַאּתָ י  ּכִ ְלטֹוָבה.  ַהּכֹל  ְוִיְגֹמר  ַמר  ּגָ ַרְך  ִיְתּבָ הּוא  י  ּכִ ִמיד,  ּתָ ִליׁשּוָעתֹו 

ה ָחִיל", ַחָיילֹות  ים קיח( "ְיִמין ה' רֹוֵמָמה, ְיִמין ה' עֹוׂשָ ִהּלִ ּוְלעֹוָלם ָידֹו ַעל ָהֶעְליֹוָנה, ּוְכִתיב )ּתְ

ה ֵאֵלינּו ַוֲאַנְחנּו לֹא ָנׁשּוב ֲאֵליֶהם,  ְלִוים ֲעֵליֶהם. ָיׁשּובּו ֵהּמָ ִרים ַהּנִ ׁשֵ ֵהם ַהּכְ יִקים ׁשֶ ל ַצּדִ ׁשֶ

י  י מֹוֲהַר"ן ריח( "ִאיְך ָהאּב אֹויס ִגיִפיְרט אּון ֶוועל אֹויס ִפיִרין" ]ָגַמְרּתִ ָאַמר הּוא ַז"ל )ַחּיֵ מֹו ׁשֶ ּכְ

ן יֹוִסיף  ה ֲעָזרּונּו ַרֲחָמיו ְולֹא ֲעָזבּונּו ֲחָסָדיו, ּכֵ ֵעיֵנינּו. ַעד ֵהּנָ ר ְקָצת ָרִאינּו ּבְ ָוֶאְגמֹור[, ְוַכֲאׁשֶ

ָטא ָקֵאי. י קּוׁשְ יֹוֵתר ּכִ דֹולֹות ּבְ ִנְפָלאֹות ַוֲחָסִדים ִויׁשּועֹות ּגְ יֵענּו יֹוֵתר ּבְ ְלהֹוׁשִ

ּפֹות ַרְגֵלי  ַחת ּכַ ְדָרס ּתַ ֱאֶמת, ָאָבק ַהּנִ ֶכם ַוֲחֵבְרֶכם ְוַתְלִמיְדֶכם ְואֹוַהְבֶכם ּבֶ ְבֵרי ֲאִביֶכם ְוַרּבְ ּדִ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד. ּכָ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ל  ּכָ ֶנֶאְמרּו  ם  ְלֻכּלָ ֲעִזיָזא,  ּוְרִחיָמָתן  ה  ַרּבָ ַאֲהָבה  ּבְ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ְלָכל  ַרב  לֹום  ְוׁשָ
ַחְבֵלי  ז ִלְקרֹות ְלָכל ָהֲאחּוִזים ּבְ ֶרת ַהּלָ ן ָהִאּגֶ ּתֵ ִני ּתִ ה; ַוֲאהּוִבי ּבְ ָבִרים ָהֵאּלֶ ַהּדְ

ְצִחי  ְכִליתֹו ַהּנִ ם אֹו ֵאיֶזה ֵמֶהם ַלֲחׁשֹב ַעל ּתַ ּלָ ֱאֶמת, אּוַלי ִיְתעֹוְררּו ּכֻ ֲעבֹותֹות ַאֲהָבֵתנּו ּבֶ
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ים מט(  ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶ ה ַהּכֹל ֶהֶבל, ּכְ ל ֲעָמִלי. ְוחּוץ ִמּזֶ ר ֶזה ֶחְלִקי ִמּכָ ָבֵרינּו ֲאׁשֶ ַעל ְיֵדי ּדְ

ְפׁשּוטֹו  ְבֵרי ֲאבֹוֵתינּו ְוַרּבֹוֵתינּו ַז"ל ּכִ ל ּדִ יר ִאיׁש" ְוכּו'. ּוְצִריִכין ִלְזּכֹר ּכָ י ַיֲעׁשִ יָרא ּכִ "ַאל ּתִ

ֶסף ְולֹא ָזָהב ְוכּו'  ִטיָרתֹו לֹא ּכֶ ַעת ּפְ ׁשְ ין לֹו ָלָאָדם ּבִ ֶרק ו( 'ֵאין ְמַלּוִ ָאְמרּו )ָאבֹות ּפֶ ְתִמימּות ׁשֶ ּבִ

ְלּבּול ְוַעְקמּוִמּיּות  ֵצל ִמּבִ ּיֹות ְלִהּנָ ְלַבד'. ֲאָבל ֵעצֹות ֲאִמּתִ ים טֹוִבים ּבִ א ּתֹוָרה ּוַמֲעׂשִ ֶאּלָ

ׂש  לּו ְלַחּפֵ ּדֹורֹות ַהּלָ ּבַ ה  עּור, ְצִריִכין ַעּתָ ִלי ׁשִ ּבְ ב  ל ַהּלֵ ם ּוְמַבְלּבֵ ַעּקֵ ּמְ ל ֶזה ָהעֹוָלם ׁשֶ ׁשֶ

א  ְלִמיָדיו. ַמְלּכָ ְלִמיָדיו ְוֵאֶצל ַתְלִמיֵדי ּתַ נּו ַז"ל, ְוֵאֶצל ּתַ ְפֵרי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ׁש ִמּסִ ּוְלַבּקֵ

ָעְלָמא ְיָבֵרְך ָיְתהֹון ְוכּו'. ּדְ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

קסז

ֶרְסֶלב. ב תקצ"ה לפ"ק ּבְ ׁשֶ ם, אֹור ְליֹום ה' ַוּיֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

י ִמּקֶֹדם  י ָיַדְעּתִ ַער, ּכִ י ַהּצַ ְלּתִ ִבין ַצֲעִרי, ַאְך לֹא ִהְגּדַ ה, ּוֵמֵאֶליָך ּתָ י ַעּתָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ת ֶהָעַבר  ּבַ ׁשַ ם ּבְ ְתִחיל ֵליֵלְך ְלׁשָ ּלֹא ּתַ י ׁשֶ ְעּתִ ִביל ֶזה ָהָיה ּדַ ן. ּוִבׁשְ ְהֶיה ּכֵ ּיִ ׁשֶ

דֹול  ַהּגָ ַהֶחֶסד  ֶאת  ֲחִביִבי  ִני  ּבְ ָנא  ּוְזכֹר  ְלטֹוָבה.  זֹו  ם  ּגַ ַאְך  ֶזה,  יֹון  ְלִבּזָ יַע  ַמּגִ ָהִייָת  ְולֹא 

ַנת ִמיָתה  יְבָך ְלֵאיָתְנָך, ְוֶהֱחִליפּו ַסּכָ ים ֶוֱהׁשִ ַחּיִ ִאיְרָך ּבַ ִהׁשְ ַרְך, ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ָך ַהּשׁ ה ִעּמְ ָעׂשָ ׁשֶ

ַרְך. ְוַגם  ם ִיְתּבָ ֵ דֹול ֵמַהּשׁ אי הּוא ֶחֶסד ּגָ ׁש. ּוְבַוּדַ ִמיָתה ַמּמָ ר ּכְ ַכּפֵ ּמְ ה ׁשֶ יֹון ַהּזֶ ּזָ ַעל עֶֹנׁש ַהּבִ

לֹום, אֹו  ִני ַחס ְוׁשָ ְהֶיה ּבְ ּלֹא ּתִ ר ׁשֶ ר ַמה ִהיא רֹוָצה, ְוִכי ֶאְפׁשָ ִעם זּוָגְתָך ָראּוי ְלָך ְלַדּבֵ

ּלֹא  ר ׁשֶ ִני ְוכּו'. ְוִאם ִאי ֶאְפׁשָ ה ּבְ ַאּתָ לֹום, ַוֲהלֹא ָיְדָעה ִמּקֶֹדם ׁשֶ ע ֵאַלי ַחס ְוׁשָ ּסַ ּלֹא ּתִ ׁשֶ

ִמי  ֵרי  ְוַאׁשְ ִיּסּוִרים,  ָמֵלא  ָהעֹוָלם  ׁשֶ ָיַדְעּתָ  ָבר  ּכְ י  ּכִ ְלטֹוָבה,  ַהּכֹל  ה  ִמּזֶ ִיּסּוִרים  ְלָך  ִיְהיּו 

ׁשֹוֵתיֶהם ָהָרעֹות ַעל ִעְסֵקי  ים סֹוְבִלים ִיּסּוִרים ִמּנְ י רֹב ָהֲאָנׁשִ ְבֵרי ּתֹוָרה, ּכִ ס ַעל ּדִ ְתּפָ ּנִ ׁשֶ

ַח אֹוָתּה ְוָתׁשּוב  ַנּצֵ ַרְך ּתְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ָהֱאֶמת, ּבְ ָך ּבְ ַעל ְיֵדי ֹחֶזק ִלּבְ יִתי ַלה' ׁשֶ ֹחל. ְוִקּוִ

י ָעֶליָך ֵעיֵנינּו,  ה ּכִ ֲעׂשֶ ִלים ִאּתֹו". ַוֲאַנְחנּו לֹא ֵנַדע ַמה ּנַ ם אֹוְיָביו ַיׁשְ ָך: "ּגַ ם ּבְ ֵאֶליָך, ִויֻקּיַ

ית  ַהּבֵ ּבְ ם  ּגַ ׁשֶ ַתְבּתָ ִלי  ּכָ ר  ַוֲאׁשֶ ָמִים.  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ י ִאם ַעל ָאִבינּו  ּכִ ֵען  ָ י ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ ּכִ

י  ָיָדם, ּכִ ה ָלֶהם, ֶזה ֵאין ּבְ ַצּוֶ ּיְ ׁשֶ תּו אֹותֹו ּכְ לֹום ְיַצּיְ ַחס ְוׁשָ ִעיר ָחָדׁש אֹוְמִרים ׁשֶ ְדָרׁש ּדְ ַהּמִ

ָיִבינּו  ַעְצמֹו  ּבְ ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ם.  ׁשָ ֲחָזִקים  לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ י  ְלַדְעּתִ

ָרֵאל,  ם ִיׂשְ ר ה' ִלְמחֹות ׁשֵ ּבֵ ָיָדם. ְולֹא ּדִ ֵאין ּבְ י ֵיְדעּו ׁשֶ ָלל ּכִ ֶזה ּכְ ֵמֲאֵליֶהם, ְולֹא ַיְתִחילּו ּבָ

ַרְך.  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ם ּבְ ל ׁשָ ּלֵ ּתּוְכלּו ְלִהְתּפַ ֵאר ָלֶכם ָמקֹום ׁשֶ ָ אי ִיּשׁ ר ִהְרִחיב ָלנּו, ּוְבַוּדַ ּוַבּצָ

ְך  ה יֹוֵתר ְויֹוֵתר. ְוַהּכֹל ִיְתַהּפֵ יַע ָלנּו ֵמַעּתָ ַרְך, ְוֵכן ַיֲעזֹר ְויֹוׁשִ ם ִיְתּבָ ֵ ָבר ָעַזר ָלנּו ַהּשׁ י ּכְ ּכִ
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נּו  ה ִעּמָ ה ַעּתָ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ּשׁ ל ַמה  י ּכָ ּכִ ָנֵתנּו,  ְ ְיֵדי ֶזה ְלִהְתעֹוֵרר ִמּשׁ ה ַעל  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ דֹוָלה  ּגְ ְלטֹוָבה 

ים,  דֹוׁשִ ְדָרָכיו ַהּקְ ַרְך, ְלַהְתִחיל ֵמָחָדׁש ֵליֵלְך ּבִ ָנֵתנּו ָלׁשּוב ֵאָליו ִיְתּבָ ְ ֵדי ְלעֹוְרֵרנּו ִמּשׁ ַהּכֹל ּכְ

לַֹח  י ִלׁשְ ַדְעּתִ ם ּבְ ָעה זֹאת ִנְסּכַ ה ָסמּוְך ְלׁשָ הּוא. ְוִהּנֵ ל ָמקֹום ׁשֶ ַרְך ִמּכָ ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתּבָ

ְלחֹו.  לֹו ָרצּוף ּפֹה ְוִיְרֶאה ְלׁשָ ה ְיַקּבְ י ָעָליו, ְוַעּתָ י אֹותֹו ְוָכַתְבּתִ ֶרת ְלָהַרב. ְוֵתֶכף ָחַתְמּתִ ָהִאּגֶ

ַעל  ל  ּכֵ ְסּתַ ּיִ ׁשֶ ִלּבֹו  ּבְ ַלח  ְוִיׁשְ ה  ַיֲעׂשֶ ַהּטֹוב  ַוה'  י,  ַנְפׁשִ ֶאת  יל  ְלַהּצִ י  ּלִ ׁשֶ ֶאת  יִתי  ָעׂשִ ַוֲאִני 

ְלַבד  ּבֹו  ָהֲעצּוִמים,  ַרֲחָמיו  ּבְ ֲעָזָרנּו  ה  ֵהּנָ ַעד  ר  ֲאׁשֶ ֱאֶמת  ֱאלִֹהים  ַוה'  ַלֲאִמּתֹו.  ָהֱאֶמת 

בֹוָתיו ֵאֵלינּו ְוכּו'. י ִנְפְלאֹוָתיו ּוַמְחׁשְ נּו, ּכִ ׁשֵ ה ַאל ַיַעְזֵבנּו ְוַאל ִיּטְ ם ַעּתָ ּגַ ַטְחנּו ׁשֶ ּבָ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

קסח

ֶרְסֶלב. ה תקצ"ה לפ"ק ּבְ ץ ֲחֻנּכָ ם, אֹור ְליֹום ב' ִמּקֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ּבְ

ִנְפְלאֹות  ָלֶכם  ר  ְלַסּפֵ ם  ּגַ ֲאָבל  ׁשֹוְמִעים,  ם  ַאּתֶ אי  ַוּדַ ּבְ ְוַצַעְרֶכם  ַצֲעֵרנּו,  ַמְעּתָ  ׁשָ ָבר  ּכְ
ָרה  תֹוְך ַהּצָ ִמים ָהֵהם ּבְ ּיָ י, ּבַ נּו ּוִבְפָרט ִעּמִ ַרְך ַמְרִחיב ִעּמָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ַהַהְרָחבֹות ׁשֶ

אי  ַוּדַ י ּבְ רֹות. ּכִ ְסּתָ ַבד ַהּנִ ֵעיַני ִמּלְ ֲאִני רֹוֶאה ּבְ ֶ ר ֲאִפּלּו ַמה ּשׁ ר ְלָבֵאר ּוְלַסּפֵ ַעְצָמּה, ִאי ֶאְפׁשָ

ר ְלָהִקיץ ּוְלעֹוֵרר אֹוָתנּו ְוֶאת  דֹוָלה ְוִליׁשּוָעה ִנְפָלָאה. ְוָהִעּקָ ַרְך ְלטֹוָבה ּגְ ם ִיְתּבָ ֵ ַנת ַהּשׁ ּוָ ּכַ

ּבֶֹקר  ּבַ ַלֲעֹמד  ֲאִרי  ּכַ ר  ּבֵ 'ִיְתּגַ ִסיָמן א(  ים  ַחּיִ ְלָחן ָערּוְך ֹאַרח  )ׁשֻ ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ּבֶֹקר  ּבַ ַלֲעֹמד  ל ָהעֹוָלם  ּכָ

רּוׁש ָנֶאה ְוָיֶפה ְמֹאד )ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות ֹאַרח  ֶזה ּדְ בָֹאר ֶאְצִלי ּבָ ּמְ מֹו ׁשֶ ַחר', ּכְ ַ ֵהא הּוא ְמעֹוֵרר ַהּשׁ ּיְ ׁשֶ

ת  ּבָ עֹוִדי ְוכּו'. ּוְבׁשַ ָרה ֵלאלַֹקי ּבְ ל ֲאַזּמְ ֶרְך ׁשֶ ָנה ֵליֵלְך ִעם ַהּדֶ ּוָ ר ַהּכַ ִעּקַ ַמת ַהּבֶֹקר א(, ׁשֶ ּכָ ים ַהׁשְ ַחּיִ

ה, ְוָהָיה  ל ִעְנַין ֲחֻנּכָ הּו ּכָ ּזֶ ר ִהְרַחְבּתָ ִלי )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן קצ"ה(, ׁשֶ ּצָ ה ֵמַהּתֹוָרה ּבַ ְרנּו ַהְרּבֵ ּבַ ֶזה ּדִ

ָרה ְלַגְמֵרי  ָכל ֵעת ָלֵצאת ֵמַהּצָ ה, ְוֵעיֵנינּו ְמַצּפֹות ּבְ נּו ַעּתָ ה ִעּמָ ר ַנֲעׂשֶ ה ְלָכל ֲאׁשֶ ְך ַהְרּבֵ ּיָ ׁשַ

ר ְלָך,  ר ְיַסּפֵ ֲאׁשֶ ָתב ֶזה ָנחּוץ ּכַ ּמֹוֵסר ּכְ דֹוָלה ְוִיְראּו ׂשֹוְנֵאינּו ְוֵיבֹוׁשּו. ּוֵמֲחַמת ׁשֶ ְלַהְרָחָבה ּגְ

ָלל. ר ְלַהֲאִריְך ּכְ ִאי ֶאְפׁשָ

ּגֶֹדל  ִלְצַלן ַעל  ַרֲחָמָנא  ְוצּוָקה  ָצָרה  ָכל ֵעת  ּבְ ְפָרט  ּבִ ֵמַח ְמֹאד  ְוׂשָ ׂש  ַהּשָׂ ָאִביָך  ְבֵרי  ּדִ
י ְוִעם  ַרְך ִעּמִ ם ִיְתּבָ ֵ ה ַהּשׁ ָעׂשָ ְכִלית ׁשֶ ְפָלא ְוַהּנֹוָרא ַעד ֵאין סֹוף ְוֵאין ּתַ ַהֶחֶסד ַהּנִ

ְלָכל ַחד  י הּוא  ּכִ ֶזה,  ּבָ ר  ְלַדּבֵ ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ֶזה,  ּכָ ְונֹוָרא  ְלָקְרֵבנּו ְלאֹור ָקדֹוׁש  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ
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ר  ֲאׁשֶ ה ּכַ יַע סֹוד ֲחֻנּכָ ה, ִמי יֹוֵדַע ְלֵהיָכן ַמּגִ ה הּוא ֲחֻנּכָ ּה. ְוַעּתָ ִלּבֵ ֵער ּבְ ְמׁשַ פּום ַמה ּדִ ּכְ

ה ְוכּו' ְוכּו'.  ַרְך ְלַגּלֹות ְלָדֵרי ַמְעָלה ְוכּו' ּוְלָדֵרי ַמּטָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ י יֹוַדַעת ְמֹאד ּבְ ַנְפׁשִ

ָלל. ה ְלַהֲאִריְך ּכְ ר ַעּתָ ְוִאי ֶאְפׁשָ

ָכל ֵעת. ה ִליׁשּוַעת ה' ּבְ ְבֵרי ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

קסט

ֹמֶרת ַהּבֶֹקר יֹום ו' ָוֵאָרא תקצ"ה לפ"ק ְקִריֶמְנְטׁשּוק. ם, ַאׁשְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי ִויִדיִדי. ּבְ

ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו  ָפִרים ּבְ ה ָלֵאל ֻהְחְזרּו ַהּסְ ִהּלָ ּתְ ִני ׁשֶ ר הֹוַדְעּתַ ְדָבֶריָך ֲאׁשֶ ֶהֱחִייַתִני ּבִ
אִתי  ּבָ ַהּזֹאת  ְיָלה  ַהּלַ ת  ּוִבְתִחּלַ ָלֶזה.  לֹות  ּכָ ֵעיַני  ָהיּו  ה  ַעּתָ ַעד  י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ

ֶכם,  ֶרת ֵמִאּתְ ה ִלְמצֹא ּפֹה ִאּגֶ ה אּוַלי ֶאְזּכֶ ה ּוְמַחּכֶ עְהִרין, ָעֵיף ְוָיֵגַע ּוְמַצּפֶ ת ְטׁשֶ ִהּלַ ְלֹפה ִמּקְ

לֹו  י ִקּבְ ִית, ּכִ י ֶאל ַהּבַ ְכַנְסּתִ ּנִ ְבָך קֶֹדם ׁשֶ ְחֶיה ִמְכּתָ ּיִ י ֶאְפַרִים ׁשֶ י ֵמַרּבִ ְלּתִ ַרְך ִקּבַ ּוְבַחְסּדֹו ִיְתּבָ

ד  ִמּיָ ִני  הֹוַדְעּתַ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ַעל  ֲחִביִבי  ִני  ּבְ ָעֶליָך  ְוִנְפֵלאִתי  אֹותֹו.  ָקִריִתי  ְוֵתֶכף  ֶאְתמֹול, 

ה  ְבָך ַהְרּבֵ י ִלְקרֹות ִמְכּתָ דֹוָלה ַהּזֹאת. ְוֻהְכַרְחּתִ ָלה ַהּגְ ֶרת ֵמַהְיׁשּוָעה ְוַהַהּצָ ת ָהִאּגֶ ְתִחּלַ ּבִ

ַעד  "ל,  ַהּנַ ׂשֹוָרה  ַלּבְ לֹות  ּכָ ְוֵעיַני  ְיַרֵחם,  קֹום  ַהּמָ נּו,  ּלָ ׁשֶ ְזיֹונֹות  ְוַהּבִ ַער  ַהּצַ ּגֶֹדל  ֹמַע  ִלׁשְ

ְדלּו ַחְסֵדי ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו, ַמה  ן ָעֶצם. ַמה ּגָ ֶ ַדּשׁ מּוָעה טֹוָבה ּתְ ִני ׁשְ ֵ ף ַהּשׁ ּדַ ִכיִתי ִלְמצֹא ּבַ ּזָ ׁשֶ

ְגמּולֹוִהי ָעֵלינּו.  ל ּתַ יב ַלה' ּכָ ׁשִ ּנָ

ל ֶזה ַהּכֹל ֶהֶבל,  ל ֶזה, ִעם ּכָ דֹול ִמּכָ , ִאם ָאְמָנם ַצֲעִרי ּגָ ַתְבּתָ ּכָ ְזיֹונֹות ׁשֶ ְוִהּנֵה ִרּבּוי ַהּבִ
ח ַהּכֹל,  ּכָ ֵצל עֹוֵבר, ּוְבָיִמים ֻמָעִטים ַיֲעבֹר ַהּכֹל ְוִיְהֶיה ִנׁשְ ַמן ּפֹוֵרַח ְוָיֵמינּו ּכְ י ַהּזְ ּכִ

ים  דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ תֹו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְוַלֲעסֹק ּבִ ָ ֵצל ְקֻדּשׁ ֵאר ַעל ָעְמדֹו ְלִהְסּתֹוֵפף ּבְ ָ ּשׁ ּיִ ּוִמי ׁשֶ

ין ּוְבָעְלָמא  ָעְלָמא ּדֵ ַעְצמֹו ְוִיְתָחֵרט ְמֹאד ּבְ אי ֵיבֹוׁש ּבְ ַוּדַ לֹום ּבְ ֵרי לֹו, ּוְלִהּפּוְך ַחס ְוׁשָ ַאׁשְ

ם טֹוב ַז"ל אֹורֹו  ַעל ׁשֵ ֵהִאיר ַהּבַ ׁשֶ ּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמים ּכְ ה ּבַ ֵאּלֶ ְזיֹונֹות ּכָ ָאֵתי. ּוְכָבר ָעְברּו ּבִ ּדְ

ֵאיֶזה  ּבְ ְוִאם  ה,  ְוָכֵאּלֶ ה  ֵאּלֶ ּכָ ָעְברּו  לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ל  ּכָ ְוַעל  ָעֵלינּו  ְוַגם  עֹוָלם.  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

ק ְוכּו'.  ֱחׁשָ ה ְיכֹוִלין ְלָהִבין ַמֲעַלת ַהּנֶ א ִמּזֶ ַרּבָ יֹוֵתר, ַאּדְ דֹוִלים ּבְ ְזיֹונֹות ּגְ ה ַהּבִ ֳאָפִנים ַעּתָ

ְזיֹונֹות ִלְדחֹות ֶאָחד  ִניעֹות ְוַהּבִ ס ָנִתיב ְלַאּפֹו, ְוַהּמְ ה ְיַפּלֵ ם ַעּתָ ּגַ יטּו ּוְראּו ִנְפָלאֹות, ׁשֶ ְוַהּבִ

ּבֹון, ְוִאם ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים  ְגַזר ָעָליו ְוַהּכֹל ְלִפי ַהֶחׁשְ ּנִ ָקל ְלִמי ׁשֶ ִמׁשְ ִאים ּבְ לֹום, ּבָ ַחס ְוׁשָ
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בֹוָתיו, ְוָכל ָהעֹוָלם  י ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחׁשְ ָרָכיו ּכִ ָכל ּדְ יק ה' ּבְ אי ַצּדִ ַוּדַ ְפָרִטּיּות, ּבְ ַעם ּבִ ַהּטַ

ְלִהְתַנּסֹות  ּדֹב  ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ן  ּבֶ ִאיִציק  י  ַרּבִ ָצִריְך  ָהָיה  אי  ּוְבַוּדַ יֹום.  ָכל  ּבְ ִנְסיֹונֹות  ָמֵלא 

ר  ֲאׁשֶ זֹאת  ּכָ ֵעת  ּבְ ְוכּו',  ָמה  ֲעׂשֹו  יל  ִהְסּכִ ה  ּוִבְתִחּלָ ָעָליו,  ָעַבר  ׁשֶ ֶזה  ִעְנָין  ּבְ ּוְלִהְצָטֵרף 

ר הּוא  נּו, ֲאׁשֶ ִהְפִריד ֶאת ַעְצמֹו ֵמִאּתָ ֶ ּשׁ יֹוֵתר ַמה  ת  ִעּוֵ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִיּדֹם,  ֵעת  ּכָ יל  ּכִ ׂשְ ַהּמַ

ַרְך לֹא ִיְהֶיה  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ ת ָהֱאֶמת; ַאְך ֻמְבְטַחִני ּבֹו ׁשֶ ֻקּדַ ַעְצמֹו ּוִבְלָבבֹו ִמּנְ יֹוֵדַע ּבְ

י ְלָפָניו. א ָלֶזה, ּדַ ָכל ְנִסיעֹוָתיו ֶאּלָ ד. ְוִאם לֹא ָזָכה ּבְ ִמְתַנּגֵ

ׁש לֹו ֹמַח  ּיֵ קּו ִמי ׁשֶ י ֵמֲאֵליֶהם ִיְתַחּזְ ל ֶאָחד, ְלַדְעּתִ לֹום ּכָ ׁשְ ְפרֹשׁ ּבִ לֹוֵמנּו ּתִ י ׁשְ ְלַאְנׁשֵ
אי  ַוּדַ י ּבְ מּו "ֲחִבי ִכְמַעט ֶרַגע ַעד ַיֲעבֹר ָזַעם" )ישעיה כו,כ(, ּכִ ָקְדֳקדֹו, ִויַקּיְ י ּבְ ֲאִמּתִ

נּו אֹות ְלטֹוָבה ְוִיְראּו ׂשֹוְנֵאינּו ְוֵיבֹוׁשּו. ָיׁשּובּו  ה ִעּמָ ַרְך ְוַיֲעׂשֶ ם ִיְתּבָ ֵ לֹא ַיֲעזֹב אֹוָתנּו ַהּשׁ

ָאַמר  י מֹוֲהַר"ן ריח( ׁשֶ ָבָריו ַז"ל )ַחּיֵ מּו ּדְ אי ִיְתַקּיְ ַוּדַ י ּבְ ה ֵאֵלינּו, ַוֲאַנְחנּו לֹא ָנׁשּוב ֲאֵליֶהם. ּכִ ֵהּמָ

י ָוֶאְגמֹור[. ַמְרּתִ "ִאיְך ָהאּב אֹויס ִגיִפיְרט אּון ֶוועל אֹויס ִפיִרין" ]ּגָ

יָך  הֹוַדְעּתִ ם  ְוׁשָ ין,  טּוְלְטׁשִ ה  ְקדֹוׁשָ ה  ִלְקִהּלָ ֶרת  ִאּגֶ ְלָך  י  ַתְבּתִ ּכָ עִרין  ׁשֶ ִמּטְ ְוִהּנֵה 
ְוִנְפֵלאִתי ְמֹאד ַעל  ִיחּוד.  ּבְ רֹות ִלְבֶרְסֶלב, ְוֵאֶליָך  ה ִאּגְ ּמָ ּכַ י ֵמאּוַמאן  ַלְחּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ

ִני עֹוָלה ַעל ַהּכֹל,  הֹוַדְעּתַ ה. ַאְך ַהְיׁשּוָעה ׁשֶ יַע ְלָך ֶאָחד ֵמֶהם, ְוֵיׁש ִלי ַצַער ִמּזֶ ּלֹא ִהּגִ ׁשֶ

יְבָך,  ה ַלֲהׁשִ ְדָבַרי ֵאּלֶ י ּבִ ְמּתִ ָבר ִהְקּדַ ְך ַהּכֹל ְלטֹוָבה. ְוַעל אֹודֹוֶתיָך ּכְ ְתַהּפֵ ּיִ ְקָוה ׁשֶ ְוַלה' ַהּתִ

ְיסֹוד  ְיסֹוד מּוָסד  ָלנּו  ֵיׁש  ם  ּלָ ּכֻ ְוַעל  ֳאָפִנים,  ה  ַכּמָ ּבְ יֹום  ָכל  ּבְ ִנְסיֹונֹות  ָמֵלא  ָהעֹוָלם  י  ּכִ

ל  ּכָ ֵען  ָ ְלִהּשׁ ָלנּו  ֵיׁש  ָעָליו  ְוכּו',  ׁשּוט  ַהּפָ יק ְיסֹוד עֹוָלם ְיסֹוד  ּדִ ַהּצַ ָלֶנַצח הּוא  ם  ְוַקּיָ ָחָזק 

ֲאֵרי  ְוׁשַ ּתֹות  ְוִלׁשְ ֶלֱאכֹל  ָהעֹוָלם  ְלֶזה  אנּו  ּבָ לֹא  י  ּכִ ָעָליו,  עֹוֵבר  ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  ּבְ ְוֶאָחד  ֶאָחד 

ל ֶזה ָהעֹוָלם, ַרק ִלְסּבֹל ָעָמל  ה ׁשֶ ִביל ָממֹון ְוָכבֹוד ַהְמֻדּמֶ ׁשְ לֹום, ְולֹא ּבִ ֲאוֹות ַחס ְוׁשָ ּתַ

ה  ֹמשֶׁ ם  ׂשָ ר  ֲאׁשֶ ַהּתֹוָרה  י  ּפִ ַעל  מֹו,  ׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ְויֹוְצֵרנּו  ּבֹוְרֵאנּו  ֶאת  יר  ְלַהּכִ ֵדי  ּכְ ִויִגיָעה 

ָכל ּדֹור ָודֹור ְוכּו',  ּבְ ים ׁשֶ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ְדִריִכים אֹוָתנּו ַהּצַ ּמַ ֶ ָרֵאל, ּוְכִפי ַמה ּשׁ ֵני ִיׂשְ ִלְפֵני ּבְ

ָבר  ר ּכְ ֲאׁשֶ ַחְסּדֹו, ּכַ ַרְך עֹוֵזר ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ְך ַהּשׁ ַעם, ְוַאַחר ּכָ ָכל ּפַ ֶהְכֵרַח ִלְסּבֹל ְמִרירּות ּבְ י ּבְ ּכִ

ְסָפָריו  ּבִ ֵאר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָמר",  ִלי  ַמר  לֹום  ְלׁשָ ה  "ִהּנֵ תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ָעִמים,  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ָרִאינּו 

ים )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן כ"ז ֵחֶלק ִראׁשֹון(. דֹוׁשִ ַהּקְ

ְך,  ל ּכָ ֶאְתַמֲהַמּה ּכָ י ָרחֹוק ׁשֶ ֶרת ְלֹפה, ּכִ לַֹח עֹוד ִאּגֶ ה, ֵאיְנָך ָצִריְך ִלׁשְ ְרֶאה ַעּתָ ּוְכִפי ַהּנִ
אּוַמאן,  ה  ְקדֹוׁשָ ה  ִלְקִהּלָ ֵאַלי  ֶרת  ִאּגֶ אְסט  ּפָ ָכל  ּבְ ה  ֵמַעּתָ לַֹח  ִלׁשְ ֵהר  ּזָ ּתִ ַאְך 

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵדי ׁשֶ ם, ְלַמַען ֵאַדע ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג, ּכְ ה ׁשָ ר ַנֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ ֵאר ֵהיֵטב ּכָ ְותֹוִדיֵעִני ַהּכֹל ּבַ
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ם  ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ֶביָך ִויַחּיּו אֹוִתי ּבְ ם ִמְכּתָ ָקרֹוב, ֶאְמָצא ׁשָ ם ּבְ ֵ ָאבֹוא ְלאּוַמאן ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ

בּועֹות  ה ׁשָ לׁשָ ַנִים אֹו ׁשְ עֹוד ׁשְ ם ּבְ ֵ אּוַמאן ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ְרֶאה ֶאְהֶיה ּבְ ַרְך. ּוְכִפי ַהּנִ ִיְתּבָ

נּועֹוַתי.  ָכל ּתְ י ֲאִני סֹוֵמְך ָעָליו ּבְ ְרצֹונֹו ַהּטֹוב, ּכִ ֶדֶרְך ֱאֶמת ּבִ ַרְך ַיְנֵחִני ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֵמַהּיֹום, ְוַהּשׁ

לּו אֹוִתי  לֹוֵמנּו, ְוַגם ּפֹה ִקּבְ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ ָכל ְמקֹום ּבֹוִאי ֶאת ּכָ ה ּבְ ה ֶהֱחֵייִתי ַהְרּבֵ ּוְלֵעת ַעּתָ

י ֵמעֹוָלם  ְמָחה ַהּכֹל יֹוֵתר ִמּקֶֹדם, ּכִ ׂשִ דֹוָלה, ְוָיְצאּו ִלְקָראִתי ּבְ ה ּוִבְתׁשּוָקה ּגְ ַאֲהָבה ַרּבָ ּבְ

ה  ָהיּו ִלי ַעד ֵהּנָ ּסּוִרים ׁשֶ ה. ֲאָבל ַהּיִ מֹו ַעּתָ ְך ּכְ ל ּכָ ְמָחה ּכָ ַאֲהָבה ּוְבׂשִ לּו אֹוִתי ּבְ לֹא ִקּבְ

ים,  ׁשִ ַחּלָ ְוַהּסּוִסים  ְמֹאד  ְמֻקְלָקל  ּפֹה  ֶרְך  ַהּדֶ י  ּכִ ר,  ְלַסּפֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ַעְצָמּה,  ּבְ ִסיָעה  ֵמַהּנְ

ֶזה ָהיּו  ם ּבָ י ֵכן ּגַ מֹוִני, ְוַאף ַעל ּפִ ִמים ּכָ ּיָ א ּבַ ֶרְך ְלִאיׁש ּבָ ל ִעּנּוי ַהּדֶ ּבָ ל ּכַֹח ַהּסַ ׁשַ ְמַעט ּכָ ּכִ

ה  ִבינּו ִמּזֶ ר ָלֶכם ַהּכֹל, ְלַמַען ּתָ ֲאַסּפֵ ַרְך ׁשֶ ִני ה' ִיְתּבָ ן ִויַזּכֵ עּור. ִמי ִיּתֵ ִלי ׁשִ ה ַהְרָחבֹות ּבְ ּמָ ּכַ

ה  ַמֲעׂשֵ ִמיד  ּתָ יֹום  ָכל  ּבְ טּובֹו  ּבְ ׁש  ְמַחּדֵ ַרְך  ִיְתּבָ הּוא  ְוֵאיְך  ַרְך,  ִיְתּבָ ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ ִנְפְלאֹות 

ל  ָבה ׁשֶ ּבּור ּוַמֲחׁשָ ה ּדִ ָכל ַמֲעׂשֶ ְכִלית ּבְ ית, ּוְמַצְמֵצם ֶאת ַעְצמֹו ֵמֵאין סֹוף ַעד ֵאין ּתַ ֵראׁשִ ּבְ

ז לֹו ְרָמִזים ְוכּו' ְוכּו'. ַמן ּוְמַרּמֵ קֹום ְוַהּזְ ִפי ַהּמָ ל ָאָדם ּכְ ּכָ

ין ַאזֹוְנס ִגיֶהעְרט" ]ַאָהּה! ָמה ָאנּו ׁשֹוְתִקים  ַווְייִגין ִמיר ַאז ִמיר ָהאּבִ "ִגיַוואְלד! ָוואס ׁשְ
ָעִמים  ּפְ ֶאֶלף  לֹוַמר  ֶאָחד  ל  ּכָ ָצִריְך  ְוִדּבּור  ּבּור  ּדִ ל  ּכָ ַעל  ַמְענּו[.  ׁשָ ְך  ּכָ ׁשֶ

ְואֹוי  ָלֶהם  אֹוי  ים,  ּוְמַבּזִ קֹוְרִעים  ֵהם  ָפִרים  ַהּסְ ְוֵאּלּו  ְוכּו',  ְלָעְלָמא  ָאֵתיָנא  ָלא  ִאְלָמֵלא 

ָבָריו  ּדְ ֶאת  ֱאֶמת  ּבֶ ם  ְלַקּיֵ יב  ָיׁשִ ְואֹוָתנּו  ָהֱאֶמת,  ֶאל  יֵבם  ְיׁשִ ָהַרֲחִמים  ַעל  ּבַ ם.  ְלַנְפׁשָ

ָכל ָאָדם ּוְבָכל ְזַמן ּוִבְפָרֵטי  ְכָלִלּיּות ּוִבְפָרִטּיּות ּבְ ה ּבִ ֱאֶמת, ְוֶזה ַנֲעׂשֶ ֱאָמִרים ּבֶ ים ַהּנֶ דֹוׁשִ ַהּקְ

ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת. ָרִטּיּות ּבְ ּפְ

ה  ֲעׂשֶ ימּו ְלַבְבֶכם ֵהיֵטב ַמה ּנַ ֱאָמִנים, ׂשִ לֹוֵמנּו ַהּנֶ י ׁשְ ַני ֲחִביַבי ְוָכל ַאְנׁשֵ ָמה ֹאַמר ָלֶכם ּבָ
ָהעֹוָלם ֲהֵבל  ׁשֶ יֹוְדִעים  ר ַהּכֹל  ה, ֲאׁשֶ ַהּזֶ ל ַהּפֹוֵרַח  ּצֵ ּבַ עֹוָלם ָהעֹוֵבר  ּבָ ִעם ָהָאָדם 

ַקְלְקִלים  ּמְ מֹו ׁשֶ יֶהם ְוַגם ְמַקְלְקִלים ּכְ ֲהָבִלים ַהּכֹל ָהֶבל, ְוִאם ֵאיָנם זֹוִכים ְלֵהיִטיב ַמֲעׂשֵ

ַרְך ִיְסַלח ָלֶהם  ם ִיְתּבָ ֵ ַעְצָמם, ַהּשׁ ר ֵהם יֹוְדִעים ּבְ ֲאׁשֶ ה ּכַ ף ַהּזֶ ֶהֶבל ִנּדָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבַ - ּכָ

ר ָזָכה ָלֵצאת  ת ָהֱאֶמת ֲאׁשֶ ִרים ֲעֵליֶהם ַלֲחלֹק ַעל ְנֻקּדַ ּבְ יֵבם ֶאל ָהֱאֶמת, עֹוד ִמְתּגַ ִויׁשִ

ֵרינּו ַמה  ה. ַאׁשְ עֹוָלם ַהּזֶ יַח ׁשּום ֶהֶבל ּבָ ר ֵאינֹו רֹוֶצה ְלַהּנִ ה ְלַגְמֵרי, ֲאׁשֶ ֵמַהְבֵלי ָהעֹוָלם ַהּזֶ

ן יֹוִסיף  ַפְלֵטי ָלן ֵמָהָדא, ּכֵ ִריְך ַרֲחָמָנא ּדְ ה, ּבְ ִצּפֹור ִנְמְלָטה ִמּזֶ נּו ּכְ ר ַנְפׁשֵ טֹוב ֶחְלֵקנּו ֲאׁשֶ

ל  ים טֹוִבים. ּכָ ה ּוַמֲעׂשִ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ה, ְוַלֲעסֹק ּבְ ל ֶהְבֵלי עֹוָלם ַהּזֶ ם ִמּכָ נּו ּגַ ט ַנְפׁשֵ ה' ְלַמּלֵ

ינּו ְלעֹוָלם ָאֵמן. ְיֵמי ַחּיֵ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי קעִמְכּתְ

<חודש>

רלז ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

ה ּפֹה ֵאיִני יֹוֵדַע ִלְכּתֹב ְלָך  ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ה, ּוַמה ּשׁ ְרֶאה לֹא ֶאְתַמֲהַמּה ּפֹה ַהְרּבֵ ִפי ַהּנִ ְוִהּנֵה ּכְ
ה  יַע. "יֹוָמם ְיַצּוֶ ֲחִרית ִהּגִ ת ׁשַ ִפּלַ ַנ"ל, ְוַגם ְזַמן ּתְ ִית ְמַעט ּכַ י ַהּבַ ְבּתִ י ֶזה ׁשִ ה, ּכִ ַעּתָ

ה  ּיֹום ַהּזֶ ּבַ ית ׁשֶ ה ְבֵראׁשִ יר ִחּדּוׁש ַמֲעׂשֵ דֹוָלה, ְלַהּכִ ָנה ּגְ ַכּוָ ל ּבְ ּלֵ נּו ְלִהְתּפַ ה' ַחְסּדֹו", ִויַזּכֵ

ָך" ְוכּו'. ּבֶֹקר ַחְסּדֶ יד ּבַ ם "ְלַהּגִ ּוְלַקּיֵ

ַרְך. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ָקרֹוב ּבְ ה ִלְראֹוְתֶכם ּבְ ְבֵרי ֲאִביֶכם ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

קע

ח תקצ"ה לפ"ק ְקָראקֹוב. ּלַ ׁשַ ם, אֹור ְליֹום ה' ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. לֹום ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ֶביָך  ת ָוֵאָרא, ּוָמָצאִתי ִמְכּתָ ָרׁשַ אִתי ִלְקֶריִמיְנְטׁשֹוק אֹור ְליֹום ו' ּפָ ּבָ י ְלָך ׁשֶ ַתְבּתִ ָבר ּכָ ּכְ
י ְמֹאד. ּוְבאֹותֹו  ה ָלֵאל ְוֶהֱחֵייָת ֶאת ַנְפׁשִ ִהּלָ ים ּתְ דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ָבר ֻהְחְזרּו ַהּסְ ּכְ ׁשֶ

ָעַבר, ְולֹא  ְקֶריִמיְנְטׁשֹוק ַעד ַהּיֹום ׁשֶ ם ּבִ י ׁשָ ְבּתִ ִבי, ְוִנְתַעּכַ י ְלָך ִמְכּתָ ַלְחּתִ "ל ׁשָ יֹום ו' ַהּנַ

ֵעת ָצָרה  ֲחׁשֹב, ַאְך ּבְ ֶרְסֶלב ְולֹא ֵמאּוַמאן, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּלַ ֶרת, לֹא ִמּבְ יַע ִלי ׁשּום ִאּגֶ ִהּגִ

ַחְסֵדי  ּבְ ֶ ה, ֲאָבל זֹאת ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי ַמה ּשׁ ם ַצַער ַהּזֶ אי ְצִריִכים ּגַ ַוּדַ קֹום ְיַרֵחם ּבְ זֹאת ַהּמָ ּכָ

יב ַלה' ְוכּו'; ָדם; ָמה ָאׁשִ ָפִרים ִמּיָ ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו ָהֲעצּוִמים הֹוִציאּו ַהּסְ

ָידֹו,  ַעל  ֶזה  ּכָ בּוִיים  ׁשְ ְדיֹון  ּפִ ְגַמר  ּיֻ ׁשֶ ָכה  ּזָ ׁשֶ עְרג  ַוייְנּבֶ מּוֵאל  ׁשְ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ֶחְלקֹו  ֵרי  ַאׁשְ
ְדיֹון ְנָפׁשֹות ְוַהּתֹוָרה  ר הֹוִציא ָממֹון ַעל ּפִ ֶזה, ְוָכל ֲאׁשֶ ל ָהעֹוְסִקים ּבָ ֵריֶהם ּכָ ַאׁשְ

עּו  ּוָפׁשְ ָמְרדּו  ר  ֲאׁשֶ ֶקר,  ׁשֶ ֲעִלילֹות  ּבַ ַהּמֹוְסִרים  ל  ׁשֶ ם  ְלַנְפׁשָ ְואֹוי  ָלֶהם  אֹוי  ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ

ְוַתְלִמיָדיו  ַז"ל  טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ּוְכבֹוד  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ּוְכבֹוד  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְכבֹוד  ּבִ

ְפסּו ַעל ְיֵדי  ים ּתָ דֹוׁשִ ל ְסָפָריו ַהּקְ ר ּכָ נּו ַז"ל, ֲאׁשֶ ים, ּוִבְכבֹוד ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ דֹוׁשִ ַהּקְ

ְוֶאְביֹוִנים  ים  ֲעִנּיִ ַעל  ְיַרֵחם  דֹול  ַהּגָ ּוְבַחְסּדֹו  ָרָעָתם.  ּכְ ַרע  ה  ְלעֹוׂשֶ ה'  ם  ּלֵ ְיׁשַ ְמִסיָרָתם, 

מֹו  ׁשְ י  ּכִ ָעֵלינּו,  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ מֹו  ׁשְ ְלַמַען  ְמֵהָרה  יֵענּו  ְויֹוׁשִ מֹונּו  ּכָ ִפים  ִנְרּדָ

ָכל  ְלֵעיֵני  ית  ֵראׁשִ 'ּבְ ס"ז(  )תניינא  ַהּתֹוָרה  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ָהֱאֶמת,  יק  ּדִ ַהּצַ ם  ׁשֵ ּבְ ִנְמָצא  דֹול  ַהּגָ

ַמְרנּו אֹוָתּה ְקָצת. ה ֶהָעַבר, ּוֹפה ּגָ ת ֲחֻנּכָ ּבַ ׁשַ ּה ּבְ ְרנּו ּבָ ּבַ ּדִ ָרֵאל' ׁשֶ ִיׂשְ
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ַרֲחָמיו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ב  ִסּבֵ ִלְנסַֹע,  מּוָכן  ָהִייִתי  ּוְכָבר  ַהּיֹום,  ִתי  ִטְרּדָ עֶֹצם  ּבְ ְוִהּנֵה 
ם,  י ֶאְפַרִים ְלׁשָ אְסט, ְוִנְכַנס ַרּבִ ית ַהּפָ י ֶאְפַרִים ֵנרֹו ָיִאיר ֵאֶצל ּבֵ י ִעם ַרּבִ ַסְעּתִ ּנָ ׁשֶ

ּבֹא,  ה'  יֹום  ּבְ ב  ְכּתַ ַהּנִ ְוֶאָחד  ּבֹא,  א'  יֹום  ּבְ ב  ְכּתַ ַהּנִ ֶאָחד  ָך.  ֵמִאּתְ ִבים  ִמְכּתָ ֵני  ׁשְ ּוָמָצא 

ִבים  ְכּתָ י ֶאְפַרִים, ְוָקִריִתי ַהּמִ ְמִהירּות ְלֵבית ַרּבִ י ּבִ י ְמֹאד ֵמעֶֹצם ַחְסּדֹו, ְוָנַסְעּתִ ְוִנְבַהְלּתִ

ִכי  ָביו, ַצַער ָוַנַחת, ּבְ ה ֶאְצִלי ַעל ְיֵדי ִמְכּתָ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ִבין ַמה ּשׁ ָעִמים ֵהיֵטב. ּוֵמֵאֶליָך ּתָ י ּפְ ּתֵ ׁשְ

יר ָלבֹוא ְלֹפה ַעל  עּפִ ּלֹו. ְוָהִייִתי ָאז ָטרּוד ְמֹאד ַלֲעבֹר ַהּנֶ ִבין ְולֹא ּכֻ ירֹות, ֶאֶפס ָקֵצהּו ּתָ ְוׁשִ

ְיָלה, ַוֲאִני ּכֹוֵתב  ּלַ עֹות ּבַ לֹשׁ ׁשָ ִים אֹו ׁשָ ּתַ מֹו ׁשְ אִתי ְלֹפה ְקָראקֹוב ּכְ ה ּבָ ִליַנת ַלְיָלה, ְוַעּתָ

ְוַגם  ָביו,  ְכּתָ ִמּמִ ּוִבְפָרט  ִעְנָיִנים,  ה  ּמָ ִמּכַ י  ְעּתִ ּדַ ּוִבְלּבּול  ִתי  ִטְרּדָ עֶֹצם  ּבְ ֶזה  ִבי  ִמְכּתָ ד  ִמּיָ

ְזִמין  ּיַ ֶ יְבָך ַמה ּשׁ ִחיִתי ַהּכֹל ְלָזֵרז ַעְצִמי ַלֲהׁשִ י ֵכן ּדָ ַני, ְוַאף ַעל ּפִ ל ּפָ ִאים ְלֹפה ְלַקּבֵ ים ּבָ ֲאָנׁשִ

י  ּפִ ְבָך. ַאף ַעל  ִמְכּתָ ּבְ י ְמֹאד ְמֹאד  ַנְפׁשִ ה ֶהֱחֵייָת ֶאת  ְוִהּנֵ ַחת ֻקְלמֹוִסי.  ַרְך ּתַ ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ה ַלה'  י ֵכן ֲאִני ְמַקּוֶ ַרְך ְיַרֵחם, ַאף ַעל ּפִ ם ִיְתּבָ ֵ ֲחלֶֹקת ַהּשׁ דֹול ֲעַדִין ַהּמַ ה ּגָ ּמָ הֹוַדְעּתָ ִלי ּכַ ׁשֶ

ָרה ַרֲחָמָנא  תֹוְך ַהּצָ ָאנּו רֹוִאין עֶֹצם ִנְפְלאֹות ֲחָסָדיו ּבְ ְך ְלטֹוָבה, ּוִבְפָרט ׁשֶ ַהּכֹל ִיְתַהּפֵ ׁשֶ

ה ְצִמיַחת ֶקֶרן ְיׁשּוָעה  ּמָ ַתְבּתָ ּכַ ר ּכָ ֲאׁשֶ נּו ְוֶאְצֵלנּו ְוָקרֹוב ֵאֵלינּו, ּכַ י ֲעַדִין ה' ִעּמָ ִלְצַלן, ּכִ

ה  בֹוָתיו, ְוַכּמָ י ה' ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחׁשְ ְדלּו ַמֲעׂשֵ י אּוַמאן ְוכּו'. ּוָבֶזה ָאנּו רֹוִאין ַמה ּגָ ֵמַאְנׁשֵ

ַאל  יָבה  ְוׂשֵ ִזְקָנה  ַעד  ְוַגם  נּו,  ִעּמָ ּכֹחֹו  ַוֲעַדִין  ָסִבין,  ּדְ ָסָבא  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָזֵקן  ל  ׁשֶ ּכֹחֹו  דֹול  ּגָ

ַיַעְזֵבנּו, ַעד ְוכּו'.

ָראּוי ָלֶכם,  ָהֱאֶמת ּכָ ם ֲחָזִקים ּבְ ַאּתֶ ַתְבּתָ ִלי ׁשֶ ָבר ּכָ ה ָלֵאל ּכְ ִהּלָ ק ֶאְתֶכם ּתְ ְוִהּנֵה ְלַחּזֵ
יחֹות  ַהּשִׂ ּבְ ַעְצְמָך  ה  ְמַחּיֶ ה  ַאּתָ ׁשֶ ִלי  ַתְבּתָ  ּכָ ׁשֶ ֶזה  ּבָ י  ַנְפׁשִ ֶאת  ֶהֱחֵייָת  ּוְמֹאד 

ה ַעל ְיֵדי ִרּבּוי  ּכָ נּו ְרפּוָאה ַלּמַ ַרְך ְלֻכּלָ ם ִיְתּבָ ֵ ים ַהּשׁ ָבר ִהְקּדִ י ּכְ י ְלַדְעּתִ ָבר, ּכִ ַמְעּתָ ִמּכְ ָ ּשׁ ׁשֶ

ּיֹות  ֲעׂשִ ִנים ַעד ַהּיֹום. ְוָכל ַהּתֹורֹות ְוַהּמַ ה ׁשָ ּמָ ֶכם ֶזה ּכַ י ִעּמָ ְרּתִ ּבַ ּדִ דֹוׁשֹות ׁשֶ יחֹות ַהּקְ ַהּשִׂ

ְלַהֲחיֹות  ְוַדי  י  ּדַ ָלֶכם  ֵיׁש  ם  ֻכּלָ ּבְ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ נּו  ּכָ ּזִ ׁשֶ דֹוׁשֹות  ַהּקְ ִפּלֹות  ְוַהּתְ דֹוׁשֹות  ַהּקְ

ּגֶֹדל  ַעל  יֹום  ָכל  ּבְ ד  ְלַרּקֵ ה  ַעּתָ ְצִריִכים  ם  ַאּתֶ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ַהּזֹאת,  ָצָרה  ֵעת  ּבְ ם  ּגַ ֶכם  ַנְפׁשְ

ת ָהֱאֶמת  לֹום ַעל ְנֻקּדַ ִדים ַחס ְוׁשָ ְהיֹות ִמְתַנּגְ ְלנּו ִמּלִ ּצַ ּנִ ְיׁשּוָעתֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ָהֲעצּוִמים, ׁשֶ

ה ֵיׁש ִלי  ָמָלנּו. ּוְלֵעת ַעּתָ ר ּגְ ַעל ּכֹל ֲאׁשֶ ם ה' ּכְ ה ְנַקּדֵ ּמֶ ר, ּבַ ַדּבֵ ֶזה ְוכּו'. ַמה ּנֹאַמר ּוַמה ּנְ ּכָ

י  ְעּתִ ה ּדַ יַע ִלי, ְוִהּנֵ יֶלעט לֹא ִהּגִ ֶרְסֶלב, ְוַגם ַהּבִ ֶרת ִמּבְ ֵאין ִלי ֲעַדִין ׁשּום ִאּגֶ ֶ ה ּשׁ ִיּסּוִרין ִמּמַ

ה. ָלל ַעּתָ ֵאיָנּה ְצלּוָלה ּכְ

דֹוָלה ְלַאֲחִריֵתנּו. ְוִאם  ְקָוה ּגְ ְתֶכם, ְוֵיׁש ּתִ ָכר ִלְפֻעּלַ י ֵיׁש ׂשָ ֶכם, ּכִ י ה' ִעּמָ ִחְזקּו ְוִאְמצּו ּכִ
ים, ּתּוְכלּו ְלַנֵחם ַעְצְמֶכם  דֹוׁשִ ָפָריו ַהּקְ ה ַאַחת ִמּסְ ימּו ְלַבְבֶכם ְלתֹוָרה ְקדֹוׁשָ ׂשִ ּתָ
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דֹול, ְוֵיׁש  ְזכּותֹו ַהּגָ יל אֹוָתנּו ֵמֶהם ּבִ ּצִ ּיַ רֹות ָהעֹוְברֹות ָעֵלינּו. ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה ׁשֶ ל ַהּצָ ַעל ּכָ

ָלל. ים ּכְ ַנאי ַמְסּכִ ר ַאְך ֵאין ַהּפְ ה ְלַדּבֵ ִלי ַהְרּבֵ

ְמָחה. לֹום ְוׂשִ ים ְוׁשָ ַחּיִ ה ִלְראֹוְתֶכם ְמֵהָרה ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ם  ְרּתָ ּכֻ ּוַמׂשְ ֳעָלם  ּפָ ם  ּלֵ ִויׁשַ ֶהם  ִעּמָ ה'  ְיִהי  ֶעְזָרֵתנּו,  ּבְ ָהעֹוְמִדים  ֶרְסֶלב  ּבְ י  ַאְנׁשֵ ְלָכל  לֹום  ְוׁשָ

א ָלֶנַצח ָאֵמן. ֶזה ּוַבּבָ פּוָלה, ְוִיְזּכּו ְלָכל טּוב ּבָ ּכְ

ִעְנַין  ְכָלל ּוִבְפָרט, ּוְביֹוֵתר ּבְ ָעְברּו ָעַלי ְוָעֵלינּו ּבִ ָכל ִעְנְיֵני ִיּסּוִרים ּוִבְלּבּוִלים ׁשֶ ְוִהּנֵה ּבְ
ָנה ַעד  ָ ִמים ִמן ַאַחר רֹאׁש ַהּשׁ ֵאּלּו ַהּיָ ָעְברּו ּבְ דֹוִלים ׁשֶ ָחִדים ַהּגְ רֹות ְוַהּפְ עֶֹצם ַהּצָ

ה  ּמֶ ה ַעְצִמי ַרק ּבַ ָכל ֶזה ֲאִני ְמַחּיֶ ֹוְנִאים ְוכּו', ּבְ ֲחלֶֹקת ְוַהּשׂ ַהּיֹום, ִמּגֶֹדל ִהְתעֹוְררּות ַהּמַ

ׁש ַלֲהִמיתֹו ה'  יק ּוְמַבּקֵ ּדִ ע ַלּצַ ים לז( "צֹוֶפה ָרׁשָ ִהּלִ סּוק )ּתְ ָאַמר הּוא ַז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן רח( ַעל ּפָ ׁשֶ

ים  ֵאין ָיכֹול ְלַהְנׁשִ ְכָסה ַעד ׁשֶ ּמִ ים ּבַ ַתב. ֲאָבל ֵהם ַמְרּבִ ּכָ ֶ ם ַמה ּשׁ ן ׁשָ ָידֹו", ַעּיֵ לֹא ַיַעְזֶבּנּו ּבְ

ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ֵעיֵנינּו. ּוְצִריִכין ְלַהֲאִמין ׁשֶ ה ּבְ ָידֹו; ְוֶזה ָאנּו רֹוִאים ַעּתָ לֹום ה' לֹא ַיַעְזֵבּנּו ּבְ ַחס ְוׁשָ

ֶאת  ַלֲעקֹר  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ רֹוִצים  ֶ ּשׁ ַמה  ֲאָבל  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ְלָכל  דֹוָלה  ּגְ ְלטֹוָבה  אי  ַוּדַ ּבְ הּוא 

ר  ֲאׁשֶ ר ּכַ ׁשֵ ֱאֶמת ִלְהיֹות ִאיׁש ּכָ ְרֶצה ּבֶ ּיִ אי ִמי ׁשֶ ָיָדם. ּוְבַוּדַ ֲעֶלה ּבְ ַעְצָמם ְלַגְמֵרי ֶזה לֹא ּתַ

ה  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ י ַהּתֹוָרה  ּפִ יטּות ַעל  ּוִבְפׁשִ ְתִמימּות  ּבִ ֵליֵלְך  ַז"ל,  נּו  ְוַרּבֵ הֹוָרנּו ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו 

יּוַכל ִלְמנַֹע אֹותֹו  אי לֹא  ַוּדַ ּבְ ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל,  ְסרּו ָלנּו  ּמָ ׁשֶ ּוְכמֹו  לֹום  ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ

ָרּה;  ּבְ ּלֹא יּוַכל ְלׁשַ ֵאין ְלׁשּום ָאָדם ְמִניָעה ׁשֶ ח ׁשֶ ָלל ֻמּנָ ָבר ַהּכְ י ּכְ עֹוָלם, ּכִ ּבָ ׁשּום ְמִניָעה ׁשֶ

לּו  ּלְ ִמים ַהּקֹוְדִמים ִהְתּפַ ּיָ ּבַ ה ֵמַהְיֵרִאים ׁשֶ ם ַהְרּבֵ יִחידּות, ֲהלֹא ּגַ ל ּבִ ּלֵ ְצָטֵרְך ְלִהְתּפַ ְוִאם ּתִ

ם )ישעיה כו, כ(  י ָלֶכם ְלַקּיֵ ַתְבּתִ לּו; ּוְכָבר ּכָ ְלּבְ ּלֹא ִיְתּבַ ִצּבּור ׁשֶ ל ּבְ ּלֵ יִחידּות, ְולֹא ָרצּו ְלִהְתּפַ ּבִ

ּתּוְכלּו  ְזַמן  ֵאיֶזה  עֹוד  ּבְ ׁשֶ ִיְהֶיה  טּוַח  ּבָ ֶכם  ִלּבְ ְוָנכֹון  ַזַעם",  ַיֲעבֹר  ַעד  ֶרַגע  ִכְמַעט  "ֲחִבי 

ֲעֵליֶהם  ְלִוים  ַהּנִ ִרים  ׁשֵ ַהּכְ ְוָכל  יִקים  ּדִ ַהּצַ ְוָכל  ְרצּו;  ּתִ ׁשֶ ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ּבֵ ֵאיֶזה  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ

ַנאי  ּפְ ְוֵאין  ְלָוה;  ׁשַ ְוסֹוָפן  ִיּסּוִרים  ָתם  ִחּלָ ּתְ י  ּכִ ה,  ְוָכֵהּנָ ה  ֵהּנָ ּכָ ֲעֵליֶהם,  ֲעבֹר  ּיַ ׁשֶ ֶהְכֵרַח  ּבְ

ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר.

"ל. ָנָתן ַהּנַ
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קעא

עהִרין. יָרה אֹור ְליֹום א' תקצ"ה לפ"ק ְטׁשֶ ת ׁשִ ּבַ ַרְך, מֹוָצֵאי ׁשַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ַני ּוְנָכַדי  לֹום ַלֲאהּוַבי ַאַחי ְוֵרַעי אֹוֲהִבים ֶנֱאָמִנים ְוֶנֱחָמִדים מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי ֲחֵבַרי ְוַתְלִמיַדי ּבָ ׁשָ

ן ְיִהי ָרצֹון. א ָלֶנַצח ָאֵמן ּכֵ ֶזה ּוַבּבָ לֹום ְוָכל טּוב ּבָ ים ְוׁשָ ָרָכה ַחּיִ ם ַיַעְמדּו ַעל ַהּבְ ּלָ ְחיּו, ּכֻ ּיִ ׁשֶ

ֶכם, ִמיִדיִדי  ִבים ֵמִאּתְ ְכּתָ ל ַהּמִ י ּכָ ְלּתִ ה ֶזה ָסמּוְך ִקּבַ ַמע ֲאֵליֶכם ה'. ִהּנֵ ְמעּו ֵאַלי ְוִיׁשְ ׁשִ
ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ ער  ּבֶ ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ּוִמיִדיִדי  יֶלעט,  ַהּבִ ִעם  עְרג  ַווייְנּבֶ מּוֵאל  ׁשְ י  ַרּבִ

דֹולֹות ּוָמרֹות  ם ְמֵלִאים ְזָעקֹות ּוְצָעקֹות ּגְ י ַזְלָמן. ְוֻכּלָ י יֹוֵסף ֲחַתן ַרּבִ לֹום ַרּבִ ת ׁשְ ּוְפִריׂשַ

ְטנּוִני  ַחת ַאֲהָבִתי ִיׂשְ ם, "ּתַ רֹוְדִפים אֹוָתנּו ּוִבְפָרט אֹוִתי ׂשֹוְנַאי ִחּנָ ַעל עֶֹצם ָהְרִדיפֹות ׁשֶ

רֹות ָהָיה ָלנּו ַהְרָחבֹות ִויׁשּועֹות ִנְפָלאֹות  תֹוְך עֶֹצם ַהּצָ ים קט, ד(. ֲאָבל ּבְ ִהּלִ )ּתְ ה"  ַוֲאִני ְתִפּלָ

ל  ּכָ ַלה'  יב  ָאׁשִ ָמה  ַחי,  ְלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ָפִרים  ַהּסְ ְלהֹוִציא  ֲחָסָדיו  רֹב  ּבְ ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ְונֹוָראֹות, 

ֶריָך, ְיִדיִדי  י לֹא ָהָיה ֵנס ָקָטן. ַאׁשְ דֹול ַעל ֶזה ּכִ ְגמּולֹוִהי ָעָלי. ָראּוי ָלנּו ַלֲעׂשֹות ּפּוִרים ּגָ ּתַ

ֵחֶלק  לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ְוֵרַעי  ַאַחי  ֵריֶכם  ַאׁשְ ָיְדָך,  ַעל  ס  ַהּנֵ ְגַמר  ּיֻ ׁשֶ ִכיָת  ּזָ ׁשֶ מּוֵאל  ׁשְ י  ַרּבִ

ה ְוכּו'. דֹוׁשָ ַלת ְנָפׁשֹות ְותֹוָרה ַהּקְ ַהּצָ ּבְ

]ִּכי ַהַּמֲעֶׂשה ָהָיה ָּכְך, ֶׁשְּבַׁשַּבת ֲחֻנָּכה ֶׁשל ַהָּׁשָנה ַהּזֹאת ָּפָרַׁשת ִמֵּקץ ִּבְסֻעָּדה ְׁשִליִׁשית, ֵּתֶכף ֶׁשִהְתִחיל 

מֹוֵרנּו ַרִּבי ָנָתן ַז"ל לֹוַמר ּתֹוָרה, ֵּגרּו ָעָליו ַהּׂשֹוְנִאים ַהַּמֲעִליִלים ַהַּנ"ל ֶאת ָהָאדֹון ַהַּגאַראְדִניְטֶׁשע ְוִסֵּבב 

ֶאת ַהַּבִית ֶׁשּלֹו ִעם ַאְנֵׁשי ַחִיל. ְוַהַּבִית ָהָיה ָמֵלא ָאז ִמֶּפה ֶאל ֶּפה ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהְּכֵׁשִרים, ֶׁשָּבאּו ִלְׁשמַֹע 

ַׁש"ס  ַהְינּו  ֵמַהִּנְדָּפִסים  ֵהן  ַהְרֵּבה  ְסָפִרים  ְוַגם  ִלְתִפיָסה,  ְנָפׁשֹות  ַּכָּמה  ַהַּנ"ל  ָהָאדֹון  ְוָלַקח  ָקְדׁשֹו.  ִּדְבֵרי 

ּופֹוְסִקים ְוכּו', ְוֵהן ִמְכָּתָביו. ְוָהָיה מֹוֵרנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָאז ְּבַסָּכָנה ְּגדֹוָלה ַוֲעצּוָמה. ּוְביֹום ב' ֶׁשְּלַאַחר 

ְּבֵהָחֵבא  ִלְברַֹח  ְוֻהְכַרח  ְּבַעְצמֹו,  ַז"ל  מֹוֵרנּו  ֶאת  ִלְתִפיָסה  ִליַקח  ַהַּנ"ל  ָהָאדֹון  ָרָצה  ַהַּנ"ל,  ֲחֻנָּכה  ַׁשַּבת 

ְלאּוַמאן, ּוִמָּׁשם ִלְטֶׁשְעִרין, ַּכֲאֶׁשר ְיבַֹאר ְלַהָּלן ְקָצת. ְוֶזה ִּתְמָצא ִּבְתִחַּלת ִהְלכֹות ָּדִגים ֲהָלָכה ה' ְּבִלּקּוֵטי 

ֲהָלכֹות יֹוֶרה ֵּדָעה, ֶׁשָּכַתב ָׁשם ֶׁשִּנְתַחְּבָרה ְּבֵעת ָהַרַעׁש ְוַהְּבִריָחה, ַהְינּו ָהַרַעׁש ְוַהְּבִריָחה ַהּזֹאת ֶׁשָּבַרח 

ָאז ִלְטֶׁשְעִרין ַּכַּנ"ל. ְוַאַחר ָּכְך ִרֵחם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ֶׁשָּיְצאּו ַהְּנָפׁשֹות ֵמַהְּתִפיָסה עֹוד ְּבֶזה ַהָּׁשבּוַע ֶׁשְּלַאַחר 

ַׁשַּבת ֲחֻנָּכה ֵּתֶכף, ַאְך ָּכל ַהְּסָפִרים ָהָיה ְּבַסָּכָנה ַעד ָסמּוְך ְלַׁשַּבת ִׁשיָרה. ּוְבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך הֹוִציאּו 

אֹוָתם ַּגם ֵּכן ִמָּיָדם, ְוֹלא ֶנֱאַבד ֵמֶהם ַרק ֶּכֶרְך ֶאָחד ִמִּלּקּוֵטי ֲהָלכֹות יֹוֶרה ֵּדָעה ֵמֶאְמַצע ִהְלכֹות ְׁשִחיָטה 

ֲהָלָכה ה' ַעד ִהְלכֹות ָּדִגים ֲהָלָכה ה'. ְוֶזה ִּתְמָצא ֶׁשַּבֵּסֶפר ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות יֹוֶרה ֵּדָעה ַהִּנְדַּפס, ֶנֱחָסר ֲהָלָכה 

ה' ַעד ִהְלכֹות ָּדִגים ִּכי ֶנֱאָבד ָאז. ְוַגם ַהִּלּקּוֵטי ֵעצֹות ְּכַתב ַיד מֹוֵרנּו ַז"ל ֶנֱאַבד ַּגם ֵּכן ָאז. ָהַרֲחָמן ַיִּציֵלִני 

ֵמַעָּתה ִמָּכל ִמיֵני ֲאֵבידֹות ָאֵמן[

ִסיָעה  ל ּפְ ב ְלַמְעָלה ְלטֹוָבה, ּכָ ֵניֶהם ַהּכֹל ֶנֱחׁשָ ׁשְ ָממֹונֹו אֹו ּבִ גּופֹו אֹו ּבְ ַרח ּבְ ּטָ ֵהן ִמי ׁשֶ
ַאַחת  ֶזה  ַעל  ְוהֹוֵצאֶתם  ם  ַרְחּתֶ ּטְ ׁשֶ רּוָטה  ּפְ ְוָכל  נּוָעה  ּתְ ְוָכל  ּבּור  ּדִ ְוָכל  ּוְפִסיָעה 

ְוַגם  ְלדֹורֹוָתם.  ְוִלְבֵניֶהם  ָלֶהם  ָלַעד,  ֲעֹמד  ּתַ ִצְדָקָתם  ְלטֹוָבה,  ּבֹון  ֶחׁשְ ִלְמצֹא  ְלַאַחת 

ֵרָדִתי  ּפְ ִמּיֹום  ָלֶזה  ֵעיַני  לּו  ּכָ י  ּכִ י ְמֹאד ְמֹאד,  ַנְפׁשִ ִלי ֶהֱחִייֶתם ֶאת  ם  ַלְחּתֶ ְ ּשׁ ׁשֶ יֶלעט  ַהּבִ
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ְקָראקֹוב  יו ּבִ ְלּתִ ּבַ ּקִ "ל ׁשֶ י ַעד יֹום ד' ַהּנַ ְבּתִ ְתַעּכַ ּנִ ב ִסּבֹות ׁשֶ ַרְך ְמַסּבֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֶכם, ְוַהּשׁ ֵמִאּתְ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרְך,  ִיְתּבָ ָחה ִנְפָלָאה ֵמִאּתֹו  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ם ְלָכאן. ְוַהּכֹל  ָ ָהִייִתי מּוָכן ִלְנסַֹע ִמּשׁ ֵעת ׁשֶ ּבְ

לֹום. בֹוִאי ְלֵביִתי ְלׁשָ ם ּבְ ֵ ר ָלֶכם ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ֲאַסּפֵ

ה ָלֵאל ַהּכֹל ַעל ָנכֹון ּפֹה,  "ל, ּוְתִהּלָ ת ַהּנַ ּבָ לֹום ַעל ׁשַ אִתי ְלֹפה ְלׁשָ ה ָלֵאל ּבָ ִהּלָ ְוִהּנֵה ּתְ
ֲחלֶֹקת  ָלל ַרַעׁש ַהּמַ ה ּוְמַצְפֵצף, ְוֵאין ׁשֹוְמִעין ּכְ ּוְבָכל ְסִביבֹות ֵאּלּו ֵאין ּפֹוֶצה ּפֶ

ה.  ִמּזֶ ָלל  ּכְ ׁשֹוְמִעים  ֵאין  ּוְסִביבֹוֶתיָה  אְלֶיע  ְזַלאֶטעּפָ ּבִ ם  ּגַ ָמע  ׁשְ ַהּנִ ּוְכִפי  ְסִביבֹוֵתינּו.  ּבִ ׁשֶ

ים  דֹוׁשִ ָבָריו ַהּקְ ם ִהְתִחילּו ְקָצת ִלְכנֹס ּדְ ָ ּשׁ ְסִביבֹוֵתינּו, הּוא ֵמֲחַמת ׁשֶ ּבִ ֲחלֶֹקת ׁשֶ ר ַהּמַ ְוִעּקַ

ַעל  ר  ְלַדּבֵ ין  ִמּלִ ָמֵלא  ְטִני  ּבִ ה  ְוִהּנֵ ְך.  ּכָ ל  ּכָ רּו  ִהְתּגָ ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ְוכּו',  ִרים  ׁשֵ ּכְ ה  ּמָ ּכַ ֵלב  ּבְ

ה, ֵאיְך  ה ַהְרּבֵ ֶכם ַהְרּבֵ ר ִעּמָ י ְלַדּבֵ ְמּתִ ָבר ִהְקּדַ י ּכְ ֶכם, ַאְך ֵאיִני יֹוֵדַע ֵמֵהיָכן ְלַהְתִחיל ּכִ ִלּבְ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָהרֹוֶצה ְלִהְתָקֵרב  ל ָהעֹוָלם עֹוְמִדים ֶנֶגד ּכָ ר ְמִניעֹות, ְוֵאיְך ּכָ ּבֵ ְצִריִכין ְלׁשַ

ָעִרים  ֵקִנים ְוַהּנְ לֹוֵמנּו ַהּזְ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ דֹול ַז"ל, ּוְכָבר ָסְבלּו ּכָ מֹו ַהּגָ ֵאֵלינּו ְוִלְהיֹות ִנְקָרא ַעל ׁשְ

חּו ַעל ְיֵדי ֶזה  ה ִנּדְ ה; ְוַכּמָ ה ְמֹאד ְמֹאד ֵמעֹוָדם ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ַצַער ּוְמִרירּות ְוִיּסּוִרים ַהְרּבֵ

ֵרי ֶחְלָקם. ֵריֶהם ַאׁשְ ֲארּו ַעל ָעְמָדם ַאׁשְ ׁשְ ּנִ ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ֲאָבל אֹוָתן ׁשֶ

ה,  ם ֲעַדִין ַצַער ּוְמִרירּות ּוְמִניעֹות ַעד ֵהּנָ ׁש, לֹא ְטַעְמּתֶ ֶרְסֶלב ַמּמָ י ִעיר ּבְ ם ַאְנׁשֵ ְוַאּתֶ
ְמִניעֹות  ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  ֲעבֹר  ּיַ ׁשֶ ַהֶהְכֵרַח  ְוֵרַעי,  ַאַחי  ָלֶכם  ה  ֶאֱעׂשֶ ָמה  ה  ְוַעּתָ

ַמה  רֹוִאים  ם  ַאּתֶ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶהם,  ּבָ ֲעֹמד  ּיַ ׁשֶ ִמי  ֵרי  ַאׁשְ ִזְקָנתֹו,  ַעד  ֵמעֹודֹו  ַרּבֹות  ְוִנְסיֹונֹות 

ּנּו  ֵמִהים ְוׂשֹוֲחִקים ִמּמֶ ִדים, ּתְ ל ָהעֹוָלם ֲאִפּלּו ִמְתַנּגְ ר ּכָ ה ִחְנֶקיס, ֲאׁשֶ ה ִעם ֹמשֶׁ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ּשׁ

יבֹו ֶאל ָהֱאֶמת  ַרְך ְיַרֵחם ָעָליו, ִויִקימֹו ִויׁשִ ם ִיְתּבָ ֵ תֹוא ִמְכָמר; ַהּשׁ ְך ּכְ ל ּכָ ְחַלק ְוָנַפל ּכָ ּנֶ ׁשֶ

ל ָצרֹוֵתינּו.  ֶלת ִמּכָ דֹוָלה ּוְכפּוָלה ּוְמֻכּפֶ ית ּגְ ה ָצָרתֹו ִהיא ָצָרה ֲאִמּתִ ְמֵהָרה, ֲאָבל ְלֵעת ַעּתָ

ה,  ֵאּלֶ ּיֹות ּכָ אֹוֵבד. ּוְכָבר ָהיּו ְלעֹוָלִמים ַמֲעׂשִ ֶ ָכל יֹום ַמה ּשׁ ם ּבְ ִחּנָ אֹוֵבד ּבְ אֹוי ְלִזְקָנתֹו ׁשֶ

ֲהֵרי' ְוכּו'. ְוַגם  ַעְצְמָך ַעד יֹום מֹוְתָך ׁשֶ ֲאִמין ּבְ ָנה 'ַאל ּתַ ׁשְ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל ַעל ַהּמִ מֹו ׁשֶ ּכְ

ם ה'  ה ְנַקּדֵ ּמֶ ְמֻפְרָסם; ּבַ סֹוף ָיָמיו ּכַ ְדָחה ּבְ ּנִ אְלִפיר ְוכּו' ׁשֶ ָסמּוְך ְלָיֵמינּו ֵאַרע ִעם ָהַרב ִמּבַ

יָבה ֱאלִֹקים ַאל ַיַעְזֵבנּו ַעד  ה, ְוַגם ַעד ִזְקָנה ְוׂשֵ ֵצל ִמּזֶ ִכינּו ְלִהּנָ ּזָ ָמָלנּו ׁשֶ ר ּגְ ל ֲאׁשֶ ַעל ּכָ ּכְ

ים ַהְמקָֹרִבים ּוְקׁשּוִרים  ּיִ ֶרְסְלֶבר ֲחִסיִדים ָהֲאִמּתִ ין ּבְ ֵצא ַנְפׁשֹוֵתינּו ּבֵ ּתֵ יד ְוכּו', ַעד ׁשֶ ַאּגִ

דֹוׁש ַז"ל. מֹו ַהּקָ ׁשְ ּבִ

ְוָהֱאֶמת  ר  ׁשָ ַהּיָ ֶרְך  ּדֶ ּבַ אֹוָתנּו  מֹוִליְך  ַז"ל  דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ ׁשֶ יֹוֵדַע,  הּוא  ְלָבבֹות  ּובֹוֵחן 
ק ַעל ָעְמדֹו  ֶכל ִנְפָלא ְוֵעצֹות ֲעֻמּקֹות ְמֹאד ְלִהְתַחּזֵ יטּות ּוְבׂשֵ ְתִמימּות ּוִבְפׁשִ ּבִ
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ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ְסָפָריו  ּבִ ְמבָֹאר  ּכַ ה,  ּפֶ ַעל  ּבְ ְוׁשֶ ְכָתב  ּבִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ם ֶאת  ְלַקּיֵ ִמיד,  ּתָ

ֶדֶרְך ִנְפָלא ֶוֱאֶמת ְוכּו'.  ים ּבְ דֹוׁשִ ָרִכים ַהּקְ ל ַהּדְ ּדֹות ּוִמּכָ ל ַהּמִ ְצוֹות ּוִמּכָ ל ַהּמִ ר ִמּכָ ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ

אן. ֶזה ּכָ ְוֵאין ְלַהֲאִריְך ּבָ

ל ָהעֹוָלם  ּכָ ׁשֶ ה  ִמּזֶ ה  ַהְרּבֵ י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ָבר  ּכְ ׁשֶ ם  ְיַדְעּתֶ ם  ַאּתֶ ַוֲהלֹא  ר,  ְנַדּבֵ ּוַמה  ּנֹאַמר  ַמה 
ר  ֲאׁשֶ ּכַ רֶֹגז",  ַבע  ּוׂשְ ָיִמים  ְקַצר  יּוָלד,  ְלָעָמל  ָאָדם  י  "ּכִ ּוַמְכאֹובֹות,  ִיּסּוִרים  ָמֵלא 

ֶזה. ה ּבָ י ַהְרּבֵ ְרּתִ ּבַ ָבר ּדִ ּכְ

י ֵכן  נּו, ְוַאף ַעל ּפִ ּלָ ֲחלֶֹקת ׁשֶ ָלל ַהּמַ י ֵאין ׁשֹוְמִעים ּכְ ָעַבְרּתִ ָכל ְסִביבֹות ֵאּלּו ׁשֶ ְוִהּנֵה ּבְ
ֵהן  ְרָנָסה,  ַהּפַ ְוַדֲחקּות  דֹולֹות  ּגְ ּוְטָרדֹות  ְוִיּסּוִרים  ְוָצרֹות  ַצַער  ְמֵלִאים  ם  ּלָ ּכֻ

ֵאין  ָכל ָהֲעָירֹות ׁשֶ ּבְ ים ְוָהֶאְביֹוִנים ׁשֶ ל ָהֲעִנּיִ ים ּכָ לֹוֵמנּו; ּוָמה עֹוׂשִ י ׁשְ ִדים ֵהן ַאְנׁשֵ ְתַנּגְ ַהּמִ

ִמים.  ּוִמְתַקּיְ ים  ַחּיִ ֵהם  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ָלל,  ּכְ ה  ִקְצּבָ ם  ׁשָ ְוֵאין  ֶקַמח  ׁשּום  ָלֶהם  חֹוְלִקים 

ְקחּו  ּלָ ֶ יֹון ַמה ּשׁ ב ְלִנּסָ ֶכם, ִיְהֶיה ֶנֱחׁשָ י ִעּמָ ְרּתִ ּבַ ּדִ יחֹות ׁשֶ ל ַהּשִׂ ַאֲחֵרי ּכָ ַעת ׁשֶ ֲהַיֲעֶלה ַעל ַהּדַ

ָחָזק ַעל ָעְמדֹו  אי  ַוּדַ ּבְ ֶכל ְקָצת הּוא  ׂשֵ ׁש לֹו  ּיֵ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ ּוֶבֱאֶמת  ים.  ֵמָהֲעִנּיִ ַמח  ַהּקֶ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ם(, ַהּשׁ ְעּתָ ֶהֱעִבירּו אֹוָתם )ַעל ּדַ ָלל, ַרק ֵאיֶזה ׁשֹוִטים ׁשֶ יֹון ּכְ ב ֶאְצלֹו ְלִנּסָ ְוֵאינֹו ֶנֱחׁשָ

יֵבם ֶאל ָהֱאֶמת. ְיַרֵחם ֲעֵליֶהם ִויׁשִ

י  ּלֹא ִיְהֶיה ׁשּום ֶאָחד ֵמַאְנׁשֵ נּו ַז"ל ׁשֶ ְרצֹון ַרּבֵ ם ׁשֶ ָבר ְיַדְעּתֶ ִדים ֲהלֹא ּכְ ִעְנַין ַהְמַלּמְ ְוַגם ּבְ
ִזְכרֹוָנם  ַאְייִזיק  מּוֵאל  ׁשְ י  ְוַרּבִ אׁשֹוב  ִמּדָ יּוְדל  י  ַרּבִ ְיִדיֵדנּו  ַוֲהלֹא  ד.  ְמַלּמֵ לֹוֵמנּו  ׁשְ

יחּו  ּגִ ִהׁשְ ְולֹא  דֹול,  ּגָ ְוַדֲחקּות  ֲעִנּיּות  ְנעּוֵריֶהם  ּבִ ָסְבלּו  לֹוֵמנּו,  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ָאר  ּוׁשְ ִלְבָרָכה 

י  ה ָלֵאל. ְוֵכן ָאנִֹכי ֶהָעִני ְוָהֶאְביֹון ִהְפַקְרּתִ ִהּלָ מּו ּתְ י ֵכן ִנְתַקּיְ ָלל, ְוַאף ַעל ּפִ ִעיָרם ֲעֵליֶהם ּכְ ּבְ

ה. עֹוָלם ַהּזֶ ם ּבָ ָלל ּגַ י ַעל ְיֵדי ֶזה ּכְ ם לֹא ִהְפַסְדּתִ ֵ י ֵאָליו ַז"ל, ּוָברּוְך ַהּשׁ ְתָקַרְבּתִ ּנִ ׁשֶ ְרָנָסִתי ּכְ ּפַ

אֹוִתי,  ּוַמְפִחיִדים  ֲאִרים  ִמְתּפָ ֵהם  ֶ ּשׁ ַמה  ַצֲעִרי  ַעל  ּוִמְצַטֲעִרים  ּדֹוֲאִגים  ם  ַאּתֶ ר  ַוֲאׁשֶ
ם  ֵ ְלַהּשׁ ה  ַהְרּבֵ ְוִלְזעֹק  ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ָצָרִתי,  ּבְ ְלִהְצַטֵער  ְצִריִכין  ם  ַאּתֶ ׁשֶ ָהֱאֶמת 

גּוף ָוֶנֶפׁש  ְחּבּולֹות ּוְבָכל ַהּכֹחֹות ּבְ ָכל ַהּתַ ל ּבְ ּדֵ ּתַ יֵלִני ֵמאֹוְיַבי ּוֵמרֹוְדַפי, ּוְלִהׁשְ ּצִ ּיַ ַרְך ׁשֶ ִיְתּבָ

ֲחִדים יֹוֵתר  ם ִמְתּפַ ְבֶכם ַאּתֶ ִפי ִמְכּתַ לֹום. ֲאָבל ּכְ ׁשָ ְבֶרְסֶלב ּבְ ב ּבִ אּוַכל ֵליׁשֵ ֹאֶפן ׁשֶ ּוָממֹון, ּבְ

י  ִעּמִ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ְפָלאֹות  ְוַהּנִ ים  ּסִ ְוַהּנִ ַהְיׁשּועֹות  ּגֶֹדל  ַעל  ָלל  ּכְ יִחים  ּגִ ַמׁשְ ם  ַאּתֶ ְוֵאין  אי,  ִמּדַ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ה ַהּשׁ ָעׂשָ ְפָלאֹות ְוַהּטֹובֹות ׁשֶ דֹוִלים ְוַהּנִ ים ַהּגְ ּסִ ָבר, ּוִבְפָרט עֶֹצם ַהּנִ ֶכם ִמּכְ ְוִעּמָ

ָפִרים  ל ַהּסְ ִכינּו ְלהֹוִציא ּכָ ּזָ תֹוְך ְמעֹוף ָצָרה ּוְמצּוָקה ַהּזֹאת, ׁשֶ ְיָקא, ּבְ ִמים ָהֵאּלּו ּדַ ּיָ נּו ּבַ ִעּמָ

ה  ָעׂשָ ׁשֶ ְפָרִטּיּות  ּבִ ְוַהְיׁשּועֹות  ים  ּסִ ַהּנִ ָאֵרי  ׁשְ ַבד  ִמּלְ ָהֲאסּוִרים,  ית  ִמּבֵ ָפׁשֹות  ַהּנְ יל  ּוְלַהּצִ
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ִיּסּוִרים  ָכל יֹום ָהָיה ִלי  ּבְ ְמַעט  ּכִ י  ּכִ ה.  ַהּזֶ ֶרְך  ּדֶ ּבַ י ָעְבִרי  ִמים ָהֵאּלּו ִמּדֵ ּיָ ּבַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

דֹול  ֵמַע. ּוְבַחְסּדֹו ַהּגָ ַעם, ֶזה ָעִני ָקָרא ַוה' ׁשָ ָכל ּפַ ַרְך ָעַזר ִלי ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶרְך, ְוַהּשׁ ּדֶ נֹות ּבַ ְוַסּכָ

ִריַקת  ּוִמּזְ ָבר.  ּדָ ִלי  ַלֲעׂשֹות  יּוְכלּו  ְולֹא  ְבֶרְסֶלב  ּבִ ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ב ִאם  אי ֵאׁשֵ ַוּדַ ּבְ ׁשֶ יִתי,  ִקּוִ

ּבֹר ַחּלֹונֹות  ָבר ִלׁשְ ר ַהּדָ ם ָלֶהם ֵיׁש ַחּלֹונֹות, ְוִאם ֻהּתַ י ּגַ ְך ְוכּו', ּכִ ל ּכָ ַחד ּכָ ֲאָבִנים ֵאין ּפַ

ּפֹט ַעל ֶזה,  יָסר ָירּום הֹודֹו ִלׁשְ ֱאֶמת ֵמֹחק ַהּקֵ ְבֶרְסֶלב. ֲאָבל ּבֶ ָאר ַחּלֹון ֶאָחד ּבִ לֹא ִיְהֶיה ִנׁשְ

ל ַמְלכּות ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו  ּוְכָבר ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ָאבֹות ג, ב( 'ִאְלָמֵלא מֹוָרָאּה ׁשֶ

לֹום  ֶרְסֶלב ַחס ְוׁשָ ִעים ַהּזֹוְרִקים ֲאָבִנים רֹוִצים ְלַהֲחִריב ּבְ ָלעּו'. ּוֶבֱאֶמת ֵאּלּו ָהְרׁשָ ים ּבָ ַחּיִ

י  ְרֶכם ְוָנַתּתִ ׂשַ תּוב )ְיֶחְזֵקאל לו( "ַוֲהִסירֹוִתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ הּוא ַהִהּפּוְך ֵמֲאָבִנים, ּכְ ׁשֶ

לֹום, ּוְדַבר  ְוׁשָ ָחֵרב ַחס  ּוְבֶרְסֶלב לֹא ּתֵ ֶהם,  ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ר". ֲאָבל יֹאְבדּו ֵהם  ׂשָ ּבָ ָלֶכם ֵלב 

ְמעּו זֹאת  "ל "ַוֲהִסירֹוִתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן" ְוכּו'. ׁשִ ם ִמְקָרא ַהּנַ ֱאלֵֹקינּו ָיקּום ְלעֹוָלם, ְוִיְתַקּיֵ

יר  אט ִאיז ִמיט ּדִ ְפָרִטּיּות, "ּגָ נּו ַז"ל ָאַמר ֵאַלי ּבִ ַרּבֵ נּו. ּוִבְפָרט ׁשֶ נּו ְוִעּמָ י ה' ִאּתָ ְוָהִבינּו ּכִ

ַפֵחד[. ָך ֶאְצְלָך ַאל ּתְ ֶרעק ִזיְך ִניט" ]ה' ִאּתְ יר ׁשְ א ּדִ ּבַ

ם  אּוַמאן, ְוׁשָ מּוְך ּבְ ת ַהּסָ ּבַ ר ֶאְהֶיה ַעל ׁשַ ָסמּוְך ְלֵביִתי, ְוֶאְפׁשָ י ִלְנסַֹע ּבְ ַדְעּתִ ְוִהּנֵה ּבְ
ֶכם, ְוִאם  ִבים ֵמִאּתְ ם ִמְכּתָ ֶאְמָצא ׁשָ לֹוֵמנּו. ּוְרצֹוִני ׁשֶ י ׁשְ ֶאְתַיֵעץ ְקָצת ִעם ַאְנׁשֵ

ְפרֹוְטרֹוט  ַמע ֵהיֵטב ּבִ ֶאׁשְ ֵדי ׁשֶ לֹוֵמנּו ַמה ּטֹוב, ּכְ י ׁשְ בֹוא ִלְבֶרְסֶלב ֶאָחד ֵמַאְנׁשֵ ּיָ ר ׁשֶ ֶאְפׁשָ

ה  לֹום, "ִהּנֵ ִביֵאִני ְמֵהָרה ְלֵביִתי ְלׁשָ ּיְ ה; ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה ׁשֶ ם ֵמָאז ְוַעד ֵהּנָ ה ׁשָ ֲעׂשָ ּנַ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ

ּכֹור ַחס  ּלֹא ֶאְהֶיה ׁשִ ׁשֶ י  ַטְחּתִ ּבָ ַרְך  ִיְתּבָ ּוְבַחְסּדֹו  ְיׁשּוָעִתי ֶאְבַטח ְולֹא ֶאְפָחד" ְוכּו'.  ֵאל 

ִבין. ָהֱאֶמת,  ַלּמֵ ְוַדי  ּפֹוֵסל,  מּומֹו  ּבְ ַהּפֹוֵסל  ְוָכל  יֹום,  ָכל  ּבְ ֲאִני ׁשֹוֶתה  ׁשֶ ִים  ֵמַהּמַ לֹום  ְוׁשָ

ִין", ּוְכִתיב  כּוַרת ְולֹא ִמּיָ ְעָיה נא( "ּוׁשְ ֱאַמר ֲעֵליֶהם )ְיׁשַ ּנֶ ָרֵאל ׁשֶ ים יֹוֵתר ָצרֹות ִיׂשְ יׁשִ ֲאַנְחנּו ַמְרּגִ ׁשֶ

תּוב  ּכָ ֶ ם ַמה ּשׁ נּו ְקָצת ְלַקּיֵ ִהְכִניס ּבָ ְדלּו ַחְסֵדי ה' ׁשֶ ּכֹור" ְוכּו'. ֲאָבל ַמה ּגָ ִ ּשׁ "ָיחֹוגּו ָינּועּו ּכַ

ַמִים. ָ ּשׁ ּבַ י ִאם ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ֵען, ּכִ ָ ר ָלֶהם" ְוכּו'. ַעל ִמי ָלנּו ְלִהּשׁ ּצַ ְצֲעקּו ֶאל ה' ּבַ ָסמּוְך "ַוּיִ ם ּבְ ׁשָ

נּו ַז"ל לֹא ִהְתַנֵהג  ַרּבֵ ם ׁשֶ ָבר ְיַדְעּתֶ ד, ֲהלֹא ּכְ ם רֹוִצים ִלְראֹות מֹוְפִתים ִמּיָ ר ַאּתֶ ַוֲאׁשֶ
עֹוָלם ַרק ַעל ְיֵדי  ה ֱאלֹקּותֹו ּבָ י הּוא ְמַגּלֶ ֶזה, ּכִ ה ּבָ י ַהְרּבֵ ְרּתִ ּבַ ָבר ּדִ ר ּכְ ֲאׁשֶ ֶזה. ּכַ ּבָ

יו,  ַחּיָ ּנּו ַז"ל ּבְ ה מֹוְפִתים נֹוָרִאים ִמּמֶ ּמָ ל ֶזה ָרִאינּו ּכַ ה, ְוִאם ַעל ּכָ ּלָ ּגִ ּתֹורֹות ִנְפָלאֹות ׁשֶ

יק לֹא טֹוב".  ּדִ ם ֲענֹוׁש ַלּצַ י "ּגַ ד, ּכִ ְרּכֹו ְלַהֲעִניׁש ִמּיָ יֹוֵתר, ֲאָבל ֵאין ּדַ קּותֹו ּבְ ּלְ ְוַאַחר ִהְסּתַ

י זֹאת, ָאז הּוא  ְלּתִ ר ּבִ ִאי ֶאְפׁשָ ֶרם ׁשֶ דֹול ְלַבֵער ַהּקֹוִצים ִמן ַהּכֶ הּוא ֶהְכֵרַח ּגָ ֵעת ׁשֶ ַרק ּבְ

ה  ה ְיַבֵער ִויַכּלֶ ם ַעּתָ ּגַ ה, ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה ׁשֶ ֵער ַהְרּבֵ ם. ּוְכָבר ּבִ מֹוֲעָדם ּוִבְזַמּנָ ְמַבֵער אֹוָתם ּבְ

ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ טּוַח  ּבָ ֲאִני  ֶזה,  ּבָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְוֵאיְך  ָיׁשּובּו.  לֹא  ִאם  ְלַבֲעָרם  ַהֶהְכֵרַח  ׁשֶ אֹוָתם 
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נּו,  ה לֹא ָעַזב ַחְסּדֹו ֵמִאּתָ ֵהּנָ ר ַעד  ְוַכֲאׁשֶ נּו ֵמֶהם.  ּלָ ּכֻ ְוֶאת  יל אֹוִתי  ַיּצִ אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ

ְלָוה, "ַוה' ִלי לֹא  ֵקט ּוְבׁשַ ַהׁשְ ְבֶרְסֶלב ּבְ ב ּבִ ֵאׁשֵ ן ַיֲעזֹר ָלנּו ׁשֶ ָפִרים, ּכֵ ְוָעַזר ָלנּו ְלהֹוִציא ַהּסְ

ָכל  ל ּבְ ּדֵ ּתַ ֶכם ְלִהׁשְ ּלָ ם ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ׁשֶ י ֵכן ַאּתֶ ה ִלי ָאָדם". ְוַאף ַעל ּפִ ֲעׂשֶ ִאיָרא ַמה ּיַ

ץ ֲחִתימֹות, ִחְזקּו ְוִאְמצּו  ם עֹוְסִקים ְלַקּבֵ ַאּתֶ ידּות ׁשֶ ַתב ַמּגִ ִעְנַין ַהּכְ ְחּבּולֹות, ּוִבְפָרט ּבְ ַהּתַ

ֲעִדי ְוכּו'. ַרְך ַיֲעזֹר ָלֶכם ְלָגְמרֹו, ה' ִיְגֹמר ּבַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶזה, ְוַהּשׁ ּבָ

ְכַנְסּתָ  ּנִ ְפַחד ׁשֶ יָרא ְוַאל ּתִ עְרג אֹוֵהב ֶנֱאָמִני, ַאל ּתִ מּוֵאל ַווְייְנּבֶ י ׁשְ ה ְיִדיִדי ַרּבִ ְוַגם ַאּתָ
ה  ִמּזֶ ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ִיְצָחק  י  ַרּבִ ִני  ּבְ ִלי  ַתב  ּכָ ּוְכָבר  ָלֶזה,  ִכיָת  ּזָ ׁשֶ ֶריָך  ַאׁשְ ַהּקֹוָרה.  ֳעִבי  ּבָ

א!  ַרּבָ ה, ַאּדְ ַחד ִמּזֶ עֹוֶלה ָעֶליָך ּפַ ים. ְוִנְפֵלאִתי ָעֶליָך ָאִחי ַעל ׁשֶ ַרּבִ ם ּבָ ֵ ּתָ ֶאת ַהּשׁ ׁשְ ּדַ ּקִ ׁשֶ

ָבר  ה ָלֵאל ּכְ ְכָתב. ּוְתִהּלָ ר ְלַהֲאִריְך ּבִ ִכיָת ָלֶזה, ְוִאי ֶאְפׁשָ ּזָ ָכל ֵעת ַעל ׁשֶ ֹמַח ּבְ ָראּוי ְלָך ִלׂשְ

ת ֲאדֹוֵננּו  ַ ת ּוְקֻדּשׁ ֻדּלַ ה ִמּגְ ר ַהְרּבֵ ִכינּו ְלַדּבֵ ּזָ ֶ ה, ַמה ּשׁ ּכָ ַרְך ְרפּוָאה ַלּמַ ם ִיְתּבָ ֵ ים ַהּשׁ ִהְקּדִ

דֹוׁשֹות,  ּיֹוָתיו ַהּקְ יחֹוָתיו ּוַמֲעׂשִ ה ְוׂשִ דֹוׁשָ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּוְבִנְפָלאֹות ּתֹוָרתֹו ַהּקְ מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

ֵחד  יַח ּוִלְבִלי ְלִהְתּפַ ּגִ ה, ְוִלְבִלי ְלַהׁשְ ק ַהְרּבֵ ה ָראּוי ָלֶכם ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִהְתַחּזֵ ל ֵאּלֶ ִמּכָ

ל  ּלֵ ֵעֶסק ֶזה, ְוִלְצעֹק ּוְלִהְתּפַ ִריִכין ַלֲעׂשֹות ּבְ ּצְ ְחּבּולֹות ׁשֶ ָבר, ַרק ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזה ּתַ ּום ּדָ ִמּשׁ

מֹו  ּלֹא יּוְכלּו ֶנְגּדֹו ַז"ל. ּכְ חֹון ָחָזק ׁשֶ ִבּטָ ה ּבְ ק ַהְרּבֵ ָכל יֹום. ּוְלִהְתַחּזֵ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ה ְלַהּשׁ ַהְרּבֵ

ְלעֹוֵרר אֹוִתי  ִביל  ׁשְ ּבִ ה  ַהּזֶ ָהַרַעׁש  ְוָכל  ָלְך".  יּוְכלּו  ְולֹא  ֵאֶליָך  "ְוִנְלֲחמּו  ה א(  )ִיְרִמּיָ תּוב  ּכָ ׁשֶ

ה  ַעּתָ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ְלֵבין קֹונֹו,  ינֹו  ּבֵ יָחה  ׂשִ ּבְ ּוִבְפָרט  ה,  ּוִבְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ יֹוֵתר  ְוֶאְתֶכם ַלֲעסֹק 

ֵהן  ַעְצמֹו,  ַעל  ֵהן  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  יָחתֹו  ׂשִ ְיָפֵרׁש  ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ יֹוֵתר,  ּבְ ֶזה  ּבָ ְלַהְרּבֹות 

מֹו  יֵעִני ְמֵהָרה ְלַמַען ׁשְ ַמע ִויַרֵחם ְויֹוׁשִ ה ִיׁשְ ל ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ָלל. ַוה ׁשֹוֵמַע ּתְ ֲעבּוִרי, ֵהן ַעל ַהּכְ

ַנאי ְלַהֲאִריְך. ה ֵאין ּפְ ְקָרא ָעֵלינּו, ָיֵתר ִמּזֶ ּנִ דֹול ׁשֶ ַהּגָ

ֱאֶמת ָלַעד ְוָלֶנַצח. ְבֵרי אֹוַהְבֶכם ּבֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ְחֶיה,  ה ִציְרל ּתִ י ַחּנָ ְחיּו, ּוְלִבּתִ ּיִ ְחֶיה, ּוְלָבֶניָה ׁשֶ ֶלי ּתִ יׁשְ נּוָעה ָמַרת ּדִ לֹום ְלזּוָגִתי ַהּצְ ְוׁשָ
ם ָלּה  ּגַ ה  ְוִהּנֵ ְחֶיה.  ּתִ ּוְלִבּתֹו  ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ רּוְך  ּבָ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב  ְיִדיִדי ָהַרּבָ ְוַלֲחָתִני 

ה'  ִיְרֵאי  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ּדֹורֹות  ְודֹוֵרי  ּדֹורֹות  ה  ּנָ ִמּמֶ ְצאּו  ּיֵ ׁשֶ נּו  ְיַזּכֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲאָבִנים,  זֹוְרִקין 

ֵתנּו. ל ְמַגּמָ י ֶזה ּכָ י ֱאֶמת ּכִ ְוַאְנׁשֵ

]ָאַמר ַהַּמְעִּתיק, ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשל זֹאת ַהִּתינֶֹקת ָהָיה ָּכְך, ִּכי ְּבאֹותֹו ַהָּׁשָנה ָהיּו זֹוְרִקים ֲאָבִנים ְלֵבית מֹוֵרנּו 

ַרִּבי ָנָתן ַז"ל ַעל ַסָּכַנת ְנָפׁשֹות, ְוָהיּו ַמְקִּדיִמים ִלְסּגֹר ַהָּלאִדין ]ַהְּתִריִסים[ ֶׁשל ַהַחּלֹונֹות ֵּתֶכף ִּבְכִניַסת 
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ַהַּלְיָלה, ְּבעֹוד ֶׁשָהָיה ְמַעט יֹום. ַּפַעם ַאַחת ָׁשְכחּו ִלְסּגֹר ָלאִדין ֶאָחד ֶׁשל ַּבִית ָקָטן ֶׁשּקֹוִרין ַאְלֶקיר, ֶׁשָּׁשם 

ָיְׁשָבה ִּבּתֹו ָמַרת ַחָּנה ִציְרל ַהַּנ"ל, ּוִבָּתּה ַהַּנ"ל ָהְיָתה ֲעַדִין ִּתינֹוֶקת ְקַטָּנה ֶׁשל ֲחִצי ָׁשָנה ְוָהְיָתה ֻמַּנַחת 

ְּכֶדֶרְך  ִלְבּכֹות  ִהְתִחיָלה  ָּכְך  ְּבתֹוְך  ֶאְצָלּה.  ָיְׁשָבה  ְוִאָּמּה  ַהַחּלֹון,  ֶנֶגד  ְּתלּוָיה  ָהְיָתה  ְוָהֲעִריָסה  ַּבֲעִריָסה, 

ָּפַרח  ָּכְך  ּוְבתֹוְך  ֵמָהֲעִריָסה,  ֻּכָּלּה  ְלהֹוִציא  ִהְסִּפיָקה  ְוֹלא  ֵמָהֲעִריָסה  ִאָּמּה  ְוהֹוִציָאּה  ַהְּקַטִּנים,  ַהְיָלִדים 

ֶאֶבן ָּגדֹול ְמאֹד ֶּדֶרְך ַהַחּלֹון ְּבקֹול ּוְבַרַעׁש ָּגדֹול ְוָנַפל ְלתֹוְך ָהֲעִריָסה, ֲאֶׁשר ִאּלּו ָהְיָתה ַהְּקַטָּנה ַּבֲעִריָסה 

ְּבַוַּדאי ָהְיָתה ֶנֱהֶרֶגת ַעל ְיֵדי ֶזה ָהֶאֶבן, ִּכי ָהָיה ֶאֶבן ָּגדֹול ְמאֹד, ְוָהְיָתה ְּכֶפַׂשע ֵּביָנּה ּוֵבין ַהָּמֶות, ּוְבֵנס 

ָּגדֹול ִנְמְלָטה. ְוַעָּתה ַהּקֹוֵרא, ָהֵבן ַהְּפִריַׂשת ָׁשלֹום ְלִבּתֹו ָמַרת ַחָּנה ִציְרל ּוְלִבָּתּה, ְוַגם ָהֵבן ּגֶֹדל ָהְרִדיפֹות 

ְוַהַּסָּכנֹות ֶׁשָעַבר ָעָליו ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ַהְּקדֹוִׁשים. ַמָּמׁש ּכַֹח ַּבְרֶזל ָהָיה ּכֹחֹו ֶׁשָּסַבל ָּכל ַהַּנ"ל, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ֹלא 

ָׁשת ִלּבֹו ְלָכל ַהַּנ"ל ְלִהְתַעֵּצל אֹו ְלִהְתַעֵּצב ַחס ְוָׁשלֹום ַּבֲעבֹוַדת ה' ֶׁשָעַבד ָּכל ָיָמיו, ַרק עֹוד ֵקֵרב ֶאת ַעְצמֹו 

ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְּבִכְפֵלי ִּכְפַלִים, ְוָלַמד ְוִלֵּמד ְוָעָׂשה ּוְמַעֶּׂשה ְלַרִּבים, ְוַהּכֹל ְּבכַֹח ּוְבִהְתַלֲהבּות ָּגדֹול ְוָעצּום 

ְמאֹד. ְוָכל ֶזה ַּבִּנְגֶלה ֲאֶׁשר ָרִאינּו ְּבֵעיֵנינּו, חּוץ ַמה ֶּׁשָּזָכה ִלְפִניִמּיּות ְוִנְסָּתרֹות ֲאֶׁשר ִאי ֶאְפָׁשר ְלַצֵּיר ַּבֶּפה 

ְוֹלא ִּבְכָתב. ַרק ֶהָחָכם ּוֵמִבין ִמַּדְעּתֹו ֵהִבין ְמַעט ִמְּזֵער ְּכֵמִציץ ִמן ַהֲחַרִּכים ְּבִהְסַּתְּכלֹו ַעל ָּפָניו ַהְּמִאירֹות, 

אֹו ְּבַדְּברֹו ִעּמֹו ָּפִנים ֶאל ָּפִנים, ֲאֶׁשר ָּפָניו ָהְיָתה ּבֹוֶעֶרת ְּכַלִּפיִדים ַמָּמׁש ְּבִבּטּול ָּכל ַהְרָגׁשֹות ְּבֵעת ָעְסקֹו 

ְּבתֹוָרה ּוְתִפָּלה. ְוַכָּמה ְוַכָּמה ְּפָעִמים ָהיּו זֹוְלִגים ֵעיָניו ְּדָמעֹות ֵמרֹב ְּדֵבקּותֹו ּבֹו ִיְתָּבַרְך, ְוָכל ׁשֹוְמעֹו ָהָיה 

נֹוֵפל ָעָליו ַּפַחד ְוֵאיָמה ְוִיְרָאה ּובּוָׁשה ֲאֶׁשר ֹלא ָהָיה ָיכֹול ְלָהִרים ָּפָניו ִמּגֶֹדל ַהּבּוָׁשה ְוַהַּפַחד ֶׁשָּנַפל ָעָליו. 

ָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵּבר אֹוי אֹוי ָלנּו ַעל ִׁשְבֵרנּו ַנְחָלה ַמּכֹוֵתינּו. ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְיַנֵחם אֹוָתנּו ִּבְמֵהָרה ָאֵמן[

נּו, ִאם  ְדַאג! ה' ִעּמָ ְחֶיה. ַאל ּתִ ּיִ ֶמעְלֶקא ׁשֶ ְחֶיה ְוִלְבִני חֹוְרִגי ׁשְ ּיִ ִוד ְצִבי ׁשֶ לֹום ִלְבִני ּדָ ְוׁשָ
ה  ֵאּלֶ ָבר ָסְבלּו ָצרֹות ּכָ ה ְיהּוִדים ּכְ לֹום, ַהְרּבֵ ִיְרֶצה ה' ַהּכֹל ָיבֹוא ַעל ְמקֹומֹו ְבׁשָ

ַרְך  ָלה ְגדֹוָלה, ְוָעֵלינּו ְיַרֵחם ה' ִיְתּבָ ֹוְנִאים ַמּפָ ל ַהּשׂ ִיְנַחּלּו ּכָ ל סֹוף  לּו ֵמֶהם, סֹוף ּכָ ְוִנּצְ

ם  ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ְבֶרְסֶלב ּבְ ֶבת ְוַדְוָקא ּבִ דֹוָלה ַז"ל, עֹוד ִיְהֶיה ָלנּו ָמקֹום ֵאיֹפה ָלׁשֶ ְזכּותֹו ַהּגְ ּבִ

ַרְך, ְוִיְראּו ׂשֹוְנֵאינּו ְוֵיבֹוׁשּו. ִיְתּבָ

ַעְדֶכם. יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ֲאִביֶכם ַהּמַ ּדִ
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י ָעֶליָך ַעל  ִלּבִ ִני ֲחִביִבי, ֵיׁש ּבְ ְכָנא ֵנרֹו ָיִאיר. ּבְ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ׁשַ לֹום ִלְבִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ ְוׁשָ
ֲאִפּלּו  ֶהָחתּום  ַעל  אָת  ּבָ לֹא  ְוַגם  ה,  ֵהּנָ ַעד  ב  ִמְכּתָ ׁשּום  ִלי  ַלְחּתָ  ׁשָ ּלֹא  ׁשֶ

ִני ְיִדיִדי,  ְלּתָ ֲעׂשֹו, ּבְ ִנים. ִהְסּכַ ל ּפָ י ַזְלָמן ַעל ּכָ י יֹוֵסף ֲחַתן ַרּבִ מֹו ַרּבִ לֹום, ּכְ ת ׁשָ ְפִריׂשַ ּבִ

ַעל  ַלֲחׁשֹב   - יֹום  ָכל  ּבְ ָעה  ׁשָ ֵאיֶזה  ְתָך  ְרּדָ ִמּטִ ָך  ִלּבְ ִלְפנֹות  ֵלב  ֶאל  ים  ֵמׂשִ ֵאיְנָך  ֲעַדִין 

ה,  נֹוֶתיָך ַהְרּבֵ ְ עֹוָלם, ּוְכָבר ָעְברּו ִמּשׁ ה ּבָ ֲעׂשֶ ה רֹוֶאה ַמה ּנַ ַאֲחִריְתָך ְוַתְכִליְתָך. ֲהלֹא ַאּתָ

ְרָנָסְתָך,  ֲאָגְתָך ַעל ּפַ רֹב ּדַ ה מֹוִעיל ּבְ ו ֵאיָמַתי. ּוָמה ַאּתָ ֵצל עֹוֵבר, ְוִאם לֹא ַעְכׁשָ ְוָיֵמינּו ּכְ

ְרָנָסְתָך,  ַרְך ַעל ּפַ ם ִיְתּבָ ֵ ָעה ִלְצעֹק ְלַהּשׁ ֲהלֹא טֹוב ָהָיה ְלָך ִאם ָהִייָת ּגֹוֵזל ְוחֹוֵטף ֵאיֶזה ׁשָ

ים  א; ְוַגם ִלְגזֹל ִעּתִ ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ אי מֹוִעיל ּבָ ַוּדַ ֶפׁש ְוַהּגּוף, ְוֶזה ּבְ ְרָנַסת ַהּנֶ ַעל ּפַ
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נּו ַז"ל ַעל ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 'ָקַבְעּתָ  ַתב ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ַלּתֹוָרה, ּכְ

ים ַלּתֹוָרה' )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן רפד(. ִעּתִ

ֲאָגְתָך  ְפִניִמּיּות, ֲאָבל ִרּבּוי ּדַ י טּוב ְלָבְבָך ּבִ י ָיַדְעּתִ יִרי ַוֲחִביִבי, ָהמּו ֵמַעי ָעֶליָך, ּכִ ִני ַיּקִ ּבְ
ה ַמְטֶעה ּוַמְדֶחה ַעְצְמָך ִמּיֹום ֶאל יֹום, ּוָמַתי  ְך, ְוַאּתָ ל ּכָ ְתָך ַמְטִריִדין אֹוְתָך ּכָ ְוִטְרּדָ

ל ָיֵמינּו לֹא  נֹוֶתיָך, ֲאָבל ּכָ ַרְך ַיֲאִריְך ָיֶמיָך ּוׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ְצִחי. ַהּשׁ ה ְלֵביְתָך ַהּנִ ם ַאּתָ ה ּגַ ֲעׂשֶ ּתַ

ה ְוכּו',  ָלאָכה ְמֻרּבָ י ַהּיֹום ָקָצר ְוַהּמְ ֶזה ָהעֹוָלם, 'ּכִ ן ּבְ ִריִכין ַלֲעׂשֹות ּוְלַתּקֵ ּצְ ֶ יקּו ַמה ּשׁ ַיְסּפִ

ה",  כֲֹחָך ֲעׂשֵ ְמָצא ָיְדָך ַלֲעׂשֹות ּבְ ר ּתִ ל ֲאׁשֶ ָלאָכה' ְוכּו'. ַרק "ּכָ ְולֹא ָעֶליָך ִלְגֹמר ֶאת ַהּמְ

ן ְלהֹוִציא ִהְתעֹוְררּות  ּכֵ ם  ּגַ ְלָך  ָראּוי  ְרנּו,  ּבַ ּדִ ׁשֶ דֹוׁשֹות  ַהּקְ יחֹות  ַהּשִׂ ִרּבּוי  י  ּפִ ַעל  ְפָרט  ּבִ

ּתּוַכל. ְוִתְרֶאה  ֶ ל ַמה ּשׁ ָכל יֹום ּכָ י ְוִנְצִחי ּבְ ָכל יֹום ַלֲחטֹף טֹוב ֲאִמּתִ קּות ְוֵעצֹות ּבְ ְוִהְתַחּזְ

לֹום זּוָגִתי  ְ ְפָרִטּיּות ִמּשׁ ד, ְוִתְכּתֹב ִלי ּבִ ֶכף ּוִמּיָ ֶרת ְלאּוַמאן ּתֵ ִנים ִלְכּתֹב ִלי ִאּגֶ ל ּפָ ַעל ּכָ

ַהּכֹל  י ׁשֶ ַטְחּתִ ם. ּוַבה' ּבָ ה ׁשָ ר ַנֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּוִמּכָ ְחֶיה, ִמּכָ י ּתִ ְחֶיה ּוִבּתִ ּיִ ּוְבִני ׁשֶ

ם ְלטֹוָבתֹו. ּלָ ל ָאָדם ּכֻ ל ְמֹאְרעֹוָתיו ׁשֶ ּכָ י ְצִריִכין ֵליַדע ּוְלַהֲאִמין ׁשֶ ְלטֹוָבה, ּכִ

ָקרֹוב. ה ִלְראֹוְתָך ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ
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י  ְפָלא מֹוֵרנּו ָהַרב ַאְבָרָהם ּדֹב ֵנרֹו ָיִאיר. ְיִדיִדי ַרּבִ ִתיק ַהּמֻ י, ַהּוָ ַנְפׁשִ לֹום ִליִדיִדי ּכְ ְוׁשָ
ְוֶהֱחֵייָת ֶאת  ּוִבְקִריֶמְנְטׁשּוק,  אּוַמאן,  ּבְ י  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ ּדֹב  ַאְבָרָהם 

ה ַעל  י ֵכן ֲאִני נֹוֵתן ְלָך ּתֹוָדה ַחּמָ ִני ָצרֹות ַרּבֹות, ַאף ַעל ּפִ הֹוַדְעּתַ י ׁשֶ י. ַאף ַעל ּפִ ַנְפׁשִ

ה  ְזּכֶ ּתִ ׁשֶ ֶזה,  ְיֵדי  ַעל  ָך  ְיַזּכְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִביִלי;  ׁשְ ּבִ ִטְרחֹוֶתיָך  ִרּבּוי  ַעל  ּוִבְפָרט  ְבָך,  ִמְכּתָ

ן ְיִהי ָרצֹון. ְוַעל  ים ָאֵמן ּכֵ ִנים טֹוִבים ַוֲאֻרּכִ ב ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ ֵליׁשֵ

ָבַרי.  ה ָלֵאל ָצְדקּו ּדְ ִהּלָ י ּתְ ַעְצְמֶכם, ּכִ ִבינּו ּבְ ה ּתָ י ְלַמְעָלה, ְוָיֵתר ִמּזֶ ַתְבּתִ ָבר ּכָ אֹודֹוֵתינּו ּכְ

ַרְך ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו  ם ִיְתּבָ ֵ ה ָלׁשּוב ְלַהּשׁ ְוִנְזּכֶ יֵלנּו ֵמֶהם,  ְוַיּצִ ְוָיֵגן ָעֵלינּו  יַע  ַוה' ַיֲעזֹר ְויֹוׁשִ

י ְלָכָך נֹוַצְרנּו. ֱאֶמת ּכִ ּבֶ

ֶפׁש. ַוה' ַהּטֹוב  לֹות ַהּנֶ ְרצֹונֹו ַז"ל ַעד ּכְ ְרתֹו ּכִ ֱאֶמת, ֶעֶבד ֲאִביֶכם ַהּמּוָכן ְלׁשָ ְבֵרי אֹוַהְבֶכם ּבֶ ּדִ

בֹוד ְוכּו'. ן ּכָ ְמָך ּתֵ י ְלׁשִ ֲעִדי ְלטֹוָבה ְלַמֲענֹו ְולֹא ְלַמֲעִני. לֹא ָלנּו ה' לֹא ָלנּו ּכִ ה ְוִיְגֹמר ּבַ ַיֲעׂשֶ
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ֵעֶסק ֶזה, ֲאָבל  ה ּבְ י ָטַרְחּתָ ַהְרּבֵ י ּכִ . ָיַדְעּתִ יּהַ י ַיֲעקֹב ַמּגִ ן ַרּבִ ים ּבֶ י ַחּיִ ֲאהּוִבי ְיִדיִדי ַרּבִ
י  ַאְנׁשֵ ל  ּכָ ׁשֶ ְרֶאה  ּתִ ה  ַעּתָ ֶרת.  ִאּגֶ ׁשּום  ִלי  ַתְבּתָ  ּכָ ּלֹא  ׁשֶ ַעל  ָעֶליָך  י  ִלּבִ ּבְ ֵיׁש 

י, ַוֲאִני  ַנְפׁשִ ם ְקׁשּוָרה ּבְ י ַנְפׁשָ בּו ְלאּוַמאן, ּכִ ְכּתְ ּתִ ֶרת ׁשֶ ִאּגֶ לֹוֵמנּו ָיבֹואּו ַעל ֶהָחתּום ּבָ ׁשְ

ָקָטן,  ְוַעד  דֹול  ִמּגָ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ל  ּכָ לֹום  ׁשָ ּבְ ְוִתְפרֹס  ְוֶאָחד.  ֶאָחד  ל  ִמּכָ ֹמַע  ִלׁשְ ה  ְמַצּפֶ

ץ ָמעֹות  ר ְלַקּבֵ ָראּוי. ְוִאם ִאי ֶאְפׁשָ חּוץ ּכָ י ִמּבַ ּלִ ד ַלֲעׂשֹות ָלאִדין ְלַהַחּלֹונֹות ׁשֶ ְוִתְרֶאה ִמּיָ

ֹאֶפן  ה ּבְ ֲעׂשֶ ם, ְוַאל ּתַ ֵ לֹום ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ָאבֹוא ְלׁשָ ׁשֶ ד ּכְ ְלֶוה ָעַלי ַוֲאִני ּפֹוֵרע ִמּיָ ַעל ֶזה, ּתַ

י ְלַמְעָלה. ַתְבּתִ ה ְכָבר ּכָ ַאֵחר, ָיֵתר ִמּזֶ
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קעב

ִטים תקצ"ה לפ"ק אּוַמאן. ּפָ יֹום ג' ִמׁשְ

ֱאָהִבים ַהּסֹוְבִלים ִעּנּוִיים ְוָצרֹות ּומֹוְסִרים  לֹוֵמנּו ֶנֱאָמִנים, ַהּנֶ י ׁשְ יִרי ְוָכל ַאְנׁשֵ ִני ֲחִביִבי ְוַיּקִ ּבְ

נּו,  י ה' ִאּתָ יָראּו ּכִ ֶכם, ִחְזקּו ְוִאְמצּו ַאל ּתִ לֹום ְלַנְפׁשְ לֹום ָלֶכם ְוׁשָ ם, ׁשָ ֵ ם ַעל ִקּדּוׁש ַהּשׁ ַנְפׁשָ

דֹול. מֹו ַהּגָ אי לֹא ַיֲעזֹב אֹוָתנּו ְלַמַען ׁשְ ּוְבַוּדַ

לֹום.  ׁשָ ּבְ ֶרְך  ַהּדֶ ל  ּכָ י  ְוָעַבְרּתִ לֹום,  ׁשָ ּבְ יֹום ֶאְתמֹול  ּבְ אִתי ְלֹפה אּוַמאן  ּבָ י  ּכִ עּו ְיִדיַדי  ּדְ
לֹוֵמנּו  י ׁשְ י ְקָצת. ְוַאְנׁשֵ ם ְוָרַקְדּתִ ַמְחנּו ׁשָ ת ֶהָעַבר, ְוׂשָ ּבַ ִטיָראִווֶצע ַעל ׁשַ ְוָהִייִתי ּבְ

ִמּתֹוְך  ִדים  ְמַרּקְ ָהיּו  ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ּוִבְפָרט  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ְוָרְקדּו  ְמחּו  ׂשָ

ּוְנִקי  'ָזְך  ה  ְוָצַעְקנּו ַהְרּבֵ ב ְמֹאד.  ר ַהּלֵ ּבֵ ִנְפָלא ַהְמׁשַ ִנּגּון  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ דֹוָלה ְלַהּשׁ ּגְ ְצָעָקה 

ה ֲאָלִפים  ָזְכִרי זֹאת ִהּנֵ ד גֹוְזִזים'. ּבְ ים, צֹאְנָך ִמּיַ ָך ֵמַעּזִ ֵדה ַעּמְ ָנַפִים, ּפְ י ּכְ ִים חֹון ּפֹוְרׂשֵ ּפַ ּכַ

ַבְענּו בּוז ְוכּו'. י ַרב ׂשָ נּו ּכִ נּו ה' ָחּנֵ ָמעֹות ָזְלגּו ֵעיַני, ָחּנֵ ּדְ

ֶרְסֶלב  ִמּבְ ָרה  ֵמֲעׂשָ יֹוֵתר  ִבים  ִמְכּתָ ּפֹה  ָמָצאִתי  י  ּכִ ָלֶכם  ְכּתֹב  ּלִ ַמה  יֹוֵדַע  ְוֵאיִני 
ם יֹוְדִעים  ֶהם, ַאּתֶ תּוב ּבָ ּכָ ָעקֹות ׁשֶ ִני ֲחִביִבי. ּוְמִרירּות ַהּצְ ָך ּבְ ין ֵמִאּתְ ּוִמּטּוְלְטׁשִ

ם  ֵ ְקֶוה, ּוָברּוְך ַהּשׁ ּמִ דֹוׁש ְוַגם ּבַ קֹום ְיַרֵחם, ּוְכָבר ָהִייִתי ֶאְתמֹול ַעל ִצּיּון ַהּקָ י ַהּמָ ּנִ יֹוֵתר ִמּמֶ

ָהִייִתי  אְלֶיע  ְזַלאֶטעּפָ ּבִ ְוַגם  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ֶאֶבן  ׁשּום  ִלי  יַע  ִהּגִ לֹא  ְוַגם  אֹוִתי,  ָהְרגּו  לֹא 

ִנְפְלאֹות ה'  ר  ְיַסּפֵ ִמי  לֹום.  ׁשָ ּבְ ם  ָ ִמּשׁ ְוָיָצאִתי  ְקֶוה,  ּמִ ּבַ ְוָהִייִתי  ֲחִרית  ׁשַ ם  ׁשָ י  ְלּתִ ּלַ ְוִהְתּפַ

ה ָלֵאל  ִהּלָ ּתְ בּורֹוָתיו ֵהן ֵהן נֹוְראֹוָתיו, ׁשֶ ָרה ַעְצָמּה, ֵהן ֵהן ּגְ תֹוְך ַהּצָ דֹוִלים ּבְ ַוֲחָסָדיו ַהּגְ

ל  ּוִמּכָ ַיַעְזֵבנּו  ְוַאל  נּו  ׁשֵ ִיּטְ ַאל  ָלֶנַצח  ם  ּגַ אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ַטְחנּו  ּבָ ּוָבֶזה  ה,  ֵהּנָ ַעד  ִקּיּום  ָלנּו  ֵיׁש 
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י  ָאַמר )ַחּיֵ מֹו ׁשֶ ְרצֹונֹו, ּכְ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ַז"ל ַהּכֹל ּכִ נּו ַהּקָ אי ִיְגֹמר ַרּבֵ יֵענּו. ּוְבַוּדַ ָצרֹוֵתינּו יֹוׁשִ

ה  ְמַקּוֶ ַוֲאִני  ָוֶאְגמֹור[.  י  ַמְרּתִ ]ּגָ ִפיִרין"  אֹויס  ֶוועל  אּון  ִגיִפיְרט  אֹויס  ָהאּב  "ִאיְך  ריח(  מֹוֲהַר"ן 

ֵדי ֵליֵלְך ַעל  ין ּפֹה ְקָצת ּכְ ִמים ָאבֹוא ִלְבֶרְסֶלב, ַאְך ֲאִני ַמְמּתִ ֵקרּוב ַהּיָ ּבְ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

לֹוֵמנּו  י ׁשְ בֹואּו ִלְקָראִתי ַאְנׁשֵ ּיָ ֵדי ׁשֶ ַרְך, ְוַגם ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ יָחִתי ִלְפֵני ַהּשׁ דֹוׁש ְלָפֵרׁש ׂשִ ִצּיּון ַהּקָ

ד, ַמה ּטֹוב,  בֹוא ְלֹפה ִמּיָ ה ּתָ ם ַאּתָ ּגַ ר ׁשֶ י ָלֶכם. ְוִאם ֶאְפׁשָ ַתְבּתִ ָבר ּכָ ר ּכְ ֲאׁשֶ ֶרְסֶלב ּכַ ִמּבְ

ה ְמֹאד.  ַוֲאִני ָטרּוד ַעּתָ יַע  ִהּגִ ֲחִרית  ׁשַ ת  ִפּלַ ּתְ ְזַמן  י  ּכִ ָלל  ּכְ ַנאי ְלַהֲאִריְך  ּפְ ה ֵאין  ִמּזֶ ֶיֶתר 

ּכֹוֵתב  ֲאִני  ה  ַעּתָ ְוַגם  ְמֵהָרה;  יׁשּוָעתֹו  ּבִ ֵחנּו  ּמְ ִויׂשַ ֶכם  ּלְ ּכֻ ְוַעל  ָעַלי  ְיַרֵחם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ת  ֵמֲאִמּתַ ֵליַדע  זֹאת  ּכָ ָרה  ַהְסּתָ תֹוְך  ּבְ ׁשֶ ָרה  ַהְסּתָ תֹוְך  ּבְ ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ְמָחה,  ׂשִ ִמּתֹוְך  ֶדַמע  ּבְ

ֵצל עֹוֵבר.  ּכְ ְוָיֵמינּו  ה ֲהֵבל ֲהָבִלים  ַהּזֶ י ָהעֹוָלם  ּכִ ינּו ָלֶנַצח;  ַחּיֵ ר הּוא  ת ָהֱאֶמת ֲאׁשֶ ְנֻקּדַ

ֲעלּו  ָעַבר. ּוַמה ּפָ ֶ ר ָעַבר ָעֵלינּו ַמה ּשׁ ה ֲאׁשֶ ים ֵמַהֹחֶרף ַהּזֶ ה ָיִמים ָוֳחָדׁשִ ּמָ ְרחּו ּכַ ּוְכָבר ּפָ

"ְורּוַח  ֲעֵליֶהם  ם  יִהּנָ ַהּגֵ ֵאׁש  ְוהֹוִסיפּו  ֶקר,  ׁשֶ ְוָיְלדּו  ָעָמל  ָהרּו  עּוָתם,  ִרׁשְ ּבְ ִדים  ְתַנּגְ ַהּמִ

ים  קֹוְרִעים ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ ה ׁשֶ ֵאּלֶ יָלנּו ִמּתֹוִעים ּכָ ַזְלָעפֹות ְמָנת ּכֹוָסם", ְוָעֵלינּו ָחַמל ה' ְוִהּצִ

אי  ַוּדַ ּבְ ְך.  ּכָ ל  ּכָ ִרים  ׁשֵ ּכְ ם  ּדַ ְוׁשֹוְפִכים  ּומֹוְסִרים  ְך  ּכָ ל  ּכָ אֹוָתם  ים  ּוְמַבּזִ ה  ֵאּלֶ ּכָ ְונֹוָרִאים 

נּו לֹא  ֵמִאּתָ קּו  ָעׁשְ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ רּוָטה  ּפְ ְוׁשּום  נּו,  ֵמִאּתָ ְפכּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ם ַאַחת  ּדָ ת  ִטּפַ ֲאִפּלּו 

אי ַהּכֹל הּוא  ְכַלל ַהּמֹוִריִדין ְולֹא ַמֲעִלין; ְוָעֵלינּו ַיְזִריַח ה' ַחְסּדֹו, ּוְבַוּדַ אי ֵהם ּבִ ֶנֱאַבד; ּוְבַוּדַ

ְתִמימּות  ּבִ ָאנּו הֹוְלִכים  ׁשֶ יֹוֵדַע,  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ ְוכּו',  ֵחְטא  ּוְמִחיַלת  ָעֹון  ַרת  ְלַכּפָ ָלנּו 

ְמָחה  ׂשִ ל ּבְ ִבים ְלַקּבֵ ָעַבר, ָאנּו ְמֻחּיָ ֶ ר הֹורּונּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה. ּוַמה ּשׁ ֲאׁשֶ ֱאֶמת, ּכַ ּבֶ

ַמע  ִיׁשְ ַוה'  ֵמֶהם.  יֵלנּו  ְוַיּצִ דֹול  ַהּגָ מֹו  ׁשְ ְלַמַען  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ א  ְלַהּבָ ַעל  ְוִלְצעֹק  ָעֹון,  ַרת  ְלַכּפָ

ֵחנּו. ּמְ יׁשּוָעתֹו ְיׂשַ ִמים ּבִ י ְלָצרֹוֵתינּו, ּוְבֶקֶרב ַהּיָ ְוָעֵתנּו ְויֹאַמר ּדַ ֵתנּו ְוׁשַ ִפּלָ ּתְ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ּפֹה  ָצאִתיו  ּמְ ׁשֶ ַמה  ְמֹאד  אֹוִתי  ֶהֱחָיה  ְוהּוא  לֹוְמָך,  ׁשְ ּפֹוֵרס  ין  ִמּטּוְלְטׁשִ ַנְחָמן  י  ַרּבִ
ָבָריו  לֹום. ְוַהּכֹל ְיׁשּוַעת ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו, ּוְבָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ָוֶרַגע ֲאִני רֹוֶאה ּדְ ׁשָ ּבְ

ה. ר ִחּיּוִתי ַעּתָ ר ִהְרַחְבּתָ ִלי, ְוֶזה ִעּקַ ּצָ ָאַמר ּבַ ים ַז"ל ׁשֶ דֹוׁשִ ַהּקְ
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<חודש>
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קעג

רּוָמה תקצ"ה לפ"ק אּוַמאן. ַרְך, יֹום ג' ּתְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ּבְ ַרב ׁשָ

ַהּזֹאת,  ְוצּוָקה  ָצָרה  תֹוְך  ּבְ דֹול  ּגָ ְלַנַחת  ִלי  ְוָהָיה  ֶאְתמֹול,  י  ְלּתִ ִקּבַ ו'  ִמּיֹום  בֹו  ִמְכּתָ
ה.  ם ַעּתָ ה ּגַ ין אֹוְתָך ַעּתָ ָך ּוְמַחּיִ ִלּבְ ָבַרי ְקבּוִעים ּבְ ה ָלֵאל ּדְ ִהּלָ י ּתְ ְראֹוִתי ּכִ ּבִ

יֹון  ּסָ ּנִ ּבַ ַלֲעֹמד  ּתּוְכלּו  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְוִדּבּור,  ּבּור  ּדִ ל  ּכָ ֵהיֵטב  ִלְזּכֹר  ָיֶפה  ְוָכְך  ה,  ּדָ ַהּמִ ְך הּוא  ּכָ

יו,  ל ְיֵמי ַחּיָ עֹוֵבר ַעל ָהָאָדם ּכָ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ָכל ֵעת ּבְ ִמיד, ּוְלַהֲחיֹות ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ּבְ ק ּתָ ּוְלִהְתַחּזֵ

ינּו ָלֶנַצח. ּוְצִריִכין  ר הּוא ַחּיֵ ֶזה ְוכּו' ֲאׁשֶ רֹוֶצה ְלִהְתָקֵרב ְלִחּדּוׁש ִנְפָלא ְונֹוָרא ּכָ ְפָרט ִמי ׁשֶ ּבִ

יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ ִנים ּכְ ר ֲאִפּלּו ַאַחר ֵמָאה ׁשָ ְך, ַעד ֲאׁשֶ ל ּכָ ב ּכָ ּלֵ ים ּבַ דֹוׁשִ יחֹוָתיו ַהּקְ ִלְקּבַֹע ּתֹוָרתֹו ְוׂשִ

ים. ְוֵכן ְלֵעת  דֹוׁשִ ִדּבּוָריו ַהּקְ ה ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ם ְיַחּיֶ ם ׁשָ ם, ּגַ ב ׁשָ ּכַ ֶבר ְוִלׁשְ ּקֶ ָהֵעת ִלְכנֹס ּבַ

ֶבר  ּקֶ ָך ּבַ ְכּבְ ׁשָ ְנֶחה אֹוְתָך, ּבְ ה "ּתַ עֹוָלם ַהּזֶ ְכָך" ּבָ ִהְתַהּלֶ ם )אבות ו, ט( "ּבְ ה ְוָלֶנַצח. ּוְלַקּיֵ ִחּיָ ַהּתְ

נּו  ּלָ ן ׁשֶ א ּוַמּתָ ל ִעְסֵקנּו ּוַמּשָׂ ּכָ ם ַאַחי ְוֵרַעי ׁשֶ ֹמר ָעֶליָך, ַוֲהִקיצֹוָת" ְוכּו'. ַוֲהלֹא ְיַדְעּתֶ ׁשְ ּתִ

ְצִחי  ְכִלית ַהּנִ ִביל ּתַ ׁשְ י ִאם ּבִ ְבָראד, ּכִ ַאֶדעס אֹו ּבִ ה ְלַהְרִויַח ּבְ ִביל ִעְסֵקי עֹוָלם ַהּזֶ ׁשְ ֵאינֹו ּבִ

ָראּוי ְלִפי  הּוא. ְוִאם ֵאיְנֶכם זֹוִכים ִלְהיֹות ּכָ ה ָלֵאל ֵאיְך ׁשֶ ר ה' יֹוֵדַע ְלָבֵבנּו, ּוְתִהּלָ ֲאׁשֶ ּכַ

יֶתם  ה ְוַגם ֲעׂשִ ם ַהְרּבֵ ל ֶזה ִהְצַלְחּתֶ ה, ִעם ּכָ דֹוׁשֹות ְוַהּתֹורֹות ַהּנֹוָראֹות ָהֵאּלֶ יחֹות ַהּקְ ַהּשִׂ

ק  ֱחׁשָ ַהּנֶ ם ְיכֹוִלין ְלָהִבין ְקָצת ַמֲעַלת  ה ַאּתֶ ְפָרט ַעּתָ ּבִ ַוֲחֵבַרי.  ְוַאַחי  ַני  ּבָ ֵריֶכם  ִרי, ַאׁשְ ּפְ

ה. ֹמר ֵמַעּתָ זֹאת ֵמעֹוָלם, ה' ִיׁשְ ר לֹא ָעְברּו ָעֵלינּו ּכָ ה, ֲאׁשֶ ֵאּלֶ ִניעֹות ּכָ ִמּגֶֹדל ִרּבּוי ַהּמְ

יָחה,  יָחה ְוׂשִ ה ְוָכל ׂשִ ה ּוְתִפּלָ ִפּלָ ּבּור ְוִדּבּור ְוָכל ּתֹוָרה ְותֹוָרה ְוָכל ּתְ ל ּדִ ִזְכרּו ֵהיֵטב ּכָ
ת ַהּתֹוָרה  ַרְך ּוְגֻדּלַ ת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ְפָלא ְוִהְתנֹוְצצּות ֱאלֹקּות ּוְגֻדּלַ ּגֶֹדל ָהַעְמקּות ַהּנִ

ׁשּוטֹות  ִמימֹות ְוַהּפְ קּות ְוַהִהְתעֹוְררּות ְוָהֵעצֹות ַהּתְ יֵקי ֱאֶמת, ְוַהִהְתַחּזְ ת ַצּדִ ְצוֹות ּוְגֻדּלַ ְוַהּמִ

ָכל ִאיׁש ָוִאיׁש  יְך ִקּיּום ַהּתֹוָרה ּבְ ַדְרֵכי ִנְפְלאֹוָתיו ַמְמׁשִ ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד; ְוֵאיְך ּבְ ׁש ּבְ ּיֵ ְוכּו' ׁשֶ

יּהַ  ַמְגּבִ ׁש,  ַמּמָ ֵמִתים  ה  ְמַחּיֶ ִמים  ִנְרּדָ ֵמִקיץ  ִנים  ְיׁשֵ ְמעֹוֵרר  ָקָטן;  ְוַעד  דֹול  ִמּגָ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ

ים  ְלַחּיִ ְלַזּכֹוָתם  ה  ִלְתִחּיָ ַלְנטֹוָתם  יו,  ְחּתָ ּוִמּתַ ּיֹות  ְחּתִ ּתַ אֹול  ְ ִמּשׁ ָרֵאל  ִיׂשְ ַנְפׁשֹות  ְלַמְעָלה 

ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ה  ּוַבּפֶ ב  ּלֵ ּבַ ָכל יֹום ַלֲחזֹר  ּבְ ה  ל ֶזה, ְצִריִכים ַעּתָ ּכָ ם  ְיַדְעּתֶ ָבר  ּכְ ְוִאם  ים.  ִנְצִחּיִ

י ִאי  ּה, ּכִ ִלּבֵ ֵער ּבְ ְמׁשַ פּום ַמה ּדִ ל ַחד ּכְ ל ֶזה, ּכָ ל זֹאת ְויֹוֵתר ִמּכָ ַעְצמֹו ְוִעם ֲחֵברֹו ֶאת ּכָ

ֵצל עֹוֵבר  י ָיֵמינּו ּכְ ה. ּכִ ם ַעּתָ ק ַעְצְמֶכם ּגַ ּתּוְכלּו ְלַחּזֵ ֵדי ׁשֶ ָתב, ּכְ ה ּוַבּכְ ּפֶ ר ְלָבֵאר ּבַ ֶאְפׁשָ

ְמָחה,  ל ֶזה ְבׂשִ ר ּכָ ל ֶזה, ּוְנַסּפֵ ָלל, ְועֹוד ְמַעט ִיְפַרח ּכָ ׁש ְוֵאין ׁשּום ְזַמן ּכְ ָאָבק ּפֹוֵרַח ַמּמָ ּכְ

י לֹא  ָדם "ּכִ יֵלנּו ִמּיָ ַרְך ְוַיּצִ ם ִיְתּבָ ֵ יֵענּו ַהּשׁ אי יֹוׁשִ ַוּדַ י ּבְ רּוף. ּכִ יֹון ּוַבּצֵ ּסָ ּנִ ה ַלֲעֹמד ּבַ ְזּכֶ ּיִ ִמי ׁשֶ
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ַהּתֹוָרה  ִעם  ַעְצְמָך  ה  ְמַחּיֶ ה  ַאּתָ ׁשֶ ַתְבּתָ  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  י  ְלַדְעּתִ ְנּתָ  ּוַ ּכִ ה  ְוִהּנֵ ְוכּו'.  ָיִריב"  ָלֶנַצח 

ֶזה  ר ַחּיּוִתי ּבָ ם ָאנִֹכי ִעּקַ י ּגַ " ְוכּו'. ּכִ ר ִהְרַחְבּתָ ּצָ עֹוִדי" ְוִעם ַהּתֹוָרה "ּבַ ָרה ֵלאלַֹקי ּבְ "ֲאַזּמְ

ר  ם ְוכּו', ִאי ֶאְפׁשָ ּיָ יָרה ּכַ דֹוָלה ַהּזֹאת. ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ׁשִ ָרה ַהּגְ ֵעת ַהּצָ ְפָרט ּבְ ָכל ֵעת ּבִ ּבְ

ָעה,  ָכל יֹום ָויֹום ּוְבָכל ֵעת ְוׁשָ ָרה ּבְ תֹוְך ַהּצָ ּבְ ְלָבֵאר ֶאָחד ֵמֶאֶלף ִנְפְלאֹות ַהַהְרָחבֹות ׁשֶ

בֹוָתיו". י ה' ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחׁשְ ְדלּו ַמֲעׂשֵ "ַמה ּגָ

ה יֹוֵתר ִמּקֶֹדם. ּוָבאִתי ְלָכאן  ָהֱאֶמת ַעּתָ נּו, ֵהם ֲחָזִקים ּבְ ּלָ דֹוׁש ׁשֶ ּבּוץ ַהּקָ ר ַהּקִ ְוִהּנֵה ִעּקַ
ֶכף ֶאָחד ְלהֹוִדיַע  ן ִלי ּתֵ ּמֵ ְזּדַ ּנִ ַרֲחָמיו ׁשֶ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ב ַהּשׁ ִטים, ְוִסּבֵ ּפָ יֹום ב' ִמׁשְ ּבְ

ְוֵתֶכף  ֶהָעַבר.  ד'  ְליֹום  ְך  ּיָ ַ ַהּשׁ ְיָלה  ּלַ ּבַ ָלֶהם  יַע  ְוִהּגִ ִבי,  ִמְכּתָ ָלֶהם  י  ַלְחּתִ ְוׁשָ ִליק  ְלֶטעּפְ

ר ֵמִעְנָיֵנינּו. ּוְביֹום ב' ָנְסעּו  ְיָלה, ַרק ָעְסקּו ְלַדּבֵ ל ַהּלַ ִנים עֹוד ּכָ ם, ְולֹא ָהיּו ְיׁשֵ ּלָ ִנְתעֹוְררּו ּכֻ

ים  ֵני ֲאָנׁשִ אּו עֹוד ׁשְ ָכה ְליֹום ה'. ּוְביֹום ה' ּבָ ּיָ ַ ְיָלה ַהּשׁ ּלַ י ֲעָגלֹות, ּוָבאּו ְלָכאן ּבַ ּתֵ ְלֹפה ׁשְ

לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ל  ּכָ ִעם  נּו  ּלָ ּכֻ ַוֲאַנְחנּו  ָפר,  ֵמַהּכְ א  ּבָ ׁשֹוֵחט  ַזְלָמן  י  ַרּבִ ְוַגם  יָראִוויֶצע,  ִמּטִ

א ְוֶנֱאָנח ְמֹאד.  ר ְוִנְדּכָ ּבָ ֵלב ִנׁשְ דֹוׁש ּבְ ְמָצִאים ּפֹה, ָהיּו מּוָכִנים ֵליֵלְך ַהּיֹום ַעל ִצּיּון ַהּקָ ַהּנִ

י ַאְבָרָהם ּדֹב, ְועֹוד  ֶרְסֶלב ֵמַרּבִ ָך ְוֶאָחד ִמּבְ ִבים, ֶאָחד ֵמִאּתְ ֵני ִמְכּתָ יַע ָלנּו ׁשְ ְך ִהּגִ תֹוְך ּכָ ּבְ

ְמֹאד  ּוְמרֹורֹות  ָמרֹות  ְצָעקֹות  ְמֵלִאים  ם  ְוֻכּלָ ְלָאִביו,  עְרג  ַווייְנּבֶ מּוֵאל  ׁשְ י  ֵמַרּבִ ב  ִמְכּתָ

ְזָעקֹות  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ה  ַהְרּבֵ ם  ׁשָ ְוָצַעְקנּו  דֹוׁש  ַהּקָ ִצּיּון  ַעל  ְוָהַלְכנּו  ם.  ְיַדְעּתֶ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

אי  ּוְבַוּדַ ּפּור.  ּכִ ִמּיֹום  יֹוֵתר  דֹול  ּגָ ַרַעׁש  ְוָהָיה  ה.  ַהְרּבֵ ּוִבְדָמעֹות  ה  ּוִבְבִכּיָ ּוָמרֹות  דֹולֹות  ּגְ

ינֹו ְלֵבין קֹונֹו  יָחה ּבֵ ה ּוְבׂשִ ְתִפּלָ ַמִים, ַאְך ֲעַדִין ְצִריִכין עֹוד ְלַהְרּבֹות ּבִ ָ ְוָעֵתנּו ַלּשׁ ָעָלה ׁשַ

ם  ים. ַוֲהלֹא ּגַ דֹוָלה ֲאַנְחנּו, ְוָאנּו ְצִריִכין ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ַרּבִ ָצָרה ּגְ י ּבְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ּכִ ּכָ

ָרה  ַהּצָ ר  ִעּקַ ה  ּזֶ ׁשֶ ּוַמְכאֹוָביו,  ַנְפׁשֹו  ְלִנְגֵעי  ה  ַהְרּבֵ ְיׁשּועֹות  ֶאָחד  ל  ּכָ ָצִריְך  ֶזה  לֹא  ּבְ

י ִאם ְלעֹוְרֵרנּו ְוַלֲהִקיֵצנּו  ָאה, ּכִ ָרה ַהּזֹאת לֹא ּבָ דּוַע ָלֶכם, ְוָכל ָהַרַעׁש ְוַהּצָ ּיָ ְוָהַרֲחָמנּות ּכַ

ַעְצְמֶכם. ם ּבְ ר ְיַדְעּתֶ י ָלֶכם, ְוַכֲאׁשֶ ַתְבּתִ ָבר ּכָ ר ּכְ ֲאׁשֶ ָנֵתנּו ּכַ ְ ִמּשׁ

ֲארּו ּפֹה  י ְנַתְנֵאל ִנׁשְ י ַנְחָמן ֲחַתן ַרּבִ י ֵמִאיר ְוַרּבִ ִליק ֲהלֹא ֵהם ְיִדיַדי ַרּבִ י ֶטעּפְ ְוִהּנֵה ַאְנׁשֵ
י ֵמִאיר  ה. ְוַרּבִ ְרנּו ַהְרּבֵ ּבַ ּדִ ָתם  בּו ַעד ֶאְתמֹול, ּוִמן ַהּסְ ת ֶהָעַבר, ְוִנְתַעּכְ ּבַ ַעל ׁשַ

י  ּכִ ָהֱאֶמת,  הּוא  ְוָכְך  ַהּזֹאת,  ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ְיֵדי  ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְמֹאד  ְתעֹוֵרר  ּנִ ׁשֶ ָאַמר 

ִדּבּוַרי, ְוַגם הּוא  ה ָלֵאל ֶהֱחֵייִתיו ּבְ ִחינֹות; ּוְתִהּלָ ה ּבְ ַכּמָ ׁש ְלטֹוָבה ּבְ ה ָלֵאל ִנְתַחּדֵ ִהּלָ ּתְ

ה ְלעֹוָלם ָוֶעד,  י ֵנרֹו לֹא ִתְכּבֶ ַוֲחֵבָריו ֶהֱחיּו אֹוִתי ְמֹאד. ּוָבֶזה ָאנּו רֹוִאים ִנְפְלאֹות ה' ּכִ

ַמר  ְבֵרי ָקְדׁשֹו ָאחֹור לֹא ָיׁשּוב ֵריָקם, ְוהּוא ּגָ ֶהם, ְוָדָבר ֶאָחד ִמּדִ ּיֹוֵצא ּבָ יֹאְבדּו ֵהם ְוֶאֶלף ּכַ

ִמיד[. ִמיד אֹויס" ]ה' גֹוֵמר ּתָ אט ִפיְרט ּתָ ְוִיְגֹמר ְוַגם ָאַמר "ּגָ
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ֶחְלקֹו, ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי  ִכינּו ִלְהיֹות ּבְ ּזָ ַח ַלֲאדֹון ַהּכֹל ְוכּו', ׁשֶ ּבֵ ה ָעֵלינּו ְלׁשַ ם ַעּתָ ן ּגַ ַעל ּכֵ
ְמָחה. ְוָכל  גֹון ַוֲאָנָחה ְלׂשִ ָכל יֹום ְוַלֲהֹפְך ַהּיָ ְמָחה ּבְ ׂשִ ק ּבְ ִעיִמים. ּוְצִריִכין ְלִהְתַחּזֵ ּנְ ּבַ

ר ָוַמר  ּצַ י ׁשֶ ִרים יֹוֵתר ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ַאף ַעל ּפִ ּבְ ְזיֹונֹות ְוֵהֵחרּוִפים ִמְתּגַ רֹות ְוַהּבִ ַהּצָ ֶ ַמה ּשׁ

ְמָחה ַמה  ק ּוְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצָמם, ְוַלֲהֹפְך ְלׂשִ י ֵכן ְצִריִכים ְלִהְתַחּזֵ ְמֹאד ְמֹאד, ַאף ַעל ּפִ

ה,  ֵאּלֶ ּכָ ְונֹוָרִאים  ים  ְקדֹוׁשִ ְסָפִרים  ּוְלַבּזֹות  ְקרַֹע  ִמּלִ ֶזה,  ּכָ עּות  ֵמִרׁשְ ֵלט  ְלִהּמָ ָזִכינּו  ָאנּו  ֶ ּשׁ

ׁשּוָבה,  ּתְ ים,  ִהּלִ ּתְ ה,  ֲחֻנּכָ ַע,  ְיהֹוׁשֻ י  ְוַרּבִ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ ה,  ֵאּלֶ ּכָ אֹוִתּיֹות  ֵצרּוֵפי 

ְוכּו'.  ְוכּו'  ַאּתּוָנא  ֵבי  ּדְ ְוָסֵבי  ְצִניעּוָתא,  ּדִ ְוִסְפָרא  ֵעי,  ּתָ ּוִמׁשְ א,  ַחּנָ ר  ּבַ ר  ּבַ ה  ַרּבָ ַמַאְמֵרי 

ם ה'". ׁשֵ ר ַוֲאַנְחנּו ִנְמָלְטנּו ֶעְזֵרנּו ּבְ ּבָ ח ִנׁשְ ים, ַהּפַ ח יֹוְקׁשִ ִצּפֹור ִנְמְלָטה ִמּפַ נּו ּכְ "ַנְפׁשֵ

ה  ּמָ ִמּכַ ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ ּפּוִרים  ַאַחר  ַעד  ּפֹה  ב  ֶאְתַעּכֵ ׁשֶ נּו  ַדְעּתֵ ּבְ ם  ִנְסּכַ ְוִהּנֵה 
א ָעֵלינּו  בּוַע ַהּבָ ָ ּשׁ ְחֶיה, ִאם ּתּוַכל ָלבֹוא ְלּפֹה ּבַ ּיִ ִני ׁשֶ ן ֲאהּוִבי ּבְ ְטָעִמים. ַעל ּכֵ

יֹוֵתר. ּוְכִפי  יׂש ּבְ ם ָנִגיל ְוָנׂשִ ֵ ְלטֹוָבה, ַמה טֹוב, ְוִאם ּתּוַכל ָלבֹוא ַעל ּפּוִרים ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ

ן ֵאין ְלָך  ן, ַעל ּכֵ ם ּכֵ ם ָעֶליָך ּגַ ּנָ ָנה, ְוַגם חֹוְרִקים ׁשִ ַסּכָ ָך ּבְ ּלְ אְסט ׁשֶ ם ֵעֶסק ַהּפָ ָמע ּגַ ׁשְ ַהּנִ

י  ם ַרּבִ קּום. ּגַ יו, ַוֲעַצת ה' ִהיא ּתָ יק סֹוד ַיְחּדָ י ִאם ְלֹפה, ְוִנְצַעק ֶאל ה' ְוַנְמּתִ ָמנֹוס ִלְברַֹח ּכִ

ל ֲעֹונֹוָתיו ַעל ְיֵדי  אי ִנְמֲחלּו לֹו ּכָ ַוּדַ ה ְטָעִמים, ּבְ ּמָ בֹוא ְלֹפה ִמּכַ ּיָ ַכי ֵנרֹו ָיִאיר ָראּוי ׁשֶ ָמְרּדְ

ה,  ַרת ֲעוֹונֹות ַהְרּבֵ ּפָ אי ָהָיה ּכַ ַוּדַ נּו ּבְ יֹון, ְוַגם ְלֻכּלָ ּסָ ּנִ ָעַבר ָעָליו ְוָעַמד ּבַ דֹול ׁשֶ יֹון ַהּגָ ּזָ ַהּבִ

ה ָלֵאל  ִהּלָ ּתְ ה  ְוִהּנֵ פּום ַצֲעָרא ַאְגָרא.  ּכְ ִלְצַלן  ִעּנּוִיים ַרֲחָמָנא  יֹוֵתר  ַבל  ּסָ ׁשֶ ל ִמי  ּכָ ֲאָבל 

ַתְבּתָ  ּכָ ֶ ּשׁ ּוַמה  ַהְיׁשּוָעה.  ְוַלה'  ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ נּו  ִעּמָ ֲחָזִקים  ֵהם  ֹפה,  ּדְ ַהְיָקִרים  ִגיִדים  ַהּנְ

ָך, ַאְך ֶהָעָבר ֵאין  ַדְעּתְ ּבְ ָעָלה זֹאת  ְוִנְפֵלאִתי ׁשֶ טּות,  ָך ִלְנסַֹע ְלַלאִדיִזין הּוא ׁשְ ַדְעּתְ ּבְ ׁשֶ

יַע.  ֲחִרית ִהּגִ ת ׁשַ ִפּלַ ַמִים. ּוְזַמן ּתְ ָ ּשׁ ּבַ י ִאם ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ֵען ּכִ ָ יב. ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ ְלָהׁשִ

י  ל ּכִ ר ְלַקּבֵ גֹות ֱאלֹקּות ִאי ֶאְפׁשָ הּוא ַהּשָׂ ְרנּו ֵמַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ׁשֶ ּבַ ת קֶֹדׁש ֶהָעַבר ּדִ ּבַ ּוְבׁשַ

ל ֶזה; זֹאת  ֹמַע ּכָ ִכינּו ִלׁשְ ּזָ ֵרינּו ׁשֶ דֹול ְמֹאד ְמֹאד ְוכּו'. ַאׁשְ י ּגָ ִאם ְוכּו', ּוְצִריִכים ָלֶזה ַרּבִ

ה', ִחְזקּו ְוַיַאְמצּו ְלַבְבֶכם  ְמחּו ּבַ ְגמּולֹוִהי ָעֵלינּו, ׂשִ ל ּתַ יב ַלה' ּכָ ׁשִ ָעְנֵיינּו, ַמה ּנָ ֶנָחָמֵתנּו ּבְ

ל ַהְמַיֲחִלים ַלה'. ּכָ

ְמָחה. ׂשִ ָקרֹוב ּבְ ה ִלְראֹוְתָך ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ַאֲהָבה. לֹום ּבְ לֹוֵמנּו ּפֹוְרִסים ׁשָ י ׁשְ ִלי ֵנרֹו ָיִאיר ְוָכל ַאְנׁשֵ ְיִדיֵדנּו ר' ַנְפּתָ
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ֶכם  ֻכּלְ ּלְ ִבינּו ׁשֶ ְמׁשֹון ֵנרֹו ָיִאיר; ֵמֲאֵליֶכם ּתָ י ׁשִ לֹוֵמנּו, ּוִבְפָרט ְלַרּבִ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
ֶזה  ל ָהָאָדם ּבְ עֹוֵבר ַעל ּכָ ֶ ימּו ְלַבְבֶכם ֵהיֵטב ְלָכל ַמה ּשׁ ה, ׂשִ ָבִרים ֵאּלֶ ֶנֶאְמרּו ּדְ

ּוְכמֹו  ֶזה.  ָרָעה  ּכְ ֶזה  ָרָעה  לֹא  ּוִבְפָרט,  ְכָלל  ּבִ עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ ְתָקאֹות  ְוַהְרּפַ ָצרֹות  ָהעֹוָלם, 

ָל"ה  ְ ּשׁ תּוב ּבַ ּכָ ד", ּוְכמֹו ׁשֶ י ָאָדם ְלָעָמל יּוּלָ ַעס ּוַמְכאֹובֹות, ּכִ ל ָיָמיו ּכַ תּוב )קֶֹהֶלת ב( "ּכָ ּכָ ׁשֶ

ן  ָנה' ְוכּו', ַעּיֵ בּוַע, ֵאין ֹחֶדׁש, ֵאין ׁשָ ַגע ֵאין יֹום ְוכּו', ֵאין ׁשָ לֹא ּפֶ ָחרּוז ַעל ֶזה, 'ֵאין ֶרַגע ּבְ

ית  ָחַרב ּבֵ י 'ִמּיֹום ׁשֶ ָנה ָהָיה ָהעֹוָלם ָמֵלא ָצרֹות, ּכִ ה ֵמאֹות ׁשָ ּמָ ם ִלְפֵני ּכַ ן ּגַ ם. ְוִאם ּכֵ ׁשָ

י ִאם ַעל ְיֵדי  ה ֵמֲחֵברֹו', ְוֵאין ָלנּו ַחּיּות ְוִקּיּום ּכִ ֵאין ִקְלָלתֹו ְמֻרּבָ ׁש ֵאין ְלָך יֹום ׁשֶ ְקּדָ ַהּמִ

יֵקי ֱאֶמת, ַעּמּוֵדי ַהּתֹוָרה ְוָהֲעבֹוָדה.  ּדִ ּה ַהּצַ ין ּבָ ׁשִ ַחּדְ ּמְ ר ַעל ְיֵדי ׁשֶ ה, ְוָהִעּקָ דֹוׁשָ ַהּתֹוָרה ַהּקְ

ר הּוא ְיסֹוד ָהעֹוָלם, ְוִאְלָמֵלא  מּוְך ְלָיֵמינּו ֲאׁשֶ יק ָהֱאֶמת ַהּסָ ּדִ ִכינּו ֵליַדע ֵמַהּצַ ּזָ ֵרינּו ׁשֶ ַאׁשְ

ְוהּוא  ְמִרירּוָתא.  ל  ְלִמְסּבַ ָיכֹול  ָעְלָמא  ֲהָוה  ָלא  ָהֱאֶמת,  יק  ּדִ ַהּצַ אֹור  הּוא  ׁשֶ ִמְלָחא 

ְראּו  ר ְלָבֵאר. ִחְזקּו ְוִאְמצּו ַאל ּתִ ר ִאי ֶאְפׁשָ ה ֲאׁשֶ ל ֶזה, ְויֹוֵתר ִמּזֶ ה ָלנּו ּכָ ּלָ ִנְפְלאֹוָתיו ּגִ ּבְ

ִמּקֹול  ַעְרצּו  ּתַ ְוַאל  בֹות[,  ]ֶמְרּכָ אֶרעִטיס  ַהּקַ ְפַעת  ִ ִמּשׁ יְראּו  ּתִ ַאל  ֵניֶהם.  ִמּפְ ַעְרצּו  ּתַ ְוַאל 

ָהָארֹון  ַמֲחֵנה  ֶזה  ֶאְתֶכם,  יַע  ְלהֹוׁשִ ֶכם  ִעּמָ ַההֹוֵלְך  ֱאלֵֹהיֶכם  ה'  י  ּכִ ר;  ּכֵ ַהְמׁשַ ַיִין  ִצְוַחת 

ֵהם קֹוְרִעים  ָפִרים ׁשֶ ְיָקא ֵאּלּו ַהּסְ ים, ּדַ ַרֲחָמיו ַוֲחָסָדיו ַהְמֻרּבִ ה ָלנּו ּבְ ּלָ ּגִ הּוא ַהּתֹוָרה ׁשֶ ׁשֶ

ְפלּוֵתנּו  ּלּוֵתנּו ּוִמׁשִ יעּו אֹוָתנּו, ּוֵמֲעַפר ּדַ ְך, ֵהם ֵהם יֹוׁשִ ל ּכָ ים אֹוָתם ְורֹוְמִסים אֹוָתם ּכָ ּוְמַבּזִ

א ָלֶנַצח. ֶזה ּוַבּבָ ינּו ְוֹאֶרְך ָיֵמינּו ּבָ ַע, ֵהם ַחּיֵ ׁשֵ ֶהם עֹוָלם ְוִנּוָ ְיִקיֵמנּו ִוירֹוְמֵמנּו, ּבָ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

קעד

ה תקצ"ה לפ"ק אּוַמאן. ַצּוֶ ַרְך, יֹום ד' ּתְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ע ָרב. לֹום ְוֵיׁשַ ָרה ָנא ׁשָ ְלָכל ַאַחי ְוֵרַעי ֲאַדּבְ

ת  ִפּלַ ּתְ ַאַחר  ֶהָעְבָרה  ְיָלה  ּוַבּלַ ֲחִרית,  ׁשַ ל  ׁשֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ ֵעת  ּבְ ַהּיֹום  י  ְלּתִ ִקּבַ ָבם  ִמְכּתָ
ַנַחת  מֹוִדיִעים  ם  ְוֻכּלָ ַזְלָמן,  י  ַרּבִ ֲחַתן  יֹוֵסף  י  ֵמַרּבִ ֶרת  ָהִאּגֶ י  ְלּתִ ִקּבַ ַעְרִבית 

ֵליַדע  זֹאת  ּכָ ַהְעָלָמה  תֹוְך  ּבְ ָזִכינּו  ר  ֲאׁשֶ ְמָחה,  ְוׂשִ ׂשֹון  ׂשָ הּוא  אי  ּוְבַוּדַ ְמָחה.  ְוׂשִ ׂשֹון  ְוׂשָ

י ִאם לֹא  ֹמַח יֹוֵתר. ּכִ דֹוָלה יֹוֵתר ֵיׁש ָלנּו ִלׂשְ ָהַרַעׁש ְוַהַהְעָלָמה ּגְ ֶ ֶזה, ְוָכל ַמה ּשׁ ֵמֱאֶמת ּכָ

ה  ַעּתָ ָלנּו  ר  ֶאְפׁשָ ָהָיה  לֹא  הּוא,  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהֱאֶמת  ת  ֲאִמּתַ ְוֵליַדע  ִמּקֶֹדם  ִמְתָקְרִבים  ָהִיינּו 

ֵהם  ֶ ּשׁ ַמה  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ים  עֹוׂשִ ן  ּכֵ ם  ּגַ ָהִיינּו  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ם  ּגַ ַאף  ֹאֶפן.  ׁשּום  ּבְ ְלִהְתָקֵרב 
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ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ל ְלַהּשׁ ה ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ ים ָלנּו ּפֶ ים ְוַהּנֹוָרִאים. ִמי ָיׂשִ דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ים ְלַהּסְ עֹוׂשִ

ֶזה. ִמי  אֹול ַוֲאַבּדֹון ּכָ ְ ֶזה, ִמּשׁ ַעת ּכָ יֵלנּו ֵמִרׁשְ נּו ְלַהּצִ ה ִעּמָ ָעׂשָ ְפָלאֹות ׁשֶ ים ְוַהּנִ ּסִ ל ַהּנִ ַעל ּכָ

ה  ָצַרת ַהּקֹוֵרַע ּוְמַבּזֶ עֹוָלם ּכְ ֵאין ָצָרה ּבָ ָקְדֳקדֹו, ֵיַדע ְוָיִבין ׁשֶ י ְמַעט ּבְ ֶכל ֲאִמּתִ ׁש לֹו ׂשֵ ּיֵ ׁשֶ

ה  ַהְרּבֵ ּומֹוְנִעים  ְך,  ּכָ ל  ּכָ ם  ִחּנָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַנְפׁשֹות  ם  ּדַ ְוׁשֹוֵפְך  ְך,  ּכָ ל  ּכָ ים  ְקדֹוׁשִ ְסָפִרים 

ָרֵאל. ִיׂשְ זֹאת ּבְ ֵהא ּכָ לֹום לֹא ּתְ יָה, ַחס ְוׁשָ ָעָרה ַעל ּפִ ָרֵאל ְורֹוִצים ַלֲהֹפְך ַהּקְ ת ִיׂשְ ַ ֻדּשׁ ִמּקְ

ה  לֹוֵמנּו ְוָלַמד ַהְרּבֵ י ׁשְ נֹו ִהְתִחיל ְקָצת ְלִהְתָקֵרב ְלַאְנׁשֵ ּבְ ד ֶאָחד ׁשֶ ם ּפֹה ִנְמָצא ִמְתַנּגֵ ּגַ
ם ֲחִסיִדים,  ׁשֵ ים ַעְצָמם ּבְ ַעל ַהְמַכּנִ ִלּיַ י ּבְ ה ַמְכִריִחים אֹותֹו ַאְנׁשֵ ָמָרא ּופֹוְסִקים, ְוַעּתָ ּגְ

ֶהם.  ר ִעּמָ ּטֹוב יֹוֵתר ְלַדּבֵ ָמָרא ּופֹוְסִקים, ְואֹוְמִרים ׁשֶ ְלֹמד ּגְ ְרחֹו ִמּלִ ַעל ּכָ ּומֹוְנִעים אֹותֹו ּבְ

ָמָרא ֶאָחד  ף ּגְ ְלַמד ַרק ּדַ ּלֹא ּתִ "ל, ֲאִני נֹוֵתן ְלָך ֶלֱאכֹל ַעל ְמָנת ׁשֶ נֹו ַהּנַ ְוָאִביו ָצַעק ַעל ּבְ

ֶרְסְלֶבר ְוכּו'. ל ַהּיֹום הּוא ּבְ ּלֹוֵמד ּכָ י ִמי ׁשֶ ָכל יֹום לֹא יֹוֵתר, ּכִ ּבְ

ַנת  ּוָ ִניִמּיּות ּכַ נּו ַז"ל, ַרק ּפְ ְלֹמד ִסְפֵרי ַרּבֵ ִדים עֹוְמִדים ִלְמנַֹע ִמּלִ ְתַנּגְ ֵאין ַהּמִ ָלל, ׁשֶ ַהּכְ
ֵני  י ּבְ י ָידּוַע ָלֶכם ַמֲעׂשֵ ּה. ּכִ ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ ָרֵאל ּכָ ׂשְ ל ִמּיִ ם, הּוא ְלַבּטֵ ִלּבָ ּבְ ָהַרע ׁשֶ

ְכִניס  ּיַ י ִאם ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה. ְוֵאין ִמי ׁשֶ ָלה ּכִ ה, ְוֵאין ׁשּום ַהּצָ ּדֹור ַהּזֶ ְפָרט ּבַ עּוִרים, ּבִ ַהּנְ

ָרָכיו  ת ּדְ נּו ַז"ל ַעל ְיֵדי ֲאִמּתַ מֹו ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ עֹוָלם, ּכְ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוִקּיּום ַהּתֹוָרה ּבָ

ְך, ָאְמרּו ְלכּו  ל ּכָ נּו ּכָ רּו ּבָ ים; ְוַעל ֶזה ִהְתּגָ דֹוׁשִ ה ַעל ָיֵדינּו ּוִבְסָפָריו ַהּקְ ּלָ ּגִ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ַהּקְ

לֹום. ְוַנְכִחיֵדם ַחס ְוׁשָ

ְוַגם  ם,  ֶנְגּדָ ּכְ ַלֲעֹמד  ֵאיְך  ֶרְך  ּדֶ ׁשּום  יֹוְדִעים  ָאנּו  ֵאין  ַבע,  ַהּטֶ ֶרְך  ּדֶ י  ּפִ ַעל  ּוֶבֱאֶמת 
ֶזה ָאנּו עֹוְסִקים ְקָצת, ֲאָבל  ּבָ י ׁשֶ ַרְך, ַאף ַעל ּפִ ם ִיְתּבָ ֵ ל ְוִלְצעֹק ְלַהּשׁ ּלֵ ְלִהְתּפַ

ַעְצמֹו ָחַגר  "מ ּבְ ר ַהָסּ ֶזה, ֲאׁשֶ רּות ּכָ ֶנֶגד ִהְתּגָ תֹו ּכְ ְתִפּלָ ּיּוַכל ַלֲעֹמד ּבִ יֵנינּו ׁשֶ ֵאין ֶאָחד ּבֵ

ְוִלְזעֹק  ִלְצעֹק  נּו,  ּלָ ׁשֶ ַלֲעׂשֹות  ִבים  ְמֻחּיָ ָאנּו  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאְך ַאף  ָעֵלינּו.  יו  ּנָ ׁשִ ְוָחַרק  ָמְתָניו 

ת  ִפּלַ ְטחֹוֵננּו הּוא ַרק ַעל ּכַֹח ּתְ ר ּבִ ה, ַאְך ִעּקַ ל ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ן ְלִפי ּכֵֹחנּו, ַוה' ׁשֹוֵמַע ּתְ ְלִהְתַחּנֵ

ר ַעל  ֱאֶמת, ֲאׁשֶ ַרְך ּבֶ ם ִיְתּבָ ֵ נּו ְלָקֵרב ְנָפׁשֹות ְלַהּשׁ ּלָ ֶזה ָהֵעֶסק ׁשֶ ֵקִנים ָהעֹוֵסק ּבְ ּזְ ּבַ ֵקן ׁשֶ ַהּזָ

"ִאיְך  ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִיְגֹמר,  ִהְתִחיל הּוא  ֲחִסיִדים', הּוא  ֶרְסְלֶבר  'ּבְ ִנְקָרִאים  דֹוׁש  ַהּקָ מֹו  ׁשְ

ּבּוִרים  ּדִ ָאַמר  ְועֹוד  ָוֶאְגמֹור[,  י  ]ָגַמְרּתִ ִפיִרין"  אֹויס  ֶוועל  ִאיְך  אּון  ִגיִפיְרט  אֹויס  ָהאּב 

ה. ֵאּלֶ ים ּכָ ְקדֹוׁשִ

ל סֹוף ִיְהֶיה  ְרצֹונֹו, ְוסֹוף ּכָ אי ִיְגֹמר ַהּכֹל ּכִ ַוּדַ ּבְ ֵלָמה, ׁשֶ ֱאמּוָנה ׁשְ ה ּבֶ ם ַעּתָ ַוֲאִני ַמֲאִמין ּגַ
ם  ים לד, יז(. אֹוי ָלֶהם אֹוי ְלַנְפׁשָ ִהּלִ ל ָהרֹוְדִפים "ְלַהְכִרית ֵמֶאֶרץ ִזְכָרם" )ּתְ ַאֲחִריָתם ׁשֶ
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ם  ּגַ ה. ַוֲאִני ַמֲאִמין, ׁשֶ ֵאּלֶ ַעְברּו ָעָליו ִנְסיֹונֹות ּכָ ּיַ ל ֶאָחד ׁשֶ ה, ָצִריְך ּכָ ָלֶנַצח. ַאְך ְלֵעת ַעּתָ

ר הּוא ְמִניַעת ַהּמַֹח.  ֶהם, ְוִעּקַ ּלֹא יּוַכל ַלֲעֹמד ּבָ אי ֵאין ְלׁשּום ֶאָחד ִנְסיֹונֹות ׁשֶ ַוּדַ ה ּבְ ַעּתָ

ָהֱאֶמת ְוָהֱאמּוָנה, ֻמְבְטַחִני ָבֶכם  ִמים ּבְ ֶכם ֲחָזִקים ְוַקּיָ ּלְ ם ּכֻ ם ַאּתֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ ֲאָבל ֵמַאַחר ׁשֶ

ְולֹא  ין  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ לֹא  י,  ּבִ בֹוׁשּו  ּתֵ לֹא  ם  ְוַאּתֶ ֶכם,  ּבָ ֵאבֹוׁש  לֹא  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַחְסֵדי  ּבְ ׁשֶ

ָאֵתי. ָעְלָמא ּדְ ּבְ

ֶפר )ִלּקּוֵטי  ת ַהּסֵ ְתִחּלַ בָֹאר ּבִ ּמְ מֹו ׁשֶ ְוָכל ֶאָחד ָצִריְך לֹוַמר ַעל ַעְצמֹו 'ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם' ּכְ
ם  ם ַאּתֶ ה ִאם ּגַ י ֶמה ָהִייִתי עֹוׂשֶ ה, ּכִ ֶזה ַהְרּבֵ ה ּבָ ה ַעְצִמי ַעּתָ ְנָיָנא(. ַוֲאִני ְמַחּיֶ מֹוֲהַר"ן ּתִ

ָהָיה  ָעַבר ַעל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ׁשֶ מֹו ׁשֶ לֹום, ּכְ י ֲאָבִנים ַחס ְוׁשָ לֹום ֱהִייֶתם זֹוְרִקים ּבִ ַחס ְוׁשָ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָצִריְך ַלֲחׁשֹב  ם ּכָ ה. ְוַגם ַאּתֶ ם ִמּזֶ ְלּתֶ ם ִנּצַ ַאּתֶ ם ׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ עֹוָלם. ּבָ ֶאָחד ּבָ

ל  ק ֶנֶגד ּכָ ֶזה ָהָיה ָצִריְך ְלִהְתַחּזֵ עֹוָלם יֹוֵדַע ֵמֱאֶמת ּכָ ֲאִפּלּו ִאם ָהָיה ַרק ֶאָחד ּבָ ַעְצמֹו, ׁשֶ ּבְ

ֵאין ָיכֹול ַלֲעֹמד ּבֹו, ּוָברּוְך  ֶ רּוְך הּוא ֵאינֹו ׁשֹוֵלַח ַעל ָהָאָדם ַמה ּשׁ דֹוׁש ּבָ ָהעֹוָלם. ַאְך ַהּקָ

ר ֵאיָנם  ִרים, ֲאׁשֶ ׁשֵ ִמיִמים ְוַהּכְ ה ַהּתְ דֹוׁש ַהּזֶ ּבּוץ ַהּקָ ִנים ְמַעט ַהּקִ ל ּפָ ׁש ָלנּו ַעל ּכָ ּיֵ ם ׁשֶ ֵ ַהּשׁ

ַרק  ה,  ַעּתָ ַהּנֹוֲהִגים  ּוִבְלּבּוִלים  ֵליָצנּות  ׁשּום  ּבְ ְולֹא  ֶקר,  ׁשֶ ל  ׁשֶ ָחְכמֹות  ׁשּום  ּבְ ּבֹוֲחִרים 

ר לֹא  ְרכּו ּבֹו ֲאבֹוֵתינּו ֵמעֹוָלם, ֲאׁשֶ ר ּדָ ה ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ֶרְך ַהּקְ ּדֶ ר ּבַ ֹתם ּוֶבֱאֶמת ּוְביׁשֶ הֹוְלִכים ּבְ

ָכל ִמיֵני  ים ּבְ ים ָהֲעֻמּקִ ּיִ ים ְוַהּנֹוָרִאים ָהֲאִמּתִ דֹוׁשִ ָבָריו ַהּקְ י ִאם ַעל ְיֵדי ּדְ ָהִיינּו זֹוִכים ָלֶזה ּכִ

ל  ֹמַע ּכָ ִכינּו ִלׁשְ ּזָ ֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו ׁשֶ י. ַאׁשְ ִמימּות ֲאִמּתִ ָכל ִמיֵני ּתְ ִמיִמים ּבְ ַעְמקּות, ַהּתְ

ּנּו ַז"ל. ַמְענּו ִמּמֶ ָ ּשׁ יָחה ְוכּו' ׁשֶ יָחה ְוׂשִ ל ׂשִ ּבּור ְוִדּבּור ְוַעל ּכָ ל ּדִ ֵרינּו ַעל ּכָ ֶזה. ַאׁשְ

תֹוְך ַרַעׁש ֵאׁש  ה ּבְ ֵאּלֶ ּיֹות ּכָ ֹמַע ּתֹורֹות ּוַמֲעׂשִ ִכינּו ִלׁשְ ּזָ ַרְך, ׁשֶ ה ֲעָזרּונּו ַרֲחָמיו ִיְתּבָ ַעד ֵהּנָ
לֹום,  ים ַחס ְוׁשָ ר ָעְמדּו ְלָבְלעֹו ַחּיִ ָיָמיו ַז"ל, ֲאׁשֶ ָהָיה ּבְ ַמִים ׁשֶ ָ ֲחלֶֹקת ַעד ֵלב ַהּשׁ ַהּמַ

ים.  דֹוׁשִ ל ְסָפָריו ַהּקְ רּו ּכָ ם ִנְתַחּבְ ְבֶרְסֶלב ְוׁשָ ב ּבִ ׁשַ ּיָ ַרְך ָחַמל ַעל ַעּמֹו, ְוָזִכינּו ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ְוַהּשׁ

יֹוֵתר  ִמיָתָתם  ּבְ יִקים  ַצּדִ ּוְגדֹוִלים  ים קו, ב(.  ִהּלִ )ּתְ תֹו"  ִהּלָ ּתְ ל  ּכָ ִמיַע  ַיׁשְ בּורֹות ה'  ּגְ ל  ְיַמּלֵ "ִמי 

ים ֲעצּוִמים  ים ִנְפָלִאים ְוִנּסִ ה ָרִאינּו ִחּדּוׁשִ דֹוׁשָ קּותֹו ַהּקְ ּלְ ַאַחר ִהְסּתַ יֶהם )חולין ז:(, ׁשֶ ַחּיֵ ִמּבְ

יס ְסָפִרים  מֹוִני ִלְכּתֹב ּוְלַהְדּפִ ְך ּכָ ִלי ֶחׂשֶ ף ּבְ מֹוִני ְלֻמְרּדָ ַתן ּכַֹח ְלָעֵיף ּכָ ּנָ יו, ׁשֶ ַחּיָ יֹוֵתר ִמּבְ

רֹאׁש  ַעל  ֶזה  ּכָ ָקדֹוׁש  ִקּבּוץ  ץ  ּוְלַקּבֵ ה,  ֵאּלֶ ּכָ נֹוָראֹות  ִפּלֹות  ּתְ יס  ּוְלַהְדּפִ ר  ּוְלַחּבֵ ה,  ֵאּלֶ ּכָ

יָדה  ַאּגִ ֵאֶליָך  ֲערֹוְך  ֵאין  ְוכּו'  ֱאלַֹקי  ה'  ה  ַאּתָ יָת  ָעׂשִ "ַרּבֹות  ְוכּו';  ְוכּו'  ְלאּוַמאן  ָנה  ָ ַהּשׁ

ָעִמים  ה ּפְ ּמָ ל ּבֹו ּכַ ּלֵ ְדָרׁש ּפֹה ּוְלִהְתּפַ ית ַהּמִ ר". ְוַגם ָזִכינּו ִלְבנֹות ַהּבֵ ּפֵ ָרה ָעְצמּו ִמּסַ ַוֲאַדּבֵ

ְזכּותֹו  י ִאם ּבִ כִֹחי ּכִ ְזכּוִתי ְולֹא ּבְ ה" לֹא ּבִ ֵרִני ַחִיל ַוֲעָזַרִני ַעד ַעּתָ ָנה. ָהֵאל ַהְמַאּזְ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ּבְ
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א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה  ִיץ ַהּבָ ּקַ ְדָרׁש ּפֹה ּבַ ית ַהּמִ ה ִלְגֹמר ַהּבֵ ם ַעּתָ דֹול, הּוא ַיַעְזֵרִני ּגַ ְוכֹחֹו ַהּגָ

לֹום. ָאׁשּוב ְמֵהָרה ִלְבֶרְסֶלב ְלֵביִתי ְלׁשָ ם, ְוַגם ׁשֶ ֵ ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ

ֶעְזַרת  ַרְך ִלְהיֹות ָחָזק ְמֹאד ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ִני ַהּשׁ דֹול, ּוְכֶנֶגד ֶזה ִזּכַ ן ּגָ ְחּדָ י ִאם ָאְמָנם ֲאִני ּפַ ּכִ
ּוָברּוְך  ִמְצָחם.  ֶנֶגד  ָחָזק  ִמְצִחי  ָנַתן  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַעּזּות  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ַעְצִמי  ֵמִכין  ַוֲאִני  ת,  ְנֹחשֶׁ ּוְכחֹומֹות  ְרֶזל  ּבַ ַעּמּוד  ּכְ י  ַדְעּתִ ּבְ ָחָזק  ֲאִני  ם  ֵ ַהּשׁ

י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ּוְכָבר  דֹול.  ַהּגָ כֹחֹו  ּבְ ִלי  ַיֲעזֹר  ֱאלִֹהים  ַוה'  ּוְלִמְלָחָמה,  ה  ְוִלְתִפּלָ ְלדֹורֹון  ַרְך  ִיְתּבָ

יב  ׁשִ ּיָ ָביו ׁשֶ ה ַעל ִמְכּתָ עְרג, ַוֲאִני ְמַצּפֶ מּוֵאל ַווְיְנּבֶ י ׁשְ ָתב ֶזה ַרּבִ ה ִעם ְיִדיֵדנּו מֹוֵסר ּכְ ַהְרּבֵ

ר  לֹום. ְוִאי ֶאְפׁשָ י ִלְבֶרְסֶלב ְלׁשָ ֶאְתַנֲהָלה ְלִאּטִ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ה ְלַהּשׁ ִלי ְמֵהָרה ְלטֹוב. ַוֲאַקּוֶ

ֶרְסֶלב,  ִני ִמּבְ ְלָגְרׁשֵ רֹוִצים  ֶזה ׁשֶ ּבָ ִבים  ִדים" ַמה חֹוׁשְ ְתַנּגְ ל ַהּמִ ם ׁשֶ ְעּתָ ּדַ ַלֲעֹמד ַעל סֹוף 

ם  ים ׁשָ ה, ְוִיְהיּו ַנֲעׂשִ דֹוׁשָ ת ּתֹוָרתֹו ַהּקְ ם ֲאִמּתַ ם ׁשָ ע אֹוִדיַע ּגַ ֶאּסַ ע ְלָמקֹום ׁשֶ ֲהלֹא ִאם ֶאּסַ

י  ְעּתִ ּדַ ַעל  עֹוֶלה  ּוֶבֱאֶמת  ָרֵאל.  ִיׁשְ ּבְ ׁשֶ ים  ּיִ ֲאִמּתִ ִרים  ׁשֵ ּכְ ֵהם  ׁשֶ ֲחִסיִדים  ֶרְסְלֶבר  ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ

ם  דֹול ֲעֵליֶכם ִלְהיֹות ִנְפָרד ִמּכֶ ִביל ֶזה. ַאְך ֵיׁש ִלי ַרֲחָמנּות ּגָ ׁשְ ַרְך ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ַנת ַהּשׁ ּוָ אּוַלי ּכַ

ה זֹאת ְלַמֲענֹו  אי לֹא ַיֲעׂשֶ ַוּדַ ּבְ דֹול ׁשֶ כֹחֹו ַהּגָ ַחְסֵדי ה' ּבְ ְתאֹום, ֻמְבְטַחִני ּבְ לֹום ּפִ ַחס ְוׁשָ

לֹום ְמֵהָרה. ִנְפְלאֹוָתיו ָלׁשּוב ְלֵביִתי ִלְבֶרְסֶלב ְלׁשָ ַז"ל, ְוַיַעְזֵרִני ּבְ

ֲעִנית  יֹום ּתַ ּבְ ַזֲעָקֵתנּו ְלָמָחר  ַמע  ִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ּוָבִאים,  ים  ְמׁשִ ְ ִויֵמי ַהּפּוִרים ְמַמּשׁ
אֹוָתם  ּבְ נֹוָראֹות  ְוַכֲעׂשֹותֹו  ַרְך,  ִיְתּבָ ְלָפָניו  ִים  ּמַ ּכַ נּו  ִלּבֵ ּפְֹך  ִלׁשְ ה  ְוִנְזּכֶ ר,  ֶאְסּתֵ

יֵמי  ּבִ ְמֵהָרה  יׁשּוָעתֹו  ּבִ ֹמַח  ִלׂשְ ה  ְוִנְזּכֶ ׁשּוַעת עֹוָלִמים,  ּתְ נּו  ִעּמָ ַחְסּדֹו  ַיְפִליא  ן  ּכֵ ִמים,  ַהּיָ

ְלַמְעָלה,  ְלַמְעָלה  ָהֱאֶמת  ֶקֶרן  ְוִיְתרֹוֵמם  לֹום.  ְלׁשָ ִלְקָראֵתנּו  ִאים  ַהּבָ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ַהּפּוִרים 

ר ְזִכיֶתם  ם ֲאׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ ְמחּו, ּבָ יׂשּו ְוׂשִ ם ַאַחי ְוֵרַעי ׂשִ ִמיד. ְוַאּתֶ יׁשּוָעתֹו ּתָ יׂש ּבִ ָנִגיל ְוָנׂשִ

ָהֱאֶמת  ם ּבְ ֵאר ַקּיָ ָ ָעַזר ָלֶכם ְלִהּשׁ דֹוׁש ָלֶנַצח. ְוִתְהיּו מֹוִדים ַעל ֶהָעַבר ׁשֶ ֶחְלקֹו ַהּקָ ִלְהיֹות ּבְ

ה ִלְפֵני  ׁשָ ה ּוַבּקָ ִחּנָ לּו ְוַהְרּבּו ּתְ ּדְ ּתַ א. ִהׁשְ ה, ְוִתְצֲעקּו ַעל ְלַהּבָ ֵאּלֶ תֹוְך ָצרֹות ְוִיּסּוִרים ּכָ ּבְ

ֶאָחד  ל  ּכָ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ יֹום  ָכל  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ נּו  ְוִתְתַחּנְ ְוִתְצֲעקּו  ְלַבְבֶכם  ִעְמֵקי  ֵמִעְמֵקי  ה' 

ִיְכְרעּו  ה  ֵהּמָ ְורֹוְדֵפינּו.  ֹוְנֵאינּו  ִמּשׂ ֵצל  ְלִהּנָ ה  ְזּכֶ ּנִ ְוׁשֶ ַיֲהדּותֹו,  ת  ְנֻקּדַ ּבִ ָעְמדֹו  ַעל  ֵאר  ְלִהׁשָ

ָנִגיָלה  ִנים,  ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ָקרֹוב  ּבְ ֶכם  ִעּמָ ְלִהְתָראֹות  ה  ְוִנְזּכֶ ְוִנְתעֹוָדד.  ָנקּום  ַוֲאַנְחנּו  ְוִיּפֹלּו 

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ ְוִנׂשְ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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י  ּכִ ֲחִביִבי,  ִני  ּבְ ה'  ּבַ ַטח  ּבְ ְחֶיה.  ּיִ ׁשֶ ער  ּבֶ ַאְבָרָהם  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ִתיק  ַהּוָ ִליִדיִדי  לֹום  ְוׁשָ
ים,  ְוַחּיִ ְמָחה  ְוׂשִ לֹום  ְוׁשָ ְוכּו'  ְלטֹוָבה  ְך  ִיְתַהּפֵ ְוַהּכֹל  אֹוְתָך,  ַיֲעזֹב  לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ

ִמיד  אט ִפיְרט ּתָ אר ִניט, ּגָ רֹויס ֶמע ֵוויְסט ּגָ אט ִאיז ּגְ ָאַמר "ּגָ ִמים ׁשֶ ים ְוַקּיָ ּוְדָבָריו ַז"ל ַחּיִ

י  ֻתּמִ ְך, ּבְ ל ּכָ ף ּכָ ְרּדָ ִמיד[. ַוֲאִני ֶהָעִני ְוָהֶאְביֹון ְוַהּנִ ָלל, ה' ּגֹוֵמר ּתָ דֹול ְוֵאין יֹוְדִעים ּכְ אֹויס" ]ה' ּגָ

ֹמַע, ֶאת  ר ְלָכל ֶהָחֵפץ ִלׁשְ יטּות, ּוְלַסּפֵ ְתִמימּות ּוִבְפׁשִ ים ּבִ דֹוׁשִ ְדָבָריו ַהּקְ ֵאֵלְך ְלַהֲאִמין ּבִ

ּוְלתֹוָרתֹו  ַרְך  ִיְתּבָ ֵאָליו  ּוְלָקְרֵבנּו  יֵבנּו  ַלֲהׁשִ נּו,  ִעּמָ ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ דֹול  ַהּגָ ה'  י  ַמֲעׂשֵ ל  ּכָ

יד ְזרֹוֲעָך  ַעְזֵבִני, ַעד ַאּגִ יָבה ֱאלִֹקים ַאל ּתַ ֲעִדי "ְוַגם ַעד ִזְקָנה ְוׂשֵ ה. ַוה' ִיְגֹמר ּבַ דֹוׁשָ ַהּקְ

בּוָרֶתָך ְוִצְדָקְתָך" ְוכּו'. ְלדֹור ְלכֹל ָיבֹא ּגְ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ַאֲהרֹן ֵנרֹו ָיִאיר, ִעם  דֹול ַהּוָ אֹור ַהּגָ י ּוְלָבִבי ָהַרב ַהּמָ ַנְפׁשִ לֹום ַרב ִליִדיִדי ּכְ ְוׁשָ

ים. ֲאִריכּו ָיִמים ַרּבִ ְחיּו ַוּיַ ּיִ יתֹו ׁשֶ ֵני ּבֵ ְחיּו ּוְלָכל ּבְ ּיִ ָניו ׁשֶ לֹום ּבָ ׁשְ

בֹוד ּתֹוָרתֹו יֹוֵדַע  ר עֹוד, ַמֲעַלת ּכְ יָחִתי ְקָצת ְלַמְעָלה, ּוָמה אֹוִסיף ְלַדּבֵ י ׂשִ ּתִ ַרׁשְ ָבר ּפֵ ּכְ
י לֹא  ּכִ ַרְך ָחִסינּו  ִיְתּבָ ם  ֵ ּוְבַהּשׁ נּו ֶאָחד,  ּלָ ּכֻ י  ּכִ י  ַנְפׁשִ ּכְ ְוַנְפׁשֹו  ְלָבִבי  ּכִ ַהּכֹל, ְלָבבֹו 

ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  ְלֹאֶרְך  קּוָדֵתנּו  ּפְ ּוְבֵעת  ְוֵיבֹוׁשּו,  ׂשֹוְנֵאינּו  ְוִיְראּו  ִזְקָנֵתנּו,  ְלֵעת  אֹוָתנּו  ַיֲעזֹב 

ֵלם ָלֶנַצח. נּו ַז"ל, ְולֹא ֵנבֹוׁש ְולֹא ִנּכָ י ַרּבֵ ין ַאְנׁשֵ ֶיֱאסֹף ַנְפׁשֹוֵתינּו ּבֵ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

קעה

ר תקצ"ה לפ"ק אּוַמאן. ֲעִנית ֶאְסּתֵ ַרְך, יֹום ה' ּתַ ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ּבְ

יִרי ַמְחַמד ֵעיִני. ִני ַיּקִ ִני ֲחִביִבי ּבְ ּבְ

ּיּון  ִמּצִ ּבֹוִאי  ֵעת  ּבְ ָעה  ָ ַהּשׁ זֹאת  ּבְ ים  ְלּתִ ִקּבַ רּוָמה  ּתְ ו'  ְויֹום  ה  ַצּוֶ ּתְ ב'  ִמּיֹום  ְבָך  ִמְכּתָ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ה ִלְפֵני ַהּשׁ ְבִכּיָ לֹוֵמנּו, ְוָצַעְקנּו ְקָצת ּבִ י ׁשְ ה ֵמַאְנׁשֵ ּמָ דֹוׁש ִעם ּכַ ַהּקָ

ם  ִחּנָ ְורֹוְדֵפינּו,  ֵמאֹוְיֵבינּו  ה  ַעּתָ ָצרֹוֵתינּו  עֶֹצם  ַעל  ּוִבְפָרט  ָבר,  ִמּכְ ַנְפׁשֹוֵתינּו  ָצרֹות  ַעל 

אהָפאְלֶיע,  ְתָיה ֵליּב ֵנרֹו ָיִאיר ִמּבַ י ַמּתִ ִתיק ַרּבִ ַחת ָרְדֵפינּו טֹוב. ּוְבֵביִתי ָהָיה ָאז ַהּוָ ְטנּונּו ּתַ ִיׂשְ

בּועֹות, ְוֵאינֹו יֹוֵדַע  ֵני ׁשָ מֹו ׁשְ ב ּפֹה ֶזה ּכְ ֲחלֶֹקת, ְויֹוׁשֵ יתֹו ֵמֲחַמת ַהּמַ ם הּוא ּבֹוֵרַח ִמּבֵ ּגַ ׁשֶ
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ִנְתעֹוֵרר  ִליק  ֶטעּפְ ּבְ ְוַגם  ּפֹה.  ה  ַעּתָ ִליק הּוא  עּפְ ִמּטֶ יל  י ֶהעׁשִ ַרּבִ ְוַגם  ְלֵביתֹו.  ָיׁשּוב  ָמַתי 

ם. ֹתֶקף ֶנְגּדָ נּו ּבְ ּלָ ד ׁשֶ ם ַהּצַ ֵ רּוְך ַהּשׁ י ּבָ ֶחֶסד, ּכִ ם הּוא ְקָצת ּבְ דֹול, ַאְך ׁשָ ַמֲחלֶֹקת ּגָ

ֵביִתי ִאם  ׂשּו אֹוִתי ּבְ ִחּפְ ְבׂשֹורֹות טֹובֹות, ֵאיְך ׁשֶ ֶרְסֶלב ּבִ ב ִמּבְ י ִמְכּתָ ְלּתִ ם ֶאְתמֹול ִקּבַ ּגַ
ה ֵאין ָלנּו ַעל ִמי  ל ֵאּלֶ ה, ֵהן ַעל ּכָ ַמע ְלָך ִמּזֶ ָבר ִנׁשְ אי ּכְ אִתי ִלְבֶרְסֶלב. ּוְבַוּדַ ָבר ּבָ ּכְ

ַמִים. ָ ּשׁ ּבַ י ִאם ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ֵען ּכִ ָ ְלִהּשׁ

ֶאְתמֹול,  ַעד  ִטים  ּפָ ִמׁשְ ו'  ִמּיֹום  ּפֹה  ָהָיה  עְרג  ַווייְנּבֶ מּוֵאל  ׁשְ י  ַרּבִ ׁשֶ ֲחִביִבי  ִני  ּבְ ְוַדע 
ל  ּכָ ַאַחר  ה  ַעּתָ ּוְלֵעת  ְלִהְתַנֵהג,  ֵאיְך  ְקָצת  ִעּמֹו  י  ְרּתִ ְוִדּבַ ְלֵביתֹו  ָנַסע  ְוֶאְתמֹול 

ם  ֵ לֹום ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ים ּוַמְפִחיִדים אֹוִתי ֲעַדִין ֲאִני ָחָזק ָלׁשּוב ְלֵביִתי ְלׁשָ ְרִעיׁשִ ּמַ ָהַרַעׁש ׁשֶ

"ל  ַהּנַ עְרג  ַווְיְנּבֶ מּוֵאל  ׁשְ י  ֵמַרּבִ ׁשּוָבה  ּתְ ַעל  ין  ַמְמּתִ ֲאִני  ה  ַעּתָ ְלֵעת  ַאְך  ָסמּוְך,  ּבְ

ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה.

נּו ּכַֹח  ּנֹוֵתן ּבָ יק ֲהמֹון ְיִריעֹות, ַאְך ַחְסֵדי ה' לֹא ָתְמנּו ׁשֶ רֹוֵתינּו לֹא ַיְסּפִ ר ִמּצָ ְוִהּנֵה ְלַסּפֵ
ם ֲאַנְחנּו  ּגַ ַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו ׁשֶ ה. ְועֹוד ּגָ ֵאּלֶ ֲעַדִין ִלְסּבֹל ָצרֹות ְוִיּסּוִרים ּוִבְזיֹונֹות ּכָ

יֶהם  ֵלא ּפִ הּוא ֵחֶלק ה' ַעּמֹו ְוכּו'. ְוִיּמָ דֹוׁש ׁשֶ ֶחְלקֹו ַהּקָ ִכינּו ִלְהיֹות ּבְ ּזָ ֶ ֵמִחים ְקָצת, ַמה ּשׁ ׂשְ

לֹום ֵאין ָאנּו ַמֲאִמיִנים  ַחס ְוׁשָ ֶקר ְמֻפְרָסם, ְואֹוְמִרים ׁשֶ ֲעִליִלים ׁשֶ ּמַ ִדים ׁשֶ ְתַנּגְ ל ַהּמִ ָחָצץ ׁשֶ

ְלָחן  ׁשֻ ָעה  ְוַאְרּבָ ּפֹוְסִקים  ָמָתם, ֲהלֹא ָאנּו לֹוְמִדים  ְוִנׁשְ ח רּוָחם  ּפַ ּתִ ה,  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ

ס  ְמֻפְרָסם ְוַכִנְדּפָ ִהְזִהיר ְמֹאד ַעל ֶזה ּכַ נּו ַז"ל ׁשֶ ה ֵמַרּבֵ ָכל יֹום, ְוהּוא ַהְנָהָגה ְקדֹוׁשָ ָערּוְך ּבְ

ים. דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ ּבִ

ל  ר ַהֶהְבּדֵ ִעּקַ ָאַמר ׁשֶ נּו ַז"ל, ׁשֶ מֹו ַרּבֵ ה ּכְ ַעל ּפֶ ּבְ ְך סֹוד ּתֹוָרה ׁשֶ ל ּכָ ה ּכָ ּלָ ּגִ ּוִמי הּוא ׁשֶ
ְנָיָנא ִסיָמן כ"ח(. ַמה ּנֹאַמר  ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ּתִ ּמּוָבא ּבְ ָרֵאל )ּכַ יר ִאיׁש ִיׂשְ ַעל ְיֵדי ֶזה ְיכֹוִלים ְלַהּכִ ְוכּו', ְוׁשֶ

ִבים  ֵהם ַמֲעִליִלים ָעֵלינּו ֵאין ָאנּו ַחּיָ ִעְנָין ֶזה ׁשֶ ר ָהֱאלִֹקים ָמָצא ֶאת ֲעוֹוֵנינּו, ַאְך ּבְ ַדּבֵ ּוַמה ּנְ

ינּו ְמֵהָרה,  ֹוְנִאים ְוָהרֹוְדִפים ַתְחּתֵ ל ַהּשׂ יל ּכָ ָרָעתֹו, ְוַיְכִניַע ְוַיּפִ י ַרע ּכְ ם ה' ְלעֹוׂשֵ ּלֵ ָלל. ְיׁשַ ּכְ

דֹול. מֹו ַהּגָ ֶחְמָלתֹו ְלַמַען ׁשְ ְוַיֲחֹמל ָעֵלינּו ּבְ

רֹב  ְנּתָ ּבְ ּוַ ָך ְלֹפה ּכִ ּלְ ִסיָעה ׁשֶ ְכּתֹב ְלָך, ּוְבִעְנַין ַהּנְ ַער ֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּלִ ְוִהּנֵה ִמּגֶֹדל ַהּצַ
ה  אי ֵאיְנָך ָיכֹול ְלַהְפִקיר ַעּתָ ַוּדַ י ּבְ ה, ּכִ ְלָבִבי ְקָצת ִמּזֶ ר ּבִ ֲאׁשֶ ָבֶריָך ֶאל ָהֱאֶמת ּכַ ּדְ

ָך ִלְנסַֹע ְלַלאִדיִזין  ְעּתְ ָהָיה עֹוֶלה ַעל ּדַ ֶזה. ַאְך ִנְפֵלאִתי ָעֶליָך ַעל ׁשֶ ַהּכֹל, ְוֵאין ְרצֹונֹו ַז"ל ּבָ

ב ִסּבֹות ְלטֹוָבה  יַע ְוָיֵגן ָעֵלינּו, ִויַסּבֵ ְבָך ַהּקֹוֵדם, ַוה' ָיחּוס ִויַרֵחם ְויֹוׁשִ ִמְכּתָ ַתְבּתָ ּבְ ר ּכָ ֲאׁשֶ ּכַ
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ר  ֲאׁשֶ ה, ּכַ נּו ְלֵעת ַעּתָ ט ַנְפׁשֵ ן ָלנּו ָמקֹום ְוֵעָצה ְלַמּלֵ דֹול ִיּתֵ ַחְסּדֹו ַהּגָ ּבְ ַטְחנּו ׁשֶ )ָחֵסר(. ּוַבה' ּבָ

רֹב ִנְפְלאֹוָתיו. ה ּבְ ֲעָזָרנּו ַעד ֵהּנָ

)סי' רע"ב(,  ָמעּו"  ׁשְ ּתִ קֹלֹו  ּבְ "ַהּיֹום ִאם  ל  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ֵליֵלְך ִעם  יֹוֵתר  ּבְ ה  ַעּתָ ְצִריִכין  ְוָאנּו 
י ִאם אֹותֹו ַהּיֹום, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְיכֹוִלין ִלְסּבֹל ָעָמל ְוִיּסּוִרים  עֹוָלמֹו ּכִ ֵאין ְלָהָאָדם ּבְ ׁשֶ

ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ֶ ּשׁ ַמה  ִעם  ֵליֵלְך  ְוַגם  ָהֱאֶמת.  ִביל  ּוִבׁשְ ַהּתֹוָרה  ִביל  ׁשְ ּבִ ִלְסּבֹל  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ

ְזיֹונֹות ְוכּו'. ְוָאנּו  )בהשמטה ללקוטי תניינא( 'ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם' ְוכּו', ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְיכֹוִלים ִלְסּבֹל ַהּבִ

לֹום "ַעד  ְהֶיה ַחס ְוׁשָ ּיִ ָהֱאֶמת ִיְהֶיה ֵאיְך ׁשֶ ם ּבְ ֵאר ַקּיָ ָ בֹוֵתינּו, ִלּשׁ ַמֲחׁשְ ל ּבְ ִבים ְלַקּבֵ ְמֻחּיָ

ם  ֵ ַהּשׁ ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ּומֹוְפִתים  אֹותֹות  ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ְוִלְבִלי  י",  ּנִ ִמּמֶ ִתי  ּמָ ּתֻ ָאִסיר  לֹא  ֶאְגַוע 

דֹול ְמֹאד, ַאְך  ִחיָרה ֵיׁש ָלּה ּכַֹח ּגָ ְרֵכי ה' ִנְפָלִאים ְמֹאד. ְוַהּבְ י ּדַ ִעְנָין ֶזה, ּכִ ד ּבְ ַרְך ִמּיָ ִיְתּבָ

ְהֶיה  ּיִ אי ִיְהֶיה ֵאיְך ׁשֶ ַוּדַ י ּבְ ָלל, ּכִ נּו ּכְ ּלֹא יּוְכלּו אֹוְיֵבינּו ֶנְגּדֵ ַטְחנּו ׁשֶ ה' ּבָ י ֵכן ּבַ ַאף ַעל ּפִ

ל סֹוף יֹאְבדּו ְוֵיָעְקרּו ְוסֹוָפם ְלַהְכִרית ֵמֶאֶרץ  ָדם, ְוסֹוף ּכָ יֵלנּו ִמּיָ ַרְך ְוַיּצִ ם ִיְתּבָ ֵ ַיַעְזֵרנּו ַהּשׁ

ְזיֹונֹות  ל ַהּבִ דֹוָלה ְוִנְפָלָאה ּכָ אי ִיְהֶיה ָלנּו ְלטֹוָבה ּגְ ִזְכָרם, ְוָעֵלינּו ִיְזַרח ה' אֹורֹו ְוַחְסּדֹו. ּוְבַוּדַ

ַבְלנּו ֵמֶהם. ּסָ ִמים ׁשֶ ִפיכּות ּדָ ּסּוִרים ּוׁשְ ְוַהּיִ

ַאַחת  ה  ִוּיָ ּכְ ׁשֶ יֹוֵתר;  ה  ִמּזֶ ר  ּבֵ ּדִ ַז"ל  נּו  ְוַרּבֵ ָפִרים  ּסְ ּבַ ִאיָתא  ׁשֶ ֵהיֵטב  ִלְזּכֹר  ּוְצִריִכין 
ַצַער  ֵמִעְנַין  ר  ּבֵ ּדִ ְוַגם  ָהעֹוָלם.  ֶזה  ּבְ ׁשֶ ּסּוִרים  ַהּיִ ל  ִמּכָ יֹוֵתר  ה  ָקׁשָ ם  ֵגיִהּנָ ּבְ

אי  ַוּדַ ּבְ ֶזה  ְותֹוָלע,  ּתֹוָלע  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ה  ָהְרִחיׁשָ ְוׁשֹוְמִעים  ֹוְכִבים  ּשׁ ׁשֶ ֵאיְך  ֶבר,  ּקֶ ּבַ ִכיָבה  ְ ַהּשׁ

ִדְבֵריֶהם ֵהם ּבֹוִטים  ּבְ ִדים ַהְמָחְרִפים. ָהֱאֶמת, ׁשֶ ְתַנּגְ ל קֹול ַהּמִ ה ׁשֶ ה יֹוֵתר ֵמָהְרִחיׁשָ ָקׁשֶ

ה. ְוִאם  ה ִמּזֶ ה ַהְרּבֵ ם ְוכּו' ָקׁשֶ יִהּנָ י ֵכן ַצַער ַהּתֹוָלִעים ְוַהּגֵ ַמְדְקרֹות ָחֶרב, ַאְך ַאף ַעל ּפִ ּכְ

טּוַח  ֶכם ּבָ ם ְוכּו' ְלַגְמֵרי, ַאְך ָנכֹון ִלּבְ יִהּנָ ַער ַהּגֵ ם ַעל ְיֵדי ֶזה ִמּצַ ִקים ִאם ִנְפַטְרּתֶ ם ְמֻסּפָ ַאּתֶ

יֹון  ּסָ ּנִ ּבַ ה  ַעּתָ ַעְמדּו  ּיַ ׁשֶ ל  ּכָ ׁשֶ ַלה'  יִתי  ְוִקּוִ ֶזה.  ְיֵדי  ַעל  ם  ַטְרּתֶ ּפְ ם  יִהּנָ ּגֵ י  רֹב עֹוְנׁשֵ ׁשֶ ִיְהֶיה 

ם  יִהּנָ ְלנּו ִמּתֹוֶסֶפת עֶֹנׁש ַהּגֵ ִנים ִנּצַ ל ּפָ ַעל ּכָ ם, ּוִבְפָרט ׁשֶ יִהּנָ ֵני ּגֵ אי לֹא ִיְראּו ּפְ ַוּדַ ֱאֶמת ּבְ ּבֶ

ֶרֶפׁש  ה ּבְ ֵאּלֶ ים ּכָ ּקֹוְרִעים ְורֹוְמִסים ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ ִדים, ׁשֶ ְתַנּגְ ל ַהחֹוְלִקים ְוַהּמִ ה ׁשֶ ׁשֶ ַהּקָ

אֹול,  ל ׁשְ ְחּתֹוָנה ׁשֶ יֹוָטא ַהּתַ אי ַלּדְ ַוּדַ ֵהם ֵיְרדּו ּבְ ְך, ׁשֶ ל ּכָ ָרֵאל ּכָ ם ִיׂשְ ָוִטיט ְוכּו' ְוׁשֹוְפִכים ּדַ

ם. אֹוי ָלֶהם אֹוי ְלַנְפׁשָ

א  מּוִכים ַהּבָ יֵמי ַהּפּוִרים ַהּסְ ה ּבִ ֶזה ַהְרּבֵ ֹמַח ּבָ ה ִלׂשְ ְזּכֶ ּנִ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ה ְלַהּשׁ ַוֲאִני ְמַקּוֶ
ה ַעל  ֵאּלֶ ֹמַע ִנְפָלאֹות ְונֹוָראֹות ּכָ ִכינּו ִלׁשְ ּזָ ן ׁשֶ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ִמּכָ

ֵרינּו ַמה טֹוב ֶחְלֵקנּו ְוכּו'. ְוֵאין ִנְמָצא  ת ְויֹום טֹוב ְוכּו' ְוכּו', ַאׁשְ ּבָ ה ְוַעל ׁשַ ּפּוִרים ְוַעל ֲחֻנּכָ
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ָעִמים  ה ּפְ ּמָ ֹמַח ּכַ ָבר ָזִכינּו ִלׂשְ ה ָלֵאל ּכְ ִהּלָ מֹונּו. ּתְ ֵרינּו ַעל ֶחְלקֹו ּכָ ּיֹאַמר ַאׁשְ עֹוָלם ׁשֶ ּבָ

ְך  ּכָ ל  ּכָ ָטה  ְ ּשׁ ִהְתּפַ ְוַהֲעָלָמה  ָרה  ַהַהְסּתָ ׁשֶ ֵמֲחַמת  יֹוֵתר,  ּבְ יו  ְוַעְכׁשָ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרתֹו  ּבְ

ְתִמימּות  ָרֵאל ּבִ ְנִהיג ִיׂשְ ּמַ ֶזה ׁשֶ ׁשּוט ּכָ ים, ְוָאנּו יֹוְדִעים ֵמֱאֶמת ּפָ ח יֹוְקׁשִ ַוֲאַנְחנּו ִנְמַלְטנּו ִמּפַ

ִחיָרה  ַהּבְ ּכַֹח  ִביל  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ָמָרְך  ּדְ א  בּוְרּתָ ּגְ ֲחֵזי  ּפּוק  ְוכּו';  דֹול  ּגָ ֶכל  ׂשֵ ּבְ ְך  ּכָ ל  ּכָ יטּות  ּוִבְפׁשִ

יל. נּו ִהּצִ ְך ְוֶאת ַנְפׁשֵ ל ּכָ ֶזה ּכָ יר ֱאֶמת ּכָ ִהְסּתִ

ֲאִני  ׁשֶ ִלי ֵנרֹו ָיִאיר, ֲאָבל ּכְ י ַנְפּתָ ֵבית ַרּבִ י ִאם ּבְ ֵקט ּכִ ַהׁשְ ב ּבְ ם ּפֹה ֵאיִני יֹוׁשֵ ּגַ ִני ׁשֶ ְוַדע ּבְ
מּוְך  ת ַהּסָ ּבַ ׁשַ ה ֵמֶהם, ְוַגם ּבְ י ַעד ֵהּנָ ה ָלֵאל ִנַצְלּתִ ְקֶוה אֹוְרִבים ָעַלי. ּוְתִהּלָ הֹוֵלְך ַלּמִ

ּוִאין ְלִבּתֹו  ה ִנּשׂ י ָעׂשָ מּוֵאל ֵנרֹו ָיִאיר, ּכִ י ׁשְ ֵבית ַרּבִ ם, לֹא ֶאְסַעד ּבְ ֵ ּוְבפּוִרים ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ

ת ֲאחֹוִתי  ן ָהְיָתה ּבַ ּכֵ ּלֹו אֹוְכִלים ֶאְצלֹו, ַעל  ד ׁשֶ ְוַהְמַלּמֵ אְלֶיע  ַוֲחָתנֹו ִמְזַלאֶטעּפָ ְחֶיה,  ּתִ

ּלֹא  ׁשֶ ְמֹאד  ה  ׁשָ ּוִבּקְ ָיִאיר,  ֵנרֹו  ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ֵאֶצל  אן  ּכָ ֵביִתי  ּבְ ה  ַעּתָ ַלאֶנע  ָמַרת  ִגיָדה  ַהּנְ

אֹוַכל ֶאְצלֹו. ִלי ֵנרֹו ָיִאיר ׁשֶ י ַנְפּתָ ֶאְתַרֵעם ָעֶליָה, ְוָנְתָנה ָמעֹות ְלַרּבִ

תֹוְך  ּבְ ׁשֶ ַהַהְרָחבֹות  ַאְך  ְמֹאד,  דֹוִלים  ּגְ ְזיֹונֹות  ְוַהּבִ רֹות  ַהּצָ יֹום  ּוְבָכל  נּוָעה  ּתְ ּוְבָכל 
אן  ׁש ִלי ּכָ ּיֵ ב ְלטֹוָבה, ׁשֶ ַרְך ָחַמל ָעַלי ְוִסּבֵ ם ִיְתּבָ ֵ י ַהּשׁ רֹות ִנְפָלִאים ְמֹאד, ּכִ ַהּצָ

ְכָרח  ּמֻ ֶ ה ָלֵאל, ֵטייא ְוַקאֶווי ְוָכל ַמה ּשׁ ִהּלָ ל ַהִהְצָטְרכּות ּתְ ֶחֶדר ְמֻיָחד ָיֶפה ְוָנֶאה ִעם ּכָ

י  ָאר ַאְנׁשֵ ין ּוׁשְ י ַנְחָמן ִמּטּוְלְטׁשִ ה הּוא ַרּבִ ַאֲהָבה ַרּבָ ים ּבְ ׁשִ ּמְ ים ְמׁשַ י ָהָאָדם, ַוֲאָנׁשִ ְלַחּיֵ

ָאנּו  ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ ים.  דֹוׁשִ ַהּקְ ֵמֲעָסֵקינּו  ר  ְלַדּבֵ ִמי  ִלי ִעם  ֵיׁש  ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ְוַגם  לֹוֵמנּו.  ׁשְ

ן ֵיׁש ָלנּו  ְדלּו ַחְסֵדי ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו. ְוַעל ּכֵ דֹוׁש, ַמה ּגָ ָכל יֹום ַעל ִצּיּון ַהּקָ ְמַעט ּבְ הֹוְלִכים ּכִ

ֶוֱאַמץ  ֲחַזק  ְלָך, ַרק  יּוְכלּו  ְולֹא  ָעֶליָך  ְוִנְלֲחמּו  ם  ִויֻקּיַ ָדם  ִמּיָ יֵלנּו  ַיּצִ אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ה',  ּבַ ִלְבטַֹח 

ִנים  ִנים ֶאל ּפָ ר ּפָ ה עֹוד ְלִהְתַוֵעד ַיַחד ּוְלַדּבֵ י לֹא ַיֲעזֹב אֹוְתָך ְואֹוָתנּו ְוִנְזּכֶ ה', ּכִ ּוְבַטח ּבַ

א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. דֹוׁש ַהּבָ פּוִרים ַהּקָ ְפָרט ּבְ יׁשּוָעתֹו, ּבִ ְמָחה ּבִ ָקרֹוב ְוָנִגיָלה ְוִנׂשְ ּבְ

לֹום ָלֶכם ַאל  תֹו, ׁשָ ֻתּמָ ּבְ ָבַרי ְועֹוֶדּנּו  ּדְ ֹמַע  ִלׁשְ ל ָהרֹוֶצה  ּכָ ל  ֶכם ׁשֶ ְוַרּבְ ְבֵרי ֲאִביֶכם  ּדִ
ְבֵרי ּתֹוָרתֹו  ֶהם, ְוָדָבר ֶאָחד ִמּדִ ּיֹוֵצא ּבָ ֶכם, יֹאְבדּו ֵהם ְוֶאֶלף ּכַ י ה' ִעּמָ יָראּו ּכִ ּתִ

ל. ּטֵ ה ַאל ִיְתּבַ דֹוׁשָ ַהּקְ

ת קֶֹדׁש,  ּבַ ה ַהּיֹום יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ה ַעּתָ ְבָך. ְוִהּנֵ יַע ִמְכּתָ ִהּגִ ֵעת ׁשֶ י ֶאְתמֹול ּבְ ַתְבּתִ ל ֶזה ּכָ ּכָ
ְבָך  ִמְכּתָ ְיֵדי  ַעל  ָלֶזה  י  ְוִנְתעֹוַרְרּתִ דֹוׁש,  ַהּקָ ִצּיּון  ַעל  ַהּיֹום  אֹור  קֶֹדם  ָהִייִתי  ּוְכָבר 

ַמה  י  ְרּתִ ְוִנְזּכַ ְבָך  ִמְכּתָ ָנה  ַכּוָ ּבְ ְוהֹוֵצאִתי  ם,  ׁשָ יָחִתי  ׂשִ ְלָפֵרׁש  ַהּיֹום  ֵליֵלְך  ִהְכִריחּוִני  ׁשֶ

ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ יָחִתי ְקָצת ִלְפֵני ַהּשׁ י ׂשִ ּתִ ַרׁשְ ּפֵ ה, ְוָאז ָעַזר ה' ִלי ׁשֶ ִכּיָ ֶהם ְוָנַפל ָעַלי ּבְ תּוב ּבָ ּכָ ֶ ּשׁ
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ר  ֶאְפׁשָ ָהָיה  אי לֹא  ּוְבַוּדַ ַז"ל.  נּו  ַרּבֵ ְוִלְפֵני  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ִבים  ִמְכּתָ ֵני  ׁשְ ָקִריִתי  ְוַגם 

ה ְקָצת,  ֵמַח ַעּתָ ֲאִני ׂשָ י ׁשֶ ָכְתִבי זֹאת, ַאף ַעל ּפִ ה ּבְ ָמעֹות. ְוַגם ַעּתָ הֹוִריד ּדְ ק ִמּלְ ְלִהְתַאּפֵ

ל  י ֲאִני ִמְצַטֵער ַעל ַצַעְרָך ְוַעל ַצַער ּכָ ָזְכִרי ַצַעְרָך, ּכִ ָמעֹות ֵמֵעיַני ּבְ י ֵכן יֹוְרִדים ּדְ ַאף ַעל ּפִ

ְבָך ְוָזְלגּו  לֹוֵמנּו ִמְכּתָ י ׁשְ לֹוֵמנּו יֹוֵתר ֵמַעל ַצֲעִרי. ְוַגם ֶאְתמֹול ָקָרא ֶאָחד ֵמַאְנׁשֵ י ׁשְ ַאְנׁשֵ

ֶקת ָמַרת  ּדֶ ל ַהּצַ ָמעֹות ׁשֶ ִדְמעֹות ֵעיֵנינּו, ּוִבְפָרט ַהּדְ ַעל ָהַרֲחִמים ִיְרֶאה ּבְ ָמעֹות. ּבַ ֵעיָניו ּדְ

טּוַח  ּבָ ַוֲאִני  ְמֵהָרה.  יֵענּו  ְויֹוׁשִ ָעֵלינּו  ִויַרֵחם  ַז"ל,  נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  ת  ּבַ ְחֶיה  ּתִ ָאִדיל 

ל ִמי  יַע ֶאת ּכָ יל ְויֹוׁשִ ָדם, ְוֵכן ַיּצִ יֵלנּו ִמּיָ ַרְך ְוַיּצִ ם ִיְתּבָ ֵ יֵענּו ַהּשׁ אי יֹוׁשִ ַוּדַ ּבְ חֹון ָחָזק ׁשֶ ִבּטָ ּבְ

יֹון. ּסָ ּנִ הּוא ָחָזק ְועֹוֵמד ּבַ ׁשֶ

ם  ְרׁשָ ָ אְווַראן[, ּוַמְבִטיִחים ִלְהיֹות ִנְפָרִדים ִמּשׁ ְכִניִעים ַעְצָמן ְלָפָניו ]ִלְפֵני ַהּסַ ַאְך ַעל ַהּמַ
ֲעֵליֶהם  נּו,  ִעּמָ ִלְהיֹות  ָהֱאֶמת  ם  ִלּבָ ּבְ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ְצִחּיֹות,  ַהּנִ ְוִתְקָוָתם  יֶהם  ֵמַחּיֵ

ֱאֶמת ֵאין מֹוִעיל  י ֲהלֹא ּבֶ אן. ּכִ אן ְוֵקֵרַח ִמּכָ ָאִרים ֵקֵרַח ִמּכָ י ִנׁשְ דֹול ְמֹאד ּכִ ָהַרֲחָמנּות ּגָ

ים ַלֲעקֹר ַעְצָמם ִמן  ְוַעל ֶזה ֵאיָנם ְמֻרּצִ ָקִרים ָעֵלינּו,  ּיֹאְמרּו ׁשְ ׁשֶ י ִאם  ּכִ ָלֶהם ַהְכָנָעָתם 

ה,  ִחּלָ ם ִמּתְ ן טֹוב ָהָיה ָלֶהם ִלְמסֹר ַנְפׁשָ ין, ְוַעל ּכֵ י ֵהם ִמְתָיְרִאים ִמּיֹום ַהּדִ ְך ּכִ ל ּכָ ָהֱאֶמת ּכָ

י  ן אֹוָתם ְלַכף ְזכּות, ְוָעַלי ִלּבִ אי ֲאִני ּדָ ַוּדַ א. ַאְך ּבְ ֶזה ּוַבּבָ אי ָהָיה טֹוב ָלֶהם יֹוֵתר ּבָ ּוְבַוּדַ

י ַעל ָצרֹוֵתיֶהם. ּוָ ּדַ

יֹון  ְהֶיה לֹו ִנּסָ ּיִ ֵאין ׁשּום ָאָדם ׁשֶ נּו ַז"ל, ׁשֶ ָאַמר ַרּבֵ ה ׁשֶ ּמֶ י ֵכן ֲאִני ַמֲאִמין ּבַ ַאְך ַאף ַעל ּפִ
ר הּוא  ה ָהִעּקָ ר הּוא ְמִניַעת ַהּמַֹח. ְוַגם ַעּתָ ֶהם, ְוָהִעּקָ ּלֹא יּוַכל ַלֲעֹמד ּבָ ּוְמִניעֹות ׁשֶ

ִנְפָלאֹות  ָרִאינּו  ֶ ּשׁ ּוַמה  יֵנינּו  ּבֵ ר  ְדּבַ ּנִ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ְקָצת  ֶאֶפס  ִלּבֹו  ּבְ חֹוֵזר  ׁשֶ ּוִמי  ַהּמַֹח  ְמִניַעת 

ָבֶכם  י  ִהְכַנְסּתִ ׁשֶ ַז"ל  ֻדָלתֹו  ּגְ ְוִהְתנֹוְצצּות  ֱאלֹקּות  ַהִהְתנֹוְצצּות  ְוָכל  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְסָפָריו  ּבִ

ִיְצָטֵרְך ָלבֹוא  ּלֹא  ׁשֶ ִלְברַֹח ִמּקֶֹדם  ל  ּדֵ ּתַ ִיׁשְ יֹון, אֹו  ּסָ ּנִ ּבַ ַיֲעֹמד  אי  ַוּדַ ּבְ ַרְך,  ִיְתּבָ ֶעְזַרת ה'  ּבְ

יתֹו  ִמּבֵ ַרח  ּבָ ׁשֶ ין  ִמּטּוְלְטׁשִ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  יֹון  ּזָ ּבִ ְוִליֵדי  יֹון  ִנּסָ ִליֵדי 

לֹום  אי ָיׁשּובּו ְלֵביָתם ְלׁשָ ַוּדַ ּבְ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ יִתי ְלַהּשׁ ֶרְסֶלב. ְוִקּוִ י ֵאִליק ִמּבְ ב ּפֹה, ְוֵכן ַרּבִ ְויֹוׁשֵ

לֹום  ְוׁשָ ְרֶאה ַחס  ּתִ ַרק ִאם  ד,  ִמּיָ ְבַרח  ּתִ ַאל  ה  ַאּתָ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ַאְך  ם.  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ִאם 

לֹא ֶזה  ּבְ ְצָטֵרְך ָלבֹוא ָלֶזה, ַרק ׁשֶ ּלֹא ּתִ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ יִתי ְלַהּשׁ ָעה ְצִריָכה ְלָכְך. ַאְך ִקּוִ ָ ַהּשׁ ׁשֶ

ָכל ּכֲֹחָך ָלבֹוא ְלֹפה ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ל ּבְ ּדֵ ּתַ ַע ְוִלְכסֹף ּוְלִהׁשְ ְעּגֵ ה ָצִריְך ְלִהְתּגַ ַאּתָ

ֵכן  י  ּפִ ְיָקא, ַאף ַעל  ּדַ ְלַצּפֹות ַעל מֹוְפִתים  ָלֶכם  ֵאין  ׁשֶ ְלַמְעָלה  י  ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף 
ָבר ֵריק הּוא ַמה  י לֹא ּדָ ָכל יֹום, ּכִ ְמַעט ּבְ ֱאֶמת ֲאִני רֹוֶאה מֹוְפִתים ִנְפָלִאים ּכִ ּבֶ
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י  ַטְחּתִ ן ּבָ יָרה ְוכּו', ּכֵ ְפָרט ָאנִֹכי, ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ׁשִ ה, ּבִ ְלנּו ֵמֶהם ַעד ֵהּנָ ַחְסֵדי ה' ִנּצַ ּבְ ֶ ּשׁ

ַרְך אֹותֹות  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ה  ַיֲעׂשֶ אי  ּוְבַוּדַ ָלנּו;  יּוְכלּו אֹוְיֵבינּו  ְולֹא  ֵמֶהם  ִמיד  ּתָ ֵלנּו  ּצִ ּיַ ׁשֶ ה'  ּבַ

ִאם  י  ּכִ ְלַמֲעֵננּו  לֹא  ָדם,  ִמּיָ יֵלנּו  ּוְלַהּצִ ׂשֹוְנֵאינּו  ְלַהְכִניַע  ֵדי  ּכְ ּוָבָאֶרץ  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ּומֹוְפִתים 

ַמה  ַאְך  עֹוָלם.  ּבָ ַהּתֹוָרה  ִקּיּום  ְלַהְכִניס  ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ֶרם  ּכֶ ע  ִלּטַ ֶזה  ּבָ ָהעֹוֵסק  ְלַמַען 

ְהֶיה  ּיִ ֲאִמין לֹא ָיחּוׁש, ַאְך ֵאיְך ׁשֶ ָעה, ְוַהּמַ ָ ּלֹא ִלְדֹחק ֶאת ַהּשׁ ָנִתי ׁשֶ ּוָ י ְלַמְעָלה, ּכַ ַתְבּתִ ּכָ ֶ ּשׁ

יל ֶאת  אי ַיּצִ ַוּדַ מֹו ַז"ל, ּבְ ֵרא ַעל ׁשְ ָאר ֶאְצֵלנּו ְלִהּקָ ְהֶיה ִנׁשְ ּיִ ל ִמי ׁשֶ יל אֹוִתי ְוֶאת ּכָ אי ַיּצִ ַוּדַ ּבְ

ְמחּו  ִלים ָעֵלינּו ְוָירֹונּו ְוִיׂשְ ּדְ ְתּגַ ת ּוְכִליָמה ַהּמִ ׁשּו בֹשֶׁ ְמחּו אֹוְיֵבינּו ָלנּו, ַרק ִיְלּבְ נּו ְולֹא ִיׂשְ ּלָ ּכֻ

ֱאֶמת. ֶזה ְלַהֲחֵפִצים ּבֶ ֲחֵפֵצי ִצְדֵקנּו ְוכּו'. ְוַדי ּבָ

ֱאֶמת ָלֶנַצח. ְבֵרי אֹוַהְבֶכם ּבֶ ּדִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

ְכּתֹב עֹוד ְקָצת ְלעֹוֵרר אֹוְתָך  ק ִמּלִ י ְלִהְתַאּפֵ ׁשּוָקְתָך ִלְדָבַרי, לֹא ָיכְֹלּתִ ְוִהּנֵה ִמּגֶֹדל ּתְ
ְמֹאד  ָלֶזה  ה  ַעּתָ ִריִכים  ּצְ ׁשֶ ה'  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ 'ַעּזּות  ִעְנַין  ּבְ ָהֱאֶמת  ּבְ ַהֲחֵפִצים  ל  ּכָ ְוֶאת 

ים', ּוְכמֹו  ֵהם ַעּזִ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ ָרֵאל ֶאּלָ ָנה ּתֹוָרה ְלִיׂשְ ֵמר' ְוכּו' ְו'לֹא ִנּתְ ּנָ ם 'ֱהֵוי ַעז ּכַ ְמֹאד ְלַקּיֵ

אי ִאי  ַוּדַ ה, ּבְ ים. ְוִאם ָאְמָנם ַעּתָ דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ תּוב ּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ ה ּכְ ֶזה ַהְרּבֵ ר הּוא ַז"ל ּבָ ּבֵ ּדִ ׁשֶ

רּו  ּבְ ֶחֶקת ָלֶהם ְוִהְתּגַ ָעה ְמׂשַ ָ י ַהּשׁ ר, ּכִ רֹוִצים ְלַדּבֵ ֶ ר ַמה ּשׁ ם ְלַדּבֵ ֶנְגּדָ ִנים ּכְ ר ְלָהֵעז ּפָ ֶאְפׁשָ

דֹול  ְהֶיה ָלֶכם ַעּזּות ּגָ ּיִ ִתיָקה ְצִריִכים ׁשֶ ׁשְ ם ּבִ י ]ֵכן[ ּגַ ים, ַאף ַעל ּפִ ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ יֹוֵתר ּבַ ּבְ

לֹום  ׁשּו ַחס ְוׁשָ ּיְ ְתּבַ ּלֹא ּתִ ְלַבְבֶכם ׁשֶ ִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ַעּזּות ּבִ ל ּפָ ַעל ּכָ ר הּוא ׁשֶ ְמֹאד. ְוָהִעּקָ

עִמין" ]ַמה ֵיׁש  ין ִמיר ִזיְך צּו ׁשֶ י מֹוֲהַר"ן רטו( "ָוואס ָהאּבִ נּו ַז"ל )ַחּיֵ ָאַמר ַרּבֵ ַעְצְמֶכם; ּוְכמֹו ׁשֶ ּבְ

ּבּוץ  ִעְנַין ַהּקִ ׁש ֵמֲעוֹונֹוָתיו, ֲאָבל ּבְ ּיֵ ל ֶאָחד ֵיׁש לֹו ְלִהְתּבַ ּכָ י ׁשֶ י ַאף ַעל ּפִ ׁש[. ּכִ ּיֵ ָלנּו ְלִהְתּבַ

ל ֲעָמֵלנּו  ָלל. ֶזה ֶחְלֵקנּו ִמּכָ ׁש ּכְ ּיֵ ֶזה ֵאין ְלִהְתּבַ מֹו ַז"ל ְוכּו', ּבָ ָאנּו ִנְקָרִאים ַעל ׁשְ ֶ נּו ַמה ּשׁ ּלָ ׁשֶ

ׁש  ּיֵ ִלּבֹו ְוֵאינֹו ִמְתּבַ ָחָזק ּבְ א ָלֶנַצח. ּוִמי ׁשֶ ֶזה ּוַבּבָ ְקָוֵתנּו ֶזה ֶנָחמֹוֵתינּו ֶזה ְיׁשּוָעֵתינּו ּבָ ֶזה ּתִ

ֶדֶרְך  יב ָלֶהם ּבְ ׁשִ ּיָ ם ׁשֶ ִעְנַין ָהַעּזּות ֶנְגּדָ ַדע ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבְ ּיֵ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ְלָבבֹו, ַיַעְזֵרהּו ַהּשׁ ּבִ

ם  ֵ ׁש ֵמַהּשׁ ְלָבָבם. ּוְצִריִכין ְלַבּקֵ לּו ֶנְגּדֹו ּבִ ּפְ ּיִ ם ׁשֶ ִלּבָ י ֵכן ִיְדקֹר אֹוָתם ּבְ לֹום, ְוַאף ַעל ּפִ ׁשָ

יב' ְוכּו'. ׁשִ ּתָ ֶ ם 'ְוַדע ַמה ּשׁ יָבם, ְלַקּיֵ ַרְך ֵליַדע ֵאיְך ַלֲהׁשִ ִיְתּבָ
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קעו

א תקצ"ה לפ"ק אּוַמאן. ַרְך, אֹור ְליֹום ג' ִתּשָׂ ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ּבְ

עְרג  מּוֵאל ַווְייְנּבֶ ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ׁשְ י ֲהלֹוא הּוא ָהַרּבָ ַנְפׁשִ לֹום ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ְיִדיִדי ּכְ ַרב ׁשָ

ֵנרֹו ָיִאיר.

ְמַחת ֶנֶפׁש.  דֹול ּוְלׂשִ ה, ְוָהָיה ָלנּו ְלַנַחת ּגָ ִגּלָ יֹום א', ַאַחר ְקִריַאת ַהּמְ ְלנּו ּבְ ָבם ִקּבַ ִמְכּתָ
תֹוְך  ּבְ פּוִרים,  ּבְ ֹמַח  ִלׂשְ ק  ְלִהְתַחּזֵ ּכַֹח  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָלנּו  ְיֵדי ֶזה הֹוִסיף  ְוַעל 

הּוא מֹוָצֵאי  ְיָלה ׁשֶ אֹוָתּה ַהּלַ ָעַבר ָעֵלינּו ּבְ ֶ ְפָרט ַמה ּשׁ ה, ּבִ ה ַרֲחָמָנא ִלְצַלן ֵמַעּתָ ֵאּלֶ ָצרֹות ּכָ

ית  ַהּבֵ ַעל  ְוָנַסּבּו  ַעל  ִלּיַ ּבְ י  ַאְנׁשֵ צּו  ְתַקּבְ ּנִ ׁשֶ פּוִרים,  ּדְ א'  ְליֹום  ְך  ּיָ ַ ַהּשׁ ֶהָעַבר  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ

ִריִסים[  אִדין ]ַהּתְ ִליכּו ַהּלָ ְברּו ְוִהׁשְ ָעה ַחּלֹונֹות ְוׁשָ ֶלת ְוָעְקרּו ַאְרּבָ נּו, ְוָהְרסּו ַהּדֶ ּלָ ְדָרׁש ׁשֶ ַהּמִ

ַהֵהייְנג  ְוַגם הֹוִציאּו  ימ"ש,  ָדִוד  ֵניאֹור  ׁשְ ְריֹוֵני הּוא  ּבִ ָהֵריׁש  ֵאֶצל  ִנְמְצאּו  ּוְקָצת  ַלחּוץ, 

ְסגּוִרים  ָהיּו  ׁשֶ ְמנֹורֹות[  ]סּוֵגי  ְוַהֶהעִסיס  אְכֶטיר  ַהּלַ ָאר  ּוׁשְ לּויֹות[,  ַהּתְ ְבָרׁשֹות  ]ַהּנִ ַלאְכֶטיר 

י  "ל. ְוֵתֶכף נֹוַדע ְלַאְנׁשֵ ְיָלה ַהּנַ ּלַ "ל ּבַ ל ַהּנַ תֹוְך ָהַעּמּוד, ְוָהְרסּו ָהַעּמּוד ְוהֹוִציאּו ּכָ ם ּבְ ׁשָ

ל ֶזה  ְיָלה, ְוֶאְתמֹול הֹוַדְענּו ּכָ ּלַ ְיָלה ֲאָבל ַמה ָיכֹוְלנּו ַלֲעׂשֹות ּבַ ּלַ לֹוֵמנּו ְוַגם הֹוִדיעּו ִלי ּבַ ׁשְ

עְנֶיע  ן ְפַראׁשֶ ַהֶהְכֵרַח ִלּתֵ ם אֹוְמִרים ׁשֶ ם ֲעֵליֶהם ְמֹאד, ְוֻכּלָ ם ָחרּו ַאּפָ ֹפה, ְוֻכּלָ ִגיִדים ּדְ ְלַהּנְ

ַלח ָאִביו  ר, ְוַגם ַהּיֹום ׁשָ ֶאְפׁשָ ִלים[, ֲאָבל ֶאְתמֹול לֹא ָהָיה ּבְ ִביָעה ַלּמֹוׁשְ יק ]ּתְ אַרַדְנְטׁשִ ְלַהּגַ

ָאנּו ְצִריִכין ֵיׁש ַעל  ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ דּוַע ָלנּו ׁשֶ ּיָ אּו, ּכַ ֵנרֹו ָיִאיר ַאַחר סֹוְפִרים ּוָפָנה ַהּיֹום ְולֹא ּבָ

עֶניע  ַרְך ִלְכּתֹב ַהְפַראׁשֶ ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ל ְלָמָחר ּבְ ּדֵ ּתַ י ֵכן ִנׁשְ דֹולֹות. ְוַאף ַעל ּפִ ֶזה ְמִניעֹות ּגְ

דֹוָלה ְולֹא  ָלה ּגְ ְיָקא ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה ָלֶהם ַמּפָ ּדַ ְך ְלטֹוָבה, ׁשֶ ְתַהּפֵ ּיִ ינּו ַלה' ׁשֶ ִביָעה[. ְוִקּוִ ]ַהּתְ

יּוְכלּו ְלַהְפִחיֵדנּו עֹוד.

ל ַצד  י ָצרֹות ַרּבֹות ְסָבבּונּו ִמּכָ ים, ּכִ ה ָאנּו ְצִריִכין ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ַרּבִ ֲאָבל ְלֵעת ַעּתָ
ּבֶֹקר, ַעד  יֹום ּפּוִרים ּבַ ָהָיה ָלנּו ּבְ ַחת ׁשֶ ִבינּו ּגֶֹדל ַהּנַ ּוִבְכָלל ּוִבְפָרט. ּוֵמֲאֵליֶכם ּתָ

ַתן ִלי ּכַֹח  ּנָ ֶפׁש, ַאְך ַחְסֵדי ה' לֹא ָתְמנּו, ׁשֶ ַגע ַעד ַהּנֶ ּנָ ַער ׁשֶ ְדָמעֹות ִמּגֶֹדל ַהּצַ ִכיִתי ּבִ ּבָ ׁשֶ

ׂשֹון  ְלׂשָ ַוֲאָנָחה  גֹון  ַהּיָ ְקָצת  י  ָהַפְכּתִ ׁשֶ ַעד  דֹוׁשֹות,  ַהּקְ ֲעצֹוָתיו  ְרֵכי  ּדַ י  ּפִ ַעל  ק  ְלִהְתַחּזֵ

ֵבית  ּבְ ַהַחּלֹונֹות  י  ַבְרּתִ ׁשָ לֹא  ֲאִני  ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  'ּבָ י:  ְוָאַמְרּתִ י  ֻתּמִ ּבְ י  ְוָהַלְכּתִ ְמָחה,  ּוְלׂשִ

ם  ֵ נּו ַהּנֹוָרא ְמֹאד ְזצּוַק"ל', ְוַהּשׁ ם ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ְקָרא ַעל ׁשֵ ֶזה ַהּנִ ְדָרׁש ָקדֹוׁש ּכָ ַהּמִ

ְך ִהְתַחְלנּו  ָראּוי, ְוַאַחר ּכָ ה ּכָ ְמָחה, ְוָקִרינּו ַהְמִגּלָ ׂשִ י ְקָצת ּבְ ְלּתִ ּלַ ִהְתּפַ ֶעְזִרי ׁשֶ ַרְך ָהָיה ּבְ ִיְתּבָ

ם  ָ ִמּשׁ י  ְלּתִ ִקּבַ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ֶזה.  ל  ּכָ לֹו  ְלהֹוִדיַע  ָיִאיר  ֵנרֹו  ְלָאִביו  י  ְוָהַלְכּתִ ְקָצת,  ֹמַח  ִלׂשְ

בּו  ּלֹא ְיַעְרּבְ ֶהם ׁשֶ תּוב ּבָ י ִמי יֹוֵדַע ַמה ּכָ ַחד ְקָצת ִלְקרֹוָתם ּכִ "ל, ְוָהָיה ִלי ּפַ ִבים ַהּנַ ְכּתָ ַהּמִ
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ְקָצת  ֶהם  ּבָ תּוב  ּכָ ָהָיה  ׁשֶ ָעֵלינּו  ָחַמל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ּפּוִרים,  ְמַחת  ׂשִ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ָלנּו 

ֵמִחים ְמֹאד  ה ָלֵאל ָהִיינּו ׂשְ דֹול, ּוְתִהּלָ ַחְסּדֹו ַהּגָ ְיׁשּועֹות, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנּתֹוֵסף ָלנּו ּכַֹח ּבְ

ֶעְזַרת ה'  ה ּבְ י ַהְרּבֵ ה. ְוַגם ָאנִֹכי ָרַקְדּתִ דֹוׁש, ְוָרַקְדנּו ַהְרּבֵ יֹום ַהּפּוִרים ַהּקָ עֹות ּבְ ה ׁשָ ּמָ ּכַ

ֵעת  ּבָ ֹמַח  ִלׂשְ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ה'  ִויׁשּוַעת  ִחּדּוׁש  הּוא  פּוִרים  ּבְ ה  ַעּתָ נּו  ּלָ ׁשֶ ְמָחה  ְוַהּשִׂ ַרְך,  ִיְתּבָ

ִגיִדים ֲאִני  ְהֶיה ִסיָמן ְיׁשּוָעה ָלנּו. ּוְלֵעת ֶעֶרב ָהַלְכנּו ְלֵבית ַהּנְ ּיִ ַעֵדנּו ׁשֶ זֹאת, ה' ִיְגֹמר ּבַ ּכָ

ָהָיה  ֶזה  י  ּכִ ָלל,  ּכְ ְיָלה  ַהּלַ ְסעּוַדת  ָאַכְלנּו  ְולֹא  ֶאְצָלם  ְבנּו  ְוִנְתַעּכַ ָיִאיר,  ֵנרֹו  ִלי  ַנְפּתָ י  ְוַרּבִ

ָלֶכם  ִיְהֶיה  ְלַמַען  זֹאת  י  ַתְבּתִ ּכָ ֵמַעְצְמֶכם.  ִבינּו  ּתָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ם  ִעּמָ ר  ְלַדּבֵ יֹוֵתר  ָלנּו  ֻמְכָרח 

יֵמי ַהּפּוִרים  ה, ּוִבְפָרט ּבִ ֹחֶרף ַהּזֶ ר ָעַבר ָעֵלינּו ּבַ ל ֲאׁשֶ ר ְלדֹור ַאֲחרֹון ֶאת ּכָ רֹון, ּוְלַסּפֵ ְלִזּכָ

אי ַהּכֹל ְלטֹוָבה. ה, ּוְבַוּדַ ָהֵאּלֶ

ָעׂשּו  ְרָצה ׁשֶ ָבר ָהִייִתי מּוָכן ִלְנסַֹע ְלֵביִתי ַהּיֹום אֹו ָמָחר, ַאְך ֵמֲחַמת ִעְנַין ַהּפִ ְוִהּנֵה ּכְ
ְרֶאה  ַהּנִ ּוְכִפי  ָיִמים,  ֵאיֶזה  ּפֹה  ב עֹוד  ְלִהְתַעּכֵ ֻמְכָרח  ֲאִני  נּו  ּלָ ׁשֶ ְדָרׁש  ַהּמִ ֵבית  ּבְ

ְיֵדי  ד ַעל  ִמּיָ ִלי  ִלְכּתֹב  ְרֶאה  ּתִ ן  ּכֵ ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ַעל  א  ַהּבָ ת  ּבָ ׁשַ ּפֹה ַעד ַאַחר  ב  ֶאְתַעּכֵ

ם ִיְכּתֹב ִלי  "ל, ּגַ ָבם ַהּנַ ִתיַבת ִמְכּתָ ם ַאַחר ּכְ ׁש ׁשָ ר ִנְתַחּדֵ ל ֲאׁשֶ אְסט ]ַהּדַֹאר[, ֶאת ּכָ ַהּפָ

ֵביִתי אֹו ֵאֶצל ֶאָחד  ּבְ ק  לֹום ֵאיֶזה ֶהּזֵ ֵפרּוׁש ִמיֵמי ַהּפּוִרים ֶהָעַבר ִאם לֹא ָהָיה ַחס ְוׁשָ ּבְ

ּבֹו נֹוְקפֹו  ּלִ ֶ ׁשּוָבה ַעל ַמה ּשׁ ֵאר ֵהיֵטב; ַגם יֹוִדיַע ִלי ּתְ לֹוֵמנּו, ַהּכֹל יֹוִדיַע ִלי ּבַ י ׁשְ ֵמַאְנׁשֵ

י יֹוֵסף בר"י  ת ֶהָעַבר ֲהלֹא ֵהם ַרּבִ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ אּו ְלֹפה ּבְ ּבָ עּוִרים ׁשֶ ֵני ַהּנְ רּו ָלנּו ּבְ ּפְ ּסִ ֵמֲחַמת ׁשֶ

ין  ּצִ ַהּקָ ]ׁשֶ יַסאְטִניֶקיס  ַהּדִ עֶווְסֶקע ִעם  אַסאַדאִטיל ַטאַמאׁשֶ ַהּזַ ׁשֶ ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ ֵלייֶזיר  חּור  ְוַהּבָ

ָחְכָמתֹו  ּבְ ִיְרֶאה  ן  ּכֵ ַעל  עִריר,  ִפיְטׁשֶ ִאיֶציא  ן  ּבֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ָהַרב  ֵבית  ּבְ אֹוִתי  ׂשּו  ִחּפְ ְוַחָיָליו[ 

י ְיִדיָעתֹו,  י ְיִדיָעתֹו. ְוִאם לֹא ָהָיה ַעל ּפִ יק ִאם ָהָיה ַעל ּפִ ַרַדְנְטׁשִ ֹאל ֶאת ָהָאדֹון ַהּגַ ִלׁשְ

ְהיּו  ּיִ ׁשֶ יו,  ְחּתָ ּתַ ׁשֶ ים  ַטּנִ ַהּקְ ִלים  ַהּמֹוׁשְ ְוָכל  "ל,  ַהּנַ עֶווְסֶקע  ַטאַמאׁשֶ ֶאת  ְלַהְזִהיר  ִיְרֶאה 

לֹום. ּוֵמֵאָליו ָיִבין  ּלֹא ְלַהְפִחיֵדִני ַחס ְוׁשָ ִלי ְרׁשּותֹו ׁשֶ לֹום ֵאַלי ּבְ ּלֹא ֵליֵלְך ַחס ְוׁשָ ִנְזָהִרים ׁשֶ

"ל  ַהּנַ ָהְלכּו  ּכַֹח  ֵאיֶזה  ּבְ רּוָרה  ּבְ ׁשּוָבה  ּתְ ֶכף  ּתֵ ִלי  ְוִלְכּתֹב  ְלטֹוָבִתי,  ֶזה  ּבָ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ֵאיְך 

ׂש אֹוִתי. ְלַחּפֵ

ל  ְסִביבֹוֵתינּו, ְויֹוִציֵאנּו ְמֵהָרה ִמּכָ ּבִ לֹוֵמנּו ׁשֶ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ ַרְך ְיַרֵחם ָעַלי ְוַעל ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ְוַהּשׁ
לֹום ְמֵהָרה  ה ָלׁשּוב ְלֵביִתי ְלׁשָ ינּו ְמֵהָרה, ְוֶאְזּכֶ יל ׂשֹוְנֵאינּו ַתְחּתֵ ְוַיּפִ ָצרֹוֵתינּו, 

ְדָרׁש  ית ַהּמִ יָלּה ַהּבֵ ם ַעל ּתִ ְתַקּיֵ ּיִ ה ׁשֶ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ְוִנְזּכֶ ת ַהּבָ ּבָ ִנים ַאַחר ׁשַ ל ּפָ ַעל ּכָ

ָאנּו  ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ְצִריִכין  ַוֲאַנְחנּו  ַהּזֹאת;  ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ְנָין  ַהּבִ ְוִלְגֹמר  נּו  ּלָ ׁשֶ

ֵאינֹו  אי  ַוּדַ ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ט  ּפַ ִמׁשְ י  ּכִ הֹודּו,  ָירּום  יָסר  ַהּקֵ ט  ּפָ ִמׁשְ ְיֵדי  ַעל  ּתֶֹקף  ל  ְלַקּבֵ ְיכֹוִלים 
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ם  ֵ ַהּשׁ ַעל  ַרק  הּוא  ְקוֹוֵתינּו  ּתִ ר  ִעּקַ ֲאָבל  ָלנּו.  ין  עֹוׂשִ ׁשֶ ְוָהְרִציחֹות  ֵזלֹות  ַהּגְ ַעל  ים  ַמְסּכִ

ַמִים. ַאּתּון ֵמָהָתם ַוֲאַנן  ָ ּשׁ ּבַ י ִאם ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ֵען ּכִ ָ י ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ ַרְך ְלַבד, ּכִ ִיְתּבָ

ֵבן ִלְפֵני ָאִביו  ַרְך ּכְ ְבִכי ּוְבַתֲחנּוִנים ָנבֹוא ְלָפָניו ִיְתּבָ נּו ֵאָליו, ּבִ ֵמָהָכא, ִקְראּו ֶאל ה' ְוִהְתַחּנְ

ה ְלָפָניו  ׁשָ ה ּוַבּקָ ִחּנָ לּו ְוַהְרּבּו ּתְ ּדְ ּתַ ֲעָבִדים, ִהׁשְ ָבִנים ִאם ּכַ ּוְכֵעין ֶעֶבד ֶאל ֲאדֹוָניו, ִאם ּכְ

ַמִים. ָ ִקיף ְוֵיֶרא ה' ִמּשׁ ַרְך, ַעד ַיׁשְ ִיְתּבָ

ֶאָחד.  ְליֹום  לֹא  ַהּזֹאת  ְלָחָמה  ַהּמִ י  ּכִ יֹום,  ָכל  ּבְ נּו  ַנְפׁשֵ ַח  ּמֵ ּוְלׂשַ ק  ְלִהְתַחּזֵ ְצִריִכין  ְוַגם 
ֹגֶדל ּכֹחֹו  ְטחֹוֵננּו ָחָזק ּבְ ר ּבִ ֲאׁשֶ ֵצל ֵמֶהם, ּכַ ַרְך ְלִהּנָ ם ִיְתּבָ ֵ ֲעזֹר ָלנּו ַהּשׁ ּיַ ׁשֶ ַוֲאִפּלּו ּכְ

ר ְלָכל  י ֵכן ִאי ֶאְפׁשָ ַרְך, ַאף ַעל ּפִ ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ אי לֹא יּוְכלּו ָלנּו ּבְ ַוּדַ ּבְ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ל ָזֵקן ּדִ ׁשֶ

דֹול.  ֶחֶסד ּגָ ְהֶיה ַהּכֹל ּבְ ּיִ ַרְך ְיַרֵחם ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ִניעֹות ְוִיּסּוִרים ּוִמְלָחמֹות. ַהּשׁ ֵצל ִמּמְ ֶאָחד ְלִהּנָ

ָעה ַאַחת אֹו  ׁשָ ְלַיֵחד  ַז"ל  ֵמד אֹוָתנּו הּוא  ּלִ ֶ ּשׁ ל ֶאָחד ִעם ַמה  ּכָ ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ ֶהְכֵרַח,  ּבְ ן  ּכֵ ַעל 

י ֶחְדַות ה' ִהיא  ְמָחה "ּכִ ׂשִ ָאר ַהּיֹום ִיְהֶיה ּבְ ַרְך, ּוׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ יָחתֹו ִלְפֵני ַהּשׁ ִים, ִויָפֵרׁש ׂשִ ּתַ ׁשְ

ֵדי ִלְדחֹות  ה ַהּכֹל ּכְ ֶזה יֹוֵתר ְויֹוֵתר. ְוָכל ָהַרַעׁש ַהּזֶ לּו ְצִריִכין ֵליֵלְך ּבָ ים ַהּלָ ֶכם", ּוָבִעּתִ ָמֻעּזְ

ת  ר ָנַגע ְנֻקּדַ ִהְתָקְרבּות יֹוֵתר ֶאת אֹוָתם ֲאׁשֶ יֹון, ּוְלָקֵרב ּבְ ּסָ ּנִ ֵאינֹו עֹוֵמד ּבַ ּוְלָגֵרׁש ֶאת ִמי ׁשֶ

ֵהם ִיְתעֹוְררּו  ְוַיֲעבֹר ֲעֵליֶהם, ׁשֶ ר ָעַבר  ָכל ֲאׁשֶ יֹון ּבְ ּסָ ּנִ ּבַ ק ַלֲעֹמד  ם, ְלִהְתַחּזֵ ִלּבָ ּבְ ָהֱאֶמת 

ָבָריו  ּדְ ל  ּכָ ְיֵדי  ַעל  קּות  ְוִהְתַחּזְ ֵעצֹות  ל  ְלַקּבֵ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרתֹו  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ִעם  ֵליֵלְך  יֹוֵתר 

ָלֶכם  י  ּתִ ּוֵפַרׁשְ י  ַאְרּתִ ּבֵ ֶ ּשׁ ַמה  ִפי  ּכְ ּוִבְפָרט  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ְסָפָריו  ּבִ ַהְמבָֹאִרים  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ

דֹול ְוִנְפְלאֹוָתיו ָהֲעצּוִמים,  ַחְסּדֹו ַהּגָ יֵנינּו ּבְ רּו ּבֵ ְדּבְ ּנִ ּבּוִרים ׁשֶ יחֹות ְוַהּדִ ָכל ַהּשִׂ ָבִרים, ּבְ ַהּדְ

יֵנינּו. ר ּבֵ ְדּבַ ּנִ ֶ ם ַמה ּשׁ ָבר ֵריק הּוא ִמּכֶ י לֹא ּדָ ּכִ

ל  ָבר ּכָ נּו ַז"ל ָרַמז ָלנּו ִמּכְ יֵנינּו, ֵאיְך ַרּבֵ ר ּבֵ ְדּבַ ּנִ ֶ ל ַמה ּשׁ ימּו ֶאל ְלַבְבֶכם ְוִזְכרּו ֵהיֵטב ּכָ ׂשִ
ל  ֲעבֹר ַעל ּכָ ּיַ ַהֶהְכֵרַח ׁשֶ ִדּבּוֵרנּו ׁשֶ י ָלֶכם ּבְ ְמּתִ ה, ְוֵאיְך ִהְקּדַ עֹוֵבר ָעֵלינּו ַעּתָ ֶזה ׁשֶ

ַכי  ן ָמְרּדְ ְמׁשֹון ּבֶ י ׁשִ ֲעבֹר ַעל ַרּבִ ּיַ ֶאָחד ְמִניעֹות ֲעצּומֹות. ְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלֹות ה', ִמי ַיֲאִמין ׁשֶ

ָבַבת ַעִין, ְוֵכן ֵאֶצל חֹוְתנֹו, ְולֹא ָהָיה  ָהָיה ָחִביב ִלְפֵני ָאִביו ּכְ ה, ׁשֶ עֹוֵבר ָעָליו ַעּתָ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ

י  ְרּתִ ּבַ ָעִמים ּדִ ה ּפְ ה ְוַכּמָ ְבֶרְסֶלב. ְוַכּמָ ּבִ עּוִרים ׁשֶ ֵני ַהּנְ ָאר ּבְ ּום ַצד, ְוֵכן ׁשְ ָעָליו ְמִניָעה ִמּשׁ

ֶחְפָצם  ָלֶהם  ם  ִנְתַקּיֵ ה  ְוִהּנֵ ְמִניעֹות,  ֲעֵליֶהם  ַעְברּו  ּיַ ׁשֶ ִנְתַרּצּו  ָצָתם  ּקְ ׁשֶ ַעד  ה  ִמּזֶ ֶהם  ִעּמָ

ַהּכֹל  ְך  ְוִיְתַהּפֵ י,  ּדַ ּוְלָצרֹוֵתינּו  ְלָצרֹוָתם  יֹאַמר  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ רֹוִצים.  ָהיּו  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ יֹוֵתר  ּבְ

לֹום, ַאְך ְלַמַען  ְלֵביִתי ְלׁשָ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה  בּוַע ַהּבָ ׁשָ ּבְ ָאׁשּוב  ׁשֶ ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה  ְלטֹוָבה. 

"ל. ל ַהּנַ רּוָרה ַעל ּכָ ׁשּוָבה ּבְ ד ּתְ ם ִלְכּתֹב ִלי ִמּיָ ֵ ַהּשׁ
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<חודש>

רסה ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

ֶזה ְמֹאד ִאם  ֵרז ּבָ ָך ּוְלִהְזּדָ י ִעּמְ ְרּתִ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ העִרין ּכַ ֶרת ִלְטׁשֶ ח ִלְכּתֹב ָהִאּגֶ ּכַ ׁשְ ם ַאל ּתִ ּגַ
ל  יִתי, ּוִמּכָ י ּבֵ ל ַאְנׁשֵ לֹום ּכָ ְ ב עֹוד. ְותֹוִדיַע ִלי ִמּשׁ ה, ְוַאל ּתֹוֵסף ְלַעּכֵ ְבּתָ ַעד ֵהּנָ ִנְתַעּכַ

ְחיּו.  ּיִ ה ׁשֶ ָנּה ּוִבּתָ לֹום ּבְ ְ ְחֶיה, ּוִמּשׁ ֶקת ָמַרת ָאִדיל ּתִ ּדֶ לֹום ַהּצַ ְ לֹוֵמנּו, ּוִבְפָרט ִמּשׁ י ׁשְ ַאְנׁשֵ

דֹולֹות ָלֶכם ְוָלנּו  ים ִויׁשּועֹות ּגְ לֹום ְוַחּיִ ֶרת ִלְקֶריִמיְנְטׁשּוק, ְוׁשָ לַֹח ִאּגֶ ד ִלׁשְ ם ִמּיָ ְוִיְראּו ְלַקּיֵ

ֱאֶמת ָלֶנַצח. ם ּוְכֶנֶפׁש אֹוֲהָבם ּבֶ ַנְפׁשָ ּכְ

ָכל ֵעת, ְוַגם ֲאִני רֹוֶאה ְיׁשּועֹות ִנְפָלאֹות  ה ִליׁשּוַעת ה' ּבְ ְמָחה ְקָצת, ּוְמַצּפֶ ֶדַמע ּוְבׂשִ ַהּכֹוֵתב ּבְ

ֵלמּות ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה. ׁשְ מּוָרה ּבִ ה ִליׁשּוָעה ּגְ ָכל יֹום, ַאְך ֲאִני ְמַצּפֶ ּבְ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

י,  ְלּתִ ָבם ִקּבַ ְכָנא ֵנרֹו ָיִאיר, ִמְכּתָ י ׁשַ ְוִלְבִני ַרּבִ ֵני ֵביִתי  ּבְ ְחֶיה, ּוְלָכל  לֹום ְלזּוָגִתי ּתִ ְוׁשָ
ם ֲאִני נֹוֵתן  ְכַתב ָידֹו, ְלֻכּלָ ַתב ֶאְצִלי ּבִ ּכָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ׁשֶ ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת, ְוֵכן ִמּכָ

ִפי  ְכִתיַבת ָידֹו ּכְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבִ בּו ִלי ּכָ ְכּתְ ּיִ א ׁשֶ ׁש ַעל ְלַהּבָ ׁשּואֹות ֵחן ַעל ֶהָעַבר, ּוְמַבּקֵ ּתְ

לֹום ְלֵביִתי. ה ָלׁשּוב ְלׁשָ ר ֶאְזּכֶ ְלָבבֹו, ַעד ֲאׁשֶ ּבִ ָהֱאֶמת ְוַהּטֹוב ׁשֶ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

לֹוֵמנּו,  י ׁשְ ְחֶיה, ּוְלָכל ַאְנׁשֵ ּיִ ְחֶיה. ּוְלֵבית ָהַרב ׁשֶ ֶקת ָמַרת ָאִדיל ּתִ ּדֶ לֹום ְלֵבית ַהּצַ ְוׁשָ
י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ י ׁשֶ מּוֵאל ְצִבי ֵנָרם ָיִאיר, ַאף ַעל ּפִ י ׁשְ ִגיִדים יֹוֵאל בר"י ְוַרּבִ ְוִליִדיַדי ַהּנְ

י  י ּכִ י ֵכן ָיַדְעּתִ יל ֲעׂשֹו, ַאף ַעל ּפִ אי ִהְסּכִ י ּוְבַוּדַ ֶנְגּדִ ּכְ ד ׁשֶ א ַעל ֶהָחתּום ַלּצַ ֶאָחד ֵמֶהם ּבָ ׁשֶ

לֹום  ָאבֹוא ְלֵביִתי ְלׁשָ ׁשֶ ם ּכְ ֵ ָבם. ְוִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ י, ְוֵכן ָאנִֹכי ֵאיִני ָזז ֵמַחּבְ ֵלָמה ִעּמִ ַאֲהָבָתם ׁשְ

י  י ִליְטַמאן ְוָאִחיו ַרּבִ ִגיד מֹוֵרנּו ָהַרב ָמאְטֶיע סּוָמא ֵנרֹו ָיִאיר ּוְלַרּבִ לֹום ְלַהּנָ ה. ְוׁשָ ר ִמּזֶ ְנַדּבֵ

ְהֶיה ַהּכֹל ַעל  ּיִ יִתי ַלה' ׁשֶ י, ַאְך ִקּוִ ר ָעׂשּו ֶנְגּדִ ם ֵהם ָראּוי ָלֶהם ְלִהְתָחֵרט ַעל ֲאׁשֶ ַיאִקיל, ּגַ

לֹוֵמנּו לֹא ּתּוַפר ְלעֹוָלם. ָנכֹון, ּוְבִרית ַאֲהָבֵתנּו ּוׁשְ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

ֵאין  י  ּכִ ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ ִני  ּבְ ְלַיד  ין  ְלטּוְלְטׁשִ ֶנֱאָמן  ִאיׁש  ְיֵדי  ַעל  ה  ַהּזֶ ֶרת  ָהִאּגֶ לַֹח  ִלׁשְ ְוִיְרֶאה 
ְלָתה ִלְדָבַרי, ַעל  י ַנְפׁשֹו ּכָ ם ּכִ ם ְיַדְעּתֶ אְסט ַהּזֹאת, ְוַאּתֶ ּפָ י ִלְכּתֹב לֹו ּבְ ַדְעּתִ ּבְ

ֶזה. י ִיְצָחק ּבָ ִני ַרּבִ ן ִיְרֶאה ְלַמּלאֹות ְרצֹון ּבְ ּכֵ

"ל. ָנָתן ַהּנַ
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קעז

ֶרְסֶלב. ְקָרא תקצ"ה לפ"ק ּבְ ת קֶֹדׁש ַוּיִ ּבַ ם, יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ָהַרב  מֹוֵרנּו  ְוכּו'  ַהְמֻפְרָסם  ְוָחִסיד  ִתיק  ַהּוָ ִני  ָהַרּבָ י  ַנְפׁשִ ּכְ ְיִדיִדי  ֲאהּוִבי  ִלְכבֹוד  לֹום  ׁשָ ַרב 

ִלי ֵנרֹו ָיִאיר. ַנְפּתָ

ֲעָגָלה,  ַעל  ַהּבַ ְיֵדי  ַעל  ְלַמֲעָלתֹו  ִבי  ִמְכּתָ ד  ִמּיָ י  ַתְבּתִ ּכָ ְלֵביִתי,  לֹום  ׁשָ ּבְ יָאִתי  ּבִ יֹום  ּבְ
ֶרת, ְולֹא  עְרג ִאּגֶ מּוֵאל ַווְיְנּבֶ י ׁשְ ַלח לֹו ַרּבִ קּוֵדי ׁשָ יֹום ו' ּפְ ם ּבְ יַע ְלָידֹו. ּגַ אי ִהּגִ ּוְבַוּדַ

ֵכן, ָנא  מּוַנת אֹות. ֲהִיּתָ יַעִני ֲעַדִין ׁשּום ּתְ ֲעָלתֹו לֹא ִהּגִ ַעְצִמי, ּוִמּמַ ַנאי ִלְכּתֹב ּבְ ָהָיה ִלי ּפְ

ר  ל ֲאׁשֶ ֵאר ֵהיֵטב ֶאת ּכָ ֶרת ְויֹוִדיֵעִני ַהּכֹל ּבַ ד ִאּגֶ ָאִחי ֲחִביִבי ִיְזּכֹר ַאֲהָבֵתנּו, ְוִיְכּתֹב ִלי ִמּיָ

ֵאיֶזה ִאיׁש ֵמֶהם,  ט ּבְ ּפָ ה ֵאיֶזה ִמׁשְ ָבר ַנֲעׂשָ נּו, ִאם ּכְ ּלָ לֹוְיז ׁשֶ ִעְנַין ַהּקְ ם. ּוִבְפָרט ּבְ ה ׁשָ ַנֲעׂשֶ

ְרָצה  ִנים לֹא הֹוִסיפּו ִלְפרֹץ עֹוד ֵאיֶזה ּפִ ל ּפָ ִנים ִהְפִחידּו אֹוָתם, ְוִאם ַעל ּכָ ל ּפָ אֹו ִאם ַעל ּכָ

ֶרץ ַעל  דֹוׁש ּפֶ ְנָין ַהּקָ ּבִ ל ַהּפֹוְרִצים ּבַ ַרְך ֶאת ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ נּו. ִיְפְרֵצם ַהּשׁ ּלָ דֹוׁש ׁשֶ לֹוְיז ַהּקָ ַהּקְ ּבְ

ם  ֵ ְך, ְיעֹוֵרר ַהּשׁ ל ּכָ ִפים ּכָ ְרּדָ ים ַהּנִ לּו ְולֹא ָיקּומּו. ְוָעֵלינּו ָהֲעִנּיִ יַבׁש, ִיּפְ ֶרץ, ְזרֹוָעם ּתִ ֵני ּפֶ ּפְ

ד ָחָזק ְוֶאְביֹון. יֶהם ּוִמּיַ יֵלנּו ֵמֶחֶרב ִמּפִ ַרְך ַרֲחָמיו ָהֲעצּוִמים ְוַיּצִ ִיְתּבָ

ְפָרִטּיּות, ּוֵמֲאֵליֶהם ָיִבינּו ֵאיְך ֵהם  ר ְלָבֵאר ּבִ ה ּפֹה ִאי ֶאְפׁשָ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ְוִהּנֵה ְלהֹוִדיַע ַמה ּשׁ
ָהעֹוָלם,  ִמן  ַעְצָמם  ֶאת  ַלֲעקֹר  ֵעת  ָכל  ּבְ ָרעֹות  ִבים  ְוחֹוׁשְ ָעֵלינּו  ם  ּנָ ׁשִ חֹוְרִקים 

ה ֲעָזרּוִני ַרֲחָמיו  קֹום ְיַרֵחם. ַאְך ַעד ֵהּנָ ְך ַהּמָ ִלי ָחׂשָ ף ּבְ ּוְביֹוֵתר ָעַלי ֶהָעִני ְוָהֶאְביֹון ֻמְרּדָ

מֹו  ה ְלֵאל ַחי ֶזה ִלי ּכְ ד ְמֵרִעים, ּוְתִהּלָ מֹוִני ִמּיַ יל ֶנֶפׁש ֶאְביֹון ּכָ ְוִנְפְלאֹוָתיו ָהֲעצּוִמים ְלַהּצִ

ָפַני, אּוָלם  לֹום ְלָהֵעז ּבְ י ָאָדם ַחס ְוׁשָ ַגע ּבִ ֵביִתי, ְולֹא ּפָ ב ּבְ ר ֲאִני יֹוׁשֵ ָעה ָיִמים ֲאׁשֶ ׁשְ ּתִ

ִבים ְויֹוֲעִצים ָרעֹות  ה ּופ', חֹוׁשְ ר ֹמשֶׁ ִעים ְוָהִעּקָ ִגיִדים ָהְרׁשָ ים ְמֹאד. ְוַהּנְ ָפַני ְמַבּזִ ּלֹא ּבְ ׁשֶ

ם. ְבּתָ ָקִרים, ה' ָיֵפר ֲעָצָתם ִויַקְלֵקל ַמֲחׁשַ ֵאיֶזה ֲעִלילֹות ׁשְ לֹום ּבְ ָכל יֹום ְלָמְסֵרִני ַחס ְוׁשָ ּבְ

ה  ֵביִתי, ּוֹמשֶׁ ָלִרים[ ּבְ ל ַרְצָעִנים ]ַסְנּדְ ָוואְלְנֶיע ]ְקבּוָצה[ ׁשֶ בֹוִאי ֶהֱעִמידּו ׁשְ ֶכף ּבְ ְוִהּנֵה ּתֵ
ְוָעְמדּו  ֶזה,  ֲעבּור  ָממֹון  לֹו  ְוָנַתן  יק  ַרַדְנְטׁשִ ַהּגַ ָהָאדֹון  ֵאֶצל  זֹאת  ַעל  ּפָ ַעְצמֹו  ּבְ

יִתי ַאַחר יֹום  ֵביִתי ִמּיֹום ה' ַעד יֹום ג' רֹאׁש ֹחֶדׁש ִניָסן ֶהָעַבר, ּוְבֶחְמַלת ה' הֹוִציאּום ִמּבֵ ּבְ

ָכל ֵעת  לּויֹות ֶאל ה' ּבְ ְלִוים ֵאֵלינּו ֵעיֵנינּו ּתְ ה; ַוֲאִני ְוָכל ַהּנִ ם ִמּזֶ ָטַרִני ּגַ ּפְ רּוְך ׁשֶ "ל, ּבָ ג' ַהּנַ

ׂשֹוְנֵאינּו  ְוִיְראּו  ְלטֹוָבה  אֹות  נּו  ִעּמָ ה  ְוַיֲעׂשֶ ָהִריב,  ִקיט  ְוַיׁשְ ָעֵלינּו  ֲחֹמל  ּיַ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּוְבָכל 

ב  ִתי ִלְכּתֹב ִלי ִמְכּתָ ׁשָ ּקָ ׁש ּבַ ּלֵ אִתי ִלְכּפֹל ּוְלׁשַ ַנאי ְלַהֲאִריְך, ַאְך ּבָ ה ֵאין ּפְ ְוֵיבֹשּׁו. ָיֵתר ִמּזֶ

ה ְלָגְמרֹו  ְזּכֶ ּנִ ַרְך ְיַרֵחם ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ לֹוְיז. ַהּשׁ ִעְנַין ַהּקְ ר ּבְ ֵאר ֵהיֵטב, ְוָהִעּקָ ד, ּוְלָבֵאר ַהּכֹל ּבַ ִמּיָ
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ְוַעל  ַהּתֹוָרה  ַעל  ֵקט  ְוַהׁשְ ְלָוה  ׁשַ ּבְ ּה  ּבָ ב  ֵיׁשֵ ּוַמֲעָלתֹו  ְלטֹוָבה,  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ ה  ַהּזֶ ִיץ  ּקַ ּבַ

ָראּוי  ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּכָ ה ּוָבְרכּו ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה ּבְ ָ יׁש ּוְקֻדּשׁ ֹמַע ַקּדִ ה ִלׁשְ ָהֲעבֹוָדה. ְוִיְזּכֶ

ה  ֵהּנָ ַעד  ָלנּו  ָעַזר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַהְיׁשּוָעה  ְוַלה'  ה.  ַעּתָ סֹוֵבל  ר  ֲאׁשֶ ּוִבְלּבּוִלים  ִיּסּוִרים  ִלי  ּבְ

ֵלמּות, ַוה'  ׁשְ ן יֹוִסיף ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ָהֲעצּוִמים ְלָגְמָרּה ְמֵהָרה ּבִ ְלַהֲעִמיָדּה ַעד ּכֹה, ּכֵ

ה ָלֵאל  ִהּלָ י ֵכן ּתְ י ָעֶליָך ֵעיֵנינּו. ְוַאף ַעל ּפִ ה, ּכִ ֲעׂשֶ ּנַ ֲעֵדנּו; ַוֲאַנְחנּו לֹא ֵנַדע ַמה  ִיְגֹמר ּבַ

ָעׂשּו  ׁשֶ ֵמָהַרְצָעִנים  ְקָצת  ְלּבּול  ּבִ ָלנּו  ָהָיה  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ֶהָעַבר,  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ְקָצת  ַמְחנּו  ׂשָ

ְמקֹוָמּה עֹוֶמֶדת, ָהַרֲחָמן  ת ּבִ ּבָ ת ׁשַ ַ י ֵכן ְקֻדּשׁ ת קֶֹדׁש, ַאף ַעל ּפִ ּבַ יֹום ׁשַ ֵביִתי ּבְ ם ּבְ ְמַלאְכּתָ

ְמָחֵתנּו  ְקָוֵתנּו ְוַחּיּוֵתנּו ְוׂשִ ל ּתִ ה ָהֱאֶמת ְלֵעין ּכֹל. ְוֶזה ּכָ ּלֶ ת, ָאז ִיְתּגַ ּבָ ּלֹו ׁשַ ּכֻ ַיְנִחיֵלנּו ְליֹום ׁשֶ

א ָלֶנַצח. ֶזה ּוַבּבָ ּבָ

ה ִלְתׁשּוָבתֹו. ַאֲהָבה ּוְמַצּפֶ ִמיד ּבְ לֹומֹו ּתָ ֵבק ֵמָאח ּדֹוֵרׁש ׁשְ ְבֵרי אֹוֵהב ּדָ ּדִ

ֶרְסֶלב. ִלי ִהיְרץ ַז"ל ִמּבְ ן מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְפּתָ ָנָתן ּבֶ

יָראּום. נּו ַאל ּתִ י ה' ִאּתָ ה ִחְזקּו ְוִאְמצּו ּכִ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

ַהּתֹוְמִכים  ם  ָ ִמּשׁ ִגיִדים  ַהּנְ ּוְלָכל  ָיִאיר  ֵנרֹו  ִגיד  ַהּנָ ִני  ָהַרּבָ ְיִדיִדי  ּדֹוִדי  ִלְכבֹוד  לֹום  ְוׁשָ
ה  ילּו ַהְרּבֵ י ִהּצִ ֵלָמה ֵמֵאת ה', ּכִ ם ׁשְ ְרּתָ ּכֻ ֳעָלם ּוְתִהי ַמׂשְ ם ה' ּפָ ּלֵ אֹוָתנּו, ְיׁשַ

ר ֲעֵליֶהם,  ּבֵ יֵלנּו ֵמֶהם ּוְלִהְתּגַ ב ַעל ָיָדם ְלַהּצִ ן יֹוִסיף ה' ַחְסּדֹו ְלַסּבֵ ָרֵאל, ּכֵ ׂשְ ְנָפׁשֹות ִמּיִ

לֹום, ֲאָבל  ֲעִלילּו ָעַלי ַחס ְוׁשָ ּיַ ֲאִרים ׁשֶ ּה ִיּפֹל ְוכּו'. ַרק ִמְתּפָ ַחת ּבָ ׂשֹוְנֵאינּו ּכֹוֶרה ׁשַ ם ּבְ ִויֻקּיַ

ֲעֹמד ְולֹא ַיֲעזֹב ֶאת ֲחִסיָדיו. יְקָרא ָלא ָקֵאי, ְוָהֱאֶמת ֵעד ְלַעְצמֹו ַוֲעַצת ה' ְלעֹוָלם ּתַ ׁשִ

קעח

ֶרְסֶלב. ת אֹור ְליֹום א' ַצו תקצ"ה ּבְ ּבַ ם, מֹוָצֵאי ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

י  ְלּתִ בּוַע ֶהָעַבר ִקּבַ ׁשָ ְבָך ּבְ ִבי ֵאֶליָך, ּוִמְכּתָ לַֹח ִמְכּתָ ב ִלׁשְ ן ִלי עֹוֵבר ָוׁשָ ּמֵ ה ָלא ִנְזּדַ ַעד ֵהּנָ
ל ָחָדׁש  ֵעת ֵאין ּכָ י ְראּוֵבן. ְוֶהָעָבר ַאִין, ּכָ ִלי ֲחַתן ַרּבִ י ֵליּבְ ָתב ֶזה ַרּבִ ַעל ְיֵדי מֹוֵסר ּכְ

ַחְסּדֹו  ה ָלֵאל ּבְ ִהּלָ ּתְ ים, ׁשֶ ֲחָדׁשִ ֵעיֶניָך ּכַ ְלהֹוִדיֲעָך, ַאְך זֹאת ֲאִני מֹוִדיֲעָך ּוְבָכל יֹום ִיְהיּו ּבְ

ֶרְסֶלב.  י ּפֹה ּבְ ַבְתּתִ ָבר ׁשָ לֹום, ְותֹוָדה ָלֵאל ּכְ אִתי ְלֵביִתי ְלׁשָ ְפָלָאה ּבָ דֹול ּוִביׁשּוָעתֹו ַהּנִ ַהּגָ

ר  ָחִדים ָהֲעצּוִמים ֲאׁשֶ ל ַהּפְ מּוָעֵתנּו. ִזְכרּו ֵהיֵטב ֶאת ּכָ בּורֹות ה', ִמי ַיֲאִמין ִלׁשְ ל ּגְ ִמי ְיַמּלֵ
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ִאי  ִאּלּו  ּכְ נֹוָאׁש,  ָאְמרּו  לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ים ֵמאֹוֲהֵבינּו  ַרּבִ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ִהְפִחידּוִני ַהחֹוְלִקים, 

י  ִעים, ּכִ ִמים ּדֵ ה ְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלֹות ה' ִנְפְלאֹות ּתְ ָאׁשּוב ְלֵביִתי, ְוַעּתָ ׁשּום ֹאֶפן ׁשֶ ר ּבְ ֶאְפׁשָ

נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  ל  ׁשֶ נֹוָראֹוָתיו  בּורֹות  ִמּגְ ֶאָחד  ֶזה  י  ּכִ הּוא,  ֵריק  ָבר  ּדָ לֹא  ֱאֶמת  ּבֶ

ה קֹוֵרא ַהּדֹורֹות ֵמרֹאׁש" ְוכּו' )ע'  ַעל ְוָעׂשָ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה. "ִמי ּפָ ב ְמֹאד ֵזֶכר ַצּדִ ּגָ ׂשְ ַהּנִ

יֹוֵתר, ְורֹוִצים ִלְמצֹא ַחס  ּבְ ם ָעֵלינּו ְוָעַלי  ּנָ תורה ס"ז תניינא(. ְוִאם ָאְמָנם ֲעַדִין ֵהם חֹוְרִקים ׁשִ

ר ִלי,  ׂשָ ה ּבָ ֲעׂשֶ י לֹא ִאיָרא ַמה ּיַ ַטְחּתִ ה' ּבָ לֹום, ֲאָבל ּבַ לֹום ֵאיֶזה ֲעִליָלה ָעַלי ַחס ְוׁשָ ְוׁשָ

ל  ּכֵ ת ה' ְלַבל ֶאְסּתַ ְך ִמּתֹוַרת ה' ּוְתִפּלַ ְמׁשָ ה ַהּנִ ָ ְקֻדּשׁ ַעּזּות ּדִ ַקִני ּבְ ֵרִני ָחִיל ְוִחּזְ הּוא ַהְמַאּזְ

ֲעִדי  ּבַ ְוִיְגֹמר  ֶעְזִרי  ּבְ ִיְהֶיה  הּוא  ֶלֱאלַֹקי,  ה  ִהּלָ ּתְ לֹום,  ְלׁשָ ְלֵביִתי  ְוָלׁשּוב  ַחד  ּפַ ׁשּום  ַעל 

ָרצּו ִלְראֹות  ֶ ֶהם ַמה ּשׁ ְרֶאה ּבָ ּנִ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ינּו ּבְ יֶהם ְוכּו'. ְוִקּוִ יֵלנּו ֵמֶחֶרב ִמּפִ ְלטֹוָבה ְוַיּצִ

י  דֹול; ּכִ מֹו ַהּגָ ֲעבּור ׁשְ י לֹא ִיּטֹשׁ ה' ֶאת ַעּמֹו ּבַ ּה ִיּפֹל" ְוכּו', ּכִ ַחת ּבָ ם "ּכֹוֶרה ׁשַ נּו, ִויֻקּיַ ּבָ

ַרְך יֹוֵדַע ָהֱאֶמת ְוָהֱאֶמת הּוא ֶאָחד. ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ִמּתֹורֹוָתיו  ה  ַהְרּבֵ ְרנּו  ּבַ ּדִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעָזָרנּו  ה,  ֵהּנָ ַעד  יָאִתי  ּבִ ִמּיֹום  ָלֵאל  ְותֹוָדה 
ֶרת ֵמֱאֶמת  ִעְנַין ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַהְמַדּבֶ נּו, ּוִבְפָרט ּבְ ל ַרּבֵ דֹוׁשֹות ׁשֶ יחֹוָתיו ַהּקְ ְוׂשִ

ִיׁש ָטהֹור'  יעּו ְלַאְבֵני ׁשַ ּגִ ּתַ ׁשֶ י ֲעִקיָבא ּכְ הּוא ַהּתֹוָרה 'ָאַמר ַרּבִ ָהֱאֶמת הּוא ֶאָחד ְוכּו' ׁשֶ ׁשֶ

ֵרי  ַאׁשְ ה,  ִמּזֶ ה  ַהְרּבֵ ֶהָעַבר  בּוַע  ׁשָ ּבְ ְרנּו  ּבַ ּדִ ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ א(,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי  נ"א  ִסיָמן  )ּבְ ְוכּו' 

ְמָעה. ָ ּשׁ ֹאֶזן ׁשֶ

ר  ין ֲאׁשֶ ָעְלָמא ּדֵ י ּבְ ֶזה, ַרּבִ י ּכָ י ָקדֹוׁש ֲאִמּתִ ִכינּו ֵליַדע ֵמַרּבִ ּזָ ֶ ִכינּו ְלַמה ּשׁ ּזָ ֵרינּו ׁשֶ ַאׁשְ
ה,  ֵאּלֶ ּכָ ִנְפָלאֹות  ֶזה  ּכָ ִויִדיַעת ֱאלֹקּות  גֹות  ַהּשָׂ ה  ֵאּלֶ ּכָ ּתֹורֹות  ֵדנּו  ְמַלּמְ הּוא 

ַבל ִיּסּוִרים  ּסָ ֶ ִפי ַמה ּשׁ ל ֶאָחד ּכְ ַרְך ּכָ ַחְסּדֹו ִיְתּבָ ם ּבְ ר ֵנַדע ׁשָ י ָהִעּקָ ָאֵתי ּכִ ָעְלָמא ּדְ י ּבְ ְוַרּבִ

ֶדֶרְך ָהֱאֶמת  ה, ַהּמֹוִליְך אֹוָתנּו ּבְ דֹוׁשָ מֹו ּוְלתֹוָרתֹו ַהּקְ ִביל ְלִהְתָקֵרב ִלׁשְ ׁשְ ּוָמַסר ַנְפׁשֹו ּבִ

ַדְרֵכי  ה ֵליֵלְך ּבְ ְכָתב ּוְבַעל ּפֶ ּבִ ה ֱאֶמת ּתֹוָרה ׁשֶ ֱאֶמת ּתֹוַרת ֹמשֶׁ ם ּבֶ נּו ְלַקּיֵ ִלּבֵ ְכִניס ּבְ ַהּמַ

ִעיִמים ְוכּו'. ּנְ ים. ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי ּבַ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ֲאבֹוֵתינּו ַהּצַ

יַע  ְלהֹוׁשִ נּו  ִעּמָ ַההֹוֵלְך  ֱאלֵֹקינּו  ה'  י  ּכִ ָחת,  ּתֵ ְוַאל  ֲערֹץ  ּתַ ַאל  ֶוֱאַמץ  ֲחַזק  ִני  ּבְ ה  ְוַעּתָ
ֵניֶהם, ְוִיְהֶיה  ַעְצְמָך ִמּפְ ׁש ּבְ ּיֵ ְתּבַ ר ְלַבל ּתִ נּו. ְוָהִעּקָ ׁשֵ ִיּטְ אֹוָתנּו ַאל ַיַעְזֵבנּו ְוַאל 

יֵאם ְלָדָבר ַאֵחר; ַרק  ּשִׂ ָלל, ַרק ּתַ ה ּכְ ֶהם ִמּזֶ ר ִעּמָ ַדּבֵ ת ִמְצָחם, ְוַאל ּתְ ִמְצֲחָך ָחָזק ְלֻעּמַ

ַרְך. ֵיבֹוׁשּו ֵהם ְולֹא ֵנבֹוׁש ֲאַנְחנּו,  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ָאנּו ׂשֹוֲחִקים ֵמֶהם ּבְ ֵמֲאֵליֶהם ָיִבינּו ׁשֶ

ַווח ֲאדֹוֵננּו  ּצָ ָלל, ּוְכמֹו ׁשֶ ֵניֶהם ּכְ ׁש ִמּפְ ּיֵ ִהְתּבַ נּו, ֵאין ָלנּו ַמה ּלְ ּלָ דֹוׁש ׁשֶ ּבּוץ ַהּקָ ִעְנַין ַהּקִ י ּבְ ּכִ
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<חודש>

רסט ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

ׁש ָלנּו  עִמין ]ַמה ּיֵ ין ִמיר ִזיְך צּו ׁשֶ ׁשֹון "ָוואס ָהאּבִ ֶזה ַהּלָ ַעְצמֹו, ְוָאַמר ּבְ נּו ַז"ל ּבְ מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

ה  הֹוִרים ְצִריִכים ַעּתָ ים ְוַהּטְ דֹוׁשִ ּבּוִרים ַהּקְ ִביֵלנּו ִנְבָרא ָהעֹוָלם". ְוֵאּלּו ַהּדִ ׁשְ ׁש[, ּבִ ּיֵ ְלִהְתּבַ

ַנאי ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר. ה ֵאין ּפְ ָכל יֹום. ָיֵתר ִמּזֶ ִלְזּכֹר ְמֹאד ּבְ

ה  ָ ְקֻדּשׁ ַעּזּות ּדִ ה ּבְ ִחּלָ ָכה ַלֲעֹמד ּתְ ְמׁשֹון ָמה ָרָאה ַעל ּכָ י ׁשִ ְוִתְכּתֹב ִלי ֵהיֵטב ֵמִעְנַין ַרּבִ
ּלֹא  ֶ ּשׁ ַמה  ב  ְכּתָ ַהּנִ ֶפר  ַהּסֵ ְוַגם  ָפִרים,  ַהּסְ ל  ּכָ ָלֶהם  ִלְמסֹר  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ם,  ֶנְגּדָ

ְצִחי, ִאם  ֶפר ֻמְכָרח לֹו ְמֹאד ְלַתְכִליתֹו ַהּנִ ה ַהּסֵ ּזֶ דֹו. ּוַמּדּוַע לֹא ָחס ַעל ַעְצמֹו ׁשֶ ׁשּו ִמּיָ ּקְ ּבִ

י  יל ֲעׂשֹו, ְוַנְפׁשִ י ֵכן הּוא ִהְסּכִ ְך ַהּכֹל ְלטֹוָבה, ֲאָבל ַאף ַעל ּפִ אי ִיְתַהּפֵ ַוּדַ ִדיֲעַבד ּבְ ָאְמָנם ּבְ

ה  ֲעׂשֶ ַלל ַהּמַ ה ְיכֹוִלים ִלְראֹות ֶאת ּכְ נּו, ַאְך ִמּזֶ ַנְפׁשֵ י ֲעַדִין ַנְפׁשֹו ְקׁשּוָרה ּבְ יֹוַדַעת ְמֹאד ּכִ

יל  ּפִ ׁשְ ּמַ ׁשֶ ּכְ ַוֲאִפּלּו  ָיָמיו.  ל  ּכָ ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  אֹוְרִבים  ְוֵאיְך  ֶמׁש,  ֶ ַהּשׁ ַחת  ּתַ ה  ֲעׂשֶ ַהּנַ ָהַרע 

ַמה  יֹוֵתר.  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ּוְלַהְרִחיקֹו  ילֹו  ְלַהּפִ ָעָליו  ְואֹוֵרב  ר  ּבֵ ִמְתּגַ ֶאָחד, הּוא  ֶאת  ּוַמְרִחיק 

יב ַלה'  ׁשִ ה. ַמה ּנָ ֵאּלֶ טּוִתים ּכָ עּוִתים ּוׁשְ יָלנּו ִמּטָ ֶעְזֵרנּו ְוִהּצִ ר ָהָיה ּבְ רּוְך ה' ֲאׁשֶ ּנֹאַמר, ּבָ

ּנּו, ְוַגם ַעד  יו ְולֹא ַאְרּפֶ דֹוׁש, ֲאַחְזּתִ ֶחְלקֹו ַהּקָ ָזִכינּו ִלְהיֹות ּבְ ר  ְגמּולֹוִהי ָעֵלינּו, ֲאׁשֶ ל ּתַ ּכָ

ַעְזֵבנּו ַעד ְוכּו'. יָבה ֱאלִֹקים ַאל ּתַ ִזְקָנה ְוׂשֵ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ִרית  י ּבְ ֶדם, ּכִ ֵמָאז ּוִמּקֶ ה ּוְרִחיְמָתן ֲעִזיָזא ּכְ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ַרב ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
ים לֹא יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה ְוכּו',  ַאֲהָבֵתנּו לֹא ּתּוַפר ְלעֹוָלם. "ַמִים ַרּבִ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד  יתֹו ְבַאֲהָבה ּבֹוז ָיבּוזּו לֹו". ְוָנא ִלְכּתֹב ִלי ִמּכָ ל הֹון ּבֵ ן ִאיׁש ֶאת ּכָ ִאם ִיּתֵ

ְייָנא, ְוָאִחיו  ים ּדַ ה ַחּיִ י ֹמשֶׁ י ַיֲעקֹב ֲחַתן ַרּבִ ַכי ֵנרֹו ָיִאיר ֶמה ָעְלָתה ּבֹו, ּוֵמַרּבִ י ָמְרּדְ ּוֵמַרּבִ

י ַאְייִזיק  ן ֲאחֹוִתי ַרּבִ י ֵלִוי ַיֲעקֹב, ּוִמּבֶ י ַאְבָרָהם ּדֹב, ְוַגם ֵמַרּבִ ן ַרּבִ י ִאיֶצי ּבֶ י ֶהעִניְך ּוֵמַרּבִ ַרּבִ

י ַנחּום ֲעַדִין  ק ֵמַאֲהָבֵתנּו, ְוַגם ַרּבִ עְרֶיע לֹא ִנּתַ יְנׁשֶ ד ִמּפִ ֲאִפּלּו ַהְמַלּמֵ י ׁשֶ ֵנָרם ָיִאיר. ְוָיַדְעּתִ

בֹוד ַחס  ה ַלֲחזֹר ּוְלִהְתַוֵעד ַיַחד, לֹא ְלַמַען ּכָ ְזּכֶ ּנִ ן ׁשֶ ֶחְבֵלי ֲעבֹותֹות ַאֲהָבֵתנּו, ִמי ִיּתֵ ָאחּוז ּבְ

ִביל  ׁשְ ִלים ֶאת ַעְצָמן ּבִ ים ּוְמַקּלְ ם, ְוֵאיְך ְמַבּזִ ׁש ִלי ִמּכֶ ּיֵ בֹוד ׁשֶ ם רֹוִאים ַהּכָ י ַאּתֶ לֹום, ּכִ ְוׁשָ

ְכִלית  ת ַהּתַ ר ֵמֲאִמּתַ ה ְלַדּבֵ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַרְך ְותֹוָרתֹו ַהּקְ ִיְתּבָ ם  ֵ בֹוד ַהּשׁ ּכְ ֶזה, ַרק ְלַמַען 

ָללֹות  ַהּקְ ל  ּכָ ׁשֶ י,  ַעְנּתִ ִנׁשְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָזֵקן  ת  ִפּלַ ּתְ ּכַֹח  ְוַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְוַעל  ְוכּו'.  ְצִחי  ַהּנִ

ָקמּו  ְתָבֵרְך,  ה  ְוַאּתָ ה  ֵהּמָ ְיַקְללּו  ְוכּו',  ָתבֹא  לֹא  ם  ִחּנָ ִקְלַלת  ם  ִויֻקּיַ ִלְבָרכֹות,  כּו  ִיְתַהּפְ

ָמח. ָך ִיׂשְ בֹוׁשּו ְוַעְבּדְ ַוּיֵ
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ל ּתֹוָרתֹו  ּבּור ְוִדּבּור ׁשֶ ל ּדִ י ַעל ּכָ ֹמַח, ֵיׁש ָוֵיׁש, ּכִ ה ִלׂשְ ּמֶ ׁש ָלנּו ּבַ ּיֵ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ
ָקְדֳקדֹו לֹוַמר ִאְלָמֵלא ָלא ֲאֵתיָנא  י ּבְ ׁש לֹו ֹמַח ֲאִמּתִ ּיֵ ה ָראּוי ְלָכל ִמי ׁשֶ דֹוׁשָ ַהּקְ

ְתַרֵחב  ּמִ ׁשֶ ן ּכְ ּכֵ ל ׁשֶ ּבּוִרים ַיַחד, ִמּכָ ֵני ּדִ ִרים ׁשְ ְתַחּבְ ּמִ ׁשֶ ן ּכְ ּכֵ ל ׁשֶ י. ִמּכָ א ּדַ ָמע ּדָ א ְלִמׁשְ ֶאּלָ

זֹאת  ַמע ּכָ ֵאינֹו ּפֹוֵסק. ִמי ׁשָ ר ּוְכָנָהר ׁשֶ ּבֵ ְתּגַ ַמְעָין ַהּמִ ר ּכְ ּבֵ ן יֹוֵתר ְוהֹוֵלְך ּוִמְתּגַ רּוׁש ְלַהּלָ ַהּדְ

ִמי  זֹאת.  ּכָ ָמע  ִנׁשְ לֹא  ר  ֲאׁשֶ אֹוִתּיֹות  רּוֵפי  ַהּצֵ נֹוְראֹות  ִנְפְלאֹות  ְפָרט  ּבִ ה.  ֵאּלֶ ּכָ ָרָאה  ִמי 

ר  ֲאִמינּו ִלי ֲאׁשֶ ים ֵאיֶזה ְנִעימּות, ְוַהּמֹוָתר ּתַ יׁשִ ַעְצְמֶכם ַמְרּגִ ם ּבְ ר. ּוְקָצת ַאּתֶ ְיָפֵאר ִמי ְיַהּדֵ

ה ָהעֹוֶלה ַעד  דֹוׁשָ תֹוָרתֹו ַהּקְ ּבְ ִעימּות ָהַעְמקּות ׁשֶ יׁש ֵאיֶזה ֵחֶלק ִמּנְ ה' ֵהִאיר ֵעיַני ְלַהְרּגִ

ֵלָמה  ֱאמּוָנה ׁשְ ְכִלי ַוֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ ֵעיֵני ׂשִ ְכִלית. ְוַגם ָאנִֹכי רֹוֶאה ּבְ ֵאין סֹוף ְויֹוֵרד ַעד ֵאין ּתַ

ר  ר ְלַדּבֵ דֹול ְוִאי ֶאְפׁשָ ם ַהּגָ ה ִמן ַהּיָ ִטּפָ ה ּכְ דֹוׁשָ תֹוָרתֹו ַהּקְ י ֵליַדע ּבְ ֲעַדִין לֹא ִהְתַחְלּתִ ׁשֶ

ִניעֹות ְוָהְרִדיפֹות  יּה. ַאְך ֵמִרּבּוי ַהּמְ ִלּבֵ ֵער ּבְ ְמׁשַ פּום ַמה ּדִ י הּוא ְלָכל ַחד ּכְ ָלל, ּכִ ֶזה ּכְ ּבָ

יר ַלֲאהּוִבי  ַהְזּכִ ק ִמּלְ י ְלִהְתַאּפֵ לֹום ָהֱאֶמת ְלַגְמֵרי, לֹא ָיכְֹלּתִ ִרים ְלַהֲעִלים ַחס ְוׁשָ ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ

ה. ָבַרי ֵאּלֶ ְוֵרַעי ְמַעט ּדְ

ּטֹוף  ּתִ ֲאֵליֶהם  ֱאֶמת,  ּבֶ ְצִחי  ַהּנִ ְכִליָתם  ּתַ ַעל  ִבים  ַהחֹוׁשְ ָהֱאֶמת  ּבְ ְלַהֲחֵפִצים  ֶזה  ּבָ ְוַדי 
ַמִים ָקִרים ַעל ֶנֶפׁש ֲעֵיָפה. ִחְזקּו ְוִאְמצּו ִחְזקּו ְוִאְמצּו, ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם  ִתי ּכְ ִמּלָ

ל ַהְמַיֲחִלים ַלה'. ּכָ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

קעט

אֹור ְליֹום ג' ַצו תקצ"ה.

לֹום ִלְבִני ֲחִביִבי מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. ׁשָ

ר עֹוְבִרים  ְתָקאֹות ֲאׁשֶ דֹול ֵמִרּבּוי ַהַהְרּפַ אי ָהָיה ִלי ַצַער ּגָ י ַהּיֹום, ּוְבַוּדַ ְלּתִ בֹו ִקּבַ ִמְכּתָ
ה ֵמִעְנַין "ָאָדם ְלָעָמל  ֶכם ַהְרּבֵ ר ִעּמָ י ְלַדּבֵ ְמּתִ ָבר ִהְקּדַ ה ָלֵאל ּכְ ִהּלָ ָעָליו. ַאְך ּתְ

ְתָקאֹות  ְתָקאֹות ֵמַהְרּפַ ל ָהעֹוָלם ָמֵלא ִיּסּוִרים ְוַהְרּפַ ַבע רֶֹגז", ְוֵאיְך ּכָ ד ְקַצר ָיִמים ּוׂשְ יּוּלָ

ַלֲחטֹף  ּזֹוֶכה  ׁשֶ ַהּטֹוב  ְמַעט  ּבִ ִאם  י  ּכִ ַעְצמֹו,  ֶאת  ְלַנֵחם  ה  ּמֶ ּבַ ָאָדם  ְלׁשּום  ְוֵאין  ׁשֹונֹות, 

ִביל ַהּתֹוָרה ְוָהֲעבֹוָדה.  ׁשְ י ַרק ָלֶזה ִנְבָרא ִלְסּבֹל ָעָמל ּבִ ה, ּכִ ִמים ָהָרִעים ָהֵאּלֶ ְמַעט ַהּיָ ּבִ

ָמטּוָתא  א 'ּבְ ּנָ ַעל ֶזה ִהְזִהיר ַהּתַ לֹום ׁשֶ ם ַחס ְוׁשָ יִהּנָ ִביל ּגֵ ׁשְ ְוִאם ֵאינֹו זֹוֶכה סֹוֵבל ָעָמל ּבִ

ם' )יֹוָמא עב:(. יִהּנָ י ּגֵ ְרּתֵ יְרתּו ּתַ ִמיַנְייכּו ָלא ּתִ
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<חודש>

רעא ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

ָעה זֹאת  ׁשָ ה, ְוַגם ּבְ ֶזה ַהְרּבֵ ר ּבָ יִתי ְלַדּבֵ ָבר ִהְרּבֵ י, ּכְ ִני ֲחִביִבי ַמְחַמד ַנְפׁשִ ָמה ֹאַמר ְלָך ּבְ
ה ְוִלְזּכֹר זֹאת  ר ִמּזֶ י ְראּוֵבן, ַאְך ֲעַדִין ְצִריִכין ְלַדּבֵ ִלי ֲחַתן ַרּבִ י ֵליּבְ ה ִעם ַרּבִ י ִמּזֶ ְרּתִ ּבַ ּדִ

ה, ּוִבְפָרט ַהֲחָכִמים, ֲאִפּלּו  ָקְדֳקדֹו יֹוֵדַע ִמּזֶ ׁש לֹו ֹמַח ּבְ ּיֵ ל ִמי ׁשֶ י ִאם ָאְמָנם ּכָ ָכל יֹום, ּכִ ּבְ

ָהעֹוָלם ָמֵלא ְיגֹונֹות ּוַמְכאֹובֹות ְוָכל  ה ְמֹאד ׁשֶ ה ַהְרּבֵ ִרים ִמּזֶ ַחְכֵמי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְמַדּבְ

ן  ה ְלַנֵחם ַעְצָמן, ַעל ּכֵ ּמֶ ית ּבַ ֵאין ָלֶהם ֶנָחָמה ֲאִמּתִ ַעס ּוַמְכאֹובֹות. ַאְך ֵמֲחַמת ׁשֶ ָיָמיו ּכַ

ה. ֲאָבל  מֹון ְוֶהְבֵלי עֹוָלם ַהּזֶ ם ְורֹוְדִפים ַרק ַאַחר ַהּמָ ְלּתָ ִבים ְלִאּוַ ה ׁשָ ּדֹוְבִרים ִמּזֶ ַאֲחֵרי ׁשֶ

ְלַנֵחם  ֵיׁש  ֶזה  ּבָ ְוכּו',  ֱאֶמת  ּתֹוַרת  ָלנּו  ְוָנַתן  ְוכּו',  ִלְכבֹודֹו  ָרָאנּו  ּבָ ׁשֶ ֱאלֵֹקינּו  רּוְך  ּבָ

ַח ַעְצֵמנּו. ּמֵ ּוְלׂשַ

ְרפּוָאה  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ים  ִהְקּדִ ָבר  ּכְ ָראּוי,  ּכָ ַהּתֹוָרה  ֶאת  ם  ְלַקּיֵ זֹוִכים  ָאנּו  ֵאין  ְוִאם 
יק  נּו ֵזֶכר ַצּדִ ת ַמֲעַלת ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ַ ת ְקֻדּשׁ ִכינּו ֵליַדע ֵמֲאִמּתַ ּזָ ְלַמּכֹוֵתינּו ׁשֶ

עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ָהִעְנָיִנים  ּוְבָכל  ְדֵרגֹות  ַהּמַ ָכל  ּבְ ַעְצֵמנּו  ַח  ּמֵ ּוְמׂשַ ה  ְמַחּיֶ הּוא  ר  ֲאׁשֶ ִלְבָרָכה, 

ינּו" ְוכּו'. ּוִמּגֶֹדל  ֲעׂשֵ ִני. ְוָעָליו ֶנֱאַמר 'ִאְלָמֵלא ִמְלָחא' ְוכּו', "ֶזה ְיַנֲחֵמנּו ִמּמַ דּוַע ְלָך ּבְ ּיָ ּכַ

ֶזה. ְרצֹוִני, ְוַדי ּבָ ר ְלַהֲאִריְך ּכִ ָתב ֶזה ִאי ֶאְפׁשָ ְנִחיַצת מֹוֵסר ּכְ

ֶהָעַבר  ַעל  הֹוָדָאה  ן  ְוִתּתֵ ים,  ֲחָדׁשִ ּכַ ֵעיֶניָך  ּבְ ְוִיְהֶיה  ָלֶזה,  ְך  ּיָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ְזּכֹר  ּתִ ּוֵמֵאֶליָך 
ָמְרֶכם  ה ִיׁשְ דֹוָלה, ּוֵמַעּתָ אי ַהּכֹל ְלטֹוָבה ּגְ יְתָך. ּוְבַוּדַ ָך ָוֶנֶפׁש ּבֵ יל ַנְפׁשְ ִהּצִ ׁשֶ

ֶכם. ֹמר ֶאת ַנְפׁשְ ל ַרע ִיׁשְ ה' ִמּכָ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך. ָנָתן ִמּבְ ּדִ

קפ

ֶרְסֶלב. ִמיִני תקצ"ה ּבְ ם, יֹום א' ׁשְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ַרב ׁשָ

ם  ֵ ֵני ְזהּוִבים ִמיִדיִדי ָהַרב ַיֲעקֹב ֵנרֹו ָיִאיר, ַהּשׁ ֶפן, ּוׁשְ ֵלי ַיִין ּגֶ ה ִעם ּכְ י ַעּתָ ְלּתִ בֹו ִקּבַ ִמְכּתָ
ְחֶיה.  ָך ּתִ ֵלָמה ְלִבּתְ ַלח ְרפּוָאה ׁשְ ֵלָמה ְלִבּתֹו, ְוֵכן ִיׁשְ ַלח ְרפּוָאה ׁשְ ַרְך ִיׁשְ ִיְתּבָ

י  דּוַע ָלֶכם )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן י"ד(, ּכִ ּיָ ים, ּכַ חּוׁשִ ְכאֹוִבים ְוַהּמֵ ּכֹות ּוְלָכל ַהּמַ טֹוב ה' ַלּכֹל, ְלָכל ַהּמַ

ָבר  ִעְנַין ְרפּואֹות ּכְ ְפָרט ּבְ ַמִים. ּבִ ָ ּשׁ ּבַ י ִאם ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ָבר ּכִ ׁשּום ּדָ ֵען ּבְ ָ ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ

ּוְלַקְלֵקל  יק  ְלַהּזִ ָקרֹוב  ין,  עֹוׂשִ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ י  ּכִ ָבר,  ּדָ ׁשּום  ַלֲעׂשֹות  ּלֹא  ׁשֶ ָיֵדינּו  ּבְ ָלל  ּכְ ח  ֻמּנָ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי ְּתְמִמקפִמְכּתְ ֵב ת י סי ז" בער

ם רֹוֵפא ֱאֶמת ְוֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן.  ַרְך רֹוֵפא ִחּנָ ם ִיְתּבָ ֵ ן ְצִריִכין ִלְסֹמְך ַרק ַעל ַהּשׁ יֹוֵתר, ַעל ּכֵ

ה ִמיֵני ְרפּואֹות  ּמָ ְחיּו ּכַ ּיִ ַלח ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ׁשֶ ָ ּשׁ ִעְנָין ֶזה, ׁשֶ ה ּבְ ה ַהְרּבֵ ּוְכָבר ָעַזר אֹוָתנּו ַהְרּבֵ

ל  ְלַקּבֵ ָזִכינּו  לֹא  ְוִאם  ָלֶכם.  דּוַע  ּיָ ּכַ ָלל,  ּכְ ְוֵעֶסק  ה  ּיָ ֲעׂשִ ׁשּום  ִלי  ּבְ ים  ֵמחּוׁשִ ִמיֵני  ה  ְלַכּמָ

ה. ֶזה ַעּתָ י ְנָפׁשֹות, ְוֵאין ְלַהֲאִריְך ּבָ י הּוא ַחּיֵ נּו, ּכִ ּיֵ י ִאם זֹאת ְלַבד ּדַ דֹוׁש ַז"ל ּכִ נּו ַהּקָ ֵמַרּבֵ

ְלאּוַמאן  ַהֹחֶרף  ֶזה  ּבְ ִלי  ַתְבּתָ  ּכָ ׁשֶ ִבים  ְכּתָ ַהּמִ ָכל  ּבְ ם  ּגַ ֲחִביִבי,  ִני  ּבְ ֲאהּוִבי  ְוִהּנֵה 
ם  ֻכּלָ ּבְ ַהֹחֶרף,  ֶזה  ּבְ ָעֵלינּו  ָעְברּו  ׁשֶ רֹות  ַהּמָ רֹות  ַהּצָ ֵמִרּבּוי  ְוִלְקִריֶמעְנְטׁשּוק 

ֶזה  ּבָ ֹמַח  ִלׂשְ ְלָך  ְוָראּוי  ֶהם.  ּבָ י  ַנְפׁשִ ֶהֱחֵייִתי ֶאת  ר  ֲאׁשֶ דֹולֹות  ּגְ ַהְרָחבֹות  ִמיד  ּתָ ָמָצאִתי 

ִעיִמים,  ֶביָך ַהּנְ ִמְכּתָ י ּבְ י ֶהֱחֵייָת ֶאת ַנְפׁשִ ִאים ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ּכִ ים ַהּבָ דֹוׁשִ יֵמי ֶהָחג ַהּקְ ּבִ

נֹוֶתיָך  ַרְך ֵייִטיב ְלָך ָלַעד, ְוַיֲאִריְך ָיֶמיָך ּוׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ּבּוד ָאב. ַהּשׁ ֶהם ְמֹאד ִמְצַות ּכִ ְמּתָ ּבָ ְוִקּיַ

ה'  ַדְרֵכי  ּבְ ֵליֵלְך  ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ ַמִים  ׁשָ ִיְרַאת  ל  ׁשֶ ים  ַחּיִ ֲחָלֶציָך,  יֹוְצֵאי  ְלָכל  ים  ֲאֻרּכִ ים  ַחּיִ ן  ְוִיּתֵ

ְדָבֶריָך. ה ֶהֱחִייַתִני ּבִ ן ַעּתָ ּכֵ ל ׁשֶ ֱאֶמת ָלֶנַצח, ּוִמּכָ ּבֶ

ָאנּו  ֵעת  ָכל  ּבְ ַאְך  ְמֹאד,  ְמֹאד  ה  ְוָקׁשֶ דֹול  ּגָ ּוִבְזיֹוֵננּו  ָצרֹוֵתינּו  ֲעַדִין  ה  ַעּתָ ָאְמָנם  ְוִאם 
ל ֶזה  י ּכָ ּלֹא ָעַזב אֹוָתנּו ְלַגְמֵרי. ַוֲאִני ָיַדְעּתִ ַרְך ׁשֶ רֹוִאים ְיׁשּוָעתֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִיְתּבָ

ָכל  ל ּבְ ּלֵ ָקרֹוב ּתּוַכל ְלִהְתּפַ ּבְ יָך ׁשֶ ָכל יֹום, ּוְכָבר ִהְבַטְחּתִ ה ֲאִני רֹוֶאה זֹאת ּבְ ָבר, ְוַעּתָ ִמּכְ

ֵפרּוׁש  ּבְ ימּו  ִהְסּכִ ׁשֶ ְיׁשּוָעה  ֶקֶרן  ְצִמיַחת  ִהְתִחיל  ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ה  ְוַעּתָ ְרֶצה.  ּתִ ׁשֶ ָמקֹום 

ֶזה  ַעל  ְצָטֵרְך  ּנִ ׁשֶ ֶזה  ל  ּכָ ֹמַע  ִלׁשְ ְוַמר  ה  ָקׁשֶ ָאְמָנם  ִאם  ְדָרׁש.  ַהּמִ ֵבית  ּבְ ִלְכנֹס  יֲחָך  ְלַהּנִ

ֶהם ְוכּו', ַאף  ל ִעּמָ ּלֵ ִעים ְוָהֲעַבְרָיִנים ֵאיָנם מֹוְנִעים ְלִהְתּפַ ל ָהְרׁשָ ּכָ ָמה ֵמֶהם, ַאֲחֵרי ׁשֶ ַהְסּכָ

רּות  ַהִהְתּגָ ָבר  ּכְ ׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ַאֲחֵרי  ַרְך',  ִיְתּבָ ְונֹוְראֹוָתיו  בּורֹוָתיו  ּגְ ֵהן  'ֵהן  ה  ַרּבָ ַאּדְ ֵכן  י  ּפִ ַעל 

לֹום, ְוֵכן  נּו ַחס ְוׁשָ ָכל יֹום ְלָגְרׁשֵ ר רֹוִצים ּבְ ְך, ַעד ֲאׁשֶ ל ּכָ ת ָהֱאֶמת ּכָ ְטרּוג ַעל ְנֻקּדַ ְוַהּקִ

בּורֹוָתיו  ּגְ ל  ְיַמּלֵ ִמי  ה',  יָך  ֲעׂשֶ ּמַ ְדלּו  ּגָ ַמה  ה  ַעּתָ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ְלָגֵרׁש 

ָכל  י ּבְ ִתים ּפֹה, ְוָהַלְכּתִ ּבָ ה ׁשַ לׁשָ י ׁשְ ַבְתּתִ ָבר ׁשָ ה ָלֵאל ּכְ ִהּלָ ר ּתְ ְוִנְפְלאֹוָתיו ִויׁשּוָעתֹו. ֲאׁשֶ

ֵבית  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ יִחין אֹוְתָך  ַמּנִ ה  ַאּתָ ְוַגם  ָאָדם,  י  ּבִ ַגע  ּפָ ְולֹא  ָלֵאל,  ה  ִהּלָ ּתְ ְקֶוה  ַלּמִ יֹום 

ְך ַהּכֹל ְלטֹוָבה, ְוִיְהיּו ֵהם ְטֵפִלים ּוְבֵטִלים ֵאֶליָך  ְתַהּפֵ ּיִ ְקָוה ׁשֶ ְדָרׁש. ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה ְוַהּתִ ַהּמִ

י ֱאֶמת ה' ְלעֹוָלם. ה ְולֹא ֵנבֹוׁש ֲאַנְחנּו, ּכִ ְוֵאַלי, ֵיבֹוׁשּו ֵהּמָ

ת  ִפּלַ ָנה ּוְצִריִכין ַלֲחׁשֹב ַעל ּתְ י ַהּיֹום ּפָ ר ְלַהֲאִריְך, ּכִ א ִאי ֶאְפׁשָ ְרּדָ ִחיָצה ְוַהּטִ ּוִמּגֶֹדל ַהּנְ
ֶצר  ַהּיֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְיַבֵער ַהּשׁ ן  ּכֵ עּור ָחֵמץ,  ּוִבְפָרט ַעל ִמְצַות ּבִ ּוַמֲעִריב,  ִמְנָחה 

ְורֹוְדֵפינּו  ל ׂשֹוְנֵאינּו  ּכָ ְוַיֲעקֹר  רֹף  ְוִיׂשְ ה  ִויַכּלֶ ְיַבֵער  ְוֵכן  נּו,  ְרּבֵ ִמּקִ ה  ִעּסָ ּבָ ׁשֶ אֹור  ְוַהּשְׂ ָהָרע 



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי קפִמְכּתְ

<חודש>

רעג ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

יֹוֵתר,  י  ָחַפְצּתִ ּוָבֶזה  ָהֱאֶמת.  ֶאל  ם  ּלָ ּכֻ ְוָיׁשּובּו  ם  ְרּבָ ִמּקִ ֶהָחֵמץ  ְלַבֵער  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ אֹו  ם,  ִחּנָ

ַרְך יֹוֵדַע ֶאת ְלָבִבי. ם ִיְתּבָ ֵ ר ַהּשׁ ֲאׁשֶ ּכַ

ת  ּבַ בֹות ָרעֹות ַעל ַעְצָמם. ְוַעל ׁשַ ִבים ַמֲחׁשָ ָכל יֹום חֹוׁשְ ְוִהּנֵה ּפֹה ֵאין ֲחָדׁשֹות, ַרק ּבְ
ַלֲעקֹר  ַעְצמֹו  ַעל  דֹול  ּגָ קֹול  ּבְ ַהּיֹום  ְוָצַעק  מֹו,  ׁשְ ח  ִיּמַ ַפאַייאְך  ים  ַחּיִ א  ּבָ ֶהָעַבר 

ְלטֹוָבה  ַהּכֹל  ְוַיֲהֹפְך  ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ִויַקְלֵקל  ֲעָצתֹו  ָיִפיר  ַוה'  ָהעֹוָלם,  ִמן  ַעְצמֹו  ֶאת  ּוְלָגֵרׁש 

ֲחִרית  ׁשַ ת  ְסֻעּדַ ּבִ ֶאְתמֹול  ָזִכיִתי  ָהֲעצּוִמים  ַרְך  ִיְתּבָ ִנְפְלאֹוָתיו  ּבְ ׁשֶ ַדע,  ּתֵ ְוזֹאת  ְמֵהָרה. 

ם  ֵ נּו ַהּשׁ ן ְיַזּכֵ דֹוָלה, ּכֵ ב ִלי ִלְצִמיַחת ֶקֶרן ְיׁשּוָעה ּגְ ְמָחה, ְוֶזה ֶנֱחׁשָ ׂשִ ד ּבְ "ל ְלַרּקֵ ת ַהּנַ ּבָ ׁשַ ּבְ

ְמָחה  ׂשִ ֹמַח ּבְ נּו ִלׂשְ ּלָ ה ּכֻ ְזּכֶ ּנִ לֹוֵמנּו ׁשֶ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ ָכאן ְוֶאְצְלֶכם ּוְבָכל ְמקֹומֹות ׁשֶ ַרְך ּבְ ִיְתּבָ

ה,  ְמָחה ַהְרּבֵ ׂשִ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ְונֹוֶדה ַעל ֶהָעַבר ּבְ ה ַהּבָ דֹוׁש ַהּזֶ ַסח ַהּקָ ַחג ַהּפֶ ְגדֹוָלה ּבְ

ן יֹוֵסף ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו  ה. ּכֵ ֵאּלֶ ין ַחּיֹות ָרעֹות ּכָ ם ּבֵ ה ֲעָזָרנּו ְלִהְתַקּיֵ ַרֲחָמיו ַעד ֵהּנָ ר ּבְ ֲאׁשֶ

ר הֹוָרה אֹוָתנּו ֲאדֹוֵננּו  ֲאׁשֶ ֱאֶמת ּכַ ַרְך ּבֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַדְרֵכי ַהּשׁ ם ָלֶנַצח, ְוֵליֵלְך ּבְ ה ְלִהְתַקּיֵ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ

יד ְזרֹוֲעָך ְלדֹור ְוכּו'. יָבה ַאל ַיַעְזֵבנּו ַעד ַנּגִ נּו ַז"ל, ְוַגם ַעד ִזְקָנה ְוׂשֵ מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

ַעְדָך. יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ֶרת. תֹוְך ָהִאּגֶ י ִלְכּתֹב ּבְ ּנִ ח ִמּמֶ ּכַ ּתַ ׁשְ ּנִ ֶ ַמה ּשׁ

י ָנַפל  לֹום, ּכִ ְרָצה ַחס ְוׁשָ ּה ׁשּום ּפִ יָלּה, ְולֹא הֹוִסיפּו ּבָ לֹוְיז עֹוֶמֶדת ַעל ּתִ אּוַמאן ַהּקְ ּבְ
י ַאְבָרָהם  ט, ְוַרּבִ ּפָ ֶהם ִמׁשְ ה ּבָ י ֵכן ֲעַדִין לֹא ַנֲעׂשָ ַחד ֲעֵליֶהם, ַאְך ַאף ַעל ּפִ ּפַ

י ַאְבָרָהם  ַרּבִ ְלחּו ָהֵעֶסק ְלִקּיּוב.  ָבר ׁשָ ּכְ ָבם  ְכּתָ ָמע ִמּמִ ׁשְ ִפי ַהּנִ ּכְ ָיִאיר  ִלי ֵנָרם  ַנְפּתָ י  ְוַרּבִ

ִגיד  ם ַהּנָ דֹול ָלנּו. ּגַ ֶסף ְוהּוא אֹוֵהב ּגָ ל ּכֶ ה רּוּבַ לׁשָ ת ׁשְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ַלח ִלי ּבְ "ל, ׁשָ עְרג ַהּנַ ַוויְנּבֶ

יקּו  ַיּזִ ּלֹא  ן ׁשֶ ּכֵ ׁשֶ ל  ת, ִמּכָ ם, ְלַבל יֹוִסיפּו ְלַעּוֵ ׁשָ ּדְ ְדָרׁש  ַלח ְלֵבית ַהּמִ ל ׁשָ ה ִפיׁשֶ י ֹמשֶׁ ַרּבִ

ֶזה  ַהְינּו  יַטאט,  יּפִ ַהּדִ ָקְראּו  ְוַגם  ה.  ִמּזֶ ַאֲחִריָתם טֹוב  ִיְהֶיה  י לֹא  ּכִ לֹום  ְוׁשָ לֹוְיז ַחס  ְלַהּקְ

ְלהֹוִציא  ָעָליו  ְוָגַער  ְוַכּיֹוֵצא,  ְלַהֲאִכיָלם  ים  ּתִ ּבָ ֲעֵלי  ּבַ ֵאֶצל  ַהַחִיל  ְלַהֲעִמיד  ה  ֻמּנֶ ַהּמְ

ְוָרצּו  ְלַהְכִעיס,  לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ֵמַאְנׁשֵ ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ֵאֶצל  ֶהֱעִמיד  ׁשֶ ]ַהַחִיל[  אְלַדאט  ַהּסָ

"ל  ִגיד ַהּנַ ֶהם ַהּנָ דֹול, ְוָגַער ּבָ י הּוא ֶאְביֹון ּגָ ה ּכִ דֹול ִמּזֶ ְלהֹוִסיף עֹוד יֹוֵתר ְוָהָיה ָלנּו ַצַער ּגָ

ר ֲעָזָרנּו ַעד ּכֹה. ם ֲאׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ יתֹו. ּבָ אְלַדאט ִמּבֵ ק ַהּסָ ְרָחם ְלַסּלֵ ַעל ּכָ ֻהְכְרחּו ּבְ ַעד ׁשֶ

יד  ּגִ י ִאיִציק ֲחַתן ַהּמַ ֲחלֶֹקת ְמֹאד ְמֹאד, ְוָהַרב ַרּבִ ה ַהּמַ ִעיר ִטיָרהאִוויֶצע ּבֹוֵער ַעּתָ ּבָ
ת ָמֶות, ְוָנַסע  לֹוֵמנּו ִהּכּו ַמּכַ י ׁשְ יתֹו, ּוְלֶאָחד ֵמַאְנׁשֵ ַרח ִמּבֵ יק ִלְבָרָכה ּבָ ֵזֶכר ַצּדִ
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ָלה  ַמּפָ ָלֶהם  ִיְהֶיה  ה'  ּוְבַחְסֵדי  ]ֲחִקיָרה[,  ְסֶלעֶדְסְטֶווא  ַלֲעׂשֹות  ]רֹוֵפא[  אְקֶטער  ּדָ ם  ְלׁשָ

ל ֶזה ֲאִני  ים ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ּכָ ה ָאנּו ְצִריִכים ַרֲחִמים ַרּבִ דֹוָלה ַעל ְיֵדי ֶזה. ַאְך ְלֵעת ַעּתָ ּגְ

ֹוְנִאים  ַהּשׂ ל  ּכָ ִויַבֵער  נּו  ְרּבֵ ִמּקִ ָהַרע  ְיַבֵער  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָחֵמץ.  ִדיַקת  ּבְ ַאַחר  ּכֹוֵתב 

ת ָהֱאֶמת. ִדים ֶאל ְנֻקּדַ ְתַנּגְ ְוַהּמִ

ְפָלג מֹוֵרנּו ָהַרב ַיֲעקֹב ֵנרֹו  ה, ּוִבְפָרט ִליִדיִדי ַהּמֻ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
ֵלָמה.  ׁשְ ִלְרפּוָאה  ְזּכּו  ּתִ ׁשֶ ֶאְתֶכם  י  ַרְכּתִ ּבֵ ּוְכָבר  ְזהּוִבים  ֵני  ְ ַהּשׁ י  ְלּתִ ִקּבַ ָיִאיר, 

ֵאיְנָך  ב, ָהֱאֶמת ׁשֶ ִמְכּתָ מּוַנת ָיְדָך ֵאַלי ּבְ ְלּתָ ְלַהְראֹות ּתְ ְתַעּצַ ּנִ ְוִנְפֵלאִתי ָעֶליָך ְיִדיִדי ַעל ׁשֶ

ִרית  י ּבְ י ּכִ ַטְחּתִ ה' ּבָ ר. ּבַ לּום ִאי ֶאְפׁשָ לֹא ּכְ י ֵכן ִלְפטֹר ּבְ יֹוֵדַע ֵמֵהיָכן ְלַהְתִחיל, ַאף ַעל ּפִ

ים לֹא יּוְכלּו ְלַכּבֹות" ְוכּו', ֲחַזק  ַאֲהָבֵתנּו לֹא ּתּוַפר ְלעֹוְלֵמי ַעד ּוְלֶנַצח ְנָצִחים. "ַמִים ַרּבִ

ֵהיֵטב ַמה  ָך  ִלּבְ ים  ְוׂשִ ל  ּכֵ ְוִהְסּתַ ָרֶכיָך  ּדְ ְוַתֲחׁשֹב  ֵהיֵטב,  ֵהיֵטב  ַעְצְמָך  ב  ֵ ּוְתַיּשׁ ַוֲחַזק  ִני  ּבְ

לּו  ַהּלָ ּדֹורֹות  ּבַ ְפָרט  ּבִ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ַחת  ּתַ ה  ֲעׂשֶ ַהּנַ ָהַרע  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ל  ּכָ ֶאת  עֹוָלם,  ּבָ ה  ֲעׂשֶ ּנַ

ן ֶאת ָהעֹוָלם ַאְך ֶאת  ָיְדָך ְלַתּקֵ ר ֵחְרפּו אֹוְיֶביָך ה'" ְוכּו'. ְוִאם ֵאין ּבְ יָחא "ֲאׁשֶ ִעְקבֹות ְמׁשִ ּבְ

ּלֹא נּוַכל  עֹוָלם ׁשֶ ית, ְוֵאין ׁשּום ְמִניָעה ּבָ ִחיָרה ָחְפׁשִ י ַהּבְ יל. ּכִ אי ּתּוַכל ְלַהּצִ ַוּדַ ַעְצְמָך ּבְ

ָרֶכיָך ֵהיֵטב ֵאיְך  ד", ְוַתֲחׁשֹב ַעל ּדְ ִבי ִמּיָ ּצְ ֵצל ּכַ יָנה ְלֵעיֶניָך ְוכּו' ִהּנָ ן ׁשֵ ּתֵ ָרּה. "ַאל ּתִ ּבְ ְלׁשַ

ל ֶזה ָהעֹוָלם, ִאם ַעל ְיֵדי ְקִריַעת  דֹוִנים ׁשֶ ִים ַהּזֵ ִטיַפת ַהּמַ ְ ָך ִמּשׁ יל ַנְפׁשְ ה ָיכֹול ְלַהּצִ ַאּתָ

ב ַעְצְמָך  ֵ לֹום, ִאם ַעל ְיֵדי ְקִריָאָתם. ְזכֹר ְוַיּשׁ נּו ַחס ְוׁשָ ּלָ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ִפּלֹות ְוַהּסְ ַהּתְ

ִוים  ים ׁשָ ֵני ָהֲאָנׁשִ ָרִכים ֵאּלּו, ֲאִפּלּו ִאם ָהיּו ֵאּלּו ׁשְ ֵני ּדְ ין ׁשְ ּבֵ ֵהיֵטב ַהִחּלּוק ְוַהֶהְפֵרׁש ׁשֶ

ה  יֵניֶהם ְויֹוֵתר ִמּזֶ ּבֵ ָאנּו יֹוְדִעים ְמַעט ַהִחּלּוק ׁשֶ ן ׁשֶ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ַהּקֹוֵרַע ְוַהּקֹוֵרא. ִמּכָ

ה  ִחּלָ דֹוָלה ּתְ ֲעבֹר ֲעֵבָרה ּגְ ּיַ ׁשֶ י ִאם ּכְ ף ֶאָחד ֵמֶהם ּכִ ְקַרע ּדַ ּיִ י ֵאין ִמי ׁשֶ ָראּוי ָלנּו ְלַהֲאִמין, ּכִ

ּלֹא ִיְהֶיה לֹו ֵאיֶזה  ֶפר ׁשֶ ּסֵ ן ּבַ ה אֹו ְלַעּיֵ ִפּלָ ְקָרא ְויֹאַמר ֵאיֶזה ּתְ ּיִ ַרֲחָמָנא ִלְצַלן. ְוֵאין ִמי ׁשֶ

ה  ְזּכֶ ְך ִאם ּתִ ְדעּו ַאַחר ּכָ ה, ְוַהּיֹוֵתר ּתֵ דּוַע ָלֶכם ְקָצת ִמּזֶ ּיָ ׁשּוָבה ִנְפָלא ְמֹאד, ּכַ ִהְרהּור ּתְ

א ָלֶנַצח. ֶזה ּוַבּבָ ֶחְבֵלי ֲעבֹותֹות ַאֲהָבֵתנּו ּבָ נּו ְוֶלֱאֹחז ּבְ עֹוד ְלִהְתַוֵעד ִעּמָ

"ל. ָנָתן ַהּנַ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי קפאִמְכּתְ

<חודש>

ְּתְמִמ ֵב ת י סי ערהז"

קפא

ְזִריַע תקצ"ה. ם, יֹום א' ּתַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני. ֲאהּוִבי ּבְ

ים  ַחּיִ י  ַרּבִ ָהֲאסּוִרים  ית  ִמּבֵ ָיְצאּו  ָבר  ּכְ ָלֵאל  ְותֹוָדה  ָעה.  ָ ַהּשׁ זֹאת  ּבְ י  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ
ַאֲחָריו  ְלחּו  ׁשָ דּוַע,  ַהּיָ ַעל  ִלּיַ ַהּבְ ַער  ַהּנַ ְוֶאת  עֹות.  ׁשָ ע  ַאְרּבַ מֹו  ּכְ ֶזה  ַוֲחֵבָריו 

אֹוָתּה  ְוָתְפסּו  אֹותֹו.  ִהְבִריָחה  ְך  ּכָ ּוְבתֹוְך  ֲעבּורֹו,  ְמֹאד  ִאּמֹו  ה  ׁשָ ּוִבּקְ ְלָתְפסֹו,  ּבֶֹקר  ּבַ

ָנה,  ָבר ִנּתְ ִביָעה[ ּכְ עְנֶיע ]ַהּתְ ם. ְוַהְפָראׁשֶ ֶבת ׁשָ ַעְצָמּה ְלֵבית ָהֲאסּוִרים, ַוֲעַדִין ִהיא יֹוׁשֶ ּבְ

ָחָדׁש  ל  ּכָ ֵאין  ה  ִמּזֶ יֹוֵתר  ְך.  ּכָ ַאַחר  ְחְקרּו  ּיַ ׁשֶ ָאְמרּו  י  ּכִ רּוָרה,  ּבְ ׁשּוָבה  ּתְ ֵאין  ֲעַדִין  ַאְך 

ַרֲחָמיו ָהֲעצּוִמים,  ה ּבְ ה ֲעָזָרנּו ַהְרּבֵ ר ַעד ֵהּנָ ְלהֹוִדיַע, טֹוב ְלהֹודֹות ַלה' ַעל ֶהָעָבר, ֲאׁשֶ

דּוַע ָלֶכם. "ה'  ּיָ ם ּכַ ּנָ י ֲעַדִין ֵהם חֹוְרִקים ׁשִ ינּו ּכִ ְחּתֵ יל ׂשֹוְנֵאינּו ּתַ ּפִ ּיַ א ׁשֶ ה ְלַהּבָ ׁש ַהְרּבֵ ּוְלַבּקֵ

יׂש  ׂשִ ה' ּתָ ִגיל ּבַ ינּו ּתָ לּו ְולֹא ָיקּומּו, ְוַנְפׁשֵ ֵרם ִיּפְ ּבְ ִפימֹו" ְוכּו', ְוַיְכִניֵעם ְוִיׁשְ מֹו ּבְ ּנֵ ֲהרֹס ׁשִ

ְיִמיָנא, אּון ַטאֶקע ָפאְרט ]ּוְבָכל  ְטָרא ּדִ ד ָהֱאֶמת ִמּסִ ִכינּו ִלְהיֹות ִמּצַ ּזָ ֵרינּו ׁשֶ יׁשּוָעתֹו. ַאׁשְ ּבִ

יַע. ְנָחה ִהּגִ י ְזַמן ַהּמִ ַנאי ְלַהֲאִריְך ּכִ ֵרינּו. ְוֵאין ּפְ זֹאת[ ַאׁשְ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

קפב

ֶרְסֶלב. ת ְמצָֹרע תקצ"ה ּבְ ָרׁשַ ת קֶֹדׁש ּפָ ּבַ ם, יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִגיד  ַהּנָ ִני  ָהַרּבָ י  ַנְפׁשִ ּכְ ְיִדיִדי  ֲאהּוִבי  ִלְכבֹוד  ִמְכׁשֹול,  ָלמֹו  ְוֵאין  תֹוָרֶתָך  ְלאֹוֲהֵבי  ַרב  לֹום  ׁשָ

ְחיּו.  ּיִ ָניו ַהְיָקִרים ּוְלָכל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ בֹוד ּבָ ער ֵנרֹו ָיִאיר, ִעם ּכְ ִתיק ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ּדֹב ּבֶ ַהּוָ

ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ְצִבי ִהיְרׁש ֵנרֹו ָיִאיר,  ִגיד ַהּוָ ִני ַהּנָ י, ֲהלֹוא הּוא ָהַרּבָ ַנְפׁשִ ְוִלְכבֹוד ְיִדיִדי ּכְ

לֹום ְוָכל  ים ְוׁשָ ָרָכה ַחּיִ ם ַיַעְמדּו ַעל ַהּבְ ּלָ ְחיּו, ּכֻ ּיִ ָניו ַהְיָקִרים ְוָכל יֹוְצֵאי ֲחָלֵציֶהם ׁשֶ ְוִלְכבֹוד ּבָ

ן ְיִהי ָרצֹון. טּוב ָלֶנַצח ָאֵמן ּכֵ

ם  ר ַאּתֶ ִבים ִמּגֶֹדל ָצרֹוֵתינּו, ְוִנְפֵלאִתי ְמֹאד ְמֹאד ַעל ֲאׁשֶ ֵני ִמְכּתָ ַלְחנּו ָלֶכם ׁשְ ָבר ׁשָ ּכְ
ַקט  י ֲעַדִין לֹא ִנׁשְ ָבר. ּוְדעּו ַאַחי ְוֵרַעי ּכִ יִבים ּדָ ם ְמׁשִ ּנּו ְוֵאין ַאּתֶ ִנים ִמּמֶ יר ּפָ ַמְסּתִ ּכְ

ְויֹוֲעִצים  בֹות  ַמֲחׁשָ ִבים  ְוחֹוׁשְ ּוְבָכל ֵעת  יֹום  ָכל  ּבְ יֶהם  ּנֵ ׁשִ ְוֵהם חֹוְרִקים  ָלל  ּכְ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ

ל ָהֲעָירֹות ַחס  לֹום ִמּפֹה ּוִמּכָ ִני ַחס ְוׁשָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ּוִבְפָרט ָעַלי ְלָגְרׁשֵ ֵעצֹות ָרעֹות ַעל ּכָ
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ים ְוִנְפָלאֹות ְבָכל יֹום  נּו ִנּסִ ה ִעּמָ עֹוׂשֶ ם ה' ְוַיַעְקֵרם. לּוֵלא ה' ֶעְזָרָתה ָלנּו ׁשֶ לֹום, ְיָגְרׁשֵ ְוׁשָ

ָחִדים  ׁשְ ים ּבִ ֵהם ַמְרּבִ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ ִדיָנה ׁשֶ ה הּוא ַעל ְיֵדי ׁשֹוְפֵטי ַהּמְ ּבָ ר ַהּסִ ּוְבָכל ֵעת. ְוִעּקַ

ה  ְמַעט, יֹוֵתר ִמּמַ ַרְך ְמַרֵחם ְועֹוֵזר ָלנּו ִלְפעֹל ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ל ֶזה ַהּשׁ ֶסף, ִעם ּכָ ּוְבָיֵדינּו ֵאין ּכֶ

ִנים  ל ּפָ נּו. ֲאָבל ַעל ּכָ ֶדק ִאּתָ ָהֱאֶמת ְוַהּצֶ ם יֹוְדִעים ׁשֶ ּלָ ּכֻ ְפָרט ׁשֶ ה, ּבִ ַהְרּבֵ ֵהם ּפֹוֲעִלים ּבְ ׁשֶ

ַעל  י  ּכִ ַעְצָמם;  ּבְ ָיִבינּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ַהְרּבֵ ְלהֹוִציא הֹוָצאֹות  ְצִריִכים  ָאנּו  ַהְמַעט  ֶזה  ַעל  ם  ּגַ

ְלהֹוִציא עֹוד  ְצִריִכין  ְוִלְפָעִמים  ַרב,  ַסְך  ֶאְצֵלנּו  ָלה  ּכָ ָבר  ּכְ ְלַבד  ִביָעה[  ]ַהּתְ עֶנעס  ְפָראׁשֶ

ר. לֹא ְכלּום ִאי ֶאְפׁשָ י ִלְפטֹר ּבְ ֵאיֶזה הֹוָצאֹות ּכִ

י יֹוְצִאים ְנָעִרים  ר ִלי ֵליֵלְך ֶאל ַהחּוץ, ּכִ בּועֹות ְוִאי ֶאְפׁשָ אִתי ְלֵביִתי ֶזה ה' ׁשָ ְוִהּנֵה ּבָ
ֶאָחד  ַחּלֹון  ְברּו  ׁשָ ַאַחת  ַעם  ּפַ ְוַגם  ְזיֹונֹות,  ּבִ ִמיֵני  ָכל  ּבְ אֹוִתי  ים  ּוְמַבּזִ ִלים  ּוְמַקּלְ

ל[ ְוָתַפס ֶאת  יק ]ַהּמֹוׁשֵ ַרַדְנְטׁשִ לַֹח ֶאל ָהָאדֹון ַהּגַ י ִלׁשְ ַסח ְוֻהְכַרְחּתִ ֹחל ַהּמֹוֵעד ּפֶ ֵביִתי ּבְ ּבְ

ָאר  ה ּוְמׁשֹוָאה ִעם ׁשְ ּמָ ְך ְלׁשַ ה ַהְמֻהּפָ ית ֹמשֶׁ לּו ּבֵ ּדְ ּתַ ְך ִהׁשְ ַער ְלֵבית ַהּסַֹהר. ְוַאַחר ּכָ ַהּנַ

ִמיִני ֶהָעַבר ָהָיה ַרַעׁש  ת ׁשְ ָרׁשַ ת ּפָ ּבַ ה. ּוְבׁשַ ה ַהְרּבֵ ַער ְוָחַזר ּוִבּזָ ִדים, ְוהֹוִציאּו ַהּנַ ְתַנּגְ ַהּמִ

י  ֶלת ּוִבּזּו ַאְנׁשֵ נּו ְוִקְלְקלּו ַהּדֶ ּלָ ְדָרׁש ׁשֶ ֵבית ַהּמִ ַעל ּבְ ִלּיַ ֵני ּבְ י ִנְכְנסּו ְנָעִרים ּבְ דֹול ּפֹה, ּכִ ּגָ

ְוקֹוְרִעים  נּו  ּלָ ׁשֶ ְדָרׁש  ַהּמִ ְלֵבית  ְכָנִסים  ּנִ ׁשֶ ָעִמים,  ּפְ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ֵכן  ָעׂשּו  ּוְכָבר  לֹוֵמנּו,  ׁשְ

ם  ֶנְגּדָ ּכְ ָעְמדּו  "ל  ַהּנַ ת  ּבָ ּוְבׁשַ לֹוֵמנּו,  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ְפֵני  ּבִ נּו  ּלָ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ַהּסְ ים  ּוְמַבּזִ

יֵניֶהם. ְוָרץ ַנַער ֶאָחד ְלָאִביו, ּוָבא ָאִביו ִעם עֹוד  אֹות ּבֵ ֲעׂשּו ַהּכָ ּנַ לֹוֵמנּו ַעד ׁשֶ י ׁשְ ֵמַאְנׁשֵ

י  יק ְוָתְפסּו ֶאת ַאְנׁשֵ אַרַדאְנְטׁשִ ה ּוָפצֹוַע, ְוַגם ָהְלכּו ְלַהּגַ לֹוֵמנּו ַהּכֵ י ׁשְ ֶאָחד ְוִהּכּו ֶאת ַאְנׁשֵ

דֹול,  ת ּוְביֹום א'. ְוָהָיה ַרַעׁש ּגָ ּבָ ַ ל ַהּשׁ בּו ּכָ ִרים ִויָקִרים, ְוָיׁשְ ׁשֵ ים ּכְ ָעה ֲאָנׁשִ לֹוֵמנּו ַאְרּבָ ׁשְ

ְך לֹא  יֹון[; ְוַאַחר ּכָ יֶלעט ]ִרׁשָ ִליק אּוַלי ֵאין לֹו ּבִ עּפְ ַכי ִמּטֶ י ָמְרּדְ ֵביִתי ֶאת ַרּבִ ׂשּו ּבְ ְוַגם ִחּפְ

ִעם  ַוואְרַטאִליְנֶיע  ַהּקְ ַלח  ָ ּשׁ ׁשֶ ַעד  "ל,  ַהּנַ ָהָאדֹון  ְפֵני  ּבִ אֹוִתי  ּוָמְסרּו  ֶזה  ּבָ ִנְתָקְררּו 

בּו  ְך ִסּבְ תֹוְך ּכָ לֹום. ּבְ ָמר ַחס ְוׁשָ ִמׁשְ י ַחִיל[ ַאֲחַרי ְוָרצּו ִלְתּפֹס אֹוִתי ּבְ ֶדעַסאְטִניֶקיס ]ַאְנׁשֵ

דֹול  יֹון ּגָ ּזָ יִתי, ְוָהָיה ִלי ּבִ ִביב ּבֵ ּסְ ל ָהְרחֹוב ׁשֶ א ּכָ ְתַמּלֵ ּנִ ים ָוַטף ַעד ׁשֶ ים ְוָנׁשִ יִתי ֲאָנׁשִ ֶאת ּבֵ

ר. י ְיֻסּפַ ן ּכִ ר לֹא ְיֻאּמַ ֲאׁשֶ

ל  י ּכָ ִביִלי ְלָהָאדֹון, ּכִ ׁשְ ֵלְך ּבִ ּיֵ י לֹא ִנְמָצא ִמי ׁשֶ ים ְוִנְפָלאֹות! ּכִ ה ִנּסִ ַרְך ָעׂשָ ם ִיְתּבָ ֵ ְוַהּשׁ
י, ֲאָבל ֵאיַמת ַהּצֹוֵרר  ְלָבָבם ִעּמִ אֹוֲחִזים ּבִ ם, ְוֵיׁש ׁשֶ ּדָ ים ִמּצִ ּתִ ִגיִדים ּוַבֲעֵלי ּבָ ַהּנְ

י  ת ַרּבִ ָלִתי; לּוֵלא ֵאיֶזה ֶאְביֹוִנים ְוֵאׁשֶ ַהּצָ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ֹפה ֲעֵליֶהם ּוִמְתָיְרִאים ְלִהׁשְ ִגיִדים ּדְ ְוַהּנְ

ֶחְמַלת ה'  ּבְ ַאְך  ִלְכנֹס.  יָחם  ְלַהּנִ ָרָצה  ְולֹא  ֶלת  ַהּדֶ ְוָסַגר  ֵאָליו,  ָהְלכּו  עְרג  ַווְיְנּבֶ מּוֵאל  ׁשְ

י ֵכן ָהִייִתי  ֲעסֹו ְקָצת. ְוַאף ַעל ּפִ ְתָקֵרר ּכַ ּנִ ה ַעד ׁשֶ ֲחקּו ַעְצָמן ְוִנְכְנסּו ְוָטֲענּו ִעּמֹו ַהְרּבֵ ּדָ
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בּו אֹוִתי, ְוֻהְכְרחּו ַהֶדעַסאְטִניֶקיס  ּבְ ּסִ ֶרְך ֵליֵלְך ֵמִרּבּוי ֶהָהמֹון ׁשֶ ֻמְכָרח ֵליֵלְך, ְולֹא ָהָיה ִלי ּדֶ

ֶרְך  ֶרְך. ּוְבתֹוְך ּדֶ ְהֶיה ִלי ּדֶ ּיִ ֵדי ׁשֶ ַמְקלֹות ֶאת ֶהָהמֹון ּוְלַהּכֹות אֹוָתם ּכְ )החוקרים מהממשל( ְלָגֵרׁש ּבְ

ִהיא  ָמּה, ׁשֶ ח ׁשְ ת ֶעְלֶקא ִיּמַ ַעל ִמְרָים ַרייֶצא ּבַ ִלּיַ ת ּבְ ֶזה ָיָצאָתה ַהּבַ דֹול ּכָ יֹון ּגָ ִבּזָ ֲהִליָכִתי ּבְ

דֹוָלה ְמֹאד ְמֹאד יֹוֵתר  ֶדת ּגְ ָכה ְלִמְתַנּגֶ ְתַהּפְ ּנִ ְחֶיה ׁשֶ ּיִ ער ׁשֶ י ַאְבָרָהם ּבֶ ת ְיִדיֵדנּו ַרּבִ ֵאׁשֶ

יק,  ַרַדְנְטׁשִ י ְלָהָאדֹון ַהּגַ ְך ִנְכַנְסּתִ דֹוִלים. ְוַאַחר ּכָ ֵחרּוִפים ּגְ ים ּבְ ַרּבִ ָתה אֹוִתי ּבָ ם, ּוִבּזְ ּלָ ִמּכֻ

"ל  ַעת ַהּנַ ְרׁשַ לֹום. ְוַהּמַ י ְמַעט ּוָפַטר אֹוִתי ְלׁשָ ר ִעּמִ ּבֵ ָבר ֵהִפיסּו אֹותֹו ְקָצת ּדִ ּכְ ּוֵמֲחַמת ׁשֶ

ָפָניו, ְוֶזה ָהָיה ִלי ְלטֹוָבה ְקָצת,  ם ּבְ ָתה אֹוִתי ּגַ "ל ּוִבּזְ יק ַהּנַ אַרַדאְנְטׁשִ ן ְלַהּגַ ם ּכֵ ִנְכְנָסה ּגַ

ְך ְלַבּזֹות ָזֵקן  ל ּכָ ִהיא ֲחצּוָפה ּכָ ּזּו אֹוָתּה ְוֵחְרפּו אֹוָתּה, ַעל ׁשֶ ּתֹו ּבִ "ל ְוִאׁשְ י ָהָאדֹון ַהּנַ ּכִ

יֹון. ִבּזָ ֶזה ְוָיָצאָתה ֵמֶהם ּבְ ּכָ

ֶקת  ּדֶ נּו, ּוִבְפָרט ְלַהּצַ ָהָיה ָלנּו ְלֻכּלָ יֹון ׁשֶ ּזָ ָרה ְוָהַרַעׁש ְוַהּבִ ִבינּו ּגֶֹדל ַהּצָ ה ֵמֲאֵליֶכם ּתָ ְוַעּתָ
ַוואְרַטאִליְנֶיע  ב ַהּקְ ְחֶיה, ְוַגם ַעל ֶזה ֻהְכַרְחנּו ְלהֹוִציא הֹוָצאֹות ְלַעּכֵ ָמַרת ָאִדיל ּתִ

ר  ֲאׁשֶ ָמר ּכַ ִמׁשְ ּלֹא ִיְתּפֹס אֹוִתי ּבְ "ל ׁשֶ ס ָהָאדֹון ַהּנַ ְך ְלַפּיֵ תֹוְך ּכָ ּיּוְכלּו ּבְ ֵדי ׁשֶ )החוקרים( ְקָצת ּכְ

ּוְביֹום א'  ִביָעה[.  ]ּתְ עְנֶיע  ְפַראׁשֶ ִלְכּתֹב  ֻהְכַרְחנּו  ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ה.  ִחּלָ ּתְ ָאַמר 

ת[ ֵאֶצל  ְחּבֹוׁשֶ ה ַלֲעׂשֹות ַוויְזֶייע ]ּתַ ָצִעים, ְוִצּוָ ֶהם ּפְ נּו ְוָהיּו ּבָ ּלָ ל ָהֲאסּוִרים ׁשֶ הֹוִציאּו ֶאת ּכָ

ְך ִהּכּו  ַעְצָמם. ְוַאַחר ּכָ ר ָיִבינּו ּבְ ֲאׁשֶ אְקטֹור, ְוַגם ַעל ֶזה ֻהְכַרְחנּו ְלהֹוִציא הֹוָצאֹות ּכַ ַהּדָ

עְנֶיע, ַוֲעַדִין  ן עֹוד ְפַראׁשֶ לֹוֵמנּו ָעִני ְוֶאְביֹון, ְוֻהְכַרְחנּו ִלּתֵ י ׁשְ ִדים עֹוד ֶאָחד ֵמַאְנׁשֵ ְתַנּגְ ַהּמִ

ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ַאְך  עְנֶיע,  ְפַראׁשֶ ׁשּום  ַעל  ט  ּפָ ִמׁשְ ְולֹא  ]ַחִקיָרה[  ְסֶלעֶדְסְטֶווע  ָהָיה  לֹא 

ַחד ֲעֵליֶהם, ְולּוֵלא זֹאת ָהיּו הֹוְרִגים אֹוָתנּו  ַעל ְיֵדי ֶזה נֹוֵפל ּפַ עְנֶיעס ׁשֶ מֹוִעיִלים ַהְפַראׁשֶ

ְמֻפְרָסם. ֵמנּו ּכַ ר ּדָ ָבר ֻהּתַ י ּכְ לֹום, ּכִ ַפְרֶהְסָיא ַחס ְוׁשָ ּבְ

ְכָסִנים  ַהּמֻ ל  ִמּכָ דֹוָלה  ּגְ ָרָעה  ְנָדָבה  צּו  ְוִקּבְ א'  יֹום  ּבְ ִדים  ְתַנּגְ ַהּמִ צּו  ִנְתַקּבְ ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ָהֲאדֹוִנים  ֶאת  ֲחדּו  ְוׁשִ ָהָרָעה  ֲעָצָתם  ָמה  ְוִנְסּכְ ִלי,  ֲעׂשֹות  ּלַ ַמה  ְוִנְתַיֲעצּו 

ֶאְצָלם  ּקֹוִרין  ׁשֶ ָנִביא  ֲאִני  ׁשֶ לֹו  ּנֹוַדע  ׁשֶ ָעַלי  עְנֶיע  ְפַראׁשֶ ן  ִיּתֵ )החוקר(  ַוואְרַטאְלֶנע  ַהּקְ ׁשֶ

ָנַתן  ּוְכָבר  ְמִסירֹות,  ְועֹוד  ֻצּיֹות[,  ]ִהְתַקּבְ ִסיְמְבָראְנֶיעס  ֶאְצִלי  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוַגם  ַסאִניָגאג, 

יק )המושל(  ַרַדְנְטׁשִ ם ַהּגַ ּגַ ָטָרה[, ְוָרצּו ׁשֶ ׁשְ ִליְצֶייע ]ַלּמִ ֶזה ְלַהּפָ ָתב ּכָ ַוואְרַטאְלֶנע ]ַהחֹוֵקר[ ּכְ ַהּקְ

ָרה  ַחד ְוַהּצָ ִבינּו ּגֶֹדל ָהַרַעׁש ְוַהּפַ מּו ַעל ֶזה. ּוֵמֲאֵליֶכם ּתָ ִציִנים[ ַיְחּתְ יק ]ַהּקְ ְוַהְסְטַראְפְטׁשִ

ּבּוִרים  ַלח ה' ּדִ לֹוֵמנּו. ּוְבֶחְמַלת ה' ׁשָ י ׁשְ ִאיׁש ֵמַאְנׁשֵ ר לֹא ָקָמה רּוַח ּבְ ָהָיה ָלנּו, ַעד ֲאׁשֶ ׁשֶ

ב ֶאת  ִעּכֵ יק, ַעד ׁשֶ ַרַדְנְטׁשִ ה ִעם ַהּגַ רּו ַהְרּבֵ ּתֹו ְוִדּבְ עְרג ְוִאׁשְ מּוֵאל ַווְיְנּבֶ י ׁשְ ִפי ְיִדיֵדנּו ַרּבִ ּבְ

ָמע  ׁשְ ן. ּוְכִפי ַהּנִ ם ּכֵ ב ּגַ רּו ְקָצת ְוִעּכֵ ּבְ יק ּדִ ד, ְוַגם ִעם ַהְסְטַראְפְטׁשִ ְחּתֹם ַעְצמֹו ִמּיָ ָידֹו ִמּלַ
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נּו ּוִבְפָרט  ָבר ַלֲאִמּתֹו, ְוִלּבֵ רּור ַהּדָ ָבר ְלַקאֶמיִניץ, ַאְך ֲעַדִין ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ּבֵ ְלחּו ַהּדָ לֹא ׁשָ

י ְוכּו'. ִקְרּבִ י, ָיִחיל ּבְ ִלּבִ

יֹון  ּזָ ּבִ ֵיׁש  ְוִאם  ַמְכאֹוֵבנּו  ּכְ ַמְכאֹוב  ֵיׁש  ִאם  ּוְראּו  יטּו  ַהּבִ ַמִים,  ׁשָ ִאי  ְוֵרַעי,  ַאַחי  ֲאָהּה 
ֵעף  רּוְך ַהּנֹוֵתן ַלּיָ ָכל ֵעת. ּבָ ֶגד ּבְ לּוִאים ִמּנֶ י ּתְ ינּו ּוִבְפָרט ַחּיַ ִבְזיֹוֵננּו, ַחּיֵ ּוְפָחִדים ּכְ

ִבינּו ּגֶֹדל ַהֶהְכֵרַח  ן ַאַחי ְוֵרַעי ֵמֲאֵליֶכם ּתָ ל ֶזה. ַעל ּכֵ ְרֶזל ִלְסּבֹל ּכָ ר ָנַתן ִלי ּכַֹח ּבַ ּכַֹח, ֲאׁשֶ

הּוא  ִבינּו ׁשֶ י ֵמֲאֵליֶכם ּתָ ֲעַמִיים. ּכִ ַתְבנּו ָלֶכם ֶזה ּפַ ּכָ ְך ׁשֶ ִנים ַהּסַ ל ּפָ ד ַעל ּכָ ְלחּו ִמּיָ ׁשְ ּתִ ׁשֶ

ֵהם  ִגיִדים  ַהּנְ ל  ּכָ י  ּכִ ֲעֵדנּו,  ּבַ ֲעֹמד  ֶשּיַ ִמי  ְוֵאין  ַהּזֹאת.  ָרה  ַהּצָ ֵעֶרְך  ְלִפי  ְמֹאד  ֻמָעט  ַסְך 

ים, ְוַגם ֵהם ִמְתָיְרִאים  ּתִ ֲעֵלי ּבָ ים ְוֵאיֶזה ּבַ י ִאם ֲעִנּיִ ָאר ֶאְצֵלנּו ּכִ נּו, ְולֹא ִנׁשְ ּלָ ִדים ׁשֶ ִמְתַנּגְ

ה יֹוֵתר  ִביל ֵעֶסק ֶזה ַהְרּבֵ ׁשְ ָבר הֹוִציאּו ּבִ י ֵכן ּכְ יִרים ַלֲעזֹר ָלנּו. ְוַאף ַעל ּפִ ֵמַהּצֹוֵרר ּוֵמָהֲעׁשִ

ְרָנָסִתי  חּו ֶאת ּפַ י ִקּפְ ַפְרָנָסִתי, ּכִ ִריִכים ְלַהֲחִזיק אֹוִתי ּבְ ּצְ ֶ ַבד ַמה ּשׁ ִליְך, ִמּלְ ָאה ֶקעְרּבְ ִמּמֵ

לֹוֵמנּו לֹא ֶקַמח ְולֹא ְמעֹות  י ׁשְ ֵאיָנם נֹוְתִנים ִלי ּוְלָכל ַאְנׁשֵ ֶ ַבד ַמה ּשׁ ָדִדים. ּוִמּלְ ל ַהּצְ ִמּכָ

ְרָנָסה ְוַהַחּיּות  ַעְצמֹו ְלַקְלֵקל ַהּפַ "ל הֹוֵלְך ּבְ ְך ַהּנַ ה ַהְמֻהּפָ ם ֹמשֶׁ ַסח, ַאף ּגַ ים ְוכּו' ַעל ּפֶ ִחּטִ

ִדים ְלָכל  ְתַנּגְ ה ְוָכל ַהּמִ ה ֹמשֶׁ עֹוׂשֶ ֶ ה ְיִריעֹות ְלָבֵאר ַמה ּשׁ ּמָ יקּו ּכַ ל ֶאָחד. לֹא ַיְסּפִ ל ּכָ ׁשֶ

ַרק ֵהם  ָלל,  ּכְ ִלים  ּכְ ִמְסּתַ ָאנּו  ֵאין  ֶזה  ַעל  ַאְך  ְרָנָסה,  ַהּפַ ִעְנַין  ּבְ יֹום  ָכל  ּבְ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ

לֹום, ה' ָיִפיר ֲעָצָתם  ָכל ִמיֵני ֲעִלילֹות ּוְמִסירֹות ַחס ְוׁשָ לֹום ּבְ חֹוְתִרים ִלְמסֹר אֹוִתי ַחס ְוׁשָ

ם. ְבּתָ ִויַקְלֵקל ַמֲחׁשַ

ִלי  "ל ּבְ ְך ַהּנַ ִנים ַהּסַ ל ּפָ ד ַעל ּכָ ֶכף ּוִמּיָ ְלחּו ּתֵ בּו עֹוד, ְוִיׁשְ ם ַאל ְיַעּכְ ֵ ן ְלַמַען ַהּשׁ ַעל ּכֵ
ְפַלִים, ּוִמי יֹוֵדַע  ֶכֶפל ּכִ לַֹח ּבְ לֹום ִלׁשְ לֹום ַחס ְוׁשָ רּוץ, ְלַמַען לֹא ִיְצָטְרכּו ַחס ְוׁשָ ּתֵ

ְמַעט הֹוָצאֹות, ַאְך ִלְפטֹר  יל ַעְצֵמנּו ּבִ ְקָוה ֲעַדִין ְלַהּצִ ה ֵיׁש ּתִ י ַעּתָ ְך. ּכִ ִאם יֹוִעיל ַאַחר ּכָ

ַער  ַהּצַ ּוִמּגֶֹדל  ׁשּוָעה".  ַהּתְ ְוַלה'  ְלָחָמה  ַהּמִ ְליֹום  מּוָכן  "סּוס  י  ּכִ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  לּום  ּכְ לֹא  ּבְ

ֵבד ֲעֵליֶכם  ּכָ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ טּוב ְלַבְבֶכם ׁשֶ ר ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר. ּוֻמְבְטַחִני ּבְ א ִאי ֶאְפׁשָ ְרּדָ ְוַהּטִ

ִדים  ְתַנּגְ י ַהּמִ י ָחִליָלה ְלִהְתַמְהֵמּה ֲאִפּלּו יֹום ֶאָחד. ּכִ ִלי ׁשּום ִעּכּוב, ּכִ ָבַרי ּבְ מּו ּדְ ַקּיְ ָבר ּתְ ַהּדָ

ם  ֵ ַהּשׁ ְפָלאֹות ׁשֶ ים ְוַהּנִ ּסִ ר ְלָבֵאר ּגֶֹדל ַהּנִ ם ִנְגָרׁש. ְוִאי ֶאְפׁשָ ּיָ ִעים ּכַ ֵאיָנם ׁשֹוְקִטים, ְוָהְרׁשָ

ַרְך ַעל  ם ִיְתּבָ ֵ ב ַהּשׁ י ֵכן ְמַסּבֵ יֵלנּו ֵמֶהם, ַאְך ַאף ַעל ּפִ ָכל יֹום ְלַהּצִ נּו ּבְ ה ִעּמָ ַרְך עֹוׂשֶ ִיְתּבָ

ְוֵאין  ַעְצְמֶכם.  ּבְ ֶזה  ל  ּכָ ִבינּו  ּתָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַהּכֹל"  ֶאת  ַיֲעֶנה  ֶסף  "ְוַהּכֶ ה,  ַקּלָ ה  ִסּבָ ֵאיֶזה  ְיֵדי 

מֹוָתם. ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר ַלֲחָכִמים ּוְנִדיֵבי ֵלב ּכְ
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<חודש>

רעט ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

יֹום  ָכל  ּבְ ָעַלי  ּוִבְפָרט  ֲעבּוֵרנּו  ל  ּלֵ ִהְתּפַ ִמּלְ ְקטּו  ׁשְ ּתִ ְוַאל  ֲחִריׁשּו  ּתַ ַאל  ם  ֵ ַהּשׁ ְלַמַען 
ה  ֲעׂשָ ּנַ ֶ ּשׁ ָמה  ם  ַמְעּתֶ ׁשְ אי  ּוְבַוּדַ נּו.  ְלֻכּלָ נֹוֵגַע  ָבר  ַהּדָ י  ּכִ ֵמֶהם,  יֵלנּו  ְלַהּצִ

ֵעֶסק  אֹודֹות  ַעל  ְלאּוַמאן  ]חֹוֵקר[  ַסאֶוועְטִניק  א  ּבָ ׁשֶ ּפֹה  ָמע  ִנׁשְ ְוָכֵעת  ִטיָרהאִוויֶצע.  ּבְ

ְוֻהְכְרחּו  ַהּסַֹהר,  ְלֵבית  ִדים  ְתַנּגְ ֵמַהּמִ ה  ּמָ ּכַ ְפסּו  ּתָ ְוׁשֶ נּו,  ּלָ ׁשֶ לֹוְיז  ְלַהּקְ ָעׂשּו  ׁשֶ ָרצֹות  ַהּפְ

ֵאיְך  ְפָרִטּיּות  ּבִ יֹוְדִעים  ָאנּו  ֵאין  ֲעַדִין  ֲאָבל  ַעְרבּות,  ֵדי ְלהֹוִציָאם ַעל  ּכְ ַרב  ַסְך  ְלהֹוִציא 

ְצִליַח  ּנַ ׁשֶ דֹוָלה  ּגְ ְיׁשּוָעה  ֲעַדִין  ְצִריִכין  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ֵברּור.  ּבְ ֱאֶמת  "ל  ַהּנַ ל  ּכָ הּוא, ִאם 

ַרְך ְיַרֵחם. ם ִיְתּבָ ֵ ם, ַהּשׁ ט ֶנְגּדָ ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ

ה  "ל, ּוְמַיֵחל ּוְמַקּוֶ ָבַרי ַהּנַ ד ּדְ מּו ִמּיָ ַקּיְ ּיְ ה ִלְתׁשּוַבְתֶכם, ְוׁשֶ ֱאֶמת ָלֶנַצח ַהְמַצּפֶ ְבֵרי אֹוַהְבֶכם ּבֶ ּדִ

ִליׁשּוַעת ה' ְמֵהָרה.

ֶרְסֶלב. ִלי ִהיְרץ ַז"ל ִמּבְ ן מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְפּתָ ָנָתן ּבֶ

ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב  בֹוד ָהַרּבָ ה ּוִבְפָרט ִליִדיֵדנּו ּכְ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
אי  ַוּדַ ּבְ י ֻמְבְטַחִני ׁשֶ ה ֲעבּוֵרנּו, ּכִ ל ַהְרּבֵ ּלֵ יּוְדל ֵנרֹו ָיִאיר, ֵאין ָצִריְך ְלָזְרזֹו ְלִהְתּפַ

ִפּלֹוָתיו ּוְתִפּלֹוֵתינּו. ַמע ּתְ ה ֲעבּוֵרנּו ַוה' ִיׁשְ יר ַהְרּבֵ הּוא ַמְעּתִ

ים  ּפֹוְרׂשִ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ְוָכל  ָיִאיר,  ֵנרֹו  ְוָהַרב  ֲחָלֶציָה  יֹוְצֵאי  ְוָכל  ְחֶיה  ּתִ ָאִדיל 
ַאֲהָבה. לֹום ּבְ ׁשָ

קפג

ים תקצ"ה. ם, יֹום א' ְקדֹוׁשִ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

אּו  רּוְך, ּבָ ְמָחה ּבָ י ׂשִ ִלי ְוַרּבִ י ַנְפּתָ ן ַרּבִ י ֶאְפַרִים ּבֶ בּוַע ֶהָעַבר. ַרּבִ ׁשָ י ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
יק,  ְטׁשִ ל ָהַאטַקאּפְ נֹו ׁשֶ ה ַלאְנֶדע ְמֻחּתָ י ֹמשֶׁ ִגיד ַרּבִ ת ֶהָעַבר. ַהּנָ ּבַ ֶעֶרב ׁשַ ְלֹפה ּבְ

ת ֶהָעַבר ַוֲעַדִין הּוא ּפֹה, ְוהּוא ּדֹוֵרׁש טֹוָבֵתנּו ְורֹוֶצה ְלִהְתָראֹות  ּבַ ֶעֶרב ׁשַ ן ְלֹפה ּבְ ם ּכֵ א ּגַ ּבָ

ם  ֵ ה ֲעָזָרנּו ַהּשׁ ְהֶיה ַהּכֹל ְלטֹוָבה. ְלֵעת ַעּתָ ּיִ ַרְך ְיַרֵחם ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ י ְוֵליֵלְך ְלֵביִתי. ַהּשׁ ִנים ִעּמִ ּפָ

י ָאז ְמִרירֹות ּוְפָחִדים,  ת ֶהָעַבר ְוָסַבְלּתִ ּבַ ֶעֶרב ׁשַ דֹול ָהָיה ִלי ּבְ ַחד ּגָ ה, ֲאָבל ּפַ ַרְך ַהְרּבֵ ִיְתּבָ

ה. ֲחלֶֹקת ַהּזֶ ִהְתִחיל ִלְבעֹר ַהּמַ ֶזה לֹא ָהָיה ִלי ֲעַדִין ִמּיֹום ׁשֶ ַחד ּכָ ּפַ ר ִנְדֶמה ִלי ׁשֶ ֲאׁשֶ
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ר  ְיָקא. ְוִאי ֶאְפׁשָ ת ּדַ ּבָ ׁשַ ֵהם רֹוִצים ְלָגֵרׁש ַעְצָמן ִמּפֹה ּבְ חּוץ ׁשֶ ּבַ ּמִ ְלחּו ִלי אֹוֲהַבי ׁשֶ י ׁשָ ּכִ
ה  ּמָ ׁש ֵהִמיתּו ְוֶהֱחיּו אֹוִתי ּכַ ּמָ ּמַ "ל, ׁשֶ ל אֹותֹו ַהּיֹום ַהּנַ ֶזה ּכָ ָעַבר ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ ְלָבֵאר ּכָ

י  ְקּתִ ִחּזַ ֶעְזִרי ׁשֶ ל ֶזה, ַוה' ָהָיה ִלי ּבְ י ּכָ ַבְלּתִ ּסָ ֵעף ּכַֹח ׁשֶ רּוְך ַהּנֹוֵתן ַלּיָ אֹותֹו ַהּיֹום, ּבָ ָעִמים ּבְ ּפְ

ֶזה, ְוַגם ָזִכיִתי ִלְכּתֹב ְסָפָריו  ד ַעל ֱאֶמת ּכָ י ִלְהיֹות ִמְתַנּגֵ ְלּתִ ּצַ ּנִ ה ׁשֶ ּמֶ ְתִמימּות ּבַ ַעְצִמי ּבִ

ים ְוכּו'. ּיִ ים ַהּנֹוָרִאים, ָהֲאִמּתִ דֹוׁשִ ַהּקְ

ֵעיֵני  י ְוָרִאיִתי ּבְ ה, ְוֶהֱאַמְנּתִ "ל, ְוַגם ֶזה ֶהֱחָיה אֹוִתי ַהְרּבֵ ים ַהּנַ אּו ָהֲאָנׁשִ ְך ּבָ ּוְבתֹוְך ּכָ
י ה'  ַמֲעׂשֵ ְדלּו  ּגָ ֵעיֵנינּו"; ַמה  ּבְ ִנְפָלאֹות  ָהְיָתה זֹאת ִהיא  י "ֵמֵאת ה'  ּכִ ְכִלי  ׂשִ

ה  ת, ּוְתִהּלָ ּבָ י ֶאְפַרִים ַעל ׁשַ א ִעם ַרּבִ ִליק ּבָ עּפְ י ַנְחָמן ִמּטֶ בֹוָתיו, ְוַגם ַרּבִ ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחׁשְ

ר ֲעָזָרנּו ַעד ּכֹה. ת ָיָפה, ְוַגם ָרְקדּו ְקָצת. טֹוב ְלהֹודֹות ַלה' ֲאׁשֶ ּבָ ָלֵאל ָהָיה ָלנּו ׁשַ

עּו  ּבְ ִנׁשְ ם  ְוֻכּלָ ֶיע,  ְטַראְפְטׁשְ ַהּסְ ְוֵאֶצל  ע  אַראְדִניְטׁשֶ ַהּגַ ָהָאדֹון  ֵאֶצל  ָהיּו  ָבר  ּכְ ְוִהּנֵה 
ְבֵריֶהם  ה ָלֵאל ּדִ ִהּלָ ְרֶאה ּתְ ָבר, ּוְכִפי ַהּנִ ה ִלי ׁשּום ּדָ ּלֹא ֵיָעׂשֶ בּועֹות ֲחמּורֹות ׁשֶ ׁשְ ּבִ

יק  ַרַדְנְטׁשִ לֹא ַהּגַ יָתם ּבְ ַהּמֹוְסִרים ָרצּו ְלַהּסִ אִליְצֶיע ׁשֶ י ַהּפָ ַחד ָהָיה ֵמַאְנׁשֵ ֱאֶמת, ַרק ַהּפַ

ה  ַרְך ָחְזרּו ִמּזֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַרֲחֵמי ַהּשׁ ם, ַאְך ּבְ ְעּתָ הּוא חֹוֶלה ְקָצת, ְוֵכן ָהָיה עֹוֶלה ַעל ּדַ ֵמֲחַמת ׁשֶ

זֹאת. ְוַגם ִנְמְצאּו  ת ַעל ְיֵדי ַעְוָלה ּכָ ֶרׁשֶ ְכדּו ּבָ ּלֹא ִיּלָ בֹּהַ ֵמֶהם, ׁשֶ ט ַהּגָ ּפָ ׁשְ ֵמֲחַמת ֵאיַמת ַהּמִ

ִעים ָהָיה ְלָהַרע,  ַנת ָהְרׁשָ ּוָ ֶזה. ֲאָבל ּכַ ָבר ּכָ ּלֹא ַיֲעׂשּו ּדָ ם ׁשֶ רּו ַעל ִלּבָ ּבְ ּדִ חּוץ ׁשֶ ים ִמּבַ ֲאָנׁשִ

ה ָהֱאֶמת  ּלֶ נּו, ְוִיְתּגַ ְחּתֵ ֵרם ְוַיְכִניֵעם ּתַ ּבְ ן ְיִפיֵרם ְוַיַהְרֵסם ה' ְוַיַעְקֵרם ְוִיׁשְ ַוה' ֵהִפיר ֲעָצָתם, ּכֵ

א ְוכּו'. ׁש ַעל ְלַהּבָ יׁשּוַעת ה' ּוְתַבּקֵ ָך ּבִ ח ַנְפׁשְ ּמַ ִני ְוׂשַ עֹוָלם, ֲחַזק ּבְ ּבָ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביְך. ָנָתן ִמּבְ ּדִ

קפד

ים תקצ"ה. ם, יֹום א' ְקדֹוׁשִ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

י ָמאִטיל,  ִבי ַעל ְיֵדי ַרּבִ ּבֶֹקר ִמְכּתָ לַֹח ְלָך ּבַ י ִלׁשְ ְמּתִ ה ּוְכָבר ִהְקּדַ י ַעּתָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ת ֶהָעַבר,  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ִהְפִחידּו אֹוִתי ּבְ ֶ י ָמאִטיל ַמה ּשׁ ם ֵמַרּבִ ַמְעּתָ ּגַ אי ׁשָ ּוְבַוּדַ

ַקט  ִנׁשְ ה  ַעּתָ ְלֵעת  דֹוָלה.  ּגְ ְלטֹוָבה  ְך  ְוִיְתַהּפֵ ָעוֹון  ַרת  ְלַכּפָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְיַרֵחם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ה ַלאְנֶדע  י ֹמשֶׁ ִגיד ַרּבִ ֵביִתי ַהּנָ ם ַהּיֹום ָהָיה ּבְ ה. ּגַ ר ֲעָזָרנּו ַעד ֵהּנָ ם ֲאׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ ָבר. ּבָ ַהּדָ
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יֶהם ַיְחְרקּו  ּנֵ ִדים, ׁשִ ְתַנּגְ הּוא ְלטֹוָבֵתנּו, ְוהּוא ְלקֹוץ ַמְכאֹוב ְלַהּמִ ִבין ׁשֶ ֵמאּוַמאן, ּוֵמֵאֶליָך ּתָ

ּלֹא  ֵלָמה ְמֵהָרה, ׁשֶ יֵענּו ְיׁשּוָעה ׁשְ ּנּו ְוכּו' ָיחּוס ָעֵלינּו ְויֹוׁשִ יל ָעִני ֵמָחָזק ִמּמֶ ְוָנַמסּו ְוכּו'. ַמּצִ

בּו  ָי'ׁשֻ "א'ֹוְיַבי  י"ר  ִאּיָ ּבְ ם  ִויֻקּיַ ְוֵיבֹוׁשּו;  ׂשֹוְנֵאינּו  ְוִיְראּו  ָלל  ּכְ ַחד  ּפַ ׁשּום  עֹוד  ָעֵלינּו  ָיבֹוא 

ֵי'בֹשּׁו ָר'ַגע".

יֶנער, ָנא  י ַנְחָמן טּוְלְטׁשִ ָבר ִמיִדיֵדנּו ַרּבִ ִני ּדָ ּלֹא הֹוַדְעּתַ ִני ֲחִביִבי, ׁשֶ ְוִנְפֵלאִתי ָעֶליָך ּבְ
ְרפּוָאה  ַלח  ִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ם.  ֻמְקּדָ ְיֵדי  ַעל  לֹומֹו  ְ ִמּשׁ ְלהֹוִדיֵעִני  ְמֹאד 

ְרֶאה הּוא  בּוַע ֶהָעַבר, ּוְכִפי ַהּנִ ׁשָ ם הּוא ָהָיה ָחלּוׁש ּבְ ּגַ ְחֶיה, ׁשֶ ּיִ ֵלָמה ְלִבְנָך ְוִלְבִני ַנְחָמן ׁשֶ ׁשְ

ת  ְתִחּלַ ֵביתֹו ּבִ ב ּבְ לֹום ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ַוֲעַדִין הּוא ָחלּוׁש ְקָצת ְוָיׁשַ ַחת ַחס ְוׁשָ ּדַ ִעְנַין ֳחִלי ַהּקַ

ָרֵאל, )חסר(. ָאר חֹוֵלי ִיׂשְ ָאר ׁשְ תֹוְך ׁשְ ֵלָמה ּבְ ַלח ָלֶהם ְרפּוָאה ׁשְ ַמן, ּבֹוֵרא ְרפּואֹות ִיׁשְ ַהּזְ

ָאַמר ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו  מֹו ׁשֶ ָלל, ּכְ ה ּכְ ֵאין ִנְמָצא ׁשּום עֹוָלם ַהּזֶ ל ַצד ׁשֶ ָכל ֵעת רֹוִאים ִמּכָ ּבְ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ עֹוֵזר  ֶ ּשׁ ַמה  א  ֶאּלָ עֹוָלֵמנּו  ּבְ ָלנּו  ְוֵאין  קי"ט(,  תורה  סוף  )תניינא,  ַז"ל  נּו  ְוַרּבֵ

ַהְרָחבֹות  יֹום  ָכל  ּבְ רֹוִאים  ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ ּנּוַכל.  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ טֹוב  ֵאיֶזה  ַלֲחטֹף  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ

י  ה ּוְלַאּפּוׁשֵ ִפּלָ ָכל ֵעת, ַאְך ֲעַדִין ְצִריִכין ּתְ רֹות ּוְצִמיַחת ֶקֶרן ְיׁשּוָעה ּבְ תֹוְך ַהּצָ ִנְפָלאֹות ּבְ

י, ְוָיׁשּוב ֵאֵלינּו ִויַרֲחֵמנּו,  ַרְך ְויֹאַמר ְלָצרֹוֵתינּו ּדַ ם ִיְתּבָ ֵ ַרֵחם ָעֵלינּו ַהּשׁ ּיְ ַרֲחֵמי טּוָבא, ׁשֶ ּבְ

ם. ֹוְנֵאינּו ְורֹוְדֵפינּו ִחּנָ יֵענּו ִמּשׂ יֵלנּו ְויֹוׁשִ ְוַיּצִ

ִני  י ְוׁשֵ ִני ַוֲחִמיׁשִ ת ְלִהְתַעּנֹות ׁשֵ ּבָ ׁשַ לּו ֲעֵליֶהם ּבְ לֹוֵמנּו ִקּבְ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ ּכָ ִני ֲחִביִבי ׁשֶ ְוַדע ּבְ
ָלנּו ה'  ַיֲעֶנה  נּו, אּוַלי  ִעּמָ ְצָטְרפּו  ּתִ ם  ַאּתֶ ם  ּגַ ׁשֶ ּוֵמָהָראּוי  ְלטֹוָבה,  ָעֵלינּו  ִאים  ַהּבָ

ינּו, ְולֹא יֹוִסיפּו ְלַבּזֹות  ְחּתֵ יל ׂשֹוְנֵאינּו ּתַ מֹו ְלַהּפִ ה ְלַמַען ׁשְ דֹול ְוַיֲעׂשֶ בֹודֹו ַהּגָ ְוָיחּוס ַעל ּכְ

ן ֱאֶמת  ּתֵ ם "ּתִ ְצַמח", ִויֻקּיַ ים ְוַהּנֹוָרִאים, "ֶוֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ּתִ דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ אֹוָתנּו ְוֶאת ַהּסְ

יו ֵאיָמַתי. ְלַיֲעקֹב" ְוכּו', ְוִאם לֹא ַעְכׁשָ

ֵני  ּבְ ַעל  ֶנֱאַמר  ה  ַעּתָ ה  ַעּתָ אֹוִחיָלה.  ֵמַעי  ֵמַעי  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  י  ִלּבִ ָעַלי  הֹוֶמה 
ף אֹוָתם  ל חּוצֹות", ְוֵאין ִאיׁש ְמַאּסֵ רֹאׁש ּכָ ְכָנה ַאְבֵני קֶֹדׁש ּבְ ּפֵ ּתַ ׁשְ עּוִרים "ּתִ ַהּנְ

ה, רֹוְדִפין, אֹותֹו  ִלין ּבֹו ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ַגּדְ ּמְ רֹוֶצה ָלנּוס ְוִלְברַֹח ְלַבִית ׁשֶ ְיָתה. ַוֲאִפּלּו ִמי ׁשֶ ַהּבַ

ט ְמֹאד ָלֹאֶרְך ְוָלרַֹחב  ֵ ּשׁ ָבר ִהְתּפַ ַעל ּדָ י ַהּבַ א, ּכִ ְהֶיה ְלַהּבָ ָכל ִמיֵני ְרִדיפֹות ּוִמי יֹוֵדַע ַמה ּיִ ּבְ

ר  ּבֵ ִמְתּגַ ִית  ּוִמּבַ ִלְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ְוֵאׁש  ֶחֶרב  ל  ּכֵ ׁשַ ּתְ ִמחּוץ  ְפִנים,  ּוִמּבִ חּוץ  ִמּבַ

ִית ְוכּו', ַצר ּוָמצֹוק  ּבַ ּבַ ְרָנָסה ּוַמֲחלֶֹקת ׁשֶ ְלּבּוִלים ְוִטְרדֹות ַהּפַ ֲאוֹות ְוַהִהְרהּוִרים ְוַהּבִ ַהּתַ

ַמִים. ָ ּשׁ ּבַ ֵען ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ָ ל ַצד, ַעל ִמי ָלנּו ְלִהּשׁ ִמּכָ
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ּוִמּתֹוָרתֹו  ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ ת  ֵמֲאִמּתַ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  יֹוְדִעים  ָאנּו  ׁשֶ ְבָעְנִיי  ֶנָחָמִתי  ֹזאת 
הּוא, ְוַעל ֶזה ֵהם  ָכל ָמקֹום ׁשֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבְ יב ֶאת ּכָ ה ּוֵמׁשִ ה, ַהְמַחּיֶ דֹוׁשָ ַהּקְ

ַרֲחָמיו  ָכלּו  ְולֹא  ָתְמנּו  לֹא  ה'  ַחְסֵדי  ֲאָבל  ה,  ִמּזֶ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְלַהְרִחיק  יֶהם  ּנֵ ׁשִ חֹוְרִקים 

ַעם  ָכל ּפַ ֵצנּו ּוְלָתְקֵפנּו ּבְ ֵקנּו ּוְלַאּמְ ֶעְזֵרנּו ְלַחּזְ ַרְך ּבְ ְלעֹוָלם, ּוְבִנְפְלאֹוָתיו ָהֲעצּוִמים הּוא ִיְתּבָ

מֹו  ה ּוִבׁשְ דֹוׁשָ יק ָהֱאֶמת ּוְבתֹוָרתֹו ַהּקְ ּדִ ַהּצַ נּו ּבְ ָכל חּוׁשֵ ָכל ּכֵֹחנּו ּבְ יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ֶלֱאֹחז ּבְ

א ָלֶנַצח.  ֶזה ּוַבּבָ ה ּבָ דֹוׁשָ ְכַלל ֲעָדתֹו ַהּקְ נּו ִלְהיֹות ִנְמִנין ּבִ ּלָ ה ּכֻ ְזּכֶ ּנִ ה' ָחִסיִתי, ׁשֶ דֹוׁש. ּבַ ַהּקָ

יֹאְבדּו  ֵרינּו,  ַאׁשְ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ָעֵלינּו  עֹוֵבר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ְוַאַחר  ֶחְלֵקנּו,  ּטֹוב  ַמה  ֵרינּו  ַאׁשְ

ַאל  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ יחֹוָתיו  ְוׂשִ ּתֹוָרתֹו  ְבֵרי  ִמּדִ ֶאָחד  ְוָדָבר  ֶהם,  ּבָ ּיֹוֵצא  ּכַ ְוֶאֶלף  ִדים  ְתַנּגְ ַהּמִ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ַח ַלּשׁ ּבֵ נּו, נֹוֶדה ּוְנׁשַ ִקְרּבֵ ָמה ּבְ ׁשָ ַהּנְ ל ְזַמן ׁשֶ נּו, ּכָ ַאּפֵ ים ּבְ ל עֹוד רּוַח ַחּיִ ל ּכָ ּטֵ ִיְתּבַ

ִעיִמים ְוכּו'. ּנְ דֹוׁש. ֲחָבִלים ָנְפלּו ָלנּו ּבַ ֶחְלקֹו ַהּקָ ר ָזִכינּו ִלְהיֹות ּבְ ַעל ֲאׁשֶ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ִרי  ִתיק ָהַאְבֵרְך ּפְ י ַהּוָ ַנְפׁשִ ה, ּוִבְפָרט ִליִדיִדי ּכְ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
ִנים  נּו ִלְראֹות ִעּמֹו ּפָ ַרְך ְיַזּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ ְחֶיה, ַהּשׁ ּיִ ה ׁשֶ ן ַחּיָ יק מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְחָמן ּבֶ ַצּדִ

ִייַטב  ְלַמַען  ֱאֶמת,  ּבֶ ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲאבֹוָתיו  ַדְרֵכי  ּבְ ֵליֵלְך  ה  ְוִיְזּכֶ ִנים,  ּפָ ֶאל 

לֹו ָלַעד.

"ל. ָנָתן ַהּנַ

ִרים, "ְוָכל  ים, ּוְלָגְנזֹו ֵהיֵטב ֵמַהּזָ ּיִ ֶרת ִלְקרֹותֹו ְלאֹוֲהֵבינּו ָהֲאִמּתִ ן ָהִאּגֶ ִבין ִלּתֵ ּוֵמֵאֶליָך ּתָ
ָזר לֹא יֹאַכל קֶֹדׁש".

קפה

ַהר תקצ"ה לפ"ק. ם, יֹום א' ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

א ָלֶנַצח. ֶזה ּוַבּבָ ים ְוָכל טּוב ּבָ לֹום ְוַחּיִ ִני ֲחִביִבי מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. ׁשָ ַלֲאהּוִבי ּבְ

יְבָך.  ן לֹא ָהָיה ִלי ִעם ִמי ַלֲהׁשִ ֵאיִני יֹוֵצא ַהחּוָצה, ַעל ּכֵ י, ּוְכָבר ָיַדְעּתָ ׁשֶ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ה  ּבּוׁשָ ׁשּו  ְוִיְלּבְ נּו,  ְלֻכּלָ דֹוָלה  ּגְ ְלטֹוָבה  ַהּכֹל  ְך  ְתַהּפֵ ּיִ ׁשֶ ְיַרֵחם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ל ה'. ִמיד ִיְגּדַ ְמחּו ַהֲחֵפִצים ִצְדִקי, ְויֹאְמרּו ּתָ יִלים ָעֵלינּו, ְוָירֹּנּו ְוִיׂשְ ְגּדִ ה ַהּמַ ּוְכִלּמָ
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ְצִחי  ְמָחה ַעל עֶֹצם ִנְפְלאֹות ַחְסּדֹו ַהּנִ ׂשִ י ָהרֹב ּבְ ֲאִני ַעל ּפִ ְותֹוָדה ָלֵאל, ה' עֹוֵזר ִלי ׁשֶ
ּוְלָכְתָבם ַעל ֵסֶפר ְלהֹוִדיָעם ִלְבֵני ָהָאָדם  י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ֶ ּשׁ ל ַמה  ֹמַע ּכָ ִכיִתי ִלׁשְ ּזָ ׁשֶ

י  ם ּכִ ָבר ֵריק הּוא ִמּכֶ י לֹא ּדָ ָכל יֹום, ּכִ ֶזה ּבְ ֹמַח ּבָ ם ְצִריִכין ִלׂשְ ם ַאּתֶ ֶכם ּגַ ּלְ ְוכּו'. ּוֶבֱאֶמת ּכֻ

ָבִרים ַהּנֹוְבִעים,  י ֵהם ּדְ ן ֶאְצְלֶכם, ּכִ ּבּור - ָיׁשָ ְהֶיה ׁשּום ּדִ ּיִ יֶכם ָלֶנַצח. ְוָחִליָלה ׁשֶ הּוא ַחּיֵ

ָכל יֹום  ׁש ּבְ ְתַחּדֵ ים, "ַמִים ָקִרים ַעל ֶנֶפׁש ֲעֵיָפה", ַהּמִ ֵאר ַמִים ַחּיִ ּבּור ְוִדּבּור הּוא ּבְ ל ּדִ ּכָ

ת  ֻדּלַ ּגְ ה  ְמַגּלֶ ַטַעם,  יֵבי  ְמׁשִ ְבָעה  ׁשִ ּבְ יב  ֵמׁשִ ים,  ַחּיִ ּבַ ֶהָחֵפץ  ֶנֶפׁש  ל  ּכָ ה  ְמַחּיֶ ֵעת,  ּוְבָכל 

פּום ַמה  ל ַחד ּכְ י ִאם ּכָ ר ּכִ ה ָיכֹול ְלַדּבֵ ֵאין ַהּפֶ ֶ ַרְך, ַמה ּשׁ ַהּבֹוֵרא ְוִהְתנֹוְצצּות ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ

ֱאלֵֹקינּו  יָת ה'  ָעׂשִ "ַרּבֹות  ְוכּו'.  ֵאין סֹוף  ַעד  ה ֵהם עֹוִלים  ֵמֵהּמָ ְויֹוֵתר  ּה,  ִלּבֵ ּבְ ֵער  ְמׁשַ ּדִ

ם  ְך, ּגַ ל ּכָ ה ֲעָזַרִני ּכָ ר ַעד ֵהּנָ ְפָלאֹות ֲאׁשֶ בֹוֶתיָך ֵאֵלינּו" ְוכּו'. ּוַבַעל ַהּנִ ִנְפְלאֹוֶתיָך ּוַמְחׁשְ

ָהֵאל  ה  ַאּתָ ינּו,  ְחּתֵ ּתַ ׂשֹוְנֵאינּו  ְוַיְכִניַע  יל  ְוַיּפִ ְמֵהָרה  יֵעִני  ְויֹוׁשִ ְוַיַעְזֵרִני  ַיַעְזֵבִני,  ַאל  ה  ַעּתָ

ׁש, ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. יֵלם ַעד ָעָפר ַמּמָ ּפִ ׁשְ יק ָהֱאֶמת ּתַ ּדִ ֶלא ְלַמַעְנָך ּוְלַמַען ַהּצַ ה ּפֶ עֹוׂשֶ

ב ַז"ל,  ּגָ ׂשְ נּו ַהּנֹוָרא ְוַהּנִ ל ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ בּועֹות ׁשֶ ת ׁשָ ַ ׁשּוָקְתָך ִלְקֻדּשׁ ְוִהּנֵה עֶֹצם ּתְ
נּו,  ּלָ דֹוׁש ׁשֶ ּבּוץ ַהּקָ ֵעת ַהּקִ ְפָרט ּבְ ל ַהּיֹום, ּבִ תֹו חֹוֵפף ָעֵלינּו ּכָ ָ תֹו ּוְקֻדּשׁ ר ֲאִמּתָ ֲאׁשֶ

ר ְלָך ִאם ִיְרֶצה  ה ֲאַסּפֵ ַרְך. ְוִאם ִנְזּכֶ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ם ּבְ ה רֹשֶׁ ׁשּוָקְתָך ְוַצֲעָקְתָך עֹוׂשֶ ּתְ

ֶכם  ה ְוֻכּלְ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ַאְך ֲעַדִין ַאּתָ דֹוׁש ַהּבָ בּועֹות ַהּקָ ָ ַחג ַהּשׁ ִנים ּבְ ִנים ֶאל ּפָ ם ּפָ ֵ ַהּשׁ

נּו,  ּלָ ּכֻ ְלִהְתַוֵעד  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ י,  ָהֲאִמּתִ בּועֹות  ׁשָ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ה  ַהְרּבֵ ְוִלְכסֹף  ּתֹוֵקק  ְלִהׁשְ ְצִריִכין 

י  ְוַחּיֵ י"  ַחּיַ ּצֹר  ּתִ ַחד אֹוֵיב  "ּוִמּפַ ְלָוה,  ְוׁשַ לֹום  ׁשָ ּבְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַלּשׁ ה  ַהְרּבֵ ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ

ַחל נֹוֵבַע  ֶפׁש ָלֶנַצח, ַהּנֹוְבִעים ֵמַהּנַ ין ֶאת ַהּנֶ ְבֵרי ֱאֶמת ַהְמַחּיִ ְמָחה ּדִ ׂשִ ר ּבְ ה ְלַדּבֵ נּו, ְוִנְזּכֶ ּלָ ּכֻ

מֹו. יֵענּו ְלַמַען ׁשְ ֵתנּו ְויֹוׁשִ ִפּלָ ַמע ּתְ ה ִיׁשְ ל ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא. ְוׁשֹוֵמַע ּתְ ַהּקָ

ה ִליׁשּוָעה ְמֵהָרה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

קפו

ם, יֹום א' ג ִסיָון תקצ"ה לפ"ק. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ְויֹוֵתר  נּו ְלַהְפִליא,  ַרְך ִעּמָ ִיְתּבָ ם  ֵ ה ַהּשׁ ר ָעׂשָ דֹוָלה ֲאׁשֶ ַמְעּתָ ֶאת ַהְיׁשּוָעה ַהּגְ ָבר ׁשָ ּכְ
ׁש  ְלַחּדֵ ֵאין  ְוָכֵעת  ָיִאיר,  ֵנרֹו  י ֶסעְנֶדיר  ַרּבִ ְיִדיֵדנּו  ֶזה  ָתב  ּכְ ִמּמֹוֵסר  ַמע  ׁשְ ּתִ ה  ִמּזֶ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי קפזִמְכּתְ ְּתְמִמרפד ֵב ת י סי ז"

יֹום ָמָחר  לֹום ּבְ ר ָתבֹואּו ְלׁשָ ֲאׁשֶ ּכַ ַרְך ַיַעְזֵרִני, ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ה. ְוַהּשׁ ִפּלָ ָלל, ְוַגם הּוא קֶֹדם ַהּתְ ּכְ

ה ִלְראֹות ְיׁשּוָעתֹו יֹוֵתר ְויֹוֵתר,  ְמָחה, ְוִנְזּכֶ ׂשִ ר ְיׁשּוַעת ה' ּבְ ה ְלַסּפֵ ם, ִנְזּכֶ ֵ ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ

ֵהֵחל  ר  ֲאׁשֶ ּכַ א,  ְלַהּבָ ׁש  ּוְמַבּקֵ ֶהָעָבר  ַעל  ַהּמֹוֶדה  ָאִביָך  ְבֵרי  ּדִ עֹוָלם.  ּבָ ָהֱאֶמת  ה  ּלֶ ְוִיְתּגַ

ָכל ָהֳאָפִנים ּוְבָכל ְמקֹומֹות  ֲעֵדנּו ְלטֹוָבה ְמֵהָרה ּבְ ן ִיְגֹמר ּבַ ַרְך ְלַהְראֹות ַחְסּדֹו, ּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ְוִיְראּו  אּוַמאן.  ּבְ ּוִבְפָרט  ְחיּו,  ּיִ ׁשֶ ֱאֶמת  ּבֶ ְוַהְיֵרִאים  ִרים  ׁשֵ ַהּכְ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ בֹות  מֹוׁשְ

ל. ָרֵאל ִנְתַהּלָ ְקדֹוׁש ִיׂשְ ה' ּבִ ׂשֹוְנֵאינּו ְוֵיבֹוׁשּו, ַוֲאַנְחנּו ָנִגיל ּבַ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

קפז

ַלח ְלָך תקצ"ה לפ"ק. ת ׁשְ ָרׁשַ ם, יֹום א' ּפָ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ֵלָמה  ַלח ְמֵהָרה ְרפּוָאה ׁשְ ַרְך ְיַרֵחם ְוִיׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ֵני ְזהּוִבים, ְוַהּשׁ ְ ְבָך ִעם ַהּשׁ י ִמְכּתָ ְלּתִ ִקּבַ
ר  ר ְלָך ֲאׁשֶ ָתב ֶזה ְיַסּפֵ ה מֹוֵסר ּכְ ְחֶיה, ְוָתׁשּוב ְלֵאיָתָנּה ְמֵהָרה, ְוִהּנֵ ָך ּתִ ְלִבּתְ

ָעׂשּו ָלֶכם  ׁשֶ ְוכּו'  אֹות  ְוַהַהּכָ רֹות  ְוַהּצָ ּוְבִעְנַין ָהְרִדיפֹות  אי ַהּכֹל ְלטֹוָבה.  ּוְבַוּדַ ּפֹה,  ָעַבר 

ְפֵניֶהם, ְוַאל  ֶהם ּבִ ִבינּו ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ְוִלְטעֹן ִעּמָ ין, ֵמֲאֵליֶכם ּתָ טּוְלְטׁשִ ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבְ

יַע אֹוָתנּו  נּו ְלהֹוׁשִ י ה' ִאּתָ ָלל, ּכִ ֵניֶהם ּכְ לּו, ְוַאל ִיְפֲחדּו, ְוַאל ֵיַחּתּו ִמּפְ ּטְ ׁשּו, ְוַאל ִיְתּבַ ּיְ ִיְתּבַ

בּו  ָלל, ִהְתַיּצְ ַנאי ְלַהֲאִריְך ּכְ ר ְלָך ַהּכֹל, ְוֵאין ִלי ׁשּום ּפְ ָתב ֶזה ְיַסּפֵ יָראּום. ּומֹוֵסר ּכְ ַאל ּתִ

ֵקן  ל ַהּזָ דֹול ׁשֶ כֹחֹו ַהּגָ ינּו ֵאָליו ּבְ יֵענּו ֵכן ִקּוִ ר ִהְתִחיל ְלהֹוׁשִ ֲאׁשֶ י ּכַ ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת ה', ּכִ

ֵלָמה ְוִיְראּו ׂשֹוְנֵאינּו ְוֵיבֹוׁשּו ְוכּו'. יֵענּו ְמֵהָרה ְיׁשּוָעה ׁשְ ְגֹמר ְלהֹוׁשִ ּיִ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי קפחִמְכּתְ

<חודש>

רפה ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

קפח

ַלח תקצ"ה לפ"ק. ם, יֹום ד' ׁשְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ֵני ְזהּוִבים. ְוָכֵעת ֵאין ׁשּום ָחָדׁש  ְ י ֶהעִניְך ִעם ַהּשׁ ֶרת ֵמַרּבִ ְבָך ִעם ָהִאּגֶ י ִמְכּתָ ְלּתִ ִקּבַ
ְתִפיָסה ֵמֵעת ְלֵעת,  ב ּבִ י ַקְלָמן ָיׁשַ ן ַרּבִ י ִניָסן ּבֶ ַרּבִ ַמְעּתָ ׁשֶ ָבר ׁשָ י ּכְ ְלהֹוִדיַע, ּכִ

ָבר  עּוִרים ֲעַדִין חֹוְתִרים ְוזֹוְרִקים ְקָצת ֲאָבִנים, ֲאָבל ּכְ ִני הֹוִציאּו אֹותֹו. ּוְבֵני ַהּנְ ּוְביֹום ׁשֵ

ֹפה  ְך ָהָיה ֵאֶצל ָהַרב ּדְ ה ַהְמֻהּפָ ם ְלָתְפָסם. ּוֹמשֶׁ ּלָ ׂשּו ּכֻ יֹום א' ִחּפְ י ּבְ דֹול ֲעֵליֶהם, ּכִ ַחד ּגָ ּפַ

ל  ְמֻבְלּבָ ה הּוא  ַעּתָ ַאְך  ֵמָאז,  ַדְרּכֹו  ּכְ ְמטֶֹרֶפת  ְוַדְעּתֹו  ה,  ַהְרּבֵ ַנְפׁשֹו  ַעל  ְוָצַעק  ֶאְתמֹול, 

סּור ֵמָעָליו ָהרּוַח ָרָעה ְוָיׁשּוב ֶאל  ּיָ ַרְך ְיַרֵחם ָעָליו, ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ יֹוֵתר, ְוַצר לֹו ְמֹאד ְמֹאד. ַהּשׁ

ה  ם ַעּתָ ר הּוא רֹוֶאה ְמַעט, ּגַ ֲאׁשֶ ְך, ּכַ ל ּכָ ת ּכָ ר ִעּוֵ ן ֶאת ֲאׁשֶ ל ְלַתּקֵ ּדֵ ּתַ ָכל ֵלב, ְוִיׁשְ ָהֱאֶמת ּבְ

ם,  ֹוְנֵאינּו ְורֹוְדֵפינּו ִחּנָ יֵלנּו ִמּשׂ קֹום ְיַרֵחם ָעָליו ְוָעֵלינּו ְלַהּצִ ּלֹו. ַהּמָ ַעת ׁשֶ תֹוְך ֵטרּוף ַהּדַ ּבְ

ָאר  תֹוְך ׁשְ ְחֶיה ּבְ ָך ּתִ ֵלָמה ְלִבּתְ ַלח ְרפּוָאה ׁשְ ַרְך ִיׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ן ָהֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ְוכּו', ְוַהּשׁ ְוִיּתֵ

ָרֵאל. חֹוֵלי ִיׂשְ

י  ְכָלל ּוִבְפָרט, ּכִ ָאֵתי ּבִ ָעְלָמא ּדְ ָכל יֹום ּבְ תֹוְך ִטְרָדְתָך, ִלְזּכֹר ּבְ ה ּבְ ם ַעּתָ ִני ּגַ ֵהר ּבְ ְוִהּזָ
עֹוֵבר  ֶ ל ַמה ּשׁ י ּכָ עֹוֵבר ָעָליו. ּכִ ֶ הּוא ּוְבָכל ַמה ּשׁ ל ָאָדם ֵאיְך ׁשֶ ֶזה חֹוָבה ַעל ּכָ

ם  ֵ י ַהּשׁ הּוא. ּכִ ל ָמקֹום ׁשֶ ַרְך, ִמּכָ ָכל יֹום ַהּכֹל ֵהם ְרָמִזים ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתּבָ ַעל ָהָאָדם ּבְ

ֹמר ֶאת  ְכִלית ְוכּו'. ְזכֹר זֹאת ֵהיֵטב, ּוׁשְ ַרְך ְמַצְמֵצם ֶאת ַעְצמֹו ֵמֵאין סֹוף ַעד ֵאין ּתַ ִיְתּבָ

ְוָהרּוַח  דֹול  ַהּגָ ָהַרַעׁש  ְוָכל  ְמֹאד.  ַעְצמֹו טֹוב  ּבְ רֹון  ּכָ ַהּזִ י  ּכִ יֹום,  ָכל  ּבְ ֵהיֵטב  ה  ַהּזֶ רֹון  ּכָ ַהּזִ

ֶרה  ְתּגָ ּמִ ְך ֵמָהַרע ַעִין ׁשֶ ְתעֹוְרָרה ָעֵלינּו, ַהּכֹל הּוא ִנְמׁשָ ּנִ דֹוָלה ׁשֶ ֲחלֶֹקת ַהּגְ ל ַהּמַ ְסָעָרה ׁשֶ

ר  ַדּבֵ ּיְ י ֵאין ִמי ׁשֶ ָאֵתי, ּכִ ָעְלָמא ּדְ ָכל יֹום ּבְ יר ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ יק ָהֱאֶמת ָהעֹוֵסק ְלַהְזּכִ ּדִ ַהּצַ ּבְ

ְהיֹות חֹוֵלק  ִנים ִמּלִ ל ּפָ ְלנּו ַעל ּכָ ַרְך, ִנּצַ ְפָלא ִיְתּבָ ַחְסּדֹו ַהּנִ ּבְ מֹוהּו. ּוֵמַאַחר ׁשֶ ֶזה ּכָ ְוַיֲעסֹק ּבָ

יֹום  ָכל  ּבְ ִלְזּכֹר  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ְדָרָכיו  ּבִ ֵליֵלְך  ַעְצֵמנּו  יל  ְלַהְרּגִ ָעֵלינּו  חֹוָבה  ָעָליו,  ד  ּוִמְתַנּגֵ

ֶדה.  ֵני ַהּשָׂ ר ַעל ּפְ ם ִאי ֶאְפׁשָ ַנאי, ּגַ ר, ְוֵאין ּפְ ה ְלַדּבֵ ֶזה ַהְרּבֵ "ל. ְוֵיׁש ּבָ ּנַ ָאֵתי ְוכּו' ּכַ ָעְלָמא ּדְ ּבְ

ֱאֶמת. ֵעת ַלֶהָחֵפץ ּבָ ֶזה ּכָ ְוַדי ּבָ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך. ָנָתן ִמּבְ ּדִ
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קפט

ם, יֹום ב' קַֹרח תקצ"ה לפ"ק. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ָך  ּתְ ּבִ ַרת  ִמּצָ ָיִאיר  ֵנרֹו  ַאְייִזיק  י  ַרּבִ הֹוִדיַעִני  ָלֶזה  קֶֹדם  ְוַגם  ַהּיֹום,  ְבָך  ִמְכּתָ י  ְלּתִ ִקּבַ
הֹוִכיַח  ק ִמּלְ י ְלִהְתַאּפֵ ה. ְוַצר ִלי ְמֹאד ַעל ָצָרְתָך ְוִיּסּוֶריָך, ַאְך לֹא ָיכְֹלּתִ ַטּנָ ַהּקְ

ר  ל ֲאׁשֶ קֹולֹות ְמרֹוִרים ַעל ּכָ ה צֹוֵעק ּבְ ַעם ַאּתָ ָכל ּפַ ִנים ּבְ ה ָיִמים ְוׁשָ ּמָ ר ֶזה ּכַ ְקָצת, ַעל ֲאׁשֶ

ָהעֹוָלם ָמֵלא ַצַער  ָעִמים, ׁשֶ ֶכם ֲאָלִפים ּפְ י ִעּמָ ְרּתִ ּבַ ר ּדִ ָבר ֲאׁשֶ עֹוֵבר ָעֶליָך, ֲהלֹא ֶזה ַהּדָ

ם  יִהּנָ ַהּגֵ הּוא  ׁשֶ ִנְרֶאה  ָכאן  ּבְ ׁשֶ ַז"ל  נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  ָאַמר  ׁשֶ ּוְכמֹו  ְוכּו',  ּוַמְכאֹובֹות 

ה. ְוִאם  י ֲאִני ְלֶצַלע ָנכֹון" ְוכּו', ְוֵכן ַהְרּבֵ לֹום "ּכִ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ִוד ַהּמֶ דּוַע ְלָך. ּוְכָבר ָצַעק ּדָ ּיָ ּכַ

ְלִמיד  ַער, ְוַגם ְלהֹוִדיַע ְלַהּתַ ֵעת ַהּצַ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ אי ְצִריִכין ִלְצעֹק ְלַהּשׁ ַוּדַ ּבְ ָאְמָנם ָהֱאֶמת ׁשֶ

י. ַאְך  ּנִ י ִמי ָיחּוס ָעֶליָך יֹוֵתר ִמּמֶ ׁש ָעָליו ַרֲחִמים, ּוִבְפָרט ֶאל ָאִביָך, ּכִ ַבּקֵ ּיְ ָחָכם ַצֲערֹו ׁשֶ

ל ָהעֹוָלם ָנַפל ָעֶליָך,  לֹום ּכָ ִאּלּו ַחס ְוׁשָ ָראּוי, ּכְ ּלֹא ּכָ ַעם ַצֲעָקְתָך ׁשֶ ָכל ּפַ י ֵכן ּבְ ַאף ַעל ּפִ

י ְצִריִכין ִלְזּכֹר  ִני ֲחִביִבי, ּכִ ן ּבְ ֵני ָהעֹוָלם. לֹא ּכֵ ל ּבְ דֹוִלים ִמּכָ לֹום ּגְ ּוְכִאּלּו ִיּסּוֶריָך ַחס ְוׁשָ

ַח ֶאת  ּמֵ ִלּקּוֵטי א' ִסיָמן קצ"ה( ּוִבְפָרט ְלׂשַ ר ִהְרַחְבּתָ ִלי )ּבְ ּצָ סּוק ּבַ תּוב ַעל ּפָ ּכָ ַעם ַמה ׁשֶ ָכל ּפַ ְמֹאד ּבְ

לֹום ַעל ֱאֶמת  ד ַחס ְוׁשָ ְלּתָ ִלְבִלי ִלְהיֹות ִמְתַנּגֵ ּצַ ּנִ ֶ ה ּשׁ ְלּתָ ִמּמַ ּצַ ּנִ ַעם ַמה ׁשֶ ָכל ּפַ ַעְצְמָך ּבְ

ַהחֹוְלִקים  ֲעׂשּו  ּיַ ַמה  ל  ּכֵ ּוְלִהְסּתַ ָלֶנַצח,  א  ּוַבּבָ ֶזה  ּבָ ְוִתְקָוֵתנּו  ְסִמיָכֵתנּו  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ֶזה  ּכָ

ַחּלֹונֹות  ים  ּכִ ּמַ ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ִאם  ַעְצָמן,  ְיַחּיּו  ה  ּמֶ ּבַ ה,  ֵמֵאּלֶ יֹוֵתר  ָצרֹות  ֲעֵליֶהם  עֹוְבִרים  ׁשֶ ּכְ

ְך. ל ּכָ ם ּכָ ִחּנָ ָרֵאל ּבְ ִמים ְורֹוְדִפין ַנְפׁשֹות ִיׂשְ ְוׁשֹוְפִכין ּדָ

ְלַבד  ָנֵתנּו ְלִדּבּוִרים ּבִ ּוָ ִרים ֵאין ּכַ ָאנּו ְמַדּבְ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ָך, ׁשֶ ים ִלּבְ ׂשִ ּתָ ִני ֲחִביִבי ָצִריְך ׁשֶ ּבְ
ַחס  ָצָרה  ֵעת  ּבְ ְפָרט  ּבִ ֶזה,  ְיֵדי  ַעל  ַנְפׁשֹו  יל  ּוְלַהּצִ ֶזה  ּבָ ֵליֵלְך  ִאם  י  ּכִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס 

ּסּוִרים  ְוַהּיִ ֲחקּות  ַהּדַ ל  ּכָ תֹוְך  ּבְ ַהְרָחָבה  ִלְמצֹא  ַעְצמֹו  ְלַהְכִריַח  ְצִריִכין  ֹאד  ּמְ ׁשֶ לֹום,  ְוׁשָ

ָדִדים  ל ַהּצְ ה, ַוֲאִני חֹוֵזר ַעל ּכָ ֶזה ַהְרּבֵ ְרנּו ּבָ ּבַ ד ְוכּו'. ּוְכָבר ּדִ י ָאָדם ְלָעָמל יּוּלָ עֹוָלם, ּכִ ּבָ ׁשֶ

ֶזה  עֹוֵבר ַעל ָהָאָדם ּבְ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ָלה ּבְ ַעם, ְוֵאיִני מֹוֵצא ׁשּום ַחּיּות ְוִתְקָוה ּוָמנֹוס ְוַהּצָ ָכל ּפַ ּבְ

ל  ְלִמְסּבַ ָיכֹול  ָעְלָמא  ֲהֵוי  ָלא  ִמְלָחא  ִאְלָמֵלא  י  ּכִ ָהֱאֶמת,  יק  ּדִ ַהּצַ ּכַֹח  ִאם  י  ּכִ ָהעֹוָלם, 

ד ַעל  ְהיֹות ִמְתַנּגֵ ֵצל ִמּלִ ִכינּו ְלִהּנָ ּזָ ְדלּו ַחְסֵדי ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו ָעֵלינּו, ׁשֶ ְמִרירּוָתא ְוכּו'. ַמה ּגָ

ִרירּות ְוכּו', ְוהּוא ְסִמיָכֵתנּו ְוִתְקָוֵתנּו ָלֶנַצח. ל ַהּמְ יק ּכָ ְמּתִ הּוא ַהּמַ ֶזה, ׁשֶ י ּכָ טֹוב ֲאִמּתִ
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אְקִטיר,  ה ִלְקרֹא ּדָ ם ַעּתָ יִמים ּגַ נּו לֹא ָהִיינּו ַמְסּכִ ְעּתֵ אי ְלִפי ּדַ ַוּדַ ּבְ ִבין ׁשֶ ְוִהּנֵה ֵמֵאֶליָך ּתָ
ְצַטֵער  אְקִטיר, ַאְך ַאל ּתִ ְקרֹא ּדָ ֵני ַבִית ִלְמנַֹע ִמּלִ ה ַלֲעֹמד ֶנֶגד ּבְ ֶזה ָקׁשֶ ִעְנָין ּכָ ַאְך ּבְ

ְרֵכי  י ּדַ אְקִטיר, ּכִ ּקֹוְרִאים ּדָ י ׁשֶ ַרֲחָמיו, ַאף ַעל ּפִ אֹות ּבְ ַרְך ָיכֹול ְלַרּפְ ם ִיְתּבָ ֵ י ַהּשׁ ַעל ֶזה, ּכִ

ְרפּואֹות  ַמֵעט ּבִ ּיְ אְקִטיר ׁשֶ ר ִעם ַהּדָ ָחְכָמְתָך ְלַדּבֵ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ׁשְ נּו ְמֹאד. ַאְך ּתִ ה' ִנְפָלִאים ֵמִאּתָ

לֹום,  ְוׁשָ ם ַחס  ׁשָ ַלְחּתְֹך  אְקִטיר  ַהּדָ ַעת  ּדַ לֹום  ְוׁשָ ִיְהֶיה ַחס  ַאְך ִאם  ר,  ֶאְפׁשָ ּדְ ָכל ַמה  ּבְ

ׁשֹו אּוַלי יּוַכל  ָלל, ַרק ְלַבּקְ ֶמת ָלֶזה ּכְ י ַמְסּכֶ ְעּתִ י ֵאין ּדַ ֶזה, ּכִ ל ּבָ ֵ ְתַרּשׁ ּיִ ל ׁשֶ ּדֵ ּתַ ְרֶאה ְלִהׁשְ ּתִ

ָך ְרפּוָאה  לַֹח ְלִבּתְ ְך ַעל ְיֵדי ֵאיֶזה ְרפּואֹות. ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה ְוָהַרֲחִמים ִלׁשְ ל ְלַרּכֵ ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ַמִים ְמֵהָרה. ָ ֵלָמה ִמן ַהּשׁ ׁשְ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ם ְלאּוַמאן, ַהּשׁ ֵ י ִלְנסַֹע ְלָמָחר ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ַדְעּתִ י ּבְ ְוִהּנֵה ֲאִני ָטרּוד ְמֹאד, ּכִ
ָכל  ָך ּבְ ח ַנְפׁשְ ּמַ ִני ַוֲחַזק ְוׂשַ ַנאי ְלַהֲאִריְך, ֲחַזק ּבְ ה ֵאין ּפְ לֹום. יֹוֵתר ִמּזֶ יֹוִליֵכִני ְלׁשָ

דֹול. מֹו ַהּגָ י לֹא ַיֲעזֹב אֹוָתנּו ְלַמַען ׁשְ ה' ּכִ ר, ּוְבַטח ּבַ ֶאְפׁשָ ַמה ּדְ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

קצ

ָלק תקצ"ה לפ"ק. ַרְך, יֹום ד' ּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

קֹום ְיַרֵחם  ְחֶיה, ַהּמָ ָך ּתִ ּתְ י ַעל ּגֶֹדל ַצַעְרָך ִמּבִ ה, ְוהֹוֶמה ָעַלי ִלּבִ י ַעּתָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
אְקִטיר,  ּדָ ים ּבַ ׁשִ ּמְ ּתַ ם ִמׁשְ ַאּתֶ י ׁשֶ ַמִים, ַאף ַעל ּפִ ָ אֹות אֹוָתּה ִמן ַהּשׁ ִויַמֵהר ְלַרּפְ

י  ָבִרים ְוכּו', ּכִ ּכֹות ּוְלָכל ַהּדְ ל ֶזה "טֹוב ה' ַלּכֹל" ְלָכל ַהּמַ ה ֵמֶהֶבל ָיַחד, ִעם ּכָ ר ֵהּמָ ֲאׁשֶ

ה ְלַמַען  ֲעׂשֶ ּיַ ַרְך, ׁשֶ י ִאם ָעָליו ִיְתּבָ ֵען ּכִ ָ יַע, ְוֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ ַרְך ַרב ְלהֹוׁשִ הּוא ִיְתּבָ

ְצִריִכין  ָאנּו  ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  ּבְ ְמֵהָרה  יֵענּו  ְויֹוׁשִ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ יָקיו  ַצּדִ ּוְלַמַען  ים,  ַהְמֻרּבִ ַרֲחָמיו 

ן ְיִהי ָרצֹון. ע ָאֵמן ּכֵ ׁשַ ְלִהּוָ

י ַלֲחׁשֹב  ְבּתִ ה, ִהְתִחיָלה ַמֲחׁשַ ִפּלָ ֵלב ִאיׁש ְוכּו'; ְוַהּיֹום קֶֹדם ַהּתְ בֹות ּבְ ְוִהּנֵה ַרּבֹות ַמֲחׁשָ
ן, ַאְך ֲעַדִין  ם ּכֵ י ְלַקּיֵ ַדְעּתִ ת קֶֹדׁש, ְוָקרֹוב ּבְ ּבַ ד ַאַחר ׁשַ ּוִאין ִמּיָ ּשׂ ְלַמֵהר ַלֲעׂשֹות ַהּנִ

ִבין ֵאיְך  ן ֵמֵאֶליָך ּתָ ֶזה. ַעל ּכֵ ב ּבָ ֵ י ֲאִני ָצִריְך ֲעַדִין ְלִהְתַיּשׁ ֶזה ִעם ׁשּום ָאָדם, ּכִ י ּבָ ְרּתִ ּבַ לֹא ּדִ
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ָך. ּוְתַמֵהר  ּלְ ה ֶאת ׁשֶ ֲעׂשֶ ה ּתַ ָלל. ַרק ַאּתָ ר ִלי ְלַהֲאִריְך ּכְ ה, ְוִאי ֶאְפׁשָ י ְטרּוָדה ַעּתָ ְעּתִ ּדַ

י  ְחֶיה, ּכִ ּיִ ֶגד[ ִלְבִני ׁשֶ יֶצע ]סּוג ּבֶ ְלחּו ִלי ַעל זּוּפִ ׁשְ ּיִ ין ׁשֶ טּוְלְטׁשִ ּבְ לֹוֵמנּו ׁשֶ י ׁשְ ְלָזֵרז ֶאת ַאְנׁשֵ

י ַלֲעׂשֹות  ְעּתִ ה עֹוֶלה ַעל ּדַ ת קֶֹדׁש. ְוַעּתָ ּבַ ד ַאַחר ׁשַ ּוִאין ִמּיָ ּשׂ ְהיּו ַהּנִ ּיִ ָבר ְמֹאד ׁשֶ ָקרֹוב ַהּדָ

יֹום  ְהֶיה ּבְ ַלח ֲעָגָלה ַאֲחֶריָך ִאם ּתִ ָתם ֶאׁשְ ם. ּוִמן ַהּסְ ֵ יֹום ָמָחר ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ּוִאין ּבְ ּשׂ ַהּנִ

ִליַח.  יֹום א' ַעל ְיֵדי ׁשָ ם אֹו ּבְ ת קֶֹדׁש, אֹוִדיַע ְלָך ַעל ְיֵדי ֻמְקּדָ ּבָ ְהֶיה ַאַחר ׁשַ ָמָחר, ְוִאם ּתִ

ִבים ְלַאֶדעס,  ְכּתָ ל ַהּמִ ֲעִדי ְלטֹוָבה, ִויַקּבֵ ֶדֶרְך ָהֱאֶמת, ְוִיְגֹמר ּבַ ה ְוַיְנֵחִני ּבְ ַוה' ַהּטֹוב ַיֲעׂשֶ

ִבין ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ּוֵמֵאֶליָך ּתָ

ה ִליׁשּוָעה. רּוד ְמֹאד ּוְמַצּפֶ ְבֵרי ָאִביָך ַהּטָ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ְיַקר ַמֲעָלתֹו ָהָרָמה.  ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
י  ְעּתִ ֶדה, ְוַגם ּדַ ֵני ַהּשָׂ ר ַעל ּפְ ם, ַאְך ִאי ֶאְפׁשָ ר ִעּמָ ים ְלַדּבֵ ְטִני ָמֵלא ִמּלִ ה ּבִ ִהּנֵ

ֶעְזִרי יֹוֵתר ִמּכָֹחם  ְחֶיה. ָנא ְמֹאד ַלֲעֹמד ּבְ ּיִ ִני ׁשֶ ר ָלֶכם ּבְ ר ְיַסּפֵ ֲאׁשֶ ה ְמֹאד, ּכַ ְטרּוָדה ַעּתָ

בּו  ְ ַיּשׁ ּתְ ק ְלַבְבֶכם, ׁשֶ ִבינּו ּגֶֹדל ַהֶהְכֵרַח ָלֶזה, ַוה' ִיְפַקח ֵעיֵניֶכם, ִויַחּזֵ ר ּתָ ֲאׁשֶ זֹאת ּכַ ֵעת ּכָ ּבְ

ה,  ֶרְך ְוָנִתיב ּוְמִסּלָ ָכל יֹום ִלְמצֹא ּדֶ בּו ֵעצֹות ּבְ ֶזה ָהעֹוָלם, ְוַתְחׁשְ ַעְצְמֶכם ֵהיֵטב ֵהיֵטב ּבְ

ַחת,  ֵאר ׁשַ ֵצל ִמּבְ ִנים ֵאיְך ְלִהּנָ ל ּפָ ה, ְוַעל ּכָ דֹוׁשָ ַרְך ּוְלתֹוָרתֹו ַהּקְ ם ִיְתּבָ ֵ ֵאיְך ְלִהְתָקֵרב ַלּשׁ

ְקָוה ְלַאֲחִריְתֶכם, ְולֹא ִיְגעּו ָלִריק ַחס  ְהֶיה ּתִ ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ ל עֹוֵבר ּבְ ֶזה ַהּצֵ ר ּבְ ְוִעם ִמי ְלִהְתַחּבֵ

לֹום, ְוָהֱאֶמת ֵעד ְלַעְצמֹו. ְוׁשָ

ֱאֶמת. ְצִחית ּבֶ ר ְלטֹוָבָתם ְוַהְצָלָחָתם ַהּנִ ֱאֶמת ָלֶנַצח ַהְמַדּבֵ אֹוֲהָבם ּבֶ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

קצא

ָלק תקצ"ה לפ"ק. ת ּבָ ָרׁשַ ת קֶֹדׁש ּפָ ּבַ ם, יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְפָלג מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. ִתיק ַהּמֻ ִני ַהּוָ יגּו ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ּבְ ְמָחה ַיּשִׂ ׂשֹון ְוׂשִ ׂשָ

ן ִהְנִני ׁשֹוֵלַח  ְחֶיה, ַעל ּכֵ ּיִ ִני ׁשֶ ל ּבְ ל טֹוב ׁשֶ ה ְלַמּזָ ְהֶיה ַהֻחּפָ יַע, ְוַהּיֹום ּתִ ִמיר ִהּגִ ֵעת ַהּזָ
בֹוא  ִנים ּתָ ל ּפָ ְחֶיה ַמה ּטֹוב, ַעל ּכָ ם זּוָגְתָך ּתִ בֹוא ּגַ ּתָ ר ׁשֶ ֲעָגָלה ַאֲחֵריֶכם. ְוִאם ֶאְפׁשָ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ְחֶיה, ְוִאם ִיְרֶצה עֹוד ֶאָחד ֵמאֹוֲהֵבינּו ָלבֹוא ַמה ּטֹוב, ְוַהּשׁ ּיִ ְנָך ׁשֶ ה ִעם ּבִ ַאּתָ
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ִלְבִני  ְלּבּוׁש  ַהּמַ ְואֹודֹות  יׁשּוָעתֹו.  ּבִ ְמָחה  ְוִנׂשְ ָנִגיָלה  טּוב,  ְוָכל  ְמָחה  ְוׂשִ ׂשֹון  ׂשָ יַע  ּפִ ַיׁשְ

ה ֲאִני מּוָכן  ְיָלה, ְוַעּתָ ּלַ י ּבַ ְלּתִ בֹו ִקּבַ י ִמְכּתָ ְכָנא, ּכִ י ׁשַ ִני ַרּבִ י ִעם ּבְ ְרּתִ ּבַ ְחֶיה, ֲעַדִין לֹא ּדִ ּיִ ׁשֶ

ְרצֹונֹו ְוִכְרצֹון  ֲעֵדנּו ְלטֹוָבה ּכִ ה, ַוה' ַהּטֹוב ִיְגֹמר ַהּכֹל ּבַ ֲעׂשֶ ְרצֹוְנָך ּתַ ן ּכִ ל. ַעל ּכֵ ּלֵ ְלִהְתּפַ

ָעַלי  ָעַבר  אי לֹא  ַוּדַ ּבְ ֶזה  ּכָ ְויֹום  ה,  ַהְרּבֵ ּוִבְלּבּוִלים  ְטָרדֹות  ֲחִביֵלי  ף  ֻמּקָ ַוֲאִני  ַז"ל.  ְיֵרָאיו 

ֲעִנּיּות  ּבַ ֶזה  ּכָ ּוְבַרַעׁש  ֶזה  ּכָ ֹאֶפן  ּבְ ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ ִלְבִני  ּוִאין  ִנּשׂ ַלֲעׂשֹות  ֻמְכָרח  ֶאְהֶיה  ׁשֶ ֵמעֹוָלם 

ר  ִאי ֶאְפׁשָ ֶ ּשׁ י ַמה  ִלּבִ ּבְ ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַבד ַמה  ֵאּלּו, ִמּלְ ּכָ ְסֵפקֹות  ּבִ ֶזה  ּכָ ַמֲחלֶֹקת  ּבְ ֶזה  ּכָ ּוְבַדֲחקּות 

ה,  ה טֹוָבה ְמֻרּבָ ר ְלָבֵאר ּוִמּדָ ָכל ֶזה ִאי ֶאְפׁשָ ּבְ ְפָלאֹות ׁשֶ ם ִרּבּוי ַהַהְרָחבֹות ַהּנִ ְלָבֵאר. ַאְך ּגַ

ֵרינּו. ֵרינּו ַאׁשְ י ֵכן ַאׁשְ "ל, ְוַאף ַעל ּפִ ל ַהּנַ ָרט ּוְפָרט ִמּכָ ל ּפְ ֹמַע ַעל ּכָ ִכינּו ִלׁשְ ּזָ ֶ ם ַמה ּשׁ ּלָ ְוַעל ּכֻ

ְמָחה ְמֵהָרה. ׂשִ ה ִלְראֹוְתָך ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

קצב

ְנָחס תקצ"ה לפ"ק. ת ּפִ ָרׁשַ ַרְך, יֹום א' ּפָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ְזַמן  ְמָחה  ַהּשִׂ ִנְתַמֲהַמּה  לֹא  ְנִסיָעְתָך  ַאַחר  ָבר.  ּדָ ְלהֹוִדיֲעָך  ְוֵאין  י,  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ
ּוַמה  ְמֹאד,  ֵמִחים  ׂשְ ַהּכֹל  ָהיּו  ָלֵאל  ְותֹוָדה  עֹות,  ׁשָ ֵני  ׁשְ ֶעֶרְך  ּבְ ַרק  ה  ַהְרּבֵ

ִגיל  ם ּתָ ה ׁשָ ר ַאּתָ ָמקֹום ֲאׁשֶ ה ּבְ ְמָחה ֶזה טֹוב ְמֹאד, ְוַגם ַעּתָ ַע ַאַחר ַהּשִׂ ְעּגֵ ה ִמְתּגַ ַאּתָ ֶ ּשׁ

ַחְסֵדי ה' ּוְבִנְפְלאֹוָתיו  עֹוֵבר ָעֵלינּו ּבְ ֶ ל ַמה ּשׁ ָבר ֵריק הּוא ּכָ י לֹא ּדָ יׁשּוָעתֹו, ּכִ יׂש ּבִ ְוָתׂשִ

ל  ּנֹוֵתן ֵלב ַעל ּכָ דֹול ְלִמי ׁשֶ ֶלא ּגָ ְבֶרְסֶלב, הּוא ּפֶ ה ּבִ ִכינּו ַעּתָ ּזָ ְמָחה ׁשֶ ָהֲעצּוִמים. ּוְמַעט ַהּשִׂ

י ַחְסֵדי ה' לֹא ָתְמנּו ְוכּו',  ַעִין ּכִ ה ֲאִני רֹוֶאה ַעִין ּבְ ִמים. ְוִהּנֵ ֵאּלּו ַהּיָ עֹוֵבר ָעֵלינּו ּבְ ֶ ַמה ּשׁ

ית  ָרֵאל ָהֲאִמּתִ ְמַחת ִיׂשְ ל ִמְצָוה ְלׂשִ ְמָחה ׁשֶ ֵלָמה ְלׂשִ ְמָחה ׁשְ ה ְלׂשִ ְזּכֶ ּנִ ְקָוה ׁשֶ עֹוד ֵיׁש ּתִ

א ָלֶנַצח. ֶזה ּוַבּבָ ּבָ

ְמָחה, ]אּון ַטאִקי ָפאְרט ָהאּפ  ר הּוא ַהּשִׂ י ָהִעּקָ ָכל ֵלב ּכִ ְמָחה ּבְ ַע ְלׂשִ ְעּגֵ ְתּגַ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמִ ּדִ

ִמיר ִוויא  אּון ַטאִקי ָפאְרט אּון ָפאְרט אּון ָפאְרט ָהאּפ אּון ַטאִקי ָהאּפ ָוואס ָהאּפ ֵהייְסט לּוׁשְ

יגּו ְוכּו'. ְמָחה ַיּשִׂ ׂשֹון ְוׂשִ י ָהאּפ[ ׂשָ ַאזֹוי ְס'ִאיז ַהאּבִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי קצגִמְכּתְ ְּתְמִמרצ ֵב ת י סי ז"

קצג

ם, יֹום א' ַמּטֹות ּוַמְסֵעי תקצ"ה לפ"ק. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ַהּוָ ים ְוָכל טּוב ַלֲאהּוִבי ּבְ לֹום ְוַחּיִ ׁשָ

ֲאִני  ַאְך  ֶהָעַבר,  ְנָחס  ּפִ ד'  יֹום  ִמן  ָעַלי  ָעַבר  ר  ֲאׁשֶ ֶאת  ְקָצת  ֲחִביִבי  ִני  ּבְ ְלָך  אֹוִדיַע 
יֹום  יָראּום. ּבְ נּו ַאל ּתִ י ה' ִאּתָ ָלל, ּכִ ְפַחד ּכְ יָרא ְוַאל ּתִ ָך ְלַבל ּתִ ׁשְ ַמְזִהיְרָך ּוְמַבּקֶ

רּוְך ֵנרֹו ָיִאיר,  י ּבָ ל ֲחָתִני ַרּבִ ָראִהֶליו ָאִביו ׁשֶ לֹֹמה ִמּבְ י ׁשְ א ְלֵביִתי ְיִדיִדי ַרּבִ ַתּמּוז ּבָ ג' י"ז ּבְ

א  רּוְך ּבָ י ּבָ יסֹו ַרּבִ ֶנעְמרֹוב, ְוַגם ּגִ בּוַע ֶהָעַבר ּבְ ׁשָ יא אֹותֹו ּבְ ִהּשִׂ ִוד ׁשֶ י ּדָ נֹו ַרּבִ ְוֵהִביא ִעּמֹו ּבְ

ּוִמן  ָרכֹות.  ּבְ ַבע  ׁשֶ ַעם  ַהּפַ עֹוד  ַלֲעׂשֹות  ֵמָהָראּוי  זֹאת  ָהְיָתה  ה'  ֵמֵאת  י  ְוָאַמְרּתִ ְלֵביִתי 

מֹו ב'  "ל ּכְ ְלָבֵבנּו. ּוְביֹום ד' ַהּנַ ּבִ ְבֵרי ֱאֶמת ׁשֶ נֹו ּדִ ִני ְוִעם ּבְ ְרנּו ְקָצת ִעם ְמֻחּתָ ּבַ ָתם ּדִ ַהּסְ

עּוִרים  ַהּנְ ֵני  ּבְ ִעם  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֵמִאְמרֹוָתיו  ר  ְלַדּבֵ עֹוֵסק  ְהיֹוִתי  ּבִ ְלִמְנָחה  ָסמּוְך  עֹות  ׁשָ

ָפִנים זֹוֲעפֹות ְקָצת, ְוָקָרא  עְרג ְלֵביִתי ּבְ מּוֵאל ַווְייְנּבֶ י ׁשְ א ַרּבִ "ל, ּבָ ִני ַהּנַ ן ְמֻחּתָ ּוְבתֹוָכם ּבֶ

יַח ַעל ִעְנָין  ּגִ ב לֹו ְלַהׁשְ ְכּתַ ּנִ ׁש ָאדֹון ֶאָחד ׁשֶ ּיֵ דֹול ׁשֶ סֹוד ּגָ הֹוִדיַע לֹו ֶאָחד ּבְ ר ִלי ׁשֶ אֹוִתי ְוִסּפֵ

י  ֶכף ִנְבַהְלּתִ ה, ַאְך ּתֵ י ַהְרּבֵ ּלֹא ִנְפַחְדּתִ ַרְך ָעַזר ִלי ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ֶזה ְקָצת. ְוַהּשׁ ר ּבָ י, ְועֹוד ִסּפֵ ּלִ ׁשֶ

י, ּוֵמֲחַמת ֶזה ָרִציִתי ְלַמֵהר יֹוֵתר,  יֹום ה' ְלַדְרּכִ י ִלְנסַֹע ּבְ ַדְעּתִ לֹא ֶזה ָהָיה ּבְ ם ּבְ י ּגַ ְמֹאד ּכִ

ֶסף  ל ּכֶ ד ז' רּוּבַ ֶסף, ְוהֹוֵצאִתי ִמּיָ ל ּכֶ ֶעֶרְך ט' רּוּבַ ּכֹון ְוִלְלוֹות ִלי ּבְ י ִלְמסֹר ַמׁשְ ם ֻהְכַרְחּתִ ּגַ

מּוֵאל  י ׁשְ ְך ָקָרא ַרּבִ תֹוְך ּכָ ִסיָעה. ּבְ ָאר ַעל הֹוָצאֹות ַהּנְ ְ "ל, ְוַהּשׁ יק ְמַעט ִעְנָין ַהּנַ ְלַהְמּתִ

י ָחלּוק ְמֹאד ְמֹאד ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג. ָלה ְזַמּנֹו, ְוָהָיה ִלּבִ י ּוְכָבר ּכָ ּלִ יֶלעט ׁשֶ "ל ֶאת ַהּבִ ַהּנַ

ע  ָמה ֶאּסַ ּכָ ַהׁשְ ָחר ּבַ ּמָ ְקָצָרה ׁשֶ י ְלָך ּבִ ְבּתִ ְבָך, ְוֵהׁשַ ִליַח ְוֵהִביא ִלי ִמְכּתָ ָ א ַהּשׁ ְך ּבָ תֹוְך ּכָ ּבְ
ם אֹו  ת קֶֹדׁש ֶנעְמרֹוב ּוְלִהְתַמְהֵמּהַ ׁשָ ע ִלְקִהּלַ י ָאז ִלּסַ ְעּתִ ְך ָהָיה ּדַ י ּכָ י, ּכִ ְלַדְרּכִ

ב  ֵלב ִאיׁש ַוֲעַצת ה' ִהיא ָתקּום, ְוִסּבֵ בֹות ּבְ יֶלעט. ַאְך ַרּבֹות ַמֲחׁשָ יַע ִלי ַהּבִ ּגִ ּיַ ֶרְך ַעד ׁשֶ ּדֶ ּבַ

ִני  ִווֶדעׁשְ ַזאׁשְ יּוְדל  י  ַרּבִ ָאִחי  ִלי  ֵהִביא  ְוַהּיֹום  ַהּיֹום.  ַעד  ּפֹה  י  ְבּתִ ְוִנְתַעּכַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ֵעת  ן ּבְ י הּוא ָהָיה ָיׁשֵ ל ֲעַדִין, ּכִ ְרָנס לֹא ִקּבֵ ָהל, ַאְך חֹוַתם ַהּפַ חֹוַתם ַהּקָ יֹון[ ֲחתּוָמה ּבְ ]ִרׁשָ

ם  ין ַרְגִלי ְלֶנעִמירֹוב ֲעבּור ֶזה, ּגַ י ַנְחָמן ִמּטּוְלְטׁשִ לַֹח ֶאת ַרּבִ י ִלׁשְ יתֹו, ְוֻהְכַרְחּתִ ְנִסיָעתֹו ִמּבֵ

יֹום ה' ָהַלְך ְלֶנעִמירֹוב ֲעבּור ֶזה. ּבְ

פּוס,  ַבר ַהּדְ ַאל ַעל ּדְ ַוואְרַטאְלֶנע ]ַהחֹוֵקר[ ְלֵביִתי ְוׁשָ א ַהּקְ ְוֶאְתמֹול ָסמּוְך ְלִמְנָחה ּבָ
יִתי  ִתיָקה ִמּבֵ ׁשְ ִנים, ְוָהַלְך ּבִ ה ׁשָ ּמָ פּוס ֶזה ּכַ ָבר ֵאין ִלי ּדְ יבּו לֹו ֲהלֹא ּכְ ְוֵהׁשִ

ה ָהָיה, ּוְכִפי  ֵביִתי ְלַמּטָ ָלל ַרק ּבְ ִית ּכְ ּבַ ּבַ ה ׁשֶ ם לֹא ָעָלה ֵאַלי ַעל ָהֲעִלּיָ ָבר. ּגַ יב ּדָ ְולֹא ֵהׁשִ
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יֶלעט ְוֶאְרֶאה ִלְנסַֹע ִאם  ין ַעל ַהּבִ ה ֲאִני ַמְמּתִ ַרְך, ְוַעּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ַחד ּבְ ְרֶאה ֵאין ּפַ ַהּנִ

ה ְטָרדֹות. ּמָ ְך ְסָבבּוִני ּכַ תֹוְך ּכָ ה ָרִציִתי ְלַהֲאִריְך ְקָצת ַאְך ּבְ ם. ְוִהּנֵ ֵ ִיְרֶצה ַהּשׁ

ה ֶאְצְלֶכם ּוֹפה ּוְבאּוַמאן ְוכּו', ְוָכל  ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ִבין ֵאיְך ַהּכֹל ֶאָחד, ַמה ּשׁ ִני ֵמֵאֶליָך ּתָ ְוִהּנֵה ּבְ
בֹוָתיו  ֶזה, ְוִנְפְלאֹוָתיו ּוַמְחׁשְ ר ֶזה ּבָ ָ ָכל ָהעֹוָלם ַהּכֹל ָאדּוק ּוְמֻקּשׁ ה ּבְ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ַמה ּשׁ

ל ַצד, ִעם  ַרְך ָעְמקּו ְמֹאד ְמֹאד; ִאם ָאְמָנם ָצרֹות ַרּבֹות ְסָבבּונּו ְורֹוְדִפים אֹוָתנּו ִמּכָ ִיְתּבָ

ַעם  ָכל ּפַ עֹוְבִרים ָעָליו ּבְ ל ֶאָחד רֹוֶאה ׁשֶ ּכָ י ֵמַאַחר ׁשֶ ָעְנֵינּו, ּכִ ַעְצמֹו ֶנָחָמֵתנּו ּבְ ל ֶזה, ֶזה ּבְ ּכָ

ְהיֹות  יָלנּו ִמּלִ ר ִהּצִ ְדלּו ַחְסֵדי ה' ֲאׁשֶ הֹום קֹוֵרא" ְוכּו', ַמה ּגָ הֹום ֶאל ּתְ ה, "ּתְ ֵאּלֶ הֹומֹות ּכָ ּתְ

ּוְלתֹוָרתֹו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ּובֹוְרִחים  ִסים  ַהּנָ ִרים,  ִויׁשָ ִמיִמים  ּתְ ַאַחר  רֹוְדִפים 

ִמן  ָאנּו  ׁשֶ ֵרינּו  ַאׁשְ ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ ֶזה  ּבָ ֹמַח  ִלׂשְ ְצִריִכין  ָאנּו  יֹום  ָכל  ּבְ ְוכּו';  ֱאֶמת  יֵקי  ּוְלַצּדִ

ָבר  אי ּכְ ַוּדַ ּבְ מֹו,  עֶרער ִיַמח ׁשְ ַכי ׁשֶ ע ָמְרּדְ ם ָהָרׁשָ ִפים ְולֹא ִמן ָהרֹוְדִפים; ַוֲהלֹא ּגַ ְרּדָ ַהּנִ

י ִאם עֹוד הֹוִסיף ְלַהְלִהיב  ָכל ֶזה ּכִ י לֹו ּבְ ה, ְולֹא ּדַ ֲאוֹות ָהעֹוָלם ַהּזֶ יֵון ְמצּוַלת ּתַ ע ּבִ ִנְטּבַ

ֶנְגּדֹו, אֹוי לֹו אֹוי ְלַנְפׁשֹו  יק ּכְ ר ְוַצּדִ ׁשֵ ח, ְלָהִרים ָידֹו ְלַהּכֹות ִאיׁש ּכָ ַעל ַעְצמֹו ֵאׁש לֹא ֻנּפָ

ַדְעּתֹו, ָהָיה ָיכֹל  י ִאיִציק ִאיׁש ָחָזק ּבְ ֱאֶמת ִאם ָהָיה ַרּבִ ֲחִזיִקים ִאּתֹו. ּבֶ אֹוי ַוֲאבֹוי ְלָכל ַהּמַ

ה ְמֹאד ִלְסּבֹל ֲחָרפֹות  י ֵאין ָהעֹוָלם ֶהְפֵקר. ְוִאם ָקׁשֶ ְכָתב ָעָליו ּכִ ְלָעְקרֹו ִאם ָהָיה נֹוֵתן ּבִ

ה, ְוָאנּו  י ֲעוֹונֹוֵתינּו ִהּטּו ֵאּלֶ ֲעׂשֹות, ַהּכֹל ְלטֹוָבה, ּכִ ִים, ַמה ּלַ ּנַ ֶהם ַוֲחִריַקת ׁשִ ּלָ ּוִבְזיֹונֹות ׁשֶ

ְלִהְתָקֵרב  ָדִאים  ּכְ ָאנּו  ֵאין  אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ְוִלְמִחיַלת ֵחְטא,  ָעוֹון  ַרת  ְלַכּפָ ל  ְלַקּבֵ ַהּכֹל  ְצִריִכין 

ה ְוַיֲעזֹר  ָבר ָעַזר ַהְרּבֵ ַרְך ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ל ֶזה. ְוַהּשׁ ִבים ִלְסּבֹל ּכָ ן ָאנּו ְמֻחּיָ ֶזה ְוכּו', ַעל ּכֵ ְלאֹור ּכָ

נּו אֹות ְלטֹוָבה, ְוִיְראּו  ַרֲחָמיו ִעּמָ ה ּבְ אי ַיֲעׂשֶ דֹול. ּוְבַוּדַ ֶחֶסד ּגָ ְהֶיה ַהּכֹל ּבְ ּיִ יַע, ׁשֶ ְוָיֵגן ְויֹוׁשִ

ׂשֹוְנֵאינּו ְוֵיבֹוׁשּו.

י ִלְלוֹות ַעל  חּוָקה ְמֹאד ְונֹוָסף ָלֶזה ֻהְכַרְחּתִ ְרָנָסִתי ּדְ "ל ְוַגם ּפַ ּסּוִרים ַהּנַ תֹוְך ַהּיִ ְוִהּנֵה ּבְ
ְחֶיה. ּוְביֹום ו' ֶהָעַבר  ּיִ ִני ׁשֶ ּוֵאי ּבְ ל ִהְצָטְרכּות ִנּשׂ "ל, ְוַגם ֲאִני ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ּכָ ַהּנַ

ֶרת  ִאּגֶ ִלי  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלי  ִהְרִחיב  ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ְמֹאד,  ֶזה  ּבָ ְטרּוָדה  י  ְעּתִ ּדַ ָהְיָתה 

ֶסף, ִאם ָאְמָנם הּוא ַסְך ֻמָעט ְמֹאד, ִעם  ל ּכֶ ָרה רּוּבַ ַלח ִלי ֲעׂשָ י ְזֵאב, ְוׁשָ ויִניֶצא ֵמַרּבִ ִמּוִ

יִתי ֵאָליו  ְוִקּוִ ר ִהְרַחְבּתָ ִלי,  ּוַבּצָ י ַחְסֵדי ה' לֹא ָתְמנּו  ּכִ ִנְפְלאֹות ה',  ֶזה  ּבָ ל ֶזה ָרִאיִתי  ּכָ

גּוף ּוְבֶנֶפׁש ּוְבָממֹון  ע ּבְ ׁשַ ָאנּו ְצִריִכין ְלִהּוָ ֶ ָכל ַמה ּשׁ יֵענּו ּבְ נּו, ְויֹוׁשִ ְעזֹר ִלי ּוְלֻכּלָ ּיַ ַרְך ׁשֶ ִיְתּבָ

ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ּבְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי קצגִמְכּתְ ְּתְמִמרצב ֵב ת י סי ז"

רֹוֶצה  ְפָרט ִמי ׁשֶ ָכל ֵעת, ּבִ ִני ּוְרֵאה ְוָהֵבין ֵהיֵטב ֵאיְך רֹוְדִפין ֶאת ָהָאָדם ּבְ ֲחַזק ֶוֱאַמץ ּבְ
ָכל יֹום ַעל  חֹוְטִפין ּבְ ֻקּדֹות טֹובֹות ׁשֶ י ִאם ְמַעט ַהּנְ ה, ְוֵאין ָלנּו ּכִ ָ ֻדּשׁ ת ֶאל ַהּקְ ָלֶגׁשֶ

ּזֹוִכין  ּתֹוְקקּות ְוִכּסּוִפין טֹוִבים, ְוַעל ְיֵדי ֵאיֶזה ִמְצָוה ׁשֶ ה ְוִלּמּוד ְוָרצֹון ְוִהׁשְ ְיֵדי ְצָעָקה ּוְתִפּלָ

תּוב )בתורה רע"ב( ַעל  ּכָ מֹו ׁשֶ א אֹותֹו ַהּיֹום, ּכְ ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוְגִמילּות ֲחָסִדים. ְוֵאין ַלָאָדם ֶאּלָ

ָבר ָאנּו  ּכְ ְפָרט ׁשֶ ֶנה ְוכּו', ּבִ ֶאְפֶנה ֶאׁשְ ָמעּו", ְוַאל ּתֹאַמר ִלְכׁשֶ קֹלֹו ִתׁשְ סּוק "ַהּיֹום ִאם ּבְ ּפָ

יֹוֵתר  ְלַהֲאִריְך  ַנאי  ּפְ ֵאין  ה  ְוִהּנֵ ָהָרצֹון,  הּוא  ר  ְוִעּקָ ְמֹאד  טֹוב  ַעְצמֹו  ּבְ ָהָרצֹון  ׁשֶ יֹוְדִעים 

ה  ְזּכֶ ּנִ ֶרת קֶֹדם ְנִסיָעִתי ִמּפֹה, ּוַבַעל ָהַרֲחִמים ְיַרֵחם ָעֵלינּו ׁשֶ י ִלְכּתֹב ְלָך עֹוד ִאּגֶ ּוְבַדְעּתִ

ׂשֹורֹות טֹובֹות ֶזה ָלֶזה. ר ּבְ ה ְלַבּשֵׂ ֵמַעּתָ

ַעְדָך. יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

]ָאַמר ַהַּמְעִּתיק, ֲאַסֵּפר ְמַעט ִמְּזֵער ָּפחֹות ִמִּטָּפה ֵמַהָּים ֲאֶׁשר ָעַבר ַעל מֹוֵרנּו מֹוֲהַרַנ"ת ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה 

ַאַחר ָהִאֶּגֶרת ַהַּנ"ל. ֵּתֶכף ַאַחר ְּכִתיַבת ָהִאֶּגֶרת ַהַּנ"ל, ְּביֹום ב', ָקְראּו אֹותֹו ְלָהָאדֹון ַהֻּמְזָּכר ְלֵעיל ְוָׁשַאל 

לֹו ַעל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָמְסרּו אֹותֹו ָּבֶהם, ַהְינּו ֶׁשהּוא עֹוֵסק ְלַהְדִּפיס ְּבֵביתֹו ֲעַדִין ְוַכּיֹוֵצא ְוַכּיֹוֵצא, ּוִמְּסָתָמא 

ָעָנה ַעל ֶזה ֶׁשהּוא ֶׁשֶקר, ְוהֹוִכיַח ְלָהָאדֹון ַהַּנ"ל ִּבְרָאיֹות ְּברּורֹות ֶׁשהּוא ֶׁשֶקר. ַאְך ַהּמֹוְסִרים ָנְתנּו ְלָהָאדֹון 

ָממֹון ַהְרֵּבה, ְוַעל ֵּכן ֹלא ָרָצה ְלַקֵּבל ָהְרָאיֹות, ְוָקָרא ִלְׁשֵנים ָעָׂשר ֲאָנִׁשים ֵמַהּמֹוְסִרים, ְוִנְׁשְּבעּו ְׁשבּועֹות 

ֶׁשֶקר ַעל ֶזה ִּבְנִקיַטת ֵחֶפץ ְוָענּו ְּבָפָניו ֶׁשל מֹוֵרנּו ַעל ֶזה. ְוָכל ַמה ֶּׁשִהְכִחיׁש אֹוָתם ִּבְרָאיֹות ְּברּורֹות ֹלא 

הֹוִעיל; ְוַאַחר ָּכְך ְּביֹום ד' ָּפָרָׁשה ַהַּנ"ל ָלְקחּו אֹותֹו ְלַהְּתִפיָסה ְלַהּטּוְרֶמע ]ַלֶּכֶלא[ ְוִעּנּו אֹותֹו ָׁשם ְמאֹד, ִּכי 

הֹוִׁשיבּו אֹותֹו ֵּבין ַּגְזָלִנים ְורֹוְצֵחי ְנָפׁשֹות. ּוַבּיֹום ָהִראׁשֹון ָהָיה ִּכְמַעט ְמֻסָּכן ַעל ְיֵדי ָהִעּנּוִיים ֶׁשִעּנּו אֹותֹו, 

ַעד ֶׁשָחַמל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ַוִּיֵּתן אֹותֹו ְלֵחן ְּבֵעיֵני ַׂשר ֵּבית ַהּסַֹהר ְוהֹוִׁשיבֹו ְּבֶחֶדר ְמֻיָחד, ְוִהִּניַח ֶׁשִּיְּתנּו לֹו 

ָּכל ַהְּסָפִרים ֲאֶׁשר ָהיּו ְצִריִכין לֹו ְּבָכל יֹום, ַהְיינּו ַּתַנ"ְך, ְוֶאָחד ֵמָהַאְרָּבָעה ֶחְלֵקי ֻׁשְלָחן ָערּוְך ַהְּגדֹוִלים, 

ָנְתנּו לֹו  ְּכֵלי ְּכִתיָבה  ְוַגם  ִמִּנְסָּתר,  ְוֵהן  ִמִּנְגֶלה  ְסָפִרים ֵהן  ְוַכּיֹוֵצא עֹוד  ַז"ל,  ְוִכְתֵבי ָהֲאִר"י  ְוזַֹהר  ּוְגָמָרא 

ְלֵבית ַהּסַֹהר, ִּכי ַּגם ָׁשם ִּדֵּבק ֶאת ַעְצמֹו ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַעד ֶׁשָּזָכה ְלַהִּׂשיג ִחּדּוִׁשין ְּדאֹוַרְיָתא ַּכּמּוָבא ִמֶּזה 

ְּבֵסֶפר ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות יֹוֶרה ֵּדָעה )ַיִּין ֶנֶסְך ד(. ְוָיַׁשב ָׁשם ְלֵעֶרְך ְׁשמֹוָנה ָיִמים, ְוַאַחר ָּכְך ָהָיה ֵנס ָּגדֹול ְוִנְפָלא 

ֶׁשִּנְתַהֵּפְך ַהָּדָבר, ְוַהּמֹוְסִרים ְוָהָאדֹון ֶנֶהְפכּו ָלֶהם ַּדְעָּתם ְוהֹוִציאּוהּו ַעל ַעְרבּות, ַאְך ַהִּמְׁשָּפט הֹוֵלְך, ַעד 

ֶׁשְּברֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלּול ַהָּסמּוְך ֵּגְרׁשּו אֹותֹו ִמֵּביתֹו ְלֶנעִמירֹוב ִּכְמבָֹאר ְלַהָּלן, ּוְלַסֵּפר ָּבֶזה ִּבְפָרִטּיּות ִּתְקַצר 

ַהְיִריָעה ֵמָהִכיל, ַאְך ִמי ֶׁשִּיְרֶאה ְוִיְסַּתֵּכל ְּבַהִמְכָּתִבים ִּדְׁשַנת תקצ"ה - צ"ו - צ"ז - צ"ח - צ"ט לפ"ק, ֵיַדע 

ְמַעט ִמְזָער ְוִיְתַחֵּזק ַעל ְיֵדי ֶזה ְּבָכל ַמה ֶּׁשַּיֲעבֹר ָעָליו, ִּכי ִיְרֶאה ְּבֵעיָניו ֵאיְך ה' ֹלא ַיֲעזֹב ֶאת ָהָאָדם ֲאִפּלּו 

ְּכֶׁשִּמְתַּגְּבִרים ַהּׂשֹוְנִאים ְּכמֹו ֶׁשִּמְתַּגְּבִרים, ִּכי ַאָּתה ָמרֹום ְלעֹוָלם ה' ּוְלעֹוָלם ָיְדָך ַעל ָהֶעְליֹוָנה[



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי קצדִמְכּתְ

<חודש>

רצג ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

קצד
]ֶזה ַהִּמְכָּתב ִנְכָּתב ְלַאַחר ֶׁשָּיָצא ֵמַהְּתִפיָסה[

ן תקצ"ה לפ"ק. ם, יֹום א' ָוֶאְתַחּנַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ים ְוָכל טּוב. לֹום ְוַחּיִ ִני ֲחִביִבי ׁשָ ַלֲאהּוִבי ּבְ

ְהֶיה ּפֹה ִאם ִיְרֶצה  ָתם ּתִ י ִמן ַהּסְ ּכִ ְלׁשֹוִני  ּבִ ה  ה, ְוָכֵעת ֵאין ִמּלָ י ַעּתָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ְוָכֵעת  ר,  ְנַדּבֵ ִנים  ּפָ ֶאל  ּוָפִנים  ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו  ָאה  ַהּבָ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ַעל  ם  ֵ ַהּשׁ

יהּו אּוַלי ֵיׁש  ָעָפר ּפִ ן ּבֶ ם "ִיּתֵ ה" ְוכּו', ּוְצִריִכין ְלַקּיֵ י ּדּוִמּיָ ְבִחיַנת "ֶנֱאַלְמּתִ ּבּור ָעצּור ּבִ ַהּדִ

ָבר ָעַבר ָעַלי  י ּכְ ָך, ָיַדְעּתִ ָעִמים ֵמעֶֹצם ְמִרירּות ַנְפׁשְ ְכּתֹב ֶאֶלף ּפְ ְקָוה" אּוַלי אּוַלי. ְוִאם ּתִ ּתִ

ים  ָאר ֲאָנׁשִ ה, ְוַגם ַעל ׁשְ ַרְך ְיַרֵחם ֵמַעּתָ ָעִמים ְמִרירּות יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ה' ִיְתּבָ ַאְלֵפי ֲאָלִפים ּפְ

ה  ר ָרִאיִתי ַוֲאִני רֹוֶאה ַעּתָ ֲעבֹר, ְוַכֲאׁשֶ ּיַ ֶ ל ֶאָחד ַמה ּשׁ ֲעבֹר ַעל ּכָ ּיַ ֶהְכֵרַח ׁשֶ ם ּבְ ֻכּלָ ם ּכְ ֻרּבָ

ל  ּכָ עֹוְבִרים ַעל  ׁשֶ ְוכּו'  ְוִיּסּוִרים  ְוָצרֹות  ִמיֵני ְמִרירּות  ְוָכל  ה;  ַהּזֶ ַהּיֹום  ֵעיַני ֵמעֹוִדי ַעד  ּבְ

ר  ה ִעּקַ ָ ֻדּשׁ ר ַהּקְ ם ִעּקַ ָ ּשׁ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ְך ֵמֻחְרּבַ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת, ַהּכֹל ִנְמׁשָ ֶאָחד ּבְ

נּו, ֵאין ְלָך יֹום  נּו ְוִתְפַאְרּתֵ ית ָקְדׁשֵ ינּו ּבֵ ית ַחּיֵ ר ָחַרב ּבֵ ּקּון ַהּכֹל. ּוֵמֵעת ֲאׁשֶ ר ּתִ ים ִעּקַ ַהַחּיִ

ל  ֵאֶצל ּכָ ן ׁשֶ ְפָרט ַהֻחְרּבָ ר, ּבִ ַדּבֵ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )סֹוָטה מח.(. ַמה ּנֹאַמר ּוַמה ּנְ מֹו ׁשֶ ְוכּו' ּכְ

ֲעֵדנּו, ְוֵאין ָלנּו ַעל ִמי  ַעת, ְוֵאין ִמי ַיֲעֹמד ּבַ ית ַהָחְכָמה ְוַהּדַ ן ּבֵ הּוא - ֻחְרּבַ ֶאָחד ְוֶאָחד ׁשֶ

ָכל  ים ּבְ יִכין ַרֲחִמים ֲחָדׁשִ ְמׁשִ ּמַ יֵקי ֱאֶמת ׁשֶ ּדִ כַֹח ַהּצַ ים ּבְ י ִאם ַעל ַרֲחָמיו ַהְמֻרּבִ ֵען ּכִ ָ ְלִהּשׁ

ָעָקה  ְוַהּזְ ָעָקה  ַהּצְ ִמן  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ַעְצֵמנּו  ְלָיֵאׁש  ִלְבִלי  ְקָוה,  ּתִ ָלנּו עֹוד  ֵיׁש  ֶזה  ְוַעל  ֵעת, 

ּנּוַכל  ׁשֶ ְמָעה,  ּדִ ְמקֹור  ְוֵעיֵנינּו  ַמִים  נּו  רֹאׁשֵ ן  ִיּתֵ ִמי  ָהֵאּלּו.  ִרים  ַהּמָ ִמים  ּוַבּיָ ֵעת  ּבָ ְפָרט  ּבִ

ִויׁשּועֹות  ֶנָחמֹות  ּבְ ה  ֵמַעּתָ אֹוָתנּו  יַע  ְויֹוׁשִ ְיַנֵחם  ַעד  ה',  ֵני  ּפְ נַֹכח  ִים  ּמַ ּכַ יֵחנּו  ׂשִ ּפְֹך  ִלׁשְ

ּיֹות ָלֶנַצח. ֲאִמּתִ

ַמִים. ָ ִקיף ְוֵיֶרא ה' ִמן ַהּשׁ ב ֵמֵאין ֲהֻפגֹות ַעד ַיׁשְ ְמִרירּות ַהּלֵ ְבֵרי ָאִביָך ַהּכֹוֵתב ּבִ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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קצה

ן תקצ"ה לפ"ק ת ָוֶאְתַחּנַ ָרׁשַ ַרְך, יֹום א' ּפָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

י ֵאין ָאנּו  ָבר ּכִ ינּו ׁשּום ּדָ ל ָחָדׁש ְלהֹוִדיַע, ַוֲעַדִין לֹא ָעׂשִ ה, ְוֵאין ּכָ י ַעּתָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
י  ֵען ּכִ ָ ים ָקִמים ָעֵלינּו ְוֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ י ַרּבִ נּו, ּכִ ַנְפׁשֵ יֹוְדִעים ָלֵתת ֵעָצה ּבְ

ם  ֵ ר יֹוֵרנּו ַהּשׁ ֲאׁשֶ ֶזה, ּכַ ל ַלֲעסֹק ּבָ ּדֵ ּתַ ר ִנׁשְ י ֵכן ֶאְפׁשָ ַמִים. ְוַאף ַעל ּפִ ָ ּשׁ ּבַ ִאם ַעל ָאִבינּו ׁשֶ

ַרֲחִמים  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ל  ְלַקּבֵ ְצִריִכין  ַעְצָמּה  ּבְ ָהֵעָצה  י  ּכִ ָהֲעצּוִמים,  ַרֲחָמיו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ

ִמים  י ַהּיָ דֹוָלה הּוא, ְוַגם ּכִ ה ֵעת ָצָרה ּגְ דֹוִלים, ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ְלֵעת ַעּתָ ים ַוֲחָסִדים ּגְ ַרּבִ

ּמּוד  ַהּלִ ְיֵדי  י ִאם ַעל  ּכִ ַחּיּות  ה ׁשּום  ַעּתָ ָלנּו  ְוֵאין  ָצִרים,  ַהּמְ ין  ּבֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ְיֵמי ָצרֹות  ֵהם 

תֹוְך ְמעֹוף  ּבְ יֹום  ָכל  ּבְ ִנְפָלאֹות  ֲאִני רֹוֶאה ַהְרָחבֹות  ׁשֶ ִלי",  ִהְרַחְבּתָ  ר  ּצָ ל "ּבַ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ

ָרה ְלַגְמֵרי,  ּיֹוִציֵאנּו ְמֵהָרה ֵמַהּצָ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ים ְלַהּשׁ ָאנּו ְמַקּוִ ֶ ַבד ַמה ּשׁ ָצָרה ּוְמצּוָקה, ִמּלְ

א ָלֶנַצח. ְוַגם ַמה  ֶזה ּוַבּבָ אי ַהּכֹל ְלטֹוָבֵתנּו ּבָ נּו, ּוְבַוּדַ ּלָ אי לֹא ַיֲעזֹב ה' אֹוָתנּו ְוֶאת ּכֻ ַוּדַ י ּבְ ּכִ

ְדלּו ַחְסֵדי ה'  זֹאת. ַמה ּגָ ֵעת ּכָ דּוַע, הּוא ַהְרָחָבה ִנְפָלָאה ּבְ עֹות ַהּיָ ִני ֵמִעְנַין ַהּמָ הֹוַדְעּתַ ֶ ּשׁ

ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ָנכֹון  ַעל  ַהּכֹל  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַלה'  יִתי  ִקּוִ ה  ַקּוֹ ַרֲחָמיו.  ָכלּו  לֹא  י  ּכִ ָתְמנּו  לֹא  י  ּכִ

ים ְמֹאד. ה ָאנּו ְצִריִכין ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ַרּבִ ַרְך, ַאְך ְלֵעת ַעּתָ ִיְתּבָ

ָהָיה  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ קֶֹדׁש.  ת  ּבַ ׁשַ ַעל  ּפֹה  ב  ִנְתַעּכֵ ֵמַהְייִסין  ִאיֶציֶלי  י  ַרּבִ ְיִדיִדי  ְוִהּנֵה 
ת קֶֹדׁש, ַהְמעֹוְרִרים  ּבַ יֹום ׁשַ ּיֹות ֶאְתמֹול ּבְ יחֹות ֲאִמּתִ ה ׂשִ ְרנּו ַהְרּבֵ ּבַ ּדִ ֶעְזֵרנּו, ׁשֶ ּבְ

ל  ֶזה ָהעֹוָלם ּכָ ֻקּדֹות טֹובֹות ַלֲחטֹף ּבְ ָכל ַהּנְ יץ ּבְ ב ְמֹאד ִלְהיֹות ָחָזק ְוַאּמִ ִקים ֶאת ַהּלֵ ּוְמַחּזְ

ֶזה  ּבָ ָכל יֹום, ׁשֶ ַרְך ּבְ מֹו ִיְתּבָ ָאנּו ְמַיֲחִדים ׁשְ ֶ י ִאם ַמה ּשׁ עֹוָלֵמנּו ּכִ ֵאין ָלנּו ּבְ ּנּוַכל, ְוׁשֶ ֶ ַמה ּשׁ

י ַהּכֹל ִנְכָלל  ִפי ַמְדֵרָגתֹו, ּכִ ָכל יֹום ּכְ ל ֶאָחד חֹוֵטף ּבְ ּכָ ָאר ָהֲעבֹודֹות, ַמה ׁשֶ ל ׁשְ לּול ּכָ ּכָ

ינּו  ַמן ִויֵמי ַחּיֵ ְהֶיה ִיְפַרח ַהּזְ ּיִ ַמן ּפֹוֵרַח ְמֹאד ְמֹאד, ְוֵאיְך ׁשֶ י ַהּזְ הּוא ְיסֹוד ַהּכֹל. ּכִ ֱאמּוָנה ׁשֶ ּבָ

ר ָנְטעּו  ה ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ַרֲחָמיו ֶלֱאמּוָנתֹו ַהּקְ ִכינּו ּבְ ּזָ ֶ י ִאם ַמה ּשׁ ָאר ָלנּו ּכִ ֲהֵבל ֲהָבִלים, ְולֹא ִנׁשְ

ִנים  ּנּו ּפָ ל ִמּמֶ ִכינּו ְלַקּבֵ ּזָ י ׁשֶ יק ַהּדֹור ָהֲאִמּתִ נּו ֵמעֹוָלם, ַעל ְיֵדי ַצּדִ ִקְרּבֵ ים ּבְ דֹוׁשִ ֲאבֹוֵתינּו ַהּקְ

ְדָבָריו  ּבִ י ַפייִוויל ָצַדק  אי ַרּבִ ּוְבַוּדַ ֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו.  ה ַאׁשְ ם ַעּתָ ּגַ ן  ּכֵ ִנים. ְוַעל  ּפָ ֶאל 

ְהֶיה ָלנּו  ּיִ ֵדי ׁשֶ ֶזה ּכְ ה ָאנּו ְצִריִכין ְלַהֲחיֹות ַעְצֵמנּו ּבָ ַעם, ְוַגם ַעּתָ ָכל ּפַ ֵרינּו ּבְ ֲארֹו ַאׁשְ ִהְתּפָ ּבְ

ית  ן ּבֵ ֻחְרּבַ ׁש לֹו ּבְ ּיֵ ל ֶאָחד ַעל ֶחְלקֹו ׁשֶ ָראּוי ּכָ נּו ּכָ ר ִלּבֵ ּבֵ ָכל ֵלב, ּוְלׁשַ ינֹות ּבְ ּכַֹח לֹאַמר ַהּקִ

ְכַלל  ה ִלְהיֹות ּבִ ְזּכֶ ּנִ ַרְך ְיַרֵחם ָעֵלינּו ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ְכָלל ּוִבְפָרט, ַהּשׁ ָרֵאל ּבִ ׁש ְוָצרֹות ִיׂשְ ְקּדָ ַהּמִ

ֵעת,  ָכל  ּבְ ְיׁשּוָעה  ֶקֶרן  ְצִמיַחת  ְוִלְראֹות  ְמָחָתּה  ׂשִ ּבְ ִלְראֹות  ַלִים,  ְירּוׁשָ ַעל  ִלים  ְתַאּבְ ַהּמִ
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רצה ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

ה'  ּבַ ִגיל  ּתָ נּו  ְוַנְפׁשֵ ָיקּומּו.  ְולֹא  לּו  ִיּפְ ְוֵיבֹוׁשּו,  ׂשֹוְנֵאינּו  ְוִיְראּו  ְלטֹוָבה  נּו אֹות  ִעּמָ ה  ְוַיֲעׂשֶ

ּנּו" ְוכּו'. יל ָעִני ֵמָחָזק ִמּמֶ ל ַעְצמֹוֵתינּו ּתֹאַמְרָנה ה' ְוכּו' ַמּצִ יׁשּוָעתֹו, "ּכָ יׂש ּבִ ׂשִ ּתָ

ַעְצִמי  ה  ְמַחּיֶ ֲאִני  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ְמֹאד,  ֵלב  ְברּות  ׁשִ ּבְ ר  ּוְמַדּבֵ ה  ְדּכֶ ְוַהּנִ ֱאָנח  ַהּנֶ ָאִביָך  ְבֵרי  ּדִ

ץ ּוְלַקּוֹות ִליׁשּוַעת ה' ְמֵהָרה. ק ּוְלִהְתַאּמֵ "ל, ְלִהְתַחּזֵ ָכל ַהּנַ ֱאֶמת ּבְ ּבֶ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ל  ה ּוְרִחיְמָתן ֲעִזיָזא. ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם ּכָ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ַרב ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
ְיֵדי  ְיָקא, ַעל  ּדַ ה  ּנָ ִמּמֶ ַע",  ׁשֵ ִיּוָ ּה  ּנָ ּוִמּמֶ ְלַיֲעקֹב  ַהְמַיֲחִלים ַלה'. "ֵעת ָצָרה ִהיא 

ַחְסּדֹו  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ְלַהְרָחָבה  ָרה  ַהּצָ ְך  ְתַהּפֵ ְוּתִ דֹוָלה,  ּגְ ְיׁשּוָעה  ָלנּו  בֹוא  ּתָ ַעְצָמּה  ּבְ ָרה  ַהּצָ

ְקָוה  ה, ְותֹוָדה ָלֵאל ֵיׁש ָלנּו ַעל ִמי ִלְסֹמְך ְוֵיׁש ּתִ ָ ְקֻדּשׁ ל ָזֵקן ּדִ ְפָלא ַעל ְיֵדי ּגֶֹדל ּכֹחֹו ׁשֶ ַהּנִ

א ָלֶנַצח. ֶזה ּוַבּבָ ְלַאֲחִריֵתנּו ּבָ

קצו

רּוְך ה', יֹום ד' ֵעֶקב תקצ"ה לפ"ק. ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

לֹוְמָך  ְפַעת ׁשְ ִ ְמִעי ִמּשׁ ׁשָ ְך ח"י ְזהּוִבים, ְוָהיּו ִלי ְלַנַחת ּבְ יֹום א' ִעם ַהּסַ י ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ה,  ֵאּלֶ ּכָ ְמִניעֹות  ּבִ ַסְעּתָ  ּנָ ׁשֶ ה  ְיָקא ַעּתָ ּדַ ׁשֶ ִנְפְלאֹות ה',  ְרֶאה  ּתִ ה  ְוַעּתָ ַהּטֹוב. 

ָהָאָדם ָחָזק  עֹוָלם, ּוְכׁשֶ י ֵאין ׁשּום ְמִניָעה ּבָ ְרֵכי ה', ּכִ ְוָקא. ְרֵאה ְוָהֵבן ּדַ לֹום ּדַ ְך ְלׁשָ ִנְתַהּפֵ

ִני  ִניעֹות ִליׁשּועֹות ֲחַזק ּבְ ִכים ַהּמְ ִניעֹות ַאף ִאם ָעָליו ָמה, ִנְתַהּפְ ל ַהּמְ ר ּכָ ּבֵ ַדְעּתֹו ּוְמׁשַ ּבְ

י ּתֹוָדה ָלֵאל ָהָיה ְלָך ֵחֶלק  ִכיָת ִלְהיֹות ֶאְצֵלנּו, ּכִ ּזָ ת ֶזה ׁשֶ ּבָ ׁשַ ֹמַח ּבְ י ָראּוי ְלָך ִלׂשְ ֶוֱאַמץ. ּכִ

י  ל ַאְנׁשֵ ק ְלָבְבָך ּוְלַבב ּכָ ַרְך ְיַחּזֵ ת ֶזה ְלטֹוָבה. ה' ִיְתּבָ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ֲעׂשָ ּנַ ֶ ָכל ַמה ּשׁ יֹוֵתר ּבְ דֹול ּבְ ּגָ

ָרה  ֶרְך ְיׁשָ ָכל ֵעת ָלבֹור ָלנּו ּדֶ נּו ּבְ ְעּתֵ ן ּדַ ה ְלַכּוֵ ר ְוָהֱאֶמת, ְוִנְזּכֶ ׁשָ ֶדֶרְך ַהּיָ לֹוֵמנּו ֵליֵלְך ּבְ ׁשְ

ה ְדָרֵכינּו ְוַנְחקָֹרה  ׂשָ ם "ַנְחּפְ ה ְלַקּיֵ ַרְך ְוִכְרצֹון ְיֵרָאיו ַז"ל, ְוִנְזּכֶ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ּכִ ּבֶ

ת ֶהָעַבר. ה'  ּבָ ׁשַ ֶזה ּבְ ְרנּו ּבָ ּבַ ר ּדִ ָכל ֲאׁשֶ ִים" ְוכּו', ּבְ ּפָ א ְלָבֵבנּו ֶאל ּכַ ְוָנׁשּוָבה" ְוכּו', "ִנּשָׂ

ינּו, ָאֵמן. ל ְיֵמי ַחּיֵ ִמיד ּכָ ֱאֶמת ּתָ ְרצֹונֹו ּבֶ ַרְך, ְוַלֲעׂשֹות ּכִ ן ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ה ְלַכּוֵ ְזּכֶ ּנִ נּו ׁשֶ ַרְך ְיַזּכֵ ִיְתּבָ

ְבֵרי ָאִביָך. ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי קצזִמְכּתְ ְּתְמִמרצו ֵב ת י סי ז"

קצז

ת ְרֵאה תקצ"ה לפ"ק. ָרׁשַ רּוְך ה', יֹום ב' ּפָ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ִלי  ְוָהָיה  ַע,  ְיהֹוׁשֻ ִיְצָחק  י  ַרּבִ ְיֵדי  ַעל  ֶהָעַבר  בּוַע  ׁשָ ּבְ ְוַגם  ֶאְתמֹול,  י  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ
ָמע  ׁשְ ּנִ ֶ ָמע ְלָאְזֶניָך ַמה ּשׁ אי ִנׁשְ ַוּדַ ֵעת ּבְ ל ֶאְתמֹול. ּכָ ב ׁשֶ ְכּתָ ְלַנַחת, ּוִבְפָרט ַהּמִ

לֹום ָלֵצאת ִמּפֹה  ֲאִני ֻמְכָרח ַחס ְוׁשָ ׁשּוָבה ְלָהָאדֹון ׁשֶ יַע ַהּתְ ָבר ִהּגִ לֹום ּכְ ַחס ְוׁשָ ּפֹה, ׁשֶ

ֲאִני  י ה'  ַחְסּדֵ ּבְ ַאְך  ְפָחִדים.  ּבִ הֹוְלִכים  ְוָאנּו  ָזִבים,  ּכְ ה  ּמָ ּכַ ָלֶזה  ּבֹוִדים  ְועֹוד  ְלֶנעִמירֹוב, 

לֹום  ּתֹוָדה ָלֵאל ֲאִפּלּו ַחס ְוׁשָ ְפָרט ׁשֶ נּו, ּבִ ּלָ ָרִכים ׁשֶ י ַהּדְ ה ַעל ּפִ ה ַעְצִמי ַהְרּבֵ ק ּוְמַחּיֶ ְמַחּזֵ

ב  ֲאִפּלּו ִאם ֶאְהֶיה ֻמְכָרח ֵליׁשֵ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ יִתי ְלַהּשׁ ן. ְוִקּוִ ָבר ְמֻסּכָ ְך ֵאין ַהּדָ ִאם ִיְהֶיה ּכָ

ה  לֹום; ַרק ְלֵעת ַעּתָ ם ְלֵביִתי ְלׁשָ ָ אי ָאׁשּוב ִמּשׁ ַוּדַ לֹום ַעל ֵאיֶזה ְזַמן, ּבְ ֶנעִמירֹוב ַחס ְוׁשָ ּבְ

ם  ֵ לֹום, ְוַהּשׁ ט ַחס ְוׁשָ ּפָ ׁשְ יֹום ד' ֵיֵצא ַהּמִ ָמָחר אֹו ּבְ ּלְ י אֹוְמִרים ׁשֶ ין, ּכִ ה ָעַלי ִעּנּוי ַהּדִ ָקׁשֶ

ן ָלנּו ַרֲחִמים, ְוָהאֹוֵמר  י ִיּתֵ ּדַ ְך ַהּכֹל ְלטֹוָבה, ְוֵאל ׁשַ ְתַהּפֵ ּיִ ַחְסּדֹו ׁשֶ יֵענּו ּבְ ַרְך ְיַרֵחם ְויֹוׁשִ ִיְתּבָ

ַבְענּו בּוז. י ַרב ׂשָ נּו ּכִ י. ה' ָחּנֵ י יֹאַמר ְלָצרֹוֵתינּו ּדַ ְלעֹוָלמֹו ּדַ

ם  ֵ ְלַהּשׁ ל  ּלֵ ְתּפַ ּתִ ַרק  ְפַחד  ּתִ ְוַאל  יָרא  ּתִ ְלַבל  ֵעיַני  ַמְחַמד  ֲחִביִבי  ִני  ּבְ ָך  ִמּמְ ִתי  ׁשָ ּוַבּקָ
ְיֵדי ֶזה  ְכִריַח ַעְצְמָך ַעל  ּתַ ָבר, ׁשֶ ּדָ יל ִמּמֹוָצא  ּכִ ְוַתׂשְ ְוָתִבין  ַרְך ַעל ֶזה,  ִיְתּבָ

ה  ִפּלָ י ִאם ּתְ י ֵאין ָלנּו ׁשּום ֵעָצה ְוַתְחּבּוָלה ּכִ יָחְתָך ִלְפֵני קֹוְנָך ְוצּוְרָך. ּכִ יֹוֵתר ְלָפֵרׁש ׂשִ ּבְ

ְרִויַח  ּתַ ַוֲאַגב  יַע.  ְלהֹוׁשִ ַרב  ַרְך  ִיְתּבָ הּוא  י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ּוְזָעָקה  ּוְצָעָקה  ְוַתֲחנּוִנים 

עֹוֵבר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ י  ּכִ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ָבר  ִמּכְ ְלָבְבָך  ִעם  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ם  ּגַ ְלָפֵרׁש  ּתּוַכל  ׁשֶ

ְלִהְתָקֵרב  אֹוָתנּו  ְכִריִחים  ּמַ ׁשֶ דֹוִלים  ּגְ ְרָמִזים  ַהּכֹל  ַהּזֹאת,  ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ה  ַעּתָ ְפָרט  ּבִ ָעֵלינּו, 

ה  ֵמַעּתָ ל  ֵ ִיְתַרּשׁ ְלַבל  ר  ְוָהִעּקָ הּוא.  ׁשֶ ָמקֹום  ִמּכֹל  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ֶאת  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ

ְיַבֲהלּוהּו  ְוַאל  ְהֶיה;  ּיִ ׁשֶ ִמי  ִיְהֶיה  יֹום  ָכל  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  יָחתֹו  ְוׂשִ תֹו  ִחּנָ ּתְ יל  ְלַהּפִ

ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ י  ּפִ ק ַעל  ִיְתַחּזֵ ַוֲהָבָליו, ַרק  ּוִבְלּבּוָליו  ֲאוֹוָתיו  ּתַ ְעּתֹו  ּדַ ַיֲחִליׁשּו  ְוַאל  ַרְעיֹוָניו 

ה  ּזֶ ׁשֶ עֹוִדי",  ּבְ ֵלאלַֹקי  ָרה  "ֲאַזּמְ ל  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ֶרְך  ַהּדֶ י  ּפִ ַעל  ּוִבְפָרט  ה,  ַהְרּבֵ ֶהם  ּבָ ְרנּו  ּבַ ּדִ ׁשֶ

ָכל יֹום; ְוַעל ְיֵדי  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבְ ְהֶיה ָחָדׁש ֵאֶצל ּכָ ּיִ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ְמֹאד ָצִריְך ׁשֶ ֶרְך ַהּקָ ַהּדֶ

יָחתֹו  הּוא, ּוְלָפֵרׁש ׂשִ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ָכל ֵעת ּבְ ל ָאָדם ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ֶרְך יּוַכל ּכָ ֶזה ַהּדֶ

ר ַהּכֹל. ה ְיסֹוד ְוִעּקַ ּזֶ ִנים, ׁשֶ ל ּפָ ה אֹו ְמַעט ַעל ּכָ ַרְך ַהְרּבֵ ם ִיְתּבָ ֵ ִלְפֵני ַהּשׁ
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<חודש>

רצז ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

יֵענּו ְמֵהָרה  דֹול יֹוׁשִ ַחְסּדֹו ַהּגָ ּבְ יִתי ַלה' ׁשֶ י ִקּוִ בּו ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת ה', ּכִ ה ִהְתַיּצְ ְוַעּתָ
ינּו,  ְחּתֵ יל אֹוְיֵבינּו ּתַ ד ׂשֹוְנֵאינּו ְורֹוְדֵפינּו ְוַיּפִ נּו ִמּיַ ּלָ יל אֹוִתי ְוֶאת ּכֻ מֹו, ְוַיּצִ ְלַמַען ׁשְ

ְך ַהּכֹל ְלטֹוָבה ְמֵהָרה. ְוִיְתַהּפֵ

ה ִליׁשּוָעה. ַצּפֶ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמְ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ לֹום ּכָ ׁשְ ְוִתְפרֹס ּבִ

קצח

ם, אֹור ְליֹום א' ׁשֹוְפִטים תקצ"ה לפ"ק. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

יֹום ו' ִנְקֵראִתי עֹוד  ּבְ ַדע ׁשֶ ֵעת ּתֵ ים. ּכָ י ַחּיִ ל ַרּבִ ֶרת ׁשֶ יֹום ו' ִעם ָהִאּגֶ י ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ִבי  ְכּתָ י ִמּמִ ּלִ ָהָרה[ ׁשֶ יְפָראס ]ַהּצְ יק ַהּדִ ֶהְעּתִ ַעם ֶאל ָהָאדֹון, ְוֶהְרָאה ִלי ׁשֶ ַהּפַ

ן ְלַמה  ן ְלָפַני ְוהּוא ְמֻכּוָ ם ּכֵ ים ְוָקָרא ּגַ ָרֵאל ַחּיִ י ִיׂשְ ִלְלׁשֹונֹו ּוְקָראֹו ְלָפַני, ְוַגם ָקָראִתי ְלַרּבִ

יַע  ְרֶאה לֹא ִהּגִ ִפי ַהּנִ ה ּכְ ְהֶיה ַהּכֹל ְלטֹוָבה. ְלֵעת ַעּתָ ּיִ ַרְך ְיַרֵחם ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ י. ַהּשׁ ַתְבּתִ ּכָ ֶ ּשׁ

ַהְיׁשּוָעה  ְוַלה'  ּפֹה,  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ י  ַבְתּתִ ׁשָ ם  ֵ ַהּשׁ ּוָברּוְך  ָלל.  ּכְ אִמיִניץ  ִמּקַ ׁשּוָבה  ּתְ ׁשּום 

ל  ּלֵ ה ָאנּו ְצִריִכין ְלִהְתּפַ ַרְך. ַרק ַעּתָ דֹול ִיְתּבָ ַחְסּדֹו ַהּגָ ֶאְרֶצה ּבְ ִמים ׁשֶ ל ַהּיָ ב עֹוד ּכָ ֵאׁשֵ ׁשֶ

ט  ּפָ ׁשְ ּמִ אי ְלַגְמֵרי ּבַ ֶאְהֶיה ַזּכַ ט ְלטֹוָבִתי, ׁשֶ ּפָ ׁשְ ַבר ַהּמִ ֵצא ּדְ ּיֵ יְך ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ׁשֶ ְלַהְמׁשִ

ְוִיּפֹלּו  ִיְכְרעּו  ְוׂשֹוְנֵאינּו  ֶקר,  י ַהּכֹל ֲעִלילֹות ׁשֶ ּכִ ִעְנָין ֶזה,  ּבְ ָנִקי ֵמָעוֹון  ֱאֶמת ֲאִני  ּבֶ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ל  לַֹח ּכָ ִריְך ִלׁשְ ּצָ ַעְצמֹו ׁשֶ "ל ָאַמר ִלי ּבְ ֲהלּו ְמֹאד ְוכּו', ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ְוָהָאדֹון ַהּנַ ְוֵיבֹשּׁו ְוִיּבָ

ְך ִיְהֶיה עֹוד ְסֶלעֶדסֶווע ]ֲחִקירֹות[. א, ְוַאַחר ּכָ ִניְטׁשֶ אְרּדְ ֶזה ְלַקאִמיִניץ ְלָהָאדֹון ַהּגַ

י  ְיָקא, ּכִ ל ְלָפָניו ַעל ְיֵדי ֶזה ּדַ ּלֵ ַרְך ּוְלִהְתּפַ ם ִיְתּבָ ֵ ַנאי ְלִהְתָקֵרב ְלַהּשׁ ה ֵיׁש ָלנּו ּפְ ְלֵעת ַעּתָ
ל  דֹול ׁשֶ ין ַהּגָ ט ְוַהּדִ ּפָ ׁשְ ה ְיֵמי ַהּמִ ַרְך. ְוִהּנֵ ם ִיְתּבָ ֵ י ִאם ְלַהּשׁ ֵאין ָלנּו ְלִמי ִלְברַֹח ּכִ

ְרכּו רֹאׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול, ּוְצִריִכין ִלְרעֹד ְוִלְפֹחד ְמֹאד  ין ּוָבִאין, ּוְכָבר ּבֵ ְמׁשִ ָנה ְמַמׁשְ ָ רֹאׁש ַהּשׁ

ַחד  ְדָבִרים. ְוָכל ּפַ ס ּבִ ָממֹון ּוְלַפּיֵ ֵחד ּבְ ר ְלׁשַ ים, ְוִאי ֶאְפׁשָ ים ִנְצִחּיִ ּנֹוֵגַע ְלַחּיִ ה ׁשֶ ט ַהּזֶ ּפָ ׁשְ ִמּמִ

רֹאׁש  ל  ׁשֶ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ַחד  ּפַ ּכַֹח  ִלׁשְ ְולֹא  ִלְזּכֹר  ֵדי  ּכְ הּוא  ה,  ַעּתָ ָלנּו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָעַלי  ׁשֶ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ְוָכל  ָחִדים  ל ַהּפְ ּכָ י ְצִריִכין ְלַהֲעלֹות  ּכִ ְוַהּנֹוָרא.  דֹול  ַהּגָ ין  ַהּדִ ל יֹום  ן ׁשֶ ּכֵ ׁשֶ ל  ָנה, ִמּכָ ָ ַהּשׁ

ְלַבּדֹו,  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ִאם  י  ּכִ ָבר  ּדָ ּום  ִמּשׁ ּוְלִהְתָיֵרא  ִלְפֹחד  ִלְבִלי  פּולֹות,  ַהּנְ ַהְיָראֹות 
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ה  ֵאּלֶ ּכָ ָחִדים  ּפְ ְפָרט  ּבִ ָהָאָדם,  ַעל  ָהעֹוְבִרים  ָחִדים  ְוַהּפְ ַהְיָראֹות  ל  ּכָ ׁשֶ ּוְלַהֲאִמין  ְוֵליַדע 

ִיְרַאת  ּזֹוְכִרין ּבְ ַרְך. ְוֵתֶכף ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ יֵרנּו ִלְרעֹד ְוִלְפֹחד ֵמַהּשׁ ֵדי ְלַהְזּכִ ה, ַהּכֹל ּכְ ׁש ָלנּו ַעּתָ ּיֵ ׁשֶ

ֹמַח  י ֵכן ְיכֹוִלים ִלׂשְ ָלל, ַאף ַעל ּפִ ֵאינֹו ָנִקי ּכְ ַנְפׁשֹו ׁשֶ ל ֶאָחד ּבְ ּיֹוְדִעים ּכָ י ׁשֶ ה', ַאף ַעל ּפִ

ר  ים". ְוֶזה ִעּקַ ִחיַנת "ִיְרַאת ה' ְלַחּיִ י ִיְרַאת ה' ּתֹוִסיף ָיִמים, ּבְ ים, ּכִ ּיִ ים ֲאִמּתִ ְוִלְחיֹות ַחּיִ

"ְוִגילּו  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמָחה  ְלׂשִ יַע  ַיּגִ דֹוָלה  ַהּגְ ְרָאה  ַהּיִ ְיֵדי  ַעל  ְיָקא  ּדַ ׁשֶ ְרָאה  ַהּיִ ֵלמּות  ׁשְ

ּזֹוְכִרין ֵאיְך ְצִריִכין ִלְפֹחד ְוִלְרעֹד ֵמעֶֹצם  י ֵמַאַחר ׁשֶ יק ָהֱאֶמת. ּכִ ּדִ כַֹח ַהּצַ ר ּבְ ְרָעָדה". ְוִעּקַ ּבִ

ֶזה ְוכּו'.  דֹול ְוִנְפָלא ּכָ כַֹח ּגָ ָאנּו ְסמּוִכין ּבְ ֶ ִחין ַעְצָמן ַמה ּשׁ ּמְ ין ּוְמׂשַ ֶכף ְמַחּיִ ָגִמים ְוכּו', ּתֵ ַהּפְ

ָכל יֹום ְלַהֲחיֹות ַעְצֵמנּו ַעל ְיֵדי ֶזה. ְוַעל  ה ְנֻקּדֹות טֹובֹות ּבְ ּמָ ן ַלֲחטֹף ּכַ ם ּכֵ ִכינּו ּגַ ּזָ ְפָרט ׁשֶ ּבִ

ק ָהָרצֹון  ּוְלַחּזֵ ׁש  ּוְלַחּדֵ ר,  ֶאְפׁשָ ּדְ ל ַמה  ָכל יֹום ּכָ ּבְ ְעּתֹו ּוְלהֹוִסיף  ּדַ ב  ֵ ְלַיּשׁ ְיֵדי ֶזה ְיכֹוִלים 

יו. אּון  ּבּור ּפִ ּסּוִפין ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ַעל ְיֵדי ּדִ ָכל יֹום, ּוְלהֹוִציא ַהּכִ ה ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ּסּוִפין ּדִ ְוַהּכִ

ל ֶזה ְועֹוד ָועֹוד. ְלעֹוָלם לֹא ֵנבֹוׁש ַמה  ָאנּו יֹוְדִעים ִמּכָ ֵרינּו, ׁשֶ ַטאֶקי ָפאְרט ]ּוְבָכל זֹאת[ ַאׁשְ

ין ִמיר  ָאַמר "ָוואס ָהאּבִ ֶ ַעם ַמה ּשׁ ָכל ּפַ ֶזה ְוכּו'; ּוְצִריִכין ִלְזּכֹר ּבְ ִכינּו ֵליַדע ֵמֱאֶמת ּכָ ּזָ ֶ ּשׁ

ר ְלַהֲאִריְך. ה ִאי ֶאְפׁשָ ׁש[ ְוכּו'. יֹוֵתר ִמּזֶ ּיֵ ה ְלִהְתּבַ ׁש ָלנּו ִמּמַ עִמין" ]ַמה ּיֵ ִזיְך ָוואס צּו ׁשֶ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

קצט

ֶרְסֶלב. ַרְך, יֹום א' ׁשֹוְפִטים תקצ"ה לפ"ק ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

אִליְצֶיע  ֵמַהּפָ ה  ֻקּדָ ַהּפְ יַע  ִהּגִ ְך  ּכָ ַאַחר  ֲאִריכּות.  ּבַ ִבי  ִמְכּתָ ְלָך  י  ַלְחּתִ ׁשָ ּבֶֹקר  ּבַ ַהּיֹום 
ב ּפֹה  י ְלִהְתַעּכֵ ַעְלּתִ ֲאִני ֻמְכָרח ָלֵצאת ִמּפֹה ְלֶנעִמירֹוב, ּוְבדַֹחק ּפָ ָטָרה[ ׁשֶ ׁשְ ]ֵמַהּמִ

ה ְצִריִכין ְלַהֲחיֹות  ָתב ֶזה. ְלֵעת ַעּתָ ין מֹוֵסר ּכְ י ַנְחָמן ִמּטּוְלְטׁשִ ר ַרּבִ ר ְיַסּפֵ ֲאׁשֶ ֵאיֶזה ָיִמים ּכַ

ם  י ּגַ ַעְצָמן, ּכִ רֹות ּבְ תֹוְך ַהּצָ ּבְ ר ִהְרַחְבּתָ ִלי" ַעל ַהְרָחבֹות ׁשֶ ּצָ ִחיַנת "ּבַ ֶאת ַעְצֵמנּו ִעם ּבְ

יֹוֵתר  ָקרֹוב;  ּבְ ְלֹפה  עֹוד  ָלׁשּוב  ְקָוה  ַהּתִ ְוַלה'  ים;  ּיִ ֲאִמּתִ ים  ַחּיִ ִלְחיֹות  ְיכֹוִלין  ֶנעִמירֹוב  ּבְ

ָלל. ר ְלַהֲאִריְך ּכְ ה, ְוִאי ֶאְפׁשָ ִתי ּוִבְלּבּוִלי ַעּתָ ִבין ִטְרּדָ ה, ֵמֵאֶליָך ּתָ ִמּזֶ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי רִמְכּתְ

<חודש>

רצט ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

ר
]ֶזה ַהִּמְכָּתב ִנְכַּתב ְלַאַחר ֶׁשֵּגְרׁשּו אֹותֹו ִמֵּביתֹו ְלֶנעִמירֹוב[

ֵצא תקצ"ה לפ"ק ֶנעְמרֹוב. ם, יֹום ב' ּתֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר ׁשֶ לֹום ִלְבִני ֲחִביִבי ַמְחַמד ֵעיִני ָהַרּבָ ַרב ׁשָ

ה ּפֹה  ר ַנֲעׂשֶ י, ַוֲאׁשֶ ּנִ ה יֹוֵדַע יֹוֵתר ִמּמֶ ְבֶרְסֶלב ַאּתָ ה ּבִ ר ַנֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ י ּכָ ֵאין ְלהֹוִדיֲעָך, ּכִ
בֹוָת ֶאל  ין. "ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ י ַנְחָמן ִמּטּוְלְטׁשִ ָתב ֶזה ַרּבִ יד ְלָך מֹוֵסר ּכְ ֶנעְמרֹוב ַיּגִ

ר  ֲאׁשֶ ְוָכל  ְלּתֹו.  ֶמְמׁשַ ְמקֹומֹות  ּוְבָכל  ּוְבֶנעְמרֹוב  ְבֶרְסֶלב  ּבִ ָהֱאלִֹקים"  י ה' הּוא  ּכִ ְלָבֶבָך 

ֲאִני  ר  ְוָהִעּקָ ֵמָרחֹוק,  ֵמִבין  ֲאִני  ֵעיר  ִמּזְ ְמַעט  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָלֵאל,  ּתֹוָדה  ְלטֹוָבה  ַהּכֹל  ִלי,  ָעׂשּו 

א ָלֶנַצח. ֶזה ּוַבּבָ י ַהּכֹל ְלטֹוָבה ּבָ ַמֲאִמין ּכִ

ִרירּות  ִסירּות ַהּמְ מּועֹות ֵמעֶֹצם ַהּמְ ר ִלי ׁשְ ֶרְסֶלב, ְוִסּפֵ ְיָלה ִמּבְ ּלַ א ּבַ י יּוְדל ּבָ ְוִהּנֵה ָאִחי ַרּבִ
ה  ַרּבָ ַאּדְ י,  ִנְפַחְדּתִ לֹא  ה'  ּוְבַחְסֵדי  ּיֹות.  ְחּתִ ּתַ אֹול  ִלׁשְ ם  ַנְפׁשָ ִלְמסֹר  עֹוְסִקים  ׁשֶ

ֵרינּו  ה ָראּוי ָלנּו לֹוַמר ַאׁשְ ה ַעּתָ ֵמַח ְוָעֵלז ַעל ֶחְלֵקנּו ְוגֹוָרֵלנּו. ַעּתָ ׂש ְוׂשָ ּתֹוָדה ָלֵאל ֲאִני ׂשָ

ֵרינּו  ינּו לֹוַמר ַאׁשְ ָכל יֹום ָויֹום, ּוְבָכל ֵעת לֹא ָיִמיׁש ִמּפִ ָעִמים ּבְ ֵרינּו, ֶאֶלף ְוִרְבבֹות ּפְ ַאׁשְ

ַבח.  ֶ ַהּשׁ ְמִתיקּות  ְמַעט  יׁש  ְלַהְרּגִ נּו  ּבָ ִהְכִניס  ׁשֶ ה,  ַהּזֶ ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ֵמַהּצַ יֹוְדִעים  ָאנּו  ׁשֶ

ימּו ֵלב  ׂשִ ּיָ ָכל יֹום. ֲאָבל ְזִעיִרין ִאּנּון ׁשֶ תֹוָכם, אֹוְמִרים ּבְ ָרֵאל ַוֲאַנְחנּו ּבְ ל ִיׂשְ ּכָ ֵרינּו' - ׁשֶ 'ַאׁשְ

ר ָחַמל  ִפיֶהם, ְותֹוָדה ָלֵאל ֲאׁשֶ ֵהם אֹוְמִרים ּבְ ָבִרים ׁשֶ יׁש ְמִתיקּות ְנִעימּות ַהּדְ ָלֶזה, ּוְלַהְרּגִ

ת  ד, ּוְלִהְתָקֵרב ְקָצת ִלְנֻקּדַ ְפָלא ִלְבִלי ִלְהיֹות ִמְתַנּגֵ דֹול ְוַהּנִ ַחְסּדֹו ַהּגָ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ָעֵלינּו ַהּשׁ

ָהֱאמּוָנה  ּבְ ר  ְוָהִעּקָ ְצִחי,  ַהּנִ ְכִלית  ַהּתַ ּבְ ֵמַח  ׂשָ ְוִלְהיֹות  ק,  ְלִהְתַחּזֵ נּו  ּבָ ְכִניס  ַהּמַ ָהֱאֶמת 

ֵצל  ִכינּו ְלִהּנָ ּזָ ֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו ׁשֶ ים. ַאׁשְ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ַרְך ּוְבַהּצַ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ה ּבְ דֹוׁשָ ַהּקְ

ֶחְלקֹו ּוְבגֹוָרלֹו ָלֶנַצח. ֶזה ֶחְלֵקנּו ֶזה ֶנָחמֹוֵתינּו  ֶזה ְוכּו', ְוִלְהיֹות ּבְ ִדים ַעל ָהֱאֶמת ּכָ ְתַנּגְ ֵמַהּמִ

ה  ְתִפּלָ ה ְלַהְרּבֹות ּבִ אי ְצִריִכין ַעּתָ א ָלֶנַצח. ּוְבַוּדַ ֶזה ּוַבּבָ ֵעת ָצָרה, ֶזה ְיׁשּוָעֵתנּו ְוִתְקָוֵתנּו ּבָ ּבָ

נֹות ָהעֹוְבִרים ָעֵלינּו. ַאְך  ּכָ יִני ְלֵבין קֹוִני ַעל עֶֹצם ָצרֹוֵתינּו ְוַהּסַ ה ּבֵ יָחה ַהְרּבֵ ְוַתֲחנּוִנים ּוְבׂשִ

י  ְקָוֵתנּו, ּכִ עֹז ּתִ ֵמַח ּבְ ה' ּוְלַצּפֹות ִליׁשּוָעה, ְוִלְהיֹות ׂשָ ק ְוִלְבטַֹח ּבַ ה ְצִריִכין ְלִהְתַחּזֵ יֹוֵתר ִמּזֶ

דֹול, ְוַגם ַעד  מֹו ַהּגָ ֲעבּור ׁשְ אי לֹא ִיּטֹשׁ ה' אֹוָתנּו ּבַ ּתֹוָדה ָלֵאל ֵיׁש ָלנּו ַעל ִמי ִלְסֹמְך. ּוְבַוּדַ

יד ְזרֹוֲעָך ְלדֹור ְוכּו'. יָבה ֱאלִֹהים ַאל ַיַעְזֵבנּו ַעד ַאּגִ ִזְקָנה ְוׂשֵ

ָכל ֵעת. ה ִליׁשּוָעה ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי ראִמְכּתְ ְּתְמִמש ֵב ת י סי ז"

רא

ִבים תקצ"ה לפ"ק ֶנעְמרֹוב. ם, יֹום א' ִנּצָ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ַמְחַמד ְלָבִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ה, ַאְך ֵמַאֲהָבְתָך ּוְתׁשּוָקְתָך  ִתי ַעּתָ ר ְלָך ִטְרּדָ יֶנער ְיַסּפֵ י ַנְחָמן טּוְלְטׁשִ ָתב ֶזה ַרּבִ מֹוֵסר ּכְ
י לֹא  ה' ּכִ ִני ֶוֱאַמץ ּוְבַטח ּבַ ִנים ׁשּורֹוַתִים ֵאּלּו. ֲחַזק ּבְ ל ּפָ ַהֶהְכֵרַח ִלְכּתֹב ְלָך ַעל ּכָ

ר ִהְרַחְבּתָ  ּצָ סּוק "ּבַ ַתב )בתורה קצ"ה( ַעל ּפָ ּכָ ֶ ָכל יֹום ְוִלְזּכֹר, ַמה ּשׁ ַיֲעזֹב אֹוָתנּו, ּוְצִריִכים ַלֲחזֹר ּבְ

קּוֵתנּו  רֹות ֵהם ַחּיּוֵתנּו ְוִהְתַחּזְ תֹוְך ּתֶֹקף ַהּצָ ּבְ ה. ְועֶֹצם ַהְרָחבֹות ׁשֶ ל ַחּיּוֵתנּו ַעּתָ ִלי", ּוָבֶזה ּכָ

אי ַיֲעזֹר  ַוּדַ י ּבְ ִמיד ּכִ ה ּוְצָעָקה ְוַתֲחנּוִנים, ּוְלַצּפֹות ִליׁשּוָעתֹו ּתָ ִפּלָ ִלְבִלי ְלָיֵאׁש ַעְצֵמנּו ִמּתְ

ֶזה  ָעִנים ָעָליו ּבָ ר ָאנּו ִנׁשְ ה ֲאׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ל ָזֵקן ּדִ ֹגֶדל ּכֹחֹו ׁשֶ דֹול ּבְ מֹו ַהּגָ יַע ָלנּו ְלַמַען ׁשְ ְויֹוׁשִ

א ָלֶנַצח. ּוַבּבָ

ה ִליׁשּוָעה. רּוד ְמֹאד ּוְמַצּפֶ ְבֵרי ָאִביָך ַהּטָ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

רב
ֵבי תקצ"ו ִמְכּתְ

ׁשּוָבה תקצ"ו. ֶרת ְיֵמי ּתְ ם, יֹום ה' ח ַלֲעׂשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ַלאִדיִזין.  ָעַבר ָעַלי ּבְ ַמְעּתָ ַמה ׁשֶ ָבר ׁשָ אי ּכְ לֹום, ּוְבַוּדַ ֶרְסֶלב ְלׁשָ אִתי ְלֹפה ּבְ ֶאְתמֹול ּבָ
ם, ְוִהְתִחילּו  ר ִהְתַאְכֵסן ׁשָ ִית ֲאׁשֶ ִדים ַהּבַ ְתַנּגְ ַלאִדיִזין, ְוָסְבבּו ַהּמִ י ָלן ָאז ִליַנת ַלְיָלה ּבְ )ּכִ

א ָצָרה ַאֶחֶרת.  ְך ּבָ תֹוְך ּכָ ִית, ּוִבְפָרט מֹוֵרנּו ַז"ל. ַאְך ּבְ ּבַ ָהָיה ּבַ ל ִמי ׁשֶ ָנה ּכָ ַסּכָ ר ָהיּו ּבְ ִלְזרֹק ֲאָבִנים ֲאׁשֶ

ְקָרא  ּנִ ם ׁשֶ ׁשָ ִקיד ּדְ א ַהּפָ ּבָ ּלֹא ַיַהְרגּוהּו. ַהְינּו ׁשֶ ל ֲאָבִנים ׁשֶ ָרה ׁשֶ ָרה ָהְיָתה ְרפּוָאה ְלַהּצָ ַאְך זֹאת ַהּצָ

ְלֵעֶרְך ֵמֵעת  ְוֶהֱחִזיק אֹותֹו  ֵמֲהִריָגה  ִנּצֹול  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְבָיה,  ְלׁשִ ְוָלַקח אֹותֹו  ַזאַסאַדאִטיל,  ְלׁשֹוֵננּו  ּבִ

ֵעת ֲעַדִין  יָך ָעַלי ָעָברּו. ּכָ ֶריָך ְוַגּלֶ ּבָ ל ִמׁשְ י. ּכָ ְבָיה.( ּוְבַחְסֵדי ה' ִנְמַלְטּתִ ִ ְלֵעת. ּוְבֵנס ִנּצֹול ֵמַהּשׁ

א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ּפּוִרים ַהּבָ יֹום ַהּכִ ּבֹות ּבְ ֵאיִני יֹוֵדַע ֵהיָכן ֶאׁשְ
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ד ְלֶנעְמרֹוב.  ָטָרה[ ִלְנסַֹע ִמּיָ ׁשְ אִליְצֶיע ]ֵמַהּמִ ה ֵמַהּפָ ֻקּדָ יַע ַהּפְ ִתיָבה ִהּגִ ֶאְמַצע ַהּכְ ִהּנֵה ּבְ
דֹול,  ֶכף, ְוהּוא ֶאְצִלי ֶחֶסד ּגָ אי ַהּכֹל ַחְסֵדי ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו. ְוִהְנִני מּוָכן ִלְנסַֹע ּתֵ ּוְבַוּדַ

ָאׁשּוב  י, ׁשֶ ַטְחּתִ ר ְלָבֵאר, ּוְבַחְסֵדי ה' ּבָ ה, ִאי ֶאְפׁשָ ָעְברּו ָעַלי ַעד ַעּתָ ָחִדים ׁשֶ י עֶֹצם ַהּפְ ּכִ

דֹוׁש  י יֹום ַהּקָ ֶזה, ּכִ ר ּבָ ַנאי ְלַדּבֵ ֵעת ֵאין ּפְ ָקרֹוב. ּכָ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ לֹום ּבְ ְלֵביִתי ְלׁשָ

יֹום  ַאַחר  ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ְוִאם  ְמֹאד,  ָטרּוד  ַוֲאִני  ָלבֹוא,  ֵמׁש  ְמַמׁשְ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ְוַהּנֹוָרא 

י ַהּכֹל  ִני ֲחִביִבי, ּוְרֵאה ְוָהֵבן, ּכִ ֲאִריכּות ְקָצת. ֲחַזק ֶוֱאַמץ ּבְ ּפּוִרים ֶאְרֶאה ִלְכּתֹב ְלָך ּבַ ּכִ

ְלּתָ ַעְצְמָך  ּטַ ם ּבִ ָעְברּו ָעֶליָך, ּוְבִחּנָ ָחִדים ׁשֶ ה ֵמַהּפְ ַטְרּתָ ַהְרּבֵ ָבר ּפָ אי ּכְ ֲהֵבל ֲהָבִלים, ּוְבַוּדַ

ָבר  ּכְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ יֹום,  ָכל  ּבְ ָהָאָדם  ל  ּכָ ַעל  עֹוֵבר  ְוֵכן  ם.  ִחּנָ ְלּבּוֵלי  ּבִ ִביל  ׁשְ ּבִ ְלּתָ  ּטַ ּבִ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ

ה  ִחּיָ ּדְ ָבר מֹוֵצא  ּדָ ַעל  ַהּבַ ִנים, ׁשֶ ה ׁשָ ּמָ ּכַ בּועֹות ֶזה  ָ ַחג ַהּשׁ ּבְ ֶזה  ּבָ ר  ה ְלַדּבֵ ֶהֱאַרְכנּו ַהְרּבֵ

ן ְזכֹר ֵהיֵטב  עֹוֵבר. ַעל ּכֵ ֶ עֹוֵבר ָעֵלינּו ַמה ּשׁ ֶ לּו ּשׁ ים ַהּלָ ִעּתִ ל יֹום, ּוִבְפָרט ּבָ ּוִבְלּבּול ַעל ּכָ

ָמעּו. ׁשְ קֹלֹו ּתִ י ִאם אֹותֹו ַהּיֹום ְוכּו'. ַהּיֹום ִאם ּבְ עֹוָלמֹו ּכִ ֵאין ָלָאָדם ּבְ ׁשֶ

לֹום. ים ּוְלׁשָ ים טֹוִבים ֲאֻרּכִ ה ִלְגָמר ֲחִתיָמה טֹוָבה ְלַחּיִ ְזּכֶ ּתִ ַעְדָך ׁשֶ יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

רג

ם ה' תקצ"ו לפ"ק ֶנעְמרֹוב. ּפּוִרים ׁשֵ ַרְך, יֹום א' ָמֳחַרת יֹום ַהּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

לֹום  ְחיּו, ׁשָ ּיִ ָציו ׁשֶ ל יֹוְצֵאי ַחּלָ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ר' ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר ַעם ּכָ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ ַלֲאהּוִבי ּבְ

ְוָכל טּוב.

ִני  ֶרת ֵאֶליָך ֵאֶצל ּבְ י ִאּגֶ ְחּתִ ם ִהּנַ ֶרְסֶלב ְלֹפה, ְוׁשָ י ִמּבְ ּפּוִרים ָנַסְעּתִ יֹום ב' קֶֹדם יֹום ַהּכִ ּבְ
ּפּוִרים  יֹום ַהּכִ ה ָלֵאל ָהִייִתי ּפֹה ּבְ ָבר, ּוְתִהּלָ ׁש ּדָ ֵעת ֵאין ְלַחּדֵ ְחֶיה; ּכָ ּיִ ְכָנא ׁשֶ י ׁשַ ַרּבִ

לֹום,  ה ָלֵאל ַהּכֹל ׁשָ ין. ּוְתִהּלָ י ַנְחָמן ִמּטּוְלְטׁשִ י ִאיֶציֶלי ֵמַהְייִסין ְוַרּבִ לֹוֵמנּו ַרּבִ י ׁשְ ִעם ַאְנׁשֵ

ֵעת  עֹוָלם; ּכָ לֹום ֶוֱאֶמת ּבָ ְהֶיה ׁשָ ּיִ ה ׁשֶ ה. ַיְחֹמל ה' ֵמַעּתָ ְרצֹוֵננּו, ְוֵאין ּפֹוֶצה ּפֶ ְלנּו ּכִ ּלַ ְוִהְתּפַ

ִלי  ֵאין  ׁשֶ ִבין  ּתָ ּוֵמֵאֶליָך  ְחיּו,  ּיִ ׁשֶ ים  ַטּנִ ַהּקְ ַני  ּבָ ִעם  ְלֹפה  בֹוא  ּתָ ׁשֶ זּוָגִתי  ַאֲחֵרי  ׁשֹוֵלַח  ֲאִני 

י ִאי  ֻסּכֹות; ּכִ י ֵאין ִלי ּפֹה ָמקֹום ֶלֱאכֹל ּבְ לַֹח ַאֲחֵריֶהם, ּכִ ָראּוי, ַאְך ַהֶהְכֵרַח ִלׁשְ יָרה ּכָ ּדִ

ּוָבֵעת  ַהּכֹל.  ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ֵכנּות,  ׁשְ ּבִ ב  יֹוׁשֵ י  ּכִ ה,  ֻסּכָ ּבְ ָאִחי  ֵאֶצל  ֶלֱאכֹל  ִלי  ר  ֶאְפׁשָ

י ֵהם ִנְפְלאֹות  רֹות, ּכִ תֹוְך ַהּצָ ּבְ אי ְצִריִכין ְלַהֲחיֹות ַעְצמֹו ַרק ִעם ַהַהְרָחבֹות ׁשֶ ַוּדַ ַהּזֹאת ּבְ

דֹולֹות יֹוֵתר ֵמַהַהְרָחָבה  ים ַוֲחָסִדים ְוִנְפָלאֹות ּגְ ה ֳאָפִנים ֵהם ִחּדּוׁשִ ִעים. ּוְבַכּמָ ִמים ּדֵ ּתְ
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ה  לֹום ְמֵהָרה. ְלֵעת ַעּתָ רֹות ְלַגְמֵרי, ְוָלׁשּוב ְלֵביִתי ְלׁשָ ים ָלֵצאת ֵמַהּצָ ָאנּו ְמַקּוִ ַעְצָמּה ׁשֶ

ִלים.  ַבְלּבְ ּמְ ׁשֶ ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ ָרדֹות  ֵמַהּטְ ַרק  ְוכּו',  ְוִלְלֹמד  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְמִניָעה  ׁשּום  ִלי  ֵאין 

ְלּבּוִלים  ַהּבִ ל  ּכָ ה  ַעּתָ ם  ּגַ י  ּכִ ְלּבּוִלים.  ַהּבִ ְלָגֵרׁש  ִמיד,  ּתָ ִלְלֹחם  ְצִריִכין  זֹאת  ּוִמְלָחָמה 

ָלל ַמה  אי ֵאין מֹוִעיִלים ּכְ ַוּדַ ּבְ ה, ׁשֶ ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ְפָרט ּבִ ם, ּבִ ִחּנָ ִלים ֵהם ּבְ ַבְלּבְ ָחִדים ַהּמְ ְוַהּפְ

ב  ֵ ִמיד ְלַיּשׁ ל ֶאָחד ִלְלֹחם ּתָ ם. ּוְבִעְנָין ֶזה ָצִריְך ּכָ ְזַמּנָ ּלֹא ּבִ לֹום ׁשֶ ֶהם ַחס ְוׁשָ ִבין ּבָ חֹוׁשְ ֶ ּשׁ

ִאים  ָאז ּבָ ה ׁשֶ ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ר ּבִ ָרדֹות, ְוָהִעּקָ ְלּבּוִלים ְוַהּטְ ל ַהּבִ ְבּתֹו ּכָ ֲחׁשַ ְעּתֹו, ְלָגֵרׁש ִמּמַ ּדַ

ְלִפי  ה  ִמּזֶ ְרָמִזים  ִבין  ּתָ ׁשֶ זֹאת  ְלָך  י  ְוָכַתְבּתִ ְיָקא.  ּדַ ָאז  ַעְצָמן  ִמיִעין  ּוַמׁשְ ְלּבּוִלים  ַהּבִ ל  ּכָ

ִלים  ְרָנָסְתָך ַהְמַבְלּבְ ִעְנַין ּפַ ּיֹות ּבְ ה ֵיׁש ְלָך ְטָרדֹות ַוֲעָסִקים ַוֲעׂשִ ַאּתָ י ׁשֶ י ַאף ַעל ּפִ ָך, ּכִ ֶעְרּכְ

ָרדֹות  ְלּבּוִלים ְוַהּטְ ִלים אֹוְתָך ַהּבִ ַבְלּבְ ּמְ ה ִעְנָיִנים ׁשֶ ּמָ י ֵיׁש ּכַ י ּכִ י ֵכן ָיַדְעּתִ אֹוְתָך, ַאף ַעל ּפִ

ָבֵרינּו  ל ּדְ ה, ֲאָבל ֲעַדִין ְצִריִכין ַלֲחזֹר ּכָ ֶזה ַהְרּבֵ ְרנּו ּבָ ּבַ דּוַע ְלָך. ּוְכָבר ּדִ ּיָ ם ּכַ ִחּנָ ָחִדים ּבְ ְוַהּפְ

ה' ּוְבתֹוָרתֹו, ֲאִפּלּו  ַעְצמֹו ְצִריִכים ִלְזּכֹר ּבַ ַעת ָהֵעֶסק ּבְ ׁשְ ָכל יֹום, ְוַגם ּבִ ָעִמים ּבְ ה ּפְ ּמָ ּכַ

ֵהיָכן  ָאָדם  ְלָך  יֹאַמר  ִאם  י  ּכִ ֶזה.  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ּוַבֲחָזָרה,  ּוַבֲהִליָכה  ]ַהּדַֹאר[,  אְסט  ַהּפָ ֵבית  ּבְ

ים  ַהּתֹוָרה ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחּיִ ְמבָֹאר ֵהיֵטב ּבְ ל רֹוִמי, ּכַ דֹול ׁשֶ ְכַרְך ּגָ ֱאלֶֹהיָך, ּתֹאַמר לֹו ּבִ

ים ְונֹוָרִאים  ָבִרים ְקדֹוׁשִ ֹמַע ּדְ ִכינּו ִלׁשְ ּזָ ֵרינּו ׁשֶ ָאר ְמקֹומֹות. ַאׁשְ ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ל"ג( ּוִבׁשְ )ּבְ

ֵאין ְלָך  ֶהם ְוכּו', ׁשֶ ּבָ ַוֲהֹפְך  ֶהם  ּבָ ֶהם, ֲהֹפְך  ּבָ ים יֹאֵחז  ַחּיִ ה ְוכּו', ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ  ֵאּלֶ ּכָ

ֶעְזָרֵתנּו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָלֵאל  ְותֹוָדה  ְלַהֲאִריְך.  ַנאי  ּפְ ֵאין  ה  ִמּזֶ ָיֵתר  ֵמֶהם.  טֹוָבה  ה  ִמּדָ

א ָלֶנַצח. ִאין  ֶזה ּוַבּבָ יׁשּוָעתֹו ּבָ ֹמַח ְוָלִגיל ּבִ ַטְחנּו, ִלׂשְ ם ָקְדׁשֹו ּבָ ַעם, ּוְבׁשֵ ָכל ּפַ ֹמַח ּבְ ִלׂשְ

ְמָחה[. ָכל זֹאת ׂשִ ַטאֶקי ָפאְרט "ָהאּפ" ]ּוֶבֱאֶמת ּבְ

ֶרְסֶלב. ִלי ִהיְרץ ַז"ל ִמּבְ ן מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְפּתָ ָנָתן ּבֶ

רד

ם, אֹור ְליֹום ב' נַֹח תקצ"ו לפ"ק ֶנעְמירֹוב. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

י  ִנְכַסְפּתִ ִנְכסֹף  ה  ּמָ ּכַ ֶזה  י  ּכִ ְלַנַחת,  ִלי  ְוָהָיה  א  ַרּבָ ְעָנא  הֹוׁשַ ֵליל  ּבְ י  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ
נּוָעה  ה ּוְבָכל ּתְ ה ּוִפּנָ ּנָ ָכל ּפִ ּפֹוִנים, ּבְ ָכל ַצד ׁשֶ ה ּבְ מּוַנת ָיְדָך. ְוִהּנֵ ִלְראֹות ּתְ

ְהֶיה  ּיִ י, ׁשֶ ְעּתִ י לֹא ָעָלה ַעל ּדַ ְפָרִטּיּות, ּכִ ַרְך ּבִ ָחתֹו ִיְתּבָ ּגָ ּוְתנּוָעה, רֹוִאים ִנְפְלאֹות ה' ְוַהׁשְ

י  ּפּוִרים, ְוָאנִֹכי ּכֹוַנְנּתִ ּפּוִרים ַעד ָמֳחַרת יֹום ַהּכִ יֹום ַהּכִ ַדע ֵהיָכן ְמקֹוִמי ּבְ ָך ְולֹא ּתֵ ֶנְעָלם ִמּמְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי רדִמְכּתְ

<חודש>

שג ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

י, ַאְך ַהּכֹל ֵמֵאת  ּפּוִרים ְלהֹוִדיַע ְלָך ֵמִאּתִ י קֶֹדם ֶעֶרב יֹום ַהּכִ ִ יֹום ֲחִמּשׁ ב ּבְ י ִמְכּתָ ְוֵהַכְנּתִ

לֹום, ַהּכֹל  ׂשֹוָרה ְלטֹוב אֹו ְלִהּפּוְך ַחס ְוׁשָ ַער ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ְוַהְרָחָבה ְוַהְיִדיָעה ְוַהּבְ ה' ַהּצַ

ֶמׁש. ְוִאם  ֶ ַחת ַהּשׁ ֲעֹמל ָהָאָדם ּתַ ּיַ ל ֶהָעָמל ׁשֶ ִעּתֹו ּוִבְזַמּנֹו, ַוֲהֵבל ֲהָבִלים ּכָ ה ה' ָיֶפה ּבְ ָעׂשָ

ַרְך ַלֲעׂשֹות ֵעֶסק, ֲאָבל ֶהָעָמל ְוַהְיִגיָעה,  י ְרצֹונֹו ִיְתּבָ י ֵכן ְצִריִכין ִלְפָעִמים ַעל ּפִ ַאף ַעל ּפִ

ָאַמר:  קֶֹהֶלת ׁשֶ ּבְ סּוִקים ֵאּלּו ׁשֶ ָבר ַעל ּפְ ֶזה ּכְ ְרנּו ּבָ ּבַ ּדִ אי ֲהֵבל ֲהָבִלים, ּוְכמֹו ׁשֶ ַוּדַ הּוא ּבְ

ר,  ה ְלַדּבֵ ֶזה ַהְרּבֵ ָכל ֲעָמלֹו" ְוכּו'; ְוֵיׁש ּבָ ְתרֹון ָלָאָדם ּבְ "ְלָכל ֵעת ּוְזַמן ְלָכל ֵחֶפץ ְוכּו', ַמה ּיִ

ָכל ַמה  ה ּבְ ַנאי. ְוִהּנֵ ֶדה ְוַגם ֵמֲחַמת ִאיׁשֹון ַלְיָלה ַוֲאִפיַסת ַהּפְ ֵני ַהּשָׂ ר ַעל ּפְ ַאְך ִאי ֶאְפׁשָ

ּסּוִרין  ל ַהּיִ ה ָלֵאל, ַאֲחֵרי ּכָ ר ְלָבֵאר, ּוְתִהּלָ ה ִאי ֶאְפׁשָ ָנה ַעד ֵהּנָ ָ ָכל יֹום ֵמרֹאׁש ַהּשׁ ָעַבר ּבְ ֶ ּשׁ

ם  ֵ לֹום, ְוַגם ֲעָזַרִני ַהּשׁ ׁשָ ה ָלֵאל ּפֹה ָעַבר ֶהָחג ּבְ ֶחֶסד ִנְפָלא. ּוְתִהּלָ ְתָקאֹות ַהּכֹל ּבְ ְוַהַהְרּפַ

לֹום  ׁשָ ּבְ ְוַהּכֹל  ְך,  ּכָ ְוַאַחר  ְמַחת ּתֹוָרה  ֵליל ׂשִ ּבְ ְדָרׁש  ַהּמִ ֵבית  ּבְ ה  י ַהְרּבֵ ָרַקְדּתִ ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ

ה מהתתקע"ד ּדֹורֹות  ִנים ַהְרּבֵ י ּפָ ם ּפֹה ִנְמְצאּו ַעּזֵ י ֵכן ּגַ ּוְבָכבֹוד ְקָצת, ֲאָבל ַאף ַעל ּפִ

ֵעת  ּבְ ּתֹוָרה  ְמַחת  ׂשִ ֵליל  ּבְ י  ּלִ ׁשֶ ַהַחּלֹון  ּבְ ַאַחת  ְזכּוִכית  ְברּו  ְוׁשָ יּוְכלּו,  לֹא  ֵקט  ַהׁשְ ר  ֲאׁשֶ

ין ֲעֵליֶהם ְמֹאד, ֲאָבל ֲעַדִין לֹא נֹוַדע ִמי הּוא. ה, ְורֹב ָהִעיר רֹוֲעׁשִ ֻעּדָ ַהּסְ

ָחָננּו ה'  יחֹות ׁשֶ י ַהּשִׂ י ִאם ַעל ּפִ ה ְלַהֲחיֹות ַעְצֵמנּו ּכִ ּמֶ לּו, ֵאין ָלנּו ּבַ ים ַהּלָ ִעּתִ ְוִהּנֵה ּבָ
ַמֲאַמר ֶהָחָכם ָהעֹוָלם ָמֵלא  ִיּסּוִרין, ּכַ ל ָהעֹוָלם ָמֵלא  ּכָ ָבר ִמּקֶֹדם, ׁשֶ יַח ּכְ ְלָהׂשִ

ַעְצִמי ֲאִני ָצִריְך  ם ָאנִֹכי ּבְ ה, ֲאָבל ּגַ ֶזה ַהְרּבֵ ְרנּו ּבָ ּבַ ׂשֹון הּוא ָהֶרַוח ְוכּו', ּוְכָבר ּדִ ְיגֹונֹות ְוַהּשָׂ

נּו, ְוֵעת  ּלָ אי לֹא ַיֲעזֹב ה' אֹוִתי ְוֶאת ּכֻ ַוּדַ י ּבְ יִתי ַלה', ּכִ ָכל ֵעת. ְוִקּוִ ֶזה ּבְ יר ֶאת ַעְצִמי ּבָ ְלַהְזּכִ

ַע. ׁשֵ ה ִיּוָ ּנָ ָצָרה ִהוא ְלַיֲעקֹב ּוִמּמֶ

ּיֹום  י ּבַ ָלל, ּכִ ַנאי ּכְ ְחיּו ְוֵאין ִלי ּפְ ּיִ נֹו ר' ַנְחָמן ׁשֶ ְכָנא ִעם ּבְ ִני ר' ׁשַ ֵביִתי ּבְ ֵעת ּבְ ְוִהּנֵה ּכָ
ַהְרָחָבה ְקָצת  יָרה ּבְ ה ָלֵאל ֵיׁש ִלי ּדִ יָרה ְלִדיָרה, ּוְתִהּלָ י ַעְצִמי ִמּדִ ֶהָעַבר ִטְלַטְלּתִ

ַמע  א ְלַמׁשְ ר ִהְרַחְבּתָ ִלי", ְו'ִאְלָמֵלא ָלא ָאֵתיָנא ְלָעְלָמא ֶאּלָ ּצָ ְבִחיַנת "ּבַ ֶחֶסד, ּבִ ְוַהּכֹל ּבְ

ְוִנְפְלאֹוָתיו  ה'  ַחְסֵדי  ֶזה  ּבָ רֹוִאין  י  ּכִ ֵינּו[,  ּדַ זֹאת  מֹוַע  ִלׁשְ א  ֶאּלָ ָלעֹוָלם  נּו  ּבָ לֹא  ]ִאּלּו  י'  ּדַ א  ּדָ

ַלה'  רֹות  ְסּתָ ַהּנִ ַבד  ִמּלְ ְוכּו'  ֵחֶקר  ֵאין  ַעד  דֹלֹות  ּגְ ה  ָכל ֵעת, עֹׂשֶ ּבְ עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ָהֲעצּוִמים 

יָבה ַרְגַלי  ָרָכי ָוָאׁשִ י ּדְ ְבּתִ ַ דֹלֹות ְלַבּדֹו ְוכּו'. ִחּשׁ ה ִנְפָלאֹות ּגְ ַרְך עֹׂשֶ י הּוא ִיְתּבָ ֱאלֵֹקינּו, ּכִ

א ְלָטב ַעְבִדין',  ַמּיָ ַעְבִדין ִמן ׁשְ ל ַמה ּדְ ִהְזִהירּונּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל לֹוַמר: 'ּכָ ֶ ֶאל ֵעדֶֹתיָך, ַמה ּשׁ

ַמִים. ָ ּשׁ ּבַ י ִאם ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ֵען ּכִ ָ ְוֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי ְּתְמִמרהִמְכּתְ ֵב ת י סי ז" דש

ָך ַהְינּו כ"א ְזהּוִבים,  יַע ִלי ֵמִאּתְ ּגִ ּמַ ְך ׁשֶ ִביְלָך ַהּסַ ׁשְ ְכָנא ּבִ י ׁשַ ִני ַרּבִ י ִמּבְ ְלּתִ ּבַ ּקִ ִני, ׁשֶ ְוַדע ּבְ
ַעל  ָחָדׁש  חֹון  ִבּטָ ּבְ ק  ְלִהְתַחּזֵ ְלַהְתִחיל  ָצִריְך  ֲאִני  ה  ְוַעּתָ ד;  ִמּיָ לֹו  לַֹח  ִלׁשְ ְוִתְרֶאה 

ר  ֲאׁשֶ ר ֲאהּוַבי ְוֵרַעי ֵהם ֵמָרחֹוק ְוכּו', ּכַ ֶנעְמרֹוב, ֲאׁשֶ ים ּפֹה ּבְ ְרָנָסִתי ְוִהְצָטְרכּוַתי ַהְמֻרּבִ ּפַ

י ְלָקְרֵבִני  ִבין ֵמַעְצְמָך ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה; ָהֱאלִֹקים ָהרֹוֶעה אֹוִתי ֵמעֹוִדי ְוִהְפִליא ַחְסּדֹו ִעּמִ ּתָ

ְקַות  ְקָוִתי ְוּתִ ל ֲעָמִלי, ֶזה ּתִ ר ֶזה ֶחְלִקי ִמּכָ ֶזה ְוכּו' ְוכּו', ֲאׁשֶ ֶזה ְלאֹור ּכָ ֶזה, ֶלֱאֶמת ּכָ ְלטֹוב ּכָ

דֹול, ְוַגם ַעד ִזְקָנה  ְזכּותֹו ְוכֹחֹו ַהּגָ ִמיד ּבִ י ּתָ ַני ְויֹוְצֵאי ֲחָלַצי ְלֶנַצח ְנָצִחים, הּוא ִיְהֶיה ִעּמִ ּבָ

יד ְזרֹוֲעָך ְלדֹור ְוכּו'. יָבה ַאל ַיַעְזֵבִני, ַעד ַאּגִ ְוׂשֵ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

רה

ם, יֹום ב' ֶלְך ְלָך תקצ"ו לפ"ק ֶנעְמרֹוב. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי, ּבְ

ּוָבא  קֶֹדם  ה  ִפּלָ ַהּתְ ֶאְמַצע  ּבְ עֹוֵמד  ֲאִני  ֵעת  ּכָ ְמֹאד.  ְוֶנֱהֵניִתי  ַהּיֹום  י  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ
י יֹוֵסף ֵנרֹו ָיִאיר,  יְסָך ְיִדיִדי ַרּבִ ָתב ֶזה ּגִ ר ְלַהֲאִריְך, ּומֹוֵסר ּכְ ְלִצּיֹון, ְוִאי ֶאְפׁשָ

י ֶאְתמֹול ֵאֶליָך  ַלְחּתִ ָ ּשׁ ֶרת ׁשֶ ְלּתָ ָהִאּגֶ ָבר ִקּבַ ָתם ּכְ ִנים. ּוִמן ַהּסְ ִנים ֶאל ּפָ ר ְלָך ַהּכֹל ּפָ ְיַסּפֵ

י  ֵעת ַרּבִ ִביל ֶזה. ּכָ ׁשְ ְלחּו ְלָך ִאיׁש ְמֻיָחד ּבִ ׁשְ ּיִ יִתי ׁשֶ י ִצּוִ אְווַראן ְוכּו', ּכִ ֶרת ְלָהַרב ִמּסַ ִעם ִאּגֶ

ן, ְוֵאין  ם ּכֵ ם ּגַ ר ִעּמָ ל ָאִחיו, ַוֲאִני ָצִריְך ְלַדּבֵ ה ׁשֶ י ַהֲחֻתּנָ ל ַאְנׁשֵ עְרג ּפֹה ִעם ּכָ מּוֵאל ַוויְנּבֶ ׁשְ

ֱאֶמת, אּוַלי ּתּוַכל ִלְמצֹא ִאיׁש  יְסָך ְוִעם אֹוֲהֵבנּו ּבֶ ְתַיֵעץ ֵהיֵטב ִעם ּגִ ָלל.ַרק ּתִ ַנאי ּכְ ִלי ּפְ

הּוא  ְמרֹוָמיו  ּבִ לֹום  ׁשָ ה  ְוָהעֹוׂשֶ ָהֵאׁש,  ַקע  ׁשְ ּתִ ׁשֶ ְיׁשּוָעה  ֵאיֶזה  ִיְצַמח  אּוַלי  ִעּמֹו,  ר  ְלַדּבֵ

לֹום ָעֵלינּו ְוכּו'. ה ׁשָ ַיֲעׂשֶ

ַעְדָך. יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ָנָתן ִמּבֶרְסֶלב.



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי רוִמְכּתְ

<חודש>

שה ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

רו

ָרא תקצ"ו לפ"ק ֶנעְמרֹוב. ם, יֹום א' ַוּיֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי, ּבְ

ֶרת  ִעְנַין ָהִאּגֶ ה ּבְ ת קֶֹדׁש. ְוִהּנֵ ּבַ יֹום ו', ֶעֶרב ׁשַ ָתב ֶזה ּבְ י ַעל ְיֵדי מֹוֵסר ּכְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ָבַרי  ר ִעּמֹו ֵמֵעין ּדְ ַדּבֵ ּיְ ְתֶכם ׁשֶ ְקִהּלַ ֵצא ִאיׁש ּבִ ּמָ ּיִ ָנִתי ָהָיה, ׁשֶ ּוָ ר ּכַ ְלָהַרב, ִעּקַ

ָרַכי ְוָאׁשּוָבה  י ּדְ ְבּתִ ַ ן ִחּשׁ ם, ַעל ּכֵ ְמָצא ׁשָ ּנִ ָבָריו ֵאין ּבַ ִפי ּדְ ּלְ ִבי ְלטֹוָבִתי; ּוֵמַאַחר ׁשֶ ִמְכּתָ ּבְ ׁשֶ

י ֵאין ֶזה ְרצֹוִני  ה, ּכִ ֲעׂשֶ ב ְוַאל ּתַ ַרְך ְלַבד ְוִלְהיֹות ׁשֵ ם ִיְתּבָ ֵ ַרְגַלי ֶאל ֵעדֶֹתיָך ִלְסֹמְך ַעל ַהּשׁ

י ֵכן ֲאִני  ָלל, ַאף ַעל ּפִ י ּכְ ְעּתִ ֶרת, ְוֶזה לֹא ָעָלה ַעל ּדַ ְמסֹר ָהִאּגֶ ַעְצְמָך ּתִ ה ּבְ ַאּתָ ָלל, ׁשֶ ּכְ

ְהיּו ֶאְצְלָך, אּוַלי אּוַלי ִיְהיּו  ּיִ ְחֶיה, ׁשֶ ּיִ ְכָנא ׁשֶ י ׁשַ ִני ַרּבִ ָתב ַיד ּבְ ל ּכְ ָקה ׁשֶ ַמֲחִזיר ְלָך ַהַהְעּתָ

ַמִים ְלַהְכִניס ֶאת ַעְצמֹו  ָ ן ִלּבֹו ַלּשׁ ַכּוֵ ּיְ ם ִאיׁש ׁשֶ י ֵכן ִיְהֶיה ִנְמָצא ׁשָ ִנְצָרְך ְלָך ְואּוַלי ַאף ַעל ּפִ

ָתב ֶזה  ּכְ ְלַהֲאִריְך, ּומֹוֵסר  ַנאי  ּפְ ה ֵאין  ִמּזֶ ֶיֶתר  ה.  ַיֲעׂשֶ ֶזה ְלַמֵעט ַהַמֲחלֶֹקת ְוה' ַהּטֹוב  ּבָ

ָצרֹוֵתינּו  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ָלנּו  ּוַמְרִחיב  נּו  ִאּתָ ה'  ָלֵאל,  ה  ּוְתִהּלָ ַהּכֹל.  ִנים  ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ְלָך  ר  ְיַסּפֵ

ּסּוִרים  ֵמַהּיִ ין,  ִמּטּוְלְטׁשִ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ֶזה  ָתב  ּכְ מֹוֵסר  ְלָך  ר  ְיַסּפֵ ּוְמַעט  ַרְך,  ִיְתּבָ ַחְסּדֹו  ּבְ

דֹוָלה, ְוָאנּו ְצִריִכין  אי ַהּכֹל ְלטֹוָבה ּגְ ה, ּוְבַוּדַ ה טֹוָבה ְמֻרּבָ ּדָ ּמִ י, ׁשֶ ַטְחּתִ ְוַהְרָחבֹות. ּוַבה' ּבָ

ִנְפְלאֹות ֲחָסָדיו  ים, ְלַהֲחיֹות ַעְצֵמנּו ּבְ דֹוׁשִ ְדָרָכיו ַהּקְ ָכל יֹום ֵליֵלְך ּבִ ׁש ּבְ ק ּוְלִהְתַחּדֵ ְלִהְתַחּזֵ

ָאנּו  ְלַבד  ּוָבֶזה  ְוכּו',  ָהֱאֶמת  ת  ְנֻקּדַ ַעל  ֵמַהחֹוְלִקים  ְהיֹות  ִמּלִ ֵלט  ְלִהּמָ ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ

ל  ה ָלֵצאת ִמּכָ ֵלמּות, ְוִנְזּכֶ ׁשְ ר ַיְרִחיב ה' ָלנּו ּבִ ה ַעד ֲאׁשֶ ם ַעּתָ ֹמַח ּגַ ְיכֹוִלים ִלְחיֹות ְוִלׂשְ

ְמָחה ְמֵהָרה. ׂשֹון ּוְלׂשִ דֹוָלה, ְלׂשָ ְך ַהּכֹל ְלטֹוָבה ּגְ ָצרֹוֵתינּו ְלַגְמֵרי ְוִיְתַהּפֵ

ַעְדֶכם. יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי רזִמְכּתְ ְּתְמִמשו ֵב ת י סי ז"

רז

ְסֵלו תקצ"ו. ת קֶֹדׁש רֹאׁש ֹחֶדׁש ּכִ ּבַ ם, מֹוָצֵאי ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ּלֹא  ֶ דֹול. ַאְך ֵיׁש ִלי ַצַער ְקָצת ַמה ּשׁ יֹום ה' ֶהָעַבר, ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת ּגָ י ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
י ִמּפֹה אֹור ְליֹום ג' ּתֹוְלדֹות  ַלְחּתִ ָ ּשׁ ֶרת ׁשֶ ְלּתָ ָהִאּגֶ ְבָך ִאם ִקּבַ ִמְכּתָ ְרּתָ ּבְ ִהְזּכַ

י. י ַחּיִ ֶהָעַבר, ַעל ְיֵדי ַרּבִ

תֹוכֹו ָהָיה  ם ּבְ ֶרת ֵאֶליָך. ּגַ ָידֹו ִאּגֶ י ּבְ ין, ּוָמַסְרּתִ ֶרְך טּוְלְטׁשִ ַסע ְלַאֶדעס ּדֶ ּנָ ָנָתן ֶצעִסיס ׁשֶ
יַע  ּגִ ּיַ י ֶאְפַרִים ֵנרֹו ָיִאיר. ְוָהָיה ֵמָהָראּוי ׁשֶ אק ְלַרּבִ ַלח ִלְקרּוִמיְנְטׁשַ ׁשְ ּתִ ֶרת ׁשֶ ָרצּוף ִאּגֶ

ִנים  ל ּפָ ה, ַעל ּכָ דֹול ִמּזֶ ִני ֵמֶהם ְוַצֲעִרי ּגָ ה לֹא הֹוַדְעּתַ יֹום ג', ְוַאּתָ רֹות ָהֵאּלּו ּבְ ְלָיְדָך ָהִאּגְ

ְבָך ְלַבֲערֹו ְוֵאיִני יֹוֵדַע ֵאיֶזה  ִמְכּתָ ַתְבּתָ ּבְ ּכָ ֶ ה. ַרק ִנְפֵלאִתי ַמה ּשׁ ד ְלהֹוִדיֵעִני ִמּזֶ ְרֶאה ִמּיָ ּתִ

ְדָבֶריָך  ּבִ ְוֶהֱחִייַתִני  ָעִמים.  ּפְ ֵני  ׁשְ ּוְקָראִתיו  ֱאֶמת,  ְבֵרי  ּדִ ַהּכֹל  ה  ַרּבָ ַאּדְ ּבֹו,  ב  ִנְכּתַ סֹוד 

ְמֵהָרה,  ְלטֹוָבה  ָך  ִלּבְ ֲאלֹות  ִמׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ א  ַמּלֵ ּיְ ׁשֶ ן  ִיּתֵ ִמי  ֱאֶמת.  ּבֶ ָך  ּבְ ִמּלִ ַהּיֹוְצִאים 

ֱאֶמת  ה ִנְכסֹף ִנְכַסְפּתָ ָלֶזה. ַאְך ּבֶ ּמָ ר ֶזה ּכַ ֲאׁשֶ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ּכַ ר ּבֶ ׁשֵ ה ִלְהיֹות ִאיׁש ּכָ ְזּכֶ ּתִ ׁשֶ

ּסּוִפין  ים ַמֲעלֹות ָהָרצֹון ְוַהּכִ דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ ְמבָֹאר ּבִ ְעּגּוִעים ְיָקִרים ְמֹאד, ּכַ ּסּוִפין ְוַהּגַ ם ַהּכִ ּגַ

ָכל יֹום. ה ּבְ ּפֶ ּזֹוִכים ְלָפְרָטם ּבַ ׁשֶ ְפָרט ּכְ ה, ּבִ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ָכל יֹום. ְוַתְכִריַח ַעְצְמָך  ה ּבְ ּפֶ ה ּבַ ָ ְקֻדּשׁ ּסּוִפין ּדִ ר ַהּכִ ה ְלַדּבֵ ֶדֶרְך ַהּזֶ ִני ַוֲחַזק ֵליֵלְך ּבְ ֲחַזק ּבְ
ָך ְיָקִרים ְמֹאד  ּלְ ּבּוִרים ׁשֶ ם ַהּדִ הּוא ּגַ ֵאיְך ׁשֶ יל ַעְצְמָך ָלֶזה. ְוַתֲאִמין ׁשֶ ְמֹאד ְלַהְרּגִ

ל ָהעֹוָלמֹות ִעם  י ּכָ ְתָך. ּכִ ם ִלְתִפּלָ ה ּגַ ַרֲחָמיו ִמְתַאּוֶ ַרְך ּבְ י הּוא ִיְתּבָ ַרְך, ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ֵעיֵני ַהּשׁ ּבְ

ִמיד, ֵאין עֹוֶלה ֶאְצלֹו  ֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ּתָ ַרְך ּבְ עֹוְבִדים אֹותֹו ִיְתּבָ דֹוָלה ׁשֶ ל ֲעבֹוָדָתם ַהּגְ ּכָ

ֶזה ָהעֹוָלם,  ּבְ ה ׁשֶ ָפל ַהּזֶ ָ ן ָאָדם ַהּשׁ ל ּבֶ ה ַאַחת ׁשֶ יָחה ַאַחת ּוְתִפּלָ ֶנֶגד ׂשִ ָלל, ּכְ ַרְך ּכְ ִיְתּבָ

יו  י ְמַרֲחָמם ְיַנֲהֵגם ְוכּו' )תניינא ז'(. ְוִאם ָהָאָדם ָנמֹוְך ְמֹאד ַעל ְיֵדי ַמֲעׂשָ ַהּתֹוָרה ּכִ ְמבָֹאר ּבְ ּכַ

ַרְך ְועֹוֵבד ֵאיֶזה ֲעבֹוָדה,  יָחתֹו ְלָפָניו ִיְתּבָ הּוא ְמָפֵרׁש ׂשִ ׁשֶ א ּכְ ַרּבָ ֵאיָנם עֹוִלים ָיֶפה, ַאּדְ ׁשֶ

ִכים ַלֲעבֹוָדתֹו  ָהְרחֹוִקים ְמֹאד ִנְמׁשָ ׁשֶ ַרְך ּכְ בֹודֹו ִיְתּבָ ר ּכְ י ֶזה ִעּקַ ֵעיָניו יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ּכִ ָיָקר ּבְ

ים )קמא י'(  דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ ֱאַמר ּבִ ּנֶ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ים. ְוַתֲאִמין ׁשֶ דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ ְמבָֹאר ּבִ ַרְך, ּכַ ִיְתּבָ

ם  ָרֵאל )שם י"ז( ֶנֱאַמר ּגַ ִיׁשְ ּבְ חּות ׁשֶ ם ִעם ַהּפָ ֵאר ּגַ ַרְך ִמְתּפָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֲארּות ׁשֶ ִמּגֶֹדל ַהִהְתּפָ

ִני  ּלֹא ָעׂשַ ִכינּו ׁשֶ ּזָ ָכל יֹום ׁשֶ ָכל עֹז ּבְ ֹמַח ּבְ ָכל ַהּכֹחֹות ִלׂשְ ְכִריַח ַעְצְמָך ּבְ ָעֶליָך. ּוְביֹוֵתר ּתַ
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שז ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

ר  ה ִאי ֶאְפׁשָ ֵרינּו. יֹוֵתר ִמּזֶ יָלנּו ִמן ַהּתֹוִעים ְוכּו', אּון ַטאֶקי ָפאְרט ]ּוְבָכל זֹאת[ ַאׁשְ ּגֹוי ְוִהְבּדִ

ִבי ֶזה. ָלח ִמְכּתָ י ֵאיִני יֹוֵדַע ִעם ִמי ִיְהֶיה ִנׁשְ ֶדה, ּכִ ֵני ַהּשָׂ ה ַעל ּפְ ְלַהֲאִריְך ַעּתָ

ה ִליׁשּוָעה. ַעְדֶכם ּוְמַצּפֶ יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

ָהָיה  ַהּכֹל  ֲאָבל  ִריָאה,  ַהּבְ ַקו  ּבְ ָהִייִתי  לֹא  ֶהָעַבר  בּוַע  ׁשָ ּבְ י  ּכִ ע  ּדַ ִריאּוִתי,  ּבְ ְואֹודֹות 
דּוַע ְלָך, ַאְך ֵמעֹוִדי לֹא  ּיָ ּכַ ָבר  ׁש ִלי ִמּכְ ּיֵ ַעִים ַרֲחָמָנא ִלְצַלן ׁשֶ ּמֵ ּבַ חּוׁש  ֵמַהּמֵ

ה  ֵמַעּתָ ְמֵרִני  ְוִיׁשְ ָעַלי  ְיַרֵחם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶהָעַבר.  בּוַע  ׁשָ ּבְ מֹו  ּכְ ְך  ּכָ ל  ּכָ ְזַמן  ְך  ִנְמׁשָ ָהָיה 

ר ַלֲעבֹר  ִאי ֶאְפׁשָ ָעה רֹוִאין ׁשֶ עֹוָלם. ּוְבָכל ֵעת ְוׁשָ ּבָ ים ׁשֶ ל ֶהֳחָלִאים ּוֵמחּוׁשִ ֵמֹחִלי ֶזה ּוִמּכָ

ֵמֲאדֹוֵננּו  ְלנּו  ּבַ ּקִ ׁשֶ ֱאֶמת  ּבֶ ַהּתֹוָרה  ְרֵכי  ּדַ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָרִכים  ַהּדְ י  ּפִ ַעל  ִאם  י  ּכִ ָהעֹוָלם  ֶזה 

ּבּור ָראּוי ָלנּו לֹוַמר ִאְלָמֵלא ָלא ָאֵתיָנא ְלָעְלָמא ְוכּו'.  ּבּור ְוּדִ ל ּדִ נּו ַז"ל, ַעל ּכָ מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

ַבר ָעֵלינּו ֶוֱאֶמת ה' ְלעֹוָלם ְוכּו'. ר ַחְסּדֹו ּגָ ַדּבֵ ַמה ּנֹאַמר ַמה ּנְ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

ְוַהחֹוַלַאת ָהָיה לֹו עֹוד  ִנְסַּתֵּלק ִּבְׁשַנת תר"ה,  ִלְצַלן  ַרֲחָמָנא  ַהַּנ"ל  ִּכי ֵמַהחֹוַלַאת  ]ָאַמר ַהַּמְעִּתיק, ְּדעּו 

ַנֲחָלה  ִׁשְבֵרנּו  ַעל  ָלנּו  ֶזה, אֹוי  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשִּנְסַּתֵּלק  ַעד  ִהְתַּגְּבָרה  ִזְקָנתֹו  ּוְלֵעת  ַאְרָּבִעים,  ֶּבן  ֶׁשָהָיה  ִמּקֶֹדם 

ַמּכֹוֵתינּו, ֲחָבל ַעל ְּדַאְבִּדין ְוָלא ִמְׁשַּתְּכִחין, ְוַרק זֹאת ֶנָחָמֵתנּו ְּתִהָּלה ָלֵאל ַחי ַעל ַהְּפֵלָטה ַהִּנְׁשֶאֶרת ָלנּו 

ְלֵזֶכר עֹוָלם, ֵהן ֵהָּמה ִמְכָּתָביו ַהְּקדֹוִׁשים ּוְסָפָריו ַהְּקדֹוִׁשים, ְּתִהָּלה ְלֵאל ַחי[

רח

ְסֵלו תקצ"ו ֶנעְמרֹוב. ם, יֹום ג' ב' ּכִ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ּבְ

ט  אְטׂשְ ְבָך ַעל ְיֵדי ַהּפָ יַע ֵאַלי ִמְכּתָ ת. ּוְביֹום א' ִהּגִ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ֶרת ּבְ י ְלָך ִאּגֶ ַלְחּתִ ָבר ׁשָ ּכְ
ְרּתָ ִעם ר' ַנְחָמן ֶנֶכד ֲאְדמֹו"ר  ּבַ ּדִ ַתְבּתָ ׁשֶ ּכָ ֶ ]ַהּדַֹאר[ ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת. ּוִבְפָרט ַמה ּשׁ

ַעם, ְוִתְהֶיה ַמְמִציא ֶאת ַעְצְמָך ֵאָליו.  ָכל ּפַ ר ִעּמֹו ּבְ ל ְלַדּבֵ ּדֵ ּתַ ְרֶאה ְלִהׁשְ ְחֶיה, ּתִ ּיִ ַז"ל ׁשֶ

ֶזה. ִבין ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבָ ּוֵמֵאֶליָך ּתָ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי רטִמְכּתְ ְּתְמִמשח ֵב ת י סי ז"

בּוַע  ּוְבׁשָ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ִריָאה  ַהּבְ ַקו  ּבְ ֲאִני  ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ׁשֶ ְלָך  י  ַתְבּתִ ּכָ ּוְכָבר 
ֶהֱאִריְך ְזַמן  ָבר ַאְך ׁשֶ י ִמּכְ ּלִ חּוׁש ׁשֶ לֹום. ַרק ַהּמֵ ֶהָעַבר לֹא ָהָיה ִלי חֹוַלַאת ַחס ְוׁשָ

ְמֵרִני  ְוִיׁשְ ָעַלי  ְיַרֵחם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶהָעַבר.  ת  ּבָ ׁשַ קֶֹדם  ֵמָעַלי  ָסר  ה'  ּוְבֶחְמַלת  יֹוֵתר.  ּבְ

ֶפׁש ּוְרפּוַאת  ֵאִני ְרפּוַאת ַהּנֶ עֹוָלם, ְוִיְרּפָ ּבָ ל ִמיֵני ֹחִלי ּוַמְכאֹוב ׁשֶ ה ֵמחֹוַלַאת ֶזה, ּוִמּכָ ֵמַעּתָ

ה ָלֵאל ָהיּו ֶאְצִלי אֹוְרִחים ַעל  ִחיָצה. ּוְתִהּלָ ַנאי ְלַהֲאִריְך ִמּגֶֹדל ַהּנְ ה ֵאין ּפְ ַהּגּוף. ָיֵתר ִמּזֶ

י לֹא ָתְמנּו  ר ֲעָזָרנּו ַעד ּכֹה, ְוַחְסֵדי ה' ּכִ ם ֲאׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ ְבֵרי ֱאֶמת. ּבָ ְרנּו ּדִ ת ֶהָעַבר, ְוִדּבַ ּבַ ׁשַ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ְפָלאֹות ׁשֶ ֹגֶדל ַהֲחָסִדים ְוַהּנִ ָכל יֹום, ּבְ ִני ַוֲחַזק ְלַהֲחיֹות ַעְצְמָך ּבְ ְוכּו'. ֲחַזק ּבְ

ם ָקְבעּו ָלנּו ֲחַז"ל לֹוַמר  ּלֹא ַעל ִחּנָ ָכל יֹום ָויֹום, ְוַתֲאִמין ׁשֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבְ ַמְפִליא ִעם ּכָ

ּוִמי  ְוכּו'.  ֵעת'  ָכל  ּבְ ׁשֶ ְוטֹובֹוֶתיָך  ִנְפְלאֹוֶתיָך  ְוַעל  נּו  ִעּמָ יֹום  ָכל  ּבְ ׁשֶ יָך  ִנּסֶ 'ַעל  יֹום  ָכל  ּבְ

ים ָקִמים ָעֵלינּו  ַרּבִ ְפָרט ֲאַנְחנּו ׁשֶ ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה, יּוַכל ִלְראֹות ְקָצת, ּבִ ים ֵלב ָלֶזה ּבֶ ׂשִ ּמֵ ׁשֶ

ָרה ִלְרָוָחה  רֹות ְלַגְמֵרי ִמּצָ ְקָוה ָלֵצאת ֵמַהּצָ ָדם. ְוַלה' ַהּתִ יֵלנּו ִמּיָ רּוְך הּוא ַמּצִ דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ

דֹוָלה, ְוִיְראּו ׂשֹוְנֵאינּו ְוֵיבֹשּׁו ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה. ּגְ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך, ָנָתן ִמּבְ ּדִ

בֹוד מֹוֵרנּו  ִתיק ּכְ י ּוְלָבִבי ַהּוָ ַנְפׁשִ ה, ּוִבְפָרט ִליִדיִדי ּכְ ַאֲהָבה ַעּזָ לֹום ַרב ּבְ לֹוֵמנּו ׁשָ י ׁשְ ְלָכל ַאְנׁשֵ

יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה. נּו ֵזֶכר ַצּדִ ָהַרב ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר, ֶנֶכד ֲעֶטֶרת רֹאׁשֵ

רט

ֵצא תקצ"ו ֶנעְמרֹוב. ם, אֹור ְליֹום ד' ַוּיֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ּבְ

י  ּנֹוַדע ִלי ַעל ְיֵדי ַרּבִ ַדע ׁשֶ ֵעת ּתֵ ַתְבּתָ יֹום ד' ּתֹוְלדֹות. ּכָ ּכָ ב ׁשֶ ְכּתָ ָך ַהּמִ י ִמּמְ ְלּתִ ּבַ ּקִ ע ׁשֶ ּדַ
עְמרֹוב.  ים ָנָתן ֶצעִסיס ִמּנֶ י ַחּיִ י ְלָך ַעל ְיֵדי ַרּבִ ַלְחּתִ ָ ּשׁ ֶרת ׁשֶ ָהִאּגֶ עְרג ׁשֶ מּוֵאל ַווְייְנּבֶ ׁשְ

ין,  ָנְסעֹו ִמּטּוְלְטׁשִ ר ּבְ ֶרת ְוִנְזּכַ ַכח ִלְמסֹר ְלָך ָהִאּגֶ "ל ׁשָ ים ָנָתן ַהּנַ י ַחּיִ י ַרּבִ א ִליֵדי ָזִרים. ּכִ ּבָ

ַבאְרְטִניק, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ֵהיָכן ֵהם.  ֶרת ּבְ ָחה ָהִאּגֶ ַלח ְלָך ַעל ְיֵדי ֵאיֶזה ִאיׁש. ּוְכָבר ִנְפּתְ ְוׁשָ

ה  ּמֶ ׁש ּבַ ּיֵ ה ְלִהְתּבַ ּמֶ ה ָלֵאל ֵאין ִלי ּבַ ִהּלָ י ּתְ ה, ֲאָבל זֹאת ֶנָחָמִתי, ּכִ י ֵיׁש ִלי ַצַער ִמּזֶ ְוִאם ּכִ

י  ְרּתִ ִהְזּכַ ַרק  ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ָאָדם  ׁשּום  ַעל  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ם  ׁשָ י  ְרּתִ ּבַ ּדִ לֹא  י  ּכִ ם,  ׁשָ י  ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ

ה  ְכָלִלּיּות ּוִבְפָרִטּיּות ְוכּו'. ּוְתִהּלָ ָכל יֹום ּבִ ָאֵתי ּבְ ָעְלָמא ּדְ ּה ּבְ ְבּתֵ ָקא ַמֲחׁשַ ֶאְתֶכם ְלַאְדּבָ

ְך לֹא ָהִייִתי  בֹוא ִליֵדי ּכָ ּיָ י ֵכן ִאם ָהִייִתי יֹוֵדַע ׁשֶ ָלל. ַאף ַעל ּפִ ׁש ּכְ ּיֵ ֶזה ֵאין ָלנּו ְלִהְתּבַ ָלֵאל ּבָ
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ְרֵכי ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו  אי ַהּכֹל ְלטֹוָבה, ּוִמי יֹוֵדַע ּדַ ַוּדַ ִדיֲעַבד ּבְ ח, ַאְך ּבְ ּלָ ִבי ִליֵדי ְמׁשֻ מֹוֵסר ִמְכּתָ

ׁשֹו  ֶזה, ּוְתַבּקְ ָעַבר ּבָ ֶ "ל ְותֹוִדיַע לֹו ַמה ּשׁ ים ָנָתן ַהּנַ י ַחּיִ ְרֶאה ִלְכּתֹב ְלַרּבִ ה ּתִ ַרְך. ַעּתָ ִיְתּבָ

ה. יָגם, ַוה' ַהּטֹוב ַיֲעׂשֶ ב, אּוַלי ּתּוַכל ַלֲחזֹר ְלַהּשִׂ ְכּתָ ְכּתֹב ְלָך ְלִמי ָמַסר ַהּמִ ּיִ ׁשֶ

ין ּוָבִאין.  ְמׁשִ ה ְמַמׁשְ ַרְך, ִויֵמי ֲחֻנּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ִריָאה ּבְ ַקו ַהּבְ ה ָלֵאל ֲאִני ּבְ ּוְתִהּלָ
נּו  ה ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ּלָ ּגִ ִית ׁשֶ ת ַהּבַ ָנה ִעְנַין ֲחֻנּכַ ָנה ְוׁשָ ה ְבָכל ׁשָ אי ַנֲעׂשֶ ּוְבַוּדַ

ל סֹוף  י ֲהלֹא סֹוף ּכָ ּפּוִרים ְוכּו'. ּכִ ל יֹום ַהּכִ ַלח ָנא ׁשֶ ִפי ַהּסְ ּכְ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה )תניינא תורה ז'(, ׁשֶ

ָנה  "ל. ְוָכל ׁשָ ִחיַנת ַהּנַ ְנָינֹו ִיְהֶיה ַעל ְיֵדי ּבְ ָיֵמינּו, ְוָכל ּבִ ְמֵהָרה ּבְ ׁש ּבִ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ אי ִיּבָ ַוּדַ ּבְ

ְהֶיה  ּיִ ָנה, ָצִריְך ׁשֶ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ן ּבְ ָלם ְמֵהָרה. ְוַעל ּכֵ ְהֶיה ִנׁשְ ּיִ ָנה ִנְבֶנה ְמַעט ְמַעט, ַעד ׁשֶ ְוׁשָ

ה  ּפּור. ְוַגם ַעּתָ ל יֹום ּכִ ַלח ָנא ׁשֶ ִפי ַהּסְ ִית, ְוֶזה זֹוֶכה ּכְ ת ַהּבַ ֲחֻנּכַ ָרֵאל ֵחֶלק ּבַ ׂשְ ְלָכל ֶאָחד ִמּיִ

ם  ֵ ָכל יֹום ְצִריִכין ָלׁשּוב ְלַהּשׁ י ּבְ ּפּור. ּכִ ל יֹום ּכִ ַלח ָנא ׁשֶ ל ַהּסְ ְתַקּבֵ ּיִ ל ׁשֶ ּלֵ ֲעַדִין ְצִריִכין ְלִהְתּפַ

זֹוִכין  ֵכן  ּוְכמֹו  ּה.  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ יִכין  ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ ּפּור  ּכִ יֹום  ת  ַ ְקֻדּשׁ ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ

תֹו  ֻדּלָ ה ּגְ ן ְוַתְלִמיד ְלהֹוִדיַע ְלָדֵרי ַמְעָלה ּוְלָדֵרי ַמּטָ ִחיַנת ֶהָאַרת ּבֵ הּוא ּבְ ִית, ׁשֶ ת ַהּבַ ַלֲחֻנּכַ

מֹוִכים ְמֹאד ְמֹאד,  ֵפל ְלָכל ַהּנְ ָ ֶזה ָהעֹוָלם ַהּשׁ ר הּוא ְלהֹוִדיַע ּבְ ַרְך ְוכּו'. ְוָהִעּקָ ּוַמְלכּותֹו ִיְתּבָ

נּו ׁשֹוְכֵני ָעָפר" ְוכּו' ְוכּו'. ְבִחיַנת "ָהִקיצּו ְוַרּנְ בֹודֹו, ּבִ י ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ּכִ

ָבִרים נֹוָרִאים  ֵעיֵניֶכם ּדְ ְלָבב[, ַאל ַיְזִקינּו ּבְ רּוֶדער ַהאְרִציֶקער ]ַאָהּה! ָאִחי ַהּנִ ַוואְלד ּבְ ּגִ
ים ֶאְצִלי ְלַגְמֵרי, ְוֵאיִני  ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ֵהם ֲחָדׁשִ ֱאֶמת ּבְ ה. ּבֶ ֵאּלֶ ים ּכָ ֲחָדׁשִ

ה, ּוֻמְכָרִחים ְלָכל ָאָדם  ֵאּלֶ ים ּכָ ה ִחּדּוׁשִ ֵאּלֶ א ַעל ִנְפָלאֹות ּכָ ּלֵ ִהְתּפַ י ִמּלְ ְעּתִ יַח ּדַ ָיכֹול ְלַהּסִ

ִכינּו  ּזָ ֵרינּו ׁשֶ הּוא ְוכּו'. ַאׁשְ ל ָמקֹום ׁשֶ ְמֹאד ְמֹאד ְלַהֲחיֹותֹו ּוְלעֹוְררֹו ְוַלֲהִקיצֹו ְוַלֲהִקימֹו ִמּכָ

ק  י ְלִהְתַאּפֵ ֶדה. ַאְך לֹא ָיכְֹלּתִ ֵני ַהּשָׂ ר ְלַהֲאִריְך ַעל ּפְ ה ִאי ֶאְפׁשָ ל זֹאת. ָיֵתר ִמּזֶ ֹמַע ּכָ ִלׁשְ

ְלַבְבֶכם  ּבִ ם  רֹשֶׁ ֲעׂשּו  ּיַ ׁשֶ ָרצֹון  ְיִהי  ה.  ַהְרּבֵ ֲחִזיִקים  ַהּמַ ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ּדְ ְמַעט  יְרָך  ַהְזּכִ ִמּלְ

א ָלֶנַצח. ֶזה ּוַבּבָ ֱאֶמת ּוִבְתִמימּות, ְלַמַען ִייַטב ָלֶכם ָלַעד ּבָ יטּות ּבֶ ְפׁשִ ָמם ּבִ ְלטֹוָבה ְלַקּיְ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

יק ְוָקדֹוׁש  נּו ֵזֶכר ַצּדִ לֹוֵמנּו. ּוִבְפָרט ְלֶנֶכד ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ לֹום ּכָ ׁשְ ְוִתְפֹרס ּבִ
ֵצהּו, עֹוְרֵרהּו ַוֲהִקיֵצהּו.  ֵקהּו ְוַאּמְ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר ַחּזְ ִלְבָרָכה ָהַרּבָ

ִבי  ְרֶצה ּתּוַכל ְלַהְראֹות לֹו ִמְכּתָ ין, ְוִאם ּתִ ין ִמן ּדֵ לּו ּדֵ ה ּוְתַקּבְ ם ַאּתָ ְתעֹוֵרר ּגַ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּתִ

ה. ֲעׂשֶ ֶזה, ּוְכָחְכָמְתָך ּתַ
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רי

ֵצא תקצ"ו ֶנעְמרֹוב. ַרְך, יֹום ד' ַוּיֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

י  ּתִ רּוְך ֵנרֹו ָיִאיר, ּוְלּבִ ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ּבָ ְפָלג ַהּוָ ְבִני, ָהַאְבֵרְך ַהּמֻ לֹום ַלֲאהּוִבי ֲחָתִני ֲחִביִבי ּכִ ׁשָ

ְחֶיה. ייְנִדיל ּתִ ר ׁשֵ ִתי ֶאְסּתֵ ְחֶיה, ּוְלֶנְכּדָ ה ִציְרל ּתִ נּוָעה ָמַרת ַחּנָ ַהּצְ

ִים  ּנַ ִ ֵאב ַהּשׁ ְחֶיה, ִמּכְ י ּתִ ּתִ דֹול ִמּבִ ת ֶהָעַבר, ְוָהָיה ִלי ַצַער ּגָ ּבַ י קֶֹדם ׁשַ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ם  ֵ ַהּשׁ ּוָברּוְך  ְיַרֵחם.  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְוִטְלטּוֵלינּו  ֲאגֹוֵתינּו  ּדַ ַעל  ּנֹוַסף  ׁשֶ ּה,  ּלָ ׁשֶ

ל ֹחִלי  ה ִמּכָ יָלּה ֵמַעּתָ ַרְך ְיַרֵחם ְוַיּצִ ם ִיְתּבָ ֵ ֵאָבּה. ַהּשׁ ַסק ּכְ ּפָ בּוַע זֹאת ׁשֶ ׁשָ י ּבְ ַמְעּתִ ר ׁשָ ֲאׁשֶ

לֹום ָהעֹוֶלה ַעל ַהּכֹל ָאֵמן. ים, ְוׁשָ ְרָנָסה ְוַחּיִ ן ָלֶכם ּפַ ּוַמְכאֹוב ּוֵמחּוׁש. ְוִיּתֵ

ְכִלית.  ׁשּוָקְתָך ֶאל ַהּתַ י ָרִאיִתי ּתְ ְבָך, ּכִ ִמְכּתָ ַתְבּתָ ּבְ ר ּכָ ָבֶריָך ֲאׁשֶ ְוִהּנֵה ְמֹאד ֶנֱהֵניִתי ִמּדְ
אי לֹא  ַוּדַ ּבְ ל ָיֶמיָך ְלִיְרָאה ֶאת ה' ְוִלְבטַֹח ּבֹו, ׁשֶ ֱאֶמת ּכָ ן ְוָהָיה ְלָבְבָך ֶזה ּבֶ ִמי ִיּתֵ

י ַחְסֵדי ה' לֹא ָתְמנּו ְוכּו'. נּו. ּכִ ּלָ ַיֲעזֹב ֶאְתֶכם ְוֶאת ּכֻ

עּוִרים,  ַהּנְ ֵני  ּבְ ָאר  ׁשְ ִעם  ְוִנְצחֹונֹות  ִוּכּוִחים  ּבְ ִלְכנֹס  ִלְבִלי  ֲחִביִבי  ִני  ּבְ ה  ֵמַעּתָ ֵהר  ְוִהּזָ
ה ַמֲחלֶֹקת ְוִסְכסּוִכים  ּמָ ְך ּכַ ה ִנְמׁשָ עּוִרים. ּוִמּזֶ ֵני ַהּנְ ֶדֶרְך ּבְ ם ֵהם ַנְצָחִנים ּכְ ּגַ ׁשֶ

ֲעַדִין לֹא  ִמים ֲעכּוִרים ׁשֶ חֹון הּוא ִמּדָ ּצָ ַהּנִ י  ּכִ ֶרְך ָהֱאֶמת,  ּוַמְפִסיִקים ְמֹאד ִמּדֶ ַהּמֹוְנִעים 

ִמימּות  ַהּתְ ֶאל  ַעְצְמָך  יְך  ְלַהְמׁשִ ַעְצְמָך  יל  ְרּגִ ּתַ ע"ה(.  )תורה  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ֶהם  ּבָ ָעַבד 

ָך,  ּבְ ִמּלִ ְלדּות  ַהּיַ ְרֵכי  ּדַ ֵלְך  ְוַהׁשְ יְנָך ְלֵבין קֹוְנָך,  ּבֵ יָחה  ְוׂשִ ה  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ֱאֶמת, ַלֲעסֹק ּבְ ּבֶ

י  לֹום. ּכִ ָלל. ַוֲאִפּלּו ָעַלי ָאסּור ְלָך ְלַהְרֵהר ַחס ְוׁשָ יֹות ַוֲחִקירֹות ּכְ ֻקׁשְ ְכנֹס ּבְ ּוִבְפָרט ְלַבל ּתִ

ֶדֶרְך ַהּתֹוָרה  ָנִתי ְרצּוָיה ֶאל ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ְלַהְדִריְך ֶאְתֶכם ּבְ ּוָ ל ּכַ ּכָ ַרְך יֹוֵדַע ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

דֹוׁש  נּו ַהּקָ ְוַרּבֵ י ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו  י ִמּפִ ְלּתִ ר ִקּבַ ֲאׁשֶ ּכַ ר ֵמעֹוָלם,  ֶדֶרְך ֲאבֹוֵתינּו ֲאׁשֶ ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ

ל  ַנת ּכָ ּוָ ָנִתי ְוֵכן ּכַ ּוָ ָך ֵהיֵטב ֶאל ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ַמה ּכַ ים ִלּבְ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה. ׂשִ ֵזֶכר ַצּדִ

הּוג  ַהּנָ ה  ַהְמֻדּמֶ בֹוד  ַהּכָ ִביל  ׁשְ ּבִ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ָנֵתנּו  ּוָ ּכַ ִאם  ֲעָסֵקינּו,  ִעְנַין  ּבְ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ

ָקְדֳקדֹו ָיכֹול  ׁש לֹו ֹמַח ּבְ ּיֵ ל ִמי ׁשֶ ַרְך יֹוֵדַע, ְוַגם ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ירּות. ַהּשׁ ִביל ֲעׁשִ ׁשְ יו אֹו ּבִ ַעְכׁשָ

ַנאי ְלַהֲאִריְך. ה ֵאין ּפְ ֶזה. ָיֵתר ִמּזֶ ה ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ים ֲאַנְחנּו ְוָאנִֹכי ִמּזֶ ה ָלֵאל ְנִקּיִ ִהּלָ י ּתְ ְלָהִבין, ּכִ

ְצִחית. ֱאֶמת ּוְבָתִמים ְלטֹוָבְתָך ַהּנִ ר ּבֶ ְבֵרי חֹוֶתְנָך ַהְמַדּבֵ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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ַרְך, הּוא לֹא ַיֲעזֹב ֶאְתֶכם,  ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֲאִמיִני ּבְ ְדֲאִגי, ּתַ ם ַאל ּתִ ֵ י ַהְיָקָרה, ְלַמַען ַהּשׁ ּתִ ּבִ
ְלַחן חֹוְתָנם, ְוַגם ֶזה ֵאין  ֻ ה ַאְבֵרִכים יֹוְרִדים ִמּשׁ ּמָ ם ּכַ ה ִמּכֶ ִלי ַעל ַהְלַמּטָ ּכְ ְסּתַ ּתִ

ֲאִגי ַדֲאַגת ָמָחר. ְמִעי ְבקֹוִלי, ְוַאל ּדַ ׁשְ ָלֶהם. ּתִ

ְתַיֵעץ  ּיִ ּנּו ׁשֶ י ִמּמֶ ׁשִ ַבּקְ ְכָנא ִיְהֶיה ּפֹה, ּתְ ִני ׁשַ ּבְ ׁשֶ ְרָנָסה, ַמה ּטֹוב ּכְ י ַמֲעַמד ּפַ ֲעׂשִ ְך ּתַ ּיָ ִאם ׁשַ
ְדַאִגי  ה ַאל ּתִ ְרָנָסה, ַרק ְלַמַען ה' ְלֵעת ַעּתָ הּוא ּפַ י ֵאיֶזה ׁשֶ ֲעׁשִ ּתַ ְך ׁשֶ ּיָ י, אּוַלי ׁשַ ִעּמִ

ְהִיי  ּתִ ִלְכּתֹוב,  ְזַמן  ׁשּום  ִלי  ֵאין  ְויֹוֵתר  ְרָנָסה,  ּפַ נֹוֵתן  ים  ַחּיִ ּנֹוֵתן  ׁשֶ ִמי  דֹול,  ּגָ ה'  ְכלּום, 

ֵמָחה. ִריָאה ּוׂשְ ּבְ

ים  ֵאין ָאנּו קֹוְרִעים ׁשּום ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ ַרְך, ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַני ָהֲאהּוִבים, טֹוב ְלהֹודֹות ְלַהּשׁ ּבָ
ָלֶכם  י  ָנַתּתִ ָבר  ּכְ ה'  רּוְך  ּבָ ִלְלֹמד,  הּו  ַמׁשֶ ֵיׁש  ה'  רּוְך  ּבָ אֹוָתם,  לֹוְמִדים  ָאנּו  ְוַגם 

רּוְך  ֶזה. ֵאין ָלנּו ּבָ ה ּכָ ִאיר ְירּוׁשָ עֹוָלם לֹא ָיכֹול ְלַהׁשְ ּבָ יר ׁשֶ ה טֹוָבה ְלעֹוָלם, ׁשּום ָעׁשִ ְירּוׁשָ

ׁש. ּיֵ ַמה ְלִהְתּבַ ה' ּבְ

ֱאֶמת. ר ּבֶ ְבֵרי ָאִביְך ַהְמַדּבֵ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ריא

ַלח תקצ"ו ׁשְ ם, יֹום ג' ַוּיִ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

לֹום ְוָכל טּוב. ְחֶיה, לֹו ּוְלֵביתֹו ׁשָ ּיִ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ִאם  ְלַנַחת.  ִלי  ְוָהָיה  ַהּיֹום,  ֲחצֹות  מֹו  ּכְ זֹאת  ָעה  ׁשָ ּבְ י  ְלּתִ ִקּבַ ֶאְתמֹול  ִמּיֹום  ְבָך  ִמְכּתָ
י ֵאין  י ּכִ עֹוֵבר ָעָליו, ַאְך ָיַדְעּתִ ֶ י ַעל ַצֲערֹו ֵמִעְנַין ַמה ּשׁ ָאְמָנם הֹוֶמה ָעַלי ִלּבִ

י ֵכן  ְרִאי ֶזה, ַאף ַעל ּפִ ִוין ְולֹא ְרִאי ֶזה ּכִ ין ׁשָ ל ַאּפִ ה. ְוִאם ָאְמָנם לֹא ּכָ ׁשּום ָאָדם ָנִקי ִמּזֶ

ָתם ִאם ֶלָעִתיד  ה. ּוִמן ַהּסְ ה ַהְרּבֵ ָכל יֹום, ַהְרּבֵ ֲעבֹר ָעָליו ּבְ ּיַ ֶהְכֵרַח ׁשֶ ּבְ ֶזה ׁשֶ ִוין ּבָ ן ׁשָ ּלָ ּכֻ

ל  אי עֹוֵבר ַעל ּכָ ַוּדַ ה ְוכּו'. ּבְ ַמְענּו ִמּזֶ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ָכל יֹום ּכַ ָעַבר ָעָליו ּבְ ֶ ל ַמה ּשׁ ידּו ָלָאָדם ּכָ ַיּגִ

ְרׁשּו ַעל  ּדָ ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )ברכות סא.( ׁשֶ ק ּבְ ים ִלּבֹו ְלַדְקּדֵ ׂשִ ּמֵ ה, ּוִמי ׁשֶ ָכל יֹום ַהְרּבֵ ֶאָחד ּבְ

ל ָהָאָדם,  ִציָרה ׁשֶ ר ַהּיְ ִעּקַ ְצִרי. ִנְמָצא ׁשֶ יֶצר", אֹוי ִלי ִמּיֹוְצִרי אֹוי ִלי ִמּיִ סּוק )בראשית ב, ז( "ַוּיִ ּפָ

הּוא 'אֹוי ִלי  ָכל יֹום, ׁשֶ ְלּבּול ּוִמְלָחָמה זֹאת ּבְ ְהֶיה ֻמְכָרח ִלְסּבֹל ּבִ ּיִ ְבִחיָנה זֹאת ׁשֶ הּוא ּבִ

ל  א ָראּוי ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו ַעל ּכָ ַרּבָ ל ָאָדם. ְוַאּדְ ְצִרי', ְוָכְך עֹוֵבר ַעל ּכָ ִמּיֹוְצִרי אֹוי ִלי ִמּיִ
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ָלל,  יׁש ּכְ ָבר ֵאינֹו ַמְרּגִ ּכְ י ֵיׁש ֶאָחד ׁשֶ י ָהאֹויֹו"ת ָהֵאּלּו. ּכִ ּתֵ יׁש ֲעַדִין ׁשְ ַמְרּגִ ֶ ֶזה ַמה ּשׁ ִנים ּבָ ּפָ

ָראּוי  ֵפרּוׁש, ׁשֶ נּו ַז"ל ּבְ ָאַמר ַרּבֵ עֹוֵבר ָעָליו. ּוְכמֹו ׁשֶ ֶ ל ַמה ּשׁ ָלל ִמּכָ ְוֵאין ִלּבֹו ָדֶוה ָעָליו ּכְ

ִלּקּוֵטי  ס ּבְ ְדּפַ ּנִ ֵאבֹו ְוכּו', ּכַ יׁש ּכְ ִנים ַמְרּגִ ל ּפָ ַעל ּכָ ֶ ַעְצמֹו ַמה ּשׁ ֶזה ּבְ ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו ּבָ

ה ֶאת ַעְצְמָך  ה ְמַחּיֶ ַאּתָ ַתְבּתָ ׁשֶ ּכָ ה ׁשֶ ּמֶ ְדָבֶריָך, ּבַ ה ָלֵאל ֶהֱחִייָתנּו ּבִ ְנָיָנא )תורה ס"ח(. ּוְתִהּלָ ּתִ

ַוֲהֹפְך  ֶהם  ּבָ ֲהֹפְך  ְלָך.  ָיֶפה  ְוָכְך  ה,  ּדָ ַהּמִ ְך הּוא  ּכָ י,  ּנִ ִמּמֶ ַמְעּתָ  ָ ּשׁ ׁשֶ ְוָהֵעצֹות  ּבּוִרים  ַהּדִ ּבְ

ֶהם ְוכּו'. ּבָ

ַסע ִמּפֹה  ּנָ ין ׁשֶ י ַנְחָמן ִמּטּוְלְטׁשִ י ַרּבִ ַמע ַהּכֹל ִמּפִ ל ָחָדׁש ְלהֹוִדיעֹו, ְוִיׁשְ ה ֵאין ּכָ ְלֵעת ַעּתָ
י  י ְלַרּבִ ַסְרּתִ ּמָ ִני ׁשֶ ל ּבְ ְבָך ֵמִעְנַין ַהּכֹוַבע ׁשֶ ִמְכּתָ ְרּתָ ּבְ ּלֹא ִהְזּכַ ֶאְתמֹול. ְוִנְפֵלאִתי ׁשֶ

ְבֵרי ֱאֶמת  ִביל ֶזה. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִהְרַוְחּתָ ֵאיֶזה ּדִ ׁשְ ִבי ַהּקֶֹדם ָהָיה ַרק ּבִ ֹפה, ְוָכל ִמְכּתָ ְזֵאב ּדְ

ל ַהֲחָפִצים  י ּכָ ָלל. ֲהלֹא ָיַדְעּתָ ּכִ יֵבִני ַעל ֶזה ּכְ ָך ַלֲהׁשִ ְמּתָ ִלּבְ ה לֹא ׂשַ ם, ְוַאּתָ י ׁשָ ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ

ְיָקִרים ְמֹאד,  ם  ּלָ ּכֻ י  ּלִ ׁשֶ ּוִבְפָרט ַהֲחָפִצים  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ל ָהָאָדם ָהרֹוֶצה ְלִהְתָקֵרב ַלַהּשׁ ׁשֶ

ל ֶזה. ְוֶהָעָבר  ִבין ּכָ י ֵמֵאֶליָך ּתָ ֶזה ּכִ ר ְלַהֲאִריְך ּבָ ם ְמֹאד ַלֲעבֹוַדת ה', ְוִאי ֶאְפׁשָ ּלָ ְונֹוְגִעים ּכֻ

"ל,  י ַנְחָמן ַהּנַ י ִעם ַרּבִ ְרּתִ ּבַ ר ּדִ "ל ְמֵהָרה, ְוַכֲאׁשֶ יַע ִלי ַהּכֹוַבע ַהּנַ ּגִ ּיַ ְרֶאה ׁשֶ ה ּתִ ַאִין. ַעּתָ

י ְמֹאד  ִני. ּכִ ט ֵחֶלק ׁשֵ ּפָ ן ִמׁשְ ד ַהֹחשֶׁ לַֹח ִלי ִמּיָ ם ְלָזֵרז ְמֹאד ְמֹאד, ִלׁשְ י אֹותֹו ַעל ֶזה. ּגַ ְוֵזַרְזּתִ

ָלל. ֶזה ּכְ ֲחרֹשׁ ּבָ ם ְלַבל ּתַ ֵ ֻמְכָרח ִלי, ּוְלַמַען ַהּשׁ

ח  ְפּתַ ּנִ ָהָיה ִלי ְיִדיָעה ׁשֶ י ְלָך, ׁשֶ ַתְבּתִ ָבר ּכָ ים ָנָתן, ּכְ י ַחּיִ י ַעל ְיֵדי ַרּבִ ַלְחּתִ ָ ּשׁ ֶרת ׁשֶ ָהִאּגֶ
ר זֹאת  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ְטָראמַוואֶסער  ַיֲעקֹב ׁשְ י  ַרּבִ ְיֵדי  ְוַהְיִדיָעה ָהָיה ַעל  ַבאְרְטִניק.  ּבְ

"ל, ַעל  י ַיֲעקֹב ַהּנַ יר ֶאת ָהִאיׁש ַרּבִ ה יֹוֵדַע ּוַמּכִ י ַאּתָ עְרג. ּוְלַדְעּתִ מּוֵאל ַווְיְנּבֶ י ׁשְ ִלְפֵני ַרּבִ

ֶרת. ְוִאם  ּיֹוִדיַע ְלָך ֵהיָכן ָהִאּגֶ ְרֶאה ְלָזֵרז ַעְצְמָך ְלִהְתַוֵעד ִעּמֹו, אּוַלי ּתּוַכל ִלְפעֹל ׁשֶ ן ּתִ ּכֵ

ה. ְוָאנּו ַמֲאִמיִנים  ָלם ּוְלהֹוִדיֵעִני ִמּזֶ ָכל ּכֲֹחָך ְלַקּבְ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ׁשְ אי ּתִ ַוּדַ ָלם, ּבְ ר ַלֲחזֹר ּוְלַקּבְ ֶאְפׁשָ

דֹוָלה קֶֹדם  י ָהָיה ִלי ְיִגיָעה ְוִטְרָחה ּגְ אי ַהּכֹל ְלטֹוָבה, ּכִ ַרְך, ּוְבַוּדַ ָרִטית ִיְתּבָ ָחתֹו ַהּפְ ּגָ ַהׁשְ ּבְ

יל  ִהְגּדִ ֵעָצה  "ִהְפִליא  ָיְצָאה  ה'  ֵמֵאת  ַהּכֹל  אי  ַוּדַ ּבְ ַאְך  "ל,  ַהּנַ ִבים  ְכּתָ ַהּמִ י  ַלְחּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ

ר  י ִאי ֶאְפׁשָ ָאנּו ַמֲאִמיִנים ּכִ ֶ ַבד ַמה ּשׁ ָבר, ִמּלְ ָכל ּדָ ָכל יֹום רֹוִאים ִנְפְלאֹות ה' ּבְ ה". ּבְ ּיָ ּתּוׁשִ

ִכינּו ִלְראֹות  ּזָ ׁשֶ ֵרינּו  ַאׁשְ ַרְך.  ִיְתּבָ בֹוָתיו  י ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחׁשְ ּכִ ָבר,  ּדָ ְלָהִבין ׁשּום  ְלָהָאָדם 

ּלֹו  ָהֵאין יֹוֵדַע ׁשֶ ָלל, ְוׁשֶ ֵאין יֹוְדִעים ּכְ ַעם ָאַמר ׁשֶ ַמְענּו, ּוְבָכל ּפַ ָרִאינּו ְוׁשָ ֶ ֹמַע ַמה ּשׁ ְוִלׁשְ

פּום  י הּוא ְלָכל ַחד ּכְ ְכָתב, ּכִ ר ְלָבֵאר ּבִ ּלֹו. ְוָכל ֶזה ִאי ֶאְפׁשָ הּוא ִחּדּוׁש יֹוֵתר ֵמַהְיִדיָעה ׁשֶ

נּו  ּבָ ִהְכִניס  ה  ַהּזֶ ְפָלא  ַהּנִ ִעְנָין  ם  ּגַ ׁשֶ ָזִכינּו,  ַרְך  ִיְתּבָ ַרֲחָמיו  ּוְבעֶֹצם  ּה.  ִלּבֵ ּבְ ֵער  ְמׁשַ ּדִ ַמה 

ְך,  ּכָ ַאַחר  ם  ִסּיֵ י  ּכִ עֹוָלם.  ּבָ ׁשֶ ַהְיִרידֹות  ָכל  ּבְ ֲאִפּלּו  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ָלנּו  ִנְצָרְך  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ
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תֹו ֵאין ֵחֶקר  ְגֻדּלָ ּלִ ַפל ְוכּו' ֲאָבל ְוכּו', ַהְיינּו ׁשֶ ּנָ ל ֶאָחד ָנַפל ְלָמקֹום ׁשֶ ּכָ ם ְוכּו' ׁשֶ ַוֲאִפּלּו ַאּתֶ

ר  רּוִעים ְוכּו'; ְוָהִעּקָ ּגְ ּבַ רּוִעים ׁשֶ ְקָוה ְלַאֲחִריֵתנּו ֲאִפּלּו ְלַהּגְ ן ֵיׁש ּתִ ָלל, ַעל ּכֵ ְוֵאין יֹוְדִעין ּכְ

ָכל יֹום. ְולֹא ָעָלה ַעל  ל ֶזה ּבְ ֲחנּוִנים ְוכּו'. ְזכֹר ּכָ ָעָקה ּוֵמַהּתַ ּלֹא ִיְתָיֵאׁש ַעְצמֹו ִמן ַהּצְ ׁשֶ

ָך ַהּטֹוב ֶאל ָהֱאֶמת, ִהְכִריַחִני  ׁשּוָקְתָך ְוַתְבֵעַרת ִלּבְ ה, ַאְך עֶֹצם ּתְ ה ַעּתָ י ִלְכּתֹב ְלָך ִמּזֶ ְעּתִ ּדַ

ים  ּיִ ָבֵרינּו ָהֲאִמּתִ ְנסּו ּדְ ּכָ ּיִ ֱאֶמת, ׁשֶ ל ַהֲחֵפִצים ּבָ ל ֶזה. ַוה' ָיִאיר ֵעיֶניָך ְוֵעיֵני ּכָ ִלְכּתֹב ְלָך ּכָ

ֵער. ר ֵאין ְלׁשַ ָבִרים ִנְפָלִאים ְמֹאד ְמֹאד ֲאׁשֶ י ֵהם ּדְ ם, ּכִ ִלּבָ ּבְ

א ָלֶנַצח. ֶזה ּוַבּבָ ָך ּבָ ֹמַח ּבְ ה ִלׂשְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו  י ָהַרּבָ ְפָרט ִליִדיד ַנְפׁשִ ה. ּבִ ה ְוַעּזָ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
ה. ִחְזקּו ְוִאְמצּו  ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ ם ֲאֵליֶכם ֶנֶאְמרּו ּכָ ְמׁשֹון ֵנרֹו ָיִאיר. ּגַ ָהַרב ׁשִ

ים  ה ּוַמֲעׂשִ י ִאם ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ָאר ָלָאָדם ּכִ ה ֲהֵבל ֲהָבִלים ְוכּו', ְוֵאין ִנׁשְ י ָהעֹוָלם ַהּזֶ ְוכּו', ּכִ

ִלי ׁשּום ָסֵפק,  רּור ְוָצלּול ּבְ מּור ּבָ י ֵכן הּוא ֱאֶמת ּגָ טֹוִבים. ְוִאם ַהּכֹל יֹוְדִעים זֹאת, ַאף ַעל ּפִ

ְעָיה )ִסיָמן מ'( "קֹול ָאַמר ְקָרא" ְוכּו'  ְיׁשַ י ּבִ ָכל יֹום ָויֹום. ְוַהּיֹום ָלַמְדּתִ ּוְצִריִכים ִלְזּכֹר זֹאת ּבְ

ָבר  ָחִציר ְוכּו'. ּדָ ָתם ְוִתְהֶיה ּכֶ ֻדּלָ ָהֵפְך ּגְ יִהים ּתֵ ְגּבִ ל ַהּמַ "י ּכָ ִ ר ָחִציר", ּוֵפֵרׁש ַרּשׁ ּשָׂ ל ַהּבָ "ּכָ

ן  ָלְמִדי זֹאת. ִמי ִיּתֵ ֲחָדׁשֹות ּבְ ֵעיַני ּכַ ר ָחִציר, סֹוף ָאָדם ָלמּות ְוכּו'. ְוָהָיה ּבְ ׂשָ ל ַהּבָ ַאֵחר ּכָ

יר  י ַיֲעׁשִ יְראּו ּכִ ֱאֶמת ּוִבְתִמימּות, ְוַאל ּתִ ה ּבֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ ֱאֶמת ְלָכל ַהּדְ ֶכם ּבֶ ימּו ִלּבְ ׂשִ ּתָ ׁשֶ

ָפִרים  ל ַהּסְ ּכָ ָכל ֵעת ׁשֶ ים ִלּבֹו ֶאל ָהֱאֶמת, רֹוֶאה ּבְ ׂשִ ּמֵ י ׁשֶ ּמִ ִאיׁש ְוכּו'. ְוַהּיֹום ָרִאיִתי ׁשֶ

ּכִֹחי  ָכל  ּבְ ק  ֲאִני ִמְתַאּפֵ ה  ִמּזֶ ָיֵתר  רּוִזים נֹוָרִאים ָלׁשּוב ֶאל ָהֱאֶמת.  ּכְ ּוַמְכִריִזים  צֹוֲעִקים 

ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ְוכּו'. לּו. ַוה' ִיּתֵ ים ַהּלָ ִעּתִ ְפָרט ּבָ ֶדה ּבִ ֵני ַהּשָׂ ְכּתֹב עֹוד ַעל ּפְ ִמּלִ

ריב

ם, יֹום ב' ַוְיִחי תקצ"ו ֶנעְמרֹוב. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

י ּוְלָבִבי מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. ַנְפׁשִ ִני ֲחִביִבי ּכְ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

י  ִבין ּכִ ה, ּוֵמֵאֶליָך ּתָ ת ְיֵמי ֲחֻנּכָ ְתִחּלַ ין ּבִ י ַנְחָמן ִמּטּוְלְטׁשִ י ַעל ְיֵדי ַרּבִ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
לֹוֵמנּו  י ׁשְ ה, ֵהן ֵמִרּבּוי ְטָרדֹות ַלֲעסֹק ִעם ַאְנׁשֵ יְבָך ַעד ֵהּנָ ְמָנע ַלֲהׁשִ ָהָיה ֵמַהּנִ

ים  ַעט ֲאָנׁשִ ּמְ ׁשֶ ָיַדְעּתָ  ָבר  ּכְ י  ּכִ ְלָבִבי,  ּכִ יְבָך  ם לֹא ָהָיה ִלי ִעם ִמי ַלֲהׁשִ ּגַ לּו,  ַהּלָ ים  ִעּתִ ּבָ

ן  א ּוַמּתָ ִעְנְיֵני ַמּשָׂ ָאר ֲעָסִקים ּבְ ְ יֹוֵתר ִמּשׁ דֹול ּבְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּגָ ִאים ֵאֵלינּו, ָהֵעֶסק ִעם ּכָ ַהּבָ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי ריבִמְכּתְ ְּתְמִמשיד ֵב ת י סי ז"

ֱאֶמת עֹוֶלה ַעל ַהּכֹל.  ַמִים ּבֶ י ֵעֶסק ַהּנֹוֵגַע ְלִיְרַאת ׁשָ ִטים ְוכּו' ִעם ֲאָלִפים ְנָפׁשֹות, ּכִ ּפָ ּוִמׁשְ

י  ה לֹא ָיַדְעּתִ ָראּוי, ְוַגם ַעּתָ ּבּור ֵאֶליָך ּכָ ח מֹוֵעד ְלַיֵחד ַהּדִ ר ִלּקַ י ֶאְפׁשָ ְלּתִ ן ָהָיה ּבִ ְוַעל ּכֵ

ִרים  ׁשֵ ִדּבּוִרים ּכְ נּו ּבְ יב ַנְפׁשֵ ַמְעּתָ ַהּכֹל, ּוְכָבר ֵהׁשִ ָבר ָיַדְעּתָ ְוׁשָ י ּכְ י ַמה ִלְכּתֹב ְלָך, ּכִ ַנְפׁשִ

ָעֶליָך ָעַבר ַעל  עֹוֵבר  ׁשֶ ל ַמה  ּכָ ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ ם  ּגַ י  ְוָיַדְעּתִ יֵבי ַטַעם.  ְמׁשִ ְבָעה  ׁשִ ָכל  ּבְ ים  ּוְנִקּיִ

ֻכּלֹו  ה ֵמֶהם ָהיּו ְמֻפְרָסִמים ּוַמְנִהיֵגי ַהּדֹור. ְוֻרּבֹו ּכְ ָך, ְוַהְרּבֵ ִרים יֹוֵתר ִמּמְ ׁשֵ ים ּכְ ה ֲאָנׁשִ ּמָ ּכַ

י ַמֲחִליׁש  ה ֳאָפִנים, ּכִ ַכּמָ יל ֶאת ָהָאָדם ּבְ ְכׁשִ ּמַ חֹוָרה, ׁשֶ ַהּגֹוֵרם ָלֶזה הּוא ַעְצבּות ּוָמָרה ׁשְ

ר ְלָבֵאר  ר ִאי ֶאְפׁשָ דֹול ְוכּו', ֲאׁשֶ ֲאוֹות, ְוגֹוֵרם ַעְצבּות ְוִרְפיֹון ּוִבְלּבּול ּגָ יר ַהּתַ ַהּכַֹח ּוַמְגּבִ

ל ִעְנָין ֶזה  יל אֹוְתָך ּכָ ּפִ ּיַ הּוא ָחִליָלה ָחִליָלה ׁשֶ ַעת ְלָנבֹון ָנָקל, ַאְך ֵאיְך ׁשֶ ְכָתב; ַאְך ּדַ ּבִ

ִעְמֵקי ַמִים ְוכּו', ֲאָבל  אנּו ּבְ ר ּבָ ַרְך ַעל ֲאׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ אי ְצִריִכין ִלְצעֹק ְלַהּשׁ ַוּדַ ַתְבּתָ ִלי. ּבְ ּכָ ׁשֶ

חֹוָרה  ׁשְ ָרה  ְוַהּמָ ָחִדים  ַהּפְ א  ַרּבָ ַאּדְ י  ּכִ אי,  ִמּדַ יֹוֵתר  ָחִדים  ּפְ יְך ַעל ַעְצמֹו  ְלַהְמׁשִ ָחִליָלה 

ִלְסֹמְך  ִמי  ַעל  ָלנּו  ֵיׁש  ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ י  ּכִ ּוִבְפָרט  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  לֹום  ְוׁשָ ַחס  יֹוֵתר  ּבְ יִקים  ַמּזִ

ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ַעל  ִלְהיֹות  ִכיָת  ּזָ ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ֹמַח  ִלׂשְ ְלָך  ֵיׁש  ֹאד  ּמְ ּוַמה  ַהּכֹל;  ן  ְלַתּקֵ כֹול  ּיָ ׁשֶ

ה. ֶזה ַעּתָ דֹוׁש, ְוֵאין צֶֹרְך ְלַהֲאִריְך ּבָ ְוִלְהיֹות ַעל ִצּיּון ַהּקָ

ָלל,  ֶזה ּכְ ֲחׁשֹב ּבָ , ְוַאל ּתַ ר ָיַדְעּתָ ָבִרים ֲאׁשֶ ָכל ַהּדְ ָך ְמֹאד ּבְ ח ַנְפׁשְ ּמַ ִני, ְוׂשַ ֲחַזק ֶוֱאַמץ ּבְ
ְך  ְתַהּפֵ ּנִ תֹו ֵאין ֵחֶקר. ְוֵיׁש ִעְנָין ׁשֶ דֹול ה' ְמֹאד ְוִלְגֻדּלָ י ּגָ ְך, ּכִ לֹא ִמּקֶֹדם ְולֹא ַאַחר ּכָ

ה,  ת ֲחֻנּכָ ּבַ ׁשַ ְפָרט ּבְ ה ֶהָעַבר, ּבִ יֵמי ֲחֻנּכָ ַרְך ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ה ָלֵאל ֲעָזָרנּו ַהּשׁ ַהּכֹל ְלטֹוָבה. ּוְתִהּלָ

ֹאֶזן  ְמֹאד  ֶהֱחָיה  ר  ֲאׁשֶ ְונֹוָראֹות  ְקדֹוׁשֹות  יחֹות  ְוׂשִ ּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ַרְך  ִיְתּבָ ַחְסּדֹו  ּבְ ְרנּו  ְוִדּבַ

ַמה  ּוִבְפָרט  ין,  ִמּטּוְלְטׁשִ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ֶזה  ָתב  ּכְ ִמּמֹוֵסר  ַמע  ׁשְ ּתִ ֵמֶהם  ּוְקָצת  ֹוְמִעים.  ַהּשׁ

י  ה ְמֹאד, ּכִ סּוק "ֵהן ֱאֶמת ָחַפְצּתָ ְוכּו', ּוְבָסֻתם" ְוכּו', ְוהּוא ִנְצָרְך ְלָך ַעּתָ ְרנּו ַעל ּפָ ּבַ ּדִ ֶ ּשׁ

ה יֹוֵדַע ָהֱאֶמת  ַאּתָ ָך ִהיא ֵמִרּבּוי ָהֱאֶמת, ֵמֲחַמת ׁשֶ ּלְ ׁשֶ ְוָהַעְצבּות  חֹוָרה  ָרה ׁשְ ר ַהּמָ ִעּקַ

ה רֹוֶצה ְלַהְרִחיק ַחס  ָהֱאֶמת ַהּזֶ ָגֶמיָך ְוכּו'. ֲאָבל ֵמֲחַמת ׁשֶ ה ַרּבּו ּפְ ה ָרחֹוק, ְוַכּמָ ה ַאּתָ ּמָ ּכַ

ר  ֶזה ְוכּו' ְוכּו'. ְוִאי ֶאְפׁשָ ִליְך ֱאֶמת ּכָ ִנים, ְצִריִכין ְלַהׁשְ ל ּפָ ַעת ַעל ּכָ לֹום אֹו ְלַהֲחִליׁש ַהּדַ ְוׁשָ

ָתב ֶזה.  י מֹוֵסר ּכְ ַמע ִמּפִ יק ְוִתׁשְ ַמן ַמְסּפִ י ְקָצָרה ַהְיִריָעה ְוֵאין ַהּזְ ה, ּכִ ל ֶזה ַעּתָ ְלָבֵאר ּכָ

ַאְך  ֶהָעַבר,  ה  ֲחֻנּכָ ת  ּבַ ׁשַ ּבְ נּו  ִעּמָ ִנְמֵניָת  ּלֹא  ׁשֶ ַעל  ְעּגּוִעין  ֵמַהּגַ י  ַנְפׁשִ ְלָתה  ּכָ ֹאד  ּמְ ּוַמה 

ת  ּבַ ַ ַהּשׁ דֹול ּבְ י ָהָיה ְלָך ֵחֶלק ּגָ ה. ּוְלַדְעּתִ ּקֶֹדם ֲחֻנּכָ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ִכיָת ִלְהיֹות ּבְ ּזָ ֶזה ׁשֶ י ּבָ ִנַחְמּתִ

ה,  ת ֲחֻנּכָ ּבַ דֹוָלה ַעל ׁשַ ה, ָהָיה ֲהָכָנה ּגְ ֱהִייֶתם קֶֹדם ֲחֻנּכָ ֶכם ׁשֶ ּלָ ת ׁשֶ ּבָ ַ י ַהּשׁ נּו, ּכִ ּלָ ה ׁשֶ ֲחֻנּכָ

ַמע  יַע ָסמּוְך ִלְזַמן ְקִריַאת ׁשְ י ִהּגִ ַנאי ְלַהֲאִריְך, ּכִ ה ֵאין ּפְ ל ֶזה; ָיֵתר ִמּזֶ ר ְלָבֵאר ּכָ ְוִאי ֶאְפׁשָ

ָכל  ּבְ ֲעבֹוַדת ה'  ּבַ ק  ְלִהְתַחּזֵ ה  ְזּכֶ ּתִ ׁשֶ ְוָעֶליָך  ָעֵלינּו  ַחְסּדֹו"  ה ה'  ְיַצּוֶ ֲחִרית, "יֹוָמם  ׁשַ ל  ׁשֶ
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ל ֶאָחד,  עֹוֵבר ַעל ּכָ ֶ ר ְלָבֵאר ַמה ּשׁ י ִאי ֶאְפׁשָ קֹומֹות ּוְבָכל ָהִעְנָיִנים ָהעֹוְבִרים ָעֶליָך. ּכִ ַהּמְ

ִמיד. ק ּתָ ה ְלִהְתַחּזֵ ּמֶ קּות, ְותֹוָדה ָלֵאל ֵיׁש ָלנּו ּבַ ר הּוא ִהְתַחּזְ ְוָהִעּקָ

ַעְדָך. יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

י  ְרּתִ ִנְזּכַ ם  ּגַ חֹוָתְמָך,  ּבְ ָחתּום  אְסט  ַהּפָ ַעל  ְבָך  ִמְכּתָ יַעִני  ִהּגִ ה  ַהּזֶ ֶרת  ָהִאּגֶ ְתִבי  ּכָ ַאַחר 
ֶביָך  ַעם. ְוָכל ִמְכּתָ ה עֹוד ַהּפַ ָך ְוָקִריִתי ַעּתָ ב ֵמִאּתְ יַעִני עֹוד ִמְכּתָ ה ִהּגִ ּקֶֹדם ֲחֻנּכָ ׁשֶ

ֵלא ְיגֹונֹות ָהעֹוֵבר  ה ַהּמָ קֹול ַמר ַעל ְמִרירּות עֹוָלם ַהּזֶ ָפה ַאַחת ָלֶהם, צֹוֲעִקים ּבְ ם ׂשָ ּלָ ּכֻ

דֹול. ְוָכל ִמיֵני ְמִרירּות  ם סֹוְבִלים ְמִרירּות ּגָ ּלָ ְרִאי ֶזה, ֲאָבל ּכֻ ל ֶאָחד, לֹא ְרִאי ֶזה ּכִ ַעל ּכָ

ר  ָלִלית ֲאׁשֶ ֲאָוה ַהּכְ הּוא ַהּתַ ְך ֵמָהַרע ַהּכֹוֵלל ׁשֶ גּוף ָוֶנֶפׁש ּוָממֹון, ַהּכֹל ִנְמׁשָ ל ֶאָחד ּבְ ל ּכָ ׁשֶ

ַעְצְמָך ֵיׁש  ֶזה ּבְ ר ִהיא ְמצֹוִדים" ְוכּו'; ַאְך ּבָ ֶות ְוכּו', ֲאׁשֶ ָעֶליָה ֶנֱאַמר "ּומֹוֵצא ֲאִני ַמר ִמּמָ

ר ַעל ֶזה  ָעְלָמא, ֲאׁשֶ יק ְמִרירּוָתא ּדְ ְמּתִ ְלָחא ַהּמַ ָאנּו יֹוְדִעים ִמּמִ ֹמַח, ֵמֲאַחר ׁשֶ ְלָך ְוָלנּו ִלׂשְ

ל ְמִרירּוָתא'. ְוִאם ָאְמָנם ַצר ְלָך ְמֹאד  ֶנֱאַמר 'ִאְלָמֵלא ִמְלָחא ָלא ֲהֵוי ָעְלָמא ָיכֹול ְלִמְסּבַ

ל  יׁש ַעל ּכָ ה ַמְרּגִ ַאּתָ ֶ ֶזה ְלַבד ָראּוי ְלָך ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצְמָך, ַמה ּשׁ ל ֶזה ּבָ ִני ֲחִביִבי, ִעם ּכָ ּבְ

ִרית ֶמַלח  ִחיַנת ַהּבְ ְך ִמּבְ ַעְצמֹו ִנְמׁשָ ְך. ְוֶזה ּבְ ל ּכָ ה צֹוֵעק ּכָ ִביל ֶזה ַאּתָ ִרירּות ּוִבׁשְ ִנים ַהּמְ ּפָ

ל  ּכָ ֶדֶרְך  ּכְ יֹוֵתר  ּבְ ִרירּות  ַהּמְ ין  יׁשִ ַמְרּגִ ַעְצמֹו  ּבְ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ִרירּות  ַהּמְ יק  ְמּתִ ַהּמַ עֹוָלם 

ַמְתִחיִלין  ה  ּכָ ַהּמַ ַעל  ה  ָהְרִטּיָ יִחין  ּנִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ְמרֹוִרים  ְדָבִרים  ּבִ ים  ׁשִ ְתַלּבְ ּמִ ׁשֶ ָהְרפּואֹות 

מֹו  ּכְ ֵהם  ְוָהְרפּואֹות  ַהחֹוַלַאת  ׁשֶ ָהְרפּוָאה  ָחְכַמת  ּבְ ָידּוַע  י  ּכִ יֹוֵתר.  ֵאב  ַהּכְ יׁש  ְלַהְרּגִ

ֵאיֶזהּו  עֹוְסִקין ּבְ ַהחֹוַלַאת רֹוָאה ׁשֶ יֵניֶהם ִמְלָחָמה ֲעצּוָמה. ּוְכׁשֶ ִדים ֶזה ָלֶזה ְוֵיׁש ּבֵ ִמְתַנּגְ

ְוֵתֶכף  חּוץ,  ִמּבַ ה  ְרִטּיָ ּבִ יִחין אֹותֹו  ּנִ ּמַ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ם, אֹו  ַהּסַ ת  ִתּיַ ׁשְ ְיֵדי  ַעל  אֹותֹו  ְלַרּפְ ַסם 

ֲחָלה  ֶכף ִמְתעֹוֵרר ַהּמַ ֲחָלה, ּתֵ תֹו ְלצֶֹרְך ְרפּוָאתֹו ְלָגֵרׁש ַהּמַ ֻעּלָ ם ַלֲעׂשֹות ּפְ ְתִחיל ַהּסַ ּמַ ׁשֶ ּכְ

ָעִמים  ן ָהְרפּוָאה. ְוַגם ֶזה ֶאָחד ֵמַהּטְ ה ְמֹאד ְלַכּוֵ ִביל ֶזה ָקׁשֶ ם. ּוִבׁשְ רּות ָחָזק ֶנֶגד ַהּסַ ּבְ ִהְתּגַ ּבְ

ָדאְקטֹוִרים. ּלֹא ַלֲעסֹק ּבְ ׁשֶ

ּנּו"  דֹול ִמּמֶ דֹול ֵמֲחֵברֹו ִיְצרֹו ּגָ ל ַהּגָ י "ּכָ ׁש, ְויֹוֵתר ְויֹוֵתר, ּכִ ֶפׁש ַמּמָ ֳחִלי ַהּנֶ מֹו ֵכן הּוא ּבָ ּכְ
ֳחִלי  ֶנֶגד  ָקָטן  אֹו  דֹול  ּגָ רּות  ּבְ ִהְתּגַ ֵאיֶזהּו  ּבְ ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ רֹוִצים  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  נב.(,  )סוכה 

ים  לּו ְוָנְפלּו ַרּבִ חּוץ, ּוֵמֲחַמת ֶזה ִנְכׁשְ ְפִנים ּוִמּבַ ד ִמּבִ ְתַנּגֵ ר יֹוֵתר ַהּמִ ּבֵ מֹו ֵכן ִמְתּגַ ֶפׁש. ּכְ ַהּנֶ

ל  ק ְמֹאד ְמֹאד ֶאת ּכָ ֶזה ְלַחּזֵ ר ּבָ נּו ַז"ל ְלַדּבֵ ְמֹאד ְמֹאד. ּוְכָבר ֶהֱאִריְך ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

ָלנּו  ֵיׁש  ָלֵאל  ְותֹוָדה  ַטַעם.  יֵבי  ְמׁשִ ְבָעה  ׁשִ ּבְ ְלַהֲחיֹוֵתנּו  ִנְפָלא  קּות  ִהְתַחּזְ ּבְ ְוֶאָחד  ֶאָחד 
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ַבד  ּוִמּלְ ָהַאֲחרֹון,  ַהּסֹוף  ַעד  ְכִליתֹו  ּתַ ַעד  נּו  ַנְפׁשֵ ְרפּואֹות  ּבִ ְמֹאד  ִקי  ּבָ ׁשֶ ֶזה,  ּכָ אְקִטיר  ּדָ

ַעְצמֹו עֹוֶלה ַעל ַהּכֹל. דֹול ּבְ ְרפּואֹוָתיו ַהְיָקִרים, ּכֹחֹו ַהּגָ

ֵהם  ה  ְוִהּנֵ ִתיָבִתי,  ּכְ ֵעת  ּבְ ה  ַעּתָ ֵעיַני  ה'  ֵהִאיר  ה,  ַעּתָ י  ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ ֵאּלּו  ּבּוִרים  ּדִ ְוִהּנֵה 
ֶהם,  ה ְלַהֲאִריְך ּבָ י ַהְרּבֵ ִלּבִ ה ֵיׁש ּבְ ים. ְוַעּתָ ּיִ ִנים ַוֲאִמּתִ ים ּכֵ ָבִרים ִנְפָלִאים ֲחָדׁשִ ּדְ

ָך  ַנְפׁשְ ְלַהֲחיֹות  ֵעת  ּכָ ֶזה  ּבָ ְוַדי  ים.  ַמְסּכִ ַנאי  ַהּפְ ֵאין  ם  ּגַ ֶדה,  ַהּשָׂ ֵני  ּפְ ַעל  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ַאְך 

ְקָוְתָך ְוֵיׁש  י לֹא ָאַבד ּתִ ַעְצְמָך ּכִ ִני ַוֲחַזק ְוַתֲאִמין ּבְ ַמע ָחָכם ְויֹוִסיף ֶלַקח. ֲחַזק ּבְ ָלֶנַצח, ְוִיׁשְ

ה ּוְבַתֲחנּוִנים ְלעֹוָלם, ְוֶיֱעַרב ְלָך ָלַעד ְוָלֶנַצח. ְתִפּלָ ְתָך, ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמֹאד ּבִ ָכר ִלְפֻעּלָ ׂשָ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

ריג

מֹות אֹור ְליֹום א' ָוֵאָרא תקצ"ו ֶנעְמרֹוב. ת ׁשְ ּבַ ם, מֹוָצֵאי ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. לֹום ִלְכבֹוד ּבְ ׁשָ

ִתי ְקָראִתיו  ִפּלָ ַמר ּתְ ֶכף ַאַחר ּגְ מּוְך ֶהָעַבר, ּתֵ ת קֶֹדׁש ַהּסָ ּבַ ֵליל ׁשַ ְבָך ּבְ י ִמְכּתָ ְלּתִ ִקּבַ
אי  ַוּדַ ּבְ י קֶֹדם ְקִריָאִתי ׁשֶ י ָיַדְעּתִ ת ַחִיל. ְוִאם ּכִ קֶֹדם ִקּדּוׁש ַאַחר ֲאִמיַרת ֵאׁשֶ

ְכִניַסת  ּבִ ֶכף  ּתֵ ְקרֹותֹו  ִמּלִ ק  ְלִהְתַאּפֵ י  ָיכֹוְלּתִ לֹא  ֶזה  ל  ּכָ ִעם  ּוְצָעָקה,  ָלָנא  ֻקּבְ ָמֵלא  הּוא 

ְלחֹו  ִבי ֶזה, אּוַלי אּוַכל ְלׁשָ י ִלְכּתֹב ְלָך ִמְכּתָ ְבּתִ ָלה ָיׁשַ ֶכף ַאַחר ַהְבּדָ ה ּתֵ ה ַעּתָ ת. ְוִהּנֵ ּבָ ׁשַ

ִריד, ַוֲעַדִין ֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ֶאְמָצא ֵאיֶזה ֵמֶהם. ב ַעל ַהּיָ ְלָך ַעל ְיֵדי עֹוֵבר ָוׁשָ

ה ַעל ְיֵדי ִרּבּוי  ּכָ ַרְך ְרפּוָאה ַלּמַ ם ִיְתּבָ ֵ ים ָלנּו ַהּשׁ ָבר ִהְקּדִ יְבָך ַעל ַצֲעָקְתָך, ּכְ ְוִהּנֵה ַלֲהׁשִ
ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  ְוַהּנֹוָרא  דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ֵמַרּבֵ ְלָך  י  ְרּתִ ּפַ ּסִ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ּבּוִרים  ַהּדִ

ל  ם ֶאת ּכָ ם אֹוִתי, ּגַ יֵבי ַטַעם ְלַהֲחיֹות ּגַ ְבָעה ְמׁשִ ם ֵהם ׁשִ ּלָ ּכֻ ה, ׁשֶ ְכָתב ּוְבַעל ּפֶ ִלְבָרָכה ּבִ

ְדָבָריו  ּבִ לּול  ּכָ ֵאינֹו  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ִעְנָין  ֵאין  י  ּכִ ה,  ַעּתָ הּוא  ׁשֶ מֹו  ּכְ אֹוְתָך,  ם  ּגַ ּלֹו,  ּכֻ ָהעֹוָלם 

ה  ַהְרּבֵ ְוָרִאיָת  ה  ַהְרּבֵ ְוֵהַבְנּתָ  ה,  ַהְרּבֵ י  ּנִ ִמּמֶ ם  ַמְעּתֶ ׁשְ ָבר  ּכְ ָלֵאל  ְותֹוָדה  ַז"ל.  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ

אי ָראּוי ְלָך  ים. ּוְבַוּדַ דֹוׁשִ ְדָבָריו ַהּקְ ׁש ּבִ ִני ה' ְלַחּדֵ ר ָחּנַ ָפִרים ֲאׁשֶ ים, ּוְבַהּסְ דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ ּבִ

ָעִמים,  ה ּפְ ּמָ ה ּכַ ְרנּו ִמּזֶ ּבַ דֹול ּוְכָבר ּדִ ָלל ּגָ י ֶזה ּכְ ה, ּכִ ם ַעּתָ ָך ּגַ ָך ְלַהֲחיֹות ַנְפׁשְ ְעּתְ ְלָהִבין ִמּדַ

ל ֶזה ָצִריְך  ֶפׁש, ִעם ּכָ יִבין ֶאת ַהּנֶ ׁשִ ְבֵרי ֱאֶמת ַהּמְ ה ּדִ ה ְוָכֵהּנָ ֵהּנָ ה ּכָ ר ַהְרּבֵ ֲאִפּלּו ִאם ְנַדּבֵ ׁשֶ

הּוא.  ֶ ִפי ַמה ּשׁ ָעתֹו, ּכְ ְמקֹומֹו ּוִבׁשְ ָבר ְלַהֲחיֹות ַנְפׁשֹו ּבִ ָבר ִמּתֹוְך ּדָ ל ֶאָחד ְלָהִבין ֵמֶהם ּדָ ּכָ
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ְפָרֵטי  ר ַלֲחֵברֹו ְוַתְלִמידֹו ּבִ ים ְוכּו', לֹא יּוַכל ִאיׁש ְלַדּבֵ ּיִ ּבּוִרים ֲאִמּתִ י ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ּדִ ּכִ

עֹוֵבר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ַעל  ָרִטּיּות  ּפְ ְפָרֵטי  ּבִ צֹו  ּוְלַאּמְ קֹו  ּוְלַחּזְ ַנְפׁשֹו  ַמְכאֹוֵבי  אֹות  ְלַרּפְ ָרִטּיּות  ּפְ

יו.  ל ְיֵמי ַחּיָ ן ּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ָנה, ִמּכָ ֹחֶדׁש ּוְבׁשָ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ בּוַע ִמּכָ ׁשָ ּבְ ן  ּכֵ ל ׁשֶ יֹום ֶאָחד, ִמּכָ ּבְ ָעָליו 

קּות  ִהְתַחּזְ ֵמֶהם  ל  ְלַקּבֵ ֶכם,  ִעּמָ ִרים  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ ים  ְקדֹוׁשִ ּבּוִרים  ֵמַהּדִ ֵמַעְצמֹו  ְלָהִבין  ר  ְוָהִעּקָ

ל ִמיֵני ָיגֹון ַוֲאָנָחה  לֹום, ַלֲהפֹוְך ּכָ תֹוְך ְמעֹוף ָצָרה ְוצּוָקה ַחס ְוׁשָ ַח ַנְפׁשֹו ּבְ ּמֵ ְוֵעצֹות ְלׂשַ

נּו, ּוְלַהֲחיֹות ַעְצֵמנּו  ַח ַנְפׁשֵ ּמֵ ָבר ֵיׁש ָלנּו ְיסֹוד מּוָסד ְלׂשַ ּתֹוָדה ָלֵאל ּכְ ְמָחה. ּוִבְפָרט ׁשֶ ְלׂשִ

ֵליַדע  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ נּו  ּכָ ּזִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ֶאָחד,  ל  ּכָ ַעל  עֹוֵבר  ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ

ִדים ָעָליו. ִנים ֵאין ָאנּו ִמְתַנּגְ ל ּפָ ֶזה ְוכּו', ְוַעל ּכָ ּוְלִהְתָקֵרב ְלאֹור ּכָ

ה ָצִריְך  ָעה ַאּתָ ּנּו, ּוְבָכל יֹום ּוְבָכל ׁשָ ָבר ֵריק הּוא ִמּמֶ י לֹא ּדָ ִני ֲחִביִבי ּכִ ְוַדע ְוַהֲאֵמן ּבְ
ְוהּוא  אי,  ִמּדַ יֹוֵתר  ִלְדֹאג  ה  ַמְרּבֶ ה  ַאּתָ ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ִני  ּבְ ְוַדע  ֶזה.  ּבָ ַעְצְמָך  ְלַהֲחיֹות 

חֹוָרה ְוָהַעְצבּות  ָרה ׁשְ לֹום, ְוַהּמָ חֹוָרה ְוַעְצבּות ַחס ְוׁשָ ָבר ְלַהְרּבֹות ָמָרה ׁשְ ַעל ּדָ י ּבַ ַמֲעׂשֵ

ר ֵאין  ִני ֲחִביִבי, ַעל ֲאׁשֶ לֹום ְלִעְנָיְנָך. ְוֵהיֵטב ָחָרה ִלי ָעֶליָך ּבְ יִקים ְמֹאד ַחס ְוׁשָ ַעְצמֹו ַמּזִ ּבְ

הּוא ַז"ל  מֹו ַז"ל. ְוֵתַדע ְוַתֲאִמין ׁשֶ ִליחּותֹו ּוִבׁשְ ׁשְ ָבַרי ֵהם ּבִ ל ּדְ ּכָ ְפָרט ׁשֶ ת אֹוִתי, ּבִ ה ַצּיָ ַאּתָ

ָעָתּה  ׁשְ י ְלָצָרה ּבִ י ּדַ ֶזה, לֹא ְלָפָניו ְולֹא ְלַאֲחָריו, ּכִ ָלל ּבָ ֲחׁשֹב עֹוד ּכְ ַמְזִהיר אֹוְתָך ְלַבל ּתַ

ָלל.  ּכְ ֶזה  ּבָ ֲחׁשֹב  ּתַ ַאל  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵאיְך  ַאְך  ֵצל,  ּנָ ּתִ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ַלה'  יִתי  ְוִקּוִ ִלְצַלן.  ַרֲחָמָנא 

ה  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ֲעסֹק  ּתַ ַרק  ָלל,  ּכְ ֶזה  ּבָ ָך  ְעּתְ ּדַ ְטִריד  ּתַ ְוַאל  ָבַרי,  ּדְ ם  ְלַקּיֵ ֵהר  ְוִהּזָ ֵהר  ְוִהּזָ

ֵאיְנָך  י  ּכִ ְבִדיחּוָתא  ּדִ י  ִמּלֵ ּבְ ָך  ַנְפׁשְ ַח  ּמֵ ּוְלׂשַ ְמָחה,  ׂשִ ִעְנְיֵני  ּבְ ָך  ְעּתְ ּדַ ַח  ּוְלַפּקֵ ן  ּוַמּתָ א  ּוַמּשָׂ

ָרֵאל. ּוְבֵפרּוׁש  דֹוֵלי ִיׂשְ ם ַעל ּגְ ה ָעְברּו ּגַ ֵאּלֶ ָבִרים ּכָ ּדְ עֹוָלם. ְוֵתַדע ׁשֶ ה ּבָ ֲעׂשֶ ָלל ַמה ּנַ יֹוֵדַע ּכְ

ָעַבר  ְקָרא ֵסֶפר ֶהָחזֹון ׁשֶ ים ִוויַטאל ַז"ל ַהּנִ דֹוׁש מֹוֵרנּו ָהַרב ר' ַחּיִ ְכַתב ָהַרב ַהּקָ ָרִאיִתי ּבִ

ה. ֵאּלֶ ָעָליו ּכָ

ה  ְוַאּתָ ּתֹוָרה,  ְבֵרי  ִמּדִ ל  ּטֵ ִמְתּבַ ה  ַאּתָ ׁשֶ ַתְבּתָ  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ַעל  י  ִלּבִ ָעַלי  הֹוֶמה  ֹאד  ּמְ ּוַמה 
ר  ֲאׁשֶ ָבר  ַהּדָ טֹוב  לֹא  ה.  ַהּזֶ ַהֹחֶרף  ת  ְתִחּלַ ּבִ ְלָך  ַבְעּתָ  ּקָ ׁשֶ עּוִרים  ִ ֵמַהּשׁ ל  ּטֵ ִמְתּבַ

ה  ר ַהְרּבֵ יִתי ְלַדּבֵ ם ִהְרּבֵ ְך ָיֶפה הּוא ָלנּו. ְוִכי ְלִחּנָ ה, ְולֹא ּכָ ּדָ ְך הּוא ַהּמִ ה, לֹא ּכָ ה עֹוׂשֶ ַאּתָ

ָלזּוז  ְוִלְבִלי  ַדְעּתֹו,  ּבְ ִלּפֹל  ְוִלְבִלי  ַעְצמֹו,  ְלִהְתָיֵאׁש  ִלְבִלי  רֹוִני,  ּגְ ִנַחר  ְמַעט  ּכִ ר  ֲאׁשֶ ַעד 

טּות  ְבֵרי ׁשְ ְכּתֹב ִלי ּדִ ה ּתִ ל ֵאּלֶ ֲעבֹר ַעל ָהָאָדם. ְוַאֲחֵרי ּכָ ּיַ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ׁשּום ֹאֶפן ּבְ קֹומֹו ּבְ ִמּמְ

ת ֶאל ַהּקֶֹדׁש, ַעל  ֶגׁשֶ ה ָרחֹוק ִמּלָ ַאּתָ ַעְצְמָך ׁשֶ ַדְעּתָ ּבְ ּיָ סּוָלה, ִלְכּתֹב ׁשֶ ִכין ֵמֲעָנָוה ּפְ ְמׁשָ ַהּנִ

ת ֶאל ַהּקֶֹדׁש  ֵאין ׁשּום ָאָדם ָראּוי ָלֶגׁשֶ אי ֶזה ֱאֶמת ׁשֶ ַוּדַ ְך. ֲהלֹא ּבְ ל ּכָ ִלין אֹוְתָך ּכָ ן ְמַבְלּבְ ּכֵ

מֹונּו  ן ְמֵלִאים ֵחְטא ְוָעוֹון ּכָ ּכֵ ל ׁשֶ א ְוכּו', ִמּכָ דֹול ְונֹוָרא ָרם ְוִנּשָׂ ַרְך ֵאל ּגָ ַלֲעבֹד אֹותֹו ִיְתּבָ
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ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו  ּוִבְפָרט  ֱאֶמת,  יֵקי  ַצּדִ ָלנּו  ְלהֹוִדיַע  ימּו  ִהְקּדִ ָבר  ּכְ ַאְך  ֵאּלּו.  דֹורֹות  ּבְ ַהּיֹום 

י ֶזה  ַרְך, ּכִ יֹוֵתר ַיֲעבֹד אֹותֹו ִיְתּבָ ם ּבְ ָ ָהָרחֹוק ּוְמֻגּשׁ ַרְך, ׁשֶ תֹו ִיְתּבָ ֻדּלָ ר ּגְ ה ִעּקַ ּזֶ נּו ַז"ל, ׁשֶ ְוַרּבֵ

ַעְנְוָתנּותֹו.  ָאנּו מֹוְצִאין  ם  ׁשָ ַרְך  ִיְתּבָ תֹו  ֻדּלָ ּגְ ְמקֹום  ּבִ י  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ֲעׁשּוָעיו  ְוׁשַ ֲענּוָגיו  ּתַ ל  ּכָ

ל ֶאָחד סֹוֵבר  ּכָ עּוִרים, ׁשֶ ְבֵני ַהּנְ עּות ָמצּוי ְמֹאד ּבִ ה ַהּטָ ּזֶ ה ׁשֶ ֶכם ַהְרּבֵ י ִעּמָ ְרּתִ ּבַ ּדִ ּוְכָבר 

י  ן, ּכִ ּלֹא ָעָליו ֶנֱאַמר ִעְנָין ֶזה ְלִפי ִרּבּוי ִלְכלּוָכיו ְוִטּנּוָפיו ְוִקְלקּוָליו ְוכּו', ּוֶבֱאֶמת ֵאינֹו ּכֵ ׁשֶ

ל ֶזה. ְיָקא ֶנֱאַמר ּכָ ה ָעָליו ּדַ ַרּבָ ַאּדְ

ים  ְבֵרי ֱאלִֹהים ַחּיִ ם ּדִ ּלָ ֵהם ּכֻ ת ִלְדָבַרי ׁשֶ ֵאיְנָך ַצּיָ ָך, ַאֲחֵרי ׁשֶ ר עֹוד ִעּמְ ּוָמה אֹוִסיף ְלַדּבֵ
ים ֵעָצה  ִחיַנת "ַמִים ֲעֻמּקִ ֵהם ּבְ ַחל נֹוֵבַע ְוכּו', ׁשֶ ים ֵמַהּנַ ֵאר ַמִים ַחּיִ י ִמּבְ ְלּתִ ּבַ ּקִ ׁשֶ

ל ֶאָחד  ְיָקא ְיכֹוִלים ְלָמְצָאם ּכָ יטּות ּדַ ִמימּות ּוְפׁשִ ֵלב ִאיׁש" ָעֹמק ָעֹמק ְוכּו'. ְוַעל ְיֵדי ּתְ ּבְ

ִפילֹות,  ִרידֹות ְוַהּנְ ָכל ַהּיְ ּבְ ל ָאָדם ׁשֶ ל ּכָ רּוף ׁשֶ יֹון ְוַהּצֵ ּסָ ר ַהּנִ ָעתֹו. ְוֶזה ֶזה ִעּקַ ְמקֹומֹו ּוׁשְ ּבִ

ה. ַרְך ְולֹא ֵמַהּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ם ִיְתּבָ ֵ עֹוֵבר ָעָליו לֹא ִיְתַרֵחק ֵמַהּשׁ ֶ ּוְבָכל ַמה ּשׁ

ֶעְזַרת  י ּבְ ּתִ ׁשְ ִחּדַ ֶ ה ּשׁ ר ִמּמַ ָסמּוְך ַהְמַדּבֵ י ּבְ ַתְבּתִ ּכָ ֶרְך ׁשֶ ַהּכֶ י ּבְ ְנּתִ לּו ִעּיַ ִמים ַהּלָ ּיָ ְוִהּנֵה ּבַ
ָך  יב ַנְפׁשְ ָבִרים ִנְפָלִאים ְלָהׁשִ בּועֹות ֶהָעַבר ּוְבָסמּוְך לֹו, ְוֵהם ּדְ ׁשָ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

יר אֹוִתי  ְזּכִ ְהֶיה ּפֹה ּתַ ּתִ ׁשֶ ּכְ ם  ֵ ֵלם, ְוִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ַקּבְ ּתְ ן ֲאִני ִנְכָסף ְמֹאד ׁשֶ ִמיד, ַעל ּכֵ ּתָ

יֹוֵתר. אי ְצִריִכים ָלֶכם ּבְ ַוּדַ ָסמּוְך ּבְ ׁשּו ּבְ ְתַחּדְ ּנִ ָבִרים ׁשֶ י ַהּדְ ְוֶאְמְסֵרם ְלָך. ּכִ

ִהְפִליא ַחְסּדֹו  ֶ ָכל ֵעת, ּוִבְפָרט ַמה ּשׁ ת ה' ַוֲחָסָדיו ְוִנְפְלאֹוָתיו ּבְ ֻדּלַ ר ְלָך ּגְ ְוִהּנֵה ְלַסּפֵ
ה  ה ִהְרִחיב ָלנּו ַהְרּבֵ ֵאּלֶ תֹוְך ָצרֹות ּוְרִדיפֹות ּכָ ּבְ ָסמּוְך, ׁשֶ ָעְברּו ּבְ ִמים ׁשֶ ּיָ נּו ּבַ ִעּמָ

ַנְחָמן  י  ַרּבִ ְלָך  ר  ִסּפֵ אי  ַוּדַ ּבְ ה  ֲחֻנּכָ ת  ּבַ ַ ּוֵמַהּשׁ ְיִריעֹות.  ֲהמֹון  ְקַצר  ּתִ ְפָלא  ַהּנִ ַחְסּדֹו  ּבְ

ַוְיִחי  ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ַאְך  אֹוְרִחים,  ְקָצת  ָהיּו  ן  ּכֵ ם  ּגַ ׁש  ּגַ ַוּיִ ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבַ ּוְבׁשַ יֶנער,  טּוְלְטׁשִ

ִרית ִמיָלה  ּבְ ְוָאז ָהָיה  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ ֵמִחים ְמֹאד  ָהִיינּו ׂשְ ַרְך ׁשֶ ִיְתּבָ ם  ֵ ֲעָזָרנּו ַהּשׁ

י  ִני ַרּבִ לַֹח ֲעָגָלה ֲעבּור ּבְ ֻהְכַרח ִלׁשְ ה, ׁשֶ י יֹוֵסף ֵנרֹו ָיִאיר, ּוֵמֵאת ה' ָהְיָתה ִסּבָ ֵאֶצל ָאִחי ַרּבִ

מּוֵאל  י ׁשְ ֶרְסֶלב ְוַרּבִ י ּבְ ת קֶֹדׁש. ְוַגם ַאְנׁשֵ ּבַ ִריָעה, ְוָהָיה ּפֹה ַעל ׁשַ ִמְצַות ּפְ דֹו ּבְ ְכָנא ְלַכּבְ ׁשַ

ן ָזָכר  ְך ַעל ַהּבֶ ֵביִתי, ְוַאַחר ּכָ ה ּבְ י ַהְרּבֵ ה ָלֵאל ָרַקְדּתִ אִדיִזין. ּוְתִהּלָ ַדְלָיה ִמּלַ י ּגְ ֵמִאיר ְוַרּבִ

ֶדה. ֵני ַהּשָׂ ר ַעל ּפְ ר, ְוִאי ֶאְפׁשָ ה ְלַסּפֵ ֶזה ַהְרּבֵ ֵבית ָאִחי ֵנרֹו ָיִאיר. ְוֵיׁש ּבָ ּבְ

ְלָחם  הּוא, ְוִתְרֶאה ְלָזֵרז ְלׁשָ ל ׁשֶ ֵביִתי זּוז ּכָ י ֵאין ּבְ ָרה ְזהּוִבים ֻמְכָרִחים ִלי ְמֹאד, ּכִ ָהֲעׂשָ
ה  ְבָרא יֹוָמא ָיחּוס ִויַרֵחם ָעַלי, ִויַגּלֶ אן ָחֵסר(. ּוָמאן ּדִ ִרי )ּכָ ם ָהֶאְפׁשָ ֻמְקּדָ ִלי ּבְ

ַהּתֹוָרה  ּבְ ר  ְזּכָ ַהּנִ ְך"  ֹחשֶׁ י  ִמּנִ ֲעֻמּקֹות  "ּגֹוֶלה  ְבִחיַנת  ּבִ יֹום,  ָכל  ּבְ ֲעֻמּקֹות  ֵעצֹות  ְוָלנּו  ִלי 
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ה  ֲעׂשֶ ִעְנַין ַהּמַ ְפָרט ּבְ ָכל יֹום. ּבִ ה ֵליַדע ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבְ ֶאְזּכֶ ְנָיָנא(, ׁשֶ ִלּקּוֵטי ּתִ ְקעּו ֱאמּוָנה )ִסיָמן ה' ּבְ ּתִ

ר  י ה' ֲאׁשֶ דֹוִלים ַמֲעׂשֵ ֶזה, ּגְ ר ְלַהֲאִריְך ּבָ י. ְוִאי ֶאְפׁשָ ה, ּוִבְפָרט ִעּמִ נּו ַעּתָ ה ִעּמָ ר ַנֲעׂשֶ ֲאׁשֶ

ה  ם יֹוְדִעים ְויֹוֵתר ִמּזֶ ה ַאּתֶ ר ַהְרּבֵ ה, ֲאׁשֶ ֲאִני סֹוֵבל ַעּתָ ֶ מֹוִני ִלְסּבֹל ַמה ּשׁ נֹוֵתן ּכַֹח ְלָיֵעף ּכָ

ָחֵזי  ּפּוק  זֹאת.  ִלְסּבֹל  ָאָדם  ּיּוַכל  ׁשֶ ר  ְיֻסּפַ י  ּכִ ן  ְיֻאּמַ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ַעְצִמי  ּבְ יֹוֵדַע  ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה 

ים  ְקדֹוׁשִ ִדּבּוִרים  י  ּבִ ְלָהִאיר  ים  ִהְקּדִ ר  ֲאׁשֶ בֹוָתיו,  ַמְחׁשְ ָעְמקּו  ְמֹאד  ָמָרְך,  ּדְ בּוְרָתא  ּגְ

ה ַעל  ק ּוְמַחּיֶ ַחּזֵ ּמְ ה, ַעד ׁשֶ ם ַעּתָ ה אֹוִתי ּגַ ם ּוְמַחּיֶ ַקּיֵ ּמְ ֶזה ַעד ׁשֶ ד ְוִהְתנֹוְצצּות ּכָ ּיָ ּוְרָמִזים ּבַ

א  ּשָׂ ּיִ ְרִקין ְוכּו', ׁשֶ ית ּפִ ׁשִ יב ּבְ ָנׁשִ ם ְלַההּוא רּוָחא ּדְ נּו ּגַ ַזּכֵ ּמְ ם ְוכּו'. ַעד ׁשֶ ם ֶאְתֶכם ּגַ ָיִדי ּגַ

ה  ּמֶ ה ָלֵאל ֵיׁש ָלנּו ּבַ ְמָחה. ּוְתִהּלָ ד ֵמֲחַמת ׂשִ ֵלָמה ְלַרּקֵ ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ י ֶאת ַרְגַלי ּבֶ ִלּבִ

ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו. ם ְלָכל ַהֲחֵפִצים ּבָ ם ְלָך ּגַ ם ִלי ּגַ ֹמַח, ּגַ ִלׂשְ

י  י ֵזַרְזּתִ הּו, ּכִ יל ְוֵאִלּיָ ְבּדִ ְרנּו ַהּמַ ה ֲעַדִין לֹא ִזּמַ ר ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר, ְוִהּנֵ ה ִאי ֶאְפׁשָ ָיֵתר ִמּזֶ
לַֹח ְלָך  ם ִלׁשְ י ּגַ ֲעֵדנּו, ּכִ ה. ה' ִיְגֹמר ּבַ ָבַרי ֵאּלֶ ָלה ִלְכּתֹב ְלָך ּדְ ד ַאַחר ַהְבּדָ ַעְצִמי ִמּיָ

ֵמֲחַמת  ְוַהּכֹל  ִליחּות,  ְ ַהּשׁ ּוְביֹוֵתר  ִתיָבה,  ַהּכְ ֵהן  דֹוָלה,  ּגְ ִויִגיָעה  ֲעבֹוָדה  הּוא  ב  ִמְכּתָ

ֶהם ַחס  ּלָ ִדְבֵרי ֵליָצנּות ׁשֶ ֶהם ּבְ לּו ּבָ ּלֹא ִיְתַהּלְ ְבֵרי ֱאֶמת ׁשֶ לַֹח ּדִ ְתָיְרִאים ִלׁשְ ּמִ ֲחלֶֹקת ׁשֶ ַהּמַ

י ַעל ְיֵדי ֶזה עֹוֵזר  ק. ּכִ ִביל ַהֵחׁשֶ ׁשְ ִניָעה ּבִ ֶזה ַהּמְ ם ּבָ י ּגַ אי ַהּכֹל ְלטֹוָבה, ּכִ לֹום. ּוְבַוּדַ ְוׁשָ

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ֶפׁש,  ַהּנֶ ֶאת  יִבין  ׁשִ ַהּמְ יֹוֵתר  ּבְ ֱאֶמת  ְבֵרי  ּדִ ִבים  ִנְכּתָ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ל.  יַע ֵהן ֵמַהְמַקּבֵ ּפִ ׁשְ ִביַרת ְמִניעֹות ֵהן ֵמַהּמַ י ִאם ַעל ְיֵדי ׁשְ ְבֵרי ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ּכִ יְך ּדִ ְלַהְמׁשִ

ּוְצִריִכין  ִטין  ְ ּשׁ ְתּפַ ַהּמִ ִניעֹות  ַהּמְ ְכַלל  ּבִ ַהּכֹל  ָך,  ּלְ ׁשֶ ְוָהַעְצבּות  חֹוָרה  ׁשְ ָרה  ַהּמָ ל  ּכָ ְוַגם 

לֹום יֹוֵתר ֵמַהּכֹל.  ִזיק ַחס ְוׁשָ ר ָהַעְצבּות ַהּמַ ּבֵ ל ְלׁשַ ּדֵ ּתַ יֹוֵתר ְצִריִכין ְלִהׁשְ ּבְ י  ּכִ ְבָרם,  ְלׁשָ

יר ]ַאָהה! ַאל  ּדִ אט ִאיז ִמיט  ּגָ ִניט,  יְך  ּדִ ֶרעק  ׁשְ ִקיְנד,  ִליּב  ַמיין  ִניט  יְך  ּדִ ֶרעק  ׁשְ ַוואְלד  ּגִ

ֱאֶמת. ָך[ ּבֶ ְפַחד ה' ִעּמְ ִני ֲאהּוִבי, ַאל ּתִ ְפַחד ּבְ ּתִ

אר  רֹויס ֶמען ֵווייְסט ּגָ אט ִאיז ּגְ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה 'ּגָ ָאַמר ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ֶ ְזֹכר ַמה ּשׁ
ָלל  דֹול ֵאין יֹוְדִעין ּכְ יַפאִלין', ]ה' ּגָ ִניט ְוכּו', ֲאִפּלּו ַאֶייער ַזאְך ִוויִהין ִאיְטִליֶכער ִאיז ּגִ

ְך ַהּכֹל ְלטֹוָבה,  ְתַהּפֵ ּנִ ל ֶאָחד ָנַפל[ ְוכּו' ְוכּו', ֲאָבל ֵיׁש ִעְנַין ׁשֶ ּכָ ֶכם ְלֵהיָכן ׁשֶ ּלָ ִעְנַין ׁשֶ ְוכּו' ֲאִפּלּו ּבְ

ְדָבָריו  לּול ּבִ ה, ּכָ הּוא ַעּתָ מֹו ׁשֶ ה ּכְ ם ַאּתָ י ּגַ ֱאֶמת, ּכִ תֹו ֵאין ֵחֶקר. ְוֵתַדע ְוַתֲאִמין ּבֶ י ִלְגֻדּלָ ּכִ

ן  ם ּכֵ לּול ּגַ לֹום ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ַמְדֵרגֹות, ּכָ יֹוֵתר ַחס ְוׁשָ רּוַע ּבְ ים ָהֵאּלּו. ַוֲאִפּלּו ַהּגָ דֹוׁשִ ַהּקְ

י עֹוָלם ָלֶנַצח ְולֹא  ַחּיֵ ה ַעְצמֹו ּבְ ָבִרים ֵאּלּו, ָהָיה ְמַחּיֶ ְדָבָריו ֵאּלּו. ְוַהְלַואי ָהָיה ׁשֹוֵמַע ּדְ ּבִ

נּו  טּו ֶנְגּדֵ ְ ּשׁ חּו ְוִהְתּפַ ּטְ ּתַ ַעְצמֹו ִהׁשְ ִביל ֶזה ּבְ ׁשְ י ּבִ ה ּכִ ֲעׂשֶ ָהָיה אֹוֵבד ֶאת עֹוָלמֹו, ֲאָבל ַמה ּנַ

ָאנּו זֹוִכים  ה, ֵמַאַחר ׁשֶ ֹמַח ַהְרּבֵ נּו ִלׂשְ ה. ֲאָבל ַעל ְיֵדי ֶזה ֵיׁש ְלָך ְוָלנּו ְוֻכּלָ ְפָרט ַעּתָ ְך ּבִ ל ּכָ ּכָ
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ה,  ֵאּלֶ ים ּוְפׁשּוִטים ּכָ ה נֹוָרִאים ַוֲעֻמּקִ ֵאּלֶ ים ּכָ ּיִ ים ֲאִמּתִ דֹוׁשִ ִדּבּוִרים ַהּקְ ֹמַע ּוְלַהֲאִמין ּבְ ִלׁשְ

ה  ְוָכֵאּלֶ ה  ֵאּלֶ ּבּוִרים  ּדִ ְיֵדי  ַעל  לֹו  ָראּוי  ָקְדֳקדֹו  ּבְ ֹמַח  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ר,  ֲאַדּבֵ ָמה  ֹאַמר  ָמה 

ְמָחה. ל ִמיֵני ָיגֹון ַוֲאָנָחה ְלׂשִ ַלֲהֹפְך ּכָ

ה ִליׁשּוָעה. ָך ּוְמַצּפֶ ַח ַנְפׁשְ ּמֵ ַע ְלׂשַ ְעּגֵ ְתּגַ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמִ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ַז"ל,  עְדֶווֻדְבָקא  ִמּמֶ ְיהּוָדה  ר'  ֵמָהַרב  י  ַמְעּתִ ׁשָ ַוֲחמֹוָתּה  ה  ּלָ ּכַ ל  ׁשֶ מֹות  ֵ ַהּשׁ ּוְבִעְנַין 
ָלל. יד ַעל ֶזה ּכְ נּו ַז"ל לֹא ִהְקּפִ ַרּבֵ ׁשֶ

ריד

ָבט תקצ"ו ֶנעְמרֹוב. ם, יֹום ג' ֶעֶרב רֹאׁש ֹחֶדׁש ׁשְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ּבְ

י  ׁש ִלי ֵמִעְנָין ֶזה. ּכִ ּיֵ ִני ֲחִביִבי, עֶֹצם ַצֲעִרי ׁשֶ ם, ּוָמה ֹאַמר ְלָך ּבְ ּלָ י ּכֻ ְלּתִ ֶביָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ְיִגיָעה  ִלי  ְוָהָיה  דֹול,  ּגָ ֲאִריכּות  ּבַ ֶרת  ִאּגֶ ְלָך  י  ַתְבּתִ ּכָ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ

יַע ְלָיְדָך.  ֲעַדִין לֹא ִהּגִ ה ׁשֶ ָלל ַמה ּזֶ אְסט, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ּכְ יו ַעל ְיֵדי ַהּפָ ַלְחּתִ דֹוָלה ַעל ֶזה, ּוׁשְ ּגְ

ֶזה. ְוהּוא  ֲעׂשֹות ּבָ ָלל ַמה ּלַ ָך, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ּכְ ִלּבְ ֵער ּבְ ה ּתּוַכל ְלׁשַ ׁש ִלי ִמּזֶ ּיֵ ּסּוִרים ׁשֶ ּגֶֹדל ַהּיִ

ם זֹו ְלטֹוָבה,  אי ּגַ ַוּדַ י ּבְ ְמָחה, ּכִ ֲאִני ֻמְכָרח ְלָהְפָכם ְלׂשִ דֹוִלים ַעד ׁשֶ ּסּוִרים ַהּגְ ֶאְצִלי ֵמַהּיִ

ה  ּמָ ה, ּכַ ן ַהְרּבֵ ם ּכֵ ה ּגַ י ִמּזֶ ַתְבּתִ "ל ּכָ ב ַהּנַ ְכּתָ ְרֵכי ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו. ּוְבאֹותֹו ַהּמִ ּוִמי יֹוֵדַע ּדַ

ַעל  ֲחלֶֹקת ׁשֶ יעּו ֵאֶליָך, ְוַהּכֹל ֵמֲחַמת ַהּמַ ּגִ ּיַ ִבים ׁשֶ ְכּתָ ִעְנַין ַהּמִ ַע ּבְ ּגֵ ְיִגיעֹות ֲאִני ָצִריְך ְלִהְתּיַ

ֶאת  יִבים  ׁשִ ַהּמְ ָבִרים  ּדְ ם  ׁשָ י  ַתְבּתִ ּכָ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְוכּו'.  ֵלִצים  ת  ֵמַהּכַ ִמְתָיְרִאים  ֶזה  ְיֵדי 

ָתב ֶזה ָנחּוץ,  י מֹוֵסר ּכְ ה ְלַהֲאִריְך ּכִ ְלׁשֹוִני ִמּלָ ֵעת ֵאין ּבִ אי ַהּכֹל ְלטֹוָבה. ּכָ ַוּדַ ֶפׁש, ַאְך ּבְ ַהּנֶ

ָתב ֶזה  ַמע ֵמַהּמֹוֵסר ּכְ ָתם ִתׁשְ ה. ַאְך ֵמַהּסְ ִפּלָ ַאַחר ַהּתְ ּמּוד ׁשֶ י ֲעַדִין ַהּלִ ַמְרּתִ ַוֲאִני לֹא ּגָ

ָך  ְרֶאה ְלַהֲחיֹות ַנְפׁשְ ּנּו ּתִ ַמע ִמּמֶ ׁשְ ּתִ ּסּוִרים ׁשֶ ָך. ְוַגם ְמַעט ַהּיִ יב ֶאת ַנְפׁשְ ה ְוָיׁשִ ר ְיַחּיֶ ֲאׁשֶ

אי לֹא ַיֲעזֹב אֹוָתנּו  ק. ּוְבַוּדַ ִביל ַהֵחׁשֶ ׁשְ ִניָעה ּבִ ַהּכֹל ְלטֹוָבה, ְוַהּמְ ָבר ָיַדְענּו ׁשֶ י ּכְ ֶהם, ּכִ ּבָ

י  ִהְתִחיל ּכִ ֶ ל ַמה ּשׁ אי ִיְגֹמר ה' ּכָ ַוּדַ ה, ּבְ ם ּפֹה ִנְמָצִאים ְמִניעֹות ַהְרּבֵ ַרְך, ְוִאם ּגַ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ְוֶאָחד.  ֶאָחד  ל  ּכָ ִעם  ּוִבְפָרִטּיּות  ְכָלִלּיּות  ּבִ ה  ַעּתָ נּו  ִעּמָ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ּשׁ ַמה  ֵריק הּוא  ָבר  ּדָ לֹא 

ֵלִאים  ּמְ ְפָרט ִעם ַהחֹוְלִקים ׁשֶ ה ּבִ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ה ַמה ּשׁ ל ָהעֹוָלם ַנֲעׂשֶ ם ִעם ּכָ ּגַ ַדְענּו ׁשֶ ּיָ ּוִבְפָרט ׁשֶ

ת  ֶכם ֲאִמּתַ ר ִעּמָ ה ְלַדּבֵ י ַהְרּבֵ ָבר ֶהֱאַרְכּתִ ֶזה. ּכְ ר ְלַהֲאִריְך ּבָ יֹוֵתר, ְוִאי ֶאְפׁשָ ַעס ִויגֹונֹות ּבְ ּכַ
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תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְיגֹונֹות,  ָמֵלא  ָהעֹוָלם  ׁשֶ ִסְפֵרי קֶֹדׁש  ּבְ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ֵהיֵטב ַמה  רּו  ְזּכְ ּתִ ׁשֶ ָהֱאֶמת 

ֶזה, ַאְך ֲעַדִין ֵאיְנֶכם  ם ְמִביִנים ְקָצת ּבָ ַעס ּוַמְכאֹובֹות". ּוְכָבר ַאּתֶ ל ָיָמיו ּכַ ם ּכָ )קֶֹהֶלת ב( "ּגַ

ִביל  ׁשְ ּבִ ִקּיּום ָהעֹוָלם  ּבְ ָלל  ּכְ ָנתֹו  ּוָ ּכַ ֵאין  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ה  ִמּזֶ ְלָהִבין  יִמים ֵלב ֵהיֵטב  ְמׂשִ

ִחיָרה.  ַהּבְ ִביל  ׁשְ ּבִ ַהּכֹל  ַהֲהָבִלים  ל  ּכָ ַרק  עֹוָלם  ּבָ ים  ֻהּגִ ַהּנְ ֲהָבִלים  ַדְרֵכי  ּבְ ַהְנָהגֹוֵתיֶהם 

ל ֶאָחד  חֹוֵטף ּכָ ה טֹוָבה ׁשֶ נּוָעה ּוְנֻקּדָ ָכל ּתְ ַרְך הּוא ַרק ּבְ ָנתֹו ּוְרצֹונֹו ְוֶחְפצֹו ִיְתּבָ ּוָ ר ּכַ ְוִעּקַ

ְנָיִנים  ּבִ ֵמֶהם  ּובֹוִנים  אֹוָתם  ּוַמֲעִלים  ְמָבְרִרים  ֱאֶמת  יֵקי  ּדִ ַהּצַ ר  ֲאׁשֶ יֹום,  ָכל  ּבְ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ

ל ֶזה ָידּוַע  יֵקי ֱאֶמת, ְוִאם ּכָ י ִאם ַעל ְיֵדי ַצּדִ ִנְפָלִאים ְונֹוָרִאים, ְוֵאין ׁשּום ַחּיּות ְוִקּיּום ּכִ

תּוב )תניינא סימן ס"א(  ּכָ מֹו ׁשֶ ָלל ּכְ ֵאין ׁשּום ְזַמן ּכְ ָכל יֹום, ְוִלְזּכֹר ׁשֶ ָבר, ְצִריִכין ַלֲחזֹר זֹאת ּבְ ִמּכְ

ר ְלַהֲאִריְך. ה ִאי ֶאְפׁשָ יָך" ְוכּו'. ָיֵתר ִמּזֶ סּוק "ֲאִני ַהּיֹום ְיִלְדּתִ ַעל ּפָ

ה ִליׁשּוָעְתָך ְמֵהָרה. ַעְדָך ּוְמַצּפֶ יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

רטו

רּוָמה תקצ"ו ַרְך, יֹום ג' ּתְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ר ְלָך  ָעַבר ּפֹה ְיַסּפֵ ֶ ה ְמֹאד. ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ִלְכּתֹב ְלָך. ַמה ּשׁ ָתב ֶזה ָנחּוץ ַעּתָ מֹוֵסר ּכְ
ּתּוַכל,  ֶ ּשׁ ָכל ַמה  ּבְ ָך  ַנְפׁשְ ח  ּמַ ְוׂשַ ַוֲחַזק,  ִני  ּבְ ֲחַזק  יֶנער.  ַנְחָמן טּוְלְטׁשִ י  ַרּבִ ְקָצת 

ָלל,  י ַהּכֹל ֶהֶבל ְוֵאין ׁשּום ְזַמן ּכְ ָרדֹות. ְזכֹר ּכִ ָאגֹות ְוַהּטְ בֹות ְוַהּדְ ֲחׁשָ ָך ִרּבּוי ַהּמַ ְוָהֵסר ֵמִאּתְ

דֹול  כֹחֹו ַהּגָ טּוִחים ּבְ ה, ֵיׁש ָלנּו ָאב ָזֵקן ְוָאנּו ּבְ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ָך ַמה ּשׁ ה ִעּמְ י ֵכן ַנֲעׂשֶ ְוִאם ַאף ַעל ּפִ

ֵמִכין  ה  ַאּתָ י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ ר  ְוַלֲאׁשֶ ַעם,  ּפַ ָכל  ּבְ ִלּבֹו  ּבְ ֵהיֵטב  ַלֲחזֹר זֹאת  ּוְצִריִכין  י ַרב הּוא.  ּכִ

ל ֶרעֶדיֶלי  ן ֵאין ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר. ּוְתַקּבֵ ת קֶֹדׁש. ַעל ּכֵ ּבַ ָסמּוְך ַעל ֵאיֶזה ׁשַ ַעְצְמָך ִלְהיֹות ּפֹה ּבְ

נֹו ְוַלֲהִביאֹו ְלֹפה. ְוִאם לֹא יּוַכל  הּוא ֶאְצְלָך, ְוִיְרֶאה ְלַתּקְ י ׁשֶ ּלִ עֹון[ ׁשֶ ָ ל ֵמַהּשׁ ְלּגַ ייֶגיִריל ]ּגַ ֵמַהּזֵ

ֶזה  ּבָ ַיְצִליֲחָך  ַוה'  ְמֹאד,  ִלי  ֻמְכָרח  י  ּכִ הּוא  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלֹפה  ָיִביא אֹותֹו  יָאתֹו  ּבִ ָנן קֶֹדם  ְלַתּקְ

תֹוָרה ַוֲעבֹוַדת ה'. ה ְלַבּלֹות ָיֶמיָך ּבְ א. ְוִתְזּכֶ ּוַבּבָ

ַעְדֶכם. יר ּבַ ה ִליׁשּוָעה ּוַמְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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רטז

ה תקצ"ו ֶנעְמרֹוב. ַצּוֶ ם, יֹום ד' ּתְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

רּוְך ֵנרֹו ָיִאיר. ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ּבָ ְפָלג ַהּוָ ִני ַהּמֻ לֹום ַרב ַלֲאהּוִבי ֲחָתִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ ׁשָ

דֹול. ְוַהּיֹום ִהְזִמין  נּו ְלַנַחת ּגָ ְבָך ַעל ְיֵדי ִאיׁש ִמּפֹה ְוָהָיה ִלי ּוְלֻכּלָ י ִמְכּתָ ְלּתִ ֶאְתמֹול ִקּבַ
ִדְבֵרי  ר ְלַהֲאִריְך ּבְ ן ִאי ֶאְפׁשָ ָתב ֶזה, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ִמי הּוא, ַעל ּכֵ ה' ִלי מֹוֵסר ּכְ

ה  ָעִטים. ּוְתִהּלָ ה ַהּמֻ ָבַרי ֵאּלֶ י ָלֶכם ּדְ ַתְבּתִ י ֵמַאֲהַבְתֶכם ַהֲחָזָקה ּכָ דּוַע ָלֶכם. ּכִ ּיָ ָלל ּכַ ֱאֶמת ּכְ

לֹום. ָ ים ְוַהּשׁ נּו ּפֹה ַהַחּיִ ָלֵאל ִאּתָ

ָנַסע ֶאְתמֹול ְלאּוַמאן ִעם  ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ ער  ּבֶ ַאְבָרָהם  ָהַרב  ְפָלג מֹוֵרנּו  ַהּמֻ ִדיֵדנּו  ּיְ ׁשֶ ּוְדעּו 
עּו ַיַחד  ם ִיְתַוּדְ לֹוֵמנּו. ְוׁשָ י ׁשְ ְחֶיה, ְוִעם עֹוד ֵמַאְנׁשֵ נּוָעה ָמַרת ָאְדיל ּתִ ִאּמֹו ַהּצְ

ִנְגָמר  ִיְהֶיה  ם  ְוׁשָ ְחֶיה  ּתִ ּתֹו  ּבִ ִעם  ם  ְלׁשָ בֹוא  ּיָ ׁשֶ עהִרין,  ׁשֶ ִמּטְ ער  ּבֶ י  ַרּבִ ִגיד  ַהּנָ ִעם 

"ל ָהָיה  ער ַהּנַ י ּבֶ ָסמּוְך. ְוַרּבִ ל טֹוב ּבְ ה ְלַמּזָ ל טֹוב, ְוִתְהֶיה ַהֻחּפָ יֵניֶהם ְלַמּזָ רּות ּבֵ ְ ַהִהְתַקּשׁ

ִעּמֹו,  כּו  ּדְ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ִלְפֵניֶהם  ֲעצּומֹות  ׁשֹות  ַבּקָ ּבְ ַח  ּטֵ ּתַ ְוִהׁשְ ֶזה,  ִביל  ׁשְ ּבִ ְבֶרְסֶלב  ּבִ ַעְצמֹו  ּבְ

ר ֲעָזָרנּו ַעד ּכֹה.  ם ֲאׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ ִליְך )סוג מטבע(. ּבָ ֵני ֲאָלִפים ֶקעְרּבְ ְ ן יֹוֵתר ִמּשׁ ר ְלַנּדָ ְוהּוא ְמַפּזֵ

ים ּוְכַמְדֵקרֹות ֶחֶרב  יֶהם חֹוְרִקים ּוְנַמּסִ ּנֵ ַעת, ׁשִ ְרׁשַ ּה ַהּמִ ת ְוָאִביָה ְוִאּמָ ַעת ַהְמֹגֶרׁשֶ ְרׁשַ ְוַהּמִ

ְרחּו  ְוִיִקְ ָהֱאֶמת  ירּו  ַיּכִ ַעד  ְנִפיָלה,  ַאַחר  ְנִפיָלה  יָלם  ְלַהּפִ ַרֲחָמיו  ּבְ ה'  יֹוִסיף  ן  ּכֵ ִבְטָנם.  ּבְ

ָיַדִים הֹון ָיָקר  דּו ּבְ ִאּבְ ָעׂשּו ְלַעְצָמם ׁשֶ ל ָהָרעֹות ׁשֶ ֵניֶהם ַעל ּכָ ם ְוִיְמְרטּו ּפְ רֹאׁשָ ָקְרָחה ּבְ

ר ֶנֱאַבד ָלֶנַצח  ה, ַעל ֲאׁשֶ ּמָ ְך ְלׁשַ ה ַהְמֻהּפָ ָבִרים ֶנֶגד ֹמשֶׁ ֶזה. ְוַגם ֵמֶהם ּוָבֶהם ְמִטיִחים ּדְ ּכָ

ֶזה יֹוֵתר. ר ְלַהֲאִריְך ּבָ ֶזה. ְוִאי ֶאְפׁשָ ִמּטֹוב ּכָ

ין ּוָבִאין  ְמׁשִ ים ַהְמַמׁשְ דֹוׁשִ כַֹח ּוְזכּות ְיֵמי ַהּפּוִרים ַהּקְ יֵענּו ְמֵהָרה ּבְ ַרְך ְיַרֵחם ְויֹוׁשִ ה' ִיְתּבָ
ֲהלּו ְמֹאד  ם, ֵיבֹשּׁו ְוִיּבָ ל ׂשֹוְנֵאינּו ְורֹוְדֵפינּו ִחּנָ ֵצל ִמּכָ ה ְלִהּנָ ְזּכֶ ּנִ לֹום, ׁשֶ ִלְקָראֵתנּו ְלׁשָ

לֹוָמם ַהּטֹוב. ְ ַעם ִמּשׁ ָכל ּפַ ל אֹוְיֵבינּו ְוכּו'. ָנא ְלהֹוִדיֵעִני ּבְ ּכָ

ה. ַאֲהָבה ַעּזָ לֹום ּתֹוָרְתָך ּבְ ְבֵרי חֹוֶתְנָך ְוָאִביָך ַהּדֹוֵרׁש ׁשְ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ֵני  ל ּבְ לֹֹמה ֵנרֹו ָיִאיר ִעם ּכָ ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ׁשְ ִני ַהּוָ י ָהַרּבָ ַנְפׁשִ לֹום ְלָאִביָך, ְיִדיִדי ּכְ ְוׁשָ
ָהרֹוֶעה  ָהֱאלִֹקים  ֶאְתֶכם.  ַיֲעזֹב  לֹא  י  ּכִ ה'  ּבַ ּוְבַטח  ְיִדיִדי  ֶוֱאַמץ  ֲחַזק  יתֹו,  ּבֵ
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י הּוא  ָצְך. ּכִ יָבה ַאל ַיַעָזְבֶכם. קּום ְקָרא ֵאָליו ָיִחיׁש ְלַאּמְ ם ַעד ִזְקָנה ְוׂשֵ ֶאְתֶכם ֵמעֹוְדֶכם ּגַ

ה. ּפֶ א ּבַ י ֵאין ּכֵֹחנּו ֶאּלָ ה, ּכִ ל ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ַרְך ׁשֹוֵמַע ּתְ ִיְתּבָ

ְבֵרי ַהְמַיֲעצֹו ְלטֹוָבתֹו ָלֶנַצח. ּדִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

ריז

קּוֵדי תקצ"ו. ַרְך, יֹום ב' ּפְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

צּו ֵאַלי  ְתַקּבְ ּנִ ֵעת ׁשֶ ר ּבְ ֲעִנית ֶאְסּתֵ יֹום ּתַ ְבָך ּבְ י ִמְכּתָ ְלּתִ ִני ֲחִביִבי ִויִדיִדי. ִקּבַ ֲאהּוִבי ּבְ
ׁש ֵמֵאיַמת  ם ֲחׁשַ ת ַהּפּוִרים ָהְיָתה ָעַלי, ּגַ לֹוֵמנּו. ְוִטְרּדַ י ׁשְ ה אֹוְרִחים ֵמַאְנׁשֵ ּמָ ּכַ

י ֵכן ָקִריִתי  י", ְוַאף ַעל ּפִ ּצֹר ַחּיָ ַחד אֹוֵיב ּתִ ַרְך ְיַרֵחם "ּוִמּפַ ם ִיְתּבָ ֵ דּוַע ְלָך, ַהּשׁ ּיָ ֹוְנִאים ּכַ ַהּשׂ

ּיֹות ּוְתִמימֹות  ַדְרֵכי ֵעצֹות ֲאִמּתִ ֶפׁש. ַאְך ּבְ דֹול ָאז ַעד ַהּנֶ ְבָך ֵהיֵטב. ְוָהָיה ִלי ַצַער ּגָ ִמְכּתָ

ְמַחת ּפּוִרים  יר ׂשִ צּוִני ְלַהְגּבִ קּוִני ְוִאּמְ י, ֵהם ִחּזְ ַעל ָהֵעָצה ָהֲאִמּתִ ל ּבַ ִנְפָלאֹות ַוֲעֻמּקֹות ׁשֶ

ְבֵרי ֱאֶמת  ְרנּו ּדִ ַאֲחָריו, ְוִדּבַ ת ׁשֶ ּבָ פּוִרים ּוְבׁשַ ַמְחנּו ְקָצת ּבְ ה ָלֵאל ׂשָ "ל. ּוְתִהּלָ ל ַהּנַ ַעל ּכָ

ָתב ֶזה. ַמע ִמּמֹוֵסר ּכְ ׁשְ ְעְיֵני ַהְיׁשּוָעה. ּוְמַעט ֵמֶהם ּתִ ַהּנֹוְבִעים ִמּמַ

ַמְעּתָ  ה ְוַגם ׁשָ י ְלָך ַהְרּבֵ ַתְבּתִ ָבר ּכָ ִני ֲחִביִבי, ֲהלֹא ּכְ יְבָך ּבְ ְוַעל אֹודֹות ַצֲעָקְתָך ָמה ֲאׁשִ
קּות ִויׁשּועֹות  ְמָצא ִהְתַחּזְ ֶהם. ּתִ ֶהם ַוֲהֹפְך ּבָ ָיְדָך ֲהֹפְך ּבָ ה. ְוַגם ְסָפֵרינּו ְמצּוִיים ּבְ ַהְרּבֵ

י  ְרּתִ ּבַ ְקָוה". ּוְכָבר ּדִ ְכַלל ֲאִסיֵרי ַהּתִ נּו ִלְהיֹות "ּבִ ּלָ ר עֹוֵבר ָעֶליָך ְוַעל ּכֻ ל ֲאׁשֶ ְוֶנָחמֹות, ַעל ּכָ

ֲאלּו ֵרֵעי ִאּיֹוב  ָ ּשׁ ֶ הּוא ַמה ּשׁ ֵלד" )איוב טו, ז(, ׁשֶ ּוָ י אֹותֹו "ֲהִראׁשֹון ָאָדם ּתִ ַאְלּתִ ּפֹה ִעם ֶאָחד ְוׁשָ

"י: ְוִכי  ִ , ּוֵפֵרׁש ַרּשׁ ָרה, ְוָאְמרּו לֹו ֲהִראׁשֹון ָאָדם נֹוַלְדּתָ ֶאת ִאּיֹוב ַעל אֹודֹות ַצֲעָקתֹו ַהּמָ

עֹוָלם ְוכּו'. ּבָ ל ָאָדם ׁשֶ ָעַבר ַעל ּכָ ֶ ל ַמה ּשׁ ַדע ּכָ ּתֵ נֹוַלְדּתָ קֶֹדם ָאָדם ָהִראׁשֹון, ׁשֶ

ִעְנַין ָצְרֵכי ַהּגּוף ּוַפְרָנָסה, ֵהן  עֹוֵבר ָעָליו ֵהן ּבְ ֶ ל ָאָדם ְלָהִבין ְלִעְנָין ַמה ּשׁ ה ָיכֹול ּכָ ּוִמּזֶ
עֹוֵבר  ֶ ַדע ַמה ּשׁ ּתֵ ים ְוכּו'. ְוִכי נֹוַלְדּתָ קֶֹדם ָאָדם ָהִראׁשֹון ׁשֶ ִעְנַין ִמּדֹות ּוַמֲעׂשִ ּבְ

ֲעבֹר, ְוהּוא ָצִריְך  ּיַ ֶ ֲעבֹר ָעָליו ַמה ּשׁ ּיַ ִביל ֶזה ָלעֹוָלם ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ל ֶאָחד, ֲהלֹא ָהָאָדם ּבָ ַעל ּכָ

ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ ה ִויַיֵחל ְלַהּשׁ ה ִויַצּפֶ ר ַיֲעבֹר ָעָליו ְיַקּוֶ צּור ִלְסּבֹל ַהּכֹל, ּוְבָכל ֲאׁשֶ ִלְהיֹות ָחָזק ּכְ

ַמן  ֶזה, ְוָכֵעת ֵאין ַהּזְ ה ּבָ ְרנּו ַהְרּבֵ ּבַ ׁשּום ֹאֶפן. ּוְכָבר ּדִ ְוַאל ִיְתָיֵאׁש ֶאת ַעְצמֹו ִמן ָהַרֲחִמים ּבְ

ים ְלַהֲאִריְך. ַמְסּכִ
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חֹוָרה ֵהן ֵמֶהָעַבר ְוֵהן ֵמֶהָעִתיד,  ָרה ׁשְ ָחִדים ְוַהּמָ ל ַהּפְ ָך ּכָ ִליְך ֵמִאּתְ ר ְלַהׁשְ ִני, ִהְתַגּבֵ ּבְ
ה אֹו ִמְצָוה.  ִפּלָ ַבר ּתֹוָרה אֹו ּתְ ָכל ֵעת ֵאיֶזה ּדְ ּתּוַכל ּבְ ֶ ק ַלֲחטֹף ַמה ּשׁ ְתַחּזֵ ַרק ּתִ

ָכל ֵעת  ּבְ ָך  ַנְפׁשְ ח  ּמַ ְוׂשַ ַהּכֹל.  ן  ְלַתּקֵ ּכַֹח  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָזֵקן  ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ כֹחֹו  ּבְ ּוְבַטח 

ּוְכָבר  ַז"ל.  דֹוׁש  ַהּקָ מֹו  ׁשְ ַעל  ְקָרִאים  ַהּנִ ְלִוים  ַהּנִ ְוַעל  ָעָליו  ד  ִמְתַנּגֵ ִלְהיֹות  ִלְבִלי  ִכיָת  ּזָ ׁשֶ

ַחץ ְוַהּדַֹחק ַחס  ֵעת ַהּלַ ה ָצִריְך ִלְזּכֹר זֹאת, ּוִבְפָרט ּבְ ָכל יֹום ַאּתָ ֶזה, ֲאָבל ּבְ ה ּבָ ְרנּו ַהְרּבֵ ּבַ ּדִ

קּוִתי  ל ַחּיּוִתי ְוִתְקָוִתי ְוִהְתַחּזְ עֹוֵבר ָעַלי, ּכָ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ָעְנִיי ּבְ ם ָאנִֹכי ּבְ ֱאֶמת ּגַ י ּבֶ לֹום. ּכִ ְוׁשָ

ֶזה. ר ָיַדְעּתָ ְמַעט ּבָ ֲאׁשֶ ַהּכֹל ַעל ְיֵדי ֶזה ּכַ

ׂשֹורֹות טֹובֹות. ָך ּבְ ֹמַע ִמּמְ ה ִלׁשְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

יק  ִרי ַצּדִ ִני ַהָוִתיק ּפְ י ּוְלָבִבי ָהַרּבָ לֹום ְיִדיִדי ַנְפׁשִ ׁשְ ְפָרט ּבִ לֹוֵמנּו ּוּבִ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ לֹום ּכָ ׁשְ ְוִתְפרֹס ּבִ

מֹוֵרנּו ָהַרב ר' ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר.

ריח

ְקָרא תקצ"ו. ת ַוּיִ ָרׁשַ ַרְך, יֹום ד' ּפָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

לֹום  ֵני ֵביתֹו ׁשָ ל ּבְ ְחֶיה, ִעם ּכָ ּיִ י ִיְצָחק ׁשֶ ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ַרּבִ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ע ַרב. ְוֵיׁשַ

ל ָחָדׁש ְלהֹוִדיעֹו. ְוַעל ַצֲעָקְתָך  ֵעת ֵאין ּכָ יִגיָעה ְוִטְרָחא, ּכָ יַעִני ֶאְתמֹול ּבִ בֹו ִהּגִ ִמְכּתָ
ה  ַהְרּבֵ ַמְעּתָ  ְוׁשָ ָיַדְעּתָ  ָבר  ּכְ ֲהלֹא  ֲחִביִבי.  ִני  ּבְ ָעֶליָך  ִנְפֵלאִתי  ִיּסּוֶריָך,  ִעְנַין  ּבְ

ים )תניינא תורה ע"ז(,  דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ ֲעבֹר. ּוְכָבר ְמבָֹאר ּבִ ּיַ ֶ ֲעבֹר ַעל ָהָאָדם ַמה ּשׁ ּיַ ֶהְכֵרַח ׁשֶ ּבְ ׁשֶ

יֹוֵתר  דֹול  ּגָ ַצֲערֹו  דֹול,  ּגָ ְעּתֹו  ּדַ ׁשֶ ִמי  ְוָכל  יֹום,  ָכל  ּבְ ַצַער  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָצִריְך  ָאָדם  ל  ּכָ ׁשֶ

ַתְבּתָ ִיְמְנעּו ֶאת ָהָאָדם ֵמֲעבֹוָדתֹו,  ּכָ ה ׁשֶ ֵאּלֶ ם. ְוִאם ִיּסּוִרין ּכָ ן ׁשָ ַרֲחָמָנא ִלְצַלן ְוכּו', ַעּיֵ

ֵהם  ׁשֶ ָהֱאֶמת  ה.  ֵאּלֶ ּכָ ּסּוִרין  ִמּיִ ֵלט  ְלִהּמָ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְקָוה  ּתִ ָאֶפס  ְמַעט  ּכִ

ָכל יֹום ְיכֹוִלין ַלֲחטֹף טֹוב,  ּבְ ה ׁשֶ ְרנּו ַהְרּבֵ ּבַ ָבר ּדִ י ֵכן ּכְ אי ְמִניָעה ְוִעּכּוב, ַאְך ַאף ַעל ּפִ ַוּדַ ּבְ

ֶזה  ר ֶהֱאַרְכנּו ּבָ ֲאׁשֶ ָבר ְוכּו'. ּכַ ֵדר ִמּלְ ל יֹוָמא ִאית ֵלּה ּגָ ּה טֹוב, ַרק ּכָ ֵלית ּבֵ י ֵלית יֹום ּדְ ּכִ

ה ַלֲעׂשֹות  ְמַעט ָקׁשֶ ּכִ ִחים ׁשֶ ּטְ ּתַ ָרדֹות ִמׁשְ ִניעֹות ְוַהּטְ ִנים. ְוִאם ַהּמְ בּועֹות ֶזה ֵאיֶזה ׁשָ ׁשָ ּבְ

ָהָרצֹון  ָרֵאל )בתורה קמ"ב( ְוהֹוִדיָענּו, ׁשֶ ים ָלנּו ָהרֹוֵעה ִיׂשְ ָבר ִהְקּדִ ׁשּום ֲעבֹוַדת ה', ַעל ֶזה ּכְ
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ִאּלּו לֹוְמִדים  ב ּכְ ַעְצמֹו ֶנֱחׁשָ ָהָרצֹון ּבְ ַעְצָמם טֹוִבים ְמֹאד, ְוׁשֶ ּסּוִפין ּבְ ּתֹוְקקּות ְוַהּכִ ְוַהִהׁשְ

ֵסֶפר ְוכּו'. ּבְ

ֵסֶפר אֹו  ר ְלָפֵרׁש ּבְ דֹוָלה. ְוִכי ֶאְפׁשָ ל ְמֹאְרעֹוָתיו ַהּכֹל ְלטֹוָבה ּגְ ּכָ ּוְצִריִכין ְלַהֲאִמין ׁשֶ
יָרה ְוהּוא ֵאינֹו ְמרּוָצה ְלָך ֵמֲחַמת  ַהּדִ ף ֵחֶלק ּבְ ּתָ ֻ ִאם ִיְקֶנה ַהּשׁ ה, ׁשֶ ַעל ּפֶ ּבְ

ב ָאָדם ְלַהֲאִמין  ַחּיָ ָלל, ׁשֶ ֶרְך ּכְ ם ֶזה ְלטֹוָבה. ַרק ַהּתֹוָרה הֹוִדיָענּו ּדֶ ּגַ ֲאִמין ׁשֶ ָניו ְוכּו', ּתַ ּבָ

ְיָקא ַעל ְיֵדי ֶזה  ירֹו ּדַ ל ְמאֹוְרעֹוָתיו ֵהם ְלטֹוָבתֹו אֹו ְלָמֵרק ֲעוֹונֹוָתיו. אֹו ְלַהְזּכִ ּכָ )ע' תורה ד'( ׁשֶ

ְיָקא ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה  ּדַ י ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ ל ַעל ֶזה. ּכִ ּלֵ ְתּפַ ּיִ ֵדי ׁשֶ ַרְך, אֹו ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ׁשּוב ְלַהּשׁ ּיָ ׁשֶ

ָפֵרׁש ַצֲערֹו ֵמֵעֶסק ֶזה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָיבֹוא ֵמִעְנָין ְלִעְנָין  ּיְ ֵדי ׁשֶ ְהֶיה לֹו ִהְתּבֹוְדדּות ּכְ ּיִ ֻמְכָרח ׁשֶ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶ ּשׁ ַמה  ִנְפְלאֹות ה'  רֹות  ִנְסּתָ ַבד  ִמּלְ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  יחֹו  ׂשִ ל  ּכָ ּפְֹך  ְוִיׁשְ

ָיִבין  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְיָקא  ּדַ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִחיָרתֹו  ּבְ ִביל  ׁשְ ּבִ ָהָאָדם  ַעל  ִביא  ּמֵ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ָכל  ּבְ ן  ְמַכּוֵ

ּוְמבָֹאר  ֶזה,  ּבָ ה  ַהְרּבֵ ְרנּו  ּבַ ּדִ ּוְכָבר  הּוא.  ׁשֶ ָמקֹום  ל  ִמּכָ ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  ק  ְלִהְתַחּזֵ ְרָמִזים 

ָבר ִמּתֹוְך  ָכל יֹום ְצִריִכין ָלׂשּום ֵלב ָלֶזה ּוְלָהִבין ּדָ ה, ַאְך ּבְ ה ִמּזֶ ים ַהְרּבֵ דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ ּבִ

ל  ל ְסִמיָכֵתנּו ְוִתְקָוֵתנּו הּוא ַעל ּכֹחֹו ׁשֶ ם ּכָ ּלָ ְפָרט. ְוַעל ּכֻ ר ְלָבֵאר ַהּכֹל ּבִ י ִאי ֶאְפׁשָ ָבר, ּכִ ּדָ

ְכֵבנּו ּוְבקּוֵמנּו ְוכּו',  ׁשָ רּוְך ה' ּבְ ה ָלֵאל ֵיׁש ָלנּו ַעל ִמי ִלְסֹמְך. ּבָ ַעְצמֹו, ּוְתִהּלָ ה ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ָזֵקן ּדִ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ין ּוָבִאין. ַהּשׁ ְמׁשִ ים ְמַמׁשְ דֹוׁשִ ַסח ַהּקְ ֶחְלקֹו ְוכּו'. ִויֵמי ַהּפֶ ר ָזִכינּו ִלְהיֹות ּבְ ֲאׁשֶ

ל  ה ִלְראֹות ִנְפָלאֹות ֶאת ּכָ ְוִנְזּכֶ ְך ֵמֵעיֵנינּו,  ִמין ַיֲעִביר ַהֹחשֶׁ ַהּיָ ָרֵאל ׁשֶ ַיֲעזֹר ָלנּו ּוְלָכל ִיׂשְ

ה ְוכּו'. ְכָתב ּוְבַעל ּפֶ ר ְלָבֵאר ּבִ ר ִאי ֶאְפׁשָ נּו ֲאׁשֶ ַרְך ִעּמָ ם ִיְתּבָ ֵ ר ִהְפִליא ַהּשׁ ַהֶחֶסד ֲאׁשֶ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ָחֵמץ  הּו  ֶ ּשׁ ִמּמַ ֵהר  ִלּזָ ה  ְוִנְזּכֶ ר  ׁשָ ְוַהּיָ ָהֱאֶמת  ֶדֶרְך  ּבְ יֹוִלֵכנּו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ
ְוִיְהֶיה  ְלטֹוָבה.  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶהָחג  ְמַחת  ׂשִ ּבְ ֹמַח  ִלׂשְ ה  ְוִנְזּכֶ ְורּוָחִנּיּות. 

ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ְצַרִים  ִמּמִ ָיָצאנּו  ַעְצֵמנּו  ּבְ ֲאַנְחנּו  ִאּלּו  ּכְ ַעְצֵמנּו  ֶאת  ְוִנְרֶאה  ְלַגְמֵרי,  ָחָדׁש  ֶאְצֵלנּו 

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ִאּלּו ְוכּו'. ַהּשׁ ב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ּכְ ָכל ּדֹור ָודֹור ַחּיָ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ַהּזֹאת, ּכְ

ל ְיִציַאת ִמְצַרִים  ים ׁשֶ ָאנּו רֹוִאים ִנּסִ מֹונּו ׁשֶ ִפים ּכָ ְפָרט ִנְרּדָ ֱאֶמת, ּבִ ם זֹאת ּבֶ ַיַעְזֵרנּו ְלַקּיֵ

ְלָיא  ִאְתּגַ ּבְ ים  ּסִ ַהּנִ ִלְראֹות  ַיַעְזֵרנּו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵעת.  ּוְבָכל  יֹום  ָכל  ּבְ סּוף  ַים  ּוְקִריַעת 

יׁשּוָעתֹו ָאֵמן. יׂש ּבִ ׂשִ ה' ּתָ ִגיל ּבַ נּו ּתָ ה ָהֱאֶמת ְלֵעין ּכֹל ְוִיְראּו ׂשֹוְנֵאינּו ְוֵיבֹשּׁו, ְוַנְפׁשֵ ּלֶ ְוִיְתּגַ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי ריטִמְכּתְ ְּתְמִמשכו ֵב ת י סי ז"

ריט

ַסח תקצ"ו. ֹחל ַהּמֹוֵעד ּפֶ ַרְך, יֹום ג' ב' ּדְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ּבְ

ִני  ּבְ ֲאהּוִבי  ַהּמֹוֵעד.  ֹחל  ּבְ ם  ּגַ ְמַעט  יְבָך  ֲאׁשִ ּוֵמַאֲהָבְתָך  ֶאְתמֹול,  י  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ
ְלָהִבין  ְלַבְבֶכם  ִנְתעֹוֵרר  ָבר  ּכְ ׁשֶ ר ֲאִני רֹוֶאה ֵמָרחֹוק  ְדָבֶריָך ֲאׁשֶ ּבִ ֶהֱחִייַתִני 

י  ְתָקאֹות ָהעֹוְבִרים ָעֵלינּו, ּכִ רֹות ְוַהַהְרּפַ עֶֹצם ַהּצָ ם ּבְ ַרְך, ּגַ ת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ֻדּלַ ֵעיר ּגְ ְמַעט ִמּזְ

אְסַטיי  ה ַהּפָ ה. ְוִהּנֵ ֶזה ַעּתָ ר ְלַהֲאִריְך ּבָ בּורֹוָתיו ֵהן ֵהן נֹוְראֹוָתיו. ְוִאי ֶאְפׁשָ ֱאֶמת ֵהן ֵהן ּגְ ּבֶ

י לֹא  ּכִ אי  ַוּדַ ּבְ ְלַהֲאִמין  ְצִריִכין  ְוזֹאת  אי.  ַוּדַ ּבְ ְלטֹוָבה  זֹו  ְוַגם  ֵביִתי,  ּבְ ֲעַדִין עֹוֵמד  ר[  ּוָ ]ַהּדַ

ְמָחֵתנּו ְוֵהם ֵיבֹוׁשּו. ְוַגם  ׂשִ ר ִיְראּו ּבְ אי ָיבֹוא ַהּיֹום ֲאׁשֶ ְלעֹוָלם ָיִריב ְולֹא ָלֶנַצח ְוכּו', ּוְבַוּדַ

ָלל. ׁש ּכְ ּיֵ ה ָלֵאל ֵאין ָלנּו ְלִהְתּבַ ִהּלָ ה ּתְ ַעּתָ

ַהְרִחיֵקם  ַוֲאָנָחה  גֹון  ְוַהּיָ ְלָך,  ׁשֶ חֹוָרה  ׁשְ ָרה  ַהּמָ ֵמָעֶליָך  ֵלְך  ַהׁשְ ֲחִביִבי,  ִני  ּבְ ְמֹאד  ָנא 
אי.  ְבָך יֹוֵתר ִמּדַ ִמְכּתָ ה קֹוֵבל ְוצֹוֵעק ּבְ י ַאּתָ , ּכִ ַדְעּתָ ּיָ ְרֵכי ָהֵעצֹות ׁשֶ ָכל ּדַ ֵמָעֶליָך ּכְ

ל  ּכָ ַעל  ֶנֶפׁש  ַמר  ּבְ ִלְצעֹק  יֹום  ּבְ ָעה  ׁשָ ְלַיֵחד  ְצִריִכים  ה,  ֵאּלֶ ּכָ ִעְנָיִנים  ַעל  ׁשֶ ָיַדְעּתָ  ּוְכָבר 

ִני ּגֹוי ְוכּו'.  ּלֹא ָעׂשַ יטּות ׁשֶ ְפׁשִ ְמָחה ּבִ ׂשִ ק ּבְ ָאר ַהּיֹום ְצִריִכין ְלִהְתַחּזֵ ָהעֹוֵבר ַעל ָהָאָדם. ּוׁשְ

ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  עֶֹצם  ְלָהִבין  ְיכֹוִלין  ָהָאָדם,  ַעל  ָהעֹוֵבר  ִרירּות  ַהּמְ ְיֵדי  ַעל  א  ַרּבָ ְוַאּדְ

ר ִאְלָמֵלא ִמְלָחא ָלא ֲהֵויָנא  ֶזה, ֲאׁשֶ עֶֹצם ְמִרירּות ּכָ ֵמנּו ּבְ נּו ּוְמַקּיְ ר הּוא ְמַחּיֵ ַרְך ֲאׁשֶ ִיְתּבָ

ְיכֹוִלין ִלְסּבֹל ְמִרירּוָתא.

ֵעת  ּבְ ם  ּגַ ׁשֶ )שמות א, יד(,  יֶהם"  ַחּיֵ "ַוְיָמְררּו ֶאת  ִלְזּכֹר  ָמרֹור  ֲאִכיַלת  ִמְצַות  ִעְנַין  ל  ּכָ ְוֶזהּו 
ַעל ְיֵדי  ִרירּות, ׁשֶ ּכַֹח ֶאת ַהּמְ ה ְוַהְיׁשּוָעה ְוַהַהְרָחָבה ְצִריִכין ִלְזּכֹר ְולֹא ִלׁשְ ֻאּלָ ַהּגְ

חּוׁש,  ר רֹוִאין ּבְ ֲאׁשֶ עֹוָלם ּכַ ׁש ּבָ ּיֵ ִרירּות ׁשֶ י ְלִפי עֶֹצם ַהּמְ ַהְיׁשּוָעה. ּכִ ֹמַח ּבְ ֶזה ְיכֹוִלים ִלׂשְ

ׁשּוַקת  ָכל ּתְ ִרירּות ְוִיְרֶצה ְלַמּלאֹות ֶחְפצֹו ּבְ אי ַהּכֹל טֹוב ּוָמתֹוק, ֲאָבל ִאם לֹא ִיְזּכֹר ַהּמְ ַוּדַ ּבְ

ל ָיָמיו. ֶהְבֵלי ָהעֹוָלם, ְלעֹוָלם ֶיֱחַסר לֹו, ְולֹא ִיְרֶאה טֹוב ּכָ

לֹוֵמנּו  י ׁשְ ַמע ֵמַאְנׁשֵ ׁשְ אי ּתִ דֹול, ּוְבַוּדַ ת ַהּגָ ּבַ ֵליל ׁשַ ְרנּו ּבְ ּבַ ּדִ ֶ ְוָכל ֶזה הּוא ֵמִעְנַין ַמה ּשׁ
ָאַמר הּוא ַז"ל )תורה קס"ה(  ֶ ִעְנָין ֶזה ְוהּוא ֵמֵעין ַמה ּשׁ ל ַחּיּוִתי ּבְ ה ּכָ ְוֶיֱעַרב ָלֶכם. ְוַעּתָ

לֹום  ה ְלׁשָ סּוק "ִהּנֵ ָאַמר )תורה ס"ז( ַעל ּפָ ֶ מֹוָך ֲאִני ה'". ְוֵכן ַמה ּשׁ סּוק "ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ ַעל ּפָ

ָמקֹום ַאֵחר',  יִרים ּבְ ְמקֹוָמם ַוֲעׁשִ ים ּבִ ְבֵרי ּתֹוָרה ֲעִנּיִ " ְוכּו'. ַאְך 'ּדִ ְקּתָ ה ָחׁשַ ַמר ִלי ָמר ְוַאּתָ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ יֹוֵתר ָהֵעצֹות ַהּנֹוְבִעים ֵמֶהם. ְלַמַען ַהּשׁ ין ּבְ יׁשִ ֶהם ַמְרּגִ ּבּור ּבָ ְרִחיִבים ַהּדִ ּמַ ּוְכׁשֶ
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ֵעיֶניָך  ּבְ ִיְהיּו  ָויֹום  יֹום  ּוְבָכל  ֶהם,  ּבָ ַוֲהֹפְך  ֶהם  ּבָ ֲהֹפְך  ֵעיֶניָך,  ּבְ ּוְזֵקִנים  ִנים  ְיׁשָ ִיְהיּו  ַאל 

ׁש. ים ַמּמָ ֲחָדׁשִ ּכַ

ִלּפֹות  הּוא ָמֵלא ְמִניעֹות ְוִעּכּוִבים ֵמַהּקְ ֶזה ָהעֹוָלם ׁשֶ י ֲאַנְחנּו עֹוְבִרים ּבְ ּוְזֹכר ֵהיֵטב ּכִ
ֵצל  ַהּכֹל  ֲאָבל  ה,  ּיָ ָהֲעׂשִ עֹוָלם  הּוא  י  ּכִ ּבֹו,  ֱאָחִזים  ַהּנֶ ְמֹאד  ְוָהֲעצּוִמים  ים  ָהַרּבִ

ּלֹא  ים ׁשֶ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ כַֹח ַהּצַ ֶבת ְוכּו', ְוָכל ַחּיּוֵתנּו ּוְסִמיָכֵתנּו ּבְ ֶלה ְורּוַח נֹוׁשֶ עֹוֵבר ְוָעָנן ּכָ

יִקים ְוכּו'. ָאֳהֵלי ַצּדִ ה ִויׁשּוָעה ּבְ ֶזה ָהעֹוָלם ְוכּו'. קֹול ִרּנָ לּות ּבְ ּכְ ָהָיה ָלֶהם ׁשּום ִהְסּתַ

ים  ִנּסִ ה  עֹוׂשֶ ה.  ַהּזֶ דֹוׁש  ַהּקָ ָחג  ּבֶ ּוִבְפָרט  ִמיד  ּתָ ֹמַח  ִלׂשְ ּוְמָזֶרְזָך  ְזִהיְרָך  ַהּמַ ָאִביָך  ְבֵרי  ּדִ

ָנִגיָלה  ְורֹוְדֵפינּו.  אֹוְיֵבינּו  ל  ִמּכָ יֵלנּו  ְוַיּצִ ה,  ַעּתָ ם  ּגַ ים  ִנּסִ נּו  ִעּמָ ה  ַיֲעׂשֶ ּדֹור,  ָכל  ּבְ ְוִנְפָלאֹות 

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ ְוִנׂשְ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ים לֹא יּוְכלּו  ה ְוַאֲהַבת עֹוָלם ָלַעד ְוָלֶנַצח, ַמִים ַרּבִ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ַרב ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה ְוכּו'.

רכ

ָרֵאל תקצ"ו. ֵני ִיׂשְ ר ּבְ ם, יֹום ה' ְלִמְסּפָ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני מֹוֵרנּו ָהַרב מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר ָלֶנַצח  ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ ים ּוְבָרָכה ִלְכבֹוד ּבְ לֹום ְוַחּיִ ׁשָ

ע ַרב. לֹום ְוֵיׁשַ ְלִוים ֵאֵלינּו ׁשָ ּוְלָכל ַהּנִ

יְבָך, ְוַגם ֲעַדִין ֵאיִני יֹוֵדַע ַמה  יק ַלֲהׁשִ ַמן ַמְסּפִ י ֶאְתמֹול. ְוִאם ֵאין ַהּזְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ת  ִפּלַ ַאַחר ּתְ ּמּוד ׁשֶ ַצִני ְלַהְפִסיק ַהּלִ ׁשּוָקְתָך ִאּלְ ל ֶזה עֶֹצם ּתְ יְבָך, ִעם ּכָ ֲהׁשִ ּלַ

ַחת ֻקְלמֹוִסי  ּבּוִרים ּתַ ּדִ ַרְך ְלַהְזִמין  ִיְתּבָ ם  ֵ ַיֲעזֹר ַהּשׁ ִביְלֶכם, אּוַלי  ׁשְ ּבִ ּבֹו  ר  ּוְלַקּצֵ ֲחִרית  ׁשַ

ְלמּוד  ֲעִדיָפא ֵמַהּכֹל. ּוִבְפָרט ּתַ ים ּדַ ַרּבִ ְלמּוד ּתֹוָרה ּדְ ְכַלל ּתַ ֶכם, ְוִיְהיּו ּבִ יבּו ֶאת ַנְפׁשְ ׁשִ ּיָ ׁשֶ

ר ֵאין ְלַמְעָלה ֵהיֶמּנּו. ה ֲאׁשֶ ִביא ִליֵדי ַמֲעׂשֶ ּמֵ ַחל נֹוֵבַע ְוכּו', ׁשֶ ֶזה ַהּנֹוֵבַע ֵמַהּנַ דֹול ּכָ ּגָ

ר  ִסים, ֵהן ֲאׁשֶ ְדּפָ ים ַהּנִ ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ ֱחַקק ּבִ ּנֶ ֶ ה, ֵהן ַמה ּשׁ י ְלָך ַהְרּבֵ ַתְבּתִ ָבר ּכָ ְוִהּנֵה ּכְ
ָבר ִמּתֹוְך  ֶהם, ּוְלהֹוִציא ּדָ ׁש ּבָ ַרְך ְלַחּדֵ ם ִיְתּבָ ֵ ר ֲעָזַרִני ַהּשׁ ִבים ֲאׁשֶ ְכּתָ ָרִכים ַהּנִ ּכְ ּבַ

ִרּבּוי  ּוִבְפָרט  ְלָך,  י  ַתְבּתִ ּכָ ָבר  ּכְ ר  ֲאׁשֶ רֹות  ָהִאּגְ ִרּבּוי  ֵהן  ָיְדָך,  ַחת  ּתַ ה  ֵהּמָ ַוֲהלֹא  ָבר,  ּדָ

ָבר, ֲהלֹא ָיַדְעּתָ  ׁש ּדָ ה. ּוָמה אֹוִסיף ְלַחּדֵ ִנים ֵמָאז ְוַעד ֵהּנָ ִנים ֶאל ּפָ ְרנּו ּפָ ּבַ ר ּדִ ָבִרים ֲאׁשֶ ַהּדְ
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י ֵכן  ָבר, ַאְך ַאף ַעל ּפִ ַמְעּתָ ּכְ ַדְעּתָ ְוׁשָ ּיָ ֶ ה ּשׁ ׁשּוָבה ִמּמַ ל ּתְ ל ַצֲעָקְתָך ּתּוַכל ְלַקּבֵ ַעל ּכָ ׁשֶ

ְזּכֹר  ּתִ יְרָך ּוְלָזֶרְזָך ׁשֶ ֵדי ְלַהְזּכִ ַעְצמֹו, ּכְ ִביל ֶזה ּבְ ׁשְ ָבר ּבִ יְבָך ּדָ י ְלַמּלאֹות ְרצֹוְנָך ַלֲהׁשִ ֻהְכַרְחּתִ

ָכל ִמיֵני  ִמיִמים ּבְ ים ַהּתְ ּיִ ים ָהֲאִמּתִ דֹוׁשִ ּבּוִרים ַהּקְ ל ַהּדִ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ֶאת ּכָ ֵהיֵטב ּבְ

ית, ַעְמקּות  ה ֲאִמּתִ ים ְמֹאד ְמֵלִאים ָחְכָמה ֲעֻמּקָ ים ֲעֻמּקִ י ֵכן ֵהם ֲעֻמּקִ ִמימּות, ְוַאף ַעל ּפִ ּתְ

ר ֲעֵליֶהם ֵאין ְלהֹוִסיף ּוֵמֶהם ֵאין ִלְגרַֹע,  ְכִלית, ֲאׁשֶ ִלְפִנים ֵמַעְמקּות ַעד ֵאין סֹוף ְוֵאין ּתַ

יִבין ֶאת  ׁשִ ים ַהּמְ ל ִמיֵני ַמְטַעּמִ ַעם ּכָ ָכל ּפַ ְמָצא ּבְ ֶהם ְוָלׂשּום ֵלב ֲעֵליֶהם. ּתִ ן ּבָ י ִאם ְלַעּיֵ ּכִ

ל  ָך, ּכָ ָך, ְוַהּטֹוִבים ִמּמְ רּוִעים ִמּמְ מֹוְתָך ְוַהּגְ ָך ְוֶנֶפׁש ּכְ ק ַנְפׁשְ ּיֹות ְלַחּזֵ ֶפׁש ְוֵעצֹות ֲאִמּתִ ַהּנֶ

לֹום,  ים ַחס ְוׁשָ ׁשִ ִריִאים ְוַחּלָ ם ְזֵקִנים ּבְ ינֹוִני, ְנָעִרים ּגַ יר ְוֶהָעִני ְוַהּבֵ ֶאָחד ְלִפי ֶעְרּכֹו ֶהָעׁשִ

ֶהם טּוב ַטַעם  ר ַלּכֹל ְיכֹוִלים ִלְמצֹא ּבָ ֲאׁשֶ ים ָהעֹוְבִרים ַעל ָהָאָדם, ַהּכֹל ּכַ ָכל ִמיֵני ִעּתִ ּבְ

ל ָהעֹוְמִדים ָעָליו  ָכל ֵעת ִלְקּפֹץ ַעל ּכָ ל ֶאָחד ַעל ָעְמדֹו ּבְ ֵאר ּכָ ָ ּשׁ ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ י ּבְ ְוַדַעת ֲאִמּתִ

לֹום. ֵני עֹוָלמֹות ַחס ְוׁשָ ְ ָכל יֹום ְלַהְטִרידֹו ִמּשׁ ּבְ

ים  י ִאם ַרּבִ לֹום, ּכִ ָכל יֹום ְלַכּלֹותֹו ְלַגְמֵרי ַחס ְוׁשָ ל ָאָדם ּבְ ְלַבד עֹוֵמד ַעל ּכָ י לֹא ֶאָחד ּבִ ּכִ
ּה ְמַעט ּוָבא  ים ּבָ ה ַוֲאָנׁשִ תּוב )קֶֹהֶלת ט(: "ִעיר ְקַטּנָ ּכָ מֹו ׁשֶ ל ַצד, ּכְ ים ִמּכָ ים ַרּבִ ְמֹאד ַרּבִ

ה, ֲאָבל ֲעַדִין  ְרנּו ִמּזֶ ּבַ דֹוִלים". ּוְכָבר ּדִ דֹול ְוָסַבב אֹוָתּה ּוָבָנה ָעֶליָה ְמצֹוִדים ּגְ ֵאֶליָה ֶמֶלְך ּגָ

ֶצר ָהָרע ֶמֶלְך ָזֵקן  הּוא ַהּיֵ ֶלְך ׁשֶ ה, ֵאיְך ַהּמֶ ְקָרא ַהּזֶ ְבֵרי ַהּמִ ם ְצִריִכין ָלׂשּום ֵלב ְלָכל ּדִ ַאּתֶ

ר  י ֶאְפׁשָ ְלּתִ ָהָיה ּבִ דֹוִלים ַעד ׁשֶ ל ַצד ּובֹוֶנה ָעָליו ְמצֹוִדים ּגְ ב ֶאת ָהָאָדם ִמּכָ ּוְכִסיל, ְמַסּבֵ

ה  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ֻסּכָ ָכל יֹום. ּוְכמֹו ׁשֶ ַלֲעֹמד ֶנְגּדֹו, לּוֵלא ה' ֶעְזָרָתה ָלנּו ּבְ

רּוְך הּוא עֹוְזרֹו ְוכּו'. ְוַאף  דֹוׁש ּבָ ר ָעָליו, ְוִאְלָמֵלא ַהּקָ ּבֵ ל ָאָדם ִמְתּגַ ָכל יֹום ִיְצרֹו ׁשֶ נב:(, ּבְ

ׁשּום ָמקֹום  ֵאין ִנְמָצא ּבְ ָבר ׁשֶ ִחיָרה ָלָאָדם. ֲאָבל ֶזה ָיַדְענּו ִמּכְ י ֵכן ֵיׁש ֵאיֶזה ַצד ּבְ ַעל ּפִ

ּנֹוְבִעים  יֵנינּו ׁשֶ רּו ּבֵ ְדּבְ ּנִ ּבּוִרים ׁשֶ ים, ּוְכמֹו ַהּדִ דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ מֹו ּבִ ּיֹות ּכְ ֵעצֹות ִנְפָלאֹות ֲאִמּתִ

ה. ְכָתב ּוְבַעל ּפֶ ְלנּו ּבִ ּבַ ּקִ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ָבָריו ַהּקְ ִמּדְ

ּקֹוִרין  ֶ ּשׁ ַמה  ְהיּו  ּתִ ְוַאל  ים,  ַלֲאָנׁשִ ִוְהיּו  קּו  ְוִהְתַחּזְ ׁשּו  ְוִהְתאֹוׁשְ ֵהיֵטב  זֹאת  ִזְכרּו 
יֹוֵתר  ַמְכאֹובֹות  ָמֵלא  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ י  ּכִ ּוְראּו  יטּו  ַהּבִ לּוִמֵאִלים[.  ]ׁשְ ֵליַמְזְלִניֶקס  ׁשְ

ָרָצה ִלְכנֹס ְלִהְתָקֵרב  ל ִמי ׁשֶ ָבר ָעַבר ַעל ּכָ ֶכם, ּכְ ּלְ עֹוֵבר ָעֶליָך ְוַעל ּכֻ ֶ ם, ְוָכל ַמה ּשׁ ִמּכֶ

ּדֹור  נֹות  ׁשְ ינּו  ּבִ עֹוָלם  ְימֹות  "ְזכֹר  ַהּקֹוְדִמים.  ּדֹורֹות  ּבַ ֵהן  ה  ַהּזֶ ּדֹור  ּבַ ֵהן  ַרְך,  ִיְתּבָ ֵאָליו 

ֵאינֹו  י ִמי ׁשֶ ל ָאָדם. ּכִ לֹום, ְוהּוא ִמְצָוה ְוִחּיּוב ַעל ּכָ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ָודֹור" - ִהְזִהיָרנּו ֹמשֶׁ

ַחת  ּתַ ה  ַנֲעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ל  ּכָ ֶאת  ָפִרים  ּסְ ּבַ ְוָרָאה  ַמע  ָ ּשׁ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ְלָהִבין  ָיכֹול  ׁש  ִטּפֵ
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ּבּוִבים  ַהּסִ ֵאּלּו  ְיֵדי  ִנְטְרדּו ַעל  ים  ַרּבִ ים  ַרּבִ ר  ֲאׁשֶ ָודֹור,  ּדֹור  ָכל  ּבְ ל ֶאָחד  ּכָ ֶמׁש ִעם  ֶ ַהּשׁ

ֲעבֹוָדָתם. ִמים ּבַ ֲארּו ַקּיָ ׁשְ ּנִ ֵריֶהם אֹוָתם ׁשֶ ְלּבּוִלים ְוכּו' ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ְוַאׁשְ ְוַהּבִ

ה  ֲעׂשָ ּנַ ֶ ֵהִבינּו ַמה ּשׁ י ׁשֶ קּות ֲאִמּתִ ֲארּו הּוא ַעל ְיֵדי ִהְתַחּזְ ׁשְ ּנִ ל אֹוָתן ׁשֶ ר ַהְיסֹוד ׁשֶ ְוִעּקַ
ל  ק ּכָ ַחּזֵ ּיְ ׁשּום ֹאֶפן. ֲאָבל ֲעַדִין לֹא ִנְמָצא ִמי ׁשֶ יל ּבְ יחּו ַעְצָמן ְלַהּפִ עֹוָלם ְולֹא ִהּנִ ּבָ

יב ֶאת  ק ּוֵמִקים ּוֵמׁשִ ר ְמַחּזֵ נּו ַז"ל, ֲאׁשֶ מֹו ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ֵאלּו ּכְ ֵעצֹות ִנְפָלאֹות ּכָ ְך ּבְ ּכָ

ם  ְוֻכּלָ ּוְתִמיִמים,  ים  ֲעֻמּקִ ְלׁשֹונֹות  ִמיֵני  ה  ַכּמָ ּבְ ְמֹאד  ַהְירּוִדים ְמֹאד  ֲאִפּלּו  ָפׁשֹות  ַהּנְ ל  ּכָ

ר ֵמֶהם, ְצִריִכין  ן. ּוְלַהְתִחיל ְלַדּבֵ ּמָ ִפיָסא ּתַ ָבה ּתְ ֵלית ַמֲחׁשָ ְלָקִחים ּדְ ּנִ קֹום ׁשֶ ִנְלָקִחים ִמּמָ

ָרֶכיָך ְוָתׁשּוב ַרְגֶלָך ֶאל ֵעדָֹתיו, הּוא  ֲחׁשֹוב ּדְ ן ּתַ ים. ַעל ּכֵ דֹוׁשִ ל ְסָפָריו ַהּקְ ַלֲחזֹר ּוְלָבֵאר ּכָ

ֶהם ּוֵמֶהם  ֶהם ְוִסיב ּוְבֵלּה ּבָ ֶהם ַוֲהֹפְך ּבָ ה ָלנּו. ֲהֹפְך ּבָ ּלָ ר ּגִ ים ֲאׁשֶ דֹוׁשִ י ּתֹוָרה ַהּקְ ִחּדּוׁשֵ

ה ֵאין ְלַהֲאִריְך. ה טֹוָבה ֵמֶהם. ֶיֶתר ִמּזֶ ֵאין ְלָך ִמּדָ זּוַע, ׁשֶ לֹא ּתָ

ָלַעד  א  ּוַבּבָ ֶזה  ּבָ ְוַהְצָלַחְתֶכם  טֹוַבְתֶכם  ַהּדֹוֵרׁש  ָלֶנַצח  ֱאֶמת  ּבֶ ְואֹוַהְבֶכם  ָאִביָך  ְבֵרי  ּדִ

ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ֱאֶמת  ּבָ ֶהָחֵפץ  ְלָכל  ה  ֵאּלֶ ָבִרים  ּדְ ֶנֶאְמרּו  ם  ְלֻכּלָ ה.  ַרּבָ ַאֲהָבה  ּבְ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ְלָכל  לֹום  ְוׁשָ

ל ַהְמַיֲחִלים ַלה'. ַלֲאִמּתֹו, ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם ּכָ

רכא

ָרֵאל תקצ"ו ֶנעְמרֹוב. ֵני ִיׂשְ ר ּבְ ַרְך, יֹום ד' כ"ה ְלִמְסּפַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

עְרג  ַווְיְנּבֶ מּוֵאל  ׁשְ ָהַרב  מֹוֵרנּו  ִגיד  ַהּנָ ְפָלא  ַהּמֻ ִני  ָהַרּבָ י  ַנְפׁשִ ּכְ ְיִדיִדי  ִלְכבֹוד  לֹום  ׁשָ ַרב 

ֵנרֹו ָיִאיר.

ֶקר ֵמִעְנַין ַמה  ה קֹול ָהַרַעׁש ַעל ֲעִליַלת ׁשֶ בּוַע זֹאת, ְוִהּנֵ ׁשָ יֹום ב' ּבְ י ּבְ ְלּתִ בֹו ִקּבַ ִמְכּתָ
ַסח  י ֶזה קֶֹדם ּפֶ ַמְעּתִ ָבר ׁשָ ֵסֶפר ָהא"ב, ּכְ ּבְ ים ׁשֶ ְבֵרי ֱאלִֹהים ַחּיִ ִכין ּדִ ַהּפְ ּמְ ֶ ּשׁ

אן  ּכָ ָמְצאּו  ִדים  ְתַנּגְ ַהּמִ ׁשֶ ִנים,  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ֶזה  י  ַמְעּתִ ׁשָ ָבר  ּכְ י  ּכִ ָחָדׁש.  ָבר  ּדָ ֶאְצִלי  ָהָיה  ְולֹא 

ָאָדם רֹוֶצה ֵליֵלְך מֹוִליִכין אֹותֹו, ְוַהּתֹוָרה  ֶדֶרְך ׁשֶ י ּבְ ם. ּכִ ַמְחֻלְקּתָ ָמקֹום ִלְטעֹות ְלַהֲחִזיק ּבְ

ֶות, ְוָכל ֶאָחד ָיכֹול  ה לֹו ַסם ַהּמָ ים, לֹא ָזָכה ַנֲעׂשֶ ה לֹו ַסם ַחּיִ ֵני ּכֹחֹות, ָזָכה ַנֲעׂשֶ ּה ׁשְ ֵיׁש ּבָ

ה  דֹוׁשָ ר ּתֹוָרֵתנּו ַהּקְ ין ִעּקַ יקֹוְרִסים ְמָפְרׁשִ ָהַאּפִ ָרִאינּו ׁשֶ מֹו ׁשֶ ְרצֹונֹו. ּכְ ַהּתֹוָרה ּכִ ִלְמצֹא ּבְ

ּדֹורֹות  ּבַ ּוִבְפָרט  ים.  ָאֵרי ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ ן ׁשְ ּכֵ ׁשֶ ל  ם ָהָרָעה, ִמּכָ ה ֱאֶמת ְלַדְעּתָ ּתֹוַרת ֹמשֶׁ
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ְצאּו  ּמָ ׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ְוַתְלִמיָדיו  טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ֵמַהּבַ טּו  ְ ּשׁ ְתּפַ ּנִ ׁשֶ ָפִרים  ַהּסְ ִעְנַין  ּבְ ָפֵנינּו  ּלְ ׁשֶ

י  ּתֹוָרה, ַאף ַעל ּפִ יִקים ּוְגדֹוִלים ּבַ ָהיּו ְקָצָתם ַצּדִ י ׁשֶ ֶהם ַהחֹוְלִקים ַהּלֹוְמִדים, ַאף ַעל ּפִ ּבָ

ם  ׁשֵ ְקָרִאים ּבְ ם טֹוב ַז"ל ַהּנִ ַעל ׁשֵ ְלִמיֵדי ַהּבַ לֹום ּתַ ִאּלּו ַחס ְוׁשָ ם, ּכְ ַדְעּתָ ֵכן ָחְתרּו ּוָמְצאּו ּכְ

לֹום. ֶנֶגד ַהּתֹוָרה ַחס ְוׁשָ ָבִרים ּכְ ֲחִסיִדים ֵהם ּכֹוְתִבים ּדְ

יב  אי ָהָיה ִלי ְלָהׁשִ ַוּדַ ְלַבד, ּבְ ָבר ֶזה ּבִ י ִאם ַעל ּדָ ְוִאם לֹא ָהְיָתה ַצֲעַקת ַהחֹוְלִקים ָעֵלינּו ּכִ
יֶהם  ה ְוָיָצא ָעָתק ִמּפִ ם ִמּקֶֹדם ָחְלקּו ַהְרּבֵ ּגַ ָלֶהם, ַאְך ֲהלֹא ֶזה ָידּוַע ּוְמֻפְרָסם, ׁשֶ

ְלִוים ֵאָליו  ל ַהּנִ ּכָ ָבר. ַרק ֵמֲחַמת ׁשֶ ם ַעל לֹא ּדָ ִחּנָ עּור ּבְ ִלי ׁשִ ֵחרּוִפים ְוִגּדּוִפים ְוֵליָצנּות ּבְ ּבְ

ם  ֵ ְלֶהֶבת ָיּה ְלַהּשׁ י ֵאׁש ׁשַ ּפֵ ִרׁשְ קּותֹו, ּבֹוֵער ִלּבֹו ּבְ ּלְ יו ּוְלַאַחר ִהְסּתַ ַחּיָ דֹוׁש ּבְ מֹו ַהּקָ ַז"ל ְוִלׁשְ

ָהעֹוָלם ֲהֵבל ֲהָבִלים ֵאין  ים ֵלב ֵהיֵטב ׁשֶ ָנה, ּוֵמׂשִ ַכּוָ ל ּבְ ּלֵ ה ּוְלִהְתּפַ דֹוׁשָ ַרְך ְותֹוָרתֹו ַהּקְ ִיְתּבָ

אֹוַרְיָתא  ְרַי"ג ֲעִטין ּדְ לּוִלים ִמּתַ ים ַהּכְ דֹוׁשִ ֲעצֹוָתיו ַהּקְ יל ַעְצמֹו ֵליֵלְך ּבַ ׁש ְוכּו', ּוַמְרּגִ ּבֹו ַמּמָ

ר ֵמעֹוָלם ְוכּו'  ים ֲאׁשֶ דֹוׁשִ ֶדֶרְך ֲאבֹוֵתינּו ַהּקְ ֶדֶרְך ָהֱאֶמת, ּבְ ִרים ֶאת ָהָאָדם ֵליֵלְך ּבְ ְ ַהְמַיּשׁ

ים  ַחּיִ ם ֶחְלֵקנּו ּבַ עּוָתם ְוׂשָ ֵצל ִמּטָ ֲאַנְחנּו ָזִכינּו ְלִהּנָ ֵרינּו ׁשֶ ר ַאׁשְ ַדּבֵ ְוכּו'. ַמה ּנֹאַמר ּוַמה ּנְ

ֶזה. דֹוׁש ֶוֱאֶמת ּכָ ְלִהְתָקֵרב ְלאֹור ַהּקָ

ָהא"ב )דעת ח"ב אות ב(,  תּוב ּבְ ּכָ ה ָהַרַעׁש ֵמִעְנַין ַמה ׁשֶ ר ַנֲעׂשֶ ֲאׁשֶ ּפֹה ּכַ ע ְיִדיִדי, ׁשֶ ְוִהּנֵה ּדַ
ם  ְעּתָ ּדַ טּו  ּנָ ׁשֶ ַרק  ָלל  ּכְ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ֵמַאְנׁשֵ ֵאיָנם  ׁשֶ ָעה  ּדֵ ֲעֵלי  ּבַ ים  ֲאָנׁשִ ִנְמְצאּו 

רּוץ ַעל ֶזה, ֵאיְך ַיֲעֶלה  ֲאִפּלּו לֹא ָהָיה ׁשּום ּתֵ ה, ְוָאְמרּו ׁשֶ ֲחקּו ִמּזֶ ל ַעל ָהֱאֶמת, ְוׂשָ ּכֵ ְלִהְסּתַ

ְסָפָריו,  ְצאּו ּבִ ּמָ ָיא ּוְפִליָאה ׁשֶ ִביל ֵאיֶזה ֻקׁשְ ׁשְ ֶזה ּבִ יק ְמֻפְרָסם ּכָ ַעת ַלֲחלֹק ַעל ַצּדִ ַעל ַהּדַ

א  ַרּבָ יִקים ְמֻפְרָסִמים. ַאּדְ ּדִ ל ַהּצַ ה ַעל ּכָ דֹולֹות ֵמֵאּלֶ ִליאֹות ַרּבֹות ּגְ ַמְענּו ּפְ ָבר ׁשָ י ֲהלֹא ּכְ ּכִ

ָאְמרּו  ֶ ן ַמה ּשׁ ם ּכֵ ִליאֹות ּוְתִמיהֹות ֲעצּומֹות ָעָליו. ְוָאְמרּו ּגַ ּלֹא ִיְהֶיה ּפְ יק ְמֻפְרָסם ׁשֶ ֵאין ַצּדִ

ה לֹו' ְוכּו'. ְוֶאָחד ָאַמר  ים, לֹא ָזָכה ַנֲעׂשָ ה לֹו ַסם ַחּיִ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 'ָזָכה ַנֲעׂשָ

ְבֵריֶהם. ל ּדִ ְכָתב ּכָ ר ְלָבֵאר ּבִ ל ָנֶאה ַעל ֶזה. ְוִאי ֶאְפׁשָ ָמׁשָ

נּו ַז"ל,  ל ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ָנתֹו ַהּקְ ּוָ ֵעיָנם ּכַ ִפי ָהֱאֶמת רֹוִאים ּבְ ּלְ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ּוִמּכָ
מֹו  ּכְ ִרים  ַחּקְ ַהּמְ ָחְכַמת  י  ּפִ ַעל  ָהעֹוָלם  ִטְבֵעי  ָלַדַעת  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ָנתֹו  ּוָ ּכַ ֵאין  ׁשֶ

ּה  ְרׁשָ ׁשָ ֵמֵהיָכן  ַבע  ַהּטֶ סֹוד  ָלַדַעת  ָנתֹו  ּוָ ּכַ ַרק  ִיְרָקב,  ִעים  ְרׁשָ ם  ׁשֵ ָלטֹון  ְוַאּפְ ַאִריְסטֹו 

ּוִמי  ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ָלֶזה  ַהּקֹוֵדם  אֹות  ּבָ ּוְמבָֹאר  ּמּוָבן  ּכַ ְוכּו',  ּוְבֵצרּוֵפיֶהם  ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות  ּבְ

נּו  ת ַרּבֵ ֻדּלַ ם ְמַעט ּגְ אֹות ַהּקֹוֵדם ָלֶזה, יּוַכל ְלִהְתנֹוֵצץ לֹו ׁשָ תּוב ּבָ ּכָ ֶ ים ֵלב ְלַמה ּשׁ ׂשִ ּמֵ ׁשֶ

ם ְמנּוִיים  ּלָ י ּכֻ ָבה ְוֵתָבה, ּכִ ל ּתֵ ם ּכָ ן ׁשָ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה. ַעּיֵ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ֵזֶכר ַצּדִ ַז"ל ַהּקָ
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ּסֹוף "ְוַהּזֹוֶכה ְלָהִבין ֶאת ַהּתֹוָרה יּוַכל  ם ּבַ תּוב ׁשָ ּכָ ֶ דֹול, ּוִבְפָרט ַמה ּשׁ ִדְקּדּוק ּגָ ּוְספּוִרים ּבְ

יָתם  ְבָרִאים, ְוַגם ֵיַדע ִהְתַאֲחדּוָתם ַהְינּו ֵראׁשִ ל ַהּנִ ין ּכָ ּבֵ ִלים ׁשֶ ל ַהֶהְבּדֵ ְלָהִבין ְרִמיַזת ּכָ

זֹאת,  ַעל  ַמִים  ׁשָ ׁשֹומּו  ל",  ֶהְבּדֵ ִלי  ּבְ ַאְחדּות  ּבְ ֵהם  ּוְבַתְכִלית  ית  ֵראׁשִ ּבְ י  ּכִ ְוַתְכִליָתם, 

ה. ְוִאם ָהָיה ַהחֹוֵלק  ֵאּלֶ ַמע ִמי ָרָאה נֹוָראֹות ּכָ טֹו ּוְלִריבֹו, ִמי ׁשָ ּפָ ָהִעיָרה ְוָהִקיָצה ה' ְלִמׁשְ

ת ַהּבֹוֵרא  ֻדּלַ ּגְ ם  ֶנֶגד ָהֱאֶמת, ָהָיה רֹוֶאה ׁשָ ִנְצחֹונֹו ָהַרע  ל  ְלַבּטֵ ִלּבֹו ֶאל ָהֱאֶמת  ים  ֵמׂשִ

ל  אן. ַעל ּכָ ֶזה ּכָ ר ְלַהֲאִריְך ּבָ נּו ַז"ל, ְוִאי ֶאְפׁשָ ת ַרּבֵ ה ּוְגֻדּלַ דֹוׁשָ ת ּתֹוָרֵתנּו ַהּקְ ַרְך ּוְגֻדּלַ ִיְתּבָ

ְוכּו',  ִטְבֵעי ָהעֹוָלם"  ְיִדיַעת  ּגֶֹדל  ְלִפי  ע  "ּדַ ֶכף,  ּתֵ ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ה  ּמַ ׁשֶ ְמִביִנים  ָאנּו  ה  ִמּזֶ ִנים  ּפָ

יָה ִמְתַנֵהג  ַעל ּפִ אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ׁשֶ ת ּבְ ֶרׁשֶ ַבע ֵאיְך ִהיא ֻמׁשְ ּגֶֹדל ְיִדיַעת ַהּטֶ ָנתֹו ְלִפי  ּוָ ּכַ

דֹול, ְוָכל ָרז ָלא ָאֵנס ֵלּה, ְוָהָיה  אל ָהָיה ָחָכם ּגָ ִנּיֵ י ּדָ ְך "ּכִ תּוב ַאַחר ּכָ ּכָ ַבע. ּוְכמֹו ׁשֶ ַהּטֶ

לֹום  ָנתֹו ַחס ְוׁשָ ּוָ ַתב "ְוָכל ָרז ָלא ָאֵנס ֵלּה", ֵאין ּכַ ּכָ ֶ אי ַמה ּשׁ יֹוֵדַע ֶטַבע ָהַאְרֵיה" ְוכּו'. ּוְבַוּדַ

ָחָכם  ָהָיה  ַאִריְסטֹו  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ׁשֶ ָהאֹוְמִרים  ַהּטֹוִעים  ַעת  ּדַ ִפי  ּכְ ִרים  ַחּקְ ַהּמְ ָחְכַמת  ַעל 

ֵני ַמֲאִמיִנים  ֵאּלּו. ֲאָבל ָאנּו ַמֲאִמיִנים ּבְ עֹות ָרעֹות ּכָ אל אֹו יֹוֵתר, ַרֲחָמָנא ִלְצַלן ִמּדֵ ָדִנּיֵ ּכְ

נּוִזין  ּגְ ָרִזין  ִאין,  ִעּלָ ָרִזין  ַעל  ָנה  ּוָ ַהּכַ ֵלּה",  ָאֵנס  ָלא  ָרז  "ְוָכל  אל  ִנּיֵ ּדָ ַעל  ֱאַמר  ּנֶ ֶ ּשׁ ה  ּמַ ׁשֶ

ד  ְעּבֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ַבע  ַהּטֶ אי  ַוּדַ ּבְ ה  ֵאּלֶ ּכָ נּוִזין  ּגְ ָרִזין  ִסְתֵרי  י  ּפִ ַעל  ַבע  ַהּטֶ ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ּוִמי  ּוְסִתיִמין. 

אל. ַרְך ְלָדִנּיֵ ם ִיְתּבָ ֵ ה ַהּשׁ ָעׂשָ ס ׁשֶ ַעְצמֹו ּתֶֹקף ַהּנֵ יו. ְוֶזהּו ּבְ ְחּתָ ּתַ

רֹוִצים ְלַהֲעִליל  ם הּוא ׁשֶ ּנָ יָה, ְוָכל ֲחִריַקת ׁשִ ָעָרה ַעל ּפִ י ַהחֹוְלִקים רֹוִצים ַלֲהֹפְך ַהּקְ ּכִ
ַעל  ָחָצץ  יֶהם  ּפִ ֵלא  ְוִיּמָ ס.  ַהּנֵ ֹתֶקף  ּבְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ים  ַמְכִחיׁשִ ן  ּכֵ ִאם  ׁשֶ ּוְלַהְכִחיׁש. 

ר  ֶזה, ֲאׁשֶ ּכָ ְונֹוָרא  י ָקדֹוׁש  יק ֲאִמּתִ ַצּדִ ּבְ ּבּוֵקי ְסרּוֵקי  רֹוִצים ִלְתלֹות  ֶזה, ׁשֶ ּכָ טּות ֶהֶבל  ׁשְ

יטּות  ְפׁשִ ָרֵאל ּבִ ִיׂשְ יִגיעֹות ֲעצּומֹות ְלַהְכִניס ֱאמּוָנה ּבְ ל ָיָמיו ָעַסק ּבִ ּכָ ָידּוַע ּוְמֻפְרָסם, ׁשֶ

ְמֻפְרָסם.  ה ּתֹורֹות ִנְפָלאֹות ְונֹוָראֹות ַעל ֶזה ּכַ ה ַהְרּבֵ ִלי ׁשּום ָחְכמֹות, ְוִגּלָ ּוִבְתִמימּות ּבְ

ֲחלֶֹקת  דּות ַהּמַ ָהָיה לֹו, ְוָכל ִהְתַנּגְ ים ַוֲעצּוִמים ׁשֶ ּה. ְוָכל ִיּסּוִרים ָקׁשִ ְוַאְיֵתי ֵסֶפר ּוֶתֱחֶזה ּבֵ

ָזרֹות  עֹות  ּדֵ ל  ּכָ ְלַהְכִניַע  רֹוֶצה  ׁשֶ ֶזה  ֵמֲחַמת  ַרק  הּוא  ֵאָליו,  ְלִוים  ַהּנִ ְוַעל  ָעָליו  ֶהָעצּום 

ְלָפָניו.  ַלֲעֹמד  ָכה  ּזָ ׁשֶ ְלִמי  דּוַע  ּיָ ּכַ עֹוָלם,  ּבָ ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּוְלַהְכִניס  ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ּוְכִפירֹות 

ְסָפָריו  ּבִ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ַתב  ּכָ ׁשֶ לֹום,  ְוׁשָ ְבֵרי ַעְצמֹו ַחס  ּדִ ְסּתֹר  ּיִ ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ַיֲעֶלה ַעל  ְוֵאיְך 

ל  ים ׁשֶ ּסִ ן ַהּנִ ּכֵ ל ׁשֶ יו, ִמּכָ יִקים ֲאִפּלּו ַעְכׁשָ ּדִ ים ַהּצַ עֹוׂשִ ים ׁשֶ ּסִ ק ֱאמּוַנת ַהּנִ ים ְלַחּזֵ דֹוׁשִ ַהּקְ

הֹֹמת ְיַכְסֻימּו" ְוכּו'  ַהּתֹוָרה "ּתְ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ יִקים ַהּקֹוְדִמים ַז"ל ְזכּוָתם ָיֵגן ָעֵלינּו, ּכְ ּדִ ַהּצַ

ָאֵרי ְמקֹומֹות. ּוִבׁשְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי רכאִמְכּתְ ְּתְמִמשלב ֵב ת י סי ז"

אל,  ה ְלָדִנּיֵ ֲעׂשָ ּנַ ס ׁשֶ ַעְצמֹו ּתֶֹקף ַהּנֵ א ֶזהּו ּבְ ַרּבָ י ַאּדְ ֱאֶמת, ּכִ ֲאָבל ָהֱאֶמת ִנְגֶלה ַלָחֵפץ ּבֶ
ַעל  ַלֲעֹמד  ָכה  ּזָ ׁשֶ ִפּלֹוָתיו  ּתְ ִרּבּוי  ְיֵדי  ַעל  ָעָליו,  ָחַמל  ַרֲחָמיו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ

ַעד  ַמְעָלה,  ְלַמְעָלה  ַעד  ָהֶעְליֹון  ְרׁשֹו  ׁשָ ּבְ ָהַאְרֵיה  ֶטַבע  ְיִדיַעת  ּגֶֹדל  ָאז  יג  ְלַהּשִׂ ָבר  ַהּדָ

ה  ַרְך ָעׂשָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ים ׁשֶ ּסִ ל ַהּנִ ּכָ י ֶזה ָידּוַע, ׁשֶ ָלל. ּכִ יקּוהּו ּכְ ְכְנעּו ָהֲאָריֹות ֶנְגּדֹו ְולֹא ִהּזִ ּנִ ׁשֶ

ם  ֵ ַהּשׁ ב  ִסּבֵ ס,  ַהּנֵ ֵעת  ּבְ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ֲאָבל  ה,  ִפּלָ ּתְ ְיֵדי  ַעל  ָהיּו  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְלָכל 

ַרְך  ה ה' ִיְתּבָ ים ִצּוָ ּסִ רֹב ַהּנִ ן ּבְ ס. ְוַעל ּכֵ ַעל ְיֵדי ֶזה ָהָיה ַהּנֵ ה ְלטֹוָבה, ׁשֶ ַרְך ֵאיֶזה ִסּבָ ִיְתּבָ

מֹות י(: "ְנֵטה  ִתיב )ׁשְ ה, ּכְ ַרְך ֶאת ָהַאְרּבֶ ַלח ה' ִיְתּבָ ָ ּשׁ מֹו ׁשֶ ס, ּכְ ִביל ַהּנֵ ׁשְ ָבר ּבִ ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזה ּדָ

ָאֵרי  ׁשְ ן", ְוֵכן ּבִ ְבׁשָ יַח ּכִ ִתיב: "ְקחּו ְמלֹא ָחְפֵניֶכם ּפִ ִחין ּכְ ְ ּשׁ ה" ְוכּו', ְוֵכן ּבַ ַאְרּבֶ ֶאת ָיְדָך ּבָ

ָמֶות  ָהָיה  ְולֹא  יר,  ַהּסִ ֶאל  ִליכּו  ׁשְ ַוּיַ ֶקַמח  ְקחּו  "ַוּיִ ד(:  ב'  )ְמָלִכים  ִתיב  ּכְ ע  ֱאִליׁשָ ּבֶ ְוֵכן  ים.  ִנּסִ

ת ֵאיֶזה  ּיַ ִלי ׁשּום ֲעׂשִ ס ּבְ ַרְך, ַלֲעׂשֹות ַהּנֵ ָלה ְלָפָניו ִיְתּבָ ה ֶרַוח ְוַהּצָ יר" ְוכּו'. ַוֲהלֹא ַהְרּבֵ ּסִ ּבַ

ַרְך, ּוִמי ָיִבין עֶֹצם ִמְפֲעלֹוָתיו. ְרּכֹו ִיְתּבָ ְך ּדַ ָבר, ַאְך ּכָ ּדָ

ס,  ת ַהּנֵ ר ִסּבַ תֹו, ַאְך ֶזה ָהָיה ִעּקַ ִפּלָ ס ִנְפָלא ַעל ְיֵדי ּתְ ָהָיה ַהּנֵ אל, ׁשֶ ִנּיֵ ִעְנַין ּדָ מֹו ֵכן ּבְ ּכְ
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָהֲאָריֹות,  ְלגֹוב  ַלְך  ֻהׁשְ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ָאז,  ְעּתֹו  ּדַ ֶאת  ק  ִחּזֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶ ּשׁ ַמה 

ַבע,  יג סֹוד ַהּטֶ ַדע ְוִהּשִׂ ּיָ ה, ַעד ׁשֶ דֹוׁשָ ַרְך ּוְבתֹוָרתֹו ַהּקְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ בּוָקה ּוְקׁשּוָרה ּבְ ְעּתֹו ּדְ ּדַ

ל  ִנּצַ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְוֵצרּוֵפיֶהם,  ַהּתֹוָרה  יִדיַעת אֹוִתּיֹות  ּבִ ַהְינּו  יִדיָעה,  ּבִ ִמְתַנֵהג  ֵאיְך הּוא 

זֹאת,  ֵעת ָצָרה ּכָ ְעּתֹו ֲחָזָקה ּבְ ְהֶיה ּדַ ּיִ הּוא ֵנס ִנְפָלא ׁשֶ ל ָאָדם ְלָהִבין, ׁשֶ י ֶזה ָיכֹול ּכָ ֵמֶהם. ּכִ

ַיֲעֹמד  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  יֵניֶהם,  ּבֵ אֹותֹו  ִליִכים  ּוַמׁשְ ַהּנֹוָרא  קֹוָלם  ּבְ ׁשֹוֲאִגים  ָהֲאָריֹות  ׁשֶ ּכְ

ַהּתֹוָרה  ּבְ נּוִזים  ַהּגְ ֶעְליֹוִנים  ָרִזין  י  ּפִ ָהֶעְליֹון, ַעל  ם  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ִטְבָעם  ְוֵליַדע  יג  ְלַהּשִׂ ַדְעּתֹו  ּבְ

ֶזה.  ּבָ ֲעֹמד  ּיַ ׁשֶ ִמי  ה  ַעּתָ ִנְמָצא  ֵאין  אי  ַוּדַ ּבְ ֶזה,  ְיֵדי  ַעל  ֵצל  ּנָ ּיִ ׁשֶ ַעד  ַרְך,  ִיְתּבָ ּבֹו  לּוִלים  ַהּכְ

ְיֵדי  ָלֶזה ַעל  ְוָזָכה  ִנְפָלא.  ַעְצמֹו ֵנס  ּבְ ֶזהּו  אל,  ְלָדִנּיֵ ֵלּה  ָרז ָלא ָאֵנס  ל  ּכָ ם  ּגַ ֶ ּשׁ ַוֲהלֹא ַמה 

ַוֲעַזְרָיה  ֵאל  ִמיׁשָ ֲחַנְנָיה  ַלֲחֵבָריו  ה  ְוִצּוָ ֶזה  ַעל  ל  ּלֵ ִהְתּפַ ׁשֶ אל  ָדִנּיֵ ּבְ ם  ׁשָ ְמֹפָרׁש  ּכַ ה,  ִפּלָ ּתְ

ִליכֹו  ָרצּו ְלַהׁשְ ׁשֶ ֶחְזָון ֵליְלָיא ָרָזא ֲגִלי". ּוְכמֹו ֵכן ּכְ ַרְך ַעל ֶזה "ֶוֱאַדִיין ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ְללּו ְלַהּשׁ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ

יג סֹודֹות  ִהּשִׂ ְעּתֹו ׁשֶ ַקח ֵעיֵני ּדַ ַרְך ּפָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ַרְך, ַעד ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ל ְלַהּשׁ ּלֵ ְלֹגב ֲאָריֹות, ִהְתּפַ

ל ֵמֶהם. ל ָהַאְרֵיה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְכְנעּו ָהֲאָריֹות ֶנְגּדֹו ְוִנּצַ ַבע ׁשֶ ל ּכַֹח ַהּטֶ ֶהם ּכָ ּמֵ ְוָרִזין ׁשֶ

ַבע  ְוַהּטֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ָידֹו  ַבע ִמְתַנֵהג ַעל  ַהּטֶ ׁשֶ ְלַהֲאִמין  ֵלמּות ָהֱאמּוָנה  ׁשְ ר  ִעּקַ ַוֲהֹלא ֶזה 
ּנֹות  ֵלמּות, הּוא ָיכֹול ְלׁשַ ׁשְ ׁש לֹו ֱאמּוָנה זֹאת ּבִ ּיֵ ָחה. ּוִמי ׁשֶ ּגָ ַעְצָמּה הּוא ַהׁשְ ּבְ

ה,  ֶדר ַהּזֶ ּסֵ ְך ּבַ ַרְך ַמְנִהיג עֹוָלמֹו ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ָלל, ַרק ַהּשׁ ֵאין ֶטַבע ּכְ י יֹוֵדַע ָהֱאֶמת ׁשֶ ַבע, ּכִ ַהּטֶ

ה  ּנֶ ְמׁשַ ְרצֹונֹו  ּבִ ַאְך  ֶטַבע,  ָהעֹוָלם  ֵאֶצל  ִנְקָרא  ה  ּזֶ ׁשֶ ָים,  ם  ְוַהּיָ ה  ׁשָ ַיּבָ ה  ׁשָ ּבָ ַהּיַ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ
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ֶמן  ֶ ָאַמר ַלּשׁ ֲעִנית כה.( 'ִמי ׁשֶ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )ּתַ ה. ּוְכמֹו ׁשֶ ׁשָ ם ְלַיּבָ ְך ַהּיָ ה, ּוְמַהּפֵ ֶדר ַהּזֶ ַהּסֵ

ְוַיְדִליק, הּוא יֹאַמר ַלֹחֶמץ ְוַיְדִליק'.

ַבע ִמְתַנֶהֶגת  ל ֵסֶדר ַהּטֶ ּכָ ֲאִמיִנים ׁשֶ ּמַ ים ֵהם ַרק ַעל ְיֵדי ֶזה ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּסִ ל ַהּנִ ּכָ ָלל, ׁשֶ ַהּכְ
ם עֹוָלמֹו ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ְוֵצרּוֵפיֶהם. ּוִמי  ְנִהיג ּוְמַקּיֵ ּמַ ַרְך, ׁשֶ ַעל ָידֹו ִיְתּבָ

ְרצֹונֹו  ּבִ ַהּכֹל  ׁשֶ יֹוֵדַע  י  ּכִ ַבע,  ַהּטֶ ּנֹות  ּוְלׁשַ ִנְפָלִאים  ים  ִנּסִ ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  זֹאת,  ל  ּכָ ּיֹוֵדַע  ׁשֶ

י ִאם ַעל  ַעם, ּכִ ָכל ּפַ יג ּבְ ר ְלַהּשִׂ י ְיִדיָעה זֹאת ִאי ֶאְפׁשָ ה. ּכִ ִפּלָ ַרְך, ֲאָבל ַהּכֹל ַעל ְיֵדי ּתְ ִיְתּבָ

ֱאֶמת יֹוֵתר ֵמַהחֹוְלִקים 'ִמי  ֲאַנְחנּו צֹוֲעִקים ּבֶ ה. ּובֹוֵחן ִלּבֹות הּוא יֹוֵדַע ָהֱאֶמת, ׁשֶ ִפּלָ ְיֵדי ּתְ

ִפי  ִמּבְ יֹוֵתר  יֶהם  ּנֵ ׁשִ ין  ּבֵ ָאנּו  ׁשֶ ה  ַעּתָ ְפָרט  ּבִ ַיֲעֵננּו',  הּוא  ָהֲאָריֹות  ֹגב  ּבְ אל  ְלָדִנּיֵ ָעָנה  ׁשֶ

יל ָאָדם ַעְצמֹו ְלגֹוב ֲאָריֹות ְוכּו'. ְוֵאין ָלנּו  ּפִ ּיַ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל, מּוָטב ׁשֶ מֹו ׁשֶ ֲאָריֹות, ּכְ

יִקים  ּדִ ַהּצַ ּוְלָכל  ְוכּו',  אל  ְלָדִנּיֵ ָעָנה  ׁשֶ ִמי  ַמִים.  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו  ַעל  ִאם  י  ּכִ ֵען,  ָ ְלִהּשׁ ִמי  ַעל 

ְלמּו  ְוִיּכָ ְוֵיבֹוׁשּו  יֶהם,  ִמּפִ ֵמֶחֶרב  יֵלנּו  ְוַיּצִ ַיֲעֵננּו,  הּוא  ִמיִמים  ְוַהּתְ ִרים  ׁשָ ְוַהּיְ ְוַהֲחִסיִדים 

ן ְיִהי ָרצֹון. בּו ֵיבֹשּׁו ָרַגע. ָאֵמן ּכֵ ל אֹוְיֵבינּו, ָיׁשֻ ֲהלּו ְמֹאד ּכָ נּו; ֵיבֹשּׁו ְוִיּבָ י ַנְפׁשֵ ְמַבְקׁשֵ

י  ָיא זֹאת. ּכִ ל ֵמֻקׁשְ ְלּבֵ ָך ְלִהְתּבַ ְעּתְ ִהְתִחיל ּדַ ֶ ּוְמֹאד ְמֹאד ִנְפֵלאִתי ָעֶליָך ֲחִביִבי, ַמה ּשׁ
ֶהְכֵרַח  יק ּבְ ּדִ ַעל ַהּצַ ָבר ְמֻפְרָסם ׁשֶ ָיא ּוְפִליָאה, ֲהלֹא ּכְ ֲאִפּלּו ִאם ָהְיָתה ֵאיֶזה ֻקׁשְ

ים. ְוָכל  דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ ְמבָֹאר ּבִ ה ְליֹוְצרֹו ְוכּו'. ּכַ ּמֶ י הּוא ִמְתּדַ יֹות ּוְפִליאֹות ּכִ ְהֶיה ֻקׁשְ ּיִ ׁשֶ

ַרְך ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו  ם ִיְתּבָ ֵ יר אֹוְתָך ַוֲחֵבֶריָך, ְלַהְתִחיל ֵמָחָדׁש ִלְצעֹק ְלַהּשׁ ֶזה הּוא ְלַהְזּכִ

ַעל ָהַרֲחִמים ָיחּוס  ֲעַדִין חֹוְתִרים ֲעֵליֶכם ְוכּו'. ּבַ ם רֹוִאים ׁשֶ ַאּתֶ ֱאֶמת, ֵמַאַחר ׁשֶ ַרְך ּבֶ ִיְתּבָ

ְמָחה  ים ְלַמַען לֹא ֵנבֹוׁש ְלעֹוָלם. ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ּיִ ְדָרָכיו ָהֲאִמּתִ ה ֵליֵלְך ּבִ ְזּכֶ ּנִ ָעַלי ַוֲעֵליֶכם, ׁשֶ

ֶדה. ֵני ַהּשָׂ ר ְלַהֲאִריְך ַעל ּפְ ה ִאי ֶאְפׁשָ יׁשּוָעתֹו. ָיֵתר ִמּזֶ ּבִ

ֱאֶמת ָלֶנַצח. ְבֵרי אֹוֲהבֹו ּבֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ִתיק  י ָאִחי ַוֲחֵבִרי ַהּוָ ַנְפׁשִ ה. ּוִבְפָרט ִליִדיִדי ּכְ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
ֵאָליו  ְלִוים  ַהּנִ ּוְלָכל  ֵביתֹו  ֵני  ּבְ ּוְלָכל  ִלי,  ַנְפּתָ ָהַרב  מֹוֵרנּו  ַהְמֻפְרָסם  ְוָחִסיד 

י  יב ַנְפׁשִ ֵדי ְלָהׁשִ ַעְצמֹו ּכְ ְכַתב ָידֹו ּבְ ֶרת ּבִ ד ִאּגֶ ע ַרב. ָנא ָאִחי ֲחִביִבי ִלְכּתֹב ִלי ִמּיָ לֹום ְוֶיׁשַ ׁשָ

ַע. ׁשֵ ּנּו ִיּוָ זֹאת, ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב ּוִמּמֶ ֵעת ּכָ ּבְ

"ל. ָנָתן ַהּנַ
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רכב

ָרֵאל תקצ"ו ֶנעְמרֹוב. ֵני ִיׂשְ ר ּבְ ם, יֹום ה' כ"ו ְלִמְסּפַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

רּוְך ֵנרֹו ָיִאיר. ְפָלא מֹוֵרנּו ָהַרב ּבָ ִני ַהּמֻ ְבִני ֲחִביִבי ִויִדיִדי, ָהַרּבָ לֹום ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ֲחָתִני ּכִ ַרב ׁשָ

ר[  ּוָ אְסַטאיי ]ַהּדַ ה ַהּפָ לֹוְמֶכם ַהּטֹוב. ְוִהּנֵ ְ ְמִעי ִמּשׁ ׁשָ י ֶאְתמֹול, ְוֶנֱהֵניִתי ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ה ֵאין ָחָדׁש ְלהֹוִדיֲעָך.  ָלל ָמַתי ֵיֵצא. ָיֵתר ִמּזֶ ֵביִתי, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ּכְ ֲעַדִין עֹוֵמד ּבְ

ַרְך ְיַרֵחם ַעל ֲאִביֶכם ַוֲעֵליֶכם,  ם ִיְתּבָ ֵ ר ְלַהֲאִריְך. ַהּשׁ ָתב ֶזה ָנחּוץ ְמֹאד, ְוִאי ֶאְפׁשָ ּומֹוֵסר ּכְ

תֹוַרת  ק ּבְ ַרְך ֶאת ְלָבְבָך ְלִהְתַחּזֵ ק ה' ִיְתּבָ ַחּזֵ ּיְ ר ׁשֶ ל ַמְחסֹוְרֶכם. ְוָהִעּקָ א ּכָ ְוַיְרִחיב ָידֹו ִויַמּלֵ

י  עֹוָלם, ּכִ י ֵאין ׁשּום ֵעָצה ְלׁשּום ָאָדם ּבָ י לֹא ַיֲעזֹב ֶאְתֶכם. ּכִ ה' ּכִ ה, ְוִלְבטַֹח ּבַ ה' ּוִבְתִפּלָ

ל ַהּיֹום,  ה ּכָ תֹוָרה ּוְתִפּלָ קּות ּבְ חֹון הּוא ַעל ְיֵדי ִהְתַחּזְ ּטָ קּות ַהּבִ ר ִהְתַחּזְ חֹון. ְוִעּקַ ּטָ ִאם ּבִ

י  ין לֹו ָלָאָדם ְוכּו'. ְוִאם ּכִ ֶוה, ְוֵאין ְמַלּוִ ׁשָ ה ָיֵמינּו ּבְ ְהֶיה ְנַבּלֶ ּיִ י ָהעֹוָלם ֵצל עֹוֵבר, ְוֵאיְך ׁשֶ ּכִ

א זֹאת,  ּנָ יר ָלנּו ַהּתַ ם ִהְזּכִ ָכל יֹום. ְולֹא ַעל ִחּנָ ַהּכֹל יֹוְדִעין זֹאת, ְצִריִכין ַלֲחזֹר ְוִלְזּכֹר זֹאת ּבְ

ְכִליתֹו  ָכל ֵעת ֶאת ּתַ ח ּבְ ּכַ ּלֹא ִיׁשְ יר ֶאת ָהָאָדם ׁשֶ י ִאם ְלַהְזּכִ דּוַע ַלּכֹל, ּכִ ּיָ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ

ְנִעיִמים. טֹוב ּוַבּ נֹוֵתיֶכם ּבְ ַרְך ַיֲאִריְך ְיֵמיֶכם ּוׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ְצִחי. ְוַהּשׁ ַהּנִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

רכג

ר תקצ"ו. ְדּבָ ּמִ ת ּבַ ּבַ ם, מֹוָצֵאי ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ָתב ֶזה  ּמֹוֵסר ּכְ ה, ַאְך ֵמֲחַמת ׁשֶ ה ְלהֹוִדיֲעָך ַעּתָ ִפי ִמּלָ ם, ְוֵאין ּבְ ּלָ ֶביָך ּכֻ י ִמְכּתָ ְלּתִ ִקּבַ
ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ ָיִדי.  ַתב  ּכְ ָידֹו  ַעל  לַֹח  ִלׁשְ ַאֲהָבְתָך  ְלַמַען  י  ֻהְכַרְחּתִ ְלֵביִתי  א  ּבָ

ין ּוָבִאין,  ְמׁשִ בּועֹות ְמַמׁשְ ָ ָלה, ִויֵמי ַהּשׁ י ַהַהְבּדָ ַמְרּתִ ָעה זֹאת ּגָ לֹום. ּוְבׁשָ ָ ים ְוַהּשׁ נּו ַהַחּיִ ִאּתָ

ֶנעְמרֹוב,  ֶאְהֶיה ֻמְכָרח ִלְהיֹות ּבְ ִנים ׁשֶ ה ׁשָ ּמָ זֹאת ֶזה ּכַ ּלֹא ָעַבר ָעַלי ּכָ בּועֹות ָחָדׁש ׁשֶ ׁשָ

י ִאם ֲאִמיַרת  מֹות. ְוִאם לֹא ָמְנעּו ַהּמֹוְנִעים ּכִ ץ ַיַחד לֹוַמר ַיַחד ַאְקּדָ ִהְתַקּבֵ ַחד ִמּלְ ְוִיְהֶיה ּפַ

בֹוא. ַאְך ַאף ַעל  ּיָ ֶ בֹוא ֲעֵליֶהם ַמה ּשׁ ּיָ ן ָראּוי ׁשֶ ם ּכֵ נּו, ּגַ ּלָ דֹוׁש ׁשֶ ּבּוץ ַהּקָ ל ַהּקִ מֹות ׁשֶ ָהַאְקּדָ

ה  דֹול. ְוַאּתָ ַחְסּדֹו ַהּגָ ן ּתֹוָרה ּבְ בּועֹות ְזַמן ַמּתַ ת ׁשָ ַ ְך ָעֵלינּו ְקֻדּשׁ ְמׁשַ ּיֻ יִתי ַלה' ׁשֶ י ֵכן ִקּוִ ּפִ

ֶזה.  ּבָ ה  ַעּתָ ְלַיֶעְצָך  ָיכֹול  ֵאיִני  ֲאִני  י  ּכִ ְלֹפה,  יָאְתָך  ּבִ ִעְנַין  ּבְ ה,  ֲעׂשֶ ּתַ ְרצֹוְנָך  ּכִ ֲחִביִבי,  ִני  ּבְ

ה ְלָהִכין  ִנים ֵמַעּתָ ל ּפָ ה ַעל ּכָ ן ּתֹוָרה. ְוִנְזּכֶ ְמַחת ַמּתַ ׂשִ ֵחנּו ּבְ ּמְ ַרֲחָמיו ְיׂשַ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ְוַהּשׁ
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<חודש>

שלה ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

ַלת  ַקּבָ ת  ַ ְקֻדּשׁ ָעֵלינּו  ְך  ְמׁשַ ּיֻ ׁשֶ ה  ִנְזּכֶ דֹול  ַהּגָ ּוִבְזכּותֹו  בּועֹות.  ָ ַהּשׁ ַחג  ַעל  ָראּוי  ּכָ ַעְצֵמנּו 

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ ַהּתֹוָרה, ָנִגיָלה ְוִנׂשְ

ִכיִתי ְלִהְתָקֵרב ְוֵליַדע ֵמֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו  ּזָ ה ׁשֶ ּמֶ ָכל ֵעת, ּבַ ַח ַעְצמֹו ּבְ ּמֵ ה ּוְמׂשַ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַחּיֶ ּדִ

ֵרינּו ְוכּו'. זֹאת ְוכּו', ַאׁשְ ֶזה ִמּתֹוָרה ּכָ י ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ּכָ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ֵמַרּבִ נּו ֵזֶכר ַצּדִ ְוַרּבֵ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

רכד

ַלח ְלָך תקצ"ו ֶנעְמרֹוב. ת ׁשְ ָרׁשַ ם, אֹור ְליֹום ה' ּפָ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני מֹוֵרנּו  ִתיק ָהַרּבָ ת ְלָבִבי ַהּוָ ִני ֲחִביִבי ֶחְמּדַ ָחמֹות הּוא ְיַנֵחם ֶאת ּבְ ַעל ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל ַהּנֶ ּבַ

ן ְיִהי ָרצֹון. ִנים טֹוִבים ָאֵמן ּכֵ ְחיּו ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ

ִני מֹוֵרנּו ָהַרב יֹוֵסף ֵנרֹו ָיִאיר, ְוֵהִביא  יְסָך ְיִדיִדי ָהַרּבָ ִתי ּגִ ְמִחּצָ א ּבִ ֶזה ָסמּוְך ְלֵעת ֶעֶרב ּבָ
ָך  ּתְ ּבִ ֶנֶפׁש  ִנְפַקד  ר  ֲאׁשֶ ָצָרִתי,  ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ָצָרְתָך  י  ֵהַבְנּתִ ְוָאז  ָך,  ֵמִאּתְ ָקָצר  ב  ִמְכּתָ

ַנאי ְלִהְצַטֵער  ים. ְולֹא ָהָיה ִלי ּפְ ְצרֹור ַהַחּיִ ּה ְצרּוָרה ּבִ ֵהא ַנְפׁשָ לֹום ּתְ ָ ה ָעֶליָה ַהּשׁ ַטּנָ ַהּקְ

י ִמּקֶֹדם  ה ֵהַבְנּתִ יַע. ְוַעּתָ ְנָחה ִהּגִ ְך ְזַמן ַהּמִ ר ִעּמֹו, ּוְבתֹוְך ּכָ י ְלַדּבֵ י ֻהְכַרְחּתִ ּוְלִהְתַנֵחם, ּכִ

ְבֶרְסֶלב ֲעַדִין  ּבִ ֶרת ׁשֶ ַכי ֵנרֹו ָיִאיר, ְוָהִאּגֶ י ָמְרּדְ ֶרת ַהּקֹוֶדם ַעל ְיֵדי ַרּבִ ִאּגֶ ְמִריַרת ַצֲעָקְתָך ּבָ

ָתב ֶזה. ַמע ִמּמֹוֵסר ּכְ ׁשְ ר ּתִ ֲאׁשֶ יַע ְלָיִדי ּכַ לֹא ִהּגִ

ה  ֵאּלֶ י ּכָ ִבין ּכִ י ֵמֵאֶליָך ּתָ ֶדֶרְך ָהעֹוָלם ֵאין ֵמַהּצֶֹרְך, ּכִ יטּות ּכְ ְפׁשִ ְוִהּנֵה ְלַנֵחם אֹוְתָך ּבִ
ְתֶכם  תּו ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ּוִבְפָרט ִבְקִהּלַ ים ׁשָ ל ָהעֹוָלם, ְוַרּבִ ה עֹוְבִרים ַעל ּכָ ְוָכֵאּלֶ

ָרֵאל  ְרָצָתם ּוִפְרַצת ַעּמֹו ִיׂשְ ה. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְגּדֹר ּפִ ֹמר אֹוָתם ֵמַעּתָ לּו, ה' ִיׁשְ ים ַהּלָ ִעּתִ ּבָ

רֹות ַרֲחָמָנא ִלְצַלן  ל ַהּצָ ָחָמה ִמּכָ ר ַהּנֶ ַלִים. ַאְך ִעּקַ ֶנָחמֹות ִצּיֹון ִוירּוׁשָ יֵעם ּבְ ִויַנֲחֵמם ְויֹוׁשִ

ים קיט( "זֹאת ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי"  ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶ ים, ּכְ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ל ַהּתֹוָרה ְוַהּצַ ַעת ׁשֶ הּוא ַהּדַ

ְעָיה מ(: "ַנֲחמּו ַנֲחמּו ְוכּו'. סּוק )ְיׁשַ ְוכּו', ְוַכְמבָֹאר ַעל ּפָ

ה  ַאּתָ ֵפרּוׁש ׁשֶ ם ּבְ ְמבָֹאר ׁשָ ְבָך, ּכַ ִמְכּתָ ר ַצֲעָקְתָך ּבְ י ֶזה ֶזה ִעּקַ י ּכִ ִני ָיַדְעּתִ י ּבְ ְוָיַדְעּתִ
ָהְרָמִזים  ל  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ָלׁשּוב  ה  ְזּכֶ ּתִ ָמַתי  ֶזה,  ַעל  ִלְצעֹק  ָראּוי  ּכָ ָמָרה  צֹוֵעק 

אי  ַוּדַ ַרְך. ּוֶבֱאֶמת ַעל ֶזה ְצִריִכים ּבְ ּקֹוְרִאים אֹוְתָך ָלׁשּוב ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתּבָ ִריאֹות ׁשֶ ְוַהּקְ
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ִהְזִהיָרנּו הּוא  י ֵכן ְצִריִכים ִלְזּכֹר ֵהיֵטב ַמה ׁשֶ ָכל יֹום ָויֹום. ַאְך ַאף ַעל ּפִ ִלְצעֹק, ְוִלְזעֹק ּבְ

ְמָחה,  ׂשֹון ְוׂשִ גֹון ַוֲאָנָחה ְלׂשָ ל ַהּיָ ִמיד ְוַלֲהֹפְך ּכָ ְמָחה ּתָ ׂשִ ק ּבְ ה ַאְזָהרֹות, ְלִהְתַחּזֵ ַכּמָ ַז"ל ּבְ

יֹוֵתר  ַער ּבְ יֹוֵתר ִלְבִלי ִלְמׁשְֹך ַאַחר ַהּצַ ק ּבְ לֹום ְצִריִכין ְלִהְתַחּזֵ ֵעת ָצָרה ַחס ְוׁשָ ּוִבְפָרט ּבְ

ַוֲאָנָחה  גֹון  ַהּיָ ל  ּכָ ְוַלֲהֹפְך  ר,  ֶאְפׁשָ ּדְ ָכל ַמה  ּבְ ַח ֶאת ַעְצמֹו  ּמֵ ּוְלׂשַ ְלַנֵחם  לֹום, ַרק  ְוׁשָ ַחס 

ְפָרט  ְכָתב, ּבִ ר ְלָבֵאר ּבִ ה, ְוִאי ֶאְפׁשָ ם ַעּתָ ֹמַח ּגַ ה ִלׂשְ ּמֶ ה ָלֵאל, ֵיׁש ָלנּו ּבַ ְמָחה. ּוְתִהּלָ ְלׂשִ

לּו. ים ַהּלָ ִעּתִ ּבָ

ְגבּו ַרֲחָמיו  ְוׂשָ ְדלּו  ּגָ ה  ה ַהְרּבֵ ְויֹוֵתר ִמּזֶ ָבר,  ַמְעּתָ ִמּכְ ר ׁשָ ל ֲאׁשֶ ח ֶאת ּכָ ּכַ ׁשְ ּתִ ְזֹכר ַאל 
ֶזה,  ִעְנָין  ּבְ ָנָאה  יָחה  ׂשִ ה  ַעּתָ ִלי  ְוֵיׁש  ָתְמנּו.  ַחְסֵדי ה' לֹא  י  ּכִ עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ

י ִאם ָהָיה יֹוֵדַע  ה ִעּמֹו, ּכִ ֲעׂשֶ ֵאינֹו יֹוֵדַע ַמה ּנַ יֹון ָהָאָדם ּוְבִחיָרתֹו הּוא ֵמֲחַמת ׁשֶ ר ִנּסָ ִעּקַ ׁשֶ

ה  ם ַעּתָ ָכל ֵעת, ְוֵאיְך ּגַ ָכל ֵעת, ְוֵהיָכן הּוא עֹוֵמד ְואֹוֵחז ּבְ ה ִעּמֹו ּבְ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ל ַמה ּשׁ ָהָאָדם ּכָ

אי ָהיּו ַהּכֹל  ַוּדַ ְמָצא בֹו, ּבְ ּנִ נּוָעה טֹוָבה ְוכּו' ׁשֶ ל ּתְ ַרְך ְמֹאד ְמֹאד ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ֵעיֵני ַהּשׁ ָיָקר ּבְ

ִחיָרה, הּוא ַעל  יֹון ְוַהּבְ ּסָ ר ַהּנִ יִקים. ַאְך ִעּקַ ַרְך ְוָהיּו ַהּכֹל ַצּדִ ם ִיְתּבָ ֵ ָכל ּכָֹחם ְלַהּשׁ רֹוְדִפים ּבְ

יו ֵהיָכן הּוא  ַחּיָ ַדע ָהָאָדם ּבְ ּיֵ ׁשּום ֹאֶפן ׁשֶ ר ּבְ ֱאֶמת ִאי ֶאְפׁשָ ן ּבֶ ְיֵדי ֶהְעֵלם ַהְיִדיָעה. ְוַעל ּכֵ

ֱאֶמת ָלחּוס ַעל  ִחיָרה. ֲאָבל ֶהָחֵפץ ּבֶ לּוי ַהּבְ ֶזה ּתָ י ּבָ מֹו ַז"ל, ּכִ ׁשְ י ּבִ ַמְעּתִ ר ׁשָ ֲאׁשֶ אֹוֵחז, ּכַ

ֵאינֹו  ִנים ׁשֶ ל ּפָ ַעְצמֹו, ְוֵליַדע ּוְלָהִבין ַעל ּכָ ק ַעל ְיֵדי ֶזה ּבְ ְצִחי, ָראּוי לֹו ְלִהְתַחּזֵ ְכִליתֹו ַהּנִ ּתַ

נּועֹוֶתיָך  ּתְ ֵעיָניו  ּבְ ָיָקר  ה  ּמָ ּכַ יֹוֵדַע  ּוִמי  ַרְך.  ִיְתּבָ בֹוָתיו  ַמְחׁשְ ָעְמקּו  ְמֹאד  י  ּכִ ָלל  ּכְ יֹוֵדַע 

ל  ּכָ ֵעיָניו  ּבְ ְיָקִרים  ְוָקא  ּדַ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְך,  ּכָ ל  ּכָ ָרחֹוק  הּוא  ׁשֶ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְוַדְוָקא  ַהּטֹוִבים. 

נּו ַז"ל  ה ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ּלָ ָבר ּגִ ּכְ ְפָרט ׁשֶ ָעָרה, ּבִ חּוט ַהּשְׂ ָקה טֹוָבה ֲאִפּלּו ּכְ נּוָעה ְוַהְעּתָ ּתְ

ר  י ְלַדּבֵ ִלּבִ ה ֵיׁש ּבְ ִמים ֶנֱאָמִנים ְוֶנְחָמִדים ָלַעד ְוכּו'. ְויֹוֵתר ִמּזֶ ים ְוַקּיָ ה ּוְדָבָריו ַחּיִ ה ַהְרּבֵ ִמּזֶ

ה ְטָעִמים. ּמָ ְכָתב ִמּכַ ר ְלַהֲאִריְך ּבִ ֶזה, ַאְך ִאי ֶאְפׁשָ ּבָ

ִמיד. ׂשֹורֹות טֹובֹות ּתָ ָך ּבְ ֹמַע ִמּמְ ה ִלׁשְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

ים  ׁשִ ִמְתַחּדְ ה  ַעּתָ אי  ּוְבַוּדַ ַאְבָרָהם".  ּדְ "ּבֶֹקר  ַהּבֶֹקר,  יֹום אֹור  יַע אֹור  ִהּגִ ה  ַעּתָ ְוִהּנֵה 
ה  ַרּבָ ָקִרים  ַלּבְ ים  "ֲחָדׁשִ ג(  )ֵאיָכה  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמֹאד,  ְוִנְפָלִאים  ים  ֲחָדׁשִ ֲחָסִדים 

ַמְעָלה ְוָרָחב  ל יֹום ָקָצר ִמּלְ י ּכָ ל, ּכִ ּלֵ ה ְמֹאד ְלַהְתִחיל ְלִהְתּפַ י ֵכן ָקׁשֶ ֱאמּוָנֶתָך", ְוַאף ַעל ּפִ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ָכל ּבֶֹקר, ּכְ ין ּבְ ׁשִ ַהֲחָסִדים ִמְתַחּדְ י ֵכן ְצִריִכין ְלַהֲאִמין ׁשֶ ה. ַאְך ַאף ַעל ּפִ ַמּטָ ִמּלְ
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ל  ָכל ֵעת ַעל ּכָ ּבְ ֹגֶדל ַחְסּדֹו ְוטּובֹו  ּבְ ְיֵדי ָהֱאמּוָנה  ָך". ְוַעל  ּבֶֹקר ַחְסּדֶ ּבַ יד  ים צב( "ְלַהּגִ ִהּלִ )ּתְ

ָכל יֹום  ק ְלַהְתִחיל ּבְ רּוִעים, ַעל ְיֵדי ֶזה ַהּכֹל ְיכֹוִלין ְלִהְתַחּזֵ ּגְ ּבַ רּוַע ׁשֶ ָאָדם ֲאִפּלּו ַעל ַהּגָ

גֹון  ַהּיָ ל  ּכָ ְוַלֲהֹפְך  ְוָהַעְצבּות  חֹוָרה  ׁשְ ָרה  ַהּמָ ְלַהְרִחיק  הּוא  ר  ְוָהִעּקָ ֵמָחָדׁש.  ֵעת  ּוְבָכל 

ֶאת  ּוְלַהְכִריַח  ֵמַעְצמֹו,  ְלָהִבין  ְצִריִכין  ַאְך  ה,  ַהְרּבֵ ֶזה  ּבָ ְרנּו  ּבַ ּדִ ּוְכָבר  ְמָחה.  ְלׂשִ ַוֲאָנָחה 

ְלַהְכִניס  יֹום  ָכל  ּבְ זֹוִכין  ָאנּו  ׁשֶ ְצוֹות  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה  ְמַחת  ׂשִ ְלַהְכִניס  ַהּכֹחֹות  ָכל  ּבְ ַעְצמֹו 

ִלּבֹו. ְמָחה ּבְ ַהּשִׂ

ל  ּכָ ְוַאַחר  ַבְלנּו,  ּסָ ׁשֶ ּסּוִרין  ְוַהּיִ רֹות  ַהּצָ ל  ּכָ ַאַחר  ׁשֶ ֵלָמה,  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ְוַתֲאִמין  ְוֵתַדע 
הֶֹגן ַאף  ֵאיָנם ּכַ ינּו ׁשֶ ַמִים ַעל ְיֵדי ַמֲעׂשֵ ָ ּשׁ ּבַ ָאנּו ְרחֹוִקים ֵמָאִבינּו ׁשֶ ַהַהְרָחקֹות ׁשֶ

ֵרינּו".  ָעִמים "ַאׁשְ ֵני ּפְ ָכל יֹום ׁשְ ָאנּו זֹוִכים לֹוַמר ּבְ ֵרינּו" ׁשֶ ֵרינּו ַאׁשְ ֵרינּו, "ַאׁשְ י ֵכן ַאׁשְ ַעל ּפִ

יָך  ָכל ְיֵמי ַחּיֶ ַעם ֶאָחד ּבְ ִנים ּפַ ּפָ ל  ַעל ּכָ ֶזה ּתּוַכל ִלְזּכֹות ׁשֶ ֹמַח ּבָ יל ַעְצְמָך ִלׂשְ ְרּגִ ְוִאם ּתַ

מֹו ְוכּו', ְוָאז  ָאנּו ְמַיֲחִדים ׁשְ ֵרינּו" ׁשֶ ל "ַאׁשְ ְמָחה ַהּזֹאת ׁשֶ ָך ְנִעיַמת ַהּשִׂ ִלּבְ יׁש ֵהיֵטב ּבְ ְרּגִ ּתַ

ֵתנּו, ְוִתְתָחֵרט ַעל ֶהָעָבר ַעל  ִבין ְלַמְפֵרַע ְמִתיַקת ֲעֵריַבת ְנִעיַמת ֶחְלֵקנּו ְוגֹוָרֵלנּו ִוירּוׁשָ ּתָ

ָכל  ִכיָת ּבְ ּזָ ְמָחה ׁשֶ ְמַעט ַהּשִׂ ה ַעְצְמָך ּבִ ְמָחה יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ּוְתַחּיֶ ׂשִ ְקּתָ ִלְהיֹות ּבְ ּלֹא ִהְתַחּזַ ׁשֶ

ּבֶֹקר קֶֹדם  ּבַ ה  ַעּתָ ֱאֶמת  ְבֵרי  ּדִ ְלָך  ׁש  ְלַחּדֵ ַעְצִמי  י  ֻהְכַרְחּתִ ַאֲהָבְתָך  ֵמעֶֹצם  ה  ְוִהּנֵ ַעם.  ּפַ

ִמיד. יׁשּוָעתֹו ּתָ נּו ּבִ ח ַנְפׁשֵ ּמַ ה. ְוֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ָיִגיל ִויׂשַ ִפּלָ ַהּתְ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

רכה

ת תקצ"ו. ם, יֹום ב' ֻחּקַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. ִני ַהּוָ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

י  ְוַרּבִ ִהיְרׁש  יֹוָנה  י  ַרּבִ ְוִגיִסי  ְמַייאְסִקיְפֶקא  ה  ְקדֹוׁשָ ה  ִהּלָ ִמּקְ יִסי  ּגִ ֵביִתי  ּבְ ַהּיֹום  ִהּנֵה 
ם  א ּגַ אּו ְלֹפה ֶאְתמֹול, ְוַהּיֹום ּבָ ּבָ ּדּוְך ִמּפֹה ׁשֶ ֵעֶסק ׁשִ אִדיִזין ּבְ ר"מ ִמּלַ מּוֵאל ּבְ ׁשְ

ָבה  ְזִמין ַמֲחׁשָ ּמַ ְפָלִאים ׁשֶ ָרָכיו ַהּנִ אִדיִזין, ְוַהּכֹל ֵמֵאת ה', ּוִמי יֹוֵדַע ּדְ ְתָיהּו ִמּלַ י ַמּתִ יִסי ַרּבִ ּגִ

ה ְלַהֲאִריְך  ַנאי ַעּתָ ה ֵאין ִלי ּפְ ָכל יֹום ְוכּו', ְוַהּכֹל ְרָמִזים ִנְפָלִאים ְוכּו'. ְוִהּנֵ ה ּבְ ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ּדִ

ם ְלַעְצמֹו.  אי ִיְקָרֶאּנּו ְוָיִבין ְרָמִזים ּגַ ֶרת ָהָרצּוף ּפֹה ְלר"ש, ּוְבַוּדַ ל ָהִאּגֶ ָלל ֵמֲחַמת ֶזה, ִויַקּבֵ ּכְ

ה  ׁשֶ ּקָ ב ר"ש ֵאַלי, ָהִייָת רֹוֶאה ְוׁשֹוֵמַע ְצָעקֹות ָמרֹות ּוְמִרירּות ׁשֶ ְוִאם ָהִייָת רֹוֶאה ִמְכּתַ

יד  ַיְקּפִ ַאל  ׁשֶ ְלר"ש  ְוֹתאַמר  ֵעיֶניָך  ּבְ ְרֶאה  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְקָצת  לֹו  י  ְבּתִ ֵהׁשַ ּוְכָבר  ְמָעם,  ְלׁשָ
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י  ְלּתִ ּכַ ָפֶניָך. ַאְך ִהְסּתַ י ְלָחְתמֹו ּבְ ְעּתִ ָעָלה ַעל ּדַ י ָהֱאֶמת ׁשֶ תּוַח ְלָיְדָך, ּכִ ֶרת ּפָ י ָהִאּגֶ ַלְחּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ

יד ָעֶליָך,  ֵאינֹו ַמְקּפִ י ׁשֶ ן ֵהַבְנּתִ ְבָך, ַעל ּכֵ תֹוְך ִמְכּתָ ׁשּוָבה ּבְ יב לֹו ּתְ ָאׁשִ ַתב ׁשֶ ּכָ בֹו ׁשֶ ִמְכּתָ ּבְ

עֶֹצם  ִאיׁש ֶאָחד ּבְ נּו ּכְ ים ַאִחים ֲאַנְחנּו, ְוֻכּלָ י ֲאָנׁשִ ָלל ַעל ֶזה ּכִ יד ּכְ ם ֵאין ָראּוי לֹו ְלַהְקּפִ ּגַ

ְברֹוׁש ַרֲעָנן"  ה "ּכִ ָ ְקֻדּשׁ ל ָזֵקן ּדִ כֹחֹו ׁשֶ נּו. ְוָאנּו ּבְ ּלֹא ַיֲחלֹק ַעְצמֹו ֵמִאּתָ ֵרי ִמי ׁשֶ ַאֲהָבֵתנּו. ַאׁשְ

ֶפׁש ְלעֹוְלֵמי ַעד  ין ֶאת ַהּנֶ ָבִרים ַהְמַחּיִ ים ּדְ ֵאר ַמִים ַחּיִ ֹאב ִמּבְ ל ָהרֹוֶצה ִלְזּכֹות ִלׁשְ ּכָ ְוכּו', ׁשֶ

ְוַדְלתֹות  ְרֶזל  ּבַ ְבִריֵחי  ּכִ ם  ֶנְגּדָ ּכְ ִחין  ּטְ ּתַ ִמׁשְ ִניעֹות  ַהּמְ ְוִאם  ה.  ְוִיְזּכֶ ָיבֹוא  ְנָצִחים  ּוְלֶנַצח 

ה.  ְפָרט ַעּתָ דּוַע ָלֶכם ּבִ ּיָ ּנּו, ּכַ ם ָאנִֹכי ֵיׁש ִלי ְמִניעֹות ְלָקְרבֹו יֹוֵתר ִמּמֶ ה. ּגַ ת, ָמה ֶאֱעׂשֶ ְנֹחשֶׁ

ר ָלנּו ְלִהְתָקֵרב ּוְלִהְתַוֵעד  ִאי ֶאְפׁשָ יֹוֵתר, ׁשֶ יו ּבְ ָבר, ְוַעְכׁשָ א. ַאְך ֶזה ָידּוַע ִמּכְ ֵייִטיב ה' ְלַהּבָ

ִביַרת ְמִניעֹות ֲעצּומֹות. י ִאם ַעל ְיֵדי ׁשְ ר ּכִ ִריִכין ְלַדּבֵ ּצְ ֶ ְבֵרי ֱאֶמת ַמה ּשׁ ר ּדִ ַיַחד, ּוְלַדּבֵ

ר, ַוֲחטֹף ֶוֱאכֹל, ֲחטֹף ֶוֱאכֹל  ֶאְפׁשָ ָכל ַמה ּדְ ָך ּבְ ח ַנְפׁשְ ּמַ ִני ֲחִביִבי ֲחַזק ֶוֱאַמץ, ְוׂשַ ה ּבְ ְוַעּתָ
ָאַמר  ֶ ה ּוִמְצוֹות, ּוְזכֹר ֵהיֵטב ַמה ּשׁ ל ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ים ׁשֶ ה ּוַמְלּבּוׁשִ ִתּיָ ֲאִכיָלה ּוׁשְ

יְטִליְך  ַקּפִ ה  ּמָ ּכַ ְוׁשֹוֶתה  ָניֹות  ִמׁשְ ָרִקים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ אֹוֵכל  ׁשֶ ִמי  ֵרי  ַאׁשְ ָהַר"ן כג(,  יחֹות  )ׂשִ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ

ָכל ֲעָמלֹו  ְתרֹון ָלָאָדם ּבְ ה ַהּכֹל ֶהֶבל, ּוַמה ּיִ י חּוץ ִמּזֶ ה ִמְצוֹות. ּכִ ַכּמָ ׁש ּבְ ים, ּוִמְתַלּבֵ ִהּלִ ּתְ

רֹון ֵהיֵטב,  ּכָ ֹמר ַהּזִ ָכל יֹום, ְוִלׁשְ ָבר ָידּוַע ַלּכֹל, ְצִריִכין ַלֲחזֹר זֹאת ּבְ י הּוא ּדָ ְוכּו'. ְוִאם ּכִ

ים.  ֲחָדׁשִ א ּכַ ִנים ֶאּלָ יׁשָ ֵעיֶניָך ּכִ ְכָלל ּוִבְפָרט. ְוַאל ִיְהיּו ּבְ ָכל יֹום ּבִ ָאֵתי ּבְ ָעְלָמא ּדְ ִלְזּכֹר ּבְ

ן ֶאת ָיֵמינּו ַחס  ה ְלַבל ִניׁשַ ֵאּלֶ ה ְלׁשֹונֹות ּכָ ַכּמָ ירּו אֹוָתנּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל ּבְ ם ִהְזּכִ ְולֹא ַעל ִחּנָ

ֵני ָאָדם  ים לט( "ַאְך ֶהֶבל ֶיֱהָמיּון ְוכּו', ַאְך ֶהֶבל ּבְ ִהּלִ לֹום ָאַמר )ּתְ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ לֹום, ְוָדִוד ַהּמֶ ְוׁשָ

לֹום ָצַוח "ֲהֵבל ֲהָבִלים  ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ לֹֹמה ַהּמֶ ל ָאָדם" ְוכּו'. ׁשְ ֵני ִאיׁש ְוכּו' ַאְך ֶהֶבל ּכָ ָזב ּבְ ּכָ

ִאּיֹוב ֲהָוה ָאַמר סֹוף ָאָדם  ם ִסְפָרא ּדְ ד ַסּיֵ י ֵמִאיר ּכַ ָאַמר קֶֹהֶלת ֲהֵבל ֲהָבִלים" ְוכּו'. 'ַרּבִ

יל  ָאֵרי ִסְפֵרי מּוָסר. ַאְך ֵעצֹות ְלַהּצִ ִרין צט.(, ְוֵכן ׁשְ ּתֹוָרה' )ַסְנֶהּדְ ֲעָמלֹו ּבַ ֵרי ִמי ׁשֶ ָלמּות ְוכּו', ַאׁשְ

ְגָמָתם,  ר ֵאין ּדֻ נּו ַז"ל ֲאׁשֶ ה ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ּלָ חּוִתים ְוכּו' ּגִ ּפְ ּבַ חּות ׁשֶ ֶאת ַעְצמֹו ֲאִפּלּו ַהּפָ

ה. ַנאי ְלַהֲאִריְך ַעּתָ ה ֵאין ּפְ ֶהם. ֶיֶתר ִמּזֶ ּיֹאֵחז ּבָ ֵרי ׁשֶ ַאׁשְ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי רכוִמְכּתְ

<חודש>

שלט ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

רכו

ָלק תקצ"ו. ַרְך, יֹום ה' ּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

י  אְסט ָנחּוץ ּכִ אְסט ]ּדַֹאר[, ְוַהּפָ ה ַעל ְיֵדי ַהּפָ ְלחֹו ַעּתָ ְרג ְלׁשָ ב ְלֶלעְמּבֶ י ִמְכּתָ ִהּנֵה ֵהַכְנּתִ
ֵאין  ן  ּכֵ ַעל  ָסמּוְך  ּבְ ּפֹה  ִלְהיֹות  ָך  ַדְעּתְ ּבְ ׁשֶ י  ַמְעּתִ ׁשָ ה  ְוִהּנֵ ַלֲחצֹות.  ָסמּוְך  ה  ַעּתָ

ה'  י  ַמֲעׂשֵ דֹוִלים  ּגְ ְלָבֵאר,  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  יֹום  ָכל  ּבְ ָעֵלינּו  עֹוֵבר  ֶ ּשׁ ַמה  ה  ְוִהּנֵ ָלל.  ּכְ ְלַהֲאִריְך 

ָעִמים ַמְצִמיַח  לׁש ּפְ ָכל יֹום ׁשָ ָכל יֹום, ְוָאנּו ְמָבְרִכים ּבְ ר רֹוִאים ֵמָרחֹוק ּבְ ְוִנְפְלאֹוָתיו ֲאׁשֶ

ְכָלל ּוִבְפָרט ַהּכֹל הּוא  עֹוָלם ּבִ ה ּבָ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ן ְצִריִכין ְלַהֲאִמין ׁשֶ ֶקֶרן ְיׁשּוָעה. ַעל ּכֵ

ְלָיא.  ִאְתּגַ ם ּבְ ֱאֶמת ּגַ ן זֹוִכין ִליׁשּוָעה ּבֶ ֶזה, ּכֵ קּות ָהֱאמּוָנה ּבָ ְצִמיַחת ֶקֶרן ְיׁשּוָעה. ּוְכִפי ִהְתַחּזְ

ְכָתב. ַאְך ַאף  ן ּבִ ּכֵ ל ׁשֶ ה ִמּכָ ּפֶ ל ֶזה ֲאִפּלּו ּבַ ר ְלָבֵאר ּכָ ֶזה, ַאְך ִאי ֶאְפׁשָ ה ּבָ י ַהְרּבֵ ִלּבִ ְוֵיׁש ּבְ

ָקרֹוב ָנִגיָלה  ה ָלנּו ְיׁשּוָעתֹו ּבְ ַרְך ְיַגּלֶ ם ִיְתּבָ ֵ ֶזה. ְוַהּשׁ ל ֶאָחד ְלַהֲאִמין ּבָ י ֵכן ָצִריְך ּכָ ַעל ּפִ

ְמָחה בֹו. ְוִנׂשְ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך. ָנָתן ִמּבְ ּדִ

ַאֲהָבה. לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

רכז

ת ֵעֶקב תקצ"ו. ּבַ ם, מֹוָצֵאי ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ּבְ

ה ֵמֵאֶליָך  ׁשּוַקת ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. ְוַעּתָ ְראֹוִתי עֶֹצם ּתְ ְבָך, ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת ּבִ י ִמְכּתָ ְלּתִ ִקּבַ
ָלה.  ד ַאַחר ַהְבּדָ ָתב ֶזה נֹוְסִעים ִמּיָ י מֹוְסֵרי ּכְ יְבָך, ּכִ ַמן ּגֶֹרם ַלֲהׁשִ ֵאין ַהּזְ ִבין ׁשֶ ּתָ

ר  ה. ַוֲאׁשֶ ָבַרי ֵאּלֶ י ַעְצִמי ִלְכּתֹב ְלָך ְמַעט ּדְ ִבי, ִהְכַרְחּתִ ׁשּוָקְתָך ִלְראֹות ִמְכּתָ ַאְך ֵמעֶֹצם ּתְ

ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָיֶפה  ָאְמָנם  ִאם  ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ְנִסיַעת  ַעל  ֵמַהּיֹום  ב  חֹוׁשֵ ה  ַאּתָ

י  , ּכִ ֶזה לֹא ָצַדְקּתָ ִניעֹות, ּבָ ה ֵמַהּמְ ְהֶיה ְלָך ַצַער ַעּתָ ּיִ ּה. ֲאָבל ׁשֶ ּלָ ָנה ּכֻ ָ ל ַהּשׁ ָבה ּכָ ֲחׁשָ ּמַ ּבַ

ַרְך לֹא ִיְהֶיה  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ י ּבְ ַדְעּתִ ּלְ ֵאין ַלֲחׁשֹב ִמּיֹום ַלֲחֵברֹו. ּוִבְפָרט ׁשֶ ְרנּו ׁשֶ ּבַ ָבר ּדִ ּכְ

ִאי  לּום  ּכְ לֹא  ּבְ ְוִלְפטֹר  ֵמֶהם,  חֹות  ּפָ ְולֹא  ד  ּקָ ּתַ ֶאׁשְ מֹו  ּכְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ִיּסּוִרים  ה  ַעּתָ ְלָך 

ה  ין ּוָבִאין, ְוִתְזּכֶ ְמׁשִ ָנה ְמַמׁשְ ָ ֵמי רֹאׁש ַהּשׁ ּיְ ֶ ֹמַח ְמֹאד ַמה ּשׁ א ָראּוי ְלָך ִלׂשְ ַרּבָ ר. ַאּדְ ֶאְפׁשָ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי רכחִמְכּתְ ְּתְמִמשמ ֵב ת י סי ז"

ִלי ָסֵפק, ֵאינֹו  ִריִכין ַלֲעׂשֹות ּבְ ּצְ ֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ ֶ ה ּשׁ ּמַ י, ׁשֶ ְרּתִ ּבַ דֹוׁש. ּוְכָבר ּדִ ִלְהיֹות ַעל ִצּיּון ַהּקָ

ֶזה  ְך; ְוֵאין ְלַהֲאִריְך ּבָ ְהֶיה ַאַחר ּכָ ּיִ ֶ ְפָרט ַלֲחׁשֹב ַמה ּשׁ ָלל, ּבִ ָלל ִיּסּוִרים ּוְמִניעֹות ּכְ ב ּכְ ֶנֱחׁשָ

ַרְך ַעל  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ָנֵקל ּבְ ע ּבְ ּסַ ה ּתִ ַעּתָ יִתי ַלה' ׁשֶ ה ְמִניעֹות, ְוִקּוִ ַבְרּתָ ַהְרּבֵ ָבר ׁשָ י ּכְ ּכִ

ה ִלְהיֹות  יֶלעט ְמֵהָרה, ְוֶאְזּכֶ ל ּבִ ִני ְלַקּבֵ ַרְך ְיַזּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ַהּשׁ ָנה ַהּבָ ָ רֹאׁש ַהּשׁ

ָתב ֶזה. ַמע ִמּמֹוֵסר ּכְ ׁשְ ה ּתִ אּוַמאן. ָיֵתר ִמּזֶ ם ּבְ ָקרֹוב ׁשָ ּבְ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

רכח

י ֵתֵצא תקצ"ו ֶנעְמרֹוב. ַרְך, אֹור ְליֹום ה' ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

יֶלעט  נּו ִלי ּבִ ּתְ ּיִ רּו אֹוִתי ׁשֶ ּשְׂ ֶזה ַהּיֹום ּבִ ה ָלֵאל ּבְ ִהּלָ ּתְ ַרְך ׁשֶ ה ֲעָזרּונּו ַרֲחָמיו ִיְתּבָ ַעד ֵהּנָ
ר ַעד ּכֹה ֲעָזָרנּו.  ן. טֹוב ְלהֹודֹות ַלה' ֲאׁשֶ אִמיִניץ ִלּתֵ ׁשּוָבה ִמּקַ יָעה ַהּתְ י ִהּגִ ּור[, ּכִ ]ִאּשׁ

ְוָירּום  ִלְבֶרְסֶלב,  ְלֵביִתי  לֹום  ְלׁשָ ְמֵהָרה  יֵבנּו  ִויׁשִ ָצרֹוֵתינּו,  ל  ִמּכָ יֵענּו  ְלהֹוׁשִ יֹוִסיף ה'  ן  ּכֵ

ה ָלֵאל ַעל ִמי ִלְסֹמְך.  ִהּלָ י ֵיׁש ָלנּו ּתְ ַקְרֵננּו ְלַמְעָלה ְוִיְראּו ׂשֹוְנֵאינּו ְוֵיבֹשּׁו. ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה, ּכִ

ע  ֶאּסַ ְוָאז  זֹאת.  בּוַע  ׁשָ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ יֶלעט  ַהּבִ ל  ְלַקּבֵ ה  ְמַקּוֶ ֲאִני  ה  ַעּתָ ה  ְוִהּנֵ

ת  ָרׁשַ יֹום ג' אֹו ד' ּפָ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ּבְ מּוְך ַהּבָ ת ַהּסָ ּבָ ם ַאַחר ׁשַ ֵ ְלאּוַמאן ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ

לֹום ְמֵהָרה.  ם ְלׁשָ ַרְך ְיַרֵחם ָעַלי ִויִביֵאִני ְמֵהָרה ְלׁשָ ם ִיְתּבָ ֵ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ַהּשׁ בֹוא ַהּבָ ּתָ

ְמֵרם  ב ָיִדי ְוִיׁשְ ל ֻקְנְטֵרִסים ִמְכּתַ ָתב ֶזה ָנחּוץ. ִויַקּבֵ י מֹוֵסר ּכְ ַנאי ְלַהֲאִריְך ּכִ ה ֵאין ּפְ ָיֵתר ִמּזֶ

יׁשּוַעת ה'  ק ּבִ ְתַחּזֵ ה ּתִ דּוַע ְלָך. ְוַעּתָ ּיָ ִניִנים ּכַ ז ּוִמּפְ ָבִרים ְיָקִרים ְמֹאד ִמּפָ י ֵהם ּדְ ֶאְצלֹו, ּכִ

ָנה  ָ ַהּשׁ ָך ָלבֹוא ְלאּוַמאן ַעל רֹאׁש  ַזּכְ ּיְ ׁשֶ ִמיד  ּתָ ִליׁשּוָעתֹו  ה  ּוְתַצּפֶ ה,  ֵהּנָ ֲעָזָרנּו ַעד  ר  ֲאׁשֶ

ַרֲחִמים  ֵתינּו ּבְ ׁשָ ּקָ ַרְך ַיַעְזֵרנּו ִלְפעֹל ּבַ ם ִיְתּבָ ֵ דֹוִלים. ְוַהּשׁ ִלי ִיּסּוִרים ּגְ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ּבְ ַהּבָ

ים  ֲאֻרּכִ טֹוִבים  ים  ְלַחּיִ ּוְלֵהָחֵתם  ֵתב  ְלִהּכָ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ְלטֹוָבה,  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ

נּו ֲאדֹוֵננּו  אֹון ֻעּזֵ ר הֹוָרנּו ּגְ ֶדֶרְך ָהֱאֶמת ֲאׁשֶ ה ֵליֵלְך ּבְ ִנים ֵמַעּתָ ל ּפָ לֹום, ִלְזּכֹות ַעל ּכָ ּוְלׁשָ

יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה. נּו ֵזֶכר ַצּדִ מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

ה ִליׁשּוָעה. א ּוְמַצּפֶ ׁש ַעל ְלַהּבָ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמֹוֶדה ַעל ֶהָעַבר ּוְמַבּקֵ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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ְפָלג מֹוֵרנּו ָהַרב  י ַהּמֻ ַנְפׁשִ ה. ּוִבְפָרט ִליִדיִדי ּכְ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
ה ְלאּוַמאן  ם ַאּתָ ה ּגַ בֹוא ַאּתָ ּתָ ְקָך ׁשֶ ְבָך ּוְתַחּזֶ ּגֶ ׂשַ ַיֲעקֹב ֵנרֹו ָיִאיר. ְיׁשּוָעֵתנּו ּתְ

ֲאִמין  י ַהּמַ נּו. ָמה ֹאַמר ְלָך ְיִדיד ַנְפׁשִ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ִלְהיֹות ִנְמֶנה ִעּמָ ָנה ַהּבָ ָ ַעל רֹאׁש ַהּשׁ

ן ַאל  ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו. ַעל ּכֵ ָך ָנכֹון ְוָחָזק ּבְ ה ָלֵאל ִלּבְ ִהּלָ י ּתְ י ּכִ י ָיַדְעּתִ ְפָרט ּכִ לֹא ָיחּוׁש, ּבִ

ִנְמָצא  ֵאין  ֶזה  ּכָ ְוֶרַוח  עֹוֵבר  ֵצל  ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  י  ּכִ ָבֵרינּו,  ּדְ ם  ַקּיֵ ִמּלְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ל  ֵ ְתַרּשׁ ּתִ

ֶזה. ִבין ּבָ עֹוָלם, ְוַדי ַלּמֵ ּבָ

ְצִחית. ֱאֶמת ָלֶנַצח ַהְמָזְרזֹו ְלטֹוָבתֹו ַהּנִ ְבֵרי אֹוֲהבֹו ּבֶ ּדִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

רכט

בֹוא תקצ"ו ֶנעְמרֹוב. ם, יֹום א' ּתָ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ֲאִריכּות ֲעַדִין  ב ִמּיֹום ו' ּבַ ְכּתָ ָתב ֶזה, ְוַהּמִ ָטן ַעל ְיֵדי ֶהָעֵרל מֹוֵסר ּכְ ְבָך ַהּקָ י ִמְכּתָ ְלּתִ ִקּבַ
ה'  יֹום  ּבְ ְקָצת  ִנְתַמֲהַמּה  י  ּכִ י,  ְלּתִ ִקּבַ לֹא  ֲעַדִין  יֶלעט  ַהּבִ ה  ְוִהּנֵ ָרִאיִתי.  לֹא 

ל  ת קֶֹדׁש ִנְתַעּצֵ ּבַ ָהָיה ֶעֶרב ׁשַ יֹום ו', ּוֵמֲחַמת ׁשֶ ִביל ֶזה ּבְ ׁשְ לַֹח ֲעָגָלה ּבִ ְוָהִייִתי רֹוֶצה ִלׁשְ

י  ַדְעּתִ ֵעת ּבְ ַרְך. ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ָבר ַעל ָידֹו ּבְ ֶהְכֵרַח ִלְגֹמר ַהּדָ ּבְ ָהִאיׁש ַהְמֻיָחד ָלֶזה ׁשֶ

לֹוֵמנּו,  י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ ּכָ ֶרְסֶלב  ִצּוּו ָעַלי ִמּבְ ְוֵכן  ם ִלְבֶרְסֶלב,  ֵ ִיְרֶצה ַהּשׁ יֹום ָמָחר ִאם  ּבְ ִלְנסַֹע 

יֶלעט  ַהּבִ ם  ׁשָ ל  ֲאַקּבֵ דֹול  ַהּגָ ּוְבַחְסּדֹו  לֹום.  ְלׁשָ ם  ְלׁשָ ָאבֹוא  ׁשֶ ים  ּוְמַצּפִ עֹוְמִדים  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ

בֹוא  ּיָ ׁשֶ ר  ם. ִאם ֶאְפׁשָ ֵ ִיְרֶצה ַהּשׁ ע ְלאּוַמאן ִאם  ם ֶאּסַ ָ ּוִמּשׁ ַרְך,  ִיְתּבָ ְפָלָאה  ַהּנִ יׁשּוָעתֹו  ּבִ

ם  ָתם ִיְהֶיה ִלי ִליַנת ַלְיָלה ׁשָ ם ַמה ּטֹוב, ִמן ַהּסְ ֵ יֹום ָמָחר ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ָנֵקל ּבְ ִלְבֶרְסֶלב ּבְ

לֹום  ֲעֵדנּו ָלבֹוא ְלאּוַמאן ְלׁשָ ן ִיְגֹמר ּבַ ר ֵהֵחל ַחְסּדֹו ּכֵ ה. ְוַכֲאׁשֶ ְבֶרְסֶלב ַוה' ַהּטֹוב ַיֲעׂשֶ ּבִ

לֹום ְלֵביִתי  ָאׁשּוב ְמֵהָרה ְלׁשָ ה ׁשֶ ֵתנּו ְלטֹוָבה. ְוִנְזּכֶ ׁשָ ּקָ ל ּבַ ם ּכָ ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה ְוִלְפעֹל ׁשָ

בּו  ם ְמֵהָרה "ֹאְיַבי ָיׁשֻ ֵקט ְוִיְראּו ׂשֹוְנֵאינּו ְוֵיבֹשּׁו. ִויֻקּיַ ְלָוה ְוַהׁשְ ׁשַ ם ּבְ ֶבת ׁשָ ִלְבֶרְסֶלב ָלׁשֶ

ֵיבֹשּׁו ָרַגע".

ה ִליׁשּוָעה. רּוד ְמֹאד ּוְמַצּפֶ ְבֵרי ָאִביָך ַהּטָ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי רלִמְכּתְ ְּתְמִמשמב ֵב ת י סי ז"

י  ׁשּוָבה ֵמַרּבִ ַתְבּתָ ִלי ׁשּום ּתְ ּלֹא ּכָ ה. ִנְפֵלאִתי ׁשֶ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
ַיֲעקֹב אֹודֹות ְנִסיָעתֹו ְלאּוַמאן.

רל
ֵבי תקצ"ז ִמְכּתְ

ֶרְסֶלב. ם ה' תקצ"ז ּבְ ַרְך, יֹום ה' ׁשֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ּבְ

עְמרֹוב ְלאּוַמאן, ּוֵמאּוַמאן  לֹום ִמּנֶ ָצאִתי ּוָבאִתי ְלׁשָ ּיָ ה ֲעָזרּונּו ַרֲחָמיו ָהֲעצּוִמים ׁשֶ ַעד ֵהּנָ
תֹון יֹום  ּבָ ת ׁשַ ּבַ י ּפֹה ׁשַ ַבְתּתִ ֶרְסֶלב, ְוׁשָ ם ְלֹפה ּבְ ָ ׁשּוָבה, ּוִמּשׁ ת ּתְ ּבַ ִליק ַעל ׁשַ ְלֶטעּפְ

יֹו ְוכּו'. ְוַלה'  ים ּדְ ּמִ ל ַהּיַ ל ְגבּורֹות ה' ְוכּו'. ִאּלּו ּכָ ּפּוִרים ָהָאיֹם ְוַהּנֹוָרא ְמֹאד. ִמי ְיַמּלֵ ַהּכִ

לֹא  ר  ֲאׁשֶ ים  ָהַרּבִ ַוֲחָסָדיו  ִנְפְלאֹוָתיו  ּבְ ָקרֹוב  ּבְ ְלֵביִתי  ְלֹפה  ָאׁשּוב  ׁשֶ ְקָוה  ְוַהּתִ ַהְיׁשּוָעה 

רֹות ַלה' ֱאלֵֹהינּו, ֲחָסָדיו  ְסּתָ ה, ַהּנִ ֵעיֵנינּו. ְויֹוֵתר ֵמֵהּמָ ר ָאנּו רֹוִאים ּבְ ֲאׁשֶ ָתְמנּו ְולֹא ָכלּו ּכַ

דֹול )ע' תנינא  ׁשּוט[ ַהּגָ ָראְסִטיק ]ַהּפָ יְך ַהּפְ ְמׁשִ ּמַ ם ׁשֶ ַנת ִחּנָ ם ֵמָהאֹוַצר ַמּתְ ְעָלִמים ַחְסֵדי ִחּנָ ַהּנֶ

ָעה  ׁשָ ה ּבְ ְדלֹו ְורֹוְממּותֹו. ְוִהּנֵ ְמַעט ָקט, ִמי ָיִבין עֶֹצם ּגָ ּנּו ְמַעט ּדִ ָאנּו זֹוִכים ֵליַדע ִמּמֶ ע"ח(, ׁשֶ

ֶאְצִלי  ּוָבא  ִטְרּדֹוָתיו,  ֵמִרּבּוי  ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ ְכָנא  ׁשַ ִלְבִני  ָראִתי  ּקָ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ב  ִסּבֵ זֹאת 

ָעִטים  ַהּמֻ ה  ֵאּלֶ ָבַרי  ּדְ ה  ַעּתָ ְלָך  י  ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ ב  ִסּבֵ ְוֶזה  ֵאָליו.  ַתְבּתָ  ּכָ ׁשֶ ְבָך  ִמְכּתָ ִלי  ְוֶהְרָאה 

ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ ְצָדִדים.  ה  ּמָ ִמּכַ ה  ַעּתָ ִטְרדֹוַתי  ֲחִבילֹות  ֲחִביֵלי  ִמּתֹוְך  ה,  ַהְרּבֵ ֲחִזיִקים  ַהּמַ

ה ָלֵאל ַהּכֹל ַעל ָנכֹון  ַגע. ּוְתִהּלָ ֵאין ּפֶ ְלָוה ּבְ לֹום ְוׁשַ ׁשָ דֹוׁש ּבְ ּפּוִרים ַהּקָ י ּפֹה יֹום ַהּכִ ַבְתּתִ ׁשָ

לֹום  ְלׁשָ יֵבנּו  ִויׁשִ ָעֵלינּו  ְיַרֵחם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ה.  ֵהּנָ ַעד  עְמרֹוב  ִמּנֶ ֵצאִתי  ִמּיֹום  ה',  ֵמִעם 

ל ָנא  ַרְך ִיְגּדַ דֹול ִיְתּבָ מֹו ַהּגָ ָלל. ּוׁשְ ַנאי ְלַהֲאִריְך ּכְ ה. ָיֵתר ֵאין ּפְ דֹוׁשָ אן ָלָאֶרץ ַהּקְ ְלֹפה, ּוִמּכָ

י  ּיִ ם ה' ּדַ ה ׁשֵ ְקָרא יֹום ַהּזֶ ּנִ ַעם ׁשֶ ֹמַע ַהּטַ א ִלׁשְ ַעל ָיֵדינּו. ְוִאְלָמֵלא ָלא ֲאֵתיָנא ְלָעְלָמא ֶאּלָ

ַהּכֹל  ה  ַעּתָ י  ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ ָבַרי  ּדְ ְוָכל  ה,  ַהְרּבֵ ֶזה  ּבָ י  ּנִ ִמּמֶ ַמע  ׁשְ ּתִ ה  ְזּכֶ ּתִ ְוִאם  סו(.  ִתְנָיָנא  ִלּקּוֵטי  ן  )ַעּיֵ

י, ָהִייָת ֵמִבין  ִלּבִ ּבְ עּור ׁשֶ ִ תֹוְך ַהּשׁ ִניִמּיּות ֹמִחי ּוְלָבִבי ּבְ תֹוְך ּפְ ִני ּבְ ְנָך ּבְ ה. ִמי ִיּתֶ נֹוְבִעים ִמּזֶ

ה ָיכֹול  ֵאין ַהּפֶ ֶ י, ַמה ּשׁ ִלי ּדַ ַרְך ְונֹוְראֹוָתיו ְוִנְפְלאֹוָתיו ַוֲחָסָדיו ַעד ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ת ַהּשׁ ֻדּלַ ְמַעט ּגְ

ב ַלֲחׁשֹב. ר ְוַהּלֵ ְלַדּבֵ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי רלאִמְכּתְ

<חודש>

שמג ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

רלא

ֶרְסֶלב. ַרְך, יֹום א' נַֹח תקצ"ז ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ּבְ

ְלָחן  ֻ ב ַעל ַהּשׁ ְהיֹוִתי יֹוׁשֵ ְחֶיה ּבִ ֶקת ָמַרת ָאְדיל ּתִ ּדֶ א ְלֹפה ְלֵבית ַהּצַ ָך ּבָ ִליַח ֵמִאּתְ ָ ַהּשׁ
ְכָנא ֵנרֹו  י ׁשַ ִני ַרּבִ ַלח ַעל ְיֵדי ּבְ ׁשְ ְבָך ַהּנִ ד ִמְכּתָ י ִמּיָ ְלּתִ ֲחִרית, ְוִקּבַ ת ׁשַ ְסֻעּדַ ּבִ

ְבָך ִמּיֹום ה' ֲעַדִין לֹא  ְחיּו. ּוִמְכּתָ ּיִ י ַוֲחָתִני ׁשֶ ּתִ ב ּבִ ִמְכּתַ י ּבְ ָיִאיר, ּוְמֹאד ֶהֱחֵייִתי ֶאת ַנְפׁשִ

ה  ּמָ ַח ַעל ֲעָסַקי ִמּכַ י ְלֹפה ְלַפּקֵ ָלה ָנַסְעּתִ ֶכף ַאַחר ַהְבּדָ ת ֶזה ּתֵ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ה ּבְ י. ְוִהּנֵ ְלּתִ ִקּבַ

ן ִאם יּוַכל  א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ַעל ּכֵ מּוְך ַהּבָ ב ּפֹה ַעד יֹום ג' ַהּסָ י ֶאְתַעּכֵ ְעּתִ ְטָעִמים. ּוְלִפי ּדַ

ִדְבֵרי ֱאֶמת  ָלל ְלַהְרִחיב ּבְ י ְצלּוָלה ּכְ ְעּתִ יֹום ָמָחר ַמה ּטֹוב. ְוָכֵעת ֵאין ּדַ ָנֵקל ָלבֹוא ְלֹפה ּבְ ּבְ

טּוַח. ְוַגם יֹוִסיף  ְלחֹו ַעל ְיֵדי ִאיׁש ּבָ ל ְלׁשָ ּדֵ ּתַ ב ַלֲחָתִני ֵנרֹו ָיִאיר ְוִיׁשְ ְכּתָ ל ַהּמִ ה. ִויַקּבֵ ְוִחּבָ

ִמְצָוה  הּוא  י  ּכִ ִלְבָרִאיהלֹוב  ְלָיָדם  ִבי  ִמְכּתָ ַלח  ׁשָ ִאם  ְויֹוִדיֵעִני  ְרצֹונֹו,  ּכִ ַעְצמֹו  ּבְ ִלְכּתֹב 

ה ֲעָזַרִני ַרֲחָמיו  ה ַעד ֵהּנָ י. ְוִהּנֵ ב ֵמִאּתִ ים ְמֹאד ִלְראֹות ִמְכּתָ ֵהם ְמַצּפִ י ׁשֶ י ָיַדְעּתִ דֹוָלה. ּכִ ּגְ

ִמיִני  ׁשְ ַמְחנּו ְקָצת ּבִ ַרְך. ְוַגם ּתֹוָדה ָלֵאל ׂשָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ָהָיה ַהּכֹל ַעל ָנכֹון ּבְ ַרְך ׁשֶ ִיְתּבָ

ה ָלֵאל.  ִהּלָ לֹום ּתְ ׁשָ ְבֵרי ֱאֶמת ְוַהּכֹל ּבְ ְרנּו ּדִ ית ְוִדּבַ ֵראׁשִ ת ּבְ ּבַ ְמַחת ּתֹוָרה ּוְבׁשַ ֲעֶצֶרת ְוׂשִ

ְמֵהָרה.  לֹום  ׁשָ ּבְ ִלְבֶרְסֶלב  ְלֹפה  ְלֵביִתי  ָאׁשּוב  ׁשֶ ְיׁשּוָעתֹו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְגֹמר  ּיִ ׁשֶ ן  ִיּתֵ ִמי 

ַלּמֹוֵעד  ָחזֹון  ְועֹוד  ָראּוי.  ּכָ ְלַהֲאִריְך  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֶזה  ָתב  ּכְ מֹוֵסר  ּוְנִחיַצת  א  ְרּדָ ַהּטִ ּוִמּגֶֹדל 

ּבּור יֹוֵתר. ְלַהְרִחיב ַהּדִ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

רלב

ֶרְסֶלב. ָון תקצ"ז ּבְ יֹום ד' רֹאׁש ֹחֶדׁש ֶחׁשְ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ְוָלא  ִלְראֹוְתָך,  ה  ּוְמַצּפֶ ָהִייִתי עֹוֵמד  יֹום ֶאְתמֹול  ְוָכל  ָעה זֹאת.  ׁשָ ּבְ י  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ
ָכל  ּבְ ְמֹאד  ַחת  ּטַ ּתַ ִמׁשְ ְרָנָסה  ַהּפַ ְמִניַעת  י  ּכִ ֲעׂשֹות  ּלַ ּוַמה  ָתא.  ִמּלְ ַיע  ִאיְסּתַ

ַרְך עֹוד ָחזֹון  ם ִיְתּבָ ֵ ְרצֹוְנָך ָחָזק ֶאל ָהֱאֶמת. ּוְבֶעְזַרת ַהּשׁ ַעם, ַאְך טֹוב ְלהֹודֹות ַלה' ׁשֶ ּפַ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי ְּתְמִמרלבִמְכּתְ ֵב ת י סי ז" שדמ

ה  ְוִהּנֵ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ה  ִרּנָ ּבְ בֹוא  ּתָ ּובֹוא  ָקרֹוב,  ּבְ ִנים  ּפָ ִנְתָרֶאה  אי  ּוְבַוּדַ ַלּמֹוֵעד, 

ֵעת ָטִריְדָנא טּוָבא. ְלָבִבי, ַאְך ּכָ ר ּבִ י ִלְכּתֹב ְלָך ֵמָחָדׁש ֲאׁשֶ ְבּתִ ַמֲחׁשַ ּבֶֹקר ָעַבר ּבְ ַהּיֹום ּבַ

י  עֹוָלם ּכִ , ּוְכִאּלּו ֵאין ְלָך ּבָ ִאּלּו ַהּיֹום נֹוַלְדּתָ ָכל יֹום ּכְ ה ַלֲחׁשֹב ּבְ ִריְך ַאּתָ ּצָ ָלל ׁשֶ ְוַהּכְ
א. ְוִאם  ָך ַעל ְלָעַבר ְוַעל ְלַהּבָ ְבּתְ ְלַבד, ְוִלְבִלי ְלַהְטִריד ַמֲחׁשַ ִאם אֹותֹו ַהּיֹום ּבִ

ר  י ֵכן ָהִעּקָ א, ַאף ַעל ּפִ הּוא ַעל ְלַהּבָ ְרָנָסה ׁשֶ ן ְוָצְרֵכי ּפַ א ּוַמּתָ ַמּשָׂ ה עֹוֵסק ּבְ ָאְמָנם ַאּתָ

ר, ּוְכָבר  ה ְלַדּבֵ ֶזה ַהְרּבֵ ֶלד יֹום. ְוֵיׁש ּבָ י ֵאיְנָך יֹוֵדַע ַמה ּיֵ ה עֹוֵמד ּבֹו, ּכִ ַאּתָ ה ׁשֶ הּוא ַהּיֹום ַהּזֶ

ֹמַח  ִלׂשְ ְצִריִכין  ָאנּו  ֹאד  ּמְ ּוַמה  ים.  ֲחָדׁשִ ּכַ ֵעיֶניָך  ּבְ ִיְהיּו  יֹום  ּוְבָכל  ֶזה,  ּבָ ה  ַהְרּבֵ ַמְעּתָ  ׁשָ

ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ְוכּו'.  ִנְבָערֹות  ְוֵעצֹות  ָטעּוִתים  ה  ּמָ ִמּכַ יָלנּו  ִהְבּדִ ׁשֶ ַחְסּדֹו  עֶֹצם  ַעל  ֶחְלֵקנּו  ּבְ

לּו. ים ַהּלָ ִעּתִ ְפָרט ּבָ ֶדה ּבִ ֵני ַהּשָׂ ְלָבֵאר ַעל ּפְ

ם ְלַמְעָלה  ׁשּוַקת ְלָבְבָך ַהּטֹוב ַהּכֹל ִנְרׁשָ ה. ְוָכל ּתְ ם ַעּתָ ָך ּגַ י ה' ִאּתְ ִני ֶוֱאַמץ ּכִ ֲחַזק ּבְ
ָמֵלא  ֶפה  ּבְ ר  ְלַדּבֵ ַהּפַֹעל,  ֶאל  ִמּכַֹח  ְלהֹוִציא  זֹוֶכה  ה  ַאּתָ ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ְלטֹוָבה. 

ְתָך  ִלְתִפּלָ ם  ּגַ ה  ִמְתַאּוֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ר.  ָהִעּקָ ה  ּזֶ ׁשֶ יֹום,  ָכל  ּבְ ָך  ּלְ ׁשֶ ַהּטֹוִבים  ּסּוִפין  ַהּכִ

ַרְך,  יָחה ְלָפָניו ִיְתּבָ ה ְוׂשִ ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ִני ֶוֱאַמץ ּבַ ּבּור ֶנֱאָבד. ֲחַזק ּבְ יָחְתָך, ְוֵאין ׁשּום ּדִ ְוׂשִ

ה ְוֶאָחד  ְרּבֶ י ֶאָחד ַהּמַ ין ְמַעט, ּכִ ה ּבֵ ין ַהְרּבֵ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּבֵ ּתּוַכל ַלֲחטֹף ּבְ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ

ע ְלֵביִתי.  ב ּפֹה ֶזה יֹום ד, ְוַהּיֹום אֹו ָמָחר ִאם ִיְרֶצה ה' ֶאּסַ ה ֲאִני ִמְתַעּכֵ ְמִעיט ְוכּו'. ְוִהּנֵ ַהּמַ

ְלָך  ר  ֲאַסּפֵ ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ִאם  ֶאְצֵלנּו  ְהֶיה  ּתִ ר  ְוַכֲאׁשֶ ֲעָסֵקינּו,  ּבַ ְמאּוָמה  ינּו  ָעׂשִ לֹא  ַוֲעַדִין 

ֶרְך  הּוא יֹוֶרה אֹוָתנּו ַהּדֶ ַרְך ְלַבד, ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ִליִכים ְיָהֵבנּו ַרק ַעל ַהּשׁ ֵעת ָאנּו ַמׁשְ ַהּכֹל, ּכָ

ֵאין  ה  ִמּזֶ ָיֵתר  לֹום.  ְלׁשָ ְלֹפה  ְלֵביִתי  ָלׁשּוב  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ַהּטֹוָבה,  ְוָהֵעָצה  ר  ׁשָ ַהּיָ

ַנאי ְלַהֲאִריְך. ּפְ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה  ַעּתָ י ׁשֶ י ַאף ַעל ּפִ ֵביְתָך, ּוְלַדְעּתִ ֵמאּון ַאַחר ַהְבָטָחָתּה ִלְהיֹות ּבְ ָרה ָיְצָאה ּבְ ה ׂשָ ָ ָהִאּשׁ
אי  ַוּדַ ּבְ ֵכן  י  ּפִ ֶרֶתת ְמצּוָיה, ַאף ַעל  ֵאין ְמׁשָ ׁשֶ ה ֵמֲחַמת  ִמּזֶ דֹול  ּגָ ְלָך ַצַער  ֵיׁש 

י הּוא ְלטֹוָבְתָך.  ֶזה ּכִ ֲאָנה ּבָ ּמֵ ְרצֹוְנָך, ְוָאז ּתֹוֶדה ַלה' ַעל ׁשֶ ַרְך ַיֲעזֹר ְלָך ְוִתְמָצא ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ֶרְך ֶאֶרץ ַהּכֹל נֹוֵגַע  ל ִהְלכֹות ּדֶ י ּכָ ה, ּכִ ם ִמּזֶ ָך ּגַ ר ִעּמְ ְהֶיה ֶאְצִלי ֲאַדּבֵ ּתִ ׁשֶ ם ּכְ ֵ ְוִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ

ר יּוַכל  ֲאׁשֶ ֶזה, ּכַ לּוִלים ֶזה ּבָ לּול ִמּתֹוָרה ְוֶדֶרְך ֶאֶרץ, ְוֵהם ּכְ י ַהּיֹום ּכָ ֲעבֹוַדת ה'. ּכִ ְוָכלּול ּבַ

ַרְך,  ין ִליׁשּוָעתֹו ִיְתּבָ י ִאם ְלַהְמּתִ ָבִרים ֵאין ׁשּום ֵעָצה, ּכִ ַעְצמֹו. ּוְבָכל ַהּדְ ל ָאָדם ְלָהִבין ּבְ ּכָ
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<חודש>

שמה ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

ל  דֹול, ּכָ ָבר ָקָטן ְוָדָבר ּגָ ִריְך, ֵהן ּדָ ּצָ ֶ ְזִמין לֹו ַמה ּשׁ ּיַ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ֵמַהּשׁ ְך ְלַבּקֵ ּוְבתֹוְך ּכָ

ַכר  ְרִתים ּוׂשְ ִית ּוְמׁשָ ים ְוִדירֹות ּוְכֵלי ֲאִכיָלה ּוְכֵלי ַהּבַ ה ּוַמְלּבּוׁשִ ִתּיָ ָרֵטי ָצְרֵכי ֲאִכיָלה ּוׁשְ ּפְ

ְזִמין לֹו ַמה  ּיַ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ִליְך ְיָהבֹו ַעל ַהּשׁ י ִאם ְלַהׁשְ ִלּמּוד ְוכּו', ֵאין ֵעָצה ְוַתְחּבּוָלה ּכִ

ְויֹוֵרהּו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ לֹו  ְזִמין  ּיַ ׁשֶ ָלֶזה  ְוַתְחּבּוָלה  ְוֵעָצה  ה  ּיָ ֲעׂשִ ֵאיֶזה  ָצִריְך  ְוִאם  ִריְך.  ּצָ ֶ ּשׁ

ָבִרים ֵיׁש  ָכל ַהּדְ י ּבְ ָבִרים ְצִריִכין ֵעָצה טֹוָבה. ּכִ ָכל ַהּדְ י ּבְ ִעּתֹו ּוִבְזַמּנֹו, ּכִ ָהֵעָצה ַהּטֹוָבה ּבְ

י ִאם ִלְסֹמְך ָעָליו  ַנְפׁשֹו, ּכִ ית ֵעצֹות ּבְ ר ָלׁשִ ִאי ֶאְפׁשָ ה, ַעד ׁשֶ ת ָהֵעָצה ַהְרּבֵ ְסֵפקֹות ַוֲחֻלּקַ

ָפָניו. ֵעָצה טֹוָבה ִמּלְ ֶנּנּו ּבְ ַרֵחם ִויַתּקְ ּיְ ָפָניו ׁשֶ ׁש ִמּלְ ַרְך, ּוְלַבּקֵ ִיְתּבָ

ה, ְוֵעיַני  ָבַרי ֵאּלֶ ה ּדְ צּוִני ִלְכּתֹב ְלָך ַעּתָ ר עֶֹצם ַאֲהָבְתָך ּוְתׁשּוָקְתָך ַהּטֹוב ִאּלְ ְבֵרי ָאִביָך ֲאׁשֶ ּדִ

ְמָחה[.  ֶזה, אּון ַטאֶקי ָפאְרט ָהאּפ ]ּוְבָכל זֹאת ַרק ׂשִ ָך ּבָ ה ַנְפׁשְ ַחּיֶ ּתְ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ְמַצּפֹות ְלַהּשׁ

ה ָלֵאל. ְוַהּכֹל ֶהֶבל ַהּכֹל ֶהֶבל,  ִהּלָ ה ָלֵאל ֵיׁש ָלנּו ָאב ָזֵקן ְוכּו', ְוֵיׁש ָלנּו ַעל ִמי ִלְסֹמְך ּתְ ִהּלָ י ּתְ ּכִ

ים  ּיִ ים ֲאִמּתִ ה ִחּדּוׁשִ ּדֹור ַהּזֶ ְלנּו ּבַ ּבַ ּקִ י ּתֹוָרה ׁשֶ ֵני ִאיׁש", ֲאָבל ִחּדּוׁשֵ ָזב ּבְ ֵני ָאָדם ּכָ "ַאְך ֶהֶבל ּבְ

ָטא ָקֵאי. ר ָיקּום ְלעֹוָלם ְוקּוׁשְ ַבר ֱאלֵֹקינּו ֲאׁשֶ ים, ּדְ ְבֵרי ֱאלִֹהים ַחּיִ ה ְוכּו' ֵהם ּדִ ֵאּלֶ ּכָ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

רלג

ֵצא תקצ"ז. ם, יֹום א' ַוּיֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ַהּוָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

י ְוָקִריִתי אֹותֹו ְוֶנֱהֵניִתי ְמֹאד ִמּצּוף  ָרה. ְוַהּיֹום ָחַזְרּתִ י ׂשָ יֹום ג' ַחּיֵ י ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ה, ַאְך  יבֹו ַעּתָ ה ַלֲהׁשִ ִפי ִמּלָ ּבְ ְוֵאין  ִלּבֹו.  ירֹות  ֱאָמִרים ִמּקִ ַהּנֶ נַֹעם ִאְמרֹוָתיו 

בֹו ִלְכּתֹב  ִמְכּתָ ים ּבְ ֲאלֹוָתיו. ּוְכָבר ִהְקּדִ אֹות ִמׁשְ ַבי ֲאִני ֻמְכָרח ְלַמּלְ ׁשּוָקתֹו ְלִמְכּתָ ֵמעֶֹצם ּתְ

ָכל יֹום  ּבְ ׁשּות, ׁשֶ ִוד ֵמִעְנַין ַהִהְתַחּדְ י ּדָ י ַרּבִ ַמְעּתָ ְמַעט ִמּפִ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ה, ּכַ ְלָבִבי ַעּתָ ר ּבִ ֵמֲאׁשֶ

ׁש  ר ְמַחּדֵ ְפָלא ֲאׁשֶ ה. ּוְבַחְסּדֹו ַהּנִ י ִמּזֶ ִלּבִ ה ֵיׁש ּבְ ים ֲחָדׁשֹות ְלַגְמֵרי, ְויֹוֵתר ִמּזֶ ָעה ַנֲעׂשִ ְוׁשָ

קֹול ָרם  ִהְזִהיר הּוא ַז"ל ּבְ ה ׁשֶ ּמֶ לּול ּבַ ה, ְוַהּכֹל ּכָ י ִמּזֶ ַתְבּתִ ָבר ּכָ ָכל יֹום ְוכּו', ּכְ טּובֹו ּבְ ּבְ

יחֹות ָהַר"ן נ"א(: ַאְלט ָטאר ֶמען ִניט ַזיין ]ָאסּור ִלְהיֹות ָזֵקן[. ּוָבֶזה  ׁשֹון )ׂשִ ֶזה ַהּלָ נּו ְוָאַמר ּבְ ְוָגַער ּבָ

ַמע ַעל  ת ְקִריַאת ׁשְ ָפָרׁשַ ן ּבְ ם ּכֵ ִהְזִהיָרנּו ּגַ ֵהִקיץ אֹוָתנּו ָלׂשּום ֵלב ְלִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל ׁשֶ

"י  ִ ֵפרּוׁש ַרּשׁ ּמּוָבא ּבְ ים, ּכַ ֲחָדׁשִ ֵעיֶניָך ּכַ ָכל יֹום ִיְהֶיה ּבְ ָך ַהּיֹום", ּבְ ר ָאנִֹכי ְמַצּוְ סּוק "ֲאׁשֶ ּפָ

ָכל  ּבְ ַעְצֵמנּו  ּבְ ְלָפֵרׁש  ָלנּו  ָרְמזּו  ְוֵכן  ְוכּו'.  ִנְהֵייָת ְלָעם"  ה  ַהּזֶ סּוק "ַהּיֹום  ַהּפָ ְוֵכן ַעל  ַז"ל, 

ינּו  ִאּלּו ַהּיֹום ִנְצַטּוִ ָנה ּכְ ּוָ ַהּכַ ְצוֹות, ׁשֶ ַאְזָהַרת ִקּיּום ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ תּוב "ַהּיֹום" ּבְ ּכָ ָמקֹום ׁשֶ
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י  ָעה. ּכִ ָכל יֹום ּוְבָכל ׁשָ ה ּבְ דֹוָלה ְמֹאד, ּוְצִריִכין ַלֲחזֹר זֹאת ַהְרּבֵ ֵמָחָדׁש. ְוהּוא ַאְזָהָרה ּגְ

ן  ּכֵ ל ׁשֶ בּוַע ְוֹחֶדׁש, ִמּכָ ָכל יֹום ּוְבָכל ׁשָ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ים ִנְפָלִאים, ִמּכָ ין ִחּדּוׁשִ ָעה ַנֲעׂשִ ָכל ׁשָ ם ּבְ ּגַ

ה ְוכּו'. ִמּטָ ָנה ּוׁשְ ָכל ׁשָ ּבְ

ָקִרים  ַלּבְ ים  )ֵאיָכה ג, כג(: "ֲחָדׁשִ סּוק  ּפָ לּו ַעל  ַהּלָ ים  ִעּתִ ּבָ י  ָאַמְרּתִ ֶ ּשׁ ַמְעּתָ ַמה  ר ׁשָ ְוֶאְפׁשָ
י  ָכל יֹום, ְוָאַמְרּתִ ַעת ּבְ ׁשּות ַהּדַ ר ֵמִעְנַין ִהְתַחּדְ הּוא ְמַדּבֵ ה ֱאמּוָנֶתָך", ׁשֶ ַרּבָ

ׁשּות  ֲאִפּלּו ִאם ֵאין ָהָאָדם זֹוֶכה ִלְראֹות ּוְלָהִבין עֶֹצם ִנְפְלאֹות ַהִהְתַחּדְ ַרְך, ׁשֶ ַחְסּדֹו ִיְתּבָ ּבְ

ָכל יֹום,  ׁש ִנְפָלאֹות ּבְ אי ִנְתַחּדֵ ַוּדַ ּבְ ה ׁשֶ ֱאמּוָנה ַרּבָ ִנים ְלַהֲאִמין ּבֶ ל ּפָ ָכל ּבֶֹקר, ָצִריְך ַעל ּכָ ּבְ

ִריְך  ּצָ ׁשֶ ֱאמּוָנֶתָך",  ה  ַרּבָ ָקִרים  ַלּבְ ים  "ֲחָדׁשִ ְוֶזהּו  ְוכּו'.  ֲחָדׁשֹות'  ה  'עֹוׂשֶ אֹוְמִרים  ׁשֶ מֹו  ּכְ

ֲחָדׁשֹות  ה  עֹוׂשֶ ַרְך  ִיְתּבָ הּוא  ּבֶֹקר  ּוְבָכל  יֹום  ָכל  ּבְ ׁשֶ ְלַהֲאִמין  ה,  ַרּבָ ֱאמּוָנה  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ

ים ֵלב ְמֹאד ְלַמה  ֶזה ְמֹאד, ְוָלׂשִ ָקִרים", ְוָהֵבן. ּוְצִריִכין ֵליֵלְך ּבָ ים ַלּבְ ְבִחיַנת "ֲחָדׁשִ ה ּבִ ַהְרּבֵ

ית', ּוִבְפָרט ַמה  ה ְבֵראׁשִ ִמיד ַמֲעׂשֵ ָכל יֹום ּתָ ׁש ּבְ ָכל יֹום: 'ּוְבטּובֹו ְמַחּדֵ ָאנּו אֹוְמִרים ּבְ ֶ ּשׁ

ָראּוי,  ַרְך ַהּכֹל ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ אי ִיְגֹמר ַהּשׁ ַעל ִמְלָחמֹות' ְוכּו'. ּוְבַוּדַ ה ֲחָדׁשֹות ּבַ אֹוְמִרים 'עֹוׂשֶ ֶ ּשׁ

ָכל יֹום. ְצִחית, ַאְך ְצִריִכין ְלַצּפֹות ִליׁשּוָעה ּבְ ה טֹוָבתֹו ַהּנִ נּו ַהְרּבֵ ְוֵייִטיב ִעּמָ

קֹום  ַהּמָ ֶאת  ְרא  "ַוּיַ כד(  ב,  )בראשית  סּוק  ּפָ ַעל  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ֶ ּשׁ ַמה  ְקָצת  ַמְעּתָ  ׁשָ ָתם  ֵמַהּסְ ְוַגם 
ׁש, ַאְך הּוא  ֵעיֵנינּו ַמּמָ ָבר ּבְ רֹוִאין ַהּדָ מֹו ׁשֶ ִריִכין ִלְראֹות ַהְיׁשּוָעה ּכְ ּצְ ֵמָרחֹוק", ׁשֶ

נֹו ַלֲעֵקָדה,  הֹוִליְך ֶאת ִיְצָחק ּבְ ֵעת ׁשֶ ִעְנַין ַאְבָרָהם ּבְ ה ּבְ סּוק ַהּזֶ רּוׁש ַהּפָ הּו ּפֵ ּזֶ "ֵמָרחֹוק", ׁשֶ

לֹו  ָאַמר  ּסֹוף  ּבַ ׁשֶ ַעד  ּוִפּתּוִיים,  תֹות  ַהּסָ ה  ַכּמָ ּבְ ה  ַהְרּבֵ ה  ַהְרּבֵ לֹו  ְלַבְלּבְ ָרָצה  ַהס"מ  ׁשֶ

אי  ּדַ ל ּבַ ְך ָעְנׁשֹו ׁשֶ יב לֹו ּכָ ה ְלעֹוָלה ְולֹא ִיְצָחק ְלעֹוָלה, ְוֵהׁשִ ְרּגֹוד ַהּשֶׂ י ֵמֲאחֹוֵרי ַהּפַ ַמְעּתִ ׁשָ

ְגָמָרא  ּבִ ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוכּו',  לֹו  ׁשֹוְמִעין  ֵאין  ֱאֶמת  ַבר  ּדְ ֲאִפּלּו ִאם אֹוֵמר  ׁשֶ

)סנהדרין פט:( ּוִמְדָרׁש.

יֹון. ְוַהּתֹוָרה  ּסָ ִעְנַין ַהּנִ ם ּבְ ֱאָמִרים ׁשָ ָבִרים ַהּנֶ ים ֵלב ְלָכל ַהּדְ ט ֵהיֵטב ְוׂשִ ְרֵאה ְוָהֵבן ְוַהּבֵ
ה  ּמָ ְרּכֹו, ּכַ ח ְלַעְצמֹו ְרָמִזים ּומּוָסר ְלִפי ּדַ ל ֶאָחד ִלּקַ ָכל ָאָדם ּוְבָכל ְזַמן, ְוָצִריְך ּכָ ּבְ

ים ִלְדחֹותֹו  ַטּנִ ּקְ ּבַ ָטן ׁשֶ ל ֶאָחד ֲאִפּלּו ִעם ַהּקָ ַתְחּבּולֹוָתיו ִעם ּכָ ב ּבְ ָבר ְמַסּבֵ ַעל ּדָ ה ַהּבַ ְוַכּמָ

ל  כֹחֹו ׁשֶ ָאנּו ְסמּוִכים ּבְ ִמיָכה ׁשֶ ְקָוה ְוַהּסְ ֹתֶקף ַהּתִ ֶנְגּדֹו ּבְ ק ּכְ לֹום, ּוְצִריִכין ְלִהְתַחּזֵ ַחס ְוׁשָ

ּוְצִריִכין ִלְהיֹות ָחָזק  ְיֵדי ֶזה.  י ִאם ַעל  ּכִ ּכַֹח  עֶֹצם ֲחִליׁשּוֵתנּו ֵאין ָלנּו  ּבְ י  ּכִ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָזֵקן 

ְרא ֶאת  ְבִחיַנת "ַוּיַ ׁש, ַאְך הּוא ֵמָרחֹוק ְמֹאד ּבִ ֵעיֵנינּו ַמּמָ ְקָוה טֹוָבה ּבְ ִאּלּו ָאנּו רֹוִאים ַהּתִ ּכְ

ִיְצָחק  ל  ׁשֶ ַזְרעֹו  ֲעִתיִדין  ׁשֶ ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ַהּבֵ הּוא ְמקֹום  ׁשֶ קֹום  ַהּמָ ָרָאה ֶאת  ׁשֶ קֹום",  ַהּמָ
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ַרְך  ה ָהָיה מֹוִליְך אֹותֹו ַלֲעֵקָדה ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ִיְתּבָ י ְלֵעת ַעּתָ ִליַרׁש, ַאְך הּוא ֵמָרחֹוק. ּכִ

ית  ּבֵ ל  ׁשֶ קֹום  ַהּמָ רֹוֶאה  ׁשֶ ְמֹאד,  ָסְתֵרי  ּדְ י  ְרּתֵ ּתַ הּוא  ׁשֶ ְוִאם  חּוץ.  ֶבת  ַמֲחׁשֶ ׁשּום  ִלי  ּבְ

ה הּוא מֹוִליְך אֹותֹו  ְוַעּתָ ְוכּו',  זֹאת  ּכָ ה  ְגֻדּלָ ּבִ ֶלָעִתיד  ִיְצָחק  ל  ׁשֶ ַזְרעֹו  יְרׁשּו  ּיִ ׁשֶ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ

לֹום. י ֵכן לֹא ִהְרֵהר ַאַחר ִמּדֹוָתיו ַחס ְוׁשָ ִחיָטה, ַאף ַעל ּפִ ִלׁשְ

ְוַלֲעׂשֹות  ִלּבֹו,  ּבְ ׁשֶ ְוָהַעְקִמיִמּיּות  ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ יֹות  ׁשְ ַהּקֻ ל  ּכָ ק  ּוְלַסּלֵ ר ְלַבֵער  י ֶזה ָהִעּקָ ּכִ
ְוֶאָחד  ה  ְרּבֶ ַהּמַ ֶאָחד  י  ּכִ ְמַעט,  אֹו  ה  ַהְרּבֵ ּיּוַכל  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ טֹוב  ְוַלֲחטֹף  ּלֹו  ׁשֶ ֶאת 

יֵקי  ּדִ ַהּצַ כַֹח  ּבְ ָסמּוְך  ְוִלְהיֹות  טֹוִבים,  ְוִכּסּוִפים  ְרצֹונֹות  ּבִ ָחָזק  ְוִלְהיֹות  ְוכּו';  ְמִעיט  ַהּמַ

ֵליַדע  ְצִריִכים  ה,  ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ּשׁ ַמה  ה  ַנֲעׂשֶ ְוִאם  ִהְתִחילּו.  ֶ ּשׁ ַמה  אי  ַוּדַ ּבְ נּו  ִעּמָ ְגְמרּו  ּיִ ׁשֶ ָהֱאֶמת 

הּו  ּזֶ י", ׁשֶ ּנִ ָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמּמֶ י ֶאְחּכָ י )קהלת ז, כג( "ָאַמְרּתִ ָלל, ּכִ ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ּכְ ָהֱאֶמת ׁשֶ

ב ֲאחֹותֹו ֵמָרחֹוק",  ַתּצַ מֹות ב, ד(: "ַוּתֵ קֹום ֵמָרחֹוק", ּוְכִתיב )ׁשְ ְרא ֶאת ַהּמָ ְבִחיַנת "ַוּיַ ַעְצמֹו ּבִ ּבְ

ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָרֵאל,  ִיׂשְ יַע ֶאת  ּיֹוׁשִ ׁשֶ ה  ָאה ַעל ֹמשֶׁ ִהְתַנּבְ ה  ְתִחּלָ ּבִ ׁשֶ ֶזה  ֵמֵעין  ן  ּכֵ ם  ּגַ הּוא  ׁשֶ

ָבה  ִהְתַיּצְ ז ַעל ֶזה ׁשֶ סּוק ְמַרּמֵ ַהּפָ ם( ׁשֶ "ן ׁשָ ַרְמּבַ ִליִכין אֹותֹו ַלְיאֹור ְוכּו'. ְוַכּמּוָבא )ּבְ ׁשְ ּמַ ָרֲאָתה ׁשֶ

יד(:  לא,  ֵלי  )ִמׁשְ ְוֶזהּו  ֵמָרחֹוק.  הּוא  ַרק  טֹוָבה,  ְקָוה  ְוַהּתִ ַהּסֹוף  ַעל  ּוְלַקּוֹות  ִלְראֹות  ֵמָרחֹוק 

ִאם  י  ּכִ ל  ְלַקּבֵ ְיכֹוִלין  ֵאין  ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ְחָמּה  ּלַ ׁשֶ ְיָקא  ּדַ ְרָחק  ִמּמֶ ַלְחָמּה".  ִביא  ּתָ ְרָחק  "ִמּמֶ

ְרָחק  א ִמּמֶ ּבָ ְרָנָסה ְצִריִכין ֵליַדע ׁשֶ הּוא ַהּפַ ִמּיּות ׁשֶ ַגׁשְ ֶחם ּבְ "ל. ְוַגם ַהּלֶ ְיָקא ְוַכּנַ ְרָחק ּדַ ִמּמֶ

טּוַח  ּבָ ִלְהיֹות  ִריִכים  ּצְ ׁשֶ חֹון,  ִבּטָ ּבְ אי  ַוּדַ ּבְ ֲחָזִקים  ְוָאז  ְרָנָסתֹו.  ּפַ ְלִפי  ֶאָחד  ל  ּכָ ה,  ַהְרּבֵ

ְרָחק  אי ִמּמֶ ַוּדַ י ּבְ ָבר, ּכִ ּנּו ֵכן ַהּדָ ָראּוי, ְוִאם הּוא ָרחֹוק ִמּמֶ ַרְך ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ אי ְיַפְרְנסֹו ַהּשׁ ַוּדַ ּבְ ׁשֶ

י  ְקִריַעת ַים סּוף' )פסחים קיח.(, ְוַאף ַעל ּפִ ין ְמזֹונֹוָתיו ּכִ י 'ָקׁשִ ְיָקא. ּכִ ְרָחק ּדַ ִביא ַלְחָמּה, ִמּמֶ ּתָ

אי. ַוּדַ ִביא ּבְ ֵכן ּתָ

קֹום ֵמָרחֹוק" ִלְראֹות  ְרא ֶאת ַהּמָ ם "ַוּיַ רּוָחִנּיּות ְצִריִכין ְלַקּיֵ ִמּיּות ּוֵבין ּבְ ַגׁשְ ין ּבְ ּבֵ ִנְמָצא ׁשֶ
ח  ֶהּסַ ְקָוה ּבְ בֹוא ַהּתִ ּתָ ְיָקא ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ ׁש, ַאְך הּוא ֵמָרחֹוק. ְוָאז ּדַ ְקָוה ַמּמָ ַהּתִ

ֶכף  ּתֵ לֹום. ׁשֶ ָ ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהּשׁ ִעְנָין ֶזה ּבְ ָהָיה ּבְ מֹו ׁשֶ ְזַמן ָקָצר. ּכְ ד ּבִ ֶכף ּוִמּיָ ַעת ּתֵ ַהּדַ

ק  ְך ָהָיה ָצִריְך ְלִהְתַחּזֵ ֶכף ַאַחר ּכָ ַלח ָיְדָך" ְוכּו'; ַאְך ּתֵ ׁשְ ין. ְוֶנֱאַמר לֹו "ַאל ּתִ ק ַהּדִ ִנְמּתַ

ם "ַוְיִהי  תּוב ׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ ל ִיְצָחק. ּכְ ּוּוג ׁשֶ הּוא ִלְמצֹא ַהּזִ חֹון ְוִתְקָוה ִליׁשּוָעה ַאֶחֶרת, ׁשֶ ִבּטָ ּבְ

ל  ׁשֶ ִזּוּוגֹו  ִעְנַין  ּבְ ְוכּו'  ָבִרים  ּדְ ִהְרהּוֵרי  ַאֲחֵרי  "י  ִ ַרּשׁ ּוֵפֵרׁש  ְוכּו',  ה"  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ַאֲחֵרי 

ׂשֹוָרה טֹוָבה  ּנֹוְלָדה ִרְבָקה, ְוִאם הּוא ּבְ ם ַעל ֶזה ׁשֶ ר ּגַ ּשֵׂ ְתּבַ ּנִ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ִיְצָחק. ַוֲעָזרֹו ַהּשׁ

ָנה, ְוִרְבָקה ִזּוּוגֹו  ַבע ׁשָ ים ְוׁשֶ לֹשִׁ ן ׁשְ ְצָחק ּבֶ ּיִ י ֵכן ֲעַדִין הּוא ָרחֹוק ְמֹאד ׁשֶ ִנְפָלָאה, ַאף ַעל ּפִ

ָרה  ֶקת ׂשָ ּדֶ ּתֹו ָהִראׁשֹוָנה ַהּצַ ָתה ִאׁשְ ּמֵ א ְלֵביתֹו ּוָמָצא ׁשֶ ְך ּבָ ת יֹום ֶאָחד ְוכּו'. ְוַאַחר ּכָ ּבַ
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ל  ְסיֹונֹות ׁשֶ ְכַלל ַהּנִ ל ֶזה ָהָיה ּבִ ּכָ ְדָרׁש ׁשֶ ּמִ נּו, ְוַגם לֹא ָמָצא ָמקֹום ְלָקְבָרּה. ְוַכּמּוָבא ּבַ ִאּמֵ

ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו  ְקָוה ׁשֶ א ַהּתִ ה לֹא ִנְתַמּלֵ ם ַעּתָ ה ּגַ ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְוכּו'. ַוֲעַדִין ַעַדִין ַעּתָ

גּוף ָוֶנֶפׁש  לּות ּבְ ֹתֶקף ְמִריַרת ַהּגָ ְחּתֹוָנה ּבְ יֹוָטא ַהּתַ ּדְ ה ּבַ י ָאנּו ַעּתָ ל ֲאבֹוֵתינּו ַז"ל, ּכִ ל ּכָ ְוׁשֶ

ָכל ּדֹור  ים ּבְ ּיִ יָקיו ָהֲאִמּתִ ַלח ָלנּו ַצּדִ ָ ּשׁ ר. לּוֵלא ה' ֶעְזָרָתה ָלנּו ׁשֶ ַדּבֵ ּוָממֹון. ַמה ּנֹאַמר ַמה ּנְ

יֵקי  ּדִ ל ַהּצַ ֹתֶקף ּכָֹחם ֶהָעצּום ׁשֶ ה ּבְ לֹום, ַאְך ַעּתָ ְקָוֵתנּו ְלַגְמֵרי ַחס ְוׁשָ ְמַעט ָאְבָדה ּתִ ָודֹור ּכִ

אי  ַוּדַ ּבְ ְקָוֵתנּו ֲחָזָקה ְמֹאד ְמֹאד ׁשֶ ה ָלֵאל, ּתִ ִהּלָ ר הֹוִדיַע ה' ְיׁשּוָעתֹו ַעל ָיָדם ּתְ ֱאֶמת ֲאׁשֶ

נּו  ְעּתֵ ּדַ יל  ְלַהְגּדִ ְצִריִכין  ָאנּו  ַוֲעִנּיּוֵתינּו  ּוְבַקְטנּוֵתינּו  ִהְתִחיל.  ֶ ּשׁ ַמה  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִיְגֹמר 

ְכָתב ַהּכֹל,  ר ְלָבֵאר ּבִ "ל. ְוִאי ֶאְפׁשָ ּנַ קֹום ֵמָרחֹוק ּכַ "ל, ְוִלְראֹות ַהּמָ ל ַהּנַ ל ְרָמִזים ִמּכָ ְלַקּבֵ

ים ֵלב ֶאל ָהֱאֶמת. ׂשִ ֶזה ַלּמֵ י ּבָ ַאְך ּדַ

ְיֵדי עֶֹצם  ֵאּלּו ַעל  ָבִרים  ּדְ ָתב  ַהּכְ י ַעל  ּבִ ִמּלִ הֹוֵצאָת  ׁשֶ ֶהֱחִייַתִני  י  ּכִ ֲחִביִבי  ִני  ּבְ ְוֵתַדע 
ה  ָבר יֹוֵתר ִמּמַ י ִמּכְ ִלּבִ ּבּוִרים ֵאּלּו ְקבּוִעים ּבְ י ִאם ָאְמָנם ּדִ ׁשּוָקְתָך ַהּטֹוָבה. ּכִ ּתְ

ּבּוִרים ֵאּלּו,  י ֵכן ִנְתעֹוְררּו ֶאְצִלי ֵמָחָדׁש ּדִ ה, ַאף ַעל ּפִ ֶהם ַהְרּבֵ י ּבָ ְרּתִ ּבַ י, ּוְכָבר ּדִ ַתְבּתִ ּכָ ֶ ּשׁ

ּבּוִרים ֵאּלּו  ם ּדִ ים'. ַאְך ּגַ ֲחָדׁשִ ֵעיֶניָך ּכַ ָכל יֹום ִיְהיּו ּבְ ם 'ּבְ ִרים ְלַקּיֵ י ִאם ָאְמָנם ָאנּו ְמַדּבְ ּכִ

נּו. ְוֵכן ְלעֹוָלם. ְ ַעְצָמן ְצִריִכין ְלַבל ִיְתַיּשׁ ּבְ

ַהְיׁשּועֹות  ַעל  ּבַ ָאִבינּו.  ִיְצָחק  ן  ּקֵ ּתִ ׁשֶ יַע  ִהּגִ ִמְנָחה  ְזַמן  י  ּכִ ם  ְלַסּיֵ ְכָרח  ַהּמֻ ָאִביָך  ְבֵרי  ּדִ
ָכל יֹום  יָחה ִלְפֵני קֹונֹו ּבְ ׂשִ ֶדה", ְלַהְרּבֹות ּבְ ּשָׂ ֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ּבַ ם: "ַוּיֵ נּו ְלַקּיֵ ְיַזּכֵ

ַמה  ה  ַנֲעׂשֶ ְליֹום  יֹום  ין  ּבֵ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ְוִאם  ֵמָחָדׁש.  יֹום  ָכל  ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד  ֶזה  ּבָ ק  ּוְלִהְתַחּזֵ

ְך'. ְוִלְסּתֹר  ּה ִאְתַהּפַ ּבּור טֹוב ֵאינֹו ֶנֱאָבד ְלעֹוָלם. 'ְוַכד ַחם ַגּבֵ י ַהּדִ ה, ֵיַדע ְוַיֲאִמין ּכִ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ּשׁ

יֹוֵתר  ּבְ ק  ְלִהְתַחּזֵ ְצִריִכין  ּוָבֶזה  )ע' תורה ב'(.  לֹום  ְוׁשָ א ִהיא' ַחס  ּתָ ׁשְ 'ַיּבֶ ל  ׁשֶ ָבָרא  ַהּסְ ְוַלֲעקֹר 

ים  ִני ֲחִביִבי ֵהיֵטב, ְוׂשִ קֹום ֵמָרחֹוק". ְוָהֵבן ּבְ ְרא ֶאת ַהּמָ סּוק "ַוּיַ ּפָ ז ּבַ "ל ַהְמֻרּמָ ל ַהּנַ ם ּכָ ְלַקּיֵ

ם ָעֶליָך  ּגַ י  ּכִ ֶזה.  ּבָ ר  ּבֵ ּתּוַכל ְלִהְתּגַ ֶ ּשׁ ל ַמה  ֱאֶמת ּכָ ָמם ּבֶ "ל ְלַקּיְ יטּות ְלָכל ַהּנַ ְפׁשִ ּבִ ָך  ִלּבְ

ָלאָכה  ה לֹא ָעֶליָך ַהּמְ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ה ַמה ּשׁ "ל. ְוִאם ַנֲעׂשֶ יָחה ַהּנַ ּשִׂ ק ּבַ ְפָרִטּיּות ָהַאְזָהָרה ְלִהְתַחּזֵ ּבִ

ה. ֵטר ֵהיֶמּנָ ִלְגֹמר, ֲאָבל ֵאין ְלָך ְרׁשּות ִלּפָ

ה ֵיׁש ָלנּו ְלהֹודֹות ַעל ֶהָעָבר  ה ְוַכּמָ ּמָ ֶהם, ּכַ ר ּבָ ה ְלַדּבֵ ֵאּלֶ ִלים ּכָ ׁש ָלנּו ּכֵ ּיֵ ֵרינּו ׁשֶ ַאׁשְ
א  ׁש ַעל ְלַהּבָ יָרה ְוכּו'. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה ָלנּו ּכַֹח ִלְצעֹק ּוְלַבּקֵ ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ׁשִ

ר  ל ַהֶחֶסד ֲאׁשֶ ֹמַח ַעל ּכָ ה ִלׂשְ ּמֶ ה ָלֵאל ֵיׁש ָלנּו ּבַ ְמָחה. ּוְתִהּלָ ׂשִ ָכל יֹום, ְורֹב ַהּיֹום ִיְהֶיה ּבְ ּבְ
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ְקָוֵתנּו  ּתִ ֵמָרחֹוק  רֹוִאין  ָאנּו  ה  ַעּתָ ם  ּגַ י  ּכִ נּו,  ִעּמָ ַלֲעׂשֹות  ָעִתיד  הּוא  ר  ַוֲאׁשֶ נּו  ִעּמָ ה  ָעׂשָ

ְמָחה. ְמָחה ַלֲהֹפְך ַהּכֹל ְלׂשִ ׂשֹון ּוְלׂשִ ָבִרים ֵהיֵטב ְלׂשָ "ל. ְוָהֵבן ַהּדְ ִויׁשּוָעֵתנּו ָלֶנַצח ְוַכּנַ

ָקרֹוב. ֵלָמה ּבְ ה ֵמָרחֹוק ִליׁשּוָעה ׁשְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה ְלָכל  ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ ם ָלֶהם ֶנֶאְמרּו ּכָ ה. ּגַ ַאֲהָבה ַעּזָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
י  ה, ּכִ ָבַרי ֵאּלֶ ן ָלֶהם ְרׁשּות ִלְקרֹות ּדְ ָעתֹו. ְוִאם ִיְרצּו ִנּתַ ֶאָחד ְלִפי ְמקֹומֹו ּוׁשְ

ֲחלֶֹקת  ָרֵאל, ַאְך ַהּמַ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ִדּבּוִרים ֵאּלּו ִלְפֵני ּכָ ׁש ּבְ ּיֵ ה ָלֵאל ֵאין ָלנּו ְלִהְתּבַ ִהּלָ ּתְ

ֶלָחָכם  ן  ּתֵ ָהֱאֶמת  ֹמַע  ִלׁשְ ֶהָחֵפץ  ַאְך  ְוכּו'.  ַמע  ׁשְ ַהּנִ לֹוַמר  ְצָוה  ּמִ ׁשֶ ם  ּוְכׁשֵ ְוכּו',  ה  ְמַכּסָ

ּכֹון ָלַעד". ַפת ֱאֶמת ּתִ י "ׂשְ ם עֹוד. ּכִ ְוֶיְחּכַ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

רלד

ִחי תקצ"ז ֶנעְמרֹוב. ַרְך, יֹום ב' ַוּיְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ּבְ

י ְלָך  ַתְבּתִ ָבר ּכָ י ּכְ ְכּתֹב ּכִ י ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת. ְוָכֵעת ֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּלִ ְלּתִ ֶביָך ִקּבַ ל ִמְכּתָ ּכָ
ח ֵעט  י ִלּקַ ָתב ֶזה ִלְכּתֹב ְלָך. ֻהְכַרְחּתִ י ַנְחָמן מֹוֵסר ּכְ ה, ַאְך ֵמַהְפָצַרת ְיִדיְדָך ַרּבִ ַהְרּבֵ

ה  ִמיד. ּוְתִהּלָ ָך ּתָ ח ַנְפׁשְ ּמַ ִני ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְוׂשַ ה ּבְ ִנים. ְוַעּתָ ל ּפָ לֹוְמָך ַעל ּכָ ׁשְ סֹוֵפר ִלְדרֹשׁ ּבִ

יִגיעֹות ֲעצּומֹות, ּוִמי  לֹוֵמנּו ּבִ י ׁשְ לֹום, ְוָהיּו ֶאְצִלי ְקָצת ֵמַאְנׁשֵ ׁשָ ה ּבְ ָלֵאל ָעְברּו ְיֵמי ֲחֻנּכָ

ה.  ת ֲחֻנּכָ ּבַ אי ִיְהיּו ֶאְצִלי ַעל ׁשַ ַוּדַ ין ּבְ י טּוְלְטׁשִ ה ְוַאְנׁשֵ ַאּתָ י ִנְדָמה ִלי ׁשֶ ְרֵכי ה', ּכִ ָיִבין ּדַ

ֵאין  ָכל יֹום ׁשֶ ָבר, ְוָאנּו רֹוִאים ּבְ ְך ַהּדָ ה ִנְתַהּפֵ ְוַעּתָ ֵעיַני ְמֹאד.  ּבְ ָאר ָהָיה ָרחֹוק  ְ ְוַעל ַהּשׁ

ר ְלָך  ָתב ֶזה ְיַסּפֵ ה מֹוֵסר ּכְ ְטֵרּה. ְוִהּנֵ ה ָהִייָת ָאנּוס ְוֹאֶנס ַרֲחָמָנא ּפַ ָלל, ַאְך ַאּתָ יֹוְדִעים ּכְ

ִוד. ְוֵתַדע  י ּדָ ַמְעּתָ ְקָצת ֵמַרּבִ ָבר ׁשָ אי ּכְ ַוּדַ "ל, ְוַגם ּבְ ת ַהּנַ ּבָ ׁשַ ר ּפֹה ּבְ ר ִנְדּבַ אי ֵמֲאׁשֶ ַוּדַ ּבְ

י  ּכִ "ל.  ַהּנַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶזה  ּבְ יׁשּוָעתֹו  ּבִ ׁש  ְתַחּדֵ ּנִ ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ דֹול  ּגָ ֵחֶלק  ְלָך  ָהָיה  ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ׁשֶ

ים  ּיִ ֲאִמּתִ ים  ִחּדּוׁשִ ה  ַהְרּבֵ ְרמּו  ּגָ ַהּקֶֹדם  ְבָך  ִמְכּתָ ְלָך  י  ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ ַעד  ַהּטֹוָבה,  ׁשּוָקְתָך  ּתְ

ָיִבין  ִמי  ה',  י  ַמֲעׂשֵ דֹוִלים  ּגְ ֶהָעַבר.  ה  ֲחֻנּכָ ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ִנְפְלאֹוָתיו  ּבְ ׁשּו  ְתַחּדְ ּנִ ׁשֶ ְוִנְפָלִאים 

ׁש ַעְצְמָך  ִני ֲחִביִבי ְוַחּדֵ ן ֲחַזק ֶוֱאַמץ ּבְ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ְוכּו'. ַעל ּכֵ ִנְפְלאֹוָתיו ַוֲחָסָדיו ּבְ
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ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ִריִכין ְלַהֲאִמין ׁשֶ ּצְ ה, ׁשֶ ְרנּו ַהְרּבֵ ּבַ ר ּדִ ם ֲאׁשֶ ָכל ּבֶֹקר, ּוְתַקּיֵ ְפָרט ּבְ ָכל ֵעת, ּבִ ּבְ

ָאנּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ה ֱאמּוָנֶתָך",  ַרּבָ ָקִרים  ַלּבְ ים  תּוב: "ֲחָדׁשִ ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָכל ֵעת  ּבְ ה ֲחָדׁשֹות  עֹוׂשֶ

י ִעּמֹו  ְרּתִ ּבַ ּדִ ֶ ָתב ֶזה ַמה ּשׁ ַמע ִמּמֹוֵסר ּכְ ׁשְ ה ֲחָדׁשֹות' ְוכּו'. ְוַגם ּתִ ָכל יֹום 'עֹוׂשֶ אֹוְמִרים ּבְ

ָך ְוכּו' ְוָאנִֹכי ַאַעְלָך" ְוכּו' ְוָתִבין  סּוק: "ָאנִֹכי ֵאֵרד ִעּמְ ּפָ קּות ִנְפָלא ָהָרמּוז ּבַ ַהּיֹום ִהְתַחּזְ

ְוֶאָחד'  ֶאָחד  ְלָכל  ה  ֲחֻנּכָ 'ֵנר  ְבִחיַנת  ּבִ ְלַעְצְמָך  ֶזה  ל  ִמּכָ ִבין  ּתָ ׁשֶ ר  ְוָהִעּקָ ה'.  ִנְפְלאֹות 

ַנאי ְלַהֲאִריְך. ה ֵאין ּפְ ִרין. ֶיֶתר ִמּזֶ ְלַהְמַהּדְ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך, ָנָתן ִמּבְ ּדִ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

רלה

ִטים תקצ"ז. ּפָ ַרְך, יֹום ד' ִמׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ּבְ

א ָעֵלינּו  רּוָמה ַהּבָ יֹום ג' ּתְ ם ּבְ ֵ י ִלְנסַֹע ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ה. ּוְבַדְעּתִ י ַעּתָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ֵברּור. ּוֵמה' ִמְצֲעֵדי  ֲעַדִין ֵאיִני יֹוֵדַע ּבְ ִבין ֵמַעְצְמָך ׁשֶ ְלטֹוָבה. ְוֵסֶדר ְנִסיָעִתי ּתָ

נּוָעה  ָכל ּתְ ַרְך ְלַבד ּבְ י ֲאִני סֹוֵמְך ָעָליו ִיְתּבָ לֹום ְוכּו', ּכִ ַרֲחָמיו יֹוִליֵכִני ְלׁשָ ֶגֶבר ּכֹוָננּו, הּוא ּבְ

ע  ֶאּסַ ְוִאם  ֵמאּוַמאן.  ְלהֹוִדיֲעָך  ֶאְרֶאה  ָתם  ַהּסְ ּוִמן  ּוְפִסיָעה.  ִסיָעה  ּפְ ְוָכל  ּוְתנּוָעה 

ַעד  י  ִעּמִ ע  ִיּסַ ין  ִמּטּוְלְטׁשִ ַנְחָמן  י  ְוַרּבִ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ם  ָ ִמּשׁ אֹוִדיֲעָך  עהִרין  ִלְטׁשֶ

ה  ַדע ַהּכֹל. ַוה' ַהּטֹוב ַיֲעׂשֶ ַרְגָליו ְלֵביתֹו, ּוֵמִאּתֹו ּתֵ ם ָיׁשּוב ּבְ ָ ם, ּוִמּשׁ ֵ אּוַמאן ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ

ַרְך. ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ְוִיְגֹמר ַהּכֹל ְלטֹוָבה ּכִ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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רלו

עהִרין. ְקֵהל תקצ"ז ְטׁשֶ ַרְך, יֹום ד' ַוּיַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה. ּיִ לֹום ִלְבִני ֲחִביִבי מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ׁשָ

אְסט ְנחּוָצה ְמֹאד ּפֹה.  דֹול ְוַהּפָ ְבָך. ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת ּגָ י ִמְכּתָ ְלּתִ ה ִקּבַ ִפּלָ ַהּיֹום קֶֹדם ַהּתְ
לֹום ְלֹפה אֹור ְליֹום ג', ּוְביֹום ג'  אִתי ְלׁשָ ה ָלֵאל ּבָ ִהּלָ ָלל. ּתְ ר ְלַהֲאִריְך ּכְ ְוִאי ֶאְפׁשָ

י ִמְצַות ִחּתּוְך  ְמּתִ י ִהיְרׁש ב"ר ֶאְפַרִים ֵנרֹו ָיִאיר, ְוִקּיַ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ִרית ִמיָלה ֵאֶצל ּבְ ָהָיה ּבְ

ל ׂשֹוְנֵאינּו  ַרְך ְיַרֵחם ַלְחּתְֹך ְוִלְכרֹת ֶאת ּכָ דּוַע ְלָך. ה' ִיְתּבָ ּיָ ה לֹא ָזִכיִתי ָלֶזה ּכַ ּמָ ר ֶזה ּכַ ֲאׁשֶ

יר ָהֱאֶמת ְלַגְמֵרי  לֹום, ְלַהְסּתִ ר, ָהרֹוִצים ְלַכּסֹות ַחס ְוׁשָ ׂשָ ִכין ֵמָעְרַלת ֵלב ְוָעְרַלת ּבָ ְמׁשָ ַהּנִ

ל.  ּטֵ ִיְתּבַ ַאל  תֹוָרֵתינּו  ְבֵרי  ִמּדִ ֶאָחד  ּוְדַבר  ֶהם  ּבָ ּיֹוֵצא  ּכַ ְוֶאֶלף  ֵהם  יֹאְבדּו  לֹום.  ְוׁשָ ַחס 

ם ַהּכֹל ַעל ָנכֹון ֵמֵאת  ֵ ֶמעְדֶוועִדיְבֶקא. ּוָברּוְך ַהּשׁ ת ֶהָעַבר ּבְ ּבַ ה ָלֵאל ָהִייִתי ַעל ׁשַ ּוְתִהּלָ

קֹום ֵמָרחֹוק".  ְרא ֶאת ַהּמָ ְבִחיַנת "ַוּיַ ְכָלל ּוִבְפָרט ַהּכֹל ּבִ נּו ּבִ ה ִעּמָ ר ַנֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ ה', ַאְך ּכָ

ְקָוֵתנּו  ּתִ ל  ּכָ ֲעַדִין  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  יֹום,  ָכל  ּבְ ְונֹוָראֹות  ִנְפָלאֹות  ְיׁשּועֹות  רֹוִאים  ָאנּו  י  ּכִ

ל  ּכָ ַעל  ֵהיֵטב  ל  ּכֵ ּוְלִהְסּתַ ֶהָעָבר,  ַעל  ְלהֹודֹות  יֹום  ָכל  ּבְ ְצִריִכים  ְוָאנּו  ְמֹאד.  ְרחֹוָקה 

יו נַֹעם ֲעֵרבּות ְמִתיקּות ִנְפְלאֹות ּתֹוָרה  נּו, ְלהֹוִדיֵענּו ִמּזִ ה ִעּמָ ָעׂשָ ְפָלִאים ׁשֶ ַהֲחָסִדים ַהּנִ

ם  ִמיד. ּגַ ׁש ַעל ֶהָעִתיד ּוְלַצּפֹות ִליׁשּוָעה ּתָ ה, ּוְלַבּקֵ ֵאּלֶ ּיֹות ּכָ ה ְוֵעצֹות ֲעֻמּקֹות ֲאִמּתִ ְקדֹוׁשָ

ְחֶיה  ּיִ ער ׁשֶ י ַאְבָרָהם ּבֶ ל ְיִדיֵדנּו ַרּבִ ּזּוָגתֹו ׁשֶ ׂשֹוָרה טֹוָבה ׁשֶ רּו ִלי ּבְ ּשְׂ יָאִתי ְלֹפה ּבִ ֵעת ּבִ ּבְ

ים טֹוִבים ְלֹאֶרְך  ה ּוְלַמֲעׂשִ לּו אֹוָתּה ְלֻחּפָ ַגּדְ ּיְ נּו ׁשֶ ַרְך ְיַזּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ ל טֹוב. ַהּשׁ ת ְלַמּזָ ָיְלָדה ּבַ

ימּו  ֶזה, ְוׂשִ ר ּבָ ְדּבַ ּנִ ֶ "ל. ִזְכרּו ֵהיֵטב ַמה ּשׁ ְבִחיַנת ֵמָרחֹוק ַהּנַ ִנים טֹובֹות. ְוַהּכֹל ּבִ ָיִמים ְוׁשָ

ן ֶאת ָיֵמינּו ַחס  ָכל יֹום ְלַבל ִניׁשַ ק ַעל ְיֵדי ֶזה ּבְ ָבר ְלִהְתַחּזֵ ָבר ִמּתֹוְך ּדָ ְלַבְבֶכם ְלָהִבין ּדָ

ִהְתִחיל, הּוא  ֶ אי ִיְגֹמר ַמה ּשׁ ָרֵאל", ּוְבַוּדַ ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ה לֹא ָינּום ְולֹא ִייׁשַ י "ִהּנֵ לֹום. ּכִ ְוׁשָ

"ל. ּנַ ר ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר ּכַ ה ָמרֹום ְלעֹוָלם ה'", ְוִאי ֶאְפׁשָ י ַאּתָ ַמר ְוִיְגֹמר. "ּכִ ּגָ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך, ָנָתן ִמּבְ ּדִ

"ל "ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם" ְוכּו'. ל ַהּנַ ם ֶנֱאַמר ּכָ ה ְלֻכּלָ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
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אק. ְקָרא תקצ"ז ְקֶריִמיְנְטׁשַ ם, יֹום ה' ַוּיִ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַרב ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ׁשּוָקתֹו  י ֵכן ִמיִדיָעִתי עֶֹצם ּתְ ָעה זֹאת, ְוַאף ַעל ּפִ בֹו ַעד ׁשָ ה ַעל ִמְכּתָ ָהִייִתי עֹוֵמד ּוְמַצּפֶ
ֶרַגע ַהּזֹאת, ְוָהָיה  בֹו ּבְ י ִמְכּתָ ְלּתִ ְך ִקּבַ תֹוְך ּכָ י ַעְצִמי ִלְכּתֹב לֹו, ּבְ ַבי ֵהַכְנּתִ ְלִמְכּתָ

ִאי  ר  ֲאׁשֶ ִנְפָלָאה  ָחה  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ֶחֶסד  ּבְ עֹוָלמֹו  ַמְנִהיג  ר  ֲאׁשֶ ה'  י  ַמֲעׂשֵ ְדלּו  ּגָ ַמה  ְלַנַחת.  ִלי 

י ָאסּור  ְמצּום ְוכּו', ּכִ ַדְלּתָ ְמֹאד", 'ּוְמֹאד', הּוא ַהּצִ ַדְעּתֹו, "ה' ֱאלַֹקי ּגָ ר ְלַהֲעִריְך ּבְ ֶאְפׁשָ

י ְלָך  ַלְחּתִ ְקֵהל ׁשָ ת ַוּיַ ָרׁשַ יֹום ְרִביִעי ּפָ ה ּבְ ֶזה, ַאְך ֵמָרחֹוק ה' ִנְרָאה ִלי ְוכּו'. ְוִהּנֵ ַלֲהרֹס ּבָ

ֵעת  ּבְ ּוִבְזַמּנֹו  מֹוֲעדֹו  ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ ם  ׁשָ ְבָך  ִמְכּתָ י  ְלּתִ ּבַ ּקִ ׁשֶ יָך,  ְוהֹוַדְעּתִ עהִרין,  ׁשֶ ִמּטְ ִבי  ִמְכּתָ

יֹום  עהִרין ּוָבאִתי ְלֹפה ּבְ ְטׁשֶ ְקֵהל ָהִייִתי ּבִ ת ַוּיַ ָרׁשַ ת ּפָ ּבַ ב ְלֶנעְמרֹוב. ּוְבׁשַ י ִמְכּתָ ֵהַכְנּתִ ׁשֶ

ה. ְוַגם  י ַעד ֵהּנָ ְבּתִ ֵביתֹו ְוִנְתַעּכַ י ֶאְפַרִים ֵנרֹו ָיִאיר, ּבְ ד' רֹאׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר ב'. ְולֹא ָהָיה ַרּבִ

עהִרין.  ע ִלְטׁשֶ ת קֶֹדׁש ֶאּסַ ּבַ ַרְך, ְוַאַחר ׁשַ ַחְסּדֹו ִיְתּבָ ּבֹות ּפֹה ּבְ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ֶאׁשְ ת ַהּבָ ּבָ ׁשַ

ְיֵמי  ִטיָרהאִוויֶצע, ַאְך ֵמֲחַמת  ּבְ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה  ת ַצו ַהּבָ ָרׁשַ ּפָ ת  ּבַ ׁשַ ּוְרצֹוִני ִלְהיֹות ַעל 

ַצו  ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ם  ּגַ ב  ֶאְתַעּכֵ ׁשֶ ִלְהיֹות  ָיכֹול  ְקָצת,  ְמֻקְלָקל  ֶרְך  ַהּדֶ י  ּכִ ְוַגם  ַהּפּוִרים, 

א ָעֵלינּו  אּוַמאן ַעל ֶעֶרב רֹאׁש ֹחֶדׁש ִניָסן ַהּבָ ַרְך ּבְ ַחְסּדֹו ִיְתּבָ עהִרין, ַוֲאַזי ֶאְהֶיה ּבְ ְטׁשֶ ּבִ

נּוָעה  ּתְ ּוְבָכל  ּוְפִסיָעה  ִסיָעה  ּפְ ָכל  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ֱאֶמת  ּבֶ ַעְצִמי  מֹוֵסר  ַוֲאִני  ְלטֹוָבה. 

ְרצֹונֹו. י ּכִ ה ִעּמִ ּוְתנּוָעה, ּוֵמה' ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננּו, ַוה' ַהּטֹוב ַיֲעׂשֶ

י,  ִני ָיַדְעּתִ י ּבְ י ֶאת ַמְכאֹוֶביָך, ָיַדְעּתִ ִנים, ָיַדְעּתִ ה ָיִמים ְוׁשָ ּמָ ְוַעל אֹודֹות ַצֲעָקְתָך ֶזה ּכַ
ל ַצֲעָקְתָך  ּכָ ה, ַאַחר  ר ַעּתָ ה. ּוָמה אֹוִסיף ְלַדּבֵ ָך ַהְרּבֵ י ִעּמְ ְרּתִ ְוִדּבַ י  ַתְבּתִ ּכָ ּוְכָבר 

ְהיּו  ּיִ בֹות ׁשֶ ֵני ַמֲחׁשָ ר ִלׁשְ ִאי ֶאְפׁשָ ה ֱאֶמת, ׁשֶ דֹוׁשָ ְבֵרי ּתֹוָרתֹו ַהּקְ י ֵכן ּדִ ְוַזֲעָקְתָך, ַאף ַעל ּפִ

ָעה  ׁשָ ּבְ ַעְצְמָך, ׁשֶ ַתְבּתָ ּבְ ְרצֹונֹו. ַוֲהלֹא ּכָ ַיד ָהָאָדם ְלַהּטֹוָתּה ּכִ ָבה ּבְ ֲחׁשָ ַיַחד )תורה רל"ג(, ְוַהּמַ ּבְ

ִבין  ְלּבּוִלים, ּוֵמֵאֶליָך ּתָ ָך ְקָצת ַהּבִ ִלים ִמּמְ ּטְ ּמּוד ַהֶהְכֵרִחי ִמְתּבַ ה ַמְכִריַח ַעְצְמָך ַלּלִ ַאּתָ ׁשֶ

י ֵכן  יֹוֵתר. ְוִאם ַאף ַעל ּפִ ְלּבּוִלים ּבְ ָך ַהּבִ לּו ִמּמְ ּטְ ְכִריַח ַעְצְמָך ִלְלֹמד יֹוֵתר, ִיְתּבַ ִאם ּתַ ׁשֶ

א ֲהלֹא ְמבָֹאר  ַרּבָ י ַאּדְ ר. ּכִ י זֹאת ִאי ֶאְפׁשָ ְלּתִ ַעם, ּבִ ָכל ּפַ ֵהם חֹוְתִרים ְואֹוְרִבים ְורֹוְדִפים ּבְ

ְיָקא,  א ַאַחר ָהעֹוֵבד' )ספר המדות תפילה ח"א אות פ"ד( ּדַ ָבה הֹוֶלֶכת ֶאּלָ ֲחׁשָ 'ֵאין ַהּמַ ְדָבָריו ַז"ל ׁשֶ ּבִ

ַז"ל,  דֹוׁש  ַהּקָ מֹו  ׁשְ ּבִ ְרנּו  ּבַ ּדִ ׁשֶ ּבּוִרים  ַהּדִ ל  ּכָ ְמֹאד  ַלֲחזֹר  ְצִריִכין  ְוַגם  רּוׁשֹו.  ּפֵ ם  ׁשָ ן  ְוַעּיֵ

הּוא.  קֹום ׁשֶ ה, ְוֵאין ׁשּום ְצָעָקה ֶנֱאֶבֶדת ֲאִפּלּו ִמּמָ ַרְך ַהְרּבֵ ם ִיְתּבָ ֵ ִריִכין ִלְצעֹק ְלַהּשׁ ּצְ ׁשֶ

ְמָצא ָיְדָך ַלֲעׂשֹות  ר ּתִ ל ֲאׁשֶ י ֵכן ּכָ ָראּוי, ַאף ַעל ּפִ יָחְתָך ּכָ ְוִאם ֵאיְנָך ָיכֹול ִלְצעֹק ּוְלָפֵרׁש ׂשִ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי רלזִמְכּתְ

<חודש>

שנג ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

ן  ם ּכֵ יָחְתָך ּגַ יל ַעְצְמָך ְלָפֵרׁש ׂשִ הֹוֵריִתיָך, ּתּוַכל ְלַהְרּגִ ָרִכים ׁשֶ י ַהּדְ ה. ְוַעל ּפִ כֲֹחָך ֲעׂשֵ ּבְ

ר ִלְפֵני ָאִביו ַצֲערֹו. ֵבן ַהְמַסּפֵ ּכְ

י  ַמְעּתָ ִמּפִ ָ ּשׁ ָרִכים ׁשֶ ל ַהּדְ י ּכָ ַח ֶאת ַעְצְמָך ַעל ּפִ ּמֵ ם ְצִריִכין ְלַהְכִריַח ַעְצמֹו ְלׂשַ ּלָ ְוַעל ּכֻ
ׂשֹון  עֹוִדי, ְוׂשָ ָרה ֵלאלַֹקי ּבְ ִני ּגֹוי, ַוֲאַזּמְ ּלֹא ָעׂשַ ים, ֵהן ַעל ְיֵדי ׁשֶ דֹוׁשִ י ְסָפָריו ַהּקְ ּוִמּפִ

ְמָחה )ע'  ְיָקא ְלתֹוְך ַהּשִׂ גֹון ַוֲאָנָחה ּדַ ִריִכין ַלְחטֹף ַהּיָ ּצְ יגּו ְוָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה. ְוׁשֶ ְמָחה ַיּשִׂ ְוׂשִ

ֵמַח )ֶמע  ה ָלֵאל. ּוְביֹוֵתר ְצִריִכין ַלֲעׂשֹות ַעְצמֹו ׂשָ ִהּלָ ה ּתְ ֶזה ַהְרּבֵ ְרנּו ּבָ ּבַ ר ּדִ תניינא כ"ג(. ְוַכֲאׁשֶ

יֵמי  ָרֵאל ּבִ ל ִיׂשְ ְרִגיִלין ּכָ מֹו ׁשֶ טּוָתא, ּכְ ׁשְ י ּדִ ַח ֶאת ַעְצמֹו ַעל ְיֵדי ִמּלֵ ּמֵ ָזאל ִזיְך ַמאִכין ְפֵרייִליְך(, ּוְלׂשַ

ם  ֵ ין ָלבֹוא, ַהּשׁ ְמׁשִ ֶהֱחָינּו ַעד ּכֹה, ִויֵמי ַהּפּוִרים ַהּנֹוָרִאים ְמַמׁשְ ם ׁשֶ ֵ ַהּפּוִרים. ּוָברּוְך ַהּשׁ

ים נֹוָרִאים,  נּו ִנּסִ ַרְך ִעּמָ ם ִיְתּבָ ֵ ה ַהּשׁ אי ַיֲעׂשֶ ַוּדַ ּבְ יׁשּוָעתֹו. ַוֲאִני ַמֲאִמין ׁשֶ ֵחנּו ּבִ ּמְ ַרְך ְיׂשַ ִיְתּבָ

ָנה". ָנה ְוׁשָ ָכל ּדֹור ָודֹור, ּוְבָכל ׁשָ ים ּבְ ִרים ְוַנֲעׂשִ י "ֵהם ִנְזּכָ ה, ּכִ יֵמי ַהּפּוִרים ָהֵאּלֶ ם ּבִ ּגַ

ְלנּו  ר ִנּצַ י ָזִכינּו ִליׁשּועֹות ִנְפָלאֹות ְונֹוָראֹות ְמֹאד, ֲאׁשֶ ִני ְיִדיִדי, ּכִ ָך ּבְ ח ַנְפׁשְ ּמַ ׂשַ ַח ּתְ ּמֵ ׂשַ
ה  ֶזה, ַעל ַמֲעׂשֶ ֶזה, ַעל ִלּמּוד ָקדֹוׁש ּכָ י ּכָ ד ַעל ַרּבִ ְהיֹות ִמְתַנּגֵ ים ִמּלִ ח יֹוְקׁשִ ִמּפַ

ים  עֹוָלם. ּוְבָכל ּדֹור ָודֹור ַנֲעׂשִ ה ּבָ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ימּו ְלַבְבֶכם ֵהיֵטב ַמה ּשׁ נּו. ׂשִ ה ִעּמָ ֲעׂשֶ זֹאת ַהּנַ ּכָ

ָהָיה  מֹו ׁשֶ אֹותֹו ַהּדֹור. ּכְ ּבְ יק ָהֱאֶמת ׁשֶ ּדִ ִעְנַין ִהְתָקְרבּות ַלּצַ ר ּבְ ִנְפָלאֹות ְונֹוָראֹות, ְוָהִעּקָ

יק ִלְבָרָכה. ֲאָבל  ֵזֶכר ַצּדִ יד  ּגִ יֵמי ַהּמַ ּבִ ְוַאֲחָריו  יק ִלְבָרָכה  ֵזֶכר ַצּדִ ם טֹוב  ַעל ׁשֵ יֵמי ַהּבַ ּבִ

ם ַחס  ר ָקמּו ָעֵלינּו ְלָבְלֵענּו ִחּנָ עֹוָלם, ֲאׁשֶ ְמַעט לֹא ָהָיה ּבָ ר ָעֵלינּו ּכִ ֲאׁשֶ זֹאת ּכַ ַמֲחלֶֹקת ּכָ

בֹוֶתיָך  ה ה' ֱאלַֹהי ִנְפְלאֹוֶתיָך ּוַמְחׁשְ יָת ַאּתָ ָהָיה ָלנּו ְוכּו' ְוכּו'. "ַרּבֹות ָעׂשִ לֹום, לּוֵלא ה' ׁשֶ ְוׁשָ

ָבר ֵריק  י לֹא ּדָ עֹוֵבר ָעֶליָך. ּכִ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ה ּבְ ֹמַח ַהְרּבֵ ַעְצמֹו ּתּוַכל ִלׂשְ ה ּבְ ֵאֵלינּו" ְוכּו'. ּוִמּזֶ

ה  ִהּלָ ינּו ְוֹאֶרְך ָיֵמינּו. ּתְ ה, הּוא ַחּיֵ דֹוׁשָ ּנּו ּוִמּתֹוָרתֹו ַהּקְ ִכינּו ֵליַדע ִמּמֶ ּזָ ֶ ם, ַמה ּשׁ הּוא ִמּכֶ

ל  ִמּכָ יֵלנּו  ְלַהּצִ ְויֹוֵתר,  ְויֹוֵתר  ה,  ַעּתָ ּכֹחֹו  ן  ּכֵ ָאז  ְככֹחֹו  ִלְסֹמְך.  ִמי  ַעל  ָלנּו  ָוֵיׁש  ֵיׁש  ָלֵקל 

ָכל יֹום ֵמָחָדׁש ִלְהיֹות  ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ, ְוַתְתִחיל ּבְ ַגׁשְ יֵענּו ּבְ אֹוְיֵבינּו ּוְלהֹוׁשִ

ִנים; ל ּפָ ה ַעל ּכָ ֲעׂשֶ ב ְוַאל ּתַ ׁשֵ

י "ַחְסֵדי ה' לֹא ָתְמנּו ְולֹא ָכלּו  ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת, ּכִ ֶזה, ְוַתֲאִמין ּבְ ְרנּו ּבָ ּבַ ּדִ ֶ ם ַמה ּשׁ ּוְתַקּיֵ
ֵני  ר ַעל ּפְ ר ְלַדּבֵ ה ִאי ֶאְפׁשָ ה ֱאמּוָנֶתָך". ָיֵתר ִמּזֶ ָקִרים ַרּבָ ים ַלּבְ ַרֲחָמיו", "ֲחָדׁשִ

ֶדה",  ּשָׂ ֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ּבַ סּוק: "ַוּיֵ ם ַהּפָ ה ְלַקּיֵ ְזּכֶ ּנִ ן ׁשֶ יַע. ִמי ִיּתֵ ְנָחה ִהּגִ ֶדה, ּוְזַמן ַהּמִ ַהּשָׂ

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ ְמָחה ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ה ָלבֹוא ְלתֹוְך ׂשִ ְזּכֶ ּנִ ָכל יֹום, ַעד ׁשֶ יָחֵתנּו ּבְ ְלָפֵרׁש ׂשִ
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י  חֹון ָחָזק, ּכִ ִבּטָ ק ּבְ ְתַחּזֵ ְרָנָסה ּתִ ְמָחה. ְוַעל ַהּפַ לֹום ְוׂשִ ים ְוׁשָ ַחּיִ ה ִלְראֹוְתָך ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ְלָך. ֵלְך ַעל ה' ְיָהְבָך ְוהּוא ְיַכְלּכֶ אי לֹא ַיֲעזֹב אֹוְתָך ְוַהּכֹל ְלטֹוָבְתָך. ַהׁשְ ַוּדַ ּבְ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ָרב ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

רלח

ַרְך, יֹום א' י"א ִניָסן תקצ"ז ֶנעְמרֹוב. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

י  ְלּתִ ִקּבַ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ְוקֶֹדם  ִבים[,  ]ִמְכּתָ ב'  ּוְבאּוַמאן  עהִרין  ְטׁשֶ ּבִ י  ְלּתִ ִקּבַ ֶביָך  ִמְכּתָ ל  ּכָ
ָפה ַאַחת ָלֶהם קֹוֵרא ְוצֹוֵעק ַעל ַמְכאֹוֵבי ַנְפׁשֹו  ם ׂשָ ָתב ֶזה, ְוֻכּלָ ְבָך ִמּמֹוֵסר ּכְ ִמְכּתָ

ל ֶזה,  ׁשּובֹות ַעל ּכָ נּו ַז"ל ְמֵלִאים ּתְ ה, ְוָכל ִסְפֵרי ַרּבֵ י ְלָך ַהְרּבֵ ְבּתִ ְוגּופֹו ּוָממֹונֹו. ּוְכָבר ֵהׁשַ

דּוַע  ּיָ ת ּכַ ּבָ ַ ת ּכַֹח ַאַחר ַהּשׁ י ְצלּוָלה ֵמֲחִליׁשַ ְעּתִ ֵעת ֵאין ּדַ ה ּכָ ּוָמה אֹוִסיף ִלְכּתֹב ְלָך. ְוִהּנֵ

י ִלְכּתֹב ָלֶכם  י ַנְחָמן, ֻהְכַרְחּתִ ָתב ֶזה ְיִדיֵדנּו ַרּבִ ְלָך, ַאְך ֵמעֶֹצם ַאֲהָבְתָך ְוַהְפָצַרת מֹוֵסר ּכְ

ים. ֵאיֶזה ִדּבּוִרים ְמַעּטִ

ַרְך, ַאְך  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ לֹום, ְוֵהֵבאִתי ָמעֹות ּבְ ׁשָ ֶרְך ּבְ י ַהּדֶ ה ָלֵאל ָעַבְרּתִ ִהּלָ י ּתְ ּוְדעּו ּכִ
י ִאם  ְרָנָסִתי ּכִ ִעְנַין ּפַ ה ֵאין ׁשּום ְסִמיָכה ּבְ אִתי. ְוַגם ַעּתָ ּבָ ִית קֶֹדם ׁשֶ ּבַ ָהרֹב ִנְכָלה ּבַ

חֹון[.  ּטָ ּבִ ]ַרק  חֹון  ּטָ ּבִ ָנאר  ׁשֹון:  ַהּלָ ֶזה  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ י  ַמְעּתִ ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְלַבד,  חֹון  ּטָ ּבִ ַעל 

לֹוֵמנּו ַאל  י ׁשְ ה ְוָכל ַאְנׁשֵ ּבֹור. ְוַגם ַאּתָ ד ּגִ ים ִמּיַ ִחּצִ דֹוׁש ּכְ יו ַהּקָ ְרחּו ִמּפִ ּבּוִרים ָהֵאּלּו ּפָ ְוַהּדִ

י לֹא ִיּטֹשׁ ה' ֶאת ַעּמֹו,  ָכבֹוד, "ּכִ אי ְיַפְרֵנס ֶאְתֶכם ּבְ נּו, ּוְבַוּדַ י ה' ִאּתָ ָעְצבּו ּכִ ְדֲאגּו ְוַאל ּתֵ ּתִ

ְלַבְבֶכם  ק  ְיַחּזֵ ַוה'  ְוֵיבֹוׁשּו.  ׂשֹוְנֵאינּו  ְראּו  ּיִ ׁשֶ ְקָוה  ַהּתִ ְוַלה'  ּבֹו".  ַהֹחִסים  ל  ּכָ מּו  ֶיְאׁשְ ְולֹא 

ה  י ַעּתָ ה ְלָהִבין ּוְלַהֲאִמין, ּכִ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ְוִתְזּכֶ ה ַהּבָ דֹוׁש ַהּזֶ ְמַחת ֶהָחג ַהּקָ ׂשִ ֹמַח ּבְ ִלׂשְ

ּקּוִנים  ה ּתִ נּו ַעּתָ ּקְ אי ִיְתּתַ ַוּדַ י ּבְ ר לֹא ָהָיה ֵמעֹוָלם. ּכִ ַסח ָחָדׁש ֲאׁשֶ ין ּוָבִאין ְיֵמי ּפֶ ְמׁשִ ְמַמׁשְ

ה ֶאת  ַרְך עֹוׂשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ינּו ֵאיָנם עֹוִלים ָיֶפה, ַהּשׁ ר לֹא ָהיּו ֵמעֹוָלם. ְוִאם ַמֲעׂשֵ ֵמָחָדׁש ֲאׁשֶ

ֶפַסח  ּבְ ְפָרט  ּבִ ה ֱאמּוָנֶתָך".  ַרּבָ ָקִרים  ַלּבְ ים  ְוכּו'", "ֲחָדׁשִ י לֹא ָתְמנּו  ּכִ ּלֹו, "ְוַחְסֵדי ה'  ׁשֶ

דֹול ְוַעד  ָרֵאל ִמּגָ ׂשְ ׁשּות ַהּמִֹחין ְלָכל ֶאָחד ִמּיִ ר ִהְתַחּדְ ֶהם ִעּקַ ּבָ הּוא רֹאׁש ָלְרָגִלים, ׁשֶ ׁשֶ

ְכֵלנּו ּוֹמֵחנּו  ׁש ׂשִ ל ִעְסקֹו ְלעֹוֵרר ּוְלַחּדֵ ר ּכָ ת ָהֱאֶמת, ֲאׁשֶ ֵצל ְנֻקּדַ ר ְלַהחֹוִסים ּבְ ָקָטן, ְוָהִעּקָ

ר ְלַהֲאִמין  ֶדה, ְוָהִעּקָ ֵני ַהּשָׂ ר ַעל ּפְ ֶזה, ַאְך ִאי ֶאְפׁשָ ר ּבָ ה ְלַדּבֵ ה ַהְרּבֵ י ַעּתָ ִלּבִ ְוכּו'. ְוֵיׁש ּבְ
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ָכל  י ּבְ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ּכִ ה ַהּבָ ַסח ַהּזֶ ַחג ַהּפֶ ׁשּו ֲחָסִדים ִנְפָלִאים ּבְ אי ִיְתַחּדְ ַוּדַ ּבְ ָכל ֶזה, ׁשֶ ּבְ

ִנְפָלאֹות ֲעצּומֹות, ְוָאז  ְצַרִים ּבְ ּבֹו ָיָצאנּו ִמּמִ ֶפַסח ׁשֶ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ים ַהֲחָסִדים, ִמּכָ ׁשִ יֹום ִמְתַחּדְ

י  ָנה ִנְפָלאֹות ְונֹוָראֹות ֵמָחָדׁש. ּכִ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ה ּבְ ית. ְוֵכן ַנֲעׂשֶ ה ְבֵראׁשִ ל ַמֲעׂשֵ ׁשּו ּכָ ִנְתַחּדְ

ִאּלּו הּוא' ְוכּו'. ב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ּכְ ָכל ּדֹור ָודֹור ַחּיָ 'ּבְ

ָעִטים  ה ַהּמֻ ָבַרי ֵאּלֶ ׁשּוַקְתֶכם ִהְכִריחּוִני ִלְכּתֹב ּדְ ת ּכַֹח, ַאְך ּתְ ֲחִליׁשַ ְבֵרי ֲאִביֶכם ַהּכֹוֵתב ּבַ ּדִ

ֵרי ֵלב. ל ִיׁשְ ים ְוַהְרִנינּו ּכָ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ כַֹח ַהּצַ ה' ְוִגילּו ּבְ ְמחּו ּבַ ה. ׂשִ ֲחִזיִקים ַהְרּבֵ ַהּמַ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ִעם  ֶזה  ֶחֶסד  ִלְגֹמל  ַיַעְזֵרנּו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ֵאָליו,  י  ָמַסְרּתִ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ֶזה  ָתב  ּכְ ִמּמֹוֵסר  ל  ְיַקּבֵ

ִמיד. ֶזה ּתָ

ה. ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ  ָבַרי ֵאּלֶ ם ֶנֶאְמרּו ּדְ ה, ְלֻכּלָ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ַרב ְלָכל ֶאָחד ֵמַאְנׁשֵ ְוׁשָ

ל ַהְמַיֲחִלים ַלה'. ְלַבְבֶכם ּכָ

רלט

ָרֵאל תקצ"ז ֶנעְמרֹוב. ֵני ִיׂשְ ר ּבְ ַרְך, יֹום ה' ֱאֹמר כ"א ְלִמְסּפַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה. ּיִ ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ ים ּוְבָרָכה ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ּבְ לֹום ְוַחּיִ ַרב ׁשָ

י  ְעַזְעּתִ ְוִנְזּדַ יִתי,  ּבֵ ְלֵתי  ּדַ י  ַתְחּתִ ּפָ ֵעת ֲהִקיִצי קֶֹדם ׁשֶ ה ּבְ יַע ְלֵביִתי ַעּתָ יר ְמֻיָחד ִהּגִ ַהּצִ
ִבין ַצֲעִרי,  בֹו, ּוֵמֵאֶליָך ּתָ ִיחּוד. ְוֵתֶכף ָקָראִתי ִמְכּתָ ָנה ֵאַלי ּבְ ַכּוָ ַלח ּבְ ׁשְ ּנִ ָאְמרֹו ׁשֶ ּבְ

ְחֶיה ִחיׁש  ּיִ ִוד ְצִבי ׁשֶ ֵלָמה ִלְבנֹו ּדָ ַלח ְרפּוָאה ׁשְ ׁשְ ּיִ ה' ׁשֶ טּוַח ּבַ י, ַאְך ֲאִני ּבָ הֹוֶמה ָעַלי ִלּבִ

ְמָחה,  ּוְלׂשִ ים  ּוְלַחּיִ ֵזיָע"ה טֹוָבה ִלְרפּוָאה  יַע  ְלַהּזִ ָצִריְך  הּוא  ִלְהיֹות ׁשֶ ְוָיכֹול  ַקל ְמֵהָרה. 

ְרפּוָאה  ׁשּום  ּבְ ַלֲעסֹק  ִלְבִלי  ָיַדְעּתָ  ּוְכָבר  ְוכּו'.  ָנִגיָלה  י'י  ה  ָע'ׂשָ ַה'ּיֹום  ֶז'ה  ְמֵהָרה  ם  ִויֻקּיַ

ָך ְוֵרֶעיָך,  ּתְ ַמע ְלקֹול ַצֲעַקת ִאׁשְ ׁשְ ִמית, ֵהן ֵמרֹוֵפא ְוָדאְקִטיר, ֵהן ֵמֲהמֹון ַעם. ְוַאל ּתִ ׁשְ ּגַ

ִריִכים  ּצְ ׁשֶ ִיּסּוִרים ֵאּלּו  ם  ּגַ ַאֲהָבה  ּבְ ל  ַקּבֵ ּתְ ְחֶיה, ַרק  ּתִ ֶקת ָמַרת ָאְדיל  ּדֶ ַהּצַ ֲאִפּלּו ְלקֹול 

ָלל. ַרק ִאם ַיְכִריחּו אֹוְתָך ַלֲעׂשֹות לֹו ַקאֶנע  ת ָלֶהם ּכְ ַצּיֵ ִלְסּבֹל ִמּקֹול ַצֲעָקָתם, ֲאָבל לֹא ּתְ

ׁשּוָאָתם  ְהֶיה ֻמְכָרח ַלֲעׂשֹות ֵמֲחַמת ֲהמֹון ּתְ ִתיָלה ׁשּוָמִנית[ ּתִ יל ]ּפְ ׁשּוָטה ]חֹוֶקן[, אֹו ֶצעּפִ ּפְ

ל  ה ְלַקּבֵ ל ֶזה. ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה ְוָהְרפּוָאה, ַוֲאִני ְמַקּוֶ דּוַע ְלָך ּכָ ּיָ ְוָקא, ּכַ הֹוִמים ַלֲעׂשֹות ּדַ ׁשֶ

ב ְלֵאיָתנֹו  ָ ּשׁ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ׁשֶ ת קֶֹדׁש ַהּבָ ּבַ ִנים ַאַחר ׁשַ ל ּפָ ׂשֹוָרה טֹוָבה ְמֵהָרה, ַעל ּכָ ּבְ

ַרְך. ַחְסּדֹו ִיְתּבָ ּבְ
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ה ָצִריְך ֶזה ָהָאָדם  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ֶזה  ּבָ ה  י ְלָך ַהְרּבֵ ְוָכַתְבּתִ ָך  י ִעּמְ ְרּתִ ּבַ ּדִ ָבר  ּכְ ִני,  ה ּבְ ְוַעּתָ
ׁשֹון ֵאין ֶרַגע  ֶזה ַהּלָ ָפִרים ּבְ ּסְ ּמּוָבא ּבַ יו, ּכַ ל ְיֵמי ַחּיָ ֶזה ָהעֹוָלם ּכָ ֶהָעלּוב ִלְסּבֹל ּבְ

ָל"ה. ְוָאנּו  ֶפר ׁשְ ּסֵ ְמבָֹאר ּבַ ָנה ְוכּו', ּכַ בּוַע ֵאין ׁשָ ַגע ֵאין יֹום ְוכּו', ֵאין ֹחֶדׁש ֵאין ׁשָ לֹא ּפֶ ּבְ

ם ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו  ֵהר ְמֹאד ְלַקּיֵ ה. ּוְצִריִכין ִלּזָ ה טֹוָבה ְמֻרּבָ י ִמּדָ ַהּכֹל ְלטֹוָבה, ּכִ ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

ָעֵבד ַרֲחָמָנא ְלָטב ָעֵבד'. ּוִבְפָרט ַמה  ל ַמה ּדְ ָרכֹות ס:( 'ְיֵהא ָאָדם ָרִגיל לֹוַמר ּכָ ָאְמרּו )ּבְ ַז"ל ׁשֶ

ֵמֵעין  ְוֶזה  ְלטֹוָבתֹו,  ֵהם  ְמֹאְרעֹוָתיו  ל  ּכָ ׁשֶ ָלַדַעת  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְסָפָריו  ּבִ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ

א. עֹוָלם ַהּבָ

ְלָפָניו  לֹוַמר  ְצִריִכין  י  ּכִ ָבר.  ּדָ ל  ּכָ ַעל  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ק  ְלִהְתַחּזֵ ְיכֹוִלין  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְוַדְיָקא 
נּו ּכַֹח  ָנְתָך ְלטֹוָבה ּוְלַרֲחִמים, ֲאָבל ֵאין ּבָ ּוָ אי ּכַ ַוּדַ ל עֹוָלם ּבְ ַרְך, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִיְתּבָ

ַתב )תניינא ס"ב( ַעל  ּכָ מֹו ׁשֶ ָיֵדינּו ָהַרֲחָמנּות, ּכְ ְמסֹר ּבְ ּתִ ֵאּלּו, ְוָאנּו ְצִריִכים ׁשֶ ל ַרֲחִמים ּכָ ְלַקּבֵ

י  ָך ּוֵמַאְנׁשֵ ה ֵמִאּתְ ן ָלֶכם ַרֲחִמים" ְוכּו'. ּוְכָבר ָרִאיָת ַהְרּבֵ י ִיּתֵ ּדַ סּוק )בראשית מג, יד( "ְוֵאל ׁשַ ּפָ

ְרָנָסה ּוְדָאגֹות ַרּבֹות ׁשֹונֹות  ה ִמיֵני ִיּסּוִרים ְוַדֲחקּות ּפַ ה ְוַכּמָ ּמָ ל ָהעֹוָלם, ּכַ לֹוֵמנּו ּוִמּכָ ׁשְ

ר ֶהְרֵאִתיָך  ֲאׁשֶ ָכל יֹום, ְוֵכן ִמְתַנֵהג ֵמעֹוָלם, ּכַ ְמַעט ּבְ ל ֶאָחד ּכִ עּור עֹוְבִרים ַעל ּכָ ִלי ׁשִ ּבְ

ד". י "ָאָדם ְלָעָמל יּוּלָ "ל ּכִ ּנַ ְתבּו ֵאין ֶרַגע ְוכּו', ּכַ ּכָ ְפֵרי ַקְדמֹוִנים ׁשֶ ְלַמְעָלה ִמּסִ

מֹו  ן, ּכְ ֵני ָאָדם ֶנֱאַמר ּכֵ ל ּבְ ם ַעל ּכָ ַבע ִיּסּוִרים. ֲהלֹא ּגַ י ָעֶליָך ָצִעיר ְלָיִמים ּוׂשְ ַתְבּתִ ְוִאם ּכָ
לֹום ָאַמר "ְמַעט  ָ ַבע רֶֹגז". ְוַגם ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָעָליו ַהּשׁ תּוב )ִאּיֹוב יד( "ְקַצר ָיִמים ּוׂשְ ּכָ ׁשֶ

ְרֶאה ְצִריִכין ַלֲחזֹר  ֶזה ְמֹאד, ּוְכִפי ַהּנִ ה ּבָ ְרנּו ַהְרּבֵ ּבַ י" ְוכּו'. ּוְכָבר ּדִ ֵני ַחּיַ ְוָרִעים ָהיּו ְיֵמי ׁשְ

ָנה, ּוְבָכל  ָכל יֹום, ּוְבָכל ׁשָ ים ּבְ ֲעׂשִ ּנּוִיים ַהּנַ ִ עּור ְלַהּשׁ י ֵאין ׁשִ ָעִמים, ּכִ ה ּפְ ּמָ זֹאת עֹוד ּכַ

ָחה אֹו ַהֲחבּוָרה, ּוִבְפָרִטּיּות  ּפָ ׁשְ ְכָלִלּיּות ָהעֹוָלם ּוִבְכָלִלּיּות ָהִעיר אֹו ַהּמִ ֹחֶדׁש, ּוְבָכל ֵעת ּבִ

דֹלֹות ַעד ֵאין ֵחֶקר ְוִנְפָלאֹות ֲעצּומֹות ַעד ֵאין  ה ּגְ ַרְך עֹׂשֶ י הּוא ִיְתּבָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ּכִ ִעם ּכָ

ה  י ִמּדָ עּור ָוֵעֶרְך. ַאְך ְצִריִכין ְלַהֲאִמין, ּוְמַעט ְיכֹוִלין ִלְראֹות ּכִ ִלי ׁשִ ָכל יֹום ָויֹום ּבְ ר ּבְ ִמְסּפָ

ין  ׁשִ ָקִרים ִמְתַחּדְ ים ַלּבְ י ֲחָדׁשִ ִלים, ּכִ י "ַחְסֵדי ה' לֹא ָתְמנּו" ְוַרֲחָמיו ֵאיָנם ּכָ ה, ּכִ טֹוָבה ְמֻרּבָ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד. ְכָלִלּיּות ּוִבְפָרִטּיּות ִעם ּכָ ֲחָסָדיו ּבִ

ים  ֲעַמּקִ ַהְינּו ִלְצעֹק ִמּמַ ָכל יֹום, ּדְ ָהָאָדם ָצִריְך ֵעצֹות ֲעֻמּקֹות ּבְ ּוְכָבר ְמבָֹאר ֶאְצֵלנּו ׁשֶ
ר ַיְחּתֹר  ים ְקָראִתיָך ה'", ַעד ֲאׁשֶ ֲעַמּקִ ים קל, א( "ִמּמַ ִהּלִ ְבִחיַנת )ּתְ א, ּבִ ִלּבָ ֵמֻעְמָקא ּדְ

י  ִמּנִ ֲעֻמקֹות  "ּגֹוֶלה  כב(  יב,  )איוב  ְבִחיַנת  ּבִ ּבֶֹקר,  ָכל  ּבְ ים  ׁשִ ְתַחּדְ ַהּמִ ֲעֻמּקֹות  ֵעצֹות  יְך  ְוַיְמׁשִ

ַעל ְיֵדי  ְך ֱאמּוָנה, ׁשֶ ָכל יֹום. ְוַעל ְיֵדי ָהֵעצֹות ִנְמׁשָ ִכים ּבְ ְמׁשָ ר ַהֲחָסִדים ַהּנִ ְך", ְוֵהם ִעּקַ ֹחשֶׁ
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ֶזה  ּבָ י  הֹוַסְפּתִ ַרק  ה'(.  )תניינא  ב'  ְקעּו  ּתִ ַהּתֹוָרה  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ְוכּו'.  ֵלָמה  ׁשְ ְרפּוָאה  ְך  ִנְמׁשָ ֶזה 

א  ֵריׁשָ ּבְ ל עֹוָלם  ָתא ׁשֶ ְבִרּיָ 'ּכִ ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ם,  תּוב ׁשָ ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָכל יֹום,  ּבְ ִריִכים זֹאת  ּצְ ׁשֶ

ָכל יֹום. ה ּבְ ה ַנֲעׂשֶ ּזֶ ת עז:(, ׁשֶ ּבָ ֲחׁשֹוָכא ְוָהַדר ְנהֹוָרא' )ׁשַ

ֲחִרית, ּוְכָבר ֵהִאיר ַהּיֹום  ת ׁשַ ִפּלַ ל ֶזה קֶֹדם ּתְ י ֲאִני ּכֹוֵתב ּכָ ֶזה, ּכִ ר ְלַהֲאִריְך ּבָ ְוִאי ֶאְפׁשָ
ל  ָנה ַעל ּכָ ַכּוָ ל ּבְ ּלֵ ַרְך ַיַעְזֵרנּו ְלִהְתּפַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶזה, ְוַהּשׁ י ּבָ ן ּדַ יַע. ַעל ּכֵ ה ִהּגִ ִפּלָ ּוְזַמן ַהּתְ

קי"ב(  )תורה  ָבה'  ַלּתֵ ה  ֲעׂשֶ ּתַ 'צַֹהר  ַהּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  ר  ְוָהִעּקָ ְפׁשּוטֹו.  ּכִ ּלֹות  ַהּמִ רּוׁש  ּפֵ ִנים  ּפָ

ִפּלֹוֵתינּו  ַמע ּתְ ַרְך ִיׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ יטּות ְוכּו'. ְוַהּשׁ ְפׁשִ ֱאֶמת ּבִ ּבּור ּבֶ ִנים ַהּדִ ל ּפָ ר ַעל ּכָ ֵהר ְלַדּבֵ ְלִהּזָ

ְמֵהָרה  ַלח  ְוִיׁשְ ַוֲעָמֵלנּו.  ְוָדְחֵקנּו  ָצרֹוֵתינּו  ל  ִמּכָ יֵענּו  ְויֹוׁשִ ְוַיַעְזֵרנּו  יחֹוֵתנּו,  ְוׂשִ ְוָעֵתנּו  ְוׁשַ

ה  ן ַחּנָ ִוד ְצִבי ּבֶ ֲחלּוֵאינּו ּוְלָכל ַמְכאֹוֵבינּו, ּוִבְפָרט ִלְבנֹו ּדָ ַמִים ְלָכל ּתַ ָ ֵלָמה ִמן ַהּשׁ ְרפּוָאה ׁשְ

ָרֵאל. ָאר חֹוֵלי ִיׂשְ תֹוְך ׁשְ ְחֶיה ּבְ ּיִ ׁשֶ

ים ְרפּוָאה  ִהְקּדִ ְפָלָאה ׁשֶ יׁשּוָעתֹו ַהּנִ ַמח ְוָתִגיל ּבִ ִני ֲחִביִבי ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְוִתׂשְ ה ּבְ ְוַגם ַעּתָ
ר ְלָבֵאר ַעד  ְגָמָתם. ְוִאי ֶאְפׁשָ ר ֵאין ּדֻ ֵאּלּו ֲאׁשֶ י ּתֹורֹות ּכָ ִמיֵענּו ִחּדּוׁשֵ ה ְלַהׁשְ ּכָ ַלּמַ

ל ֶאָחד  ין ֶאת ּכָ יטּות ֵהם ְמַחּיִ ְפׁשִ ם ּבִ ְבֵהי ְמרֹוִמים. ַאְך ּגַ רּום ּגָ יִעים ּבְ ָבִרים ַמּגִ ֵהיָכן ַהּדְ

ֶזה. ר ּבָ ַנאי ְלַדּבֵ ָכל ֵעת. ְוָכֵעת ֵאין ּפְ י עֹוָלם ּבְ ַחּיֵ ּבְ

יׁשּוָעְתָך ְמֵהָרה. ֹמַח ּבִ ה ִלׂשְ ִיּסּוֶריָך ּוְמַצּפֶ ְצַטֵער ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמִ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

רמ

ָרֵאל תקצ"ז. ֵני ִיׂשְ ר ּבְ ת קֶֹדׁש ל"ו ְלִמְסּפַ ּבַ ם, יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

לֹום  ֵני ֵביתֹו ׁשָ ִני ְוכּו'. מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. ּוְלָכל ּבְ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ע ַרב. ְוֵיׁשַ

ִוד  יק ּדָ י ַהַיּנִ נֹו, ֶנְכּדִ ִריַאת ּבְ ְמִעי ִמּבְ ׁשָ יב ֶנֶפׁש ּבְ יַעִני. ְוָהיּו ִלי ְלֵמׁשִ ם ִהּגִ ּלָ ָביו ּכֻ ִמְכּתָ
ֲאִריְך ה' ָיָמיו  ּיַ א ׁשֶ ׁש ְלַהּבָ ְחֶיה. טֹוב ְלהֹודֹות ַלה' ַעל ֶהָעָבר, ּוְלַבּקֵ ּיִ ְצִבי ׁשֶ

ים  ה ּוְלַמֲעׂשִ ַנַחת ְלתֹוָרה ּוְלֻחּפָ לֹו ּבְ ֱאֶמת, ְוִיְזּכּו ְלַגּדְ ּתֹוָרה ַוֲעבֹוַדת ה' ּבֶ ַנַחת ּבַ נֹוָתיו ּבְ ּוׁשְ

ׁשּוָקְתָך  ּתְ ֵמעֶֹצם  ַאְך  ָלל,  ּכְ ְלַהֲאִריְך  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  יַע,  ִהּגִ ֲחִרית  ׁשַ ת  ִפּלַ ּתְ ּוְזַמן  טֹוִבים. 

ל ַמה  ָתב ֶזה, ֶאת ּכָ ִבי ֵאָליו. ְוִתְרֶאה ְלהֹוִדיֵעִני ַעל ְיֵדי מֹוֵסר ּכְ ִמְכּתָ י ִלְנטֹות ָיִדי ּבְ ֻהְכַרְחּתִ
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דֹוָלה, ְוֵהן  ַהּכֹל ְלטֹוָבה ּגְ ְקָוה ׁשֶ ם. ְוַלה' ַהּתִ ָמע ׁשָ ה ְוִנׁשְ ר ַנֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ ר ְלהֹוִדיַע ִמּכָ ֶאְפׁשָ ֶ ּשׁ

ה ֲעָזרּונּו ַרֲחָמיו  יֶהם ְוכּו', ַעד ֵהּנָ ּנֵ ר לֹא ְנָתָננּו ֶטֶרף ְלׁשִ רּוְך ה' ֲאׁשֶ יִבין אֹוָתנּו. ּבָ ּצִ ֵהן ַהּמַ

ְגָמָתם,  ר ֵאין ּדֻ ה, ֲאׁשֶ ֵאּלֶ י ּתֹוָרה ּכָ ץ ִחּדּוׁשֵ ֹמַע ּוְלַקּבֵ ִכינּו ִלׁשְ ּזָ ְולֹא ֲעָזבּונּו ֲחָסָדיו ַעד ׁשֶ

ָרֵאל ֲעָבֶדיָך. הּוא ִיְגֹמר  ינּו ְוֹאֶרְך ָיֵמינּו ָלנּו ּוְלדֹורֹוֵתינּו ּוְלָכל ּדֹורֹות ֶזַרע ִיׂשְ ר ֵהם ַחּיֵ ֲאׁשֶ

ַלֲאדֹון  ַח  ּבֵ ְלׁשַ ָעֵלינּו  ְוָכֵעת  מֹו.  ׁשְ ְלַמַען  ַלֲאִמּתֹו  ִויַמֵהר ְלהֹוִדיַע ָהֱאֶמת  ִהְתִחיל,  ֶ ּשׁ ַמה 

ֶזה, ַהחֹוְלִקים ַעל  ּכָ ִמן ַהחֹוְלִקים ַעל ֱאֶמת  יָלנּו  ְוִהְבּדִ ֶחְלקֹו,  ּבְ ִלְהיֹות  ָזִכינּו  ר  ֲאׁשֶ ַהּכֹל 

ַרֵחם ַעל ַעּמֹו  ּיְ מֹותֹו. ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה ׁשֶ ָרֵאל ּכְ י ֵאין ִנְמָצא אֹוֵהב ִיׂשְ ל ַעְצָמם. ּכִ ַחּיּוָתם ׁשֶ

צּו ַעל  גּו ַעל ֶהָהִרים ִויַקּפְ ְיַדּלְ י ָהֱאֶמת הּוא ֶאָחד. ְוִאם  ם ָהֱאֶמת, ּכִ ֻכּלָ ְוָיִאיר ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ

י ֵכן ָהֱאֶמת  לֹום, ַאף ַעל ּפִ ַמִים ִלְסּתֹר ָהֱאֶמת ַחס ְוׁשָ ָ ָבעֹות, ְוַיֲאִריכּו ְלׁשֹוָנם ַעד ַלּשׁ ַהּגְ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ְיָקא, ּכְ ְצַמח", ֵמֶאֶרץ ּדַ ּכֹון ָלַעד", "ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ּתִ ַפת ֱאֶמת ּתִ ֵעד ְלַעְצמֹו, "ּוׂשְ

ָרֵאל ְנתּוִנים ַעד  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ַהְינּו ּכְ ְיָקא. ּדְ ה א, ט( "ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ", ִמן ָהָאֶרץ ּדַ מֹות ַרּבָ ְדָרׁש )ׁשְ ּמִ ּבַ

ְבָקה ָלָאֶרץ  נּו ּדָ ָחה ֶלָעָפר ַנְפׁשֵ י ׁשָ ים מד, כו( "ּכִ ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ ְיָקא ַיֲעֶלה ְוכּו'. ּוְכמֹו ׁשֶ ָהָאֶרץ ָאז ּדַ

ְטֵננּו קּוָמה ֶעְזָרָתה ָלנּו" ְוכּו'. ּבִ

דֹול, ַעד  ַצר ְוַהּדַֹחק ַהּגָ בֹות ִמּתֹוְך ַהּמֵ ּגָ ַצר ְורֹוֶאה ִנְפְלאֹות ה' ִויׁשּועֹות ִנׂשְ ְבֵרי ַהּקֹוֵרא ִמּמֵ ּדִ

ַרְך.  ַחְסּדֹו ִיְתּבָ דֹוָלה ּבְ ה ִליׁשּוָעה ּגְ ָכל ֵלב ּוְמַצּפֶ ֱאֶמת ּבְ ֶהם ּבֶ ֹמַח ּבָ ּזֹוִכים ִלׂשְ ׁשֶ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

רמא

ִסיָון תקצ"ז. ם, יֹום ב' ט ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִני ׁשֶ ֲאהּוִבי ּבְ

דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ֶהָעַבר.  בּועֹות ַהּקָ ָ ַחג ַהּשׁ ַמע ּבְ ה ְוִנׁשְ ר ַנֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ ח ֶאת ּכָ ּכַ ׁשְ ְזֹכר ַאל ּתִ
ְלַבְבֶכם ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד  ִזים ּבִ ַרּמְ ּמְ ֵהם ָהְרָמִזים ׁשֶ ַדִים ׁשֶ ָך ֵהיֵטב ֶאל ַהּיָ ים ִלּבְ ְוׂשִ

ה. ַוֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמֹאד. ְוֶחְדַות ה'  ְכָתב ּוְבַעל ּפֶ ְעָין ַהּנֹוֵבַע ּבִ ָבֵרינּו ַהּנֹוְבִעים ִמּמַ ַעל ְיֵדי ּדְ

ָכל ֵעת. ַרק ֲחַזק ֶוֱאָמץ. ֶכם ּבְ ִיְהֶיה ָמֻעּזְ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך. ָנָתן ִמּבְ ּדִ
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רמב

ַהֲעלְֹתָך תקצ"ז ֶנעְמרֹוב. ם, יֹום א' ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. ִני ַהּוָ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ ים ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ּבְ לֹום ְוַחּיִ ׁשָ

ְך ְלָמֳחָרתֹו,  ה ְזהּוִבים. ַאַחר ּכָ לׁשָ ִליַח ִעם ׁשְ ָ בּוַע ֶהָעַבר ַעל ְיֵדי ַהּשׁ ׁשָ י ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ֵביִתי, ְוָאַמר  ה ֶאְצְלֶכם, ְוָהָיה ּבְ ב ַעּתָ עהִרין ַהּיֹוׁשֵ ׁשֶ ְרׁשֹון ִמּטְ י ּגֵ ָהָיה ּפֹה ַרּבִ

ה  ּנָ ָהָיה ָצִריְך טֹוָבִתי. ְוׁשִ ְפָרט ׁשֶ ֳהַרִים ַיֲחזֹר ְוָיבֹוא ְלֵביִתי, ּבִ ַנת ַהּצָ ַאַחר ׁשֵ ָעִמים ׁשֶ ה ּפְ ּמָ ּכַ

ּגֶֹדל  יֹוֵדַע  ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַאַחר  ה,  ָעׂשָ ָיֶפה  ּלֹא  ׁשֶ לֹו  ְוֹתאַמר  ֲעַדִין,  ְרִאיִתיו  ְולֹא  ָברֹו  ּדְ

ַרְך, ְוָהָיה  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ה הּוא ָצִריְך ְלטֹוָבִתי ּבְ ַבי. ְוַגם ַעּתָ ִמְכּתָ יִתי לֹו ּבְ ָעׂשִ ַהּטֹוָבה ׁשֶ

ם ָהָיה ַמְפִסיד ָהֲעָגָלה  י קֶֹדם ְנִסיָעתֹו, ַאף ִאם ּגַ ִנים ִעּמִ ב ְלִהְתָראֹות ּפָ ָראּוי לֹו ְלִהְתַעּכֵ

ָהָיה ֻמְכָרח ִלי ָאז ְמֹאד ְלטֹוָבְתָך.  ֶרת ַעל ָידֹו ׁשֶ ה ִלְכּתֹב ְלָך ִאּגֶ י ֲאִני ָהִייִתי ְמַצּפֶ ָצא. ּכִ ּמָ ׁשֶ

דּוַע ָלֶכם  ּיָ ֵנס ְלֵביִתי, ּכַ רֹוִצים ִלּכָ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ִניעֹות ּבְ ָכל ֶזה ָאנּו רֹוִאים ִרּבּוי עֶֹצם ַהּמְ ַאְך ּבְ

ּלֹא  ֵדי ׁשֶ ִמּיּות, ּכְ ַגׁשְ ל טֹוָבִתי ּבְ ל ְלַקּבֵ ֵ ְתַרּשׁ ּנִ ְדעּו ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ַעד ׁשֶ ה ּתֵ ְקָצת, ְויֹוֵתר ִמּזֶ

ל ְקֵפָדִתי הּוא  י ּכָ ֲאִני מֹוֵחל לֹו ַהּכֹל, ּכִ י ֵכן ּתֹאַמר לֹו ׁשֶ רּוָחִנּיּות ָלֶנַצח. ַאף ַעל ּפִ ל ּבְ ְיַקּבֵ

י  ֱאֶמת, ּכִ ם יֹוֵתר ִאם ָחֵפץ ּבֶ ה ִיְרֶאה ְלִהְתַחּכֵ ִהְפִסיד, ְוֶהָעָבר ַאִין. ַעּתָ ַרק ַעל טֹוָבתֹו ׁשֶ

ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות, לֹא  ַגׁשְ אּוַכל ַלֲעׂשֹות ְלטֹוָבתֹו ּבְ ֶ ה, ּוַמה ּשׁ ִחּלָ ַבּתְ ה ּכְ ם ַעּתָ ֲאִני אֹוֲהבֹו ּגַ

ְוֵאין  ה.  ַיֲעׂשֶ ֵעיֵני ה'  ּבְ ְוַהּטֹוב  ְלַעְצמֹו,  ִיְבַחר  ְוהּוא  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ַהּטֹוב  ֶאְמַנע 

ל ֶזה ְלטֹוָבתֹו  י ּכָ ַתְבּתִ ֱאֶמת, ּכָ ֶזה, ַאְך ֵמַאֲהָבתֹו ּוֵמַאֲהַבת ֲאבֹוָתיו אֹוֲהֵבינּו ּבֶ ְלַהֲאִריְך ּבָ

ְולֹא  ְלָקֵרב  ִעּמֹו,  ר  ְלַדּבֵ ֵאיְך  ִבינּו  ּתָ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ְוֵרֶעיָך  ה  ְוַאּתָ ִבין.  ַלּמֵ ְוַדי  ית  ָהֲאִמּתִ

ַלח  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ִלְפֵני ה'  יֵחנּו  ׂשִ ּפְֹך  ִלׁשְ י ִאם  ּכִ ָלנּו  ֵאין  ה ַעל אֹודֹוֶתיָך  ְוִהּנֵ לֹום.  ְוׁשָ ְלַרֵחק ַחס 

ְמֵהָרה,  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ְלֵאיָתָנם  יֵבם  ִויׁשִ ְחיּו,  ּיִ ׁשֶ ָך  ּוְלִבּתְ ְלִבְנָך  ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  ֵלָמה  ׁשְ ְרפּוָאה 

ים  ה ּוְלַמֲעׂשִ ָלם ְלתֹוָרה ּוְלֻחּפָ ל ִמיֵני ַמֲחָלה ּוְכֵאב ּוֵמחּוׁש. ְוִתְזּכּו ְלַגּדְ ה ִמּכָ יֵלם ֵמַעּתָ ְוַיּצִ

ל ַמה  ּלֹא ִיְרּפּו ָיֶדיָך ִמּכָ ְצָך ׁשֶ ְקָך ּוְלַאּמֶ ן ְיִהי ָרצֹון. ּוְלַחּזֶ ִנים ָאֵמן ּכֵ טֹוִבים ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ

ֲעבֹר  ּיַ ֶהְכֵרַח ׁשֶ ּבְ י ְלהֹוִדיֲעֶכם ׁשֶ ְמּתִ ה, ְוִהְקּדַ ה ַהְרּבֵ ֶזה ַהְרּבֵ ְרנּו ּבָ ּבַ ר ּדִ ּבֵ עֹוֵבר ָעֶליָך, ּדַ ֶ ּשׁ

ְוֵאין  ְוכּו',  ד"  יּוּלָ ְלָעָמל  י ָאָדם  "ּכִ לֹום.  ְוׁשָ ְוִיּסּוִרים ַחס  ָחִדים  ּפְ ִמיֵני  ה  ַהְרּבֵ ַעל ָהָאָדם 

י ְוכּו'. יק ָהֲאִמּתִ ּדִ כַֹח ַהּצַ ה. ְוַהּכֹל ּבְ ַרְך ּוְלַהּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ם ִיְתּבָ ֵ י ִאם ְלַהּשׁ ָמנֹוס ּכִ

ה  ְתַהּוָ ּנִ ם ְקָצת ִמּגֶֹדל ָהַרַעׁש ָעֵלינּו ׁשֶ ַמְעּתֶ ָתם ׁשְ ַני ְוַאַחי ַוֲחֵבַרי, ִמן ַהּסְ ְוִהּנֵה ֲאהּוַבי ּבָ
ֵביִתי,  ָהיּו ּבְ ים ׁשֶ ֵני ֲאָנׁשִ יִתי ֶאת ׁשְ ֶכף ְלָגֵרׁש ִמּבֵ י ּתֵ ּפֹה ַאַחר ְנִסיַעְתֶכם. ְוֻהְכַרְחּתִ

י ִאם  ת קֶֹדׁש ּכִ ּבַ בֹוא ָאָדם ְלֵביִתי ַעל ׁשַ ּיָ ה ָחִליָלה ׁשֶ ֶרְסֶלב ורא"י, ְוַגם ַעּתָ י ַנְחָמן ִמּבְ ַרּבִ
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ן ַהּכֹל ְמֵהָרה.  ַרְך ְיַרֵחם ִויַתּקֵ ם ִיְתּבָ ֵ לֹום. ַהּשׁ ְמְסרּו ַחס ְוׁשָ ּיִ ֲאִרים ׁשֶ י ִמְתּפָ יֵמי ַהֹחל, ּכִ ּבִ

ָחִדים  ּפְ ִלי  ָהָיה  ָעְברּו  ׁשֶ לּו  ַהּלָ ִמים  ּיָ ּבַ ַאְך  ָקרֹוב,  ּבְ ְלטֹוָבה  ְך  ִיְתַהּפֵ ַהּכֹל  ׁשֶ ַלה'  יִתי  ְוִקּוִ

ָהָיה  ַער ׁשֶ י ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ּוִמּגֶֹדל ַהּצַ ּלִ ִריָאה ֵמַהחֹוַלַאת ׁשֶ ַקו ַהּבְ דֹוִלים. ְוַגם לֹא ָהִייִתי ּבְ ּגְ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶזה  ל  ּכָ ְוַעל  ְרָנָסה.  ַהּפַ ֲחקּות  ּדַ ַבד  ִמּלְ ְחיּו,  ּיִ ׁשֶ ֶניָך  ּבָ ֵמִעְנַין  ֶביָך  ְכּתָ ִמּמִ ִלי 

ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ה  ַעּתָ ם  ּגַ ִלְברַֹח  לּו  ַהּלָ ִמים  ּיָ ּבַ ם  ּגַ מֹוִני  ּכָ ְלָעֵיף  ְרֶזל  ּבַ ּכַֹח  ְוָנַתן  ֶעְזִרי  ּבְ

ָחִדים  ִמּפְ ִמיד  ּתָ יֵלִני  ּצִ ּיַ ׁשֶ ֲעַדִין  ה  ְמַקּוֶ ֲאִני  ּוְלַחְסּדֹו  ה,  ֵהּנָ ַעד  יַלִני  ִהּצִ דֹול  ַהּגָ ּוְבַחְסּדֹו 

יֵקי  לֹום ְמֵהָרה, ְלַמֲענֹו ּוְלַמַען ַצּדִ יֵבִני ְלֵביִתי ִלְבֶרְסֶלב ְלׁשָ ָגִעים, ִויׁשִ ל ִמיֵני ּפְ נֹות ּוִמּכָ ְוַסּכָ

ְמָחה  ׂשִ ה ָלֵקל ֲאִני ּבְ ִהּלָ ה ּתְ בֹוד ְוכּו'. ְוַגם ַעּתָ ן ּכָ ְמָך ּתֵ י ְלׁשִ ָהֱאֶמת. לֹא ָלנּו ה' לֹא ָלנּו ּכִ

ר  יֶהם, ַוֲאׁשֶ ּנֵ ּלֹא ְנָתָננּו ֶטֶרף ְלׁשִ רּוְך ה' ׁשֶ נּו, ּבָ י ְוִעּמָ ה ִעּמִ ר ָעׂשָ ל ַהֶחֶסד ֲאׁשֶ ְקָצת ַעל ּכָ

ָכל  נּו ּבְ ה ִעּמָ ר ַנֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ חּו ּכָ ּכְ ׁשְ ֶכם. ַרק ִחְזקּו ְוִאְמצּו ְוַאל ּתִ ּלְ י ְוִעם ּכֻ ָעִתיד ַלֲעׂשֹות ִעּמִ

ָכל יֹום  ל ֶאָחד ְוֶאָחד. ּבְ ה ִעם ּכָ ֲעׂשָ ּנַ ְכָלל, ּוִבְפָרִטּיּות ַמה ׁשֶ ָנה ּבִ בּוַע ּוְבָכל ׁשָ יֹום ּוְבָכל ׁשָ

ָדם. יֵלנּו ִמּיָ רּוְך הּוא ַמּצִ דֹוׁש ּבָ עֹוְמִדים ָעֵלינּו, ְוַהּקָ

ַע  סּוק )דברים ג, כח( "ְוַצו ֶאת ְיהֹוׁשֻ ִמְדָרׁש )במדבר רבה ז, ו( ַעל ּפָ "ל ָרִאיִתי ּבְ יֹום ה' ַהּנַ ְוִהּנֵה ּבְ
ִקין  ִלְמֻחּזָ א  ֶאּלָ ִקין  ְמַחּזְ ֵאין  ׁשֶ ָלַמְדנּו  נּו  ְרּכֵ ּדַ ְלִפי  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ֵצהּו"  ְוַאּמְ ֵקהּו  ְוַחּזְ

ְך ְקָצת  ּיָ ַרְך. ְוהּוא ׁשַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ר ּבְ ה ְלַדּבֵ ֶזה ַהְרּבֵ א ִלְמזָֹרִזין. ְוֵיׁש ִלי ּבָ ְוֵאין ְמָזְרִזין ֶאּלָ

ָאסּור ִלְהיֹות ָעֵצל ּוְרֵפה ָיַדִים ַרק  קּות ׁשֶ בּועֹות ֶהָעַבר ִמּגֶֹדל ַהִהְתַחּזְ ׁשָ ְרנּו ּבְ ּבַ ּדִ ֶ ְלַמה ּשׁ

ַעת ָהֲאִכיָלה.  ׁשְ ל ֶהָאַרת ָהָרצֹון ּבִ ְרָנָסה ּוְלַקּבֵ יְך ּפַ ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ְלַהְמׁשִ ק ְוכּו', ׁשֶ ְלִהְתַחּזֵ

ַאף ַעל  "ל ׁשֶ ְדָבֵרינּו ַהּנַ לּול ּבִ ִקין. ְוֶזה ּכָ א ִלְמֻחּזָ ִקין ֶאּלָ ֵאין ְמַחּזְ "ל ְמבָֹאר ׁשֶ ְדָרׁש ַהּנַ ּמִ ַאְך ּבַ

קּות  ִהְתַחּזְ יק ָהֱאֶמת ּבְ ּדִ ה ַעל ְיֵדי ַהּצַ ק אֹוָתנּו ַהְרּבֵ דֹול ְמַחּזֵ ַחְסּדֹו ַהּגָ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ י ׁשֶ ּפִ

נּו  י ֲעַדִין ה' ִאּתָ ים, ּכִ דֹוׁשִ ְרָמָזיו ַהּקְ ַעם ּבִ ָכל ּפַ ז ָלנּו ּבְ עּור, ּוַמְרֶאה ָלנּו ּוְמַרּמֵ ִלי ׁשִ ִנְפָלא ּבְ

י ֵכן  יָראּום. ַאף ַעל ּפִ נּו ַאל ּתִ י ה' ִאּתָ ָלל ּכִ נּו ְוכּו', ְולֹא ִניָרא ְולֹא ֵנַחת ְולֹא ִנְפַחד ּכְ ְוִעּמָ

ר  ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ַעְצמֹו,  ּבְ הּוא ָחָזק  י ִאם ִמי ׁשֶ ּכִ ה  קּות ַהּזֶ ל ַהִהְתַחּזְ ּכָ ל  ר ְלַקּבֵ ִאי ֶאְפׁשָ

"ל ֵאין  ַהּנַ ְדָרׁש  ַהּמִ ְבֵרי  ּדִ ְוכּו'. ְוהּוא  ֵליַמְזְלִניק  ׁשְ ּקֹוִרין  ׁשֶ ָיַדִים  ּוְרֵפה  ִלְבִלי ִלְהיֹות ָעֵצל 

ֵאּלּו  אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ַרְך.  ִיְתּבָ ִנְפְלאֹוָתיו  ְרֵכי  ִמּדַ הּוא  ּוֶבֱאֶמת  ְוכּו'.  ִקין  ִלְמֻחּזָ א  ֶאּלָ ִקין  ְמַחּזְ

ְיֵדי  ַעל  קּות  ִהְתַחּזְ ִלּבֹו  ּבְ ִאיר  ּמֵ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ כַֹח  ּבְ ַרק  אי הּוא  ַוּדַ ּבְ ַעְצָמן  ּבְ ִקין  ַהְמֻחּזָ

יק ָהֱאֶמת.  ּדִ ַרְך ּוֵמַהּצַ ּנּו ִיְתּבָ ן ַהּכֹל ִמּמֶ קּות, ְוִאם ּכֵ ל ַהִהְתַחּזְ ַעל ָידֹו ּכָ יק ָהֱאֶמת ׁשֶ ּדִ ַהּצַ

ֵליַמְזְלִניק ַחס  ַעְצמֹו, ְולֹא ִיְהֶיה ׁשְ ק ּבְ ְתַחּזֵ ּיִ ֶהְכֵרַח ׁשֶ ִחיָרה ּבְ ַעל ּבְ י ֵכן ָהָאָדם ַהּבַ ַאף ַעל ּפִ

לּוִיים ֶזה  ֵהם ּתְ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ ּמָ ׁש ּכַ ּיֵ ְדָבָריו ַז"ל )תורה רע"א( ׁשֶ תּוב ּבִ ּכָ ֶ ְכַלל ַמה ּשׁ לֹום. ְוֶזהּו ּבִ ְוׁשָ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי רמבִמְכּתְ

<חודש>

שסא ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

ר  ם ְמַדּבֵ ה. ְוַגם ׁשָ ה ִמּזֶ ְרנּו ַהְרּבֵ ּבַ ּדִ ֶ דּוַע ָלֶכם ַמה ּשׁ ּיָ ֶזה, ְוֵאין יֹוְדִעים ֵמֵהיָכן ַהַהְתָחָלה, ּכַ ּבָ

"ל. קּות ַהּנַ ִחיַנת ִהְתַחּזְ הּוא ּבְ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ְלִעְנַין ַעּזּות ּדִ

ל  ּכָ ֵהיֵטב  ְוָתִבינּו  ה,  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ְלָכל  ֵהיֵטב  ְלַבְבֶכם  ימּו  ׂשִ ְוֵרַעי,  ַאַחי  ַני  ּבָ ה  ְוַעּתָ
ַמה  ְבָכל  ק  ְלִהְתַחּזֵ ֵאיְך  נּו,  ִלּבֵ ּבְ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ָלנּו  ִזין  ַרּמְ ּמְ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָהְרָמִזים 

ּוִבְפָרט,  ְכָלל  ּבִ ּוְמזֹוֵני.  י  ַחּיֵ ָבֵני  ּבְ ָוֶנֶפׁש ּוָממֹון,  גּוף  ּבְ ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות,  ַגׁשְ ּבְ עֹוֵבר ָעֵלינּו  ֶ ּשׁ

ַאֲהָבִתי  ַחת  "ּתַ ָבר,  ּדָ ִלי  ּבְ ם  ִחּנָ ּבְ עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ֹוְנִאים  ַהּשׂ ְוִרּבּוי  ּוַמֲחלֶֹקת,  לֹום  ׁשָ ִעְנַין  ּבְ

ִמּיּות  ַגׁשְ י ְמֹתם, ּבְ ף ֶרֶגל ְוַעד רֹאׁש ֵאין ּבִ ְטנּוִני" ְוכּו', ַוֲאִני ָעִני ְוכֹוֵאב ְוָנגּוַע ְוכּו', ִמּכַ ִיׂשְ

ָיֵבׁש  ְוכּו',  ַעְצמֹוָתי  ל  ּכָ ְרדּו  ְוִהְתּפָ י  ְכּתִ ּפַ ִנׁשְ ִים  ּמַ "ּכַ ים כב, טו(  ִהּלִ )ּתְ תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ְורּוָחִנּיּות, 

ּוִמי  ֲאַנְחנּו.  נֹאַמר  ֵאיְך  זֹאת  ּכָ ָאַמר  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ְוִאם  ְוכּו',  ּכִֹחי"  ֶחֶרׂש  ּכַ

ָמה ְלַהֲחיֹות ַנְפׁשֹו,  ְמַעט ֵאין ּבֹו רּוַח ּוְנׁשָ ְמַעט ּכִ ּכִ ֱאֶמת, ַעד ׁשֶ ַנְפׁשֹו ּבֶ ל זֹאת ּבְ יׁש ּכָ ְרּגִ ּמַ ׁשֶ

יב ֶאל  י, "זֹאת ָאׁשִ ִלּבִ ִזים ּבְ ן ּוְמַרֵחם ָעַלי ּוְמַרּמְ ם ּכֵ ַבר ָעַלי ּגַ י ֵכן ֲעַדִין ַחְסּדֹו ּגָ ְוַאף ַעל ּפִ

ַהֲחָסִדים  ׁשֶ ְוכּו'.  ָקִרים"  ַלּבְ ים  ֲחָדׁשִ ְוכּו',  ָתמּו  לֹא  י  ּכִ ה'  ַחְסֵדי  אֹוִחיל,  ן  ּכֵ ַעל  י  ִלּבִ

ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ֶזה  ּבָ ה  ַהְרּבֵ ְרנּו  ּבַ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ יֹום,  ָכל  ּבְ ים  ׁשִ ִמְתַחּדְ

ל ִלּבֹו. ְוַדְיָקא ַעל ְיֵדי ֶזה  ַרְך ְלָפֵרׁש ְלָפָניו ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ יחֹו ִלְפֵני ַהּשׁ ּפְֹך ֲעַדִין ׂשִ ִקים ִלׁשְ ִמְתַחּזְ

ְתַרֵחק  ּנִ ֵלָמה, ֵמֲחַמת ׁשֶ ַעְצמֹו עֶֹצם ִרחּוקֹו ִמיׁשּוָעה ׁשְ רֹוִאים ּבְ ׁשֶ יָחתֹו, ּכְ ְיכֹוִלים ְלָפֵרׁש ׂשִ

ה ֵמעֹודֹו ַעד  ה ְוַכּמָ ּמָ ֵאיָנם עֹוִלים ָיֶפה ֶזה ּכַ יו ׁשֶ ַרְך ַעל ְיֵדי ַמֲעׂשָ ם ִיְתּבָ ֵ ְמֹאד ְמֹאד ֵמַהּשׁ

בֹודֹו ַוֲעַדִין  י ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ק ַעְצמֹו ַעל ְיֵדי ָהְרָמִזים ּכִ י ֵכן ְמַחּזֵ ה, ְוַאף ַעל ּפִ ַהּיֹום ַהּזֶ

ְבָעה  ׁשִ ֶפׁש ּבְ יִבין ֶאת ַהּנֶ ׁשִ ים ַהּמְ ה ִמיֵני ַמְטַעּמִ ַכּמָ קּות ּבְ ָאר ִמיֵני ִהְתַחּזְ ה' ֶאְצלֹו ְוכּו', ּוׁשְ

ְרָמָזיו  ְיֵדי  ַעל  טֹוב  ִיְמָצא  ְמֹאד  ְמֹאד  ַוֲעֵיָפה  ְיֵגָעה  ּוְצֵמָאה  ְרֵעָבה  ְוֶנֶפׁש  ַטַעם,  ִמיֵני 

ׁש  ִמים, ּוַמּמָ יַח ִאּלְ ַחְסּדֹו הּוא ֵמׂשִ ר ּבְ ים ְוַהֲחָזִקים, ַעד ֲאׁשֶ ּיִ ְפָלִאים ְוַהּנֹוָרִאים ָהֲאִמּתִ ַהּנִ

ל  ּכָ ָמֵלא  ֶפה  ּבְ ר  ְלַדּבֵ יו  ּפִ ִלְפּתַֹח  כֹוִלין  ּיְ ׁשֶ ַעד  ָפַתִים,  ׂשְ ִניב  ּובֹוֵרא  ם  ָלִאּלֵ ה  ּפֶ ם  ׂשָ

ם  ֵ קֹו ַהּשׁ ק ַעְצמֹו יֹוֵתר, ְמַחּזְ ַחּזֵ ּמְ ֶ ּשׁ ַרְך. ְוָכל ַמה  ִיְתּבָ יָחתֹו ְלָפָניו  ּוְלָפֵרׁש ׂשִ ִהְצָטְרכּותֹו, 

ּזֹוִכין  ׁשֶ ַעד  ְלטֹוָבה  ֲחִליָלה  חֹוֵזר  ְוֵכן  ה;  ְמֻרּבָ טֹוָבה  ה  ִמּדָ י  ּכִ ְפַלִים,  ּכִ ִכְפֵלי  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ

יֹום ֶאָחד,  ָעִמים ּבְ ה ּפְ ּמָ ָכל יֹום, ְוִלְפָעִמים ּכַ י ֵכן ּבְ ַרְך. ֲאָבל ַאף ַעל ּפִ ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתּבָ

ַעם  ָכל ּפַ יעֹו ּבְ "ל, ַוה' יֹוׁשִ קּות ַהּנַ ל ַהִהְתַחּזְ ימֹות ִמּכָ ק ֵמָחָדׁש ְוִלְזּכֹר ָהְרׁשִ ְצִריִכין ְלִהְתַחּזֵ

ֱאֶמת ָיִבין ֵמֵאָליו ְרָמִזים  ֵפרּוׁש, ַרק ֶהָחֵפץ ּבָ ל ֶזה ּבְ ר ְלָבֵאר ּכָ ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ. ְוִאי ֶאְפׁשָ

לֹום, ַרק ִלְהיֹות ִאיׁש  ֵליַמְזְלִניק ַחס ְוׁשָ ה ִלְבִלי ִלְהיֹות ׁשְ ְזּכֶ ּיִ ל ֶזה, ַעד ׁשֶ ה ִמּכָ טֹוִבים ַהְרּבֵ

יְך  ְמׁשִ ּיַ ׁשֶ ַעד  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָלה  ְמׁשָ ַהּמֶ ּבְ ֵחֶלק  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַדְעּתֹו  ּבְ יץ  ְוַאּמִ ְוָחָזק  ּוְמזָֹרז  ַחִיל 
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ָאַרת  ַהׁשְ ִקּיּום  הּוא  ׁשֶ ָהֲאִכיָלה  ַעת  ׁשְ ּבִ ָהָרצֹון  ְלֶהָאַרת  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַעד  ירּות,  ַוֲעׁשִ ְרָנָסה  ּפַ

ֶזה. ַרְך ּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ְרנּו ּבְ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ַעת ּכַ ַהּדַ

ֱאֶמת ָלֶנַצח. ְבֵרי ֲאִביֶכם ְואֹוַהְבֶכם ּבֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

קּו  ה, "ִחּזְ ָבִרים ָהֵאּלֶ ֶכם ֶנֶאְמרּו ּדְ ה. ְלֻכּלְ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ַרב ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
מֹו  ׁשְ ֲעבּור  ּבַ ַעּמֹו  ִיּטֹשׁ ה' ֶאת  י לֹא  "ּכִ ַהְמַיֲחִלים ַלה'".  ל  ּכָ ְלַבְבֶכם  ְוַיֲאֵמץ 

ָרֵאל  ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ַרְך יֹוֵדַע עֶֹצם ַאֲהָבֵתנּו ֶאת ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ י ַהּשׁ דֹול" ְוכּו' )שמואל א' יב, כב(. ּכִ ַהּגָ

ְפֵתי  ָאַלְמָנה ׂשִ ם, "ּתֵ ִחּנָ ׁש ְמַחְרֲחֵרי ִריב ּבְ ּיֵ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ חּות, ּוַמה ּנַ רּוַע ְוַהּפָ ָטן ְוַהּגָ ֲאִפּלּו ַהּקָ

ֵרי  ִחיַנת ֶהָאַרת ָהָרצֹון ְוכּו'. ַאׁשְ ְיָקא, ּבְ " ְוכּו', 'ָמה' ּדַ ר ָצַפְנּתָ ֶקר ְוכּו'. ָמה ַרב טּוְבָך ֲאׁשֶ ׁשָ

ים  דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ ִנים ּבִ ל ּפָ ל ֶזה ַעל ּכָ ֵרי ֵעיַנִים ָהרֹוִאים ֶאת ּכָ ל ֶזה ַאׁשְ ְמעּו ּכָ ָ ּשׁ ָאְזַנִים ׁשֶ

ּכֹון ָלַעד" ְוכּו'. ַפת ֱאֶמת ּתִ אי ָיִבינּו ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, "ׂשְ ַוּדַ ֵעין ֱאֶמת. ּבְ ּבְ

בֹו עֹוד  , ְוֵהִביא ִמְכּתָ יּהַ ַעל ַמּגִ י ַיֲעקֹב ֲחַתן ַהּבַ א ְלֵביִתי ַרּבִ ִבי ֶזה, ּבָ ְתִבי ִמְכּתָ ַאַחר ּכָ
ַלֲעסֹק  רֹוָצה  ּזּוָגתֹו  ֶ ּשׁ ַמה  ְפָרט  ּבִ בֹו,  ְכּתָ ִמּמִ ַצַער  ִלי  ָהָיה  ָתם  ּוֵמַהּסְ ַעם.  ַהּפַ

ְצִריִכין  ֶזה  ְוַגם  ַהּכֹל,  ַעל  יְבָך  ַלֲהׁשִ י  ְמּתִ ִהְקּדַ ּוְכָבר  מֹוִעיל.  ֶהם  ּבָ ֵאין  ֶהֶבל  טּוִתים  ׁשְ ּבִ

ל  ים ׁשֶ ְרפּואֹות ּוְלָחׁשִ טּוִתים ּבִ ׁשְ רֹוִצים ַלֲעסֹק ּבִ ים, ׁשֶ ׁשִ ַעת ֶהָהמֹון ְוַהּנָ ְלּבּול ּדַ ִלְסּבֹל, ּבִ

ַרת  ב ְלַכּפָ י ֵאין ׁשּום ַצַער ֶנֱאָבד, ְוַהּכֹל ֶנֱחׁשָ ר ָעוֹון, ּכִ ם ֶזה ְמַכּפֵ י ּגַ ֶהֶבל. ְוַהּכֹל ְלטֹוָבה, ּכִ

ה ִמִיּסּוֶריָך,  דֹול ַוֲאִני ִמְצַטֵער ַהְרּבֵ ְחֶיה, ִאם ָאְמָנם ַצַעְרָך ּגָ ּיִ ִני ׁשֶ ּבְ ן ֲאהּוִבי  ָעוֹון. ַעל ּכֵ

אי.  ַער יֹוֵתר ִמּדַ יל ַהּצַ ה ַמְגּדִ יֹוֵתר, ְוַאּתָ ה ַמֲחִמיר ּבְ ל ֶזה ַאּתָ ַרְך ְיַרֵחם, ִעם ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ָרה ַעְצָמּה,  תֹוְך ַהּצָ ָרה, ְוִלְמצֹא ַהְרָחָבה ּבְ ַער ְוַהּצָ ָבֵרינּו ֵהם ְלַמֵעט ּוְלַהְקִטין ַהּצַ ְוָכל ּדְ

ל  יל ּכָ ַעם ְלַהְגּדִ ָכל ּפַ ָך ּבְ ְרּכְ ה ּדַ ר ִהְרַחְבּתָ ִלי )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן קצ"ה(, ְוַאּתָ ּצָ סּוק ּבַ ַתב ַעל ּפָ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ר  ִאי ֶאְפׁשָ ָעְברּו ָעֶליָך, ׁשֶ ְמַעט ָיֶמיָך ׁשֶ ה רֹוֶאה ּבִ ָבר ַאּתָ ּכְ ְפָרט ׁשֶ אי. ּבִ ִמיֵני ַצַער יֹוֵתר ִמּדַ

ָכל  ּבְ ע ׁשֶ ְנָיָנא ע"ז( "ּדַ ם ּתִ ֵפרּוׁש )ׁשָ נּו ַז"ל ּבְ ָאַמר ַרּבֵ ָכל יֹום, ּוְכמֹו ׁשֶ ְמַעט ּבְ ּסּוִרים ּכִ ֵלט ִמּיִ ְלִהּמָ

ה רֹוֶאה ּגֶֹדל  ָרֵאל ְוכּו'", ְוַגם ֵמֲאֵחִרים ַאּתָ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ֲעבֹר ֵאיֶזה ַצַער ַעל ּכָ ּיַ יֹום ָצִריְך ׁשֶ

ַער  יל ַהּצַ ן ֵאין ְלַהְגּדִ ל ֶאָחד. ַעל ּכֵ עֹוְבִרים ַעל ּכָ ָגִעים ּוִמיֵני ַצַער ּוְדָאגֹות ְוִיּסּוִרים ׁשֶ ַהּפְ

ָרה ַעְצָמּה ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ְוַעל  תֹוְך ַהּצָ ר ִלְמצֹא ַהְרָחָבה ּבְ ּבֵ א ְלִהְתּגַ ַרּבָ אי, ַרק ַאּדְ יֹוֵתר ִמּדַ

ל  ַרֲחָמיו ִמּכָ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ יְלָך ַהּשׁ ּצִ ּיַ א, ׁשֶ ְיָקא ְלהֹודֹות ַלה' ַעל ֶהָעַבר ְוִלְצעֹק ְלַהּבָ ְיֵדי ֶזה ּדַ

ָך ְמֵהָרה ָאֵמן  ֵלָמה ְלִבְנָך ּוִבּתְ ַלח ְרפּוָאה ׁשְ מּוָרה, ְוִיׁשְ ָרה ִלְרָוָחה ּגְ ִמיֵני ַצַער. ְויֹוִציֲאָך ִמּצָ
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ִאי  ְפָרִטּיּות  ּבִ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ּשׁ ּוַמה  ְקָצת.  יָך  הֹוַדְעּתִ ָבר  ּכְ ֹפה,  ּדְ ָהַרַעׁש  ְואֹודֹות  ָרצֹון.  ְיִהי  ן  ּכֵ

ִמּיּות,  ַגׁשְ ּבְ ם  ּגַ ְוֵהם ָהרֹב  נּו,  ִאּתָ ֲחִזיִקים  ּמַ ׁשֶ ים  ַרּבִ ִנְמָצִאים  ה ָלֵאל  ִהּלָ ּתְ ְלָבֵאר.  ר  ֶאְפׁשָ

י  ָלא ָתָגא. ְוַגם ָהַעּזֵ א, ַמְלכּוָתא ּבְ רּוָחִנּיּות. ַאְך ַעּזּות ְוֻחְצּפָ נּו ְוכּו' ּבְ ר ִאּתָ ים ֲאׁשֶ ַבד ַרּבִ ִמּלְ

ה  ַרְך ִמְתַאּוֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ַעם. ֲאָבל ֲאִני רֹוֶאה ּבְ ָכל ּפַ ַעְצָמם ִמְתָחְרִטים ּבְ ִנים ּבְ ּפָ

ל  ּלֵ יֵרנּו ְלִהְתּפַ ֵדי ְלַהְזּכִ ה, ַהּכֹל ּכְ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ַעם ַמה ּשׁ ָכל ּפַ ה ּבְ ִביל ֶזה ַנֲעׂשֶ ֵתנּו, ּוִבׁשְ ם ִלְתִפּלָ ּגַ

ה ְיסֹוד ַהּכֹל.  ּזֶ ַרְך ׁשֶ ר ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתּבָ ם ַעל ְצָרֵכינּו. ְוָהִעּקָ ל ּגַ ּלֵ ְלָפָניו, ּוְבתֹוְך ֶזה ִנְתּפַ

ן  ּקֵ ְתּתַ ּיִ ְקָוה ׁשֶ ִביל ֶזה. ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה ְוַהּתִ ׁשְ ל ֶאָחד ַהּכֹל ְרָמִזים ּבִ ה ִעם ּכָ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ְוָכל ַמה ּשׁ

ַרְך. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ְך ְלטֹוָבה ּבְ ַהּכֹל ְמֵהָרה. ְוַהּכֹל ִיְתַהּפֵ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

רמג

ם, יֹום א' קַֹרח תקצ"ז ֶנעְמרֹוב. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחיּו. ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. ְוִעם ּכָ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ ֲאהּוִבי ּבְ

י ֵעיַני ָהיּו צֹוִפּיֹות ְוָכלֹות  דֹול ְמֹאד, ּכִ ַלח. ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת ּגָ יֹום ג' ׁשְ י ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ֶרת ַעד יֹום  ב ָהִאּגֶ י ִנְתַעּכֵ י ִנְכָזָבה, ּכִ ְבָך, ַוְיִהי ּתֹוַחְלּתִ ַמן ִלְראֹות ִמְכּתָ ל ַהּזְ ּכָ

ֶניָך  ִריַאת ּבָ מּוָעה טֹוָבה ִמּבְ ִני ׁשְ ר הֹוַדְעּתַ ר ֲעָזַרִני ַעד ּכֹה ֲאׁשֶ ם ֲאׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ "ל. ּבָ ג' ַהּנַ

ּפֹה  ֵעת  ּכָ ה ָלֵאל  ּוְתִהּלָ ֲעָזַרִני ַעד ּכֹה.  ר  ם ֲאׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ ִבי ְוכּו'.  ְלּתָ ִמְכּתָ ּבַ ּקִ ְוׁשֶ ְחיּו  ּיִ ׁשֶ

לֹוֵמנּו, ְוֵאיִני יֹוֵדַע  י ׁשְ ִצים ַאְנׁשֵ ְתַקּבְ ּמִ ׁשֶ ָחִדים ּכְ ָכל ֵעת ּפְ ָקט ְקָצת, ַאְך ֲעַדִין ֵיׁש ִלי ּבְ ִנׁשְ

ִרים, ּוָברּוְך  ׁשֵ ָעה אֹוְרִחים ּכְ ת ֶהָעַבר ָהיּו ֶאְצִלי ַאְרּבָ ּבַ ׁשַ ָלל ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג. ְותֹוָדה ָלֵאל ּבְ ּכְ

י ָלֶכם  ַתְבּתִ ּכָ ְדָרׁש ׁשֶ ּבּוֵרנּו ָהיּו ֵמִעְנַין ַהּמִ ַמְחנּו ְקָצת. ְוָכל ּדִ ְבֵרי ֱאֶמת ְוׂשָ ְרנּו ּדִ ּבַ ם ּדִ ֵ ַהּשׁ

ָלח  ִחיָצה, ְוַגם ֵאיִני יֹוֵדַע ַעל ְיֵדי ִמי ִיְהֶיה ִנׁשְ ִקין ְוכּו'. ּוֵמֲחַמת ַהּנְ א ִלְמֻחּזָ ִקין ֶאּלָ ֵאין ְמַחּזְ

ר ְלַהֲאִריְך. ן ִאי ֶאְפׁשָ י ֲאִני ׁשֹוְלחֹו ִלְבֶרְסֶלב, ַעל ּכֵ ִבי ּכִ ְלָך ִמְכּתָ

ַרְך. מֹו ִיְתּבָ ָקרֹוב ְלַמַען ׁשְ ה ִליׁשּוָעה ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ְלהֹוִדיֵעִני ֲחָדׁשֹות ְלטֹוָבה.



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי רמדִמְכּתְ ְּתְמִמשסד ֵב ת י סי ז"

רמד

ָבִרים תקצ"ז ִוויִניֶצא. ת קֶֹדׁש ּדְ ּבָ ַרְך, יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ׁשּוָקְתָך  ּתְ ְראֹוִתי עֶֹצם  ּבִ ְלַנַחת  ִלי  ְוָהיּו  ְלֹפה  ִביָאִתי  ּבְ ֶאְתמֹול  ּפֹה  י  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ
ֵאיֶזה  ּבְ ה  ֵמַעּתָ ׁש  ְלִהְתַחּדֵ טֹוָבה  ה  ְנֻקּדָ ֵאיֶזה  ל  ַקּבֵ ּתְ אּוַלי  ִבי,  ִמְכּתָ יג  ְלַהּשִׂ

י ֵאין  ִבי ֶזה, ִאם ּכִ לַֹח ְלָך ִמְכּתָ ה ִלׁשְ י ַעְצִמי ַעּתָ ה טֹוָבה ָלֶנַצח. ּוַבֲעבּור ֶזה ֻהְכַרְחּתִ ְנֻקּדָ

ְלֹפה  אִתי  ּבָ ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ ַהּיֹום.  ִלְפנֹות  ָסמּוְך  ָבר  ּכְ ְוַגם  ְלהֹוִדיֲעָך,  ָחָדׁש  ָבר  ּדָ ְלׁשֹוִני  ּבִ

ִלי  ַלח  ׁשְ ּתִ ְרֶצה  ּתִ ְוִאם  לֹום.  ׁשָ ַהּכֹל  ם  ֵ ַהּשׁ ּוָברּוְך  ַהּיֹום,  ֲחצֹות  קֶֹדם  ֶאְתמֹול  לֹום  ְלׁשָ

ם  ֵ ְוַהּשׁ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ַעם  ַהּפַ עֹוד  ם  ָ ִמּשׁ ְלהֹוִדיֲעָך  ְוֶאְרֶאה  ְלאּוַמאן,  ְבָך  ִמְכּתָ

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ִחיָצה  ַהּנְ ּוֵמעֶֹצם  מֹו.  ׁשְ ְלַמַען  ֶצֶדק  ֵלי  ְבַמְעּגְ ַיְנֵחִני  לֹום,  ְלׁשָ יֹוִליֵכִני  ַרְך  ִיְתּבָ

ָטא ָקֵאי. ְוִדּבּור  י קּוׁשְ ָלל, ַאְך ֱאֶמת ֵאין ְצִריִכין ְלַהְרִחיבֹו ּכִ ל ֱאֶמת ּכְ ּבּור ׁשֶ ְלַהְרִחיב ַהּדִ

ְוכּו'.  ֶקר  ֶ ַהּשׁ ֲאִחיַזת  ֶהם  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּבּוִרים  ּדִ ְוִרְבבֹות  ֵמֲאָלִפים  יֹוֵתר  ל ֱאֶמת עֹוֶלה  ׁשֶ ֶאָחד 

ּבּור ֱאֶמת הּוא ָיָקר ְוכּו'. ּדִ ִסיָמן קצ"ב ִלּקּוֵטי ֵחֶלק א'( ׁשֶ ְמבָֹאר )ּבְ ּכַ

ֶכם. ל טּוב ֵמִאּתְ ֹמַע ּכָ ה ִלׁשְ ַעְדֶכם ּוְמַצּפֶ יר ּבַ ַאֲהָבה ּוַמְעּתִ ִמיד ּבְ לֹוְמָך ּתָ ְבֵרי ָאִביָך ַהּדֹוֵרׁש ׁשְ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ַרב ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

רמה

ת קֶֹדׁש ֵעֶקב תקצ"ז. אּוַמאן. ּבַ ַרְך, יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ּבְ

ִלְכִניַסת  יַע ָסמּוְך  ִהּגִ ָבר  ּכְ ְוָכֵעת  ְלָכאן;  בֹוִאי  ּבְ ּפֹה  ְוַגם  ִוויִניֶצא,  ּבְ י  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ
י ֶאת ַעְצִמי ִלְכּתֹב ְלָך ׁשּורֹוַתִים ֵאּלּו,  ׁשּוָקְתָך ִהְכַרְחּתִ ת, ַאְך ֵמעֶֹצם ּתְ ּבָ ׁשַ

ַנאי  ַהּפְ ה  ַעּתָ ֵאין  ְלָך  יב  ּוְלָהׁשִ ֵהיֵטב,  ְבָך  ִמְכּתָ ְוָקִריִתי  ָנכֹון.  ַעל  ַהּכֹל  ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ׁשֶ

ְסָפָריו  ְפָרט ּבִ ה, ּבִ ְכָתב ּוְבַעל ּפֶ ָבֵרינּו ּבִ ה ַעל ְיֵדי ּדְ יְבָך ַהְרּבֵ י ַלֲהׁשִ ְמּתִ ים. ּוְכָבר ִהְקּדַ ַמְסּכִ

י ֲעֵליֶהם ֵאין ְלהֹוִסיף ְוכּו'. ּוְזכֹר ֵהיֵטב ֵהיֵטב  ֶהם ְוכּו' ּכִ ֶהם ַוֲהֹפְך ּבָ ים, ֲהֹפְך ּבָ דֹוׁשִ ַהּקְ

ֶמׁש  ֶ ַחת ַהּשׁ ה ּתַ ֲעׂשֶ ה ַהּנַ ֲעׂשֶ ר ֵאין ַלֲעֹמד ַעל ַהּמַ ֶזה ָהעֹוָלם ָהעֹוֵבר, ֲאׁשֶ ה ּבְ ה ַעּתָ ַאּתָ ׁשֶ
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<חודש>

שסה ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

לֹום )קֶֹהֶלת ח, יז( "ְוַגם ִאם יֹאַמר  ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ לֹֹמה ַהּמֶ ָאַמר ׁשְ לּו. ּוְכמֹו ׁשֶ ּדֹורֹות ַהּלָ ְפָרט ּבַ ּבִ

ָכל יֹום  ֶהָחָכם ָלַדַעת לֹא יּוַכל ִלְמצֹא" ְוכּו'. ְוָכל ָאָדם ָמֵלא ִנְסיֹונֹות ּוְבִחינֹות ְוֵצרּוִפים ּבְ

ַמִים, ְוַעל ּכֹחֹו  ָ ּשׁ ּבַ י ִאם ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ֵען ּכִ ָ ָעה, ְוֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ ָכל ׁשָ ּוְבָכל ֵעת ְוַגם ּבְ

י ֶאת ַמְכאֹוֶביָך,  ֶביָך ֵהיֵטב, ְוָיַדְעּתִ ִני ֲחִביִבי, ֲאִני ֵמִבין ִמְכּתָ ה. ָמה ֹאַמר ְלָך ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ל ָזֵקן ּדִ ׁשֶ

ַעת ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו  ן ַעל ּדַ ּכֵ ל ׁשֶ י, ִמּכָ ְעּתִ ְרֶאה ֲעַדִין לֹא ָעַמְדּתָ ֲאִפּלּו ַעל סֹוף ּדַ ִפי ַהּנִ ֲאָבל ּכְ

ָעִמים ֵאין  י ְלָך ּפְ י ְוָרַמְזּתִ ְרּתִ ּבַ ר ּדִ ל ֲאׁשֶ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה. ְזכֹר ֵהיֵטב ֶאת ּכָ נּו ֵזֶכר ַצּדִ ְוַרּבֵ

עּור  ִלי ׁשִ ים ּבְ ּנּוִיים ַרּבִ ֲעבֹר. ְוֵיׁש ׁשִ ּיַ ֶ ָכל ֵעת ַמה ּשׁ ֲעבֹר ַעל ָהָאָדם ּבְ ּיַ ֶהְכֵרַח ׁשֶ ּבְ ר, ׁשֶ ִמְסּפָ

ַצֲעָקְתָך  ם  ּגַ י  ּכִ ֲחִביִבי,  ִני  ּבְ ַוֲחַזק  ֲחַזק  ְוֶאָחד.  ֶאָחד  ל  ּכָ ין  ּבֵ ָאָדם  ֵני  ּבְ ּוֵבין  ים  ָהִעּתִ ין  ּבֵ

ָכל  ָך ּבְ ַח ַנְפׁשְ ּמֵ ק ְלׂשַ ה ָצִריְך ְלִהְתַחּזֵ יֹוֵתר ַאּתָ י ֵכן ּבְ ֶביָך ֵאיָנם ֶנֱאָבִדים. ַאף ַעל ּפִ ְכּתָ ִמּמִ

ר ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר. יַע ְוִאי ֶאְפׁשָ ת קֶֹדׁש ִהּגִ ּבַ ִניַסת ׁשַ ר. ּוְזַמן ּכְ ֶאְפׁשָ ַמה ּדְ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך. ָנָתן ִמּבְ ּדִ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ַרב ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

רמו

ַרְך, יֹום ג' ְרֵאה תקצ"ז אּוַמאן. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ְבָך  יַעִני ִמְכּתָ יֹום א' ֶהָעַבר ִהּגִ ְך ּבְ ֶרת, ְוַאַחר ּכָ י ְלָך ִאּגֶ ַתְבּתִ ת קֶֹדׁש ּכָ ּבַ יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ּבְ
ָלל,  י ְצלּוָלה ּכְ ְעּתִ י ֵאין ּדַ ָבר ּכִ ׁש ּדָ ה ְלַחּדֵ ְלׁשֹוִני ִמּלָ ֵעת ֵאין ּבִ אְסט. ּכָ ַעל ְיֵדי ַהּפָ

א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ְלֵביִתי,  ם ַאַחר ֶעֶרב רֹאׁש ֹחֶדׁש ַהּבָ ֵ י ִלְנסַֹע ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ְעּתִ ּדַ ַדע ׁשֶ ַרק ּתֵ

ָהֶאֶמת  ֶדֶרְך  ּבְ לֹום  ְלׁשָ יֹוִליֵכִני  ַוה'  ְבֶרְסֶלב.  ּבִ ׁשֹוְפִטים  ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבַ ׁשַ ַעל  ִלְהיֹות  ּוְרצֹוִני 

ַעל  ם  ּגַ ׁשּוָבה  ּתְ לּול  ּכָ ם  ְוׁשָ "ל.  ַהּנַ ו'  יֹום  ּבְ ִבי  ִמְכּתָ ּבְ יְבָך  ַלֲהׁשִ י  ְמּתִ ִהְקּדַ ּוְכָבר  ר.  ׁשָ ְוַהּיָ

ים  ין ִחּדּוׁשִ ָכל יֹום ָויֹום ַנֲעׂשִ ּבְ "ל. ִאם ָאְמָנם ֲאִני ַמֲאִמין ׁשֶ ּנַ ְך ּכַ י ַאַחר ּכָ ְלּתִ ּבַ ּקִ ְבָך ׁשֶ ִמְכּתָ

'ּוְבטּובֹו  יֹום  ָכל  ּבְ אֹוְמִרים  ָאנּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוכּו',  ה'"  יָך  ַמֲעׂשֶ ַרּבּו  "ָמה  ְונֹוָרִאים,  ִנְפָלִאים 

ֵעיַני ִנְפָלאֹות  ית ָמה ַרּבּו' ְוכּו', ּוְמַעט ֲאִני רֹוֶאה ּבְ ה ְבֵראׁשִ ִמיד ַמֲעׂשֵ ָכל יֹום ּתָ ׁש ּבְ ְמַחּדֵ

יָך  ְרּתִ ֶדה. ַרק ִהְזּכַ ֵני ַהּשָׂ ְפָרט ַעל ּפְ ל ֶזה ּבִ ר ְלָבֵאר ּכָ ל ֶזה ִאי ֶאְפׁשָ ָכל ֵעת, ִעם ּכָ ֲחָדׁשֹות ּבְ

ק  ֵדי ְלִהְתַחּזֵ ָכל יֹום, ּכְ ה, ְוהּוא ֻמְכָרח ְמֹאד ִלְזּכֹר זֹאת ּבְ ֶזה ַהְרּבֵ ְרנּו ּבָ ּבַ ָבר ּדִ י ּכְ זֹאת ּכִ

ה,  ק ְלָבֵבנּו ְלָהִכין ַעְצֵמנּו ֵמַעּתָ ַרְך ְיַחּזֵ ם ִיְתּבָ ֵ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ֵמָחָדׁש. ְוַהּשׁ ְלַהְתִחיל ּבְ
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ת  א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ּוִמּגֶֹדל ִטְרּדַ דֹוׁש ַהּבָ ָנה ַהּקָ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ָנה טֹוָבה ּבְ ׁש ָעֵלינּו ׁשָ ִלְזּכֹות ְלַחּדֵ

ה. ם ַעּתָ צּוִני ִלְכּתֹב ְלָך ּגַ ָלל. ַרק ַאֲהָבְתָך ִאּלְ ר ְלַהֲאִריְך ּכְ י ִאי ֶאְפׁשָ ְעּתִ ּדַ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ַרב ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

רמז

בֹוא תקצ"ז ֶנעְמרֹוב. ַרְך, יֹום א' ּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

יִפיֶוויץ  ִמּלִ ָרֵאל  ִיׂשְ י  ַרּבִ ּפֹה  ָהָיה  ֶהָעַבר  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ה,  ַעּתָ י  ְלּתִ ִקּבַ בֹו  ִמְכּתָ
ְבֵרי ֱאֶמת ֵמִעְנַין  ְרנּו ּדִ ּבַ ה ָלֵאל ּדִ ָעה אֹוְרִחים. ּוְתִהּלָ ה אֹו ַאְרּבָ לֹשָׁ ְועֹוד ָהיּו ׁשְ

אי ִנְצָרְך ְלָך ִדּבּוִרים ֵאּלּו  ֶדר )ִלּקּוֵטי ִתְנָיָנא פ"ב(. ּוְבַוּדַ ּסֵ ּלֹא ּכַ ֶדר ְוׁשֶ ּסֵ י ֵתֵצא ֵמִעְנַין ּכַ ַהּתֹוָרה ּכִ

ֶדר,  ּסֵ ּלֹא ּכַ ִחיַנת ׁשֶ הּוא ֶנֶגד ְרצֹוְנָך, ַהּכֹל הּוא ִמּבְ ֶ עֹוֵבר ָעֶליָך ַמה ּשׁ ֶ ל ַמה ּשׁ י ּכָ ן, ּכִ ם ּכֵ ּגַ

ּוְלַהֲאִמין  ֵליַדע  הּוא  ֶרְך  ַהּדֶ ר  ְוִעּקַ ָלֶזה.  ּקּון  ּתִ הּוא  ֱאלּול  ּבֶ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ ׁשּוָבה  ַלּתְ ֶרְך  ְוַהּדֶ

ִחיַנת )תהלם  ְמַסֲאבּוָתא, ּבְ ָתִרין ּדִ ר ּכְ ֶעׂשֶ א, ֲאִפּלּו ּבְ ְרּגָ ָכל ָמקֹום ּוְבָכל ּדַ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ׁשֶ

ַהּתֹוָרה  ּבְ ם ֵהיֵטב  ְמבָֹאר ׁשָ ּכַ  ," ּךָ ִהּנֶ אֹול  יָעה ׁשְ ְוַאּצִ ה  ם ָאּתָ ַמִים ׁשָ ׁשָ ק  קלט, ח( "ִאם ֶאּסַ

ְבִחיַנת ָמ"ה, ֶמה ָאנּו ַמה  ל ַעְצמֹו ּבִ ר ְלַבּטֵ ם. ְוָהִעּקָ ן ׁשָ סֹופֹו ַעּיֵ ְנָיָנא ּבְ ִלּקּוֵטי ּתִ "ל ּבְ ַהּנַ

ינּו ַמה ּכֵֹחנּו ְוכּו'. ַחּיֵ

ְלָכְתָבם,  נּו  ְיַזּכֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ים,  ּיִ ֲאִמּתִ ּבּוִרים  ּדִ ה  ּמָ ּכַ ֶזה  ּבָ נּו  ׁשְ ִחּדַ ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ
ְרנּו, אּוַלי ּתֹוִציא ִרְמֵזי ֵעצֹות  ּבַ ּדִ ֶ ה ּשׁ י ְלָך ִמּמַ ַתְבּתִ ּוֵמַאֲהָבְתָך ּוְתׁשּוָקְתָך ּכָ

א  א ְוַדְרּגָ ְרּגָ ָכל ּדַ י ָים ּוְמֵלִאים ֵעצֹות ְלָכל ָאָדם ּבְ ים ִמּנִ ָבָריו ַז"ל ֲעֻמּקִ ל ּדְ י ּכָ ה. ּכִ ם ִמּזֶ ּגַ

י  ְמָחה[. ַאף ַעל ּפִ ָכל ֵעת ָוֵעת. ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ אּון ַטאֶקי ָפאְרט ָהאף ]ּוְבָכל זֹאת ַרק ׂשִ ּבְ

ה ָלֵאל ֵיׁש ָלנּו  ִהּלָ רּור, ּתְ ל ֶזה הּוא ֱאֶמת ּבָ י ְלָך ִחּדּוׁש ֶזה, ִעם ּכָ ַתְבּתִ ּלֹא ּכָ ה ׁשֶ ּמָ ה ּכַ ּזֶ ׁשֶ

ה  ָעׂשָ ְפָלא ׁשֶ ַהֶחֶסד ַהּנִ ִמיד ּבְ ר ִלְזּכֹר ּתָ הּוא. ְוֶזה ָהִעּקָ הּוא ֵאיְך ׁשֶ ֹמַח, ֵאיְך ׁשֶ ה ִלׂשְ ּמֶ ּבַ

ַוֲאָנָחה  גֹון  ַהּיָ ל  ּכָ ְיֵדי ֶזה  ֲהֹפְך ַעל  ּיַ ׁשֶ ְרָבנּו, ַעד  ּקֵ ׁשֶ ַרְך ְלָקְרֵבנּו ְלָמקֹום  ִיְתּבָ ם  ֵ נּו ַהּשׁ ִעּמָ

ְתַנֵהג  ּמִ ֶ ְך ַמה ּשׁ זֹאת, ֵמֵהיָכן ִנְמׁשָ י ֵכן ֲאִני יֹוֵדַע ִמּתֹוָרה ּכָ י ַאף ַעל ּפִ ְמָחה, ּכִ ׂשֹון ּוְלׂשִ ְלׂשָ
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ּלֹא  ּבּוִרים ֵאּלּו ׁשֶ זֹאת ַעל ּדִ זֹאת לֹוַמר ּתֹוָרה ּכָ ַמע ּכָ ָך ֲהִנׁשְ ים ִלּבְ ֶדר. ׂשִ ּסֵ ּלֹא ּכַ ָלָאָדם ׁשֶ

ְפָרט ּתֹוָרה ִנְפָלָאה  ּיֹאַמר ּתֹוָרה ַעל ֶזה, ּבִ ל ָאָדם. ְולֹא ִנְמָצא ִמי ׁשֶ ה עֹוֵבר ַעל ּכָ ּזֶ ֶדר ׁשֶ ּסֵ ּכַ

ר  ֶעׂשֶ ּבְ ִחים  ּנָ ַהּמֻ יּהַ  ּוְלַהְגּבִ ְלָהִרים  ְכִלית,  ּתַ ֵאין  ְויֹוֶרֶדת ַעד  ֵאין סֹוף  זֹאת ָהעֹוָלה ַעד  ּכָ

ה,  ַהּזֶ ּדֹור  ּבַ ַרֲחָמיו  יַע  ִהּגִ ֲעֵליֶהם  ם  ּגַ ִמּזֹו,  ה  ְלַמּטָ ְיִריָדה  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ְמַסֲאבּוָתא  ּדִ ָתִרין  ּכְ

ָחם. ְוִאם  ּמְ ּוְלׂשַ אֹוָתם ְלַהֲחיֹוָתם  ּוְלַרּפְ ּוְלַסֲעָדם ְלַהֲחִליָמם  ּוְלָהִקיָצם ְלָתְמָכם  ְלעֹוְרָרם 

ה ְיֵתָרה  לֹום. ְוִחּבָ לֹום ַחס ְוׁשָ רּוַע ֵמֶהם ַחס ְוׁשָ ה ּגָ ִנים ֵאין ַאּתָ ל ּפָ הּוא, ַעל ּכָ מֹו ׁשֶ ה ּכְ ַאּתָ

ֵרי ָאְזֵנינּו  ֵרינּו, ַאׁשְ ל ֶזה, ְועֹוד ָועֹוד ְוכּו' ְוכּו'. ַאׁשְ ה יֹוֵדַע ִמּכָ ַאּתָ ִני ֲחִביִבי ׁשֶ נֹוַדַעת ְלָך ּבְ

י  ְקָוה ְלָכל טּוב ֲאִמּתִ ם ּתִ ל ֶזה. ֲעַדִין ֵיׁש ָלנּו ּגַ ַמְענּו ְוֵהַבְננּו ּכָ ָרִאינּו ְוׁשָ נּו, ׁשֶ ְוֵעיֵנינּו ְוִלּבֵ

א ָלֶנַצח. ֶזה ּוַבּבָ ְוִנְצִחי ּבָ

י ְטרּוָדה  יֹום א', ְוַדְעּתִ יֹוֵתר ּבְ ְכַרַחת ִלי ּבְ ֳהַרִים ַהּמֻ ַנת ַהּצָ זֹון קֶֹדם ׁשֵ ִחּפָ ְבֵרי ָאִביָך ַהּכֹוֵתב ּבְ ּדִ

ַעל  ָעָלה  ּלֹא  ׁשֶ ֵאּלּו,  ּבּוִרים  ּדִ ה  ַעּתָ ְלָך  ִלְכּתֹב  ָהְיָתה  ה'  ֵמֵאת  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ְמֹאד,  ה  ַעּתָ

א ַעד  ְלַתּתָ ִחיַנת ִאְתָערּוָתא ּדִ ׁשּוָקְתָך הּוא ּבְ ה, ַאְך ּתְ ִתיָבִתי ְלָכְתָבם ַעּתָ ת ּכְ ְתִחּלַ י ּבִ ְעּתִ ּדַ

ה ְלֵאל ַחי. ִהּלָ ה ְמֹאד, ּתְ ם אֹוִתי ַעּתָ ין ּגַ ּבּוֵרי ֱאֶמת ֵאּלּו ַהְמַחּיִ בּו ּדִ ֶחְמַלת ה' ִנְכּתְ ּבְ ׁשֶ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ַהְמַצּפֶ ּכֹה ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ַרב ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

רמח

ֶלְך תקצ"ז ֶנעְמרֹוב. ִבים ַוּיֵ ם, יֹום א' ִנּצָ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ּבְ

ְלֵביתֹו,  ַהּיֹום  ָנַסע  ַאְייִזיק  י  ַרּבִ ן ֲאחֹוִתי  ּבֶ יבֹו.  ֲהׁשִ ּלַ ְוֵאין ַמה  ה.  ַעּתָ י  ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ת ֶהָעַבר.  ּבַ ׁשַ ר ּבְ ר ִנְדּבַ ר ְלָך ֵמֲאׁשֶ ִנים ִעּמֹו, אּוַלי ְיַסּפֵ ְוִתְרֶאה ְלִהְתָראֹות ּפָ

ה  לּו ֶזה ִמּזֶ ַקּבְ ה אּוַלי ּתְ ם. ַעּתָ ַמְעּתֶ ר לֹא ׁשְ ּבּוֵרי ֱאֶמת ֲאׁשֶ ה ּדִ ּמָ ַמע ּכַ ה ָלֵאל ׁשָ ִהּלָ י ּתְ ּכִ

ָאנּו  ַאֲחֵרי ׁשֶ י ׁשֶ ָיַדְעּתִ ָבר  ּכְ י  ּכִ ן.  ּכֵ ם  ּגַ ר ְלָך ִיְתעֹוֵרר הּוא  ַסּפֵ ּיְ ְיֵדי ׁשֶ י ָיכֹול ִלְהיֹות ַעל  ּכִ

ֱאֶמת ַעל ְיֵדי ֶזה, לּוֵלא  ֵעל ּבֶ ה ְמֹאד ְלִהְתּפַ ה, ֲעַדִין ָקׁשֶ ֵאּלֶ ים ּכָ ּיִ ִרים ִנְפָלאֹות ֲאִמּתִ ְמַדּבְ

ה, ֵהן ֶאָחד ִעם ֲחֵברֹו ּוִבְפָרט ִעם ַרּבֹו  ר ַהְרּבֵ ַעְצמֹו ְצִריִכין ְלַדּבֵ ְיׁשּוַעת ה'. ּוֵמֲחַמת ֶזה ּבְ

ַרת  ֲעלּומֹות ְוַהְסּתָ ׁש ְוַלְחּתֹר ְלהֹוִציא ָלאֹור ּתַ ׂש ּוְלַבּקֵ ינֹו ְלֵבין ַעְצמֹו ְלַחּפֵ ָהֱאֶמת. ְוֵהן ּבֵ
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י ָהָאָדם, ּוְכִפי  ִפי ַמֲעׂשֵ רֹות ֲעֻמּקֹות ּכְ ַהְסּתָ ָכל יֹום ּבְ ָאָדם ּבְ ֶרת ּבָ ּתֶ ְסּתַ ה טֹוָבה ַהּמִ ֻקּדָ ַהּנְ

בֹוָתיו  ַמְחׁשְ ָעְמקּו  ְמֹאד  י  ּכִ ְוכּו',  ַעד  ָרִגין  ּדְ ל  ּכָ ֵמֵריׁש  ַהּיֹום  אֹותֹו  ּבְ ה  ֲעׂשֶ ַהּנַ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ

ה  ֻקּדָ ְלַהּנְ ַעְצֵמנּו  ר  ֵ ּוְלַקּשׁ ׁש  ְלַבּקֵ ְוַלְחּתֹר  ְוָלתּור  ִלְדרֹשׁ  ק  ְלִהְתַחּזֵ ַהִחּיּוב  ְוָעֵלינּו  ַרְך.  ִיְתּבָ

נּו ִזְכרֹונֹו  ק ַרּבֵ ְקּדֵ ּדִ ֶ ה, ַמה ּשׁ ֶזה ַהְרּבֵ ְרנּו ּבָ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ֵעת ַהּזֹאת. ּכַ ב ּבָ ְך ְלַהּלֵ ּיָ ַ ַהּטֹוָבה ַהּשׁ

ֵעת ַהּזֹאת",  בֹות ֵאּלּו "ּבָ ֵני ּתֵ ַתב ׁשְ ּכָ ְהיּו ִלי ְוכּו' )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ל"ד(, ׁשֶ ם ּתִ ַהּתֹוָרה ְוַאּתֶ ִלְבָרָכה ּבְ

י  ֵעת ַהּזֹאת. ּכִ ְך ְלִלּבֹו ּבָ ּיָ ַ ה ַהּשׁ ֻקּדָ ר ִלּבֹו ְלַהּנְ ֵ ל ֶאָחד ְלַקּשׁ ִריְך ּכָ ּצָ ם ׁשֶ ַתב ׁשָ ּכָ ֶ ַהְינּו ַמה ּשׁ ּדְ

בֹוא  יֹום ה' ּתָ ַעת ָהָיה ֻמְכָרח ַלֲעבֹר ּבְ ְלּבּול ַהּדַ ָרעֹון ְלַהפ"מ, ְוֶזה ַהּבִ ַמן ּפִ יַע ַהּזְ יֹום ה' ִהּגִ ּבְ

י ִאם ַמה  ַאר ּכִ ָבר ָחַלף ְוָעַבר ְוָהַלְך לֹו, ְולֹא ִנׁשְ ר ֶזה ַהּיֹום ּכְ ין, ֲאׁשֶ טּוְלְטׁשִ תקצ"ז ָעֶליָך ּבְ

ָעְברּו ָאז  ִניעֹות ׁשֶ ְלּבּוִלים ְוַהּמְ ִפי ַהּבִ ה טֹוָבה ֵמאֹותֹו ַהּיֹום, ּכְ ל ָאָדם ֵאיֶזה ְנֻקּדָ ָחַטף ּכָ ֶ ּשׁ

ֵרנּו. ַאף  ׂשָ ֲערֹות ּבְ ְסַמר ׂשַ ים ֵלב ָלֶזה ּתִ ֵני ָהעֹוָלם. ָהֱאֶמת ִאם ָנׂשִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּבְ ַעל ּכָ

ָרה  ל "ֲאַזּמְ דֹוׁש ׁשֶ ּמּוד ַהּקָ ַהּלִ ְך הּוא ּוְצִריִכין ַרק ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצֵמנּו ּבְ י ֵכן ָהֱאֶמת ּכָ ַעל ּפִ

ָאנּו  ֶ ם ַמה ּשׁ ּלָ ְיָקא. ְוַעל ּכֻ ׁש ַעל ְיֵדי ֶזה ּדַ ׂש ּוְלַבּקֵ ְהֶיה ָלנּו ּכַֹח ְלַחּפֵ ּיִ ֵדי ׁשֶ עֹוִדי", ּכְ ֵלאלַֹקי ּבְ

ה, זֹאת  דֹוׁשָ ִניָזתֹו ַהּקְ ְמקֹום קֶֹדׁש ּגְ ָנה ּבִ ָ נּו ִלְהיֹות ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ְבּתֵ ַמֲחׁשַ ְמִכיִנים ַעְצֵמנּו ּבְ

ה ַעל  ים ֵמַעּתָ יג ָאְרחֹות ַחּיִ ְקָוה ְלַהּשִׂ י עֹוד ֵיׁש ּתִ נּו. ּכִ יׂש ִלּבֵ ָעְנֵינּו ּוָבֶזה ָיִגיל ְוָיׂשִ ֶנָחָמֵתנּו ּבְ

א ָלֶנַצח. ֶזה ּוַבּבָ ְצִחית ּבָ ית ְוַהּנִ ַהְצָלָחה ָהֲאִמּתִ ָרֵכינּו ּבַ ִנים. ַוה' ַיְצִליַח ּדְ ל ּפָ ּכָ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך. ָנָתן ִמּבְ ּדִ

רמט
]זֹאת ִהיא ַהְעָּתָקה ִמִּמְכָּתב ֶאָחד, ֶׁשִּנְכַּתב ְלָהַרָּבִני ַהֻּמְפָלא מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי ֶאְפַרִים ִמְּקִריֶמיְנְטַׁשאק, ְוָהיּו 

ָּכתּוב ִמּקֶֹדם ְּדָבִרים ִנְסָּתִרים, ּוִמָּכאן ָנַתן ָלנּו ְרׁשּות ְלַהְעִּתיקֹו, ְוָכאן ָחֵסר ַהְרֵּבה[

ים  ַמְסּכִ ַמן  ַהּזְ ֵאין  ָחְכָמה,  ְמקֹור  נֹוֵבַע  ַחל  ֵמַהּנַ ַהּנֹוְבִעים  ֱאֶמת  ְבֵרי  ּדִ לֹו  ...ְוִלְכּתֹב 
ר  ה ְצִריִכין ְלַדּבֵ ה, ְויֹוֵתר ִמּזֶ ְרנּו ַהְרּבֵ ּבַ ם ְקָצָרה ַהְיִריָעה. ּוְכָבר ּדִ ה ּגַ ַעּתָ

ל  ּכֵ ְסּתַ ּתִ ֶזה ׁשֶ ה ּבָ יָך ַהְרּבֵ ָבר הֹוַכְחּתִ ר, ּכְ ֵאין ְלָך ִעם ִמי ְלַדּבֵ ָכל יֹום. ְוִאם ִנְדֶמה ְלָך ׁשֶ ּבְ

ה  ֻקּדָ ִמּנְ ְבֵרי ֱאֶמת  ּדִ ר  ְלַדּבֵ ִמי  ִמיד ִעם  ּתָ ְלָך  ִיְהֶיה  ְוָאז  ֶאָחד,  ָכל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהּטֹוב  ַרק ַעל 

ל  ַרְך ְלַקּבֵ ם ִיְתּבָ ֵ יָחְתָך ִלְפֵני ַהּשׁ ָפֵרׁש ׂשִ ין ְוכּו'. ְוַגם ּתְ ין ִמן ּדֵ ִלין ּדֵ ְבִחיַנת ּוְמַקּבְ ב ּבִ ּלֵ ּבַ ׁשֶ

ּבּוִרים  ֵהם ַהּדִ ָלִלית, ׁשֶ ה ַהּכְ ֻקּדָ ל ֵמַהּנְ ֻקּדֹות ְצִריִכין ְלַקּבֵ ּה ּוֵבּה. ְוָכל ֵאּלּו ַהּנְ ה ִמּנֵ ֻקּדָ ַהּנְ

ֶהם  ים ְוַהּנֹוָרִאים. ֲהֹפְך ּבָ דֹוׁשִ י ְסָפָריו ַהּקְ י ּוִמּפִ ַמְעּתָ ִמּפִ ָ ּשׁ נּו ַז"ל, ׁשֶ ל ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ׁשֶ

ִכיָת ֵליַדע ֵמאֹור ָהֱאֶמת  ּזָ ֶ ָכל יֹום, ַמה ּשׁ ָך ְמֹאד ּבְ ַח ַנְפׁשְ ּמֵ ֶהם ְוכּו'. ְוִתְרֶאה ְלׂשַ ַוֲהֹפְך ּבָ
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י  ְרּתִ ִהְזּכַ ה ְנֻקּדֹות ׁשֶ לֹשָׁ ְ א ֵמִעְנַין ַהּשׁ ָמע ּדָ א ְלַמׁשְ ֶזה, ִאְלָמֵלא ָלא ָאֵתיָנא ְלָעְלָמא ֶאּלָ ּכָ

ינּו.  ּיֵ ְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוכּו' )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן לד( ּדַ ם ּתִ ה ְוַאּתֶ דֹוׁשָ ּנֹוְבִעים ֵמַהּתֹוָרה ַהּקְ אן ׁשֶ ּכָ

ה, ְצִריִכין  ה ּוַמֲעׂשֶ ל ַמֲעׂשֶ ל ּתֹוָרה ְותֹוָרה, ְוַעל ּכָ ן ַעל ּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ּבּור ְוִדּבּור, ִמּכָ ל ּדִ ְוֵכן ַעל ּכָ

ֵרינּו ְוכּו'. אּון ַטאֶקי ָפאְרט ]ּוְבָכל  י ֵכן ַאׁשְ הּוא ַאף ַעל ּפִ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ֵאיְך ׁשֶ לֹוַמר זֹאת ּבֶ

י ַחְסֵדי ה' לֹא ָתְמנּו  ַרְך, ּכִ ַחְסּדֹו ִיְתּבָ ְהֶיה ַהּכֹל ַעל ָנכֹון ּבְ ּיִ ֵרינּו. ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה ׁשֶ זֹאת[ ַאׁשְ

ָעה,  ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ה ּבְ ה ֶאת ַעְצִמי ַעּתָ ְולֹא ָכלּו ַרֲחָמיו ְלעֹוָלם. ּוָבֶזה ֲאִני ְמַחּיֶ

ָכל ּבֶֹקר,  ין ּבְ ׁשִ י ַהֲחָסִדים ִמְתַחּדְ י ְלָך, ּכִ ַתְבּתִ ּכָ ָכל ֶזה ׁשֶ ֵלָמה ּבְ ֱאמּוָנה ׁשְ י ֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ ּכִ

ב ַאַחר  ְכּתַ ּנִ ה ֱאמּוָנֶתָך", ׁשֶ ָקִרים ַרּבָ ים ַלּבְ סּוק )ֵאיָכה ג, כג( "ֲחָדׁשִ "י ַעל ּפָ ִ ֵרׁש ַרּשׁ ּפֵ מֹו ׁשֶ ּכְ

ַוֲעַדִין ְצִריִכין  ֹחֶרף ֶהָעַבר,  ּבַ ֶזה  ּבָ ה  י ַהְרּבֵ ְרּתִ ּבַ ּדִ ר  ְוַכֲאׁשֶ י לֹא ָתְמנּו" ְוכּו'.  ּכִ "ַחְסֵדי ה' 

ים  ֲחָדׁשִ ֲחָסִדים  ִכין  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ יֹום  ָכל  ּבְ ּוְלַהֲאִמין  ֵליַדע  ֶזה,  ּבָ ְוֵליֵלְך  ֶזה,  ּבָ ה  ַהְרּבֵ ר  ְלַדּבֵ

יֵקי ֱאֶמת ַעד  ּדִ ַהּצַ ְוִכְרצֹון  ְרצֹונֹו  ּכִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִיְגֹמר  ָיָדם  ר ַעל  ֲאׁשֶ יֹום  ָכל  ּבְ ִנְפָלִאים 

תֹו ֵאין  דֹול ה' ְוִלְגֻדּלָ י ּגָ ְך ְלטֹוָבה. ּכִ י ַהּכֹל ִיְתַהּפֵ ֱאֶמת, ּכִ ַרְך ּבֶ נּו ֵאָליו ִיְתּבָ ּלָ ר ָנׁשּוב ּכֻ ֲאׁשֶ

ֵאין ֵחֶקר  ּקּוֵני זַֹהר סז:(, ִנְמָצא ׁשֶ ה' )ּתִ ְקָרא 'ְגֻדּלָ ּנִ ת ַהֶחֶסד ׁשֶ ַרְך הּוא ִמּדַ תֹו ִיְתּבָ ֻדּלָ ר ּגְ ֵחֶקר. ְוִעּקַ

ִמיד.  ּתָ ֹמַח  ְוִלׂשְ ה  ַהְרּבֵ ק  ְלִהְתַחּזֵ ּתּוַכל  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ֵהיֵטב  ְוָהֵבן  תֹו.  ֻדּלָ ּגְ הּוא  ׁשֶ ְלַחְסּדֹו 

ֲעִביר  ּתַ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֲעֹמד  ּתַ ׁשֶ ֵעת  ָכל  ּבְ ׁשֶ יֹוֵתר  ּבְ ִחּזּוק  ִריָכה  ּצְ ׁשֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ ֵעת  ּבְ ּוִבְפָרט 

ים יג, ו(  ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶ דֹול ּכְ ַחְסּדֹו ַהּגָ ְבַטח ּבְ ה. ַרק ּתִ ָעַבר ַעד ֵהּנָ ֶ ל ַמה ּשׁ ָך ְלַגְמֵרי ּכָ ְעּתְ ִמּדַ

ְלַהֲאִריְך  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ֵלב.  ּוְבטּוב  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ל  ּלֵ ְוִתְתּפַ ְוכּו',  י"  ַטְחּתִ ּבָ ָך  ַחְסּדְ ּבְ "ַוֲאִני 

ה. יֹוֵתר ַעּתָ

ֱאֶמת ָלֶנַצח. ְבֵרי אֹוַהְבָך ּבֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ָרב ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
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רנ
ֵבי תקצ"ח ִמְכּתְ

חֹול ַהּמֹוֵעד ֻסּכֹות תקצ"ח. ם, אֹור ְליֹום ג' ב' ּדְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ּבְ

ַאְך  ַהּמֹוֵעד,  ֹחל  בֹוד  ּכְ ֵני  ִמּפְ יְבָך  ַלֲהׁשִ ִלְבִלי  י  ַדְעּתִ ּבְ ְוָהָיה  ה,  ַעּתָ י  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ
ם  ּלָ ָבֵרינּו ּכֻ י ּדְ ִבי, ְוַגם ּכִ ׁשּוָקְתָך ְלִמְכּתָ י עֶֹצם ּתְ יְסָך ֵנרֹו ָיִאיר ֵהַבְנּתִ ְבֵרי ּגִ ִמּדִ

ֹחל ַהּמֹוֵעד.  ם ּבְ אי ִמְצָוה ִלְכּתֹב ּגַ ַוּדַ ֶפׁש, ּבְ ַלת ַהּנֶ ה ּוְלַהּצָ ְבֵרי ּתֹוָרה ַהּנֹוְגִעים ְלַמֲעׂשֶ ֵהם ּדִ

ָלל, לֹא ְלַמְפֵרַע ְולֹא ְלַאַחר  ִעְנָין ֶזה ּכְ ָחִליָלה ָחִליָלה ְלָך ַלֲחׁשֹב ּבְ ַדע ׁשֶ ּתֵ ָבר ׁשֶ ּוְכַלל ַהּדָ

י  ִבין. ּכִ מֹו... ְוַדי ַלּמֵ ִעְנָין ֶזה הּוא ּכְ יו ׁשֶ י ִמּפִ ַמְעּתִ י ׁשָ ָבר. ּכִ ָך ַהּדָ ְעּתְ יַח ִמּדַ ּכִ ְך, ַרק ְלַהׁשְ ּכָ

הּוא  ׁשֶ ֵאיְך  ַוֲהלֹא  ָלל.  ּכְ מֹוִעיל  ְוֵאינֹו  ְמֹאד  יק  ַמּזִ ֶזה  ִעְנָין  ּבְ חֹוָרה  ׁשְ ָרה  ְוַהּמָ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ

ָכל יֹום.  ַרְך ּבְ יָחְתָך ְלָפָניו ִיְתּבָ יְנָך ְלֵבין קֹוְנָך ּוְלָפֵרׁש ׂשִ ה ּבֵ ר ַהְרּבֵ ה ָצִריְך ְלַדּבֵ אי ַאּתָ ַוּדַ ּבְ

ה  ְך ֵמַעְצמֹו ַרק ִמּמַ י ִעְנָין ֶזה ֵאינֹו ִנְמׁשָ ָך. ּכִ יׁש ַמְכאֹוֵבי ַנְפׁשְ ְרּגִ ָבֶריָך ּתַ תֹוְך ּדְ אי ּבְ ּוְבַוּדַ

ה, ּוְבכֹחֹו  ְקדּוׁשָ ל ָזֵקן ּדִ ֵען ַעל ּכֹחֹו ׁשֶ ָ ם ֵיׁש ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ ּלָ ָעַבר ָעֶליָך ִמּקֶֹדם. ַאְך ַעל ּכֻ ֶ ּשׁ

ַרְך ָמֵלא ַרֲחִמים, ְוַרק  ַרְך. ְוהּוא ִיְתּבָ יָחֵתנּו ְלָפָניו ִיְתּבָ דֹול ֲעַדִין ָאנּו ְיכֹוִלים ְלָפֵרׁש ׂשִ ַהּגָ

י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ֶ ּשׁ ָכל יֹום ַמה  ּבְ ַלֲחזֹר  ּוְצִריִכין  ֶזה.  ּבָ ה  ַהְרּבֵ ְרנּו  ּבַ ּדִ ּוְכָבר  ְוכּו',  ִיְצֵרנּו  יֹוֵדַע  הּוא 

עֹוָלם ְוֵאין  ה ּבָ ֵאּלֶ ָבִרים ּכָ ים ּדְ דֹול ְמֹאד ְוַנֲעׂשִ ַרְך ּגָ ם ִיְתּבָ ֵ י מֹוֲהַר"ן ס"ז(, ַהּשׁ דֹוׁש ַז"ל )ַחּיֵ יו ַהּקָ ִמּפִ

י, ַוֲעַדִין  ה ֵמִאּתִ ַמְעּתָ ִמּזֶ ָבר ׁשָ אי ּכְ ֶכם ְוכּו' ְוכּו'. ּוְבַוּדַ ה ִעּמָ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ָלל, ַוֲאִפּלּו ַמה ּשׁ יֹוְדִעים ּכְ

ה.  ָבִרים ָהֵאּלֶ דֹולֹות ַהּדְ יׁש ִנְפָלאֹות נֹוָראֹות ּגְ ה ְלַהְרּגִ ְזּכֶ ּתִ ים ׁשֶ ה ָצִריְך ְלַרֲחִמים ַרּבִ ַאּתָ

ר  ֲאׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ּוָברּוְך  ן.  ְלַתּקֵ ְיכֹוִלין  ן  ּכֵ ְלַקְלֵקל  כֹוִלין  ּיְ ׁשֶ ּוְכמֹו  ָלל,  ּכְ יֹוְדִעין  ֵאין  ׁשֶ ָלל  ְוַהּכְ

ְלַהֲאִריְך  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ה  ִמּזֶ ָיֵתר  ְוכּו'.  ן  ַהְמַתּקֵ ַעל  חֹוְלִקין  ָאנּו  ֵאין  ׁשֶ נּו  ִעּמָ ַחְסּדֹו  ִהְפִליא 

א ָעֵלינּו  דֹוׁש ַהּבָ ְמַחת ֶהָחג ַהּקָ ׂשִ ח ֶאְתֶכם ְואֹוָתנּו ּבְ ּמַ ַרְך ְיׂשַ ם ִיְתּבָ ֵ ה ְטָעִמים, ְוַהּשׁ ּמָ ִמּכַ

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ ְלטֹוָבה ָנִגיָלה ְוִנׂשְ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך, ָנָתן ִמּבְ ּדִ

ה ְוַאֲהַבת עֹוָלם ָלֶנַצח. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ַרב ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

ה,  ִמּזֶ חֹוָרה  ׁשְ ָמָרה  ׁשּום  ְלָך  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ת,  ׁשֶ ּלֶ ּוְמׁשֻ פּוָלה  ּכְ ַאְזָהָרה  ּבְ ָבר  ַהּדָ ל  ֻהְכּפַ
ְמָחה.  ׂשִ ק ּבְ ָלל, ַרק ְלִהְתַחּזֵ ֵחד ּכְ ָך ְלַגְמֵרי, ְוִלְבִלי ְלִהְתּפַ ְעּתְ ק ָהִעְנָין ִמּדַ ּוְלַסּלֵ

עֹוִדי",  ּבְ ֵלאלַֹקי  ָרה  "ֲאַזּמְ )סי' רפ"ב(  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ִעם  ֵליֵלְך  ֵמָחָדׁש  ְלַהְתִחיל  ְוַתֲחזֹר 
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ע ְלָך  ה ַלה' ְויֹוׁשַ ק, ַקּוֵ ֹמַח ּוְלִהְתַחּזֵ ה ְלַגְמֵרי. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּתּוַכל ִלׂשְ ֵעיֶניָך ֲחָדׁשָ ְוִתְהֶיה ּבְ

ְוַאל  ינּו.  ּיֵ ּדַ ָרה'  'ֲאַזּמְ ַהּתֹוָרה  ַמע  ְלִמׁשְ א  ֶאּלָ ְלָעְלָמא  ָאֵתיָנא  ָלא  ְוִאְלָמֵלא  ִעְנָיֶניָך  ָכל  ּבְ

זֹאת.  ּכָ ְונֹוָרָאה  ה  ְקדֹוׁשָ ֵעָדה  תֹוְך  ּבְ ה  ַהּזֶ ָנה  ָ ַהּשׁ ָהִייָת ַעל רֹאׁש  ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ׁשֶ ח  ּכַ ׁשְ ּתִ

ָכל  ֹמַח ּבְ ָנה ָצִריְך ִלׂשְ ָ הּוא ֶאְצלֹו ַעל רֹאׁש ַהּשׁ י ׁשֶ ּמִ י מֹוֲהַר"ן ת"ג(, ׁשֶ ּוְכָבר ִהְזִהיָרנּו הּוא ַז"ל )ַחּיֵ

ֶכם",  י ֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעּזְ ים ּכִ תּו ַמְמַתּקִ ים ּוׁשְ ֵפרּוׁש )נחמיה ח, י( "ִאְכלּו ַמֲעַדּנִ ָנה. ְוָאַמר ּבְ ָ ַהּשׁ

ָנה. ָ ה ֶנֱאַמר ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ְקָרא ַהּזֶ י ַהּמִ ּכִ

רנא

ת קֶֹדׁש תקצ"ח ֶנעְמרֹוב. ּבַ ֹמֶרת ַהּבֶֹקר יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ רּוְך ה', ַאׁשְ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ְפָלא מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִתיק ַהּמֻ י ּוְלָבִבי ַהּוָ ִני ְיִדיד ַנְפׁשִ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ָהָיה  לֹוֵמנּו, ׁשֶ י ׁשְ יֹום ה' ָסמּוְך ְלִמְנָחה, ַעל ְיֵדי ֶאָחד ֵמַאְנׁשֵ י ֶאְתמֹול ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ה ְצִריִכין ֲעַדִין  ִציר ְמֻיָחד ֵאַלי ַעל אֹודֹות ֲעָסֵקינּו. ה' ִיְגֹמר ְלטֹוָבה. ְלֵעת ַעּתָ

ְוַלה'  ְפָלִאים ְלטֹוָבה ְמֵהָרה,  ַהּנִ ַרֲחָמיו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְגֹמר ַהּשׁ ּיִ ׁשֶ ה  ְוַתֲחנּוִנים ַהְרּבֵ ה  ִפּלָ ּתְ

ְמעּו  ר לֹא ִנׁשְ ְדָרִכים ִנְפָלִאים ְונֹוָרִאים ְמֹאד ְמֹאד ֲאׁשֶ ה ֲעָזרּונּו ַרֲחָמיו ּבִ ַהְיׁשּוָעה. ַעד ֵהּנָ

ה ַאל ַיַעְזֵבנּו ְוַאל  ם ַעּתָ ה ה' ֱאלַֹקי ִנְפְלאֹוֶתיָך" ְוכּו'. ּגַ יָת ַאּתָ ְולֹא ִנְראּו ְוכּו'. "ַרּבֹות ָעׂשִ

ן ְיִהי ָרצֹון. ה ְוִיְגֹמר ֶחְפֵצנּו ְלטֹוָבה ְמֵהָרה, ָאֵמן ּכֵ דֹול ַיֲעׂשֶ מֹו ַהּגָ נּו, ּוְלַמַען ׁשְ ׁשֵ ִיּטְ

י רֹב ִמּיֹום  ת ָעַלי ַעל ּפִ ּבָ ת ׁשַ י ִטְרּדַ יבֹו ַהּיֹום, ּכִ י ֶאְתמֹול ַלֲהׁשִ ְעּתִ ְוִהּנֵה לֹא ָעָלה ַעל ּדַ
ָכל יֹום ָויֹום ְצִריִכין  י ּבְ ת זֹו, ּכִ ּבָ ַ ִנים ְלַהְתִחיל, ִמּשׁ ל ּפָ ר ֵאיְך זֹוִכין ַעל ּכָ ה'. ְוָהִעּקָ

בּוַע. ְוהּוא  ָ ל ְימֹות ַהּשׁ ל ּכָ ל ַחּיּות ׁשֶ הּוא ּכָ ת קֶֹדׁש ׁשֶ ּבַ ׁשַ ן ּבְ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ְלַהְתִחיל ִמּכָ

ֲענּוִגים" ְוכּו'. ְוֹגֶדל  ּתַ ְבִחיַנת "ַאֲהָבה ּבַ ת. ּבִ ּבָ ְמָחה ִמּתֹוְך עֶֹנג ׁשַ ַאֲהָבה ּוְבׂשִ ׁשּוָבה ּבְ ּלֹו ּתְ ּכֻ

ה  ֻקּדָ ִפי ַהּנְ ָרֵאל ּכְ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ י ֵכן ּכָ ַנְפׁשֹו. ַאְך ַאף ַעל ּפִ ל ֶאָחד ּבְ ת יֹוֵדַע ּכָ ּבָ ַ ִרחּוֵקנּו ִמּשׁ

ת ְויֹום טֹוב  ּבָ י ֵכן ׁשַ ת ָעָליו. ֲאָבל ַאף ַעל ּפִ ּבָ ת ׁשַ ַ ְך ְקֻדּשׁ ן ִנְמׁשָ ׁש ּבֹו, ֲעַדִין ּכֵ ּיֵ טֹוָבה ׁשֶ

יטּות  ְפׁשִ ר ַהֲהָכָנה הּוא ָהָרצֹון ִלְזּכֹר ּבִ יָצה ב:(, ְוִעּקַ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )ּבֵ מֹו ׁשֶ ְצִריִכין ֲהָכָנה ּכְ

יֹום  ֶאת  ָזכֹור  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְתָך,  ּבָ ְלׁשַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמַחד  ם  ּוְלַקּיֵ ָויֹום.  יֹום  ָכל  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת 

ָלָתא  ֵמַהּתְ יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ם טז.(.  )ׁשָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵמֶאָחד  ָזְכֵרהּו  ׁשֹו,  ְלַקּדְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ת,  ּבָ ָרֵאל ְמִכיִנין ַעְצָמן ַעל ׁשַ ל ִיׂשְ ּכָ ֵעת ׁשֶ ת, ּבָ ּבָ ׁשַ ְפָרט ִמּיֹום ה' ּבְ א, ּבִ ּתָ ּבְ ָקֵמי ׁשַ יֹוָמא ּדְ

ֵער ַהִהְתנֹוְצצּות  ת, ִמי יּוַכל ְלׁשַ ּבָ ר ְוכּו' ְלצֶֹרְך ׁשַ ַע ִלְקנֹות ֶקַמח ּוָבׂשָ ְוָכל ֶאָחד ָרץ ּוִמְתַיּגֵ
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ִמין  ָרֵאל ְמַקּיְ ל ִיׂשְ ָכל ָהעֹוָלמֹות. ֲאָבל ֶזה ּכָ ֲעׁשּוִעים נֹוָרִאים ּבְ ה ׁשַ ה ִמּזֶ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ִלּבֹו ַמה ּשׁ ּבְ ׁשֶ

ָנה טֹוָבה  ִכינּו ְלַמּתָ ּזָ נּו ׁשֶ ּלָ ֵרי ּכֻ ֵרינּו ַאׁשְ אי ַאׁשְ ַוּדַ ְכָלָלם, ּבְ ַרְך ְוַגם ָאנּו ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

זֹאת  ם  ְלַקּיֵ ְצִריִכים  אי  ּוְבַוּדַ ָמּה.  ׁשְ ת  ּבָ ְוׁשַ ָנָזיו  ּגְ ֵבית  ּבְ ְגנּוָזה  ָהְיָתה  ׁשֶ זֹאת,  ּכָ ִויָקָרה 

ְלָבבֹו ְוַנְפׁשֹו, ַלֲחׁשֹב  ר ְלָהִכין ַעְצמֹו ּבִ דֹוָלה. ֲאָבל ָהִעּקָ ְמָחה ּגְ ׂשִ ִלי ָחְכמֹות ּבְ יטּות ּבְ ְפׁשִ ּבִ

ׁש  ה. ּוְלַבּקֵ ִנים ַעּתָ ל ּפָ ת קֶֹדׁש ַעל ּכָ ּבַ ת ׁשַ ַ יְך ַעל ַעְצמֹו ְקֻדּשׁ בֹות ֵאיְך זֹוִכין ְלַהְמׁשִ ַמֲחׁשָ

ֶדה. ֵני ַהּשָׂ ְפָרט ַעל ּפְ ל ֶזה, ּבִ ר ְלָבֵאר ּכָ ַרְך ַעל ֶזה. ּוִבְפָרִטּיּות ִאי ֶאְפׁשָ ם ִיְתּבָ ֵ ה ֵמַהּשׁ ַהְרּבֵ

ׁש  ּיֵ ׁש ִלי ֵמִעְסִקי, ׁשֶ ּיֵ ְפָרט ִרּבּוי ַצֲעִרי ׁשֶ ד, ּבִ יבֹו ִמּיָ ֵעיַני ַלֲהׁשִ ה ָהָיה ָרחֹוק ּבְ ל ֵאּלֶ ֵהן ַעל ּכָ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד  ַער ִמּכָ ְגֹמר ְלטֹוָבה, ְוַגם ַהּצַ ּיִ ה ׁשֶ ֶאְזּכֶ ה ְמֹאד ׁשֶ ְליֹון ֵעיַנִים ַהְרּבֵ ִלי ּכִ

ל  ּכָ ֶאת  ֹמר  ִיׁשְ ַרֲחָמיו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ה,  ַעּתָ ָהעֹוְבִרים  רֹות  ַהּצָ ַחד  ִמּפַ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ֵמַאְנׁשֵ

יֵרנּו. ְסּתִ ָנֶפיָך ּתַ ֶאָחד ְוֶאָחד, ּוְבֵצל ּכְ

י  ְעּתִ ְרּגּום ָחַלף ְוָעַבר ַעל ּדַ ַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּתַ ה ׁשְ ָרׁשָ ִריִתי ַהּפָ ּקָ ֵעת ׁשֶ ל ֶזה ּבְ ַאְך ִעם ּכָ
הּוא  דֹוָלה ֵמַהּכֹל ׁשֶ ֶזה ִמְצָוה ַהּגְ ּבָ ם  י ְלַקּיֵ ִלּבִ ּבְ י  ְוָאַמְרּתִ ִבי,  ׁשּוָקְתָך ְלִמְכּתָ עֶֹצם ּתְ

ינּו  ר ִהְזִהיָרנּו הּוא ַז"ל אֹור ַחּיֵ ֲאׁשֶ ם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניָך", ּכַ ם ְלָבֶניָך" ְוכּו' "ְוהֹוַדְעּתָ ְנּתָ ּנַ "ְוׁשִ

י  ְרּתִ ִהְזּכַ ר  ֲאׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ד.  ִמּיָ יְבָך  ַלֲהׁשִ ֶזה  ּבָ י  ְקּתִ ְוִנְתַחּזַ ָהַר"ן ר"ט(.  יחֹות  )ׂשִ ֵפרּוׁש  ּבְ

ֶזה.  ר ּבָ ה ְלַדּבֵ ֹות. ְוֵיׁש ַהְרּבֵ ֻדּשׁ ל ַהּקְ ַלל ְוׁשֶֹרׁש ּכָ הּוא ּכְ ת קֶֹדׁש ׁשֶ ּבַ ת ׁשַ ַ ַעְצִמי ְוֶאְתֶכם ְקֻדּשׁ

ַאֲהָבה  דֹוָלה ּבְ ְמָחה ּגְ ׂשִ ת ּבְ ּבָ ת ְוׁשַ ּבָ ל ׁשַ ל ּכָ ַרְך ְלַקּבֵ ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ֵמַהּשׁ ק ּוְלַבּקֵ ר ְלִהְתַחּזֵ ְוָהִעּקָ

ת  ְפָרט ִטְרּדַ ל ִמיֵני ַעְצבּות ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה, ּבִ ִנים ָאז ּכָ ל ּפָ ּוְבָרצֹון טֹוב, ּוְלָגֵרׁש ּוְלַהְרִחיק ַעל ּכָ

ת ַעל  ּבָ ְמַחת ׁשַ יְך ׂשִ ה ְלַהְמׁשִ ְזּכֶ ּיִ ְעּתֹו, ַעד ׁשֶ ק ַהּכֹל ִמּדַ יַח ּוְלַסּלֵ ּכִ ְרָנָסה, ְלַהׁשְ ְוַדֲאַגת ַהּפַ

ְנֻקּדֹוָתיו  ה' ּבִ ַמח ַנְפׁשֹו ּבַ ִמיד ְוִיׂשְ חֹון ָחָזק ּתָ ִבּטָ ק ּבְ יֵמי ַהֹחל ִיְתַחּזֵ ם ּבִ ּגַ ל ְיֵמי ַהֹחל, ׁשֶ ּכָ

יר ַהּתֹוָרה  ׁש ְלַהְזּכִ ּיֵ ה ָלֵאל ֵאין ָלנּו ְלִהְתּבַ עֹוִדי. ּוְתִהּלָ ָרה ֵלאלַֹקי ּבְ ְבִחיַנת ֲאַזּמְ ַהּטֹוִבים, ּבִ

ינּו ְוכּו'. י ִהיא ַחּיֵ ָכל יֹום. ּכִ ָעִמים ּבְ ָרה, ֲאָלִפים ּפְ ַהּנֹוָרָאה ֲאַזּמְ

ְבָך.  יְבָך ַעל ִמְכּתָ י ַלֲהׁשִ י, ֶטֶרם ִהְתַחְלּתִ י ְוַנְפׁשִ ת ְלָבִבי הֹוד ִלּבִ ִני ֲחִביִבי ֶחְמּדַ ה ּבְ ְוַעּתָ
י ְלָך  ַתְבּתִ ּכָ ֶ ל ַמה ּשׁ י ּכָ ה, ּכִ יבֹוִתיָך ַהְרּבֵ ָבר ֲהׁשִ ְפָלא ּכְ ַחְסּדֹו ַהּנִ ה ָלֵאל ּבְ ִהּלָ ּתְ

ת  ּבַ י ׁשַ ָכל יֹום, ּכִ ל ֵמֶהם ֵעצֹות ּבְ ִמיד, ּוְלַקּבֵ ָך ּתָ ה ָיכֹול ְלַהֲחיֹות ַנְפׁשְ ֶזה ַאּתָ ה ּבָ ַעד ֵהּנָ

ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָאִגין ַעל ָאָדם ָהִראׁשֹון  ת  ּבָ ׁשַ ְבִחיַנת  ּבִ ַהּכֹל  ִנְפָלָאה ַעל  קֶֹדׁש הּוא ֵעָצה 

ִנים  ַהּבָ ל  ׁשֶ ַהּנֹוָרָאה  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ּבְ ַז"ל  ֵעיֵנינּו  ֵאר אֹור  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ )זַֹהר ח"ב דף קלח(,  ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו 

ן  ִחיַנת ַהּגַ הּוא סֹוד ּבְ דֹוׁש ׁשֶ ן ַהּקָ ין ֶאת ָהָאָדם ֵמַהּגַ ר ְמָגְרׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ ּיֹות י"א(, ׁשֶ ְחְלפּו )ִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ ּנֶ ׁשֶ
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שעג ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

י  ּלֹו ְוכּו'. ְוִאם ּכִ לֹום ׁשֶ ָ ַהּשׁ ֶלְך ׁשֶ ִחיַנת ַהּמֶ הּוא ּבְ ת ׁשֶ ּבָ ֲעֹמד ַעְצמֹו ֵאֶצל ׁשַ ּיַ ֵעֶדן, ָצִריְך ׁשֶ

ֵברּור  י ּבְ ל ֶזה ָיַדְעּתִ ֶכם, ִעם ּכָ ְעּתְ ן ִמּדַ ּכֵ ל ׁשֶ י, ִמּכָ ְעּתִ ם ִמּדַ ָבִרים ְמֹאד ְמֹאד ּגַ ְגבּו ַהּדְ ׂשָ

ֶזה ֵיׁש  י ְלֵעיל. ְוַגם ּבָ ַתְבּתִ ר ּכָ ֲאׁשֶ ת ּכַ ּבָ יטּות ַלֲעֹמד ַעְצמֹו ֵאֶצל ׁשַ ְפׁשִ ָנתֹו הּוא ּבִ ּוָ ר ּכַ ִעּקַ ׁשֶ

ר ָעַבר ָעַלי  ֲאׁשֶ ּכַ ּלֹא ָעַבר ָעַלי ֵמעֹוִדי  ם ִלי ִנְדֶמה ׁשֶ ּגַ ׁשֶ ִני ֲחִביִבי,  ּבְ ר. ְוַדע  ה ְלַדּבֵ ַהְרּבֵ

ם  ּגַ י ׁשֶ י ֵכן ָיַדְעּתִ ן, ַאְך ַאף ַעל ּפִ ֻסּכֹות. ְוָהֱאֶמת הּוא ּכֵ ְפָרט ּבְ ה ּבִ ָנה ַהּזֶ ָ ַאַחר רֹאׁש ַהּשׁ

ּנּוִיים,  ַעם ׁשִ ָכל ּפַ יָך ָעַלי ָעָברּו, ָהָיה ּבְ ֶריָך ְוַגּלֶ ּבָ ל ִמׁשְ ָעַבר, ּכָ ֶ ָעַבר ָעַלי ַמה ּשׁ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ּבְ

ָבִרים  ַעם ּדְ ָכל ּפַ ל ָאָדם ּבְ ּלֹא ָעְברּו ֵמעֹוָלם. ְוָכְך עֹוֵבר ַעל ּכָ ים ּוְתהֹומֹות ְוכּו' ְוכּו' ׁשֶ ּלִ ּגַ

ַבר ָעַלי  ה ְוַחְסּדֹו ּגָ ה טֹוָבה ְמֻרּבָ ל ֶזה ִמּדָ לֹום. ְוִעם ּכָ ָעקּו ַחס ְוׁשָ ין ּבְ ִטיבּו ּבֵ ין ּבְ ים ּבֵ ֲחָדׁשִ

ן. ם ּכֵ ְוָעֶליָך ּגַ

ָובֶֹקר  ֶעֶרב  ֵעת  ּוְבָכל  יֹום  ָכל  ּבְ ׁשֶ יו  ְוִנּסָ ְוטֹובֹוָתיו  ִנְפְלאֹוָתיו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַוֲעָזָרנּו 
ֵאיָתן  ׁשֶ ָהֵאיָתִנים  ֶיַרח  ּבְ ְפָרט  ּבִ ים,  ְקדֹוׁשִ טֹוִבים  ָיִמים  ּבְ ְפָרט  ּבִ ְוָצֳהָרִים, 

ם  ִכינּו ִליׁשּועֹות ִנְפָלאֹות, ְוַלֲחטֹף ּגַ ּזָ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ְמֹאד ׁשֶ ֵרי ַהּקָ ׁשְ ִמְצוֹות הּוא ֹחֶדׁש ּתִ ּבְ

ה עֹז, ֵהם  ָיֵדינּו ָמאָנא ְקָרָבא ַמּטֵ ָכל יֹום ְוֶלֱאֹחז ּבְ ה ּבְ ּכָ ּסֻ ב ּבַ ְמָחה, ְוֵליׁשֵ ׂשֹון ְוׂשִ ְקָצת ׂשָ

ְעָנא  ְעָנא הֹוׁשַ ְוִלְצעֹק הֹוׁשַ ְוַהּנֹוָרִאים ְמֹאד,  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ַוֲעָרָבה  ַוֲהַדס  ְוַהּלּוָלב  ָהֶאְתרֹוג 

כַֹח  ְוַהּכֹל ּבְ ְמַחת ּתֹוָרה.  ְוׂשִ ִמיִני ֲעֶצֶרת  ׁשְ ּבִ ֹמַח  ְוִלׂשְ א,  ְעָנא ַרּבָ הֹוׁשַ ָכל יֹום, ּוִבְפָרט ּבְ ּבְ

ִניָזתֹו  ּגְ ְמקֹום  ּבִ ַיַחד  ץ  ְלִהְתַקּבֵ ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ְמֹאד,  ְוַהּנֹוָרא  ב  ּגָ ׂשְ ְוַהּנִ דֹוׁש  ַהּקָ ָנה  ָ ַהּשׁ ָהרֹאׁש 

רּוִפים  ַהּצֵ ְוָהרֹוִאים  ֹוְמִעים  ַהּשׁ ְוָהֵעיַנִים  ָהָאְזַנִים  ֵרי  ַאׁשְ ָלֶזה,  ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ֵרינּו  ַאׁשְ דֹוׁש.  ַהּקָ

ה  "ַאּתָ ֵצרּוף  הּוא  ׁשֶ ֵר"י,  ׁשְ ּתִ ֹחֶדׁש  סֹוד  ַעל  ח'(  תורה  )בתניינא  ה  ּלָ ּגִ ׁשֶ ְוַהּנֹוָרִאים  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ

י'  ּכִ ר'  ַהּגֵ ֶנֶפׁש'  ֶאת'  ם  ְיַדְעּתֶ ם  "ְוַאּתֶ ְוכּו',  יִנים"  'ּנִ ּתַ י  ָר'אׁשֵ ְרּתָ  'ּבַ ׁשִ ָי'ם  ָעְזָך  ּבְ פֹוַרְרּתָ 

ֵאיְך  ִיְתּבֹוָנן  ִמי  ּדְ ִיְתּבֹוָנן,  ִמי  אי,  ַוּדַ ּבְ ִיְתּבֹוָנן  ִמי  ִי'ְתּבֹוָנן",  ִמ'י  'בּורָֹתו  ּגְ "ַר'ַעם  ִרי"ם";  ּגֵ

ְפָרט ִעם ִחּבּור  ה, ּבִ ֵאּלֶ רּוִפים ּכָ ֶזה ֵליַדע ִמּצֵ ֵאּלּו ְלִהְתָקֵרב ְלאֹור ּכָ ִנְתָקְרבּו ְוָזכּו ְרחֹוִקים ּכָ

ם ֵצרּוִפים נֹוָרִאים ָהֵאּלּו. ה ׁשָ ּלָ ְתּגַ ּנִ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ּכָ

ַבת  ָנה ּתֵ ַכּוָ י ַעְצִמי ּבְ ְרּתִ ִהְזּכַ ָכל ֵעת ׁשֶ ּבְ יִרי, ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ְוַיּקִ ּוֶבֱאֶמת ֲאִני מֹוִדיַע ְלָך ּבְ
ה ַעל  י ַעְצִמי ַהְרּבֵ ְקּתִ ִבים ָהֵאּלּו, ִהְתַחּזַ ּגָ ׂשְ רּוִפים ַהּנֹוָרִאים ְוַהּנִ ֵרי ִעם ַהּצֵ ׁשְ ּתִ

ֵרי הּוא ִמְלָחָמה ֲעצּוָמה  ִתׁשְ ּבְ ל ֵלב ֵמִבין ָראּוי ְלָהִבין ֵמָרחֹוק ׁשֶ י ּכָ ָעַבר ָעַלי. ּכִ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ

ֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה לֹא  ָכל ֹחֶדׁש ֱאלּול "ִאם ּתַ יִמין ִלְצעֹק ּבְ ר ַמְקּדִ ֲאׁשֶ ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ּכַ

י  ַתְבּתִ ּכָ ֶ ָכל ַמה ּשׁ אי ּבְ ַוּדַ זֹאת ֲאִני ּבֹוֵטַח" ּבְ קּום ָעַלי ִמְלָחָמה" ְוכּו', ֲאָבל "ּבְ י ִאם ּתָ ִייָרא ִלּבִ

יק  ּדִ ת ַהּצַ ַ ֵרי ְוכּו' ְוכּו'. ְוַהּכֹל הּוא ּכַֹח ְקֻדּשׁ ׁשְ ת ּתִ ַ ת קֶֹדׁש ּוִבְקֻדּשׁ ּבַ ת ׁשַ ַ ְקֻדּשׁ ה ּבִ ַעד ֵהּנָ
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יֶהם.  ַחּיֵ ִמיָתָתם יֹוֵתר ִמּבְ יִקים ּבְ דֹוִלים ַצּדִ י ּגְ ָכל ֶזה ֲעַדִין ּכִ ל ֶזה, ְועֹוֵסק ּבְ ה ּכָ ּלָ ּגִ ָהֱאֶמת ׁשֶ

ִלין ַעל  ּלְ ְתּפַ ּמִ תּו ׁשֶ ּמֵ יִקים ׁשֶ ּדִ ת ַהּצַ ִפּלַ ִאְלָמֵלא ּתְ דֹוׁש )ח"ג דף עא.(, ׁשֶ ּזַֹהר ַהּקָ תּוב ּבַ ּכָ ּוְכמֹו ׁשֶ

ָאנּו  ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ׁשֶ ָלנּו,  נֹוַדַעת  ְיֵתָרה  ה  ְוִחּבָ ֲחָדא.  ִרְגָעא  ּכְ ָעְלָמא  ם  ִאְתַקּיֵ לֹא  ים  ַהַחּיִ

ר ִמימֹות  ֲאׁשֶ ָעָפר  ׁשֹוְכֵני  יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ ִתּקּוֵננּו ִעם  ּבְ עֹוֵסק  ׁשֶ יק ָהֱאֶמת  ּדִ ֵמַהּצַ יֹוְדִעים 

ִמיד ָאֵמן. ם ָיֵגן ָעֵלינּו ּתָ ּלָ ֲאבֹוֵתינּו, ְזכּות ּכֻ

יׁש ַחְסֵדי ה',  ר ְלַהְרּגִ ְלּבּוִלים ִאי ֶאְפׁשָ ְתָקאֹות ְוַהּבִ עֹוֵבר ַהַהְרּפַ ֵעת ׁשֶ ּבְ ַתְבּתָ ׁשֶ ר ּכָ ַוֲאׁשֶ
ָבר  ְרִחיב ְקָצת ָאז רֹוִאים ִנְפְלאֹות ַחְסֵדי ה', זֹאת ֲאִני יֹוֵדַע ִמּכְ ּמַ ׁשֶ ְך ּכְ ַרק ַאַחר ּכָ

ן הּוא.  ּכֵ ַעְצמֹו, ְוָאַמר ִלי ׁשֶ נּו ַז"ל ּבְ ה ִעם ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ י ִמּזֶ ְרּתִ ּבַ ים; ּוְכָבר ּדִ ִמים ַרּבִ ִמּיָ

ֵאיֶזה  ִלְמצֹא  דֹול  ַהּגָ ַהּדַֹחק  ֵעת  ּבְ ְיָקא  ּדַ ָהָאָדם  ק  ְתַחּזֵ ּיִ ׁשֶ ָנתֹו  ּוָ ּכַ ָהָיה  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאְך ַאף 

ֱאמּוָנה  ֶהם ּבֶ ִנים ַיֲאִמין ּבָ ל ּפָ ְיָקא ַחְסֵדי ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו. ְוַעל ּכָ יׁש ָאז ּדַ ְרּגִ ּיַ ַהְרָחָבה, ַעד ׁשֶ

אי לֹא ַיֲעזֹב  ה, ּוְבַוּדַ ָכל ֵעת, ּוְכָבר ָעַזר לֹו ַהְרּבֵ ַרְך טֹוב ַלּכֹל ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ אי ַהּשׁ ַוּדַ ּבְ ֵלָמה, ׁשֶ ׁשְ

ְמָחה. ּוְכָבר  ׂשֹון ּוְלׂשִ ְיָקא ְלׂשָ גֹון ַוֲאָנָחה ּדַ ְלָחָמה ַלֲהֹפְך ַהּיָ ר ַהּמִ ה. ְוֶזה ִעּקַ ם ַעּתָ אֹותֹו ּגַ

ֹמר  ד ִלׁשְ ֶזה, ִלְלֹמד ּוְלַלּמֵ ר ּבָ ְפַקח ה' ֵעיֵנינּו ְלַדּבֵ ּיִ ה, ְועֹוד ָחזֹון ַלּמֹוֵעד ׁשֶ ֶזה ַהְרּבֵ ְרנּו ּבָ ּבַ ּדִ

ַנאי ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר. ה ֵאין ּפְ ם ְוכּו'. ָיֵתר ִמּזֶ ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקּיֵ

ְלֵחהּו  אֹות, ְוִתׁשְ ה אֹות ּבְ ֶרת ַהּזֶ יק ָהִאּגֶ ם ִמְצַות ַאֲהַבת ֲחֵבִרים, ְוַתְעּתִ ַקּיֵ ִני ּתְ ה ּבְ ְוַעּתָ
ַנאי  י ֵאין ִלי ּפְ י ֶאְפַרִים ֵנרֹו ָיִאיר, ּכִ אק ִליִדיֵדנּו ַרּבִ ת קֶֹדׁש ְקרּוִמיְנְטׁשַ ד ִלְקִהּלַ ִמּיָ

יו  ָבר הֹוַכְחּתִ ּכְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִלי  ִלְכּתֹב  ל  ֵ ם הּוא ִמְתַרּשׁ ּגַ ׁשֶ ר ֵמֲחַמת  ְוָהִעּקָ ַעְצִמי,  ּבְ ִלְכּתֹב לֹו 

ב ֶזה,  ְלּתָ ִמְכּתָ אְסט ִאם ִקּבַ ֶכף ַעל ְיֵדי ַהּפָ ד, ְוִתְכּתֹב ִלי ּתֵ ל ֶזה ִמּיָ ם ּכָ ה ַעל ֶזה. ּוְתַקּיֵ ַהְרּבֵ

"ל. ּנַ י ֶאְפַרִים ּכַ לַֹח ְלַרּבִ ְמּתָ ִלׁשְ ְוִאם ִקּיַ

מּוָעה  י ֵמָרחֹוק ׁשְ ַמְעּתִ י ׁשָ ים. ּכִ ַחּיִ ן ֲאחֹוִתי ָהַרב ַאְייִזיק ִאם הּוא ּבַ ד ִמּבֶ ם ּתֹוִדיַע ִלי ִמּיָ ּגַ
"ל,  ָכל ַהּנַ ק ּבְ דֹול ְלִהְתַחּזֵ לֹא טֹוָבה ְוֵאיִני יֹוֵדַע ָהֱאֶמת. ְוַגם ֶזה ֶרֶמז ְוִהְתעֹוְררּות ּגָ

ת  ּבָ ַ ִמּשׁ י  ִהְתַחְלּתִ ׁשֶ ַלה'  ְלהֹודֹות  ְמֵהָרה. טֹוב  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ִלְתׁשּוָבה  ה  ִנְזּכֶ ַעד 

ה  ִהּלָ ָבר ָלׁשּו ּתְ ה ּכְ ת קֶֹדׁש. ְוִהּנֵ ּבַ ל ַהַחּיּות ֵמרֹאׁש ְוַעד סֹוף הּוא ׁשַ י ּכָ ת, ּכִ ּבָ ׁשַ י ּבְ ְמּתִ ְוִסּיַ

ָהַרֲחִמים  ּוַבַעל  ָלבֹוא.  ֵמׁש  ְמַמׁשְ ַהּיֹום  ְואֹור  קֶֹדׁש.  ת  ּבַ ׁשַ ל  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ה  ַהַחּלָ ָלֵאל 

ה  ָקִרים ַרּבָ ים ַלּבְ י לֹא ָתְמנּו ְוכּו' ֲחָדׁשִ ּבֶֹקר ַחְסּדֹו ְוטּובֹו. "ַחְסֵדי ה' ּכִ יֵענּו ּבַ ּבִ ְוַהֶחֶסד ַיׂשְ

ם. ּוְצִריִכין  "י ׁשָ ִ ֵרׁש ַרּשׁ ּפֵ מֹו ׁשֶ ָכל ּבֶֹקר, ּכְ ים ּבְ ׁשִ ַהֲחָסִדים ִמְתַחּדְ ֱאמּוָנֶתָך" )ֵאיָכה ג, כב-כג(, ׁשֶ
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ַהֶחֶסד  ֶעֶצם  הּוא  ׁשֶ ת,  ּבָ ְלׁשַ ֲהָכָנה  הּוא  ׁשֶ י  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ ּוִבְפָרט  יֹום  ָכל  ּבְ ֶזה  ּבָ ְלַהֲאִמין 

ַבר ָעֵלינּו ֶוֱאֶמת ה' ְלעֹוָלם. ַרֲעִוין, ַחְסּדֹו ּגָ ְוָהַרֲחִמים ַרֲעָוא ּדְ

ֶהם ַעד ֵאין סֹוף ְוֵאין  לּול ּבָ "ל ּוְבָכל ַהּכָ ָרִכים ַהּנַ ָכל ַהּדְ ָכל ֵעת ּבְ ה ַעְצמֹו ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַחּיֶ ּדִ

ה  ר ַעד ֵהּנָ ר, ֲאׁשֶ ים ְוִנְפָלאֹות ַעד ֵאין ִמְסּפָ דֹלֹת ַעד ֵאין ֵחֶקר ִנּסִ ה ּגְ ח ָהעֹׂשֶ ּבַ ּתַ ְכִלית. ִיׁשְ ּתַ

נּו ָלֶנַצח. ׁשֵ ּלֹא ִיּטְ ַטְחנּו ׁשֶ ם ָקְדׁשֹו ּבָ ׁשֵ ֲעָזרּונּו ַרֲחָמיו ְולֹא ֲעָזבּונּו ֲחָסָדיו, ּבְ

ְמָחה ַלֲהֹפְך  יר ַהּשִׂ ָכל ֵעת ְלַהְגּבִ ר ּבְ ּבֵ ק ּוִמְתּגַ ְמָחה, ִמְתַחּזֵ ֶדַמע ֵמרֹב ַצַער ּוֵמרֹב ׂשִ ּכֹוֵתב ּבְ

ְמָחה. ׂשֹון ּוְלׂשִ גֹון ַוֲאָנָחה ְלׂשָ ַהּיָ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

י ִאיֶציא  ֱאֶמת, ְוַגם ִליִדיִדי ַרּבִ ִבי ֶזה ִליִדיֵדינּו אֹוֲהֵבינּו ּבֶ ן ִלְקרֹות ִמְכּתָ ִבין ִלּתֵ ֵמֵאֶליָך ּתָ
ה לֹו  נּו; ְוִאם ָקׁשֶ ַאל ִיְתַרֵחק ֵמִאּתָ ר ִעּמֹו ְלַמֲעִני ׁשֶ י ַאְבָרָהם ּדֹב, ּוְלַדּבֵ ן ַרּבִ ּבֶ

ִנים  ל ּפָ ם. ַעל ּכָ ֵ ם ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ֶאְהֶיה ׁשָ ֵעת ׁשֶ ִנים ָיבֹוא ִלְבֶרְסֶלב ּבְ ל ּפָ ִלְנסַֹע ְלֹפה, ַעל ּכָ

ִתיק  ַהּוָ ּוְלָבִבי,  י  ַנְפׁשִ ְיִדיד  ְלִהְתַוֵעד ִעם  ֱאֶמת. ִאם ּתּוַכל  ּבֶ ִמיד  ּתָ נּו  ִעּמָ ִלּבֹו ָחָזק  ִיְהֶיה 

ר ִעּמֹו  יק ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר ֶנֶכד ַאְדמֹו"ר ַז"ל, ְוִתְרֶאה ְלַדּבֵ ִרי ַצּדִ ָקר ּפְ ַהּיָ

ת  ה הּוא ְמַעּוֵ ּמָ ה ֵאיֶזה ְרָמִזים ְלַעְצמֹו, ּכַ ִבי ֶזה, אּוַלי ָיִבין ִמּזֶ יְנָך ְלֵבינֹו ְוַתְרֶאה לֹו ִמְכּתָ ּבֵ

ֲהִליָכה ּוַבֲחָזָרה,  ין ְלִוויֶנֶצא ּבַ ֶרְך ּפֹה ִמּטּוְלְטׁשִ ְרּכֹו ִלְבִלי ִלְנסַֹע ּדֶ ת ּדַ ַעּוֵ ּמְ ה ׁשֶ ּמֶ ְרּכֹו ּבַ ּדַ

ָבר  ַעל ּדָ ֶרְך ּפֹה, ְוַהּבַ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות הּוא ּדֶ ַגׁשְ ה ּבְ בּוׁשָ ֶרְך ַהּכְ י ַהּדֶ ר, ּכִ י ְיֻסּפַ ן ּכִ ַהְיֻאּמַ

אי  ַוּדַ י ּבְ ָנִתי ִלְכבֹוִדי ָחִליָלה, ּכִ ּוָ י ֵאין ּכַ ַרְך יֹוֵדַע ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ְרּכֹו. ַהּשׁ ת ּדַ ם ּוְלַעּוֵ ב ְלַעּקֵ ְמַסּבֵ

אי ִיְהֶיה לֹו  ַוּדַ ּבְ ַעְצמֹו יֹוֵדַע ׁשֶ ם הּוא ּבְ י ּגַ בֹוא ֵאַלי, ַאְך ְלַמֲענֹו ֲאִני ְמָזְרזֹו. ּכִ ּיָ ַדאי ׁשֶ ֵאיִני ּכְ

ם  ֵ ִנים. ּוְרצֹון ַהּשׁ ל ּפָ ים ַעל ּכָ י ְלִעּתִ ִנים ִעּמִ ְלטֹוָבה ֲעצּוָמה ִנְצִחית, ִאם ָהָיה ִמְתָרֶאה ּפָ

ה,  ה ֵמַעּתָ ֵעיָניו ַיֲעׂשֶ ֶזה. ְוַהּטֹוב ּבְ אי ּבָ ַוּדַ נּו ַז"ל הּוא ּבְ ַרְך ּוְרצֹון ְזֵקנֹו ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ִיְתּבָ

עֹוָלם. ית ְוֵאין ׁשּום ְמִניָעה ּבָ ִחיָרה ָחְפׁשִ ְוַהּבְ

ב. ּלֵ ּבַ ה טֹוָבה ׁשֶ ֻקּדָ ֱאֶמת ָלֶנַצח צֹוֵעק ִמּנְ ְבֵרי אֹוֲהבֹו ּבֶ ּדִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ
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רנב

ָרה תקצ"ח ֶנעְמרֹוב. י ׂשָ ַרְך, יֹום ד' ַחּיֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ּבְ

ה  ן ַעּתָ ֲאִריכּות, ַעל ּכֵ אְסט ּבַ ֶרת ַעל ְיֵדי ַהּפָ י ְלָך ִאּגֶ ַלְחּתִ ת קֶֹדׁש ׁשָ ּבַ י ֶעֶרב ׁשַ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ ּבְ
ל  יֵבִני ַעל ּכָ ִבי ְוַלֲהׁשִ ְלּתָ ִמְכּתָ ד ְלהֹוִדיֵעִני ִאם ִקּבַ ְרֶאה ִמּיָ ָבר. ַרק ּתִ ׁש ּדָ ֵאין ְלַחּדֵ

ֲאִפּלּו  ֵביִתי  ּבְ ֵאין  ה  ַעּתָ י  ּכִ ּתּוַכל,  ֶ ּשׁ ַמה  ִפי  ּכְ ד  ִמּיָ ָמעֹות  ִלי  לַֹח  ְוִלׁשְ ם,  ׁשָ ֱאַמר  ּנֶ ֶ ּשׁ ַמה 

י ֵיׁש ִלי ַצַער ֵמִרּבּוי  ּלִ ם ֵמָהֵעֶסק ׁשֶ ַרְך ְיַרֵחם. ּגַ ם ִיְתּבָ ֵ ה, ַהּשׁ רּוָטה ַאַחת, ְוַההֹוָצָאה ַרּבָ ּפְ

ם, זֹאת ִהיא ֶנָחָמִתי  י ְלָך ׁשָ ַתְבּתִ ּכָ ֶ ל ַמה ּשׁ ם. ַאְך ּכָ י ְלָך ׁשָ ַתְבּתִ ר ּכָ ֲאׁשֶ ְליֹון ֵעיַנִים ּכַ ַהּכִ

יק  ּדִ ת ַהּצַ ַ ְפׁשּוטֹו, ּוִבְקֻדּשׁ ת ּכִ ּבָ ת ׁשַ ַ ְקֻדּשׁ י ִאם ּבִ נּו, ּכִ ה ְלַהֲחיֹות ַנְפׁשֵ ּמֶ י ֵאין ָלנּו ּבַ ְבָעְנִיי, ּכִ

ְמַחת  ת ְוׂשִ ּבָ ת ׁשַ ַ יְך ָלנּו ְקֻדּשׁ ה ָלנּו ּוַמְמׁשִ הּו יֹוֵמי, ְוהּוא ְמַגּלֶ ֻכּלְ ת ּדְ ּבָ הּוא ׁשַ ָהֱאֶמת ׁשֶ

ל ֶאָחד  ֵאר ִעם ּכָ ַרְך ִמְתּפָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֶ ָרֵאל, ַמה ּשׁ ְפֶאֶרת ִיׂשְ ה ּתִ ּלָ ָאז ִנְתּגַ ר ׁשֶ ת. ְוָהִעּקָ ּבָ ׁשַ

ְימֹות  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ּיּום  ְוַהּקִ ַהַחּיּות  הּו  ּזֶ ׁשֶ רּוִעים,  ּגְ ּבַ ׁשֶ רּוַע  ַהּגָ ִעם  ֲאִפּלּו  ְפָרִטּיּות  ּבִ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ

ר  ה ְלַדּבֵ נּו ִנְזּכֶ ר, ְוִאם ִיְהֶיה ה' ִעּמָ ה ְלַדּבֵ ה ָלֵאל ַהְרּבֵ ִהּלָ י ּתְ ִלּבִ ֶזה ֵיׁש ּבְ בּוַע. ְוַגם ּבָ ָ ַהּשׁ

נּו  ׁשֵ ִיּטְ ְוַאל  ַיַעְזֵבנּו  ַאל  ְלעֹוָלם  ם  ּגַ ְוכּו',  ַרֲחָמיו  ֲעָזרּונּו  ה  ֵהּנָ ַעד  ַרְך.  ִיְתּבָ ֶעְזָרתֹו  ּבְ ֶזה  ּבָ

ַרְך. טֹוב ְלהֹודֹות ַלה', ַעל  ָחתֹו ִיְתּבָ ּגָ ַהׁשְ ָתב ֶזה ּבְ ַרְך ִהְזִמין ִלי מֹוֵסר ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ָלֶנַצח. ְוַהּשׁ

י ְמֹאד ְמֹאד ָעְמקּו  ָלל, ּכִ י ַהּכֹל ְלטֹוָבה, ְוֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ּכְ ִטיבּו ְוכּו' ּכִ ין ּבְ ָרט ּוְפָרט ּבֵ ל ּפְ ּכָ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ֲאָבל  ה.  ָהֵאּלֶ ִמים  ַהּיָ ַאֲחִרית  ּבְ ְפָרט  ּבִ ַרְך,  ִיְתּבָ בֹוָתיו  ַמְחׁשְ

ִמיד, ְוִיְגֹמר ַחְסּדֹו ָלֶנַצח. ּגֹוֵמר ַחְסּדֹו ּתָ

ם. ֶחֶסד ִחּנָ ה ִליׁשּוָעה ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
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ְסֵלו תקצ"ח. ֹמֶרת ַהּבֶֹקר יֹום ד' רֹאׁש ֹחֶדׁש ּכִ ם, ַאׁשְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

יֵענּו ְמֵהָרה. גּוף ָוֶנֶפׁש ְויֹוׁשִ ָעְנֵינּו ּוְלָחֵצינּו ּבְ ה ּבְ ן ִיְרֶאה ה' ַעּתָ 'י ָס'ר ִל'ְראֹות, ּכֵ ְרא י'י ּכִ ַו'ּיַ

ְפָלא ְוכּו' מֹוֲהִר"י ֵנרֹו ָיִאיר. ִני ַהּמֻ י ָהַרּבָ ְיִדיד ַנְפׁשִ

ה  ְוִהּנֵ י ֶאת ַמְכאֹוֶביָך.  ְוָיַדְעּתִ ֲעַמִים  ּפַ ּוְקִריִתיו ֵהיֵטב  בּוַע זֹאת,  ׁשָ ּבְ י  ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
י  ּלִ י ַמה  ְוָאַמְרּתִ ֶרְסֶלב,  ּבְ ָהִייִתי עֹוֵמד ִלְנסַֹע ְלֹפה  ׁשֶ ֵעת  ּבְ יַעִני  ִהּגִ ְבָך  ִמְכּתָ

ר ּבֹו.  ִנים ֲאַדּבֵ ה ַאַחת, ּוָפִנים ֶאל ּפָ ְמִחּצָ ָך ּבִ ַעְצִמי ִעּמְ ֶאְהֶיה ּבְ ְכָתב ֵמַאַחר ׁשֶ יבֹו ּבִ ַלֲהׁשִ

תֹו  ְפֻקּדָ ּבִ טֹוַבְתֶכם  ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ֲחָזָקה  ּוְתׁשּוָקִתי  ַאֲהַבְתֶכם  ּוֵמעֶֹצם  ְלֹפה,  אִתי  ּבָ ְוַהּיֹום 

ׁשּוָקתֹו  ּתְ ִפי  ּכְ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ָלֶכם  ם  ּגַ י  ָהֲאִמּתִ ִמּטּובֹו  ְלֵהיִטיב  ַז"ל,  דֹוׁש  ַהּקָ ּוְרצֹונֹו 

י ַהּיֹום קֶֹדם אֹור ַהּיֹום  י ֶאל ִלּבִ ְמּתִ ְצִחית, ׂשַ ית ְוַהּנִ ל טֹוָבתֹו ָהֲאִמּתִ ִויִגיָעתֹו ְוָטְרחֹו ְלַקּבֵ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ר ְלָבֵאר ַהּשׁ ר ִאי ֶאְפׁשָ ְכָלל ּוִבְפָרט, ֲאׁשֶ עֶֹצם ִרּבּוי ִטְרדֹוַתי ּוְמעֹוף ְמצּוקֹוַתי ּבִ ּבְ

ּבּוִרים  ּדִ ה  ּמָ ּכַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ י  ּכִ ּפֹה,  ם  ּגַ יבֹו  ַלֲהׁשִ י  ְוָאַמְרּתִ בֹו,  ִמְכּתָ ּבְ ן  ְלַעּיֵ ְיַרֵחם ְמֵהָרה, 

י  ַאְנׁשֵ ָאר  ִלׁשְ י,  ִרְמֵזי ִהְתעֹוְררּות ֲאִמּתִ ה  ִמּזֶ ִיְצַמח  ם אּוַלי  ּגַ ה.  ּפֶ ּבַ ר ְלָפְרָטם  ִאי ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ת ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו. ְנֻקּדַ לֹוֵמנּו ַהֲחֵפִצים ּבִ ׁשְ

י ִאם  ִים ּכִ ּתַ ָך, ַוֲאִני מֹוִדיֲעֶכם עֹוד, לֹא ַאַחת ְולֹא ׁשְ ה ְוַכּיֹוֵצא ּבְ ָבר ָיַדְעּתָ ַאּתָ ר ּכְ ְוָהִעּקָ
י  נּוז ִאּתִ ה ָלֵאל ּגָ ִהּלָ ּתְ , ׁשֶ ַתְבּתָ ר ּכָ ֲאׁשֶ אי ָהֱאֶמת ּכַ ַוּדַ ּבְ ר, ׁשֶ ָעִמים ֵאין ִמְסּפָ ּפְ

ר ֵאין  ּבּוִרים ְיָקִרים ְוִנְפָלִאים ֲאׁשֶ י ַלּכֹל. ּדִ ַחּיֵ א ּדְ אֹוַרְיָתא ַסּמָ ים ּדְ ּיֹות ְוַסּמִ ְרפּואֹות ֲאִמּתִ

ר ִאי  ֶפׁש ְוַהּגּוף ְוַהְצָלחֹות ִנְצִחּיֹות ַלּכֹל ֲאׁשֶ ֵלִאים ֵעצֹות ּוְרפּוַאת ַהּנֶ ֲערֹוְך ֲאֵליֶהם, ַהּמְ

חּוץ,  ּוִמּבַ ִית  ִמּבַ רֹות  ַהְסּתָ ה  ְוַכּמָ ה  ַכּמָ ּבְ ְוֶנְעָלִמים  ְסתּוִמים  ם  ּלָ ּכֻ ַאְך  ְלָבֵאר.  ר  ֶאְפׁשָ

ְוכֹחֹו  ְזכּותֹו  ּבִ ְוָלֶכם  ִלי  עֹוֵזר  ה'  לּוֵלא  עּור.  ׁשִ ִלי  ּבְ ְמַעט  ּכִ רֹות  ַהְסּתָ תֹוְך  ּבְ ׁשֶ רֹות  ַהְסּתָ

ֱאֶמת.  ְרפּוַאת ַנְפׁשֹו ּבֶ ֵלב ֶהָחֵפץ ּבִ ְפָלִאים, ְלַגּלֹות ּוְלהֹוִדיַע ּוְלָהִאיר ּבְ ְדָרָכיו ַהּנִ דֹוׁש ּבִ ַהּקָ

ה. ּמָ ין ַעְצֵמנּו ֶזה ּכַ ּוָבֶזה ָאנּו ְמַחּיִ

ִפיו  חֹוֵתר ְוחֹוֵפר ּבְ ֶ ִפי ַמה ּשׁ ׁשּוָקתֹו ְוֶחְפצֹו ִויִגיָעתֹו, ּכְ ִפי ּתְ ל ֶאָחד ּכְ ּכָ ְדעּו ׁשֶ ַאְך זֹאת ּתֵ
יֵמי  ר ָחְפרּו ּבִ ים ֲאׁשֶ ֵאר ַמִים ַחּיִ ים, ּבְ דֹוׁשִ ֵארֹות ַהּקְ ִים ִמּתֹוְך ַהּבְ ּוִבְלָבבֹו ִלְמצֹא ַהּמַ

ה  ּמָ ּכַ לֹו  ְוָהיּו  ַוֲחָפָרם,  ב  ׁשָ ָאִבינּו  ְוִיְצָחק  ָעָפר,  אּום  ַוְיַמּלְ ים  ּתִ ִלׁשְ ּפְ מּום  ַוְיַסּתְ ַאְבָרָהם 

ים,  ּתִ ִלׁשְ ָהיּו ִנְקָרִאים ָאז ּפְ ה ַהּמֹוְנִעים ׁשֶ קּו ִעּמֹו ַהְרּבֵ י ִהְתַעּשְׂ ְמִריבֹות ְוָעַסק ֲעֵליֶהם ּכִ

י ֵכן ֲעַדִין ֵהם ְסתּוִמים,  מֹו ְרֹחבֹות ְוכּו'. ְוַאף ַעל ּפִ ֵאר ַמִים ְוָקָרא ׁשְ ר ָחַפר ּוָמָצא ּבְ ַעד ֲאׁשֶ
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ָכל ּדֹור ְלָחְפָרם ּוְלַגּלֹוָתם. ְוִאי  ּבְ ִביִאים ׁשֶ יִקים ְוַהּנְ ּדִ ה ָיְגעּו ַהּצַ ה ְוַכּמָ ּמָ ה ּכַ י ֵמָאז ְוַעד ֵהּנָ ּכִ

ָכל  ּבְ יִקים ׁשֶ ּדִ ֲעלּו ַהּצַ ָבר ּפָ ֶזה. ַאְך ּכְ י ּבָ ִלּבִ ְתנֹוֵצץ ּבְ ּמִ ֶ ְכָתב ֲאִפּלּו ַמה ּשׁ ר ְלָבֵאר ּבִ ֶאְפׁשָ

ִכינּו ַעל ְיֵדי ָהרֹוֶעה  ּזָ ַלת ַהּתֹוָרה ׁשֶ ְפָרט ִמּיֹום ַקּבָ ה, ּבִ ה, ְוִגּלּו ָלנּו ֵמָאז ְוַעד ַעּתָ ּדֹור ַהְרּבֵ

ה  ֲעִלּיָ ֵני  ִמּבְ ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ַאֲחָריו,  אּו  ּבָ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְוָכל  לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ֶנֱאָמן 

ָכל  ָהָיה ּבְ ֶ ָרֵאל. ּוַמה ּשׁ ֵני ִיׂשְ ֲחלּוֵאי ַנְפׁשֹות ּבְ אֹות ּתַ ים ְלַרּפְ ֵארֹות ַמִים ַחּיִ דֹוִלים ָחְפרּו ּבְ ַהּגְ

ים  דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ּסְ ִקיאּותֹו ּבַ ִפי ּבְ ל ֶאָחד ּכְ ַמן, ַאְך ּכָ יק ַהּזְ ָיֵדינּו ְלָבֵאר ְולֹא ַיְסּפִ ּדֹור ֵאין ּבְ

ָכל  ּבְ נּו  ִעּמָ ָעׂשּו  ׁשֶ ְפָלאֹות  ְוַהּנִ ים  ּסִ ַהּנִ ל  ּכָ ֶאת  ֵמָרחֹוק  ְמַעט  ְלָהִבין  ָיכֹול  ָהֱאֶמת,  ֵעין  ּבְ

ּדֹור ָודֹור.

דֹורֹו, ַעד ַהּסֹוף. ְוָעָליו ֶנֱאַמר  ל ָהעֹוָלם ּבְ ם ֶאת ּכָ ּדֹור הּוא ַהְמַקּיֵ ּבַ יק ָהֱאֶמת ׁשֶ ּדִ י ַהּצַ ּכִ
ְמׁשֹו  ל ֶזה, ָזְרָחה ׁשִ ְמׁשֹו ׁשֶ ְקָעה ׁשִ ּלֹא ׁשָ ֶמׁש", ַעד ׁשֶ ָ ֶמׁש ּוָבא ַהּשׁ ֶ )קהלת א, ה( "ְוָזַרח ַהּשׁ

ְקָעה  ְמַעט ׁשָ מּוֵאל ַאַחר ֵעִלי ]ַהּכֵֹהן[, ּכִ א ׁשְ ּבָ ּקֶֹדם ׁשֶ ֶזה ׁשֶ ְרנּו ּבָ ּבַ א ַאֲחָריו, ּוְכָבר ּדִ ל ַהּבָ ׁשֶ

ִביא ֵהִאיר  מּוֵאל ַהּנָ ַקע ָהאֹור ְלַגְמֵרי, ַאְך ׁשְ ְמַעט ֶנֱחַרב ָהעֹוָלם ְוִנׁשְ ּכִ ַהְינּו ׁשֶ ֶמׁש, ּדְ ֶ ַהּשׁ

ה,  ּדֹור ַהּזֶ ם ּבַ ֵעיֵנינּו ּגַ ר ָרִאינּו ּבְ ָכל ּדֹור ְוַכֲאׁשֶ ם ָהעֹוָלם ַאַחר ֵעִלי ַהּכֵֹהן. ְוֵכן ּבְ ֶמׁש ְוִקּיֵ ֶ ַהּשׁ

ַרְגֵליֶהם,  ֲעַפר  ּבַ ק  ִמְתַאּבֵ ְוָהִייִתי  ַהֲחָכִמים,  ין  ּבֵ י  ַדְלּתִ ּגָ ָיַמי  ל  ּכָ ְוָהֶאְביֹון  ֶהָעִני  ָאנִֹכי  ׁשֶ

ּלֹא  ם טֹוב ַזַצ"ל. ְוַעד ׁשֶ ַעל ׁשֵ ל ַהּבַ דֹוׁש ׁשֶ ַקע ָהאֹור ַהּקָ ָבר ִנׁשְ ְמַעט ּכְ ָיֵמינּו ּכִ ּבְ י ׁשֶ ְוָיַדְעּתִ

דֹוׁש ַזַצ"ל. נּו ַהּקָ ל ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ְמׁשֹו ׁשֶ ְמׁשֹו, ָזְרָחה ׁשִ ְקָעה ׁשִ ׁשָ

ִכים ִלְתׁשּוַבת  ּיָ ָבִרים ֵאּלּו ׁשַ ֶזה. ְוִלְכאֹוָרה ֵאין ּדְ י ּבָ ִלּבִ ׁש ּבְ ּיֵ ֶ ר ַמה ּשׁ ָמה ֹאַמר ָמה ֲאַדּבֵ
יֹוֵתר  ַמְכאֹוֶביָך  י  ָיַדְעּתִ י,  ָיַדְעּתִ ִני  ּבְ י  ָיַדְעּתִ ַאְך  ְמֹאד.  ָרה  ַהּמָ ְוַצֲעָקְתָך  ֵאָלְתָך  ׁשְ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד  ָלל, ַרק ּכָ יְבֶכם ּכְ ָיִדי ַלֲהׁשִ ֵאין ּבְ ָך, ׁשֶ ּיֹוֵצא ּבְ ָבר ְלָך ּוְלָכל ּכַ ָך. ּוְכַלל ַהּדָ ִמּמְ

י  ְחּתִ ַאְמּתַ אי ִיְמָצא ּבְ ַוּדַ "ל, ּבְ ים ַהּנַ ים ְקדֹוׁשִ ֵארֹות ַמִים ַחּיִ ׁש ַאַחר ַהּבְ ְחּתֹר ִויַבּקֵ ּיַ ֶ ִפי ַמה ּשׁ ּכְ

ְחּתֹו ְמֵלָאה  ר ֵמֲחַמת ֶזה ַאְמּתַ ל ַצד, ֲאׁשֶ ף ְמֹאד ְמֹאד ִמּכָ ְרּדָ ַחת ֶהָעִני ְוָהֶאְביֹון ַהּנִ ַאְמּתַ

ל  ָנָזיו, ִעם ּכָ י ּגְ ִנּנֵ יר ּוְלַהְעִלים ּפְ אּוָה ָזִרים ְלַהְסּתִ ר ִמּלְ ָחבֹות ֲאׁשֶ ָעָפר ּוְצרֹורֹות ּוְבלֹוֵאי ַהּסְ

ְך  ֹחשֶׁ ִמיֵני  ְוָכל  ְטפּוָה,  ִיׁשְ לֹא  ּוְנָהרֹות  ָהַאֲהָבה,  ֶאת  ְלַכּבֹות  יּוְכלּו  לֹא  ים  ַרּבִ ַמִים  ֶזה 

ָבר  ר ּכְ ה, ֲאׁשֶ ֵאּלֶ ים ּכָ עֹוָלם לֹא יּוַכל ְלַהְעִלים אֹורֹות ַמְטמֹוֵני אֹוְצרֹות ַחּיִ ּבָ רֹות ׁשֶ ְוַהְסּתָ

ְיִגיעֹות  ְצִריִכים  ם  ַאּתֶ ֲעַדִין  ַוֲעַדִין  ַז"ל.  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְסָפָריו  ּבִ ה  ּלָ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ַמה  ֵמֶהם  ה  ּלָ ִנְתּגַ

ְקעּו  ַהּתֹוָרה ּתִ בָֹאר ּבְ ּמְ עּו. ּוְכמֹו ׁשֶ ְתַיּגְ ְמְצאּו ִאם ּתִ אי ּתִ ַלְחּפֹר ֶאְצִלי ֶהָעִני ְוָהֶאְביֹון, ּוְבַוּדַ

יִגיעֹות  ּבִ ַהְינּו  ּדְ ַאף  ּבְ ׁשֶ ָחְכָמה  ִלי",  ָעְמָדה  ָחְכָמִתי  "ַאף  סּוק  ּפָ ַעל  ה'(  ִתְנָיָנא  )ִלּקּוֵטי  ֱאמּוָנה 

ִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעׂשֹותֹו". ְוַגם  ר ְלָסְבָלם, ַרק "ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ ָעְמָדה ִלי. ְוֵאין ְצִריִכים ְיִגיעֹות ׁשֶ
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ִבירֹות ְמִניעֹות,  ה. ְוַעל ֶזה ְצִריִכים ְיִגיעֹות ּוׁשְ ַעל ּפֶ ר, ּוְבֶהְכֵרַח ִלְגֹמר ּבְ ה ְלַדּבֵ ֶזה ֵיׁש ַהְרּבֵ ּבָ

ר ַמה  ַמִים", ְוָיִאיר ֵעיַני ְוֵעיֵניֶכם ְלַדּבֵ ָ ִקיף ְוֵיֶרא ה' ִמּשׁ ַעם "ַעד ַיׁשְ ָכל ּפַ ה ְלִהְתַוֵעד ּבְ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ

ה טֹוָבה  ֻקּדָ ְלַהּנְ ִלּבֹו  ר  ֵ ְלַקּשׁ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַמן  ְוַהּזְ ָהֵעת  אֹותֹו  ּבְ ַמְדֵרָגתֹו  ְלִפי  ֶאָחד  ל  ּכָ ִריְך  ּצָ ֶ ּשׁ

ֵעת ַהּזֹאת. ְך ְלִלּבֹו ּבָ ּיָ ַ ַהּשׁ

ה, ַאְך ֲאִני יֹוֵדַע ּוַמֲאִמין,  יְבָך ַעּתָ ַנאי ַלֲהׁשִ ח ּפְ י ִלּקַ י, לֹא ָהָיה עֹוֶלה ַעל ִלּבִ ְיִדיד ַנְפׁשִ
אּוַמאן  ָנה ֶהָעַבר ּבְ ָ ְהֶיה ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ּתִ ים ׁשֶ ַרֲחָמיו ַהְמֻרּבִ יִתי אֹוְתָך ּבְ ּכִ ּזִ ֶ ה ּשׁ ּמַ ׁשֶ

י ָרִאיִתי  ה. ּכִ אּוַמאן ְוַגם ַעּתָ ָנה ּבְ ָ יֵמי רֹאׁש ַהּשׁ ם ּבִ י ְלַאֲהָבְתָך ּגַ נּו ַיַחד, ֶזה עֹוֵרר ִלּבִ ִעּמָ

ֱאֶמת,  ֵמִהים ְוִנְכָסִפים ַלֲעזֹר ָלֶכם ּבֶ בֹוַתי ַהּתְ ְלּבּוֵלי ַמְחׁשְ ל ִרּבּוי ּבִ ה ָלֵאל ַאֲחֵרי ּכָ ִהּלָ ּתְ ׁשֶ

י ֵכן  לֹום לֹא ְלהֹוִעיל ָחִליָלה. ְוַאף ַעל ּפִ לֹום ַחס ְוׁשָ ֵהם ַחס ְוׁשָ ָעִמים ׁשֶ ה ּפְ ּמָ ְוִנְדֶמה ִלי ּכַ

ֵעל ֶנֶפׁש ָהרֹוֶאה  י ְרצֹונֹו ַז"ל. ַאְך ִמְתּפַ ּפִ ֶזה ַעל  ּבָ ַדְרֵכי ִנְפְלאֹוָתיו ַלֲעסֹק  ּבְ ק  ֲאִני ִמְתַחּזֵ

ָכל  ֶהם ּבְ ּבּוֵרינּו ִעּמָ ה ְנָפׁשֹות ַעל ְיֵדי ּדִ ּמָ ָנה ּכַ ָ אּו ַעל רֹאׁש ַהּשׁ י ֵכן ּבָ ַאף ַעל ּפִ ָרִאיִתי, ׁשֶ ׁשֶ ּכְ

ה, אּוַלי  ָבַרי ֵאּלֶ ָעה ִלְכּתֹב ְלָך ּדְ ַדאי ְלַבּלֹות ׁשָ י ּכְ ן ָאַמְרּתִ ה ֶאָחד ֵמֶהם. ַעל ּכֵ ָנה ְוַאּתָ ָ ַהּשׁ

אּוַכל ְלעֹוֵרר אֹוְתָך.

ָיכֹול  ה  ַאּתָ ַעַדִין  ֲעַדִין  ׁשֶ ָך,  ּבְ ַמֲאִמין  ֲאִני  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ָך  ּבְ ֲאִמין  ּתַ ׁשֶ ר  ְוָהִעּקָ
ָבר ֵהִאיר ַהּיֹום  י ּכְ ֶזה, ּכִ ַנאי ְלַהֲאִריְך. ְוַדי ּבָ ה ֵאין ּפְ ה. ָיֵתר ִמּזֶ ְלַהְתִחיל ֵמַעּתָ

ם ָיִאירּו  ּלָ ּכֻ ָקִרים,  ים ַלּבְ ׁשִ י לֹא ָתְמנּו ְוכּו', ְוֵהם ִמְתַחּדְ ל ַהּיֹום, ַחְסֵדי ה' ּכִ ֶחֶסד ֵאל ּכָ

ה ה',  ְפְלאֹות ַמֲעׂשֵ ר ִמּנִ ֱאֶמת, ּוְלַבּלֹות ָיֵמינּו ְלַדּבֵ ה ָלׁשּוב ֵאָליו ּבֶ ָעֵלינּו ְוָעֶליָך, ֲעֵדי ִנְזּכֶ

ַרְך ְלדֹור  בֹות ִלּבֹו ִיְתּבָ י ַמְחׁשְ ה, ּכִ ּיֹום ַהּזֶ ה ְלַהֲחיֹוֵתנּו ּכַ דֹורֹוֵתינּו ֵאּלֶ נּו ּבְ ה ִעּמָ ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ

אן. ָודֹור: ַעד ּכָ

רנד

מֹות תקצ"ח ֶנעְמרֹוב. ַרְך, אֹור ְליֹום ג' ׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ל  ִתיק ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר, ִעם ּכָ ִני ַהּוָ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַרב ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ן ְיִהי ָרצֹון. ִנים טֹוִבים ָאֵמן ּכֵ ְחיּו ָלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ ּיִ ִעיִמים ׁשֶ יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ַהּנְ

ַאְדֶרעס  ַעל  ְלַאִקיְרַמאן  ְלחֹו  ְלׁשָ ֵמַריִאיִריד  ִאיֶציא  י  ְלַרּבִ ּפֹה  ָהָרצּוף  ֶרת  ָהִאּגֶ ל  ְיַקּבֵ
לֹט  ׁש ְולֹא ִיׁשְ יַע ְלָידֹו ַמּמָ ּגִ ּיַ ֹאֶפן ׁשֶ ָראּוי ּבְ ל ִלְכּתֹב ּכָ ּדֵ ּתַ ׁשְ אי ּתִ ַהּנֹוַדע ְלָך, ּוְבַוּדַ

ל  ּדֵ ּתַ ׁש. ְוִתׁשְ יַע ְלָידֹו ַמּמָ ּגִ ּיַ י ֵכן טֹוב ׁשֶ ם סֹודֹות. ַאף ַעל ּפִ י ׁשָ ַתְבּתִ ּלֹא ּכָ ּבֹו ְיֵדי ָזִרים; ַאף ׁשֶ
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ין  ַבי ְמַחּיִ דּוַע ָלֶכם ֵאיְך ִמְכּתָ ּיָ ֶזה, ּכַ ה ֶאת ַנְפׁשֹו ּבָ ַחּיֶ י ּתְ ֶכף ּכִ ה ּתֵ ֶרת ַהּזֶ לַֹח לֹו ָהִאּגֶ ֶזה ִלׁשְ ּבָ

ְכּתֹב ְלָך, ּוִמּיֹום ְנִסיָעְתָך ִמּפֹה  ֶזה. ְוָכֵעת ֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּלִ ִרחּוק ָמקֹום ּכָ ְפָרט ּבְ ים ּבִ ֲאָנׁשִ

ֶרְסֶלב,  ְבָעה אֹוְרִחים ִמּבְ ת ֶהָעַבר ׁשִ ּבַ ׁשַ ה ָלֵאל ָהָיה ֶאְצִלי ּבְ ְבָך. ּוְתִהּלָ לֹא ָרִאיִתי ִמְכּתָ

ה'  ִנְפְלאֹות  ֱאֶמת  ְבֵרי  ּדִ ה  ַהְרּבֵ ְרנּו  ּבַ ּדִ ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ ָהַרב.  ֲחַתן  ְמָחה  ׂשִ י  ַרּבִ ּוְבתֹוָכם 

לּו  ים ַהּלָ ִעּתִ ַבר ָעֵלינּו ֶוֱאֶמת ה' ְלעֹוָלם. ַוֲאִני ֵמִכין ַעְצִמי ּבָ ְפָלָאה; ַחְסּדֹו ּגָ יׁשּוָעתֹו ַהּנִ ּבִ

א  ת קֶֹדׁש, ַהּבָ ּבַ ע ַעד ַאַחר ׁשַ ְרֶאה לֹא ֶאּסַ ים, ּוְכִפי ַהּנִ ִניעֹות ַרּבִ ִלְנסַֹע ִלְבֶרְסֶלב, ַאְך ַהּמְ

ְרצֹוֵננּו,  ָנה ְמֵהָרה ּכִ יֶלעט )רשיון( ַעל ׁשָ ל ּבִ ַרֲחָמיו ְלַקּבֵ ַרְך ַיַעְזֵרנּו ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ְוַהּשׁ

ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה.

יֹום,  ָכל  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ׁש  ְלַבּקֵ ְצִריִכין  ה  ּמָ ּכַ ֵמִעְנַין  ְרנּו  ּבַ ּדִ ֶהָעַבר  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ְוִהּנֵה 
ֶזה ָהעֹוָלם ָצִריְך ֵעצֹות ֲעֻמּקֹות ְמֹאד  י ָהָאָדם ּבְ ָפָניו. ּכִ ֵעָצה טֹוָבה ִמּלְ ֵננּו ּבְ ַתּקְ ּיְ ׁשֶ

ַמה  ְוִנְצִחי  י  ֲאִמּתִ יֹום טֹוב  ָכל  ּבְ ְוַלֲחטֹף  ֵצל,  ְלִהּנָ ִריְך  ּצָ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ֵצל  ּנָ ּיִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ יֹום,  ָכל  ּבְ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ִחיַנת ֵעצֹות, ּכְ ְקָרא 'ַרְגִלין', ּבְ ּנִ ֶזה ָהעֹוָלם ׁשֶ ר ָהֵעצֹות ְצִריִכין ּבְ י ִעּקַ ּיּוַכל. ּכִ ֶ ּשׁ

ְקָרא ַיֲעקֹב  ת "ַוּיִ ָפָרׁשַ ז ּבְ ֻרּמָ ּמְ ה ׁשֶ ֶזה ַהְרּבֵ ְרנּו ּבָ ַרְגֶליָך". ְוִדּבַ ר ּבְ מֹות יא, ח( "ְוָכל ָהָעם ֲאׁשֶ )ׁשְ

ל  כֹחֹו ׁשֶ כַֹח ּוְגבּוַרת ַהַחּיֹות ּבְ ל ֶאָחד ּבְ ְרָכם ּכָ ּבֵ ֶ ה ּשׁ ּמַ ְרנּו ׁשֶ ָניו" ְוכּו' )בראשית מט, א(, ְוִדּבַ ֶאל ּבָ

רּות  ּבְ ִעְנַין ִהְתּגַ ֶרְך" ְוכּו', ַהּכֹל ְצִריִכים ּבְ ן ָנָחׁש ֲעֵלי ּדֶ ַרְך )שם, יז( "ְיִהי ּדָ ֲאִרי ְוׁשֹור ּוְזֵאב, ְוָדן ּבֵ

ַמֲעָלה. ְוִאם ֵאין יֹוְדִעין ׁשּום  ּבְ ָטן  ָכל יֹום, ֲאִפּלּו ַהּקָ ּבְ ה ֵעצֹות  ְוַכּמָ ה  ַכּמָ ּבְ ֲעבֹוַדת ה'  ּבַ

ית. ֵלָמה ֲאִמּתִ ִאיר ָעָליו ֵעָצה ׁשְ ּיָ ַרְך ׁשֶ ין ּוְלַחּכֹות ִליׁשּוָעתֹו ִיְתּבָ ֵעָצה, ְצִריִכין ְלַהְמּתִ

ָחׁש  ֶהם ֻזֲהַמת ַהּנָ י ֶנֱאָחז ּבָ ֶקר ְוָכָזב. ּכִ ֲעצֹות ָהעֹוָלם ֵהם ׁשֶ ִנים ְצִריִכין ֵליַדע ׁשֶ ל ּפָ ְוַעל ּכָ
ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ִהְתִחיל  ֶזה  ַעל  ׁשֶ יַאִני"  ִ ִהּשׁ ָחׁש  "ַהּנָ יג(  ג,  )בראשית  ִחיַנת  ּבְ ז'(,  )ע' תורה 

ֵהם  ים ׁשֶ י ֵיׁש ֲאָנׁשִ ִעים". ּכִ ֲעַצת ְרׁשָ ר לֹא ָהַלְך ּבַ ֵרי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ים, "ַאׁשְ ִהּלִ לֹום ֵסֶפר ּתְ ָ ַהּשׁ

ֲעָצָתם לֹא  ִעים". ֵמֲחַמת ׁשֶ ִחיַנת "ֲעַצת ְרׁשָ ּבְ י ֵכן ֲעָצָתם ֵהם  ּפִ ִרים ְקָצת, ְוַאף ַעל  ׁשֵ ּכְ

ֵאיֶזה  ֶזה  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ֶזה  ּבָ ְרנּו  ּבַ ּדִ ּוְכָבר  "ל.  ַהּנַ ָחׁש  ַהּנָ ֲעַצת  ֲהַמת  ִמּזֻ כּו  ּכְ ִנְזּדַ

ֵני  ּפְ ְכָתב ַעל  ּבִ ְלָבֵאר  ר  ְוִאי ֶאְפׁשָ ה.  ַהְרּבֵ ֶזה  ּבָ ר  ְלַדּבֵ ת ֶהָעַבר הֹוַסְפנּו  ּבַ ׁשַ ּבְ ִנים, ַאְך  ׁשָ

ְבֵרי  ּדִ ֹמַע  ִלׁשְ ׁשּוָקְתָך  ּתְ י עֶֹצם  ָיַדְעּתִ ר  ַלֲאׁשֶ ּבּוִרים ֵמֶהם  ּדִ יָך ֵאיֶזה  ְרּתִ ִהְזּכַ ֶדה, ַאְך  ַהּשָׂ

ַעל  ְמֵהָרה, ׁשֶ חֹוְטִפים ֲעָצָתם ּבִ ֶ ל רֹב ָהעֹוָלם הּוא ַמה ּשׁ ְלקּול ׁשֶ ר ַהּקִ י. ְוִעּקַ ֱאֶמת ֵמִאּתִ

ה  ית ְצִריִכין ְלַחּכֹות ַהְרּבֵ י ָלֵעָצה ָהֲאִמּתִ ּכִ ִנְמָהָרה".  ִלים  ִנְפּתָ )ִאּיֹוב ה, יג( "ֲעַצת  ֶנֱאַמר  ֶזה 

י" ְוכּו'. ְוֶזהּו "ִמֲהרּו  ַנְפׁשִ ית ֵעצֹות ּבְ ים יג, ג( "ַעד ָאָנה ָאׁשִ ִהּלִ ִוד )ּתְ ַעק ּדָ ּצָ מֹו ׁשֶ ִלְזּכֹות ֵאֶליָה, ּכְ
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ָעַבר ֲעֵליֶהם ָהיּו ְצִריִכין ְלַחּכֹות  ֶ ָכל ַמה ּשׁ י ּבְ ם קו, יג(, ּכִ יו, ְולֹא ִחּכּו ַלֲעָצתֹו" )ׁשָ ְכחּו ַמֲעׂשָ ׁשָ

ַרְך. ְוָהֵבן ֶזה ְמֹאד. ַלֲעָצתֹו ִיְתּבָ

ֲעצֹות  ׁשֶ ֶזה  ל  ִמּכָ ֵליַדע  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  זֹוִכים  ָאנּו  ֶ ּשׁ יׂש, ַמה  ְוָתׂשִ ִגיל  ּתָ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף 
ַעל  ׁשֶ ּיֹות  ָהֲאִמּתִ ָלֵעצֹות  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ָזִכינּו  ֲעַדִין לֹא  ְוִאם  ְמֻקְלָקִלים.  ם  ֻרּבָ ֶהָהמֹון 

ין ּוְלַחּכֹות  ִריִכין ְלַהְמּתִ ּצְ ִנים ָאנּו יֹוְדִעים ׁשֶ ל ּפָ ֱאֶמת, ַעל ּכָ ַרְך ּבֶ ם ִיְתּבָ ֵ ָיָדם ָנׁשּוב ְלַהּשׁ

ֵעָצה טֹוָבה ּוַבֲעָצתֹו  ֵננּו ּבְ ַתּקְ ּיְ ָכל יֹום, ׁשֶ ַרְך ַעל ֶזה ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ה ְלַהּשׁ ל ַהְרּבֵ ּלֵ ָלֶהם ּוְלִהְתּפַ

ַמִים. ָ ִקיף ְוֵיֶרא ה' ִמּשׁ ַיְנֵחנּו ְוכּו', ַעד ַיׁשְ

ֲעִטין  ְרַי"ג  ּתַ ֵהם  ׁשֶ ּיֹות,  ָהֲאִמּתִ ֵמָהֵעצֹות  יֹוְדִעים  ָאנּו  ַרְך,  ִיְתּבָ ַחְסּדֹו  ּבְ ה  ַעּתָ ּוְלֵעת 
יׂש  דֹוׁשֹות. ָנִגיל ְוָנׂשִ ְצוֹות ַהּקְ ה ְוָכל ַהּמִ ין ְותֹוָרה ּוְתִפּלָ אֹוָרְיָתא, ִציִצית ּוְתִפּלִ ּדְ

ֵלמֹות  ה ְלֵעצֹות ׁשְ א ַעד ִנְזּכֶ ל ְלַהּבָ ּלֵ ָכל יֹום, ְוִנְתּפַ ָאנּו חֹוְטִפין ּבְ ֻקּדֹות טֹובֹות ׁשֶ ָכל ַהּנְ ּבְ

ַחר אֹוֵרינּו ַוֲארּוָכֵתינּו  ַ ּשׁ ַקע ּכַ ים ֵעָצה" ְוכּו', ַעד "ִיּבָ ִחיַנת "ַמִים ֲעֻמּקִ ְלֵעצֹות ֲעֻמּקֹות, ּבְ

מֹו  ה ְלהֹודֹות ֶאת ׁשְ ְך", ַעד ִנְזּכֶ י ֹחשֶׁ ם )ִאּיֹוב יב, כב( "ּגֹוֶלה ֲעֻמּקֹות ִמּנִ ְצַמח". ִויֻקּיַ ְמֵהָרה ּתִ

ֶלא ֵעצֹות ֵמָרֹחק ֱאמּוָנה ֹאֶמן" ְוכּו'  יָת ּפֶ י ָעׂשִ ְמָך ּכִ ְעָיה כה, א( "אֹוֶדה ׁשִ ְבִחיַנת )ְיׁשַ ַרְך, ּבִ ִיְתּבָ

ֵלמּות ָהֵעָצה  ּקּון ׁשְ ר ּתִ ִעּקַ ָבֵרינּו ָהָיה, ׁשֶ ה. ּוְכַלל ּדְ ל ֵאּלֶ ֹוְמִעים ּכָ ֵרי ָאְזַנִים ַהּשׁ ְוכּו'. ַאׁשְ

ן ְצִריִכין  ַתב ִאיׁש ִריִבי" ְוכּו'. ַעל ּכֵ ִחיַנת )ִאּיֹוב לא, לה( "ְוֵסֶפר ּכָ דֹוׁש, ּבְ ֶפר ַהּקָ הּוא ַעל ְיֵדי ַהּסֵ

טֹובֹות  ֵעצֹות  ם  ׁשָ ׂש  ּוְלַחּפֵ ׁש  ּוְלַבּקֵ יֹום,  ָכל  ּבְ ה  ַהּזֶ דֹוׁש  ַהּקָ ֶפר  ַהּסֵ ִלְלֹמד  ְמֹאד  ֵהר  ִלּזָ

ֵהם ֵסֶפר ַהּפֹוְסִקים  ְכָרִחים, ׁשֶ ים ַהּמֻ דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ל ַהּסְ ה ִלְלֹמד ּכָ ּיֹות. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזּכֶ ֲאִמּתִ

ַנאי ְלַהֲאִריְך. ה ֵאין ּפְ ְוכּו'. ֶיֶתר ִמּזֶ

י ָלֶנַצח. ח ִלּבִ ּמַ ִני ְוׂשַ ָך ֲחַכם ּבְ ם ּבְ ַרְך ִויֻקּיַ ֶעְזָרתֹו ִיְתּבָ ָך ּבְ ֹמַח ּבְ ה ִלׂשְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
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רנה־א

ם, יֹום ב' ּבֹא תקצ"ח. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

הּוג. ּנָ לֹום ּכַ ׁשָ

ֵלי  ה ְוַיְנֵחנּו ְבַמְעּגְ ַרְך ְלַמַען ַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ ם ִיְתּבָ ֵ לֹום, ְוַהּשׁ ִהְנִני מּוָכן ִלְנסַֹע ְלאּוַמאן ְלׁשָ
י ֲאִני ָטרּוד ְמֹאד, ּומֹוֵסר  ָבר, ּכִ ַנאי ִלְכּתֹב ּדָ מֹו. ְוָכֵעת ֵאין ׁשּום ּפְ ֶצֶדק ְלַמַען ׁשְ

י ְלָך,  ַלְחּתִ ָ ּשׁ ִבי ׁשֶ ִמְכּתָ יְבָך ּבְ י ַלֲהׁשִ ְמּתִ ן ְמֹאד ְמֹאד. ּוְכָבר ִהְקּדַ ם ּכֵ ָתב ֶזה ְיִדיִדי ָנחּוץ ּגַ ּכְ

ֲעבֹר ַעל  ּיַ ֶהְכֵרַח ׁשֶ ּבְ ה ׁשֶ דּוַע ְלָך. ּוְכָבר ָיַדְעּתָ ַהְרּבֵ ּיָ ָך ּכַ ב ֵמִאּתְ יַע ִלי ׁשּום ִמְכּתָ ִהּגִ קֶֹדם ׁשֶ

יֵני  ל ַהּמִ ַהּכֹל ְלטֹוָבה, ֲאִפּלּו ּכָ ָכל יֹום. ּוְצִריִכין ְלַהֲאִמין ׁשֶ ּנּוִיים ּבְ ה ׁשִ ה ְוַכּמָ ּמָ ָהָאָדם ּכַ

ִמים  ַאֲחִרית ַהּיָ לּו ּבְ ים ַהּלָ צּוק ָהִעּתִ ָכל יֹום, ּוִבְפָרט ּבְ ְלּבּוִלים ּוְמִניעֹות ְוכּו' ָהעֹוְבִרין ּבְ ּבִ

ְבּתָ ַעד ה' ֱאלֶֹקיָך",  ִמים ְוׁשַ ַאֲחִרית ַהּיָ ר ְלָך ְוכּו' ּבְ ּצַ ָבִרים ד, ל( "ּבַ ֱאַמר ֲעֵליֶהם )ּדְ ּנֶ ָהֵאּלּו, ׁשֶ

י ִאם ַעל ְיֵדי ֲחָסָדיו  ְכָלִלּיּות ּוִבְפָרִטּיּות. ְוֵאין ַחּיּוֵתינּו ּכִ דֹוָלה ּבִ ָצָרה ּגְ ָרֵאל ְנתּוִנים ּבְ ְוִיׂשְ

י ְוכּו' ַחְסֵדי ה'  יב ֶאל ִלּבִ תּוב )ֵאיָכה ג, יח( "ָוֹאַמר ָאַבד ִנְצִחי ְוכּו', זֹאת ָאׁשִ ּכָ מֹו ׁשֶ ים, ּכְ ַהְמֻרּבִ

ר  ֶזה ַוֲעַדִין ְצִריִכין ְלַדּבֵ ה ּבָ ְרנּו ַהְרּבֵ ּבַ ָקִרים" ְוכּו'. ּוְכָבר ּדִ ים ַלּבְ י לֹא ָתְמנּו ְוכּו' ֲחָדׁשִ ּכִ

ְלָוה.  ׁשַ ב ּבְ ׁש ֵליׁשֵ ה ְמַבּקֵ ָכל יֹום, ְוַאּתָ ָך ּבְ ה ִעּמְ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ה ּשׁ ּתֹוֵמם ִמּמַ ה ִמׁשְ י ֲעַדִין ַאּתָ ֶזה. ּכִ ּבָ

ה  ּנָ לּו "ֵעת ָצָרה הּוא ְלַיֲעקֹב ּוִמּמֶ ים ַהּלָ ִעּתִ ְפָרט ּבָ ֶזה, ֲאָבל ִמי זֹוֶכה ָלֶזה, ּבִ ם ֲאִני ָחֵפץ ּבָ ּגַ

ְלָכל  זֹוִכים  ָאנּו  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ֶ ּשׁ ְמָחה, ַמה  ְלׂשִ ַוֲאָנָחה  גֹון  ַהּיָ ַלֲהֹפְך  ְצִריִכין  ַרק  ַע".  ׁשֵ ִיּוָ

ַנאי  ה ֵאין ּפְ ָעְנִיי ְוכּו'. ָיֵתר ִמּזֶ ָכל יֹום ְוכּו'. זֹאת ֶנָחָמִתי ּבְ ָאנּו חֹוְטִפין ּבְ ֻקּדֹות טֹובֹות ׁשֶ ַהּנְ

ה  ִמּזֶ ְוָיֵתר  ה,  ֵאּלֶ ָבַרי  ּדְ ְמַעט  יְרָך  ְלַהְזּכִ י  ֻהְכַרְחּתִ ּוְתׁשּוָקְתָך  ַאֲהָבְתָך  ּוֵמעֶֹצם  ְלַהֲאִריְך, 

ׁש,  ים ַמּמָ ֲחָדׁשִ ֵעיֶניָך ּכַ ֶהם ְוכּו', ּוְבָכל יֹום ִיְהֶיה ּבְ ֶהם ַוֲהֹפְך ּבָ ָבר, ֲהֹפְך ּבָ ה יֹוֵדַע ִמּכְ ַאּתָ

ע ְלָך. ה ַלה' ְויֹוׁשַ ַקּוֵ

ָכל ֵעת. ה ִליׁשּוָעה ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי רנה־בִמְכּתְ

<חודש>

שפג ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

רנה־ב

ח תקצ"ח אּוִמין. ּלַ ׁשַ ַרְך, יֹום ג' ּבְ ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ּבְ

ְכָנא ֵנרֹו ָיִאיר ָלֶנַצח,  ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ׁשַ ִני ַהּוָ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ּוְבָרָכה ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ְחֶיה. ּיִ ְפָלא ַנְחָמן ׁשֶ י ֲחִביִבי ַהּמֻ ְחיּו. ּוִבְפָרט ִלְבנֹו ֶהָחָתן ֶנְכּדִ ּיִ ּוָבָניו ַהְיָקִרים ׁשֶ

קֹול  ּבְ ֵעיַני  ּבְ ָקר  ַהּיָ בֹו  ִמְכּתָ י  ַנְפׁשִ ָאֲהָבה  ׁשֶ ֶאת  ּוָמָצאִתי  ֶזה  ְליֹום  אֹור  ה  ֵהּנָ אִתי  ּבָ
ַעל  ָאנִֹכי  ׂש  "ׂשָ ְחֶיה.  ּיִ ׁשֶ נֹו  ּבְ ִעם  טֹוב  ל  ְלַמּזָ ְך  ּדֵ ּתַ ִנׁשְ ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ׁשֶ ר,  ְמַבּשֵׂ

ָלא ָטָבא. ֵיְלכּו  ְהיּו ְלַמּזָ ּיִ ה ׁשֶ ְזּכֶ ּנִ י ְפרּוׂשֹות ֶאל ה' ׁשֶ ּפַ ה ּכַ ָלל ָרב". ְוַעּתָ מֹוֵצא ׁשָ ִאְמרֹוֶתיָך ּכְ

ִנים  ה ִלְראֹות ּבָ יָבה טֹוָבה. ְוִנְזּכֶ ׂשֵ ַגן ָרֶוה, עֹוד ָינּוב ּבְ ִית הֹודֹו. ְוִיְהיּו ּכְ ּזַ יֹוְנקֹוָתיו ְוִיְהיּו ּכַ

ּתֹוָרה ּוִמְצֹות. ּוְלהֹוִדיַע ְלָבֵנינּו ְוִלְבֵני  ל יֹוְצֵאי ֲחָלֵציֶהם, עֹוְסִקים ּבַ ִנים ֵמֶהם ּוִמּכָ ּוְבֵני ּבָ

ּוְבָכל יֹום  ָכל ּדֹור ָודֹור  ּבְ ר ָאנּו רֹוִאים  ַוֲחָסָדיו ֲאׁשֶ ְוִנְפְלאֹוָתיו  י ה'  ל ַמֲעׂשֵ ּכָ ֵנינּו ֶאת  ּבָ

ַבר ָעֵלינּו ֶוֱאֶמת ה' ְלעֹוָלם. ה ה' ְוכּו'. ַחְסּדֹו ּגָ יָת ַעּתָ ּוְבָכל ֵעת ְוכּו'. ַרּבֹות ָעׂשִ

ר ַלּכֹל  י ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו. ֲאׁשֶ ה ָיכֹול ִלְראֹות ַמֲעׂשֵ ה ַאּתָ ם ִמּזֶ ִני ֲחִביִבי. ּגַ ְוִהּנֵה ֲאהּוִבי ּבְ
ים  ֲעׂשִ ּדּוִכים ְוָהֲעָסִקים ַהּנַ ִעְנַין ׁשִ רֹוִאים ִנְפְלאֹות ה' ּבְ מֹו ׁשֶ ְזַמן ְוֵעת ְלָכל ֵחֶפץ. ּכְ

ֵקרּוב ָמקֹום  ּבְ ים  ֲעׂשִ ַהּנַ ְוָהֲעָסִקים  ּדּוִכים  ִ ַהּשׁ ַעל  יֹוֵתר  א  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְיכֹוִלין  ן  ּכֵ ים,  ְרַחּקִ ִמּמֶ

ה. ַאְך ְצִריִכין ַלֲחזֹר זֹאת  ֶזה ַהְרּבֵ ְרנּו ּבָ ּבַ ה ַהּכֹל ֶהֶבל. ּוְכָבר ּדִ י חּוץ ִמּזֶ אן ָחֵסר ְמַעט(, ּכִ )ּכָ

ַנאי ְלַהֲאִריְך  ה ֵאין ּפְ יָך ָלֶנַצח. ְוָיֵתר ִמּזֶ י הּוא ַחּיֶ ה ֵהיֵטב, ּכִ רֹון ַהּזֶ ֹמר ַהִזּכָ ָכל יֹום ְוִלׁשְ ּבְ

ׁש  ה ְלַחּדֵ ְתִחיל ֵמַעּתָ ּתַ ק ְלָבְבָך ׁשֶ לֹום ְלָך ּוְלֵביְתָך, ְוה' ְיַחּזֵ אְסט. ְוׁשָ ֵמֲחַמת ְנִחיַצת ַהּפָ

ַרְך  ַחְסּדֹו ִיְתּבָ ה ּבְ ְפֶנה ְוָיִרים ַקְרְנָך ְלַמְעָלה. ְוִנְזּכֶ ר ּתִ ָכל ֲאׁשֶ ָיֶמיָך ְלטֹוָבה. ְוַיְצִליַח אֹוְתָך ּבְ

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ ֶניָך ְוָכל יֹוְצֵאי ֲחָלֶציָך. ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ְמַחת ּבָ ׂשִ ֹמַח ְמֵהָרה ּבְ ִלׂשְ

י",  ח ִלּבִ ּמַ ִני ְוׂשַ תּוב: "ֲחַכם ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ֶכם, ּכְ ֹמַח ּבָ ה ִלׂשְ ַעְדֶכם ּוְמַחּכֶ יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ן ְיִהי ָרצֹון. ָאֵמן ּכֵ

ַרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי רנוִמְכּתְ ְּתְמִמשפד ֵב ת י סי ז"

רנו

ה תקצ"ח. ַצּוֶ ם, יֹום ב' ּתְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִתיק ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר  ִני ַהּוָ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ ל טֹוב ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ּבְ ִסיָמן טֹוב ּוַמּזָ

ְחֶיה. ּיִ ִוד ְצִבי ׁשֶ ְפָלא ּדָ ְחיּו, ּוִבְפָרט ִלְבנֹו ֶהָחָתן ַהּמֻ ּיִ ּוְלָכל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ

ל טֹוב  ר ְלַמּזָ ֵ ה ָלֵאל ִנְתַקּשׁ ִהּלָ ּתְ ַרִני טֹוב, ׁשֶ ֶרְסֶלב, ּוִבּשְׂ הּו ִמּבְ י ֵאִלּיָ ְגבּוִלי ַרּבִ א ּבִ ַהּיֹום ּבָ
ר ִמַהְרּתָ ִלְגֹמר  ֵעיַני ַעל ֲאׁשֶ ֶרְסֶלב ְוכּו'. ְוִאם ָהָיה ְלֶפֶלא ּבְ ִעם ְיִדיֵדנּו ר' יֹוֵאל ִמּבְ

רּוׂשֹות ֶאל  י ּפְ ּפַ ה ּכַ יִמין. ְוַעּתָ ֵאּלּו ָאְמרּו ַמְקּדִ י ּבְ ל ֶזה ָהָיה ִלי ְלַנַחת ּכִ קֶֹדם ּבֹוִאי, ִעם ּכָ

נּו  ְהֶיה ְלֻכּלָ ּיִ ִכי טֹוב, ִויֵהא ַרֲעָוא ׁשֶ ֵלמּות ּבְ ׁשְ ה ִלְגֹמר ּבִ ְזּכֶ ּנִ ִבים טֹובֹות ׁשֶ ה' ַהּגֹוֵמל ַלַחּיָ

ם  ְוֻכּלָ ֱאַרְכָנה ּפֹארֹוֵתיֶהם",  ּתֶ לֹום ֵאין ֵקץ ְוכּו'. "ֵיְלכּו יֹוְנקֹוָתם  ּוְלׁשָ ים  ּוְלַחּיִ ל טֹוב  ְלַמּזָ

ָתם, ָאֵמן  ּיֹוִנים ֶאל ֲאֻרּבָ ָרֵאל ּכַ ַיֲעׂשּו ְרצֹון קֹוָנם ֵהם ְוֶצֱאָצֵאיֶהם ְלדֹורֹוָתם, ַעד ָיׁשּובּו ִיׂשְ

י  ַמע ִמּפִ ׁשְ אי ּתִ ֵעת, ּוְבַוּדַ ים ּכָ ַנאי ַמְסּכִ ִדְבֵרי ֱאֶמת ֵאין ַהּפְ ה ְלַהֲאִריְך ּבְ ן ְיִהי ָרצֹון. ְוִהּנֵ ּכֵ

ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ֶרְך. ּוְבָקרֹוב ִנְתַוֵעד ּבְ ּדֶ ַמע ּבַ ָ ּשׁ ֶ ה ּשׁ י ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר ְקָצת ִמּמַ ְיִדיִדי ַרּבִ

ָעֵלינּו  ִאים  ַהּבָ ַהּפּוִרים  ּוִביֵמי  ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ ת  ּבָ ׁשַ ַעל  ֶאְהֶיה  ְרֶאה  ַהּנִ ִפי  ּכְ י  ּכִ

ְבֶרְסֶלב. ְלטֹוָבה ּבִ

ֵמָחָדׁש  ָכל ֵעת  ּבְ ק  ְלִהְתַחּזֵ ְלטֹוָבה,  ם  ֲעׂשּו רֹשֶׁ ּיַ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ֱאֶמת  ְבֵרי  ּדִ ִפינּו  ּבְ ים  ָיׂשִ ַוה' 
ַמן  י ַהּזְ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת. ּכִ קּות ָחָדׁש ּבְ ה ְוַדַעת ְוִהְתעֹוְררּות ְוִהְתַחּזְ ָ תֹוֶסֶפת ְקֻדּשׁ ּבְ

א.  ׁש ְלַהּבָ יו ֵאיָמַתי. ְוָכֵעת טֹוב ְלהֹודֹות ַלה' ַעל ֶהָעַבר ּוְלַבּקֵ ּפֹוֵרַח ְמֹאד ְוִאם לֹא ַעְכׁשָ

ים ִנְפָלִאים  ַרֲחָמיו ֲחָסִדים ֳחָדׁשִ ַבר ָעֵלינּו ְמֹאד, ֶוֱאֶמת ה' ְלעֹוָלם. עֹוד יֹוִסיף ּבְ ַחְסּדֹו ּגָ

ל ְלעֹוָלם ָוֶעד.  ׁשֵ ֵלם ְולֹא ִנּכָ ְמֵהָרה, ְולֹא ֵנבֹוׁש ְולֹא ִנּכָ ַרְך ּבִ ה ָלׁשּוב ֵאָליו ִיְתּבָ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ

ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה.

ָכל ֵעת. ה ִליׁשּוָעה ּבְ ַעְדָך ּוְמַצּפֶ יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי רנזִמְכּתְ

<חודש>

שפה ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

רנז

ה תקצ"ח ֶנעְמרֹוב. ַצּוֶ ם, יֹום ג' ּתְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִני ֲחִביִבי מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִתיק, ּבְ ִני ַהּוָ לֹום ִליִדיִדי ָהַרּבָ ַרב ׁשָ

טֹוב  ַרִני  ּוִבּשְׂ ֶאְצְלֶכם,  ְדָכן  ַ ַהּשׁ ָהָיה  הּוא  ׁשֶ ֶרְסֶלב  ִמּבְ הּו  ֵאִלּיָ י  ַרּבִ ּפֹה  ָהָיה  ֶאְתמֹול 
ֶרת  י ָהִאּגֶ ל טֹוב ּוָמַסְרּתִ י ְלָך ִסיָמן טֹוב ּוַמּזָ ל טֹוב, ְוָכַתְבּתִ ּדּוְך ְלַמּזָ ִ ֵמִעְנַין ַהּשׁ

מּוֵאל  י ׁשְ ַרּבִ ָתב ֶזה  ּכְ יִתי ַעל מֹוֵסר  ִצּוִ ֲעַדִין,  ָלחֹו  ׁשְ ְוִאם לֹא  ְלָיְדָך.  יַע  ַיּגִ אי  ּוְבַוּדַ ָידֹו,  ּבְ

ְיֵדי  ַעל  "ל  ַהּנַ ִבי  ִמְכּתָ ְלָך  לַֹח  ִלׁשְ ְרֶאה  ּיִ ׁשֶ ְבָך,  ִמְכּתָ ִלי  ֵהִביא  ׁשֶ יר  ַהּצִ הּוא  ׁשֶ ֶרְסֶלב,  ִמּבְ

ָך,  ָרָכה ִאּתְ ְרָכִתי, ְיַצו ה' ֶאת ַהּבְ ְבֶרְסֶלב. ְוָכֵעת ֲאִני ּכֹוֵפל ּבִ ָך ִאם הּוא ֲעַדִין ּבִ ּלְ ִליַח ׁשֶ ָ ַהּשׁ

יֹוְנקֹוָתיו  "ֵיְלכּו  נּו.  ּוְלֻכּלָ ָלֶכם  לֹום  ּוְלׁשָ טֹוִבים  ים  ְלַחּיִ טֹוב  ל  ְלַמּזָ רּות  ְ ַהִהְתַקּשׁ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ

ל  ַעל ּכָ ֱאֶמת "ּכְ ַרְך ּבֶ ם ִיְתּבָ ֵ ה ָלׁשּוב ְלַהּשׁ ה ְלִהְתעֹוֵרר ִמּזֶ ִית הֹודֹו" )הושע יד, ז(, ְוִנְזּכֶ ּזַ ְוִיְהֶיה ּכַ

ָעֵלינּו  ַבר  ּגָ ַחְסּדֹו  ְוכּו',  ָלנּו  ה  ָעׂשָ ַכֲחָטֵאינּו  "לֹא  ֲחָסָדיו".  ּוְכרֹב  ַרֲחָמיו  ּבְ ָמָלנּו  ּגְ ר  ֲאׁשֶ

ִפי  ּכְ ם ׁשֶ י ְלָך ׁשָ ַתְבּתִ ָבר ּכָ ִלי ְיִדיָעִתי, ּכְ ים ִלְגֹמר ּבְ ר ִהְקּדִ ַבר ֲאׁשֶ ֶוֱאֶמת ה' ְלעֹוָלם". ְוַעל ּדְ

ַהּכֹל  אי  ּוְבַוּדַ ּזֹאת,  ָהְיָתה  ה'  ּוֵמֵאת  ָבר  ּדָ ּבַ ֻמְכָרח  ָהִייָת  "ל  ַהּנַ הּו  ֵאִלּיָ י  ַרּבִ ִלי  ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ

ַמל  ּגָ ר  ּוַבַעל ָהַרֲחִמים ֲאׁשֶ ַרְך.  ִיְתּבָ בֹוָתיו  י ה', ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחׁשְ דֹוִלים ַמֲעׂשֵ ּגְ ְלטֹוָבה. 

יד ְזרֹוֲעָך ְלדֹור ְוכּו'.  יָבה ַאל ַיַעְזֵבנּו. ַעד ַאּגִ ם ַעד ִזְקָנה ְוׂשֵ ה, ּגַ ה ַעד ֵהּנָ ֵאּלֶ נּו טֹובֹות ּכָ ִעּמָ

ן  ָקרֹוב, ַעל ּכֵ ַרְך ּבְ יׁשּוָעתֹו ִיְתּבָ ְרֶאה ִנְתַוֵעד ַיַחד ּבִ ֲעֵדנּו ַהּכֹל ְלטֹוָבה. ּוְכִפי ַהּנִ ה' ִיְגֹמר ּבַ

ְחֶיה,  ּיִ ֶמעְלֶקא ׁשֶ ִני חֹוְרִגי ׁשְ ל ּבְ ּוִאין ׁשֶ ּשׂ ִעְנַין ַהּנִ ה ּבְ ם ֲאִני ָטרּוד ַעּתָ ה. ּגַ ֵאין ְלַהֲאִריְך ַעּתָ

יבֹו  "ל, ַוֲאִני ֻמְכָרח ַלֲהׁשִ ה ַהּנַ ִביל ֵעֶסק ַהֲחֻתּנָ ׁשְ ִיחּוד ּבִ א ּבְ ְבָך, ּבָ ֵהִביא ִמְכּתָ ִליַח ׁשֶ ָ ַהּשׁ ׁשֶ

ּבּור ֵאֶליָך יֹוֵתר. י ְלַהְרִחיב ַהּדִ ן לֹא ָיכְֹלּתִ ְנִחיָצה, ַעל ּכֵ ָראּוי ּבִ ּכָ

ָכל ֵעת. ֵלָמה ּבְ ה ִליׁשּוָעה ׁשְ ָכל ֵעת ַוֲחָסָדיו ָהֲעצּוִמים ּוְמַצּפֶ ְבֵרי ָאִביָך ָהרֹוֶאה ִנְפְלאֹות ה' ּבְ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי רנחִמְכּתְ ְּתְמִמשפו ֵב ת י סי ז"

רנח

ֶרְסֶלב. ם, יֹום א' ּפּוִרים תקצ"ח ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה  ּיִ ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ י ָהַרּבָ ִני ְיִדיד ַנְפׁשִ בֹוד ּבְ הּוִדים, ּוִבְכָלָלם ּכְ ׂשֹון ַלּיְ ְמָחה ְוׂשָ ׂשִ

ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו. ִעם ּכָ

בֹו  דֹול. ִמְכּתָ בֹו ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת ּגָ י ִמְכּתָ ְלּתִ ה, ִקּבַ ִגּלָ ַמר ְקִריַאת ַהּמְ ָעה זֹאת ַאַחר ּגְ ׁשָ ּבְ
י  ְלּתִ בֹו ָהִראׁשֹון לֹא ִקּבַ י, ּוִמְכּתָ ְלּתִ ּבַ ּקִ י לֹו ׁשֶ ַתְבּתִ ָבר ּכָ ִליַח ּכְ ַלח ַעל ְיֵדי ׁשָ ָ ּשׁ ׁשֶ

ת קֶֹדׁש ֶהָעַבר נֹוַלד  ּבַ ֵליל ׁשַ י ּבְ ָכל ֵעת, ּכִ ה ֲחָדׁשֹות ּבְ ַרְך עֹוׂשֶ י ה' ִיְתּבָ ַדע ּכִ ֲעַדִין. ְוָכֵעת ּתֵ

ָעֵלינּו  א  ַהּבָ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ יֹום  ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ִאם  ִרית  ַלּבְ ְוִיְכנֹס  ְנָך,  ִלְמֻחּתָ טֹוב  ל  ְלַמּזָ ן  ּבֵ

א  ת קֶֹדׁש ַהּבָ ּבַ ָנִאים ַעד ׁשַ ה ְוִהְפִציר אֹוִתי ִלְדחֹות ַהּתְ ׁשָ ַבּקָ א ְלָפַני ּבְ ן ּבָ ְלטֹוָבה. ַעל ּכֵ

דֹולֹות,  ֵני ְסֻעּדֹות ּגְ ל ׁשְ הֹוָצָאה ׁשֶ ְך ְלַהְרּבֹות ּבְ ל ּכָ יד ָעָליו ּכָ ּלֹא ְלַהְכּבִ ֵדי ׁשֶ ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ּכְ

ן  ר ְלָך. ַעל ּכֵ ר ֲאַסּפֵ ֲאׁשֶ הּוא ְלטֹוָבה, ּכַ ֶזה ׁשֶ ם ֵיׁש ִלי עֹוד ְטָעִמים ּבָ י ִלְדָבָריו. ּגַ ְמּתִ ְוִהְסּכַ

יֹום  ִלי ִעּכּוב ּבְ בֹוא ּבְ ַעְצְמָך ּתָ ה ּבְ ם, ַרק ַאּתָ ֵ ֵני ֵביְתָך ָמָחר ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ בֹוא ִעם ּבְ ַאל ּתָ

ֲחזֹר ְלֵביְתָך.  ְרֶצה ּתַ ְך ִאם ּתִ עֹות אֹו יֹום, ְוַאַחר ּכָ ב ֵאיֶזה ׁשָ ם, ְוִתְתַעּכֵ ֵ ָמָחר ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ

א  ת קֶֹדׁש ַהּבָ ּבַ ֵני ֵביְתָך ְלֹפה ַעל ׁשַ ל ּבְ בֹוא ִעם ּכָ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ּתָ ת קֶֹדׁש ַהּבָ ּבַ ּוְבֶעֶרב ׁשַ

ִמיָלה  ִרית  ַהּבְ ְסעּוַדת  ִעם  ָנִאים  ַהּתְ ת  ְסֻעּדַ ִיְהֶיה  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּוְבמֹוָצֵאי  ְלטֹוָבה.  ָעֵלינּו 

ִני ֲחִביִבי ִעם  ה אֹוִדיֲעָך ּבְ יׁשּוָעתֹו. ַעּתָ ְמָחה ּבִ ַיַחד, ַוה' ַהּטֹוב ִיְגֹמר ְלטֹוָבה, ְוָנִגיָלה ְוִנׂשְ ּבְ

ָראּוי, ְוַגם ֲאִני  ֹמַח ּכָ ִכינּו ִלׂשְ ּזָ ְיָלה ַהּזֹאת ַאַחר ׁשֶ ּלַ י ּבַ לֹוֵמנּו ִנְפָלאֹות ֲחָדׁשֹות. ּכִ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ ּכָ

י ִליׁשֹן ַאַחר ֲחצֹות  ְחּתִ ְיָלה ֶהָעַבר. ְוִהּנַ ת קֶֹדׁש, ּוַבּלַ ּבַ יֹום ׁשַ ה ּבְ י ַהְרּבֵ ה ָלֵאל ָרַקְדּתִ ִהּלָ ּתְ

ר  א ְלֵביִתי ִאיׁש ֶאָחד ֲאׁשֶ עֹות ַאַחר ֲחצֹות, ּבָ ֶעֶרְך ג' ׁשָ ְך ּבְ י ִליׁשֹן. ַאַחר ּכָ ַלְיָלה, ְולֹא ָיכְֹלּתִ

ה  ֲחָוָיה. ּוִבְתִחּלָ ּתַ ה ּוְכִריָעה ְוִהׁשְ ִקּדָ ה ַוֲעצּוָמה ּבְ ְבִכָיה ַרּבָ ְמֻפְרָסם, ּוָבא ּבִ ָמַסר אֹוִתי ּכִ

ר ִלי  י יּוְדיל, ְוֵהִקיץ אֹוִתי ְוִסּפֵ ן ַרּבִ י ִיְצָחק ַהּכֵֹהן ּבֶ ּלֹו ְיִדיֵדנּו ַרּבִ ד ׁשֶ ַלח ֵאַלי ֶאת ַהְמַלּמֵ ׁשָ

ה  ּתֹו ֶנְחְלׁשָ י ִאׁשְ ְחֶיה, ּכִ ֶקת ָמַרת ָאְדיל ּתִ ּדֶ ְחּתֹון, ּובֹוֶכה ִלְפֵני ַהּצַ ֵביִתי ַהּתַ ָבר הּוא ּבְ ּכְ ׁשֶ

נֹו ֶהָחָתן ָעלּו ַאַחר  ַעְצמֹו ִעם ּבְ ָעה זֹאת ִנְפְטָרה. ַאְך הּוא ּבְ ׁשָ י ּבְ ְמֹאד ַעד ְלָמֶות. ְוֵכן ָהָיה ּכִ

ֲאִני  ׁשֶ ַעד  דֹול,  ּגָ כַֹח  ּבְ ק אֹוָתם  ְוָנׁשַ ַרְגַלי  ַעל  ָנַפל  בֹואֹו  ּבְ ְוֵתֶכף  י  ּלִ ׁשֶ ה  ָהֲעִלּיָ ְלֵבית  ְך  ּכָ

ה.  ָקם ַהְרּבֵ ַפל ַעל ַרְגַלי ּוְנׁשָ ּנָ ָעִמים ׁשֶ ה ּפְ ה ְוַכּמָ ּמָ ה ּכַ ַרְגַלי. ְוֵכן ָעׂשָ יָקה ּבְ ׁשִ יׁש ּכַֹח ַהּנְ ַמְרּגִ

ִסירֹות ָהָיה ַעל ָיִדי  ל ַהּמְ ְדָמעֹות זֹוְלגֹות ְוָאַמר ָחָטאִתי, ּכָ ה ּבִ ְבִכּיָ י ְמִחיָלה ּבִ ּנִ ׁש ִמּמֶ ּוִבּקֵ

ן,  ִלּתֵ יֹוֵתר  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ּוָבָכה  ְדיֹון,  ּפִ ַעל  ֶסף  ּכֶ ל  רּוּבַ ֵני  ׁשְ ִלי  ְוָנַתן  ִלי.  ְמֲחלּו  ּתִ ה  ֶאֱעׂשֶ ָמה 

ָכל ּכֹחֹו. ְוָאַמר  ל ְלטֹוָבִתי ּבְ ּדֵ ּתַ ן ְלִהׁשְ ְיַתּקֵ אי  ַוּדַ ּבְ ְלֵקל  ּקִ ֶ ּשׁ ן ַמה  ְוִהְבִטיַח ִאם יּוַכל ְלַתּקֵ

ר ְלָבֵאר ַהּכֹל. ה ִאי ֶאְפׁשָ ם ַהּיֹום ֲאִני ָיכֹול ִלְכנֹס ְלֹפה. ָיֵתר ִמּזֶ ּגַ ׁשֶ
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ְצִחית.  ס אֹוִתי ְלטֹוָבָתם ַהּנִ ִדים ְלַפּיֵ ְתַנּגְ ל ַהּמִ ן ִיְזּכּו ּכָ ּכֵ ן ׁשֶ "ְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלֹות ה'", ִמי ִיּתֵ
ְמחּו  בֹוָתיו, ׂשִ י ה' ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחׁשְ דֹוִלים ַמֲעׂשֵ ְוַדְרֵכי ה' ֶנְעָלִמים ְמֹאד ְמֹאד, ּגְ

ְפַלִים  ּכִ ִכְפֵלי  ּבְ יֹוִסיף  ן  ּכֵ ַוֲחָסָדיו,  ַרֲחָמיו  ֲעָזבּונּו  לֹא  ה  ֵהּנָ ַעד  ה'.  יׁשּוַעת  ּבִ ְוֵרַעי  ַאַחי 

ְמחּו  ֲחָסִדים, ׂשִ ּבַ דֹוׁש ֶחֶסד ׁשֶ ֵקן ַהּקָ כַֹח ַהּזָ ן ָלנּו. ַהּכֹל ּבְ ְלַהְראֹות ָלנּו ַחְסּדֹו, ִויׁשּוָעתֹו ִיּתֵ

ְמָחה ַלּכֹל, ּפּוִרים ִאין ַלאְנד, ּפּוִרים  פּוִרים ְזַמן ׂשִ ה ּבְ ְפָרט ַעּתָ ים, ּבִ דֹוׁשִ יָקיו ַהּקְ ה' ּוְבַצּדִ ּבַ

ם  ְלַקּיֵ י  ִהְתַחְלּתִ לֹא  ֲעַדִין  י  ּכִ ְלַהֲאִריְך  ַנאי  ּפְ ֵאין  ָאֶרץ[.  ּבָ ּפּוִרים  ָאֶרץ,  ּבָ ]ּפּוִרים  ַלאְנד  ִאין 

יְך  ה ְלַהְמׁשִ ְזּכֶ ּנִ ָראּוי, ַעד ׁשֶ ֹמַח ּכָ ָראּוי ְוִלׂשְ ם ּכָ ה ְלַקּיֵ ֶאְזּכֶ ן ׁשֶ א, ִמי ִיּתֵ פּוַרּיָ ִמְצַות ִלְבסּוֵמי ּבְ

לּו ֵמָחָדׁש. מּו ְוִקּבְ ִחיַנת ִקּיְ ּבְ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

רנט

ם, יֹום א' ַצו תקצ"ח ֶנעְמרֹוב. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. לֹום ִלְבִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ ׁשָ

י  ְרּתִ ּבַ ְנָך לֹא ּדִ וִניֶצא, ּוְבָראִהֶליב. ִעם ְמֻחּתָ לֹום ְלֵביִתי ִמּוִ אִתי ְלׁשָ אֹור ְליֹום ו' ֶהָעַבר, ּבָ
ן  ְחֶיה, ִאם ִיּתֵ ּיִ ָנה ְלִבְנָך ׁשֶ א ְלֵביתֹו. אֹודֹות ַמּתָ ּבָ ֶרְסֶלב קֶֹדם ׁשֶ י ִמּבְ י ָנַסְעּתִ ָלל, ּכִ ּכְ

ּלֹא  ֶזה ָהעֹוָלם ׁשֶ ֵאין ׁשּום טֹוָבה ּבְ ה ׁשֶ ְרנּו ַהְרּבֵ ּבַ ָבר ּדִ י ּכְ ָלל. ּכִ ְצַטֵער ּכְ ן, ְוִאם ָלאו ַאל ּתִ ִיּתֵ

ל ָהעֹוָלם ָמֵלא ִיּסּוִרים ִויגֹונֹות ְוֶחְסרֹונֹות  רֹון, ּוֵמֲחַמת ֶזה ּכָ ִיְהֶיה ְמעָֹרב ּבֹו ֵאיֶזה ַצַער אֹו ִחּסָ

ין  ים ְמֹאד ּבֵ ּנּוִיים ַרּבִ ִ ַהּשׁ ָעה, ַרק ׁשֶ ָכל יֹום ָויֹום ּוְבָכל ֵעת ְוׁשָ ָכל ָאָדם ּוְבָכל ְזַמן ּבְ ה ּבְ ַהְרּבֵ

ין יֹום ַלֲחֵברֹו ּוֵבין ֵעת ָוֵעת.  ים ּבֵ ין ָהִעּתִ ּנּוִיים, ּבֵ ִ ַעְצמֹו ַרּבּו ַהּשׁ ָאָדם ַלֲחֵברֹו. ּוְבָאָדם ֶאָחד ּבְ

ֵרה  ע ֶעׂשְ ים, ַאְרּבַ מֹוֶנה ִעּתִ ִרים ּוׁשְ ב ֶעׂשְ ַתב קֶֹהֶלת ַלּכֹל ֵעת, ָחׁשַ ּכָ ה ׁשֶ ּמֶ לּול ּבַ ְוַהּכֹל ּכָ

י ֵאין ׁשּום  ר הּוא ָעֵמל". ּכִ ֲאׁשֶ ה ּבַ ְתרֹון ָהעֹוׂשֶ ם, "ַמה ּיִ ֵרה ְלֵהֶפְך, ְוִסּיֵ ע ֶעׂשְ ְלטֹוָבה ְוַאְרּבַ

ה ֲעַדִין ְצִריִכין ַלֲחזֹר זֹאת  ֶזה ַהְרּבֵ ְרנּו ּבָ ּבַ ָבר ּדִ י ִאם ִלְברַֹח ֶאל ֲעַמל ַהּתֹוָרה. ְוִאם ּכְ ָנה ּכִ ּקָ ּתַ

ָך  ָרִטּיּות. ְוִהּנְ ְפָרִטּיּות ּוִבְפָרֵטי ּפְ ל ָאָדם ּבִ ים ָהעֹוְבִרים ַעל ּכָ ּנּוֵיי ָהִעּתִ י ַרּבּו ׁשִ ָכל יֹום, ּכִ ּבְ

ַסח, ְוַגם ּכֹוַבע  נֹות ָיִפים ְלִבְנָך ַעל ַהּפֶ ְהֶיה ַמּתָ ּיִ ָלל ׁשֶ ְבּתָ ּכְ ָנה, לֹא ָחׁשַ ְפֵני ֶרַבע ׁשָ ּלִ רֹוֶאה ׁשֶ

אי ְיׁשּוָעה  ַוּדַ הּוא ּבְ ל טֹוב, ׁשֶ ְך ְלַמּזָ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ָעַזר ַהּשׁ ה ׁשֶ ה לֹא ָהָיה לֹו. ְוַעּתָ ֲחָדׁשָ

ְליֹון  ה ּכִ ה ְוַכּמָ ְחֶיה, ְוַכּמָ ּיִ ָניו ׁשֶ ְך ֶאת ּבָ ּדֵ ים ָלֶזה ִלְזּכֹות ְלׁשַ ה ְמַצּפִ ה ְוַכּמָ ּמָ י ּכַ דֹוָלה. ּכִ ּגְ

ָבר  ַרְך ָלֶזה, ְוַגם ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ֲעָזְרָך ַהּשׁ ה ַאַחר ׁשֶ עּור ֵיׁש ִלְבֵני ָאָדם ַעל ֶזה. ְוַעּתָ ִלי ׁשִ ֵעיַנִים ּבְ
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ַעְצְמָך לֹא ָהִייָת  נֹות ָיפֹות. ְוִאם ּבְ ה ֵעיֶניָך ְמַצּפֹות ְלַמּתָ "ל, ַעּתָ ָנה ָנָאה ַהּכֹוַבע ַהּנַ ל ַמּתָ ִקּבֵ

ִרּיֹות.  בֹוד ַהּבְ ְחיּו, ּוֵמֲחַמת ּכְ ּיִ ְעּגּוִעים ָלֶזה ֵמֲחַמת ְרצֹון זּוָגְתָך ּוִבְנָך ׁשֶ יד ַעל ֶזה ֵיׁש ְלָך ּגַ ַמְקּפִ

ִנים,  ל ּפָ ה ַעל ּכָ ָנה ְקַטּנָ לַֹח לֹו ֵאיֶזה ַמּתָ ְצָטֵרְך ַלֲחׁשֹב ְלַהֲחִזיר ִלׁשְ ָנה, ּתִ ַלח ְלָך ַמּתָ ְוִאם ִיׁשְ

ית ָמנֹוס  ה ְרֵאה ְוָהֵבן ַוֲחַכם, ֵאיְך ֵאין ׁשּום ּבֵ ֵעת ַהּזֹאת. ְוַעּתָ ן ּבָ ם ּכֵ ה ּגַ ה ָעֶליָך ַעּתָ ׁשֶ ּקָ ׁשֶ

ם  ּגַ ֹאֶפן ׁשֶ ָבר, ּבְ ל ּדָ יחֹו ִלְפֵני ה' ַעל ּכָ ּפְֹך ׂשִ ר ִלׁשְ ַרְך ּוְלַהּתֹוָרה. ְוָהִעּקָ ם ִיְתּבָ ֵ י ִאם ְלַהּשׁ ּכִ

ם  ֵ ר ַהּכֹל ְלַהּשׁ ֵ ם יּוַכל ְלַקּשׁ ָ ם ִמּשׁ ח, ּגַ ּנָ ּמֻ ָמקֹום ׁשֶ ח ֲאִפּלּו ּבְ ּנָ ּמֻ ִמּיּות, ִמי ׁשֶ ׁשְ ַתְכִלית ַהּגַ ּבְ

ְלחּו  ֵצל עֹוֵבר. ְוֶזה ָסמּוְך ׁשָ ה ֲהלֹא ָיֵמינּו ּכְ ְכִלית ִמּזֶ ְהֶיה ַהּתַ ַעם ַמה ּיִ ָכל ּפַ ַרְך, ַלֲחׁשֹב ּבְ ִיְתּבָ

ה.  ֲעׂשָ ּנַ ֶ י ַמה ּשׁ ה ִעּמִ ֶהֶרף ַעִין ְוַנֲעׂשָ יֵמי ְנעּוַרי, ּוְכָבר ָעַבר ּכְ נֹות ְלֶהָחָתן ּבִ ַעְצִמי ַמּתָ ִלי ּבְ

ל ֶאָחד  ָחַטף ּכָ ֶ י ִאם ַמה ּשׁ ֵאר ּכִ ָ ֵאי עֹוָלם, ְולֹא ִיּשׁ ל ּבָ ל ּכָ ַמן ׁשֶ ם ַהּזְ ּוְכֶהֶרף ַעִין ַיֲעבֹר ּגַ

ַמח  ה ׂשְ ְצִחי. ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר קֶֹהֶלת, ֲהֵבל ֲהָבִלים ַהּכֹל ָהֶבל. ְוַעּתָ ְכִלית ַהּנִ ְלַעְצמֹו ֵמַהּתַ

ְפָרט  ְצִחי, ּבִ ְכִלית ַהּנִ ה, ְוִלְמׁשְֹך ְרצֹוֵננּו ֶאל ַהּתַ ר ִמּזֶ ִנים ְלַדּבֵ ל ּפָ ָאנּו זֹוִכים ַעל ּכָ ה ׁשֶ ּמֶ ִני ּבַ ּבְ

ה. ֶזה ֶנָחָמֵתנּו ֶזה ְיׁשּוָעֵתנּו ֶזה  ָ ֻדּשׁ ּקְ ל ָזֵקן ּדִ דֹול ׁשֶ כֹחֹו ַהּגָ ָכל ֵעת ָוֶרַגע ּבְ ָאנּו ְסמּוִכים ּבְ ׁשֶ

ֵרינּו ְוכּו'. ְמָחֵתנּו ָלֶנַצח ְנָצִחים, ַאׁשְ ְקָוֵתנּו ֶזה ׂשִ ּתִ

דֹוׁש  ְמַחת ֶהָחג ַהּקָ ׂשִ ָראּוי ּבְ ֹמַח ּכָ ַרְך ַיֲעזֹר ָלנּו ִלׂשְ ם ִיְתּבָ ֵ ה ִליׁשּוָעה ְוַהּשׁ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ַהּבָ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ֶכם ֵהיֵטב ֵהיֵטב  ימּו ִלּבְ ה ּוְרִחיְמָתן ֲעִזיָזא, ׂשִ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
ְוִתְרֶאה  ָלֶנַצח.  יֶכם  ַחּיֵ י הּוא  ּכִ ם  ָבר ֵריק הּוא ִמּכֶ ּדָ י לֹא  ּכִ ה,  ָבַרי ֵאּלֶ ּדְ ְלָכל 

ִרי  ִתיק ּפְ י ּוְלָבִבי ַהּוָ לֹום ְיִדיד ַנְפׁשִ ׁשְ ָתב ֶזה, ְוִתְפרֹס ּבִ ֶרת ַעל ְיֵדי מֹוֵסר ּכְ לַֹח ִלי ִאּגֶ ִלׁשְ

ֵבית  ּבְ ֵלִאים  ּמְ ׁשֶ ֲעׁשּוִעים  ְוׁשַ ֲענּוִגים  ַהּתַ ִוד ֶאת  ּדָ י  ֵמַרּבִ ַמע  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ְוֹתאַמר לֹו  ְוכּו'.  יק  ַצּדִ

ִוד ֵאינֹו יֹוֵדַע ֲאִפּלּו ֵחֶלק ֶאָחד  י ּדָ ל ּדֹודֹו ֵנרֹו ָיִאיר. ַוֲעַדִין ַרּבִ ָלה[ ׁשֶ ְמׁשָ ּמֶ אְנֶטר ]עֹוֵבד ּבַ ַהּקַ

ֲאבֹוָתיו  ְרֵכי  ּדַ ֶאל  ָלׁשּוב  מּוָסר  ח  ִלּקַ לֹו  ָראּוי  ן  ּכֵ ם  ּגַ ה  ּוִמּזֶ ם.  ׁשָ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ֵמֶאֶלף 

י ֵאֵלְך ַלֲעׂשֹות ֶאת חֹוָבִתי,  ֻתּמִ ְצִחי. ַוֲאִני ּבְ ְכִליתֹו ַהּנִ ים ְוַהּנֹוָרִאים ַלֲחׁשֹב ַעל ּתַ דֹוׁשִ ַהּקְ

ְרצֹוֵניֶהם  ּוְלַמּלאֹות  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲאבֹוָתיו  ֶאת  ֵרת  ְלׁשָ ב  ְמֻחּיָ ֲאִני  י  ּכִ ַעם,  ּפַ ָכל  ּבְ ירֹו  ְלַהְזּכִ

דֹוׁש ֶאל ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו,  ֱאֶמת ְלָקֵרב ֶאת ַזְרָעם ַהּקָ ּתֹוְקִקים ּבֶ ר ֵהם ִמׁשְ ים, ֲאׁשֶ דֹוׁשִ ַהּקְ

ה ְלִהְתַוֵעד ַיַחד,  ִנים ֵמַעּתָ ל ּפָ ה ַעל ּכָ ְזּכֶ ּנִ ַרֲחָמיו ַיֲעזֹר לֹו ׁשֶ ית. ַוה' ּבְ ִחיָרתֹו ָחְפׁשִ ַאְך ּבְ

ן ְיִהי ָרצֹון. א ָלַעד ּוְלֶנַצח ְנָצִחים ָאֵמן ּכֵ ֶזה ּוַבּבָ ְלַמַען ִייַטב לֹו ּבָ

"ל. ָנָתן ַהּנַ
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ת קֶֹדׁש ַצו. ּבַ ם, אֹור ְליֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ב  י ְזֵאב ִמּפֹה, ְוִנְתַעּכֵ ְלחֹו ַעל ְיֵדי ַרּבִ יֹום א' קֶֹדם ֲחצֹות, ְלׁשָ י ּבְ ה, ֵהַכְנּתִ ֶרת ַהּזֶ ָהִאּגֶ
יַעִני  ִהּגִ ה,  ַהּזֶ ֶרת  ִאּגֶ ְתִבי  ּכָ ְוַאַחר  ְיִדיָעִתי.  ִלי  ּבְ ְך ָנַסע  ּכָ ְולֹא ָנַסע ָאז, ַאַחר 

י ִלְפרֹס  ַדְעּתִ ִתיָבִתי לֹא ָהָיה ּבְ ֵעת ּכְ י ּבְ אְסט, ְוָרִאיִתי ִנְפְלאֹות ה'. ּכִ ב ַעל ְיֵדי ַהּפָ ִמְכּתָ

סֹוף  ּבְ ׁשֶ ָהְיָתה  ה'  ֵמֵאת  ַרק  י,  ִעּמִ ְלִהְתַוֵעד  ירֹו  ּוְלַהְזּכִ "ל  ַהּנַ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ְיִדיִדי  לֹום  ׁשְ ּבִ

אי ָהָיה  ַוּדַ י ּבְ ָבר ֵריק הּוא, ּכִ י לֹא ּדָ ֶזה, ּכִ ִעְנָין ּכָ ִמיד ּבְ ֶזה. ַוֲאִני ַמֲאִמין ּתָ י ּבָ ְרּתִ ִתיָבִתי ִנְזּכַ ּכְ

בֹו  יַעִני ִמְכּתָ ִהּגִ ׁשֶ ְך ּכְ ַרם ְלעֹוְרֵרִני ָלֶזה. ַאַחר ּכָ ה ּגָ ּזֶ ּתֹוְקקּות ָלֶזה, ׁשֶ לֹו ִאְתָערּוָתא ְוִהׁשְ

ֹחל  ת  ּבַ ׁשַ ַעל  ּפֹה  ִלְהיֹות  ִנְכָסף  הּוא  ְוׁשֶ ּתֹוְקקּות,  ְוִהׁשְ ַאֲהָבה  ּבְ ֵמִאּתֹו  לֹום  ׁשָ ְפִריַסת  ּבִ

ה  ּמָ ִעים ּכַ ִמים ּדֵ ֵעיַני ְמֹאד. ְוָרִאיִתי ִנְפְלאֹות ּתְ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ָהָיה ָיָקר ּבְ ַהּמֹוֵעד ַהּבָ

ם  ְרָסאֹות ּגַ ה ּפַ ּמָ ִרחּוק ּכַ כֹוִלין ְלעֹוֵרר ּבְ ּיְ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּסּוִפין ּדִ ּתֹוְקקּות ְוַהּכִ דֹול ּכַֹח ַהִהׁשְ ּגָ

א  ְלַתּתָ ּדִ ִאְתָערּוָתא  ּבְ י  ּכִ ְלַמְעָלה,  ְלַמְעָלה  ה  ִמּזֶ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ּשׁ ַמה  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ָהעֹוָלם,  ֶזה  ּבְ

ְלָבבֹו,  ק  ְיַחּזֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ֶזה,  ל  ּכָ לֹו  ר  ּוְתַסּפֵ ר  ְלַדּבֵ ה  ַהְרּבֵ ֶזה  ּבָ ְוֵיׁש  א.  ְלֵעּלָ ַער  ִאּתְ

ִעּמֹו  ר  ֲאַדּבֵ ּפֹה  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ּכְ ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ְוִאם  ַהּטֹוָבה.  ׁשּוָקתֹו  ּתְ ַהּפַֹעל  ִמּכַֹח ֶאל  ְלהֹוִציא 

ְצִחית. ִפינּו ְלטֹוָבֵתנּו ַהּנִ ים ה' ּבְ ר ָיׂשִ ִנים ֶאת ֲאׁשֶ ִנים ֶאל ּפָ ּפָ

ה ִלְהיֹות  א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ְוִתְזּכֶ דֹוׁש ַהּבָ ְמַחת ֶהָחג ַהּקָ ׂשִ ֹמַח ּבְ ִני ֲחַזק ֶוֱאַמץ ִלׂשְ ה ּבְ ְוַעּתָ
ה  ה ָלֵאל ֵיׁש ָלנּו ַהְרּבֵ ִהּלָ י ּתְ יִציַאת ִמְצַרִים ְוכּו'. ּכִ ר ּבִ ה ְלַסּפֵ ְרּבֶ ל ַהּמַ ְכַלל ּכָ ּבִ

ב  ָכל ּדֹור ָודֹור ַחּיָ י ּבְ ָכל ֵעת. ּכִ נּו ּבְ ה ִעּמָ עֹוׂשֶ ים ְוִנְפָלאֹות ׁשֶ ּסִ ל ַהּנִ ר ּוְלהֹודֹות ַעל ּכָ ְלַסּפֵ

מֹונּו "לּוֵלי  ִפים ּכָ ִנְרּדָ ִפים ּדְ ְפָרט ִנְרּדָ ָנה. ּבִ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְוכּו', ְוֵכן ּבְ

נּו  ׁשֵ ִיּטְ ְוַאל  ַיַעְזֵבנּו  ַאל  ׁשֶ ֱאֶמת  ּבֶ ָעִנים  ִנׁשְ ָאנּו  דֹול  ַהּגָ ַחְסּדֹו  ְוַעל  ְוכּו'.  ָלנּו"  ָהָיה  ׁשֶ ה' 

ְכִלית ִלְזּכֹות  ר ַהּתַ ִעּקַ ם, ּוִבְפָרט ּבְ ֹוְנֵאינּו ְורֹוְדֵפינּו ִחּנָ ֵצל ִמּשׂ ַפְרָנָסה ֵהן ְלִהּנָ ָלֶנַצח, ֵהן ּבְ

ַמן  ר, ַאְך ֵאין ַהּזְ ה ְלַסּפֵ ֱאֶמת, ְלַמַען לֹא ֵנבֹוׁש ְלעֹוָלם. ְוֵיׁש ַהְרּבֵ ַרְך ּבֶ ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתּבָ

ה  ּוַבּמֶ ָעִמים,  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ַעל  ִלְהיֹות  ִכיָת  ּזָ ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ַמח  ׂשְ ּתִ ׁשֶ ר  ְוָהִעּקָ יק.  ַמְסּפִ

ְוָכל  ֶנָחָמִתי  ל  ּכָ ֶזה  ה  ַעּתָ י  ּכִ ינּו.  ַחּיֵ ְיֵמי  ל  ּכָ ָנה  ָ ַהּשׁ ַעל רֹאׁש  ִלְהיֹות עֹוד  ים  ְמַקּוִ ָאנּו  ׁשֶ

ִבְמקֹום  ַהְינּו  ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ַעל  ם  ּלָ ּכֻ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ִלְדָבַרי  ֹוְמִעים  ַהּשׁ ל  ּכָ ֶאת  ְלַזּכֹות  ִתי,  ְמַגּמָ

אי ַיֲחִזיקּו ִלי טֹוָבה  ַוּדַ ל ְיֵמיֶהם ְלעֹוָלם, ּבְ נּו ַז"ל ּכָ ל ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ דֹוׁש ׁשֶ ִניָזתֹו ַהּקָ ּגְ

נּו. ת ְויֹום טֹוב, ְוֶחְדַות ה' ִיְהיּו ָמֻעּזֵ ּבָ ׁשַ ְפָרט ּבְ ִמיד, ּבִ יׂש ּתָ ָלֶנַצח. ּוָבֶזה ָנִגיל ְוָנׂשִ
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ִמיִני תקצ"ח. ת קֶֹדׁש ׁשְ ּבַ ם, יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. לֹום ִלְבִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ ׁשָ

ב ּפֹה ַעד יֹום ב' ג', ַוה'  ְרֶאה ֶאְתַעּכֵ יֹום ֶאְתמֹול. ּוְכִפי ַהּנִ ֶרְסֶלב ּבְ אִתי ְלֹפה ּבְ ּבָ ע ׁשֶ ּדַ
אְסט  ֵמַהּפָ י  ְלּתִ ִקּבַ ַהּמֹוֵעד,  ֹחל  ּדְ א'  ִמּיֹום  ְבָך  ִמְכּתָ ִמיד.  ּתָ ָהֱאֶמת  ֶדֶרְך  ּבְ יֹוִליֵכִני 

ת  ִפּלַ הּוא קֶֹדם ּתְ ר ְלַהֲאִריְך ֵמֲחַמת ׁשֶ ֵעת ִאי ֶאְפׁשָ יֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת. ּכָ ּבְ

י ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר ֶנֶכד ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו  בֹוד ַרּבִ ִתיָבה. ְוִאם ִיְרֶצה ּכְ ֵלי ּכְ ם ֵמֶאֶפס ּכְ ֲחִרית, ּגַ ׁשַ

ע  ת קֶֹדׁש ַמה ּטֹוב. ְוִאם ִיְרֶצה ִיּסַ ּבַ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ָלבֹוא ְלֹפה ַאַחר ׁשַ נּו ֵזֶכר ַצּדִ ְוַרּבֵ

יֹום  ם. ַאְך ְיָזֵרז ָלבֹוא ּבְ ע ְלׁשָ ָבר ִלּסַ י ָקרֹוב ַהּדָ ַדְעּתִ י ּבְ ת קֶֹדׁש ִוויִניֶצא, ּכִ י ַיַחד ִלְקִהּלַ ִעּמִ

ה אֹו  ִריד, ִאם ָיבֹוא הּוא אֹו ַאּתָ י ַהּיָ יֹום ב'. ַרק יֹוִדיֵעִני ַעל ְיֵדי ַאְנׁשֵ ִנים ּבְ ל ּפָ א' אֹו ַעל ּכָ

לֹוֵמנּו. י ׁשְ ֵאיֶזה ִאיׁש ֶאָחד ֵמַאְנׁשֵ

ָראּוי,  ּכָ ה  ַרּבָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ְלַקּבֵ ה  ְוִנְזּכֶ יׁשּוָעתֹו,  ּבִ ְלָבֵבנּו  ח  ּמַ ְיׂשַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ
ים  ָרִכים ְקדֹוׁשִ ב ְנִעיַמת ַהּמּוָסר ְוַהּדְ ּלֵ יׁש ּבַ ְרֵקי ָאבֹות ֵמָחָדׁש ְלַהְרּגִ ּוְלַהְתִחיל ּפִ

יֹום  ָכל  ּבְ ים  ַנֲעׂשִ ַרּבֹות  ֲחָדׁשֹות  ה  ְוִהּנֵ ְמֹאד.  ים  ָהֲעֻמּקִ ִדְבֵריֶהם  ּבְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ֶהְעִלימּו  ׁשֶ

ֵעיר  ָכל יֹום. ְמַעט ִמּזְ יו ּבְ י ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו ְוִחּדּוׁשָ דֹוִלים ַמֲעׂשֵ ְסָיא. ּגְ ְלָיא ּוְבִאְתּכַ ִאְתּגַ ָויֹום ּבְ

ים  סּוק "ֲחָדׁשִ ה ַעל ּפָ ְרנּו ִמּזֶ ּבַ ּדִ מֹו ׁשֶ ה ְצִריִכין ְלַהֲאִמין, ּכְ ְיכֹוִלין ִלְראֹות ֵמָרחֹוק, ְויֹוֵתר ִמּזֶ

ָכל יֹום  ָכל יֹום, ְלעֹוֵרר ַעְצמֹו ּבְ ׁש ּבְ ּבּוִרים ֵאּלּו ְצִריִכין ְלַחּדֵ ה ֱאמּוָנֶתָך". ְוַגם ּדִ ָקִרים ַרּבָ ַלּבְ

ִביל  ׁשְ ּבִ ְוַהּכֹל  ִנְפָלאֹות ֲחָדׁשֹות,  ּבְ ָכל ֵעת  ּבְ ים  ׁשִ ְתַחּדְ ָיָדיו, ַהּמִ י  ּוַמֲעׂשֵ ּפַֹעל ה'  ִלְראֹות 

י ה' ְמֹאד  ְדלּו ַמֲעׂשֵ ֵני ָהֲאָדָמה. ַמה ּגָ ר הּוא ַחי ַעל ּפְ ִמים ֲאׁשֶ ל ַהּיָ ה, ּכָ ָפל ַהּזֶ ָ ָהָאָדם ַהּשׁ

בֹוָתיו. ָעְמקּו ַמְחׁשְ

ֵלָמה. ה ִליׁשּוָעה ׁשְ ה ּוְמַחּכֶ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

יק מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְחָמן  ִרי ַצּדִ ִתיק ּפְ י ַהּוָ ַאֲהָבה, ּוִבְפָרט ִליִדיד ַנְפׁשִ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

ע ַרב. לֹום ְוֵיׁשַ ֵני ֵביתֹו, ׁשָ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ּוְלָכל ּבְ נּו ֵזֶכר ַצּדִ ֵאר רֹאׁשֵ ֵנרֹו ָיִאיר, ֶנֶכד ּפְ
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ַהֲעלְֹתָך תקצ"ח אּוַמאן. ַרְך, יֹום א' ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

י ּוְלָבִבי. ִני ְיִדיד ַנְפׁשִ ּבְ

ְבָך,  ִמְכּתָ י  ְלּתִ ִקּבַ ָלֶעֶרב  ָסמּוְך  בּועֹות  ׁשָ ְוֶעֶרב  בּועֹות.  ׁשָ קֶֹדם  י  ְלּתִ ִקּבַ ֶביָך  ִמְכּתָ ל  ּכָ
ְוַגם  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב  ֲחָזִקים  ְרצֹונֹות  ּבִ ִאים  ַהּבָ ָפׁשֹות  ַהּנְ תֹוְך  ּבְ ְלָכְלְלָך 

ם ְלַמְעָלה  ב ְוִנְרׁשָ ִאיְתָאֵבד, ַהּכֹל ִנְכּתָ ְבָך. ְוֵלית ְרעּוָתא ָטָבא ּדְ י ִמְכּתָ ְלּתִ ּבֶֹקר ִקּבַ ַהּיֹום ּבַ

ם  ִעים ְוכּו'. ַאְך ּגַ ה ַמה טֹוב ּוַמה ּנָ גּוְפָך ּפֹה. ִהּנֵ ם ּבְ נּו ּגַ ָהִייָת ִעּמָ ן ְוָהָיה ׁשֶ ְלטֹוָבה. ִמי ִיּתֵ

ָעֵצב ַעל  ה ַאל ּתֵ דֹוָלה טֹוב ְלָפֶניָך ְמֹאד. ְוַעּתָ ָך ֶהָחָזק ְוֶהָעצּום, ּוְתׁשּוָקְתָך ַהּגְ ְרצֹוְנָך ְוָכְסּפְ

לֹום,  ׁשָ ַרֲחָמיו ָהֲעצּוִמים ָלׁשּוב ְלֵביִתי ִלְבֶרְסֶלב ּבְ ה ּבְ ְזּכֶ ּנִ א, ׁשֶ ׁש ַעל ְלַהּבָ ַבּקֵ ֶהָעָבר, ַרק ּתְ

ת  ַ ת ְקֻדּשׁ ְפְלאֹות ֲאִמּתַ ר ִמּנִ ָנה, ְלַדּבֵ ׁשָ ּבְ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ם ַיַחד  ּנּוַכל ְלִהְתַוֵעד ׁשָ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ

ְפָלִאים ְונֹוָרִאים ְמֹאד  ַרְך ַהּנִ ֲחָסָדיו ִיְתּבָ ִכינּו ּבַ ּזָ ה טֹוב ׁשֶ ִביָאה ְלַמֲעׂשֶ י ּתֹוָרה ַהּמְ ִחּדּוׁשֵ

ַנאי  לֹום, ְוֵאין ּפְ י ְלׁשָ ד ְלַדְרּכִ ֵעת ֲאִני ָטרּוד ְמֹאד ִלְנסַֹע ִמּיָ יב ַלה' ְוכּו'. ּכָ ׁשִ ּנָ ְמֹאד, ַמה 

י,  ְרּכִ ִמּדַ ׁשּוִבי  ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ְוִאם  ה.  ֵאּלֶ ָבַרי  ּדְ ְמַעט  ִלְכּתֹב  צּוִני  ִאּלְ ַאֲהָבְתָך  ַרק  ָלל,  ּכְ

לֹוֵמנּו, ְוַגם  י ׁשְ י ַאְנׁשֵ ַמע ַהּכֹל ִמּפִ ׁשְ ה ּתִ ַרְך. ְוַעּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ אֹוִסיף ִלְכּתֹב ְלָך יֹוֵתר ּבְ

ֶבת  ׁשֶ ִעים  ּנָ ּוַמה  ּטֹוב  ה ַמה  "ִהּנֵ ן,  ְלַנּגֵ ָקדֹוׁש  יֹום טֹוב  ּבְ ה  ַעּתָ ׁש  ְתַחּדֵ ּנִ ׁשֶ יר  ִ ַהּשׁ ל  ַקּבֵ ּתְ

תֹוָרתֹו  ם ֶזה ִנְכָלל ּבְ ה ָלֵאל ּגַ ַרְך. ּוְתִהּלָ ם ַיַחד". ְוהּוא ֶאְצִלי ִנְפְלאֹות ֲחָסָדיו ִיְתּבָ ַאִחים ּגַ

ה ַמה ּטֹוב  ֶזה. ִהּנֵ ה ֶאת ַעְצִמי ְמֹאד ּבָ ָתב ֶזה, ַוֲאִני ְמַחּיֶ ַמע ִמּמֹוֵסר ּכְ ׁשְ ר ּתִ ֲאׁשֶ ה ּכַ דֹוׁשָ ַהּקְ

ִעים ְוכּו'. ּוַמה ּנָ

א ָלֶנַצח. ֶזה ּוַבּבָ ִנים טֹוִבים ּבָ ָך ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ ֹמַח ּבְ ה ִלׂשְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

נּו  נֹות ִעּמָ ּלֹא ְזִכיֶתם ְלִהּמָ י ַעל ׁשֶ י ַיֲעקֹב ֵנרֹו ָיִאיר, הֹוֶמה ָעַלי ִלּבִ לֹום ִליִדיִדי ַרּבִ ְוׁשָ
ה ְלִהְתַוֵעד ַיַחד  ְזּכֶ ּנִ ה, ׁשֶ ן ֵמַעּתָ ן ּתֹוָרֵתנּו. ִמי ִיּתֵ דֹוׁש ֶהָעַבר ְזַמן ַמּתַ ָחג ַהּקָ ּבֶ

ן  ַאֲחִריֵתנּו ָלֶנַצח, ָאֵמן ּכֵ ָרֵכינּו ְלֵהיִטיֵבנּו ּבְ יל ַעל ּדְ ּכִ ה ְלַהׂשְ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ים ְקרֹובֹות ּבְ ְלִעּתִ

ְיִהי ָרצֹון.
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אק. ַרְך, יֹום ג' קַֹרח תקצ"ח ְקרּוִמיְנְטׁשַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. לֹום ַרב ִלְבִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ ׁשָ

ה ֵאין ִלי  ַעְצִמי. ְוַעּתָ ע ְלֵביִתי ֵאיִני יֹוֵדַע ּבְ ת קֶֹדׁש ֶהָעַבר ָהִייִתי ּפֹה. ּוָמַתי ֶאּסַ ּבַ ַעל ׁשַ
ה.  קֹוִמי ַעּתָ לֹוִמי ּוִמּמְ ְ י ְלָך ִמּשׁ ַתְבּתִ ִבי ּכָ ָלל, ַרק ֵמַאֲהָבְתָך ּוְתׁשּוָקְתָך ְלִמְכּתָ ַנאי ּכְ ּפְ

ֵלי  ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות, "ַיְנֵחִני ְבַמְעּגְ ַגׁשְ ֶדֶרְך ָהֱאֶמת ּבְ לֹום ּבְ ַרֲחָמיו יֹוִליֵכִני ְלׁשָ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

יק.  ַמן ַמְסּפִ קּות ְוכּו' ֵאין ַהּזְ ְבֵרי ֱאֶמת ְוִהְתעֹוְררּות ְוִהְתַחּזְ מֹו". ִלְכּתֹב ְלָך ּדִ ֶצֶדק ְלַמַען ׁשְ

י  ְבּתִ ם. ְוִנְתַעּכַ ָ ַלח ִמּשׁ ה ְטָעִמים, ְולֹא ִנׁשְ ּמָ ב ִמּכַ אק, ְוִנְתַעּכֵ ְקרּוִמיְנְטׁשַ י ּבִ ַתְבּתִ ַעד ּכֹה ּכָ

ּוִבְפָרִטּיּות  ה',  ִנְפְלאֹות  ה  ַהְרּבֵ ְרנּו  ּבַ ּדִ ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ ְקָראֶקב,  ּבִ ֶהָעַבר  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ַעל 

ל  ּכָ ר ְלָבֵאר  ְוִאי ֶאְפׁשָ י ה',  דֹוִלים ַמֲעׂשֵ ּגְ ְוכּו';  י  ל יֹום ַהֲחִמיׁשִ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ַהּמַ ם  י ׁשָ ְרּתִ ִסּפַ

יַע.  ֲחִרית ִהּגִ ת ׁשַ ִפּלַ י ְזַמן ּתְ ָעה ְנחּוָצה ְמֹאד, ּכִ ָ ֶדה, ְוַהּשׁ ֵני ַהּשָׂ ְפָרט ַעל ּפְ י; ּבִ ִלּבִ ר ּבְ ֲאׁשֶ

עהִרין, ְוַהּיֹום  אִתי ְלֹפה ְטׁשֶ י ֶאְתמֹול ּבָ ְבָך ּפֹה. ּכִ ּלֹא ָמָצאִתי ִמְכּתָ ֵעיַני ַעל ׁשֶ ְוִנְפֵלאת ּבְ

ְבָך  ִמְכּתָ ָמָצאִתי  ְולֹא  ְלֹפה  ֶאְתמֹול  ּוְבבֹוִאי  ִמּפֹה,  ֶזה  ִבי  ִמְכּתָ ׁשֹוֵלַח  ֲאִני  ת  ֻחּקַ ד'  יֹום 

ה  ְהֶיה ַהּכֹל ְלטֹוָבה, ְוִנְזּכֶ ּיִ ַרְך ַיֲעזֹר ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ֲחׁשֹב; ַהּשׁ י ַמְרִעיד, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּלַ ָעַמְדּתִ

ֵמֶהם  ּוְלָהִבין  ָעה,  ׁשָ ּוְבָכל  ֵעת  ּוְבָכל  יֹום  ָכל  ּבְ ְונֹוְראֹוָתיו  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ה'  ְרֵכי  ּדַ ְלָהִבין 

י ָהָיה  ַדְעּתִ ּבְ ָלל, ַעד ׁשֶ ַנאי ְלַהֲאִריְך ּכְ ָכל ֵעת; ְוֵאין ִלי ּפְ ַרְך ּבְ ְרָמִזים ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתּבָ

ל  ָלל. ַרק ַאֲהָבְתָך ּוְתׁשּוָקְתָך ַהֲחָזָקה ִהְכִריחּוִני ִלְכּתֹב ַעל ּכָ ב ּכְ לַֹח ׁשּום ִמְכּתָ ִלְבִלי ִלׁשְ

ה. ּבּוִרים ֵאּלֶ ִנים ְמַעט ּדִ ּפָ

ִכינּו. ְוֶאְתמֹול  ּזָ ָרֵאל ׁשֶ ת ִיׂשְ ַ ֻדּשׁ ה טֹוָבה ִמּקְ ה ּוְנֻקּדָ ָכל ְנֻקּדָ ִני ְוָכל אֹוֲהֵבינּו ּבְ ַמח ּבְ ּוׂשְ
ׁש;  ה ַמּמָ ֲחָדׁשָ ֵעיַני ּכַ ית ּבְ עֹוִדי, ְוַנֲעׂשֵ ָרה ֵלאלַֹקי ּבְ י ִעם ֶאָחד ַהּתֹוָרה ֲאַזּמְ ָחַזְרּתִ

ה,  ֵהּמָ י ה'  ַמֲעׂשֵ ִהיא,  ִנְפָלאת  י  ּכִ ֵעת  ּוְבָכל  יֹום  ָכל  ּבְ ּה  ִעּמָ ֵליֵלְך  נּו  ְיַזּכֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ

ָכל יֹום  ר, ִחְזקּו ְוִאְמצּו ְמֹאד ּבְ נּו. ָמה ֲאַדּבֵ ר ִהְפִליא ַלֲעׂשֹות ִעּמָ י ה' ֲאׁשֶ דֹוִלים ַמֲעׂשֵ ּגְ

ל ַחּיּוֵתינּו ְוִקּיּוֵמנּו הּוא ְבָכל ְתנּוָעה ּוְתנּוָעה ּוְבָכל  י ּכָ הּוא. ּכִ קֹום ׁשֶ ל ֶאָחד ִמּמָ ֵמָחָדׁש ּכָ

ֵאיְך  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ְוָכל  ְלטֹוב.  ֵמַרע  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ַעְצָמם  ִכים  ּמֹוׁשְ ֶ ּשׁ ַמה  ה,  ּוְנֻקּדָ ה  ְנֻקּדָ

ַרְך ַעל ְיֵדי ֶזה. ְוִאי  ם ִיְתּבָ ֵ נּו ְלַהּשׁ ּלָ ל סֹוף ָנׁשּוב ּכֻ ה; ְוסֹוף ּכָ ל ַחּיּותֹו ְוִקּיּומֹו ִמּזֶ הּוא ּכָ ׁשֶ

ֶדה. ֵני ַהּשָׂ ֶזה ַעל ּפְ ר ְלַהֲאִריְך ּבָ ֶאְפׁשָ

ָרֵאל ָלֶנַצח. ְצִחי ָלנּו ּוְלַזְרֵענּו ּוְלָכל ִיׂשְ ְכִלית ַהּנִ ָכל ֵעת ַלּתַ ּתֹוֵקק ּבְ ׁשְ ְבֵרי ֲאִביֶכם ַהּמִ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי רסדִמְכּתְ

<חודש>

שצג ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

רסד

ִני, מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. לֹום ִלְבִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ ַרב ׁשָ

ה ָלֵאל, ְולֹא  ִהּלָ לֹום ּתְ ים ְוׁשָ ַחּיִ אִתי ְלֹפה אּוַמאן ּבְ ָעה זֹאת ָסמּוְך ַלֲחצֹות ַהּיֹום ּבָ ׁשָ ּבְ
ָעה ִלְמחֹוז ֶחְפצֹו. ּוִבְכִניָסִתי  י ָהַלְך ְלִפי ׁשָ ֵביתֹו, ּכִ ִלי ּבְ י ַנְפּתָ בֹוד ַרּבִ ָמָצאִתי ּכְ

אְסט ]ַהּדַֹאר[ ְנחּוָצה  דֹול. ְוָכֵעת ַהּפָ בֹו, ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת ּגָ ְלָחנֹו ִמְכּתָ ְלֵביתֹו ָמָצאִתי ַעל ׁשֻ

ִבי  ִמְכּתָ ּבְ ה ָלֵאל ִנְדֶמה ִלי ׁשֶ ִהּלָ ֵאָלְתָך. ּתְ יב ְלָך ַעל ׁשְ ָלל ּוְלָהׁשִ ר ְלַהֲאִריְך ּכְ ְמֹאד, ְוִאי ֶאְפׁשָ

י ְוַדי ְלַהֲחיֹות  ָרה, ֵיׁש ּבֹו ּדַ ַצֲעָקְתָך ַהּמָ ְבָך ּבְ י ִמְכּתָ ְלּתִ ּבַ ּקִ עהִרין קֶֹדם ׁשֶ ׁשֶ י ְלָך ִמּטְ ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ

יק יֹוִמין  ְבֵרי ַעּתִ ֱאֶמת, ּדִ יִקים ּבֶ יִקים ֲאָבל ֵהם ַעּתִ ָבִרים ַעּתִ ַהּדְ י ׁשֶ ָך ֵמָחָדׁש. ַאף ַעל ּפִ ַנְפׁשְ

ִני  ּבְ ַמע  ׁשְ ל.  ְלַקּבֵ ֱאֶמת  ּבֶ ֶהָחֵפץ  ְלָכל  ִנְפָלא  ׁשּות  ִהְתַחּדְ ּבְ ָוֶרַגע  ֵעת  ָכל  ּבְ ים  ׁשִ ְתַחּדְ ַהּמִ

ִעם  ְוכּו',  ָרה  ֲאַזּמְ ַהּתֹוָרה  ֵריק הּוא  ָבר  ּדָ י לֹא  ּכִ ְלָך,  ּכֹוֵתב  ֲאִני  ר  ֲאׁשֶ ִבין  ּתָ ּוִבין  ֵהיֵטב 

ה  ּה, ֲהֹפְך ּבָ ִריִכין ֵליֵלְך ִעּמָ ּצְ ָאַמר ׁשֶ ָעִמים ׁשֶ ה ּפְ ּמָ י ָלֶכם ּכַ ְרּתִ ּפַ ּסִ דֹוׁשֹות ׁשֶ נּועֹות ַהּקְ ַהּתְ

א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה  ת קֶֹדׁש ַהּבָ ּבַ ע ַאַחר ׁשַ ְרֶאה ֶאּסַ יָך ָלֶנַצח. ּוְכִפי ַהּנִ י הּוא ַחּיֶ ַוֲהֹפְך ְוכּו' ּכִ

מֹו. ֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ׁשְ ַרְך ַיְנֵחִני ְבַמְעּגְ ם ִיְתּבָ ֵ ם ְלֵביִתי. ַהּשׁ ֵ ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ

זֹון. ִחּפָ ְבֵרי ָאִביָך ַהּכֹוֵתב ּבְ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

רסה־א

ֶרְסֶלב. ַרְך, יֹום ד' ַמּטֹות ּוַמְסֵעי תקצ"ח ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. ִני ַהּוָ י ָהַרּבָ ִני ֲחִביִבי ְיִדיד ַנְפׁשִ לֹום ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

י  ָעה זֹאת ָעַסְקּתִ לֹום. ּוְבׁשָ אִתי ְלֹפה, ְוַהּיֹום ֲאִני מּוָכן ִלְנסַֹע ְלֵביִתי ְלׁשָ אֹור ְליֹום ֶזה ּבָ
ֵאין  ֵעת  ּכָ דֹול.  ּגָ ְלַנַחת  ִלי  ְוָהָיה  ְבָך  ִמְכּתָ י  ְלּתִ ִקּבַ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ֶרת.  ִאּגֶ ְלָך  ִלְכּתֹב 

ַחְסּדֹו  ַיַחד  ר  ְנַדּבֵ י,  ִעּמִ ְתַוֵעד  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ְוִאם  ְמֹאד,  ָטרּוד  ֲאִני  י  ּכִ ְלַהֲאִריְך 

ן יֹוִסיף  יָרה ְוכּו'. ּכֵ ְכָלל ּוִבְפָרט. ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ׁשִ נּו ּבִ ה ִעּמָ ר ָעׂשָ ַרְך ֲאׁשֶ ְוִנְפְלאֹוָתיו ִיְתּבָ

ים  ַחּיִ ּבְ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ ֵאָליו  ָלׁשּוב  ה  ִנְזּכֶ ָלֶנַצח ַעד  נּו  ׁשֵ ִיּטְ ְוַאל  ה,  ְוָכֵהּנָ ה  ֵהּנָ ּכָ ַחְסּדֹו 

ָלל. ר ְלַהֲאִריְך ּכְ ִחיָצה ִאי ֶאְפׁשָ ַחּיּוֵתנּו ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה. ּוִמּגֶֹדל ַהּנְ

זֹון. ִחּפָ ְבֵרי ָאִביָך ַהּכֹוֵתב ּבְ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ַרב ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי רסה־בִמְכּתְ ְּתְמִמשצד ֵב ת י סי ז"

רסה־ב

ת קֶֹדׁש ַמְסֵעי תקצ"ח ֶנעֶמרֹוב. ּבַ ַרְך, יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ּבְ

רּוְך  ְפָלג מֹוֵרנּו ָהַרב ּבָ ִתיק ַהּמֻ ִני ַהּוָ י ָהַרּבָ ַנְפׁשִ לֹום ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ֲחָתִני ְיִדיִדי ּכְ ָ ים ְוַהּשׁ ַהַחּיִ

ֵנרֹו ָיִאיר.

ה ָלֵאל ַהּכֹל ַעל ָנכֹון ֵמִעם ה' ְוכּו'  לֹום. ּוְתִהּלָ אִתי ְלֵביִתי ְלׁשָ בּוַע זֹאת ּבָ ׁשָ יֹום ד' ּבְ ּבְ
ת  ִריׂשַ ּפְ י  ְלּתִ ִקּבַ זֹאת  בּוַע  ׁשָ ּבְ ְלַהֲאִריְך.  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ בֹוד  ּכְ ּוֵמֲחַמת 

דֹול. ֶרְסֶלב ְוָהיּו ִלי ְלַנַחת ּגָ ְחֶיה ַעל ְיֵדי ִאיׁש ִמּבְ י ּתִ ּתִ לֹום ִמּבִ ׁשָ

ּיֹות  ָכבֹוד ְוַיְצִליֲחֶכם ַהְצָלָחה ָהֲאִמּתִ ן ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל ְיַפְרֵנס ֶאְתֶכם ּבְ ַעל ָהַרֲחִמים ַהּזָ ּבַ
ל  ים טֹוִבים ְוִיְרַאת ה' ּכָ ה ּוַמֲעׂשִ ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ה ְלַבּלֹות ָיֶמיָך ּבַ ְזּכֶ ּתִ ית, ׁשֶ ְצִחּיִ ְוַהּנִ

ּלֹא  ַרְך ׁשֶ ה' ִיְתּבָ חֹון ָחָזק ּבַ ִבּטָ ה ַהּכֹל ֶהֶבל. ִחְזקּו ְוִאְמצּו ּבְ י חּוץ ִמּזֶ יָך ְלעֹוָלם, ּכִ ְיֵמי ַחּיֶ

ַיֲעזֹב ֶאְתֶכם ְלעֹוָלם.

ַעְדֶכם. יר ּבַ ֶכם ּוַמְעּתִ ל טּוב ֵמִאּתְ ֹמַע ּכָ ְבֵרי ֲאִביֶכם ֶהָחֵפץ ִלׁשְ ּדִ

ַרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

יׁש ֵנרֹו ָיִאיר  ׁשִ ד ַהּיָ ְכּבָ יתֹו, ְוִלְכבֹוד ָאִביָך ְזֵקְנָך ַהּנִ ֵני ּבֵ לֹום ִלְכבֹוד ְיִדיִדי ֵנרֹו ָיִאיר ּוְלָכל ּבְ ְוׁשָ

יתֹו. ֵני ּבֵ ל ּבְ ִעם ּכָ

רסו

ַרְך, יֹום ב' ֵעֶקב תקצ"ח ֶנעְמרֹוב. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה. ּיִ ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ַהּוָ י ּוְלָבִבי ָהַרּבָ ַנְפׁשִ ִני ֲחִביִבי ּכְ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ַרב ׁשָ

ִנּדֹון  ּבְ לּו  ַהּלָ ים  ִעּתִ ּבָ נּו  ִעּמָ ה  ַנֲעׂשֶ ר  ֲאׁשֶ ֶאת  ִוד  ּדָ י  ְוַרּבִ ַנְחָמן  י  ַרּבִ י  ִמּפִ ַמְעּתָ  ׁשָ ָבר  ּכְ
ָבר ָסמּוְך  ְרֶאה ַהּדָ ִפי ַהּנִ י ּכְ לֹות ִלְתׁשּוַעת ה', ּכִ ׁשּוָבִתי ִלְבֶרְסֶלב. ַוֲעַדִין ֵעיַני ּכָ ּתְ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ְגֹמר ַהּשׁ ּיִ ים ׁשֶ ַרְך. ַאְך ֲעַדִין ְצִריִכין ִליׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ַרּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ִלְגַמר ּבְ

ֶדה. ְוָכֵעת ֲאִני  ֵני ַהּשָׂ ר ְלָבֵאר ַעל ּפְ ִכי טֹוב ְמֵהָרה, ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ּוִבְפָרִטּיּות ִאי ֶאְפׁשָ ּבְ

ם זֹאת ֵאיִני  ְבֶרְסֶלב. ַאְך ּגַ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ּבִ ת קֶֹדׁש ַהּבָ ּבַ ֶאְהֶיה ַעל ׁשַ ּפֹה ֲעַדִין, ְוָקרֹוב ׁשֶ

ֲאִני רֹוֶאה  ת ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו, ּוִבְפָרט ִנְפְלאֹות ֲחָסָדיו ׁשֶ ֻדּלַ ר ְלָך ּגְ ֵברּור. ּוְלַסּפֵ יֹוֵדַע ֲעַדִין ּבְ

ְוֻקְלמֹוס  ְלָבֵאר  ה  ּפֶ ֵאין  ְונֹוָראֹות,  ֲעצּומֹות  ִנְפָלאֹות  ּבְ יֹום  ָכל  ּבְ ים  ׁשִ ְתַחּדְ ַהּמִ ּוַמֲאִמין 



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי רסזִמְכּתְ

<חודש>

שצה ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

ִסים ְוכּו'.  ים ֻקְלמֹוִסים ּוְבֵני ָאָדם ַלְבָלִרין ּוְלׁשֹונֹות ְמַקּלְ יֹו ַוֲאַגּמִ ים ּדְ ּמִ ל ַהּיַ ִלְכּתֹב. ִאּלּו ּכָ

ה  ַחְסֵדי ה' ִהיא ֲחָדׁשָ ים, ֲאָבל ּבְ דֹוׁשִ ּיּוִטים ַהּקְ ּפִ ָנה ּוְכתּוָבה ּבַ ִליָצה ַהּזֹאת ְיׁשָ י ַהּמְ ְוִאם ּכִ

ֱאֶמת, ַעל ְיֵדי  ֶזה ּבֶ ָאנּו זֹוִכין ְלַהֲאִמין ּבָ ָכל יֹום. ְוַגם ֶזה ִנְפְלאֹות ה' ַוֲחָסָדיו, ׁשֶ ֶאְצֵלנּו ּבְ

ים נֹוָרִאים  ְתנֹוֵצץ ָלנּו ַחְסֵדי ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו ְונֹוְראֹוָתיו, ַעל ְיֵדי ַהִחּדּוׁשִ ּמִ ְמַעט ׁשֶ ְמַעט ּדִ

בֹוֶתיָך.  יָך ה' ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחׁשְ ְדלּו ַמֲעׂשֶ דֹוׁש ְוכּו'. ַמה ּגָ יו ַהּקָ ֹמַע ִמּפִ ִכינּו ִלְראֹות ְוִלׁשְ ּזָ ׁשֶ

דֹול  ַרְך ּגָ ם ִיְתּבָ ֵ יחֹות ָהַר"ן ג(, "ַהּשׁ ָאַמר )ׂשִ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ֲאִני זֹוֵכר ּבְ ֶ ְוַרק זֹאת ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי, ַמה ּשׁ

ָלל". ָמה ֹאַמר ְלָך  עֹוָלם ְוֵאין יֹוְדִעין ּכְ ה ּבָ ֵאּלֶ ָבִרים ּכָ ים ּדְ י ַנֲעׂשִ ָלל. ּכִ ְמֹאד ְוֵאין יֹוְדִעים ּכְ

ֶכם, ּתּוְכלּו ְלַהֲחיֹות  ּלְ ה ְוַגם ּכֻ ם ַאּתָ ה ּגַ י ַעּתָ ה. ּוְלַדְעּתִ י ִמּזֶ ִלּבִ ְתנֹוֵצץ ּבְ ּמִ ֶ ִני ֲחִביִבי ַמה ּשׁ ּבְ

ֵאיִני יֹוֵדַע ִעם ִמי ִיְהֶיה  ַמְענּו. ּוֵמֲחַמת ׁשֶ ָרִאינּו ְוׁשָ ים נֹוָרִאים ׁשֶ ֶזה ּוְבָכל ַהִחּדּוׁשִ ַעְצְמֶכם ּבָ

ן ֵאיִני  ְכָנא ֵנרֹו ָיִאיר, ַעל ּכֵ י ׁשַ י ֲאִני ׁשֹוְלחֹו ִלְבֶרְסֶלב ִלְבִני ְיִדיִדי ַרּבִ ה, ּכִ ֶרת ַהּזֶ ָלח ָהִאּגֶ ִנׁשְ

ַיַחד  ִנְתַוֵעד  ָתם  ַהּסְ ּוִמן  ה.  ֵאּלֶ ָבַרי  ּדְ י  ַתְבּתִ ּכָ ּוְתׁשּוָקְתָך  ֵמַאֲהָבְתָך  ַרק  ְלַהֲאִריְך.  ָיכֹול 

ָאבֹוא ִלְבֶרְסֶלב  ׁשֶ ם ּכְ ֵ ִפינּו. ְוִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ן ה' ּבְ ר ִיּתֵ ר ֶאת ֲאׁשֶ ִנים ְנַדּבֵ ָקרֹוב, ּוָפִנים ֶאל ּפָ ּבְ

ה ֵאין  ה, ָיֵתר ִמּזֶ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ לֹום ּכָ ׁשְ ֶאְרֶאה ְלהֹוִדיֲעָך ִעְנָיֵנינּו, ְוִתְפרֹס ּבִ

ַנאי ְלַהֲאִריְך. ּפְ

ה  ּוְמַצּפֶ ֶכם  ּלְ ּכֻ ּוְבַעד  ַעְדָך  ּבַ יר  ּוַמְעּתִ ַאֲהָבה,  ּבְ טֹוָבְתָך  לֹום  ׁשְ ּדֹוֵרׁש  ָאִביָך  ְבֵרי  ּדִ

ְמָחה. ׂשִ ִלְראֹוְתֶכם ּבְ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

רסז

ֵצא תקצ"ח. ַרְך, יֹום ד' ּתֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

י  י ָנחּוץ הּוא, ּכִ ד, ּכִ ְלחֹו ִמּיָ א ְלַאֶדעס. ְוִיְרֶאה ְלׁשָ י ִליּפָ ן ַרּבִ י ַיאִסי ּבֶ ֶרת ְלַרּבִ ל ָהִאּגֶ ְיַקּבֵ
נּו  ּלָ ּכֻ ֶזה טֹוַבת  ר  ֲאׁשֶ ְלטֹוָבה,  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ ָנה  ָ ַהּשׁ ַעל רֹאׁש  בֹוא  ּיָ ׁשֶ ְמָזְרזֹו  ֲאִני 

ים ְוכּו' )תורה ח' תניינא(. ּוַבַעל ָהַרֲחִמים  ּתִ ְתַרּבּו ַהּבָ ּיִ ֵדי ׁשֶ דֹוׁש ּכְ ּבּוץ ַהּקָ ּתֹוֵסף ֶנֶפׁש ֶאל ַהּקִ ּיִ ׁשֶ

ֵמעֹוָלם,  ְמעּו  ִנׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ֵאּלּו  ּכָ ִנְפָלִאים  ים  ֵמִחּדּוׁשִ ְלַהְטִעיֵמנּו  נּו  ִעּמָ ַחְסּדֹו  ִהְפִליא  ר  ֲאׁשֶ

ל ָהַאְבֵני קֶֹדׁש  ים. ַעד ֶיֱאסֹף ְלתֹוָכם ּכָ ֵכִנים ַרּבִ ְתַרּבּו ׁשְ ּיִ ִהְתִחיל, ׁשֶ ְנָין ׁשֶ הּוא ִיְגֹמר ַהּבִ

ן  ּקֵ ְתּתַ ּנִ ִרית קֶֹדׁש ׁשֶ ָגם ַהּבְ ה ִמּפְ ֲעׂשֶ ּנַ ָגם ׁשֶ ם ַעל ַהּפְ ז ּגַ ַרּמֵ ּמְ ל חּוצֹות, ׁשֶ רֹאׁש ּכָ כּו ּבְ ּפְ ׁשְ ּנִ ׁשֶ
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י ֲאִני רֹוֶצה  ָלל, ּכִ ר ְלַהֲאִריְך ּכְ ִחיָצה ִאי ֶאְפׁשָ ִבין ֵמֵאֶליָך; ּוִמּגֶֹדל ַהּנְ ר ּתָ ֲאׁשֶ ַעל ְיֵדי ֶזה ּכַ

א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ַהּבָ ָנה ַהּקָ ָ י ְלאּוַמאן ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ִלְנסַֹע ַהּיֹום ְלַדְרּכִ

א ָעֵלינּו  ָנה ַהּבָ ָ אּוַמאן ַעל רֹאׁש ַהּשׁ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ ה ִלְראֹוְתָך ִעם ּכָ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

לֹום. ים ּוְלׁשָ ים טֹוִבים ַוֲאֻרּכִ ִתיָבה ְוַהֲחִתיָמה ְלַחּיִ ַעל ָהַרֲחִמים ֵייִטיב ַהּכְ ְלטֹוָבה. ּבַ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

ַרְך ְיַרֵחם  ם ִיְתּבָ ֵ ַעְצְמָך. ַהּשׁ ִבין ּבְ י ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר ּתָ ת ְיִדיֵדנּו ַרּבִ ֶפׁש ֵמֻחְלׁשַ ּגֶֹדל ַצֲעִרי ַעד ַהּנֶ

אְסט ִראׁשֹון ִלְכּתֹב ִלי  ּפָ ּבְ ד  ִמּיָ ְוִתְרֶאה  ֵלָמה ַקל ְמֵהָרה.  ַלח לֹו ְרפּוָאה ׁשְ ְוִיׁשְ ְוָעֵלינּו,  ָעָליו 

ן  ּכֵ ָאֵמן  ְמֵהָרה  טֹובֹות  ׂשֹורֹות  ּבְ ֵרִני  ִויַבּשְׂ ן  ִיּתֵ ִמי  ּנּו.  ִמּמֶ ַהּטֹוב  ְלהֹוִדיֵענּו  ְלאּוַמאן  ֶרת  ִאּגֶ

ְיִהי ָרצֹון.

יב  ַנאי ְלָהׁשִ ׁשּוָבְתָך ֵמַעְצְמָך. ְוָכֵעת ֵאין ּפְ ֶביָך ְמבָֹאר ּתְ ם. ּוְבתֹוְך ִמְכּתָ ּלָ י ּכֻ ְלּתִ ֶביָך ִקּבַ ִמְכּתָ

ן ְיִהי ָרצֹון. דֹוָלה, ָאֵמן ּכֵ ַרֲחָמיו ּוְבֶחְמָלתֹו ַהּגְ ן ַהּכֹל ּבְ ַתּקֵ ּיְ ּבּור, ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה ׁשֶ ּוְלַהְרִחיב ַהּדִ

רסח

בֹוא תקצ"ח אּוַמאן. ַרְך, אֹור ְליֹום ה' ּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

לֹום ְוָכל טּוב. ִלְבִני ֲחִביִבי מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר ׁשָ

י ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר ָרִאיִתי, ְוֶהֱחֵייָת ֶאת  ל ַרּבִ ֶרת ׁשֶ ִאּגֶ ָהָיה ֻמְכָרְך ּבָ ָך ׁשֶ ּלְ ב ָקָטן ׁשֶ ִמְכּתָ
י ַנְחָמן ֵנרֹו  ה ָלֵאל ִהְתִחיל ָלׁשּוב ְלֵאיָתנֹו ַרּבִ ִהּלָ ּתְ ִני טֹוב ׁשֶ ְרּתַ ּשַׂ ּבִ ה ׁשֶ ּמֶ י ּבַ ַנְפׁשִ

ּלֹו.  ֶלד ׁשֶ ִני ֵמַהּיֶ ּלֹא הֹוַדְעּתַ ֵלמּות. ַאְך ֵיׁש ִלי ַצַער ׁשֶ ׁשְ ַרְך ִיְגֹמר ְרפּוָאתֹו ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ָיִאיר. ַהּשׁ

ה ָלֵאל  ֲחִצי ֹחֶדׁש, ּוְתִהּלָ ִכיִתי ִלְהיֹות ּפֹה ּבַ ּזָ ָבר. טֹוב ְלהֹודֹות ַלה' ׁשֶ ֵעת ֵאין ְלהֹוִדיעֹו ּדָ ּכָ

לֹום  ׁשָ א ּבְ ָבר ּבָ ְחֶיה ּכְ ּיִ ִלי ׁשֶ י ַנְפּתָ ן ַרּבִ י ֶאְפַרִים ּבֶ לֹוֵמנּו, ְוַגם ַרּבִ י ׁשְ ה ֵמַאְנׁשֵ ּמָ ָהיּו ּפֹה ּכַ

ּבֹוא  לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ְוָכל  לֹום.  ְוׁשָ ים  ַחּיִ ּבְ ִלְראֹוְתָך  ְמַצּפֹות  ְוֵעיַני  ָנה.  ָ ַהּשׁ ַעל רֹאׁש  ְלֹפה 

ִלי טֹוָבה  ֲחִזיקּו  ּתַ אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ְבָעְנִיי,  ֶנָחָמִתי  זֹאת  ָלֶנַצח.  ָלֶכם  ֵייִטיב  ְלַמַען  ה  ִרּנָ ּבְ ָיבֹואּו 

ר  ר ִאי ֶאְפׁשָ ֶזה ַהּכֹוֵלל ַהּכֹל ֲאׁשֶ יִתי ֶאְתֶכם ִלְזכּות ּכָ ּכִ ּזִ ָלֶנַצח ַעד ֵאין סֹוף ְוַתְכִלית, ַעל ׁשֶ

ה. ָבַרי ֵאּלֶ י ּדְ ַתְבּתִ ר ְלַהֲאִריְך, ּוֵמַאֲהָבְתָך ּוְתׁשּוָקְתָך ּכָ ִחיָצה ִאי ֶאְפׁשָ ְלָבֵאר. ּוִמּגֶֹדל ַהּנְ

ַעְדֶכם. יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי רסטִמְכּתְ

<חודש>

שצז ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

רסט
ֵבי תקצ"ט ִמְכּתְ

ֶרְסֶלב. ּפּוִרים תקצ"ט ּבְ ת קֶֹדׁש ְוֶעֶרב יֹום ַהּכִ ּבַ ם, ֶעֶרב ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִויִדיִדי ִלְגעֹר  ִני ֲחִביִבי  ּבְ ְלָבְבָך  ַח  ּמֵ ּוְלׂשַ ק  ְלַחּזֵ ִיְזַרח ָעֶליָך אֹור ַחְסֵדי ה',  אֹור ּבֶֹקר  ּכְ
יט ַאֲחֶריָך  ּבִ ָלל, ְוַאל ּתַ ל ֲעֵליֶהם ּכְ ּכֵ ק ְלָבְבָך ִלְבִלי ְלִהְסּתַ ָך, ּוְלַחּזֵ ִרים ּבְ ְתּגָ ַהּמִ ּבְ

קּו. ּלְ יָלא ִיְסּתַ ַמן ִמּמֵ ְך ַהּזְ ֶמׁשֶ ר ּבְ ַעד ֲאׁשֶ

ָכל  ל ּבְ ּכֵ ת ָהֱאֶמת ְלִהְסּתַ ְנֻקּדַ לֹוֵמנּו ָהאֹוֲחִזים ּבִ י ׁשְ ה ְוֵרֶעיָך ַאְנׁשֵ יִרי, ַאּתָ ִני ֲחִביִבי ְוַיּקִ ּבְ
עֹוָלם  ּבָ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ַמה  ָלל  ּכְ יֹוְדִעים  ם  ַאּתֶ ֵאין  ֲעַדִין  ֲעַדִין  ְצִחי,  ַהּנִ ְכִלית  ַהּתַ ַעל  יֹום 

ֱהִייֶתם  ה,  ִמּזֶ יֹוְדִעים ֵחֶלק ֶאֶלף  ֱהִייֶתם  ְוִאם  ְוֶאָחד.  ל ֶאָחד  ּכָ ּוִבְפָרִטּיּות ִעם  ְכָלִלּיּות  ּבִ

ל ַהּקֹוִצים  יָלא ּכָ ם ִמּמֵ ִלים ִמּכֶ ּטְ ר ָהיּו ִמְתּבַ דֹוָלה, ַעד ֲאׁשֶ ְמָחה ּגְ ׂשִ ל ְיֵמיֶכם ּבְ ֵמִחים ּכָ ׂשְ

ר,  ָכל ֵעת ְלָכל ֶאָחד ְלִפי ִעְנָינֹו. ָמה ֹאַמר ָמה ֲאַדּבֵ ִעיִקים ּוְמִציִקים ָלֶכם ּבְ ְוַהחֹוִחים ַהּמְ

ַבר ָעֵלינּו ֶוֱאֶמת ה' ְלעֹוָלם. ַחְסּדֹו ּגָ

ֶרת ַהּזֹאת  ם ֵאֶליָך. ְוֵכן ָהִאּגֶ י ַיֲעקֹב ְוהּוא ֶנֱאַמר ּגַ ֶרת ִליִדיֵדנּו ַרּבִ ְוִהּנֵה ָרצּוף ּפֹה ִאּגֶ
ל ֶעֶרב  ֲחִרית ׁשֶ ת ׁשַ ִפּלַ ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו. ּוְזַמן ּתְ ם ֵאָליו, ְוֵכן ְלָכל ַהֲחֵפִצים ּבָ ֶנֱאַמר ּגַ

ֲאֵליֶכם  ּוְתׁשּוָקִתי  ַאֲהָבִתי  עֶֹצם  ִבין  ּתָ ה  ִמּזֶ ִני  ּבְ ה  ְוַעּתָ יַע.  ִהּגִ תקצ"ט  ַנת  ׁשְ ּפּור  ּכִ יֹום 

ֵעת ַרַעׁש  ִביְלֶכם ּבְ ׁשְ י ִלי ְזַמן ּבִ ר ָלַקְחּתִ ְט ִאְמֵרי ֱאֶמת, ֲאׁשֶ ֶכם ְלהֹוִדיֲעֶכם קֹשְׁ ְלֵהיִטיב ִעּמָ

ז  יֹום ֶנְחּפָ ְזִריזּות, ּבְ ּבִ ֲחִרית  ת ׁשַ ִפּלַ רֹות ּוֵבין ּתְ ּפָ ְיֵדי ַהּכַ יִנים ַעל  ַקת ַהּדִ ין ַהְמּתָ זֹאת, ּבֵ ּכָ

ָנה.  ׁשָ ֶזה יֹום ֶאָחד ּבְ ים ֵמֵאיַמת יֹום ָאיֹם ְונֹוָרא ּכָ ים ּוַמְרִעיׁשִ ָרֵאל רֹוֲעׁשִ ל ִיׂשְ ר ּכָ ֶזה, ֲאׁשֶ ּכָ

ְוִרְבבֹות  ֲאָלִפים  ם  ִמּכֶ יֹוֵתר  דֹול  ַהּגָ ּוְכֵאִבי  ֵאְבֶכם  ּכְ עֶֹצם  ָזְכִרי  ּבְ ִדְמָעה  ּבְ ּכֹוֵתב  ְוִהְנִני 

ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַצֲעַקְתֶכם  ְמִרירּות  ל  ּכָ ּוְלַהֲאִזין  ֹמַע  ִלׁשְ ָצִריְך  ֲאִני  ר  ֲאׁשֶ ָעִמים,  ּפְ

ר  ַחְסּדֹו ֲאׁשֶ ֵמַח ּבְ ׂש ְוׂשָ ל ֶזה ֲאִני ׂשָ ַמִים. ְוִעם ּכָ ְבֵהי ׁשָ ה ֳאָפִנים ְוִעְנָיִנים, ָהעֹוֶלה ַעד ּגָ ַכּמָ ּבְ

ה ָלֵאל ָאנּו רֹוִאים ַחְסֵדי  בּורֹות ה' ְוכּו'. ּוְתִהּלָ ל ּגְ ְך. ִמי ְיַמּלֵ ל ּכָ ְך ּכָ ל ּכָ ְך ּכָ ל ּכָ ַבר ָעֵלינּו ּכָ ּגָ

ה. ה טֹוָבה ְמֻרּבָ י ִמּדָ תֹוְך ְמעֹוף ְמצּוקֹוֵתינּו, ּכִ ָכל ֵעת ּבְ ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו ּבְ

ִמן  ַקאִריִפיֶריר  ר  ְוָכׁשֵ ר  ּוְמֻהּדָ ָנֶאה  ֶאְתרֹוג  ִלי  ֵיׁש  ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ׁשֶ ֲחִביִבי  ִני  ּבְ ְוַדע 
ַרְך ַיֲעזֹר ִלְפעֹל  ם ִיְתּבָ ֵ ים. ְוַהּשׁ ְבָחִרים. ְוִתְרֶאה ִלְקנֹות ֲעבּוִרי לּוָלב ַוֲהַדס ֲחָדׁשִ ַהּמֻ

ה טֹוב ְוָקדֹוׁש, ִלְזּכֹות  ה ַלֲחֻנּכָ ְזּכֶ ּנִ ה, ַעד ׁשֶ דֹוׁש ַהּזֶ ּפּוִרים ַהּקָ יֹום ַהּכִ ת ְסַלח ָנא ְוכּו' ּבְ ׁשַ ּקָ ּבַ

ָכל ֵעת  דֹוׁש ָעֵלינּו ֵליַדע ּבְ ַעת ַהּקָ יְך ַהּדַ ׁש )ע' תניינא ז'(, ּוְלַהְמׁשִ ְקּדָ ית ַהּמִ ת ַהּבֵ ִלְבִחיַנת ֲחֻנּכַ
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ַכת ֱאלֹקּותֹו ָעֵלינּו  נּו ַעל ְיֵדי ַהְמׁשָ ְרּבֵ טּות ִמּקִ י ה' הּוא ָהֱאלִֹהים, ּוְלָגֵרׁש ָהרּוַח ׁשְ ָעה ּכִ ְוׁשָ

ְלּתֹו.  בֹודֹו, ּוְבָכל ְמקֹומֹות ֶמְמׁשַ י ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ הּוא, ּכִ הּוא ֵאיְך ׁשֶ ָכל ֵעת ֵאיְך ׁשֶ ּבְ

ן  ּכֵ ינּו. ְוֵתַדע ׁשֶ ּיֵ עֹוָלם ּדַ ֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ּבָ י ָלֶכם ׁשֶ הֹוַדְעּתִ ֶ י ִאם ַמה ּשׁ י ּכִ ַעְלּתִ ְוִאם לֹא ּפָ

ל ָהעֹוָלם יֹוְדִעים זֹאת ּוַמֲאִמיִנים  ָכל ָהָאָדם ּוְבָכל ְזַמן. ְוִאם ָהָיה ּכָ הּוא ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ּבְ

ֵיְדעּו  ִמים  ַהּיָ ְרבֹות  ּבִ ׁשֶ ַהְיׁשּוָעה  ַאְך ַלה'  ְלַגְמֵרי.  ן  ְמֻתּקָ ָהָיה ָהעֹוָלם  ָבר  ּכְ ֱאֶמת,  ּבֶ ֶזה  ּבָ

ה, ְועֹוד ְועֹוד  ָאנּו יֹוְדִעים ִמּזֶ ַמְענּו ְוכּו'. ַאְך טֹוב ְלהֹודֹות ַלה' ׁשֶ ָ ּשׁ ֶ ַהּכֹל זֹאת ְוָכל ַמה ּשׁ

ְגלֹות ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם  רֹות ַלה' ֱאלֵֹהינּו ְוַהּנִ ְסּתָ ם ה' ְוכּו'. ַהּנִ ה ְנַקּדֵ ּמֶ ְועֹוד ְוכּו' ְוכּו' ּבַ

ֶדה, ְוַגם ֵאין  ֵני ַהּשָׂ ר ַעל ּפְ יׁשּוַעת ה', ַאְך ִאי ֶאְפׁשָ ר ּבִ ה ְלַדּבֵ ֶזה ַהְרּבֵ ה ּבָ ְוכּו'. ְוֵיׁש ִלי ַעּתָ

ַרְך.  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ יק ְועֹוד ָחזֹון ַלּמֹוֵעד ּבְ ַמן ַמְסּפִ ַהּזְ

ֶכם. ּלְ ַעְדָך ּוְבַעד ּכֻ יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

י  ּכִ ֵמַהְייִסין,  ָיִאיר  ֵנרֹו  ַנְחָמן  י  ַרּבִ ִליִדיִדי  ּוִבְפָרט  ה.  ַרּבָ ַאֲהָבה  ּבְ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ְלָכל  לֹום  ְוׁשָ

ל  יִנים ֵמָעָליו, ּוֵמַעל ּכָ ל ַהּדִ ל ּכָ יק ִויַבּטֵ ַחְסּדֹו ַיְמּתִ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֵאָביו. ַהּשׁ דֹול ִמּכְ ֵיׁש ִלי ַצַער ּגָ

ן ְיִהי ָרצֹון. ָרֵאל ָאֵמן ּכֵ ִיׂשְ

ער

ֶרְסֶלב. ּפּור תקצ"ט ּבְ ת קֶֹדׁש ֶעֶרב יֹום ּכִ ּבַ ַרְך, יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְפָלג מֹוֵרנּו ָהַרב ַיֲעקֹב ֵנרֹו ָיִאיר.  ִתיק ַהּמֻ ִני ַהּוָ י ָהַרּבָ לֹום ִליִדיד ַנְפׁשִ ים ְוׁשָ ים טֹוִבים ַוֲאֻרּכִ ַחּיִ

ן ְיִהי ָרצֹון. א ָלֶנַצח ָאֵמן ּכֵ ֶזה ּוַבּבָ לֹו ּוְלֵביתֹו ֵייִטיב ה' ְוִיְגֹמר ַהֲחִתיָמה ְלטֹוָבה ּבָ

י  י ֶאְתמֹול ָסמּוְך ְלבֹוִאי ְלֵביִתי ֵמאּוַמאן, ּוְקִריִתיו ֵהיֵטב ֵהיֵטב. ְוִאם ּכִ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ל  ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות, ִעם ּכָ ַגׁשְ יק ְמֹאד ּבְ ר הּוא ַמּזִ ָך ֲאׁשֶ בֹון ִלּבְ דֹול ֵמִעּצְ ַצֲעִרי ּגָ

ֶזה ֵמעֶֹצם  ְוַגם  עּור.  ׁשִ ִלי  ּבְ ַרֲחָמיו  ֲעָזרּונּו  ה  ֵהּנָ ַעד  ר  ֲאׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ֲאִני מֹוֶדה  ֶזה 

יְבָך  ְוַלֲהׁשִ ָהַעְצבּות.  ֵאב  ּכְ ַעל  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  צֹוֵעק  ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ֲחָסָדיו  ִנְפְלאֹות 

ַבר ִלְכּתֹב ָלֶכם  ֲחִרית. ְוֶחֶסד ֶעְליֹון ּגָ ת ׁשַ ה ָסמּוְך ִלְתִפּלַ י ַעּתָ ְמָנע, ּכִ ָראּוי הּוא ֵמַהּנִ ה ּכָ ַעּתָ

יק  נּו ֵזֶכר ַצּדִ ְבֵרי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ם ּדִ ימּו ֶאל ְלַבְבֶכם ְלַקּיֵ ׂשִ ה, אּוַלי ּתָ ָבַרי ֵאּלֶ ה ּדְ ַעּתָ

ֶזה  ּבָ ֶכם  ִעּמָ י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ָבר  ּכְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְמָחה,  ְלׂשִ ַוֲאָנָחה  ָיגֹון  ל ִמיֵני  ּכָ ַלֲהֹפְך  ִלְבָרָכה,  ְוָקדֹוׁש 

ם זֹאת  ק ְלַקּיֵ ַעְצְמֶכם, ֵאיְך ְלִהְתַחּזֵ ִבינּו ּבְ ּתָ ֹאֶפן ׁשֶ ֶזה ּבְ ר ּבָ ה ְלַדּבֵ ה. ַוֲעַדִין ֵיׁש ַהְרּבֵ ַהְרּבֵ
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ֵאר  ָ ּלֹא ִיּשׁ ְך ֵליַדע ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ׁשֶ ל ּכָ ַבר ָעֵלינּו ּכָ ר ַחְסּדֹו ּגָ ְמָחה, ֲאׁשֶ ַלֲהֹפְך ַהּכֹל ְלׂשִ

ֵלא  ֶהֶרף ַעִין, ַהּמָ ה ָהעֹוָלם ָהעֹוֵבר ּכְ חֹוֵטף ִמּזֶ ֻקּדֹות טֹובֹות ׁשֶ לּום ַרק ְמַעט ַהּנְ ֵמָהָאָדם ּכְ

ִלי  ּנּוִיים ּבְ ה ׁשִ ה ְוַכּמָ ַכּמָ ָכל ָאָדם ּבְ ִרירּות ׁשֹונֹות ּבְ ַעס ּוַמְכאֹובֹות ִויגֹונֹות ּוְמִרירּות ִמּמְ ּכַ

רֹות ְועֹוֵזר  תֹוְך ַהּצָ ַרֲחָמיו ַמְרִחיב ּבְ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֶ י ִאם ַמה ּשׁ ר, ְוֵאין ׁשּום ַחּיּות ּכִ ִמְסּפָ

ָרֵאל  ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ּזֹוֶכה ּכָ ל ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ׁשֶ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ְנֻקדֹות טֹובֹות ׁשֶ ַלֲחטֹף ּבְ

ָכל יֹום. ם ּבְ ְלַקּיֵ

יֶהם,  ֵמַחּיֵ יֹוְדִעים  ֵאיָנם  ם  ֻרּבָ ה. ֲאָבל  ִמּזֶ י ִאם  ּכִ ים  ַחּיִ ֵאיָנם  ֵאי עֹוָלם  ּבָ ל  ּכָ ּוֶבֱאֶמת 
ם ְלַהֲחיֹות  יִמים ֶאל ִלּבָ ֶהם ְוֵאיָנם ְמׂשִ ּלָ ֵאינֹו ׁשֶ ה ַעל עֹוָלם ׁשֶ ּוִמְצַטֲעִרים ַהְרּבֵ

בֹון ָיָדם. ּוַמה  תֹוְך ְמִרירּות ִעּצְ ה אֹוָתם ּבְ ַרְך ְמַזּכֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ י ְוִנְצִחי ׁשֶ ַהּטֹוב ֲאִמּתִ ַעְצָמן ּבְ

י  ֵאין ׁשּום טֹוב ְוַחּיּות ּכִ ִכינּו ֵליַדע ְמַעט ֵמַחּיּוֵתנּו ׁשֶ ּזָ ְגמּולֹוִהי ָעֵלינּו, ׁשֶ ל ּתַ יב ַלה' ּכָ ׁשִ ּנָ

ֵאין ָאנּו יֹוְצִאים חֹוַבת ַהּיֹום ֲאִפּלּו  ים טֹוִבים. ְוִאם ָאנּו יֹוְדִעים ׁשֶ ה ּוַמֲעׂשִ ִאם ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ

ָבר  ּכְ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ְנַקְלֵקל,  ּלֹא  ׁשֶ ְוַהְלַואי  ְוכּו',  ּוְלָרִביַע  ִליׁש  ְוִלׁשְ ְלֶמֱחָצה 

ָבר  "ל. ְוִאם ּכְ ֻקּדֹות טֹובֹות ְוַכּנַ ַהּנְ ֵצנּו ְלַהֲחיֹות ַעְצֵמנּו ּבְ ֵקנּו ּוְלַאּמְ ים ָלנּו ְרפּוָאה ְלַחּזְ ִהְקּדִ

י ֵהם  ָכל יֹום ָויֹום, ּכִ ָעִמים ּבְ ה, ֲעַדִין ְצִריִכין ְלמֹוָדִעי ַלֲחזֹר זֹאת ֶאֶלף ּפְ ֶזה ַהְרּבֵ ְרנּו ּבָ ּבַ ּדִ

א ָלנּו ּוְלדֹורֹוֵתינּו ָלֶנַצח. ֶזה ּוַבּבָ ינּו ְוֹאֶרְך ָיֵמינּו ּבָ ַחּיֵ

ר  ה' ֲאׁשֶ ֶכם, ֲחַזק ֶוֱאַמץ ּוְבַטח ּבַ ּלָ ַחד ָהֵעֶסק ׁשֶ ָחִדים ָהעֹוְבִרים ָעֶליָך ִמּפַ ַבר ַהּפְ ְוַעל ּדְ
ם ְוִיְראּו ׂשֹוְנֵאיֶכם ְוֵיבֹוׁשּו.  ּלָ יְלֶכם ִמּכֻ ַעְדֶכם ְוַיּצִ ן ִיְגֹמר ּבַ ֶעְזַרְתֶכם, ּכֵ ה ָהָיה ּבְ ַעד ֵהּנָ

ֶדֶרְך ָהֱאֶמת  ּבְ ֵליֵלְך  ֶוֱאַמץ  ֲחַזק  ִנְפָלִאים. ַרק  ַוֲחָסָדיו  יׁשּוַעת ה'  ּבִ יׂש  ְוָתׂשִ ִגיל  ּתָ ה  ְוַאּתָ

ָכל עֹז ִלְהיֹות  ּבְ ק  ְך ְלִהְתַחּזֵ ּכָ ָעה, ְוַאַחר  ָכל יֹום ֵאיֶזה ׁשָ ּבְ יָחְתָך  ּפְֹך ׂשִ ר הֹוָרנּו, ִלׁשְ ֲאׁשֶ

בֹוֶתיָך  ַמְחׁשְ ל  ּכָ ְכִריַח  ּתַ ׁשֶ ָנה,  ַכּוָ ּבְ ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ יֹום,  ָכל  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ְוִלְלֹמד  ַהּיֹום,  ל  ּכָ ֵמַח  ׂשָ

ר  ֵ ּוְלַקּשׁ ִלּבֹות,  ּבֹוֵחן  ִלְפֵני  ְתָך  ְתִפּלָ ּבִ יָך  ִמּפִ מֹוִציא  ה  ַאּתָ ׁשֶ ּבּוִרים  ַהּדִ ְלתֹוְך  ְלַהְכִניָסם 

ר  ּבֵ ה ִמְתּגַ ּמָ י ָיַדְענּו ּכַ ּלֹות. ְוִאם ּכִ רּוׁש ַהּמִ ן ּפֵ יץ ְוָחָזק ְלַכּוֵ ר ַאּמִ ֶקׁשֶ ּבּור ּבְ ָבה ֶאל ַהּדִ ֲחׁשָ ַהּמַ

כֲֹחָך  ע ּבְ ְתַיּגַ ּתִ ִגיעֹות ׁשֶ ה ַעל ְיֵדי ַהּיְ ִפּלָ ֲחטֹף ְמַעט ֵמַהּתְ ִנים ּתַ ל ּפָ ָבר ֶנֶגד ֶזה, ַעל ּכָ ַעל ּדָ ַהּבַ

י  ָנה ַאף ַעל ּפִ ַכּוָ ל ּבְ ּלֵ ִעין ַעְצמֹו ְלִהְתּפַ ַיּגְ ּמְ י ַהְיִגיָעה ַעְצָמּה ׁשֶ ה. ְוַגם ּכִ ָבִרים ָהֵאּלֶ ם ּדְ ְלַקּיֵ

נֹות  ָקְרּבָ ה  ִמּזֶ ה  ְוַנֲעׂשֶ ְמֹאד,  ְיָקָרה  ַעְצָמּה  ּבְ ַהְיִגיָעה  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ָידֹו,  ּבְ עֹוֶלה  ֵאינֹו  ׁשֶ

י"ב(.  )שיחות הר"ן  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְסָפָריו  ּבִ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוכּו'  ַהּיֹום"  ל  ּכָ הַֹרְגנּו  ָעֶליָך  י  "ּכִ ִחיַנת  ּבְ

י  ר ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר, ַאְך ֵמעֶֹצם ַאֲהָבְתָך ָחַטְפּתִ ּפּור ִאי ֶאְפׁשָ ל ֶעֶרב יֹום ּכִ א ׁשֶ ְרּדָ ּוֵמעֶֹצם ַהּטִ
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ַרְך ִיְגֹמר  ם ִיְתּבָ ֵ ה. ְוַהּשׁ ֲחִזיִקים ַהְרּבֵ ה ַהּמַ ָבַרי ֵאּלֶ זֹאת ִלְכּתֹב ְלָך ּדְ ֵעת ּכָ ִביְלָך ּבְ ׁשְ ְזַמן ּבִ

ן ְיִהי ָרצֹון. ָרֵאל ָאֵמן ּכֵ ים ָלנּו ּוְלָכל ִיׂשְ ּיִ ים ֲאִמּתִ ַהֲחִתיָמה ְלַחּיִ

ֱאֶמת ָלֶנַצח. ְבֵרי אֹוַהְבָך ּבֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ֵמַהִּגֶּבעְרֶניר ]מֹוֵׁשל[,  ְיׁשּוָעה  ְּפֻקַּדת  ֶזה ָּבא  יֹום ִּכּפּור  ַאַחר  ֲאֶׁשר  ְלִזָּכרֹון עֹוָלם,  ִיְהֶיה  ַהַּמְעִּתיק  ]ָאַמר 

ֶׁשַּיֲחזֹר מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ַז"ל ְלִעירֹו ִלְבֶרְסֶלב, טֹוב ְלהֹודֹות ַלה'[

רעא

ֶרְסֶלב. ם, יֹום ד' ֶלְך ְלָך תקצ"ט. ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ָתב ֶזה ִאיׁש  ן ִלי, ְוַהּיֹום נֹוֵסַע מֹוֵסר ּכְ ּמֵ ֶפר ְולֹא ִנְזּדַ לַֹח לֹו ַהּסֵ ה ִלׁשְ ַעד ַהּיֹום ָהִייִתי ְמַצּפֶ
ָעה ֵחֶלק ב',  ַלְחּתָ ִלי ַהּיֹוֶרה ּדֵ ּלֹא ׁשָ ֶפר. ְוִנְפֵלאִתי ָעֶליָך ׁשֶ ַטח ְוִהְנִני ׁשֹוֵלַח ְלָך ַהּסֵ ּבֶ

ָסמּוְך ְלאּוַמאן,  י ֲאִני ֻמְכָרח ִלְנסַֹע ּבְ ּכִ י ֻמְכָרח ִלי ְמֹאד.  ּכִ ד  ְלחֹו ִלי ִמּיָ ָזֵרז ְלׁשָ ּתְ ן  ּכֵ ַעל 

ה ָלֵאל ַהּכֹל ַעל ָנכֹון  ִהּלָ ה ֵאין ְלהֹוִדיעֹו, ּתְ ֶזה. ָיֵתר ִמּזֶ ֶרְך, ּוְתָזֵרז ְמֹאד ּבָ ּדֶ ְוהּוא ֻמְכָרח ִלי ּבַ

ְדָרִכים ִנְפָלִאים.  ָכל ֵעת ּבִ ַרְך עֹוֵזר ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ י ֵכן ַהּשׁ חּוָקה, ְוַאף ַעל ּפִ ְרָנָסה ּדְ ֵמִעם ה', ְוַהּפַ

חֹון. ּטָ חֹון. ָנאר ]ַרק[ ּבִ ּטָ י ִאם ּבִ ְרָנָסה ְולֹא ׁשּום ְסִמיָכה ּכִ ְוֵאין ִלי ׁשּום ַמֲעַמד ּפַ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך, ָנָתן ִמּבְ ּדִ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

ערב

ַלח תקצ"ט אּוַמאן. ׁשְ ַרְך, אֹור ְליֹום ה' ַוּיִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה. ּיִ ִני ְוכּו', מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ת  ּבַ ִליק ַעל ׁשַ ת ֶטעּפְ ין ִלְקִהּלַ ָתב ֶזה ִאיׁש ִמּטּוְלְטׁשִ י ֲאִני נֹוֵסַע ִעם מֹוֵסר ּכְ ִני ּכִ ע ּבְ ּדַ
ְלֵביִתי,  ע  יֹום ב' ג' ֶאּסַ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ם ַאַחר  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ְוִאם  ָעֵלינּו ְלטֹוָבה,  א  ַהּבָ קֶֹדׁש 

ִנים ֶאת  ִנים ֶאל ּפָ ר ּפָ ְתַוֵעד ַיַחד ְנַדּבֵ ּנִ ׁשֶ ם ּכְ ֵ לֹום. ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ַרְך יֹוִליֵכִני ְלׁשָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ה'  דֹול  ּגָ י  ּכִ יֹום  ָכל  ּבְ ֵהיֵטב  ְוִתְזּכֹר  ַדע  ּתֵ ה  ַעּתָ ְלֵעת  ְלִפינּו.  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַיְזִמין  ר  ֲאׁשֶ
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עֹוָלם. ְוַהּכֹל  ים ִנְפָלִאים ּבָ ים ִחּדּוׁשִ ׁשִ ים ְוִנְתַחּדְ תֹו ֵאין ֵחֶקר, ּוְבָכל יֹום ָוֵעת ַנֲעׂשִ ְוִלְגֻדּלָ

ק ּבֹו  ּבֵ ּיּוַכל ְלִהְתּדַ ֵדי ׁשֶ ַרְך, ּכְ ְלּתֹו ִיְתּבָ תֹו ּוֶמְמׁשַ ֻדּלָ ל ָאָדם ּגְ יר ֶאת ּכָ ז ּוְלַהְזּכִ ְלהֹוִדיַע ּוְלַרּמֵ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ְרֶצה, ּכְ ּיִ ָעה ּוְבָכל ֶרַגע ׁשֶ ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ הּוא, ּבְ ל ָמקֹום ׁשֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּכָ ּכָ

סּוק ֶזה  ֶזה ַהּפָ ה ֶאת ַעְצִמי ּבְ ָעְנִיי ְמַחּיֶ ְבָחֶנּנּו". ַוֲאִני ּבְ ְפְקֶדּנּו ִלְבָקִרים ִלְרָגִעים ּתִ )ִאּיֹוב ז( "ַוּתִ

ְמָחה ְולֹא ְלַעְצבּות  ל ַהּכֹל ְלטֹוָבה ְולֹא ְלֵהֶפְך, ְלׂשִ ַקּבֵ ּתְ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ה, ַאְך ְלַמַען ַהּשׁ ּמָ ּכַ

ה  ֶזה ַהְרּבֵ י לֹא ָתְמנּו ְוכּו'. ְוֵיׁש ּבָ י ַחְסֵדי ה' ּכִ לֹום, ּכִ לֹום, ְלָקֵרב ְולֹא ְלַרֵחק ַחס ְוׁשָ ַחס ְוׁשָ

ַנאי ְלַהֲאִריְך. ה ֵאין ּפְ בֹוָתיו. ָיֵתר ִמּזֶ י ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחׁשְ ַדִים ּכִ ּיָ ז ּבַ ר ּוְלַרּמֵ ְלַדּבֵ

ְמָחה. לֹום ְוׂשִ ים ְוׁשָ ַחּיִ ה ִלְראֹוְתָך ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

לֹום  ין ּוְבֶרְסֶלב ְוכּו' ׁשָ טּוְלְטׁשִ ּבְ לֹוֵמנּו ׁשֶ י ׁשְ ה. ּוְלָכל ַאְנׁשֵ ַאֲהָבה ַרּבָ יתֹו ּבְ ֵני ּבֵ לֹום ְלָכל ּבְ ְוׁשָ

ע ַרב. ְוֵיׁשַ

רעג

ֶרְסֶלב. ת ַוְיִחי תקצ"ט ּבְ ָרׁשַ ת קֶֹדׁש ּפָ ּבַ ַרְך, יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ים ְוכּו' מֹוֵרנּו  יק קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ִרי ַצּדִ ִתיק ּפְ ִני ַהּוָ י ּוְלָבִבי ָהַרּבָ לֹום ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ְיִדיד ַנְפׁשִ ַרב ׁשָ

ער, ֵנרֹו ָיִאיר. ָהַרב ַאְבָרָהם ּבֶ

ְחֶיה.  ּתִ ת ׁשֶ ל טֹוב ּבַ ה ָלֵאל נֹוַלד ְלָך ְלַמּזָ ִהּלָ ּתְ ָקר, ׁשֶ ְבָך ַהּיָ ְלנּו ִמְכּתָ בּוַע זֹאת ִקּבַ ׁשָ ּבְ
ְהֶיה ָלֶכם ְוָלנּו  ּתִ ה ֲעָזרּונּו ַרֲחָמיו. ִויִהי ָרצֹון ׁשֶ ר ַעד ֵהּנָ טֹוב ְלהֹודֹות ַלה' ֲאׁשֶ

ֱאַרְכָנה ֶפֶארָֹתיו  יק ֵיְלכּו יֹוְנקֹוָתיו ַוּתֶ ִרי ַצּדִ לֹום. ְוִיְצַמח ּפְ ים ּוְלׁשָ ל טֹוב ְוִלְבָרָכה ְלַחּיִ ְלַמּזָ

ְלָגאֹון  ָהָאֶרץ  ּוְפִרי  ם  ִויֻקּיַ ֵבל,  ּתֵ ֵני  ּפְ ְוָיִאירּו  ם,  ַהּיָ חֹול  ּכְ דֹוׁש  ַהּקָ ַזְרעֹו  ה  ְוִיְתַרּבֶ ְוכּו'. 

ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה ּבְ ּוְלִתְפֶאֶרת ּבִ

יֶלי ֵנרֹו ָיִאיר ּוִמּזּוָגתֹו  ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ַאּבֶ ב ִמיִדיִדי ָהַרּבָ בּוַע זֹאת ִמְכּתָ ׁשָ י ּבְ ְלּתִ ם ִקּבַ ּגַ
ְך  ל ּכָ ִבים ּכָ ְכּתָ בּו ַהּמִ י ַעל ָמה ִנְתַעּכְ ֶסף, ְולֹא ָיַדְעּתִ ל ּכֶ ָרה רּוּבַ ְחֶיה ִעם ַסְך ֲעׂשָ ּתִ

ֶזה  ְלָך  י  ַתְבּתִ ּכָ ָבר  ּכְ ה  ְוִהּנֵ בּו.  ְכּתְ ּנִ ׁשֶ ֵמֵעת  בּועֹות  ׁשָ ָעה  ְלַאְרּבָ ָקרֹוב  ֶזה  אְסט  ַהּפָ ַעל 

ׁשּוָבה, ֵאין קֹול ְוֵאין  י ׁשּום ּתְ ְלּתִ אִתי ֵמאּוַמאן, ַוֲעַדִין לֹא ִקּבַ ּבָ ֵעת ׁשֶ בּועֹות ּבְ ה ׁשָ לׁשָ ׁשְ

ְחֶיה ְויֹוֵתר. ַאְך  ּיִ ְכָנא ׁשֶ י ׁשַ יַע ִלְבִני ַרּבִ ּגִ עֹות ַהּמַ ָך ַהּמָ ָבר ָיָצא ֵמִאּתְ אי ּכְ ַוּדַ י, ּבְ ֶסף. ְלַדְעּתִ ּכֶ

ים אֹוִתי ְמֹאד ְמֹאד  ְחיּו נֹוְגׂשִ ּיִ ַני ׁשֶ י ּבָ ָלל, ּכִ ב עֹוד ּכְ ִאם ֲעַדִין לֹא ָיָצא, ָנא ִלְבִלי ְלִהְתַעּכֵ
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ְבִרי ַעל  ְרָנָסה, ַרק ׂשִ ִעְנַין ַהּפַ ֲעׂשֹות ּבְ ָלל ַמה ּלַ חּוָקה ִלי ְמֹאד. ְוֵאיִני יֹוֵדַע ּכְ ָעה ּדְ ָ ְוַגם ַהּשׁ

ָבר ֵריק הּוא  י לֹא ּדָ ָכל ֵעת יֹוֵתר ִמּכֲֹחֶכם, ּכִ ֶעְזִרי ּבְ ֶכם ַלֲעֹמד ּבְ ּלְ ה' ֱאלַֹקי. ַרק ָעֶליָך ְוַעל ּכֻ

ֶזה, לּוֵלא ה'  ּכָ ף  ִנְרּדָ ַוֲאִני  ה,  ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ּשׁ ַמה  י  ִעּמִ ה  ַנֲעׂשֶ ר  ֲאׁשֶ ַאַחר  ְרָנָסה,  ּפַ ּבַ ַלֲעזֹר אֹוִתי 

א  ֲאִני נֹוׂשֵ ֶ ל ַמה ּשׁ י, ּכָ ִלּבִ ּבְ ר ָלֶכם ֵליַדע ַמה ׁשֶ אי ִאי ֶאְפׁשָ ַוּדַ ה ּבְ ֶעְזָרָתה ִלי ְוכּו'. ְויֹוֵתר ִמּזֶ

ֵאּלּו  ים ְוִנְפָלִאים ּכָ ָבִרים ְקדֹוׁשִ ּיּוַכל ִלְסּבֹל ְוִלְגֹמר ּדְ ר, ׁשֶ י ְיֻסּפַ ן ּכִ ר לֹא ְיֻאּמַ י, ֲאׁשֶ ַעל ִלּבִ

ַפְרָנָסה, ַוה' ַיֲעזֹר ָלֶכם  ָכל ִמיֵני ְסִמיכֹות ּבְ ִנים ָראּוי ָלֶכם ְלָתְמֵכִני ּבְ ל ּפָ עֹוָלם ְוכּו'. ַעל ּכָ ּבָ

ה  ַיֲעׂשֶ ְרזּו ָלֶזה. ַוה' ַהּטֹוב  ִיְזּדָ י ֵמֲאֵליֶהם  ּכִ ֶזה,  ּבָ ְוֵאין ְלַהֲאִריְך  ִכְפַלִים.  ּבְ אֹות ָלֶכם  ְלַמּלְ

ְוִיְגֹמר ְלטֹוָבה.

ה אֹוְרִחים, ְותֹוָדה ָלֵאל  ּמָ ה ּכַ ת ֲחֻנּכָ ּבַ ה ָלֵאל ָהיּו ֶאְצִלי ַעל ׁשַ ִהּלָ ּתְ ע ְיִדיִדי, ׁשֶ ְוִהּנֵה ּדַ
ַחד  י ָהָיה ּפַ ִלּבִ ּבְ ְפָלא. ַרק ֲעַדִין ֵיׁש ִלי ַצַער ַמה ׁשֶ ַחְסּדֹו ַהּנִ לֹום ּבְ ׁשָ ָהָיה ַהּכֹל ּבְ

ם ְצִריִכים ָלֶזה עֹוד  י. ּגַ ִלּבִ ּבְ ַחד ׁשֶ ם ַהּפַ ל ּגַ ּטֵ ַרְך ִיְתּבַ ַחְסּדֹו ִיְתּבָ ּבְ ה ַלה' ׁשֶ ְקָצת, ַוֲאִני ְמַקּוֶ

ְהֶיה  ּיִ ֶזה ְקָצת, ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה ׁשֶ ַסח ַלֲעֶצֶרת ַנֲחׁשֹב ּבָ ין ּפֶ ם ּבֵ ֵ ָמעֹות ְקָצת. ְוִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ

ַמְחנּו  ְוׂשָ ֱאֶמת,  ְבֵרי  ּדִ ה  ַהְרּבֵ ְרנּו  ּבַ ּדִ ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ָנכֹון  ַעל  ַהּכֹל 

יב ַלה'  ׁשִ ל טּוב. ַמה ּנָ ָמָלנּו ּכָ ּגְ ִבים טֹובֹות, ׁשֶ ם ַהּגֹוֵמל ַלַחּיָ ֵ רּוְך ַהּשׁ ה ָלֵאל. ּבָ ִהּלָ ְוָרַקְדנּו ּתְ

ְגמּולֹוִהי ָעַלי ְוָעֵלינּו. ל ּתַ ּכָ

ִנְפְלאֹוָתיו  ָאנּו רֹוִאים  ׁשֶ ַרְך, ַאֲחֵרי  ִיְתּבָ ם  ֵ ה ָראּוי ָלֶכם ְלִהְתעֹוֵרר ְלִהְתָקֵרב ְלַהּשׁ ַעּתָ
ִנְפָלִאים  ֲחָסִדים  ָעֵלינּו  ט  ַוּיֵ ֱאלֵֹהינּו,  ֲעָזָבנּו  לֹא  ַעְבדּוֵתינּו  ּבְ ׁשֶ ְוַחְסּדֹו  ִויׁשּוָעתֹו 

ל  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ּבְ ָהָיה  ה  ַהֲחֻנּכָ ֶזה  ּבְ ָבֵרינּו  ּדְ רֹב  ה  ְוִהּנֵ ה.  ֵאּלֶ ּכָ נֹוָראֹות  ִויׁשּועֹות 

ה, ֲעַדִין ְצִריִכין  ֶזה ַהְרּבֵ ְרנּו ּבָ ּבַ ָבר ּדִ י ּכְ י ְמַרֲחָמם ְיַנֲהֵגם". ְוִאם ּכִ הּוא "ּכִ ה )תניינא ז'( ׁשֶ ֲחֻנּכָ

ְבֵרי  י ְמֹאד ָעְמקּו ְוָגְדלּו ּדִ ָכל יֹום, ּכִ ָעִמים ּבְ ה ּפְ ּמָ ם ּכַ תּוב ׁשָ ּכָ ֶ ל ַמה ּשׁ יר ּכָ ַלֲחזֹר ּוְלַהְזּכִ

ָאָרה  ְוַהַהׁשְ ַהֲחִליפֹות  ֵמִעְנַין  ְמבָֹאר  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  ְפָרט  ּבִ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרתֹו 

ֲעַדִין ה' ִעּמֹו ְוֶאְצלֹו, ְוֵליַדע  ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ׁשֶ ֵלב ּכָ ר ְלָהִאיר ֲעַדִין ּבְ ּלֹו. ְוָהִעּקָ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ַהּקְ

ן ְולֹא  ָכל ֵעת ְלַבל ִייׁשַ ָנתֹו ּבְ ְ בֹודֹו, ּוְלעֹוֵרר ַעְצמֹו ִמּשׁ י ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ָכל ֵעת, ּכִ ְוִלְזּכֹר ּבְ

ָעָפר"  ׁשְֹכֵני  נּו  ְוַרּנְ "ָהִקיצּו  יט(  כו,  )ישעיה  ְבִחיַנת  ּבִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְך  ֹחשֶׁ ּבְ ָיָמיו  ֶאת  ד  ְיַאּבֵ

ם. ֱאַמר ׁשָ ַהּנֶ

ֶדה  ֵני ַהּשָׂ ְפָרט ַעל ּפְ ר ּבִ ר ְלַדּבֵ י ִאי ֶאְפׁשָ יַרי, ּכִ ַני ְוַתְלִמיַדי ֲחִביַבי ְוַיּקִ ָמה ֹאַמר ָלֶכם ּבָ
ם ַעל 'ַוֲעׂשּו ְסָיג ַלּתֹוָרה',  תּוב ׁשָ ּכָ ֶ ּבּוֵרנּו ָהָיה ַעל ַמה ּשׁ ר ּדִ ֶזה. ְוִעּקַ י ּבָ ִלּבִ ּבְ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ
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יֹות  ׁשְ ַהּקֻ ל  ּכָ ֶנֶגד  ּכְ ה  ַהְרּבֵ ּתֹק  ִלׁשְ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ִתיָקה',  ׁשְ ַלָחְכָמה  'ְסָיג  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ

ים  ּיִ ָבִרים ָנִאים ַוֲאִמּתִ ֶזה ּדְ ְרנּו ּבָ ֵלָמה. ְוִדּבַ ֱאמּוָנה ׁשְ ק ַעְצמֹו ַרק ּבֶ ְלּבּוִלים, ּוְלִהְתַחּזֵ ְוַהּבִ

ּתֹוָרתֹו  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ֶאת  ם  ּוְלַקּיֵ יל  ּכִ ּוְלַהׂשְ ְלָהִבין  נּו  ְיַזּכֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ה.  ַהְרּבֵ ְוִנְפָלִאים 

ר ְלַהֲאִריְך. ת קֶֹדׁש ִאי ֶאְפׁשָ ּבַ בֹוד ׁשַ ינּו ְוכּו'. ּוֵמֲחַמת ּכְ י ֵהם ַחּיֵ ה ּכִ דֹוׁשָ ַהּקְ

תֹוָרה  ֶכם ּבְ ּלְ ק ְלָבְבָך ּוְלַבב ּכֻ ַרְך ְיַחּזֵ ם ִיְתּבָ ֵ ד, ְוַהּשׁ ָבַרי ִמּיָ ם ּדְ ָנא ְמֹאד ְלָזֵרז ַעְצמֹו ְלַקּיֵ
ְפֶנה,  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּבְ ְוַיְצִליֲחָך  ְלָך  ּוַמּזָ ַקְרְנָך  ְוָירּום  טֹוִבים,  ים  ּוַמֲעׂשִ ּוְצָדָקה  ה  ּוְתִפּלָ

ַעְדָך. יר ּבַ ֱאֶמת ָלֶנַצח ּוַמְעּתִ ָך ְוֶנֶפׁש אֹוַהְבָך ּבֶ ַנְפׁשְ ּכְ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ֵני ֵביתֹו ְוֵאין  ְחֶיה ּוְלָכל ּבְ ּיִ ָקר ׁשֶ ְפָרט ְלחֹוֶתְנָך ַהּיָ ה ּבִ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

ִיחּוד. ל ֶאָחד ּבְ לֹום ּכָ ׁשְ ה ִלְפרֹס ּבִ ַנאי ַעּתָ ּפְ

ל  יֶלי ֵנרֹו ָיִאיר ִעם ּכָ ִגיד מֹוֵרנּו ָהַרב ַאּבֶ ִתיק ַהּנָ ְפָלג ַהּוָ ִני ַהּמֻ י ָהַרּבָ ַנְפׁשִ לֹום ַרב ִליִדיִדי ּכְ ְוׁשָ

ְחיּו. ּיִ יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ

ֶכם  ִלּבְ ֲאלֹות  ִמׁשְ א  ְיַמּלֵ ָהַרֲחִמים  ַעל  ּבַ ֶסף.  ּכֶ ל  רּוּבַ ָרה  ָהֲעׂשָ ִעם  ְבֶכם  ִמְכּתַ י  ְלּתִ ִקּבַ
ן  ָמא ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה. ְוִיּתֵ ל ַקּיָ ַרֲחָמיו ְלהֹוִליד ֶזַרע ׁשֶ ְלטֹוָבה ְמֵהָרה, ְוִתְזּכּו ּבְ

יָבה טֹוָבה.  ׂשֵ ָבר, עֹוד ְינּובּון ּבְ ִנים ּוְרפּוָאה ְוָכל טּוב ְליֹוְצֵאי ֲחָלֵציֶכם ִמּכְ ֲאִריַכת ָיִמים ְוׁשָ

ַהֲחֵפִצים  ּוְלָכל  ֵאֶליָך  ם  ּגַ ֶנֱאָמִרים  ְוֵהם  ְלַמְעָלה,  י  ַתְבּתִ ּכָ ָבר  ּכְ ֱאֶמת  ְבֵרי  ּדִ ְלָך  ְוִלְכּתֹב 

ֶהם ַוֲהֹפְך  ל ְסָפָריו ַז"ל ְלָפֶניָך, ֲהֹפְך ּבָ ֵעת. ַוֲהלֹא ּכָ ַנאי ּכָ ה ֵאין ּפְ ָבֵרינּו, ְוָיֵתר ִמּזֶ ֹמַע ּדְ ִלׁשְ

עֶֹצם  ְבָך  ִמְכּתָ ּבְ ְראֹוִתי  ּבִ ְמָחה  ַהּשִׂ י  ְלּתִ ִהְגּדַ ֹאד  ּמְ ּוַמה  ְוכּו'.  ֶהם  ּבָ ּוְבֵלּה  ְוִסיב  ֶהם  ּבָ

ִלְכסֹף  ְלָבֶבָך  ֶאת  ה'  ק  ְיַחּזֵ ן  ּכֵ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב  ַהּטֹוִבים  ְוִכּסּוֶפיָך  ׁשּוָקְתָך  ּתְ

ֶפה ָמֵלא  ר ּבְ ִפיָך ְלַדּבֵ ּסּוִפין ּבְ ה ְלהֹוִציא ַהּכִ ְזּכֶ ּתִ ַרְך, ַעד ׁשֶ ִמיד ֵאָליו ִיְתּבָ ּתֹוֵקק ּתָ ּוְלִהׁשְ

י  ּכִ ֱאֶמת,  ּבֶ ַלֲעבֹוָדתֹו  ה  ֵמַעּתָ ִויָקֶרְבָך  ָעֶליָך  ֲחֹמל  ּיַ ׁשֶ ָפָניו  ִמּלְ ׁש  ּוְלַבּקֵ ַרְך,  ִיְתּבָ ְלָפָניו 

ית. ִחיָרה ָחְפׁשִ ַהּבְ

הּוא  עֹוָלם ׁשֶ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבָ יְך ַרּבֵ ִהְמׁשִ ֶרְך ֶזה ׁשֶ ר ַהִהְתָקְרבּות הּוא ַעל ְיֵדי ּדֶ ְוִעּקַ
ר  ּבֵ ָכל יֹום, ּוְלִהְתּגַ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ה ִכּסּוִפין טֹוִבים ּוְרצֹונֹות ֲחָזִקים ְלַהּשׁ ִלְכסֹף ַהְרּבֵ

ר ְלָכל  ָעִמים ֵאין ִמְסּפָ ר ִהְזִהיר ַעל ֶזה ּפְ ֲאׁשֶ ַרְך ּכַ יָחתֹו ְלָפָניו ִיְתּבָ ה ְלָפֵרׁש ׂשִ ּפֶ ְלָפְרָטם ּבַ

ְפָרט  ל ַחּיּוֵתנּו ּבִ י ּכָ ֶזה, ּכִ ּיֹאֵחז ּבָ ֵרי ׁשֶ ֶוה ְלָכל ֶנֶפׁש. ַאׁשְ ָ ָבר ַהּשׁ י הּוא ּדָ עֹוָלם, ּכִ ּבָ ָאָדם ׁשֶ

מֹו  ה. ּכְ ּפֶ א ּבַ י ֵאין ּכֵֹחנּו ֶאּלָ ה ְוַתֲחנּוִנים ּכִ ִפּלָ יָחא הּוא ַרק ַעל ְיֵדי ּתְ ִעְקבֹות ְמׁשִ ה ּבְ ַעּתָ
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זֹאת  לֹום ָאַמר ּכָ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ִוד ַהּמֶ ים כב, ז( "ְוָאנִֹכי תֹוַלַעת ְולֹא ִאיׁש". ְוִאם ּדָ ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ ׁשֶ

ְרׁשּו  ּדָ ֶ ּשׁ ְקָוֵתנּו הּוא ַמה  ּתִ ְוָכל  ר.  ַדּבֵ ּנְ ּנֹאַמר ַמה  ֲאַנְחנּו ַמה  ִאיׁש,  ְולֹא  ּתֹוַלַעת  הּוא  ׁשֶ

ָרֵאל ֵאין ּכָֹחם  ה ַאף ִיׂשְ ּפֶ א ּבַ ח ט'(, ַמה ּתֹוַלַעת ֵאין ּכָֹחּה ֶאּלָ ּלַ ׁשַ ְנחּוָמא ּבְ ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל ַעל ֶזה )ּתַ

ת  ִפּלַ ּתְ ּוְזַמן  ְנחּוָצה  ָעה  ָ ַהּשׁ ַאְך  ה,  ַהְרּבֵ ֶזה  ּבָ ּבּור  ַהּדִ ְלַהְרִחיב  ָראּוי  ְוָהָיה  ה.  ּפֶ ּבַ א  ֶאּלָ

ְוֶנֶפׁש  ם  ַנְפׁשָ ּכְ ְורּוָחִנּיּות  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ְוָעֵלינּו  ֲעֵליֶהם  ַחְסּדֹו  ה'  ה  ְיַצּוֶ יֹוָמם  יַע.  ִהּגִ ַחר  ַ ַהּשׁ

ֵבק ֵמָאח, ָחֵפץ טֹוָבָתם ְוַהְצָלָחָתם ָלֶנַצח. אֹוֵהב ּדָ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

רעד

ֶרְסֶלב. ם, יֹום ג' ָוֵאָרא תקצ"ט ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחיּו. ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ לֹום ִלְבִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ ׁשָ

ָעְברּו  ִתים ׁשֶ ּבָ ַ ּשׁ ה ָלֵאל ּבַ ִהּלָ ְבֵרי ֱאֶמת ֵאיִני יֹוֵדַע ֵמֵהיָכן ְלַהְתִחיל. ּתְ ְוִהּנֵה ִלְכּתֹב ְלָך ּדִ
קּות ָעצּום, ְלַהְתִחיל  ים ְוִהְתעֹוְררּות ֱאֶמת ְוִהְתַחּזְ ּיִ ּבּוִרים ָנִאים ַוֲאִמּתִ ּדִ רּו  ִנְדּבְ

ִמיד  ְרצֹונֹות ְוִכּסּוִפים טֹוִבים ּתָ ק ּבִ ַרְך, ּוְלִהְתַחּזֵ ם ִיְתּבָ ֵ יָחתֹו ִלְפֵני ַהּשׁ ַעם ְלָפֵרׁש ׂשִ ָכל ּפַ ּבְ

ו,  מֹו ַעְכׁשָ ים ּכְ ילֹות ָהֲאֻרּכִ ּלֵ ְיָלה ּבַ ּלַ ָכל יֹום, ּוִבְפָרט ּבַ ֶפה ָמֵלא ּבְ יל ַעְצמֹו ְלָפְרָטם ּבְ ּוְלַהְרּגִ

ים עז, ז(, ּוְלָפֵרׁש ְלַעְצמֹו  ִהּלִ ׂש רּוִחי" )ּתְ יָחה ַוְיַחּפֵ ְיָלה ִעם ְלָבִבי ָאׂשִ ּלַ ָרה ְנִגיָנִתי ּבַ ם "ֶאְזּכְ ְלַקּיֵ

ִחיַנת ַהּטֹוב  ּבְ ְנִגיָנתֹו  ְוִלְזּכֹר  ְלָבבֹו,  ָלׂשּוַח ִעם ַעְצמֹו ִעם  ְצִריִכין  ֵאיְך  סּוק ֵהיֵטב  ַהּפָ ֶזה 

יִקים  ּדִ ִרים ְוַהּצַ ׁשֵ ל ַהּכְ כּו ּכָ ּזָ ֶ ְקָוה ִלְזּכֹות ְלַמה ּשׁ י ֵכן ֲעַדִין ֵיׁש ּתִ ׂש רּוחֹו, אּוַלי ַאף ַעל ּפִ ּוְלַחּפֵ

ְחּתֹוָנה ָצִריְך לֹוַמר  יֹוָטא ַהּתַ ּדְ הּוא ֲאִפּלּו ִאם הּוא ּבַ א ׁשֶ ְרּגָ ָכל ּדַ ל ָאָדם ּבְ י ּכָ ים. ּכִ ּיִ ָהֲאִמּתִ

ית, ַאְך ַהּכֹל ִיְהֶיה ְלָקֵרב  ִחיָרה ָחְפׁשִ י ַהּבְ י ֲאבֹוַתי, ּכִ י ְלַמֲעׂשֵ יעּו ַמֲעׂשַ ַעם ָמַתי ַיּגִ ָכל ּפַ ּבְ

ֵאין  ה  ִמּזֶ ָיֵתר  ר.  ִמְסּפָ ֵאין  ָעִמים  ּפְ ֶזה  ּבָ ְרנּו  ּבַ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ לֹום  ְוׁשָ ַחס  יֹוֵתר  ְלִהְתַרֵחק  ְולֹא 

ַנאי ְלַהֲאִריְך. ּפְ

א ָלֶנַצח. ֶזה ּוַבּבָ ְכָלל ּוִבְפָרט ּבָ ה ִליׁשּוַעת ה' ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבִ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַחּכֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה ַוֲעצּוָמה ַעד ֵאין סֹוף ְוַתְכִלית ָלֶנַצח. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
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תה ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

ק  ְלַחּזֵ ְצִריִכין  יֹוֵתר  ּבְ י  ּכִ ְמַחה[.  ׂשִ ַרק  זֹאת  ָכל  ]ּבְ ָהאּפ  ָפאְרט  ַטאֶקי  י,  ַכְחּתִ ׁשָ ר  ַהִעּקָ

ְמָחה. ׂשִ ַעְצמֹו ּבְ

רעה

ח תקצ"ט אּוַמאן. ּלַ ׁשַ ת קֶֹדׁש ּבְ ּבַ ם, אֹור ְליֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ ֲאהּוִבי ּבְ

ְבָך ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת  י ִמְכּתָ ְלּתִ ָעה זֹאת ִקּבַ לֹום, ּוְבׁשָ ׁשָ ה ָלֵאל ּבְ ִהּלָ אִתי ְלֹפה ּתְ ַהּיֹום ּבָ
י  ְבּתִ ַ הּוא ֶאְצִלי ָיָקר ְמֹאד. ְוִנְתַיּשׁ י ׁשֶ ְלּתִ ּבַ ּקִ י ֶאְפַרִים ׁשֶ ב ֵמַרּבִ ְכּתָ ְפָרט ַהּמִ דֹול, ּבִ ּגָ

ֲחִביִבי  ִני  ּבְ ָעֶליָך  ם  ּגַ ֶנֱאַמר  ְוהּוא  ָיִאיר,  ֵנרֹו  ֶאְפַרִים  י  ְלַרּבִ ׁשּוָבה  ּתְ ֶרת  ִאּגֶ ֶכף  ּתֵ ִלְכּתֹב 

ָראּוי.  ר ְלַהֲאִריְך ּכָ ָתב ֶזה ִאי ֶאְפׁשָ ֶכם יֹוִסיף ה' ֲעֵליֶכם ְוכּו'. ּוֵמֲחַמת ְנִחיַצת מֹוֵסר ּכְ ּוְלֻכּלְ

י ֶאְפַרִים ֵנרֹו ָיִאיר ְוִיְהיּו  י ְלַרּבִ ַתְבּתִ ּכָ ּבּוִרים ׁשֶ ְמַעט ַהּדִ ָך ּבִ י ְלַהֲחיֹות ַנְפׁשְ ה ּדַ ּוְלֵעת ַעּתָ

יֹוְצִאים  י  ּכִ ֵעת,  ָכל  ּבְ ים  ׁשִ ּוִמְתַחּדְ ים  ֲחָדׁשִ ֵהם  ם  ּלָ ּכֻ ָבֵרינּו  ּדְ ל  ּכָ י  ּכִ ים,  ֲחָדׁשִ ֵעיֶניָך  ּבְ

ַמה  ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ל  ׁשֶ ָלאֹות  ַהּפְ ָכל  ּבְ ׁשֶ ֶלא  ּפֶ ים,  ִחּדּוׁשִ ּבַ ׁשֶ ֵמִחּדּוׁש  ַהְיׁשּוָעה  ַעְיֵני  ִמּמַ

ְקָצת,  ֲאִריכּות  ּבַ עֹוד  ְלָך  ֶאְכּתֹב  ָקרֹוב  ּבְ ׁשֶ ַלה'  יִתי  ְוִקּוִ ְוכּו'.  ר  ְלַדּבֵ ה  ַלּפֶ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֶ ּשׁ

ְבֶרְסֶלב. ּבִ ֵני ֵביִתי ׁשֶ ל ּבְ לֹום ּכָ ׁשְ ְוִתְפרֹס ּבִ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ְיִציַאת  יׁש  ְלַהְרּגִ ְלטֹוָבה,  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ יָרה  ׁשִ ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ֹמַח  ִלׂשְ נּו  ְיַזּכֵ ַרְך  ם־ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
רֹון ְיִציַאת  ָכל יֹום ִזּכָ ֱאֶמת ּבְ ם ּבֶ ִמְצַרִים ּוְקִריַעת ַים סּוף ֵמָחָדׁש, ְלַקּיֵ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ם, ּכְ ְצַרִים, ְועֹוֵבר ַעל ַהּיָ ִאּלּו הּוא ָיָצא ִמּמִ ָכל יֹום ּכְ ב, ְוִלְראֹות ּבְ ּלֵ ִמְצַרִים ּבַ

ל ְמַעט  ּכֵ ְסּתַ ּמִ ִאּלּו הּוא ְוכּו'. ּוִמי ׁשֶ ב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ּכְ ָכל ּדֹור ָודֹור ַחּיָ ָסִחים קטז:( ּבְ )ּפְ

ה  ַכּמָ ְמבָֹאר ּבְ ִריַעת ַים סּוף ּכַ לּות יֹוֵתר ִמּקְ עֶֹמק ַהּגָ ים ִנְפָלִאים ּבְ ַעל ְיׁשּוַעת ה' רֹוֶאה ִנּסִ

בּורֹוָתיו ֵהן ֵהן נֹוְראֹוָתיו ְוכּו'. ּוָבֶזה  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )יֹוָמא סט:( ֵהן ֵהן ּגְ ְסָפִרים, ּוְכמֹו ׁשֶ

י לֹא ִיּטֹשׁ ה' ְוכּו'. ָכל ֵעת ּכִ ְיכֹוִלים ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו ּבְ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
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רעו

ֶרְסֶלב. א תקצ"ט ּבְ ּשָׂ ם, יֹום א' ּתִ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק  י ָהַרּבָ ִני ֲחִביִבי ְיִדיד ַנְפׁשִ ׂשֹון ִויָקר" ִלְכבֹוד ּבְ ְמָחה ְוׂשָ "אֹוָרה ְוׂשִ

ֵנרֹו ָיִאיר.

ְבָך  ְכּתָ ת קֶֹדׁש ֶהָעַבר, ְוַגם ַהּיֹום. ּוְמֹאד ֶנֱהֵניִתי ִמּמִ ּבַ יֹום ו', ֶעֶרב ׁשַ י ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ת. ְוֶהֱחָיה אֹוִתי  ּבָ ַלת ׁשַ ת קֶֹדׁש ָסמּוְך ְמֹאד ְלַקּבָ ּבַ ֶעֶרב ׁשַ ִריִתי ּבְ ּקָ יֹום ו' ׁשֶ ּבְ

ָבָריו ַז"ל ַהּנֹוְבִעים ַעל ְיֵדי  ה ָלֵאל ּדְ ִהּלָ ּתְ ְראֹוִתי ׁשֶ ּנּו, ּבִ י ִמּמֶ ְלּתִ ּבַ ּקִ ַער ׁשֶ ה יֹוֵתר ֵמַהּצַ ַהְרּבֵ

ר  ִבים ְמֹאד. ְוִאי ֶאְפׁשָ ּגָ ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ַהּנֹוָרִאים ְוִנׂשְ ם ְלטֹוָבה ּבְ ים רֹשֶׁ יָחֵתנּו עֹוׂשִ ׂשִ

ים  ֲאָנׁשִ ׁשֶ מּוָעֵתנּו  ִלׁשְ ַיֲאִמין  ִמי  י  ּכִ ֶזה,  ּבָ י  ִלּבִ ּבְ ר  ֲאׁשֶ ֶאת  ֲחִביִבי  ִני  ּבְ ְכָתב  ּבִ ְלָך  ְלָבֵאר 

ְך הּוא  ת ּפּוִרים ְוכּו'. ּוֶבֱאֶמת ּכָ ַ ְך ִלְקֻדּשׁ ַע ּכָ ְעּגֵ ְך, ּוְלִהְתּגַ ר ּכָ ה ִיְזּכּו ְלַדּבֵ ּדֹור ַהּזֶ מֹוְתֶכם ּבַ ּכְ

ֶהָעַבר,  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ֶזה  ּבָ ה  ַהְרּבֵ ְרנּו  ּבַ ּדִ ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ר  ְוַכֲאׁשֶ נּו.  ְלֻכּלָ ָיֶפה  ְוָכְך  ה  ּדָ ַהּמִ

ים,  דֹוׁשִ י ְסָפָריו ַהּקְ ה ּתּוְכלּו ְלָהִבין ִמּפִ ְחיּו. ְויֹוֵתר ִמּזֶ ּיִ י ר"י ְור"מ ׁשֶ ַמע ְמַעט ִמּפִ ר ִיׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ

זֹאת  ַמע ּכָ ּפּוִרים ֲהָכָנה ְלֶפַסח, ִמי ׁשָ ַחְסּדֹו ַעל ַהּתֹוָרה ׁשֶ י ּבְ ַתְבּתִ ּכָ ה ׁשֶ ִפּלָ ּוִבְפָרט ֵמַהּתְ

י ֲעַדִין  ִני ְוַתְלִמיִדי, ְוַאל ְיַבֲהלּוָך ַרְעיֹוֶניָך ּכִ ה ְוכּו'. ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמֹאד ְמֹאד ּבְ ֵאּלֶ ִמי ָרָאה ּכָ

ה,  ֶזה ַהְרּבֵ ְרנּו ּבָ ּבַ ְדלּו ְמֹאד. ּוְכָבר ּדִ עֹוָלם. ַחְסֵדי ה' ּגָ ה ּבָ ֲעׂשֶ ָלל ַמה ּנַ ה יֹוֵדַע ּכְ ֵאין ַאּתָ

ֶזה  ר ִלְדחֹוָתם ְוַדי ּבָ ֵביִתי ְוִאי ֶאְפׁשָ ה ּבְ ים ֵהם ַעּתָ ה ֲאָנׁשִ ּמָ ם ּכַ ַנאי ְלַהֲאִריְך. ּגַ ְוָכֵעת ֵאין ּפְ

יֵענּו  ְויֹוׁשִ ַצֲעָקֵתנּו  ַמע  ְוִיׁשְ ּפּוִרים  ְמַחת  ׂשִ ּבְ ְואֹוָתנּו  ֶאְתֶכם  ח  ּמַ ְיׂשַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵעת.  ּכָ

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ מֹו ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ְמֵהָרה ְלַמַען ׁשְ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

רעז

ֶרְסֶלב. ְקָרא תקצ"ט ּבְ ַרְך, יֹום א' ַוּיִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ִליַח  ָ יַע ַהּשׁ ְלָחן ַהּיֹום ִהּגִ ֻ ִבי ַעל ַהּשׁ ָיׁשְ ָכל ֵעת ָוֶרַגע. ּבְ ּבֹוא ּוְרֵאה ִנְפְלאֹות ה' ַוֲחָסָדיו ּבְ
ִית,  ֵני ַהּבַ ל ּבְ י ּכָ ַאְלּתִ ֵביִתי, ְוֵתֶכף ׁשָ ָך ּבְ ְך ֵמִאּתְ ֱאַבד ַהּסַ ּנֶ ׂשֹוָרה ׁשֶ ָך ִעם ַהּבְ ֵמִאּתְ

י  י ֵהַבְנּתִ י ּכִ ְעּתִ ל ֶאת ּדַ ְלּבֵ ָעה. ְמֹאד ּבִ ָ אֹוָתּה ַהּשׁ ִבין ַצֲעִרי ּבְ ָבר. ּוֵמֵאֶליָך ּתָ יב ּדָ ְוֵאין ֵמׁשִ

ְלָפַני  ַצֲעָרם  ִרים  ַסּפְ ּמְ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ִמּכַ ָלאֹות  ַהּתְ ִרּבּוי  ָיַדְעּתָ  ה  ְוַאּתָ ֵהיֵטב,  ַצַעְרָך 
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ה  ִתי ֲחלּוׁשָ ה ֶנְכּדָ ֵביִתי ַעּתָ ל. ְוַגם ּבְ ל ּכַֹח ַהַסּבָ ׁשַ ְמַעט ּכָ ר ּכִ י, ַעד ֲאׁשֶ יִדים ַעל ִלּבִ ְכּבִ ַהּמַ

ֵני ֵביִתי  ּבְ ל  ה ְמֵהָרה, ְוַגם ּכָ ִיְסָעֶדּנָ ָפֶניָה ַהּיֹום, ה'  ּבְ ר ָיְצאּו  ֶרת[ ֲאׁשֶ אְזִלין ]ַחּזֶ ֵמֳחִלי ַהּמָ

ְננּו  ָיׁשַ לֹא  ְיָלה  ַהּלַ ְוָכל  ֶהָעַבר,  ְיָלה  ּלַ ּבַ ָהָיה  ׁשֶ אד(  )ְטׁשַ ְקָרא  ַהּנִ ן  ֶהָעׁשָ ְלקּול  ִמּקִ ים  ֲחלּוׁשִ

ִאי  ׁשֶ ְלָך  י  ְמּתִ ִהְקּדַ ָבר  ּכְ ַאְך  "ל.  ַהּנַ ַהְיִדיָעה  ֵאַלי  יַע  ִהּגִ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ְצִריִכים,  ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ

ֵהַבְננּו  יחֹות ׁשֶ ְרֵכי ַהּשִׂ י ִאם ַעל ְיֵדי ּדַ ָכל יֹום ּכִ עֹוֵבר ַעל ָהָאָדם ּבְ ֶ ל ַמה ּשׁ ר ִלְסּבֹל ּכָ ֶאְפׁשָ

י  ְרּתִ ַהּכֹל ְלטֹוָבה, ְוִנְזּכַ י ׁשֶ י ְוֶהֱאַמְנּתִ ְקּתִ ְתַחּזַ ּנִ י ׁשֶ ַרְך ֵהיִטיב ַחְסּדֹו ִעּמִ ם ִיְתּבָ ֵ ּנּו ַז"ל. ְוַהּשׁ ִמּמֶ

ָרכֹות ס:(  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )ּבְ ֶ ם ַמה ּשׁ ְתִמימּות ְלַקּיֵ יטּות ּבִ ְפׁשִ ִריִכין ֵליֵלְך ּבִ ּצְ ַעם ׁשֶ עֹוד ַהּפַ

ְך ִנְתעֹוֵרר מֹוֵסר  תֹוְך ּכָ ָעֵבד ַרֲחָמָנא ְלָטב ָעִביד. ּבְ ל ַמה ּדְ ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ָרִגיל לֹוַמר ּכָ

ָצא ָהֲאֵבָדה  ּמָ ה ַעד ׁשֶ ּפָ תֹוְך ָהַאׁשְ ׁש ּבְ ׂש ּוִבּקֵ י ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר, ְוִחּפֵ ָתב ֶזה ְיִדיֵדינּו ַרּבִ ּכְ

ַבת  ם ִמְצַות ֲהׁשָ ה ָלֵאל ִקּיֵ ָלל. ּוְתִהּלָ יִתיו ַעל ֶזה ּכְ ה, ַוֲאִני לֹא ִצּוִ ָעה ַקּלָ ׁשָ ֶוֱהִביָאּה ֵאַלי ּבְ

ּתֹוֵמם,  ם ָעְמדּו ִמׁשְ ּלָ ֵביִתי ּכֻ ר ּבְ ים ֲאׁשֶ ְרׁשֹון ֵנרֹו ָיִאיר ְוָכל ָהֲאָנׁשִ י ּגֵ ֵלמּות. ְוַרּבִ ׁשְ ֲאֵבָדה ּבִ

ָכל ֵעת. ַרְך ַמְפִליא ּבְ ר הּוא ִיְתּבָ ָמהּו ִמּגֶֹדל ַהֶחֶסד ֲאׁשֶ ן ּתָ ה ָראּו ּכֵ ֵהּמָ

ק  יל ַעְצְמָך ְלִהְתַחּזֵ ָכל ֵעת, ְוַתְרּגִ ט ִנְפְלאֹות ה' ְוַחְסּדֹו ּבְ ִני ֲחִביִבי ְרֵאה ְוָהֵבן ְוַהּבֵ ה ּבְ ַעּתָ
ְרנּו  ּבַ ָבר ּדִ ר ּכְ עֹוֵבר ַעל ָהָאָדם ַהּכֹל ְלטֹוָבה. ְוַכֲאׁשֶ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ָכל ֵעת ׁשֶ ֱאמּוָנה ּבְ ּבֶ

ר  ֵפרּוׁש. ְוִעּקַ ר ְלָבֵאר ַהּכֹל ּבְ י ִאי ֶאְפׁשָ ק ֵמַעְצמֹו, ּכִ ה ְצִריִכין ְלִהְתַחּזֵ ה. ְויֹוֵתר ִמּזֶ ֶזה ַהְרּבֵ ּבָ

ר  ָבר, ְוָהִעּקָ ָכל ּדָ יֹון ּבְ ָכל ֵעת ֶאת ָהָאָדם ְלִנּסָ יִחין ּבְ ּנִ ּמַ ִחיָרה הּוא ֵמַהַהְעָלָמה ַמה ׁשֶ ַהּבְ

יֹון  ָכל ֵעת, לֹא ָהָיה ׁשּום ִנּסָ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַנת ַהּשׁ ּוָ י ִאם ָהָיה רֹוֶאה ּכַ ַעל ְיֵדי ַהַהְעָלָמה. ּכִ

ְפָרט ַמה  ָך ְמֹאד, ּבִ ח ַנְפׁשְ ּמַ ַרְך ֲחַזק ֶוֱאַמץ, ְוׂשַ ם ִיְתּבָ ֵ ִני, ְלַמַען ַהּשׁ ן ֲאהּוִבי ּבְ ָלל. ַעל ּכֵ ּכְ

ל ַמה  ּכָ י ׁשֶ ְוָיַדְעּתִ ֲעָלה.  ר ַהּמַ ה ִעּקַ ּזֶ ׁשֶ ִביַרת ְמִניעֹות,  ְיֵדי ׁשְ ה ָיִמים ַעל  ּמָ ּכַ ָהִייָת ּפֹה  ֶ ּשׁ

ּלֹא  חֹוָרה ׁשֶ ָרה ׁשְ ַער ָהֲאֵבָדה, ַהּכֹל ָהָיה ַרק ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ָהַעְצבּות ְוַהּמָ ָעַבר ָעֶליָך ִמּצַ ֶ ּשׁ

י ֵכן ְוֵהֵקל ֵמָעֶליָך  ּפִ ַרֲחָמיו ָחַמל ַאף ַעל  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ָך, ֲאָבל ַהּשׁ ְרּתָ ְלָגֵרׁש ֵמִאּתְ ּבַ ִהְתּגַ

י לֹא ַיֲעזֹב אֹוְתָך ְלעֹוָלם. ּוְבָכל  ה' ּכִ ה ֲחַזק ֶוֱאַמץ ּוְבַטח ּבַ ְמְצָאה ָהֲאֵבָדה. ַעּתָ ּנִ ְוָעַלי ַעד ׁשֶ

ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל  ָך ּבְ ם ִיְהֶיה ַחְסּדֹו ִעּמְ ֻכּלָ דֹול ְוַעד ָקָטן, ּבְ עֹוָלם ִמּגָ ּבָ ָבִרים ׁשֶ ַהּדְ

ָכל ֵעת  ַרְך ּבְ ה ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתּבָ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ְצָך, ּבְ ְקָך ּוְלַאּמֶ ָעה ְלָתְמְכָך ְוִלְסָעְדָך, ְלַחּזֶ ׁשָ

יֹוֵתר.  ר ְלַהֲאִריְך  ְוִאי ֶאְפׁשָ יַע,  ִהּגִ ּוְזַמן ִמְנָחה  ָלֶנַצח.  ַרְך  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  ּכִ ה ִלְהיֹות  ְזּכֶ ּתִ ֲעֵדי 

ַבר ָעֵלינּו ֶוֱאֶמת  י ַחְסּדֹו ּגָ יִנים ֵמָעֶליָך ּוֵמָעֵלינּו, ּכִ ל ַהּדִ יק ּכָ ַעל ָהַרֲחִמים ְוַהֶחֶסד ַיְמּתִ ּבַ

ה' ְלעֹוָלם.

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך. ָנָתן ִמּבְ ּדִ
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ֶרְסֶלב. ַרְך, יֹום ה' ַצו תקצ"ט ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה. ּיִ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ַרב ׁשָ

ֶרת  דֹול, עֹוד ִאּגֶ י ֶאְפַרִים ֵנרֹו ָיִאיר ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת ּגָ ֶרת ֵמַרּבִ י ִעם ָהִאּגֶ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ֹמַע  ִלׁשְ ׁשּוָקְתָך  ּתְ עֶֹצם  י  ָיַדְעּתִ ר  ַלֲאׁשֶ ַאְך  ָבר,  ּדָ ׁש  ְלַחּדֵ ֵאין  ֵעת  ּכָ י,  ְלּתִ ִקּבַ

ּבּור  ת קֶֹדׁש ֶהָעַבר, ִמּגֶֹדל ַמֲעַלת ַהּדִ ּבַ ׁשַ יָחֵתנּו ּבְ י ְלהֹוִדיֲעָך ְמַעט ִמּשִׂ ְבֵרי ֱאֶמת, ָאַמְרּתִ ּדִ

סּוק  ם ּפָ ִביא ׁשָ ּמֵ ֶרק ב'( ׁשֶ ְקָרא ּפֶ ת ַוּיִ ָרׁשַ ְדָרׁש )ּפָ ּמִ ָרִאיִתי ּבַ ֶ י ַמה ּשׁ ְרּתִ ַרְך, ְוִהְזּכַ יָחה ְלָפָניו ִיְתּבָ ְוַהּשִׂ

ֶרּנּו עֹוד",  ֶאְזּכְ ָזכֹר  ּבֹו  ִרי  ַדּבְ י  ִמּדֵ י  ּכִ ֲעׁשּוִעים  ׁשַ ֶיֶלד  ֶאְפַרִים ִאם  ִלי  יר  ַיּקִ ה לא( "ֲהֵבן  )ִיְרִמּיָ

ּוֶבן  ע  ֶבן ַאְרּבַ ּכְ ִנים ְוַחד ָאַמר  לֹשׁ ׁשָ ַנִים אֹו ׁשָ ֶבן ׁשְ ּכְ ֲעׁשּוִעים  ֶיֶלד ׁשַ ם ֵאיֶזה  ְוִאיָתא ׁשָ

י  ַאף ַעל ּפִ ִנים, ׁשֶ לֹשׁ ׁשָ ִים ׁשָ ּתַ ֶבן ׁשְ ֶאָחד ָאַמר ּכְ ים ׁשֶ ם ַהְמָפְרׁשִ ִנים; ּוֵפְרׁשּו ׁשָ ָחֵמׁש ׁשָ

ָאִביו  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ּבּור,  ּדִ ֲחִצי  ר  ּוְמַדּבֵ ֶרֶמז  ּבְ ִאם  י  ּכִ ר  ְלַדּבֵ ָיכֹול  ֵאינֹו  ֶזה  ּכָ ינֹוק  ּתִ ׁשֶ

ֵלם  ּבּורֹו ׁשָ ָאז ּדִ ִנים, ׁשֶ ע ְוָחֵמׁש ׁשָ ֶבן ַאְרּבַ א ֶחְפצֹו. ְוַחד ָאַמר ּכְ ִדּבּוָריו ּוְמַמּלֵ ַע ּבֹו ּבְ ֲעׁשֵ ְמׁשַ

תֹו. ׁשָ ּקָ א ּבַ לֹוִני, ְוָאִביו ְמַמּלֵ לֹוִני אֹו ֵחֶפץ ּפְ ן ִלי ֵחֶפץ ּפְ ֶפה ָמֵלא ּתֵ ׁש ֵמָאִביו ּבְ ּוְמַבּקֵ

ָעְנִיי  ּבְ ֲאִני  י  ּכִ יֹוֵתר,  ָהִעְנָין  י  ַאְרּתִ ּבֵ ְך,  ּכָ ל  ּכָ רּוׁש  ַהּפֵ ּבְ ם  ׁשָ ְמבָֹאר  ֵאין  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף 
יָחתֹו  ִהְזִהיָרנּו הּוא ַז"ל ְלָפֵרׁש ׂשִ ֶ ה ְלִעְנָיֵננּו ְלַמה ּשׁ ה ִהְתעֹוְררּות ַהְרּבֵ הֹוֵצאִתי ִמּזֶ

קּות ְוִהְתעֹוְררּות  ְדָרׁש ֶזה ִהְתַחּזְ י ִמּמִ ה ָלֵאל ֵהַבְנּתִ ִהּלָ י ּתְ ָכל יֹום ְוכּו'. ּכִ ַרְך ּבְ ְלָפָניו ִיְתּבָ

ַרְך  ָלל ְלָפָניו ִיְתּבָ ר ּכְ ָאָדם ֵאינֹו ָיכֹול ְלַדּבֵ ׁשֶ ֲאִפּלּו ּכְ ה ׁשֶ י מּוָבן ּוְמבָֹאר ִמּזֶ ָעצּום ָלֶזה, ּכִ

ֶרֶמז ּוַבֲחִצי  ר ּבְ ַרְך ֲאִפּלּו ִאם ְמַדּבֵ ֵעיָניו ִיְתּבָ י ֵכן ָיָקר ּבְ יָחתֹו ֵהיֵטב, ַאף ַעל ּפִ ּוְלָפֵרׁש ׂשִ

ּבּוִרים  ר ּדִ ַרְך ּוְמַדּבֵ ם ִיְתּבָ ֵ ִנים, ְוִלְפָעִמים עֹוֵזר ַהּשׁ לֹשׁ ׁשָ ִים אֹו ׁשָ ּתַ ן ׁשְ ינֹוק ּבֶ מֹו ּתִ ּבּור ּכְ ּדִ

ִרים  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ ּכְ ֵעיָניו  ּבְ ְיָקִרים  ָרֵאל  ִיׂשְ ְוָכְך  ִנים.  ׁשָ ָחֵמׁש  אֹו  ע  ַאְרּבַ ן  ּבֶ ִתינֹוק  ּכְ ֵלִמים,  ׁשְ

ם ַעל ִסּיּום  ִאיָתא ׁשָ ֶ ם ַמה ּשׁ ן ׁשָ ֲעׁשּוִעים. ְוַעּיֵ יִחים ָצְרֵכיֶהם ְלָפָניו, ְוִנְקָרִאים ֶיֶלד ׁשַ ּוְמׂשִ

ר  ּבּור, ְוִאי ֶאְפׁשָ ם עֶֹצם ִיְקַרת ַהּדִ ּבּוִרי ּבֹו ְוכּו'. מּוָבן ׁשָ י ּדִ ִרי ּבֹו" - ּדֵ י ַדּבְ י ִמּדֵ ְקָרא "ּכִ ַהּמִ

ִבינּו  ר. ַאְך ֵמֲאֵליֶכם ּתָ ָתב ֶזה ָנחּוץ ְמֹאד ְוַהֶהְכֵרַח ְלַקּצֵ י מֹוֵסר ּכְ ְפָרט ּכִ ְכָתב, ּבִ ְלָבֵאר ּבִ

אי  ַוּדַ ּבְ ּתּוְכלּו.  ָכל ֵעת ֵאיְך ׁשֶ ּבְ ינֹו ְלֵבין קֹונֹו  ּבֵ יָחה  ְוַהּשִׂ ּבּור  ַהּדִ ּבְ ק  ה ְלִהְתַחּזֵ ִמּזֶ ְרָמִזים 

ָיָקר  ֵהיֵטב,  ר  ְלַדּבֵ ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ׁשֶ ּכְ ם  ּגַ ַאְך  ֵלִמים,  ׁשְ ּבּוִרים  ּדִ ֵפרּוׁש  ּבְ ר  ְלַדּבֵ יֹוֵתר  טֹוב 

ִנים.  לֹשׁ ׁשָ ִים ׁשָ ּתַ ן ׁשְ הּוא ּבֶ ֲעׁשּוִעים ׁשֶ מֹו ֶיֶלד ׁשַ ֶיעְסִטין( ּכְ ּקֹוִרין ּפְ ּבּור )ׁשֶ ַרְך ַהּדִ ֵעיָניו ִיְתּבָ ּבְ

ֶזה  ַלֲעבֹר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ָלֶנַצח,  יֶכם  ַחּיֵ הּוא  י  ּכִ יטּות  ְפׁשִ ּבִ זֹאת  ל  ּכָ ם  ְלַקּיֵ ֵהיֵטב  ְוָהֵבן 

ח  ּמַ ְיׂשַ ה. ַוה'  ּפֶ ּבַ א  ֶאּלָ ּכֵֹחנּו  י ֵאין  ּכִ אן,  ּכָ ַתְבנּו  ּכָ ׁשֶ ְיֵדי ֶזה  י ִאם ַעל  ּכִ לֹום,  ׁשָ ּבְ ָהעֹוָלם 
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רּות  ּוְבַכׁשְ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַסח  ַהּפֶ ַחג  ל  ְלַקּבֵ ְוִתְזּכּו  ְלַבְבֶכם 

ה. ְמָחה ַרּבָ ּוְבׂשִ

ְנִחיָצה. ְבֵרי ַהּכֹוֵתב ּבִ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

רעט

ִמיִני תקצ"ט. ֲחִרית ׁשְ ת ׁשַ ִפּלַ ם, יֹום ה' קֶֹדם ּתְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ְכָנא ֵנרֹו ָיִאיר, ְולֹא  י ׁשַ ִני ַרּבִ ד ָאִחיָך, הּוא ּבְ ְבָך ִמּיַ י ִמְכּתָ ְלּתִ ֶאְתמֹול ָסמּוְך ְלִמְנָחה ִקּבַ
ל ִמְנָחה ּוְקִריִתיו ַאַחר ַעְרִבית.  ּלֵ י ְלִהְתּפַ ָבר ִהְתַחְלּתִ י ּכְ ַנאי ִלְקרֹותֹו, ּכִ ָהָיה ּפְ

ְוקֹולֹות  ְצָעקֹות  ְמֵלִאים  ֶביָך  ִמְכּתָ ל  ּכָ י  ּכִ ָעֶליָך,  ר  ֲאׁשֶ ָהַרֲחָמנּות  ִמּגֶֹדל  לֹו  ֵמַעי  ְוָהמּו 

ּדֹורֹות  ּבַ ֲאִפּלּו  ָאָדם  ֵני  ּבְ רֹב  י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ ְוָאנִֹכי  ֱאֶמת.  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ָלׁשּוב  ְוִכּסּוִפין 

י  י ְוֵהַבְנּתִ ַמְעּתִ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ָעִמים ּכַ ה ֲאָלִפים ְוִרְבבֹות ּפְ ה ְוָכֵהּנָ ֵהּנָ ַהּקֹוְדִמים ָעְברּו ֲעֵליֶהם ּכָ

י  ּוִמּפִ ים  ֲאָנׁשִ ִרְבבֹות  י  ִמּפִ י  ְוֵהַבְנּתִ י  ַמְעּתִ ְוׁשָ ָרִאיִתי  ַעְצִמי  ּבְ ֲאִני  ר  ְוַכֲאׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ יו  ִמּפִ

ֶזה, ֲהלֹא ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל ָאְמרּו  ה ּבָ ר ַהְרּבֵ נּו ְלַדּבֵ ה, ּוַמה ּלָ ֶזה ַהְרּבֵ ְרנּו ּבָ ּבַ ִסְפֵרי קֶֹדׁש. ּוְכָבר ּדִ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ׁש ָעָליו, ְוִאְלָמֵלא ַהּקָ ל ָאָדם ִמְתַחּדֵ ָכל יֹום ָויֹום ִיְצרֹו ׁשֶ ה נב.( ּבְ ֵפרּוׁש )ֻסּכָ ּבְ

י ֵכן ֵאין ִמי  ָידֹו". ַאְך ַאף ַעל ּפִ ים לז( "צֹוֶפה ְוכּו' ַוה' לֹא ַיַעְזֶבּנּו ּבְ ִהּלִ ֱאַמר )ּתְ ּנֶ עֹוְזרֹו ְוכּו', ׁשֶ

ן  נּו ַהּנֹוָרא ַז"ל. ַעל ּכֵ מֹו ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ִדּבּוָריו ָלֶנַצח, ּכְ ֶזה ְוהֹוִעיל ּבְ ְך ּבָ ל ּכָ ר ּכָ ּבֵ ּדִ ׁשֶ

ה, ּוְכָבר  ְרנּו ַהְרּבֵ ּבַ ָבר ּדִ ֶזה ּכְ ָבֵרינּו ּבָ ּדְ יְבָך, ֵמַאַחר ׁשֶ ֲהׁשִ ֵאין ִלי ַמה ּלַ י ׁשֶ ְעּתִ ָעָלה ַעל ּדַ

ְדָרׁש  ר ְלֵבית ַהּמִ ל ֶזה ִאי ֶאְפׁשָ ר עֹוד; ַאְך ִעם ּכָ ה, ּוָמה אֹוִסיף ְלַדּבֵ ב ַהְרּבֵ ס ְוִנְכּתַ ִנְדּפַ

י ָאסּור ִלְהיֹות ָזֵקן  לֹום, ּכִ ָבִרים ַחס ְוׁשָ נּו ַהּדְ ְ ר ְלַבל ִיְתַיּשׁ י ֶזה ָהִעּקָ לֹא ִחּדּוׁש, ּוִבְפָרט ּכִ ּבְ

ר  ֲאׁשֶ ּה ּכַ ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ ׁש. ְוֶזה ְיסֹוד ּכָ ים ַמּמָ ֲחָדׁשִ ָכל יֹום ִיְהיּו ּכַ לֹום, ַרק ּבְ ן ַחס ְוׁשָ ְוָיׁשָ

ָך ַהּיֹום", ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל ַעל  ר ָאנִֹכי ְמַצּוְ ַמע "ֲאׁשֶ ת ְקִריַאת ׁשְ ָפָרׁשַ ֻהְזַהְרנּו ַעל ֶזה ּבְ

ֲחִביִבי,  ִני  ּבְ ּוְלָזֶרְזָך  יְרָך  ְלַהְזּכִ ְלָך  אִתי  ּבָ ֶזה  ְוַעל  ים'.  ֲחָדׁשִ ּכַ ֵעיֶניָך  ּבְ ִיְהיּו  יֹום  ָכל  'ּבְ ֶזה 

ים  ֲחָדׁשִ ּכַ ַז"ל  ָקְדׁשֹו  ְבֵרי  ּדִ ֵעיֶניָך  ּבְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵמָחָדׁש,  זֹאת  ם  ְלַקּיֵ ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ ְרֶאה  ּתִ ׁשֶ

ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָאְמרּו  ׁשֶ ֵאּלּו  ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ְבֵרי  ּדִ ם  ּגַ ׁשֶ ֶאְתֶכם  י  ִהְזַהְרּתִ ָבר  ּכְ ר  ְוַכֲאׁשֶ ׁש,  ַמּמָ
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ָאסּור  ֵעת,  ָכל  ּבְ ׁש  ְלִהְתַחּדֵ ִריִכים  ּצְ ׁשֶ ֶזה  ּבָ ָבֵרנּו  ּדְ ל  ּכָ ְוֵכן  נּו,  ְ ְתַיּשׁ ּיִ ׁשֶ ָאסּור  ים  ֲחָדׁשִ ּכַ

לֹום ְוֵכן ְלעֹוָלם, ְוָהֵבן ֵהיֵטב. נּו ַחס ְוׁשָ ִהְתַיׁשְ ׁשֶ

דֹול ָקדֹוׁש ְונֹוָרא  יק ּגָ ָהָיה ֶזה ָסמּוְך ַצּדִ ַמע ֲאָמַרי ֵמָחָדׁש. ְוֵתַדע ׁשֶ ה ַהט ָאְזְנָך ּוׁשְ ְוַאּתָ
ִרּיֹות ְלַרֵחם  ָרֵאל ָהִעּקָ ִביל טֹובֹות ִיׂשְ ׁשְ ָכל ֵעת ּבִ ר ָמַסר ַנְפׁשֹו ּבְ ְמֹאד ְמֹאד, ֲאׁשֶ

ָרֵאל  ר ָהַרֲחָמנּות ַעל ִיׂשְ ה ִעּקַ ּזֶ ֵעצֹות ִנְפָלאֹות ְונֹוָראֹות ְוכּו', ׁשֶ ֲעֵליֶהם ְלַהֲחִזיָרם ְלמּוָטב ּבְ

ק  ה ִויַחּזֵ ְרֵאִלי ְיַחּיֶ ׂשְ ִאיׁש ַהּיִ ָגתֹו ָהֲעצּוָמה הֹוִדיַע ָלנּו, ׁשֶ ִנְפְלאֹוָתיו ְוַהּשָׂ ַעם ָקדֹוׁש, ְוהּוא ּבְ

ַעְצמֹו ֲעַדִין. ּוֵבֵאר זֹאת  ׂש ְוִיְמָצא ּבְ ַחּפֵ ּיְ ה טֹוָבה ׁשֶ ה ּוְנֻקּדָ ל ְנֻקּדָ ָכל יֹום ַעל ְיֵדי ּכָ ַעְצמֹו ּבְ

ְך  ּכָ עֹוִדי" ְוכּו'. ְוַאַחר  ָרה ֵלאלַֹקי ּבְ ע" ְוכּו', ּוְבָפסּוק "ֲאַזּמְ ָפסּוק "ְועֹוד ְמַעט ְוֵאין ָרׁשָ ּבְ

יֵקי  ּדִ ַהּצַ ן ׁשֶ ּכָ ׁשְ ִעְנַין ַהּמִ ה נֹוָראֹות ּבְ עְרג, ְוִגּלָ ִביל ֵעֶסק ֶזה ְלֶלעְמּבֶ ׁשְ הּוא נֹוֵסַע ּבִ ָאַמר ׁשֶ

ן רֹוֶאה  ָנה ַהַחּזָ ׁשְ ַהּמִ ּבְ יִטים ַעל ָהֱאֶמת  ּבִ ֵהִאיר ֵעיַנִים ַהּמַ ָכל ּדֹור, ַעד ׁשֶ ּבְ ּבֹוִנים  ֱאֶמת 

זֹאת ְוכּו'. ַמע ּכָ ְוכּו'. ִמי ׁשָ

ִביל  ׁשְ ֶזה ּבִ י ַרק ּבָ ְבּתִ י ָחׁשַ ְמּתִ ּקַ ִבי קֶֹדם ׁשֶ ּכָ י ַעל ִמׁשְ ְכּבִ ׁשָ עֹות ּבְ ה ׁשָ ּמָ ָעְנִיי ֶזה ּכַ ַוֲאִני ּבְ
ֵפרּוׁש  ּבְ ַז"ל  הּוא  ִהְזִהיָרנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶזה  ּבָ ֵמָחָדׁש  ּוְלַהֲחיֹוְתָך  ּוְלַהֲחִליְמָך  יְבָך  ַלֲהׁשִ

ָבר  ר ּכְ ֲאׁשֶ ֶזה ּכַ ֵלְך ּבָ ּנֵ ְרצֹונֹו ָחָזק ׁשֶ ְתׁשּוָקה ִנְפָלָאה ׁשֶ ה ּבִ דֹוׁשָ ָידֹו ַהּקְ ה ּבְ ֵליֵלְך ִעם ֶזה, ְוִהּטָ

ם ָאנִֹכי ֵאיִני יֹוֵדַע,  ה ּגַ ר ְלָבֵאר. ְויֹוֵתר ִמּזֶ ִאי ֶאְפׁשָ י ׁשֶ ִלּבִ ה ֵיׁש ּבְ י ָלֶכם ְקָצת, ְויֹוֵתר ִמּזֶ ְרּתִ ִסּפַ

ן ְוכּו'. יר ּוְמֻתּקָ ֶרְך ִנְפָלא ְוָנִעים ְונֹוָרא ְוַאּדִ הּוא ּדֶ ַרק ֲאִני ַמֲאִמין ּוֵמִבין ֵמָרחֹוק ְמֹאד, ׁשֶ

י ַאְבָרָהם  ִחיַנת "ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם". ּכִ ַסח ּבְ י ּפֶ ַסח ְיכֹוִלין ִלְמצֹא ַעל ְיֵדי ֶזה, ּכִ ְוָכל ִעְנַין ּפֶ
ֵאָליו  אּו  ּבָ ּוְבֶפַסח  עֹוָלם,  ּבָ ֱאלֹקּותֹו  ְלַגּלֹות  ִהְתִחיל  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  הּוא  ָאִבינּו 

ִהְתִחיל  י הּוא  ּכִ ְוכּו'.  ְוכּו'  ַמּצֹות  ָאָפה  ְוָאז  ְוכּו',  ִיְצָחק  נֹוָלד  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ר  ְלַבּשֵׂ ְלָאִכים  ַהּמַ

י  ַלּפֵ ּכְ ה  ִהּטָ ׁשֶ ַהֶחֶסד,  ְיֵדי  ַעל  ָהָיה  ַהִהְתָקְרבּות  ר  ְוִעּקַ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ָאָדם  ֵני  ּבְ ְלָקֵרב 

ָרֵאל )ְיֶחְזֵקאל  ִיׂשְ ֱאַמר ּבְ ּנֶ ַסח ׁשֶ ל ִעְנַין ּפֶ ָרָצה ְלִהְתָקֵרב. ְוֶזה ּכָ ָכל ֶאָחד ׁשֶ ֶחֶסד ּוָמָצא ְזכּות ּבְ

ֲאוֹות.  ַהּתַ ּוִבְגנּות  טּות  ׁשְ ּבִ ַהְינּו   - ָדָמִיְך"  ּבְ ִמְתּבֹוֶסֶסת  ָוֶאְרֵאְך  ְוֶעְרָיה  ֵערֹם  "ְוַאּתְ  ז(  טז, 

ַמִיְך  רּות ּדָ ּבְ תֹוְך ּתֶֹקף ִהְתּגַ ם ּבְ ּגַ ָדַמִיְך ֲחִיי" - ַהְינּו ׁשֶ ָדַמִיְך ֲחִיי ָוֹאַמר ָלְך ּבְ "ָוֹאַמר ָלְך ּבְ

י ֵכן ִנְמָצִאים  ַאף ַעל ּפִ ֶ י, ַמה ּשׁ ַעְצמֹו ַחּיִ ֶזה ּבְ ִמים, ּבָ ִאים ֵמְרִתיַחת ַהּדָ ֲאוֹות ַהּבָ ֵהם ַהּתַ ׁשֶ

ק  ה ְמַנּתֵ י, ְוַאּתָ ַעם ְלטֹוב ֲאִמּתִ ָכל ּפַ ר ְוכֹוֵסף ּבְ ּבֵ ה ִמְתּגַ ְך, ְוַאּתָ ל ּכָ ָך ְנֻקּדֹות טֹובֹות ּכָ ּבְ

בֹּהַ  הּוא ּגָ ר ַמֲעַלת ָהָאָדם ׁשֶ י ֶזה ִעּקַ ַעם ֵמַרע ְלטֹוב ְוכּו' ְוכּו'. ּכִ ָכל ּפַ ָך ּבְ ְבּתְ ַעְצְמָך ּוַמֲחׁשַ

ֶזה  ּכָ עֹוָלם  תֹוְך  ּבְ ְוהּוא  ה,  ֵאּלֶ ּכָ ּוִבְלּבּוִלים  ֶזה,  ּכָ ָהָרע  ֵיֶצר  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְלָאִכים  ִמּמַ
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ַרְך  ֵעיָניו ִיְתּבָ ן ָיָקר ּבְ ְרָנָסה ְוכּו' ְוכּו'. ַעל ּכֵ ת ַהּפַ ָקִרים ְוַהְטָעיֹות ּוִבְלּבּוִלים ְוִטְרּדַ ֵלא ׁשְ ּמָ ׁשֶ

ְמָחֵתנּו, הּוא  ל ַחּיּוֵתינּו ְוִתְקָוֵתנּו ְוׂשִ ם ּכָ ּלָ ם ְוַעל ּכֻ ּלָ נּוָעה ּוְתנּוָעה טֹוָבה ְוכּו'. ְוַעל ּכֻ ל ּתְ ּכָ

ִזְכרּו זֹאת  ִלְסֹמְך.  ִמי  ָלנּו ַעל  ָוֵיׁש  ֵיׁש  ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ֵקִנים  ּזְ ּבַ ׁשֶ ָזֵקן  ל  ׁשֶ כֹחֹו  ּבְ

א ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת  ה ֶאּלָ ּלָ נּו. ִאְלָמֵלא לֹא ּגִ ה ִעּמָ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ קּו ֶאת ּכָ ׁשּו ְוִהְתַחּזְ ְוִהְתאֹוׁשְ

יחֹות  ּיֹות ִנְפָלאֹות ְוׂשִ ה ּתֹורֹות נֹוָראֹות ּוַמֲעׂשִ ּלָ ּגִ ן ׁשֶ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ינּו, ִמּכָ ּיֵ ָרה" ּדַ "ֲאַזּמְ

ל  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ָנֵתנּו  ְ ִמּשׁ ַלֲהִקיֵצנּו  ִהְתִחיל  ֶ ּשׁ ַמה  ִיְגֹמר  אי  ּוְבַוּדַ ה.  ְוָכֵאּלֶ ה  ֵאּלֶ ּכָ ְקדֹוׁשֹות 

יִקים ׁשֹוְכֵני  ּדִ ל ַהּצַ ל ָעֵלינּו ִעם ּכָ ּלֵ י ֲעַדִין עֹוֵמד ּוִמְתּפַ דֹוׁשֹות ְוַהּנֹוָראֹות, ּכִ ֻעּלֹוָתיו ַהּקְ ּפְ

דֹוׁש )ח"ג דף עא.(  ּזַֹהר ַהּקָ תּוב ּבַ ּכָ ָלל, ּוְכמֹו ׁשֶ ר לּוֵלא זֹאת לֹא ָהיּו ָלנּו ׁשּום ִקּיּום ּכְ ָעָפר, ֲאׁשֶ

ֶרַגע. ם ָעְלָמא ּכְ ים לֹא ִאְתַקּיֵ תּו ַעל ַהַחּיִ ּמֵ יִקים ׁשֶ ּדִ ִפּלֹות ַהּצַ ִאְלָמֵלא ּתְ

ה ָלֵאל ֵיׁש ָוֵיׁש עֹוד  ִהּלָ ִני ֲחִביִבי ִויִדיִדי, ִאם ָאְמָנם ּתְ ר ֵאֶליָך עֹוד ּבְ ּוָמה אֹוִסיף ְלַדּבֵ
ְסָפֵרינּו ְוכּו'  ְכָתב ּבִ ָבֵרינּו ּבִ יק, ַוֲהלֹא ְלָפֶניָך ּדְ ַמן ְוַהְיִריָעה ַמְסּפִ ר, ַאְך ֵאין ַהּזְ ְלַדּבֵ

י". ּוְזַמן  ה ְלֵאל ַחּיָ ִהּלָ ַסח ּוְסִפיָרה "ּתְ ה ַעל ּפֶ ֶהם ַהְרּבֵ ֶהם ְוכּו' ִנְמָצא ּבָ ֶהם ַוֲהֹפְך ּבָ ֲהֹפְך ּבָ

ם  ם ְלָבֶניָך ְוהֹוַדְעּתָ ְנּתָ ּנַ ם ִמְצַות "ְוׁשִ ִבי ֶזה ְלַקּיֵ ִמְכּתָ ָנִתי ּבְ ּוָ ּכַ יַע. ְוָכל  ֲחִרית ִהּגִ ת ׁשַ ִפּלַ ּתְ

ֶדֶרְך  ּבְ ְפָרט  ּבִ ֹוֵאל,  ַהּשׁ ן  ַלּבֵ יב  ְלָהׁשִ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ַסח  ּפֶ קֶֹדם  ּוִבְפָרט  ָבֶניָך".  ְוִלְבֵני  ְלָבֶניָך 

ָרה ּתֹוָרה ֶאָחד ָחָכם  ּבְ ִנים ּדִ ָעה ּבָ ֶנֶגד ַאְרּבָ רּוְך הּוא, ּכְ קֹום ּבָ רּוְך ַהּמָ ה ָלֵאל ּבָ ִהּלָ ָחְכָמה ּתְ

ְך  ּכָ ֵרי ָאְזַנִים ׁשֶ ֲחִרי"ת. ַאׁשְ בֹות ׁשַ י ּתֵ ֵהם ָראׁשֵ ה ׁשֶ ֵאּלֶ ה נֹוָראֹות ּכָ ּלֶ ָיֵמינּו ִנְתּגַ ּבְ ְוכּו', ׁשֶ

ֶזה  ר ּבָ ה ְלַדּבֵ ים. ְוִאם ַאְתִחיל ַעּתָ דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ רֹוִאים זֹאת ּבִ ֵרי ֵעיַנִים ׁשֶ ׁשֹוְמעֹות, ַאׁשְ

ל ַמה  ּכָ ם )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ל'( ׁשֶ תּוב ׁשָ ּכָ ֶ ר ַמה ּשׁ בֹוָתיו, ְוָהִעּקָ י ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחׁשְ ַמן, ּכִ ִיְכֶלה ַהּזְ

ַגת ֱאלֹקּות.  ן ַהּשָׂ ם ּכֵ ּיּוַכל ְלַהְכִניס ּבֹו ּגַ יֹוֵתר, ׁשֶ דֹול ּבְ י ּגָ יֹוֵתר ָצִריְך ַרּבִ דֹול ּבְ ַהחֹוֶלה ּגָ ֶ ּשׁ

ְלִהְתָקֵרב  ְוָאנּו חֹוְתִרים  ה,  ַהּזֶ י ָהֱאֶמת  ָהַרּבִ ָאנּו חֹוְלִקים ַעל  ֵאין  ַחְסּדֹו  ּבְ ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ

ר ַמה  ַדּבֵ ְדָרִכים נֹוָרִאים ְוִנְפָלִאים, ַמה ּנֹאַמר ַמה ּנְ ָכל ֵעת ּבִ ַרֲחָמיו ּבְ ֵאָליו ְוהּוא ְמָקְרֵבנּו ּבְ

ֶפַסח  ְפָרט ּבְ דֹול ּבִ ל ַהּגָ ֵלם ְוַהּלֵ ל ׁשָ ַח ְולֹוַמר ַהּלֵ ּבֵ ְגמּולֹוִהי, ָעֵלינּו ְלׁשַ ל ּתַ יב ַלה' ַעל ּכָ ׁשִ ּנָ

ן יֹוִסיף  ַעל ָהַרֲחִמים ַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת. ּכֵ נּו ּבַ ה ִעּמָ ָעׂשָ ים ׁשֶ ים ְוִנְצִחּיִ ּיִ ל ַהֲחָסִדים ֲאִמּתִ ַעל ּכָ

ֱאֶמת,  ֵלמּות ּבֶ ׁשְ ָבָריו ַז"ל ּבִ ם ּדְ ינּו ְלַקּיֵ ַחּיֵ ה ּבְ נּו יֹוֵתר, ַעד ִנְזּכֶ יל ֲחָסָדיו ִעּמָ ְויֹוִסיף ְלַהְגּדִ

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ ָנִגיָלה ְוִנׂשְ

ָך. ְבֵרי ָאִביָך ְוַרּבְ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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ְוַיֲאֵמץ  ִחְזקּו  ה  ֵאּלֶ ָבַרי  ּדְ ֶנֶאְמרּו  ם  ְלֻכּלָ ה,  ַרּבָ ַאֲהָבה  ּבְ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ְלָכל  לֹום  ְוׁשָ
ָעה  ַאְרּבָ ל  ׁשֶ ִין  ְוַהּיַ ָראּוי.  ּכָ ֶדר  ַהּסֵ ר  ְלַסּדֵ נּו  ְיַזּכֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְוכּו':  ְלַבְבֶכם 

ר. אּון ַטאֶקע ָפאְרט ָהאּפ ]ּוְבָכל זֹאת  ה ָהִעּקָ ּזֶ ֱאֶמת ׁשֶ ח ְלָבֵבנּו ּבֶ ּמַ ל ְיׁשּוָעה ְיׂשַ ּכֹוסֹות ׁשֶ

ְמָחה[. ַרק ׂשִ

ִניָסן  ֶאָחד ּבְ י ּבְ ְך ְלֶפַסח. ּכִ ּיָ ל ֶזה ׁשַ "ל, ּכָ ּנַ יק ְוכּו' ּכַ ּדִ ּבֹוֶנה ַהּצַ ן ׁשֶ ּכָ ׁשְ ַמט ְלֵעיל. ַהּמִ ִנׁשְ
ְוֵכן  ַסח,  ּפֶ ּקֶֹדם  ׁשֶ ֵאּלּו  ָיִמים  ָכל  ּבְ יִאים  ׂשִ ַהּנְ ת  ֲחֻנּכַ ְוקֹוִרין  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ הּוַקם 

ּקֹוִרין קֶֹדם  ת ַצו ׁשֶ ָרׁשַ רּוָמה ַעד ּפָ ת ּתְ ָרׁשַ ֵהם ִמן ּפָ ה, ׁשֶ ִרים ִמּזֶ ַסח ְמַדּבְ ּקֶֹדם ּפֶ ָדִרים ׁשֶ ַהּסְ

ֻקּדֹות טֹובֹות  ל ַרק ַעל ַהּנְ ּכֵ ְסּתַ ּמִ ַרְך ׁשֶ ִחיַנת ִנְפְלאֹות ֲחָסָדיו ִיְתּבָ ַסח ֶחֶסד ּבְ י ּפֶ ַסח. ּכִ ּפֶ

לּות  ְצַרִים, ְוֵכן יֹוִציֵאנּו ַעל ְיֵדי ֶזה ִמּגָ ַעל ְיֵדי ֶזה הֹוִציָאנּו ִמּמִ ָרֵאל, ׁשֶ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ל ּכָ ׁשֶ

ְפָלא  ַהּנִ ְיֵדי ַהֶחֶסד  לּותֹו ַעל  ִמּגָ ְוֶאָחד  ל ֶאָחד  ּכָ ְפָרִטּיּות מֹוִציא ֶאת  ּבִ ְוֵכן  ה.  ַהּזֶ ָהָארְֹך 

ִדיֵקי ֱאֶמת. ְוַעל ֵכן ַעל ְיֵדי ֶזה  ָנה ַעל ְיֵדי ַהּצַ ָכל ׁשָ ן ּבְ ּכָ ׁשְ ל ֶזה ִנְבָנה ַהּמִ ה. ְוַעל ְיֵדי ּכָ ַהּזֶ

ָך ְוכּו'. ַחְסּדְ ְמָחה ּבְ ם ָאִגיָלה ְוֶאׂשְ דֹול ְוכּו' ִויֻקּיַ הּוא ֶחֶסד ּגָ ִנְכָנִסין ְלֶפַסח ׁשֶ

רפ

ִפיָרה תקצ"ט אּוַמאן. ם, יֹום ג' ל"ח ַלּסְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחיּו ְוַיֲאִריכּו  ּיִ יתֹו ׁשֶ ֵני ּבֵ ְחֶיה ּוְלָכל ּבְ ּיִ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ים. ָיִמים ַרּבִ

י ֲעַדִין ְוָהִייִתי  ְלּתִ ּלַ ֲחִרית, ַוֲאִני לֹא ִהְתּפַ ת ׁשַ ִפּלַ ֵעת ּתְ ת אּוַמאן ּבְ אִתי ְלֹפה ְקִהּלַ ַהּיֹום ּבָ
יו  ְלּתִ ְבָך, ְוִקּבַ ָור[ ִמְכּתָ ְטׂשַלאן ]ַהּדַ ְך ֵהִביא ִלי ַהּפָ תֹוְך ּכָ ל, ּבְ ּלֵ ז ְמֹאד ְלִהְתּפַ ֶנְחּפָ

יַע ִלי  ּגִ ּיַ ׁשּוָקְתָך ׁשֶ א ּתְ ְתַמּלֵ ּנִ ְראֹוִתי ׁשֶ ה, ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת ּבִ ִפּלָ ֶכף קֶֹדם ַהּתְ ד ּוְקִריִתיו ּתֵ ִמּיָ

ְבָך  ְכּתָ י ִמּמִ יְבָך. ֵהַבְנּתִ ָלל ַלֲהׁשִ ַנאי ּכְ לֹום. ְוָכֵעת ֵאין ּפְ ׁשָ אִתי ְלֹפה ּבְ ּבָ ֶרַגע ׁשֶ ְבָך ּבְ ִמְכּתָ

ַרק  ְמנּו ׁשֶ ָכל ֵעת. ּוְכָבר ִהְקּדַ ַרְך ַמְרִחיב ְלָך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ְמצּוַקת ְלָבְבָך ְוִרּבּוי ַהַהְרָחבֹות ׁשֶ

סּוק  נּו ַז"ל ַעל ּפָ ָאַמר ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ מֹו ׁשֶ ָכל ֵעת, ּכְ ֶזה ְצִריִכין ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ּבָ

ר ִהְרַחְבּתָ ִלי" ְוכּו'. ּצָ "ּבַ

ֲחָזָקה  י  ְעּתִ ּדַ ְוָכֵעת  ָנכֹון.  ַעל  ַהּכֹל  ם  ֵ ַהּשׁ ּוָברּוְך  יְטׁשֹוב  ַבְרּדִ ּבְ ָהִייִתי  ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ
ְיַרֵחם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְלטֹוָבה.  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ַעל  ּפֹה  ב  ְלִהְתַעּכֵ

נּו.  ִאּלּו ָהִייָת ִעּמָ ַרְך ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ל ַהּשׁ נּו ְיַקּבֵ נּו, ּוְרצֹוְנָך ֶהָחָזק ִלְהיֹות ִעּמָ ְהֶיה ְלטֹוָבה ְלֻכּלָ ּיִ ׁשֶ
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ְלטֹוָבה,  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ ַהּנֹוָרא  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ּבְ ְפָרט  ּבִ ִמיד  ּתָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ק  ְוִתְתַחּזֵ

ָלל. ר ְלַהֲאִריְך ּכְ אְסט ]ְוַהּדַֹאר[ ְנחּוָצה ְמֹאד, ְוִאי ֶאְפׁשָ ְוַהּפָ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך. ָנָתן ִמּבְ ּדִ

רפא

ָרֵאל תקצ"ט אּוַמאן. ֵני ִיׂשְ ר ּבְ ם, יֹום ד' ט"ל ְלִמְסּפַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ַהּוָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ַרב ׁשָ

י  ְלּתִ אְסט. ְוָכֵעת ִקּבַ ד ַעל ְיֵדי ַהּפָ י ְלָך ִמּיָ ְבּתִ בֹוִאי ְוֵהׁשַ ֶכף ּבְ ְבָך ּתֵ י ִמְכּתָ ְלּתִ ֶאְתמֹול ִקּבַ
ְכּתֹב  ָתב ֶזה. ְוֵאין ֲאִני יֹוֵדַע ַמה ּלִ ִליַח, מֹוֵסר ּכְ ָ ְבָך ַעל ְיֵדי ַהּשׁ ַעם ִמְכּתָ עֹוד ַהּפַ

ָבָריו  ּדְ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ם  ְלַקּיֵ ֵהר  ִהּזָ ַרק  ה,  ַהְרּבֵ ְלָך  י  ְוָכַתְבּתִ י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ָבר  ּכְ י  ּכִ ָך,  ַנְפׁשְ יב  ְלָהׁשִ ְלָך 

ים  ֲחָדׁשִ ֵעיֶניָך ּכַ ָכל יֹום ּבְ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ּבְ נּו ֵזֶכר ַצּדִ ל ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ים ׁשֶ ּיִ ָהֲאִמּתִ

י ּתֹוָרה  ּבּור ְוִדּבּור הּוא ִחּדּוׁשֵ ל ּדִ ּבּוִרים נֹוָרִאים, ּכָ י ֵהם ּדִ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל. ּכִ מֹו ׁשֶ ּכְ

ָכל ֵעת  ּבְ ים  ׁשִ ִמְתַחּדְ ְוֵהם  ַהְיׁשּוָעה,  ְעְיֵני  ִמּמַ נֹוְבִעים  ְמֹאד,  ְונֹוָרִאים  ִנְפָלִאים  ים  ּיִ ֲאִמּתִ

ה  ִרּיָ ל ּבְ ים ֲחָדׁשֹות ְוִנְפָלאֹות ִעם ּכָ ֱאֶמת. ּוְבָכל יֹום ָויֹום ַנֲעׂשִ ֶהם ּבֶ ָוֵעת ְלָכל ַההֹוִגים ּבָ

ל  ן ַאְלֵפי ֲאָלִפים ַקל ָוֹחֶמר ִעם ּכָ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ י, ִמּכָ ן ִעם ִמין ָהֱאנֹוׁשִ ּכֵ ל ׁשֶ עֹוָלם ִמּכָ ּבָ ׁשֶ

ַרְך,  ֱאֶמת ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתּבָ ן ִעם ַהֲחֵפִצים ּבֶ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ָרֵאל, ִמּכָ ׂשְ ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ

ׁשּוט  ִחיַנת ְיסֹוד ַהּפָ הּוא ּבְ י, ׁשֶ יק ְיסֹוד עֹוָלם ָהֲאִמּתִ י ַצּדִ יק ָהֲאִמּתִ ּדִ ם ַהּצַ ְוִנְקָרִאים ַעל ׁשֵ

ית ְוכּו' )תניינא ס"ז(. ֵראׁשִ ַהּתֹוָרה ּבְ בָֹאר ּבְ ּמְ מֹו ׁשֶ דֹוׁש ְוכּו' ּכְ מֹו ַהּקָ ׁשְ ְכָלל ּבִ ּנִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ְוכּו', ׁשֶ

ֲאִני רֹוֶאה ּוֵמִבין  ֶ ה, ַמה ּשׁ י ִמּזֶ ִלּבִ ּבְ ֶ ָרה ְלָך ֵחֶלק ֵמֶאֶלף ֲאָלִפים ַמה ּשׁ י ֲאַסּפְ ִאם ָאַמְרּתִ
ְיִריעֹות,  ַוֲהמֹון  ַמן  ַהּזְ יק  ַיְסּפִ ָלל, לֹא  ּכְ יֹוְדִעים  ֵאין  ׁשֶ ּוֵמִבין  יֹוֵדַע  ֲאִני  ׁשֶ ְמַעט, ַעד 

נּו ָלנּו ֵסֶדר  ּקְ ּתִ ֲעֵלי רּוַח ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ נּו ָלנּו ֲחָכֵמינּו ַז"ל ּבַ ּקְ לֹום ּתִ ם ַחס ְוׁשָ אי לֹא ְלִחּנָ ּוְבַוּדַ

ָכל יֹום  טּובֹו ּבְ ׁש ּבְ ַחּדֵ ְפָלאֹות ַהּמְ ה ֲחָדׁשֹות ְוכּו', ֲאדֹון ַהּנִ ָכל יֹום עֹוׂשֶ ה לֹוַמר ּבְ ִפּלָ ַהּתְ

נּו, ְוַעל  ָכל יֹום ִעּמָ ּבְ יָך ׁשֶ ֵרה לֹוַמר ַעל ִנּסֶ מֹוֶנה ֶעׂשְ ׁשְ ית ְוכּו', ְוֵכן ּבִ ה ְבֵראׁשִ ִמיד ַמֲעׂשֵ ּתָ

ָכל ֵעת, ֶעֶרב ָובֶֹקר ְוָצֳהָרִים ְוכּו'. ֲעֹמד ְוִהְתּבֹוֵנן ִנְפְלאֹות ֵאל  ּבְ ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ׁשֶ

ָכל ֵעת. ּבְ
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ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְדָבָריו  ּבִ ֵמָחָדׁש  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַהֲחיֹות  ְצִריִכין  ה  ֵאּלֶ ל  ּכָ ְוַאֲחֵרי 
עֹוִדי ְוכּו';  ָרה ֵלאלַֹקי ּבְ יֵבי ַטַעם, ּוֵמֶהם ֲאַזּמְ ְבָעה ְמׁשִ ׁשִ ֶפׁש ּבְ יִבין ֶאת ַהּנֶ ׁשִ ַהּמְ

ִאם  ֲהָלָכה  ּבַ ִקי  ּבָ ְמָחה;  ְלׂשִ ׂשֹון  ְלׂשָ ַוֲאָנָחה  גֹון  ַהּיָ ל  ּכָ ַלֲהֹפְך  ְוכּו'  יגּו  ַיּשִׂ ְמָחה  ְוׂשִ ׂשֹון  ׂשָ

י ְמלֹא  נּו ׁשְֹכֵני ָעָפר; ּכִ ַע; ָהִקיצּו ְוַרּנְ י ְיהֹוׁשֻ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ ַרּבִ ה ּבְ ַמִים ְוכּו'; ַמֲעׂשֶ ק ׁשָ ֶאּסַ

בֹודֹו ְוכּו'. ָכל ָהָאֶרץ ּכְ

ְוכּו',  ֵאֵלינּו  בֹוֶתיָך  ּוַמְחׁשְ ִנְפְלאֹוֶתיָך  ֱאלַֹקי  ה'  ה  ַאּתָ יָת  ָעׂשִ ַרּבֹות  ה  ְוָכֵהּנָ ה  ְוָכֵהּנָ
ִפים  ִנְרּדָ ַנְפׁשֹות  יב  ּוְלָהׁשִ ְלַהֲחיֹות  ה  ַהּזֶ ֶהָעִני  ּדֹור  ּבַ ה  ַהּזֶ ּיֹום  ּכַ ְלַהֲחיֹוֵתנּו 

זֹאת  ַאְך  ם.  ִחּנָ ּבְ ים  ָהַרּבִ ֹוְנִאים  ְוַהּשׂ ּדֹות  ְוַהּמִ ֲאוֹות  ְוַהּתַ ְרָנָסה  ֵמַהּפַ  - ַצד  ל  ִמּכָ ה  ֵאּלֶ ּכָ

ל  ֱאְמרּו ָעֵלינּו, ַעל ּכָ ּנֶ ים, ׁשֶ ְתִהּלִ ּבִ סּוִקים ׁשֶ ין ִלְפָרִקים ַהּפְ יׁשִ ָאנּו ַמְרּגִ ָעְנֵיינּו, ׁשֶ ֶנָחָמֵתנּו ּבְ

ים  ַרְך ִהְקּדִ ם ִיְתּבָ ֵ י ַהּשׁ ָכל ֵעת; ּכִ נּו ּבְ ַח ַנְפׁשֵ ּמֵ ְפָרִטּיּות; ּוָבֶזה ֵיׁש ָלנּו ְלׂשַ ֶאָחד ְוֶאָחד ּבִ

יִקים  ְוַצּדִ עֹוָלם,  ּבָ ַז"ל  נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  ָהָיה  ָבר  ּכְ י  ּכִ ה,  ָהֲאנּוׁשָ ֵתנּו  ְלַמּכָ ְרפּוָאה 

ָעֵלינּו,  ל  ּלֵ ּוִמְתּפַ ַוֲעַדִין עֹוֵמד  ָרכֹות יח:(  )ּבְ ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ים  ַחּיִ ִמיָתָתן ְקרּוִיים  ּבְ

ֵעיֶניָך  ּבְ ַיְזִקינּו  ֶמר ְלָך ְלַבל  ָ ה ָלֶנַצח. ַרק ִהּשׁ ם ַעּתָ ּגַ ין אֹוָתנּו  ּוְמַחּיִ ִמים  ְוַקּיָ ים  ַחּיִ ּוְדָבָריו 

הּוא ָזֵקן ְוָיִניק ְוכּו' )מעשה י"ג יום ראשון(,  ֵאר ַעְצמֹו ׁשֶ ִהְתּפָ ֵקִנים ׁשֶ ּזְ ּבַ ֵקן ׁשֶ י ַהּזָ י נֹוְבִעים ִמּפִ ָלל, ּכִ ּכְ

ְרָנָסה  ת ַהּפַ טּוִתים ְוִטְרּדַ ְ ֲאוֹות ְוַהּשׁ ה, ַהּתַ ַרּבָ ְזִקינּו. ַאּדְ ּיַ ר ׁשֶ זֹאת, ְוֵאיְך ֶאְפׁשָ ַמע ּכָ ִמי ׁשָ

ים נֹוָרִאים  ְפָרט ִחּדּוׁשִ ים, ּבִ ּיִ ְבֵרי ּתֹוָרה ֲאִמּתִ ֶלְך ָזֵקן ּוְכִסיל; ֲאָבל ּדִ ִנים ֵמַהּמֶ ָבִרים ְיׁשָ ֵהם ּדְ

ָכל יֹום  ים ּבְ ים ֲחָדׁשִ ה, ֵהם ִחּדּוׁשִ ֵאּלֶ ים ּוְתִמיִמים ְוכּו' ּכָ יחֹות ִנְפָלאֹות ַוֲעֻמּקִ ה ְוׂשִ ֵאּלֶ ּכָ

יטּות ּוְלַהֲאִמין  ְפׁשִ ָלם ּבִ בֹוָתיו. ַאְך ָאנּו ְצִריִכים ְלַקּבְ י ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחׁשְ ּוְבָכל ֵעת ָלֶנַצח ּכִ

ֵעת  ּבְ ּוִבְפָרט  יֹום.  ָכל  ּבְ ַעְצֵמנּו  ְלַהֲחיֹות  ְמֹאד  ְמֹאד  ְונֹוָרא  ִנְפָלא  ַעְמקּות  ֶהם  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ָך  ׁש ּבְ ּיֵ ׁש ׁשֶ לֹום, ִלְזּכֹר ֵמָחָדׁש ַמּמָ ָך ַחס ְוׁשָ ְעּתְ ל ּוְלַהֲחִליׁש ּדַ ִבין ָהַרְעיֹוִנים ְלַבְלּבֵ ַסּבְ ּמְ ׁשֶ

ְועֶֹצם  יֹום.  ל  ּכָ ִציִצית  ּבְ ף  ִמְתַעּטֵ ה  ַאּתָ ׁשֶ ׁש  ַמּמָ ֵמָחָדׁש  ְוִתְזּכֹר  ַרּבֹות.  טֹובֹות  ְנֻקּדֹות 

ל  אּוף, ְוזֹוֶכה ְלַקּבֵ יל ִמּנֵ י ִציִצית ַמּצִ ים ְונֹוָרִאים ְמֹאד, ּכִ דֹוׁשִ יִצית ַהּקְ ִנְפְלאֹות ְסֻגּלֹות ַהּצִ

ָרֵאל  ים ּוְלֶאֶרץ ִיׂשְ ה ּוְלִנּסִ ּה ֶזַרע ֱאֶמת ְוזֹוֶכה ֶלֱאמּוָנה ְוִלְתִפּלָ ּלָ הּוא ּכֻ יִקים ׁשֶ ּדִ ֲעַצת ַהּצַ

תֹוָרה ַאַחת )קמא ז'(. ּוַבּתֹוָרה "ָרִאיִתי" )שם ח'( ְוכּו', ֶנֱאַמר ַעל ִציִצית נֹוָראֹות  ְוכּו', ְוָכל ֶזה ּבְ

ֵרינּו  ת ְויֹום טֹוב ּוְצָדָקה ְוכּו', ַאׁשְ ּבָ ין ְוׁשַ ִפּלִ ה. ְוֵכן ַעל ּתְ ֵהּנָ ְוִנְפָלאֹות ֲאֵחִרים, ְוֵכן עֹוד ּכָ

ָכל יֹום ְוֵכן  ָיֵמינּו, ְוָאנּו זֹוִכים ִלְלּבֹשׁ ִציִצית ּבְ זֹאת ּבְ ּלּות ּכָ ד ַעל ִהְתּגַ ִכינּו ִלְבִלי ְלִהְתַנּגֵ ּזָ ׁשֶ

ה ְיָקָרה  ה ּוְנֻקּדָ ל ְנֻקּדָ ּכָ ָרה ְוכּו' ׁשֶ ֵאּלּו. ְוֵליַדע ֵמַהּתֹוָרה ֲאַזּמְ ין ְוכּו', ְוֵליַדע ּתֹורֹות ּכָ ִפּלִ ּתְ
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תטו ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

ז  ִליַח ֶנְחּפָ ָ י ִהיא ָלנּו עֹז ְואֹוָרה, ְוַהּשׁ זֹאת ַהּתֹוָרה ּכִ ָכל יֹום ּבְ יׂש ּבְ ְמֹאד ְמֹאד; ָנִגיל ְוָנׂשִ

ר. ְלַדְרּכֹו ְוַהֶהְכֵרַח ְלַקּצֵ

ְמַחת  ׂשִ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשְ ָרֵאל, ּכָ ְמַחת ִיׂשְ ׂשִ ָך ְוֶנֶפׁש ֵרֶעיָך ּבְ ַח ַנְפׁשְ ּמֵ ה ְלַהֲחיֹות ּוְלׂשַ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַחּכֶ ּדִ

ה ְוַעד עֹוָלם ָאֵמן ֶסָלה. ָכל ֵעת ֵמַעּתָ ה ּבְ דֹוׁשָ ַהּתֹוָרה ַהּקְ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ַעד  ְלעֹוְלֵמי  עֹוָלם  ְוַאֲהַבת  ה  ַרּבָ ַאֲהָבה  ּבְ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ל  ּכָ לֹום  ׁשְ ּבִ ַאֲהָבה  ּבְ ְוִיְפרֹס 

ּוְלֶנַצח ְנָצִחים.

רפב

ם, יֹום ד' ָנׂשא תקצ"ט אּוַמאן. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִעיִמים  ַהּנְ ֲחָלָציו  ְויֹוְצֵאי  ֵביתֹו  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ִעם  ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ִיְצָחק  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ִני  ָהַרּבָ ֲחִביִבי  ִלְבִני 

ים ְוָכל טּוב. לֹום ְוַחּיִ ְחיּו, ׁשָ ּיִ ׁשֶ

יַע ַעד  בּועֹות, ּוְלֹפה לֹא ִהּגִ ב קֶֹדם ׁשָ ְכּתַ ּנִ אְסט ׁשֶ י ֶאְתמֹול ַעל ְיֵדי ַהּפָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ָתב  ִליַח מֹוֵסר ּכְ ָ ְבָך ַעל ְיֵדי ַהּשׁ י ִמְכּתָ ְלּתִ ַאַחר ִאְסרּו ַחג. ְואֹור ְליֹום ֶזה ִקּבַ

י  א ֲחָדא ִעם ַרּבִ ַצְוּתָ אק ּבְ לֹום ִלְקרּוִמיְנְטׁשַ י ְלׁשָ ז ְמֹאד ְלַדְרּכִ ֶזה. ְוָכֵעת ֲאִני ָטרּוד ְוֶנְחּפָ

י ֲעַדִין לֹא  ַנאי ּכִ ֶאֶפס ַהּפְ יְבָך ּבְ ׁשּוָקְתָך ַהֲחָזָקה ֲאִני ֻמְכָרח ַלֲהׁשִ ֶאְפַרִים ֵנרֹו ָיִאיר, ַאְך ִמּתְ

ַמע  ׁשְ ּתִ יק,  ַמְסּפִ ְוַהְיִריָעה  ַמן  ַהּזְ ֵאין  ֶהָעַבר  בּועֹות  ָ ֵמַהּשׁ ּוְלהֹוִדיֲעָך  ֲחִרית.  ׁשַ י  ְלּתִ ּלַ ִהְתּפַ

יׁשּוָעתֹו.  יׂש ּבִ ג ְוָתׂשִ ם, ְוִתְתַעּנֵ ֵ י ַנְחָמן ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ַכי ְוַרּבִ י ָמְרּדְ י ַרּבִ ַמע ִמּפִ ׁשְ ּתִ ַמה ׁשֶ

ִאים ִלְקָראֵתנּו  בּועֹות ַהּבָ ָ ּשׁ ּבַ יִתי ַלה' ׁשֶ ּוִ ּקִ ְדָבֶריָך, ׁשֶ ַכי ּכִ י ָמְרּדְ י ִעם ַרּבִ ְרּתִ ּבַ ְוַגם ָאנִֹכי ּדִ

י לֹא  ה' ּכִ ִני ֲחַזק ֶוֱאַמץ ּוְבַטח ּבַ ה ּבְ ַרְך. ְוַעּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ נּו ּבְ ה ִלְהיֹות ִעּמָ ְזּכֶ לֹום ּתִ ְלׁשָ

ְרצֹוְנָך,  ְהֶיה ַהּסּוס ָטֵפל ְלרֹוְכבֹו, ְוַתְנִהיֵגהּו ּכִ ּיִ ה ׁשֶ ְך ְלטֹוָבה. ְוִתְזּכֶ ַיֲעזֹב אֹוְתָך ְוַהּכֹל ִיְתַהּפֵ

ָרֵאל "ּוִבְקׁשּו  ָך ּוָבנּו ּוְבָכל ִיׂשְ ם ּבְ "ל. ִויֻקּיַ י ַהּנַ ָבִרים ֵאּלּו ִמּפִ רּוׁש ַהּדְ ַמע ְוָתִבין ּפֵ ׁשְ ר ּתִ ֲאׁשֶ ּכַ

ם" )הושע ג, ה( ָאֵמן. ִוד ַמְלּכָ ֶאת ה' ֱאלֵֹהיֶהם ְוֵאת ּדָ

ַעְדֶכם. יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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רפג

עהִרין. ַלח תקצ"ט ְטׁשֶ ם, אֹור ְליֹום ד' ׁשְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ה  ה ְקדֹוׁשָ ְקִהּלָ ּבִ לֹום ִלְכבֹוד ֲאהּוַבי ַאַחי ְוֵרַעי ַהְיִדיִדים ַהְיָקִרים ְנִדיֵבי ַעם ה' ׁשֶ אּו ָהִרים ׁשָ ִיּשְׂ

ְחיּו. ּיִ ֶרְסֶלב, ּוִבְפָרט ְלָבַני ׁשֶ ּבְ

ה ָלֵאל ָהָיה ַהּכֹל  ת ָנׂשֹא. ּוְתִהּלָ ָרׁשַ ת ּפָ ּבַ עהִרין ַעל ׁשַ ה ְטׁשֶ ה ְקדֹוׁשָ אִתי ְלֹפה ְקִהּלָ ּבָ
ת  ִלְקִהּלַ ִלְנסַֹע  מּוָכן  ָהִייִתי  ֶהָעַבר  ַהֲעלְֹתָך  ּבְ ת  ָרׁשַ ּפָ ד'  ּוְביֹום  ָנכֹון.  ַעל 

יַע  י ֶאְפַרִים קֶֹדם ְנִסיָעתֹו ִמּפֹה, ּוֵמה' ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר. ְוִהּגִ י ַרּבִ ר ִעּמִ ּבֵ ְך ּדִ י ּכָ ְקֶרעִמיְנְטׁשּוג, ּכִ

ם ָמַתי ָלבֹוא  ָ ל ְיִדיָעה ִמּשׁ ֲאַקּבֵ ה ְטָעִמים, ַעד ׁשֶ ּמָ ם ִמּכַ ע ְלׁשָ ּלֹא ֶאּסַ ם ׁשֶ ָ ִלי ְיִדיָעה ִמּשׁ

ם ָלׁשּוב ְלֵביִתי. ְוַאַחר  ָ ת ֶמעְדֶוועִדיְבֶקא, ּוִמּשׁ יֹום ה' ִלְקִהּלַ י ִלְנסַֹע ּבְ ַדְעּתִ ם. ְוָהָיה ּבְ ְלׁשָ

עהִרין עֹוד  ב ּפֹה ְטׁשֶ י ְלִהְתַעּכֵ ְבּתִ ַ י, ְוִנְתַיּשׁ ַדְעּתִ דֹול ָהֵעָצה ְוֵהִאיר ּבְ קֹוִני ּגְ י ּבְ ְך ִנְמַלְכּתִ ּכָ

תֹוְך  ָהר ּבְ ֵעֶבר ַהּנָ ת קֶֹדׁש ֶהָעַבר ּפֹה ּבְ ּבַ ֹוְבֵתי ׁשַ יִתי. ְוָהִייִתי ִמּשׁ ת ֶהָעַבר, ְוֵכן ָעׂשִ ּבַ ַעל ׁשַ

י ֶאְפַרִים ֵנרֹו  ַרּבִ י ִהיְרׁש ּבְ ִגיד ַרּבִ ְדָרׁש ֵאֶצל ְיִדיֵדינּו ַהּנָ ית ַהּמִ ם עֹוֵמד ַהּבֵ ָ ּשׁ ר ָהִעיר, ׁשֶ ִעּקַ

י  ְמָחה, ְוַגם ַרּבִ ה ֵמֲחַמת ׂשִ י ִהיְרׁש ָרַקד ַהְרּבֵ ה, ְוַרּבִ ְמָחה ַרּבָ ׂשִ ה ָלֵאל ָהִייִתי ּבְ ָיִאיר. ּוְתִהּלָ

ְרנּו  ּבַ ּדִ דֹול  ַהּגָ ּוְבַחְסּדֹו  ְחיּו.  ּיִ ׁשֶ עּוִרים  ַהּנְ ֵני  ּבְ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ָיִאיר,  ֵנרֹו  ער  ּבֶ

ַאְך  ה,  ִמּזֶ ָלֶהם  ִלְכּתֹב  ָחָזק  ּוְרצֹוִני  ֶפׁש.  ַהּנֶ ֶאת  יִבים  ׁשִ ַהּמְ ים  ּיִ ֲאִמּתִ ּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ה  ַהְרּבֵ

ֶרעִמיְנְטׁשּוג  ִמּקְ ְיִדיָעה  י  ְלּתִ ִקּבַ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּוְבֶעֶרב  יק.  ַמְסּפִ ַמן  ַהּזְ ְוֵאין  ַהְיִריָעה  ְקָצָרה 

ָפר  ּכְ י ּבַ ְלּתִ ּלַ ִהְתּפַ ֲחִרית ׁשֶ ת ׁשַ ִפּלַ ֵעת ּתְ יֹום א' כ' ִסיָון. ּוְביֹום ב' ּבְ י ּבְ ם, ְוָנַסְעּתִ ָלבֹוא ְלׁשָ

י ַנְחָמן  י, ְוַרּבִ ְחֶיה ָנַסע ִעּמִ ּיִ ער ׁשֶ י ַאְבָרָהם ּבֶ ְרָסאֹות ִמּפֹה, ְוַגם ְיִדיֵדנּו ַרּבִ י ּפַ ּתֵ ְ יֹוֵתר ִמּשׁ

י  ִגיד ַרּבִ ַעְצמֹו ִעם ַהּנָ י ֶאְפַרִים ּבְ נּו ַרּבִ ֶנְגּדֵ א ּכְ ה, ּבָ ִפּלָ סֹוף ַהּתְ מּוֵאל ִיְצָחק ִמּפֹה. ּבְ ָהַרב ׁשְ ּבְ

י  ַרּבִ ְלֲעֵדי  ּבִ י  ּכִ עהִרין,  ִלְטׁשֶ ָלׁשּוב  ֲעָצָתם  ְוָהְיָתה  יְטׁשֹוב,  ְלַבְרּדִ ְסעּו  ּנָ ׁשֶ ם  ָ ִמּשׁ ַיֲעקֹב 

ַח  ּמֵ ְמׂשַ ֲאִני  ּפֹה. ְותֹוָדה ָלֵאל  ֲאִני  ה  ְוַעּתָ י  ְוָחַזְרּתִ יִתי  ָעׂשִ ְוֵכן  ם.  ׁשָ ִלי ֵעֶסק  ֵאין  ֶאְפַרִים 

יד  ּגִ ַהּמַ ֲחַתן  ִיְצָחק  י  ַרּבִ ְלֹפה  א  ּבָ ְוַהּיֹום  דֹוָלה.  ּגְ ְלטֹוָבה  ַהּכֹל  ׁשֶ ַמֲאִמין  ֲאִני  י  ּכִ ַעְצִמי, 

ת  ִלְקִהּלַ ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ַעל  ִלְנסַֹע  י  ַדְעּתִ ּבְ ה  ְוַעּתָ יָרהאִוויֶצע.  ִמּטִ

י  ַרּבִ ָיבֹוא  ר  ֶאְפׁשָ ְוָאז  ַאֲחָריו,  ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ַעל  ּוג  ִלְקֶרעִמיְנְטׁשְ ַלֲחזֹר  ם  ָ ִמּשׁ ֶמעְדֶוועדּוְבֶקא, 

ֵלי ֶצֶדק  ָפָניו ְוַיְנֵחנּו ְבַמְעּגְ ֵעָצה טֹוָבה ִמּלְ ֵננּו ּבְ ַתּקְ ּיְ רֹום ׁשֶ לּויֹות ַלּמָ ֶאְפַרִים ְלֵביתֹו. ְוֵעיַני ּתְ

בּוַע. ְוַגם ֵאין  ר ְלׁשָ ּכָ ׂשְ ַעל ֲעָגָלה ַהּנִ ִריַעת ַהּבַ א ּפְ ֵאין ָעַלי ַמּשָׂ ה ָלֵאל ׁשֶ מֹו. ּוְתִהּלָ ְלַמַען ׁשְ

ל  ר טֹוב ַסְחָרּה ִמּכָ ה ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ַאֶדעס. ּוְסחֹוָרה ַהְיָקָרה ְוַהּקְ ד[ ּבְ ים ְולֹא ִליָאן ]סּוג ּבַ ִלי ִחּטִ

ַרְך ָנַתן ִלי  ְפָלא ִיְתּבָ ַחְסּדֹו ַהּנִ י ּבְ ָכל ְמקֹום ּבֹוִאי. ּוִבְפָרט ּכִ ה ָלֵאל ּבְ ִהּלָ ְסחֹוָרה ִנְמָצא ּתְ
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ל  יִבין ּכָ ין ּוְמׁשִ ָיֵמינּו ַהְמַחּיִ ּלּו ּבְ ְתּגַ ּנִ ים ַהּנֹוָרִאים ׁשֶ ר ֵמִחּדּוׁשִ ְלׁשֹון ִלּמּוִדים, ָלַדַעת ּוְלַדּבֵ

ץ  ִמְתַקּבֵ עֹות  ַהּמָ ְוִאם  ְתִני.  ִחּיָ ִאְמָרְתָך  י  ּכִ ְבָעְנִיי  ֶנָחָמִתי  זֹאת  ֱאֶמת.  ּבֶ ׁשֹוְמֵעיֶהם  ֶנֶפׁש 

י לֹא ַיַעְזֵבִני. ִליְך ְיָהִבי ּכִ דֹול, ַעל ה' ַאׁשְ ֵנס ּגָ ִצְמצּום, ְוַגם ֶזה ּבְ ּבְ

ְלַמַען  ַהֲחָזָקה,  ַאֲהָבֵתנּו  ְלעֶֹצם  ְנִסיָעִתי  ֶדר  ִמּסֵ ְמַעט  ָלֶכם  י  ְרּתִ ִסּפַ ְוֵרַעי  ַאַחי  ה  ְוַעּתָ
ִמּיּות.  ַגׁשְ ם ּבְ דֹוָלה ּגַ עֹוֵבר ָעַלי, ְוַהּכֹל ְלטֹוָבה ּגְ ֶ ְדעּו ְוָתִבינּו ְמַעט ֵמָרחֹוק ַמה ּשׁ ּתֵ

ז ְלָכל ָאָדם  ַרְך ְמַרּמֵ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ל ַעל ָהְרָמִזים ׁשֶ ּכֵ ְרֵכיֶכם, ְלִהְסּתַ ימּו ְלַבְבֶכם ַעל ּדַ ה ׂשִ ְוַעּתָ

דֹוׁש ֶהָעַבר,  בּועֹות ַהּקָ ָ ַחג ַהּשׁ ְרנּו ּבְ ּבַ ּדִ ֶ רּו ֵהיֵטב ַמה ּשׁ ַרְך, ְוִתְזּכְ ָכל יֹום ְלָקְרבֹו ֵאָליו ִיְתּבָ ּבְ

יק  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש  ָהרּוַח  ֵהם  ׁשֶ ָהֵעצֹות  ַעְמקּות  ת  ֲאִמּתַ ַאַחר  ה  ַהְרּבֵ ׁש  ּוְלַבּקֵ ׂש  ְלַחּפֵ

ֶכל ָהֱאֶמת. ְולֹא ִיְהֶיה ָהרֹוֵכב  י ַהּשֵׂ ל ְלַגּבֵ ּטֵ ְתּבַ ּיִ ה ׁשֶ ה ְלָבֵרר ַהְמַדּמֶ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ָהֱאֶמת, ּבְ

י ָהרֹוֵכב. ל ְלַגּבֵ ּטֵ ָטֵפל ְלַהּסּוס, ַרק ַהּסּוס ִיְהֶיה ָטֵפל ּוִמְתּבַ

ה ֵאיְך  ם ַהְרּבֵ ר ׁשָ ַדּבֵ ּמְ ִרְכֵבי ַפְרעֹה", ׁשֶ סּוק "ְלֻסָסִתי ּבְ ה א'( ַעל ּפָ יִרים ַרּבָ ִ יר ַהּשׁ ְדָרׁש )ׁשִ ּמִ ן ּבַ ְוַעּיֵ
ְרעֹה ָיָצא ִעם סּוס ָאדֹם ָלָבן  ּפַ ְרעֹה, ׁשֶ ִחינֹות ִעם ּפַ ה ּבְ ַכּמָ ַרְך ִנְלַחם ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ם  ֵ ַהּשׁ ְבָיכֹול  ּכִ ְוכֹוַבע  ְריֹון  ׁשִ ִעם  ע  ָהָרׁשָ ְרעֹה  ּפַ ָיָצא  ֶנְגּדֹו,  ּכְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ְוכּו'  חֹור  ׁשָ

קֹולֹו  ּבְ ְוִהְרִעים  ְוכּו',  ְוכּו'  ים  ְוִחּצִ ִליְסְטָראֹות  ּבְ ְוַאְבֵני  ְוכּו',  ֵנְפְט  ֵהִביא  ְוכּו',  ן  ּכֵ ַרְך  ִיְתּבָ

ִליָאה  ְדָרׁש ּפְ ם ֵהיֵטב. ְוַהּמִ ן ׁשָ ֶנְגּדֹו ְוכּו', ַעּיֵ ְבָיכֹול ּכְ רּוְך הּוא ּכִ דֹוׁש ּבָ קֹולֹו ְוַהּקָ ְוִלְבֵלב ּבְ

ִחיַנת  ְרעֹה ּבְ י ּפַ ל ֶאָחד ְלַעְצמֹו. ּכִ ה ּכָ ּנּו ְרָמִזים ִנְפָלִאים ַהְרּבֵ ְמֹאד, ַאְך יּוַכל ְלָהִבין ִמּמֶ

ְדָרׁש  ַהּמִ ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ְלַעְצמֹו  ֶאָחד  ל  ּכָ ְיָפֵרׁש  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל  ַאֵחר.  ָמקֹום  ּבְ ּמּוָבא  ּכַ ה  ַהְמַדּמֶ

ְבִחיָנה  ּבִ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ָהָאָדם  ִעם  ְוִנְלָחם  יֹוֵצא  ה,  ְמַדּמֶ ּבַ ׁשֶ ָהַרע  ִחיַנת  ּבְ ְרעֹה  ּפַ י  ּכִ "ל,  ַהּנַ

ֵהם  בֹות טֹובֹות  ַמֲחׁשָ י  ּכִ בֹות,  ֲחׁשָ ַהּמַ ִעם  ָהָאָדם הּוא  ל  ׁשֶ ְלָחָמה  ַהּמִ ר  ִעּקַ י  ּכִ ַאֶחֶרת. 

ּיֹוֵצא ֶנֶגד  ה ׁשֶ ְמַדּמֶ ּבַ בֹות ָרעֹות ֵהם ֵיֶצר ָהָרע. ְוֵהם ֵהם ָהַרע ׁשֶ ִחיַנת ֵיֶצר טֹוב ּוַמֲחׁשָ ּבְ

הּוא  ׁשֶ ַעד  ה,  ִמּזֶ ֶזה  ים  ּנִ ְמׁשֻ ֵלָבב  ְוִתְמהֹון  ָרִעים  ַרְעיֹונֹות  ּבְ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ֶכל  ַהּשֵׂ

סּוס ָאדֹם ּוַפַעם  ַעם ֶזה יֹוֵצא ּבְ י ּפַ "ל. ּכִ ְדָרׁש ַהּנַ ּמִ "ל ַהְמבָֹאִרים ּבַ ִחינֹות ַהּנַ ל ַהּבְ ׁש ּכָ ַמּמָ

קֹולֹו  ים ְוכּו', ּוַמְרִעים ּבְ ִליְסְטָראֹות ְוִחּצִ ְריֹון ְוכֹוַבע ְוֵנְפְט ְוַאְבֵני ּבְ חֹור ּוְבׁשִ סּוס ָלָבן ְוׁשָ ּבְ

ָצִריְך  ַעְצמֹו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ַעד  ְך,  ּכָ ל  ּכָ ה  ַוֲאֻרּכָ ֲחָזָקה  ְלָחָמה  ְוַהּמִ קֹולֹו.  ּבְ ּוְמַלְבֵלב 

ּוַמְרִעים  ּוְמַלְבֵלב  ְוכּו',  ָאדֹם  ִחיַנת סּוס  ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ ֶנְגּדֹו  ּכְ ְלָהִביא  ַעם  ּפַ ְבָכל  ִעּמֹו  ִלְלֹחם 

ֱאֶמת יּוַכל ְלָהִבין ֵאיְך  יל ֶהָחֵפץ ּבָ ּכִ ׂשְ ן קֹולֹו ְוכּו'. ְוַהּמַ ִחיַנת ְוֶעְליֹון ִיּתֵ ה ּבְ ָ ְקֻדּשׁ קֹולֹו ּדִ ּבְ

ל ֶזה. עֹוֵבר ָעָליו ּכָ
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ִחיַנת  ה ִמְצַרִים, ּבְ אּו ֵעיֵניֶהם ְוִהּנֵ ׂשְ ּנָ ם, ׁשֶ ָרֵאל ַעל ַהּיָ ָעׂשּו ִיׂשְ מֹו ׁשֶ ר ָהֵעָצה הּוא ּכְ ְוִעּקַ
ִסְטָרא  בֹות ּדְ ְרּכָ ֵהם ַהּמֶ חּור, ׁשֶ ׁש ֵמאֹות ֶרֶכב ּבָ ׁשֵ "ל, נֵֹסַע ַאֲחֵריֶהם ּבְ ה ַהּנַ ַהְמַדּמֶ

)ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן רלג(,  ַז"ל  ְדָבָריו  ּבִ ּמּוָבא  ׁשֶ ּוְכמֹו  ְוכּו'.  "ל  ַהּנַ ִחינֹות סּוִסים  ַהּבְ ל  ּכָ ֵהם  ׁשֶ ַאְחָרא 

בֹות  ּוַמֲחׁשָ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָבה  ֶמְרּכָ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ְקדֹוׁשֹות  ַחּיֹות  ֵהם  ְקדֹוׁשֹות  בֹות  ֲחׁשָ ּמַ ׁשֶ

ִנְצחֹון  ר  ִעּקַ ם  ְוׁשָ ַאְחָרא.  ִסְטָרא  ּדְ ָבה  ֶמְרּכָ ִחיַנת  ּבְ ְטֵמאֹות  ַחּיֹות  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ָרעֹות 

ַעם  ָכל ּפַ ִרים ּבְ ּבְ ִחים אֹוָתם ְקָצת ֵהם חֹוְזִרים ּוִמְתעֹוְרִרים ּוִמְתּגַ ַנּצְ ּמְ ׁשֶ ְלָחָמה, ֲאָבל ּכְ ַהּמִ

ִלְצעֹק  ְצִריִכין  ן  ּכֵ ַעל  "ל.  ַהּנַ ְדָרׁש  ּמִ ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ ׁש  ַמּמָ עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ִחינֹות  ּבְ ה  ְוַכּמָ ה  ַכּמָ ּבְ

ָרֵאל ֶאל ה'  ְצֲעקּו ְבֵני ִיׂשְ נּות ֲאבֹוָתם ַוּיִ ְפסּו ֻאּמָ ּתָ ָרֵאל ׁשֶ מֹו ִיׂשְ ַרְך, ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ה ְלַהּשׁ ַהְרּבֵ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ "ל, ׁשֶ ְדָרׁש ַהּנַ ּמִ רּוְך הּוא עֹוְזרֹו ְוכּו'. ְוַכְמבָֹאר ּבַ דֹוׁש ּבָ י ִאְלָמֵלא ַהּקָ ְוכּו'. ּכִ

ַעם. ָכל ּפַ ה ּבְ ְמַדּמֶ ּבַ ִחיַנת ָהַרע ׁשֶ הּוא ּבְ ְרעֹה ׁשֶ ַעְצמֹו ָצִריְך ִלְלֹחם ִעם ּפַ ּבְ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ה ִהְתִחיל ַהּשׁ ל ֵאּלֶ ְרעֹה ּכָ ה ּפַ ּלָ ּכִ "ל, ַאַחר ׁשֶ ְדָרׁש ַהּנַ ּמִ תּוב ּבַ ּכָ ֶ ם ַמה ּשׁ ן ׁשָ ְוַעּיֵ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ לּום ֵיׁש ְלָך רּוַח ּוְכָנַפִים ּוְכרּוב ְוכּו'. ֵמֵהיָכן ֱהִטיָסן ַהּקָ ֶאה ָעָליו, ּכְ ִמְתּגָ

יִקים  י ַצּדִ ַרְך. ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ָבה ְלַהּשׁ ל ָאָדם ָצִריְך ִלְהיֹות ֶמְרּכָ י ּכָ ָבה. ּכִ ְרּכָ י ַהּמֶ ּלֵ ְלּגַ ין ּגַ הּוא ִמּבֵ

ִנים  ל ּפָ ָבה, ָצִריְך לֹו ַעל ּכָ ַעְצמֹו ִלְהיֹות ֶמְרּכָ ר לֹו ּבְ ל ָמקֹום. ְוִאם ִאי ֶאְפׁשָ ְבּתֹו ׁשֶ ֵהם ֶמְרּכַ

ָבה ֵאָליו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה  ל ַעְצמֹו ֵאָליו, ְוִיְהֶיה ֶמְרּכָ יק ָהֱאֶמת ִויַבּטֵ ּדִ ׁש ֶאת ַהּצַ ׂש ּוְלַבּקֵ ְלַחּפֵ

ה ֶלֱאמּוַנת  ְזּכֶ ּיִ ה ַעד ׁשֶ ה ְלָבֵרר ַהְמַדּמֶ י ִיְזּכֶ ל ָמקֹום. ּכִ ְבּתֹו ׁשֶ ְבִחיַנת ֶמְרּכַ ן ּבִ ם ּכֵ ִיְהֶיה ּגַ

ַנִים[  ּוׁשְ ְבִעים  ]ׁשִ ַעל ע"ב  ן  ְתַנּגֵ ּיִ ׁשֶ ֶחֶסד  ל  ׁשֶ יר  ְלׁשִ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַעד  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ָהעֹוָלם  ִחּדּוׁש 

ד  ְהיֹות ִמְתַנּגֵ ֵצל ִמּלִ ִכינּו ְלִהּנָ ּזָ ה' ׁשֶ ְמחּו ּבַ ה. ׂשִ ם ַעּתָ ֹוֵמַע זֹאת ּגַ ֵרי ֹאֶזן ַהּשׁ ִניִמין ְוכּו'. ַאׁשְ

ָאנּו זֹוִכין ִלְראֹות ֵמָרחֹוק אֹור ִהְתנֹוְצצּות  ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ֶזה, ִמּכָ ַעל אֹור ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ֶוֱאֶמת ּכָ

ה,  דֹוׁשָ יׁש ְוִלְטעֹם יֹוֵתר ְנִעיַמת ּתֹוָרתֹו ַהּקְ ה ְלַהְרּגִ ְזּכֶ ּנִ ְקָוה ׁשֶ ה. ְוַלה' ַהּתִ דֹוׁשָ ּתֹוָרתֹו ַהּקְ

ְנִעימֹות  ְוכּו'  ָמחֹות  ׂשְ "ׂשַֹבע  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ ִאיׁש  ל  ׁשֶ ְלַתְכִלית  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד 

יִמיְנָך ֶנַצח". ּבִ

ֱאֶמת ָלֶנַצח. ְבֵרי אֹוַהְבֶכם ּבֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ּנּו,  ָקה ִמּמֶ ִנים ַהְעּתָ ל ּפָ ֶרת ֶזה אֹו ַעל ּכָ ַלח ִאּגֶ ׁשְ ְכָנא ֵנרֹו ָיִאיר, ּתִ י ׁשַ ִני ַרּבִ ֲאהּוִבי ּבְ
י  ַאְנׁשֵ ְוֶנֶפׁש  ַנְפׁשֹו  ְלַהֲחיֹות  ָיִאיר  ֵנרֹו  ִיְצָחק  י  ַרּבִ ָאִחיָך  ִני  ּבְ ְלַיד  ין  ְלטּוְלְטׁשִ

ְחָמד  י ַהּנֶ לֹום ַרב ְלִבְנָך ְיִדיִדי ֶנְכּדִ ה, ְוׁשָ ַאֲהָבה ַרּבָ ם ּבְ לֹום ַרב ְלֻכּלָ ם. ְוׁשָ ר ׁשָ לֹוֵמנּו ֲאׁשֶ ׁשְ
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בּועֹות  ָ ל ַחג ַהּשׁ ַהּתֹוָרה ׁשֶ דֹול ּבְ ּגָ ה ָלֵאל ָהָיה לֹו ֵחֶלק  ִהּלָ ְחֶיה. ּתְ ּיִ מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְחָמן ׁשֶ

ְרֶצה. ם ִאם ּתִ ֵ ר ְלָך ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ר ֲאַסּפֵ ֲאׁשֶ ֶהָעַבר, ּכַ

רפד

עהִרין. ּמּוז תקצ"ט ְטׁשֶ ַרְך, יֹום ד' רֹאׁש ֹחֶדׁש ּתַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה. ּיִ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ַרב ׁשָ

ִני  י ּבְ ֲחִרית ְוֶנֱהֵניִתי ְמֹאד ְמֹאד ֶהֱחֵייָת ֶאת ַנְפׁשִ ת ׁשַ ִפּלַ י ַהּיֹום קֶֹדם ּתְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ֶרת  ִאּגֶ ׁשּום  י  ְלּתִ ִקּבַ לֹא  ֲעַדִין  י  ּכִ ְבָך,  ְלִמְכּתָ ֵעיִני  ְלָתה  ּכָ ְמֹאד  י  ּכִ ֲחִביִבי, 

ֲאִריכּות ִלְבֶרְסֶלב  ֶרת ּבַ י ִאּגֶ ַלְחּתִ אק ֲעַדִין לֹא ָהִייִתי. ּוְכָבר ׁשָ ְקֶרעִמיְנְטׁשָ י ּבִ ָך ּפֹה, ּכִ ֵמִאּתְ

ְמֹאד.  ְמֹאד  ְלָך  ְכָרִחים  ַהּמֻ ֱאֶמת  ִדְבֵרי  ּבְ ְקָצת  ם  ׁשָ י  ְוֶהֱאַרְכּתִ ֶהָעַבר,  ַלח  ׁשְ ד'  יֹום  ּבְ

ָבר  ָתָמא ּכְ ָך, ּוִמּסְ ְלחֹו ֵאֶליָך ְלַהֲחיֹות ַנְפׁשְ ָזֵרז ְלׁשָ ּיְ ְחֶיה ׁשֶ ּיִ ְכָנא ׁשֶ י ׁשַ ִני ַרּבִ י ֶאת ּבְ ְוִהְזַהְרּתִ

ם  ל ְלַקּיֵ ּדֵ ּתַ ִני ְיִדיִדי ְלִהׁשְ ֵהר ּבְ ֵהר ְוִהּזָ יב ֶנֶפׁש. ְוִהּזָ ְהֶיה ְלָך ְלֵמׁשִ ּיִ יִתי ַלה' ׁשֶ יַע ְלָיְדָך. ְוִקּוִ ִהּגִ

ֶמֶתג ָוֶרֶסן, ְלַבל  ָבה ּבְ ֲחׁשָ ר ְמֹאד ִלְתּפֹס ַהּמַ ּבֵ יֹוֵתר ְלִהְתּגַ י ִנְצָרְך ְלָך ּבְ ם, ּכִ תּוב ׁשָ ּכָ ֶ ַמה ּשׁ

ֶרְך  ֵמַהּדֶ נֹוָטה  ִהיא  ַעת  ַהּדַ ח  ֶהּסַ ְיֵדי  ַעל  ִלְפָעִמים  ִאם  ַוֲאִפּלּו  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ַלחּוץ  ֵלְך  ּתֵ

ִהיא ּתֹוָעה ָחִליָלה ְלֶרֶפׁש ָוִטיט ְוִלְמקֹומֹות  ׁשֶ ן ּכְ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ לֹום, ּוִמּכָ ַלחּוץ ַחס ְוׁשָ

ְזִריזּות  ּבִ ְלָתְפָסּה  ֵהר  ְלִהּזָ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ִהְרהּור  ְלֵאיֶזה  ְך  ׁשֵ ְלִהּמָ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ִפים  ֻטּנָ ַהּמְ

בּוַע זֹאת, אֹו ֵאיֶזה  ׁשָ גֹון ֵאיֶזה ִסְדָרא קֹוִרין ּבְ ּתֹוָרה. ּכְ ר ַלֲחׁשֹב ּבַ ׁשָ ֶרְך ַהּיָ ּוְלַהּטֹוָתּה ֶאל ַהּדֶ

ְטָתה  ּנָ ן ְוִעְסְקָך. ַרק ְלָעְקָרּה ֵמָהַרע ׁשֶ א ּוַמּתָ ָסמּוְך, אֹו ֲאִפּלּו ְלַמּשָׂ ַמְדּתָ ּבְ ּלָ ַבר ּתֹוָרה ׁשֶ ּדְ

ֵני  ׁשְ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ִמיד.  ּתָ ְרצֹונֹו  ּכִ ְלַהּטֹוָתּה  ָהָאָדם  ַיד  ּבְ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ י  ּכִ ֵאָליו. 

ָבה ַהּטֹוָבה, ֶזה ֵמֲחַמת  ֲחׁשָ תֹוְך ַהּמַ ְרחֹו ּבְ ַעל ּכָ ְתָעֶרֶבת ּבְ ּמִ ְדֶמה ׁשֶ ּנִ בֹות ַיַחד. ְוִאם ׁשֶ ַמֲחׁשָ

ֵני  ׁשְ ֵאין  ׁשֶ ֱאֶמת,  ֶזה  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ֲאָבל  ֵער.  ְלׁשַ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ִריַחת  ּפְ עֶֹצם 

ִנים. בּועֹות ִלְפֵני ֵאיֶזה ׁשָ ׁשָ ה ּבְ ֶזה ַהְרּבֵ ְרנּו ּבָ ּבַ ׁשּום ֹאֶפן. ּוְכָבר ּדִ ַיַחד ּבְ בֹות ּבְ ַמֲחׁשָ

ָאָדם  ל  ּכָ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָבה  ְרּכָ ַהּמֶ ִעְנַין  ּבְ ה  ִמּזֶ ר  ְלַדּבֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעָזרּונּו  ה  ְוַעּתָ
ַער  ׁשַ ֲעֵרי ִצּיֹון ּבְ ׁשַ ס ּבְ ְדּפַ ה ַהּנִ ִפּלָ ַהּתְ אֹוְמִרים ּבְ מֹו ׁשֶ ִכיָנה, ּכְ ְ ָבה ַלּשׁ ִלְהיֹות ֶמְרּכָ

ְמבָֹאר  ּכַ ָבה  ֲחׁשָ ּמַ ּבַ לּוי  ּתָ ְוַהּכֹל  ַאְחָרא.  ִסְטָרא  ּדְ בֹות  ֶמְרּכָ ֵיׁש  ּה  ּוְכֶנְגּדָ ֶפׁש.  ַהּנֶ ּקּון  ּתִ

ה ֶאת  ה, ְוַתֲעׂשֶ ֵהל ִמּזֶ ְתּבַ ה, ַאל ּתִ ֶזה ִמְלָחָמה ֲעצּוָמה ַוֲאֻרּכָ י ֵיׁש ּבָ "ל. ְוִאם ּכִ ִבי ַהּנַ ִמְכּתָ ּבְ

ה  ַהְרּבֵ ְמבָֹאִרים  ְוֵהם  ָבר,  ִמּכְ ְרנּו  ּבַ ּדִ ׁשֶ ָהֵעצֹות  ְרֵכי  ּדַ ָכל  ּבְ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ָך  ּלְ ׁשֶ
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תּוב  ּכָ ָלל. ּוְכמֹו ׁשֶ ֵחד ּכְ ָלל ְוִלְבִלי ְלִהְתּפַ ל ְלַאֲחָריו ּכְ ּכֵ ים. ֵהן ִלְבִלי ְלִהְסּתַ דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ ּבִ

ָוֶרֶסן  ֶמֶתג  ּבְ ק. ְוֵהן ְלָתְפָסּה  ּלֵ ְסּתַ יָלא ּתִ ּוִמּמֵ ת ְלָך  ִיְכּפַ ֲעֹמד ֶהָעֵרל ְוכּו', ְולֹא  ַוּיַ ִסיָמן ע"ב(  )ּבְ

מֹו  ׁש. ּכְ ַעם ַמּמָ ָכל ּפַ רֹום ּבְ ה, ְוִלְתלֹות ֵעיָניו ַלּמָ ַרְך ַעל ֶזה ַהְרּבֵ ם ִיְתּבָ ֵ ְוכּו', ְוֵהן ִלְצעֹק ְלַהּשׁ

בֹות  ִחיַנת ֶמְרּכָ ֵהם ּבְ חּור ְוכּו', ׁשֶ ׁש ֵמאֹות ֶרֶכב ּבָ אּו ֵעיֵניֶהם ְוָראּו ׁשֵ ׂשְ ּנָ ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ָעׂשּו ִיׂשְ ׁשֶ

ְוָרְדפּו  ְסעּו  ּנָ ׁשֶ ִמְצַרִים,  ֻזֲהַמת  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ה,  ַהְמַדּמֶ ְלּבּול  ּבִ ל  ׁשֶ ַאְחָרא  ִסְטָרא  ּדְ

יָראּו ְוכּו'. ְוָהֵבן ֵהיֵטב ַמה  ה ָאַמר ָלֶהם ַאל ּתִ ְצֲעקּו ְמֹאד ֶאל ה'. ּוֹמשֶׁ ָאז ַוּיִ ַאֲחֵריֶהם ׁשֶ

ּיֹוֵצא  ׁשֶ ה,  ַהְמַדּמֶ ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ְחּבּולֹות  ַהּתַ ל  ִמּכָ ֵחד  ְלִהְתּפַ ִלְבִלי  "ל  ַהּנַ ִבי  ִמְכּתָ ּבְ י  ַתְבּתִ ּכָ ֶ ּשׁ

י  ּכִ ה,  ְפַחד ִמּזֶ יָרא ְוַאל ּתִ קֹולֹו, ַאל ּתִ חֹור ְוכּו' ּוַמְרִעים ּוְמַלְבֵלב ּבְ ְוָלָבן ְוׁשָ סּוס ָאדֹם  ּבְ

ה ְוכּו'.  ָ ְקֻדּשׁ ָבה ּדִ ֶמְרּכָ ֶנְגּדֹו ּבְ ֶאה ּכְ ְך ִמְתּגָ ָכל ֶזה ְוכּו', ְוַאַחר ּכָ ֶנְגּדֹו ּבְ ַרְך יֹוֵצא ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ְך ִמְדָרׁש  דֹוָלה ה' ֱאלִֹקים ָנַתן ִלי ְלׁשֹון ִלּמּוִדים, ָלַדַעת ְלָבֵאר ּכָ ֶחְמָלתֹו ַהּגְ ּבְ ֵרינּו ׁשֶ ַאׁשְ

ַבׁש ְוכּו'  ֹאב ְוִלינֹק ְמַעט ּדְ ָזִכיִתי ִלׁשְ ֶ א ְלָכל ָאָדם. ְוַהּכֹל ַעל ְיֵדי ַמה ּשׁ ֶזה ְלֵעָצה ּוְלֻעְבּדָ ּכָ

דֹול. כֹחֹו ַהּגָ ה. ְוַהּכֹל ַרק ּבְ דֹוׁשָ ת ּתֹוָרתֹו ַהּקְ ַ ִמּצּוף ִאְמֵרי נַֹעם ְקֻדּשׁ

ַבר ָעֵלינּו  לֹוֵמנּו, נֹוָראֹות ִנְפֵלאִתי ְוכּו', ַחְסּדֹו ּגָ י ׁשְ ִני ֲחִביִבי ְוָכל ַאְנׁשֵ ָמה ֹאַמר ְלָך ּבְ
ר ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר. ּוְכָבר  אְסט ]ַהּדַֹאר[ ִאי ֶאְפׁשָ ֶוֱאֶמת ה' ְלעֹוָלם. ּוֵמֲחַמת ְנִחיַצת ַהּפָ

ת  ָרׁשַ ת ּפָ ּבַ ׁשַ ָבר ָהִייִתי ּבְ ה ָלֵאל ּכְ ִבי ָהִראׁשֹון ֵסֶדר ְנִסיָעִתי ָאז. ּוְתִהּלָ ִמְכּתָ י ָלֶכם ּבְ ְרּתִ ִסּפַ

ער  ּבֶ ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ִתיק  ַהּוָ ְיִדיֵדינּו  ִעם  ֶמעְדֶוועִדיְבֶקא  ה  ְקדֹוׁשָ ה  ְקִהּלָ ּבִ ֶהָעַבר  ַלח  ׁשְ

ים  ּיִ ֲאִמּתִ ִלְדָבִרים  ם  ַנְפׁשָ ְלָתה  ּכָ ְמֹאד.  ְמֹאד  ַחי  ְלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ם  ַנְפׁשָ ְוֶהֱחֵייִתי  ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ

אִתי  ּבָ ְוֶאְתמֹול  ה.  ֵמַהְרּבֵ ְמַעט  ְפָלא  ַהּנִ ַחְסּדֹו  ּבְ ָאְזָנם  ֶאת  יִתי  ּלִ ּגִ ׁשֶ ְוִנְפָלִאים  ְונֹוָרִאים 

ם  ֵ ַהּשׁ ם,  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ִאם  ָמָחר  אֹו  ַהּיֹום  אג  ִלְקֶרעִמיְנְטׁשַ ִלְנסַֹע  ה  ַעּתָ מּוָכן  ַוֲאִני  ם.  ָ ִמּשׁ

ם,  ב ׁשָ ה ֶאְתַעּכֵ ּמָ מֹו. ְוֵאיִני יֹוֵדַע ּכַ ֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ׁשְ ֶדֶרְך ֱאֶמת, ַיְנֵחִני ְבַמְעּגְ ַרְך ַיְנֵחִני ּבְ ִיְתּבָ

ת  ּבָ ׁשַ ם ּבְ ם ּגַ ב ׁשָ ֶאְתַעּכֵ ן ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ יְטׁשֹוב. ַעל ּכֵ ְרּדִ א ִמּבַ י ֶאְפַרִים ֲעַדִין לֹא ּבָ י ַרּבִ ּכִ

ְבָך  ִמְכּתָ ם  ׁשָ ל  ֲאַקּבֵ ׁשֶ ּכְ ם  ָ ִמּשׁ ם  ּגַ יְבָך  ַלֲהׁשִ ְוֶאְרֶאה  ם.  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ִאם  ַאֲחָריו,  ׁשֶ ִני  ֵ ַהּשׁ

ם. ַלְחּתָ ְלׁשָ ָבר ׁשָ ּכְ ׁשֶ

ה ְוכּו',  תֹוָרה ּוְתִפּלָ קּות ּבְ ְמָחה ְוִהְתַחּזְ ׂשֹון ְוׂשִ לֹום ְוׂשָ ים ְוׁשָ ה ֵאין ְלַהֲאִריְך. ְוַחּיִ ָיֵתר ִמּזֶ
ָאִביָך  ְוֶנֶפׁש  ם  ַנְפׁשָ ּכְ ֵאֵלינּו  ְלִוים  ַהּנִ ּוְלָכל  ְיִדיִדי  ִני  ּבְ ְלָך  ּוְבָרָכה  טֹוָבה  ַפע  ְוׁשֶ

ֱאֶמת ָלֶנַצח. ְואֹוַהְבֶכם ּבֶ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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רפה

ת תקצ"ט ְקָראָקא. ַרְך, אֹור ְליֹום ד' ֻחּקַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

יֹוְצֵאי  ל  ּכָ ִעם  ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ִיְצָחק  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ְוכּו'  ִני  ָהַרּבָ ֲחִביִבי  ִני  ּבְ ֲאהּוִבי  ִלְכבֹוד  לֹום  ׁשָ

ְחיּו. ּיִ ֲחָלָציו ׁשֶ

ת  ּבַ עהִרין. ְוָהִייִתי ּפֹה ַעל ׁשַ ׁשֶ י יֹום ֶהָעַבר ְלֵעת ֶעֶרב ִמּטְ ְלּתִ ַלח ְלֹפה ִקּבַ ׁשְ בֹו ַהּנִ ִמְכּתָ
ְבֵרי  ּדִ ְרנּו  ּבַ ּדִ ֶ ּשׁ ַמה  ּוְלָבֵאר  ָנכֹון.  ַעל  ַהּכֹל  ָהָיה  ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ ֶהָעַבר,  קֶֹדׁש 

י  ְיִדיֵדינּו ַרּבִ לֹום  ׁשָ ּבְ א  ּוְביֹום ג' ֶהָעַבר ְלֵעת ֶעֶרב, ּבָ ֶדה.  ֵני ַהּשָׂ ּפְ ר ַעל  ּתֹוָרה, ִאי ֶאְפׁשָ

ם  ֵ יֹום ָמָחר ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ יר ]ָנָהר[ ּבְ ֶנעּפִ ְרֶאה ֶאֱעבֹר ֶאת ַהּדֶ ֶאְפַרִים ֵנרֹו ָיִאיר, ּוְכִפי ַהּנִ

ְמֹאד  ָחָזק  ְרצֹוִני  ה  ְוִהּנֵ לֹום.  ְלׁשָ יֹוִליֵכִני  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ אג.  ְקרּוִמיְנְטׁשַ ת  ְקִהּלַ ּבִ ּבֹות  ִלׁשְ

ִבים  ִמְכּתָ ֵני  ׁשְ ּבִ ְקָצת  י  ֶהֱאַרְכּתִ ָבר  ּכְ ַאְך  ֶפׁש,  ַהּנֶ ֶאת  יִבין  ׁשִ ַהּמְ ֱאֶמת  ִדְבֵרי  ּבְ ְלַהֲחיֹותֹו 

ֶרת ְלָמָחר, ַעל  ִליַחת ָהִאּגֶ ב ׁשְ ּלֹא ִיְתַעּכֵ ֵדי ׁשֶ ִאיׁשֹון ַלְיָלה ּכְ ַהּקֹוְדִמים. ְוָכֵעת ֲאִני ּכֹוֵתב ּבְ

ֵני  ׁשְ י ּבִ ַתְבּתִ ּכָ ֶ ם ְוֵליֵלְך ִעם ַמה ּשׁ ה ְלַקּיֵ ְזּכֶ ּתִ ָך ׁשֶ ַרְך ְיַזּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ר ְלַהֲאִריְך. ַהּשׁ ן ִאי ֶאְפׁשָ ּכֵ

ֲאִני  ר  ֲאׁשֶ ְלָבִבי,  ּבִ ר  ֵמֲאׁשֶ ָקֶצה  ֶאֶפס  מֹו  ּכְ ָרה  ֲאַסּפְ י  ָאַמְרּתִ ְוִאם  ַהּקֹוְדִמים.  ִבים  ִמְכּתָ

ל  ְמָחה ַעל ּכָ ׂשִ ַרְך ּבְ ק ּוְלהֹודֹות לֹו ִיְתּבָ ה ָאנּו ְצִריִכים ְלִהְתַחּזֵ ה ְוַכּמָ ּמָ ָכל ֵעת ּכַ רֹוֶאה ּבְ

ּתֹוָקא ]ְרפּוָאה  ְ ָתא ִמּשׁ ִמּלְ א ּדְ נּו ְלַהְפִליא, ִיְקְצרּו ֲהמֹון ְיִריעֹות. ַסּמָ ה ִעּמָ ר ָעׂשָ ַהֶחֶסד ֲאׁשֶ

ִניָת  ּקָ ית ׁשֶ ּלִ ִני ֵמַהּטַ ַתְבּתָ ְוהֹוַדְעּתַ ּכָ ה ׁשֶ ּמֶ י, ּבַ ה ָלֵאל ֶהֱחֵייָת ֶאת ַנְפׁשִ ּתֹוק[. ּוְתִהּלָ ה ִלׁשְ ַלּפֶ

יָך ה',  ְדלּו ַמֲעׂשֶ ים. ַמה ּגָ דֹוׁשִ ת ִמְצַות ִציִצית ַהּקְ ַ י ְלָך ֵמִעְנַין נֹוְראֹות ְקֻדּשׁ ַתְבּתִ ּכָ ּיֹום ׁשֶ ּבַ

ְמָחה ַעל ֶזה,  י ַהּשִׂ ְלּתִ ן ֲעִתידֹות. ִהְגּדַ ה ְיכֹוִלין ְלַכּוֵ דֹוׁשָ ֱאֶמת ִמּתֹוָרתֹו ַהּקְ ִרים ּבֶ ַדּבְ ּמְ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ

י ְוכּו'. ח ִלּבִ ּמַ ִני ְוׂשַ ָך ָלֶזה. ֲחַכם ּבְ ר ָנַתּתָ ִלּבְ ְפָרט ַעל ֲאׁשֶ ּבִ

רפו

ֶרְסֶלב. ַרְך, יֹום ד' ֵעֶקב תקצ"ט ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ְוכּו', מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. ִני ֲחִביִבי, ָהַרּבָ ים ַלֲאהּוִבי, ּבְ לֹום ְוַחּיִ ׁשָ

אי  ּוְבַוּדַ ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ ְנָך  ּבִ ת  י ִמּקֶֹדם ֵמֲחִליׁשַ ַמְעּתִ ׁשָ ּוְכָבר  ָעה זֹאת.  ׁשָ ּבְ י  ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ַמִים  ָ ֵלָמה ִמן ַהּשׁ ַלח לֹו ְרפּוָאה ׁשְ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ְקָוה  ַצֲערֹו הּוא ַצֲעִרי, ַאְך ַלה' ַהּתִ

ים  ַנאי ַמְסּכִ ְדָבַרי ֵאין ַהּפְ ֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף ְוכּו'. ּוְלַהֲחיֹוְתָך ּבִ ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה ְרפּוַאת ַהּנֶ

י  י ִעם ַאְנׁשֵ ַהּיֹום ָחַזְרּתִ ִני ֲחִביִבי, ׁשֶ ע ּבְ ְהיֹוְתָך ּפֹה. ַאְך ּדַ ה ּבִ ְרנּו ַהְרּבֵ ּבַ ָבר ּדִ ם ּכְ ֵעת, ּגַ ּכָ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי רפזִמְכּתְ ְּתְמִמתכב ֵב ת י סי ז"

ְלנּו  ּצַ ּנִ ה ׁשֶ ּמֶ ָכל יֹום ָויֹום, ּבַ ֹמַח ְמֹאד ְמֹאד ּבְ ָראּוי ָלנּו ִלׂשְ ֶזה ׁשֶ ה ּבָ י ַהְרּבֵ ְרּתִ לֹוֵמנּו, ְוִדּבַ ׁשְ

ין  יׁשִ ְרּגִ ּמַ ֶ ּשׁ ְקָוֵתנּו ָלֶנַצח. ְוָכל ַמה  ּתִ ר ַרק הּוא  ֶזה ֲאׁשֶ ּכָ ד ַעל אֹור ֱאֶמת  ְהיֹות ִמְתַנּגֵ ִמּלִ

ׂשֹון יֹוֵתר,  ְמָחה ְוׂשָ ָבר ְלׂשִ גּוף ָוֶנֶפׁש ּוַפְרָנָסה ְוכּו', ְצִריִכין ַלֲהֹפְך ַהּדָ יֹוֵתר ָצרֹות ְלָבבֹו ּבְ

ְהיֹות  ֵצל ִמּלִ ֶזה, ְלִהּנָ ֶזה ִבְמִרירּות ּכָ ָלאֹות ּכָ ל עֹוֵבר ְנֵוה ַהּתְ ַהּצֵ י ֵכן ָזִכיִתי ּבְ י ַאף ַעל ּפִ ּכִ

תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָעְלָמא,  ּדְ ְמִרירּוָתא  יק  ַמְמּתִ ַרק הּוא  ר  ֲאׁשֶ ְוִתְקָוֵתנּו.  ַחּיּוֵתינּו  ַעל  ד  ִמְתַנּגֵ

יֹום  ָעִמים ּבְ ה ּפְ ּמָ ם ּכַ דֹוׁש )ויחי ח"א דף רמא:( ִאְלָמֵלא ִמְלָחא ְוכּו'. ּוְצִריִכין ַלֲחזֹר זֹאת ּגַ ּזַֹהר ַהּקָ ּבַ

ּוִבְפָרט  נּו.  ִעּמָ ַהֶחֶסד  ַעל  ּבַ ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ַהֶחֶסד  ל  ּכָ ַעל  ֶהָעָבר  ְוִלְהיֹות מֹוֶדה ַעל  ֶאָחד, 

ֶפׁש ָלֶנַצח ְוכּו'  ין ֶאת ַהּנֶ ִעיִמים ַהְמַחּיִ ַבׁש ֲאָמָריו ַהּנְ ם ָזִכינּו ִלְטעֹם ְמַעט ִמּצּוף ּדְ ִכינּו ּגַ ּזָ ׁשֶ

ן ְוָכל  ּכֵ ל ׁשֶ ינּו, ִמּכָ ּיֵ ה ֲחָדא ֵמֶהם ּדַ ָמע ִמּלָ א ְלִמׁשְ ְוכּו'. ִאְלָמֵלא ָלא ָאֵתיָנא ְלָעְלָמא ֶאּלָ

ִים נֹוַכח  ּמַ ּפְֹך ִלּבֹו ּכַ א, ְוִלׁשְ ם ִלְכנֹס ִלְצעֹק ַעל ְלַהּבָ ן ְוכּו' ְוכּו'. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְיכֹוִלים ּגַ ּכֵ ׁשֶ

ר ַלֲחזֹר  ן. ַאְך ָהִעּקָ ּבָ ֲעַדִין ַרֲחָמיו ֵאֵלינּו ַוֲעַדִין ֲחִביבּוָתּה ּגַ ָאנּו רֹוִאים ׁשֶ ֵני ה', ֵמַאַחר ׁשֶ ּפְ

ִלים,  י ַרֲחָמיו לֹא ּכָ ה' ּכִ יׂש ּבַ קּות. ׂשֹוׂש ָנׂשִ ר ַהִהְתַחּזְ הּוא ִעּקַ ְמָחה ׁשֶ ַעם ֶאל ַהּשִׂ ָכל ּפַ ּבְ

ַטְחנּו  ּבָ ּבֹו  ְוכּו',  ַרְך  ִיְתּבָ ַרֲחָמיו  ֲעָזרּונּו  ה  ֵהּנָ ר. ַעד  ִמְסּפָ ֵאין  ָעִמים  ּפְ ָרִאינּו  ָבר  ּכְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ יֵתנּו, ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ַאל ַיַעְזֵבנּו ָלֶנַצח ְוֵיִטיב ַאֲחִריֵתנּו ֵמֵראׁשִ ׁשֶ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך. ָנָתן ִמּבְ ּדִ

ִתיק מֹוֵרנּו  ה ּוְרִחיְמָתן ֲעִזיָזא. ּוִבְפָרט ִליִדיִדי ַהּוָ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
ִלְבָרָכה.  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  ֶנֶכד  ָיִאיר,  ֵנרֹו  ַנְחָמן  ָהַרב 

ֶאל  ּוָפִנים  ְמֵהָרה  ַיַחד  ְלִהְתַוֵעד  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ן  ִיּתֵ ִמי  ֵמִאּתֹו.  לֹום  ׁשָ ת  ִריׂשַ ּפְ י  ְלּתִ ִקּבַ ֶאְתמֹול 

ר הּוא טֹוָבתֹו ָלֶנַצח. ר, ֲאׁשֶ ִנים ְנַדּבֵ ּפָ

רפז

ַרְך, יֹום א' ְרֵאה תקצ"ט. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

י  ָיַדְעּתִ ָבר  ּכְ ֲאָבל  ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ ְנָך  ּבִ ת  ֵמֲחִליׁשַ ְמֹאד  דֹול  ּגָ ְוַצֲעִרי  ַהּיֹום,  י  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ
ַלח  ַעל ָהַרֲחִמים ִיׁשְ ַמִים. ּבַ ָ ּשׁ ּבַ י ִאם ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ֵען ּכִ ָ ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ ׁשֶ

ָרֵאל.  ָאר חֹוֵלי ִיׂשְ תֹוְך ׁשְ ֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף ּבְ ַמִים ְרפּוַאת ַהּנֶ ָ ֵלָמה ִמן ַהּשׁ לֹו ְרפּוָאה ׁשְ

ִוד  י ּדָ י ַרּבִ ַמע ִמּפִ א. ְוִיׁשְ ּתָ ּבְ י הּוא ָסמּוְך ְלַאּפּוֵקי ׁשַ יבֹו, ּכִ ה ַלֲהׁשִ ְלׁשֹוִני ִמּלָ ְוָכֵעת ֵאין ּבִ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי רפחִמְכּתְ

<חודש>

תכג ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

ְרנּו  ּבַ ּדִ ֶ ר ְלָך ְקָצת ַמה ּשׁ ר ְיַסּפֵ ת ֶהָעַבר. ְוֶאְפׁשָ ּבַ ׁשַ ֵמִחים ּבְ ה ָלֵאל ָהִיינּו ׂשְ ִהּלָ ּתְ ֵנרֹו ָיִאיר ׁשֶ

ָך ְקׁשּוָרה  ִאיׁש ֶאָחד ְוַנְפׁשְ נּו ּכְ ּלָ י ּכֻ יׁשּוָעֵתנּו. ּכִ ַמח ּבִ ׂשְ ה ּתִ יׁשּוַעת ַחְסּדֹו, ְוַגם ַאּתָ ּבֹו ּבִ

ְתִחיל ְלָהִכין ַעְצֵמנּו  ּנַ ק ְלָבֵבנּו ׁשֶ ַרְך ְיַחּזֵ ם ִיְתּבָ ֵ תֹות ְוָיִמים טֹוִבים. ַהּשׁ ּבָ ׁשַ ְפָרט ּבְ נּו, ּבִ ַנְפׁשֵ ּבְ

ָראּוי. ת ֱאלּול ּכָ ַ ל ְקֻדּשׁ ְלַקּבֵ

ִמיד. ָך ּתָ ֹמַע ַהּטֹוב ֵמִאּתְ ה ִלׁשְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם ְוכּו'. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

רפח

ֶרְסֶלב. ם, יֹום א' רֹאׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול תקצ"ט ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ לֹום ִלְבִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ ׁשָ

י  ַדְרּכִ י ָהִייִתי ָחלּוׁש ְקָצת ּכְ ה, ּכִ ִפּלָ י ֲעַדִין ַהּתְ ַמְרּתִ ה, ַוֲאִני לֹא ּגָ י ַעּתָ ְלּתִ בֹו ִקּבַ ִמְכּתָ
ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ י  ְלּתִ ִקּבַ ָבר  ּכְ ׁשֶ ַדע  ּתֵ ֵעת  ּכָ ִתי.  ְתִפּלָ ּבִ י  ְוִנְתַאַחְרּתִ ת,  ּבָ ׁשַ ַאַחר 

יֹום,  ֲחצֹות  ַאַחר  ָמָחר  יֹום  ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ִאם  ִלְנסַֹע  י  ּוְבַדְעּתִ ֵמָחָדׁש,  ְרִטיס[  ]ּכַ יֶלעט  ּבִ

ַח  ּטֵ ּתַ ְלִהׁשְ ע  ֶאּסַ ׁשֶ ְלָמקֹום  ע  ִלּסַ ַחְסּדֹו,  ּבְ ִלי  ַיֲעזֹר  ַוה'  יֹוֵתר.  ב  ְלַעּכֵ ִלְבִלי  ָחָזק  י  ְוַדְעּתִ

יַע, ֲאָבל ֶזה ֲאִני  ָבר ַמּגִ ָלל עֹוד ַעד ֵהיָכן ַהּדָ ֱאֶמת ֵאיִני יֹוֵדַע ּכְ ר ּבֶ ח, ֲאׁשֶ ּטַ ּתַ ֶאׁשְ ָמקֹום ׁשֶ ּבְ

ּוִבְפָרט ַעל רֹאׁש  ָכל ֵעת,  ּבְ ם  ְלׁשָ ע  ִלּסַ ָצִריְך  ֲאִני  ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ֵברּור  ּבְ יֹוֵדַע 

ָכל ּכִֹחי,  ק ֶאְתֶכם ּבְ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ְוָהָאיֹם ְמֹאד ְמֹאד. ְוַגם ֲאִני ָצִריְך ְלעֹוֵרר ּוְלַחּזֵ ָנה ַהּקָ ָ ַהּשׁ

יֶכם ְוכּו' ְוכּו'. ְוִאם  י הּוא ַחּיֵ ם ּכִ ן ִלְהיֹות ׁשָ ם ּכֵ ְזּכּו ּגַ ּתִ עֹוָלם, ׁשֶ ּבָ ּבּוֵרי ֱאֶמת ׁשֶ ָכל ִמיֵני ּדִ ּבְ

ְפָרט ַעל רֹאׁש  ה ְלַהְתִחיל ֵמָחָדׁש, ּבִ ה, ֲאָבל ְצִריִכין ַעּתָ ם יֹוְדִעים ְקָצת ִמּזֶ ָבר ַאּתֶ י ּכְ ּכִ

ֶזה, ַאְך ֵאין  ר ּבָ ה ְמֹאד ְמֹאד ְלַדּבֵ ה ַהְרּבֵ ׁשּות ְלטֹוָבה. ְוֵיׁש ַהְרּבֵ ר ַהִהְתַחּדְ ָאז ִעּקַ ָנה ׁשֶ ָ ַהּשׁ

ל  ּלֵ י ְלִהְתּפַ ָעַמְדּתִ י, ְוַהּכֹל קֶֹדם ׁשֶ ְלּתִ ַכי ִקּבַ י ָמְרּדְ ב ֵמַרּבִ ְכּתָ יק. ְוַגם ַהּמִ ָיר ַמְסּפִ ַנאי ְוַהּנְ ַהּפְ

ָהֵעֶגל  ל רֹאׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול, ִעם ֶאָחד ָזהּוב, ּוְקִריִתיו ֵהיֵטב. ְוהֹוִדיעּו ִלי ׁשֶ ת מּוָסף ׁשֶ ִפּלַ ּתְ

ן. ם ּכֵ ְתַקּיֵ ּיִ ן ֲחָלָבּה. ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ּתֵ ָרה ּתִ ַהּפָ ֶנֱאַבד, ּוְצִריִכים ַרֲחִמים ׁשֶ

ר ַעל  ַכּפֵ ָרה ּתְ ַהּפָ נּו הּוא ֵמֵחְטא ָהֵעֶגל ְוָאנּו ְצִריִכים ׁשֶ ל ָצרֹוֵתינּו ּוְמִריַרת ַנְפׁשֵ ְוִהּנֵה ּכָ
ה  ה ָחָלב. ְוִהּנֵ ר ְוַנֲעׂשֶ ם ֶנְעּכָ ְהֶיה ּדָ ּיִ ֵדי ִלְזּכֹות ׁשֶ "י. ְוַהּכֹל ּכְ ִ ֵרׁש ַרּשׁ ּפֵ מֹו ׁשֶ ָנּה ּכְ ּבְ
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ָראּוי, ָהָיה  ן ּכָ א ּוַמּתָ ּשָׂ ִפָיאְווֶקיס ]ַעלּוקֹות[, ְוִאם ְזִכיֶתם ַלֲעׂשֹות ַהּמַ ה ּבְ ם ַעד ֵהּנָ ְסַחְרּתֶ

הּוא ָממֹון  ְך ְלָדם ָטהֹור ׁשֶ ְתַהּפֵ ּיִ ׁשֶ ֶכם ַעד  ִקְרּבְ ּבְ ם ָהַרע ׁשֶ ָיאְווֶקיס יֹוִציאּו ּדָ ַהּפִ ָראּוי ׁשֶ

א ֳחִלי  ָכם, ּבָ ה ְלַזּכְ ׁשֶ ּקָ ִמים ׁשֶ ְלּבּוֵלי ַהּדָ ָמע. ּוִמּבִ י ַמׁשְ ְרּתֵ ִמים ּתַ י ּדָ ָרֵאל, ּכִ ר ָממֹון ִיׂשְ ׁשֵ ּכָ

ְרָנָסה ְוָכל  ת ַהּפַ ֶרת[ ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ְוָכל ִמיֵני חֹוַלַאת ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ְוָכל ִטְרּדַ אְזִלין ]ַחּזֶ ַהּמָ

ה ָצִריְך  ל ֶזה ַאּתָ ֵעת, ַעל ּכָ ים ּכָ ׁשִ ם ְמַבּקְ ר ַאּתֶ ִמים ֲאׁשֶ ִפיכּות ּדָ ֲחלֶֹקת ּוִבְזיֹונֹות ּוׁשְ ַהּמַ

ְרפּואֹות  ּבֹוֵרא  ָהַרֲחִמים  ַעל  ּבַ ְמֵהָרה,  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ְלֵאיָתנֹו  ְנָך  ּבִ ֲחזֹר  ּיַ ׁשֶ דֹוָלה,  ּגְ ִליׁשּוָעה 

א, ְוַהּכֹל ְצִריִכים ִליׁשּוַעת  ֵצל ַעל ְלַהּבָ ׁש ְלִהּנָ ַכי ְמַבּקֵ י ָמְרּדְ ֲאלֹוֶתיָך ְמֵהָרה. ְוַרּבִ א ִמׁשְ ְיַמּלֵ

ָרֵאל ְלטֹוָבה. ֲאלֹות ִיׂשְ ל ִמׁשְ א ה' ּכָ ֱאלֵֹהינּו, ְיַמּלֵ

ּקּון ַעל ְיֵדי  ָמאִלי. ְוַהּתִ ָחָלל ַהּשְׂ ּבֶ ם ׁשֶ הּוא ְלַהְכִניַע ַהּדָ נֹות ֱאלּול ׁשֶ ּוָ ְוָכל ֶזה הּוא סֹוד ּכַ
ַמה  ם  ּגַ י  ּכִ ְצָדִדים.  ה  ּמָ ִמּכַ ִמים  ּדָ ִפיכּות  ּוׁשְ ְזיֹונֹות  ּבִ ִלְסּבֹל  ְלדֹם,  ם  ִמּדָ ְך  ַהּפֵ ּיְ ׁשֶ

ם ֶזה  ְקָוה, ּגַ לֹום ָאֶפס ּתִ לֹום ַחס ְוׁשָ ִאּלּו ַחס ְוׁשָ ֵעיֵני ַעְצמֹו, ְוִנְדֶמה לֹו ּכְ ל ֶאָחד ּבְ ח ּכָ ּנָ ּמֻ ֶ ּשׁ

לֹום לֹא ִיְהֶיה ִלי  ִריִכין ִלְסּבֹל ַהּכֹל, ְוַיֲעבֹר ָעַלי ָמה. ְוִאם ַחס ְוׁשָ ּצְ ִמים ׁשֶ ִפיַכת ּדָ ִחיַנת ׁשְ ּבְ

ּתֹוֵקק ַרק ְלָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו,  י ֵכן ָהֱאֶמת הּוא ֱאֶמת. ַוֲאִני ָחֵפץ ּוִמׁשְ א, ַאף ַעל ּפִ עֹוָלם ַהּבָ

ַעל  יחּו  ַיּנִ ְוַהֲחָרִסים  ָהָאֶרץ,  ַעל  ב  ּכַ ִלׁשְ ְוַהֶהְכֵרַח  ִתי,  ֻקּדָ ּפְ יֹום  ָיבֹוא  סֹוף  ל  ּכָ סֹוף  י  ּכִ

ה  י הּוא ֶחְרּפָ ה ְותֹוֵלָעה. ְוִאם ּכִ ה ָעָפר ִרּמָ ֶבר, ְוִיְהֶיה ַנֲעׂשֶ ַהּקֶ ה ּבְ ּלֶ ָהֵעיַנִים, ְוַהּגּוף ִיְתּבַ

ּיֹוְדִעים ָחְכמֹות ְוכּו',  יו ֲחָכִמים ׁשֶ ה ַעְכׁשָ ְתַרּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ה, ּוִבְפָרט ּכְ ר ִמּזֶ ה ְלַדּבֵ ְוֵלָצנּות ַעּתָ

ֶקר ְוָכָזב  ל סֹוד ָחְכמֹות ֵאּלּו. ֲאָבל ֵהם ׁשֶ י ּכָ ַדְעּתִ ּיָ י ׁשֶ ִהְפִליא ַחְסּדֹו ִעּמִ ם ׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ ַאְך ּבָ

י ֵכן ָחִליָלה  ּבֹון ְוכּו', ֲאָבל ַאף ַעל ּפִ ין ְוֶחׁשְ ן ּדִ ל סֹוף ַהֶהְכֵרַח ִלּתֵ ף ְוכּו', ְוסֹוף ּכָ ֶהֶבל ִנּדָ

ִקי  ֲהָלָכה ּבָ ִקי ּבַ ִחיַנת ּבָ הּוא ּבְ נֹות ֱאלּול ׁשֶ ּוָ ל ּכַ ִביל ֶזה. ְוֶזה ּכָ ׁשְ ֵעיֵני ַעְצמֹו ּבִ ְוָחִליָלה ִלּפֹל ּבְ

ִחיַנת ָעֵיל ְוָנִפיק.  , ּבְ ּךָ אֹול ִהּנֶ יָעה ׁשְ ה ְוַאּצִ ם ָאּתָ ַמִים ׁשָ ק ׁשָ ׁשֹוב. ִאם ֶאּסַ ִקי ּבְ ָרצֹוא ּבָ ּבְ

"ל ּכֹוֵתב ִלי  ַכי ַהּנַ י ָמְרּדְ ֶזה. ְוַרּבִ ק ּבָ ה ְצִריִכין ְלִהְתַחּזֵ ה ְוַכּמָ ּמָ ֶזה ּכַ ְרנּו ּבָ ּבַ ה ּדִ ה ְוַכּמָ ְוַכּמָ

ֵתַדע  ה.  ִרּיָ ּבְ ְלָכל  י  ַחּיֵ ַבְקּתָ  ׁשָ לֹא  ן  ּכֵ ִאם  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְקָוה  ּתִ ָאֶפס  ׁשֶ לֹו  ִנְדֶמה  ֲעַדִין  ׁשֶ

ֱאלּול  נֹות  ַכּוָ ּבְ ַעְצָמן  ְלַהֲחיֹות  ְצִריִכין  ֵהם  ְוַגם  ה,  ַהְרּבֵ ָך  ִמּמְ רּוִעים  ּגְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִלי,  ְוַתֲאִמין 

ר  ", ְוָאז ָהָיה טֹוב ָלֶהם ָלֶנַצח. ְוָכל ִעּקַ ּךָ אֹול ִהּנֶ יָעה ׁשְ ָכל ֵעת "ְוַאּצִ ֱאֶמת ּבְ ם ּבֶ "ל, ְלַקּיֵ ַהּנַ

יק ִלְבָרָכה  דֹול ֵזֶכר ַצּדִ נּו ַהּגָ ַרּבֵ ָעֵלינּו, הּוא ֵמֲחַמת ֶזה ׁשֶ דֹוָלה ׁשֶ ֵטיגֹוְרָיא ַהּגְ ָהַרַעׁש ְוַהּקָ

ָהֲעצּוִמים  ֲעוֹונֹוֵתיֶהם  ֵמִרּבּוי  ם  ַדְעּתָ ּבְ ְפלּו  ּנָ ׁשֶ ׁש,  ַמּמָ ּוְפָגִרים  ֵמִתים  ְלַהֲחיֹות  רֹוֶצה 

ַז"ל  הּוא  ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ֶזה,  ּבָ ְמַעט  יֹוֵדַע  ָעְנִיי  ּבְ ָאנִֹכי  ם  ּגַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁש.  ַמּמָ ְפָגִרים  ּכִ

דֹול עֹוֵסק  ַהּגָ כֹחֹו  ּבְ י הּוא  ּכִ ִביל ֶזה,  ׁשְ ּבִ ָעֵלינּו, ַהּכֹל ַרק  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ְוָכל ָהַרַעׁש  ַעְצמֹו.  ּבְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי רפטִמְכּתְ

<חודש>

תכה ְּתְמִמ ֵב ת י סי ז"

ָהָאֶרץ  ָכל  ְמלֹא  י  ּכִ ֶהם  ּבָ ְלָהִאיר  רֹוֶצה  ׁשֶ זֹאת  ְבִחיָנה  ּבִ ר  ְוָהִעּקָ ָלָתם.  ּוְבַהּצָ ִתּקּוָנם  ּבְ

ל ֶאָחד  ֶזה, ּכָ נּו ּבָ ל טֹוָבתֹו. ֲאָבל ַמה ּלָ נּו ׁשְֹכֵני ָעָפר, ְוֵהם ְמַבֲעִטים ְלַקּבֵ בֹודֹו, ָהִקיצּו ְוַרּנְ ּכְ

ִליַח  ָ ה ַהּשׁ ּנּו ַעד ְוכּו'. ְוִהּנֵ יו ְולֹא ַאְרּפֶ ם, ֲאַחְזּתִ ְפָלא ְנַקּיֵ ַחְסּדֹו ַהּנִ ַדְרּכֹו, ַוֲאַנְחנּו ּבְ ֵיֵלְך ּבְ

ְמָחה  ׂשִ ק ּבְ י ֵכן ְצִריִכים ְלִהְתַחּזֵ ַאף ַעל ּפִ י ָטִריְדָנא ְמֹאד. ְוֵתַדע ׁשֶ ר ּכִ ָנחּוץ, ְוַהֶהְכֵרַח ְלַקּצֵ

ֶכם. י ֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעּזְ קּות. ּכִ ר ַהִהְתַחּזְ ִמיד ְוֶזה ִעּקַ ּתָ

ן ְיִהי ָרצֹון. ֶכם ָלֶנַצח ָאֵמן ּכֵ ַנת ַנְפׁשְ ַתּקָ ֶכם ֶהָחֵפץ ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַוֲחֶבְרֶכם ְוַרּבְ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

רפט

ֵצא תקצ"ט אּוַמאן. ם, יֹום ב' ּתֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ים  ּיִ ֲאִמּתִ ים  ְלַחּיִ טֹוִבים  ים  ְלַחּיִ ְוַהֲחִתיָמה  ִתיָבה  ַהּכְ ְוָלנּו  ָלֶכם  ְוֵייִטיב  ֶחֶסד  ִיְגֹמל  ֶחֶסד  ַרב 

ּוְלָכל  ָיִאיר  ֵנרֹו  ִיְצָחק  ָהַרב  ְוכּו' מֹוֵרנּו  ִני  ָהַרּבָ ֲחִביִבי  ִני  ּבְ ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי  לֹום,  ּוְלׁשָ ים  ֲאֻרּכִ

ְחיּו. ּיִ ִעיִמים ׁשֶ יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ַהּנְ

ה',  ַחְסֵדי  ְדלּו  ּגָ ַמה  ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ לֹום.  ְלׁשָ ְלֹפה  אִתי  ּבָ ֲחִרית  ׁשַ ת  ִפּלַ ּתְ ַאַחר  ַהּיֹום 
א  דֹוׁש ַהּבָ ָנה ַהּקָ ָ ָנה ַהּזֹאת ָלבֹוא ְלֹפה ְלָהִכין ַעְצִמי ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ָ ּשׁ ם ּבַ ִכיִתי ּגַ ּזָ ׁשֶ

י לֹא  ֶזה, ּכִ ה ּבָ ר ְלַהֲאִריְך ַעּתָ ְגמּולֹוִהי ָעַלי. ְוִאי ֶאְפׁשָ ל ּתַ יב ַלה' ּכָ ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ָמה ָאׁשִ

ה  ים ָהֵאּלֶ ּסִ ל ַהּנִ ה ָלנּו ֶאת ּכָ ָעׂשָ ַח ְוכּו', ְלִמי ׁשֶ ּבֵ ל ּוְלׁשַ ל ָיֵמינּו ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ יקּו ּכָ ַיְסּפִ

ְנָחה  ַהּמִ ת  ִפּלַ ּתְ ֵעת  ּבְ ה  ְוַעּתָ דֹול.  ּגָ ְלַנַחת  ִלי  ְוָהָיה  ְבָך  ִמְכּתָ ָמָצאִתי  ְלֹפה  ּוְבבֹוִאי  ְוכּו'. 

ְחֶיה, ְלָתְמכֹו ּוְלַסֲעדֹו  ּיִ נֹו ׁשֶ ַרְך ִיְגֹמר ַחְסּדֹו ִעם ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ בֹו. ַהּשׁ ַעם ִמְכּתָ י עֹוד ַהּפַ ְלּתִ ִקּבַ

ַכר,  ּמָ ׁשֶ ]ַעלּוקֹות[  ָיאְווֶקיס  ֵמַהּפִ ְוַגם  ָרצֹון.  ְיִהי  ן  ּכֵ ָאֵמן  ֵלמּות ְמֵהָרה  ׁשְ ּבִ ִלְגֹמר ְרפּוָאתֹו 

ָכל  ה ּבְ ֵחד ַהְרּבֵ ה ּוִמְתּפַ ב ַהְרּבֵ ר חֹוׁשֵ ִני ֲחִביִבי ַעל ֲאׁשֶ י ָעֶליָך ּבְ ִלּבִ ָהָיה ִלי ְלַנַחת. ַאְך ֵיׁש ּבְ

ָך ֲחָסָדיו  ה ִעּמְ ַרְך עֹוׂשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֵעיֶניָך ׁשֶ ה רֹוֶאה ּבְ עֹוֵבר ָעֶליָך, ֲהלֹא ַאּתָ ה ׁשֶ ה ַקּלָ ִסּבָ

ַטח  ָכל ֵעת. ּבְ יֹוֵתר ּבְ ֵהל ּבְ ֵחד ּוִמְתּבַ ה ִמְתּפַ ה ָלנּו ְוכּו', ְוַאּתָ ָכל ֵעת, לֹא ַכֲחָטֵאינּו ָעׂשָ ּבְ

ה ָחֵפץ  ַאּתָ ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ָכל ֵעת  ּבְ ָך  ַנְפׁשְ ח  ּמַ ְוׂשַ ַוֲחַזק,  ֲחַזק  ַיֲעזֹב אֹוְתָך ְלעֹוָלם,  י לֹא  ּכִ ה'  ּבַ

י  ן ּכִ ּכֵ ל ׁשֶ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ָהָאיֹם ְוַהּנֹוָרא ְמֹאד. ִמּכָ ָנה ַהּבָ ָ רֹאׁש ַהּשׁ נּו ּבְ ִלְהיֹות ִנְמֶנה ִעּמָ

ְמָחה. ּוַבַעל ַהֶחְמָלה ַיֲחֹמל  ׂשִ לֹום ּבְ ׁשָ ּתֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ְוָתבֹוא ְלֹפה ּבְ ינּו ַלה' ׁשֶ ִקּוִ

יִקים  ּדִ ַרְך ְוַהּצַ ם ִיְתּבָ ֵ אי ַהּשׁ ַוּדַ י ּבְ ֹחֶדׁש ֱאלּול, ּכִ ח ּבְ ְפּתָ ֶרְך ִלְתׁשּוָבה ַהּנִ ָעֵלינּו ְויֹוֵרנּו ַהּדֶ
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ה ֵמָחָדׁש  ֶרְך ַהּקֶֹדׁש ַהּזֶ יְך ַהּדֶ ֵלמּות ְלַהְמׁשִ ׁשְ ֶזה ּבִ ִמיד, ְועֹוְסִקים ּבָ ֶהם ּתָ ּלָ ים ֶאת ׁשֶ עֹוׂשִ

בֹוָתיו  ַמְחׁשְ ָעְמקּו  ְמֹאד  י  ּכִ ְמֹאד,  ְמֹאד  ְונֹוָרִאים  ִנְפָלִאים  ים  ִחּדּוׁשִ ּבְ ָנה,  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ

יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ֶזה  ּבָ ְלַהֲאִמין  ֲאַנְחנּו  ם  ּגַ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ן  ִיּתֵ ִמי  ַאְך  ַרְך.  ִיְתּבָ

ן  ָנה טֹוָבה ָאֵמן ּכֵ ׁש ָעֵלינּו ׁשָ נּו ַחּדֵ ם ּבָ ֻקּיַ ּיְ ה ֵמָחָדׁש, ׁשֶ ֶרְך ַהּזֶ ת ַהּדֶ ַ ה ְקֻדּשׁ ם ַעּתָ ָעֵלינּו ּגַ

ר ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר. ָנה ְוִאי ֶאְפׁשָ ְיִהי ָרצֹון. ְוַהּיֹום ּפָ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

ית  ַהּבֵ ל  ׁשֶ ה  ָהִרְצּפָ ִתּקּון  ּבְ ה.  ַרּבָ ַאֲהָבה  ּבְ לֹום  ׁשָ ּפֹוֵרס  ָיִאיר  ֵנרֹו  ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ בֹוד  ּכְ
ְהֶיה ָלֶהם ְלַנַחת  ּיִ ינּו ַלה' ׁשֶ ה. ְוִקּוִ ה ָלֵאל עֹוְסִקים ַעּתָ ִהּלָ ֹפה, ּתְ נּו ּדְ ּלָ ְדָרׁש ׁשֶ ַהּמִ

ְיׁשּוָעה  ְצִריִכין  ַוֲעַדִין  ָמָרְך.  ּדְ א  בּוְרּתָ ּגְ ָחֵזי  ּפּוק  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ֵלָבב  ְמַחת  ּוְלׂשִ

ים. ְוַרֲחִמים ַרּבִ

רצ
ֵבי ת"ר ִמְכּתְ

ֶרְסֶלב. ַרְך, ֶעֶרב ֻסּכֹות יֹום א' ת"ר ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ּבְ

ה  ָלל. ְוִהּנֵ ּבּור ּכְ ֵעת ְלַהְרִחיב ַהּדִ ַנאי ּכָ ֵאין ּפְ ִבין ׁשֶ ה, ּוֵמֵאֶליָך ּתָ י ַעּתָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ַמע ַמה  ׁשְ ְתָך, ּוֵמֶהם ּתִ ְסעּו ַהּיֹום ִלְקִהּלָ ּנָ י ַנְחָמן ׁשֶ ִוד ְוַרּבִ י ּדָ ָך ְיִדיֵדנּו ַרּבִ ִעּמְ

נּו  ִיְהֶיה ָמֻעּזֵ ְוֶחְדַות ה'  ח ֶאְתֶכם ְואֹוָתנּו,  ּמַ ְיׂשַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ יָחֵתנּו ְוכּו'.  ַמע ִמּשִׂ ׁשְ ּתִ ֶ ּשׁ

ָדִדים ֵהן ֵמַעְצמֹו ֵהן ֵמֲאֵחִרים. ַאְך  ל ַהּצְ ִסְטָרא ַאְחָרא ִמּכָ ַלֲעֹמד ֶנֶגד עֶֹצם ִרּבּוי ַעּזּות ּדְ

ַלֲעָבָדיו  ֻעּזֹו  ן  ְוִיּתֵ ַעְצמֹו.  ּבְ ת ה'  ִפּלַ ּתְ ְיֵדי  ַעל  ְוַחְסּדֹו  ָעֵלינּו טּובֹו  יַע  ּפִ ַיׁשְ ְוִגּבֹור  ִעּזּוז  ה' 

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ר  ֲאׁשֶ ַאֲחֵרי  ָסַמְכנּו,  ֶזה  ַעל  ְוַרק  ְוכּו'.  ּכַֹח  ֵעף  ַלּיָ נֹוֵתן  י הּוא  ּכִ ָפִלים,  ְ ַהּשׁ

יִמין  ֲעֵדנּו ְלָתְמֵכנּו ּבִ ה, הּוא ִיְגֹמר ּבַ ה ְוָכֵאּלֶ ֵאּלֶ ִמיֵענּו ּכָ ְך ְלַהׁשְ ל ּכָ ְך ּכָ ל ּכָ נּו ּכָ ֵהיִטיב ִעּמָ

ה  ְזּכֶ ּנִ ן ׁשֶ ְמָחֵתנּו. ִמי ִיּתֵ דֹוׁש ְזַמן ׂשִ יֵמי ֶהָחג ַהּקָ ְפָרט ּבִ ְמָחתֹו, ּבִ ׂשִ ֵצנּו ּבְ ֵקנּו ּוְלַאּמְ ִצְדקֹו, ְלַחּזְ
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ָכל ִחּדּוׁש ְוִחּדּוׁש ּוְבָכל  ֹמַח ּבְ ה ִלׂשְ ּמֶ ה ָלֵאל ֵיׁש ָוֵיׁש ָלנּו ּבַ ֵמַח. ּוְתִהּלָ ם ְוָהִייָת ַאְך ׂשָ ְלַקּיֵ

ֵרינּו. הּוא ַאׁשְ ּבּור ְוִדּבּור ְוכּו' ְוכּו'. ְוֵאיְך ׁשֶ ּדִ

ִאים  ַהּבָ ה  ֵאּלֶ ּכָ ְמָחה  ׂשִ יֵמי  ּבִ ְפָרט  ּבִ ִמיד,  ּתָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ְקָך  ּוְמַחּזֶ ַהְמָזֶרְזָך  ָאִביָך  ְבֵרי  ּדִ

ָעֵלינּו ְלטֹוָבה.

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ח  ּמַ ַרְך ְיׂשַ ם ִיְתּבָ ֵ ָלל. ַהּשׁ ּבּור ּכְ ַנאי ְלַהְרִחיב ַהּדִ ה, ְוֵאין ּפְ י ַעּתָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִני ֲחִביִבי. ִמְכּתָ ּבְ
ַתְבּתָ  ּכָ ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ אֹוִתי  ֶהֱחֵייָת  ּוְמֹאד  ֵמָעֵלינּו,  יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ יק  ְוַיְמּתִ ְואֹוָתנּו,  ֶאְתֶכם 

ָכל  ה ַעְצִמי ּבְ נּו, ַוֲאִני ְמַחּיֶ ה ִעּמָ ר ָעׂשָ י ה' ֲאׁשֶ דֹוִלים ַמֲעׂשֵ ה, ּגְ ִפּלָ ַהּתְ ֶהֱחֵייָת ַעְצְמָך ּבְ ׁשֶ

ט  ְלַלּקֵ ַרְך,  ִיְתּבָ ה'  ֲעָזַרִני  ׁשֶ ַהֶחֶסד  ּבְ ְמֹאד  א  ּלֵ ִמְתּפַ ֲאִני  ְוָכֵעת  ֶזה.  ּבָ ּוְבַכּיֹוֵצא  ֶזה  ּבָ ֵעת 

ְמחּו  ְוׂשִ יׂשּו  ׂשִ ְוכּו'.  ה'  ה  ַאּתָ יָת  ָעׂשִ ַרּבֹות  ֶלא.  ּפֶ הּוא  י  ּכִ ֶהָחָדׁש  ֵעצֹות  ּקּוֵטי  ַהּלִ

ְמַחת ּתֹוָרה. ׂשִ ּבְ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך, ָנָתן ִמּבְ ּדִ

רצא

ֶרְסֶלב. ם, אֹור ְליֹום ב' נַֹח ת"ר ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִגיד ְוכּו'. מֹוֵרנּו  ְפָלג ַהּנָ ִתיק ַהּמֻ ִני ַהּוָ י ּוְלָבִבי ָהַרּבָ לֹום ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ְיִדיד ַנְפׁשִ אּו ָהִרים ׁשָ ִיּשְׂ

לֹום ְוָכל טּוב. ים ְוׁשָ ְחֶיה ּוְלֵביתֹו ּוְליֹוְצֵאי ֲחָלָציו ַהְיָקִרים ַחּיִ ּיִ ער ׁשֶ ָהַרב ַאְבָרָהם ּבֶ

ין יֹום  ּבֵ ת ׁשֶ ּבָ ּפּור ֶהָעַבר, ּוָבאִתי ְלֵביִתי ַעל ׁשַ אּוַמאן ַעל יֹום ּכִ י ּבְ ְבּתִ י ִנְתַעּכַ ע ְיִדיִדי ּכִ ּדַ
ָחג  ּבֶ ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ַמְחנּו  ְוׂשָ ה',  ֵמִעם  ָנכֹון  ַעל  ַהּכֹל  ם  ֵ ַהּשׁ ּוָברּוְך  ְלֻסּכֹות.  ּפּור  ּכִ

ָלֵאל. טֹוב  ה  ִהּלָ ּתְ ְלָוה  ְוׁשַ לֹום  ׁשָ ּבְ ְוַהּכֹל  ּתֹוָרה  ְמַחת  ְוׂשִ ֲעֶצֶרת  ִמיִני  ׁשְ ּבִ ְפָרט  ּבִ ֶהָעַבר, 

ִאיר ָהֱאֶמת  ּיָ ן יֹוִסיף ה' ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ָהֲעצּוִמים ׁשֶ ר ַעד ּכֹה ֲעָזָרנּו. ּכֵ ְלהֹודֹות ַלה' ֲאׁשֶ

ּלּות תֹוָרתֹו ְוָחְכָמתֹו  בּורֹות נֹוָראֹות ִנְפְלאֹות ִהְתּגַ ה ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם ּגְ עֹוָלם. ְוִנְזּכֶ ּבָ

ים  דֹוׁשִ ָבָריו ַהּקְ ל ּדְ י ּכָ י ה' הּוא ָהֱאלִֹהים ְוכּו'. ּכִ י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ ַעת ּכָ ית, ְלַמַען ּדַ ָהֲאִמּתִ

ִנים ָלׂשּום  ּפָ ל  ּכָ ה ֲאַנְחנּו ַעל  ִנְזּכֶ ה  ּוְלֵעת ַעּתָ עֹוָלם.  ּבָ ְלַגּלֹות ֱאלֹקּותֹו  ם ֵהם  ּלָ ּכֻ ה  ּלָ ּגִ ׁשֶ

ְוַעל  ַהּתֹוָרה  ַעל  ָיֵמינּו  ְלַבּלֹות  ְדָרָכיו,  ּבִ ֵלְך  ּנֵ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ִלְדָבָריו  ֵהיֵטב  נּו  ִלּבֵ

ְלִהְתָקֵרב  ְיכֹוִלין  ְוַהּכֹל  בֹוָתיו.  ַמְחׁשְ ָעְמקּו  ְמֹאד  י  ּכִ טֹוִבים.  ים  ּוַמֲעׂשִ ּוְצָדָקה  ה  ִפּלָ ַהּתְ
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ַעל  ְפָרט  ּבִ ֶזה  ּבָ ְלַהֲאִריְך  ה  ַעּתָ ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ים.  דֹוׁשִ ַהּקְ ָרָכיו  ּדְ ְיֵדי  ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ

ֶדה. ֵני ַהּשָׂ ּפְ

ּבֹונֹו,  ת ָידֹו ַהּטֹוָבה ַעל ֶחׁשְ לַֹח ִלי ַמּתַ ד ִלׁשְ ֶכף ּוִמּיָ ְרֶאה ּתֵ ּיִ ירֹו ּוְלָזְרזֹו ׁשֶ אִתי ְלַהְזּכִ ֵעת ּבָ ּכָ
ָעה  ָ י ַהּשׁ לֹוֵמנּו ְנִדיֵבי ֵלב, ּכִ י ׁשְ ל ֵמַאְנׁשֵ ּיּוַכל ִלְגּבֹות ּוְלַקּבֵ ֶ ל ַמה ּשׁ ּוְלָצֵרף ָלֶזה ּכָ

ַהֹחֶרף  ִויֵמי  ֵריָקן.  יִתי  ּבֵ ה  ְוַעּתָ ָלה,  ּכָ ָבר  ּכְ אּוִמין  ּבְ י  ְצּתִ ּבַ ּקִ ֶ ּשׁ ַמה  י  ּכִ ְמֹאד,  ִלי  חּוָקה  ּדְ

ה  ְמֻרּבָ ְוַההֹוָצָאה  יֶֹקר  ּבְ בּוָאה  ְוַהּתְ ֵנרֹות  ְולֹא  ֵעִצים  לֹא  ֵביִתי  ּבְ ְוֵאין  ּוָבִאין,  ין  ְמׁשִ ְמַמׁשְ

י ֵאין ִלי ׁשּום ַמֲעַמד  א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיבֹוא ֶעְזִרי. ֶעְזִרי ֵמִעם ה' ְוכּו'. ּכִ ְמֹאד. ֶאּשָׂ

ֶכם,  ּלָ א ֵנרֹו ָיִאיר ַלֲעׂשֹות ֶאת ׁשֶ לּויֹות. ְוָעֶליָך ְוַעל ְיִדיִדי ר' ַאּבָ י ֶאל ה' ֵעיַני ּתְ ְלּתִ ְרָנָסה ּבִ ּפַ

ֲעָדם ְלטֹוָבה. ה ְוִיְגֹמר ּבַ ר. ְוה' ַהּטֹוב ַיֲעׂשֶ ֶאְפׁשָ ָכל ַמה ּדְ ל ְלטֹוָבִתי ּבְ ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ה ִלְתׁשּוָבתֹו ְמֵהָרה. ֱאֶמת ָלֶנַצח ַהְמַצּפֶ ְבֵרי אֹוַהְבֶכם ּבֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

רצב

ֶרְסֶלב. ם, יֹום א' ֶלְך ְלָך ת"ר ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ּבְ

ֱאֶמת.  ׁשּוָקְתָך ַלֲעבֹוַדת ה' ּבֶ ְראֹוִתי עֶֹצם ּתְ ה, ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת ּבִ י ַעּתָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ה  ְזּכֶ ּתִ ֶעְזְרָך ׁשֶ ָך ְלטֹוָבה, ְוַיֲעֹמד ּבְ ֲאלֹות ִלּבְ א ִמׁשְ ַרְך ְיַמּלֵ ם ִיְתּבָ ֵ ן ְוַהּשׁ ִמי ִיּתֵ

ַהְיׁשּוָעה.  ְוַלה'  ְוכּו',  יָך  ַחּיֶ י ִהיא  ּכִ ה,  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ְוַתֲעסֹק  ִמיד  ּתָ ַלְיָלה  ֲחצֹות  ּבַ ָלקּום 

לַֹח  ד ִלׁשְ ֶכף ּוִמּיָ ְרֶאה ּתֵ ּתִ אִתי ְלהֹוִדיֲעָך ׁשֶ ַנאי ְלַהֲאִריְך, ַאְך ּבָ ָתב ֶזה ָנחּוץ ְוֵאין ּפְ ּומֹוֵסר ּכְ

יִתי ֵריָקן ִמּכֹל ַוֲאִני ֻמְכָרח  י ּבֵ ם, ּכִ ְקּדָ ַטח ַהּמֻ ֶסף ַעל ְיֵדי ִאיׁש ּבֶ ל ּכֶ ה רּוּבַ ָ ְך ֲחִמּשׁ ִלי ַהּסַ

י ִאם  ֵען ּכִ ָ דּוַע ְלָך. ְוֵאין ִלי ַעל ִמי ְלִהּשׁ ּיָ ה ּכַ ְרָנָסה. ְוהֹוָצָאִתי ַרּבָ "ל ַעל ּפַ ְך ַהּנַ ִלְלוֹות ִלי ַהּסַ

ֶזה  ּכָ ֵליַדע ֵמאֹור  ִכיִתי  ּזָ ֶ ּשׁ ְוִתְקָוִתי, ִהיא ַמה  ְמָחִתי  ְוׂשִ ַחּיּוִתי  ְוָכל  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ַעל ָאִבינּו 

ה. זֹאת ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי ְוכּו'. דֹוׁשָ ֹאב ֵמיֵמי ּתֹוָרתֹו ַהּקְ ְוִלׁשְ

ה ָלֵאל, ֵיׁש  ִהּלָ ֶאָחד ּתְ ם ּכְ ּלָ לֹוֵמנּו ּכֻ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ עֹוֵבר ָעֶליָך, ְוֵכן ּכָ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ה ּבְ ְוַגם ַאּתָ
יב  ָבר ֶהֱחָיה ְוֵהׁשִ י ּכְ ה ָלֵאל. ּכִ ִהּלָ ָכל ֵעת ּתְ ם ּבְ ֹמַח ּוְלַהֲחיֹות ַנְפׁשָ ה ִלׂשְ ּמֶ ָלֶהם ּבַ

לַֹח  ֵהַכְנּתָ ִלׁשְ ִני ׁשֶ הֹוַדְעּתַ ֶרת ׁשֶ ינּו ָלֶנַצח. ֵמָהִאּגֶ ר ֵהם ַחּיֵ יֵבי ַטַעם ֲאׁשֶ ְבָעה ְמׁשִ ׁשִ נּו ּבְ ַנְפׁשֵ
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ר ִעם ְלָבֵבנּו  ֲאׁשֶ ִרי טֹוב, ִלְגֹמר ּכַ ה ּפְ ְצִמיַח ְוַיֲעׂשֶ ּיַ נּו ׁשֶ ַרְך ְיַזּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ ְוכּו' ֶנֱהֵניִתי ְמֹאד. ַהּשׁ

ה. ָנִתי ְלטֹוָבה, ְוַהּטֹוב ַיֲעׂשֶ ּוָ ּכַ ֲעלּומֹות ֵלב ׁשֶ ַרְך. ְוהּוא יֹוֵדַע ּתַ מֹו ִיְתּבָ בֹוד ׁשְ ְלַמַען ּכְ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

רצג

ָרא ת"ר לפ"ק. ם, יֹום א' ַוּיֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ּבְ

ם  ּלָ ים. ְוַעל ּכֻ ר ְוָכבֹוד ְוַחּיִ ְפַלִים עֹשֶׁ ִכְפֵלי ּכִ א ְלָך ּבְ ַרְך ְיַמּלֵ ם ִיְתּבָ ֵ ְבָך ַהּשׁ י ִמְכּתָ ְלּתִ ִקּבַ
ים.  ַהַחּיִ ת  ֲאִמּתַ ר  ִעּקַ ה  ּזֶ ׁשֶ ַמִים  ׁשָ ִיְרַאת  אֹוַצר  ַהּטֹוב  אֹוָצרֹו  ֶאת  ְלָך  ח  ִיְפּתַ

ת  ּבַ בֹוא ְלֹפה ַעל ׁשַ ּיָ י ַיֲעקֹב ׁשֶ ַאֲהָבה. ִויָזֵרז ֶאת ְיִדיִדי ַרּבִ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ לֹום ּכָ ׁשְ ְוִיְפרֹס ּבִ

ַרְך. ְוָראּוי לֹו  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ְך ְלאּוַמאן ּבְ ע ַאַחר ּכָ י ִלּסַ ַדְעּתִ י ָקרֹוב ּבְ מּוְך. ּכִ קֶֹדׁש ַהּסָ

ל  ַרְך ֲעָזרֹו ַלֲעֹמד ֵמָחְליֹו ְוִנְמֲחלּו ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ר ַהּשׁ י, ַאֲחֵרי ֲאׁשֶ ִנים ִעּמִ אי ְלִהְתָראֹות ּפָ ַוּדַ ּבְ

ם ֵמָחְליֹו ְלֹפה. ַאְך  ּקָ ד ׁשֶ אי ָהָיה ָראּוי לֹו ָלבֹוא ִמּיָ ַוּדַ ה, ּבְ ה ֲחָדׁשָ ִרּיָ ה ּבְ ֲעוֹונֹוָתיו ְוַנֲעׂשָ

"ל.  ּנַ ֶזה ּכַ ָזֵרז ּבָ ּיְ ן ָראּוי ְלָזֵרז ִלְמזָֹרִזין ׁשֶ ְרצֹונֹו ָלבֹוא, ַעל ּכֵ ַתְבּתָ ׁשֶ ּכָ ֵעת ֵמַאַחר ׁשֶ ֶהָעָבר ַאִין, ּכָ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

רצד

ַלח ת"ר אּוַמאן. ׁשְ ת קֶֹדׁש אֹור ְליֹום א' ַוּיִ ּבַ ם, מֹוָצֵאי ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִני ְוכּו'. מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ לֹום ִלְבִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ ׁשָ

ַתְבּתָ ִלי  ּכָ ֶ ַנאי ְלַהֲאִריְך. ּוַמה ּשׁ ָתב ֶזה ָנחּוץ ְוֵאין ּפְ ֲעַמִים. ּומֹוֵסר ּכְ י ּפַ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ַעת,  ַהּדַ ח  ֶהּסַ ּבְ ִאים  ַהּבָ ָבִרים  ּדְ ה  לֹשָׁ ְ ַהּשׁ ִעְנַין  ּבְ ַיֲעקֹב  י  ֵמַרּבִ ַמְעּתָ  ָ ּשׁ ֶ ּשׁ ַמה 

ֵאין  ה  ַעּתָ ַאְך  ֶזה,  ּבָ ר  ְלַדּבֵ ה  ַהְרּבֵ ִלי  ְוֵיׁש  ה.  ִמּזֶ ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ ְלָך  ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ַעל  ְמֹאד  ֶנֱהֵניִתי 

ֲאִריכּות,  ַרְך ּבַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ֶרְך, ֶאְכּתֹב ְלָך ּבְ ּדֶ ָלל. ִאם ֶאְתַמֲהַמּה עֹוד ּבַ יק ּכְ ַנאי ַמְסּפִ ַהּפְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי רצהִמְכּתְ ְּתִמתל ֵב ת י סי ז"

ם  ֵ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ַהּשׁ ה ַהּבָ ת ֲחֻנּכָ ּבַ ַ ִעְנַין ַהּשׁ ָבר ּבְ ָלל ֵאיְך ִיּפֹל ַהּדָ ה ֵאיִני יֹוֵדַע ּכְ ְלֵעת ַעּתָ

ְוֶאְתֶכם  ְוַיְנִהיג אֹוִתי  ְוֶאָחד,  ל ֶאָחד  ּכָ ּוִבְפָרִטּיּות ַעל  ְכָלל  ּבִ ַוֲעֵליֶכם  ְיַרֵחם ָעַלי  ַרְך  ִיְתּבָ

ֲחָסִדים  ּבַ יֹום  ָכל  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ִלי  יַע  ּומֹוׁשִ ַרְך עֹוֵזר  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִמיד.  ּתָ ְוָהֱאֶמת  ר  ׁשָ ַהּיָ ֶדֶרְך  ּבְ

לּויֹות ֶאל  ִביְלֶכם. ֵעיַני ּתְ ׁשְ ה, ּוִבְפָרט ּבִ ִנְפָלִאים ְמֹאד, ַאְך ֲעַדִין ֲאִני ָצִריְך ְיׁשּועֹות ַהְרּבֵ

ים" ְוכּו'. י ְבַרּבִ י ְוכּו' ּכִ לֹום ַנְפׁשִ ָדה ְבׁשָ ים נה, יט( "ּפָ ִהּלִ י )ּתְ ם ּבִ ֻקּיַ ּיְ ה' ׁשֶ

ה ִלְתׁשּוָבְתָך. ַעְדָך ּוְמַצּפֶ יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

ָכל עֹז  ר ּבְ ּבֵ ְתּגַ ַרְך, ּתִ ְחֶיה. ְלַמַען ה' ִיְתּבָ ּיִ ִוד ְצִבי ׁשֶ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ּדָ לֹום ִלְבִני ָהַרּבָ ְוׁשָ
ְך ְלטֹוָבה.  י לֹא ַיֲעזֹב אֹוְתָך, ְוַהּכֹל ִיְתַהּפֵ ה' ּכִ ִמיד. ּוְבַטח ּבַ ֵמַח ּתָ ִלְהיֹות ַאְך ׂשָ

ים  ִהּלִ ָכל יֹום, ּוִבְתִפּלֹות ְוַתֲחנּוִנים ַוֲאִמיַרת ּתְ ה ּבְ דֹוׁשָ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהּקְ ה ַעְצְמָך ּבְ ּוְתַחּיֶ

ר. ַוֲאִני ַעל  ֶאְפׁשָ ָכל ַמה ּדְ ָך ּבְ ח ַנְפׁשְ ּמַ ָכל יֹום, ּוְתׂשַ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ ר ִעם ַאְנׁשֵ ָנה. ּוְתַדּבֵ ַכּוָ ּבְ

ֲחָטֵאינּו  ּכַ לֹא  ַחְסּדֹו.  ּבְ ְלָך  יִטיב  ּיֵ ׁשֶ ַהְיׁשּוָעה  ְוַלה'  ֲעבּוְרָך,  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֶאֱעֹמד  י  ַמְרּתִ ִמׁשְ

ַנאי ְלַהֲאִריְך  י לֹא ָתְמנּו ְוכּו'. ְוֵאין ּפְ דֹול ָעֵלינּו, ַחְסֵדי ה' ּכִ י ַחְסּדֹו ּגָ ה ָלנּו ְוכּו', ּכִ ַיֲעׂשֶ

ה ִליׁשּוָעֶתָך. ַעְדָך ּוְמַצּפֶ יר ּבַ ְעּתִ ִני ֲחִביִבי ְוֶנֶפׁש ָאִביָך ַהּמַ ָך ּבְ ַנְפׁשְ ים ּכְ לֹום ְוַחּיִ ה. ְוׁשָ ַעּתָ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

רצה

ַרְך, יֹום ד' יא ֵטֵבת ת"ר. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ה ֵנרֹו ָיִאיר. ר ֹמשֶׁ ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ָאׁשֵ ְפָלג ַהּוָ ִני ַהּמֻ לֹום ִלְכבֹוד ְיִדיִדי ָהַרּבָ אּו ָהִרים ְוׁשָ ִיׂשְ

ה  ִבין ּגֶֹדל ַצֲעִרי ִמּזֶ ין ִמְנָחה ְלַמֲעִריב. ּוֵמֵאֶליָך ּתָ יַע ֵאַלי ֶאְתמֹול ּבֵ ָצר ִהּגִ בֹו ַהּקָ ִמְכּתָ
ה  ּמָ ִמּכַ ם,  ִמּכֶ ְמֹאד  ִלי  ַצר  אֹוִחיָלה.  ֵמַעי  ֵמַעי  י.  ִלּבִ ָעַלי  הֹוֶמה  ֶפׁש.  ַהּנֶ ַעד 

ל ַצד,  י א"ב ִמּכָ ָבבּוהּו ֶאת ְיִדיֵדינּו ַרּבִ ּסְ ֶ ַעְצָמם ַמה ּשׁ ּסּוִרים ּבְ ַער ְוַהּיִ ד ַהּצַ ְצָדִדים, ֵהן ִמּצַ

ם  ּנָ ׁשִ חֹוְרִקים  ׁשֶ ֹוְנִאים  ַהּשׂ רּות  ֵמִהְתּגָ ּוְביֹוֵתר  ְמֵהָרה,  יעֹו  ְויֹוׁשִ ְיַרֵחם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ְענּו" ַרֲחָמָנא  ּלָ ּבִ ן ָאְמרּו  ַחְרקּו ׁשֵ ַוּיַ ְרקּו  )ֵאיָכה ב, טז( "ׁשָ תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ לֹום,  ְוׁשָ ם ַחס  ְלִהְתַנּקֵ

ַעת  ַהּדַ ְלּבּול  ִמּבִ יֹוֵתר  ּבְ דֹול  ּגָ ַצֲעִרי  ם  ּלָ ּכֻ ְוַעל  אי.  ַוּדַ ּבְ ָיָדם  ּבְ ַיַעְזֵבנּו  לֹא  ֲאָבל ה'  ִלְצַלן, 
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ְוַכְמבָֹאר  ה ֵמַהּכֹל.  ָקׁשֶ ַעת  ַהּדַ י ֶחְסרֹון  ּכִ ֶזה,  ְיֵדי  ְקַטן ֶאְצְלֶכם ַעל  ּנִ ׁשֶ ֶכל  ַהּשֵׂ ְטנּות  ְוַהּקַ

ַעת.  ל ִמיֵני ִיּסּוִרים ְוֶחְסרֹונֹות הּוא ַרק ֶחְסרֹון ַהּדַ ל ּכָ ַער ׁשֶ ר ַהּצַ ִעּקַ ים, ׁשֶ דֹוׁשִ ְדָבָריו ַהּקְ ּבִ

אי לֹא ָהָיה  ַוּדַ ַרְך ְלטֹוָבה, ּבְ ָחתֹו ִיְתּבָ ּגָ ַהׁשְ ַהּכֹל ּבְ ֵלם, ְוָהָיה יֹוֵדַע ׁשֶ ַעת ׁשָ י ִאם ָהָיה ַהּדַ ּכִ

ְתָקאֹות ָהעֹוְבִרים ָעָליו.  ּסּוִרים ְוַהַהְרּפַ ל ַהּיִ ְמָחה ִמּכָ א ָהָיה ָמֵלא ׂשִ ַרּבָ ָלל, ַאּדְ ִמְצַטֵער ּכְ

אי ְלטֹוָבה ִנְפָלָאה. ּוִבְפָרט  ַוּדַ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ָנתֹו  ּוָ ּכַ י  ּכִ ָעֵבד ַרֲחָמָנא ְלָטב ָעֵבד,  ל ַמה ּדְ י ּכָ ּכִ

תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ָפִרים,  ַהּסְ ָכל  ּבְ ּמּוָבא  ּכַ ִיּסּוִרים,  ָמֵלא  ָאָדם  ל  ּכָ ׁשֶ ֵעיֵנינּו  ּבְ רֹוִאין  ָאנּו  ׁשֶ

ְוֶזה  ן ָלֶכם ַרֲחִמים",  ִיּתֵ י  ּדַ ׁשַ )בראשית מג, יד( "ְוֵאל  סּוק  ּפָ ֶרק צב, א( ַעל  ּפֶ ץ  ת ִמּקֵ ָרׁשַ )ּפָ ה  ַרּבָ ִמְדָרׁש  ּבְ

ִאים  ּסּוִרים ּבָ ּיִ ָריו ְלָאָדם ׁשֶ לֹא ִיּסּוִרים. ַאׁשְ ִרי ֵאין ְלָך ָאָדם ּבְ ַסְנּדְ י ַאְלּכְ ְלׁשֹונֹו, ָאַמר ַרּבִ

תּוב  ּכָ ֶ ם ֵהיֵטב ַמה ּשׁ ן ׁשָ ֶדּנּו". ְוַעּיֵ ַלּמְ ים צד, יב( "ּוִמּתֹוָרְתָך ּתְ ִהּלִ ֱאַמר )ּתְ ּנֶ ָעָליו ִמן ַהּתֹוָרה ׁשֶ

ַאְבָרָהם )בראשית יב, ב(  ִתיב ּבְ ֶדּנּו". ַמה ּכְ ַלּמְ יד. "ּוִמּתֹוָרְתָך ּתְ א ְלַהְקּפִ ה, ְוִאם ּבָ ִחּלָ ם ִמּתְ ׁשָ

ר, ַאף  ּגָ יד ְולֹא ָקָרא ּתִ ָצא ָקַפץ ָעָליו ְרָעבֹון ְולֹא ִהְקּפִ ּיָ יָון ׁשֶ ֶמָך", ּכֵ ָלה ׁשְ "ַוֲאָבֶרְכָך ַוֲאַגּדְ

ם. ן ׁשָ ַאת ְוכּו', ַעּיֵ

ָהֱאֶמת  ְעּתֹו ּוֹמחֹו ָחָזק ּבְ ּדַ י ִמי ׁשֶ ִניעֹות ֵהם ַרק ְמִניעֹות ַהּמַֹח, ּכִ ל ַהּמְ ּכָ ם ׁשֶ ּוְכָבר ְיַדְעּתֶ
ָהעֹוְבִרים  ּוְתָלאֹות  ְתָקאֹות  ַהְרּפַ ּום  ִמּשׁ ַרְעיֹוָניו  ְיַבֲהלּוהּו  ַאל  אי  ַוּדַ ּבְ ַלֲאִמּתֹו, 

לֹום,  א ָעָליו ֵאיֶזה ָצָרה ַחס ְוׁשָ ּבָ ׁשֶ ְרֵאִלי ּכְ ׂשְ ַעת ִאיׁש ַהּיִ אי לֹא ַיֲעֶלה ַעל ּדַ ַוּדַ י ּבְ ָעָליו, ּכִ

ֵמֲחַמת  ה  ּזֶ ׁשֶ ל,  ַהּקַ מֹון  ּמָ ּבַ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ִלְצַלן,  ַרֲחָמָנא  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ּוְבָבִנים  גּוף  ּבְ ֲאִפּלּו 

ׁשּוט, נֹוֵתן  ר ֲאִפּלּו ִאיׁש ּפָ ׁשֵ א ִאיׁש ַהּכָ ַרּבָ ֶזה. ַאּדְ ר ִלְצָדָקה ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ּזֵ ין אֹו ּפִ ִפּלִ יַח ּתְ ִהּנִ ׁשֶ

יַח  ִהּנִ ּלֹא  ׁשֶ ֲעבֹוַדת ה',  ּבַ ֵעט  ּמִ ׁשֶ לֹום הּוא ֵמֲחַמת  ְוׁשָ ִויּסּוָריו ַחס  ל ָצָרתֹו  ּכָ ׁשֶ ִלּבֹו  ֶאל 

ֵלם  ֵלב ׁשָ ּבְ ָנַתן ְצָדָקה  ָעִמים, ְולֹא  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ְעּתֹו ֵמֶהם  ּדַ יַח  ְוִהּסִ ָנה ָהְראּוָיה  ּוָ ּכַ ּבַ ין  ִפּלִ ַהּתְ

ד ָלא ָעֵבד ְוכּו'. ֵעי ְלֶמְעּבַ ָראּוי ְוִכְדּבָ ּכָ

ּנֹוֶטה ְלַדַעת ַהחֹוְלִקים ַעל אֹור ָקדֹוׁש  אי ִמי ׁשֶ ַוּדַ י ּבְ ה ְלִעְנָיֵננּו, ּכִ ִבינּו ֵהיֵטב ִמּזֶ ה ּתָ ְוַעּתָ
ר  יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה, ֲאׁשֶ נּו ֵזֶכר ַצּדִ הּוא ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ֶזה, ׁשֶ ב ּכָ ּגָ ְונֹוָרא ְוִנׂשְ

ָפׁשֹות  ַהּנְ ל  ּכָ ֶאת  ין  ַהְמַחּיִ ֵמעֹוָלם  ְמעּו  ִנׁשְ לֹא  ר  ֲאׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ה  ֵאּלֶ ּכָ ּתֹוָרה  י  ִחּדּוׁשֵ ה  ּלָ ּגִ

ם ַהּכֹוֶזֶבת ֲאִפּלּו ִאם ָהיּו נֹוְתִנין הֹון ַרב ִלְנסַֹע  אי ְלַדְעּתָ ַוּדַ דֹול ְוַעד ָקָטן ְוכּו' ְוכּו', ּבְ ִמּגָ

ַחְסֵדי ה'  ּבְ ר ְמִניעֹות. ֲאָבל ֵמַאַחר ׁשֶ ּבֵ ן ִלְסּבֹל ִיּסּוִרים ּוְלׁשַ ּכֵ ל ׁשֶ ְלאּוַמאן ֵאין ִלְנסַֹע, ִמּכָ

נּוָעה ַאַחת  ִביל ּתְ ׁשְ אי ּבִ ַוּדַ תֹו ְוכּו' ְוכּו', ּבְ ָ ת ְקֻדּשׁ ֻדּלַ ת ּגְ ַקח ֵעיֵנינּו, ְוהֹוִדיֵענּו ְקָצת ֲאִמּתַ ּפָ

ָבָריו,  י ִמּדְ ּבּור ֲאִמּתִ ם ֵאיֶזה ּדִ ים ּוְלַקּיֵ דֹוׁשִ ן ִלְלֹמד ְסָפָריו ַהּקְ ּכֵ ל ׁשֶ ְלִהְתָקֵרב ֵאֵלינּו, ִמּכָ

ן  ּכֵ ל ׁשֶ ָנה ְוכּו', ּוִמּכָ ַכּוָ ים ּבְ ִהּלִ ים, ְולֹוַמר ּתְ דֹוׁשִ י ֲעצֹוָתיו ַהּקְ ה ַעל ּפִ ְלַהְכִריַח ַעְצמֹו ִלְתִפּלָ
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ה ָלנּו טֹוָבה ָלֶנַצח,  ֲעׂשֶ ּיַ דֹוָלה ׁשֶ ַהְבָטָחה ּגְ ר ִהְבִטיָחנּו ּבְ דֹוׁש ֲאׁשֶ ִלְנסַֹע ַעל ִצּיּון ִקְברֹו ַהּקָ

ל  ר ּכָ ּבֵ ַדאי ּוְכַדאי ִלְסּבֹל ַהּכֹל ּוְלׁשַ "ל, ּכְ ל ַהּנַ ה ַאַחת ִמּכָ ִביל ְנֻקּדָ ׁשְ ּבִ ַעת ְלָנבֹון ָנָקל ׁשֶ ּדַ

ל  ׁשֶ טּות  ּוׁשְ ָטעּות  ּבְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ִלְטעֹות  ּלֹא  ׁשֶ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  עֹוָלם.  ּבָ ׁשֶ ְמִניעֹות  ִמיֵני 

ַסע  ּנָ ׁשֶ ָמתֹו,  ְלִנׁשְ זֹאת  ּכָ ִנְצִחית  טֹוָבה  ה  ָעׂשָ ׁשֶ ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ ִאּלּו  ּכְ ְוחֹוְלִקים,  ִדים  ְתַנּגְ ַהּמִ

ל  ּכֵ ב ְלִהְסּתַ א ְמֻחּיָ ַרּבָ לֹום. ַאּדְ ָלָאה ַהּזֹאת ַחס ְוׁשָ ָאה ָעָליו ַהּתְ ָנה ּבָ ָ ְלאּוַמאן ַעל רֹאׁש ַהּשׁ

ִעְנַין  ל ּבְ ֵ ְתַרּשׁ ּמִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ָלאֹות ֵהם ּבִ ל ַהּתְ ּכָ ָבר ְלטֹוָבה, ׁשֶ ַעל ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ְוַלֲהֹפְך ַהּדָ

ִדים עֹוְבִרים  ְתַנּגְ ל ַהחֹוְלִקים ְוַהּמִ ם ַעל ּכָ ּגַ ָאנּו רֹוִאין ׁשֶ ַהִהְתָקְרבּות ֶאל ָהֱאֶמת. ּוִבְפָרט ׁשֶ

ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ַרְך ְיַרֵחם ַעל ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ עּור. ַהּשׁ ִלי ׁשִ ָלאֹות ּבְ רֹות ְוַהּתְ ְרֵעָלה ּכֹוס ַהּצָ ּכֹוס ַהּתַ

ל ַצד, ְוֵאין ֶרַגע  ְכָלִלּיּות ּוִבְפָרִטּיּות ִמּכָ ר ָצרֹות ַרּבֹות ְסָבבּונּו ּבִ לּו ֲאׁשֶ ים ַהּלָ ִעּתִ ּוִבְפָרט ּבָ

ּוְבָכל  יֹום  ָכל  ּבְ ְוִקּיּוֵמנּו  ַחּיּוֵתנּו  ְוֵאין  ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ָל"ה,  ְ ּשׁ ּבַ ֶזה  ּבָ ֶהֱאִריְך  ׁשֶ ּוְכמֹו  ַגע  ּפֶ לֹא  ּבְ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )יֹוָמא  מֹו ׁשֶ ים ִנְפָלִאים ְונֹוָרִאים, ּכְ ֶדֶרְך ִנּסִ י ִאם ּבְ ָעה, ּכִ ׁשָ

ְבִחיַנת  יק ָהֱאֶמת, ּבִ ּדִ ת ַהּצַ בּורֹוָתיו' ְוכּו', ְוָכל ַחּיּוֵתינּו הּוא ַרק ַעל ְיֵדי ְנֻקּדַ סט:( 'ֵהן ֵהן ּגְ

יָת ֶצֶדק. ֲאָמר ִצּוִ ּמַ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ל ְמִרירּוָתא', ּכְ 'ִאְלָמֵלא ִמְלָחא ָלא ֲהֵוי ָעְלָמא ָיכֹול ְלִמְסּבַ

ר לֹא ָעַזב  ֲאׁשֶ "ל, ּכַ ְחֶיה ַהּנַ ּיִ י א"ב ׁשֶ אי לֹא ַיֲעזֹב ֶאת ַרּבִ ַוּדַ ּבְ י ׁשֶ ַטְחּתִ דֹול ּבָ ּוְבֹכחֹו ַהּגָ
י  ן ּכִ ר לֹא ְיֻאּמַ ָעְברּו ָעֵלינּו. ּוִבְפָרט ָעַלי ֲאׁשֶ ָלאֹות ׁשֶ ָכל ַהּתְ נּו ּבְ ּלָ אֹוִתי ְוֶאת ּכֻ

י, ֲאִני  ב ִעּמִ ֵ ֲאִני ְמַחּשׁ ׁשֶ י ֵכן ּכְ ר ָעַבר ָעַלי. ְוַאף ַעל ּפִ ל ֲאׁשֶ ר ִלְסּבֹל ּכָ ְהֶיה ֶאְפׁשָ ּיִ ר ׁשֶ ְיֻסּפַ

ֵמאֹורֹו  ְוִלְטעֹם  ְלִהְתָקֵרב  סֹוֶרֶרת  ֵתף  ּכָ ָלֶהם  ָהיּו  ר  ֲאׁשֶ יִלי  ּגִ ֵני  ּבְ ל  ּכָ ׁשֶ ָהֱאֶמת  רֹוֶאה 

ה  ר ֵהּמָ ם ֵמתּו. ַוֲאׁשֶ י ְוֻרּבָ ּנִ ה יֹוֵתר ִמּמֶ ָצרֹות ּוְמִרירּות ַהְרּבֵ יֶהם ּבְ ם ָעְברּו ַחּיֵ ּלָ דֹוׁש, ּכֻ ַהּקָ

ה ְלַהֲחיֹות ֶאת  ּמֶ רֹות ׁשֹונֹות ַרֲחָמָנא, ִלְצַלן ְוֵאין ָלֶהם ּבַ ה ְמֵלִאים ָצרֹות ִמּצָ ים עֹוֶדּנָ ַחּיִ

ל ַהחֹוְלִקים  ֹמַע ְלִדְבֵריֶהם ָהָרִעים ׁשֶ ָעה, ִלְבִלי ִלׁשְ יֹון ְלִפי ׁשָ ּסָ ר הּוא ַהּנִ ַעְצָמן. ַאְך ָהִעּקָ

ִמן  ַהֲהפּוָכה  ֶקר  ׁשֶ ל  ׁשֶ ְסָבָרה  ְלׁשּום  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְעּתֹו  ּדַ ְלַהּטֹות  ְוִלְבִלי  ָהֱאֶמת,  ַעל 

יָבה ַרְגַלי  י ְדָרָכי ָוָאׁשִ ְבּתִ ַ ם "ִחּשׁ ָכל ֵעת ֶאל ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ּוְלַקּיֵ ל ּבְ ּכֵ ָהֱאֶמת, ַרק ְלִהְסּתַ

ֶאל ֵעדֶֹתיָך".

ְטִני ָמֵלא  ה ּבִ ר, ִהּנֵ ה ְלַדּבֵ ה ָלֵאל ַהְרּבֵ ִהּלָ י ּתְ ִלּבִ ִעְנָין ֶזה ֵיׁש ּבְ ְדָבִרים ּבְ ְוִהּנֵה ְלַהֲאִריְך ּבִ
יקּו  ַיְסּפִ ַאְך לֹא  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ּוְבִהיִרים  ים  ְוַזּכִ ים  ּיִ ֲאִמּתִ ָבִרים  ּדְ ים.  ִמּלִ

נּו  ׁשְ ִחּדַ ֶ ים ְוַעל ְיֵדי ַמה ּשׁ דֹוׁשִ ם ְקָצת ַעל ְיֵדי ְסָפָריו ַהּקְ ֲהמֹון ְיִריעֹות ְלָבֲאָרם. ּוְכָבר ְיַדְעּתֶ

ה ֶאת  ק ַהְרּבֵ ץ ַעְצְמָך, ְוַחּזֵ ה ְיִדיִדי ַוֲחִביִבי ֲחַזק ְוַאּמֵ ַרְך. ְוַעּתָ ַחְסֵדי ִנְפְלאֹוָתיו ִיְתּבָ ֶהם ּבְ ּבָ

ה ִמּתֹוְך  ָבִרים ַהְרּבֵ ֶרת ַהּזֹאת ֵהיֵטב, ְוָתִבינּו ּדְ "ל. ְוִתְקָרא ֶאת ָהִאּגֶ י א"ב ַהּנַ ְיִדיֵדינּו ַרּבִ
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ִביק, ַרק ֲחַזק  ֵבק ְוָלא ׁשָ אי לֹא ַיֲעזֹב אֹותֹו, ָלא ׁשָ ַוּדַ ּבְ ַחְסֵדי ה' ׁשֶ י ּבְ ה. ּוָבַטְחּתִ ָבִרים ֵאּלֶ ּדְ

ָרדֹות  ַהּטְ ָכל  ּבְ ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ אֹוָרְיָתא  ּדְ ַנֲהָמא  ֶוֱאכֹל  ֲחטֹף  ֶוֱאכֹל,  ַוֲחטֹף  ֶוֱאַמץ. 

ה עֹוֵמד לֹא ִיְהֶיה ְלָך  ַאּתָ יָך ָלֶנַצח, ְוֶזה ַהּיֹום ׁשֶ י ִהיא ַחּיֶ ְתָקאֹות ָהעֹוְבִרים ָעֶליָך, ּכִ ְוַהַהְרּפַ

עֹוד ָלֶנַצח.

ל  ֵ ִמְתַרּשׁ ָיִאיר  ֵנרֹו  א"ב  י  ַרּבִ ׁשֶ ַתְבּתָ  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ֵמַהּכֹל  יֹוֵתר  ַצֲעִרי  דֹול  ּגָ ְמֹאד  ּוְמֹאד 
ִרים ְוצֹוֲעִקים  ה ָאנּו ְמַדּבְ ה ְוַכּמָ ּמָ י ּכַ ל ַהּדֹוִוים, ּכִ ִלּמּודֹו. ֲאָהּה ה' ַעל ֶזה ִיְדוּו ּכָ ּבְ

ּוְלַהּתֹוָרה  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ִאם  י  ּכִ ְתָקאֹות  ְוַהַהְרּפַ ּסּוִרים  ַהּיִ ל  ִמּכָ ָמנֹוס  ֵאין  ׁשֶ ֶזה  ַעל 

ָבר ִהְזִהירּונּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל  י. ּכְ ְכּתָ ִלי ְיִדיד ַנְפׁשִ ה ְוכּו', ְוֵאיְך ֶנְהּפַ ׁשָ ה ּוַבּקָ ה ּוְתִחּנָ ִפּלָ ּוְלַהּתְ

ם  ֵ ַהּשׁ טּוַח ּבְ י ֲאִני ּבָ ֶרְך ֶזה ֲחִביִבי ִויִדיִדי, ּכִ ָך ִמּדֶ ּלֵ ֶנה'. ּכַ ֶאְפֶנה ֶאׁשְ )ָאבֹות ב( 'ַאל ּתֹאַמר ִלְכׁשֶ

ָך, ְוַיְרִחיב ָיְדָך  ּלְ ָלאֹות ׁשֶ ֲחקּות ְוַהּתְ ָכל ִעְנְיֵני ַהּדַ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ן ְלָך ַהּשׁ אי ְיַתּקֵ ַוּדַ ּבְ ַרְך ׁשֶ ִיְתּבָ

ְדּתָ  ִאּבַ ִמים ׁשֶ ְך ְלטֹוָבה. ֲאָבל ַהּיָ ַרְך ְוַהּכֹל ִיְתַהּפֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ טֹוב ּבְ ְוִתְמּכֹר ְסחֹוָרְתָך ּבְ

ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת. ּוִבְפָרט ַמה  ְיָקא, ֶזה ֲאֵבָדה ׁשֶ ּסּוִרים ּדַ כְֹלּתָ ַלֲחטֹף ִמּתֹוְך ַהּיִ ּיָ לֹא ּתֹוָרה ׁשֶ ּבְ

ּלֹא ַיֲעבֹר ַעל  ר ׁשֶ ירּות, ִאי ֶאְפׁשָ ֲעׁשִ ה ָיֶמיָך ּבַ ַבּלֶ י ֲאִפּלּו ִאם ּתְ ִאים, ּכִ ִמים ַהּבָ ּיָ ה ּבַ ֲעׂשֶ ּתַ

ַז"ל,  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ ְתָקאֹות  ְוַהְרּפַ ַרּבֹות  ּוְטָרדֹות  ְלּבּוִלים  ּבִ ָהָאָדם 

ְבֵרי ּתֹוָרה  ל ֵמֲחַמת ֶזה ִמּדִ ַבּטֵ ּמְ ד ְוכּו'. ּוִמי ׁשֶ י ָאָדם ְלָעָמל יּוּלָ ים ּכִ ְפסּוִקים ַרּבִ ְוַכְמבָֹאר ּבִ

עֹוֵבר ַעל ָהָאָדם,  ֶ ל ַמה ּשׁ א ּכָ ַרּבָ י ַאּדְ לֹום. ּכִ ה הּוא אֹוֵבד ֶאת ָיָמיו ְלַגְמֵרי ַחס ְוׁשָ ּוְתִפּלָ

ּלֹוְמִדין ּתֹוָרה  ׁשֶ ַרְך הּוא ּכְ ֲעׁשּוָעיו ִיְתּבָ ר ׁשַ י ָהִעּקָ ַהּכֹל ִלְקרֹא אֹותֹו ְלָקְרבֹו ֶאל ַהּתֹוָרה. ּכִ

ׁש לֹו  ּיֵ ְלָאִכים ׁשֶ ר ַמֲעַלת ָהָאָדם ַעל ַהּמַ י ֶזה ִעּקַ ְלּבּוִלים ְוַדֲחקּות. ּכִ ר ָלָאָדם ִמּתֹוְך ּבִ ּצַ ּבַ

ִיּסּוִרים  ִמּתֹוְך  ּוְלַהּתֹוָרה  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְמָקֵרב ַעְצמֹו  ְוהּוא  ה,  ֵאּלֶ ּכָ ּוִבְלּבּוִלים  ְמִניעֹות 

מֹו  ַעם ּכְ ָכל ּפַ ִחים ּבְ ּטְ ּתַ ֵהם ִמׁשְ ֶזה ׁשֶ ְטָרא ַאְחָרא ּכָ טּות ַהּסִ ְ ּשׁ חּות ְוִהְתּפַ ּטְ ּתַ ּוְמִניעֹות ְוִהׁשְ

הֹום קֹוֵרא". ַהט ָאְזֶניָך ֵהיֵטב  הֹום ֶאל ּתְ ים מב( "ּתְ ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶ ׁש, ּכְ ְנָהרֹות ּוְתהֹומֹות ַמּמָ

ם  תּוב )ׁשָ ּכָ י ּוְמנּוִסי". ּוְכמֹו ׁשֶ י ּוְמֻעּזִ ָכל ֵעת "ה' ֻעּזִ ם ּבְ ֱאֶמת, ּוְלַקּיֵ ֱאָמִרים ּבֶ ָבַרי ַהּנֶ ַמע ּדְ ּוׁשְ

ם ָקַבְעּתָ  ה, ּוְלַקּיֵ ּתּוַכל ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ֶ ל ַמה ּשׁ ָכל יֹום ּכָ יֹום ַצר ִלי". ְוַתֲחטֹף ּבְ נט( "ּוָמנֹוס ּבְ

ל  ּכָ ִמּתֹוְך  ַלּתֹוָרה  ים  ִעּתִ ִלְגזֹל  ַז"ל  נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַלּתֹוָרה,  ים  ִעּתִ

י ֵלית יֹום  ה, ּכִ ּנּו טֹוב ְמַעט אֹו ַהְרּבֵ ּלֹא יּוַכל ַלֲחטֹף ִמּמֶ י ֵאין יֹום ׁשֶ עֹוָלם. ּכִ ּבָ ָרדֹות ׁשֶ ַהּטְ

י לֹא ַיֲעזֹב אֹוְתָך ְוַיֲהֹפְך ַהּכֹל ְלטֹוָבה. ְוִתְרֶאה ָלבֹוא ְלֹפה  ה' ּכִ ּה טֹוב; ּוְבַטח ּבַ ֵלית ּבֵ ּדְ

ַתב  ּלֹא ּכָ ַעְצמֹו ֵמֲחַמת ׁשֶ י א"ב ּבְ ּבּור ְלַרּבִ י ַהּדִ ֱאֶמת, ְולֹא ִיַחְדּתִ ְבֵרי אֹוַהְבֶכם ּבֶ ְזִריזּות. ּדִ ּבִ

י ַהּכֹל  נּו. ּכִ ֶכם ּוְלֻכּלָ ִיחּוד ְוַגם ְלֻכּלְ ָבִרים ֶנֶאְמרּו ֵאָליו ּבְ ל ַהּדְ ּכָ בֹו ֵאַלי, ּוֵמֵאָליו ָיִבין ׁשֶ ִמְכּתָ
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ים  דֹוׁשִ ָבָריו ַהּקְ ם ּדְ ֵהר ְלַקּיֵ ִני ִהּזָ ה ּבְ "ל. ְויֹוֵתר ֵמֵהּמָ ל ַהּנַ ָכל יֹום ּכָ ְצִריִכים ֵליַדע ְוַלֲחזֹר ּבְ

לֹום ְיִדיִדי ַוֲחִביִבי מֹוֵרנּו  ׁשְ ה, ּוִבְפָרט ּבִ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ לֹום ּכָ ׁשְ ַז"ל. ְוִתְפרֹס ּבִ

ֵני ֵביתֹו. ָרֵאל, ֵנרֹו ָיִאיר ְוָכל ּבְ י ִיׂשְ ָהַרב ַרּבִ

ְמָחה.  ׂשִ ה ִלְראֹוָתם ּבְ ַעְדֶכם ּוְמַצּפֶ יר ּבַ ה ִליׁשּוָעה ּוַמְעּתִ ְבֵרי ַהְמַצּפֶ ֲהלֹא ּכֹה ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

רצו

ם, יֹום ה' ַוְיִחי ת"ר. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

י ְצלּוָלה. ְוַהֶהְכֵרַח  ְעּתִ ֲאִריכּות, ַאְך ֵאין ּדַ י ִלְכּתֹב ְלָך ּבַ ה, ְוִנְכַסְפּתִ י ַעּתָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ְחֶיה ָחַזר ְוֶנֱחַלׁש ֶאְתמֹול קֶֹדם אֹור ַהּבֶֹקר  ּיִ ִוד ְצִבי ׁשֶ ִני ּדָ י ּבְ ְלהֹוִדיֲעָך ַצֲעִרי. ּכִ

ר  ה, ֲאׁשֶ ַוי ֵמֶאְתמֹול ַעד ַעּתָ ֵאבֹו, ּומּוָטל ַעל ֶעֶרׂש ּדְ קֹול ַמר ַעל ּכְ ל יֹום ד', ְוָצַעק ּבְ ׁשֶ

ְיָלה הּוַקל ָעָליו ְמַעט ְמַעט  ֵבד ְמֹאד, ּוַבּלַ ֵאבֹו ּכָ זֹאת לֹא ָעַבר ָעָליו. ּוְביֹום ֶאְתמֹול ָהָיה ּכְ ּכָ

ֵער.  ָעָליו ֵאין ְלׁשַ ַוי. ְוָהַרֲחָמנּות ׁשֶ ּדְ ח ַעל ֶעֶרׂש  ְוֵכן ַהּיֹום, ֲאָבל ֲעַדִין ֻמּנָ עֹות,  ְלֵאיֶזה ׁשָ

ַנת  ים, ֵמאֹוַצר ַמּתְ רּוׂשֹות ֶאל ַרֲחָמיו ַוֲחָסָדיו ַהְמֻרּבִ י ּפְ לּויֹות ְוַכּפַ י ֶאל ה' ֵעיַני ּתְ ְלּתִ ַוֲאִני ּבִ

ַלח לֹו ְמֵהָרה  ָעִנים ָעָליו, ְוִיׁשְ ָאנּו ִנׁשְ דֹול ׁשֶ ל ַהּגָ ל ָהֵאׁשֶ דֹול ׁשֶ ְזכּות ְוכֹחֹו ַהּגָ נּו, ּבִ ם ְיָחּנֵ ִחּנָ

י ֵכן  ֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף, ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ְוַאף ַעל ּפִ ַמִים ְרפּוַאת ַהּנֶ ָ ֵלָמה ִמן ַהּשׁ ְרפּוָאה ׁשְ

ַרְך  ֶזה, ַאְך ַרֲחָמיו ִיְתּבָ ם ֲאִני ָחָזק ּבָ ֵ ַהּכֹל ְלטֹוָבה. ּוָברּוְך ַהּשׁ ק ַעְצמֹו ְלַהֲאִמין ׁשֶ ְצִריִכין ְלַחּזֵ

ׁשּוב ְלֵאיָתנֹו  ּיָ יטּות ׁשֶ ְפׁשִ ן ָלֶכם ַרֲחִמים" ּבִ י ִיּתֵ ּדַ ן "ֵאל ׁשַ ׁש ּוִמְתַחּנֵ ים ְמֹאד, ַוֲאִני ְמַבּקֵ ְמֻרּבִ

ם  ֵ ה ְלַהּשׁ ירּו ַהְרּבֵ לּו ְוַיְעּתִ ּלְ ְתּפַ ּיִ לֹוֵמנּו, ׁשֶ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ ְזִהיר ֶאת ּכָ ה ּתַ ֵלמּות ְמֵהָרה. ְוַאּתָ ׁשְ ּבִ

ַרְך ְיַרֵחם.  ִיְתּבָ ם  ֵ ם, ְוַהּשׁ י ַצֲעֵרנּו נֹוֵגַע ְלֻכּלָ ּכִ ְפָרט  ַרְך ֲעבּורֹו, ַהְרּבּו ָעָליו ַרֲחִמים ּבִ ִיְתּבָ

ַאַחר  ְך  ִנְמׁשָ ְהֶיה  ּתִ ִני ַאל  ּבְ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ְלַהֲאִריְך.  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ָנחּוץ  ֶזה  ָתב  ּכְ ּומֹוֵסר 

ֵאהּו ְמֵהָרה ְולֹא  אי ִיְרּפָ ַוּדַ י ּבְ ה', ּכִ ׁש ַרֲחִמים ְוִנְבַטח ּבַ ַבּקֵ ה, ַרק ּתְ לֹום ַהְרּבֵ ַער ַחס ְוׁשָ ַהּצַ

ם  ֵ ִלים. ְוִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ִמים ְוַרֲחָמיו לֹא ּכָ י ַחְסֵדי ה' ֵאיָנם ּתָ לֹום. ּכִ ל ֲחָמתֹו ַחס ְוׁשָ ָיִעיר ּכָ

ַרְך. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ אֹוִדיֲעָך ְיׁשּוָעתֹו ּבְ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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רצז

מֹות ת"ר. ם, יֹום א' ׁשְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ְחֶיה ִלְבִריאּותֹו  ּיִ ִוד ְצִבי ׁשֶ ִני ּדָ ב ּבְ ֲחָסָדיו, ְוׁשָ ַרְך ּבַ ם ִיְתּבָ ֵ ה ָלֵאל ֲעָזָרנּו ַהּשׁ ִהּלָ ּתְ ע ׁשֶ ּדַ
ָעה ַאַחר ֲחצֹות ַלְיָלה. ּוֵמֵאֶליָך  ת קֶֹדׁש ֵאיֶזה ׁשָ ּבַ ָכה ְליֹום ו', ֶעֶרב ׁשַ ּיָ ַ ְיָלה ַהּשׁ ּלַ ּבַ

ָעַבר ָעַלי, ִמּיֹום ד' קֶֹדם אֹור ַהּבֶֹקר ַעד ֵליל  ֶפׁש ׁשֶ ַער ְוִכְליֹון ֵעיַנִים ַעד ַהּנֶ ִבין ּגֶֹדל ַהּצַ ּתָ

תֹוְך  קֹול ַמר ְמֹאד, ַרק ּבְ ַוי ְוָזַעק ּבְ ַכב ַעל ֶעֶרׂש ּדְ ָ ּשׁ חֹות ְמַעט ׁשֶ ֵני ֵמֵעת ְלֵעת ּפָ ֵהם ׁשְ ו', ׁשֶ

אֹותֹו  ִבי הּוַקל ֵמָעָליו ּבְ י ְלָך ִמְכּתָ ַתְבּתִ ּכָ ְך ָחַזר ְוָצַעק. ּוְביֹום ה' ׁשֶ יַח ְקָצת ְוַאַחר ּכָ ְך ִהּנִ ּכָ

י  קֹול ַמר, ּכִ ֵעת ִמְנָחה ּוַמֲעִריב ָחַזר ְוָצַעק ּבְ ְך ּבְ ַהּיֹום, ְקָצת ַוֲעַדִין ָהָיה ּכֹוֵאב לֹו. ְוַאַחר ּכָ

ֵביִתי  ֵני  ּבְ ְוָכל  ַוֲאִני  "ל.  ַהּנַ ַלְיָלה  ֲחצֹות  ַאַחר  ַעד  ָהָיה  ְוֵכן  ה.  ִחּלָ ּתְ ִמּבַ יֹוֵתר  ֵאבֹו  ּכְ ָחַזר 

ר ְלָבֵאר. ַרק לֹא ָרִציִתי ַלֲעׂשֹות  ֶזה ִאי ֶאְפׁשָ ָעַבר ָעַלי ּבָ ֶ ּתֹוֵמם, ּוַמה ּשׁ עֹוְמִדים ַמְרִעיד ּוִמׁשְ

ם  ֵ י ְלַהּשׁ ְלּתִ ּלַ ָעִמים ִהְתּפַ ה ּפְ ַרְך ְלַבד. ְוַכּמָ ם ִיְתּבָ ֵ י ַעל ַהּשׁ ָלל, ַרק ָסַמְכּתִ ה ּכְ ֻעּלָ ׁשּום ּפְ

ֵאבֹו ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ַאף ַעל  י ָחַזר ְוָצַעק ַעל ּכְ י, ּכִ ַעְלּתִ ֲעַדִין לֹא ּפָ ָרִאיִתי ׁשֶ ֶ ַרְך. ְוַאף ּשׁ ִיְתּבָ

ַרֲחָמיו ִהְפִליא ַחְסּדֹו, ּוִפְתֹאם ָחְזרּו  ָעִמים. ַוה' ּבְ ה ּפְ ּמָ י, ְוֵכן ּכַ ְלּתִ ּלַ י ְוִהְתּפַ ְקּתִ י ֵכן ִנְתַחּזַ ּפִ

ה ְוַתְחּבּוָלה ַעל ְיֵדי ָאָדם, ְוֵתֶכף  ת ָאָדם ּוְבִלי ׁשּום ִסּבָ ּיַ ִלי ׁשּום ֲעׂשִ ֵני ֵמָעיו ִלְפִנים, ּבְ ּבְ

ְמַעט  י ִאם ְמַעט ּדִ "ל ּכִ ַמן ַהּנַ ל ַהּזְ ה ּכָ ִחּלָ ן ּתְ ּלֹא ָיׁשֵ ֶ עֹות ַמה ּשׁ ה ׁשָ ּמָ ָנה ּכַ ָנְפָלה ָעָליו ׁשֵ

לֹום. ְעּתֹו ַחס ְוׁשָ ּלֹא ֵיֵצא ִמּדַ ׁש ׁשֶ חֹוׁשֵ ָאַמר ׁשֶ ָהָיה ִמְתַנְמֵנם ְקָצת, ַעד ׁשֶ ׁשֶ

ָכל  הּוא ּבְ ל ָאָדם ׁשֶ ה ְוַתֲחנּוִנים ּכָ ְתִפּלָ ק ּבִ ִני ֲחִביִבי ֵאיְך ְצִריִכין ְלִהְתַחּזֵ ָמה ֹאַמר ְלָך ּבְ
ִאם  ְרפּואֹות.  ִעְנַין  ּבְ ְפָרט  ּבִ ְחּבּוָלה  ּתַ ׁשּום  ַעל  ִלְסֹמְך  ְוִלְבִלי  ָעָליו,  עֹוֵבר  ֶ ּשׁ ַמה 

יָך ְיׁשּוָעֵתנּו ְוַחְסּדֹו  ה הֹוַדְעּתִ ָיר. ַאְך ְלֵעת ַעּתָ ַמן ְוַהּנְ יק ַהּזְ מֹו לֹא ַיְסּפִ ָרה ּכְ י ֲאַסּפְ ָאַמְרּתִ

ָלל,  ּלֹא ָיבֹוא עֹוד ִליֵדי ַמֲחָלה ּוְכֵאב ּוֵמחּוׁש ּכְ ן יֹוִסיף ה' ַחְסּדֹו ׁשֶ ַרְך, ּכֵ ְוִנְפְלאֹוָתיו ִיְתּבָ

ֱאֶמת. ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ִית ּבֶ לֹום ּבַ גּוף ָוֶנֶפׁש. ְוִיְהֶיה לֹו ׁשְ ָבִרים ּבְ ָכל ַהּדְ ן ּבְ ּקֵ ה ְלִהְתּתַ ְוִיְזּכֶ

ם  ֵ ת קֶֹדׁש, ַוֲעָזַרִני ַהּשׁ ּבַ י ִלְלוֹות ַעל ׁשַ חּוק ִלי ְמֹאד, ְוֻהְכַרְחּתִ ְרָנָסה ָהָיה ּדָ ִעְנַין ַהּפַ ם ּבְ ּגַ
י  ן ַרּבִ י ַאְייִזיק ּבֶ יֹום ו' ַרּבִ א ּבְ ה ָלֵאל ּבָ ַחְסּדֹו. ּוְתִהּלָ ן ְוִהְרִחיב ִלי ְקָצת ּבְ ם ּכֵ ַרְך ּגַ ִיְתּבָ

ם  ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ה ְטָעִמים ְוֵהִביא ִלי ָמעֹות ּבְ ּמָ י ַעל ֶזה ִמּכַ ְלּתִ ּכַ ִהְסּתַ ֶ ֶוועץ ַמה ּשׁ יּפֶ ָרֵאל ִמּלִ ִיׂשְ

ם,  ֵ ֶזה ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ר ְלָך ּבָ ר ֲאַסּפֵ ֲאׁשֶ ָאר ִעְנָיִנים, ּכַ א ִלׁשְ ּבָ ֶ ם ִנְצָרְך ִלי ַמה ּשׁ ַרְך. ּגַ ִיְתּבָ

ְוָתִבין ְמַעט ִנְפְלאֹות ה'.
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י  ַעְצִמי ָרַקְדּתִ ְמָחה. ַוֲאִני ּבְ ׂשִ ת ּבְ ּבָ ׁשַ ה ָלֵאל ָהִיינּו ּבְ א ִעּמֹו, ּוְתִהּלָ י ַנְחָמן ּבָ ם ָאִחיו ַרּבִ ּגַ
לּויֹות  י ה'. ַוֲעַדִין ֵעיַני ּתְ דֹוִלים ַמֲעׂשֵ ַרְך ַעד ֵאין ֵחֶקר, ּגְ ִנְפְלאֹות ֲחָסָדיו ִיְתּבָ ְקָצת ּבְ

ְכָלִלּיּות  ים ִויׁשּועֹות ִנְפָלאֹות ּבִ י ֲעַדִין ָאנּו ְצִריִכים ַרֲחִמים ַרּבִ ַרְך, ּכִ ָכל ֵעת ִליׁשּוָעתֹו ִיְתּבָ ּבְ

ְזכּותֹו ְוכֹחֹו  ַמִים, ּבִ ָ ּשׁ ּבַ י ִאם ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ֵען ּכִ ָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד. ַעל ִמי ָלנּו ְלִהּשׁ ּוִבְפָרִטּיּות ּכָ

ָדָקה,  ַהּצְ ִמּגֶֹדל ַמֲעַלת  ְרנּו  ּבַ ּדִ ת  ּבָ ּוְבׁשַ ְוכּו'.  י לֹא ָתְמנּו  ּכִ ִלְבָרָכה, ַחְסֵדי ה'  יק  ַצּדִ ֵזֶכר 

ַהּיֹום  אֹור  ׁשֶ ּוֵמֲחַמת  י"ג(.  )תורה  ֵלָמה'  ׁשְ ָחה  ּגָ ַהׁשְ יְך  'ְלַהְמׁשִ ַהּתֹוָרה  י  ּפִ ַעל  ְוכּו',  ְפָרט  ּבִ

ינּו ֱהֵיה ְזרֹוָעם  נּו ְלָך ִקּוִ ה ה' ַחְסּדֹו. ה' ָחּנֵ ר ְלַהֲאִריְך. יֹוָמם ְיַצּוֶ ֵמׁש ָלבֹוא ִאי ֶאְפׁשָ ְמַמׁשְ

ָך ְוכּו'. ֵענּו ַבּבֶֹקר ַחְסּדֶ ּבְ ָקִרים ְוכּו' ׂשַ ַלּבְ

ים  ְבִחיַנת ֲחָדׁשִ ָכל יֹום ּבִ ים ּבְ ׁשִ ְתַחּדְ דֹוִלים ַהּמִ ַהֲחָסִדים ּגְ ֶזה ּבְ ה ַעְצמֹו ַרק ּבָ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַחּיֶ ּדִ

ָכה  ּזָ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ְוכּו', ַעד ׁשֶ ׁש ּבְ ָהָיה ִמְתַחּדֵ דֹול ַז"ל ׁשֶ כֹחֹו ַהּגָ ה ֱאמּוָנֶתָך, ּבְ ָקִרים ַרּבָ ַלּבְ

דֹוׁש ְוכּו' ְוכּו'. ֵקן ַהּקָ ר ֵמַהּזָ ְלַסּפֵ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ִתיק  י ַהּוָ ן ֲעִזיָזא. ּוִבְפָרט ִליִדיד ַנְפׁשִ ה ּוְרִחיְמּתָ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
ְוִתְרֶאה  ֲחִביִבי,  ּוְבִני  ָאִחי  ֶוֱאַמץ  ֲחַזק  ַז"ל.  ֶנְכּדֹו  ָיִאיר  ֵנרֹו  ַנְחָמן  ָהַרב  מֹוֵרנּו 

ַעְזְרָך  ּיַ ַע ָלבֹוא ֵאֵלינּו ַעד ׁשֶ ְעּגֵ ָכל יֹום, ְוִתְכסֹף ְוִתְתּגַ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ יָחְתָך ִלְפֵני ַהּשׁ ְלָפֵרׁש ׂשִ

ַרֲחָמיו. ה' ּבְ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

רחצ

ם, אֹור ְליֹום א' ָוֵאָרא ת"ר. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחיּו. ּיִ ֵני ֵביתֹו ׁשֶ ל ּבְ ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ לֹום ִלְבִני ֲחִביִבי מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ׁשָ

ֶרת ִלְלבֹוב. ה'  לַֹח ָהִאּגֶ ִליחּוִתי ִלׁשְ ְמּתָ ׁשְ ר ִקּיַ ה ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת ֲאׁשֶ י ַעּתָ ְלּתִ בֹו ִקּבַ ִמְכּתָ
ְמָחה ְקָצת.  לֹום ְוׂשִ ׁשָ ת ֶזה ּבְ ּבָ ם ׁשַ ה ָלֵאל ָעַבר ּגַ ֲעֵדנּו ְלטֹוָבה. ּוְתִהּלָ ִיְגֹמר ּבַ

ה ֵהם ְיֵמי הֹוָדָאה" ּוְבִעְנַין  ִעְנַין ַהּתֹוָרה )תניינא ב'( "ְיֵמי ֲחֻנּכָ ים ּבְ ּיִ ְבֵרי ּתֹוָרה ֲאִמּתִ ְרנּו ּדִ ְוִדּבַ

י ֲאִני ֻמְכָרח ְלהֹוִדיֲעָך  ִני ַחִביִבי, ּכִ ר ִהְרַחְבּתָ ִלי" ְוכּו'. ַאְך ָמה ֹאַמר ְלָך ּבְ ּצָ )תורה קצ"ה( "ּבַ

ה  ָקׁשֶ ר  ת קֶֹדׁש ֲאׁשֶ ּבַ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ֵאבֹו  ּכְ ְוֶנֱחַלׁש ַעל  ָחַזר  ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ְצִבי  ִוד  ּדָ ִני  ּבְ י  ּכִ ַצֲעִרי, 
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ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ תֹו. ַהּשׁ ּטָ ה ֵהֵקל ָעָליו ְקָצת, ַאְך ֲעַדִין לֹא ָקם ִמּמִ ִלְסּבֹל ְמִריַרת ַצֲעָקתֹו. ְוַעּתָ

ם  ֵ י ִאם ַעל ַהּשׁ ְחּבּוָלה ּכִ חֹון ַעל ׁשּום ּתַ ּטָ יֵבהּו ְלֵאיָתנֹו. ֵאין ִלי ׁשּום ּבִ ִיְסָעֵדהּו ְמֵהָרה ִויׁשִ

יֹוֵדַע  ֲאִני  ֶ ּשׁ ְבָעְנִיי ַמה  ֶנָחָמִתי  נּו. זֹאת  ָחּנֵ ּתְ ׁשֶ לּויֹות ַעד  ּתְ ֵעיֵנינּו  ְלַבד  ְלָך  ְלַבד.  ַרְך  ִיְתּבָ

י ַנְחָמן  ַרְך ְלַבד. ַוֲאִני ַמְזִהיר אֹוְתָך ְוֶאת ַרּבִ ם ִיְתּבָ ֵ י ִאם ַעל ַהּשׁ ֵאין ִלי ׁשּום ְסִמיָכה ּכִ ׁשֶ

ָהַרֲחָמנּות  י  ּכִ ֲעבּורֹו,  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ה  ַהְרּבֵ ְללּו  ְתּפַ ּתִ ׁשֶ לֹוֵמנּו,  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ְוָכל  ִוד  ּדָ י  ְוַרּבִ

ִוד  ֵקם ְלר' ּדָ ֵני ְזהּוִבים ִויַחּלְ ָתב ֶזה ׁשְ ל ִמּמֹוֵסר ּכְ ֶכם. ִויַקּבֵ דֹול ְמֹאד ָעָליו ְוָעַלי ְונֹוֵגַע ְלֻכּלְ ּגָ

ָתם  ִפּלָ ַמע ּתְ ִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַיְרּבּו ַרֲחִמים ֲעבּורֹו. ְוַהּשׁ ְוִיְהיּו ְלִפְדיֹון ָעָליו  "ל  ְור' ַנְחָמן ַהּנַ

ָדָקה. אּוַלי ָיחּוס אּוַלי ְיַרֵחם ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה.  דֹול ַז"ל ּוִבְזכּות ְמַעט ַהּצְ כֹחֹו ַהּגָ ֵתנּו ּבְ ּוְתִפּלָ

ְך ַהּכֹל ְלטֹוָבה  אי ִיְתַהּפֵ י לֹא ָתְמנּו. ּוְבַוּדַ י ֵכן ַחְסֵדי ה' ּכִ י ַאף ַעל ּפִ ר, ּכִ ה ְלַדּבֵ ְוֵיׁש ִלי ַהְרּבֵ

ד  ֶכף ּוִמּיָ יעֹו ּתֵ ֵאהּו, ְויֹוׁשִ ה. ּוַבַעל ָהַרֲחִמים ְיַרֵחם ָעָליו ְוִיְרּפָ ר ְלַהֲאִריְך ַעּתָ ַאְך ִאי ֶאְפׁשָ

אֹוִדיעֹו ְמֵהָרה ְיׁשּוָעתֹו. יִתי ַלה' ׁשֶ ָלל, ְוִקּוִ ְולֹא ָיבֹוא עֹוד ִליֵדי ַמֲחָלה ּכְ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

רצט

ַרְך, יֹום א' ּבֹא, אֹור ּבֶֹקר ת"ר. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

לֹום.  לֹום ְלָך ּוְלֵביְתָך ּוְלָכל יֹוְצֵאי ֲחָלֶציָך ׁשָ ְחֶיה. ׁשָ ּיִ ִני ֲחִביִבי מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ֲאהּוִבי ּבְ

ן ְיִהי ָרצֹון. גּוף ָוֶנֶפׁש ּוָממֹון ָאֵמן, ּכֵ ְכָלִלּיּות ּוִבְפָרִטּיּות ּבְ לֹום ּבִ ׁשָ

י  ּכִ ְלָך.  ְכּתֹב  ּלִ י ַמה  ַנְפׁשִ יֹוֵדַע  ֵאיִני  ֱאֶמת  ּבֶ ַאְך  ִבי,  ִמְכּתָ ִדְבֵרי  ּבְ ְלַהֲחיֹוְתָך  י  ִנְכַסְפּתִ
ְבֵרי  ׁש ּדִ ה. ַאְך ְצִריִכין ְלַחּדֵ ָך ַהְרּבֵ י ִעּמְ ְרּתִ י ְלָך, ְוִדּבַ ַתְבּתִ ָבר ּכָ ה ָלֵאל ּכְ ִהּלָ ּתְ

ְרנּו,  ּבַ ָבר ּדִ ּכְ ֶ ן ֲחַזק ֶוֱאַמץ ּוְזכֹר ֵהיֵטב ַמה ּשׁ ים. ַעל ּכֵ ֲחָדׁשִ ָכל יֹום ּכַ ְהיּו ּבְ ּיִ ָכל יֹום ׁשֶ ּתֹוָרה ּבְ

ָכל יֹום  י ּבְ ָכל יֹום. ּכִ ׁש ּבְ ים ַמּמָ ֱאֶמת ֵהם ֲחָדׁשִ י ּבֶ ׁש. ּכִ ים ַמּמָ ֵעיֶניָך ֲחָדׁשִ ּוְבָכל יֹום ִיְהיּו ּבְ

יָך  ְדלּו ַמֲעׂשֶ ְצִחית. ַמה ּגָ ים ִנְפָלִאים ְונֹוָרִאים ְמֹאד, ְוַהּכֹל ְלטֹוָבֵתנּו ַהּנִ ּנּוִיים ַרּבִ ים ׁשִ ַנֲעׂשִ

ל ֶאָחד  ֲארּות ָחָדׁש ִמּכָ ל ִהְתּפָ ַרְך ְמַקּבֵ ם ִיְתּבָ ֵ בֹוֶתיָך. ּוְבָכל יֹום ַהּשׁ ה' ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחׁשְ

ׁש  ַרְך ְמַחּדֵ ִיְתּבָ ְיֵדי ֶזה הּוא  ַעל  ְוֵאיָבר, ׁשֶ ל ֵאיָבר  ָרִטּיּות ִמּכָ ּפְ ּוִבְפָרֵטי  ְפָרט  ּבִ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ

ֲארּות  ִביל ַהִהְתּפָ ׁשְ ִריָאה ָהָיה ַהּכֹל ּבִ ת ַהּבְ ְתִחּלַ ּבִ מֹו ׁשֶ י ּכְ ָכל יֹום. ּכִ ית ּבְ ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ

ְפָלִאים  ּנּוִיים ַהּנִ ִ ל ַהְנָהַגת ָהעֹוָלם ִעם ִרּבּוי ַהּשׁ ּכָ ָכל יֹום ָויֹום ׁשֶ ה ּבְ מֹו ֵכן ַעּתָ ְכָלל ְוכּו', ּכְ ּבִ
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ַדע  ן ּתֵ ְכָלל ּוִבְפָרט ְוכּו'. ְוַעל ּכֵ ָרֵאל ּבִ ׂשְ ל ִמּיִ ַקּבֵ ּמְ ֲארּות ׁשֶ ִפי ַהִהְתּפָ ָכל יֹום ָויֹום ַהּכֹל ּכְ ּבְ ׁשֶ

ָכל יֹום ָויֹום  ְפָרִטּיּות ּבְ ֲארּות ּבִ ן ִהְתּפָ ם ּכֵ ָך ּגַ ל ִמּמְ ַרְך ְמַקּבֵ ם ִיְתּבָ ֵ אי ַהּשׁ ַוּדַ ּבְ ְוַתֲאִמין, ׁשֶ

לֹום  ים ְוׁשָ ַפע טֹוָבה ּוְבָרָכה ְוַחּיִ ְך ָעֶליָך ׁשֶ ם ִקּיּום ָהעֹוָלם. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה ִנְמׁשָ ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ

ָכל  ה נו.( 'ּבְ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )ֻסּכָ רּוְך ה' יֹום יֹום. ּוְכמֹו ׁשֶ ם ּבָ ָכל יֹום ָויֹום, ּוְתַקּיֵ ְוָכל טּוב ּבְ

ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ְפָלאֹות  ְוַהּנִ ַהּטֹובֹות  ְלָכל  ֵלב  ָלׂשּום  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ְרכֹוָתיו'.  ּבִ ֵמֵעין  לֹו  ן  ּתֵ ָויֹום  יֹום 

ְכלֹו  ֵעיֵני ׂשִ ָכל יֹום ָויֹום. ְוִאם ִלְפָעִמים ֵאיָנם זֹוִכים ִלְראֹות ּבְ ה ִעם ָהָאָדם ּבְ ַרְך עֹוׂשֶ ִיְתּבָ

ה  לׁשָ אֹוְמִרים ׁשְ מֹו ׁשֶ ֶזה ֵהיֵטב, ּכְ ִנים ְלַהֲאִמין ּבָ ל ּפָ ִמּיּות ַהֹחֶמר, ְצִריִכין ַעל ּכָ ׁשְ ֵמֲחַמת ּגַ

ָכל ֵעת ְוכּו'.  ּבְ נּו, ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ׁשֶ ָכל יֹום ִעּמָ ּבְ יָך ׁשֶ ָכל יֹום ַעל ִנּסֶ ָעִמים ּבְ ּפְ

ָכל יֹום  נּו ּבְ ה ִעּמָ ַרְך עֹוׂשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ רֹות ׁשֶ ְסּתָ ְוַהּנִ ְגלֹות  ְפָלאֹות ַהּנִ ְוַהּנִ ים  ּסִ י לּוֵלא ַהּנִ ּכִ

ם  ֵ ַהּשׁ ֻקּדֹות טֹובֹות ׁשֶ ְמַעט ַהּנְ ְמַעט ּדִ ם ֲאִפּלּו ּבִ ר ְלִהְתַקּיֵ ּוְבָכל ֵעת ְוכּו', לֹא ָהָיה ֶאְפׁשָ

ה. ּיֹום ַהּזֶ ָכל יֹום ְלַחּיֹוֵתנּו ּכַ נּו ּבְ ַרְך ְמַזּכֵ ִיְתּבָ

ה. ְוָראּוי  ְרנּו ַהְרּבֵ ּבַ ָבר ּדִ ר, ַאְך ּכְ ה ְמֹאד ְלַדּבֵ ָכל ֶזה ֵיׁש ַהְרּבֵ ִני ֲחִביִבי, ּבְ ָמה ֹאַמר ְלָך ּבְ
ְזֵקִנים  ּבִ ֵקן ׁשֶ כַֹח ַהּזָ ָכל יֹום, ְוַהּכֹל ּבְ ׁש ּבְ ק ְלִהְתַחּדֵ ה ֵאיְך ְלִהְתַחּזֵ ה ַהְרּבֵ ְלָך ְלָהִבין ִמּזֶ

צּוק  ּבְ ה אֹוָתנּו  ִזּכָ ר  ֲאׁשֶ י ה'  ַמֲעׂשֵ דֹוִלים  ּגְ ַעם.  ּפַ ָכל  ּבְ ִלְחיֹות  ְלַהְתִחיל  ָכה  ּזָ ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו ְוכּו'. ֶזה. ַאׁשְ לּו ְלִהְתָקֵרב ְוֵליַדע ְוִלינֹק ֵמאֹור ָקדֹוׁש ְוכּו' ּכָ ים ַהּלָ ָהִעּתִ

ער ְטַראְכִטין(  ֵהם ִנְקָרִאים ִאיּבֶ בֹות ַהְיֵתרֹות )ׁשֶ ֲחׁשָ ל ִרּבּוי ַהּמַ ָך ּכָ ּבְ ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְוָהֵסר ִמּלִ
עֹוֵבר ָעֶליָך ַמה  ה. ְוֵתֶכף ׁשֶ ָמְרָך ֵמֶהם ֵמַעּתָ ַרְך ִיׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶזה ְמֹאד, ַהּשׁ ה ָרִגיל ּבָ ַאּתָ ׁשֶ

לֹום ִיְהֶיה ֵאיֶזה ִקּיּום  ִאּלּו ַחס ְוׁשָ ם ְלָבְבָך ּכְ ֶכף ִנְתַעּקֵ זּוָגְתָך ּכֹוֶעֶסת, ּתֵ עֹוֵבר ַוֲאִפּלּו ְכׁשֶ ֶ ּשׁ

ֵני  ל רֹב ּבְ ַעס ׁשֶ ם ַהּכַ לֹום ִאם ָהָיה ִמְתַקּיֵ זֹאת. ַחס ְוׁשָ ֵהא ּכָ ְלַכַעָסה ְוַחרֹוָנה. ָחִליָלה לֹא ּתְ

ם  ֵ לֹום, לֹא ָהָיה ִקּיּום ְלָהעֹוָלם. ַאְך ַהּשׁ ַעת ַחס ְוׁשָ י ַהּדַ ים ּוְקַטּנֵ ׁשִ ל ַהּנָ ְפָרט ׁשֶ ָאָדם, ּבִ

יִנים ְוַכַעס  ל ִמיֵני ּדִ ל ּכָ יק ּוְמַבּטֵ ִנְפְלאֹוָתיו, ּוַמְמּתִ יַח ַעל ַהּכֹל ּבְ ּגִ ַרְך ָמֵלא ַרֲחִמים ּוַמׁשְ ִיְתּבָ

ְחּגֹר"  ֵאִרית ֵחֹמת ּתַ י ֲחַמת ָאָדם ּתֹוֶדּךָ ׁשְ ים עו, יא( "ּכִ ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ ַרְך; ּוְכמֹו ׁשֶ ִנְפְלאֹוָתיו ִיְתּבָ ּבְ

ָלל  יַח ּכְ ּגִ ֵני ָאָדם" ְוכּו'. ְוֵאין ְצִריִכין ְלַהׁשְ ם. "ְוַאְך ֶהֶבל ּבְ "י ׁשָ ִ ֵרׁש ַרּשׁ ּפֵ ֵעין ׁשֶ ב, ּכְ - ּוְתַעּכֵ

ְלטֹוָבה.  ְך  ִיְתַהּפֵ ַהּכֹל  ׁשֶ ְלַהֲאִמין  ַרק  ֶזה,  ְיֵדי  ַעל  ָך  ְעּתְ ּדַ ל  ּוְלַבְלּבֵ ֵאּלּו  ּכָ טּוִתים  ׁשְ ַעל 

ַמְעּתָ  ׁשָ ָבר  ּכְ אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִהְתּבֹוְדדּות.  ְלָך  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִלְזּכֹר  ְיכֹוִלין  ְוִלְפָעִמים 

ּתֹו  ָהְיָתה ִאׁשְ ׁשֶ ִהְתּבֹוְדדּות ּכְ ָהָיה ָרִגיל ִלְזּכֹר ּבַ יק ִלְבָרָכה ׁשֶ יק ַהְמֻפְרָסם ֵזֶכר ַצּדִ ּדִ ֵמַהּצַ

ָבר  הּוא ּדָ ָבר ָידּוַע ׁשֶ הּוא ּכְ ִנים ֵאיְך ׁשֶ ל ּפָ ה זֹאת. ַעל ּכָ ַמְעּתָ ַמֲעׂשֶ אי ׁשָ ּכֹוֶעֶסת ְוכּו'. ּוְבַוּדַ

ָהָרִגיל ְמֹאד, ְוַהּכֹל ְלטֹוָבה.
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אֹור נַֹגּה ֵיֵלְך ְוָיִאיר  יִקים ּכְ ַחר. ְוֹאַרח ַצּדִ ַ ַקע אֹור ַהּשׁ י ּבָ ַנאי ְלַהֲאִריְך, ּכִ ה ֵאין ּפְ ְוֶיֶתר ִמּזֶ
ל ֵמֶהם ְרָמִזים  ִמיד, ּוְלַקּבֵ ָבֵרינּו ּתָ ה ְלָהִבין ּדְ ְזּכֶ ּתִ לֹוֵמנּו, ׁשֶ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ ָעֶליָך ְוַעל ּכָ

י טֹוב  ּה. ּכִ ָעה ַלֲחֶבְרּתָ ָ ָכל יֹום, ְוִלְבִלי ַלֲחׁשֹב ִמּיֹום ַלֲחֵברֹו ַוֲאִפּלּו ִמּשׁ ׁש ּבְ ְוֵעצֹות ְלִהְתַחּדֵ

ֻעּלֹות  ׁשּוט ִמּתֹוְך ּפְ ּלּות ַאְחדּות ַהּפָ ת ֵמִעְנַין ִהְתּגַ ּבָ ׁשַ ְרנּו ּבְ ּבַ ּדִ ֶ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּוַמה ּשׁ ה' ּכִ

ם  ֵ ָתב ֶזה. ְוַהּשׁ ַמע ְקָצת ִמּמֹוֵסר ּכְ ׁשְ ַרְך ְוכּו', ּתִ ם ִיְתּבָ ֵ ה ָיָקר ְמֹאד ֵאֶצל ַהּשׁ ּזֶ ּנֹות, ׁשֶ ּתַ ִמׁשְ

ֹמר ְוַלֲעׂשֹות  ד ִלׁשְ דֹוׁשֹות, ִלְלֹמד ּוְלַלּמֵ י ּתֹורֹוָתיו ַהּקְ ק ְלָבֵבנּו ֵליֵלְך ִעם ִחּדּוׁשֵ ַרְך ְיַחּזֵ ִיְתּבָ

ל ָיֵמינּו ְלעֹוָלם. ֱאֶמת ּכָ ם ּבֶ ּוְלַקּיֵ

ַעְדֶכם. יר ּבַ ה ִליׁשּוָעה ּוַמְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ֶכם  ְלֻכּלְ ָיִאיר,  ֵנרֹו  ַנְחָמן  ר'  מֹוֵרנּו  י  ַנְפׁשִ ִליִדיד  ּוִבְפָרט  ה,  ַרּבָ ַאֲהָבה  ּבְ ֲאַנ"ׁש  ְלָכל  לֹום  ְוׁשָ

ה. ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם ְוכּו'. ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ ֶנֶאְמרּו ּכָ

ש

ֶרְסֶלב. ח ת"ר ּבְ ּלַ ׁשַ ַרְך, אֹור ּבֶֹקר יֹום ב' ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

י ְלָך  ְבּתִ ָעִמים ּוְכָבר ֵהׁשַ ה ּפְ ּמָ י ַצֲעָקְתָך ּכַ ַמְעּתִ ָבר ׁשָ י ּכְ ְבָך. ְוִאם ּכִ י ִמְכּתָ ְלּתִ יֹום ו' ִקּבַ ּבְ
רֹום,  ַלּמָ ֵעיַני  ּתֹוֶלה  ַוֲאִני  ָעֶליָך  ֵמַעי  ִנְכְמרּו  ֶזה  ל  ּכָ ִעם  ָתב,  ּוַבּכְ ה  ּפֶ ּבַ ה  ַהְרּבֵ

ב ֵאֶליָך. ִאם  ִמְכּתָ ה ִלְנטֹות ָיַדי ּבְ י ַעּתָ ן ָאַמְרּתִ ִדְבֵרי ֱאֶמת, ַעל ּכֵ ָך ּבְ יב ַנְפׁשְ ה ְלָהׁשִ ּוְמַצּפֶ

ְכּתֹב, ִעם  י יֹוֵדַע ַעד ָמה - ַמה ּלִ ְבָך, ְוַגם ֵאין ִאּתִ י ִמְכּתָ ְלּתִ בּוַע זֹאת לֹא ִקּבַ ׁשָ י ֲעַדִין ּבְ ּכִ

יק ְוָקדֹוׁש  ְבֵרי ֲאְדמֹו"ר ֵזֶכר ַצּדִ לֹא ִחּדּוׁש. ּוִבְפָרט ּדִ ְדָרׁש ּבְ ר ְלֵבית ַהּמִ ל ֶזה ִאי ֶאְפׁשָ ּכָ

ָבֶריָך ּוְמִריַרת  ִפי ּדְ י ּכְ ר הּוא ּכִ ָכל ֵעת. ְוָהִעּקָ ים ּבְ ׁשִ י ָים ּוִמְתַחּדְ ֵהם ֲעֻמִקים ִמּנִ ִלְבָרָכה ׁשֶ

ָרה  ֲאַזּמְ ל  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ יָחה  ְוַהּשִׂ ַהּתֹוָרה  לֹום  ְוׁשָ ַכְחּתָ ַחס  ׁשָ ָבר  ּכְ ִאּלּו  ּכְ ִנְרֶאה  ַצֲעָקְתָך 

ָך ַעל  יב ַנְפׁשְ ה ּוֵמׁשִ ה ְמַחּיֶ ֵאין ַאּתָ ְך, ַעד ׁשֶ ל ּכָ ָנה ֶאְצְלָך ּכָ ְ ָבר ִנְתַיּשׁ ּכְ עֹוִדי, אֹו ׁשֶ ֵלאלַֹקי ּבְ

ת  ֲאִמּתַ ְנִעיַמת  יְרָך  ּוְלַהְזּכִ ַלֲחזֹר  י  ִנְתעֹוַרְרּתִ ְבָך  ִמְכּתָ ָקִריִתי  ֵמֵעת  ן  ּכֵ ַעל  ָראּוי.  ּכָ ָיָדּה 

ר ֵליֵלְך  ִכים ָלֶזה. ְוָהִעּקָ ּיָ ַ יחֹות ְקדֹוׁשֹות ַהּשׁ ה ּתֹורֹות ְוׂשִ ּמָ "ל, ִעם עֹוד ּכַ ת ַהּתֹוָרה ַהּנַ ַ ְקֻדּשׁ

ִבין ַעְצמֹו  ְ ּוְמַחּשׁ ִלין  ּכְ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ְיֵדי  ְוָקא ַעל  ּדַ א  ַרּבָ ְוַאּדְ יֹום ֵמָחָדׁש.  ָכל  ּבְ יטּות  ְפׁשִ ּבִ ֶהם  ּבָ

לֹום,  ְוׁשָ ַחס  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְמַעט  ּכִ ְוִכְמַעט  ְוכּו',  ַצד  ל  ִמּכָ ָעָליו  ׁשֹוְטִפין  ָים  צּולֹות  ַהּמְ ׁשֶ
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י ֵכן  י ֲהלֹא ַאף ַעל ּפִ "ל. ּכִ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּנַ ל ּדִ יר ַעְצמֹו ֶאת ּכָ ְוָקא ַעל ְיֵדי ֶזה ְלַהְזּכִ ְצִריִכין ּדַ

ׂשֹון  גֹון ַוֲאָנָחה ְלׂשָ ה ִמְצוֹות ְוַהְנָהגֹות טֹובֹות ְוכּו', ְוַלֲהֹפְך ַהּיָ ּמָ י ְנֻקּדֹות טֹובֹות ִמּכַ ֵיׁש ּבִ

ְך, ֵיׁש ִלי  ֲאִני ָרחֹוק יֹוֵתר, ְוִאם ָהֱאֶמת הּוא ּכָ ְרֶאה ִלי ׁשֶ ּנִ ֶ ל ַמה ּשׁ א ּכָ ַרּבָ י ַאּדְ ְמָחה. ּכִ ְוׂשִ

ל  ָכל יֹום, ּוְלַקּבֵ ין ּבְ ית ּוְתִפּלִ יַח ַטּלִ י ֵכן ְלַהּנִ ֲאִני זֹוֶכה ַאף ַעל ּפִ ֶ ֹמַח יֹוֵתר ְויֹוֵתר ַמה ּשׁ ִלׂשְ

ל  ַבח ְוהֹוָדָיה ְוַהּלֵ ן ׁשֶ ֶזה ְוכּו', ְוִלּתֵ ת ְויֹום טֹוב, ּוְלִהְתָקֵרב ְוִלינֹק ֵמאֹור ָקדֹוׁש ְוָחָדׁש ּכָ ּבָ ׁשַ

יָלנּו ִמן  ֵאר ַעל ָעְמֵדנּו, ְוִהְבּדִ ָ ר ַעד ּכֹה ֲעָזָרנּו ִלּשׁ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ֲאׁשֶ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

ִנים  ָ ּשׁ ָעַבר ָעֵלינּו ּבַ ֶ ְפָרט ַמה ּשׁ ֶזה; ּבִ תֹוְך ַרַעׁש ְורּוַח ְסָעָרה ּכָ ִחינֹות ּבְ ה ּבְ ַכּמָ ַהּתֹוִעים ּבְ

ה. ְמֵרנּו ֵמַעּתָ יֵלנּו ְוִיׁשְ ַרְך ַיּצִ מּוִכים, ה' ִיְתּבָ ַהּסְ

ר ִלְבִלי ִלְהיֹות  ָהִעּקָ ָבר ׁשֶ ָבר, ֲהלֹא ֶזה ְדָבַרי ִמּכְ ה יֹוֵדַע ִמּכְ ה ַאּתָ ל ֶזה ְויֹוֵתר ִמּזֶ י ּכָ ְוִאם ּכִ
ָבר ִהְזִהירּונּו ַרּבֹוֵתינּו  י ּכְ ִסְטָרא ַאְחָרא. ּכִ ּלֹא ִלּפֹל ְלִזְקָנה ּדְ לֹום, ׁשֶ ן ַחס ְוׁשָ ָזֵקן ְוָיׁשָ

ְפָרט  ּבִ ְוכּו'.  ים  ֲחָדׁשִ ּכַ א  ֶאּלָ ִנים  יׁשָ ּכִ ֵעיֶניָך  ּבְ ִיְהיּו  ַאל  ּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ָעִמים,  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ַז"ל 

ֱאֶמת  ּבֶ ֲאֵליֶהם  ֵלב  ים  ׂשִ ּמֵ ׁשֶ ְלִמי  ָוֶרַגע  ֵעת  ָכל  ּבְ ים  ׁשִ ְתַחּדְ ַהּמִ ֵאּלּו  ּכָ נֹוָרִאים  ים  ִחּדּוׁשִ

ל סֹוף  ע ְלָך. ְוסֹוף ּכָ ה ַלה' ְויֹוׁשַ ִני ֶוֱאַמץ ְוַקּוֵ ר ֵאֶליָך עֹוד, ֲחַזק ּבְ ַלֲאִמּתֹו. ּוָמה אֹוִסיף ְלַדּבֵ

ַחְסּדֹו  ּבְ אי  ַוּדַ ּבְ ְכָלל  ּבִ ה  ַאּתָ ְוַגם  ְלטֹוָבה,  נּו  ּלָ ּכֻ ִעם  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יָקיו  ַצּדִ ְיֵדי  ַעל  ִיְגֹמר ה' 

ָלה  ִנְתַקּבְ ְוִאם לֹא  ם  ׁשָ "י  ִ ַרּשׁ ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ ּוְכמֹו  ְוכּו'  ֶאל ה'"  ה  "ַקּוֵ ים כז(  ִהּלִ )ּתְ ם  ּוְתַקּיֵ ְפָלא.  ַהּנִ

יַע  ֲחִרית ִהּגִ ת ׁשַ ִפּלַ י לֹא ִיְזַנח ְלעֹוָלם ה'. ּוְזָמן ּתְ ה ֶאל ה' ּכִ ְתָך ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ַוֲחזֹר ְוַקּוֵ ִפּלָ ּתְ

ֲעצֹוֵתינּו  ְרֵכי  ּדַ ָכל  ּבְ ְלָבְבָך  ח  ּמַ ִויׂשַ ַחְסּדֹו  ה'  ה  ְיַצּוֶ יֹוָמם  יֹוֵתר.  ְלַהֲאִריְך  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי 

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ַהּשׁ ת קֶֹדׁש ַהּבָ ּבַ ְהֶיה ּפֹה ַעל ׁשַ ּתִ דֹוׁשֹות. ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה ׁשֶ ַהּקְ

ה ָלׁשּוב ֵאָליו  נּו ֵמַעּתָ ּלָ ה ּכֻ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ַרְך ּבְ ִנְפְלאֹוָתיו ִיְתּבָ ר ְוָלׂשּוַח ּבְ ַיַעְזֵרנּו ַלֲעסֹק ּוְלַדּבֵ

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמרֹב ּכֹל. ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ׂשִ ֱאֶמת ּבְ ַרְך ּבֶ ִיְתּבָ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

ַנאי ְלָהִכין ְלָך  י ּפְ ֶרת ַהּזֹאת, ַאְך ֵמַאֲהָבְתָך ָחַטְפּתִ ַלח ָהִאּגֶ ַוֲעַדִין ֵאיִני יֹוֵדַע ִעם ִמי ֶאׁשְ
דֹוׁש  יו ַהּקָ י ִמּפִ ַמְעּתִ ָ ּשׁ ֶ ְזּכֹור ַמה ּשׁ ָך. ְוַגם ּתִ יב ַנְפׁשְ ה ְלַהֲחיֹות ּוְלָהׁשִ ב ַהּזֶ ְכּתָ ַהּמִ

ער ֶוועְלט  אר ִניט, ֶסע טּוֶהען ִזיְך אֹויף ּדֶ רֹויס ֶמען ֵווייְסט ּגָ אט ִאיז ּגְ ׁשֹון: )ּגָ ֶזה ַהּלָ י מֹוֲהַר"ן סז( ּבְ )ַחּיֵ

ֵאּלּו  ָבִרים ּכָ ים ּדְ ָלל. ַנֲעׂשִ ַרְך ָגדֹול ֵאין יֹוְדִעים ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ אר ִניט ְוכּו' ְוכּו'(, ]ַהּשׁ ַזאֶכען ֶמען ֵווייְסט ּגָ

ְך ַהּכֹל  ָעָקה ּוֵמַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים ְוִיְתַהּפֵ ּלֹא ְלִהְתָיֵאׁש ִמן ַהּצְ ָלל[, ַרק ׁשֶ עֹוָלם ֵאין יֹוְדִעים ּכְ ּבָ
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ה ּוְבֵני  יׁש ֵמָחָדׁש "ֹמשֶׁ נּו ְלַהְרּגִ ַרְך ְיַזּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֵמׁש ָלבֹוא. ַהּשׁ יָרה ְמַמׁשְ ת ׁשִ ּבַ ְלטֹוָבה. ְוׁשַ

ם": ה ְוָאְמרּו ֻכּלָ ְמָחה ַרּבָ ׂשִ יָרה ּבְ ָרֵאל ְלָך ָענּו ׁשִ ִיׂשְ

שא

ם, אֹור ְליֹום ב' ֶעֶרב רֹאׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר ִראׁשֹון ת"ר אּוַמאן. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחיּו  ּיִ ֵני ֵביתֹו ׁשֶ ְחֶיה ּוְלָכל ּבְ ּיִ ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ַרב ׁשָ

ים. ְוַיֲאִריכּו ָיִמים ַרּבִ

ׁשּוָבה  ֵמַהּתְ ִני  הֹוַדְעּתַ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ּוִבְפָרט  דֹול.  ּגָ ְלַנַחת  ִלי  ְוָהָיה  ַהּיֹום  י  ְלּתִ ִקּבַ בֹו  ִמְכּתָ
ן ְוכֹה יֹוִסיף ה'  ר ֲעָזָרנּו ַעד ּכֹה. ּכֹה ִיּתֵ ם ֲאׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ בֹוב. ּבָ יַע ְלָך ִמּלְ ִהּגִ ׁשֶ

ַנאי  ֲעֵדנּו ְוכּו'. ְוָכֵעת ֵאין ּפְ ְרצֹונֹו ְוִכְרצֹון ְיֵרָאיו, ה' ִיְגֹמר ּבַ ַמִים ּכִ ה ִלְגֹמר ֶחְפֵצי ׁשָ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ

ְתׁשּוָקה  י ְטרּוָדה ּבִ ִאיׁשֹון ַלְיָלה, ּוְלָמָחר ֶעֶרב רֹאׁש ֹחֶדׁש, ְוַדְעּתִ י ֲאִני ּכֹוֵתב ּבְ ְלַהֲאִריְך ּכִ

ֵתנּו ָעֵלינּו  ׁשָ ּקָ ְפעֹל ּבַ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ֵני ה', ּבְ ִים נֹוַכח ּפְ ּמַ נּו ּכַ ּפְֹך ִלּבֵ ה ִלׁשְ ַוֲחִפיָצה ְוִחּכּוי, אּוַלי ִנְזּכֶ

ן  ּקֵ ִיְתּתַ יָלא  ּוִמּמֵ ֱאֶמת.  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ה ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו  ה ֵמַעּתָ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ְלִוים ֵאֵלינּו,  ַהּנִ ל  ּכָ ְוַעל 

ַעְצִמי  י  ֻהְכַרְחּתִ דֹוָלה  ַהּגְ ּוֵמַאֲהָבְתָך  ְוכּו'.  ָתְמנּו  ַחְסֵדי ה' לֹא  י  ּכִ ַהְיׁשּוָעה,  ְוַלה'  ַהּכֹל, 

ל ֱאֶמת.  ּבּור ׁשֶ ם ְלַהְרִחיב ַהּדִ ֵ ִלְכּתֹב ְלָך ׁשּורֹוַתִים ֵאּלּו. ְועֹוד ָחזֹון ַלּמֹוֵעד ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ

ֶהם ְוכּו',  ֶהם ַוֲהֹפְך ּבָ ה, ֲהֹפְך ּבָ ַמְעּתָ ַעד ֵהּנָ ָ ּשׁ ה ׁשֶ ּמֶ ָך ּבַ יב ַנְפׁשְ ה ְוָתׁשִ ַחּיֶ ה ּתְ ּוְלֵעת ַעּתָ

ה טֹוָבה ֵמֶהם. ֵאין ְלָך ִמּדָ ׁשֶ

ַעְדָך. יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

ְלֵחהּו ֵאַלי  ׁשְ ּתִ בֹוב ׁשֶ ֶרת ִמּלְ ַעם ִאּגֶ יַע ְלָך עֹוד ַהּפַ ּגִ ּיַ ֶכף ׁשֶ ּתֵ ִני, ׁשֶ ָזֵרז ַעְצְמָך ּבְ ֵמֵאֶליָך ּתְ
ם, ְלַמַען  ָ ׁשּוָבה ִמּשׁ ה ָלֶזה. ַוֲאִני ָצִריְך ּפֹה ֵליַדע ַהּתְ י ֲאִני ְמַצּפֶ ד. ּכִ ֶכף ּוִמּיָ ּתֵ

ְבָך ִלְלבֹוב, ְלהֹוִדיעֹו  לַֹח ִמְכּתָ ְרֶאה ִלׁשְ ם ּתִ קּום. ּגַ ָאִבין ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג. ַוֲעַצת ה' ִהיא ּתָ

ְעּתֹו  ַעם ּדַ יֵבִני עֹוד ַהּפַ ָברֹו ַלֲהׁשִ ם ּדְ ַקּיֵ ּיְ ׁשֹו ׁשֶ ֵעיֵנינּו ְמֹאד, ּוְלַבּקְ בֹו ְוָיָקר ּבְ ְלּתָ ִמְכּתָ ּבַ ּקִ ׁשֶ

ן ֵמֵאֶליָך, ַוה' ִיְגֹמר ְמֵהָרה ְלטֹוָבה.  ְמּתָ ַלֲעׂשֹות ּכֵ ָבר ִהְקּדַ ָתם ּכְ ֵאר ֵהיֵטב. ּוִמן ַהּסְ ּבַ
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עהִרין.  ְקֵהל ת"ר ְטׁשֶ ַרְך, יֹום ד' ַוּיַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה.  ּיִ ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ה  ְקדֹוׁשָ ה  ְקִהּלָ ּבִ ָהִייִתי  ֶהָעַבר  ת  ּבַ ּוְבׁשַ עהִרין.  ְטׁשֶ ת  ְקִהּלַ ְלֹפה  אִתי  ּבָ ֶאְתמֹול  ׁשֶ ע  ּדַ
ֲחָדׁשֹות  ְלהֹוִדיֲעָך  ְוֵאין  ה',  ֵמֵאת  ָנכֹון  ַעל  ַהּכֹל  ם  ֵ ַהּשׁ ּוָברּוְך  ֶמעְדֶוועִדיְבֶקא. 

ה" ְוכּו'.  ה ֵמֶאֶרץ ִמּדָ י "ֲאֻרּכָ ָכל ֵעת, ּכִ אי ֵיׁש ֲחָדׁשֹות ּבְ ַוּדַ ִדְבֵרי ּתֹוָרה ּבְ ִמּיּות. ַאְך ּבְ ַגׁשְ ּבְ

ִנים ְלַהֲאִמין  ל ּפָ ׁש, ְצִריִכין ַעל ּכָ ֵאין זֹוִכין ְלַחּדֵ ׁשֶ ְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ" ְוכּו'. ַוֲאִפּלּו ּכְ ּו"ְלָכל ּתִ

ם  ֵ י ַהּשׁ לֹום ְוכּו', ּכִ ָאסּור ִלְהיֹות ָזֵקן ַחס ְוׁשָ ה, ׁשֶ ֶזה ַהְרּבֵ ְרנּו ּבָ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ָכל ֵעת, ּכַ ֶזה ּבְ ּבָ

ּוְלִהְתּבֹוֵנן  ִלְראֹות  ְיכֹוִלין  ּוְמַעט  ֵעת.  ָכל  ּבְ ְונֹוָראֹות  ְוִנְפָלאֹות  ֲחָדׁשֹות  ה  עֹוׂשֶ ַרְך  ִיְתּבָ

ים  ׁשִ ְתַחּדְ ִנְפְלאֹות נֹוְראֹוָתיו ַהּמִ ֵלָמה, ּבְ ֱאמּוָנה ׁשְ יֹוֵתר ְצִריִכין ְלַהֲאִמין ּבֶ ֵמָרחֹוק, ַאְך ּבְ

ְלטֹוָבֵתנּו  ְוַהּכֹל  ְוכּו',  ֱאמּוָנֶתָך"  ה  ַרּבָ ָקִרים  ַלּבְ ים  "ֲחָדׁשִ ְבִחיַנת  ּבִ ֵעת,  ּוְבָכל  יֹום  ָכל  ּבְ

ֵעת.  ֶזה ּכָ ָסמּוְך, ְוַדי ּבָ ֵלְך ּבְ אְסט ּתֵ י ַהּפָ ר ְלַהֲאִריְך ּכִ ית. ְוִאי ֶאְפׁשָ ְצִחּיִ ַהּנִ

ַעְדָך. יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

שג

ְקָרא ת"ר ְקֶרעִמיְנְטׁשּוג.  ַרְך, יֹום ד' ַוּיִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִעיִמים  ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ַהּנְ ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ַרב ׁשָ

ְחיּו.  ּיִ ׁשֶ

ּבּור  ל ּדִ דֹול ְמֹאד ִמּכָ יֹום א' ֶהָעַבר, ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת ּגָ בּוַע זֹאת ּבְ ׁשָ י ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ן  ָלל ָרב. ִמי ִיּתֵ מֹוֵצא ׁשָ ׂש ָאנִֹכי ַעל ִאְמָרֶתָך ּכְ ִני. ׂשָ הֹוַדְעּתַ ה ׁשֶ ל ִחּבָ ּבּור ׁשֶ ְוּדִ

ים  ֲחָדׁשִ טֹוִבים  ְוִכּסּוִפין  ְרצֹונֹות  ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ ּוְלהֹוִסיף  ִמים,  ַהּיָ ל  ּכָ ֶזה  ְלָבְבָך  ְוָהָיה 

ֱאֶמת  ה ְלִיְרָאה ֶאת ה' ּוְלָעְבדֹו ּבֶ ְזּכֶ ְמָחה ְוטֹוָבה, ַעד ּתִ ֲהֹפְך ַהּכֹל ְלׂשִ ּתַ ֹאֶפן ׁשֶ ַוֲחָזִקים, ּבְ

ְלִוים  ה ּוָבֶניָך ּוְבֵני ֵביְתָך ְוכּו' ְוָכל ַהּנִ ל ָיֶמיָך ְלעֹוָלם ַאּתָ ה ּכָ ְמָחה ְוֶחְדָוה ַרּבָ ּוְבָתִמים ּוְבׂשִ

ֶזה.  ה ּבָ ְרנּו ַהְרּבֵ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ דֹול ּכַ ַחְסּדֹו ַהּגָ ֹמַח ּבְ ה ִלׂשְ ּמֶ ה ָלֵאל ֵיׁש ָוֵיׁש ָלנּו ּבַ ֵאֶליָך. ּוְתִהּלָ
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ִעְנַין ִמְצַות ְזִכיַרת  ְרנּו ּבְ ּבַ ּדִ ה ׁשֶ ּמֶ "ל ּבַ ב ַהּנַ ְכּתָ ּמִ ְדָבֶריָך ּבַ ִני ּבִ ְרּתַ ִני ֲחִביִבי ִהְזּכַ ה ּבְ ְוַאּתָ
ב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְוכּו'.  ָכל יֹום ְוכּו'. ּוְבָכל ּדֹור ָודֹור ַחּיָ ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבְ

ה  ר ַעד ֵהּנָ ַרְך, ֲאׁשֶ דֹול ִיְתּבָ מֹו ַהּגָ דֹוָלה ִלׁשְ ן ּתֹוָדה ְוהֹוָדָאה ּגְ ב ִלּתֵ ְוַגם ַעל ֶזה ֲאִני ְמֻחּיָ

ֹוְמִעים ְקָצת  ּשׁ ַני ְויֹוְצֵאי ֲחָלַצי, ׁשֶ י ֱאֶמת, ּוֵמֶהם ּבָ ְמָצִאים ַאְנׁשֵ ּנִ ים, ׁשֶ ֲעָזרּונּו ַרֲחָמיו ַהְמֻרּבִ

ֵרינּו  ב ְונֹוָרא ְמֹאד ְמֹאד ְוכּו'. ַאׁשְ ּגָ ְעָין ִנׂשְ ים ְמֹאד, ַהּנֹוְבִעים ִמּמַ ְבֵרי ֱאֶמת ְוָתִמים ָהֲעֻמּקִ ּדִ

יָרה  ת ׁשִ ּבַ ׁשַ ֶזה ּבְ ְרנּו ּבָ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ֶזה, ּכַ ה ֲעַדִין ַעְצִמי ּבָ ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו ְוכּו' ְוכּו'. ַוֲאִני ְמַחּיֶ

ָוַדל,  ׁש  ַחּלָ ְוכִֹחי  ָעַלי,  ָקְפצּו  יָבה  ְוׂשֵ ִזְקָנה  ִויֵמי  ָעְנִיי,  ּבְ ֲאִני  י  ּכִ י,  ִלּבִ ּבְ ֵיׁש  ְויֹוֵתר  ֶהָעַבר, 

עּור  ִלי ׁשִ ְמַעט ּבְ ְלּבּוִלים ּכִ ָאר ִמיֵני ּבִ ַבד ׁשְ יֵלנּו, ִמּלְ ַרְך ַיּצִ ם ִיְתּבָ ֵ מֹו ַרּבּו ַהּשׁ ְוׂשֹוְנַאי ַרּבּו ּכְ

ם זֹאת ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי,  ּלָ ם, ֵהן ַעל ּכֻ ְעָלם ִמּכֶ ּנֶ ֶ ן ַמה ּשׁ ּכֵ ל ׁשֶ לּוִיים ָלֶכם ֶאֶפס ְקָצָתם, ִמּכָ ַהּגְ

י  ַחּיּות ֲאִמּתִ ה ּבְ ּיֹום ַהּזֶ י ֶהָעִני ְוָהֶאְביֹון, ְלַחּיֹוֵתנּו ּכַ ר ִהְפִליא ִעּמִ ֶאת ּגֶֹדל עֶֹצם ַחְסּדֹו ֲאׁשֶ

ר ְלָבֵאר.  ר ִאי ֶאְפׁשָ ֶזה ֲאׁשֶ ּלּות ְוִהְתנֹוְצצּות ֱאלֹקּות ּכָ ִהְתּגַ ה ּבְ ֵאּלֶ ְדָבִרים ּכָ ֶזה, ּבִ ְוִנְצִחי ּכָ

ַבר ָעֵלינּו, ֶוֱאֶמת ה' ְוכּו'.  ר ְוכּו', ַחְסּדֹו ּגָ ָמה ֲאַדּבֵ

ֶכת ֲעבֹוָדה־ָזָרה  ַמּסֶ ֵעין ַיֲעקֹב )ּבְ י ּבְ ַמְדּתִ ּלָ לּו ּפֹה ְקרּוִמיְנְטׁשֹוג, ֵהִאיר ה' ֵעיַני ׁשֶ ים ַהּלָ ִעּתִ ְוִהּנֵה ּבָ
י  ַמְדּתִ ּלָ אֹותֹו ַהּיֹום ׁשֶ ָעִמים, ְוַגם ּבְ ה ּפְ ּמָ י ֵמיְמָרא זֹאת ּכַ ָבר ָלַמְדּתִ אי ּכְ ֶרק א'(, ּוְבַוּדַ ּפֶ

י  ְך ִנְפְקחּו ֵעיֵני ִלּבִ ַרְך, ְוַאַחר ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ְך ְלָהִבין ָהְרָמִזים ַלֲעבֹוַדת ַהּשׁ ל ּכָ י ֵלב ּכָ ְמּתִ לֹא ׂשַ

ַרְך. ְוהּוא  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ה ְנָפׁשֹות ּבְ ּמָ ֶזה ּכַ ָבר ֶהֱחֵייִתי ּבָ ה אֹוִתי ְמֹאד, ְוַגם ּכְ ְוהּוא ְמַחּיֶ

ִפידֹו ָלֶהן  ַלח ָיד, ִאם ּבְ סּוק )ִאּיֹוב ל, כד( "ַאְך לֹא ְבִעי ִיׁשְ ם ַעל ּפָ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל ׁשָ ֶ ַמה ּשׁ

ִרין  ַנּקְ ּמְ ְרְנגֹוִלין ׁשֶ ל ּתַ ִפיד ׁשֶ א ְמַעט ּכְ ין ִמְצָוה ְלָפַני ֶאּלָ ָרֵאל עֹוׂשִ ֲאִפּלּו ֵאין ִיׂשְ ׁשּוַע", ׁשֶ

ֵאיְך  ְלקֹוִלי,  ֹוְמִעים  ַהּשׁ ְוָכל  ְוָהֵבן,  ִני  ּבְ ְרֵאה  ְוכּו'.  דֹול  ּגָ ּבֹון  ְלֶחׁשְ ְמָצְרפֹו  ֲאִני  ה,  ּפָ ַאׁשְ ּבָ

קּות  ִעְנַין ַהִהְתַחּזְ ה ּבְ ר ַהְרּבֵ ָאנּו עֹוְסִקין ְלַדּבֵ ֶ ל ַמה ּשׁ ַמֲאָמר ֶזה ּכָ ז ּבְ ְמֹפָרׁש ּוְמבָֹאר ּוְמֻרּמָ

ְמָבֵאר  ְוֵכן  ְוכּו'.  עֹוִדי"  ּבְ ֵלאלַֹקי  ָרה  "ֲאַזּמְ סּוק:  ּפָ ַעל  )תורה רפ"ב(  ַהּנֹוָרָאה  ַהּתֹוָרה  י  ּפִ ַעל 

ה, הּוא ְמַצְרפֹו  ּפָ ַאׁשְ ר ּבָ ַתְרְנגֹול ַהְמַנּקֵ א ּכְ ין ִמְצוֹות ֶאּלָ ָרֵאל עֹוׂשִ ֲאִפּלּו ֵאין ִיׂשְ יֹוֵתר, ׁשֶ ּבְ

דֹול. ּבֹון ּגָ ְלֶחׁשְ

ר  ַתְרְנגֹול ַהְמַנּקֵ ׁש ּכְ ה הּוא ַמּמָ נּו ַעּתָ ּלָ י ַהּטֹוב ׁשֶ ֶזה ְמֹאד, ּכִ ה ֶאת ַעְצִמי ּבָ ַוֲאִני ְמַחּיֶ
ים  עֹוִרים אֹו ִחּטִ ל ׂשְ ְרִעין ׁשֶ ה הּוא מֹוִציא ֵאיֶזה ֲחִצי ּגַ ּפָ ּתֹוְך ָהַאׁשְ ּמִ ה, ׁשֶ ּפָ ַאׁשְ ּבָ

ֶלֶחם  רּור  ִמּפֵ ֵחֶלק  ֵאיֶזה  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ּמֹוֵצא  ׁשֶ ַעד  ַהּיֹום  ל  ּכָ ׂש  ּוְמַחּפֵ חֹוֵזר  ְוֵכן  ְוַכּיֹוֵצא, 

ָרֵאל  ׂשְ ׁש ִמּיִ ַרֲחָמיו ָהֲעצּוִמים ְמַבּקֵ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ה ַעְצמֹו. ְוַהּשׁ ה ּוָבֶזה ְמַחּיֶ ּפָ ַאׁשְ ַהּמּוָטל ּבָ

ְוַאל  "ל.  ּנַ ּכַ דֹול  ּגָ ּבֹון  ְלֶחׁשְ ְמָצְרָפן  הּוא  י  ּכִ ֶזה,  ּבָ ַעְצָמן  ְיַחּיּו  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ׁשֶ ְקרֹובֹו  ַעם 



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי שגִמְכּתְ ְּתִמתמד ֵב ת י סי ז"

ם  ּלָ ּכֻ י  ּכִ ָוֶנֶפׁש,  גּוף  ּבְ ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  ְוכּו' ָהעֹוְבִרים  ְתָקאֹות  ְוַהַהְרּפַ ּסּוִרים  ַהּיִ ַעל  יחּו  ּגִ ַיׁשְ

ֲאִני  ָרֵאל  ִיׂשְ ֲאָבל  ִמּקֶֹדם  ם  ׁשָ ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְצִחית,  ַהּנִ ְלטֹוָבה  ּוְבֶחֶסד  דֹוִלים  ּגְ ַרֲחִמים  ּבְ

ין  ָבר ַאֵחר ֲאִפּלּו ֵאין עֹוׂשִ ה, ּדָ ּפָ ַאׁשְ ִרין ּבָ ַנּקְ ּמְ ְרְנגֹוִלין ׁשֶ ל ּתַ ִפיד ׁשֶ ּפֹוֵרַע ֵמֶהם ְמַעט ְמַעט ּכְ

ָאַמר ָרָבא  יַע אֹוָתם. ְוַהְינּו ּדְ ִעין ְלָפַני ֲאִני אֹוׁשִ ּוְ ׁשַ ּמְ ַכר ׁשֶ ׂשְ ָבר ַאֵחר ּבִ "ל. ּדָ ּנַ ִמְצָוה ְוכּו' ּכַ

יט ְוִתְרֶאה ְוָתִבין ִנְפָלאֹות  ל ֶזה ֵהיֵטב ְוַתּבִ ם ּכָ ן ׁשָ ם" ְוכּו'. ַעּיֵ ְכִתיב "ְוָאנִֹכי ֶאְפּדֵ ַמאי ּדִ

ֹמַע ַמה  ִכינּו ִלׁשְ ּזָ ְברּו ָעֵלינּו ׁשֶ ר ּגָ קּות ִנְפָלא ַעד ֵאין ֵקץ. ַאְך לּוֵלא ַחְסֵדי ה' ֲאׁשֶ ְוִהְתַחּזְ

ֶזה  ל  ּכָ ְמִביִנים  ָהִיינּו  לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ ֶזה,  ִעְנָין  ּבְ ַז"ל  ָחְכָמה  ְמקֹור  נֹוֵבַע  ַחל  ֵמַהּנַ ַמְענּו  ָ ּשׁ ֶ ּשׁ

י הּוא ּגֹוֶלה  ה, ּכִ ֵאּלֶ ים ּכָ ּכִ ַמֲחׁשַ ר ֵהִאיר ֵעיֵנינּו ּבְ ה ַאֲחֵרי ֲאׁשֶ ְבֵרי ֲחָכֵמינּו ַז"ל, ַאְך ַעּתָ ִמּדִ

ִדְבֵרי ֲחָכֵמינּו ַז"ל,  ם ָאנּו זֹוִכים ִלְמצֹא ּבְ דֹול ּגַ ַחְסּדֹו ַהּגָ ְך, ַעל ְיֵדי ֶזה ּבְ י ֹחשֶׁ ֲעֻמּקֹות ִמּנִ

ְדלּו  י ֱאֶמת הּוא ֶאָחד. ַמה ּגָ ים ְמֹאד, ּכִ ים ְוָהֲעֻמּקִ ּיִ ם ִלְדָבָריו ָהֲאִמּתִ רּוַח ָקְדׁשָ נּו ּבְ ּוְ ּכִ ׁשֶ

לּו ְוכּו'. ּדֹורֹות ַהּלָ ה ּבַ ּיֹום ַהּזֶ בֹוֶתיָך, ְלַחּיֹוֵתנּו ּכַ יָך ה' ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחׁשְ ַמֲעׂשֶ

ֶזה  ִרים ֶזה ּבָ "ל ְקׁשּוִרים ּוְמֻחּבָ ְבֵרי ֲחָכֵמינּו ַז"ל ַהּנַ ל ּדִ י ּכָ ַני ְוַאַחי ְוֵרַעי ּכִ ִבינּו ּבָ ם ּתָ ְוַאּתֶ
ְתָקאֹות  ּסּוִרים ְוַהַהְרּפַ י ִהְזִהירּו אֹוָתנּו ְלַבל ְיַבֲהלּו אֹוָתנּו ַרֲעיֹוֵנינּו ַהּיִ ֵהיֵטב. ּכִ

ל  ּכֵ ְסּתַ ּמִ ֶחֶסד ְלִמי ׁשֶ ּסּוִרים ֵהם ּבְ ל ַהּיִ י ּכָ ְרָנָסה ְוכּו'. ּכִ ל ֶאָחד ְוֶחְסרֹון ַהּפַ ָהעֹוְבִרים ַעל ּכָ

ּסּוִרים ֵהם  ל ַהּיִ י ּכָ ְדָבָריו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ּכִ ְמבָֹאר ּבִ ר ִהְרַחְבּתָ ִלי" ְוכּו' ּכַ ּצָ י "ּבַ ֲעֵליֶהם, ּכִ

ְמַעט  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ִנְפָרע  י  ּכִ ָלֶנַצח,  דֹוָלה  ּגְ ְלטֹוָבה  ְוַהּכֹל  ה.  ּפָ ַאׁשְ ּבָ ר  ַהְמַנּקֵ ַתְרְנגֹול  ּכְ ַרק 

ְרֶצה לֹוַמר ָהֱאֶמת  ְך. ְוִאם ּתִ ם ַאַחר ּכָ ְמבָֹאר ׁשָ א ּכַ ָרֵאל ָלעֹוָלם ַהּבָ ְזּכּו ִיׂשְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ְמַעט, ּכְ

י  י ֵמאּוס ַמֲעׂשַ ַנְפׁשִ ֲאִני יֹוֵדַע ּבְ א ֵמַאַחר ׁשֶ ה ָלעֹוָלם ַהּבָ ה ֶאְזּכֶ ּמֶ ְך, ֲאָבל ּבַ אי ּכָ ַוּדַ הּוא ּבְ

ין ִמְצָוה  ָרֵאל עֹוׂשִ ָבר ַאֵחר ֲאִפּלּו ֵאין ִיׂשְ ד, ּדָ ּוִמעּוט ִמְצוֹוַתי ְותֹורֹוַתי, ַעל ֶזה ָאְמרּו ִמּיָ

דֹול. ְוִאם ּתֹאַמר  ּבֹון ּגָ ה, ֲאִני ְמָצְרפֹו ְלֶחׁשְ ּפָ ַאׁשְ ִרין ּבָ ַנּקְ ּמְ ְרְנגֹוִלין ׁשֶ ל ּתַ ִפיד ׁשֶ א ּכְ ְלָפַני ֶאּלָ

דֹול ְלִפי ִרּבּוי ֲעוֹונֹוַתי ְולֹא  ֶחֶסד ּגָ ֵהם ּבְ י ׁשֶ ּסּוִרים ְוכּו', ַאף ַעל ּפִ ם ֵאּלּו ַהּיִ י ֵכן ּגַ ַאף ַעל ּפִ

ׁש ָוַדל. ַעל ֶזה  י ּכִֹחי ַחּלָ י ֵכן ֵאין ִלי ּכַֹח ִלְסּבֹל אֹוָתם ּכִ ה ָלנּו ְוכּו', ַאף ַעל ּפִ ַכֲחָטֵאינּו ָעׂשָ

אֹוֵמר ֲהלֹא ֵיׁש  יַע אֹוָתם. ַהְינּו ּכְ ִעין ְלָפַני ֲאִני אֹוׁשִ ּוְ ׁשַ ּמְ ַכר ׁשֶ ׂשְ ָבר ַאֵחר ּבִ ד, ּדָ ָאְמרּו ִמּיָ

"ל. ְוֵיׁש  ּנַ יֲעָך ּכַ אי יֹוׁשִ ַרְך, ּוְבַוּדַ ַע ְלָפָניו ִיְתּבָ ּוֵ דֹוָלה ּוֵבית ָמנֹוס ִנְפָלא ִלְזעֹק ּוְלׁשַ ְלָך ֵעָצה ּגְ

ֵמׁש ָלבֹוא. ְוַדי  ְנָחה ְמַמׁשְ ת ַהּמִ ִפּלַ ֶדה ּוְזַמן ּתְ ֵני ַהּשָׂ ר ַעל ּפְ ר, ַאְך ִאי ֶאְפׁשָ ה ְלַדּבֵ ֶזה ַהְרּבֵ ּבָ

ֶזה,  ְרנּו ּבָ ּבַ ּדִ ְדָבֵרינּו ׁשֶ ׁש ַעל ְיֵדי ֶזה, ְלַהְתִחיל ֵליֵלְך ּבִ ֱאֶמת ְלִהְתַחּדֵ ֵעת ְלַהֲחֵפִצים ּבֶ ֶזה ּכָ ּבָ

קּות ִנְפָלא ַעד  ה ִהְתַחּזְ ׁש. ְוָכל ֶאָחד ְלִפי ֶעְרּכֹו ָיכֹול ְלָהִבין ִמּזֶ ֶהם ֵמָחָדׁש ַמּמָ ְלַהְתִחיל ּבָ
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הּוא  י  ּכִ נּו,  ִאּתָ ה'  י  ּכִ ֶוֱאַמץ,  ֲחַזק  ַרק  קּות,  ִהְתַחּזְ הּוא  ר  ִעּקָ י  ּכִ ְכִלית,  ּתַ ְוֵאין  סֹוף  ֵאין 

י לֹא ָתְמנּו ְוכּו'. ַרְך ָמֵלא ַרֲחִמים. ְוַחְסֵדי ה' ּכִ ִיְתּבָ

ְהֶיה ּפּוִרים  ּיִ ה ׁשֶ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ְוִנְזּכֶ ְמַחת ּפּוִרים ַהּבָ ׂשִ ֹמַח ּבְ נּו ִלׂשְ ַרְך ְיַזּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ ְוַהּשׁ
ִמיִציַאת  ה  ִחּלָ ִמּתְ ְרנּו  ּבַ ּדִ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ְדָבֵרינּו  ּבִ ז  ְמֻרּמָ ֶזה  ְוָכל  ְוכּו'.  ְלֶפַסח  ֲהָכָנה 

ל  ַרְך. ְוהּוא ּכָ ֵעיָניו ִיְתּבָ ם ֶזה ָיָקר ּבְ ּגַ ה ׁשֶ ּפָ ַאׁשְ ר ּבָ ְרְנגֹול ַהְמַנּקֵ ְך ֵמִעְנַין ּתַ ִמְצַרִים, ְוַאַחר ּכָ

ל  ָכל ֵעת ּוְבָכל יֹום ַעל ּכָ ָכל ּדֹור ָודֹור ּבְ עֹוֵמד ּבְ ֶלת ָהָמן ַוֲעָמֵלק ׁשֶ הּוא ַמּפֶ ִעְנַין ּפּוִרים, ׁשֶ

ר ָקְרָך  ָבִרים כה( "ֲאׁשֶ תּוב )ּדְ ּכָ מֹו ׁשֶ ְעּתֹו ְמֹאד, ּכְ לֹום ּוְלַהֲחִליׁש ּדַ ילֹו ַחס ְוׁשָ ֶאָחד ְוֶאָחד ְלַהּפִ

ַעְצמֹו לֹוֵחם ִעּמֹו ַעל ְיֵדי  ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ִלים ַאֲחֶריָך" ְוכּו', ְוַהּשׁ ֱחׁשָ ל ַהּנֶ ָך ּכָ ב ּבְ ֶרְך, ַוְיַזּנֵ ּדֶ ּבַ

ּדֹור  ּבַ ָאנּו רֹוִאים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְלטֹוָבה.  ַהּכֹל  ְך  ּוְמַהּפֵ ְזַמן,  ּוְבָכל  ּדֹור  ָכל  ּבְ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יָקיו  ַצּדִ

ם ָאנּו ְיכֹוִלין ִלְמצֹא ּוְלָהִבין עֶֹצם  ּגַ ֵאּלּו, ַעד ׁשֶ י ּתֹורֹות ּכָ ִחּדּוׁשֵ ֵהִאיר ֵעיֵנינּו ּבְ ה ׁשֶ ֶהָעִני ַהּזֶ

ה.  ר ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר ַעּתָ ן ְוכּו' ְוכּו'. ְוִאי ֶאְפׁשָ ּבָ עּור, ַוֲעַדִין ֲחִביבּוֵתּה ּגַ ִלי ׁשִ ַרְך ּבְ ַחְסּדֹו ִיְתּבָ

לֹום ֶוֱאֶמת, ֶאת  ְבֵרי ׁשָ ר יֹוֵתר ּדִ ְמָחה, ּוְנַדּבֵ ׂשִ ִנים ּבְ ִנים ֶאל ּפָ נּו ִלְראֹות ּפָ ַרְך ְיַזּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ נּו, ָנִגיל ְוִנׂשְ ח ִלּבֵ ּמַ ר ָיִאיר ֵעיֵנינּו ִויׂשַ ֲאׁשֶ

ֱאֶמת ָלֶנַצח. ְבֵרי ֲאִביֶכם ּומֹוְרֶכם ְואֹוַהְבֶכם ּבֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ַאֲהָבה  י ּבְ ִלּבִ קּוִעים ּבְ דֹול ַהּתְ ָטן ְוַעד ּגָ לֹוֵמנּו ִמּקָ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ לֹום ּכָ ׁשְ ַאֲהָבה ּבִ ְוִיְפֹרס ּבְ
ם  ּגַ ֶלַקח.  ְויֹוֶסף  ָחָכם  ַמע  ִיׁשְ ֵאּלּו.  ָבִרים  ּדְ ֶנֶאְמרּו  ם  ְלֻכּלָ ֵאין סֹוף,  ַעד  ֲחָזָקה 

ְבֶרְסֶלב.  לֹוֵמנּו ּבִ י ׁשְ לַֹח ַעל ְיֵדי ִאיׁש ֶנֱאָמן ְלַאְנׁשֵ ה ְוִלׁשְ ֶרת ַהּזֶ יק ָהִאּגֶ ִבין ְלַהְעּתִ ֵמֵאֶליָך ּתָ

ִיְהֶיה  עֹוָלם ֲאִפּלּו ִאם  ּבָ י ֵאין ׁשּום ִחּדּוׁש  ּכִ ִצים,  ְלַהּלֵ לֹום  ְוׁשָ יַע ַחס  ַיּגִ ּלֹא  ׁשֶ ֵהר  ִלּזָ ַאְך 

ּכַֹח  ִביל  ׁשְ ּבִ ְוַהּכֹל  ְלֵלָצנּות,  יּוְכלּו ְלָהְפכֹו  ּלֹא  ׁשֶ ה ַהּכֹל,  ּוְמַחּיֶ ב ְמֹאד  ּגָ ְוִנׂשְ ְוָעֹמק  ֱאֶמת 

ה ָמרֹום ְלעֹוָלם ה'. ּכֹון ָלַעד, ְוַאּתָ ַפת ֱאֶמת ּתִ ִחיָרה ְוכּו'. ַאְך ָהֱאֶמת ֵעד ְלַעְצמֹו ּוׂשְ ַהּבְ

ְיִדיִדי  ֲחָתִני  ְעָלּה הּוא  ּבַ לֹום  ׁשְ ִציְריל, ִעם  ה  ַחּנָ נּוָעה ָמַרת  ַהּצְ ְחֶיה  ּתִ י  ְלִבּתִ לֹום  ְוׁשָ
טֹוב  ל  ַמּזָ ְחיּו.  ּיִ ׁשֶ ֲחָלֵציֶהם  יֹוְצֵאי  ּוְלָכל  ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ רּוְך  ּבָ ָהַרב  מֹוֵרנּו  ְפָלא  ַהּמֻ

ִני  ִמּבְ ֶרת  ָהִאּגֶ ְיֵדי  ַעל  זֹאת  בּוַע  ׁשָ ַעד  י[  ָיַדְעּתִ לֹא  ֲאִני  ]ָלֶכם,  יִויְסט(  ּגֶ ִניט  ָהאּב  ִאיְך  )ַאְייְך, 

ֶרְך  ֹמר ּדֶ נּו, ְוִתְזּכּו ִלׁשְ ל טֹוב ְלֻכּלָ ְהֶיה ְלַמּזָ ּיִ ן ׁשֶ ַרְך ִיּתֵ ם ִיְתּבָ ֵ ְחֶיה ַהּשׁ ּיִ מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ

עֹוֵבר ַעל ָהָאָדם  ֶ ל ַמה ּשׁ הּוא, ִמּכָ ל ָמקֹום ׁשֶ ַרְך ִמּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ה' ְלִהְתעֹוֵרר ְלִהְתָקֵרב ְלַהּשׁ

ְבִניתֹו,  מּות ּתַ ְבָיכֹול ֶצֶלם ּדְ ל ּכִ ְגּדָ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ת ִיׂשְ ן אֹו ּבַ ּנֹוַלד ּבֵ ּזֹוִכין ׁשֶ ׁשֶ ְפָרט ּכְ ָכל ֵעת. ּבִ ּבְ
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מּוָנֶתָך". ּוְצִריִכין ְלהֹודֹות ַלה'  ָעה ְבָהִקיץ ּתְ ּבְ סּוק "ֶאׂשְ ה כא( ַעל ּפָ ית ַרּבָ ְבֵראׁשִ תּוב )ּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ַרְך. ְוָהָיה ָראּוי ְלַהֲאִריְך  ם ִיְתּבָ ֵ ַעל ֶזה ְמֹאד, ְלַהְתִחיל ַעל ְיֵדי ֶזה ְלִהְתָקֵרב ֵמָחָדׁש ְלַהּשׁ

ל  ַרְך ְיַרֵחם ֲעֵליֶכם ְוָעֵלינּו ְוִתְזּכּו ְלַגּדֵ ם ִיְתּבָ ֵ יַע. ַהּשׁ ְנָחה ִהּגִ ָנה ּוְזַמן ַהּמִ ֶזה, ַאְך ַהּיֹום ּפָ ּבָ

ים ִיְהיּו,  ִנים ְוַרֲעַנּנִ ׁשֵ יָבה טֹוָבה ּדְ ׂשֵ ים טֹוִבים, עֹוד ְינּובּון ּבְ ה ּוְלַמֲעׂשִ יֹוְצֵאי ֲחָלֵציֶכם ְלֻחּפָ

ן ְיִהי ָרצֹון. ָאֵמן ּכֵ

ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ִיְצָחק  י  ַרּבִ ְחֶיה. ָאִחיָך  ּיִ ׁשֶ ִוד ְצִבי  ּדָ ְפָלא מֹוֵרנּו ָהַרב  לֹום ִלְבִני ֲחִביִבי ַהּמֻ ְוׁשָ
ה ָלֵאל.  ִהּלָ ָפִנים ׂשֹוֲחקֹות ּתְ ה הֹוֵלְך ּבְ ַאּתָ ַתב ֵאַלי, ׁשֶ ּכָ בֹו ׁשֶ ִמְכּתָ ֶהֱחָיה אֹוִתי ּבְ

יְתָך ִמְצָער, ּוְכָבר ָעְברּו ָעֶליָך ִיּסּוִרים  ָך, ְוִאם ֵראׁשִ ח ַנְפׁשְ ּמַ ק ְלָבְבָך ִויׂשַ ַרְך ְיַחּזֵ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ם  ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ דֹול ּבְ ַחְסּדֹו ַהּגָ א ְמֹאד ּבְ ּגֶ ים, ַאֲחִריְתָך ִיׂשְ ֲעצּוִמים ּוִבְלּבּוִלים ְוַרְעיֹוִנים ַרּבִ

ְך ַהּכֹל ְלטֹוָבה  ְתַהּפֵ ּיִ ַרְך ׁשֶ ַחְסּדֹו ִיְתּבָ ִמיד, ְוִלְבטַֹח ּבְ ֹמַח ּתָ ַרְך. ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמֹאד ִלׂשְ ִיְתּבָ

ן ְיִהי ָרצֹון. ָאֵמן ּכֵ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

יֹוְצֵאי  ל  ּכָ ְוִעם  ָיִאיר  ֵנרֹו  ְכָנא  ׁשַ ָהַרב  מֹוֵרנּו  ִתיק  ַהּוָ ִני  ָהַרּבָ ֲחִביִבי  ִלְבִני  ַרב  לֹום  ְוׁשָ
ֵאין  ְחֶיה.  ּיִ ׁשֶ ַנְחָמן  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ֲחִביִבי  ִלְבנֹו  ּוִבְפָרט  ְחיּו,  ּיִ ׁשֶ ַהְיָקִרים  ֲחָלָציו 

י  ְרּתִ ָקה ֵמִאּגַ יַע ְלָיְדָך ַהְעּתָ ָתם ַיּגִ ִני ֲחִביִבי, ַאְך ִמן ַהּסְ ּבּור ֵאֶליָך ּבְ ים ְלַיֵחד ַהּדִ ַנאי ַמְסּכִ ַהּפְ

ְוֵעיַני  ַלה'.  ַהְמַיֲחִלים  ל  ּכָ ְלַבְבֶכם  ְוַיֲאֵמץ  ִחְזקּו  ֶכם.  ּוְלֻכּלְ ֵאֶליָך  ם  ּגַ ֱאַמר  ַהּנֶ ין  ְלטּוְלְטׁשִ

י ֵאין ָלנּו ַעל ִמי  י ֶאת ַמְכאֹוָביו. ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה, ּכִ י ָיַדְעּתִ ָכל ֵעת ִליׁשּוָעתֹו, ּכִ יִפין ּבְ ְמַטּיְ

ַמִים. ָ ּשׁ ּבַ י ִאם ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ֵען ּכִ ָ ְלִהּשׁ

ַעְדָך. יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

ְחֶיה, ְוִלְבִני  ּיִ ֶמעְלֶקא ֵנרֹו ָיִאיר, ְוִלְבִני ַנְחָמן ׁשֶ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ׁשְ לֹום ִלְבִני חֹוְרִגי ָהַרּבָ ְוׁשָ
אּון  ֶעִריְנְצט  אִוויְנט  ּדַ אּון  ֶלעְרֶנין  צּו  אֶגעְרט  )ּבַ ם  ֵ ַהּשׁ ְלַמַען  ְחֶיה.  ּיִ ׁשֶ יֹוָנה  יֹוֵסף 

ה  עֹוָלם ַהּזֶ ַרְך ּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ין ֶעִריְנְצט ֶוועט ַאייְך גּוט ַזיין ּבְ עְנְטׁשִ ַמע אּון ּבֶ יְלִניֶוויט ְקִריַאת ׁשְ ּפִ

ְכִלית ִניט  עְרִליְך ַאז ֶסע ִאיז ֶמער ַקיין ּתַ ע ִקיְנּדֶ ֵטיין ִליּבֶ א. ִאיְהר ָקאְנט ׁשֹוין אֹויְך ַפאְרׁשְ ּוָבעֹוָלם ַהּבָ

ְללּו ִבְרִצינּות, ְוֹתאְמרּו  ק ַרב ְוִהְתּפַ ים טֹוִבים( ִלְמדּו ְבֵחׁשֶ ָנאר ַדאִווֶנין אּון ֶלעְרֶנין אּון ַמֲעׂשִ

ַהֶזּה  עֹוָלם  ָבּ ַרְך  ִיְתָבּ ה'  ֶעְזַרת  ְבּ טֹוב  ָלֶכם  ְוִיְהֶיה  ַכָווָנה  ּבְ ַמע  ׁשְ ּוְקִריַאת  זֹון  ַהּמָ ת  ְרּכַ ּבִ
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ַרק  ַאֶחֶרת  ְכִלית  ּתַ ֵאין  ׁשֶ ֲאהּוִבים,  ְיָלִדים  ְלָהִבין  ָבר  ּכְ ְיכֹוִלים  ם  ַאּתֶ א.  ַהָבּ ּוָבעֹוָלם 

ן  ּכֵ ָאֵמן  ֶזה,  ּבָ ְלַבְבֶכם  ק  ְיַחּזֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ טֹוִבים.  ים  ַמֲעׂשִ ְוַלֲעׂשֹות  ְוִלְלֹמד  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ

ְיִהי ָרצֹון.

"ל. ָנָתן ַהּנַ

ם  ֵ ֱאֶמת ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ַמֲעָלתֹו. ַהּשׁ לֹוֵמנּו אֹוֲהַבי ְוֵרַעי ּבֶ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
ק ְלַבְבֶכם  ר ְלַחּזֵ ים. ְוָהִעּקָ ר ְוָכבֹוד ּוַפְרָנָסה ְוַחּיִ עֹשֶׁ ָלם ּבְ ַרְך ָיִרים ַקְרָנם ּוַמּזָ ִיְתּבָ

ין,  ִמּטּוְלְטׁשִ ִבי  ְכּתָ ִמּמִ ָקה  ַהְעּתָ לּו  ּוְתַקּבְ ָהָאָדם.  ל  ּכָ ֶזה  י  ּכִ ֱאֶמת,  ּבֶ ְותֹוָרתֹו  ֲעבֹוָדתֹו  ּבַ

ל  ּיּוְכלּו ְלָהִכין ּכָ יִתי ׁשֶ יַח ַעל ּבֵ ּגִ ֱאֶמת. ְוִתְראּו ְלַהׁשְ ֱאָמִרים ּבֶ ימּו ֵלב ֵהיֵטב ִלְדָבַרי ַהּנֶ ְוָתׂשִ

לֹום.  ַעל חֹוב ַחס ְוׁשָ ּלֹא ֶאְצָטֵרְך ִלְהיֹות ּבַ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ְוׁשֶ ַסח ַהּבָ ַהִהְצָטְרכּות ַעל ּפֶ

ְוֵאין  יַע,  אְסט ִהּגִ ּוְזַמן ַהּפָ י ַהְיִריָעה ְקָצָרה  ּכִ ר ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר,  ְוִאי ֶאְפׁשָ ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. 

ְלָזֵרז יֹוֵתר ִלְמזָֹרִזין.

"ל. ָנָתן ַהּנַ

דש

ְזִריַע אּוַמאן ת"ר. ַרְך, יֹום ג' ּתַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה. ּיִ ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ַהּוָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ַרב ׁשָ

ל  ה ָלֵאל. ְוֶאת ּכָ ִהּלָ לֹום ּתְ ׁשָ אִתי ְלֹפה אּוַמאן ּבְ ָכה ְליֹום ֶזה ּבָ ּיָ ַ ְיָלה ַהּשׁ ת ַהּלַ ְתִחּלַ ּבִ
ְלָבֵאר.  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֶרְך,  ַהּדֶ ִקְלקּול  ֵמֲחַמת  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ְמָצַאְתִני  ר  ֲאׁשֶ ָלָאה  ַהּתְ

ת  ָרׁשַ ּבֹות ּפָ י ִלׁשְ ַרְך. ְוֻהְכַרְחּתִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ לֹום ְלֵביִתי ּבְ בֹוִאי ְלׁשָ ר ָלֶכם ְקָצת ּבְ ַוֲאַסּפֵ

קֶֹדׁש.  ת  ּבַ ׁשַ ְבַעד  י  ְמּתִ ּלַ ְוׁשִ י,  ְעּתִ ּדַ ַעל  ָעָלה  ּלֹא  ֶ ּשׁ ַמה  ַקִניְבַלאד  ת  ְקִהּלַ ּבִ ֶהָעַבר  ָרה  ּפָ

ְוֵכן  ְדָרׁש,  ַהּמִ ְלֵבית  ֵליֵלְך  ָיֵראִתי  י  ּכִ ֶנֶסת,  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ָרה  ּפָ ת  ָרׁשַ ּפָ ֹמַע  ִלׁשְ י  ְוֻהְכַרְחּתִ

ְיָעצּוִני ַהּכֹל.

ְלֶזה  אנּו  ּבָ ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶזה  ּבְ נּו  ִעּמָ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ּשׁ ַמה  ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ ֵהיֵטב  ֵהיֵטב  רּו  ְוִתְזּכְ
ָקרֹוב ִאם  ה ַיְתִחיל ּבְ י, ְוַעּתָ ִ ּשׁ ִ ל ֶאֶלף ַהּשׁ ית ׁשֶ ִ ּשׁ ִ ָאה ַהּשׁ ּמֵ ַמן ּבַ ֶזה ַהּזְ ָהעֹוָלם ּבְ

ְוָכֶזה ְוכּו'.  ֶזה  ּכָ ים  ִחּדּוׁשִ ּבַ ָאה ָהָיה ִחּדּוׁש ׁשֶ ִביִעית. ּוְבזֹאת ַהּמֵ ְ ָאה ַהּשׁ ם ַהּמֵ ֵ ִיְרֶצה ַהּשׁ

ל  ְך ּכָ ל ּכָ ַעְצָמן ּכָ ָרֵאל ַעם ָקדֹוׁש ּבְ ין ִיׂשְ מֹו ַז"ל ִנְבִזים ּוְדוּוִיים ּבֵ ְקָרִאים ַעל ׁשְ ַוֲאַנְחנּו ַהּנִ
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י ַעל ְיֵדי  ָבר ֵריק הּוא, ּכִ י לֹא ּדָ י ַחִיל ּכִ קּו ִוְהיּו ְלַאְנׁשֵ ׁשּו, ְוִהְתַחּזְ ְך. ִזְכרּו זֹאת ְוִהְתאֹוׁשְ ּכָ

ּוְמבּוָכה  עּות  ִמּטָ יָלנּו  ִהּצִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ דֹול  ַהּגָ מֹו  ִלׁשְ ל  ּוְלַהּלֵ ְלהֹודֹות  ִבים  ְמֻחּיָ ָאנּו  ֶזה  ל  ּכָ

ת  ּבָ י ֵכן ָהָיה ָלנּו ׁשַ ה ָלֵאל ַאף ַעל ּפִ ֶדה. ּוְתִהּלָ ֵני ַהּשָׂ ר ְלַהֲאִריְך ַעל ּפְ זֹאת ְוכּו'. ְוִאי ֶאְפׁשָ ּכָ

ה ָלֵאל. ִהּלָ ְלָוה ּתְ לֹום ְוׁשַ ׁשָ ת ּבְ ּבָ ַ ָיָפה, ְוָעַבר ַהּשׁ

ְפלּו  ּנָ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַוֲעָזָרנּו  ֵאֶצל ָטאְלֶנא,  ׁשֶ ָהר  ַהּנָ ִעּכּוב ֵמֲחַמת  ִלי  ָהָיה  ּוְביֹום א' 
לֹום  אִתי ְלׁשָ ְיָלה ּבָ ת ַהּלַ ִחּלַ לֹום. ְוַהּיֹום ּתְ ׁשָ ָהר ּבְ י ַהּנָ ה ָלֵאל ָעַבְרּתִ ִים, ּוְתִהּלָ ַהּמָ

ָמָצאִתי  ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ ָעֵלינּו.  ְגמּולֹוִהי  ּתַ ל  ּכָ ַלה'  יב  ָאׁשִ ּוָמה  ַרְך.  ִיְתּבָ דֹול  ַהּגָ ַחְסּדֹו  ּבְ

אג,  רּוִמיְנְטׁשַ ֶרת ִמּקְ ַלת ָהִאּגֶ ּבָ ִני ִמּקַ הֹוַדְעּתַ ֶ ְפָרט ַמה ּשׁ ה, ְוֶנֱהֵניִתי ְמֹאד. ּבִ לׁשָ ֶביָך ׁשְ ִמְכּתָ

ה'  יׁשּוַעת  ּבִ ב  ִנְכּתַ י  ּכִ ְמֹאד,  ֶכם  ַנְפׁשְ ְלַהֲחיֹות  ָראּוי  אי  ַוּדַ ּבְ ְוָהֱאֶמת  ֶכם.  ַנְפׁשְ ֶהֱחָיה  ְוׁשֶ

ר עֹוֵבר ָעַלי  ל ֲאׁשֶ עּור, ִמּכָ ִלי ׁשִ ְמָחה ּבְ ָמעֹות ְוׂשִ י ָמֵלא ּדְ ה ִלּבִ ְוֶעְזָרתֹו ּוִבְדָמעֹות. ְוַגם ַעּתָ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד. ל ּכָ י ֵמָרחֹוק ַמְכאֹוֵבי ַנְפׁשֹו ׁשֶ ְפָרִטּיּות. ָיַדְעּתִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבִ ֶכם ַעל ּכָ ּלְ ְוַעל ּכֻ

ִיְקְצרּו  עֹוָלם  ּבָ ְונֹוְסִעין  עֹוְבִרין  ׁשֶ ּכְ ְורֹוִאין  ֹוְמִעין  ּשׁ ֶ ּשׁ ָלֶכם ַמה  ר  ֲאַסּפֵ ר, ִאם  ֲאַדּבֵ ָמה 
ֶמָך, ּוִבְפִניִמּיּות ְלָבָבם ַהּכֹל צֹוֲעִקין  י ַהּכֹל ֲחֵפִצים ְלִיְרָאה ֶאת ׁשְ ֲהמֹון ְיִריעֹות. ּכִ

ִרים ָהֲאחּוזֹות  ּפֳ ּצִ ְצִחי, ַאְך ֵהם "ּכַ ְכִלית ַהּנִ ַמר ֶנֶפׁש ְמֹאד ְמֹאד ַעל ּגֶֹדל ִהְתַרֲחקּוָתם ֵמַהּתַ ּבְ

ְרָנָסה  מֹון ְוַהּפַ ת ַהּמָ ְפָרט ִטְרּדַ ּדֹות, ּבִ ֲאוֹות ְוַהּמִ ל ַהּתַ ל ּכָ ים ׁשֶ ֶטף ַמִים ַרּבִ ֶ ח" ְוכּו'. ְוַהּשׁ ּפַ ּבַ

ם ָנְפלּו  ֻרּבָ ֶ דֹוָלה ֵמַהּכֹל, הּוא ַמה ּשׁ ָרה ַהּגְ ם ַהּצָ ּלָ ָכל ֵעת. ְויֹוֵתר ִמּכֻ ר ּבְ ּבֵ ְוכּו' הֹוֵלְך ּוִמְתּגַ

ר  ָראּוי, ְוִאי ֶאְפׁשָ ְכִלית ּכָ ר לֹו עֹוד ַלֲחׁשֹב ַעל ַהּתַ ִאי ֶאְפׁשָ מּור ׁשֶ ֵיאּוׁש ּגָ ם ְמֹאד ּבְ ַדְעּתָ ּבְ

ֵאיָנם  ׁשֶ ְוכּו',  ָעֵלינּו  ר  דֹוָלה ֲאׁשֶ ַהּגְ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ר ֵמֲחַמת  ְוָהִעּקָ ה ְטָעִמים.  ּמָ ִמּכַ יהֹו  ְלַהְגּבִ

ה  ַחּיֶ ּמְ ל ֲאָמרֹות ְטהֹורֹות ְוכּו' ׁשֶ ַבׁש ִאְמֵרי נַֹעם ׁשֶ ל ְוִלינֹק צּוף ּדְ ְיכֹוִלים ֵמֲחַמת ֶזה ְלַקּבֵ

ְנָיָנא(. ְקעּו ֱאמּוָנה )ִסיָמן ה' ִלּקּוֵטי ּתִ ַהּתֹוָרה ּתִ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ פּולֹות. ּכְ ָפׁשֹות ַהּנְ ל ַהּנְ יב ּכָ ּוֵמׁשִ

ֵאיְנֶכם  ֲעַדִין  י  ּכִ נּו,  ִעּמָ ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ְוִנְפְלאֹוָתיו  ה'  ַחְסֵדי  ֵהיֵטב  ֵהיֵטב  רּו  ְזּכְ ּתִ ה  ְוַעּתָ
קֹול  נּו ַז"ל ּבְ ַעק ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ּצָ ק ּוְכמֹו ׁשֶ יֹוְדִעים ַעד ֵהיָכן ְצִריִכין ְלִהְתַחּזֵ

אר ִניט ַפאר ַהאְנִדין" ]ַאל  יַוואְלד ַזייט ַאייְך ִניט ְמָייֵאׁש, ַקיין ֵיאּוׁש ִאיז ּגָ ָעֹמק ְוָחָזק "ּגִ

ָרִכים  ַהּדְ ל  ּכָ י  ּפִ ַעל  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ק  ְלִהְתַחּזֵ ר  ְוָהִעּקָ ָלל[.  ּכְ עֹוָלם  ּבָ ִיאּוׁש  ׁשּום  ֵאין  ְתָיֲאׁשּו,  ּתִ

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ ֶעְזְרֶכם, ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ם, ַוה' ִיְהֶיה ּבְ ַמְעּתֶ ְ ּשׁ ׁשֶ

ֵביְתָך ְוִתְגנֹז אֹותֹו  ְרֵאהּו ּבְ ֱאָמִנים, ּתַ לֹוֵמנּו ַהּנֶ י ׁשְ יק ַרק ְלַאְנׁשֵ ְעּתִ ה לֹא ּתַ ֶרת ַהּזֶ ָהִאּגֶ
ל אֹורֹות  כּו ְלַקּבֵ ּזָ ים ׁשֶ ָעַבר ַעל ָהֲאָנׁשִ ֶ ֶמֶרת, ְלַמַען ֵיְדעּו ְלדֹורֹות ַמה ּשׁ ְלִמׁשְ
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ל  לֹום ּכָ ׁשְ ָפׁשֹות ָלֶנַצח. ְוִתְפרֹס ּבִ ל ַהּנְ יִבין ּכָ ין ּוְמׁשִ ה ַהְמַחּיִ ֵאּלֶ י ּתֹוָרה ּכָ ִבים ִחּדּוׁשֵ ּגָ ִנׂשְ

ה ָלֵאל  ִהּלָ י ּתְ ְרּתִ עהִרין. ְוִדּבַ ְטׁשֶ ְמָחה ּבִ ל ׂשִ ה ָלֵקל ָהָיה ָלנּו ּפּוִרים ׁשֶ לֹוֵמנּו. ּוְתִהּלָ י ׁשְ ַאְנׁשֵ

ְמָחה  תֹוְך ַהּשִׂ ה ּבְ ָמעֹות ַהְרּבֵ ם ָזְלגּו ֵעיֵניֶהם ּדְ ֻכּלָ ם ּכְ ֻרּבָ ה, ַעד ׁשֶ דֹוׁשָ ה ֵמֱאמּוָנה ַהּקְ ַהְרּבֵ

ֵרינּו. ל ּפּוִרים. אּון ַטאֶקי ָפאְרט ַאׁשְ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ה ַהּקְ ִתּיָ ְ ְוַהּשׁ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ֲאִביֶכם ּומֹוְרֶכם ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

שה
]ֲחֵסָרה ַהְתָחַלת ַהִּמְכָּתב[

ַרְך, יֹום ד' ַאֲחֵרי א' ת"ר. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה  דֹוׁש ַהּבָ ַסח ַהּקָ ל ַחג ַהּפֶ ה אֹוְתָך ְואֹוָתנּו ְלַקּבֵ ַרְך ְיַזּכֶ ם־ִיְתּבָ ֵ ...ְוַהּשׁ
ם ִמְצַות ִסּפּור  ה ְלַקּיֵ ְוִנְזּכֶ דֹול.  רּות ּגָ ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ּוְבַכׁשְ ׂשִ ּבְ

ּמּוִרים הּוא  ׁשִ ֵליל  דֹוׁש,  ַהּקָ ְיָלה  ַהּלַ ל אֹוָתּה  ׁשֶ דֹוׁשֹות  ַהּקְ ְצוֹות  ַהּמִ ְוָכל  ִמְצַרִים  ְיִציַאת 

ּנֹות ָהְרחֹוִקים  ּתַ ֻעּלֹות ִמׁשְ ל ַהּפְ ׁשּוט ִמּתֹוְך ּכָ ה ִלְכלֹל ּוְלַגּלֹות ַאְחדּות ַהּפָ ְזּכֶ ּנִ ַלה', ַעד ׁשֶ

ָנִגיָלה  ְוכּו'.  י  ֲאִמּתִ לֹום  ׁשָ ּוִבְכָלִלּיּות  ְפָרִטּיּות  ּבִ דֹול  ּגָ לֹום  ׁשָ ְך  ִנְמׁשָ ְוִיְהֶיה  ְמֹאד. 

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ ְוִנׂשְ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ֹמִחי  ּבְ ּוְלָבִבי ֶהָחקּוק  י  ַנְפׁשִ ּוִבְפָרט ִליִדיד  ה  ַאֲהָבה ַרּבָ ּבְ לֹוֵמנּו  י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
נּו ֵזֶכר  ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר ֶנֶכד ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ָכל ֵעת, ַהּוָ י ּבְ ְוִלּבִ

ְתָבה ֵאָליו  ר ּכָ ֲאׁשֶ א ָעֵלינּו ּכַ ֹחל ַהּמֹוֵעד ַהּבָ ְהֶיה ּפֹה ּבְ ּיִ ר ַעל ִלּבֹו ׁשֶ יק ִלְבָרָכה. ְיַדּבֵ ַצּדִ

א. ֶזה ּוַבּבָ יב ֶנֶפׁש ּבָ אי ִיְהֶיה לֹו ְלַנַחת ּוְלֵמׁשִ ְחֶיה, ּוְבַוּדַ ֶקת ָמַרת ָאְדיל ּתִ ּדֶ ּדֹוָדתֹו ַהּצַ

"ל. ָנָתן ַהּנַ
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שו

ֶרְסֶלב. ָרֵאל ת"ר ּבְ ֵני ִיׂשְ ר ּבְ ַרְך, יֹום ג' י"ז ְלִמְסּפַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

לֹום ְוָכל טּוב ָאֵמן ֶסָלה. ים ְוׁשָ ֵני ֵביתֹו ַחּיִ ל ּבְ ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ ִני ֲחִביִבי ׁשֶ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ַרב ׁשָ

ָרנּו  י ְראּוֵבן, ּוִבּשְׂ ֶלי ֲחַתן ַרּבִ י ֶליּבְ א ְיִדיִדי ַרּבִ ּבָ ה ה' ׁשֶ י, ְוֶזה ַהּיֹום ָעׂשָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ׁשּוב  ּיָ ֲעָדם ׁשֶ לֹום. ה' ִיְגֹמר ּבַ ים ּוְלׁשָ ה ָלֵאל ָהָיה לֹו ֵזָעה טֹוָבה ְלַחּיִ ִהּלָ ּתְ ׁשֶ

ָטן ִמיְכל  ְנָך ַהּקָ ר ִלי ִנְפְלאֹות ְיׁשּוַעת ּבִ ם ִסּפֵ ן ְיִהי ָרצֹון. ּגַ ְלֵאיָתנֹו ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה ָאֵמן ּכֵ

ִריַאת  ל ּבְ ה ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון ׁשֶ ס ַהּזֶ הֹוִציאּו ֵמָאְזנֹו, ְוָגדֹול ַהּנֵ ְרִעין ׁשֶ ִעְנַין ַהּגַ ְחֶיה ּבְ ּיִ ׁשֶ

ן  ה ָלנּו ְוכּו'. ַעל ּכֵ ְדלּו ַחְסֵדי ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו, לֹא ַכֲחָטֵאינּו ָעׂשָ ה ּגָ ּמָ ְחֶיה, ּכַ ּיִ דֹול ׁשֶ ְנָך ַהּגָ ּבִ

ַעם  ָכל ּפַ ל ּבְ ּכֵ נּו ַז"ל, ְלִהְסּתַ ִדְבֵרי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ִני ֲחִביִבי ֵליֵלְך ּבְ ה ֲחַזק ֶוֱאַמץ ּבְ ֵמַעּתָ

חֹוְטִפין  ה טֹוָבה ׁשֶ ה ּוְנֻקּדָ ָכל ְנֻקּדָ ַעל ַהַהְרָחבֹות ְוַהְיׁשּועֹות ְוכּו' ּוְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצְמָך ּבְ

ִפידֹו ָלֶהן ׁשּוַע" )לעיל סי' ש"ג(,  ּבְ סּוק "ִאם  ֶכם ּפֹה ַעל ּפָ י ִעּמָ ְרּתִ ּבַ ּדִ ר  ָכל יֹום ָויֹום. ְוַכֲאׁשֶ ּבְ

ֶזה  הּוא  ׁשֶ ם  יִהּנָ ַהּגֵ ַעל  ְוִלְקּפֹץ  ג  ְלַדּלֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ה  ַעּתָ י  ּכִ ְוכּו'.  ֶהם  ּבָ ַוֲהֹפְך  ֶהם  ּבָ ֲהֹפְך 

ָהֲעֻמּקֹות  דֹוׁשֹות  ַהּקְ ֲעצֹוָתיו  ְיֵדי  ַעל  ִאם  י  ּכִ קי"ט(,  )תורה  ֵפרּוׁש  ּבְ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהעֹוָלם, 

ְזַמן  ּוְבָכל  ָכל ָמקֹום  ּבְ ְהֶיה,  ּיִ ׁשֶ ֵאיְך  ִיְהֶיה  ְוָאָדם  ָאָדם  ְלָכל  ְמֹאד  ּוְפׁשּוטֹות  ִמימֹות  ְוַהּתְ

י ַהּכֹל ְלטֹוָבְתָך ָלֶנַצח.  י לֹא ַיֲעזֹב אֹוְתָך, ּכִ ה', ּכִ א. ֲחַזק ַוֲחַזק ּוְבַטח ּבַ א ְוַדְרּגָ ְרּגָ ּוְבָכל ּדַ

יִתי  ִים ִקּוִ ּתַ ָעה ּוׁשְ ַרְך, ּוְבעֹוד ׁשָ ַחְסּדֹו ִיְתּבָ ה ֵמִכין ַעְצִמי ִלְנסַֹע ְלאּוַמאן ּבְ ה ֲאִני ַעּתָ ְוִהּנֵ

ַרְך ָאבֹוא  ִליק, ּוְבַחְסּדֹו ִיְתּבָ ֶטעּפְ ּבֹות ּבְ ֶאׁשְ ְרֶאה ַהֶהְכֵרַח ׁשֶ לֹום. ּוְכִפי ַהּנִ ע ְלׁשָ ֶאּסַ ַלה' ׁשֶ

יֹום ב' אֹו ג' ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ְלאּוַמאן ּבְ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

שז

ֶרְסֶלב. ֻחּקַֹתי ת"ר. ּבְ ַרְך, יֹום ה' ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה. ּיִ ִני ְוכּו'. מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ם ַהּכֹל ַעל  ֵ לֹום ֶאְתמֹול ַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום. ּוָברּוְך ַהּשׁ אִתי ְלֵביִתי ְלׁשָ ה ָלֵאל ּבָ ִהּלָ ּתְ
יָאִתי ְלֵביִתי  ְפָרט ִמּבִ לֹוִמי, ּבִ ְ ׁשּוָקְתָך ֵליַדע ִמּשׁ ָנכֹון ֵמִעם ה'. ּוֵמֲחַמת ּגֶֹדל ּתְ
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ֵאיִני  ה ִלְכּתֹב ְלָך, ַאף ׁשֶ ִפּלָ ה קֶֹדם ַהּתְ ן ֲאִני ְמָזֵרז ַעְצִמי ַעּתָ בּועֹות, ַעל ּכֵ ֵמאּוַמאן קֶֹדם ׁשָ

ְבָך  ֲחִרית. ִמְכּתָ ת ׁשַ ִפּלַ יַע ְזַמן ּתְ י ִהּגִ ר, ּכִ ְלחֹו. ּוְלַהֲאִריְך ִאי ֶאְפׁשָ יֹוֵדַע ֲעַדִין ִעם ִמי ְלׁשָ

ְמַחת  ׂשִ ִביל  ׁשְ ּבִ ִתינּו ְמַעט  ְוׁשָ אּוַמאן.  ּבְ יֹום א' ֶהָעַבר  ּבְ י  ְלּתִ ִקּבַ ִמּיֹום ה' ֶהָעַבר  ִעים  ַהּנָ

ה  י ִמּזֶ ְרּתִ דֹוׁש ִהְזּכַ ם ַעל ִצּיּון ַהּקָ ל טֹוב. ּגַ ת ַמּזָ ִבְרּכַ ָך, ּוֵבַרְכנּו אֹותֹו ּבְ ּלְ ִרית ִמיָלה ׁשֶ ַהּבְ

לֹו ְלתֹוָרה  ה ֶאְתֶכם ְלַגּדְ ַרְך ְיַזּכֶ ם ִיְתּבָ ֵ ר ֵאין ְלֵהָאֵמר. ְוַהּשׁ ים ְמֹאד ֲאׁשֶ תֹוְך ְצָרֵכינּו ַהְמֻרּבִ ּבְ

ִנים טֹובֹות ָאֵמן. ים טֹוִבים, ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ ה ּוְלַמֲעׂשִ ּוְלֻחּפָ

ְמָחה  ׂשִ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ּבְ דֹוׁש ַהּבָ בּועֹות ַהּקָ ָ ה ִלְראֹוְתָך ֵמָחָדׁש ַעל ַחג ַהּשׁ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ַרְך. ַחְסּדֹו ִיְתּבָ ה, ּבְ ַרּבָ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

יק  נּו ֵזֶכר ַצּדִ ה. ּוִבְפָרט ְלֶנֶכד ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
יתֹו.  ֵני ּבֵ ל ּבְ ָאר ּכָ ְחֶיה ִעם ׁשְ ּיִ ִתיק ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְחָמן ׁשֶ ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה, ַהּוָ

ן  דֹוׁש. ִמי ִיּתֵ ָכל ֵעת ּוִבְפָרט ַעל ִצּיּון ַהּקָ יר אֹותֹו ֵהיֵטב ֵהיֵטב ּבְ י ֲאִני זֹוֵכר ּוַמְזּכִ ּתֹוִדיעּו ּכִ

ה  ה ַקּלָ ִרּיָ ּבְ ְוֵהיָכן הּוא, ֲאָנא  ן ֵהיֵטב ִמי הּוא,  ּכֵ ם  ּגַ ִלְזּכֹר ֶאת ַעְצמֹו  ְוָהָיה ְלָבבֹו ֶזה לֹו 

נּו ְלַמַען ִייַטב לֹו ָלַעד ְוָלֶנַצח. ֶרְך ְלִהְתַוֵעד ִעּמָ ְמָצא ּדֶ ּיִ ם ְוכּו'. ַוה' ָיִאיר ֵעיֵנינּו ׁשֶ ּיָ ּבַ ׁשֶ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

שח

ת ת"ר. ם יֹום ב' ֻחּקַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

י ְלָך  ַלְחּתִ יִניץ. ּוְכָבר ׁשָ יִליְטׁשִ ת ּפִ ֶעֶרב ּפֹה ְקִהּלַ ַעם ֶאְתמֹול ּבָ י עֹוד ַהּפַ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ֵעת ֲאִני מּוָכן ִלְנסַֹע  יֹום ו' ֶהָעַבר. ּכָ יְטׁשֹוב ּבְ אְרּדִ אְסט ִמּבַ ִבי ַעל ְיֵדי ַהּפָ ִמְכּתָ

יֹוִליֵכִני  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְלַראִדיוִויל,  י  ְלַדְרּכִ ֲעָגָלה  ּכֹר  ִלׂשְ ֶאְרֶאה  ם  ְוׁשָ יְטׁשֹוב,  ְלַבאְרּדִ

יב  ָהׁשִ ה ַמה ּלְ ָבר. ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַעּתָ ְבָך ָקִריִתי ֵהיֵטב, ְוַצֲעָקְתָך ֲאִני יֹוֵדַע ִמּכְ לֹום. ּוִמְכּתָ ְלׁשָ

י  ְרצֹוְנָך. ְוִאם ַאף ַעל ּפִ ַיד ָהָאָדם ְלַהּטֹוָתּה ּכִ ָבה ּבְ ֲחׁשָ ַהּמַ ֶזה ׁשֶ ה ּבָ ַמְעּתָ ַהְרּבֵ ָבר ׁשָ ְלָך, ּכְ

ְקָרא  ּנִ ים ְוׁשֹוִנים, ׁשֶ ַרְעיֹוִנים ָרִעים ּוִבְלּבּוִלים ַרּבִ ֶרת ּבְ ּבֶ י ֵכן ִהיא חֹוֶזֶרת ּוִמְתּגַ ֵכן ַאף ַעל ּפִ

ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ )דברים כח, מח(,  ְרֶזל"  ּבַ "ְועֹל  ֵלב",  ְמהֹון  "ּתִ ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ִדְבֵרי  ּבְ
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ָידֹו  ׁש ּכַֹח ּבְ ּיֵ ַעם. ּוְכמֹו ׁשֶ ָכל ּפַ ַיד ָהָאָדם ּבְ ִחיָרה ּבְ ל ֶזה ַהּבְ )ירושלמי שבת יד, ג( ֶזה ַרְעיֹון, ִעם ּכָ

ה,  מֹו ֵכן ְויֹוֵתר ִמּזֶ ּנּו ְוכּו', ּכְ ָעִמים ִנְמַלט ִמּמֶ ה ּפְ ּמָ ָבר ּכַ ּכְ י ׁשֶ ַעם, ַאף ַעל ּפִ ָכל ּפַ ר ּבְ ּבֵ ְלִהְתּגַ

ה. ה טֹוָבה ְמֻרּבָ י ִמּדָ ַעם, ּכִ ָכל ּפַ ר ָעָליו ּבְ ּבֵ ָאָדם ַלֲחזֹר ּוְלִהְתּגַ ּבָ ְפִניִמּיּות ַהּטֹוב ׁשֶ ֵיׁש ּכַֹח ּבִ

ם,  ּלָ ַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה. ְוַעל ּכֻ ל ַהּנַ ׁשּוטֹות ְוָהֲעֻמּקֹות ׁשֶ ַדְרֵכי ָהֵעצֹות ַהּפְ ְוַהּכֹל ּבְ
ְצִריִכין  ה  ִמּזֶ ְויֹוֵתר  ְוכּו'.  ב  ַהּלֵ ֵמעֶֹמק  ְוִלְצעֹק  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ רֹום  ַלּמָ ֵעיָניו  א  ִלּשָׂ

ם ֵיׁש ְלָך  ֵ ֶזה. ּוָברּוְך ַהּשׁ ה ּבָ ְרנּו ַהְרּבֵ ּבַ ּדִ ָרִכים ְוָהֵעצֹות ׁשֶ ל ַהּדְ י ּכָ ְמָחה ַעל ּפִ ׂשִ ר ּבְ ּבֵ ְלִהְתּגַ

ה  ְוַאּתָ ֲעָסַקי,  ּבַ ּוְבִטְרחֹוֶתיָך  ֶביָך  ִמְכּתָ ּבְ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ אֹוִתי  ה  ְמַחּיֶ ה  ַאּתָ ׁשֶ ֹמַח  ִלׂשְ ה  ּמֶ ּבַ

ִמילּות ֲחָסִדים  דֹוָלה ּגְ ה מט:( 'ּגְ י )ֻסּכָ ׁש. ּכִ ׁש ּבֹו ַמּמָ ּיֵ ֶזה ָהֵעֶסק ִסּיּוַע ׁשֶ ה ָלֵאל ּבְ ִהּלָ ֵעִני ּתְ ְמַסּיְ

ְכַלל ַהּבֹוְטִחים  בּועֹות קֶֹדׁש ֶהָעַבר. ְוָהִייָת ּבִ ה ָלֵאל ָהִייָת ַעל ׁשָ ִהּלָ ָדָקה'. ְוַגם ּתְ יֹוֵתר ִמן ַהּצְ

ְטחּו  ּבָ ֲאבֹוֵתינּו  ְטחּו  ּבָ ָך  "ּבְ כב(  ים  ִהּלִ )ּתְ ר  ּבָ ִנׁשְ ב  ִמּלֵ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ַהּצֹוֲעִקים  ֱאֶמת,  ּבֶ מֹו  ׁשְ ּבִ

ה. ִתי ַעּתָ ִבין ֵמַעְצְמָך ִטְרּדָ ר ּתָ ֲאׁשֶ ה ְלַהֲאִריְך ּכַ ַנאי ַעּתָ ה ֵאין ּפְ ֵטמֹו" ְוכּו' ְוכּו'. ָיֵתר ִמּזֶ ּוְתַפּלְ

ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ֲעָגָלה  י  ַכְרּתִ ׂשָ ד'  יֹום  ְוַהּיֹום  יְטׁשֹוב.  אְרּדִ ּבַ ְלֹפה  ִנית  ׁשֵ אִתי  ּבָ ב'  יֹום  ּבְ
ע ִאם ִיְרֶצה  ְיָלה ֶאּסַ עֹות קֶֹדם ַהּלַ מֹו ג' ד' ׁשָ עֹות ּכְ ְלַראִדיוִויל, ּוְבעֹוד ֵאיֶזה ׁשָ

ְוִאם  ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ּבֹות  ֶאׁשְ ְרֶאה  ַהּנִ ּוְכִפי  לֹום.  ְלׁשָ יֹוִליֵכִני  ַרֲחָמיו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִמּפֹה.  ם  ֵ ַהּשׁ

ַרְך.  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ַראִדיוִויל ּבְ ם ּבְ מּוְך, ֶאְהֶיה ׁשָ ת ַהּסָ ּבַ ם ב' ג' ָיִמים ַאֲחֵרי ׁשַ ֵ ִיְרֶצה ַהּשׁ

ְבֵרי ֱאֶמת.  "ל ֵאיֶזה ּדִ ָפר ַהּנַ ּכְ ף ּבַ י ְלָך ֵמֵעֶבר ַלּדַ ַתְבּתִ ֵמעֶֹצם ַאֲהָבְתָך, ּוְתׁשּוָקְתָך ִלְדָבַרי ּכָ

י לֹא ַיֲעזֹב  ה' ּכִ ִני ֲחִביִבי, ּוְבַטח ּבַ ה. ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמֹאד ּבְ ר ְלַהֲאִריְך ַעּתָ ה ִאי ֶאְפׁשָ ְוָיֵתר ִמּזֶ

עֹוָלם, ָהִייָת  ה ּבָ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ה ַמה ּשׁ ָאנּו רֹוִאים ַעּתָ ֶ אֹוְתָך. ְוִאם ָהִייָת יֹוֵדַע ֵחֶלק ֵמֶאֶלף ַמה ּשׁ

ְלַהְפִסיק  ְוַהֶהְכֵרַח  ְוכּו'.  ָהֱאֶמת  ת  ֻקּדַ ִמּנְ ֵליַדע  ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ֵרינּו  ַאׁשְ ֶחְלְקָך.  ַעל  ְמֹאד  ֵמַח  ׂשָ

ַיְנֵחִני  ה'  לֹום.  ְלׁשָ י  ְלַדְרּכִ ז  ֶנְחּפָ ֲאִני  ֲאָבל  ה,  ַעּתָ ֶזה  ּבָ ר  ְלַדּבֵ ה  ַהְרּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַאף  ֶאְמַצע,  ּבְ

לֹום ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְוכּו'. ִצְדָקתֹו ִויִביֵאנּו ְלׁשָ ּבְ

ָכל ֵעת ִליׁשּוָעה. ה ּבְ לֹום טֹוָבְתָך ַהְמַחּכֶ ְבֵרי ָאִביָך ַהּדֹוֵרׁש ׁשְ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
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שט

יְטׁשֹוב. ְרּדִ ַרְך, ּבַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְפָלג ְוכּו' מֹוֵרנּו  ִתיק ַהּמֻ ִני ַהּוָ י ֲהלֹוא הּוא ָהַרּבָ לֹום ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ְיִדיד ַנְפׁשִ אּו ָהִרים ׁשָ ִיּשְׂ

ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו  ְחיּו. ְוָהַרב ַהָחִסיד ָהַרּבָ ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ ער ׁשֶ י ַאְבָרָהם ּבֶ ָהַרב ַרּבִ

ְחיּו. ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ יֶלי ׁשֶ ָהַרב ַאּבֶ

י  ת קַֹרח, ּוְבַדְעּתִ ָרׁשַ ּמּוז ּפָ יֹום ג', ֶעֶרב רֹאשׁ ֹחֶדׁש ּתַ לֹום ּבְ יְטׁשֹוב ְלׁשָ ְרּדִ אִתי ְלֹפה ּבַ ּבָ
י  ְלַדְרּכִ ְלטֹוָבה,  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ַאַחר  ם,  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ִאם  ִמּפֹה,  ִלְנסַֹע 

י ְוִיְגֹמר ֶחְפֵצי ֲאדֹוֵננּו  ְרּכִ ַרְך ַיְצִליַח ּדַ ם ִיְתּבָ ֵ ְרנּו. ַהּשׁ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ן ּכַ ם ּוְלַהּלָ ָ ְלַראִדיִוויל, ּוִמּשׁ

ֶזה,  ֶדֶרְך ּכָ א ְועֶֹצם ְנדּוַדי ּבְ ְרּדָ מֹו". ּוִמּגֶֹדל ַהּטִ ֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ׁשְ נּו, "ַיְנֵחִני ְבַמְעּגְ מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

ָכל  מּו ַהְבָטָחָתם ּכְ ַקּיְ ּיְ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ אִתי ְלָזְרָזם ְלַמַען ַהּשׁ ָלל, ַאְך ּבָ ר ְלַהֲאִריְך ּכְ ִאי ֶאְפׁשָ

ְוַהּמֹוָתר  י ֵמִאּתֹו.  ְלּתִ ּבַ ּקִ ׁשֶ ְך  ְלחּו ִלְבִני ַהּסַ ָבר ׁשָ ּכְ אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ּוֻמְבְטַחִני  ַיַחד.  ְרנּו  ּבַ ּדִ ר  ֲאׁשֶ

ְתנּו ְלָידֹו. ְוִאם  ּנָ ֲחִתיַמת ָיִדי ׁשֶ ָתב ּבַ ִפי ַהּכְ ְחֶיה, ּכְ ּיִ ִני ׁשֶ ב ִמּבְ יַע ָלֶהם ִמְכּתָ ר ַיּגִ ֲאׁשֶ ְלחּו ּכַ ִיׁשְ

ָלֶהם  ַלח  ֶאׁשְ ְוכּו',  ַראִדיִוויל  ת  ִלְקִהּלַ לֹום  ְלׁשָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְיִביֵאִני  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה 

"ל.  ּנַ ם ּכַ ָזְרזּו ַעְצָמם ְלַקּיֵ ה ּתְ ַרְך, ְלֵעת ַעּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ם ּבְ ָ ִבי ִמּשׁ ִמְכּתָ

ֱאָהִבים  לֹוֵמנּו ַהּנֶ י ׁשְ ר ִעם ַאְנׁשֵ ָכל ּכָֹחם ְלַדּבֵ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ק ּוְלִהׁשְ ּוֵמֲאֵליֶהם ָיִבינּו ְלִהְתַחּזֵ
ַהּטֹוב.  ם  ִלּבָ ִנְדַבת  ֶכף  ּתֵ ְלחּו  ְוִיׁשְ ֵביִתי  ֵני  ּבְ ַעל  חּוסּו  ּיָ ׁשֶ ְחיּו,  ּיִ ׁשֶ ַהְיָקִרים 

ל ֶאָחד ָמָנה ָיָפה  ן ּכָ ַבד ֶזה ָיִכינּו ַעְצָמם ִלּתֵ ְחֶיה. ּוִמּלְ ּיִ י ִיְצָחק ׁשֶ ִני ַרּבִ ַלח ְלַיד ּבְ ָ ְוַהּכֹל ִיּשׁ

נּו  ם, אּוַלי ִיְהֶיה ה' ִאּתָ ר ֲאִני נֹוֵסַע ְלׁשָ קֹום ֲאׁשֶ ם ֵמַהּמָ ֵ ר ֶאְכּתֹב ָלֶהם ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ֲאׁשֶ ּכַ

ְרצֹונֹו  ּכִ ִלְבָרָכה  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  ְוַהּנֹוָרא  דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  ֶחְפֵצי  ִלְגֹמר  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ

ָרֵאל.  ל ִיׂשְ נּו ּוְבַעד ּכָ ּלָ ֲעִדי ּוְבַעד ּכֻ ַרְך ְוִכְרצֹון ְיֵרָאיו ְוכּו'. ה' ִיְגֹמר ּבַ ִיְתּבָ

ְפָרט  ּבִ ְפָרט  ּבִ ִמיד,  ּתָ ּוְנדּוַדי  ִטְלטּוַלי  עֶֹצם  יֹוֵדַע  הּוא  ִלּבֹות  ּובֹוֵחן  ֲעלּומֹות  ּתַ יֹוֵדַע 
ים ַלֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו  י ָקָדׁשִ יִתי ּבֹו ִמּיֹום ִהְתָקְרבּוִתי ְלָקְדׁשֵ ר לֹא ִנּסִ ה ֲאׁשֶ ֶרְך ַהּזֶ ּדֶ ּבַ

ָהָיה ָעֵלינּו. ָמה ֹאַמר ָמה  ה ׁשֶ דֹול ַהּזֶ יק ִלְבָרָכה. ּוִבְפָרט ַאַחר ָהַרַעׁש ַהּגָ נּו ֵזֶכר ַצּדִ ְוַרּבֵ

לּויֹות ּוְלַרֲחָמיו  י ֶאל ה' ֵעיַני ּתְ ְלּתִ י. ּבִ ִקְרּבִ ה ּבְ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ י ִנׁשְ ִמיד, ְוִלּבִ י ּתָ י ְבַכּפִ ר, ַנְפׁשִ ֲאַדּבֵ

דֹול  לֹות ּוְמַיֲחלֹות ְודּוִמּיֹות. ְוַעל ּכֹחֹו ַהּגָ ִלים ְלעֹוָלם, ֵעיַני ּכָ ֵאיָנם ּכָ ים ׁשֶ ַוֲחָסָדיו ַהְמֻרּבִ

יֵעִני ְלַמַען  אי לֹא ַיֲעזֹב אֹוִתי, ְוַיַעְזֵרִני ְויֹוׁשִ ַוּדַ ּבְ ָען ְוִנְסָמְך ׁשֶ ֵקִנים ְוכּו' ֲאִני ִנׁשְ ּזְ ּבַ ל ָזֵקן ׁשֶ ׁשֶ
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א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה.  לֹום ָסמּוְך ֶלֱאלּול ַהּבָ לֹום ִויִביֵאִני ְלאּוַמאן ְלׁשָ ַרְך. ְויֹוִליֵכִני ְלׁשָ מֹו ִיְתּבָ ׁשְ

ת ָהֱאֶמת ְוכּו'. ְרצֹון ְנֻקּדַ ה ִלְגֹמר ַהּכֹל ּכִ ֶרְך ַהּזֶ ּדֶ ְוַיְצִליֵחנּו ּבַ

ֲעָדם. יר ּבַ ְעּתִ ֱאֶמת ָלֶנַצח ַהּמַ ְבֵרי אֹוַהְבֶכם ּבֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ר  לֹוֵמנּו ֲאׁשֶ י ׁשְ ה ּוְרִחיְמָתן ֲעִזיָזא, ּוְלָכל ַאְנׁשֵ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
ַאֲהָבה  י ּבְ ִלּבִ ם ְקבּוִעים ַוֲחקּוִקים ּבְ ּלָ ִחיָצה, ּכֻ א ְוַהּנְ ְרּדָ ים ֵמֲחַמת ַהּטִ ְרּתִ לֹא ִהְזּכַ

ר  ָכל ֲאׁשֶ ַרֲחָמיו ּבְ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ָרָכה. ַיְצִליֵחם ַהּשׁ ם ַיַעְמדּו ַעל ַהּבְ ּלָ ב, ּכֻ ּלֵ ּבַ ה ׁשֶ ֻקּדָ ה ִמּנְ ַרּבָ

ְצִחי, ְלַמַען ֵייִטיב ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם  ְכִליָתם ַהּנִ ָכל יֹום ּתַ ם ּבְ ְזּכּו ָלׂשּום ֶאל ִלּבָ ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ ִיְפנּו ּבְ

ְרזּו  ִיְזּדָ אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ם ַהּטֹוב,  ִלּבָ ִנְדַבת  ּבְ טּוַח  ּבָ י  ִלּבִ ְוָנכֹון  ָלֶנַצח.  א  ּוַבּבָ ֶזה  ּבָ ְלדֹורֹות עֹוָלם 

ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ ּדֹב  ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ְיִדיִדי  אֹוָתם  ְיעֹוֵרר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ "ל,  ַהּנַ ָבַרי  ּדְ ל  ּכָ ם  ְלַקּיֵ ֵמֲאֵליֶהם 

ֵהם  ים ׁשֶ דֹוׁשִ אּוַכל ִלְגֹמר ֲחָפָציו ַהּקְ ֹאֶפן ׁשֶ ָכל ּכָֹחם ְויֹוֵתר ִמּכָֹחם, ּבְ ְלָתְמֵכִני ְוִלְסָעֵדִני ּבְ

ֶזה  ָהָיה ָלֶהם ּבָ ל ֶאָחד ַעל ֶחְלָקם ׁשֶ יׂשּו ּכָ יָעה. ְוָאז ָיִגילּו ְוָיׂשִ ים ְלדֹורֹות. ה' הֹוׁשִ ְזכּות ָהַרּבִ

ם ְוכּו'. ַמח ִלּבָ ִיְראּו ֵעיֵניֶהם ְוִיׂשְ

ֱאֶמת ָלֶנַצח. ְבֵרי אֹוַהְבֶכם ּבֶ ּדִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

ָפִרים  ּוַבּכְ ֶמְעְדֶוועדּוְבֶקא  ת  ְקִהּלַ ּבִ ׁשֶ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ְלָכל  טּוב  ְוָכל  ים  ְוַחּיִ לֹום  ְוׁשָ
אג ּוְקָראָקא ּוְסִביבֹוֵתיֶהם, ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו,  ת ְקרּוִמיְנְטׁשַ ְקִהּלַ ּבִ מּוִכים, ְוׁשֶ ַהּסְ

אי  ם ֲאהּוִבים ְוכּו', ּוְבַוּדַ ּלָ "ל. ּכֻ ָבִרים ַהּנַ ל ַהּדְ ם ֶנֶאְמרּו ּכָ א, ְלֻכּלָ ֶזה ּוַבּבָ ֱאֶמת ּבָ ְוַיְצִליחּו ּבֶ

ַלּטֹוִבים  ֵהיִטיָבה ה'  יֵעם.  יֹוׁשִ ַוה'  ה.  ַהְרּבֵ ֲחִזיִקים  ַהּמַ ָעִטים  ַהּמֻ ה  ֵאּלֶ ִלְדָבַרי  ֵלב  ימּו  ָיׂשִ

יׁשּוָעתו. ְמָחה ּבִ ְוכּו'. ָנִגיָלה ְוִנׂשְ

"ל. ָנָתן ַהּנַ
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שי

ָראד. ָלק ת"ר ּבְ ת קֶֹדׁש ּבָ ּבַ ם, אֹור ְליֹום ו', ֶעֶרב ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ִלְכבֹוד ּבְ ַרב ׁשָ

ָסמּוְך  ֶהָעַבר  ג'  יֹום  ּבְ ָראד  ּבְ ת  ְקִהּלַ ְלֹפה  י  ְכַנְסּתִ ּנִ ׁשֶ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ֲעָזרּונּו  ה  ֵהּנָ ַעד 
ׁשֹוֵאל  י  ַרּבִ ד  ִמּיַ ְבָך  ִמְכּתָ י  ְלּתִ ִקּבַ ג'  ּוְביֹום  ְלַראִדיוִויל,  אִתי  ּבָ ב'  ּוְביֹום  ְלִמְנָחה. 

ֵעיַנִים,  ְוִכְליֹון  ִיּסּוִרים  ְקָצת  ּבִ בּול[  ]ַהּגְ ֶרעִניץ  ַהּגְ י  ָעַבְרּתִ ׁשֶ ֲעָזַרִני  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ה;  טֹוִבּיָ

יִחין ַלֲעבֹר ֶאת  ֵאין ַמּנִ ם נֹוַדע ִלי ׁשֶ עֹוִדי ׁשָ לֹום ָוֶחֶסד. ַאְך ּבְ ׁשָ י ּבְ ה ָלֵאל ָעַבְרּתִ ִהּלָ ֲאָבל ּתְ

י.  "ל ְלֹפה ְלַבּדִ יֹום ג' ַהּנַ ַעְצִמי. ּוָבאִתי ּבְ י ַלֲעבֹר ּבְ י ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר, ְוֻהְכַרְחּתִ י ַרּבִ ׁשִ ּמְ ְמׁשַ

חּור ֶאָחד  ַרְך ּבָ ם ִיְתּבָ ֵ בּול[, ִהְזִמין ִלי ַהּשׁ ֶרעִניץ ]ַהּגְ ם ֵאֶצל ַהּגְ ָ ּשׁ ר ִהְרַחְבּתָ ִלי, ׁשֶ ּצָ ֲאָבל ּבַ

י ְלֹפה  ְוִנְכָנס ִעּמִ ְוִנְתָקֵרב ֶאְצִלי  ְונֹוַדע ִלי ִמי הּוא.  ַראִדיוִויל,  ּבְ ר  ּדָ ְוָאִביו  נּו,  ְחּתֵ ּפַ ׁשְ ִמּמִ

ְוֶחֶסד  ִיּסּוִרים  ּבְ ַהּכֹל  ָעַלי,  ָהעֹוֵבר  ְוָכל  ִלְבָראד.  טֹוָבה  ְלַאְכַסְנָיא  אֹוִתי  ְוֵהִביא  ָראד,  ּבְ

ָבַרי(.  יִצים ה' ְוָתִבין ּדְ ָעה, ִסיָמֵני ּבֵ ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות יֹוֶרה ּדֵ ן ּבְ ד ְורֹאׁשֹו ֶאָחד ַחד, )ַעּיֵ דֹול, רֹאׁשֹו ֶאָחד ּכַ ּגָ

ם,  ׁשָ ַאר  ִנׁשְ ַנְחָמן  י  ְוַרּבִ י,  ְלַבּדִ בֹוִאי  ּבְ ִלי  ָהָיה  ׁשֶ ּסּוִרים  ַהּיִ ּגֶֹדל  ֵמַעְצְמָך  ִבין  ּתָ ה  ְוַעּתָ
ֶרעט  ְוַהּגְ ִלי  ְכָרח  ַהּמֻ ַמְלּבּוׁש  ְוַגם  יֵנינּו.  ּבֵ ְרֶזל  ּבַ חֹוַמת  מֹו  ּכְ ְתאֹום  ּפִ ְוִנְפְסָקה 

"ל, ַעד ַהּיֹום יֹום ה' ָסמּוְך  ה ִמּיֹום ג' ַהּנַ ְליֹון ֵעיַנִים ַהּזֶ ַאר ֶאְצלֹו. ְוָהָיה ִלי ּכִ י ִנׁשְ ּלִ ]ְלָבִנים[ ׁשֶ

לֹום, ְוֶהֱחָיה אֹוִתי. טֹוב ְלהֹודֹות ַלה'  ׁשָ י ַנְחָמן ְלָכאן ּבְ א ַרּבִ ּבָ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ִני ַהּשׁ ּכַ ּזִ ָלֶעֶרב ׁשֶ

ֵעת.  ָכל  ּבְ נּו  ִעּמָ ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ְפָלאֹות  ְוַהּנִ ְוַהּטֹובֹות  ַהֲחָסִדים  ל  ּכָ ַעל  ּוִבְפָרִטּיּות  ְכָלִלּיּות  ּבִ

ֹפה,  ים ְזֵקִנים ַוֲחׁשּוִבים. ְוֵאֶצל רֹב ַהֲחִסיִדים ּדְ ה ֲאָנׁשִ ּמָ ָבר ִנְכְנסּו ֶאְצִלי ּכַ ה ָלֵאל ּכְ ּוְתִהּלָ

ץ ָמעֹות ֲעַדִין ָרחֹוק  ָבר. ֲאָבל ְלַקּבֵ ם יֹוְדִעים אֹוִתי ִמּכְ ה ָלֵאל, ְוֻכּלָ ִהּלָ ָכבֹוד ּתְ י ּבְ ְלּתִ ִנְתַקּבַ

י  ָיִאיר, הֹוַדְעּתִ ֵנרֹו  ַנְחָמן  י  ַרּבִ א  ּבָ ׁשֶ ְוַאַחר  ַיֲעזֹב אֹוִתי.  ּלֹא  ׁשֶ ַלה'  ְקָוה  ַהּתִ ֲאָבל  ה,  ְוָקׁשֶ

ַני  ל ּפָ ַעְצמֹו ְלַקּבֵ "ל ְלֵביִתי ּבְ ִגיד ַהּנַ א ַהּנָ ְך ּבָ ה ַאַחר ּכָ ָעה ַקּלָ י ַיֲעקֹב ִהיְרץ, ּוְבׁשָ ִגיד ַרּבִ ְלַהּנָ

דֹול.  ֶביָך ְלֹפה, ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת ּגָ ַעְצמֹו ִמְכּתָ ַאֲהָבה, ְוֵהִביא ִלי ּבְ ּבְ

ר  ֶביָך ֲאׁשֶ ְכּתָ ל ֶאָחד, ּוִבְפָרט ִמּמִ ל ּכָ ִיּסּוִרין ֵמִרּבּוי ַהֶחְסרֹונֹות ׁשֶ ַחת ְמעָֹרב ּבְ ֲאָבל ַהּנַ
ה. ֲאָבל ֶהֱחֵייָת ֶאת  יְבָך ַעּתָ ַמִים ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ַלֲהׁשִ ָ ַצֲעָקְתָך עֹוָלה ַעד ֵלב ַהּשׁ

ָך  ִעּמְ ִלְלֹמד  ְלַהְתִחיל  ְצִריִכין  ּוֶבֱאֶמת  ָאֶלף.  ָקֵמץ  ה אֹוְתָך  ַחּיֶ ּמְ ׁשֶ ְרּתָ  ִהְזּכַ ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ י  ַנְפׁשִ

ׁש,  ה הּוא ַז"ל. ְוַתְתִחיל ֵמָחָדׁש ַמּמָ ּלָ ּגִ ָכל ּתֹוָרה ְותֹוָרה ׁשֶ נּו ֵמָחָדׁש ָקֵמץ ָאֶלף, ּבְ ּלָ ְוִעם ּכֻ

ֵני  ׁשְ ּבִ ס  ְדּפָ ַהּנִ בֹודֹו,  ּכְ ָהָאֶרץ  ל  ּכָ ְמלֹא  ִעְנַין  ּבְ ְיַנֲהֵגם  ְמַרֲחָמם  י  ּכִ ַהּתֹוָרה  ּבְ ָאֶלף  ָקֵמץ 
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ֵבאּור ֵהיֵטב,  ּבְ ְכָתבֹו  ּבִ י  ְקּתִ ְקּדַ ּדִ ֵאיְך  ׁש  ַמּמָ ם ֵמָחָדׁש  ן ׁשָ ּוְתַעּיֵ ל  ּכֵ ְוִתְסּתַ ם;  ְמקֹומֹות ׁשָ

ית ְיכֹוִלין ְלִהְתָקֵרב  ְחּתִ אֹול ּתַ ׁשְ ם ּבִ ּגַ דֹוׁש ַז"ל, ׁשֶ יו ַהּקָ ה ּוְבָטֳהָרה ִמּפִ ָ ְקֻדּשׁ ָצא ּבִ ּיָ מֹו ׁשֶ ּכְ

יי  יר, ּבַ אט ִאיז ִמיט ּדִ דֹוׁש ְוָאַמר, ּגָ קֹולֹו ַהּקָ בֹודֹו. ְוֵאיְך ָצַעק ּבְ י ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ֵאָליו, ּכִ

אר ִניט ַפאר ַהאְנִדין,  יְך ִניט. ּדּוִפי ָאף ַמיין ּכַֹח, ֵקיין ֵיאּוׁש ִאיז ּגָ ֶרעק ּדִ יר, ׁשְ ין ּדִ יר ֶלעּבִ ּדִ

ל  ּכָ ִני ֲחִביִבי ׁשֶ ם[. ְוַתֲאִמין ִלי ּבְ ֵען ַעל ּכִֹחי, ֵיאּוׁש ֵאינֹו ַקּיָ ָ ְפַחד, ִהּשׁ ָך, ֶאְצְלָך, ְלָיְדָך, ַאל ּתִ ]ה' ִעּמְ

ִביְלָך,  ׁשְ ָרם ֶנֶאְמרּו ַרק ּבִ ִעּקָ ה ָצִריְך לֹוַמר ׁשֶ ְפָרִטּיּות. ְוַאּתָ ּבּוִרים ֶנֶאְמרּו ֵאֶליָך ּבִ ֵאּלּו ַהּדִ

ַהּיֹום  י  ֵהַבְנּתִ ֶ ּשׁ ַמה  ּוֵמִבין  יֹוֵדַע  ָהִייָת  ְוִאם  ָהעֹוָלם.  ִנְבָרא  ִביִלי  ׁשְ ּבִ לֹוַמר  ָאָדם  ב  ַחּיָ י  ּכִ

ַרְך ְיַרֵחם,  ם ִיְתּבָ ֵ ע, ַהּשׁ ּקָ ׁשֻ ּמְ ה ׁשֶ ּמֶ ע ּבַ ּקָ ָצאִתי ּפֹה, ֵאיְך ָהעֹוָלם ְמׁשֻ ּמָ ים ׁשֶ ְסָפִרים ֲחָדׁשִ ּבִ

ּקֹוִרין  נּות ׁשֶ ֵלי ָאּמָ ק ּוְלעֹוֵרר ֲאָבל ֵאין ָלֶהם ּכְ ו רֹוִצים ְלַחּזֵ ל ַעְכׁשָ ִרים ׁשֶ ל ַהְמַחּבְ ְוֵאיְך ּכָ

י אֹוִתי ִלְכּתֹב  ׁשּוָקְתָך ִהְכַרְחּתִ ּתְ ֶדה. ֵמעֶֹצם  ֵני ַהּשָׂ ּפְ ר ְלָבֵאר ַעל  ְוִאי ֶאְפׁשָ יַצייג ְוכּו'.  ּגִ

ָך  ְבּתְ ָך, ְוַתְכִריַח ַמֲחׁשַ ח ַנְפׁשְ ּמַ י לֹא ַיֲעזֹב אֹוְתָך, ְוׂשַ ה' ּכִ ַטח ּבַ זֹאת. ּבְ א ּכָ ִטְרּדָ ה ּבְ ָבַרי ֵאּלֶ ּדְ

ה  ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ּשׁ ּוַמה  ָזִרים.  ָרִעים  ְוַרְעיֹוִנים  ַהּטֹוְרדֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ ָך  ְעּתְ ִמּדַ ְלַהֲעִביר  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ

יט  ּבִ ָך ַאל ּתַ ֵלט ַעל ַנְפׁשְ ָלל. ַמֵהר ִהּמָ ל ַלֲאחֹוֶריָך ּכְ ּכֵ ְסּתַ חּוׁש ְוַאל ּתִ יָלא, ַאל ּתָ ָך ִמּמֵ ִעּמְ

ְזֵקִנים  ּבִ ל ָזֵקן ׁשֶ ה ָלֵאל ּכֹחֹו ׁשֶ ִהּלָ ה ָלֵאל ֵיׁש ָלנּו ַעל ִמי ִלְסֹמְך, ֵיׁש ָוֵיׁש ּתְ ַאֲחֶריָך. ּוְתִהּלָ

ֶזה ְוכּו'. ה ֵליַדע ֵמאֹור ּכָ ּדֹור ַהּזֶ ִכינּו ּבַ ּזָ ֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו ׁשֶ ה. ַאׁשְ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ִמיד. ַעְדָך ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמֹאד ְמֹאד, ַוה' ַיֲעזֹר ְלָך ּתָ יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ַחְסּדֹו  ה ָלֵאל ִלְבָראד ּבְ ִהּלָ אִתי ּתְ ּבָ ִלי ֵנרֹו ָיִאיר, ְויֹוִדיעֹו ׁשֶ י ַנְפּתָ לֹום ְיִדיִדי ַרּבִ ׁשְ ְוִיְפֹרס ּבִ
אי  ּוְבַוּדַ ְלָהִביא.  ִלי  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ִמּפֹה  ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ ִלְבִני  ַמְלּבּוׁש  אֹודֹות  ַרְך.  ִיְתּבָ

ילֹו  ְלַהּצִ לֹו  ַיֲעזֹר  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַרק  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ לֹו  ה  ֶאֱעׂשֶ ְכָרח  ַהּמֻ ַמְלּבּוׁש 

ָנן ְוכּו'. ַרּבָ ה ַלֲחלּוָקא ּדְ ָגִדים צֹוִאים, ְוִיְזּכֶ ִמּבְ
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שיא

ָראד. ָלק ת"ר ּבְ ת ּבָ ָרׁשַ ת קֶֹדׁש ּפָ ּבַ ם, אֹור ְליֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ּדֹב  ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ָהַרב  מֹוֵרנּו  ְוכּו'  ִתיק  ַהּוָ ִני  ָהַרּבָ י  ַנְפׁשִ ּכְ ְיִדיִדי  ֲאהּוִבי  ִלְכבֹוד  לֹום  ׁשָ ַרב 

ל  ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ א ׁשֶ ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ַאּבָ ְחיּו, ְוִליִדיִדי ָהַרּבָ ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ְחֶיה, ִעם ּכָ ּיִ ׁשֶ

ְחיּו. ּיִ יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ

ת  ּבָ ם ַאַחר ׁשַ ֵ בּוַע זֹאת. ְוִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ׁשָ יֹום ג' ּבְ ָראד ּבְ י ְלֹפה ּבְ ה ְלֵאל ַחי ִנְכַנְסּתִ ִהּלָ ּתְ
ה ְמֹאד,  עְרג. ְוַההֹוָצָאה ְמֻרּבָ עֹות ְלֶלעְמּבֶ ָעִמי ְלַמּסָ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ָאִרים ּפְ ַהּבָ

ה  ֲעֵדנּו. ּוְלֵעת ַעּתָ ה, ַוה' ִיְגֹמר ּבַ ָ ְקֻדּשׁ ִעְסֵקנּו ּדִ אּוַכל ַלֲעסֹק ּבְ יִתי ַלה' ׁשֶ ְרֶאה ִקּוִ ּוְכִפי ַהּנִ

ָבר ָהָיה ּפֹה  י ּכְ ם ְלָידֹו. ּכִ ַסְרּתֶ ּמְ ָטר[ ׁשֶ ְ ועְקִסיל ]ַהּשׁ ִפי ַהּוֶ ק ִלְבִני ּכְ ד ְלַסּלֵ ם ִמּיָ ְראּו ְלַקּיֵ ּתִ

ֵלמּות. ּוְכָבר  ׁשְ ק ִלי ּבִ ָבִרים[ ֶאְצלֹו, ְוִהְבִטיַח ְלַסּלֵ ב ַהָאן ַווייִזיְנג ]ִזְכרֹון ּדְ ְכּתַ ּנִ ִגיד ׁשֶ ֶאְצִלי ַהּנָ

ִלי ִעּכּוב יֹום ֶאָחד.  ד ּבְ קּו ִמּיָ ַסּלְ ן ּתְ ְך, ּוְפִריֶצעְנט ]ַאחּוִזים[ עֹוֶלה ַעל ֶזה, ַעל ּכֵ ִני ַהּסַ ק ּבְ ִסּלֵ

ַעְזרּו  ּיַ לֹוֵמנּו ַהְיָקִרים, ׁשֶ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ ה ֵאֶצל ּכָ לּו ַהְרּבֵ ּדְ ּתַ ׁשְ ּיִ ִתי ׁשֶ ׁשָ ּקָ ֶזה, ַאְך ּבַ ְוֵאין ְלַהֲאִריְך ּבָ

ַרְך ְיַרֵחם, ֵהן  ם ִיְתּבָ ֵ י ֵריָקם ַהּשׁ ַאְרּתִ ִהׁשְ יִתי ׁשֶ ׁש, ֵהן ְלַפְרָנַסת ּבֵ ׁש ּבֹו ַמּמָ ּיֵ ּיּוַע ׁשֶ ּסִ ִלי ּבַ

נּו  ַרְך ִעּמָ ר ֵייִטיב ה' ִיְתּבָ ְמחּו ְבָכל ַהּטֹוב ֲאׁשֶ ׂשְ ּיִ יִתי ַלה' ׁשֶ ה. ְוִקּוִ דֹוׁש ַהּזֶ ְלִעְנַין ָהֵעֶסק ַהּקָ

ְמֹאד,  ה  ַרּבָ ִתי  ִטְרּדָ י  ּכִ ֶזה,  ּבָ ְלַהֲאִריְך  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ְוָכֵעת  ה.  ַהּזֶ ָהֵעֶסק  ְוִלְגמֹור  ְלַהְתִחיל 

ּוְלֵאין אֹוִנים  ָיִדי  ק ִרְפיֹון  ִויַחּזֵ ץ  ִויַאּמֵ ְיַרֵחם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ה ִמּכִֹחי. ַהּשׁ ּוְנדּוִדי ָקׁשֶ ְוִטְלטּוִלי 

ַרֲחָמיו,  ּבְ יֵענּו  ּיֹוׁשִ ׁשֶ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו  י ִאם ַעל  ּכִ ֵען,  ָ ְלִהּשׁ ִמי  ִלי ַעל  ְוֵאין  ה.  ַיְרּבֶ ָעְצָמה 

ה ָלֵאל ֵיׁש ָלנּו ַעל ִמי ִלְסֹמְך, ַחְסּדֹו  ָאנּו ִנְסָמִכים ָעָליו. ּוְתִהּלָ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ל ָזֵקן ּדִ ּוְבכֹחֹו ׁשֶ

ַבר ָעֵלינּו ֶוֱאֶמת ה' ְלעֹוָלם. ּגָ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ים מֹוֵרנּו  ִתיק ְיֵרא ה' ֵמַרּבִ יׁש ַהּוָ ׁשִ לֹוֵמנּו, ּוִבְפָרט ִליִדיִדי ַהּיָ י ׁשְ לֹום ַרב ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
ְחיּו. ֲאֵליֶהם ֶנֶאְמרּו  ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ַהְיָקִרים ׁשֶ ער ֵנרֹו ָיִאיר ִעם ּכָ ָהַרב ּדֹב ּבֶ

ַנאי  ְוַהּפְ ַהּכַֹח  ֵאין  י  ּכִ ֵפרּוׁש,  ּבְ ּפֹוְרָטם  ֵאיִני  ֶ ּשׁ ַמה  ם  ּלָ ּכֻ ִלי  ְוִיְמֲחלּו  "ל.  ַהּנַ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ

ִכְפֵלי  ּבְ א ָיָדם  ְיַמּלֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ֵאת.  ֶיֶתר ׂשְ ּבְ ָבַרי  ּדְ מּו  ַקּיְ ּיְ ׁשֶ טּוָבם  ים. ֻמְבְטַחִני ּבְ ַמְסּכִ

ים. לֹום ְוַחּיִ ָרָכה ְוׁשָ ְפַלִים ּבְ ּכִ

ָנָתן.
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ְבֶכם ֵאַלי  ְלחּו ִמְכּתַ ׁשְ ּתִ י ׁשֶ ּתִ ׁשְ ַאֲהָבה. ּוִבּקַ ֶכם ּבְ ּלְ לֹום ּכֻ ׁשְ ין ּפֹוֵרס ּבִ י ַנְחָמן ִמּטּוְלְטׁשִ ַרּבִ
ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ִני  ּבְ ְלַיד  ֶרת,  ִאּגֶ ֵהן  ָמעֹות  ֵהן  ַהּכֹל  ְלחּו  ְוִתׁשְ ֶכם,  ּלְ ּכֻ לֹום  ְ ִמּשׁ ְלהֹוִדיֵעִני 

ת  ִריׂשַ ּפְ ַלח  ׁשְ ּתִ ם  ּגַ ַחְסּדֹו.  ּבְ ְיִביֵאִני ה'  ר  ֲאׁשֶ קֹום  ַהּמָ ֶאל  ְלָיִדי  יַע  ַיּגִ ם  ָ ּוִמּשׁ ין,  ְלטּוְלְטׁשִ

י  ַאְנׁשֵ ּוְלָכל  אג  ִלְקרּוִמיְנְטׁשַ ָיִאיר  ֵנרֹו  ֶאְפַרִים  י  ַרּבִ ְפָלג  ַהּמֻ ִתיק  ַהּוָ ִליִדיִדי  לֹום  ׁשָ

ם. ׁשָ לֹוֵמנּו ּדְ ׁשְ

כֹל ּכֲֹחָך  ל ּבְ ּדֵ ּתַ ה ְלִהׁשְ ה ָצִריְך ַעּתָ ה ַאּתָ ּמָ ִבין ּכַ י ֶאְפַרִים ֵנרֹו ָיִאיר, ֵמֵאֶליָך ּתָ ֲאהּוִבי ַרּבִ
ֲעִדי. ּוִמּגֶֹדל  ָלל ה' ִיְגֹמר ּבַ נּו ַהּנֹוֵגַע ֶאל ַהּכְ ּלָ דֹוׁש ׁשֶ ְלטֹוָבִתי ּוְלטֹוַבת ָהֵעֶסק ַהּקָ

ָכל  ְחֶיה. ַוה' ַיְצִליֲחָך ּבְ ּיִ ִקּצּור ִלְבִני ׁשֶ ְבָך ּבְ ם ִמְכּתָ ַלח ּגַ ר ְלַהֲאִריְך, ְוִתׁשְ א ִאי ֶאְפׁשָ ְרּדָ ַהּטִ

יט ִאין ַא  יִהיּפֶ ן ּגִ ַבר ֱאֶמת ְוכּו'. )אּון ַטאֶקי ָפאְרט ָהאּפ ִמיר ָהאּבְ ִחינֹות, ְצַלח ְרַכב ַעל ּדְ ַהּבְ

ה  ּמָ ת ֶהָעַבר ִעם ּכַ ת ֻחּקַ ָרׁשַ ת ּפָ ּבַ ׁשַ ָמלֹון[ ּבְ ַמְחנּו ַבּ ְמָחה, ְוָאנּו ׂשָ ֶמי( ]ּוְבָכל זֹאת ַרק ׂשִ ְקֶרעְטׁשְ

ה ְוָצֲעקּו  ְמָחה ַרּבָ ַאֲהָבה ְוׂשִ י ַנְחָמן ּבְ ם ָרְקדּו ִעם ַרּבִ ֶרעִמיִניץ ְוַראִדיִוויל. ְוֻכּלָ אֹוְרִחים ִמּקְ

דֹול  ּגָ ְוכּו'.  ְוִנְמָלטּו  ָזֲעקּו  ֵאֶליָך  ַפְלֵטימֹו.  ַוּתְ ְטחּו  ּבָ ְטחּו  ּבָ ֲאבֹוֵתינּו  ְטחּו  ּבָ ָך  ּבְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ

נּו  ח ַנְפׁשֵ ּמַ ַרְך ְיׂשַ ם ִיְתּבָ ֵ ְך ַעל ֶזה. ַהּשׁ ם ֶהֱחִזיקּו ָלנּו טֹוָבה ַאַחר ּכָ ֲאדֹוֵננּו ְוַרב ּכַֹח. ְוֻכּלָ

יׁשּוָעתֹו. ִמיד ּבִ ּתָ

שיב

עְרג. יְנָחס ת"ר ֶלעְמּבֶ ם, יֹום ה' ּפִ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

הּוג. ּנָ ֵני ֵביתֹו ּכַ לֹום ִלְבִני ֲחִביִבי ּוְלָכל ּבְ ׁשָ

ִני  ּבְ ֶוֱאַמץ  ַוֲחַזק  עֹוד.  אֹוִסיף  ּוָמה  ֶכם,  ְלֻכּלְ י  ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ ֶרת  ָהִאּגֶ ֵעיֶניָך  ְלַמְרֵאה  ֲהֹלא 
ָקדֹוׁש  ֵמאֹור  ֵליַדע  ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ְמֹאד  ָעֵלינּו  ַבר  ּגָ ַחְסּדֹו  י  ּכִ ִמיד.  ּתָ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ

ֶזה  ל  ׁשֶ ַוֲאָנָחה  ְוָיגֹון  ּוְמִרירּות  ָצרֹות  ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ּבְ רֹוִאים  לּו  ַהּלָ ָרִכים  ּוַבּכְ ֶזה.  ּכָ ְונֹוָרא 

ל ְמִרירּוָתא ְוכּו'.  ל. ְוִאְלָמֵלא ִמְלָחא, ָלא ֲהֵוי ָיְכִלין ְלִמְסּבַ ּבָ ל ּכַֹח ַהּסַ ׁשַ ר ּכָ ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ

ֲאִני  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲעָסֵקינּו  ּבַ ְלַהְתִחיל  ה  ֶאְזּכֶ אּוַלי  לֹום,  ְלׁשָ ִאים  ַהּבָ ִמים  ּיָ ּבַ ם,  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ְוִאם 

יֹוֵתר. י ְקָצת, ְואֹוִדיֵעם ְיׁשּועֹות ה' ּבְ ְעּתִ ב ּדַ ֵ ַרְך. ְוָאז ִיְתַיּשׁ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ה ּבְ ְמַקּוֶ

ְמָחה. לֹום ְוׂשִ ים ְוׁשָ ַחּיִ ה ִלְראֹוְתֶכם ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
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<חודש>

תנט ְּתִמ ֵב ת י סי ז"

שיג

עְרג. ְנָחס ת"ר. ֶלעְמּבֶ ַרְך, יֹום ה' ּפִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו  ְחֶיה, ְוִליִדיִדי ָהַרּבָ ּיִ ער ׁשֶ ִתיק ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ַאְבָרָהם ּבֶ לֹום ַרב ִליִדיִדי ַהּוָ ׁשָ

ְחיּו. ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ יֶלי ׁשֶ ָהַרב ַאּבֶ

ה ְמֹאד.  יֹום ג' ֶהָעַבר ְוַההֹוָצָאה ְמֻרּבָ אִתי ְלֹפה ּבְ ה ּבָ ָראד. ְוַעּתָ י ָלֶכם ִמּבְ ַתְבּתִ ָבר ּכָ ּכְ
ַרְך, ַרק ְצִריִכין ָלֶזה ָמעֹות  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ִעְסֵקנּו ּבְ אּוַכל ַלֲעסֹק ּבְ ְרֶאה ׁשֶ ּוְכִפי ַהּנִ

ְתָקא[  ִוויִטיל ]ַהּפִ ִפי ַהּקְ ְחֶיה ּכְ ּיִ לַֹח ִלְבִני ׁשֶ ד ִלׁשְ מּו ִמּיָ ַקּיְ ּתְ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ה. ְלַמַען ַהּשׁ ַהְרּבֵ

ד ָמעֹות,  ְלחּו ִמּיָ ׁשְ ּיִ לֹוֵמנּו ׁשֶ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ ָלל, ּוְלעֹוֵרר ּוְלָזֵרז ֶאת ּכָ ִלי ִעּכּוב ּכְ ם לֹו ּבְ ַסְרּתֶ ּמְ ׁשֶ

ה  ָלל. ּוְתִהּלָ ַנאי ְלַהֲאִריְך ּכְ ם ִלי, ְוֵאין ּפְ ר ִהְבַטְחּתֶ ֲאׁשֶ ְרָנָסה ּכַ ה ֵהן ַעל ּפַ ֵהן ַעל ָהֵעֶסק ַהּזֶ

ּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ה  ּמָ ּכַ ם  ׁשָ ּדְ ַהֲחִסיִדים  ִעם  י  ְרּתִ ְוִדּבַ ְבָראד,  ּבִ ְקָצת  ָכבֹוד  ּבְ לּוִני  ִקּבְ ָלֵאל 

ֵפרּוׁש,  ה ָאְמרּו ּבְ ֵעיֵניֶהם ְמֹאד. ְוַכּמָ יק ִלְבָרָכה, ְוָהָיה ָיָקר ּבְ נּו ֵזֶכר ַצּדִ ֵמֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

ׁשּום ָמקֹום. ֲאָבל  ֵאיָנם ִנְמָצִאים ּבְ ה ׁשֶ ֵאּלֶ ם ָהְרֵעָבה ְלִדּבּוִרים ּכָ ֶהֱחֵייִתי ְמֹאד ֶאת ַנְפׁשָ ׁשֶ

ָלל, ְוַגם ּפֹה ֵאיִני ָיכֹול. ם ּכְ ָ ָמעֹות לֹא הֹוֵצאִתי ִמּשׁ

ַעם  ָכל ּפַ ֶהם ּבְ ֶהם ִלְמצֹא ּבָ ׂש ּבָ ן ּוְלַחּפֵ ָכל יֹום, ּוְלַעּיֵ ִחְזקּו ְוִאְמצּו ַאַחי ִלְלֹמד ְסָפָריו ּבְ
ּוֹפה  ַוֲהָבָליו.  ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ת  ִטְרּדַ ְמצּוַלת  ְיֵון  יט  ִמּטִ ֶכם  ַנְפׁשְ יל  ְלַהּצִ ֵעצֹות 

ׁש הֹוֵלְך ְוסֹוֵער  יֹוֵתר ְמִרירּות ָהעֹוָלם ְוֵאיְך ָהעֹוָלם ָים זֹוֵעף ַמּמָ ּוִבְסִביבֹות ֵאּלּו, רֹוִאים ּבְ

ּצֹוִלים ְמַעט  ָמָתם ַרֲחָמָנא ִלְצַלן. ּוְמַעט ַהּנִ ה ַמְסִעיר ּגּוָפם ְוִנׁשְ ה ְוַכּמָ הֹוֵלְך ְוסֹוֵער. ְוַכּמָ

ִרית ֶמַלח  יק ְיסֹוד עֹוָלם ּבְ ּדִ ִנְפְלאֹות ַחְסֵדי ה' ַעל ְיֵדי ַהּצַ יָמה. ְוַהּכֹל ּבְ ֵדי ְנׁשִ ְמַעט ַרק ּכְ ּדִ

ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ֵרינּו  ַאׁשְ ְמִרירּוָתא.  ל  ְלִמְסּבַ ָיְכִלין  ָעְלָמא  ֲהֵוי  ָלא  ִמְלָחא  ִאְלָמֵלא  ר  ֲאׁשֶ עֹוָלם, 

ְקָוֵתנּו  ּתִ ַחּיּוֵתינּו  ים  ַחּיִ ְמקֹור  ַעל  ַלֲחלֹק  ִלְבִלי  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ְוַעל  ֵאָליו,  ּוְלִהְתָקֵרב  ֵליַדע 

א ָלֶנַצח. ֶזה ּוַבּבָ ִויׁשּוָעֵתנּו ּבָ

ְמָחה. ׂשִ ה ִלְראֹוָתם ּבְ ֱאֶמת ָלֶנַצח ַהְמַצּפֶ ְבֵרי אֹוַהָבם ּבֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ֶכם  ִפי ַמֲעָלתֹו ָהָרָמה, ְלֻכּלְ ה ְלָכל ֶאָחד ּכְ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ַרב ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
ה, ְוַתַעְמדּו ְבֶעְזִרי  דֹוׁש ַהּזֶ ָבִרים ֵאּלּו. חּוסּו ְוִחְמלּו ָעַלי ְוַעל ָהֵעֶסק ַהּקָ ֶנֶאְמרּו ּדְ

ַעל  ְמחּו  ְוִתׂשְ ְוָתִגילּו  ׁש,  ַמּמָ בֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִסּיּוַע  ּבְ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ֵעִני  ּוְלַסּיְ ְלָעְזֵרִני  ּכֲֹחֶכם  ָכל  ּבְ
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אְסט ]ְוַהּדַֹאר[ ְנחּוָצה. ה'  ֶכם ֵאין ְלַהֲאִריְך. ְוַהּפָ ּיֹוֵצא ּבָ ֶזה ָלֶנַצח. ְוִלְנִדיֵבי ֵלב ּכַ ֶחְלֵקיֶכם ּבָ

ָכבֹוד ָאֵמן. רּום ּבְ ֲעֹמד ָלַעד. ַקְרָנם ּתָ ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות ִצְדָקָתם ּתַ ַגׁשְ ֶכם ּבְ ּלְ ַיְצִליַח ֶאת ּכֻ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

ם  ע ַרב, ְלֻכּלָ לֹום ְוֵיׁשַ אג ּוְסִביבֹוֶתיָה ׁשָ ְסִביבֹוָתם ּוִבְקָראָקא ּוְקרּוִמיְנְטׁשַ ּבִ לֹוֵמנּו ׁשֶ י ׁשְ ּוְלַאְנׁשֵ

ל  ׁשֶ ְואֹוַצר  ים  ְוַחּיִ ָרָכה  ּבְ ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  לֹו  יֹוִסיפּו  ַהּמֹוִסיף  ְוָכל  ה.  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ֶנֶאְמרּו 

ַמִים. ִיְרַאת ׁשָ

שיד

ָבִרים ת"ר ם, יֹום ג' ּדְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ַהּוָ ת ְלָבִבי ָהַרּבָ ִני ֲחִביִבי ֶחְמּדַ לֹום ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ְלֹפה.  מּוָכה  ַהּסְ ָלִעיר  י  ַסְעּתִ ּנָ ׁשֶ ִבי  ִמְכּתָ ְלָך  י  ַלְחּתִ ׁשָ ֶהָעַבר  ַמְסֵעי  ת  ָפָרׁשַ ּבְ ג'  יֹום  ּבְ
ִעְנַין  ּבְ ָלל  ּכְ ם  ׁשָ י  ַעְלּתִ ּפָ ְולֹא  ְלבֹוב,  ת  ְקִהּלַ ְלֹפה  י  ָחַזְרּתִ ֶעֶרב  ּבָ ד'  יֹום  ּבְ ְוֵתֶכף 

ֲאבֹוֵתינּו  ֲאבֹות  י  ּכִ ְבנּו,  ֻחּצַ ְמקֹור  ְמקֹום  ם  ׁשָ ָהִייִתי  ׁשֶ ָהְיָתה  ה'  ֵמֵאת  אי  ּוְבַוּדַ ֲעָסֵקינּו. 

ַדאי ּוְכַדאי  ִביל ֶזה ּכְ ׁשְ ם ּבִ אי ּגַ ַוּדַ ר ּבְ ים, ֲאׁשֶ ה ֲאָנׁשִ ּמָ ם ִעם ּכַ ְרנּו ׁשָ ּבַ ם ּדִ ם. ּגַ לּו ׁשָ ּדְ ִנְתּגַ

ה  ה ֲאִני ַמֲאִמין. ְוַכּמָ ֶזה, ְויֹוֵתר ִמּזֶ י ְמַעט ּבָ י ָיַדְעּתִ ְלטּול ְוַההֹוָצאֹות. ְוִאם ּכִ ִסיָעה ְוַהּטִ ַהּנְ

ִביל  ׁשְ ּבִ ר  ֲאׁשֶ ְלִעְנָיֵננּו,  ַהּנֹוֵגַע  ָהֵאּלּו  ִסיעֹות  ּנְ ּבַ ָרִאיִתי  ָלאֹות  ּפְ ְלֵאי  ּפִ ְוִנְפָלאֹות  ֲחָסִדים 

ִסיעֹות  ַהּנְ ָכל  ּבְ י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ׁשֶ ֶאָחד  ִאיׁש  ֶאָחד ִעם  ּתֹוָרה  ַבר  ּדְ ר  ּוְלַדּבֵ ֶזה,  ל  ִמּכָ ֶאָחד  ֵעֶסק 

ִרּבּוי  ְוָכל  ֵער,  ְלׁשַ ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ְמֹאד  ְמֹאד  ָעַלי  ה  ׁשֶ ַהּקָ ִטְלטּוִלי  ל  ּכָ ַדאי  ּכְ אי  ַוּדַ ּבְ ָהֵאּלּו, 

י ָהִייִתי ָסבּור ַעד  ֶזה, ּכִ י ּבָ ְעּתִ ְקָטה ּדַ י ֵכן לֹא ָנָחה ׁשָ ְלּבּוִלים ְוכּו'. ַאף ַעל ּפִ ַההֹוָצאֹות ְוַהּבִ

י  ְקּתִ לֹום ְלִעְנַין ֲעָסֵקינּו. ּוְכָבר ִחּזַ לֹום ָאׁשּוב ֵריָקם ְלֵביִתי ְולֹא ֶאְפעֹל ַחס ְוׁשָ ַחס ְוׁשָ ה ׁשֶ ֵהּנָ

ֱאמּוָנה,  ּבֶ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ָחָזק  ֲאִני  י  ּכִ ָלל,  ּכְ י  ַדְעּתִ ּבְ ֶאּפֹל  ְך לֹא  ּכָ ִיְהֶיה  ֲאִפּלּו ִאם  ׁשֶ ַעְצִמי 

ְדלּו  "ל. ַאְך ַמה ּגָ אי ָהִייִתי ָצִריְך ִלְהיֹות ּפֹה ְוַכּנַ ַוּדַ ּבְ ַרְך, ׁשֶ ַחְסּדֹו ִיְתּבָ ּוְמַעט ֲאִני יֹוֵדַע ּבְ

ֵליַדע  ְלָבִבי  ֵעיֵני  ַקח  ּפָ ר  ֲאׁשֶ ֲחָסָדיו,  ְפְלאּו  ּנִ ּוַמה  בֹוָתיו  ַמְחׁשְ ָעְמקּו  ְמֹאד  ה'  י  ַמֲעׂשֵ

ּלֹא ָהִייִתי ְמָיֵאׁש ַעְצִמי ִמן  יק ָהֱאֶמת ַעד ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ תֹו ׁשֶ ֻדּלָ ִנְפָלאֹות נֹוְראֹות ּגְ ּוְלַהֲאִמין ּבְ

ַהּטֹוֶעה  ה ַעד ׁשֶ ּנָ ל ּפִ ל ַצד ּוִמּכָ ִרים ִמּכָ ָעִרים ְסגּוִרים ּוְמֻסּגָ ְ י ַהּשׁ י ִאם ּכִ ָהַרֲחִמים, ְוֶהֱאַמְנּתִ

ה ֶרַוח  י ַהְרּבֵ ְקָוה ֵיׁש ָוֵיׁש, ּכִ י ֵכן ֵיׁש ּתִ לֹום, ַאף ַעל ּפִ ְקָוה ַחס ְוׁשָ ֶאֶפס ּתִ ָיכֹול ִלְטעֹות ׁשֶ

יַע. ַרְך ְוהּוא ַרב ְלהֹוׁשִ ָלה ְלָפָניו ִיְתּבָ ְוַהּצָ
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ה'  ה  ָעׂשָ ְוַהּיֹום  ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ָהָיה  ַאְך  ִמּפֹה  ְוהּוא  ְלֵביתֹו,  ִאיׁש  א  ּבָ ֶהָעַבר  ו'  יֹום  ּבְ ְוִהּנֵה 
ֲעָסֵקינּו.  ּבַ ַלֲעסֹק  ְכָתב  ּבִ רּות  ְ ְוִהְתַקּשׁ ב  ּוַמּצָ ַמֲעָמד  ִעּמֹו  יִתי  ָעׂשִ ׁשֶ ִנְפְלאֹוָתיו  ּבְ

ָקרֹוב ַלֲעסֹק  ַרְך ּבְ ַחְסּדֹו ִיְתּבָ ר ַיְתִחיל ּבְ ֲאׁשֶ רּוָטה ַאַחת, ַרק ּכַ י לֹו ֲאִפּלּו ּפְ ַוֲעַדִין לֹא ָנַתּתִ

ֵני  ָלל ַעל ּפְ ר ְלָבֵאר ּכְ ים ֵנרֹו ָיִאיר ֵאיֶזה ַסְך ֻמָעט. ְוֹאֶפן ָהִעְנָין ִאי ֶאְפׁשָ י ַחּיִ ן לֹו ַרּבִ ֶזה, ִיּתֵ ּבָ

ה אֹותֹו ַרק ִלְמֵתי ְמַעט  ַגּלֶ ּתְ סֹוד ְולֹא  ִיְהֶיה ּבְ ֲאִני ּכֹוֵתב ְלָך,  ַעט ׁשֶ ֶדה. ְוַגם ֶזה ַהּמְ ַהּשָׂ

ַמע ִנְפְלאֹות ה'  ׁשְ ַרְך, ּתִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ר ִנְתַוֵעד ַיַחד ּבְ ֲאׁשֶ ם ּכַ ֵ סֹוד, ְוִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ּבְ

נּו.  ַמח ִלּבֵ ֵאת. ִיְראּו ֵעיֵנינּו ְוִיׂשְ ֶיֶתר ׂשְ ָבר ּבְ ְגַמר ַהּדָ ּיֻ ַוֲחָסָדיו ָהֲעצּוִמים. ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה ׁשֶ

ה ֲאִני ֵמִכין ַעְצִמי  ָקרֹוב. ְוִהּנֵ עֹו ּבְ ר ַיְרֵאנּו ה' ַחְסּדֹו ְוִיׁשְ ִמיד ֲאַיֵחל ְלַחְסּדֹו ַעד ֲאׁשֶ ַוֲאִני ּתָ

ֵבאּור יֹוֵתר  ּבְ ם ֶאְכּתֹב ְלָך עֹוד  ְוׁשָ ַוֲאִני ָטרּוד ְמֹאד,  ה ִלְנסַֹע ִלְבָראד ָלׁשּוב ְלֵביִתי  ַעּתָ

ְלבֹוב[. י ּבִ ַתְבּתִ אן ּכָ לֹום: ]ַעד ּכָ ְקָצת. ַוה' יֹוִליֵכִני ְלׁשָ

ָבִרים,  ּדְ ה'  יֹום  ְוַהּיֹום  לֹום.  ׁשָ ּבְ ָראד  ּבְ ת  ְקִהּלַ ְלֹפה  אִתי  ּבָ ְלִמְנָחה  ָסמּוְך  ד'  ּוְביֹום 
ְבָך ָהָיה ִלי  ת ְקִריָאִתי ֶאת ִמְכּתָ ְבָך ִמּיֹום ג' ָסמּוְך ְלִמְנָחה. ּוִבְתִחּלַ י ִמְכּתָ ְלּתִ ִקּבַ

ְבָך ְמִרירּות  ִמְכּתָ ְראֹוִתי ּבְ לּו ּבִ י, ָצָרה ּוַמְכאֹוב ֻהְכּפְ ְעּתִ ב ּדַ ֶכף ִנְתַעְרּבֵ דֹול, ַאְך ּתֵ ְלַנַחת ּגָ

ִני  עְקַרִטין ]גיוס ילדי ישראל בכפיה לצבא[. אֹוי אֹוי ָלנּו ַעל ָצרֹוֵתינּו, ֲאָהּה ּבְ ל ַהּנֶ ָרה ׁשֶ ַהּצָ

ָאב.  ָעה ּבְ ִמים ְסמּוִכים ְלִתׁשְ י ַהּיָ ה ְצָדִדים. ּכִ ּמָ י ִמּכַ ִקְרּבִ ר ּבְ ּבָ י ִנׁשְ ִני, ִלּבִ ַהְכֵרַע ִהְכַרְעּתָ

ה.  ּדָ ְך הּוא ַהּמִ י ּכָ ְמָחה, ּכִ ׂשִ ת קֶֹדׁש ּבְ ּבַ ל ׁשַ י ְלַקּבֵ ְרּתִ ּבַ י ֵכן ִהְתּגַ ְוַאף ַעל ּפִ

ָרט ַרֲחָמָנא ִלְצַלן.  ָלל ְוַהּפְ זֹאת, ָצַרת ַהּכְ מּוָעה לֹא טֹוָבה ּכָ ַמע ְלָאְזַני ׁשְ ְך ִנׁשְ ּוְבתֹוְך ּכָ
אי,  ַוּדַ ּבְ ְענּו  ּוָפׁשַ ְענּו  ִהְרׁשַ ְענּו,  ִהְרׁשַ ַוֲאַנְחנּו  יק  ּדִ ַהּצַ ר, ה'  ַדּבֵ ּנְ ּנֹאַמר ַמה  ַמה 

יִקים ׁשֹוְכֵני  ּדִ יִכים ַהּצַ ְמׁשִ ּמַ ים ׁשֶ י ִאם ַעל ַרֲחָמיו ַוֲחָסָדיו ַהְמֻרּבִ ֵען ּכִ ָ ְוֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ

ֶאת  יִתי  ְוִזּכִ ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ְוכּו',  ַלה'  יב  ָאׁשִ ָמה  ה.  ַעּתָ ם  ּגַ ַעְצִמי  ֶאת  ה  ְמַחּיֶ ֲאִני  ּוָבֶזה  ָעָפר, 

ְמעֹוף ָצרֹות ְוצּוקֹות  לּו ּבִ ּדֹורֹות ַהּלָ יְך ַרֲחִמים ַוֲחָסִדים ּבַ ְמׁשִ ד ַעל ַהּמַ ֲאֵחִרים ִלְבִלי ְלִהְתַנּגֵ

אי  ַוּדַ ּבְ ָעִנים ׁשֶ יֵקי ֱאֶמת ָאנּו ִנׁשְ ּדִ ל ַהּצַ ר ִאְלָמֵלא ִמְלָחא ְוכּו', ּוְבכֹחֹו ּוְבכַֹח ּכָ ה ֲאׁשֶ ֵאּלֶ ּכָ

מֹו  יֵענּו ְמֵהָרה ְלַמַען ׁשְ רֹות יֹוִציֵאנּו ְויֹוׁשִ ל ַהּצָ לֹום, ּוִמּכָ ַרְך ַחס ְוׁשָ ם ִיְתּבָ ֵ לֹא ַיַעְזֵבנּו ַהּשׁ

ר  ֶאְפׁשָ ֶ ּשׁ ַמה  ָלֶכם  י  הֹוַדְעּתִ ם  ְוׁשָ ִלְבֶרְסֶלב.  רֹות  ָהִאּגְ ְלָיְדָך  ׁשֹוֵלַח  ֲאִני  ה  ְוִהּנֵ ַרְך.  ִיְתּבָ

ים ְוָכל טּוב. לֹום ְוַחּיִ ָלל ְלַהֲאִריְך, ְוׁשָ ַנאי ּכְ ה ֵאין ּפְ ֵאר ֵהיֵטב. ָיֵתר ִמּזֶ ְלהֹוִדיַע ּבַ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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ְמִעי ָצַרְתֶכם,  ׁשָ דֹול ַצֲעִרי ּבְ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ַיֲעקֹב ֵנרֹו ָיִאיר. ְמֹאד ּגָ לֹום ִליִדיִדי ָהַרּבָ ְוׁשָ
ְך  ַרְך, ְוִיְתַהּפֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ֵצל ּבְ ּנָ ּתִ יִתי ַלה' ׁשֶ יַע ְמֵהָרה. ְוִקּוִ ַרְך יֹוׁשִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

יֹוֵתר  ְתָקֵרב  ּתִ ְוׁשֶ ָכל ֶזה,  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֶוֱאַמץ ְמֹאד  ַהּכֹל ְלטֹוָבה. ַרק ֲחַזק 

ל  ל ָהָאָדם ּכָ עֹוֵבר ַעל ּכָ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ָבר ָיַדְעּתָ ֵהיֵטב, ׁשֶ י ּכְ ל ֶזה. ּכִ ַרְך ַעל ְיֵדי ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

ה  ַרְך, ְוַיְתִחיל ֵמַעּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ׁשּוב ְלַהּשׁ ּיָ ירֹו ַעל ְיֵדי ֶזה ׁשֶ ֵדי ְלַהְזּכִ יו, ַהּכֹל ְלטֹוָבתֹו ּכְ ְיֵמי ַחּיָ

ּיּוַכל. ל ַמה ׁשֶ ִנים ּכָ ל ּפָ ַעל ּכָ

ָרֵאל. ל ִיׂשְ ה ִליׁשּוַעְתֶכם ּוִליׁשּוַעת ּכָ ֱאֶמת ָלֶנַצח ַהְמַחּכֶ ְבֵרי אֹוַהְבָך ּבֶ ּדִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

ַלח ִלי  ׁשְ ם ּתִ ְרֶאה ְלהֹוִדיֵעִני, ּגַ ּתּוַכל ְלהֹוִדיֵעִני ֵאיֶזה ְיׁשּוָעה ּתִ ֶ ל ַמה ּשׁ ִני ּכָ ֲאהּוִבי ּבְ
ִבים  ְכּתָ ּמִ ֵפרּוׁש ּבַ רּו ּבְ י לֹא ִנְזּכְ ְחיּו, ּכִ ּיִ ים ׁשֶ ַטּנִ ַני ַהּקְ ִיחּוד ִמּבָ לֹום ּבְ ת ׁשָ ִריׂשַ ּפְ

י  ּכִ ָחה.  ִנְפּתְ ּוָמַתי  ָבר  ּכְ ָחה  ִנְפּתְ ִאם  אּוַמאן  ּבְ נּו  ּלָ ׁשֶ לֹוְיז  ֵמַהּקְ ּתֹוִדיֵעִני  ם  ּגַ ַהּקֹוְדִמים. 

ָחה, ַאְך ַאף ַעל  ָבר ִנְפּתְ אי ּכְ ַוּדַ ּבְ י ׁשֶ ַטְחּתִ ם ּבָ ֵ ם ָהְיָתה ֲחתּוָמה, ּוֶבֶעְזַרת ַהּשׁ ָ ָנְסִעי ִמּשׁ ּבְ

ֵדי ְלַנַחת. ֵפרּוׁש ּכְ ּתֹוִדיֵעִני ּבְ י ֵכן ֲאִני ָחֵפץ ׁשֶ ּפִ

שטו

ָראד. ן ת"ר ּבְ ַרְך, יֹום ב' ָוֶאְתַחּנַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְוִלְבֶרְסֶלב  ְלָך  י  ַלְחּתִ ׁשָ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ֶעֶרב  ו',  ּוְביֹום  ְלֹפה.  אִתי  ּבָ ד'  יֹום  ּבְ ֲחִביִבי.  ִני  ּבְ
ֶרעִניץ  ַהּגְ ֶאֱעבֹר  ׁשֶ ּכְ יֹום ד'  ּבְ יֹום ָמָחר אֹו  ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ְוִאם  ֲאִריכּות.  ּבַ ַבי  ִמְכּתָ

ַרְך. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ַרְך ֶאְכּתֹב ְלָך עֹוד ּבְ ַחְסּדֹו ִיְתּבָ בּול[ ְלַראְדִוויל ּבְ ]ַהּגְ

ְמָחה. ׂשִ ה ִלְראֹוְתֶכם ְמֵהָרה ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ָלֶכם  ר  ֲאַסּפֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ דֹוִלים  ּגְ ַוֲחָסִדים  ִנְפָלאֹות  יׁשּועֹות  ּבִ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ִלי  עֹוֵזר  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ל  ָלל, ְוֶזה ּכָ ַרְך ּכְ י ֲאִני ֵאיִני יֹוֵצא ]ְיֵדי חֹוָבִתי[ ֶנְגּדֹו ִיְתּבָ י ּכִ ַרְך. ַאְך ָיַדְעּתִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ם  ָרה. ְוִאם ַאּתֶ ַבי ֵמִעְנַין ֲאַזּמְ ִמְכּתָ י ּבְ ְרּתִ ִהְזּכַ ֶ ה ַעְצִמי ִעם ַמה ּשׁ ַמְכאֹוִבי ְוָצָרִתי, ֵאיְך ֲאִני ְמַחּיֶ

ֶחְלִקי  ַעל  ֵמַח  ׂשָ ֲאִני  ם  ּגַ ַאְך  י.  ּנִ ִמּמֶ יֹוֵתר  ִרים  ׁשֵ ּכְ ֱהִייֶתם  ָבר  ּכְ מֹוִני,  ּכָ ֶזה  ּבָ ֱהִייֶתם הֹוְלִכים 

ה. ר ְלַהֲאִריְך ַעּתָ ה ָלֵאל. ְוִאי ֶאְפׁשָ ִהּלָ ּתְ

ֵני ֵביִתי. לֹום ַרב ְלָכל ּבְ ַלח ׁשָ ְוִתׁשְ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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<חודש>
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שטז

ן ת"ר ָראִדיִוויל ַרְך, יֹום ה' ָוֶאְתַחּנַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה. ּיִ ִתיק ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ַהּוָ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ַרב ׁשָ

ם  ר ׁשָ ַדּבֵ ר ּנְ ִסיָעִתי, ְוֶאת ֲאׁשֶ י ְמַעט ִמּנְ ַאְרּתִ ם ּבֵ עהִרין ָרצּוף ּפֹה, ׁשָ ֶרת ִלְטׁשֶ ל ִאּגֶ ְיַקּבֵ
ְתֶכם  ְקִהּלַ ּבִ לֹוֵמנּו ׁשֶ י ׁשְ ם ֵאֶליָך ּוְלָכל ַאְנׁשֵ ָבִרים ֶנֶאְמרּו ּגַ ְבֵרי ֱאֶמת ְוכּו'. ְוַהּדְ ּדִ

יק  אי ָראּוי ְלָך ְלַהְעּתִ ים. ּוְבַוּדַ דֹוׁשִ ָבָריו ַהּקְ ם ּדְ ה ְלַקּיֵ נּו ֵמַעּתָ ּוִבְבֶרְסֶלב ּוְסִביבֹוֵתיֶכם. ה' ְיַזּכֵ

ֵהר ְמֹאד ְוַתְזִהיר  עהִרין. ַאְך ִהּזָ ַלח ִלְטׁשֶ ׁשְ ֶרת ּתִ ם ִלְבֶרְסֶלב, ְוגּוף ָהִאּגֶ ְלחֹו ּגַ ֶרת ּוְלׁשָ ָהִאּגֶ

ם ָראּוי ָלֶהם ִלְקרֹותֹו. אּוַלי  ּלָ לֹוֵמנּו ּכֻ י ׁשְ ָבר, ַרק ַאְנׁשֵ ֶרְסֶלב ְלַבל ְיַפְרְסמּו ַהּדָ י ּבְ ֶאת ַאְנׁשֵ

ים ַז"ל  דֹוׁשִ ָבָריו ַהּקְ ל ּדְ י ּכָ ים ֵאּלּו. ּכִ ְדָרִכים ְקדֹוׁשִ יר ֶאת ַעְצמֹו ֵליֵלְך ּבִ ְזּכִ ּיַ ֵצא ֶאָחד ׁשֶ ִיּמָ

ם ְלָפֶניָך, ְוַהּכֹל  ּלָ ֲאִני ּכֹוֵתב ִלְבֶרְסֶלב ְוכּו' ּכֻ ִבים ׁשֶ ְכּתָ ל ַהּמִ ה ּכָ א. ְוִהּנֵ ם ֶנֶאְמרּו ְלֻעְבּדָ ּלָ ּכֻ

"ל. ּנַ ָעה ְנחּוָצה ּכַ ָ י ַהּשׁ ָבִרים עֹוד. ּכִ ר ְלַהֲאִריְך ְוִלְכּפֹל ַהּדְ ן ִאי ֶאְפׁשָ ם ֵאֶליָך. ַעל ּכֵ ֶנֱאַמר ּגַ

ַעְדֶכם. יר ּבַ ה ִליׁשּוָעה ּוַמְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

שיז

ַנת ת"ר ַראִדיִוויל. ן ׁשְ ֲחִרית ָוֶאְתַחּנַ ת ׁשַ ִפּלַ ם, יֹום ה' קֶֹדם ּתְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ֵלִמים  ז ּוְפִניִנים ְיֵרִאים ּוׁשְ לֹוֵמנּו ַהְיָקִרים ִמּפָ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ רֹוב. ִלְכבֹוד ּכָ לֹום ָלָרחֹוק ְוַלּקָ לֹום ׁשָ ׁשָ

עהִרין  ת ְטׁשֶ ְקִהּלַ ר ּבִ ֵרי ֶחְלָקם, ְנִדיֵבי ַעם ה' ֲאׁשֶ ֵריֶהם ַאׁשְ ים, ַאׁשְ ֵעץ ַהַחּיִ ָהאֹוֲחִזים ּוְדֵבִקים ּבְ

ְוַיְצִליחּו  ם  ִאּתָ ָרָכה  ַהּבְ ֶאת  ְיַצו ה'  ּוְסִביבֹוֵתיֶהם,  אג  ּוְקרּוִמיְנְטׁשַ ּוְקָראָקא  ּוֶמעְדֶוועִדיְבֶקא 

ָרִכים  ל ַהּדְ י ּכָ ֱאֶמת ַעל ּפִ ַרְך ּוְלתֹוָרתֹו ּבֶ ם ִיְתּבָ ֵ ה ְלִהְתָקֵרב ְלַהּשׁ ר ִיְפנּו. ְוִיְזּכּו ֵמַעּתָ ָכל ֲאׁשֶ ּבְ

ְקחּו  ִיּפָ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ַהְיׁשּוָעה.  ְעְיֵני  ִמּמַ ַאְבנּו  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ְוַהּנֹוָראֹות,  ְפָלאֹות  ַהּנִ ָהֲעֻמּקֹות  ְוָהֵעצֹות 

ּתֹוָרתֹו  ת  ַ ְקֻדּשׁ ְמִתיַקת  נַֹעם  ִאְמֵרי  ַבׁש  ּדְ צּוף  ִלְטעֹם  ֶחְלָקם,  ְנִעיַמת  ִלְראֹות  ְוִיְזּכּו  ֵעיֵניֶהם 

ֵהיָכלֹו  ר ּבְ נַֹעם ה' ּוְלַבּקֵ יֶהם ְלעֹוָלם, ַעֵדי ִיְזּכּו ַלֲחזֹות ּבְ ל ְיֵמי ַחּיֵ ֹאְרחֹוָתיו ּכָ ה, ְוֵליֵלְך ּבְ דֹוׁשָ ַהּקְ

ן ְיִהי ָרצֹון. א ָלֶנַצח, ָאֵמן ּכֵ ֶזה ּוַבּבָ ּבָ

לֹום.  ׁשָ בּול[ ּבְ ֶרעִניץ ]ַהּגְ ִכיִתי ָלׁשּוב ְלֹפה ֶאְתמֹול ְוַלֲעבֹר ַהּגְ ּזָ ה ֲעָזרּונּו ַרֲחָמיו ׁשֶ ַעד ֵהּנָ
ַנֲחמּו,  ת  ּבַ ׁשַ ָעֵלינּו ְלטֹוָבה,  א  ַהּבָ ת קֶֹדׁש  ּבַ ׁשַ ַעל  ִלְנסַֹע  ה  ֵמַעּתָ ַעְצִמי  ֵמִכין  ַוֲאִני 
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ר  יְטׁשֹוב ְוכּו', ַעד ֲאׁשֶ ַרְך ְלַבְרּדִ יׁשּוָעתֹו ִיְתּבָ ם ִנְסָעה ְוֵנְלָכה ּבִ ָ ת ְקֶרעִמיִניץ. ּוִמּשׁ ִלְקִהּלַ

ִצּיּון  ִלְמקֹום  אּוַמאן  ת  ִלְקִהּלַ ְוִתְקָוֵתנּו  ְמנּוָחֵתנּו  ִלְמקֹום  ַרְך  ִיְתּבָ ַחְסּדֹו  ּבְ ְמֵהָרה  ָאבֹוא 

ל  ּכָ ַעל  ה  ַעּתָ ְתִחיל  ּנַ ׁשֶ ן  ִיּתֵ ִמי  ָלבֹוא,  ים  ְמׁשִ ְמַמׁשְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ַהּנֹוָרִאים  ְוָיִמים  דֹוׁש.  ַהּקָ

ֱאֶמת ּוְבָתִמים. ְדָרָכיו ּבֶ ִנים ֵליֵלְך ּבִ ּפָ

ין ּוְבָעְלָמא  ָעְלָמא ּדֵ ֵבִקים ֵמָאח, אֹוֲהִבים ְוֵרִעים ּבְ ְוִהּנֵה ֲאהּוַבי ַאַחי ְוֵרַעי, אֹוֲהִבים ּדְ
ָרה ָלֶכם ֶאֶפס ָקֶצה ֵמעֶֹצם ִנְפְלאֹות ַחְסֵדי ּוִפְלֵאי  י ֲאַסּפְ ָאֵתי ָלֶנַצח, ִאם ָאַמְרּתִ ּדְ

ָכל יֹום ָויֹום, ּוִבְפָרט  י ֶהָעִני ְוָהֶאְביֹון ּבְ נּו, ּוִבְפָרט ִעּמִ ה ִעּמָ ַרְך עֹוׂשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ְלאֹוָתיו ׁשֶ ּפִ

ֶזה,  ה ּבָ י ַהְרּבֵ ְרּתִ י ְוִדּבַ י ְוֶהֱאַמְנּתִ ָבר ָיַדְעּתִ י ִמּכְ ִסיָעה ַהּזֹאת ִיְקְצרּו ֲהמֹון ְיִריעֹות. ְוִאם ּכִ ּנְ ּבַ

ים לֹא יּוְכלּו ְלַכּבֹות אֹור ֱאֶמת  ׁשּום ֹאֶפן, ּוַמִים ַרּבִ לֹום ּבְ ה ַחס ְוׁשָ דֹוׁש לֹא ִיְכּבֶ אֹורֹו ַהּקָ ׁשֶ

ֵעיַני ָרִאיִתי  ה ּבְ ל ֶזה ַעּתָ ְטפּוהּו. ִעם ּכָ ֶזה, ּוְנָהרֹות לֹא ִיׁשְ ב ְמֹאד ְמֹאד ּכָ ּגָ ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ְוִנׂשְ

ר ָלֶכם  ַסּפֵ ק ִמּלְ ן לֹא אּוַכל ְלִהְתַאּפֵ ַרְך, ַעל ּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ְקָצת ְוַהּיֹוֵתר ֲאִני ַמֲאִמין ּבְ

ְצִריִכין  ָאנּו  ֲעַדִין  י  ּכִ ָלבֹוא.  ֶלָעִתיד  ְוִלְצעֹק  ֶהָעַבר  ַעל  ִלְהיֹות מֹוֶדה  ֵדי  ּכְ ְמַעט,  ּדִ ְמַעט 

י ֲעַדִין  ְכָלִלּיּות ּוִבְפָרִטּיּות. ּכִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבִ דֹוִלים ְוִנְפָלִאים ּכָ ְיׁשּועֹות ַרּבֹות ַוֲחָסִדים ּגְ

ְכָלִלּיּות ּוִבְפָרִטּיּות ַעל  ָלה ִסְטָרא ַאְחָרא, אֹוֵרב ְוחֹוֵתר ּבִ ְלׁשֹון ַקּבָ ְקָרא ּבִ ִני ַהּנִ ֵ ד ַהּשׁ ַהּצַ

ּתֹו ַחס  ִרׁשְ ר לֹו ֶלֱארֹב ְוַלְחּתֹר ְוִלְתּפֹס ּבְ ֶאְפׁשָ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ּלֹו ּבְ ה ֶאת ׁשֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְועֹוׂשֶ ּכָ

ּוְמִניעֹות  רֹות  ר ַהְסּתָ ּבֵ ר ְלׁשַ ִאי ֶאְפׁשָ ַעם ִנְדֶמה ׁשֶ ּפַ ָכל  ּבְ ר  לֹום, ַעד ֲאׁשֶ ְוׁשָ לֹום ַחס  ְוׁשָ

ַעל  ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ ּוְכמֹו  ה.  ֵאּלֶ ּכָ ְוכּו'  ְוכּו'  ּוְטָרדֹות  ְוִעּכּוִבים  ְוִסְכסּוִכים  ְוַתֲאוֹות  ּוִבְלּבּוִלים 

ם  ל ֶאָחד ְלַקּיֵ ה ּכָ ְזּכֶ ּיִ ן ׁשֶ טּוהּו ְוָלא ָעֵיל ְלַתְרָעא ְוכּו' ְוכּו', ּוִבְמקֹומֹות ֲאֵחִרים. ִמי ִיּתֵ ׁשָ ּפְ

ים ֲהגּוִנים  ְצָדָקה ַלֲעִנּיִ ַהְינּו ְלַהְרּבֹות ּבִ ַהּתֹוָרה ַאֲחֵוי ָלן ָמָנא ְוכּו'(. ּדְ ִסיָמן כ"ה ּבְ ם )ּבְ ֱאָמִרים ׁשָ ָהֵעצֹות ַהּנֶ

ל  ַעל ְיֵדי ּכָ ְתָקֵרב, ׁשֶ ּנִ ָכה ְלִהְתָקֵרב ְלָמקֹום ׁשֶ ּזָ ה ׁשֶ ּמֶ ֹמַח ּבַ ֵאר ְוִלׂשְ ֵבִקים ְוכּו', ּוְלִהְתּפָ ַהּדְ

ַרְך ְוכּו' ְוכּו'. ת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ֻדּלַ ֵהם ּגְ ִאין, ׁשֶ ָוִנין ִעּלָ ין ַהּגְ ּלִ ֶזה ִנְתּגַ

ה ַלֲעסֹק  ר ַעּתָ עְרג. ּוְבִעְנַין ִעְסֵקנּו ִאי ֶאְפׁשָ ְבָראד ּוְבֶלעְמּבֶ ה ָלֵאל ָהִייִתי ּבִ ִהּלָ ְוִהּנֵה ּתְ
י לֹא ָתְמנּו"  ה. ַאְך "ַחְסֵדי ה' ּכִ ׁשּום ֹאֶפן, ְוִכְמַעט ָהִייִתי ְמָיֵאׁש ַעְצִמי ִמּזֶ ֶזה ּבְ ּבָ

ִכי  ְגַמר ּבְ ּיֻ ֶזה, ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה ׁשֶ רֹוֶצה ַלֲעסֹק ּבָ ד ׁשֶ ְוכּו', ְוִנְמָצא ֵעָצה ַעל ְיֵדי ִאיׁש ֶאָחד ִנְכּבָ

ה ָלֵאל ָעַסְקנּו  ִהּלָ ה ּתְ ַרְך. ּוְלֵעת ַעּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ם ּבְ ַמח ִלּבָ טֹוב. ִיְראּו ֵעיֵניֶהם ְוִיׂשְ

בֹות ַמֲעָלתֹו, ְוהּוַטב  ּגָ תֹו ְוִנׂשְ ִעימּות ִנְפְלאֹות ּתֹוָרתֹו ּוְגֻדּלָ ה, ִמּנְ י ַהְרּבֵ ְרּתִ ה ְוִדּבַ ם ַהְרּבֵ ׁשָ

דֹול, ַרק ָמעֹות לֹא הֹוֵצאִתי  ָכבֹוד ּגָ לּוִני ּבְ ם ִקּבְ ׁשָ ֵעיֵניֶהם ְמֹאד ְמֹאד. ְורֹב ַהֲחִסיִדים ּדְ ּבְ

ֵהם  י ׁשֶ ּלִ רֹוִבים ׁשֶ י, ָהָיה ֵמַהּקְ ְלּתִ ּבַ ּקִ ְמַעט ׁשֶ ם, ּוְמַעט ּדִ ׁשָ ם ֲאִפּלּו ֶמֱחָצה ַההֹוָצאֹות ּדְ ָ ִמּשׁ
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<חודש>

תסה ְּתִמ ֵב ת י סי ז"

ָנָתם ָהְיָתה ְמעּוָטה ְמֹאד ְמֹאד. ַאְך טֹוב ִלי  דֹוִלים. ֲאָבל ְקֵרבּוָתם ְרחֹוִקים, ּוַמּתְ ִביִרים ּגְ ּגְ

ה. ְוֶאְתמֹול ִלּוּו אֹוִתי  ה ָלֵאל ֶהֱחֵייִתי אֹוָתם ַהְרּבֵ ִהּלָ י ּתְ יָך ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוֶכֶסף, ּכִ ּתֹוַרת ּפִ

ה ֵמֶהם ִלּוּו אֹוִתי  ֶהם ַעד חּוץ ָלִעיר. ְוַהְרּבֵ ּבָ ה ּוְגדֹוֵלי ַהֲחׁשּוִבים ׁשֶ ָראד ֲחִסיִדים ַהְרּבֵ ִמּבְ

ה ִמּתֹוָרתֹו  ּבּוִרים ְותֹורֹות ַהְרּבֵ י ּדִ ּנִ כּו ְוהֹוִציאּו ִמּמֶ ֶרְך ָמׁשְ ֶרעִניץ, ּוַבּדֶ י ַעד ַהּגְ ְוָנְסעּו ִעּמִ

ּבּור  ַהּדִ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ַבח  ׁשֶ ֵמִעְנַין  כ"ט(  )ס'  ֵמַהּתֹוָרה  ָלֶהם  י  ְרּתִ ְוִסּפַ ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ

יָחה  ֶדֶרְך ׂשִ י ָלֶהם ּבְ ְרּתִ יָך". ְוִסּפַ ל ְוכּו' ּוֵמַהּתֹוָרה )תניינא ס"א( "ֲאִני ַהּיֹום ְיִלְדּתִ ָמע ְוִנְתַקּבֵ ִנׁשְ

ָעַבר ָאז, ְוִנְבֲהלּו ְוִנְרֲעדּו  ֶ ה ּשׁ ה, ּוְקָצת ִמּמַ ְפָלא ַהּזֶ ּלּות ַהּנֹוָרא ְוַהּנִ ֹמַע ִהְתּגַ ֵאיְך ָזִכיִתי ִלׁשְ

י ָלֶהם ֵאיְך  ְרּתִ ַרְך, ְוִסּפַ ַחְסּדֹו ִויׁשּוָעתֹו ִיְתּבָ י ּבְ י ּפִ ַתְחּתִ ׁשּוָקָתם ּפָ עֶֹצם ּתְ ְך ּבְ ְמֹאד. ַאַחר ּכָ

י  ְוָאַמְרּתִ ְיִחיִדי" ְוכּו',  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ְך  ְוַהְמַהּלֵ ְיָלה  ּלַ ּבַ עֹור  )סי' נ"ב( "ַהּנֵ ה  דֹוׁשָ ֶנֶאְמָרה ַהּתֹוָרה ַהּקְ

נּו ַז"ל ִהְזִהיר ְמֹאד ִלְבֵני  ַרּבֵ י ָלֶהם ָהֱאֶמת ׁשֶ ל ַהּתֹוָרה ַהּנֹוָרָאה ַהּזֹאת. ְוהֹוַדְעּתִ ִלְפֵניֶהם ּכָ

ֶרְך ְיִחיִדי, ַעד  ְיָלה ּוַבּדֶ ּלַ ָכל יֹום ָויֹום, ּוִבְפָרט ּבַ ַרְך ּבְ יָחָתם ְלָפָניו ִיְתּבָ עּוִרים ְלָפֵרׁש ׂשִ ַהּנְ

לּוי ּבֹו  ל ָהעֹוָלם ַהּתָ ִציאּות, ּוְלַהֲעלֹות ּכָ ִחּיּוב ַהּמְ ֵלל ּבְ כֹוִלים ִלְזּכֹות ַעל ְיֵדי ֶזה ְלִהּכָ ּיְ ׁשֶ

ִציאּות ְוכּו'.  ב ַהּמְ הּוא ְמֻחּיָ ַרְך ׁשֶ ֵלל ּבֹו ִיְתּבָ ְלִהּכָ

ֶרעִניץ  ם ַעד ַהּגְ ָ ַרְגֵליֶהם ִמּשׁ י ָהְלכּו ּבְ ַצד ָהֲעָגָלה ְוַאֲחֶריָה, ּכִ עּוִרים ָהְלכּו ּבְ ֵני ַהּנְ ה ּבְ ְוַכּמָ
ָרם  ׂשָ ּבְ ֲערֹות  ׂשַ ְסַמר  ּתִ ּתֹוֵמם  ּוִמׁשְ ַמְרִעיד  ָעְמדּו  ם  ְוֻכּלָ ְלַפְרָסה.  ָקרֹוב  הּוא  ׁשֶ

ּיֹוֵדַע  ּתֹוָרה ׁשֶ דֹול ּבַ ָראד, ֻמְפָלג ּגָ ת ּבְ ְקִהּלַ ן ּדִ ּיַ ם. ְוֶאָחד ֵמֶהם ָהָיה ּדַ ְצָאה ַנְפׁשָ ּיָ ְמַעט ׁשֶ ּכִ

ָאר ָהיּו לֹוְמִדים ַוֲחׁשּוִבים,  ְ רּוׁש ּתֹוָספֹות, ְוַגם ַהּשׁ ָמָרא ּפֵ ּגְ דֹוִלים ּבַ ִטים ִנְפָלִאים ּגְ ׁשָ לֹוַמר ּפְ

ַעְצִמי  י  ְרּתִ ִהְזּכַ ַנְחָמן  י  ְוַרּבִ ַעְצִמי  ּבְ ֲאִני  ְוַגם  ֲעׂשֹות.  ּלַ ָיְדעּו ַמה  ֹמַע לֹא  ְ ִמּשׁ ִנְבֲהלּו  ם  ּלָ ּכֻ

זֹאת, ַוֲעַדִין ִמּתֹוָרתֹו ָאנּו ְרחֹוִקים. ַוֲאִני צֹוֵעק  ֹמַע ּכָ ִכינּו ִלׁשְ ּזָ עֹוָלם ׁשֶ ֵמָחָדׁש ֵהיָכן ֲאַנְחנּו ּבָ

ִניעֹות, ֲאָבל  ם זֹאת ֵמִרּבּוי ַהּמְ ּלֹא ָזִכיִתי ְלַקּיֵ ִנים, ׁשֶ ה ׁשָ ּמָ ָעְברּו ּכַ ִמים ׁשֶ ה ַעל ַהּיָ י ַעּתָ ִלּבִ ּבְ

ִכינּו  ּזָ ֶ ה. ְוַגם ַמה ּשׁ ם ְמַעט ִמּזֶ ִכיִתי ִלְפָעִמים ְלַקּיֵ ּזָ ְמַעט ׁשֶ ַעט ּדִ ַח ַעְצִמי ַעל ַהּמְ ּמֵ ֲאִני ְמׂשַ

ל  ם ּכָ ל ָאָדם זֹוֶכה ְלַקּיֵ י ָלאו ּכָ ן ָיָקר ְמֹאד ְמֹאד, ּכִ ם ּכֵ ּיֹום ְוכּו' הּוא ּגַ יָחֵתנּו ּבַ ְלָפֵרׁש ׂשִ

ם  ֵרי ַהּזֹוֶכה ְלַקּיֵ ֵרי ְוַאׁשְ ּיֹום, ֲאָבל ַאׁשְ ֵרי ַהּזֹוֶכה ְלִהְתּבֹוְדדּות ֲאִפּלּו ּבַ ֵלמּות. ְוַאׁשְ ׁשְ "ל ּבִ ַהּנַ

ֶהם  ִעּמָ ֶחְלֵקנּו  ְיִהי  ְוכּו',  ְוכּו'  ֵלל  ְלִהּכָ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַעד  ְוכּו',  ְוכּו'  ְיָלה  ּלַ ּבַ עֹור  ַהּנֵ יטּות  ְפׁשִ ּבִ

ֶרת הּוא  י ֶזה ָהִאּגֶ ֲחִרית, ּכִ ת ׁשַ ִפּלַ ד קֶֹדם ּתְ י ַעְצִמי ִלְכּתֹב ָלֶכם ִמּיָ ן ֵזַרְזּתִ ְלעֹוָלם. ְוַעל ּכֵ

ל  ּכָ ם  ְלַקּיֵ ְיֵדי ֶזה ְלִהְתעֹוֵרר  ה ֶאָחד ַעל  ִיְזּכֶ י אּוַלי אּוַלי  ּכִ ים,  ַרּבִ ּדְ ְלמּוד ּתֹוָרה  ּתַ ֶאְצִלי 

א  ַהּבָ ְוַהּנֹוָרא  דֹוׁש  ַהּקָ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  קֶֹדם  ּוִבְפָרט  ִנים.  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ה  ִמּזֶ ָצת  ִמּקְ אֹו  "ל,  ַהּנַ

ָעֵלינּו ְלטֹוָבה.
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י ָלֶהם  יחֹות ְקדֹוׁשֹות ְונֹוָראֹות ְמֹאד, ּוָמַסְרּתִ ה ּתֹורֹות ְוׂשִ ּמָ ֶהם ּכַ י ִעּמָ ְרּתִ ּבַ ְבָראד ּדִ ם ּבִ ּגַ
ָבר ָעְברּו  ָבר, ֲאָבל ּכְ ָצָתם ָראּו אֹוָתם ִמּכְ ּקְ ִפּלֹות. ְוַאף ׁשֶ ּיֹות ְוַהּתְ ֵסֶפר ִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ

ֶפר ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ּלֹא ָראּו אֹוָתם. ְוָהרֹב לֹא ָראּו אֹוָתם ֵמעֹוָלם. ְוַגם ַהּסֵ ִנים ׁשֶ ָיִמים ְוׁשָ

ֲאלּו  יו ִהְתִחילּו ְלהֹוִציא אֹותֹו. ְוׁשָ ֶקֶרן ָזִוית, ְוַעְכׁשָ ח ּבְ ִנים, ָהָיה ֻמּנָ ה ׁשָ ּמָ ם ֶזה ּכַ ס ׁשָ ְדּפַ ּנִ ׁשֶ

י  י ָלֶהם ָהָראׁשֵ ּתִ ַרׁשְ ַרְך. ְוַגם ּפֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ י ָלֶהם ָיֶפה ּבְ ּתִ ָבִרים ּוֵפַרׁשְ ה ּדְ ּמָ אֹוִתי ּכַ

ס  ם לֹא ִנְדּפַ י ׁשָ ְתִחיִלים ַהּקֹול קֹול ַיֲעקֹב. ּכִ ְנָיָנא )סי' ע"ט( ַהּמַ ִלּקּוֵטי ּתִ ִסים ּבְ ְדּפָ ָרִקים ֵמַהּנִ ּפְ

י  י ֶאת ַרְגַלי ְוָרַקְדּתִ א ִלּבִ ׂשָ ּנָ ק ַעד ׁשֶ י ְלִהְתַאּפֵ ת ָחזֹון ֶהָעַבר, לֹא ָיכְֹלּתִ ּבַ רּוׁש. ּוְבֵליל ׁשַ ַהּפֵ

ה ָלֵאל ַהּכֹל  ִהּלָ ת ֶזה, ּתְ ּבָ ׁשַ י ּבְ י ֵמעֹוָלם לֹא ָרַקְדּתִ ַרְך. ּוְלַדְעּתִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ְמָחה ּבְ ׂשִ ּבְ

ָהָיה ַעל ָנכֹון. 

ָעִמים, ַוה'  ה ּפְ ּמָ ם ֲעָסֵקינּו ַנְתִחיל ְוִנְגֹמר ְוַנְתִחיל ְוִנְגֹמר ּכַ ּגַ ְקָוה ׁשֶ ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה ְוַהּתִ
ּוְבטּוב  ה'  ַחְסֵדי  ּבְ יִתי  ְוִקּוִ ַרּבֹות.  הֹוָצאֹות  ָלֶזה  ְצִריִכין  ַרק  ִמיד,  ּתָ ֲעֵדנּו  ּבַ ִיְגֹמר 

ם  ֵ ָראּוי ֵהן ַעל ָהֵעֶסק ֵהן ְלַהֲחִזיק אֹוִתי. ְוַעל ַהּשׁ ְתנּו ּכָ אי ּתִ ַוּדַ ּבְ ֶכם, ׁשֶ ּיֹוֵצא ּבָ ְלַבְבֶכם ּכַ

י. ָהֱאלִֹקים ָהרֹוֶעה אֹוִתי ֵמעֹוִדי  ל ָצְרּכִ יק ִלי ּכָ ל ִויַפְרֵנס אֹוִתי ְוַיְסּפִ ַכְלּכֵ ּיְ ְטחֹוִני ׁשֶ ַרְך ּבִ ִיְתּבָ

ל ִמיֵני ַרֲחָמנּות,  דֹול ִמּכָ ִעְנַין ָהַרֲחָמנּות ַהּגָ ר ַהְיׁשּוָעה ְצִריִכין ּבְ ַאל ַיַעְזֵבִני ָלֶנַצח. ַאְך ִעּקַ

טּוִתים  ְ ל ֶאָחד ֵמָהֲעוֹונֹות ְוַהּשׁ ֵצא ּכָ ּיֵ ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ַעד ׁשֶ ֵלב ּכָ ַעת ּבְ ר ַהּדַ ֵ ְלַהְכִניס ּוְלַקּשׁ

ּוְבַחְדֵרי  ֶחֶדר  ּבַ ב  יֹוׁשֵ ָהאֹוֵרב  ֲעַדִין  י  ּכִ ה,  ֵמַעּתָ יֵלנּו  ַיּצִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבֹו.  קּו  ְדּבְ ּנִ ׁשֶ ְוכּו' 

ִדינֹות  ְבָראד ּוִבְלבֹוב ּוְבָכל ַהּמְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד. ְוֵכן הּוא ּבִ ְלָיא ֵאֶצל ּכָ ִאְתּגַ ּבְ ֲחָדִרים ְוַגם 

ּבֹו  ַלֲעבֹר  ְצִריִכין  ֶקֶדם  ְיצּוֵרי  ל  ּכָ ׁשֶ עֹוָלם  ה,  ּיָ ָהֲעׂשִ עֹוָלם  ֵפל  ָ ַהּשׁ עֹוָלם  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ

ר  ְוָקא. ֲאׁשֶ ּדַ יֹון  ּסָ ְוַהּנִ ה  ֲעׂשֶ ֶזה ָהעֹוָלם ַהּמַ ּבְ ּוְלִהְצָטֵרף  ּוְלִהְתַנּסֹות  ְסּבֹל,  ּיִ ֶ ּשׁ ְוִלְסּבֹל ַמה 

י ִאם  ה ּכִ ֵצל ִמּזֶ ר ְלִהּנָ אֹוְרִבים. ְוִאי ֶאְפׁשָ מֹו ׁשֶ ָכל ֶרַגע אֹוְרִבים ָעָליו ּכְ ָכל יֹום ַוֲאִפּלּו ּבְ ּבְ

"ל. ּוְזַמן  יָחה ַהּנַ ר ַעל ְיֵדי ִהְתּבֹוְדדּות ְוׂשִ ה ְוָהִעּקָ ִפּלָ ה ְוַעל ְיֵדי ַהּתְ דֹוׁשָ ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ַהּקְ

ה. ַמע ְוִלְתִפּלָ יַע ְוַהְיִריָעה ְקָצָרה, ְוַהֶהְכֵרַח ְלַהְפִסיק ִלְקִריַאת ׁשְ ה ִהּגִ ִפּלָ ַהּתְ

ָכל ֵעת. ה ִליׁשּוָעה ּבְ ֱאֶמת ָלֶנַצח ַהְמַצּפֶ ְבֵרי אֹוַהְבֶכם ּבֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ְוַלֲחֵברֹו  ָיִאיר,  ֵנרֹו  ער  ּבֶ ַאְבָרָהם  ָהַרב  ְוכּו' מֹוֵרנּו  ִרי קֶֹדׁש  ּפְ ִתיק  ַהּוָ י  ַנְפׁשִ ִליִדיד  לֹום  ְוׁשָ

ְחיּו. ּיִ יֶלי ֵנרֹו ָיִאיר ְויֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ַאּבֶ ְיִדיִדי ָהַרּבָ
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ֳעֵליֶכם  ם ה' ּפָ ּלֵ ִביְלָך. ְיׁשַ ׁשְ ִהְלָוה ּבִ ְך ׁשֶ ל ַהּסַ ָבר ִקּבֵ ּכְ ְחֶיה, ׁשֶ ּיִ ִני ׁשֶ ֶרת ִמּבְ י ִאּגֶ ְלּתִ ִקּבַ
ְבֶכם.  ַלח ִלי ִמְכּתַ ר. ְוַגם ׁשָ ֶאְפׁשָ ּדְ ָכל ַמה  לּו ְלטֹוָבִתי ּבְ ּדְ ּתַ ׁשְ אי ּתִ ּוְבַוּדַ ְוכּו'. 

ַרְך. ּוְלֵעת  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ לֹום ֶאְכּתֹב ָלֶכם עֹוד ּבְ ִאים ְלׁשָ ִמים ַהּבָ ּיָ ם, ּבַ ֵ ְוִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ

ּנּוַכל ִלְגֹמר ֶחְפֵצי  ֹאֶפן ׁשֶ ֶעְזָרִתי, ּבְ ַעְמדּו ּבְ ּיַ לֹוֵמנּו ׁשֶ י ׁשְ ִבין ְלָזֵרז ֶאת ַאְנׁשֵ ה ֵמֵאֶליָך ּתָ ַעּתָ

ים ָלֶנַצח. ַמִים ִלְזּכֹות ָהַרּבִ ׁשָ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

יִתי  יַח ַעל ּבֵ ּגִ ה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד. ְוִתְראּו ְלַהׁשְ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
לֹום. ּוִבְפָרט  ַעל חֹוב ַחס ְוׁשָ ּלֹא ֶאְהֶיה ּבַ ֵדי ׁשֶ ר ּכְ ֶאְפׁשָ ָכל ַמה ּדְ ַלֲעזֹר ָלֶהם ּבְ

ּלֹא ִיְהֶיה ִלי  ן ֲעֵליֶכם ִלְראֹות ׁשֶ ים. ַעל ּכֵ ְזכּות ָהַרּבִ ַמִים ּבִ ְמֶלאֶכת ׁשָ ֲאִני ָצִריְך ַלֲעסֹק ּבִ ׁשֶ

ן ִנְדַבת ְלַבְבֶכם  ֶכם, ֵהן ִלּתֵ ּלָ ם ֲעׂשּו ֶאת ׁשֶ ְרָנָסה, ְוַאּתֶ לֹום ַעל ְיֵדי ַהּפַ ְמִניעֹות ָלֶזה ַחס ְוׁשָ

ָכל  ּבְ ֲעׂשּו  ּתַ ַלֲעׂשֹות  ּתּוְכלּו  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ֵמאֹוֲהֵבינּו,  ל  ְלַקּבֵ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ֵהן  ָראּוי,  ּכָ ַהּטֹוב 

ָכל יֹום ּתֹוָרה  ַעְדֶכם ְלטֹוָבה. ְוִחְזקּו ְוִאְמצּו ַלֲחטֹף ּבְ ַרְך ַהּטֹוב ִיְגֹמר ּבַ ם ִיְתּבָ ֵ ּכֲֹחֶכם. ְוַהּשׁ

ָכל יֹום  יָחתֹו ּבְ רֹום ּוְלָפֵרׁש ׂשִ ה ּוְצָדָקה ּוְגִמילּות ֲחָסִדים, ּוִבְפָרט ִלְתלֹות ֵעיֵניֶכם ַלּמָ ּוְתִפּלָ

ם  ֵ ה. ַאְך ְלַמַען ַהּשׁ ֶזה ַהְרּבֵ ם ּבָ ַמְעּתֶ ר ְלַהֲאִריְך ּוְכָבר ׁשְ י. )ָחֵסר( ְוָכֵעת ִאי ֶאְפׁשָ ֵמָחָדׁש ּכִ

ָראּוי ְלַמַען ֵייִטיב ָלֶכם ָלֶנַצח. מּו ּכָ ַקּיְ ּתְ ׁשֶ

א ָלֶנַצח. ֶזה ּוַבּבָ ֶכם ּבָ ֹמַח ּבָ ה ִלׂשְ ֱאֶמת ַהְמַצּפֶ ְבֵרי מֹוְרֶכם ְואֹוַהְבֶכם ּבֶ ּדִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

שיח

יְטׁשֹוב. ְרּדִ ַרְך, יֹום ג' ְרֵאה ת"ר ּבַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִיְחיּו, ּוְלָכל  ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ע ַרב. לֹום ְוֶיׁשַ לֹוֵמנּו ׁשָ י ׁשְ ַאְנׁשֵ

ָעה  מֹו ׁשָ הּוא ּכְ יְטׁשֹוב, ׁשֶ ְרּדִ ת ּבַ לֹום ְלֹפה ְקִהּלַ אִתי ְלׁשָ ָעה זֹו ּבָ ׁשָ י ּבְ ִני ֲחִביִבי, ּכִ ע ּבְ ּדַ
ִלים  ֵאיָנם ּכָ דֹוִלים ׁשֶ ים ַוֲחָסָדיו ַהּגְ ה ֲעָזרּונּו ַרֲחָמיו ַהְמֻרּבִ ַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום. ַעד ֵהּנָ

ם  ֵ ַהּשׁ ּכַֹח.  ֵעף  ַלּיָ ַהּנֹוֵתן  רּוְך  ּבָ ָלֵאל.  ה  ִהּלָ ּתְ לֹום  ׁשָ ּבְ ה  ַהּזֶ ֶרְך  ַהּדֶ ל  ּכָ י  ָעַבְרּתִ ׁשֶ ְלעֹוָלם, 

ּוִמי  ָוֵעֶרְך.  עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ְמַעט  ּכִ הּוא  ׁשֶ ֲעָצִתי  ת  ֲחֻלּקַ ּוִבְפָרט  ּכִֹחי,  ֲחִליׁשּות  יֹוֵדַע  ַרְך  ִיְתּבָ
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ְוכּו'  ּוְרִדיפֹות  ּוְבַמֲחלֶֹקת  זֹאת  ּכָ ת ָהֵעָצה  ּוַבֲחֻלּקַ ֶזה  ּכָ ּכַֹח  ת  ֲחִליׁשַ ּבַ ׁשֶ מּוָעִתי  ִלׁשְ ַיֲאִמין 

י,  ָעַבְרּתִ קֹומֹות ׁשֶ ה. ּוְבָכל ַהּמְ ֵאּלֶ ים ּכָ ה ְוִטְלטּוִלים ָקׁשִ ֵאּלֶ ָעַמי ִלְנִסיעֹות ּכָ ה, ָאִרים ּפְ ֵאּלֶ ּכָ

רּוְך  ְכָתב. ּבָ ל ֶזה ּבִ ר ְלָבֵאר ּכָ ל ְמֻפְרָסם ְוֵאינֹו ְמֻפְרָסם, ְוִאי ֶאְפׁשָ ָלאֹות ׁשֶ ָעְברּו ָעַלי ַהּתְ

ְלָוה  לֹום ּוְבׁשַ ׁשָ ֶרְך ּבְ י ַהּדֶ ָעַבְרּתִ ה, ׁשֶ ֶזה ָעְצָמה ִהְרּבָ ֵעף ּכַֹח ּוְלֵאין אֹוִנים ּכָ ּוְמבָֹרְך ַהּנֹוֵתן ַלּיָ

יָרה ְוכּו'. ַרְך ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ׁשִ ם. ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

דֹול  ָכבֹוד ּגָ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ לּוִני ּכָ ְקֶרעִמיִניץ, ְוִקּבְ ת ַנֲחמּו ּבִ ּבַ ׁשַ ה ָלֵאל ָהִייִתי ּבְ ּוְתִהּלָ
ּוֵמֲחַמת  ם.  ּלָ ּכֻ לֹא  ה  ַהְרּבֵ ֶאְצִלי  ָהיּו  ִעיר  ּבָ ׁשֶ ַהֲחִסיִדים  ָאר  ְ ִמּשׁ ְוַגם  ְמֹאד. 

ר  ה. ַעד ֲאׁשֶ ה ַהְרּבֵ דֹוׁשָ ְבֵרי ּתֹוָרתֹו ַהּקְ ה ָלֵאל ּדִ ִהּלָ ם ּתְ י ׁשָ ְרּתִ ּבַ ָחה ּדִ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ׁשּוַקת ּבְ ּתְ

ם  ִלּבָ ַמְצּפּוֵני  ּלּו  ּגִ ָצת  ּקְ ׁשֶ ַעד  ֵאֵלינּו,  ְלִהְתָקֵרב  ְלָבָבם  ְפִניִמּיּות  ּבִ ְמֹאד  ם  ַנְפׁשָ ְלָתה  ּכָ

ֲחלֶֹקת  ם, ַהּמַ ּלָ ה מֹוֵנַע ֶאת ּכֻ ה ַהְרּבֵ ִניעֹות ֲעצּוִמים. ְוַהְרּבֵ ֶרְך ָרחֹוק ְוַהּמְ ַהּדֶ ִפיֶהם, ַרק ׁשֶ ּבְ

ָהֱאֶמת  ׁשֶ ּוְמִביִנים ֵהיֵטב  יֹוְדִעים  ְוֵהם  נּו.  ַכּפֵ ּבְ ם ַעל לֹא ָחָמס  ִחּנָ ָעֵלינּו  ׁשֶ ם  ִחּנָ ְנַאת  ְוׂשִ

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֶזה  ְוָכל  ִניעֹות.  ַהּמְ ָאֵרי  ׁשְ ֵצרּוף  ּבְ ְוכּו'  ָהַרַעׁש  ִלְסּבֹל  ֶהם  ּלָ ה  ָקׁשֶ ַאְך  נּו,  ִאּתָ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְוכּו' ְוכּו'. ַרק  ל ּכָ ב ׁשֶ י ָעקֹב ַהּלֵ ְכָתב. ּכִ ן ּבִ ּכֵ ל ׁשֶ ה ִמּכָ ַעל ּפֶ ְלָבֵאר ֲאִפּלּו ּבְ

ּוֵמִבין ֵמָרחֹוק  ָעְנִיי רֹוֶאה  ּבְ ַוֲאִני  ל ַחי.  ּכָ ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי  ָרֵזי עֹוָלם  יֹוֵדַע  ַרְך  ִיְתּבָ הּוא 

ת ָהֱאֶמת  ל ֶאָחד ְלִהְתָקֵרב ִלְנֻקּדַ ל ּכָ ב ׁשֶ ֵפרּוׁש ַעְמקּות ַצֲעַקת ַהּלֵ ַמע ּבְ ְמַעט ִנׁשְ ר ּכִ ֲאׁשֶ

יב ַלה'  ׁשִ ה ְוכּו'. ַמה ּנָ ָ ֻדּשׁ ֲעבֹר ֶאל ַהּקְ ט ִמּלַ ֵ ּשׁ ן ִמְתּפַ ְרּדֵ ַבּה טּוָרא ְוכּו', ְוַהּיַ ַלֲאִמּתֹו, ֲאָבל ּגָ

ת  ֻקּדַ ב ִמּנְ ת ַהּלֵ לֹום ֵאיֶזה ֲחֻלּקַ ְהיֹות ָלנּו ַחס ְוׁשָ ינּו ֵמֲחָדא, ִמּלִ ט ַנְפׁשֵ ַלט ּוִמּלֵ ר ּפָ ְוכּו' ֲאׁשֶ

ֵלמּות  ֱאֶמת ּוִבׁשְ ם ּבֶ ה ְלַקּיֵ ְזּכֶ ּנִ נּו, ׁשֶ דֹול ִעּמָ יל ּוְלַהְפִליא ַחְסּדֹו ַהּגָ ן יֹוִסיף ה' ְלַהְגּדִ ָהֱאֶמת. ּכֵ

ן  ּכֵ ָאֵמן  ַהּטֹוב  ְרצֹונֹו  ּכִ ְצִחי  ַהּנִ ְכִלית  ְלַהּתַ ְמֵהָרה  ָלבֹוא  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָבָריו  ּדְ

ְיִהי ָרצֹון.

נּו ִזְכרֹונֹו  ְוַרּבֵ ל ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו  ַזע קֶֹדׁש ׁשֶ ּגֶ ְוֶהֱחֵייִתי ְמֹאד ֶאת  אֹוְסְטָרָהא,  ם ָהִייִתי ּבְ ּגַ
ע  ּסַ ָבר ָהִייִתי נֹוָאׁש ִמּלִ ּכְ ם, ַעד ׁשֶ ע ְלׁשָ ּסַ ִלְבָרָכה. ְוָהיּו ִלי ְמִניעֹות ַרּבֹות ְמֹאד ִמּלִ

ָכבֹוד ָהַרב ַהְמֻפְרָסם ְוכּו'  לּוִני ּבְ ם, ְוִקּבְ י ְלׁשָ ַרֲחָמיו ְוָנַסְעּתִ ַרְך ֲעָזַרִני ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ם. ְוַהּשׁ ְלׁשָ

ם ִמּיֹום ד' ַאַחר ֲחצֹות ַעד ֵאיֶזה  ָהיּו ִנְמָצִאים ָאז. ְוָהִייִתי ׁשָ יו ׁשֶ ַעְצמֹו ּוָבָניו ּוְקָצת ֵמֲאָנׁשָ ּבְ

ם ַעל  ָ ע ִמּשׁ י ִלּסַ ִלּבִ ַלח ּבְ ַרְך ׁשָ יֹום ה'. ּוְגדֹול ָהֵעָצה ִיְתּבָ ֲחִרית ּבְ ת ׁשַ ִפּלַ עֹות ַאַחר ּתְ ׁשָ

יֹום ו' ַאַחר ֲחצֹות. ְוָהָיה  ם ּבְ יִתי, ּוָבאִתי ְלׁשָ ן. ְוֵכן ָעׂשִ ת ָקאְסַטְנִטין ָיׁשָ ת קֶֹדׁש ִלְקִהּלַ ּבַ ׁשַ

ם ָקרֹוב ִלְמִדיָנֵתנּו  ָ ּשׁ ם, ֵמֲחַמת ׁשֶ י ְלׁשָ ְכַנְסּתִ ּנִ ֵעת ׁשֶ י ּבְ ַדְעּתִ דֹוִלים ּבְ ִלי ִיּסּוִרים ּוִבְלּבּוִלים ּגְ

לּוִני  נּו ִקּבְ ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ּבְ ַרְך ֲעָזַרִני, ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ֲחלֶֹקת. ַאְך ַהּשׁ יֹוֵתר ֵמֵאׁש ַהּמַ ּיֹוְדִעים ּבְ ׁשֶ
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ה ָלֵאל  עֹות, ּוְקָצת ֵמֶהם ָהיּו ֶאְצִלי. ּוְתִהּלָ ּנּוי ּדֵ יֵניֶהם ׁשִ ים ָהיּו ּבֵ ָאר ֲאָנׁשִ דֹול, ּוׁשְ ָכבֹוד ּגָ ּבְ

י ִאם ְמַעט. ּוְביֹום א' ְלֵעת ֶעֶרב  ם ּכִ ְבֵרי תֹוָרה לֹא ֶנֶאְמרּו ׁשָ לֹום, ֲאָבל ּדִ ׁשָ ת ּבְ ּבָ ַ ָעַבר ַהּשׁ

ֶדר ְנִסיָעִתי  ה ִמּסֵ י ָלֶכם ְמַעט ֵמַהְרּבֵ ְרּתִ ה ִסּפַ ַנ"ל. ִהּנֵ לֹום ּכַ ׁשָ ם ּוָבאִתי ְלֹפה ּבְ ָ ָיָצאִתי ִמּשׁ

לֹום,  ׁשָ ַחְסּדֹו ִלְגֹמר ֲעָסֵקינּו ּבְ ר ַיֲחֹמל ה' ְוַיַעְזֵרנּו ּבְ ֲאׁשֶ רֹון. ּוִבְפָרט ּכַ ְלַמַען ִיְהֶיה ָלֶכם ְלִזּכָ

ֶרַגע זֹאת  ר, ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ּבְ יֹוֵתר ְיׁשּוַעת ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו ַוֲחָסָדיו ַעד ֵאין ִמְסּפָ ָאז ָנִבין ּבְ

ר. אְסט ִמּפֹה ַוֲאִני ֻמְכָרח ְלַקּצֵ ֵצא ַהּפָ ּתֵ רֹוב ׁשֶ ּקָ נֹוַדע ִלי ׁשֶ

י  ם, ּכִ ֵ אּוַמאן ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ָקרֹוב ּבְ ְמָחה ּבְ לֹום ְוׂשִ ים ְוׁשָ ַחּיִ ה ִלְראֹוְתֶכם ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ָקרֹוב ְלאּוַמאן.  ה ָלבֹוא ּבְ ה ַעּתָ ה ְטָעִמים, ְוִהְנִני ְמַצּפֶ ּמָ ה ִמּכַ ע ְלֵביִתי ַעּתָ ר ִלי ִלּסַ ִאי ֶאְפׁשָ

יֹוֵדַע  ֵאיִני  ַוֲעַדִין  ְלאּוַמאן.  ִמּפֹה  ְנִסיָעִתי  ִעְנַין  ּבְ ַלֲעסֹק  ַאְתִחיל  ֶרת  ָהִאּגֶ ֶזה  ֲחִתיַמת  ְוַאַחר 

ֵלי ֶצֶדק  ר ְוָהֱאֶמת, "ַיְנֵחִני ְבַמְעּגְ ׁשָ ֶדֶרְך ַהּיָ ֶבר יֹוִליֵכִני ּבְ ִכין ִמְצֲעֵדי ּגָ ע. ְוַהּמֵ ֶרְך ֶאּסַ ֵאיֶזה ּדֶ ּבְ

מֹו". ְלַמַען ׁשְ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

שיט

יְטׁשֹוב. ְרּדִ ַרְך, יֹום ג' ְרֵאה ת"ר ּבַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה. ּיִ ִוד ְצִבי ׁשֶ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ּדָ לֹום ִלְבִני ָהַרּבָ ]ָחֵסר[ ...ְוׁשָ

ְקָצת  ן  ְמֻתּקָ ָבר  ּכְ ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ָך  ּלְ ׁשֶ ׁשֹון  ְוַהּלָ דֹול.  ּגָ ְלַנַחת  ִלי  ְוָהָיה  י  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ
יל  ה ָצִריְך ְלַהְרּגִ ְכָתב ַאּתָ ָראּוי. ַרק ּבִ ן ּכָ ּקֵ ַרְך, ּוְבָקרֹוב ִיְתּתַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ָכל ָהֳאָפִנים. ֵהן  ּבְ ְלָך  ִנְצָרְך  ְוִיְהֶיה  ְכִתיָבה.  ּבִ ָיְדָך ֵהיֵטב  ן  ַאּמֵ ּתְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָכל יֹום,  ּבְ ַעְצְמָך 

ים.  ַמן ַמְסּכִ ה ַהּזְ ְבָך, ֵאין ַעּתָ יב ְלָך ַעל ִמְכּתָ ם. ּוְלָהׁשִ ֵ ְלֶדֶרְך ֶאֶרץ, ֵהן ְלתֹוָרה ַוֲעבֹוַדת ַהּשׁ

ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ר ִאם  ְנַדּבֵ ְוַגם  ְכָתב,  ּבִ ְלָך  יב  ם ֵמאּוַמאן ָאׁשִ ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ְוִאם 

ַיד  ָבה ּבְ ֲחׁשָ י ַהּמַ בֹות ָזרֹות, ּכִ ֲחׁשָ ַעם ִמּמַ ָכל ּפַ ִני ֶוֱאַמץ ְמֹאד ִלְברַֹח ּבְ ַרְך. ַרק ֲחַזק ּבְ ִיְתּבָ

ֵעיֵני  ּבְ ָיָקר  ִלְפִנים,  ִמחּוץ  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ יִכין  ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ ַעם  ּפַ ּוְבָכל  ְרצֹונֹו.  ּכִ ְלַהּטֹוָתּה  ָהָאָדם 

י  א ָהָאָדם ָלעֹוָלם ִלְלֹחם ִמְלָחָמה זֹאת. ְוַעל ּפִ ִביל ֶזה ּבָ ַרְך ְמֹאד ְמֹאד. ּוִבׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

יל  ְלַהּצִ ְיכֹוִלים  דֹול  ַהּגָ ּוְבכֹחֹו  ַז"ל,  נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  ל  ׁשֶ דֹוׁשֹות  ַהּקְ ֲעצֹוָתיו  ְרֵכי  ּדַ

ה,  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ יֹום  ָכל  ּבְ ַלֲעסֹק  נּות ָעצּום  ְוַעְקׁשָ דֹול  ּגָ קּות  ִהְתַחּזְ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ַרק  ַנְפׁשֹו. 

ה,  ַהְרּבֵ ְמַעט אֹו  אּוַכל,  ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ ְוֶאֱחטֹף טֹוב  י,  ּלִ ׁשֶ ה ֶאת  ֶאֱעׂשֶ ֲאִני  ָמה.  ָעַלי  ְוַיֲעבֹר 
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ְפָרט  ַעם. ּבִ ָכל ּפַ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ן ְלַהּשׁ ה ְוכּו'. ּוִבְפָרט ִלְצעֹק ּוְלִהְתַחּנֵ ּפָ ַאׁשְ ר ּבְ ַתְרְנגֹול ַהְמַנּקֵ ּכְ

לּו. ים ַהּנֹוָרִאים ַהּלָ דֹוׁשִ ִמים ַהּקְ ּיָ ּבַ

ל טֹוב. ָך ּכָ ה ִלְראֹות ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַחּכֶ ּדִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

ה  ַאּתָ ה ׁשֶ ה ִמּזֶ לֹוְמָך, ָהְיָתה ִלי ַנַחת ַרּבָ ת ׁשְ ִריׁשַ י ֶאת ּפְ ְלּתִ ְחֶיה, ִקּבַ ּיִ ֲאהּוִבי ְבִני ַנְחָמן ׁשֶ
ָעֶליָך  ַהּיֹום  ֲעָזְרָך.  ׁשֶ ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ ִריא,  ּבָ ָהִייָת  ּלֹא  ׁשֶ ְפַרט  ּבִ  , ַתְבּתָ ּכָ ַעְצְמָך 

ֵלְך  ְתִחיל. ַהׁשְ ה ּמַ ה נֹוַלְדּתָ ֵמָחָדׁש. ְלַמַען ה' ִתְתּבֹוֵנן ַמה ַאּתָ ין - ַאּתָ ִפּלִ ְלַהְתִחיל ְלָהִניַח ּתְ

ה, ּוְבָרא ְלָך ֵלב ָחָדׁש ְלטֹוָבה. ִאם ִיְרֶצה ה' ֵמאּוַמאן ֶאְכּתֹב  ָהיּו ַעד ַעּתָ ֶאת ּכֹל ַהֲהָבִלים ׁשֶ

לַֹח ְלָך.  ְחֶיה ִלׁשְ ּיִ ה ִלְבִני ר' ִאיִציק ׁשֶ ין( ֲאַצּוֶ ִפּלִ ל ּתְ ים )ׁשֶ ּתִ ַרְך. ּבָ ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ְלָך עֹוד ּבְ

ַרְך. ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ּתֹוֵקק ִלְלֹמד - ְוַהּכֹל ִיְהֶיה ָכָראּוי ּבְ ֵמַח ְוִהׁשְ ִריא ְוׂשָ ְהֶיה ּבָ ּתִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

ִמן  ָראּוי.  ּכָ ָלֶכם  ּבּור  ַהּדִ ְלַיֵחד  ה  ַעּתָ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ה.  ַרּבָ ַאֲהָבה  ּבְ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ְלָכל  לֹום  ְוׁשָ

אְסט ְנחּוָצה ְמֹאד. ְחֶיה. ְוַהּפָ ּיִ ִני ׁשֶ י ִאיִציק ּבְ י ְלַרּבִ ַתְבּתִ ּכָ ֶ ְמעּו ַמה ּשׁ ׁשְ ְראּו אֹו ּתִ ָתם ּתִ ַהּסְ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

שכ

ם, יֹום ה' ׁשֹוְפִטים ת"ר אּוַמאן. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב  ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ ִתיָבה ְוַהֲחִתיָמה ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ּבְ ַעל ָהַרֲחִמים ֵייִטיב ַהּכְ ּבַ

ְחיּו. ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ ִיְצָחק ׁשֶ

ְבָך  מֹו ֲחצֹות ַהּיֹום, ּוָמָצאִתי ִמְכּתָ יֹום ג' ּכְ אִתי ְלֹפה ּבְ ּבָ ַרְך ׁשֶ ה ֲעָזרּונּו ַרֲחָמיו ִיְתּבָ ַעד ֵהּנָ
ַסר  ּמָ רֹום הּוא ִהְתִחיל הּוא ִיְגֹמר ָהֵעֶסק ׁשֶ לּויֹות ַלּמָ ה ֵעיַני ּתְ ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת. ְוַעּתָ

ְוָיִמים  ְמֵהָרה.  ְלטֹוָבה  ֲעֵדנּו  ּבַ ִיְגֹמר  ה'  ָלֶנַצח,  ָלל  ַהּכְ טֹוַבת  הּוא  ׁשֶ ּבֹו  ַלֲעסֹק  ָיֵדינּו  ּבְ

ׁש ְוִלְדרֹשׁ ְוַלֲחקֹר  יו, ּוְלַבּקֵ ַמֲעׂשָ ׁש ּבְ ּפֵ ים ָלבֹוא ּוְצִריִכין ְלַפׁשְ ְמׁשִ ים ְמַמׁשְ דֹוׁשִ ַהּנֹוָרִאים ַהּקְ

ה, ְוַגם ָלֶזה ְצִריִכין  ּפֶ א ּבַ ם. ְוֵאין ּכֵֹחנּו ֶאּלָ ר הּוא ׁשָ קֹום ֲאׁשֶ ל ֶאָחד ִמּמָ ׁשּוָבה ּכָ ֶרְך ַלּתְ ּדֶ

נּות  דֹול ּוְבַעְקׁשָ קּות ּגָ ִהְתַחּזְ ְרצֹונֹות ְוִכּסּוִפין טֹוִבים ּבְ ק ּבִ א. ּוְצִריִכין ְלִהְתַחּזֵ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ

י ּבֹו  ַגְמּתִ ּפָ י ׁשֶ ּבֹו ָחָזק ְמֹאד ְמֹאד, ַאף ַעל ּפִ ֲעַדִין ַהּטֹוב ׁשֶ ַעְצמֹו ׁשֶ ָרצֹון, ּוְלַהֲאִמין ּבְ דֹול ּבְ ּגָ
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לֹא  ּוְנָהרֹות  ָהַאֲהָבה,  ֶאת  ְלַכּבֹות  יּוְכלּו  לֹא  ים  ַרּבִ ַמִים  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  י,  ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ַחְסּדֹו  ה ָלֵאל ּבְ ִהּלָ ּתְ ל עֹוֵבר. ּוִבְפָרט ׁשֶ ֶזה ַהּצֵ ִכיִתי ַלֲחטֹף ּבְ ּזָ ֻקּדֹות טֹובֹות ׁשֶ ְטפּו ֶאת ַהּנְ ִיׁשְ

דֹול ֲעַדִין ֵיׁש  י, ּוְבכֹחֹו ַהּגָ ִית ָהֲאִמּתִ ר ֵאֶצל ָהרֹאׁש ּבַ ּמָ נּוז ְוָצפּון ָחתּום ּוְמׁשֻ דֹול, ַהּכֹל ּגָ ַהּגָ

ּה,  ּלָ ָנה ּכֻ ָ ָכל ַהּשׁ ָכל ֶזה ּבְ ֹמַח ּבְ י ְוִנְצִחי. ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמֹאד ִלׂשְ ְקָוה ְלָכל טּוב ֲאִמּתִ ִלי ּתִ

ֵצרּוִפים  יֹוְדִעים  ָאנּו  ׁשֶ ֵרינּו  ַאׁשְ ְויֹוֵתר.  יֹוֵתר  ּבְ ֵרי  ְוִתׁשְ ֱאלּול  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ִמים  ַהּיָ ּוְבֵאּלּו 

יר  ַהְזּכִ ִמּלְ ק  ְלִהְתַאּפֵ י  ָיכְֹלּתִ ְולֹא  ֵרי.  ְוִתׁשְ ֱאלּול  ַעל  ה  ֵאּלֶ ּכָ ִבים  ּגָ ְוִנׂשְ ְונֹוָרִאים  ים  ְקדֹוׁשִ

ּוָמל ה'  בֹות;  ּתֵ י  ָראׁשֵ ּבְ ֱאלּול  ֵצרּוף  ַא'ֲחרֹון  ְל'יֹום  ַחק  ׂשְ ַו'ּתִ ה  ְל'בּוׁשָ ְוָהָדר  עֹז  ְקָצָתם: 

ה ָל'ֶלֶכת ַא'ֲחֶריָך ְוכּו'. ְוָלֶזה  ָ ֱאלֶֹהיָך ֶא'ת ְל'ָבְבָך ְו'ֶאת ְל'ַבב ְוכּו'; ְו'ִאם לֹ'א ֹתאֶבה ָהִאּשׁ

." ּךָ אֹול ִהּנֶ ְ יָעה ּשׁ ה ְוַאּצִ ם ָאּתָ ַמִים ׁשָ ק ׁשָ סֹוָדה הּוא "ִאם ֶאּסַ ּיְ ַנת ֱאלּול, ׁשֶ ּוָ ְך סֹוד ּכַ ּיָ ׁשַ

יְך ַעל  ֶזה, ְלַהְמׁשִ ַעְצמֹו ֵליֵלְך ּבָ ֱאלּול ּבְ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת, ּוִבְפָרט ּבֶ ק ּבְ ְתַחּזֵ ֵרי ַהּמִ ַאׁשְ
י  ֵרי: ָראׁשֵ ׁשְ ׁשֹוב ְוכּו' ְוכּו', ּתִ ִקי ּבְ ָרצֹוא ּבָ ִקי ּבְ ֲהָלָכה ּבָ ִקי ּבַ ִקיאּות ֵמַהּבָ ַעְצמֹו ַהּבְ

ָיַדְעּתָ ֶאת'  ה  ִים" "ְוַאּתָ יִנים ַעל ַהּמָ י ַת'ּנִ ְרּתָ ָר'אׁשֵ 'ּבַ ָך ָי'ם ׁשִ ָעּזְ ּבְ ה פֹוַרְרּתָ  תבֹות "ַאּתָ

ֵני  ׁשְ ֵר"י  ׁשְ ּתִ ֲאָמָנה;  ֵמרֹאׁש  ׁשּוִרי  ּתָ בֹוִאי  ּתָ ֵרי;  ׁשְ ּתִ בֹות  ּתֵ סֹוֵפי  ֵגִרים"  י'  ּכִ ר'  ַהּגֵ ֶנֶפׁש' 

ה  ְנֻקּדָ ָכה ִלְטעֹם ֲאִפּלּו ּכִ ּזָ ְפָרט ִמי ׁשֶ ה, ּבִ ֵאּלֶ זֹאת ִמי ָרָאה ּכָ ַמע ּכָ ָעִמים חֹוָת"ם. ִמי ׁשָ ּפְ

דֹול  "ל. ּגָ ל ַהּנַ ֱאְמרּו ַעל ּכָ ּנֶ דֹוׁשֹות ׁשֶ ּלּות ַהּתֹורֹות ַהּקְ ַבׁש ִאְמֵרי נַֹעם, ִהְתּגַ ם צּוף ּדְ ִמן ַהּיָ

ִחיָרה,  ִביל ִקּיּום ַהּבְ ׁשְ ֶזה ּבִ יר אֹור ּכָ ר ִהְפִליא ֵעָצה ְלַהְעִלים ּוְלַהְסּתִ ֲאדֹוֵננּו ְוַרב ּכַֹח ֲאׁשֶ

ִאי  ת ָהֱאֶמת, ׁשֶ ת ְנֻקּדַ ַעִין ֲאִמּתַ ַקח ֵעיֵנינּו ִלְראֹות ַעִין ּבְ ר ּפָ יב ַלה' ְוכּו' ֲאׁשֶ ׁשִ ֲאָבל ַמה ּנָ

לֹום  ינּו ֵהם ַחס ְוׁשָ ׁשּום ֹאֶפן. ַאף ִאם ַמֲעׂשֵ נּו ּבְ ְעּתֵ לֹום ִמּדַ ירֹו ַחס ְוׁשָ ר עֹוד ְלַהְסּתִ ֶאְפׁשָ

ֵהם, ָהֱאֶמת הּוא ֱאֶמת, ּוְדַבר ֱאלֵֹקינּו ָיקּום ְלעֹוָלם. מֹו ׁשֶ ּכְ

ֻקּדֹות טֹובֹות ְוכּו'. ׁשּוַקת ַהּנְ ִדְמָעה ֵמעֶֹצם ּתְ ְבֵרי ַהּכֹוֵתב ּבְ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ִתיק  ַהּוָ י  ַנְפׁשִ ּכְ ִליִדיִדי  ּוִבְפָרט  ַוֲעצּוָמה,  ה  ַרּבָ ַאֲהָבה  ּבְ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ְלָכל  לֹום  ְוׁשָ
ִני ְוַתְלִמיִדי ֲחִביִבי ְלַבל  ּבְ ֵהר  ְוִהּזָ ֵהר  ְפָלג מֹוֵרנּו ָהַרב ַיֲעקֹב ֵנרֹו ָיִאיר, ִהּזָ ַהּמֻ

י  ַאְנׁשֵ ִעם  ה  ִרּנָ ּבְ בֹוא  ּתָ ּבֹוא  ַרק  ָהֱאֶמת,  ְרצֹון  ּכִ ּלֹא  ׁשֶ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ַרְעיֹון  ָעֶליָך  ַיֲעֶלה 

ָיבֹוא מֹוֵרה ֶצֶדק  ָיֶמיָך ַעד  ל  ּכָ ְוֵכן  ָעֵלינּו ְלטֹוָבה.  א  ַהּבָ ָנה  ָ ַהּשׁ לֹוֵמנּו ְלֹפה ַעל רֹאׁש  ׁשְ

ֲחִזיק ִלי טֹוָבה ָלֶנַצח ְנָצִחים. ַרְך ּתַ ְלַמַען ֵייִטיב ְלָך ָלֶנַצח, ּוְבַחְסּדֹו ִיְתּבָ

"ל. ָנָתן ַהּנַ
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שכא

ֵצא ת"ר. אּוַמאן. ַרְך, יֹום ג' ּתֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ֲחָלָציו  יֹוְצֵאי  ל  ּכָ ִעם  ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ ִיְצָחק  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ִני  ָהַרּבָ ֲחִביִבי  ִני  ּבְ ַלֲאהּוִבי  לֹום  ׁשָ ַרב 

ְחיּו. ּיִ ַהְיָקִרים ׁשֶ

ּוְבָקרֹוב  ה,  ַעּתָ ה  ִמּלָ ְלׁשֹוִני  ּבִ ֵאין  ֱאֶמת  ִדְבֵרי  ּבְ ְלַהְרִחיב  א'.  יֹום  ּבְ י  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ
נּו  ִויַזּכֵ ָעֵלינּו  ְיַרֵחם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ַעְצְמָך  ּבְ בֹוא  ּתָ

ָרצֹוא  ִקי ּבְ ִחיַנת ּבָ ֵהם ּבְ יְך ַעל ַעְצמֹו, ׁשֶ ִריִכין ְלַהְמׁשִ ּצְ ִקיאּות ׁשֶ ֵני ַהּבְ יְך ָעֵלינּו ׁשְ ְלַהְמׁשִ

אי  ַוּדַ י ּבְ ". ּכִ ּךָ אֹול ִהּנֶ יָעה ׁשְ ה ְוַאּצִ ם ָאּתָ ַמִים ׁשָ ק ׁשָ ִחיַנת "ִאם ֶאּסַ ֵהם ּבְ ׁשֹוב, ׁשֶ ִקי ּבְ ּבָ

ר  ָעִמים, ְויֹוֵתר ֵיׁש ְלַדּבֵ ה ּפְ ּמָ ֶזה ּכַ ְרנּו ּבָ ּבַ ָבר ּדִ ר ּכְ ֲאׁשֶ דֹול ְוָעצּום ְמֹאד, ּכַ ִקיאּות ּגָ הּוא ּבְ

ה חֹוְתִרים  ה ְוַכּמָ ב ִמּכֹל ְוָאנּוׁש הּוא ְוחֹוֶלה ְמֹאד. ְוַכּמָ י ָעקֹב ַהּלֵ ָכל יֹום, ּכִ ְמַעט ּבְ ה ּכִ ִמּזֶ

ִלְזּכֹר  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ּוְצִריִכין  לֹום,  ְוׁשָ לֹום ַחס  ְוׁשָ ְלַגְמֵרי ַחס  ילֹו  ְלַהּפִ יֹום  ָכל  ּבְ ָעֵלינּו ְמֹאד 

ִכים ָלֶזה,  ּיָ ַ יחֹות ְקדֹוׁשֹות ְותֹורֹות נֹוָראֹות ַהּשׁ ה ׂשִ ּמָ "ל, ְועֹוד ּכַ ִקיאּות ַהּנַ ִעְנַין ַהּבְ ֵהיֵטב ּבְ

ִקיאּות  ּבְ ֵני  ְ ַהּשׁ ְך  ִנְמׁשָ ָאז  ׁשֶ ֱאלּול,  ֹחֶדׁש  ּבְ ּוִבְפָרט  ִמיד.  ּתָ ָעְמדֹו  ַעל  ם  ַקּיָ ֵאר  ָ ִיּשׁ ְלַמַען 

ֹמַע  ה ָזִכינּו ִלׁשְ ּמֶ ָלל ּבַ ֱאֶמת ֵאיִני ָיכֹול ְלָהִבין ּכְ ַנת ֱאלּול ְוכּו' ְוכּו'. ּבֶ ּוָ ֵהם סֹוד ּכַ "ל, ׁשֶ ַהּנַ

י  ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות ּוַמֲחלֶֹקת ּוִבְזיֹונֹות, ַאף ַעל ּפִ ַגׁשְ ה ּבְ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ נּו ַמה ּשׁ ה ִעּמָ זֹאת. ְוִאם ַנֲעׂשֶ ּכָ

א ָלֶנַצח. ֶזה ּוַבּבָ ְקָוה ְלַחּכֹות ְלָכל טּוב ּבָ אי, ַוֲעַדִין ֵיׁש ּתִ ֵרינּו ַוּדַ ֵרינּו ַאׁשְ ֵכן ַאׁשְ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך. ָנָתן ִמּבְ ּדִ

ָכל עֹז  ר ּבְ ּבֵ ְתּגַ ַרְך ּתִ ם ִיְתּבָ ֵ ְחֶיה. ְלַמַען ַהּשׁ ּיִ ִוד ְצִבי ׁשֶ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ּדָ לֹום ִלְבִני ָהַרּבָ ְוׁשָ
ְך ְלטֹוָבה.  י לֹא ַיֲעזֹב אֹוְתָך, ְוַהּכֹל ִיְתַהּפֵ ה' ּכִ ִמיד, ּוְבַטח ּבַ ֵמַח ּתָ ִלְהיֹות ַאְך ׂשָ

ים  ִהּלִ ָכל יֹום, ּוִבְתִפּלֹות ְוַתֲחנּוִנים ַוֲאִמיַרת ּתְ ה ּבְ דֹוׁשָ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהּקְ ה ַעְצְמָך ּבְ ּוְתַחּיֶ

ר. ַוֲאִני ַעל  ֶאְפׁשָ ָכל ַמה ּדְ ָך ּבְ ח ַנְפׁשֶ ּמַ ָכל יֹום, ּוְתׂשַ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ ר ִעם ַאְנׁשֵ ָנה, ּוְתַדּבֵ ַכּוָ ּבְ

ַכֲחָטֵאינּו  לֹא  ַחְסּדֹו.  ּבְ ְלָך  יִטיב  ּיֵ ׁשֶ ַהְיׁשּוָעה  ְוַלה'  ֲעבּוְרָך,  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֶאֱעֹמד  י  ַמְרּתִ ִמׁשְ

ַנאי ְלַהֲאִריְך  י לֹא ָתְמנּו ְוכּו'. ְוֵאין ּפְ דֹול ָעֵלינּו, ַחְסֵדי ה' ּכִ י ַחְסּדֹו ּגָ ה ָלנּו ְוכּו', ּכִ ַיֲעׂשֶ

ה ִליׁשּוָעְתָך. ַעְדָך ּוְמַצּפֶ יר ּבַ ְעּתִ ִני ֲחִביִבי, ָוֶנֶפׁש ָאִביָך ַהּמַ ָך ּבְ ַנְפׁשְ ים ּכְ לֹום ְוַחּיִ ה. ְוׁשָ ַעּתָ

"ל. ָנָתן ַהּנַ
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ה ִציְריל  י ָמַרת ַחּנָ ּתִ לֹום זּוָגתֹו ִהיא ּבִ רּוְך ֵנרֹו ָיִאיר, ִעם ׁשְ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ּבָ לֹום ַלֲחָתִני ָהַרּבָ ְוׁשָ

ְחיּו. ּיִ ְחֶיה, ְוִלְבִני ַנְחָמן, ְוִלְבִני יֹוֵסף יֹוָנה ׁשֶ ּתִ

זֹון  ַהּמָ ת  ִבְרּכַ ּבְ ֲהרּו  ְוִהּזָ ִבְרִצינּות,  ְללּו  ְוִהְתּפַ ִלְלֹמד,  ּתֹוְקקּו  ִהׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְלַמַען 
י  ְכִלית, ּכִ בּו ַעל ַהּתַ ֲהרּו ֵמַרע ְוִחׁשְ ָרכֹות. ְוִהּזָ ַמע ְוכֹל ַהּבְ ּוַבֲאִמיַרת ְקִריַאת ׁשְ

ים טֹוִבים. ה ּוַמֲעׂשִ ְכִלית ִהיא ַרק ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ַהּתַ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

שכב
ֵבי תר"א ִמְכּתְ

ֶרְסֶלב. ם, יֹום א' ֶעֶרב ֻסּכֹות תר"א לפ"ק ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ְמַחת  ׂשִ ֵחנּו ּבְ ּמְ ֲחִרית, ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת ְוַה' ְיׂשַ ת ׁשַ ִפּלַ ֶאְמַצע ּתְ י ַהּיֹום ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ם  ֵ ַלח ַהּשׁ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ְמָחה,  ְיֵדי ַהּשִׂ ה ַעל  ְוִתְזּכֶ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה.  דֹוׁש ַהּבָ ֶהָחג ַהּקָ

חֹוַלַאת  ִמיֵני  ְלָכל  ְרפּוָאה  ִהיא  ְמָחה  ׂשִ י  ּכִ ְחֶיה,  ּתִ ְלזּוָגְתָך  ֵלָמה  ׁשְ ְרפּוָאה  ַרְך  ִיְתּבָ

ַרֲחָמָנא ִלְצַלן.

ֵמִעְנָיָנא  ֱאֶמת  ְבֵרי  ּדִ ְלָך  ִלְכּתֹב  ְרצֹוִני,  הּוא  ׁשֶ ְרצֹוְנָך  ְלַמּלאֹות  ְמֹאד  י  ִנְכַסְפּתִ ְוִהּנֵה 
יהּו  ם, ְולֹא ִהְגּבִ נּו ּתָ ַרּבֵ ין ּדְ ִפּלִ י ּתְ ְחּתִ יֹוָמא, ַאְך ָטִריְדָנא טּוָבא. ַוֲעַדִין לֹא ִהּנַ ּדְ

ה  ְסֻעּדָ ְרנּו ֶאְתמֹול ּבִ ּבַ ר ּדִ ׁשּוָקְתָך ַמְכִריֵחִני ִלְכּתֹב ְלָך ְמַעט ֵמֲאׁשֶ ה ְוכּו'. ַאְך ּתְ ּכָ ְנֵפי ַהּסֻ ּכַ

ִלים ּוְלהֹוִציא ָלאֹור  ים ַהּכֹל ְלַהׁשְ דֹוׁשִ ָעה ִמיִנים ַהּקְ ְוַאְרּבָ ה  ִחיַנת ֻסּכָ ּבְ ל  ּכָ ית, ׁשֶ ִליׁשִ ׁשְ

ֶזה  ּבָ ָלם ַהּתֹוָרה ְוכּו'. ׁשֶ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנׁשְ ָכל ּדֹור, ׁשֶ יֵקי ֱאֶמת ּבְ ּדִ ל ַהּצַ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ַהּסְ

הּוא  ְמַחת ּתֹוָרה, ׁשֶ ִמיִני ֲעֶצֶרת ְוׂשִ ׁשְ ִלים ֶאת ַהּתֹוָרה ּבִ ִמים ְלַהׁשְ ֵאּלּו ַהּיָ ָאנּו עֹוְסִקים ּבְ

ָעה  נֹות. ְוָכל ִמְצוֹות ַאְרּבָ ּוָ ּכַ ּמּוָבא ּבַ ּפּוִרים ּכַ ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ל רֹאׁש ַהּשׁ ּקּון ׁשֶ ָמר ְוַהּתִ סֹוף ּגְ

ָרֵאל.  ִיׂשְ ַתב  ּכְ ְכִתיַבת  ּבִ ָהעֹוְסִקים  ִתיָבה  ַהּכְ יֵדי  ּבִ ִמיָכה  ַהּסְ ְיֵדי  ְלָהִאיר  ַדִים,  ּיָ ּבַ ִמיִנים 

ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְבָקע ָים ַהָחְכָמה  ה, ׁשֶ דֹוׁשָ ל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ים ׁשֶ ְפָרט ַהּכֹוְתִבים ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ ּבִ

ל  ם ְוֵיַדע ּכָ ר ִיְתַקּיֵ ה, ַעד ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ִלּבֹו ְיִדיַעת ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלַהְכִניס ּבְ ל ּכָ ׁשֶ

י ָהָאֶרץ  ל ַעּמֵ ַעת ּכָ ִמין ַאַחר ְנִטיַלת לּוָלב ְלַמַען ּדַ ַסּיְ ּמְ מֹו ׁשֶ ה ְפַעְלּתֹו ְוכּו' ּכְ י ַאּתָ עּול ּכִ ּפָ
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ֲאִויר,  ּבָ ְלמֹוס  ַהּקֻ נּוַעת  ּתְ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְענּוִעים  ְוַהּנִ ְוכּו'.  ָהֱאלִֹקים  הּוא  ה'  י  ּכִ

ִמיִנים  ה  לֹשָׁ ְ ְוַהּשׁ ה.  ַעּתָ ּה  ּבָ ָאנּו עֹוְסִקים  ׁשֶ ְמעֹון'  ׁשִ י  ַרּבִ 'ֲחִדי  )סי' ס"א(  ַהּתֹוָרה  ּבְ ַהּמּוָבא 

ֵדי  ּכְ זַֹהר,  ִתּקּוֵני  ּבְ ַהּמּוָבא  ֻקְלמֹוָסא  ּבְ ָאֲחִזין  ּדְ ִעין  ֶאְצּבָ ג'  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ַהּלּוָלב  ֵאֶצל  ׁשֶ

ַמֲאַמר  ָלֶזה  ְך  ּיָ ְוׁשַ ֱאלִֹהים.  ע  ֶאְצּבַ ּבְ תּוִבים  ּכְ ָהֶאֶבן  לּוחֹות  ְבִחיַנת  ּבִ ַהּתֹוָרה  ִלים  ְלַהׁשְ

ה  ּטֶ ּמַ אֹוַרְיָתא ]ּוִבְגַלל ֶזה ּבַ א ּדְ ַזע ַיּמָ ִאיהּו ֻקְלְמָסא ּבָ יָלְך ּדְ ָקֶנה ּדִ ְך ּבְ ּקּוֵני זַֹהר, ּוְבִגין ּכָ ַהּתִ

בּורֹוָתיו  ֵאי עֹוָלם ּגְ ר ְלָכל ּבָ ַקע ֶאת ַים הּתֹוָרה[. ְוַהּכֹל ְלהֹוִדיַע ּוְלַסּפֵ הּוא קֹוְלמֹוס, ּבָ ָך ׁשֶ ּלְ ׁשֶ

ֵאּלּו,  ים ּכָ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ֹוֵלַח ָלנּו ַצּדִ ּשׁ ָכל ּדֹור ָודֹור, ׁשֶ נּו ּבְ ה ִעּמָ עֹוׂשֶ ְוִנְפְלאֹוָתיו ַוֲחָסָדיו ׁשֶ

ַהּתֹוָרה  ִקּיּום  ְך  ִנְמׁשָ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵאּלּו,  ּכָ ְוִנְפָלִאים  נֹוָרִאים  ּתֹוָרה  י  ִחּדּוׁשֵ ָלנּו  ים  ַגּלִ ּמְ ׁשֶ

ָהְלכּו ִלְפֵני  בֹוד, ׁשֶ ִחיַנת ַעְנֵני ּכָ ה ּבְ ּכָ ִחיַנת ַהּסֻ ַרְך.  ְוֶזה ּבְ ה ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ ּלֶ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתּגַ ׁשֶ

ָצִריְך  זֹאת  ְבִחיָנה  ּבִ ׁשֶ ִלְפֵניֶהם,  ָהֶאֶבן  ַהּלּוחֹות  ִעם  ְוָהָארֹון  ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ְנִסיָעָתם  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ

ן  א ּוַמּתָ ִביל ַמּשָׂ ׁשְ הֹוֵלְך ּבִ ׁשֶ ִעירֹו ּכְ ֶרְך, ֵהן ָרחֹוק ֵהן ָקרֹוב, אֹו ּבְ ּדֶ ְרֵאִלי ֵליֵלְך ּבַ ׂשְ ִאיׁש ַהּיִ

ְכַלל  ן ְצָדָקה ִלְהיֹות ּבִ ְרִויַח ְוִיּתֵ ּיַ ֵדי ׁשֶ ן ּכְ ִריְך ְלַכּוֵ ּצָ אְסט ְוכּו', ׁשֶ גֹון ְלֵבית ַהּפָ ּוַפְרָנָסה, ּכְ

ן אּוַלי  ים ְוכּו'. ְוַגם ָצִריְך ְלַכּוֵ דֹוׁשִ ּתֹוְמֵכי אֹוָרְיָתא ָהעֹוְסִקים ְלהֹוִציא ָלאֹור ְסָפִרים ַהּקְ

ּלּות  ל ִהְתּגַ ים ׁשֶ ת ַהִחּדּוׁשִ ְכִלית, ּוְלהֹוִדיַע לֹו ֵמֲאִמּתַ ר ִעּמֹו ֵמַהּתַ ע ִעם ֵאיֶזה ָאָדם ְלַדּבֵ ִיְפּגַ

ְמָחה  ֶזה. ְוַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ְלׂשִ ה ּבָ ּדֹור ְוכּו', ְועֹוד ֵיׁש ַהְרּבֵ ּבַ יֵקי ֱאֶמת ׁשֶ ל ַצּדִ ַהּתֹוָרה ׁשֶ

יֹוֵתר הּוא  ְמָחה ּבְ ַמר ַהּשִׂ ֵלמּות ּגְ ְמָחֵתנּו. ּוׁשְ ִחיַנת ְזַמן ׂשִ ָמח" ּבְ יִקים ִיׂשְ ִחיַנת "אֹור ַצּדִ ּבְ

ּה ַעל  ֵמַח ּבָ ָידֹו ְוׂשָ ִליִמין ַהּתֹוָרה, ְוָכל ֶאָחד נֹוֵטל ֵסֶפר ּתֹוָרה ּבְ ָאז ַמׁשְ ְמַחת ּתֹוָרה, ׁשֶ ׂשִ ּבְ

"ל.  ְבִחיַנת ַהּנַ ָלַמת ַהּתֹוָרה ּבִ ַהׁשְ ׁש לֹו ּבְ ּיֵ ֶחְלקֹו ׁשֶ

א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה,  דֹוׁש ַהּבָ יֹום טֹוב ַהּקָ ה ּבְ רּו ִמּזֶ "ל ּוְתַדּבְ ל ַהּנַ ָך ְלָהִבין ֵהיֵטב ּכָ ים ִלּבְ ְוׂשִ
ַעל  ֹמַח  ִלׂשְ ְמֹאד  קּו  ְוִתְתַחּזְ ֶהָעַבר,  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ה  ִמּזֶ ְרנּו  ּבַ ּדִ ֶ ּשׁ ַמה  רּו  ְוִתְזּכְ

ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַמִים  ָ ִמּשׁ ְוֵיֶרא ה'  ִקיף  ַיׁשְ ַעד  ֶכם".  ָמֻעּזְ י "ֶחְדַות ה' הּוא  ּכִ "ל,  ַהּנַ ָכל  ּבְ ֶחְלְקֶכם 

ְמָחה  ֱאֶמת. ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ַרְך ּבֶ הּוא ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ַחְסּדֹו ְלהֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ְתׁשּוַקְתֶכם ׁשֶ ּבְ

רּוְך ה'  ן ָרִאיִתי. ּבָ ם ּכֵ ר ּגַ ה, ֶאת ָהֶאְתרֹוג ַהְמֻהּדָ ּכָ ַנף ַהּסֻ יָנַתִים ֵהַרְמנּו ֶאת ּכְ יׁשּוָעתֹו. ּבֵ ּבִ

ִרים, ַאְך ְלֵעת  ְכַלל ְיׁשָ ן ּבִ ם ּכֵ ְהֶיה ּגַ ּנִ ן ׁשֶ ר ה' צּוִרי ְוכּו', ִמי ִיּתֵ י ָיׁשָ יד ּכִ ַהּכֹל ַעל ָנכֹון. ְלַהּגִ

ְמָחה. ֵרי ֵלב ׂשִ ִרים ּוְלִיׁשְ יִקים ְוִליׁשָ ִרים ַעְצֵמנּו ְלַצּדִ ָאנּו ְמַחּבְ ֵמִחים ׁשֶ ה ָאנּו ׂשְ ַעּתָ

ִמיד. יׁשּוָעתֹו ּתָ ֹמַח ּבִ ה ִלׂשְ דֹול ּוְמַצּפֶ זֹון ּגָ ִחּפָ ְבֵרי ַהּכֹוֵתב ּבְ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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"ל ּוְלָכל ֶהָחֵפץ  ל ַהּנַ ם ֶנֱאַמר ּכָ ה ָלֶנַצח. ְלֻכּלָ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
ְבֵרי ֱאֶמת. ֹמַע ּדִ ִלׁשְ

שכג

ַרְך, יֹום א' ֶלְך ְלָך תר"א. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי ֵנרֹו ָיִאיר. ֲאהּוִבי ּבְ

ֶפר, ֶהֱחֵייָת אֹוִתי ְמֹאד. ּוִבְפָרט ַמה  ה לֹוֵמד ַהּסֵ ַאּתָ ַתְבּתָ ׁשֶ ּכָ ֶ י. ַמה ּשׁ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ִעְנַין  ּתֹוָרה "ֱאֹמר ֶאל ַהּכֲֹהִנים" ּבְ ם ּבַ תּוב ׁשָ ּכָ ַמה ׁשֶ ה ַעְצְמָך ּבְ ה ְמַחּיֶ ַאּתָ ֶ ּשׁ

ֵלִאים  ּמְ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ְפָרט ְסָפָריו ַהּקְ ה, ּבִ בֹוא ִליֵדי ַמֲעׂשֶ ּיָ ּמּוד ׁשֶ ְך חֹוַבת ַהּלִ י ּכָ ָדָקה, ּכִ ַהּצְ

ֻעְבּדֹות ְוֵעצֹות טֹובֹות. 

ַהְתָחַלת ַהּתֹוָרה  ה ּבְ יֹום טֹוב ֶהָעַבר ֶהֱחֵייִתי ַעְצִמי ַהְרּבֵ ּבְ ִני ֲחִביִבי, ׁשֶ ִני ּבְ ְרּתַ ַאְך ִהְזּכַ
ְלָחמֹות  ה. ְוָכל ַהּמִ ִפּלָ יק ִהיא ּתְ ּדִ ל ַהּצַ ֵלי ַזִין ׁשֶ ר ַהּכְ ִעּקַ ם ׁשֶ תּוב ׁשָ ּכָ ה ׁשֶ ּמֶ "ל, ּבַ ַהּנַ

י  ַתְבּתִ ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  י  ְרּתִ ְוִהְזּכַ ְוכּו',  ה  ִפּלָ ַהּתְ ְיֵדי  ַעל  ַהּכֹל  ְכּבֹשׁ  ּיִ ׁשֶ ִביׁשֹות  ַהּכְ ְוָכל  ְלֹחם  ּיִ ׁשֶ

ֵלי ִמְלַחְמּתֹו  ל ּכְ ּכָ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ם ַעל ּכָ ֱאַמר ּגַ ּנֶ ּקּוֵטי ֵעצֹות ׁשֶ ַהּלִ ר ּבְ ֶזה. ְוִנְזּכָ י ּבָ ְרּתִ ְוִדּבַ

ה  ה ֲאִני ְמַחּיֶ לֹוֵמנּו ָאז. ְוַגם ַעּתָ י ׁשְ ֶזה ְקָצת ִעם ַאְנׁשֵ י ּבָ ְרּתִ ה ְוכּו', ְוִדּבַ ִפּלָ ְוכּו' הּוא ַהּתְ

ָבר, ֵיׁש  ל ּדָ יר ֵאֶצל ּכָ ְזּכִ ּמַ נּו ַז"ל ׁשֶ ל ַרּבֵ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ׁשֶ ל ָלׁשֹון ְוָלׁשֹון ַהּקָ י ּכָ ֶזה, ּכִ ַעְצִמי ּבָ

ל  ּכָ ים ֶאל ִלּבֹו ׁשֶ ׂשִ ּמֵ ֶזה. ּוִמי ׁשֶ ְרֵאִלי ַלֲעסֹק ּבָ ׂשְ ב ַהּיִ ק ֶאת ַהּלֵ לֹו ּכַֹח ְמֻיָחד ְלעֹוֵרר ּוְלַחּזֵ

ּכַֹח  ִלי  ֵאין  י  ּכִ ְוִאם  ֶזה.  ּבָ ַלֲעסֹק  ֵמָחָדׁש  ִמְתעֹוֵרר  ְוכּו',  ה  ִפּלָ ַהּתְ ְוכּו' הּוא  ּלֹו  ׁשֶ ַזִין  ֵלי  ּכְ

ית  ֵלי ַזִין ִמּבֵ ם הּוא לֹוֵקַח ּכְ ּגַ ׁשּוט, ׁשֶ מֹו ָהִאיׁש ַחִיל ַהּפָ ְך ְוכּו' ֲאָבל ֲהלֹא ֲאִני ּכְ ל ּכָ ִלְלֹחם ּכָ

ִרים  ְוַהּשָׂ ֶלְך  ַהּמֶ כַֹח  ּבְ ְוַהּכֹל  יֹום,  ָכל  ּבְ ְוכּו'  ִמְלָחָמה  ְכִסיֵסי  ּתַ ִלְלֹמד  ּוֻמְכָרח  ֶלְך,  ַהּמֶ

ִלי  ְוֵאין  ַוֲחָזָקה ְמֹאד,  ה  ֲאֻרּכָ ְלָחָמה  ַהּמִ ׁשֶ יֹוֵדַע  ֲאִני  הּוא  ְוֵאיְך ׁשֶ ְוכּו'.  ִדים אֹותֹו  ַהְמַלּמְ

יׁשּוַעת ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו ָהֲעצּוִמים. ְוִאי  י, ְוַגם ֶזה ּבִ ּבּור ּפִ י ִאם ְמַעט ּדִ ֵלי ַזִין ְוכּו' ּכִ ׁשּום ּכְ

ל  ֶזה ֵליַדע ּכָ ם ְצִריִכים ֵליֵלְך ּבָ ֶזה. ְוַגם ַאּתֶ ה ֲאִני ָחָזק ּבָ ּמָ ֶדה ּכַ ֵני ַהּשָׂ ר ְלָבֵאר ַעל ּפְ ֶאְפׁשָ

ה ְלַהֲאִריְך.  ַנאי ַעּתָ ה ֵאין ּפְ ה. ָיֵתר ִמּזֶ תֹו ִמּזֶ ְתִחּלָ ִלּקּוֵטי ֵעצֹות ּבִ ן ּבְ ה, ְוַעּיֵ ֶזה, ְויֹוֵתר ִמּזֶ

ּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ה  ַהְרּבֵ ְרנּו  ּבַ ּדִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעָזָרנּו  ית  ִליׁשִ ׁשְ ה  ֻעּדָ ַהּסְ ֵאֶצל  ֶאְתמֹול 
ְחֶיה ֲעַדִין ָחלּוׁש ְמֹאד ּומּוָטל ַעל  ּיִ ִני יֹוֵסף יֹוָנה ׁשֶ נּו. ּבְ ּלָ ֶהֱחָיה ְמאֹוד ֶאת ּכֻ ׁשֶ

לֹוֵמנּו  י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ ֲעׂשֹות. ָנא ְמֹאד ְלָזֵרז ֶאת ּכָ ָלל ַמה ּלַ ַוי ַרֲחָמָנא ִלְצַלן ְוֵאיִני יֹוֵדַע ּכְ ֶעֶרׂש ּדְ
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ְחֶיה, ְרפּוַאת  ָך ּתִ ֵלָמה, ּוְלִבּתְ ַלח לֹו ְרפּוָאה ׁשְ ַרְך ְיַרֵחם ְוִיׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ לּו ֲעבּורֹו, ְוַהּשׁ ּלְ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ

"ל.  ה ְוַכּנַ ּפֶ א ּבַ י ֵאין ּכֵֹחנּו ֶאּלָ יָעה ּכִ יָעה הֹוׁשִ ֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף ְוכּו'. ַרֵחם ַרֵחם הֹוׁשִ ַהּנֶ

ְרׁשּו ֲחָכֵמינּו ַז"ל 'ַמה ּתֹוַלַעת ֵאין ּכָֹחּה  ּדָ תּוב "ְוָאנִֹכי ּתֹוַלַעת ְולֹא ִאיׁש". ּוְכמֹו ׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

יׁשּוָעתֹו  ּבִ ִלְבטַֹח  ַעְצִמי  ֶאת  ק  ִמְתַחּזֵ ֲאִני  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ְוכּו'.  ָרֵאל'  ִיׂשְ ַאף  ה  ּפֶ ּבַ א  ֶאּלָ

ַחְסּדֹו. ֹמַח ּבְ ְוִלׂשְ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

שכד

ַרְך, יֹום ד' ֶלְך ְלָך תר"א. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה. ּיִ ִני ֲחִביִבי ׁשֶ ֲאהּוִבי ּבְ

ְחֶיה ִלְפָעִמים  ּיִ ִני ׁשֶ ָתב ֶזה ָנחּוץ. ּבְ ׁש, ּומֹוֵסר ּכְ ֵעת ֵאין ְלַחּדֵ ה ּכָ י. ַעּתָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ם  ֵלמּות. ּגַ ׁשְ ּנּוי ְלטֹוָבה, ַוֲעַדִין הּוא ָחלּוׁש, ה' ִיְסָעדֹו ְמֵהָרה ּבִ ֵיׁש לֹו ֵאיֶזה ׁשִ

ה,  ּתֶ ּיֹאַכל ְוִיׁשְ ֶ ל ַמה ּשׁ ְדַבר ה' ַעל ְיֵדי ּכָ ַלח לֹו ְרפּוָאה ּבִ ַרְך ִיׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ י. ַהּשׁ ְלּתִ ֲעָנִבים ִקּבַ

ק אֹוְתָך ְואֹוָתנּו,  ְבִחיַנת "ּוֵבַרְך ֶאת ַלְחְמָך ְוֶאת ֵמיֶמיָך ַוֲהִסירֹוִתי ַמֲחָלה" ְוכּו'. ַוה' ְיַחּזֵ ּבִ

יֵענּו  ְוָעֵתנּו ְויֹוׁשִ ַמע ׁשַ ׁשְ ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ ִדְבֵרי ֵחן ֶוֱאֶמת, ּבְ ַרְך ּבְ יָחֵתנּו ְלָפָניו ִיְתּבָ ה ְלָפֵרׁש ׂשִ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ

מֹו. ְוַיַעְזֵרנּו ְמֵהָרה ְלַמַען ׁשְ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך. ָנָתן ִמּבְ ּדִ

ֵביִתי. ְוֶזה ָסמּוְך  ה ּבְ י ַיֲעקֹב ֲחַתן יּוְדל הּוא ַעּתָ ָהָיה ֲחַתן ַרּבִ ָראִהֶליב ׁשֶ ֶלי ִמּבְ י ֵליּבְ ַרּבִ
ל  עֹוָלם ִעם ּכָ ה ּבָ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ִנים; ִזְכרּו ֵהיֵטב ַמה ּשׁ ּלֹא ָהָיה ּפֹה ָחֵמׁש ׁשָ ֶ א ְלָכאן ַמה ּשׁ ּבָ

ָכל ֵעת  ּבְ ְפָרט  ּבִ ל ֶאָחד  ּכָ ְכָלל, ְוִעם  ּבִ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ּשׁ ָבר ֵריק הּוא ַמה  ּדָ י לֹא  ּכִ ְוֶאָחד,  ֶאָחד 

בֹוֶתיָך. י ה' ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחׁשְ דֹוִלים ַמֲעׂשֵ ּוְבָכל יֹום. ּגְ
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תעז ְּתמִמ ֵב ת י סי ז"

שכה

ָרא תר"א. ם, יֹום א' ַוּיֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחיּו. ּיִ ְחֶיה ְויֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ּיִ ִני ֲחִביִבי ׁשֶ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ְסָפָריו  ּבִ עֹוֵסק  ה  ַאּתָ ׁשֶ ַתְבּתָ  ּכָ ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ְמֹאד  אֹוִתי  ְוֶהֱחֵייָת  ה.  ַעּתָ י  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ
ל  ּכָ ם  ְלַקּיֵ ה ֵליֵלְך  ְזּכֶ ּתִ ׁשֶ נּו  ְיִהי ֵכן ה' ִעּמָ ל ֶחְלִקי ְוכּו'.  ּכָ י ֶזה  ּכִ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ

ָבה"  ה ַלּתֵ ֲעׂשֶ ַהּתֹוָרה )סי' קי"ב( "צַֹהר ּתַ ְרנּו ּבְ ּבַ ת ֶהָעַבר ּדִ ּבַ ה ְוכּו'. ּוְבׁשַ דֹוׁשָ ְבֵרי ּתֹוָרתֹו ַהּקְ ּדִ

ְך ִלְמׁשְֹך ֶאת ַעְצמֹו ֶאל  ֹתֶקף ַהֹחשֶׁ ִריִכין ּבְ ּצְ ר ׁשֶ ה ָלֵאל, ְוָהָיה ֶאְצֵלנּו ָחָדׁש. ְוָהִעּקָ ִהּלָ ּתְ

ֵהר ְמֹאד  ב ְמֹאד ְמֹאד, ְצִריִכין ִלּזָ ְך ְמַסּבֵ ָאז ַהֹחשֶׁ ה, ׁשֶ ִפּלָ ֵעת ַהּתְ ְפָרט ּבְ ָהֱאֶמת, ּוִבְפָרט ּבִ

ה  ַתְבּתָ ַאּתָ ּכָ ֶ ַרְך ְוכּו'. ּוְכִפי ַמה ּשׁ ם ִיְתּבָ ֵ ֱאֶמת, ְוָאז ָיִאיר לֹו ַהּשׁ ּבּור ּבֶ ר ַהּדִ ִלְראֹות ְלַדּבֵ

ּתּוַכל  ֹאֶפן ׁשֶ "ל ּבְ ל ַהּנַ ם ּכָ ֵהר ְלַקּיֵ ֵהר ְוִהּזָ ִני ִהּזָ עֹוֵמד ָסמּוְך ְלַהּתֹוָרה ַהּזֹאת, ָנא ְמֹאד ּבְ

ָעִמים, ַאְך  ה ֲאָלִפים ּפְ דּוק ּוְמֻנּסֶ "ל, ּבָ י ָהֵעָצה ַהּנַ ָנה. ּכִ ַכּוָ ל ּבְ ּלֵ ְך ְלִהְתּפַ ַלֲחטֹף ִמּתֹוְך ַהֹחשֶׁ

ב  ה, ּוְמַסּבֵ ִפּלָ ָכל ּתְ ְך ָעצּום ּבְ ֹחשֶׁ ַעם ּבְ ָכל ּפַ ר ְמֹאד ְמֹאד ּבְ ּבֵ ָבר ִמְתּגַ ַעל ּדָ י ֵכן ַהּבַ ַאף ַעל ּפִ

ה  ּמָ ּכַ ה  ִפּלָ ּתְ ָכל  ּבְ ִלְזּכֹר  ּוְצִריִכין  עּור.  ׁשִ ִלי  ּבְ ה  ַהְרּבֵ לֹות  ְמֻבְלּבָ בֹות  ַמֲחׁשָ ּבְ ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ

ִפי  ֱאֶמת ּכְ ּבּור ּבֶ ר ַהּדִ ל ְלַדּבֵ ּדֵ ּתַ ְלּבּוִלים, ּוְלִהׁשְ ְך ְוַהּבִ "ל ִלְפנֹות עֶֹרף ֵמֹחשֶׁ ָעִמים ֵעָצה ַהּנַ ּפְ

תֹו.  ְתִפּלָ ל ָהעֹוָלמֹות ּבִ ם ּכָ ַקּיֵ ּיְ ָתִחים ְוכּו', ַעד ׁשֶ ַרְך ַהּפְ ם ִיְתּבָ ֵ הּוא, ְוָאז ָיִאיר לֹו ַהּשׁ ֶ ַמה ּשׁ

ְך  ּכָ ל  ּכָ ְך  ב אֹותֹו ַהֹחשֶׁ ִסּבֵ י קֶֹדם  ּכִ ֶרַגע ַאַחת ֵאֶצל ָהָאָדם,  ּבְ ַוֲחַכם. ַהִחּלּוק  ִני  ּבְ ְרֵאה 

ל ָהָאָדם  י ֶזה ּכָ ל ָהעֹוָלמֹות. ּכִ ם ּכָ ּבּור ֱאֶמת ָזָכה ְלַקּיֵ ר ּדִ יְך ַעְצמֹו ְלַדּבֵ ִהְמׁשִ ה ׁשֶ ּוְבֶרַגע ַקּלָ

עּור.  ִלי ׁשִ ִרין ּבֹו הּוא ּבְ ְתּגָ ּמִ רּות ׁשֶ ָכל ֶרַגע. ַאְך ּגֶֹדל ַהִהְתּגָ ל ָהעֹוָלמֹות ּבְ לּוִיים ּבֹו ּכָ ּתְ ׁשֶ

ָבר  י לּוֵלא ּכָֹחם ְוכּו', ּכְ יֵקי ֱאֶמת, ּכִ ַרְך ְרפּוָאה ַעל ְיֵדי ַצּדִ ם ִיְתּבָ ֵ ים ָלנּו ַהּשׁ ָבר ִהְקּדִ ַאְך ּכְ

ן  ְלַעּיֵ ל זֹאת ָראּוי ָלנּו  ּכָ לֹום. ַאְך ַאֲחֵרי הֹוִדיַע ֱאלִֹקים ָלנּו ֶאת  ְוׁשָ ָהָיה ַחס  ֶ ּשׁ ָהָיה ַמה 

מּוָעה  ׁשְ ּבִ ְנּתָ ֲעָצַמי  ַ ּשׁ ּדִ ֹאד  ֱאֶמת. ּוַמה ּמְ ְבֵריֶהם ּבֶ ּדִ ם  ָכל ֵעת ְלַקּיֵ ְוַלְחּתֹר ּבְ ִדְבֵריֶהם,  ּבְ

ְהֶיה  ּיִ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ הּו ַהּשׁ ן ְיַזּכֵ י ַיֲעקֹב ֵנרֹו ָיִאיר ָיָצא ְלֵחרּות. ּכֵ ל ְיִדיֵדנּו ַרּבִ ָאִחיו ׁשֶ טֹוָבה, ׁשֶ

א ְוכּו'. ן חֹוִרין ֶאּלָ י ֵאין ְלָך ּבֶ ֱאֶמת, ּכִ י ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ּבֶ ן חֹוִרין ֲאִמּתִ ּבֶ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך. ָנָתן ִמּבְ ּדִ

ה  ִהּלָ ּתְ ְקַצת,  ת  ּיִ ּבַ ּבַ ְוהֹוֵלְך  ּנּוי ְלטֹוָבה  ׁשִ ָהָיה לֹו  ָלֵאל  ה  ְתִהּלָ ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ יֹוָנה  יֹוֵסף  ִני  ּבְ
ָראּוי  ּכָ ַרּבֹו  ְלֵבית  ֵליֵלְך  ְמֵהָרה  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ֵלמּות  ִבׁשְ ְלַסֲעּדֹו  ַרֲחָמיו  ּבְ יֹוֵסף ה'  ָלֵאל, 

ִלּמּודֹו ֵהיֵטב ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ם ּבְ ְוַיֲעסֹק ּגַ
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שכו

ָרה תר"א. י ׂשָ ַרְך, יֹום ד' ַחּיֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ים ְוָכל טּוב. לֹום ְוַחּיִ ֵני ֵביתֹו ׁשָ ִני ֲחִביִבי ְוָכל ּבְ ַלֲאהּוִבי ּבְ

ְקָך ְוִיְסָעְדָך  ַרְך ְיַרֵחם ָעֶליָך ִויַחּזֶ ם ִיְתּבָ ֵ ה ְזהּוִבים, ַהּשׁ ָ ְך ֲחִמּשׁ י ִעם ַהּסַ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
עֹוֵסק  ה  ַאּתָ ֶ ּשׁ ּוַמה  יָך.  ַחּיֶ ְיֵמי  ל  ּכָ טֹוִבים  ים  ּוַמֲעׂשִ ה  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ַלֲעסֹק 

יל  ְרּגִ ּתַ י ׁשֶ יָך ָלֶנַצח. ְוִנְכַסְפּתִ י ִהיא ַחּיֶ ֵעיַני ְמֹאד ְמֹאד ּכִ ֶדר, ָיָקר ּבְ ּסֵ ים ּכַ דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ ּבִ

ה ֵליֵלְך  ְזּכֶ ּתִ ר ׁשֶ ֶהם. ְוָהִעּקָ ׁש ּבָ ַרְך ְלָבֵאר ּוְלַחּדֵ ם ִיְתּבָ ֵ ִני ַהּשׁ ּכַ ּזִ ה ׁשֶ ּמֶ ם ּבַ ַעְצְמָך ַלֲעסֹק ּגַ

ר,  ה ָהִעּקָ ּזֶ ָמּה ְוכּו'. ׁשֶ ְמָרּה ְוַלֲעׂשֹוָתּה ּוְלַקּיְ ה ְלׁשָ ְזּכֶ ּתִ ל ּתֹוָרה, ַעד ׁשֶ ל ִעם ּכָ ּלֵ ֶהם ְלִהְתּפַ ּבָ

ה טֹוָבה.  ה ּוְנֻקּדָ ָכל ְנֻקּדָ ְמָחה ּבְ ׂשִ ק ּבְ ה טֹוב ְלהֹודֹות ַלה' ַעל ֶהָעָבר, ּוְלִהְתַחּזֵ ְלֵעת ַעּתָ

ֲעֻמּקֹות  ְלֵעצֹות  ה  ֵאּלֶ ּכָ ּוְקדֹוׁשֹות  ְיָקרֹות  ִלְרפּואֹות  ה  ֵאּלֶ ּכָ ְלאֹורֹות  ִכינּו  ּזָ ֶ ּשׁ ַמה  ְפָרט  ּבִ

ם,  ֵ ֶזה. ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ י ּבָ ִלּבִ ר ּבְ ִני ֲחִביִבי ֵחֶלק ֵמֶאֶלף ּוְרָבָבה ֵמֲאׁשֶ ה, ָמה ֹאַמר ְלָך ּבְ ֵאּלֶ ּכָ

ה  ַקּוֹ ְוכּו',  ה  ְתִפּלָ ּבִ ה  ְוַתְרּבֶ ֶהם,  ּבָ ַאְרנּו  ּבֵ ׁשֶ ה  ּוַבּמֶ ים  דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ ּבִ ִלּמּוְדָך  ה  ְרּבֶ ּתַ ׁשֶ ּכְ

ת  תֹו, ּוְגֻדּלַ ֻדּלָ ה ֶאֶפס ָקֶצה ִמּגְ עֹוָלם ַהּזֶ ם ּבָ ִבין ּגַ תֹוָרתֹו, ְוָאז ּתָ ח ְלָבְבָך ּבְ ְפּתַ ּיִ יִתי ַלה' ׁשֶ ִקּוִ

ה  ְזּכֶ ה ּתִ ַרְך. ְוָיֵתר ִמּזֶ ת ּבֹוְרֵאנּו ִיְתּבָ ֻדּלַ ר ַעל ְיֵדי ֶזה ְיכֹוִלין ְלָהִבין ּגְ ה, ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ּתֹוָרתֹו ַהּקְ

ֶלָעִתיד ָלבֹוא ְוכּו'.

ן ִלְפרֹס  ם ּכֵ ָראּוי. ְוִאם ִיְרֶצה, יֹוִסיף ּגַ ָלֵחהּו ּכָ ֶרת ְלַאִקיְרַמאן ְוִיׁשְ ל ָרצּוף ּפֹה ִאּגֶ ִויַקּבֵ
ל  ּכָ י  ּכִ ין.  ּדֵ ִמן  ין  ּדֵ לּו  ַקּבְ ּתְ ְלַמַען  ּבֹו,  ִמּלִ ָבִרים  ּדְ ְוִלְכּתֹב ָלֶהם ֵאיֶזה  לֹוָמם  ׁשְ ּבִ

ין  ּבֵ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ רֹות ּדִ ם ַרק ֵמִאּגְ ְרׁשָ ם ׁשָ ּלָ ה ָלֶזה, ּכֻ ה ָלֶזה ּוִמּזֶ עֹוָלם ִמּזֶ רֹות ַההֹוְלִכים ּבָ ָהִאּגְ

ֵאלֹות  ׁשְ ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ַהּתֹוָרה.  ֵטי  ּפְ ּוִמׁשְ ִדיֵני  ּבְ ּוְתׁשּובֹות  ֵאלֹות  ׁשְ גֹון  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ

ץ ּוְלעֹוֵרר ּוְלַיֵעץ  ק ּוְלַאּמֵ ל ִקּיּום ַהּתֹוָרה, ְלַחּזֵ דֹוׁש ׁשֶ ִלּמּוד ַהּקָ ּוְתׁשּובֹות ּוֵבאּוִרים ְוכּו' ּבְ

ן  בֹוב, ַעל ּכֵ ל ֵאיֶזה ְיִדיָעה ִמּלְ י ְמֹאד ְלַקּבֵ ם ִנְכַסְפּתִ ְלטֹוב ֶאת ֵלב ֲחֵברֹו ְוַתְלִמיָדיו ְוכּו'. ּגַ

אֹו  ִהיְרץ  ַיֲעקֹב  י  ְלַרּבִ ִלְבָראד  ָחְכָמְתָך  ּבְ ִלְכּתֹב  ְרֶאה  ּתִ ְיִדיָעה,  ׁשּום  ְלָך  ֵאין  ֲעַדִין  ִאם 

ה  ֲעׂשֶ ֵבנּו ּוַמה ּנַ לּו ִמְכּתָ יב ִאם ִקּבְ ִנים ָהָיה ָלֶהם ְלָהׁשִ ל ּפָ ַעל ּכָ ה, ׁשֶ ם ַמה ּזֶ ׁשָ ִלְלבֹוב ְלַבּקְ

ֲעֵדנּו  ה ַעד ֵאין ֵחֶקר. ה' ַיְתִחיל ְוִיְגֹמר ּבַ י ַרב הּוא ָהֵעֶסק ַהּזֶ ֶזה ּכִ ל ּבָ ֵ ם. ָנא ְלַבל ִיְתַרּשׁ ׁשָ

ן ְיִהי ָרצֹון. ְלטֹוָבה ָאֵמן ּכֵ

ה ִליׁשּוָעה. ַצּפֶ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמְ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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ָאז  אְקטֹוִרים  ִמּדָ ֹמר אֹוָתּה  ְוִיׁשְ ְחֶיה,  ּתִ ְלזּוָגְתָך  ֵלָמה  ׁשְ ַלח ְרפּוָאה  ִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ
ַמִים. ָ ֵלָמה ִמן ַהּשׁ ל ְרפּוָאה ׁשְ טֹוב ָלּה, ּוְתַקּבֵ

ְוֹתאַמר לֹו  ָיִאיר.  ֵנרֹו  ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ ִליִדיִדי  ּוִבְפָרט  לֹוֵמנּו.  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ְלָכל  לֹום  ׁשָ ּבְ ְוִיְפֹרס 
ַוה'  ָיִאיר,  ֵנרֹו  ָאִחיו  ְיׁשּוַעת  ַעל  ּתֹוָדה  ן  ָקְרּבַ ְמקֹום  ּבִ ְלֹפה  ָלבֹוא  לֹו  ָראּוי  ׁשֶ

ת  ֻאּלַ ֵלָמה ִויֵתָרה ּוְגדֹוָלה ִמּגְ ה ׁשְ ֻאּלָ הּוא ּגְ ַרת ְוַדֲחקּות ַנְפׁשֹו, ׁשֶ יַע אֹותֹו ְלָגֳאלֹו ִמּצָ יֹוׁשִ

ר ָהַרֲחָמנּות  י ִעּקַ ְצִחי. ּכִ ְכִליתֹו ַהּנִ ל ַעל ּתַ ּכֵ ֱאֶמת ְלִהְסּתַ ים ִלּבֹו ֵהיֵטב ּבֶ ׂשִ ּמֵ ָאִחיו, ְלִמי ׁשֶ

י ה' הּוא ָהֱאלִֹקים,  ּכִ ָכל יֹום  ּבְ ְלָבבֹו ֵהיֵטב  ּבִ ַנְפׁשֹו, ָלַדַעת  י ַעל  ַעת ָהֲאִמּתִ ַהּדַ ְלָהִאיר 

ה ַעל ְיֵדי ֶזה  ְזּכֶ ּיִ י ה' הּוא ָהֱאלִֹקים ְוכּו'. ַעד ׁשֶ בָֹת ֶאל ְלָבֶבָך ּכִ ם ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ ְלַקּיֵ

ֵרי  ַאׁשְ ִלְצַלן.  ַרֲחָמָנא  לּות  ְוַהּגָ אֹוי  ּשׂ ַהּמַ ר  ִעּקַ ֵהם  ׁשֶ ָגִמים,  ְוַהּפְ ָהֲעוֹונֹות  ל  ִמּכָ ָלֵצאת 

לֹו  ַהְידּוִעים  ָהְרפּואֹות  ְיֵדי  ַעל  ּוְלַסֲעָדּה  ְלָתְמָכּה  תֹו,  ְוֻחְלׁשָ ַנְפׁשֹו  ּלּות  ּדַ ֶאל  יל  ּכִ ַמׂשְ

ַהּיֹוְדִעים  ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ אְקטֹוִרים  ְוַהּדָ ְלָהרֹוְפִאים  ה  ַהֲחלּוׁשָ ַנְפׁשֹו  ִעם  ְוִלְנסַֹע  ָבר,  ִמּכְ

ֶכל ִנְפָלא ְוָעֹמק ָעֹמק  ׂשֵ ֶזה ֵהיֵטב ֵהיֵטב ּבְ ֱאֶמת, ּוְבִקיִאים ּבָ ֶזה ּבֶ אֹוָתּה ָהעֹוְסִקים ּבָ ְלַרּפְ

ן  ּכֵ ֱאֶמת ָאֵמן  ּבֶ ְרצֹונֹו  ּכִ ה ִלְהיֹות  ִנְזּכֶ נּו, ֲעֵדי  ּלָ ּכֻ ִיְסָעֵדנּו ְוֶאת  ַמן ְוכּו'. ה'  ְוַהּזְ ִפי ָהֵעת  ּכְ

ְיִהי ָרצֹון.

"ל. ָנָתן ַהּנַ

ִרי קֶֹדׁש מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר, ֶנֶכד ֲאדֹוֵננּו  ִתיק ּפְ ִני ַהּוָ לֹום ְיִדיִדי ָהַרּבָ ׁשְ ְוִתְפֹרס ּבִ
ם ֵאָליו  ּגַ ִבי ֶזה. ְוֹתאַמר לֹו ׁשֶ יק ִלְבָרָכה. ְוִתְקָרא ִעּמֹו ִמְכּתָ נּו ֵזֶכר ַצּדִ מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

א  ה ַהּבָ ֲחֻנּכָ ִנים ּבַ ל ּפָ ְהֶיה ּפֹה ַעל ּכָ ּיִ קֹו ׁשֶ ה ְוֵאין ָצִריְך ְלָכְפָלם. ּוְתַחּזְ ָבִרים ֵאּלֶ ֶנֶאְמרּו ּדְ

ם. ֵ י ַנְחָמן ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ה ַעל ְיֵדי ַרּבִ ַעל ּפֶ ְבֵרי ֱאֶמת ּבְ ַלח לֹו ּדִ ה ֶאׁשְ ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ְוָיֵתר ִמּזֶ

שכז

ם, יֹום ד' ּתֹוְלדֹות תר"א לפ"ק. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

יֹוְצֵאי  ל  ּכָ ִעם  ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ִיְצָחק  ָהַרב  ְוכּו' מֹוֵרנּו  ִני  ָהַרּבָ ֲחִביִבי  ִני  ּבְ ֲאהּוִבי  ִלְכבֹוד  ַרב  לֹום  ׁשָ

ְחיּו. ּיִ ֲחָלָציו ׁשֶ

ה ׁשֹוֵקד ַעל  ַאּתָ ֹמַע ׁשֶ ִכיִתי ִלׁשְ ּזָ ֶ ְפָרט ַמה ּשׁ י ַהּיֹום ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת; ּבִ ְלּתִ בֹו ִקּבַ ִמְכּתָ
ְמַעט  ם  ְלַקּיֵ ְלַהְתִחיל  ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ֲעָמִלי  ל  ִמּכָ ֶחְלִקי  ֶזה  ים.  דֹוׁשִ ַהּקְ ְסָפָריו 
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ִני ַוֲחַזק  ְרצֹונֹו ַהּטֹוב. ֲחַזק ּבְ ֵלמּות ּכִ ׁשְ ם זֹאת ּבִ ה ְלַקּיֵ ְזּכֶ ּנִ ן ׁשֶ ם ְלָבֶניָך" ְוכּו'. ִמי ִיּתֵ "ְוהֹוַדְעּתָ

ַח  ּמֵ ר ְלׂשַ ָך. ְוִתְתַאּזֵ ים טֹוִבים, ְוֶחְדַות ה' ִיְהֶיה ָמֻעּזְ ה ּוַמֲעׂשִ ָכל יֹום ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ְלהֹוִסיף ּבְ

י ֶזה עֹוֶלה ַעל ַהּכֹל. ּתּוַכל ּכִ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ָך ּבְ ַנְפׁשְ

יַע ִלי ֵאיֶזה  ִנים ִהְתִחיל ְלַהּגִ ל ּפָ ַעל ּכָ י, ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת ׁשֶ ְלּתִ ָקא[ ִקּבַ ּתְ ִוויְטיל ]ַהּפִ ַהּקְ
ִבים  ִמְכּתָ עֹוד  ְלהֹוִסיף  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ה  ַעּתָ ְלֵעת  ם.  ָ ִמּשׁ הּוא  ׁשֶ ל  ּכָ ְיִדיָעה 

ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְלטֹוָבה.  ְיִדיָעה  ם  ָ ִמּשׁ יַע  ַיּגִ אּוַלי  ָיִמים,  ֵאיֶזה  עֹוד  ין  ְלַהְמּתִ ְוַהֶהְכֵרַח  ם,  ְלׁשָ

דֹול ְוַעד ָקָטן,  ָכל ָהֲעָסִקים ִמּגָ ּבְ קּום. ּוְכָבר ָיַדְענּו ׁשֶ ִנְתַיֵעץ ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג, ַוֲעַצת ה' ִהיא ּתָ

ֶזה  ֵעֶסק ּכָ ְפָרט ּבְ ַמִים, ּבִ ָ ּשׁ ּבַ י ִאם ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ֵען ּכִ ָ גּוף ָוֶנֶפׁש ּוָממֹון, ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ ּבְ

ִיְגֹמר  הּוא  ִהְתִחיל  הּוא  ָודֹור,  ְלדֹור  ִלּבֹו  בֹות  ַמְחׁשְ ר  ֲאׁשֶ ַהְיׁשּועֹות  ַעל  ּבַ ְוכּו'.  ַהּנֹוֵגַע 

י ָעֶליָך ֵעיֵנינּו. ה ּכִ ֲעׂשֶ ֲעֵדנּו ְלטֹוָבה, ַוֲאַנְחנּו לֹא ֵנַדע ַמה ּנַ ּבַ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

שכח

ֵצא תר"א לפ"ק. ם, אֹור ְליֹום ב' ַוּיֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ר ָלֶזה  בֹוב ֲאׁשֶ ֵעיַני ִמּלְ ָקר ּבְ ב ַהּיָ ְכּתָ ִוד ִעם ַהּמִ י ּדָ י, ֶאָחד ַעל ְיֵדי ַרּבִ ְלּתִ ֶביָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ה  ן ַיֲחֹמל ה' ְוַיֲעׂשֶ ר ֲעָזָרנּו ַעד ּכֹה. ּכֵ ם ֲאׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ ה, ּבָ יִתי ַהְרּבֵ יִתי ְוִקּוִ ִצּפִ

י  ְלּתִ ם ַהּיֹום ִקּבַ ְרצֹונֹו ְוִכְרצֹון ְיֵרָאיו ְוכּו'. ּגַ ֵלמּות, ּכִ ׁשְ מֹו ְוַיַעְזֵרנּו ִלְגֹמר ָהֵעֶסק ּבִ ְלַמַען ׁשְ

רּוְך ה'  ה, ַרק ּבָ יִתי ֵריָקן ַעּתָ י ּבֵ מֹוֲעדֹו ּוִבְזַמּנֹו. ּכִ אּו ּבְ ּבָ ָרה ְזהּוִבים ׁשֶ ְך ֲעׂשָ בֹו ִעם ַהּסַ ִמְכּתָ

י ַהּפּוִדיֶלי ]ֻקְפַסת ַהחֹוֶתֶמת[  ְלּתִ ם ִקּבַ ְפָלא; ּגַ ַחְסּדֹו ַהּנִ אי לֹא ַיֲעזֹב אֹוִתי ּבְ יֹום יֹום, ּוְבַוּדַ

ה  ֵלָמה ֵמֵאת ה'. ְוִתְזּכֶ ָך ׁשְ ְרּתְ ּכֻ ָעְלָך ּוְתִהי ַמׂשְ ם ה' ּפָ ּלֵ ֵעיַני. ְיׁשַ ְוַהֲחִתיָמה. ְוַהּכֹל ָיָקר ּבְ

ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ָלֶנַצח.  ׂשִ ְלֵתי ַהּתֹוָרה ַוֲעבֹוַדת ה' ּבְ קֹד ַעל ּדַ ִלׁשְ

י  ים, ּכִ דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ ָך ּבִ ה ַנְפׁשְ ה ְמַחּיֶ ַאּתָ ה ּכֹוֵתב ׁשֶ ר ַאּתָ ָכל ֵעת ֲאׁשֶ ֵעיַני ּבְ ָקר ּבְ ּוַמה ּיָ
ין  ְמַחּיִ ַתְבּתָ ֵהם  ּכָ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ יֹוֵתר  י  ּכִ ְוכּו',  ֶהם  ּבָ ַוֲהֹפְך  ֶהם  ּבָ ֲהֹפְך  י.  ָחַפְצּתִ ה  ֵאּלֶ ּבְ

ה  ּמָ ּכַ ַיַחד  ְלִהְתַוֵעד  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ן  ִיּתֵ ִמי  ֵער.  ְלׁשַ ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ְסָיא.  ּוְבִאְתּכַ ְלָיא  ִאְתּגַ ּבְ ה  ַהְרּבֵ
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ר  ְלַדּבֵ ַעת,  ַהּדַ ח  ֶהּסַ ּבְ אֹוָתנּו  עֹוֵזר  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ים  ִעּתִ ה  ּמָ ּכַ ֵיׁש  י  ּכִ ָנה.  ׁשָ ּבְ ָעִמים  ּפְ

ְלָתה  ֶפׁש ְוכּו'. ּוְמֹאד ּכָ ְכָרִחים ְמֹאד ְלַחּיּות ְוִקּיּום ַהּנֶ יחֹות ִנְפָלאֹות ְונֹוָראֹות ַהּמֻ ְוָלׂשּוַח ׂשִ

ם ֶאל ָהֱאֶמת,  ָ ִמּשׁ ּתֹוֵקק  ִמׁשְ ה  ַאּתָ ֶ ּשׁ ַאְך טֹוב טֹוב ַמה  ְמָעם,  ְלׁשָ ן  ּכֵ ם  ּגַ ה  ְזּכֶ ּתִ ׁשֶ י  ַנְפׁשִ

ָאָדם  ְלָכל  ָלֶנַצח  ל טּוב  ִמּכָ לּוִלים  ַהּכְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְסָפָריו  ּבִ ַעְצְמָך  ה  ְמַחּיֶ ה  ַאּתָ ׁשֶ ּוִבְפָרט 

נֹוָרָאה  ּתֹוָרה  יְך  ְלַהְמׁשִ ָיֵמינּו  ּבְ ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ֵרינּו  ַאׁשְ ְוכּו'.  ֵעת  ּוְבָכל  א  ְרּגָ ּדַ ָכל  ּבְ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ

ֲעֵדנּו ְלטֹוָבה. ה. ַוה' ִיְגֹמר ּבַ ְקָוֵתנּו ְוִקּיּוֵמנּו ַעּתָ ל ּתִ ר ִהיא ּכָ זֹאת ֲאׁשֶ ּכָ

ַעְדָך. יר ּבַ ִמיד ּוַמְעּתִ לֹוְמָך ּתָ ְבֵרי ָאִביָך ַהּדֹוֵרׁש ׁשְ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

לֹוֵמנּו. י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

שכט

ַלח תר"א. ׁשְ ם, יֹום א' ַוּיִ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

מֹוֲעדֹו ּוִבְזַמּנֹו,  ה ָלֵאל ּבְ ִהּלָ יַע ּתְ ִהּגִ ֶסף. ְוִאם ׁשֶ ל ּכֶ ְך ֶאָחד רּוּבַ ְבָך ִעם ַהּסַ י ִמְכּתָ ְלּתִ ִקּבַ
ל  ְלַקּבֵ ָעַלי  ה  ָקׁשֶ ֶזה  ל  ּכָ ִעם  ְוכּו',  ָעְלָך  ּפָ ה'  ם  ּלֵ ְיׁשַ ְלָפְרָטּה,  ֵביִתי  ּבְ ֵאין  י  ּכִ

ַעְצִמי  ה נֹוֵתן ִלי יֹוֵתר ִמּכֲֹחָך. ְוֵאיִני יֹוֵדַע ּבְ ַאּתָ ֶ את ַמה ּשׁ ֵבד ָעַלי ָלׂשֵ י ּכָ ְך, ּכִ ל ּכָ ָך ּכָ ֵמִאּתְ

ֹאֶפן  ּבְ ֶזה  ּבָ ר  ְלַדּבֵ ּפֹה, אּוַלי נּוַכל  ְהֶיה  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ְוִאם  ה.  ִמּזֶ ְלָך  ִלְכּתֹב  ֵאיְך 

ֱאֶמת. ַרְך ּבֶ ם ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ה ְלַקּיֵ ְזּכֶ ּתִ ָבִרים ׁשֶ ָכל ַהּדְ ת ָהֱאֶמת ּבְ ה ִלְנֻקּדַ ְזּכֶ ּתִ ׁשֶ

ַעְצִמי  ם ּבְ ּגַ ֶזה ׁשֶ ֵעֶסק ּכָ ְפָרט ּבְ ר ְלַהֲאִריְך, ּבִ ָתב ֶזה ִאי ֶאְפׁשָ ּוַמֲחַמת ְנִחיַצת מֹוֵסר ּכְ
ֵאיְך  י  ּכִ ֶזה.  ּבָ ה  ַהְרּבֵ ָך  ְעּתְ ּדַ ל  ַבְלּבֵ ּתְ ה ַאל  ַעּתָ ֶזה ְלֵעת  ּבָ ְלַיֶעְצָך  יֹוֵדַע  ֵאיִני 

ה ָצִריְך  ַאּתָ ֶ ָכל ַמה ּשׁ יֲעָך ּבְ ֹתם ְלָבְבָך ְויֹוׁשִ אי ֶזה טֹוב יֹוֵתר ֵמַהּכֹל, ַוה' ִיְרֶאה ּבְ ַוּדַ הּוא ּבְ ׁשֶ

ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ָחֵסר ְלָך ּבְ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ן ּבְ ּקֵ ע ּוְלִהְתּתַ ׁשַ ְלִהּוָ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך, ָנָתן ִמּבְ ּדִ
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של

ב תר"א. ׁשֶ יֹום א' ַוּיֵ

ִני ֲחִביִבי. ּבְ

י ַיֲעקֹב ִהיְרץ ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת. ְוֵאין  ָקא[ ֵמַרּבִ ּתְ ִוויְטיל ]ַהּפִ ה ִעם ַהּקְ י ַעּתָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ְוַלה'  ָלבֹוא,  ים  ְמׁשִ ְמַמׁשְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ה  ֲחֻנּכָ ְיֵמי  ה  ְוִהּנֵ ְלהֹוִדיֲעָך.  ָבר  ּדָ ל  ּכָ

ה  ת ֲחֻנּכָ ַ נּו ִלְקֻדּשׁ ַרְך ְיַזּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ ר; ַהּשׁ ִנים ְנַדּבֵ ה ְלִהְתַוֵעד ַיַחד ּוָפִנים ֶאל ּפָ ְזּכֶ ּנִ ְקָוה ׁשֶ ַהּתִ

ל ּדֹורֹות ְוכּו'. דֹוׁש ָעֵלינּו ְוַעל ּדֹורֹוֵתינּו ְוַעל ּכָ ַעת ַהּקָ יְך ַהּדַ ְלַהְמׁשִ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך. ָנָתן ִמּבְ ּדִ

שלא

ה תר"א. ם, יֹום א' זֹאת ֲחֻנּכָ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ּבְ

ָהָיה ִלי  ַער ׁשֶ ִתי ְמֹאד. ְוֹגֶדל ַהּצַ ֵעת ִטְרּדָ ֵני ְזהּוִבים ּבְ ְ ה ִעם ַהּשׁ י ַעּתָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
י ַצַעְרָך הּוא ַצֲעִרי, ּוְבָכל ָצָרְתָך ִלי ָצר,  ַעְצְמָך. ּכִ ְבָך ּתּוַכל ְלָהִבין ּבְ ְכּתָ ִמּמִ

ה  ּמָ ׁש ְלָך ִלְכּתֹב ַעל ּכַ ּיֵ ְבָך ׁשֶ ִמְכּתָ ַתְבּתָ ּבְ ּכָ ֶ יַע ְמֵהָרה. ְוַגם ַמה ּשׁ ַרְך ְיַרֵחם ְויֹוׁשִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ם  ֵ ָלנּו ַהּשׁ ים  ָבר ִהְקּדִ ּכְ י ֶאת ַמְכאֹוֶביָך. ַאְך  ָיַדְעּתִ י  ּכִ ֲאִני ֵמִבין ֵמָרחֹוק,  ]ִגְליֹונֹות[  ּבֹוִגין 

א אֹוְתָך ְוֶאת  ֶזה. הּוא ִיְרּפָ ִכינּו ֵליַדע ֵמרֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ּכָ ּזָ ֶ ה, ַמה ּשׁ ּכָ ַרְך ְרפּוָאה ַלּמַ ִיְתּבָ

ַלח לֹו ְמֵהָרה  ְנָך ְיִדיִדי ְוִיׁשְ ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות, ִויעֹוֵרר ַרֲחָמיו ַעל ּבִ ַגׁשְ ֵלָמה ּבְ נּו ְרפּוָאה ׁשְ ּלָ ּכֻ

ָרֵאל.  ִיׂשְ חֹוֵלי  ָאר  ׁשְ תֹוְך  ּבְ ַהּגּוף  ּוְרפּוַאת  ֶפׁש  ַהּנֶ ְרפּוַאת  ַמִים,  ָ ַהּשׁ ִמן  ֵלָמה  ׁשְ ְרפּוָאה 

ֹמַע  ה ַלה' ִלׁשְ ָלל. ַוֲאִני ְמַקּוֶ ר ְלַהֲאִריְך ּכְ ָלל, ִאי ֶאְפׁשָ ה ּכְ י ְצלּוָלה ַעּתָ ְעּתִ ֵאין ּדַ ּוֵמֲחַמת ׁשֶ

ן ְיִהי ָרצֹון. ִנים טֹובֹות ָאֵמן ּכֵ ְחֶיה ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ ּיִ ְנָך ׁשֶ ְמֵהָרה ַהּטֹוב ִמּבִ

ה ִליׁשּוָעה. ַעְדָך ּוְמַצּפֶ יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ָלל ְוכּו'. דֹול ה' ְוֵאין יֹוְדִעין ּכְ י ּגָ ח ּכִ ּכַ ׁשְ ְוַאל ּתִ
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שלב

ׁש תר"א. ּגַ ם, יֹום ד' ַוּיִ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ְבָך,  ה ְמֹאד ְלִמְכּתָ ֶרַגע ַהּקֹוֶדֶמת ָהִייִתי ְמַצּפֶ י ּבָ ה ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת, ּכִ י ַעּתָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ה  ְחֶיה. ּוְלֵעת ַעּתָ ּיִ ֵלָמה ְלִבְנָך ׁשֶ ַלח ְרפּוָאה ׁשְ יעֹו ְמֵהָרה ְוִיׁשְ ּיֹוׁשִ יִתי ַלה' ׁשֶ ְוִקּוִ

יַע  ַרְך מֹוׁשִ ה' ִיְתּבָ ָעִמים ׁשֶ ה ּפְ ּמָ ָך רֹוֶאה ּכַ ר. ְוִהּנְ ֶאְפׁשָ ָכל ַמה ּדְ ָך ּבְ ח ַנְפׁשְ ּמַ ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְוׂשַ

ָתב  ע ְלָך. ּוֵמֲחַמת ְנִחיַצת מֹוֵסר ּכְ ה ַלה' ְויֹוׁשַ ה ָלנּו ָחִליָלה. ַקּוֵ ִמיד, ְולֹא ַכֲחָטֵאינּו עֹוׂשֶ ּתָ

ר ְלַהֲאִריְך. ֶזה ִאי ֶאְפׁשָ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך. ָנָתן ִמּבְ ּדִ

שלג

ֶרְסֶלב. ֵטֵבת תר"א לפ"ק ּבְ ָרה ּבְ ם, יֹום א' ֲעׂשָ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ְוֶהֱחִייַתִני  ְוכּו'.  ָעְלָך  ּפָ ה'  ם  ּלֵ ְיׁשַ ֶסף,  ּכֶ ל  רּוּבַ ֲחִצי  ְך  ַהּסַ ִעם  ה  ַעּתָ י  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ
י  ּנּוי ְלטֹוָבה ְלִבְנָך הּוא ֶנְכּדִ ה ְלֵאל ַחי, ָהָיה ׁשִ ִהּלָ ּתְ ַתְבּתָ ׁשֶ ּכָ ֶ ְדָבֶריָך, ַמה ּשׁ ּבִ

ל  ֹמַח ּבֹו ִעם ּכָ ַנַחת ְוִלׂשְ לֹו ּבְ ה ְלַגּדְ ֵלמּות, ְוִיְזּכֶ ׁשְ ַרְך ִיְגֹמר ְרפּוָאתֹו ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ְחֶיה. ַהּשׁ ּיִ ׁשֶ

ִנים  ים טֹוִבים ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ ה ּוְלַמֲעׂשִ ֵלם ְלתֹוָרה ּוְלֻחּפָ טֹוב ּוִבְנִעיִמים, ִויַגּדְ ְחיּו ּבְ ּיִ ָניו ׁשֶ ּבָ

ן ְיִהי ָרצֹון. טֹוִבים, ָאֵמן ּכֵ

ִצְדָקתֹו  ּבְ ַיְנֵחִני  י ְלאּוַמאן. ה'  ְלַדְרּכִ יֹום ָמָחר  ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ִלְנסַֹע ִאם  י  ַדְעּתִ ּבְ ְוִהּנֵה 
ה ָלֵאל ָהיּו ָלנּו אֹוְרִחים  ַרְך ְלַבד. ּוְתִהּלָ י ֲאִני סֹוֵמְך ָעָליו ִיְתּבָ ר, ּכִ ֵלי יֹשֶׁ ְבַמְעּגְ

ה ָלֵאל  ִהּלָ ְרנּו ּתְ ּבַ דֹוִלים ּדִ ָרה, ּוַבֲחָסָדיו ַהּגְ י ֲעׂשָ ת קֶֹדׁש ֶהָעַבר יֹוֵתר ִמּבֵ ּבַ ֲהגּוִנים ַעל ׁשַ

ְמַחת ה'  ׂשִ א ֶאת ַרְגֵליֶהם, ְוָרְקדּו ּבְ ב ָנׂשָ ַהּלֵ ַחְסּדֹו ַעד ׁשֶ ַמְחנּו ּבְ ה, ְוׂשָ ְבֵרי ֱאֶמת ַהְרּבֵ ּדִ

ֵעת,  ָכל  ּבְ נּו  ִעּמָ ה  עֹוׂשֶ ַרְך  ִיְתּבָ הּוא  ׁשֶ ֲחָסָדיו  ְוִנְפְלאֹות  ה'  י  ַמֲעׂשֵ דֹוִלים  ּגְ ּוִביׁשּוָעתֹו. 

דֹול ָעֵלינּו ֶוֱאֶמת ה' ְלעֹוָלם. ּוְקָצת  ר, ַחְסּדֹו ּגָ תֹות ה' ּומֹוֲעֵדי ה'. ָמה ֲאַדּבֵ ּבְ ׁשַ ּוִבְפָרט ּבְ

ָכל  ּבְ ָעַבר  ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ יר ֶאת ַעְצמֹו  ְזּכִ ּיַ ׁשֶ ר ִעּמֹו, ַעד  ְלַדּבֵ ְוִתְרֶאה  ִוד,  ּדָ י  ַרּבִ י  ִמּפִ ַמע  ׁשְ ּתִ

ית. ִליׁשִ ה ׁשְ ְסֻעּדָ ַחְסּדֹו, ּוִבְפָרט ּבִ ְרנּו ּבְ ּבַ ּדִ ֶ ה, ּוַמה ּשׁ ְסֻעּדָ
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ָבר ֵריק הּוא ַמה  י לֹא ּדָ ים, ּכִ ּיִ ים ָהֲאִמּתִ דֹוׁשִ ּבּוִרים ַהּקְ ּוְצִריִכין ַלֲחזֹר ְוִלְזּכֹר ֵהיֵטב ַהּדִ
ת  ֻדּלַ ּגְ ַבח  ׁשֶ ּבְ ר  ְלַדּבֵ ִלְזּכֹות  ֵעת,  ָכל  ּבְ נּו  ִעּמָ ַחְסּדֹו  ַמְפִליא  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶ ּשׁ

ַני  ים ַהּנֹוָרִאים ְמֹאד. ּבָ דֹוׁשִ ּיֹוָתיו ַהּקְ יחֹוָתיו ּוַמֲעׂשִ יק ָהֱאֶמת, ּוְבִנְפְלאֹות ּתֹוָרתֹו ְוׂשִ ּדִ ַהּצַ

יר ֶזה ֶאת  ְוַאַחי ִחְזקּו ְוִאְמצּו ְמֹאד ְמֹאד, "ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ַיֲעזֹרּו ּוְלָאִחיו יֹאַמר ֲחָזק", ְלַהְזּכִ

ֵעת,  ָכל  ּבְ ֶהָעָבר  ַעל  מֹוֶדה  ְוִלְהיֹות  ְוִנְפְלאֹוָתיו,  ה'  ַחְסֵדי  ְוִלְזּכֹר  ָלֶזה,  ֶזה  ּוְלעֹוֵרר  ֶזה, 

ֱאֶמת,  ְרצֹונֹות ְוִכּסּוִפים טֹוִבים ּבֶ ָכל יֹום ֵמָחָדׁש ּבִ ק ֶאת ַעְצמֹו ּבְ א ְלִהְתַחּזֵ ׁש ְלַהּבָ ּוְלַבּקֵ

ֵבן  ַרְך ּכְ יחֹו ְלָפָניו ִיְתּבָ ּפְֹך ׂשִ ֶפה ָמֵלא ִלׁשְ ּבּוִרים, ְלָפְרָטם ּבְ תֹוְך ּדִ ּסּוִפין ּבְ ְכִניס ַהּכִ ּיַ ַעד ׁשֶ

ם  ֵ י ַהּשׁ הּוא ַאל ִיְמַנע ַעְצמֹו ִמן ָהַרֲחִמים, ּכִ עֹוֵבר ַעל ָהָאָדם, ְוֵאיְך ׁשֶ ִלְפֵני ָאִביו. ְוֵאיְך ׁשֶ

יֹוֵתר,  חּוִתים ּבְ ת ַהּפְ ְתָך ּוִלְתִפּלַ ם ִלְתִפּלָ ִמיד ּגַ ה ּתָ ה, ּוִמְתַאּוֶ ל ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ַרְך ׁשֹוֵמַע ּתְ ִיְתּבָ

ה  ּמָ י ּכַ י ָיַדְעּתִ ִני מּוַסר ָאִביָך, ּכִ ַמע ּבְ ַמע ְוכּו'. ׁשְ ׁשְ ה ּתִ ים ַאּתָ ְוַעת ֲעִנּיִ י ׁשַ ְוִיְזּכֹר ַהּיֹום ּכִ

ר  ְוָהִעּקָ ְמֹאד.  ָנֵקל  הּוא  ֶזה  ּבָ ַעְצְמָך  יל  ְרּגִ ּתַ ִאם  ֱאֶמת  ּבֶ ֲאָבל  ה,  ַהּזֶ ָהִעְנָין  ָעֶליָך  ֵבד  ּכָ

ַעת ּוְכִאּלּו  ִאּלּו ֵאין ְלָך ׁשּום ּדַ ל ַעְצְמָך ּכְ ַבּטֵ ל ֶהֶבל, ַרק ּתְ ָך ְוָחְכמֹות ׁשֶ ְעּתְ ִליְך ּדַ ׁשְ ּתַ ׁשֶ

ָכל ֵעת ַעל  ל ּבְ ּכֵ יִחי ְוכּו'. ְוִתְסּתַ ּפְֹך ׂשִ ַעם ַהּיֹום ַאְתִחיל ִלׁשְ ָכל ּפַ נֹוַלְדּתָ ַהּיֹום, ְוֹתאַמר ּבְ

ֲהֹפְך  ֶהָעַבר,  ה  ֲחֻנּכָ ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ה  ַהְרּבֵ ֶזה  ּבָ ְרנּו  ּבַ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֱאֶמת,  ּבֶ ּבּור  ַהּדִ ְלהֹוִציא  ָהֱאֶמת 

דֹוָלה ַעל ְיֵדי  ְמָחה ּגְ ה ָלבֹוא ְלׂשִ ְזּכֶ ּתִ ָכל יֹום, ַעד ׁשֶ ָמם ּבְ ה ְלַקּיְ ְזּכֶ ּתִ ֶהם ַעד ׁשֶ ֶהם ַוֲהֹפְך ּבָ ּבָ

ַנאי ְלַהֲאִריְך. ה ֵאין ּפְ ֶזה. ָיֵתר ִמּזֶ

ה ִליׁשּוָעה. ַעְדָך ּוְמַצּפֶ יר ּבַ ְעּתִ ָאִביָך ַהּמַ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

שלד

ִליק. מֹות תר"א לפ"ק ֶטעּפְ ם, יֹום ב' ׁשְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ּבְ

ְקֶוה,  ל ְוֵליֵלְך ַלּמִ ּלֵ ֲחִרית. ַוֲאִני ָטרּוד ְלִהְתּפַ ת ׁשַ ִפּלַ ָעה זֹאת קֶֹדם ּתְ ׁשָ י ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ף,  ְבָך ִעם ַהּדַ יר ְלֹפה ִעם ִמְכּתָ א ַהּצִ ְך ּבָ ה, ּוְבתֹוְך ּכָ ִפּלָ יַע ְזַמן ַהּתְ ָבר ִהּגִ י ּכְ ּכִ

ַרְזּתָ  ּזֵ ֶ יָת ִלי ַמה ּשׁ ָעׂשִ ְמָחִתי ְוַנַחת רּוַח ׁשֶ ְלָתה ֵעיִני ִלְזּכֹות ִלְראֹותֹו. ְוֹגֶדל ׂשִ ר ָלֶזה ּכָ ֲאׁשֶ

ל;  ּלֵ י ֲאִני ָטרּוד ְלִהְתּפַ ה, ּכִ ר ְלַהֲאִריְך ַעּתָ ִבין ֵמַעְצְמָך. ַאְך ִאי ֶאְפׁשָ ַעְצְמָך ְלהֹוִדיֵעִני, ּתָ

ם. ְלֵעת  נּו ּתָ ַרּבֵ ין ּדְ ִפּלִ י ּתְ ְחּתִ ֲחִרית, ַוֲעַדִין לֹא ִהּנַ י ׁשַ ְלּתִ ּלַ ִבי ְוִהְתּפַ ִמְכּתָ י ּבְ ה ִהְפַסְקּתִ ְוִהּנֵ
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<חודש>

תפה ְּתמִמ ֵב ת י סי ז"

ֵבאּור יֹוֵתר. ּוִבְפָרט ִאם  ם ֵמאּוַמאן ֶאְכּתֹב ּבְ ֵ ָלל, ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ה ֵאיִני ָיכֹול ְלַהֲאִריְך ּכְ ַעּתָ

ִקּצּור  ּבְ ֶאְכּתֹב  ה  ַעּתָ ּוְלֵעת  ם,  ְלׁשָ ְמֻיָחד  ִליַח  ׁשָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַעם  ַהּפַ ַרְך עֹוד  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַיְזִמין 

ֶזה  ֶבת ּבָ ֶ ּשׁ י ְמּיֻ ְעּתִ ָביו, ֵאין ּדַ ִמְכּתָ ים ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבְ ַתְבּתָ ִלְכּתֹב ְלר' ַחּיִ ּכָ ֶ ִלְלבֹוב. ּוַמה ּשׁ

ם  ּגַ ָלה ַעל ָידֹו, ּוִבְפָרט ׁשֶ ּקָ אי לֹא ֶיֱאַרע ּתַ ַוּדַ ּבְ ה' ׁשֶ ה. ֻמְבְטַחִני ּבַ ה ֵאיְך ִלְכּתֹב לֹו ַעּתָ ַעּתָ

ֶזה.  ים ָלֶנַצח ּכָ ְזכּות ָהַרּבִ ֹגֶדל ֶחְלְקָך ּבִ יׂש ְוָתִגיל ּבְ ׂשִ י ַיֲעקֹב ִהיְרץ הּוא אֹוֲהֵבנּו. ְוָכֵעת ּתָ ַרּבִ

בּורֹות ה' ְוכּו'. ל ּגְ ר, ִמי ְיַמּלֵ י ה' ַעד ֵאין ֵחֶקר ְוֵאין ִמְסּפָ דֹוִלים ַמֲעׂשֵ ְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלֹות ה', ּגְ

ה  ֵאּלֶ ּכָ ַרּבֹות  ִליׁשּועֹות  ה  ּוְמַצּפֶ ה,  ַרּבָ ְמָחה  ּוְבׂשִ זֹון  ִחּפָ ּבְ ּכֹוֵתב  ְמֹאד,  חּוץ  ַהּנָ ָאִביָך  ְבֵרי  ּדִ

ְך ֵמֵעיֵניֶהם, ְוָאז ֵעיֵני ּכֹל ִיְראּו ִנְפָלאֹות ְוכּו'. ר ְיִמינֹו ַיֲעִביר ַהֹחשֶׁ ה, ַעד ֲאׁשֶ ְוָכֵאּלֶ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ַחְסּדֹו ְוִיְגֹמר ַהּכֹל ְלטֹוָבה,  ְמֵרנּו ּבְ ה, ַוה' ַהּטֹוב ִיׁשְ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ַרב ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

ְמָחה[. ָכל זֹאת ַרק ׂשִ אּון ַטאֶקי ָפאְרט ָהאּפ ]ּוְבֱאֶמת ּבְ

שלה

ם, יֹום ג' ָוֵאָרא תר"א אּוַמאן. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִגיד  ִתיק ֶזַרע קֶֹדׁש ַמְחַצְבּתֹו ַהּנָ י ּוְלָבִבי ַהּוָ ְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלֹות ה' ַאַחי ְוֵרַעי, ּוִבְפָרט ְיִדיד ַנְפׁשִ

לֹוֵמנּו  י ׁשְ ְחיּו, ּוְלָכל ַאְנׁשֵ ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ְחֶיה, ִעם ּכָ ּיִ ער ׁשֶ ְוכּו', מֹוֵרנּו ָהַרב ַאְבָרָהם ּבֶ

לֹום ֵאין ֵקץ. ה ּוְרִחיְמָתן ֲעִזיָזא ְלׁשָ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹום ְוָכל טּוב ּבְ ם ֶאְקָרא ְלׁשָ דֹול ְוַעד ָקָטן. ְלֻכּלָ ִמּגָ

ָלאֹות  ל ַהּתְ ה, ַאַחר ּכָ ה ַעּתָ ְזּכֶ ּנִ מּוָעֵתנּו ׁשֶ ָמהּו. ִמי ֶהֱאִמין ִלׁשְ הּו ּתְ ּמְ יטּו ּוְראּו ְוִהּתַ ַהּבִ
ְפָרט  ּבִ ּוִבְפָרט  ָעֵלינּו,  ָעְברּו  ׁשֶ ֶפׁש  ַהּנֶ ַעד  ְוָהְרִדיפֹות  רֹות  ְוַהּצָ ְתָקאֹות  ְוַהַהְרּפַ

יֹוֵתר, ְוַגם ֲעַדִין לֹא  ם ָעַלי ּבְ ּנָ ם ָחְרקּו ׁשִ ּלָ ר ּכֻ ֵעיָניו ִנְמָאס, ֲאׁשֶ ָעַלי ֶהָעִני ְוָהֶאְביֹון ִנְבֶזה ּבְ

יטּו  יתּו ְלַבְבֶכם ֵהיֵטב, ְוַהּבִ רּוֵכי ה' ְוׁשִ ה ּבֹואּו ּבְ ה ַעּתָ יֹוֵתר, ַעּתָ ְנָאָתם ְוכּו' ָעַלי ּבְ ב ׂשִ ׁשָ

ֵעיֵנינּו ָעֶלה  ה ִלְראֹות ּבְ ה ַעּתָ ְזּכֶ ּנִ ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת ה' ְוַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ַעד ֵאין ֵקץ, ׁשֶ

ְלָהִאיר  ַז"ל,  נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  י  ִחּדּוׁשֵ ִמּנֹוְראֹות  ים,  ְרַחּקִ ּמֶ ּבַ ֶנְחְקָקה  ר  ֲאׁשֶ ְלֻדְגָמא 

ָרעֹות  ּדֹות  ַהּמִ ל  ִמּכָ ֵצל  ּוְלִהּנָ טֹובֹות,  ּדֹות  ַהּמִ ְוָכל  עֹוָלם,  ּבָ ְוָהֱאמּוָנה  ָהֱאֶמת  ּוְלַגּלֹות 

קּות  ֶדֶרְך ֵעצֹות ִנְפָלאֹות ְונֹוָראֹות, ְוִהְתַחּזְ ה ְוכּו' ְוכּו', ּבְ ִלּקּוֵטי ֵעצֹות ַהּזֶ ם ּבְ ַהְמבָֹאִרים ׁשָ

ם  ּיָ יָרה ּכַ י ה', ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ׁשִ דֹוִלים ַמֲעׂשֵ ְכִלית ְוכּו'. ּגְ ֱאֶמת ַעד ֵאין סֹוף ְוֵאין ּתַ ָעצּום ּבֶ

ּפֹה  ָהָרצּוף  ָקָטן  ף  ַהּדַ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ה  ַעּתָ לּו  ִויַקּבְ ְוכּו'.  ֱאלַֹקי  ה'  ה  ַאּתָ יָת  ָעׂשִ ַרּבֹות  ְוכּו', 

ָיִדי, ְוָהִראׁשֹון ֲאִני ׁשֹוֵלַח ָלֶכם ְלַמַען  ּבְ י ֶאָחד  ְחּתִ ְוִהּנַ ֶזה  ּכָ ין  ּפִ ּדַ ֵני  ם ׁשְ ָ יַע ֵאַלי ִמּשׁ ִהּגִ ׁשֶ
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ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵהֵחל  ר  ְוַכֲאׁשֶ ם.  ִלּבָ ְמחּו  ְוִיׂשְ ֵעיֵניֶהם  ִיְראּו  ה',  ְיׁשּוַעת  ֵעיֵניֶכם  ּבְ ְראּו  ּתִ

ם  ְגֹמר ׁשָ ּיִ ה ׁשֶ ְזּכֶ ּנִ ֲעֵדנּו ׁשֶ ן ִיְגֹמר ָנא ּבַ נּו, ּכֵ ָרֵאל ְוִעּמָ ַלל ִיׂשְ ְלַהְראֹות ַחְסּדֹו ְוטּובֹו ִעם ּכְ

ה  ְזּכֶ ּנִ עֹוָלם ְוָיפּוצּו ַמְעְינֹוָתיו חּוָצה, ַעד ׁשֶ ט ּבָ ֵ ּשׁ ְלָוה, ְוִיְתּפַ לֹום ְוׁשַ ׁשָ ה ּבְ ָטן ַהּזֶ ֶרְך ַהּקָ ַהּכֶ

ים ַהּנֹוְבִעים  דֹוׁשִ ה ְסָפָריו ַהּקְ ּמָ ָסמּוְך ְלַהְתִחיל ְוִלְגֹמר ְלַהְתִחיל ְוִלְגֹמר ְוכּו' ְוכּו', עֹוד ּכַ ּבְ

ְמֵהָרה  ם ּבִ ֻקּיַ ּיְ ָרֵאל, ַעד ׁשֶ ׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ֵלב ּכָ ת ָהֱאֶמת ּבְ ֵמֶהם ְוכּו'. ַעד ָיִאיר ֲאִמּתַ

ִגיִפיְרט אּון  ה ְלׁשֹונֹות ְקדֹוׁשֹות, ִאיְך ָהאּב אֹויס  ַכּמָ ּבְ ִהְבִטיַח  ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהְבָטחֹוָתיו ַהּקְ

ים  י ֲעַדִין ֲעַדִין ָאנּו ְצִריִכין ְיׁשּועֹות ְוַרֲחִמים ַרּבִ י ָוֶאְגמֹור[ ְוכּו'. ּכִ ַמְרּתִ ֶוועל אֹויס ִפיִרין ]ּגָ

ה ֵאֵלינּו ַוֲאַנְחנּו  ל ׂשֹוְנֵאינּו ְורֹוְדֵפינּו ְוכּו'. ָיׁשּובּו ֵהּמָ יֵלנּו ִמּכָ "ל ְויֹוֵתר, ּוְלַהּצִ ל ַהּנַ ִלְגֹמר ּכָ

ה ֲאִני  ְוַעּתָ ִמיד.  ּתָ יׁשּוָעתֹו  ּבִ ה ָלׂשּוׂש  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ְקָוה,  ְוַהּתִ ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה  ָנׁשּוב ֲאֵליֶהם.  לֹא 

ף ָהָרצּוף  ְלָבֵבנּו, ְוִלְגנֹז ֵהיֵטב ַהּדַ ים ּכִ ה ְלִאיׁש ָזר, ַרק ַלֲאָנׁשִ ַפְרְסמּו ַהְרּבֵ ׁש ְלַבל ּתְ ְמַבּקֵ

ּוֻמְבְטַחִני  ה ְלׁשּום ִאיׁש ָזר.  ְיַגּלֶ ָבר ְולֹא  ה ַהּדָ ַכּסֶ ּיְ ׁשֶ ּתֹוִדיעּו לֹו,  ל ִמי ׁשֶ ּכָ ּוְלַהְזִהיר  ּפֹה, 

ֶזה ֵהיֵטב. ֲאֵליֶהם ָיִבינּו ּבָ ּמֵ ׁשֶ

ם ִלי  ַתְבּתֶ ְרָנָסִתי ּוְכָבר ּכְ ְלחּו ִלי ָמעֹות ַעל ּפַ ׁשְ ּיִ רֹות ׁשֶ ה ִאּגְ ּמָ י ָלֶהם ּכַ ַלְחּתִ ָבר ׁשָ ם ּכְ ּגַ
ֶכם. ַעל  עֹות ֵמִאּתְ ָבר ָיָצא ַהּמָ לַֹח, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ּכְ ה מּוָכן ִלׁשְ ַאּתָ ָעִמים ׁשֶ ה ּפְ ּמָ ּכַ

א ֵנרֹו ָיִאיר ָהעֹוְסִקים  ְחֶיה, ַוֲחֵברֹו ר' ַאּבָ ּיִ ער ׁשֶ ן ֲאהּוַבי ִויִדיַדי ּוִבְפָרט ְיִדיִדי ר' ַאְבָרָהם ּבֶ ּכֵ

ְראּו  ּיִ "ל, ׁשֶ ְרָנָסִתי ַהּנַ עֹות ַעל ּפַ ִתי ְמֹאד ִאם ֲעַדִין לֹא ָיָצא ַהּמָ ׁשָ ּקָ ִלים ְלַמֲעִני, ּבַ ּדְ ּתַ ּוִמׁשְ

ַעְצמֹו. ּוַמה  א ּבְ ִהְבִטיַח ר' ַאּבָ ֶ ָלל. ּוִבְפָרט ַמה ּשׁ ב עֹוד ּכְ ה ִלְבִלי ְלַעּכֵ ִנים ֵמַעּתָ ל ּפָ ַעל ּכָ

ל  ּדֵ ּתַ ד, ּוְלִהׁשְ לַֹח ִמּיָ ָזְרזֹו ְמֹאד ִלׁשְ ּבֹוְנָך. ּתְ לַֹח ַעל ֶחׁשְ ער ָצִריְך ִלׁשְ ה ר' ַאְבָרָהם ּבֶ ַאּתָ ֶ ּשׁ

דֹול ְוָעצּום  י ָהַרֲחָמנּות ּגָ ֱאֶמת. ּכִ ִדיִבים ּבֶ לֹוֵמנּו ַהּנְ י ׁשְ ָאר ַאְנׁשֵ ְ ְלָצֵרף ָלֶזה ֵאיֶזה ַסְך ִמּשׁ

ֲאִני  דֹול  ַהּגָ ַחְסּדֹו  ּבְ ׁשֶ ַוֲהַגם  ַז"ל.  נּו  ַרּבֵ ִעְסֵקי  ָאר  ׁשְ ּבִ ֵהן  ְרָנָסִתי  ּפַ ֵעֶסק  ּבְ ֵהן  ְמֹאד,  ָעַלי 

ַעם ִלְהיֹות מֹוֶדה  ָכל ּפַ י ֵכן ֲאִני ֻמְכָרח ּבְ ָכל ֵעת. ַאף ַעל ּפִ רֹוֶאה ְיׁשּוַעת ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו ּבְ

ם ְקָצת ָמה ַרּבּו ָצַרי  ם ְיַדְעּתֶ ַרְך יֹוֵדַע ְוַגם ַאּתֶ י ה' ִיְתּבָ ַעל ֶהָעָבר ְוִלְצעֹק ֶלָעִתיד ָלבֹוא. ּכִ

י  ַעְצְמֶכם ּכִ ִבינּו ּבְ ר ּתָ ֲאׁשֶ לֹום. ּכַ ְרָנָסה ַחס ְוׁשָ ֲחקּות ַהּפַ ם ּדַ א ָעַלי ּגַ ְוכּו'. ְוֵאין ִלי ּכַֹח ִלּשָׂ

ר ְלַהֲאִריְך.  ִכְליֹון ֵעיַנִים ְמֹאד ְוִאי ֶאְפׁשָ דֹול ּבְ ִצְמצּום ּגָ ים ְמֹאד, ְוַהַהְכָנָסה ּבְ הֹוָצֹאַתי ְמֻרּבִ

ה  ּיָ ים ֲעׂשִ ַעְצְמֶכם ּוְלַהְקּדִ ָבַרי ּבְ מּו ּדְ ַקּיְ אי ּתְ ַוּדַ ּבְ ֶכם, ׁשֶ ּיֹוֵצא ּבָ טּוב ְלַבְבֶכם ּכַ ּוֻמְבְטַחִני ּבְ

הּוא ְזכּות  "ל, ׁשֶ דֹוׁש ַהּנַ ִביל ֵעֶסק ַהּקָ ׁשְ ְרָנָסִתי, ֵהן ּבִ ִביל ּפַ ׁשְ לַֹח ָמעֹות ּבִ ִמיָעה. ֵהן ִלׁשְ ִלׁשְ

ים ְלדֹורֹות ְלעֹוְלֵמי ַעד ּוְלֶנַצח ְנָצִחים. ָהַרּבִ
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בּוַע  ׁשָ ָבר ֲהִביאֹוִתיו ְלֹפה ּבְ י ֶאְפַרִים ֵנרֹו ָיִאיר ֵמַאֶדעס, ּכְ ַלח ַרּבִ ָ ּשׁ ֶמן ׁשֶ ֶ ַהּשׁ ְדעּו ׁשֶ ם ּתֵ ּגַ
ִצּיּון  ַעל  ִמיד  ּתָ ר  ַהּנֵ ַלק  ּדָ ִמּקֶֹדם  ָבר  ּכְ ם  ּגַ ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ ְלָכאן.  אִתי  ּבָ ׁשֶ ּכְ ֶהָעַבר 

הּוא ְצִמיַחת ֶקֶרן ְיׁשּוָעה  ְקָוה ׁשֶ ִמיד. ְוַלה' ַהּתִ הּוא ֵמִאיר ּתָ ה ׁשֶ ן ַעּתָ ּכֵ ל ׁשֶ דֹוׁש, ִמּכָ ַהּקָ

יִנים ֵמֲעֵליֶכם ּוֵמָעֵלינּו.  ל ַהּדִ ִקים ּכָ ה ֵנרֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה ִנְמּתָ ּלֹא ִתְכּבֶ ׁשֶ

ּוֵמֲאֵליֶכם  ְמֹאד.  ִנְפָלָאה  ָקה  ַהְמּתָ הּוא  ּלֹו,  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ִצּיּון  ַעל  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהַהְדָלָקה  י  ּכִ

ָכל ֵעת ֵאיֶזה ְנָדבֹות  ֵביתֹו ּבְ ל ֶאָחד ּבְ בּו ּכָ ְתַנּדְ ּיִ לֹוֵמנּו, ׁשֶ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ ִבינּו ְלַהְזִהיר ֶאת ּכָ ּתָ

י ֵמָחָדׁש ְלַהְזִהיָרם ַעל ֶזה, ְוַלה'  ְסִביבֹוֵתינּו ִהְתַחְלּתִ ר ָנֲהגּו ִמּקֶֹדם. ְוַגם ּפֹה ּבִ ֲאׁשֶ ַעל ֶזה ּכַ

ִמיד  רּוָחִנּיּות ּתָ דֹוׁש ּבְ ה. ּוְכמֹו ֵכן ָיִאיר אֹורֹו ַהּקָ ְכּבֶ ִמיד לֹא ּתִ ם ּתָ ִאיר ֵנרֹו ׁשָ ּיָ ַהְיׁשּוָעה ׁשֶ

י ּתּוַקד ַעד  ּלִ יז ]ָהֵאׁש ׁשֶ דֹוׁש ַמיין ַפֶייעִריל ֶוועט ׁשֹוין ְטִליֶען ּבִ ְלׁשֹונֹו ַהּקָ ָאַמר ּבִ מֹו ׁשֶ ְוכּו', ּכְ

ַנאי ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר. ה ֵאין ּפְ ְוכּו'[. ֶיֶתר ִמּזֶ

ם  ֵ "ל ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה ְוַהּשׁ ל ַהּנַ ם ּכָ ה ִלְתׁשּוָבָתם ּוְלַקּיֵ ֱאֶמת ָלֶנַצח ַהְמַצּפֶ ְבֵרי אֹוֲהֵביֶכם ּבֶ ּדִ

ְפָרט  ים, ּבִ דֹוׁשִ ְדָרָכיו ַהּקְ ָכבֹוד. ְוִיְזּכּו ֵליֵלְך ּבִ ר ִיְפנּו ְוָירּום ַקְרָנם ּבְ ָכל ֲאׁשֶ ַרְך ַיְצִליֵחם ּבְ ִיְתּבָ

יֹום,  ָכל  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ְלָפָניו  ֶאָחד  ל  ּכָ יָחתֹו  ׂשִ ְלָפֵרׁש  ּוְביֹוֵתר  ְוַתֲחנּוִנים,  ה  ְתִפּלָ ּבִ ְלַהְרּבֹות 

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ ִמיד. ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ַח ַנְפׁשֹו ּתָ ּמֵ ל ְלׂשַ ּדֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

שלו

ח תר"א אּוַמאן. ּלַ ׁשַ ם, יֹום א' ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ֵני ֵביתֹו. ל ּבְ ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ לֹום ִלְבִני ָהַרּבָ ׁשָ

ַרֲחָמיו ִיְסָעֵדִני ְוִיְגֹמר  ב ְלכִֹחי ְמַעט ְמַעט, ּבְ ם הּוַקל ֵמָעַלי ַהחֹוַלַאת, ַוֲאִני ׁשָ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ
ן ְיִהי ָרצֹון. ֵלמּות ְמֵהָרה, ָאֵמן ּכֵ ׁשְ ְרפּוָאִתי ּבִ

ִניעֹות  ִחים ַהּמְ ּטְ ּתַ ׁשְ ּמִ דּוַע ׁשֶ דֹול ֵמֵעֶסק ַהּיָ ָהָיה ִלי ַצַער ּגָ ְבָך. ְוַאף ׁשֶ י ִמְכּתָ ְלּתִ ַהּיֹום ִקּבַ
ִנים,  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ה  ִמּזֶ ְיִדיָעה  י  ְלּתִ ּבַ ּקִ ׁשֶ דֹול  ּגָ ַנַחת  ִלי  ָהָיה  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ְך,  ּכָ ל  ּכָ

ִביק ְוָלא  י ָלא ׁשָ ַרְך, ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּלֹו. ְוִיְהֶיה ַהּכֹל ַעל ָנכֹון ּבְ ְגֹמר ֶאת ׁשֶ ּיִ ה ַלה' ׁשֶ ַוֲאַקּוֶ

ֵצא  ּתֵ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ טֹוב,  ַהּיֹוֵתר  ַצד  ַעל  ם  ׁשָ לּו  ּדְ ּתַ ׁשְ ּתִ אי  ּוְבַוּדַ ָעַזב[.  ְולֹא  עֹוֵזב  ]ֵאינֹו  ִביק  ׁשָ

ֶביָך לֹא  ִמְכּתָ ּבְ ה  ְוִהּנֵ ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה.  יבּוָתּה,  ְוֵתֵלְך ִלְמקֹום ֲחׁשִ ם  ָ לֹום ִמּשׁ ׁשָ ּבְ חֹוָרה  ַהּסְ

ְך  בּוַע זֹאת. ְוַאַחר ּכָ ׁשָ ין ּפֹה ָעֶליָך ַעד יֹום ד' ּבְ ְהֶיה ּפֹה, ַוֲאִני ַאְמּתִ ה ִאם ּתִ ְרּתָ ַעּתָ ִהְזּכַ
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ַמע ַהּכֹל  ה ֵאין ִלי ּכַֹח ְלַהֲאִריְך, ְוִתׁשְ ע ְלִטיָרהאִוויֶצע. ְוֶיֶתר ִמּזֶ ן ִלי ּכַֹח ִלּסַ ּתֵ ּיִ ה ַלה' ׁשֶ ֲאַקּוֶ

ה ַהּכֹל. ַעל ּפֶ ּיֹוִדיַע ְלָך ּבְ ְחֶיה, ׁשֶ ּיִ י ַנְחָמן ׁשֶ ָתב ֶזה ֶנְכּדִ י מֹוֵסר ּכְ ִמּפִ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך, ָנָתן ִמּבְ ּדִ

קֶֹדׁש  ִרי  ּפְ ִתיק  ַהּוָ י  ַנְפׁשִ ִליִדיד  ּוִבְפָרט  ה,  ַרּבָ ַאֲהָבה  ּבְ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ְלָכל  לֹום  ְוׁשָ
ֵזֶכר  נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  נּו  ֻעּזֵ אֹון  ּגְ ֶנֶכד  ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ַנְחָמן  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ִהּלּוִלים 

יר ֶאת ּכַֹח  ה ְלַהּכִ ְזּכֶ ּיִ ל ֲעבּורֹו ׁשֶ ּלֵ ֲאִני ִמְתּפַ ַרְך יֹוֵדַע ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה. ַהּשׁ ַצּדִ

א ָלֶנַצח. ֶזה ּוַבּבָ הּוא טֹוָבתֹו ּבָ ּוְזכּות ְזֵקנֹו ַהּנֹוָרא, ׁשֶ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

שלז

ַרְך, יֹום א' ִיְתרֹו תר"א אּוַמאן. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

יתֹו  ּבֵ ֵני  ּבְ ל  ּכָ ָאר  ׁשְ ִעם  ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ִיְצָחק  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ְוכּו'  ִני  ָהַרּבָ ֲחִביִבי  ִני  ּבְ ַלֲאהּוִבי  לֹום  ׁשָ

ע ַרב. לֹום ְוֶיׁשַ ׁשָ

ה עֹוֵסק  ַאּתָ ַמִים, ׁשֶ ָ פּול ִמן ַהּשׁ ָכְרָך ּכָ דֹול. ּוׂשְ י ַהּיֹום ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת ּגָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ֹמר  ִלׁשְ ד  ּוְלַלּמֵ ִלְלֹמד  ה  ְזּכֶ ּתִ ׁשֶ ָך  ִעּמְ ה'  ן  ּכֵ ְיִהי  ֶזה.  ּכָ ים  ָהַרּבִ ְזכּות  ּבִ ֶזה  ּבָ

ן ְיִהי ָרצֹון. ֶהם, ָאֵמן ּכֵ תּוב ּבָ ָכל ַהּכָ ם ּכְ ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקּיֵ

ֵלמּות.  ׁשְ ַרְך, ַאְך ֲעַדִין ֵאין ּכִֹחי ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ה ָלֵאל ֲאִני חֹוֵזר ִלְבִריאּוִתי ּבְ ּוְתִהּלָ
ֵאת ָאֵמן  ֶיֶתר ׂשְ יֵבִני ְלֵאיָתִני ּבְ מֹו, ִויׁשִ ָקרֹוב ְלַמַען ׁשְ ֵקִני ּבְ ַחּזְ ּיְ ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה ׁשֶ

ָאׁשּוב  בּוַע זֹאת ְלִטיָרהִוויֶצא, ּוְכׁשֶ ׁשָ יׁשּוַעת ה' ּבְ י ִלְנסַֹע ּבִ ַדְעּתִ ה ּבְ ן ְיִהי ָרצֹון. ְלֵעת ַעּתָ ּכֵ

ן ִלי  ַרֲחָמיו ִיּתֵ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ַאְתִחיל ִלְנסַֹע ְלֵביִתי. ְוַהּשׁ ת קֶֹדׁש ַהּבָ ּבַ ַאַחר ׁשַ

ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו  ַעל  י ִאם  ּכִ ֵען  ָ ְלִהּשׁ ִמי  ַעל  ִלי  ְוֵאין  ְלֵביִתי,  לֹום  ׁשָ ּבְ ְוָלבֹוא  ִלְנסַֹע  ּכַֹח 

קּום. ָיֵתר  ם, ַוֲעַצת ה' ִהיא ּתָ ֶפר ְלׁשָ לַֹח ַהּסֵ ְחּבּוָלה ֵאיְך ִלׁשְ ה ַלֲחׁשֹב ּתַ ה ֲאִני ְמַקּוֶ ְוַעּתָ

ה ֵאין ְלַהֲאִריְך. ִמּזֶ

ְמָחה. ׂשִ ה ִלְראֹוְתֶכם ְמֵהָרה ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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ָיִאיר,  ֵנרֹו  ַנְחָמן  י  ַרּבִ ת  ִעּוֵ יֹוֵדַע ָמה  ֵאיִני  ה.  ַרּבָ ַאֲהָבה  ּבְ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ְלָכל  לֹום  ְוׁשָ
ל.  ְוִהְתַנּצֵ ֵאַלי  ַתב  ּכָ ר  ְוַכֲאׁשֶ ְוכֹחֹו,  ִלּבֹו  ָכל  ּבְ ֶזה  ּבָ ָעַסק  ׁשֶ יֹוֵדַע  ֲאִני  א  ַרּבָ ַאּדְ

ם.  אן ְלׁשָ ם ְלָכאן, ֵהן ִמּכָ ָ לֹום, ֵהן ִמּשׁ ׁשָ ׁש ַרֲחִמים ִלְגֹמר ָהֵעֶסק ּבְ לֹומֹו ִויַבּקֵ ׁשְ ְוִתְפרֹס ּבִ

ָלאֹות,  ְלֵאי ּפְ ָכל ֵעת ּפִ נּו ּבְ ר הּוא ַמְפִליא ַחְסּדֹו ִעּמָ י ה' ֲאׁשֶ דֹוִלים ַמֲעׂשֵ ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ּגְ

ֶזה ָהעֹוָלם  ל ָאָדם ֶאָחד ּבְ י ָהֵעֶסק ׁשֶ ַעם ַרֲחִמים ִויׁשּועֹות ַרּבֹות. ּכִ ָכל ּפַ ַאְך ֲעַדִין ְצִריִכין ּבְ

ֶזה ָהעֹוָלם  ִריְך ִלְזּכֹות ּבְ ּצָ ֶ דֹול ְוָעֹמק ְמֹאד ְמֹאד, ָעֹמק ָעֹמק ִמי ִיְמָצֶאּנּו, ִלְזּכֹות ְלַמה ּשׁ ּגָ

דֹול ְמֹאד,  ה ּגָ ָ ְקֻדּשׁ ל ָזֵקן ּדִ ים ְלדֹורֹות ְוכּו'. ַאְך ּכֹחֹו ׁשֶ ל ַרּבִ ן ֵעֶסק ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ָהעֹוֵבר, ִמּכָ

ְוִגילּו  ה'  ּבַ ְמחּו  ׂשִ ֶזה;  ּבָ ָאנּו עֹוְסִקים  ׁשֶ ֵרינּו  ַאׁשְ ְוכּו'.  ְוִיְגֹמר  ְוַיְתִחיל  ְוָגַמר  ִהְתִחיל  הּוא 

ַבק ]לֹא עֹוֵזב  ִביק ְוָלא ׁשְ י לֹא ַיֲעזֹב אֹוָתנּו ְלעֹוָלם, ָלא ׁשָ ה' ּכִ ִנְפְלאֹות ֲחָסָדיו ּוִבְטחּו ּבַ ּבְ

ְמָחה[. ְולֹא ָעַזב[. אּון ַטאֶקי ָפאְרט ָהאּפ ]ּוְבָכל זֹאת ַרק ׁשִ

שלח

ֶרְסֶלב. ם, יֹום ד' טֹוב ֲאָדר תר"א ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִני ֲחִביִבי ׁשֶ ֲאהּוִבי ּבְ

יר אֹוִתי  ֶפן ְוֶנֱהֵניִתי ְמֹאד. ְוִהְזּכִ ת קֶֹדׁש ִעם ַהַיִין ּגֶ ּבַ יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ י ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ה ִעם  י ִמּזֶ ְרּתִ ָרה ְוכּו', ְוִדּבַ ה ּפָ ּפּוִרים ַנֲעׂשֶ ּמִ ָעה ׁשֶ ָ אֹוָתּה ַהּשׁ ֵמִעְנַין ּפּוִרים ּבְ

ה ִנְפָלאֹות  ּדֹור ַהּזֶ ּלּו ּבַ ְתּגַ ּנִ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ה ָאנּו ְצִריִכין ְלהֹודֹות ְלַהּשׁ ּמָ ּכַ "ל ׁשֶ י ָנָתן ַהּנַ ַרּבִ

ְוכּו'.  ְלֶפַסח  ֲהָכָנה  ּפּוִרים  ׁשֶ ה,  ֵאּלֶ ּכָ נֹוָראֹות  סֹודֹות  ר  ֻמְזּכָ ֶזה  ּכָ ָקָטן  ֶרת  ִאּגֶ ּבְ ׁשֶ ה,  ֵאּלֶ ּכָ

דֹול  ַהּגָ ַהֶחֶסד  ֵמָחָדׁש,  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ַעְצמֹו  יר  ְלַהְזּכִ ּוְצִריִכין  ה'.  ִנְפְלאֹות  הּוא  ּוֶבֱאֶמת 

ה.  ה ְוָכֵאּלֶ ֵאּלֶ נּו ַעל ָידֹו ַז"ל, ְלַגּלֹות ָלנּו ּתֹוַרת ֶחֶסד ּכָ ַרְך ִעּמָ ם ִיְתּבָ ֵ ה ַהּשׁ ָעׂשָ ְפָלא ׁשֶ ְוַהּנִ

ְך  ֶזה. ְוַאַחר ּכָ ה ְלַהֲאִריְך ּבָ ַנאי ַעּתָ נּו. ְוֵאין ּפְ ה ִעּמָ ַרְך עֹוׂשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ר ַהּשׁ י נֹוָרא הּוא ֲאׁשֶ ּכִ

בֹו  ֳעלֹו ְוכּו', ְוַגם ִמְכּתָ ם ה' ּפָ ּלֵ ַלח, ְיׁשַ ָ ּשׁ ְך ׁשֶ ה ַהּסַ ִפּלָ ּבֶֹקר קֶֹדם ַהּתְ יֹום ַהּפּוִרים ּבַ י ּבְ ְלּתִ ִקּבַ

ה  ֵמִחים ַהְרּבֵ ֱהִייֶתם ׂשְ ין ׁשֶ טּוְלְטׁשִ ַמע ּבְ ׁשְ ּנִ י ְקָצת ׁשֶ ַמְעּתִ ם ֶאְתמֹול ׁשָ לֹוַח ָמנֹות. ּגַ ׁשְ ְוַהּמִ

ַז"ל,  ְדָרָכיו  ּבִ ֵליֵלְך  ֶוֱאַמץ  ֲחַזק  ִני  ּבְ ה  ַעּתָ ְלַנַחת.  ָלנּו  ְוָהָיה  ֶזה,  ל  ּכָ ִעם  ּפּוִרים  ן  ׁשּוׁשָ ּבְ

ְמָחה.  ׂשִ ל ַהּיֹום ִיְהֶיה ּבְ ָאר ּכָ ָכל יֹום ְוכּו', ּוׁשְ יָחְתָך ּבְ ִמיד. ּוָפֵרׁש ׂשִ יׁשּוָעתֹו ּתָ ֹמַח ּבִ ְוִלׂשְ

ד  ִמּיָ ְלָחם  ְלׁשָ ִויָזֵרז  מ"ס,  ֶאְפַרִים  ְלר'  ֶרת  ִאּגֶ ּוְבתֹוכֹו  "ץ,  ּכַ ים  ַחּיִ י  ְלַרּבִ ֶרת  ָהִאּגֶ ל  ִויַקּבֵ

ְפרֹס  ּתִ ה  ַאּתָ ם  ּגַ ׁשֶ לֹו  ָראּוי  ְוָכְך  ְקָצת.  יֹוִסיף  ִיְרֶצה  ְוִאם  ִעּכּוב,  ִלי  ּבְ ִראׁשֹון  אְסט  ּפָ ּבְ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָבַרי  ּדְ ַעל  רּוָרה  ּבְ ׁשּוָבה  ּתְ ד  ִמּיָ ִלי  יב  ְלָהׁשִ ְמֹחל  ּיִ ׁשֶ ׁשֹו  ּוְתַבּקְ ַאֲהָבה,  ּבְ לֹומֹו  ׁשְ ּבִ
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יַע  ּגִ ּיַ ֶרת ָנחּוץ ְמֹאד ׁשֶ י ֶזה ָהִאּגֶ ד ַהּיֹוֵתר טֹוב, ּכִ ה ַהּכֹל ַעל ַהּצַ ֲעׂשֶ אי ּתַ ם, ּוְבַוּדַ יו ׁשָ ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ

ֲעִדי  ְזִריזּות. ַוה' ַהּטֹוב ִיְגֹמר ּבַ ׁשּוָבה ּבִ ם ּתְ ָ ל ִמּשׁ יֵעִני ְלַקּבֵ ַרְך יֹוׁשִ ם ִיְתּבָ ֵ ְזִריזּות, ְוַהּשׁ ם ּבִ ׁשָ

ַנאי ְלַהֲאִריְך. ה ֵאין ּפְ ְלטֹוָבה. ָיֵתר ִמּזֶ

ַעְדָך. יר ּבַ ה ִליׁשּוָעה ּוַמְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

שלט

קּוֵדי תר"א. ם, יֹום ב' ּפְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִני ׁשֶ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ִבים  ְכּתָ ַהּמִ ל  ּכָ ַלְחּתָ  ׁשָ ִאם  ִלי  ְותֹוִדיַע  ְלָך,  ְכּתֹב  ּלִ ַמה  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ה  ...ְוַעּתָ ]ָחֵסר[ 
ָתב ֶזה. אֹודֹות  י מֹוֵסר ּכְ ָבִרים ִמּפִ ָאר ַהּדְ ַמע ׁשְ ׁשְ ם ּתִ י ְלָך, ]ָחֵסר[ ּגַ ַלְחּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ

ׁשּוָבה  יב ִלי ּתְ ׁשִ ְחֶיה, ְוַעל ַהּכֹל ּתָ ּיִ יֶציל ]ְמִעיל[, אֹו ּכֹוַבע ִלְבִני ַנְחָמן ׁשֶ ֵאיֶזה ַמְלּבּוׁש זּוּפִ

ִעְנַין  יֵמי ַנֲערּותֹו ְוַיְלדּותֹו ְוִזְקנּותֹו, ֵהן ּבְ ל ֶאָחד ּבִ ה ִעם ּכָ ֲעׂשֶ ִבין ַמה ּנַ ל ֶזה ּתָ רּוָרה. ּוִמּכָ ּבְ

ַעל  עֹוֵבר  ׁשֶ ַמה  ל  ּכָ ּמִ ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ַהִהְתָקְרבּות  ִעְנַין  ּבְ ֵהן  ים,  ַהְמֻרּבִ ִהְצָטְרכּותֹו 

ְיָקא  ְלדּותֹו ַעד ִזְקנּותֹו, ָצִריְך ָלׂשּום ֶאל ִלּבֹו ְלִהְתָקֵרב ַעל ְיֵדי ֶזה ּדַ יו ִמּיַ ל ְיֵמי ַחּיָ ָהָאָדם ּכָ

ּוְבָכל  ק,  ַהֵחׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ִניעֹות  ְוַהּמְ ִהְתָקְרבּות,  ִביל  ׁשְ ּבִ ַהִהְתַרֲחקּות  י  ּכִ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ

ִפילֹות  יִנים ֵיׁש ַרֲחִמים. ּוְבָכל ַהּנְ ר, ּוְבָכל ַהּדִ ּסּוִרים ֵיׁש ַהְרָחבֹות, ּוְבָכל ָהַעְולֹות ֵיׁש יֹשֶׁ ַהּיִ

ּוִבְפָרִטּיּות,  ָהעֹוָלם  ְכָלִלּיּות  ּבִ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ֲחלֹוקֹות  ַהּמַ ּוְבָכל  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵיׁש  ְוַהְיִרידֹות 

ְדָבָריו  ּבִ ְמבָֹאר  ּכַ ֶאָחד  ם  ּלָ ּכֻ )ׁשֶ ְוכּו',  ְוכּו'  ּוַבִית,  ִית  ּבַ ּוְבָכל  ֵכִנים  ְ ַהּשׁ ּוֵבין  ָוִעיר,  ִעיר  ָכל  ּבְ

י ְמלֹא  תֹוָכם, ּוְבַהְיֵמי ַרע ֵיׁש ְיֵמי טֹוב. ּוְכַלל ַהּכֹל ּכִ לֹום ֶנְעָלם ּבְ ם ֵיׁש ׁשָ ֻכּלָ ים(, ּבְ דֹוׁשִ ַהּקְ

נּוי  ּפָ ֲאַתר  ֵלית  י  ּכִ ְלטֹוָבה,  ְוַהּכֹל  עֹוָלם  ָמֵלא  ַרְך  ִיְתּבָ ְוטּובֹו  ְוַחְסּדֹו  בֹודֹו,  ּכְ ָהָאֶרץ  ָכל 

יק  ּדִ ַהּצַ ְיֵדי  ַעל  הּוא  ַהּכֹל  ֶזה,  ְיֵדי  ַעל  ְוִקּיּום  ַחּיּות  ל  ּוְלַקּבֵ זֹאת,  ל  ּכָ ֵליַדע  ַאְך  ּה.  ִמּנֵ

ְבִחיַנת 'ִאְלָמֵלא ִמְלָחא ָלא ֲהֵוי ָעְלָמא  ים ֶאת ָהעֹוָלם ּבִ יק ְיסֹוד עֹוָלם ַהְמַקּיֵ ָהֱאֶמת, ַצּדִ

ל ְמִרירּוָתא'.  ָיִכיל ְלִמְסּבַ
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תצא ְּתמִמ ֵב ת י סי ז"

ה ְמֹאד  ׁשֶ ּקָ ֵברּור, ַאף ׁשֶ ל ֶזה ּבְ ִכיִתי ֵליַדע ִמּכָ ּזָ ְגמּולֹוִהי ָעַלי" ׁשֶ ל ּתַ יב ַלה' ּכָ "ָמה ָאׁשִ
ם  ַאּתֶ ׁשֶ ְמַעט  ּדִ ְמַעט  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ְלָבִבי,  ּבִ הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶזה  ל  ּכָ ָלֶכם  ְלהֹוִדיַע 

דֹוָלה  ּה, הּוא טֹוָבה ּגְ ִלּבֵ ֵער ּבְ ְמׁשַ פּום ַמה ּדִ ל ַחד ּכְ ֶכם, ּכָ ְכֵליֶכם ְוִלּבְ ׂשִ ה ּבְ ּתֹוְפִסים ִמּזֶ

ם  ֵ ַהּשׁ ק ּבְ ּבֵ א ְלִהְתָקֵרב ּוְלִהְתּדַ ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ּבָ ִלְפֵניֶכם, ִלְפֵני ּכָ

ין  ּבֵ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָעקּו  ּבְ ין  ּבֵ ִטיבּו  ּבְ ין  ּבֵ הּוא  ׁשֶ ָמקֹום  ל  ִמּכָ ֵעת  ּוְבָכל  יֹום  ָכל  ּבְ ַרְך,  ִיְתּבָ

ָלל  ֵאין יֹוְדִעים ּכְ ׁשֶ ין ּכְ ּוק, ּבֵ ִית ּוַבּשׁ ּבַ ְכבֹו ּוְבקּומֹו ּבַ ׁשָ ְיָלה ּבְ ּיֹום ּוַבּלַ יִריָדה, ּבַ ה ּוֵבין ּבִ ֲעִלּיָ ּבַ

ה אֹוֵבד ְוכּו'  ׂשֶ ִחיַנת ָנִפיק, ְוהּוא ַרק ּתֹוֶעה ּכְ ִחיַנת ָעֵיל ִאם הּוא ּבְ ֵהיָכן הּוא - ִאם הּוא ּבְ

ַעְבּדֹו  ה  ּוְבֹמשֶׁ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ַמֲאִמיִנים  ָאנּו  ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ׁשֶ ִלְזּכֹר  ְיכֹוִלים  ם  ּלָ ִמּכֻ ְוכּו'. 

ה ַעד עֹוָלם. ֲחַזק  ּדֹור ַהּזֶ ִאיר ּבַ ּמֵ יק ָהֱאֶמת ׁשֶ ּדִ ַהּצַ ָכל ּדֹור, ּוִבְפָרט ּבְ ּבְ יֵקי ֱאֶמת ׁשֶ ּוְבַצּדִ

עֹוֵבר  ֶ ּשׁ ָכל ַמה  ּבְ ְפָרִטּיּות  ּבִ ֵאֶליָך  ם  ּגַ ֶנֱאָמִרים  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ׁשֶ ְוַתֲאִמין  ְוֵתַדע  ַוֲחַזק  ִני  ּבְ

ִיְהֶיה  אי  ּוְבַוּדַ ֵעת.  ָכל  ּבְ ֲחָדׁשֹות  ה  עֹוׂשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ְוַתֲאִמין  ָויֹום,  יֹום  ָכל  ּבְ ָעֶליָך 

י ְלעֹוָלם  ְפָלָאה ּכִ ַרְך ְוַחְסּדֹו ִויׁשּוָעתֹו ַהּנִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ נּו ַיַחד ּבְ ּלָ ַאֲחִריְתָך ְלטֹוב ִעם ּכֻ

ַבר ָעֵלינּו ֶוֱאֶמת ה' ְלעֹוָלם. י ַחְסּדֹו ּגָ ַחְסּדֹו, ּכִ

ְטָרא ֲחָדא ְוכּו', ְוַלה'  י ִמּסִ ִלּבִ קּוַע ּבְ ְמָחה. ֶחְדָוה ּתָ זֹון ִמּתֹוְך ַצַער ְוׂשִ ִחּפָ ְבֵרי ָאִביָך ַהּכֹוֵתב ּבְ ּדִ

ְמָחה  ְך ְלׂשִ לֹום, ִיְתַהּפֵ ר ְוָהֲאָנָחה ַחס ְוׁשָ ם ַהּצַ ָ ּשׁ ּמִ ְנָיָנא ׁשֶ ְטָרא ּתִ ם ַהּסִ ּגַ ְקָוה ׁשֶ ַהְיׁשּוָעה ְוַהּתִ

יגּו ְוכּו'. ְמָחה ַיּשִׂ ׂשֹון ְוׂשִ ְבִחיַנת ׂשָ ּבִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

שמ

ֶרְסֶלב. קּוֵדי תר"א ּבְ ם, יֹום ד' ּפְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ל  ה ְמַקּבֵ ַאּתָ ַחת רּוַח ׁשֶ ִליַח ָנחּוץ ְמֹאד. ְוָהָיה ִלי ַנַחת ֵמַהּנַ ָ ה ְוַהּשׁ י ַעּתָ ְלּתִ בֹו ִקּבַ ִמְכּתָ
י ַנְחָמן, ָהָיה  י ַעל ְיֵדי ַרּבִ ַלְחּתִ ָ ּשׁ דּום ׁשֶ ֶרת ַהּקָ י ָהִאּגֶ ַבי, ְוָכְך ָיֶפה ְלָך. ּכִ ְכּתָ ִמּמִ

י ֲאֵליֶהם, ְוֵהם נֹוְבִעים  ְבּתִ ּלֹא ָחׁשַ ָבִרים ֵאּלּו ׁשֶ ַחת ֻקְלמֹוִסי ּדְ ַלח ּתַ ָ ּשׁ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ִמן ַהּשׁ

י  ְרּתִ ָעתֹו. ְוִנְזּכַ ְצָרִכים ָלנּו ְמֹאד ְמֹאד ְלָכל ֶאָחד ְלִפי ְמקֹומֹו ּוׁשְ ה ּתֹורֹות ְקדֹוׁשֹות ַהּנִ ּמָ ִמּכַ

לּו  ַהּלָ ים  ִעּתִ ּבָ י  ִלּבִ ּבְ ַלח ה'  ָ ּשׁ ֶ ּשׁ חֹות(, ַמה  ּכָ ִנׁשְ יר  ְזּכִ ַהּמַ רּוְך  )ּבָ ה  ַעּתָ בֹו  ִמְכּתָ תֹוְך  ּבְ ה  ַעּתָ

ָעתֹו'; ַהְינּו  א ְמקֹומֹו ּוׁשְ ׁש ֶאּלָ ָאְמרּו )ֵעְרִכין כד.( 'ֵאין ְלֶהְקּדֵ ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל ׁשֶ ז ּבְ ה ְמֻרּמָ ּזֶ ׁשֶ
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רֹוֶצה  ׁשֶ ׁש",  "ֶהְקּדֵ ִחיַנת  ּבְ הּו  ּזֶ ׁשֶ ַעְצמֹו  ּוְלַטֵהר  ׁש  ְלַקּדֵ ר  ׁשָ ַהּיָ ֶדֶרְך  ּבְ ֵליֵלְך  רֹוֶצה  ׁשֶ ִמי 

י  ל ּכִ ּכֵ ֵאין לֹו ְלִהְסּתַ ָעתֹו, ׁשֶ א ְמקֹומֹו ּוׁשְ ר ְלָכְך ִנְבָרא, ֵאין לֹו ֶאּלָ ִלְהיֹות ָקדֹוׁש ַלה', ֲאׁשֶ

ָעה  ָכל ׁשָ י ּבְ ם. ּכִ ר הּוא ׁשָ ְמקֹומֹו ֲאׁשֶ ה ּבִ ּה ַעּתָ עֹוֵמד ּבָ ָעה ְוָהֶרַגע ׁשֶ ָ ִאם ַעל אֹוָתּה ַהּשׁ

ֶזה  ּבָ ְרנּו  ּבַ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵאָליו  ַעְצמֹו  ֶאת  ּוְלָקֵרב  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ִלְזּכֹר  ְיכֹוִלין  ָמקֹום  ּוְבָכל 

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ לּו, ְוָצִריְך ָלנּו ְמֹאד. ַהּשׁ ים ַהּלָ ִעּתִ ׁש ּבָ ה. ַאְך ֶזה ָהֶרֶמז ִנְפָלא ְמֹאד ִנְתַחּדֵ ַהְרּבֵ

ׂש  יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה, ּוְלַחּפֵ נּו ַהּנֹוָרא ֵזֶכר ַצּדִ ְבֵרי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ִמיד ּדִ ם ּתָ נּו ְלַקּיֵ ְיַזּכֵ

ָעתֹו,  ים, ְלָכל ֶאָחד ְלִפי ְמקֹומֹו ּוׁשְ דֹוׁשִ ְדָבָריו ַהּקְ ים ּבִ ּיִ ִמיד ֵעצֹות ּוְדָרִכים ֲאִמּתִ ְוִלְמצֹא ּתָ

ה ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר. ַנאי ַעּתָ ְוֵאין ּפְ

ַעְדָך. יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

שמא

ְקָרא תר"א. ם, יֹום ד' ַוּיִ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ְמַחת ַהַחג  ׂשִ ח אֹוְתָך ְואֹוָתנּו ּבְ ּמַ ַרֲחָמיו ְיׂשַ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶרת ָהָרצּוף ּפֹה, ְוַהּשׁ ל ָהִאּגֶ ְיַקּבֵ
דֹוׁש ָעֵלינּו, ּוְלהֹוִדיעֹו  ַעת ַהּקָ יְך ַהּדַ ה ְלַהְמׁשִ ְוִנְזּכֶ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה.  דֹוׁש ַהּבָ ַהּקָ

ין  ּדֵ ִמן  ין  ּדֵ ל  ּוְנַקּבֵ ֲחֵברֹו.  ּבַ ֶאָחד  ל  ּכָ ִאיר  ּיָ ׁשֶ ְוַתְלִמיֵדינּו  ְוַלֲחֵבֵרינּו  ֵנינּו,  ּבָ ְוִלְבֵני  ְלָבֵנינּו 

ָכל ֵעת  ן ְוַתְלִמיד, ֵליַדע ּבְ יְך ֶהָאַרת ּבֵ ַבּדֹו", ְלַהְמׁשִ י ה' הּוא ֱאלִֹהים ֵאין עֹוד ִמּלְ ָלַדַעת "ּכִ

נּו ׁשְֹכֵני  ְבִחיַנת "ָהִקיצּו ְוַרּנְ ָנה ַעל ְיֵדי ֶזה ּבִ ֵ בֹודֹו". ּוְלִהְתעֹוֵרר ֵמַהּשׁ י "ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ּכִ

ִמים, ְוֵאינֹו  ִנים ּוֵמִקיץ ִנְרּדָ ן". ְוהּוא ְמעֹוֵרר ְיׁשֵ ה לֹא ָינּום ְולֹא ִייׁשָ י ה' ֵער, "ִהּנֵ ָעָפר". ּכִ

ֶסף ֶוֱאִליֵלי ָזָהב  ֲאַות ָממֹון, ֱאִליֵלי ּכֶ ל ּתַ ת ׁשֶ ל ִטְרּדַ ָלל ּכָ ֵעיָניו ּכְ ל ְוֵאינֹו ָחׁשּוב ּבְ ּכֵ ִמְסּתַ

יט ֶאל ָעִני ּוְנֵכה רּוַח"  ֶנֶאְמֵני ֶאֶרץ" ְוכּו', "ְוֶאל ֶזה ַיּבִ ֵנא". ַרק "ֵעיָניו ּבְ ר ׂשָ "ּתֹוֲעַבת ה' ֲאׁשֶ

ְלַות  ַ ָיֵדינּו ִמּשׁ א )ָאבֹות ד( ֵאין ּבְ ּנָ ַמֲאַמר ַהּתַ ָיֵדינּו לֹא ֶזה ְולֹא ֶזה, ּכְ ֵאין ּבְ י ׁשֶ ְוכּו'. ְוַאף ַעל ּפִ

"ל.  ל ַהּנַ ַעם ּכָ ָכל ּפַ ַדְעּתֹו ְוִעם ֲחֵבָריו ּבְ י ֵכן טֹוב ְוָיֶפה,ַלֲחזֹר ּבְ ְוכּו' ְוַאף לֹא ְוכּו', ַאף ַעל ּפִ

ֶסף  ין לֹו ָלָאָדם לֹא ּכֶ י ֵאין ְמַלּוִ ם ו( ּכִ ָנה )ׁשָ ׁשְ יר ִאיׁש". ְוִלְזּכֹר ַהּמִ י ַיֲעׁשִ יָרא ּכִ ם "ַאל ּתִ ְלַקּיֵ

ָרצֹון  ּתֹוֵקק ָלֶזה ּבְ ִנים ִנְכסֹף ְוִנׁשְ ל ּפָ ְלַבד. ְוַעל ּכָ ים טֹוִבים ּבִ י ִאם ּתֹוָרה ּוַמֲעׂשִ ְולֹא ָזָהב ּכִ
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ְמָחה  ה ָלבֹוא ְלׂשִ ְזּכֶ ּנִ יָחֵתנּו ַעל ְיֵדי ֶזה, ַעד ׁשֶ יל ְלָפֵרׁש ׂשִ ָכל יֹום ֵמָחָדׁש, ּוְלַהְרּגִ ָחָזק ּבְ

ּנּו ַז"ל. ְלנּו ִמּמֶ ּבַ ּקִ ֱאֶמת ׁשֶ ִרים ּבֶ ים ַהְיׁשָ דֹוׁשִ ָרִכים ַהּקְ י ַהּדְ ֱאֶמת, ַעל ּפִ ב ּבֶ ִביַרת ַהּלֵ ַאַחר ׁשְ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך. ָנָתן ִמּבְ ּדִ

ְמָחה. גֹון ַוֲאָנָחה ְלתֹוְך ׂשִ גֹון ַוֲאָנָחה, ַרק ַלֲחטֹף ַהּיָ ֵהר ִמּיָ ֵהר ְוִהּזָ ְוִהּזָ

שמב

ַרְך, אֹור ְליֹום ב' ַצו תר"א. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ָעה  ָ ַהּשׁ ַדע ׁשֶ ם ּתֵ ֶסף ְוהּוא ֻמְכָרח ִלי ְמֹאד, ּגַ ל ּכֶ ְך ֲחִצי רּוּבַ י ִעם ַהּסַ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ָכל יֹום. ַעל  ים ּבְ ַסח ְמֻרּבִ ל ַצד, ְוָצְרֵכי ּפֶ ים אֹוִתי ִמּכָ חּוָקה ִלי ְמֹאד, ְונֹוְגׁשִ ּדְ

ֶכף. ֻמְבְטַחִני  ְלֶוה ִלי ֵאיֶזה ַסְך ּתֵ ה ּתַ ַאּתָ ַהֶהְכֵרַח ׁשֶ ָדִדים, ְוָרִאיִתי ׁשֶ ל ַהּצְ י ַעל ּכָ ן ָחַזְרּתִ ּכֵ

ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁש  ּוְלִהְתַקּדֵ דֹוׁש,  ַהּקָ ֶהָחג  ְמַחת  ְלׂשִ נּו  ְיַזּכֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ד.  ִמּיָ ָבַרי  ּדְ ם  ַקּיֵ ּתְ ׁשֶ

טֹובֹות,  בֹות  ְלַמֲחׁשָ ָרעֹות  בֹות  ֲחׁשָ ִמּמַ ים,  ְלַחּיִ ֶות  ִמּמָ ה,  ְלַמּצָ ֵמָחֵמץ  ָלֵצאת  ַסח,  ּפֶ

ְמָחה ְוכּו'. גֹון ְלׂשִ ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות ּוִמּיָ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך. ָנָתן ִמּבְ ּדִ

שמג

ַסח תר"א. ל ֶעֶרב ּפֶ ָמׁשֹות ׁשֶ ְ ין ַהּשׁ ם, יֹום א' ּבֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ֶכף ִלְבּדֹק ָחֵמץ,  ִריִכין ּתֵ ּצְ ַסח, ׁשֶ ל ֶעֶרב ּפֶ ין ִמְנָחה ְלַמֲעִריב ׁשֶ ה ּבֵ י ַעּתָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ׁשּואֹות  ים. ּתְ ֵני ְזהּוִבים ָמעֹות ְקַטּנִ ְך ׁשְ י ַהּסַ ְלּתִ ם ִקּבַ ִתי. ּגַ ִבין ִטְרּדָ ּוֵמֵאֶליָך ּתָ

ִין  ָעְלָך ְוכּו'. ַהּיַ ם ה' ּפָ ּלֵ ֶזה. ְיׁשַ ְפָרט ָמעֹות ּכָ עֹות, ּבִ ה ַהּמָ י ְמֹאד ֻמְכָרח ַעּתָ ֵחן ֵחן ְלָך, ּכִ

ִלים  ֵני ּכֵ ְ ן ַהּשׁ ם ּכֵ י ּגַ ְלּתִ אְנָטאִפיל ]ַנֲעֵלי ַבִית[, ְוַהּיֹום ִקּבַ ם ַהּפַ י ְוּגַ ְלּתִ בּוַע ֶהָעַבר ִקּבַ ׁשָ ֶפן ּבְ ּגֶ

ם ָעֶליָך  ְך ּגַ ְמׁשַ ּיֻ ל ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים, ׁשֶ ע ּכֹוסֹות ׁשֶ ּתֹות ַאְרּבַ נּו ִלׁשְ ַרְך ְיַזּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֶפן. ַהּשׁ ַיִין ּגֶ

ַלְחּתָ ָלנּו, ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ָ ּשׁ ַח ׁשֶ ּמֵ ְמָחה ַעל ְיֵדי ַיִין ַהְמׂשַ ׂשֹון ְוׂשִ יְתָך ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ְוׂשָ ְוַעל ּבֵ
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ָך ּוְלָבֵרְך  ַח ַנְפׁשְ ּמֵ ָלל, ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ִלְמֹאד ְלׂשַ ּבּור ּכְ ר ְלַהְרִחיב ַהּדִ ְוָכֵעת ִאי ֶאְפׁשָ
ע ּכֹוסֹות ַיִין ְוַגם  לַֹח ָלנּו ַעל ַאְרּבַ ִכיָת ִלׁשְ ּזָ ה ׁשֶ ַמן ַהּזֶ ֶהֱחָינּו ְוכּו', ַלּזְ ְמָחה ׁשֶ ׂשִ ּבְ

ָהֲעָסִקים  ִטְרָחא ּוָמעֹות ּבְ ׁש ְלָך ֵחֶלק ּבְ ּיֵ ְרָחא ֵאינֹו ֶנֱאָבד, ּוִבְפָרט ׁשֶ ָמעֹות ְוכּו'. ְוַגם ַהּטִ

דֹול ְלדֹורֹות. ים ּגָ ֵהם ְזכּות ָהַרּבִ ָאנּו עֹוְסִקים ׁשֶ ׁשֶ

גּוְפָך ְוָממֹוְנָך. ַרק  ֶזה ּבְ ה זֹוֶכה ַלֲעסֹק ּבָ ַאּתָ ה טֹוָבה ׁשֶ ה ּוְנֻקּדָ ִני ַעל ָכל ְנֻקּדָ ֶריָך ּבְ ַאׁשְ
ה  ַאּתָ ׁשֶ ְמהֹון ֵלָבב,  ּתִ ֵהם  ִרּבּוי ָהַרְעיֹוִנים ׁשֶ ָך  ֶוֱאַמץ ְמֹאד ְלַהְרִחיק ִמּמְ ֲחַזק 

רֹום  ּלּו ֵעיֶניָך ַלּמָ חֹוָרה, ּדַ ָכל ִעְנָין יֹוֵתר ֵמָהָראּוי. ְוַהּכֹל ֵמֲחַמת ַעְצבּות ּוָמָרה ׁשְ ב ּבְ חֹוׁשֵ

א ָעֵלינּו  דֹוׁש ַהּבָ ַסח ַהּקָ ה. ּוִבְזכּות ֶהָחג ַהּפֶ ּיֹוִציֲאָך ִמּזֶ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ָכל יֹום ֵמַהּשׁ ׁש ּבְ ּוַבּקֵ

ל  ְמָחה ְוכּו', ִויַקּבֵ גֹון ְלׂשִ ַסח, ִמּיָ ל ּפֶ ה ׁשֶ ת ַמּצָ ַ ה ָלֵצאת ֵמִחּמּוץ ַהּמַֹח ִלְקֻדּשׁ ְזּכֶ ְלטֹוָבה, ּתִ

לֹומֹו  ׁשְ ּבִ ִלְפרֹס  ַעְצמֹו  ּבְ יֹוִסיף  ָתם  ּוֵמַהּסְ ְזִריזּות.  ּבִ ָלֵחהּו  ְוִיׁשְ ִלְלבֹוב  ֶרת  ִאּגֶ ּפֹה  ָרצּוף 

יג ְוכּו'. ְמָחה ַיּשִׂ ׂשֹון ְוׂשִ ָראּוי, ְוׂשָ ַאֲהָבה ּכָ ּבְ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך. ָנָתן ִמּבְ ּדִ

שדמ

ֶרְסֶלב. ַסח תר"א ּבְ ם, יֹום ד' ִאְסרּו ַחג ּפֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִני ֲחִביִבי ׁשֶ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ָיִאיר,  ֵנרֹו  יֶלי  ַאּבֶ י  ֵמַרּבִ ֶרת  ָהִאּגֶ ָרצּוף  ּוְבתֹוכֹו  ַסח,  ּפֶ ַהּמֹוֵעד  ֹחל  ּבְ י  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ
ֶעְזַרת  י ּבְ ַמְחּתִ ָך ְוׂשָ ְתָקא[ ֵמִאּתְ ִוויְטיל ]ּפִ י ַהּקְ ְלּתִ ם ַהּיֹום ִקּבַ ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת. ּגַ

י  ְעּתִ י ּדַ ם, ּכִ ֵ ַתְבּתָ ָלבֹוא ְלֹפה ָמָחר ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ר ּכָ ֲאׁשֶ ם ּכַ ַרְך. ְוִתְרֶאה ְלַקּיֵ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

י ִלְנסַֹע ִאם  ַדְעּתִ ְך ָקרֹוב ּבְ ָאה ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ְוַאַחר ּכָ ת קֶֹדׁש ַהּבָ ּבַ ב ַעד ַאַחר ׁשַ ְלִהְתַעּכֵ

ָך ָמעֹות,  מֹו. ְוִתְרֶאה ְלָהִביא ִעּמְ ֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ׁשְ ִצְדָקתֹו ְבַמְעּגְ ם. ַוה' ַיְנֵחִני ּבְ ֵ ִיְרֶצה ַהּשׁ

ב ְלָך, ּוַמה  ֲאִני ַחּיָ ֶ ין ִלי עֹוד ַמה ּשׁ ְמּתִ ּתַ ן ַהֶהְכֵרַח ׁשֶ רּוָטה ְלָפְרָטה. ַעל ּכֵ ֵביִתי ּפְ י ֵאין ּבְ ּכִ

ם  ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ ֵביֶהם, ׁשֶ ִמְכּתְ ה רֹוֶאה ּבְ ֲחִזיר ִלי. ַוֲהלֹא ַאּתָ א ֵנרֹו ָיִאיר ּתַ י ַאּבָ ַלח ַרּבִ ָ ּשׁ ֶ ּשׁ

ְיַפְרְנֵסנּו  ֵמעֹוֵדנּו  אֹוָתנּו  ְוָהרֹוֶעה  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ָמעֹות  עֹוד  ְלָיְדָך  יַע  ַיּגִ ַרְך  ִיְתּבָ

ים.  ַרֲחָמיו ַהְמֻרּבִ ָכבֹוד ּבְ ּבְ
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ְבֵרי ֱאֶמת  ּדִ ה  ּמָ ּכַ ְרנּו  ְוִדּבַ ְיָלה,  ּלַ ּבַ עֹות  ׁשָ ֵאיֶזה  ֵמִחים ֶאְתמֹול ַעד  ׂשְ ָהִינּו  ֲאַנְחנּו  ְוַגם 
ְצִחי ְוכּו',  ְכִלית ַהּנִ ָכל יֹום ַאַחר ַהּתַ ׂש ּבְ ׁש ּוְלַחּפֵ ַהֶהְכֵרַח ְלַבּקֵ ְצִחי, ׁשֶ ְכִלית ַהּנִ ֵמַהּתַ

ִבים ְוכּו',  ין ָהֲעׂשָ ֶדה ּבֵ ּשָׂ ָכל יֹום. ְויֹוֵתר טֹוב ָלֵצאת ָלׂשּוַח ּבַ ן ְצִריִכין ְלִהְתּבֹוֵדד ּבְ ְוַעל ּכֵ

י  י ָכל ָיֵמינּו ֶהֶבל ְוָכל ַמֲעׂשֵ ֵביתֹו ְוכּו'. ּכִ ִנים ִיְמָצא ָמקֹום ַלה' ּבְ ל ּפָ ר ַעל ּכָ ְוִאם ִאי ֶאְפׁשָ

ים  ה ּוַמֲעׂשִ חֹוֵטף ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ֶ י ִאם ַמה ּשׁ ֲעָמלֹו ּכִ א ּבַ ה ּתֹהּו, ּוְמאּוָמה לֹא ִיּשָׂ עֹוָלם ַהּזֶ

יק ָהֱאֶמת ְוכּו'. ּדִ ל ַהּצַ ׂש ֶאת ָהרּוַח ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ ר ְלַחּפֵ טֹוִבים ְוכּו'. ְוָהִעּקָ

ִנים,  ִנים ֶאל ּפָ ה ּפָ ר ִמּזֶ ה ְלַדּבֵ ְזּכֶ ּנִ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ֶזה, אּוַלי ָיחּוס ַהּשׁ ה ְלַהֲאִריְך ּבָ ַנאי ַעּתָ ְוֵאין ּפְ

ם. ֹמר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקּיֵ ה ִלׁשְ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך. ָנָתן ִמּבְ ּדִ

שמה

ָרֵאל תר"א אּוַמאן. ֵני ִיׂשְ ר ּבְ ַרְך, יֹום ה' כ"ג ְלִמְסּפַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ֵני  ּבְ ל  ּכָ ִעם  ָיִאיר  ֵנרֹו  ִיְצָחק  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ְוכּו'  ִני  ָהַרּבָ ֲחִביִבי  ִני  ּבְ ַלֲאהּוִבי  ים  ְוַחּיִ לֹום  ׁשָ

ְחיּו. ּיִ ֵביתֹו ׁשֶ

ר ֱהִביַאִני ַעד ּכֹה.  ם ֲאׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ לֹום, ּבָ ׁשָ ת אּוַמאן ּבְ אִתי ַהּיֹום ְלֹפה ְקִהּלַ י ּבָ ִני ּכִ ע ּבְ ּדַ
א ִנְדֶמה  ַרּבָ ֶרְך, ַרק ַאּדְ ְלטּול ַהּדֶ לֹום ִמּטִ ְצקּו יֹוֵתר ַחס ְוׁשָ ה ָלֵאל ַרְגַלי לֹא ּבָ ּוְתִהּלָ

ֵלמּות ְמֵהָרה  ׁשְ אֹות ְקָצת. ּבֹוֵרא ְרפּואֹות ְיַרֵחם ְוִיְגֹמר ְרפּוָאִתי ּבִ ְתִחיִלין ְלִהְתַרּפְ ּמַ ִלי ׁשֶ

בֹוב ְמֵהָרה, ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה.  ל ְיִדיָעה טֹוָבה ִמּלְ ל ַהּיֹום ְלַקּבֵ לֹות ּכָ ן ְיִהי ָרצֹון. ְוֵעיַני ּכָ ָאֵמן ּכֵ

ה  ה ֵמַעּתָ ְזּכֶ ּנִ ִפיָרה, נֹוֵתן ַהּתֹוָרה ְיַרֵחם ָעֵלינּו ׁשֶ ָבר ָעְברּו ָסמּוְך ְלַמֲחִצית ְיֵמי ַהּסְ ה ּכְ ְוִהּנֵ

א ָעֵלינּו  דֹוׁש ַהּבָ ים ַהּקָ ִ ּיֹום ַהֲחִמּשׁ ַלת ַהּתֹוָרה ֵמָחָדׁש ּבַ ִנים ְלָהִכין ַעְצֵמנּו ְלַקּבָ ל ּפָ ַעל ּכָ

ּוִמּגֶֹדל  ַאֲהָבה.  ּבְ ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ֶאת  ם  ּוְלַקּיֵ ְוַלֲעׂשֹות  ֹמר  ִלׁשְ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְלטֹוָבה, 

ר ְלַהֲאִריְך. ִחיָצה ִאי ֶאְפׁשָ ַהּנְ

ית. ה ִליׁשּוָעְתָך ָהֲאִמּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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שמו

ים תר"א. ת ְקדֹוׁשִ ָרׁשַ ת קֶֹדׁש ּפָ ּבַ ם, יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ַעל ֲעָגָלה  י ְלָך ֶאְתמֹול ַעל ְיֵדי ַהּבַ ַתְבּתִ ִליַח ַהּיֹום. ּוְכָבר ּכָ ָ ְבָך ַעל ְיֵדי ַהּשׁ י ִמְכּתָ ְלּתִ ִקּבַ
ם ֵאין  ָלל. ּגַ ׁש ּכְ לֹום, ְוָכֵעת ֵאין ְלַחּדֵ ׁשָ אִתי ּתֹוָדה ָלֵאל ְלֹפה ֶאְתמֹול ּבְ ּבָ י ׁשֶ ּלִ ׁשֶ

לֹום  ְלׁשָ יֹוִליֵכִני  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶזה.  ָתב  ּכְ ּוְנִחיַצת מֹוֵסר  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ בֹוד  ּכְ ֵמֲחַמת  ַנאי  ּפְ

ל  ּכָ ַהּכֹוֵלל  ִמְצַרִים,  ֲהַמת  ִמּזֻ ָלֵצאת  ה  ֵמַעּתָ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ה  ְוִנְזּכֶ ְוָהֱאֶמת.  ר  ׁשָ ַהּיָ ֶדֶרְך  ּבְ

בֹות ָרעֹות ְוַרְעיֹוִנים  ֲחׁשָ ל ֶאָחד ְלַטֵהר ַעְצֵמנּו ִמּמַ ה ּכָ ְזּכֶ ּנִ ֶפׁש, ׁשֶ לּות ַהּנֶ ָרם ּגָ ִעּקָ ֻלּיֹות ׁשֶ ַהּגָ

ָכל ּכֵֹחנּו.  ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ָכל ֵעת ֶאל ַהּתֹוָרה ְוֶאל ַהּשׁ בֹוֵתינּו ּבְ ר ַמְחׁשְ ֵ ִלים, ּוְלַקּשׁ ָזִרים ּוְמֻבְלּבָ

י ֵכן ֲעַדִין  ִתְמהֹון ֵלָבב ְוכּו', ַאף ַעל ּפִ ְבּתֹו ּבְ ַמֲחׁשַ ל ֶאָחד ּבְ ְתֶעה ּכָ ּנִ י ֵכן ֵאיְך ׁשֶ י ַאף ַעל ּפִ ּכִ

ָבה  ַמֲחׁשָ א ּבְ ּלָ י ּכֻ ָבה. ּכִ ֲחׁשָ ת ַהּמַ ַ ְקֻדּשׁ לּוי ּבִ ָכל ֵעת ָוֶרַגע. ְוַהּכֹל ּתָ ָידֹו ּבְ ָבה ּבְ ֲחׁשָ ֲעַדִין ַהּמַ

ָך, ַאְך ֵאין  ר ִעּמְ ה ְלַדּבֵ ה ַהְרּבֵ ֶזה ַהְרּבֵ ָרֵאל. ְוֵיׁש ּבָ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ִרירּו, ְוֶזה ֶנֱאַמר ַעל ּכָ ִאְתּבְ

לֹום  ָבֵרינּו ֵאֶליָך ְלטֹוָבה, ְולֹא ְלֵהֶפְך ַחס ְוׁשָ ל ּדְ ְהֶיה ּכָ ּיִ ר ׁשֶ ֶקת. ְוָהִעּקָ ַמן ְוַהְיִריָעה ַמְסּפֶ ַהּזְ

ָכל עֹז.  ְמָחה ּבְ ׂשִ ק ּבְ א ְלִהְתַחּזֵ ַרּבָ לֹום ַעל ְיֵדי ֶזה, ַרק ַאּדְ חֹוָרה ַחס ְוׁשָ ָרה ׁשְ ְלַהְרּבֹות ַהּמָ

לֹום ְלִעְנַין  יק ְמֹאד ַחס ְוׁשָ ַעְצבּות ַמּזִ ָאַמר הּוא ַז"ל )תניינא מ"ח(, ׁשֶ ֶ ָבר ָידּוַע ָלנּו ַמה ּשׁ י ּכְ ּכִ

ְמָחה. ׂשֹון ְוׂשִ גֹון ַוֲאָנָחה ְלׂשָ לֹום, ּוְצִריִכין ַלֲהֹפְך ַהּיָ בֹות ָרעֹות ַחס ְוׁשָ ֲחׁשָ ְלּבּול ַהּמַ ּבִ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

שמז

ֶרְסֶלב. ִפיָרה תר"א ּבְ ַרְך, יֹום ד' ל"ו ַלּסְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה.  ּיִ ער ׁשֶ ִגיד ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ַאְבָרָהם ּבֶ ִתיק ַהּנָ ִני ַהּוָ י ָהַרּבָ ַנְפׁשִ ים ִליִדיִדי ּכְ לֹום ְוַחּיִ ׁשָ

ְחֶיה.  ּיִ ְחיּו, ּוִבְפָרט ִלְבנֹו ַנְחָמן ׁשֶ ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלֵציֶהם ׁשֶ ְחֶיה, ִעם ּכָ נּוָעה ּתִ לֹום זּוָגתֹו ַהּצְ ִעם ׁשְ

ְוִיְזּכּו  ִנים.  ְוׁשָ ָיִמים  ים טֹוִבים ְלֹאֶרְך  ּוְלַמֲעׂשִ ה  ּוְלֻחּפָ לֹו ְלתֹוָרה  ְלַגּדְ ה ֶאְתֶכם  ְיַזּכֶ ַרְך  ִיְתּבָ ה' 

ִית הֹוָדם, עֹוד  ּזַ ְצֹות, ֵיְלכּו יֹוְנקֹוָתיו ְוִיְהיּו ּכַ ּתֹוָרה ּוַבּמִ ִנים עֹוְסִקים ּבַ ִנים ּוְבֵני ּבָ ּנּו ּבָ ִלְראֹות ִמּמֶ

ן ְיִהי ָרצֹון. יָבה טֹוָבה ָאֵמן ּכֵ ׂשֵ ְינּובּון ּבְ

ם ֵאיֶזה  י ׁשָ יִתי ְלאּוַמאן, ְוִנְתַמְהַמְהּתִ י ִמּבֵ ַסְעּתִ ּנָ בּועֹות ׁשֶ ה ׁשָ לׁשָ י ֶזה ׁשְ י ּכִ ע ְיִדיד ַנְפׁשִ ּדַ
ָמעֹות  ִלי  יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ ה  ְמַקּוֶ ָהִייִתי  ַוֲאִני  לֹום.  ְלׁשָ ְלֵביִתי  אִתי  ּבָ ֶהָעַבר  ְיָלה  ּוַבּלַ ָיִמים, 
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ָעִמים.  ה ּפְ ּמָ ֶביָך ּכַ ִמְכּתָ ַעְצְמָך ּבְ ר ִהְבַטְחּתָ ִלי ּבְ ֲאׁשֶ ַסח ּכַ לֹוֵמנּו קֶֹדם ּפֶ י ׁשְ ָך ּוֵמַאְנׁשֵ ֵמִאּתְ

ִיְרֶצה  ִאם  ּוָכַתב ׁשֶ ֶרת ִעם ַסְך ָמעֹות,  ִאּגֶ ִלי ֵאיֶזה  ַלח  ָיִאיר ׁשָ ֵנרֹו  א  י ַאּבָ ַרּבִ ְיִדיִדי  ְוַגם 

ַסח  ָבר ָעַבר ַהּפֶ ה ּכְ ָעִמים. ְוִהּנֵ ה ּפְ ּמָ ַעְצְמָך ּכַ ַתְבּתָ ּבְ אי, ְוֵכן ּכָ ַוּדַ ַלח ּבְ ׁשְ בֹוא ּתִ ּתָ ׁשֶ ם ּכְ ֵ ַהּשׁ

ָך  ֶסף ֵהן ֵמִאּתְ ִפיָרה. ְוֵאין קֹול ְוֵאין ּכֶ ְך ְוַהּיֹום ל"ו ַלּסְ בּועֹות ַאַחר ּכָ ָעה ׁשָ ְוַגם יֹוֵתר ֵמַאְרּבָ

ֵפרּוׁש חֹוֶתְנָך ְיִדיִדי ֵנרֹו ָיִאיר,  ִהְבִטיַח ִלי ּבְ ֶ ְרָנָסִתי ֵהן ַמה ּשׁ לֹוֵמנּו, ֵהן ַעל ּפַ י ׁשְ ֵהן ֵמַאְנׁשֵ

ֵפרּוׁש  ּבְ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ִהְבִטיחּו  ֶ ּשׁ ַמה  ִפי  ּכְ ִבים  ַחּיָ ַארּו  ׁשְ ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ָיִאיר,  ֵנרֹו  ִהיְרׁש  י  ְוַרּבִ

ים ָאִצים, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה  ה, ְוַהּנֹוְגׂשִ ְך ַהּזֶ ה ַעל ַהּסַ ָבר ָלִויִתי ַהְרּבֵ ם ֶאְצִלי. ַוֲאִני ּכְ ְרׁשַ ּנִ ּכַ

ָנה  ָ ּשׁ ָמה ּבַ ַסח ּכְ ְך ַעל ּפֶ ל ּכָ ְהיּו ִלי ּדַֹחק ּכָ ּיִ ִנים ָעְברּו, ְוֵאיִני זֹוֵכר ׁשֶ ה ׁשָ ּמָ ֲעׂשֹות. ְוֶזה ּכַ ּלַ

ַסח  ֵליל י"ד ֶעֶרב ּפֶ ְנבּו ֶאְצִלי ּבְ ַסח, ּגָ י ִלְלוֹות ַעל הֹוָצאֹות ּפֶ ַגְעּתִ ּיָ ַהּזֹאת. ְוַלּסֹוף ַאַחר ׁשֶ

ַעם  ַסח ִלְטרַֹח עֹוד ַהּפַ ֶעֶרב ּפֶ י ּבְ ַסח, ְוֻהְכַרְחּתִ י ַעל ּפֶ ֵהַכְנּתִ ִין ׁשֶ ְוַהּיַ ִגים  ר ְוַהּדָ ׂשָ ל ַהּבָ ּכָ

ָעֵבד ַרֲחָמָנא ְלָטב ָעֵבד, ַאְך ִמּגֶֹדל ַאֲהָבְתָך  ל ַמה ּדְ אי ּכָ ַסח. ּוְבַוּדַ ִלְלוֹות ְוִלְקנֹות ָצְרֵכי ּפֶ

י  ּיֹוֵצא ּבֹו, לֹא ָיכְֹלּתִ ּכַ ִדיִבים  ְוַהּנְ ִרים  ׁשֵ לֹוֵמנּו ַהּכְ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ ֶפׁש, ְוַאֲהַבת ּכָ י ַעד ַהּנֶ ִלּבִ ּבְ

ְך  ל ּכָ ל ּכָ ֵ ה ִמְתַרּשׁ ַאּתָ י ָעֶליָך, ַעל ׁשֶ ִלּבִ ר ּבְ ָפֵרׁש ַצֲעִרי, ּוְלהֹוִדֲעָך ֶאת ֲאׁשֶ ק ִמּלְ ְלִהְתַאּפֵ

ַהְבָטָחְתָך. לַֹח ִלי ּכְ ִלׁשְ

ֶקת  ּדֶ ָך ַהּצַ ְבָך ְלִאּמְ ת ַלְיָלה ַהּזֹאת, ּוָמָצאִתי ִמְכּתָ ְתִחּלַ אִתי ְלֵביִתי ּבִ ּבָ ְוִהּנֵה ֶזה ַהּיֹום ׁשֶ
ָבר ָיַדְעּתָ  י ֵכן ּכְ ל ַעְצְמָך, ַאף ַעל ּפִ ה ִמְתַנּצֵ ְחֶיה ְוָקִריִתי אֹותֹו. ְוִאם ָאְמָנם ַאּתָ ּתִ

ה ֲאִני  י. ְוִהּנֵ ְחֶיה ֵהן ֶנְגּדִ ָך ּתִ ָלל ֵהן ֶנֶגד ִאּמְ רּוץ ּכְ ֵאין ׁשּום ּתֵ ַעְצְמָך, ׁשֶ ֶרת ֶזה ּבְ ִאּגֶ ְוָכַתְבּתָ ּבָ

ָפִרים,  לַֹח ִמּפֹה ַהּסְ ה ִלׁשְ ִהְתַחְלנּו, ְוַגם ֲאִני ָצִריְך ְלהֹוִציא ַהְרּבֵ דֹול ׁשֶ ֵעֶסק ּגָ עֹוֵמד ַהּיֹום ּבְ

ַרק  ְוָהִעּכּוב  ים.  ָהַרּבִ ּוְזכּות  עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ה  ַרּבָ ּוִמְצָוה  ְטָעִמים  ה  ּמָ ִמּכַ דֹול  ּגָ ֶהְכֵרַח  ְוהּוא 

ָך, ַאְך ִאי  ר ִעּמְ ה ְלַסּפֵ ֶזה ַהְרּבֵ ם ֶאְצִלי, ְוֵיׁש ּבָ ָ ֵמֲחַמת ָממֹון. ְוַגם ַהּיֹום ֵיׁש ִאיׁש ֶאָחד ִמּשׁ

ר  א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ַוֲאַדּבֵ בּועֹות ַהּבָ בֹוא ַעל ׁשָ ּתָ ה ׁשֶ ֶדה, ְוָהִייִתי ְמַצּפֶ ֵני ַהּשָׂ ר ַעל ּפְ ֶאְפׁשָ

א  ַהּבָ בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ַעל  ּפֹה  ְהֶיה  ּתִ ִאם  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ְבָך  ִמְכּתָ ּוְכִפי  ִנים.  ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ָך  ִעּמְ

ֶזה, ַוֲאִני קֹוֵרא ַעל ַעְצִמי  ֲעׂשֹות, ְוִעם ִמי ְלִהְתַיֵעץ ּבָ ָלל ַמה ּלַ ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ּכְ

י  ַמְרּתִ ּגָ ָכל ָהֲעָסִקים ׁשֶ ּבְ ַרְך יֹוֵדַע, ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ י ַהּשׁ ג". ּכִ ִצּפֹור ּבֹוֵדד ַעל ּגָ י ָוֶאְהֶיה ּכְ ַקְדּתִ "ׁשָ

ָנִתי ְלטֹוָבה. ּוָ ַרְך ָהָיה ּכַ ַחְסּדֹו ִיְתּבָ ה ָלֵאל ּבְ ִהּלָ ּתְ

אֹות ָרצֹון ְוֵחֶפץ ְזֶקְנָך  ַמִים, ְלַמּלְ ָ ָנִתי ַרק ַלּשׁ ּוָ ד ּכַ ּקָ ּתַ י ֶאׁשְ ִהְתַחְלּתִ ָהֵעֶסק ׁשֶ ה ּבְ ְוַגם ַעּתָ
ים ְלדֹורֹות עֹוָלם.  יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה, ְוהּוא ְזכּות ָהַרּבִ נּו ֵזֶכר ַצּדִ ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

ל  ֵ ה ִמְתַרּשׁ ִלין, ְוַאּתָ ְ ם ִמְתַרּשׁ דֹול, ּוְכַהּיֹום ַאּתֶ א ֱהִייֶתם ִלי ְלֵעֶזר ּגָ י ַאּבָ ה ִעם ְיִדיִדי ַרּבִ ְוַאּתָ
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ַחְסּדֹו  ּבְ ִהְרַוְחּתָ  ָלֵאל  ְותֹוָדה  ֶעְזְרָך  ּבְ ָהָיה  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָלֵאל  ּתֹוָדה  ׁשֶ ְוַאֲחֵרי  יֹוֵתר.  ּבְ

ְוַגם  ֶזה  ֵעֶסק  ּבְ דֹול  ּגָ ְלֵעֶזר  ִלי  ִלְהיֹות  ָעֶליָך  ל  ּוְלַקּבֵ ֶזה,  ּבָ ם  ּגַ ִלְתלֹות  ְלָך  ָראּוי  ַרְך,  ִיְתּבָ

א ֵמֲחַמת  ַרּבָ ַאּדְ ְך. ּוֵמַעְצְמָך ּתּוַכל ְלָהִבין ׁשֶ ל ּכָ ל ּכָ ֵ ה ִמְתַרּשׁ ה ַאּתָ ְרָנָסִתי. ְוַעּתָ ֵעֶסק ּפַ ּבְ

ם ַעל ֵעֶסק ִמְצָוה  ה ָצִריְך ְלהֹוִציא ּגַ ִית ְוכּו', ַאּתָ ְך ַעל ַהּבַ ל ּכָ ִמים ָהֵאּלּו ּכָ ּיָ הֹוֵצאָת ּבַ ׁשֶ

ּכּוִרים  ִמְצוֹות ּבִ ָאנּו רֹוִאין ּבְ מֹו ׁשֶ ַרְך ִמּקֶֹדם, ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ן ֵחֶלק ַהּשׁ י ְצִריִכין ִלּתֵ יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ּכִ ּבְ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְזִמין  ּמַ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ִמּכָ ית  ָהֵראׁשִ י  ּכִ ית".  "ֵראׁשִ ִנְקָרִאים  ֵהם  ׁשֶ ְוכּו'  ּוְתרּוָמה 

ֵאּלּו  ִביל ֲעָסִקים ּכָ ׁשְ ְפָרט ּבִ ְזִריזּות. ּבִ ַרְך ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ בֹוד ַהּשׁ ִביל ּכְ ׁשְ נֹו ּבִ ְלָהָאָדם, ְצִריִכין ִלּתְ

ל ָהעֹוְזִרים  ל ּכָ יַע ְזכּות ׁשֶ ָלל ַעד ֵהיָכן ַמּגִ ר ְלָבֵאר ּכְ ר ִאי ֶאְפׁשָ ֶהם ֲאׁשֶ ִהְתַחְלנּו ַלֲעסֹק ּבָ ׁשֶ

ֶזה.  ְוַהּתֹוְמִכים אֹוִתי ּבָ

א  בּועֹות ַהּבָ ָ ְהֶיה ַעל ַחג ַהּשׁ ּלֹא ּתִ ַתְבּתָ ׁשֶ ּכָ ֶ ה ּשׁ יֹוֵתר הּוא, ִמּמַ דֹול ּבְ ְוִהּנֵה ַצֲעִרי ַהּגָ
ִבי ֶזה.  יַע ְלָך ִמְכּתָ ּגִ ּיַ ַנאי ִלְנסַֹע ַאֲחֵרי ׁשֶ ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ְוֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ִיְהֶיה ְלָך ּפְ

י  ל ֵמַאְנׁשֵ ַהְבָטָחְתָך, ְוַגם ְלַקּבֵ לַֹח ִלי ּכְ ה ִלׁשְ ם ֵמַעּתָ ַקּיֵ ִנים ּתְ ל ּפָ ַעל ּכָ ִתי ׁשֶ ׁשָ ּקָ ה ּבַ ְלֵעת ַעּתָ

י ְצִבי ֵנרֹו ָיִאיר,  ָבר ֵמחֹוֶתְנָך, ּוֵמַרּבִ יַע ִלי ִמּכְ ּגִ ּמַ ֶ ּתּוַכל, ּוִבְפָרט ַמה ּשׁ ֶ ל ַמה ּשׁ לֹוֵמנּו ּכָ ׁשְ

ֲעזֹר  ּיַ ׁשֶ ם ּכְ ֵ ָלל. ְוִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ל עֹוד ּכְ ֵ ָעִמים ְוַאל ִיְתַרּשׁ ה ּפְ ּמָ י ּכַ ַתְבּתִ ר ּכָ ֲאׁשֶ ַהְבָטָחָתם ּכַ ּכְ

ֶעְזָרתֹו  ּבְ ֲעָסֵקינּו  ּבַ ַלֲעסֹק  ֵאיְך  ִנים  ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ר  ַדּבֵ ּנְ ָך,  ִעּמְ ְלִהְתַוֵעד  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

בֹוא ַעל  ּתָ לֹום לֹא  ְוׁשָ ֲאִפּלּו ִאם ַחס  ׁשֶ יֹוֵתר  י ָהָיה טֹוב  ְלַדְעּתִ ם  ּגַ דֹוָלה.  ַהּגְ ּוִביׁשּוָעתֹו 

ִתי  ל ֶנְכּדָ ה ׁשֶ ְרֶאה ָלבֹוא ְלֹפה ַעל ַהֲחֻתּנָ ִנים ּתִ ל ּפָ ַעל ּכָ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ׁשֶ בּועֹות ַהּבָ ׁשָ

ה  ִנים ַהְרּבֵ ִנים ֶאל ּפָ ר ַיַחד ּפָ י ָאנּו ְצִריִכין ְלַדּבֵ ֶרץ ֵנרֹו ָיִאיר. ּכִ י ּפֶ ִני ַרּבִ ְחֶיה ִעם ְמֻחּתָ ּתִ

ֶאל  יֶלעט  ּבִ ִעם  ין  ִמּטּוְלְטׁשִ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ֶאת  לַֹח  ִלׁשְ ֻמְכָרח  ֲאִני  י  ּכִ בּועֹות.  ׁשָ ַאַחר  ֶכף  ּתֵ

ה ַנַחת  ֲעׂשֶ ם ּתַ ָך. ּגַ ר ִעּמְ ָבִרים ֵיׁש ְלַדּבֵ ה ּדְ ד, ְוַגם עֹוד ַהְרּבֵ ּקָ ּתַ ם ֶאׁשְ ר ָהָיה ׁשָ קֹום ֲאׁשֶ ַהּמָ

הּוא  רֹות ׁשֶ ּבְ ֶרת ַהּדִ ל ֲעׂשֶ ה ׁשֶ ֶזה ִמְצַות ֲעׂשֵ ם ּבָ ְחֶיה, ּוְתַקּיֵ ֶקת ּתִ ּדֶ ָך ַהּצַ דֹול ְלִאּמְ רּוַח ּגָ

ִרים.  ְמַדּבְ ָאנּו  ׁשֶ ֵאּלּו  ּכָ ִמְצוֹות  ּוִבְפָרט  ה.  ְחִמיֶצּנָ ּתַ ַאל  ְלָיְדָך  ָאה  ַהּבָ ּוִמְצָוה  ֵאם,  ּבּוד  ּכִ

ה ֶהֶבל.  ל ָיָמיו, ְוחּוץ ִמּזֶ תֹוָרה ּוִמְצוֹות ּכָ ִביל ַלֲעסֹק ּבְ ׁשְ י ִאם ּבִ ַוֲהלֹא ָהָאָדם לֹא ִנְבָרא ּכִ

ימּו ֵלב ִלְדָבַרי  ׂשִ אי ּתָ ַוּדַ ּבְ ְחיּו, ׁשֶ ּיִ לֹוֵמנּו ׁשֶ י ׁשְ טּוב ְלָבְבָך ּוְלַבב ַאְנׁשֵ ְבְטַחִני ּבְ ּמֻ ּוֵמֲחַמת ׁשֶ

ן ֵאין ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר. ה, ַעל ּכֵ ֵאּלֶ

ל  ָראּוי ְלַקּבֵ ִנים ּכָ ל ּפָ ה ַעל ּכָ ּוַבַעל ָהַרֲחִמים נֹוֵתן ַהּתֹוָרה ַיֲעזֹר ָלנּו ְלָהִכין ַעְצֵמנּו ֵמַעּתָ
ַאֲהָבה  ּבְ ּוְבָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ דֹוׁש  ַהּקָ בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ֶאת 

ַאֲהָבה  ְבֵרי ּתֹוָרתֹו ּבְ ל ּדִ ם ֶאת ּכָ ֹמר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקּיֵ ה ִלׁשְ ה ֵמַעּתָ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ְמָחה ּבְ ְוִיְרָאה ְוׂשִ
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ִמיד  לֹוָמם ּתָ ֵבק ֵמָאח ּדֹוֵרׁש ׁשְ ם ָוֶנֶפׁש אֹוֵהב ּדָ ַנְפׁשָ ְמָחה ְוָכל טּוב, ּכְ ים ְוׂשִ לֹום ְוַחּיִ ְוׁשָ

ה ִלְתׁשּוָבתֹו ְמֵהָרה. ֲעדֹו ּוְמַצּפֶ יר ּבַ ּוַמְעּתִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ַנאי ְלַיֵחד  ְכָלל ּוִבְפָרט. ְוֵאין ּפְ ה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבִ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

ָראּוי ִלְכבֹודֹו. ּבּור ְלָכל ֶאָחד ּכָ ַהּדִ

שמח

ֶרְסֶלב. ר תר"א ּבְ ְדּבָ ּמִ ַרְך, יֹום א' ּבַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

הּוג. ּנָ ִני ֲחִביִבי ּכַ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ב  ל ָרצּוף ּפֹה ִמְכּתָ ְכּתֹב. ִויַקּבֵ י ַהּיֹום ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת, ְוָכֵעת ֵאין ַמה ּלִ ְלּתִ בֹו ִקּבַ ִמְכּתָ
ְך  תֹוְך ּכָ דּוַע לֹו. ְוִאם ּבְ ּיָ י ָנחּוץ הּוא ּכַ ִלי ִעּכּוב, ּכִ ד ּבְ ְלחֹו ִמּיָ ִלְלבֹוב ִויָזֵרז ְלׁשָ

ָראּוי.  ּכָ ה  ֲעׂשֶ ּתַ אי  ּוְבַוּדַ ֶרת.  ָהִאּגֶ ל  ִקּבֵ ָבר  ּכְ ׁשֶ ִבי  ִמְכּתָ ַעל  ִיְכּתֹב  ם  ָ ִמּשׁ ב  ִמְכּתָ לֹו  יַע  ַיּגִ

ָעֵבד ַרֲחָמָנא  ל ַמה ּדְ אי ּכָ ם, ּוְבַוּדַ ָ ֶרת ִמּשׁ דֹול ְמֹאד ֵמִעּכּוב ָהִאּגֶ י ַצֲעִרי ּגָ ִבין ּכִ ּוֵמֵאֶליָך ּתָ

יַע  מֹוׁשִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ סֹוף  ל  ּכָ ְוסֹוף  ֵעיַנִים.  ִכְליֹון  ּבְ א  ּבָ ִמיד  ּתָ ׁשֶ ִעְסֵקנּו  ּוִבְפָרט  ְלָטב, 

דֹול ְוַעד  ָכל ָהֲעָסִקים ִמּגָ ִמיד ּבְ ֶזה ּתָ י לֹא ָתְמנּו ְוכּו'. ַוֲאִני ַחי ַרק ּבָ י ַחְסֵדי ה' ּכִ ִמיד, ּכִ ּתָ

לּוִיים  ם ּתְ ּלָ נּו, ּכֻ לּוִיים ּבָ נּו ֲאִני ְויֹוְצֵאי ֲחָלַצי ְוָכל ַהּתְ ּלָ גּוף ָוֶנֶפׁש ּוָממֹון. ָמה ֲאִני, ּכֻ ָקָטן, ּבְ

ַנאי  ּפְ ְוֵאין  ְלעֹוָלם.  ִלים  ּכָ ֵאיָנם  ׁשֶ ׁשּוִטים  ַהּפְ ְוַרֲחָמיו  ַלֲחָסָדיו  ינּו,  ִקּוִ ה'  ְלָך  ַחְסּדֹו.  ּבְ

ְמָחה[. ָכל זֹאת ׂשִ ֶזה. אּון ַטאֶקי ָפאְרט ָהאּפ ]ּוֶבֱאֶמת ּבְ ְלַהֲאִריְך ּבָ

ַחְסּדֹו. ֹמַח ּבְ ִמיד ְוִלׂשְ ז ְלָך ְלַצּפֹות ִליׁשּוָעתֹו ּתָ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַרּמֵ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

שמט
]ִנְכַּתב ְלֶאָחד ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְוָחֵסר ַהַהְתָחָלה[

ֲאִריכּות ְקָצת ְוַאַחר  י ֵאֶליָך ּבַ ַלְחּתִ ַסח ׁשָ ה, קֶֹדם ּפֶ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוְמָך ּבְ ם ָאנִֹכי ּפֹוֵרס ׁשְ ּגַ
ִבי,  ְלּתָ ִמְכּתָ ִקּבַ ּלֹא  ָיִאיר, ְוָתַמְהִתי ׁשֶ י יֹוֵאל, ֵנרֹו  ַרּבִ ְנָך  ְבָך ֵמחּוּתָ י ִמְכּתָ ְלּתִ ִקּבַ ְך  ּכָ

ַעם ַאַחת, ּוֵמֲחַמת ֶזה ָמַנְעּתָ  י ִאם ּפַ ְבָך ּכִ י ִמְכּתָ ְלּתִ ּלֹא ִקּבַ א ָעֶליָך ׁשֶ ּלֵ ה ֲאִני ִמְתּפַ ְויֹוֵתר ִמּזֶ
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אּוַמאן  ַוי ּבְ ֹחֶרף ֶהָעַבר ָהִייִתי מּוָטל ַעל ֶעֶרׂש ּדְ ּבַ ְנטֹות ָיִדי ֵאֶליָך, ְוַגם ֵמֲחַמת ׁשֶ ַהּטֹוב ִמּלִ

ִטיָרהאִוויֶצע  ּבְ ָהִייִתי  ְך  ּכָ ְוַאַחר  בּועֹות,  ׁשָ ה  ָ ֵמֲחִמּשׁ יֹוֵתר  ֶזה  ֵמֲחַמת  ם  ׁשָ י  ְבּתִ ְוִנְתַעּכַ

ָך,  ֵמִאּתְ ב  ִמְכּתָ ׁשּוב  ם  ׁשָ ָרִאיִתי  ְולֹא  בּועֹות,  ׁשָ ְבָעה  ִ ִמּשׁ יֹוֵתר  ֶרְך  ַהּדֶ ּבְ י  ְוִנְתַמְהַמְהּתִ

ה  ֶביָך ְותֹוַחְלּתֹו ִנְכְזָבה, ּוֶבֱאֶמת ֵאין ַאּתָ ֵחל ְלִמְכּתָ לּו ֵעיָניו ִמּיַ ְוָאִביָך ְיִדיֵדנּו ֵנרֹו ָיִאיר, ּכָ

ָלל. ִעְנָין ֶזה ּכְ יֹוֵצא ְיֵדי חֹוַבת ָאִביָך ּבְ

ֵליּב  י  ַרּבִ ן  ּבֶ ָנָתן  י  ַרּבִ ַיד  ּבְ ְבָך  ִמְכּתָ ּוָמָצאִתי  ּכַֹח  ֲחִליׁשּות  ּבַ ְלֵביִתי  אִתי  ּבָ ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ְלֵביִתי  אִתי  ּבָ ַוֲאִני  ה,  ַאּתָ ֵהיָכן  ָאז  י  ָיַדְעּתִ ְולֹא  בּועֹות  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ִלְפֵני  ב  ְכּתַ ּנִ ׁשֶ

יַע  "ל ַוֲעַדִין ֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ִהּגִ ִבי ַהּנַ י ְלָך ִמְכּתָ ַלְחּתִ ָסמּוְך ְלפּוִרים, ּוֵבין ּפּוִרים ְלֶפַסח ׁשָ

ָך  לַֹח ִלי ֵמִאּתְ ם ִלׁשְ י ׁשָ ַתְבּתִ ּכָ ם ַמה ׁשֶ "ל ַרק ְלַקּיֵ ֶרת ַהּנַ ְלָיְדָך, ְוָכֵעת ֵאין ְלהֹוִסיף ַעל ִאּגֶ

ל  ר ְלַקּבֵ ֶאְפׁשָ ָכל ַמה ּדְ ל ּבְ ּדֵ ּתַ "ל, ְוַגם ְלִהׁשְ י ָנָתן ַהּנַ ְבָך ַעל ְיֵדי ַרּבִ ִמְכּתָ ר ִהְבַטְחּתָ ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ

ֶלי  י ֶליּבְ ער, ְוֵאֶצל ְיִדיִדי ַרּבִ עְרּגֶ י ְצִבי בר"מ ּבֶ לֹוֵמנּו ּוִבְפָרט ֵאֶצל ְיִדיִדי ַרּבִ י ׁשְ ֵאֶצל ַאְנׁשֵ

ר, ְוה'  ֶאְפׁשָ ָכל ַמה ּדְ ל ְלטֹוָבִתי ַעל ַצד ַהּיֹוֵתר טֹוב ּבְ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּתִ י ַחייְקל, ּוֻמְבְטַחִני ׁשֶ ן ַרּבִ ּבֶ

ַעְדָך ְלטֹוָבה. ַהּטֹוב ִיְגֹמר ּבַ

ָנִאים,  ַהּתְ ל ּבְ ַמן ֻהְגּבָ ּוִאין ֵמַהּזְ ּשׂ ים ַהּנִ ְקּדִ ּיַ ְחֶיה, ׁשֶ ּיִ ְנָך ׁשֶ ַתְבּתָ ִלְמחּוּתָ ּכָ ֶ ְואֹודֹות ַמה ּשׁ
ל ַעְצמֹו  ְוִהְתַנּצֵ ֵביִתי  ּבְ ּוְכָבר ָהָיה  ר,  ִאי ֶאְפׁשָ ָבר ׁשֶ ּדָ הּוא  יב ְלָך ׁשֶ ָבר ֵהׁשִ ּכְ

ים ַעְצמֹו  ר ַיְקּדִ ַרְך, ְוֶאְפׁשָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּוִאין ּבְ ּשׂ ה ַהּנִ ל ַיֲעׂשֶ ַמן ַהֻמְגּבָ ּזְ ּבַ ה, ְוָאַמר ׁשֶ ַהְרּבֵ

רּוץ ְלֹפה ַעל ַחג  ִלי ּתֵ בֹוא ּבְ ּתָ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ְוַדְעִתי הּוא ׁשֶ ֹחֶדׁש ֱאלּול ַהּבָ ְהֶיה ּבְ ּיִ ׁשֶ

ָבר  ּכְ ל ׁשֶ ים רּוּבָ ִ ְך ֲחִמּשׁ ִכי טֹוָבה. ְוַגם ַהּסַ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ְוָאז ֻיְגַמר ַהּכֹל ּבְ בּועֹות ַהּבָ ָ ַהּשׁ

ָרעֹון, ַוֲאִני ֵאיִני רֹוֶצה עֹוד  יַע ַהְזַמן ּפֵ ָבר ִהּגִ דֹול, ַאְך ּכְ יֵדי ִמְבטֹוַח ּגָ ִליׁשּות ּבִ ְ ח ַהּשׁ ק ֻמּנָ ִסּלֵ

ִמי  ֵאֶצל  ִליׁש  ְוַתׁשְ ַעְצְמָך  ּבְ בֹוא  ּתָ ׁשֶ ַעד  ִליׁשּות,  ְ ַהּשׁ ִליׁש  ְלַהׁשְ רֹוֶצה  ְוֵאיִני  ֶזה  ּבָ ַלֲעסֹק 

ָבַרי  ם ּדְ ְרֶאה ְלַקּיֵ ּבּור, ַרק ּתִ ה ְלַהְרִחיב ַהּדִ ְלׁשֹוִני ַעּתָ ה ּבִ ה ֵאין ִמּלָ ל ֵאּלֶ ְרֶצה. ֵהן ַעל ּכָ ּתִ ׁשֶ

ַעְצְמָך  ָזֵרז  ּתְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ּתּוַכל.  ֶ ּשׁ ַמה  ִפי  ּכְ ֵמֲאֵחִרים  אֹו  ָך  ֵמִאּתְ ָמעֹות  ִלי  לַֹח  ִלׁשְ "ל,  ַהּנַ

טֹוב  ְוִיְהֶיה  ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ַעל  ְלֹפה  בֹוא  ּתָ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ַעְצֶמָך,  ְלָהִכין 

ַהְיׁשּועֹות  ּוַבַעל  ְחיּו,  ּיִ ׁשֶ ַהּזּוג  טֹוַבת  ּוְבִעְנַין  ּוָממֹון.  ְוֶנֶפׁש  גּוף  ּבְ ָהֳאָפִנים  ָכל  ּבְ ְלָפֶניָך 

ה ִלְברַֹח ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו  ְזּכֶ ּתִ ֹאֶפן ׁשֶ ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות, ּבְ ַגׁשְ יַע אֹוְתָך ּבְ ָחמֹות ְיַנֵחם ְויֹוׁשִ ְוַהּנֶ

ְך ַהּכֹל ְלטֹוָבה. ְתַהּפֵ ּיִ עֹוֵבר ָעֶליָך ַעד ׁשֶ ֶ ל ַמה ּשׁ ַרְך ִמּכָ ִיְתּבָ
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ה  ְמַצּפֶ ֲאִני  י  ּכִ ְוַגם  ֶקת,  ַמְסּפֶ ְוַהְיִריָעה  ַמן  ַהּזְ ֵאין  ַאְך  ר,  ְלַדּבֵ ה  ַהְרּבֵ ה  ַהְרּבֵ ֶזה  ּבָ ְוֵיׁש 
יׁשּועֹות ה'  ּבִ ר  ְנַדּבֵ ִנים  ּפָ ִנים ֶאל  ּפָ ְוָאז  "ל,  ּנַ ּכַ ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ַעְצְמָך ִאם  ּבְ בֹוא  ּתָ ׁשֶ

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ ר לֹא ָתְמנּו ְוכּו', ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ר ַיֲעֹמס ָלנּו ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ֲאׁשֶ ָכל ֲאׁשֶ ּכְ

ְמָחה. ׂשִ ְך ִלְראֹותֹו ְמֵהָרה ּבְ ה ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ה ִלְתׁשּוָבתֹו ּתְ ֱאֶמת ָלֶנַצח ּוְמַצּפֶ ְבֵרי אֹוֲהבֹו ּבֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ם  ם הּוא ְיַקּיֵ ְחֶיה, ּוְלחֹוְתנֹו ְיִדיִדי ֵנרֹו ָיִאיר, ּגַ ּיִ ֵני ֵביתֹו ְוִלְבנֹו ֶהָחָתן ׁשֶ לֹום ַרב ְלָכל ּבְ ְוׁשָ
לֹוֵמנּו  י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ דּום, ְוׁשָ ֶרת ַהּקָ ִאּגֶ י ּבָ ַתְבּתִ ר ּכָ ֲאׁשֶ לַֹח ֵאיֶזה ַסְך ּכַ ִלׁשְ

ִיְצָחק  י  ַרּבִ ִלְבִני  ין  ת טּוְלְטׁשִ ִלְקִהּלַ ַרק  ַלח  ִיׁשְ ַלח,  ׁשְ ּיִ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ה.  ַרּבָ ַאֲהָבה  ּבְ ַהְיָקִרים 

ְלָיָדם  יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ טּוַח  ּבָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ין,  ְלטּוְלְטׁשִ ׁשֹוְלִחים  ָאנּו  ה  ַהּזֶ ֶרת  ָהִאּגֶ ְוַגם  ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ

ַרְך. ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ּבְ

שנ

ַהֲעלְֹתָך תר"א. אֹור ְליֹום ג' ּבְ

ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר. ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

י  ֶזה. ּכִ יָת ִלי ּבָ ָעׂשִ ַחת רּוַח ׁשֶ ִבין ּגֶֹדל ַהּנַ ם, ּוֵמֵאֶליָך ּתָ ָ ב ִמּשׁ ְכּתָ בֹו ִעם ַהּמִ י ִמְכּתָ ְלּתִ ִקּבַ
ַרְך ְוַדְרֵכי  ם ִיְתּבָ ֵ ְרֵכי ַהּשׁ ם, ַאְך ּדַ ָ ֹמַע ִמּשׁ ל ַהּיֹום ִלׁשְ לֹות ּכָ ְמֹאד ְמֹאד ָהיּו ֵעיַני ּכָ

ָכל  ן ּבְ ִמיד. ַעל ּכֵ ְתֶלה ֵעיֵנינּו ֵאָליו ּתָ ּנִ ַרְך ָחֵפץ ׁשֶ י הּוא ִיְתּבָ ָלל, ּכִ ר ְלָהִבין ּכְ טּובֹו ִאי ֶאְפׁשָ

"ל הּוא  ֶרת ַהּנַ ָהִאּגֶ ֵעֶסק ֶזה, ׁשֶ מֹו ּבְ ה ִלְגָמר ַהְיׁשּוָעה ּכְ ְליֹון ֵעיַנִים ַהְרּבֵ ַהְיׁשּועֹות ֵיׁש ֲעַדִין ּכִ

ָלל ְוֵאיִני  י ְצלּוָלה ּכְ ְעּתִ י ֵאין ּדַ ֵלמּות, ּכִ ׁשְ ְמָחִתי ּבִ י ֵכן ֵאין ׂשִ ה. ַאְך ַאף ַעל ּפִ ֶאְצִלי ְיׁשּוָעה ַרּבָ

ה. ְוֵאיִני יֹוֵדַע  י ַהְרּבֵ ׁש ְלַהְרִויַח ּבִ ם ְמַבּקֵ ָ ל ֶאָחד ִמּשׁ ּכָ ָבָריו, ַרק ֲאִני ֵמִבין ֵמָרחֹוק ׁשֶ ֵמִבין ּדְ

ל  ה ְיַקּבֵ ֵאַדע ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג. ְלֵעת ַעּתָ ר, ׁשֶ ׁשָ ֶדֶרְך ַהּיָ ּיֹוִליֵכִני ּבְ י ׁשֶ ַטְחּתִ יבֹו, ּוַבה' ּבָ ֲהׁשִ ַמה ּלַ

יֵבִני  ׁשִ ּיְ ים ׁשֶ י ַחּיִ ָבַרי ְלָזֵרז ֶאת ְיִדיֵדנּו ַרּבִ ְרֶצה ּתֹוִסיף ַעל ּדְ ם. ְוִאם ּתִ ב ָהָרצּוף ּפֹה ְלׁשָ ִמְכּתָ

לֹום. ּוֵמֲחַמת ִאיׁשֹון  י ְלׁשָ י ֲאִני ָצִריְך ִלְנסַֹע ְלַדְרּכִ ִבי ֶזה, ּכִ יַע ְלָידֹו ִמְכּתָ ּגִ ּיַ ׁשֶ ֶכף ּכְ ד ּתֵ ִמּיָ

מֹו  ֵעָצה טֹוָבה ְלַמַען ׁשְ ֵנִני ּבְ ר ְלַהֲאִריְך, ּוַבַעל ָהַרֲחִמים ּוְגדֹול ָהֵעָצה ְיַתּקְ ַלְיָלה ִאי ֶאְפׁשָ

ָראּוי, לֹא ָלנּו ְוכּו'. ֵלמּות ּכָ ׁשְ ים ּבִ דֹוׁשִ ה ִלְגֹמר ֲעָסָקיו ַהּקְ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך, ָנָתן ִמּבְ ּדִ
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ַהֲעלְֹתָך תר"א. ת ּבְ ָרׁשַ ַרְך, יֹום ו' ּפָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה  ּיִ ער ׁשֶ ִגיד ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ַאְבָרָהם ּבֶ ִתיק ַהּנָ ִני ַהּוָ י ָהַרּבָ ַנְפׁשִ לֹום ַרב ַלֲאהּוִבי ְיִדיִדי ּכְ ׁשָ

ְחיּו. ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ִעם ּכָ

ֶסף, ְותֹוָדה ָלֵאל ַהּכֹל ַעל  ל ּכֶ מֹוֶנה רּוּבַ ְך ׁשְ ִנים ִעם ַהּסַ י ַעל ְיֵדי ַהְמֻחּתָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ָך, ֵאיִני יֹוֵדַע ַעל ָמה  ר ִעּמְ ׁש ִלי ְלַדּבֵ ּיֵ ֶ ַתְבּתָ ִלְכּתֹב ְלָך ַמה ּשׁ ּכָ ֶ ָנכֹון. ּוַמה ּשׁ

ם,  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ִאם  ָקדֹוׁש  ַמֲחֵניֶכם  ּבְ ֶאְהֶיה  ָקרֹוב  ּבְ ֲהלֹא  ְלָך.  ִלְכּתֹב  ה  ַהּזֶ ַהּטַֹרח  ה  ְוָלּמָ

ִעְסֵקי ֲאדֹוֵננּו  ִעְסִקי הּוא ַרק ּבְ ה ֵמִבין ֵמַעְצְמָך, ׁשֶ י ַאּתָ ִנים. ּוִבְפָרט ּכִ ִנים ֶאל ּפָ ר ּפָ ּוְנַדּבֵ

ּתֹוֵקק  ּוִמׁשְ ָחֵפץ  ֲאִני  ׁשֶ ִלְבָרָכה,  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  ְוַהּנֹוָרא  דֹוׁש  ַהּקָ ְזֶקְנָך  נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו 

ן  א ּוַמּתָ ָאר ַמּשָׂ ל ׁשְ ְרתֹו ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ְלָהִפיץ ַמְעְינֹוָתיו חּוָצה ְוכּו'. ְוׁשּום ֵעֶסק ׁשֶ ְלׁשָ

ל  יָחִתי ְלָפֶניָך ֶאת ּכָ ל ׂשִ ָלל, ַרק ֲאִני ָחֵפץ ְמֹאד ְלָפֵרׁש ּכָ ָך ּכְ ר ִעּמְ ּוְסחֹורֹות ֵאין ִלי ְלַדּבֵ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ַיַחד  ִנְתַוֵעד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ְוִאם  ֶזה.  ֵעֶסק  ּבְ ָעַלי  ָעַבר  ר  ֲאׁשֶ

ֶרץ  י ּפֶ ִני ַרּבִ בֹוא ִעם ְמֻחּתָ ּתָ ר ָהָיה ְרצֹוִני ׁשֶ יק סֹוד ַיַחד, ַוֲעַצת ה' ִהיא ָתקּום. ַוֲאׁשֶ ַנְמּתִ

אי ָהָיה ִלי ְלַנַחת רּוַח  ַוּדַ י ּבְ ה, ּכִ ְהֶיה ַעל ַהֲחֻתּנָ ּתִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ָנִתי ּבִ ּוָ ֵנרֹו ָיִאיר, לֹא ָהְיָתה ּכַ

ִביל  ׁשְ ּבִ ֶזה  ּכָ ֶרְך  ּדֶ ִלְנסַֹע  ְלַהְטִריַח אֹוְתָך  ַדאי  ּכְ ֵאיִני  ה, ֲאָבל  ַהֲחֻתּנָ ָהִייָת ַעל  ְמֹאד ִאם 

ר  ְצִחי ֲאׁשֶ ְכִלית ַהּנִ ִעְסֵקי ַהּתַ ַמִים ּבְ ִעְסֵקי ׁשָ ר ַיַחד ּבְ ַדּבֵ ּנְ ֵדי ׁשֶ ְמָחֵתנּו. ַרק ְרצֹוִני ָהָיה ּכְ ׂשִ

ְמֹאד  ְרצֹוָנּה  ׁשֶ ְחֶיה,  ּתִ ֶקת  ּדֶ ַהּצַ ָך  ִאּמְ ְרצֹון  א  ַמּלֵ ּתְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוַגם  ֶהֶבל,  ַהּכֹל  ה  ִמּזֶ חּוץ 

ּבּוד ֵאם. ם ִמְצוֹות ּכִ ָך, ְוָהִייָת ְמַקּיֵ ִנים ִעּמְ ְלִהְתָראֹות ּפָ

בּועֹות  ְהֶיה ּפֹה ַעל ׁשָ אי ּתִ ַוּדַ ּבְ אִתי ֵמאּוַמאן, ָהִייִתי ָסבּור ׁשֶ ּבָ בּועֹות קֶֹדם ׁשֶ י קֶֹדם ׁשָ ּכִ
נּו  ְהֶיה ִעּמָ ּלֹא ּתִ רֹוב ׁשֶ ּקָ ֶביָך, ׁשֶ ְכּתָ י ִמּמִ י ְוֵהַבְנּתִ ַמְעּתִ אִתי ְלֵביִתי ְוׁשָ ּבָ ִלי ָסֵפק. ּוְכׁשֶ ּבְ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ "ל. ְוַהּשׁ ּנַ י ְלָך ּכַ ַתְבּתִ ן ּכָ ּתֹוֵמם. ַעל ּכֵ י ַמְרִעיד ּוִמׁשְ "ל ָעַמְדּתִ דֹוׁש ַהּנַ ַעל ַחג ַהּקָ

לֹום, ַרק ְלַמַעְנָך  בֹוִדי ַחס ְוׁשָ ִביל ּכְ ׁשְ בּועֹות ּבִ ְהֶיה ּפֹה ַעל ׁשָ ּתִ ָנִתי ׁשֶ ּוָ י לֹא ָהָיה ּכַ יֹוֵדַע ּכִ

ַחל נֹוֵבַע ְמקֹור  ים ַהּנֹוְבִעים ֵמַהּנַ ְבֵרי ֱאלִֹהים ַחּיִ ְבֵרי ֱאֶמת ּדִ ַמע ֵמָחָדׁש ּדִ ׁשְ ְלַבד. אּוַלי ּתִ

ָכל ֵעת. ֶהם ּבְ ִריִכים ְלַסְלֵסל ּבָ ּצְ ָחְכָמה ְוכּו', ְוׁשֶ

י, עֶֹצם ִנְפְלאֹות ְיׁשּועֹות ה'  ִני ַוֲחֵבִרי ְוַתְלִמיִדי הֹוִדי ְוִתְפַאְרּתִ י ּבְ ָמה ֹאַמר ְלָך ְיִדיד ַנְפׁשִ
ים,  ים ֲחָדׁשִ ר ִחּדּוׁשִ ִכינּו ְלַדּבֵ ּזָ דֹוׁש ֶהָעַבר, ׁשֶ בּועֹות ַהּקָ ָ ַחג ַהּשׁ ֲעָזַרנּו ּבְ ַוֲחָסָדיו ׁשֶ

ַע ְמֹאד,  ְעּגֵ אי ָראּוי ְלָך ְוָלנּו ְלִהְתּגַ ַוּדַ ֱאֶמת, ּבְ ל ַנְפׁשֹות ַהֲחֵפִצים ּבֶ יִבין ֶאת ּכָ ׁשִ ָבִרים ַהּמְ ּדְ
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נּו  לֹוֵמנּו ִיְהיּו ִנְמִנין ִעּמָ י ׁשְ ָאר ַאְנׁשֵ א ֵנרֹו ָיִאיר ּוׁשְ י ַאּבָ ה ִויִדיִדי ַרּבִ ם ַאּתָ ּגַ ּלֹא ָזִכינּו ׁשֶ ַעל ׁשֶ

דֹוׁש  ַהּקָ ְזֶקְנָך  ְלִדְבֵרי  ֵהיֵטב  ָך  ִלּבְ ים  ׂשִ ה',  רּוְך  ּבְ ה  ַאּתָ ה  ַעּתָ ֲהָוה,  ֲהָוא  ּדַ ּוַמאי  ַיַחד. 

ָכל  רֹון ֵהיֵטב ֵהיֵטב ּבְ ּכָ ֹמר ֶאת ַהּזִ יק ִלְבָרָכה, ִלׁשְ נּו ֵזֶכר ַצּדִ ְוַהּנֹוָרא הּוא ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

יר  ָעה, ַיְזּכִ ֵאיֶזה ׁשָ ְך ּבְ ח ַאַחר ּכָ ּכַ ָאֵתי. ְוִאם ִיׁשְ ָעְלָמא ּדְ ָכל יֹום ּבְ ּבֶֹקר ּבְ יֹום ָויֹום, ִלְזּכֹר ּבַ

אנּו ְלֶזה ָהעֹוָלם ִלְראֹות  ּבָ ֶ ָבר ֵרק הּוא ַרק ַמה ּשׁ י לֹא ּדָ ָכל ַהּיֹום, ּכִ ַעם ּבְ ָכל ּפַ ֶאת ַעְצמֹו ּבְ

ת  מֹון, ְוֶחְמּדַ ת ַהּמָ טּות ֶחְמּדַ ְפָרט ׁשְ ָעָמל ְוָיגֹון ְוַכַעס ּוַמְכאֹובֹות ְוִקְנָאה ְוַתֲאָוה ְוָכבֹוד, ּבִ

ים  ּוַמֲעׂשִ ּתֹוָרה  ָלל ַרק  ּכְ ָלָאָדם  ין לֹו  ְמַלּוִ ֵאין  ם  ּלָ ּוִמּכֻ ְוכּו',  יִטים  ְוַתְכׁשִ ּוְבָגִדים  ִלים  ַהּכֵ

ֶזה  יִרין אֹוָתנּו ּבָ ְזּכִ ּמַ ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל ׁשֶ י ַהּכֹל יֹוְדִעין זֹאת ּוְמֹפָרׁש ּבְ ְלַבד. ְוִאם ּכִ טֹוִבים ּבִ

ַחס  ְכָחה  ׁשִ יל  ְלַהּפִ ָהָרָעה  ֵעינֹו  ּבְ ְמֹאד  ר  ּבֵ ִמְתּגַ ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ ֲאָבל  ר,  ִמְסּפָ ֵאין  ָעִמים  ּפְ

ר ַעל ְיֵדי  ַעם. ְוָהִעּקָ ָכל ּפַ יר ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ר ְמֹאד ְמֹאד ְלַהְזּכִ ּבֵ ן ְצִריִכין ְלִהְתּגַ לֹום. ַעל ּכֵ ְוׁשָ

"ל. ְויֹוֵתר  ל ַהּנַ יָחתֹו ֵהיֵטב ַעל ּכָ ינֹו ְלֵבין קֹונֹו ּוְלָפֵרׁש ׂשִ ָכל יֹום ּבֵ ר ּבְ ֵהר ְלַדּבֵ ּבּור, ִלּזָ ַהּדִ

ַרְך, ּוֵמִבין ֵמָרחֹוק ִרּבּוי ַרֲחָמיו ַוֲחָסָדיו  ם ִיְתּבָ ֵ ל ֶאָחד עֶֹצם ִרחּוקֹו ֵמַהּשׁ ר יֹוֵדַע ּכָ ֲאׁשֶ ה ּכַ ִמּזֶ

ה ְלַהְצִליַח ַעל  ָכל יֹום ַלֲחטֹף טֹוב ַהְרּבֵ ְקָוה ּבְ ְכִלית. ַוֲעַדִין ֵיׁש ָלנּו ּתִ ַעד ֵאין סֹוף ְוֵאין ּתַ

ָכל ֵלב, ְוָכל  ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ה ּבְ ַמְחנּו ַעל ַהֲחֻתּנָ ה ּתֹוָדה ָלֵאל ׂשָ ְיֵדי ֶזה ָלֶנַצח. ְוִהּנֵ

מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  ָלנּו  ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ה  ַהֲחֻתּנָ ְמַחת  ׂשִ ּבְ י  ְרּתִ ִהְזּכַ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ָהָיה  ְמָחִתי  ׂשִ

עְטֶליְרׂש.  ל ַהז' ּבֶ ָבה ְמֹאד ְמֹאד ׁשֶ ּגָ ה ַהּנֹוָרָאה ְוִנׂשְ ֲעׂשֶ הּוא ַהּמַ יק ִלְבָרָכה ׁשֶ נּו ֵזֶכר ַצּדִ ְוַרּבֵ

ּבּור ְוִדּבּור  ל ּדִ עֶֹצם נֹוְראֹות ִנְפְלאֹות ּכָ ַעם ּבְ ָכל ּפַ יר ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ים ֵלב ְלַהְזּכִ ׂשִ ֵרי ַהּמֵ ַאׁשְ

ַעְצמֹו  ְלעֹוֵרר  ָויֹום  יֹום  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַהּזֹאת  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ל  ׁשֶ ְוִסּפּור  ִסּפּור  ְוָכל  ְוִעְנָין,  ִעְנָין  ְוָכל 

ָנתֹו ְוכּו'. ְ ִמּשׁ

ה  ֶרת ֶזה ַעּתָ ת ָלבֹוא. ַוֲאִני ֵמִכין ִאּגֶ ֶמׁשֶ ת קֶֹדׁש ְמַמׁשְ ּבַ ת ׁשַ ַ י ְקֻדּשׁ ר ְלַהֲאִריְך ּכִ ְוִאי ֶאְפׁשָ
יר ֶאת ַעְצִמי, ְואֹוְתָך,  ה ְלַהְזּכִ ת קֶֹדׁש ַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום, אּוַלי אּוַלי ֶאְזּכֶ ּבַ ֶעֶרב ׁשַ ּבְ

ִנים  ל ּפָ ה. ַעל ּכָ ֵאּלֶ ַמְענּו נֹוָראֹות ּכָ ָ ּשׁ לֹוֵמנּו ֵהיָכן ָאנּו ׁשֶ י ׁשְ א ֵנרֹו ָיִאיר, ְוָכל ַאְנׁשֵ י ַאּבָ ְוַרּבִ

ה. ְוַגם  ָ ְקֻדּשׁ ְזֵקִנים ּדִ ּבִ ֵקן ׁשֶ ל ַהּזָ דֹול ׁשֶ כֹחֹו ַהּגָ ֶזה, ְוִלְבטַֹח ּבְ ִמיד ּבָ ֹמַח ּתָ ִבים ִלׂשְ ָאנּו ְמֻחּיָ

ֹמַח ַיַחד  ֵדי ִלׂשְ ָנה, ּכְ ׁשָ ָעִמים ּבְ ה ּפְ ּמָ ַעם ּכַ ָכל ּפַ ַעְצמֹו ְצִריִכין ָאנּו ְלִהְתַוֵעד ּבְ ִביל ֶזה ּבְ ׁשְ ּבִ

ְרעֹו ַהּקֹוֶדׁש ְוכּו',  ה ִמּזַ ַאּתָ ָך ׁשֶ ְפָרט ִעּמְ נּו, ּבִ ר ִהְפִליא ַלֲעׂשֹות ִעּמָ דֹוָלה, ֲאׁשֶ יׁשּוָעתֹו ַהּגְ ּבִ

ֶזה. ֵעת ּבָ ְוַדי ּכָ

ְצִחית. ֱאֶמת ָלֶנַצח ַהְמעֹוֶרְרָך ּוְמָזְרֶזָך ְלטֹוָבְתָך ַהּנִ ְבֵרי אֹוַהְבָך ּבֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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ַלח תר"א. ַרְך, יֹום ג' ׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ָעְלָך ְוכּו',  ם ה' ּפָ ּלֵ ְיׁשַ ֶסף ָוֵחִצי,  ל ּכֶ ה רּוּבַ לׁשָ ְך ׁשְ יֹום א' ִעם ַהּסַ ְבָך ּבְ י ִמְכּתָ ְלּתִ ִקּבַ
ר  ֲאׁשֶ רּוְך ה'  ּבָ ְוכּו'.  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ ב  ִמְכּתַ ִעם  ְבָך  ִמְכּתָ י  ְלּתִ ִקּבַ ֶעֶרב  ּבָ ְוֶאְתמֹול 

ַרְך ְוַיַעְזֵרנּו ִלְגֹמר  ם ִיְתּבָ ֵ ַרֵחם ַהּשׁ ּיְ א, ׁשֶ ׁש ְלַהּבָ ֲעָזָרנּו ַעד ּכֹה. ְוִהְנִני מֹוֶדה ַעל ֶהָעָבר ּוְמַבּקֵ

לַֹח ִלי ָמָחר אֹו ַעל ְיֵדי ִאיׁש  ה, ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ְוִתְרֶאה ִלׁשְ ה ְוָכֵהּנָ ֵהּנָ ַמִים ּכָ עֹוד ֶחְפֵצי ׁשָ

ה  י ַהְרּבֵ ִלּבִ ה ֵיׁש ּבְ י ֻמְכָרח ִלי ְמֹאד. ְוִהּנֵ ָיְדָך ּכִ ַאר ּבְ ׁשְ ּנִ ט ׁשֶ ּפָ ן ִמׁשְ ֶרְך ַעל ֹחשֶׁ ַטח, ַהּכֶ ּבֶ

ַצֲעָקְתָך  ֵמָרחֹוק  ֵמִבין  ַוֲאִני  ַעם,  ּפַ ָכל  ּבְ ָמָרה  צֹוֵעק  ה  ַאּתָ ׁשֶ ֶביָך  ִמְכּתָ ַעל  ְלָך  ִלְכּתֹב 

יֲעָך ְמֵהָרה. ַעל ָהַרֲחִמים ְיַרֵחם ָעֶליָך ְויֹוׁשִ ּוַמְכאֹוֶביָך, ּבַ

ֵאיָנם טֹוִבים.  בֹוֶתיָך ְוַרְעיֹוֶניָך ׁשֶ ר ִיּסּוֶריָך ֵמִרּבּוי ַמְחׁשְ הּוא ִעּקַ י ֵאיְך ׁשֶ ִני, ּכִ ע ּבְ ַאְך ּדַ
ָיְדָך  ִחיָרה ּבְ י ֵכן ֲעַדִין ַהּבְ , ַאף ַעל ּפִ ְדּתָ ְלּכַ ּנִ מֹו ׁשֶ ֶהם ּכְ ְדּתָ ּבָ ָבר ִנְלּכַ ְוִאם ָאְמָנם ּכְ

י  י ּכִ ה, ְוָיַדְעּתִ ְכָתב ּוְבַעל ּפֶ ה ּבִ ֶזה ַהְרּבֵ ְרנּו ּבָ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ַעם ּכַ ָכל ּפַ בֹוֶתיָך ּבְ ִלְתּפֹס ֶאת ַמְחׁשְ

ם זֹאת יֹוֵתר  ִני ֲחִביִבי ְלַקּיֵ ַרְך. ַאְך ֲחַזק ַוֲחַזק ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ם זֹאת ְקָצת ּבְ ה ְמַקּיֵ ַאּתָ

ֶזה  ק ּבָ ה ִמְתַחּזֵ ַאּתָ זֹאת ַהְמַעט ׁשֶ י ּבְ ה. ּכִ ם ִמּזֶ ה ְמַקּיֵ ַאּתָ ְמַעט ׁשֶ ְמַעט ּדִ ֹמַח ּבִ ם ִלׂשְ ְויֹוֵתר. ּגַ

ּתּוֵחי  ֲעִלין ְוכּו' ִלְבִחיַנת ּפִ ּמַ י ֶאֶרץ ׁשֶ ִגּנֵ ַהּמָ ה ִנְכָלל ּבְ ֶזה ַאּתָ ָך, ּבָ ְבּתְ ַלֲעצֹר ְוִלְתּפֹס ַמֲחׁשַ

ֶזה ָהעֹוָלם ָעֹמק ְמֹאד  ל ֶזה ָהָאָדם ֶהָעלּוב ּבְ י ָהֵעֶסק ׁשֶ ין )ע' תניינא ה'(. ּכִ ִפּלִ ִחיַנת ּתְ חֹוָתם ּבְ

ִכינּו  ּזָ ר, ׁשֶ ָעִמים ֵאין ִמְסּפָ ֵרינּו ֲאָלִפים ְוִרְבבֹות ּפְ ֵרינּו ַאׁשְ ְמֹאד, ָעֹמק ָעֹמק ִמי ִיְמָצֶאּנּו. ַאׁשְ

ל  ּכָ ֶאת  יִבין  ׁשִ ַהּמְ ה  ֵאּלֶ ּכָ ְקדֹוׁשֹות  יחֹות  ְוׂשִ ִמּתֹורֹות  ֶזה,  ּכָ ְונֹוָרא  ָקדֹוׁש  ֵמאֹור  ֵליַדע 

אי  ַוּדַ יָחה ּוּבְ ָכל ּתֹוָרה ּוְבָכל ׂשִ ֶהם ּבְ ֶהם ַוֲהֹפְך ּבָ יֵבי ַטַעם. ֲהֹפְך ּבָ ְבָעה ְמׁשִ ׁשִ ָפׁשֹות ּבְ ַהּנְ

ׁש  ִנְפְלאֹוָתיו ְלַחּדֵ ַרְך ּבְ ֲעָזָרנּו ה' ִיְתּבָ ֶ ְפָרט ַעל ְיֵדי ַמה ּשׁ ִמיד, ּבִ ּתּוַכל ְלַהֲחיֹות ַעְצְמָך ּתָ

ה. ַנאי ְלַהֲאִריְך ַעּתָ ֶהם. ְוֵאין ּפְ ּוְלָבֵאר ּבָ

ה ִליׁשּוָעְתָך. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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ם, יֹום א' קַֹרח תר"א. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִני ֲחִביִבי ׁשֶ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ט, ְוַגם ַהּיֹום  ּפָ ן ִמׁשְ ֶרְך ֵמֹחשֶׁ ְבָעה ְזהּוִבים ְוַהּכֶ ְך ׁשִ יֹום ו' ִעם ַהּסַ י ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ֶביָך ֵהיֵטב, ַוֲאִני  ֶסף. ַוֲאִני קֹוֵרא ִמְכּתָ ל ּכֶ ְך ֲחִצי רּוּבַ ְבָך ִעם ַהּסַ י ִמְכּתָ ְלּתִ ִקּבַ

ִני ֲחִביִבי ֵמַאַחר  ַעם. ְוִנְפֵלאִתי ָעֶליָך ְמֹאד ּבְ ָכל ּפַ ב ּבְ ׁשֹוֵמַע ּוֵמִבין ְמִריַרת ַצֲעָקְתָך ִמן ַהּלֵ

ָך ֵהיֵטב ֶאת  ים ֶאל ִלּבְ ְזּכֹר ְוָתׂשִ ָך, ַמּדּוַע לֹא ּתִ ְגבּו ְמִריַרת ַנְפׁשְ ילּו ְוׂשָ ֶביָך ִהְגּדִ ִפי ִמְכּתָ ּלְ ׁשֶ

ינּו  ִהְרּבִ ר  ֲאׁשֶ ִפי  ּכְ ִלְבָרָכה  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  ַהּנֹוָרא  נּו  ְוַרּבֵ ְבֵרי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו  ּדִ ת  ֲאִמּתַ

מֹו  דֹוָלה, ּכְ ְמָחה ּגְ ִרירּות ַנֲהֹפְך ְלׂשִ ְיָקא ִמּתֶֹקף ַהּמְ ּדַ ֵהִאיר ֵעיֵנינּו ׁשֶ ם, ׁשֶ ר ּבָ ַחְסּדֹו ְלַדּבֵ ּבְ

ִריִכין ַלְחטֹף ֶאת  ּצְ יגּו ְוָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה" ׁשֶ ְמָחה ַיּשִׂ ׂשֹון ְוׂשִ סּוק "ׂשָ ָאַמר )תניינא כ"ג( ַעל ּפָ ׁשֶ

ר  ּמַ ׁשֶ ן ּכְ א! ִאם ּכֵ ַרּבָ ִלּבֹו ַאּדְ ְמָחה. לֹוַמר ּבְ ְרחֹו ְלַהְכִניסֹו ְלתֹוְך ַהּשִׂ ַעל ּכָ גֹון, ְלָתְפסֹו ּבְ ַהּיָ

י ֵכן ֲאִני  ּפִ ַאף ַעל  ה, ׁשֶ ֹמַח ַהְרּבֵ ה ֵיׁש ִלי ִלׂשְ ה ַעּתָ אי ַעּתָ ַוּדַ ּבְ ְך ַמר ַמר ְמֹאד,  ּכָ ל  ִלי ּכָ

הּוא ֵהם טֹוִבים ְלָפַני ְמֹאד ְלעֹוְלֵמי ַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים,  ֵאיְך ׁשֶ ין ׁשֶ ִציִצית ּוְתִפּלִ ף ּבְ ִמְתַעּטֵ

ם ַמה  ּלָ ן ְצָדָקה ִלְפָעִמים. ְוַעל ּכֻ ל ֲעָמִלי ָלֶנַצח, ְוַגם ֲאִני זֹוֶכה ִלּתֵ הּוא ֶזה ֶחְלִקי ִמּכָ ְוֵאיְך ׁשֶ

ֵנִני  ר הּוא ְיַתּקְ ה ֲאׁשֶ דֹוׁש ֶהָחָדׁש ַהּזֶ נּוז אֹור ַהּקָ ַע ְלִהְתָקֵרב ְלאֹור ַהּגָ ק ּוִמְתַיּגֵ ֲאִני ִמְתַאּבֵ ֶ ּשׁ

ֹמַח  ב ִלׂשְ א ֲאִני ְמֻחּיָ ַרּבָ ן ַאּדְ ִלי ָסֵפק. ְוִאם ּכֵ ָעְנִיי ַמְבִטיֲחָך ַעל ֶזה ּבְ ִלי ָסֵפק. ַוֲאִני ּבְ אי ּבְ ַוּדַ ּבְ

י  דֹוָלה, ּכִ ְמָחה ּגְ גֹון ַוֲאָנָחה ְלׂשִ ִרירּות ְוָכל ַהּיָ ל ַהּמְ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת, ְוַלֲהֹפְך ּכָ ה ּבְ ַהְרּבֵ

ֲאִני  ֶזה  ּבָ ַוֲאָנָחה,  גֹון  ַהּיָ יר  ְלַהְגּבִ ה  ְרּבֶ ּמַ ֶ ּשׁ ְוָכל ַמה  "ל.  ַהּנַ ְלָכל  זֹוֶכה  ֲאִני  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף 

ֵמַח יֹוֵתר.  ֶזה ַדְיָקא ֲאִני ׂשָ יֹוֵתר, ּבָ ִריעּוִתי ּבְ ַעְצִמי ּגְ ֲאִני יֹוֵדַע ּבְ ֶ ל ַמה ּשׁ י ּכָ ַח יֹוֵתר, ּכִ ּמֵ ְמׂשַ

ה,  ֵאּלֶ ֹות ּכָ ה ִלְקֻדּשׁ ֶזה ִיְזּכֶ ֻקְלָקל ּכָ ּמְ ְמָחִתי ׁשֶ ֱאֶמת ֲאִני ְמֻקְלָקל ְמֹאד, ֶזהּו ׂשִ ּבֶ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ

ְך ְוֶנְעָלם  ל ּכָ ְך ּכָ ל ּכָ ּנּו ּכָ ר ָהרֹב ְרחֹוִקים ִמּמֶ ֶזה. ֲאׁשֶ ד ַעל אֹור ָקדֹוׁש ְוָחָדׁש ּכָ ְוִלְבִלי ְלִהְתַנּגֵ

ִנים ֵאיִני חֹוֵלק  ל ּפָ ָעְנִיי ַעל ּכָ חֹוְלִקים. ַוֲאִני ּבְ מֹו ׁשֶ ים חֹוְלִקים ּכְ ְך, ְוַרּבִ ל ּכָ ְך ּכָ ל ּכָ ֵמֶהם ּכָ

הּוא ָיכֹול  ַבׁש נַֹעם ִאְמרֹוָתיו. ַוֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ י ִמּצּוף ּדְ ה ָטַעְמּתִ ם ַהְרּבֵ ד ָעָליו, ַאף ּגַ ּוִמְתַנּגֵ

ַרְך ֶמה ָחִמית ַמה  יִדיָעתֹו ִיְתּבָ ָלל ּבִ ֲעַדִין ֵאיָנם יֹוְדִעים ּכְ ְלַהְראֹות ְלָדֵרי ַמְעָלה ְוכּו', ׁשֶ

מֹוִני ַהּיֹום, ַוֲאִפּלּו ִאם ִנְמָצִאים  רּוִעים ּכָ חּוִתים ְוַהּגְ ֵהם ַהּפְ ה ׁשֶ ּתָ ְוכּו', ּוְלָדֵרי ַמּטָ ׁשְ ּפַ ׁשְ ּפִ

י ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ  נּו ּכִ י הּוא ָיכֹול ְלַהְראֹות ָלנּו ְלֻכּלָ ּנִ רּוִעים ְוכּו' יֹוֵתר ִמּמֶ עֹוָלם עֹוד ּגְ ּבָ

יְך ִניט ַמיין  ֶרעק ּדִ יר ׁשְ אט ִאיז ִמיט ּדִ ִמיד, )ּגָ נּו ְוָקרֹוב ֶאְצֵלנּו ּתָ נּו ְוִעּמָ בֹודֹו. ַוֲעַדִין ה' ִאּתָ ּכְ

יְך. ִאיְך  לֹום ֵמייְנט ַטאֶקי ּדִ ָ י ָעָליו ַהּשׁ ער ַרּבִ ֵלייּב ִמיר ַאז ַמְייֶנע ֵרייד ֶזעִנין דּוְרך ֱאֶמת. ַאז ּדֶ ִקיְנד. ּגְ
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ָך ַאל  ְך ְלטֹוָבה ֶוועִרין( ה' ִעּמְ יר. ֶסע ֶוועט ַאְלץ ִנְתַהּפֵ אט ִאיז ִמיט ּדִ יר פּון ַזייִניט ֶוועִגין, ּגָ ָזאג ּדִ

ֱאֶמת ֵאֶליָך. ֲאִני אֹוֵמר  ן ּבֶ ּוֵ נּו ַז"ל ִמְתּכַ ַרּבֵ ֶדֶרְך ָהֱאֶמת ׁשֶ ָבַרי ֵהם ּבְ ּדְ ִני. ַהֲאֵמן ִלי ׁשֶ יָרא ּבְ ּתִ

ְפׁשּוטֹו  ָבַרי ּכִ ם ּדְ ְך ְלטֹוָבה. ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמֹאד ְמֹאד ְלַקּיֵ ָך ַהּכֹל ִיְתַהּפֵ מֹו: ה' ִעּמְ ְלָך ִבׁשְ

ּוֵמֵאֶליָך  "ל,  ַהּנַ ָבִרים  ַהּדְ י  ּפִ ַעל  ְמָחה  ְלׂשִ חֹוָרה  ׁשְ ָרה  ַהּמָ ַלֲהֹפְך  ִמיד  ּתָ ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ

ָאר. ְ ִבין ַהּשׁ ּתָ

י  ִמּלֵ ּבְ ָך  ַנְפׁשְ ֶאת  ַח  ּמֵ ְלׂשַ ַעְצְמָך  ֶאת  יל  ְלַהְרּגִ ְוַגם  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ק  ְתַחּזֵ ּתִ ׁשֶ ְוַעל־ְיֵדי 
ִעים אֹוְתָך  ְבִדיחּוָתא ְוכּו', ַעל ְיֵדי ֶזה ּתּוַכל ִלְפטֹר ִרּבּוי ָהַרְעיֹוִנים ַהְמַיּגְ ּדִ

ְצִרי  ָרכֹות סא.( 'אֹוי ִלי ִמּיִ א )ּבְ ּנָ ַעל ֶזה ָצַעק ַהּתַ ְרֶזל ְוִתְמהֹון ֵלָבב, ׁשֶ ִחיַנת עֹל ּבַ ֵהם ּבְ ְך ׁשֶ ל ּכָ ּכָ

א  ּנָ ַהּתַ ם  ּגַ ׁשֶ ִנְמָצא  ִהְרהּוִרים.  ּבְ ֵעִני  ַהְמַיּגְ ְצִרי  ִמּיִ ִלי  אֹוי  "י  ִ ַרּשׁ ּוֵפֵרׁש  ִמּיֹוְצִרי',  ִלי  אֹוי 

ה,  ַהְרּבֵ רּוִעים  ּגְ בֹוֶתיָך  ַמְחׁשְ אי  ַוּדַ ּבְ ְוִאם  בֹות.  ֲחׁשָ ַהּמַ ִמיִגיַעת  ִיּסּוִרים  לֹו  ָהָיה  דֹוׁש  ַהּקָ

ֵפרּוׁש, ֶמען ָזאל  ּבְ ָאַמר  ׁשֶ ָעָליו  ִלְסֹמְך  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָזֵקן  ל  ׁשֶ ַהּכַֹח  ְלָך  ֵיׁש  ָלֵאל  ּתֹוָדה  ֲאָבל 

ָאַמר  "ל ׁשֶ ּבּוִרים ַהּנַ ל ַהּדִ ּכָ ֱאֶמת ׁשֶ יִתי ְלָך ּבֶ ּלִ ְסמֹוְך ַעל ּכֹחֹו[. ּוְכָבר ּגִ ּנִ ּדּוִפין אֹויף ַזיין ּכַֹח ]ׁשֶ

ל ַמה  ּכָ ֵפרּוׁש ׁשֶ י ָאַמר ּבְ ָכל ּדֹור ָודֹור. ּכִ ָך ּבְ רּוִעים ִמּמְ ם ָעֶליָך, ְוַעל ַהּגְ ם ֶנֱאָמִרים ּגַ ּלָ ּכֻ

ה  ם ֲאִני ְמַחּיֶ ּגַ ר ֵאיֶנּנּו ּפֹה. ְוַתֲאִמין ִלי ׁשֶ נֹו ּפֹה ְוֶאת ֲאׁשֶ ר ֶיׁשְ ה, ֵהם ֶאת ֲאׁשֶ אֹוֵמר ּוְמַגּלֶ ֶ ּשׁ

ל ָאָדם  יִני ְלֵביְנָך ּוֵבין ּכָ ים ּבֵ ּנּוִיים ַרּבִ אי ֵיׁש ׁשִ ֲאִני ּכֹוֵתב ְלָך. ּוְבַוּדַ ִדּבּוִרים ֵאּלּו ׁשֶ ַעְצִמי ּבְ

ים  דֹוׁשִ ָבָריו ַהּקְ "ל ְוָכל ּדְ ּבּוִרים ַהּנַ ּדִ ע ְוַהֲאֵמן ׁשֶ י ֵאין ָאָדם ּדֹוֶמה ַלֲחֵברֹו. ַאְך ּדַ ְוָאָדם, ּכִ

ְמָחה[. "ל. אּון ַטאֶקי ָפאְרט ָהאּפ ]ּוְבָכל זֹאת ַרק ׂשִ ְפָרִטּיּות ְוַכּנַ ם ֵאֶליָך ּבִ ם ֶנֶאְמרּו ּגַ ּלָ ּכֻ

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ דֹול ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ַחְסּדֹו ַהּגָ ָך ּבְ ַח ַנְפׁשְ ּמֵ ּתֹוֵקק ְלׂשַ ׁשְ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמִ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

שנד

ֶרְסֶלב. ּמּוז תר"א ּבְ ת רֹאׁש ֹחֶדׁש ּתַ ם, יֹום א' ֻחּקַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ה  ְוַעּתָ ְזהּוִבים כ"ג,  ָעה  ַאְרּבָ ְך  ַהּסַ ִעם  ֲחִרית  ׁשַ ת  ִפּלַ ּתְ ַהּיֹום קֶֹדם  י  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ
ֹחֶדׁש  ּמּוז, רֹאׁש  ּתַ ֹחֶדׁש  ְוַהּיֹום רֹאׁש  ּבּור,  ּצִ ּבַ י  ְלּתִ ּלַ ִהְתּפַ ָבר  ּכְ ָלֵאל  ּתֹוָדה 

א"ו  ְוַהּוָ ּת'ֹוָרֵתנּו.  ן  ַמ'ּתַ ְז'ַמן  ה.  ֹמ'ׁשֶ ּת'ֹוַרת  ִז'ְכרּו  בֹות  ּתֵ י  ָראׁשֵ ז  ּמֻ ּתַ ׁשּוָבה.  ַהּתְ ׁשֶֹרׁש 

מֹו  ל ֶזה ֵהיֵטב ּכְ ן ָוא"ו )ע' תורה רי"ז(. ּוְצִריִכין ִלְזּכֹר ּכָ ן ְוָרְחּבָ ָאְרּכָ רּו ַהּלּוחֹות ׁשֶ ּבְ י ִנׁשְ ֲחֵסָרה, ּכִ
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ל  י ּכָ הּוא "ִזְכרּו" ְוכּו', ּכִ ּמּוז ׁשֶ בֹות ּתַ י ּתֵ הּוא ָראׁשֵ ַעְצמֹו ׁשֶ ָאנּו ֻמְזָהִרין ִמּזֹאת ַהּתֹוָרה ּבְ ׁשֶ

ַעם  ה ְצִריִכין ַלֲחזֹר עֹוד ַהּפַ י ֵהם ִקּיּום ַהּתֹוָרה. ְוַעּתָ ׁש, ּכִ ה ַמּמָ ה ֵהם ּתֹוַרת ֹמשֶׁ ָבֵרינּו ֵאּלֶ ּדְ

ם  ֵ ה ַהּשׁ ָעׂשָ ְפָלאֹות ׁשֶ ל ַהּטֹובֹות ְוַהּנִ ַעם ְוכּו' ְוכּו', ְזכֹר ְזכֹר ֵהיֵטב ֵהיֵטב ֶאת ּכָ ְועֹוד ַהּפַ

מֹו  ּכְ ה.  ַהּזֶ ַהּיֹום  ַעד  ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ ִמּיֹום  לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ִמימֹות  נּו  ִעּמָ ַרְך  ִיְתּבָ

ר  ים ק"ה( "ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאׁשֶ ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶ ה ַעל ֶזה, ּכְ ִהְזִהירּו אֹוָתנּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל ַהְרּבֵ ׁשֶ

ָכל  נּו ּבְ ה ִעּמָ ר ָעׂשָ חֹוֵרב" ְוכּו', ַוֲאׁשֶ ר ָעַמְדּתָ ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹקיָך ּבְ ה", ְזכֹר ֶאת יֹום "ֲאׁשֶ ָעׂשָ

ָכל ּדֹור. ּבְ ה ׁשֶ ֵני ֲעִלּיָ ים ּבְ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ל ַהּצַ ּדֹור ָודֹור ַעל ְיֵדי ּכָ

ְכִלית  ּתַ ְוַתְכִלית  ְוַעְבדּוֵתנּו  ֲעִנּיּוֵתנּו  ּבַ ָאנּו  ׁשֶ ה,  ַהּזֶ ּדֹור  ּבַ נּו  ִעּמָ ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ּוִבְפָרט 
ַרְך ַחְסּדֹו  ים, ִהְפִליא ה' ִיְתּבָ ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ָלִאים ּבַ ר ָיַרְדנּו ּפְ ְפלּוֵתנּו ֲאׁשֶ ׁשִ

ּתֹוָרתֹו  ְוֶאת  ֱאלֵֹקינּו  ה'  ֶאת  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ יֵרנּו  ְלַהְזּכִ זֹאת,  ּכָ ִמיֵענּו  ְלַהׁשְ נּו  ִעּמָ ִויׁשּוָעתֹו 

ַעם  ָכל ּפַ יר ַעְצֵמנּו ּבְ ים, נּוַכל ְלַהְזּכִ ה ּפֹה ַהּיֹום ַחּיִ נּו ֵאּלֶ ּלָ ּכֻ ם ֲאַנְחנּו  ּגַ ה, ַעד ׁשֶ דֹוׁשָ ַהּקְ

ָכל ֵעת  ָכל ֵעת ָעֵלינּו, ַהּצֹוֶפה ּבְ יַח ּבְ ּגִ ׁשְ מֹו ַהּמַ ַרְך ׁשְ ְדמֹון ִיְתּבָ ִחיד ַהּקַ ת ַהּבֹוֵרא ַהּיָ ְגֻדּלַ ּבִ

ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְדֶמה  ּנִ ׁשֶ ְפלּוֵתנּו  ׁשִ עֶֹצם  ּבְ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ רֹוִאין  ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאֲחִריֵתנּו  ְלֵהִטיב 

י ֵמה'  ְבִחיַנת )ֵאיָכה ג( "ָוֹאַמר ָאַבד ִנְצִחי ְותֹוַחְלּתִ לֹום. ּבִ ְקָוה ַחס ְוׁשָ ְמַעט ָאֵפס ּתִ ְמַעט ּכִ ּכִ ׁשֶ

י לֹא ָכלּו ַרֲחָמיו". ּוְכמֹו  י לֹא ָתְמנּו ּכִ ן אֹוִחיל, ַחְסֵדי ה' ּכִ י ַעל ּכֵ יב ֶאל ִלּבִ ְוכּו', זֹאת ָאׁשִ

י לֹא  נּו' ְוכּו', 'ַהּטֹוב ּכִ ָכל יֹום ִעּמָ ּבְ יָך ׁשֶ ָכל יֹום 'ְוַעל ִנּסֶ ָעִמים ּבְ ה ּפְ לׁשָ ָאנּו אֹוְמִרים ׁשְ ׁשֶ

ָכלּו ַרֲחֶמיָך' ְוכּו'.

ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ֶנֶאְמרּו  ָעֶליָך  ם  ּגַ ׁשֶ ְלָבִבי  ת  ֶחְמּדַ ֲחִביִבי  ִני  ּבְ ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ְוַתֲאִמין 
ֶהָעַבר  בּוַע  ׁשָ ּבְ מּוְך  ַהּסָ ֶרת  ִאּגֶ ּבָ ְפָרט  ּבִ ה  ַהְרּבֵ ְלָך  י  ַתְבּתִ ּכָ ּוְכָבר  ה.  ָהֵאּלֶ

ה ַעל ֶזה,  ׁשּוַאת ֵחן ַהְרּבֵ ה נֹוֵתן ִלי ּתְ ְמָחה. ְוַאּתָ גֹון ַוֲאָנָחה ְלׂשִ ֵהר ַלֲהֹפְך ַהּיָ ֵהר ְוִתּזָ ּזָ ּתִ ׁשֶ

ה  ּדָ ְך ִהיא ַהּמִ ה ִלי ִלְסּבֹל. לֹא ּכָ ׁשֶ ּקָ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ה ּכֹוֵתב ִלי ְמִרירּות ּבְ י ֵכן ַאּתָ ְוַאף ַעל ּפִ

ר ַלֲהֹפְך ַהּכֹל  ּבֵ יֹוֵתר ְצִריִכין ְלִהְתּגַ ר ָיָקר ְמֹאד, ֲאָבל ּבְ ּבָ י ִאם ָאְמָנם ֵלב ִנׁשְ ִני ְיִדיִדי, ּכִ ּבְ

יִעין ַחְסֵדי ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו  ִני ֲחִביִבי ַעד ֵהיָכן ַעד ֵהיָכן ַמּגִ י ֲעַדִין ֵאיְנָך יֹוֵדַע ּבְ ְמָחה. ּכִ ְלׂשִ

דֹוׁש  ַהּקָ יק  ּדִ ַהּצַ ּבְ ַאֲהָבה  ֲעבֹותֹות  ֶחְבֵלי  ֵרי  ִקׁשְ ּבְ ַעְצָמם  ָהאֹוֲחִזים  ְפָרט  ּבִ ֶאָחד,  ְלָכל 

ה  ם ַאּתָ ה ָלֵאל ּגַ ַעם. ּוְתִהּלָ ָכל ּפַ ים ּבְ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ֲחָסִדים ֲחָדׁשִ יְך ּבְ ְמׁשִ ָהֱאֶמת ַהּמַ

ה ֵיׁש  ל ִיּמֹוט ְלעֹוָלם. ְוַעּתָ יץ ְוָחָזק ּבַ ר ַאּמִ ֶקׁשֶ ֱאֶמת ָלֶנַצח ּבְ ֶאָחד ֵמֶהם ִמן ָהאֹוֲחִזים ּבֹו ּבֶ

ּבֹו  נֹות ִעם ָהאֹוֲחִזים  ְלִהּמָ ִכיָת  ּזָ ׁשֶ ְמָחה,  ׂשִ ִמּתֹוְך רֹב  ֶהָהִרים  ג ַעל  ּוְלַדּלֵ ד  ְלַרּקֵ ַרק  ְלָך 

ַרְך.  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ
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י ַעל  ְרּתִ ּבַ ּדִ ֶ ִוד ֵנרֹו ָיִאיר ַמה ּשׁ י ּדָ י ַנְחָמן ְוַרּבִ י ַרּבִ ם ִמּפִ ֵ ַמע ָמָחר ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ְוִתׁשְ
י הּוא  ִמיד ֶאל ה' ּכִ ים כ"ה( "סֹוד ה' ִליֵרָאיו" ְוכּו', ְוַעל ְיֵדי ֶזה "ֵעיַני ּתָ ִהּלִ סּוק )ּתְ ּפָ

ּתּוַכל, ְוַלֲהֹפְך  ֶ ָכל ַמה ּשׁ ָך ּבְ ַח ַנְפׁשְ ּמֵ ת ַרְגַלי", ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמֹאד ְמֹאד ְלׂשַ יֹוִציא ֵמֶרׁשֶ

ְמָחה. חֹוָרה ְוַעְצבּות ּוְדָאגֹות, ַלֲהֹפְך ַהּכֹל ְלׂשִ גֹון ַוֲאָנָחה ְוָכל ִמיֵני ָמָרה ׁשְ ל ַהּיָ ּכָ

ה" )תורה רי"ז(,  בֹות )מלאכי ג, כב( "ִז'ְכרּו ּת'ֹוַרת ֹמ'ׁשֶ י ּתֵ ּמּוז ָראׁשֵ ּתַ י ֵכן ֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ י ַאף ַעל ּפִ ּכִ
ה  ַהּזֶ דֹוׁש  ַהּקָ ּבּור  ּדִ ַעל  ם  ּגַ לֹוַמר  ְצִריִכין  ה,  ִמּזֶ י  ִלּבִ ּבְ ׁשֶ עּור  ִ ַהּשׁ ְמַעט  ְמַעט  ּוְכִפי 

ן  י הּוא נֹוֵגַע ְלִתּקּון ֵחְטא ָהֵעֶגל ְלַתּקֵ י. ּכִ א ּדַ ַמע ּדָ א ְלִמׁשְ ִאְלָמֵלא ָלא ָאֵתיָנא ְלָעְלָמא ֶאּלָ

גּוף ָוֶנֶפׁש  רֹות ּבְ ל ַהּצָ ם ּכָ ָ ּשׁ ּמִ עֹוָלם )עירובין נד.(, ׁשֶ ְכָחה ּבָ יכּו ׁשִ ִהְמׁשִ ִביַרת לּוחֹות ׁשֶ ַגם ׁשְ ּפְ

ל  ּיֹוֵדַע ּכָ מֹו ׁשֶ ְפָרט ּכְ ֶפׁש, ּבִ ר הּוא ָצרֹות ַהּנֶ ה. ְוִעּקָ ר ָהָארְֹך ַהּזֶ לּות ַהּמַ ּגָ ּסֹוְבִלין ּבַ ּוָממֹון ׁשֶ

נּו,  ר ִהְפִליא ַחְסּדֹו ִעּמָ ָבר ֵריק הּוא ֲאׁשֶ ַנְפׁשֹו ִנְגֵעי ְלָבבֹו ּוַמְכאֹוָביו. ֲאָבל לֹא ּדָ ּבְ ֶאָחד 

ֵהיֵטב  ֵהיֵטב  ָלנּו  ְוָרַמז  ָלנּו  ֶהְרָאה  ם  ֻכּלָ ּבְ ׁשֶ ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרתֹו  י  ִחּדּוׁשֵ ּבְ ֵעיֵנינּו  ְלָהִאיר 

י  נּו, ּכִ ּלָ ְפָרִטּיּות ְוִעם ּכֻ ָך ּבִ י ְוִעּמְ ַרְך ִעּמִ ם ִיְתּבָ ֵ נּו. ַוֲעַדִין ַהּשׁ ֲעַדִין לֹא ָעַזב ַחְסּדֹו ֵמִעּמָ ׁשֶ

ל  ם אֹוְתָך ְוַגם ּכָ ּבּור ָיכֹול ְלַהֲחיֹות ּגַ ל ּדִ ּכָ ָמע ֵמעֹוָלם. ׁשֶ ּלֹא ִנׁשְ ה ָלנּו ּתֹוַרת ֶחֶסד ׁשֶ ּלָ ּגִ

ל  ה. ְוסֹוף ּכָ ֵאּלֶ ים ּכָ יְך ֲעֵליֶהם ֲחָסִדים ֲחָדׁשִ ְמׁשִ דּו ֶנֶגד ַהּמַ יֹוֵתר, ִאם לֹא ִיְתַנּגְ רּוִעים ּבְ ַהּגְ

ֶהם טֹובֹות ְוכּו'. ּוַמה  ה ֵהם ְרחֹוִקים ֵמַהּגֹוֵמל ִעּמָ ה ְוַכּמָ ּמָ ן, ֲאָבל ּכַ ם ּכֵ יַע ָלֶהם ּגַ סֹוף יֹוׁשִ

ר  ֶזה ְוכּו', ֲאׁשֶ ַעל ֶחֶסד ּכָ ֶזה ּבַ ַעל טֹוָבה ּכָ ִדים ָחִליָלה ַעל ּבַ ֵאין ָאנּו ִמְתַנּגְ ּטֹוב ֶחְלֵקנּו ׁשֶ

קֹט ָהִאיׁש  י לֹא ִיׁשְ ִביֵלנּו, ּוָפַעל ְוָגַמר ַוֲעַדִין ַיְתִחיל ְוִיְגֹמר ְוכּו' ּכִ ׁשְ ָכל ֵעת ּבִ ָמַסר ַנְפׁשֹו ּבְ

ה ְטָעִמים. ּמָ ר ְלַהֲאִריְך ִמּכַ ה ִאי ֶאְפׁשָ ְוכּו'. ָיֵתר ִמּזֶ

י.  ְעּתִ לֹא ּדַ ְלּתָ ַלֲעׂשֹות ּבְ ִהְסּכַ ֶ נֹו, ּוִבְפָרט ַמה ּשׁ ַעְרָך ֵמִעְנַין ְמֻחּתָ ַתְבּתָ ִלי ִמּצַ ר ּכָ ַוֲאׁשֶ
אי,  ִמּדַ יֹוֵתר  ֶזה  ַעל  ִמְצַטֵער  ה  ַאּתָ ֶ ּשׁ ה  ִמּזֶ יֹוֵתר  ּבְ ֲאָבל  ֶזה,  ּבָ ְלּתָ  ִהְסּכַ ׁשֶ ֱאֶמת 

י ֲאִני מֹוֵחל ְלָך  ה. ּכִ ּדָ לֹום חּוץ ֵמַהּמִ ה ַעְצבּות ּוְדָאגֹות ַחס ְוׁשָ ם ִמּזֶ יְך ָעֶליָך ּגַ ה ַמְמׁשִ ְוַאּתָ

ה,  ֲעׂשָ ּנַ ֶ ּשׁ ַמה  ה  ַנֲעׂשָ ָבר  ּכְ ׁשֶ ַאֲחֵרי  אי  ּוְבַוּדַ ָעַבר.  ָעַבר  ֶ ּשׁ ּוַמה  מּוָרה,  ּגְ ְמִחיָלה  ּבִ אי  ַוּדַ ּבְ

ם.  ה רֹשֶׁ ּדּוְך ְועֹוׂשֶ ִחיַנת ׁשִ ן ּבְ ם ּכֵ ִרים, הּוא ּגַ ַדּבְ ּמְ ֶ י ֲאִפּלּו ַמה ּשׁ ַהּכֹל ֵמֵאת ה' ָהְיָתה. ּכִ

ַרְך,  ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ר ּכִ ׁשָ ֶדֶרְך ַהּיָ ִצְדָקתֹו ּבְ אי ַיְנֵחנּו ּבְ ַוּדַ ּבְ ה ִנְסֹמְך ַעל ה' ׁשֶ א ֲאִני ְוַאּתָ ְוַעל ְלַהּבָ

ַרְך. "ֹגל ֶאל  ם ִיְתּבָ ֵ ְסֹמְך ַעל ַהּשׁ א ּתִ ָלל, ַרק ַעל ְלַהּבָ ְחׁשֹב עֹוד ַעל ֶזה ּכְ ְוָחִליָלה ְלָך ִמּלַ

ֵבן  ה אֹוְתָך ּבְ ּכָ ּזִ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ל ַהּשׁ ל ַעל ַהֶחֶסד ׁשֶ ּכֵ בֶֹתיָך", ְוִתְסּתַ יָך ְוִיּכֹנּו ַמְחׁשְ ה' ַמֲעׂשֶ

ַרְך ֲחָנְנָך  ם ִיְתּבָ ֵ ר ַהּשׁ ה ָלֵאל. ַוֲהלֹא רֹב ַצַעְרָך ִהיא ֵמַהּטֹוָבה, ַלֲאׁשֶ ִהּלָ יל ּתְ ּכִ ָנבֹון ּוַמׂשְ

ַרְך ְלהֹוִציא ָעָליו  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְלָך  ה ָלֵאל עֹוֵזר  ִהּלָ ּתְ ְוַגם  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ָנבֹון  ֵבן  ּבְ
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ַעל  ִמְצַטֵער  ה  ַאּתָ ן  ּכֵ ְוַעל  ַרְך,  ִיְתּבָ ה'  ֶעְזַרת  ּבְ ְוכּו'  ּדּוְך  ִ ַהּשׁ ָצְרֵכי  ּבְ ם  ּגַ ַהֶהְכֵרִחּיּות 

ַחְסּדֹו, ְוה'  ֹמַח ּבְ "ל ְוִלׂשְ ל ַעל ַהּטֹובֹות ַהּנַ ּכֵ ְרּתָ ִעּמֹו ְוכּו'. ֲהלֹא טֹוב טֹוב ְלִהְסּתַ ַ ְתַקּשׁ ּנִ ׁשֶ

ִהְתַחְלּתָ  ֶ אי ַמה ּשׁ ַוּדַ י ּבְ ָראּוי. ּכִ ן ְלָך ֵעצֹות טֹובֹות ְלִהְתַנֵהג ִעּמֹו ּכָ ַרְך ַיֲעזֹר ְלָך ְוִיּתֵ ִיְתּבָ

ר  י ֵכן ִאי ֶאְפׁשָ ָך, ֲאָבל ַאף ַעל ּפִ י ִעּמְ ְרּתִ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ה, הּוא ָראּוי ְוָנכֹון ּכַ ר ִעּמֹו ִמּזֶ ה ְלַדּבֵ ַעּתָ

ֶדֶרְך ָהֱאֶמת  ִזּוּוִגים ַיְנֶחה אֹוְתָך ּבְ ג  ב ּוְמַזּוֵ ָעה ְוַלּכֹל ֵעת ּוְזַמן ְוכּו'. ַהּיֹוׁשֵ ָ ִלְדֹחק ֶאת ַהּשׁ

ה ִמּתֹוְך  ָבִרים ַהְרּבֵ ִבין ּדְ אי ּתָ ַנאי ְלַהֲאִריְך, ּוְבַוּדַ ה ֵאין ּפְ ַרְך. ָיֵתר ִמּזֶ ְרצֹונֹו ַהּטֹוב ִיְתּבָ ּכִ

ים טֹוִבים,  ה ּוַמֲעׂשִ ָכל יֹום ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ָבֵרינּו ַלֲחטֹף ּבְ ל ּדְ ם ּכָ ָבַרי. ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְלַקּיֵ ּדְ

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ ָך ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ַח ַנְפׁשְ ּמֵ ק ְמֹאד ְלׂשַ ם ְלִהְתַחּזֵ ּלָ ינֹו ְלֵבין קֹונֹו ְוכּו'. ְוַעל ּכֻ ְוָלׂשּוַח ּבֵ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך. ָנָתן ִמּבְ ּדִ

שנה

יְטׁשֹוב. ְרּדִ ָלק תר"א ּבַ ַרְך, יֹום ג' ּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי ֵנרֹו ָיִאיר. ֲאהּוִבי ּבְ

ׁשּוָקְתָך ּוְזִריזּוְתָך  ְראֹוִתי עֶֹצם ּתְ ל הֹון ּבִ ַעל ּכָ י ּכְ ּתִ ׂשְ יֹום א' ֶהָעַבר. ְוׂשַ ְבָך ּבְ י ִמְכּתָ ְלּתִ ִקּבַ
נּוז ֶאְצֵלנּו  ַעם ְלַמַען ּתּוַכל ֵלָהנֹות ֵמאֹור ָהֱאֶמת ַהּגָ ָכל ּפַ ב ֵאַלי ּבְ ִלְנטֹות ִמְכּתָ

ַח  ּמֵ ִבי הֹוִעיל ְלָך ְלׂשַ ְכּתָ ּמִ ַתְבּתָ ׁשֶ ּכָ ה ׁשֶ ּמֶ מֹו. ְוֶהֱחֵייָת אֹוִתי ּבַ ַרְך ׁשְ ְפָלא ִיְתּבָ ַחְסּדֹו ַהּנִ ּבְ

ים  עֹוׂשִ ֲעׁשּוִעים ׁשֶ ַ יַע ַהּשׁ י ֲעַדִין ֵאיְנָך יֹוֵדַע ַעד ֵהיָכן ַמּגִ ִתי, ּכִ ל ְמַגּמָ י ֶזה ּכָ ָך ְקָצת. ּכִ ַנְפׁשְ

ּוָממֹון,  ָוֶנֶפׁש  גּוף  ּבְ ַנְפׁשֹו,  ְמִרירּות  עֶֹצם  ּבְ ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ ֶנֶפׁש  ים  ַחּיִ ּמְ ׁשֶ ּכְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ

ֹאֶפן  ּבְ י,  ֲאִמּתִ ְוִניצֹוץ  ֶרֶמז  ֵאיֶזה  ּבֹו  ְכִניִסים  ּמַ ּוְכׁשֶ ְוכּו'.  ֲחָלָציו  ְויֹוְצֵאי  ּתֹו  ּוֵמִאׁשְ ֵמַעְצמֹו 

ב  ֱחׁשָ ּנֶ ָרֵאל, ׁשֶ ׂשְ ם ֶנֶפׁש ִמּיִ ִחיַנת ְמַקּיֵ ר ּבְ ְעּתֹו ְקָצת ְוכּו', ֶזה ִעּקַ קּו ּדַ חּו ַנְפׁשֹו ִויַחּזְ ּמְ ׂשַ ּיְ ׁשֶ

ָכל  רֹוִאים ּפֹה ִיְקְצרּו ֲהמֹון ְיִריעֹות, ּבְ ָלאֹות ׁשֶ ר ְלָך ֲהמֹון ַהּתְ ם עֹוָלם ָמֵלא. ּוְלַסּפֵ ִאּלּו ִקּיֵ ּכְ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ִאם  י  ּכִ ְוָלנּוס  ִלְברַֹח  ָמקֹום  ֵאין  ׁשֶ רֹוִאין  ָמקֹום  ּוְבָכל  ָאָדם  ּוְבָכל  ֵעת 

ם ֵמאּוַמאן ֶאְכּתֹב  ֵ ָלל. ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ר ְלַהֲאִריְך ּכְ ה ִאי ֶאְפׁשָ ה. ָיֵתר ִמּזֶ דֹוׁשָ ּוְלַהּתֹוָרה ַהּקְ

ַרְך. ִפי ַחְסּדֹו ִויׁשּוָעתֹו ִיְתּבָ ֲאִריכּות ְקָצת ּכְ ְלָך ּבַ

ְמָחה. לֹום ְוׂשִ ים ְוׁשָ ַחּיִ ה ִלְראֹוְתָך ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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שנו

יְטׁשֹוב. ְרּדִ ַתּמּוז תר"א ּבַ יְנָחס י"ז ּבְ ם, יֹום ג' ּפִ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ה  לֹום ְוכּו'; ְוִנְזּכֶ ַרְך יֹוִליֵכִני ְלׁשָ ם ִיְתּבָ ֵ ִליק, ְוַהּשׁ ת ֶטעּפְ ה ֲאִני מּוָכן ִלְנסַֹע ִלְקִהּלַ ִהּנֵה ַעּתָ
לּות.  ן ְוַהּגָ ר ָצַרת ַהֻחְרּבָ ה ִעּקַ ּזֶ ְלָבֵבנּו ׁשֶ ֶפׁש ּבִ לּות ַהּנֶ יׁש ּגָ ָרֵכינּו ּוְלַהְרּגִ ַח ַעל ּדְ ְלַפּקֵ

ְיַנֵחם  יֹום  ָכל  ּבְ ְוַגם  ְמָחָתּה.  ׂשִ ּבְ ִלְראֹות  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ֶזה,  ַעל  ִלים  ְתַאּבְ ַהּמִ ְכַלל  ּבִ ְוִנְהֶיה 

ִצּיֹון  ֵני  ּבְ ְכַלל  ּבִ ִלְהיֹות  ִכינּו  ּזָ ֶ ּשׁ ַמה  ית  ָהֲאִמּתִ ְמָחתֹו  ׂשִ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ אֹוָתנּו  ח  ּמַ ִויׂשַ

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ִחיָצה  ַהּנְ ּוְלֹגֶדל  ה.  ֵמַהְרּבֵ ְמַעט  ִבין  ּתָ ּוֵמֵאֶליָך  ה,  ַהְרּבֵ ֶזה  ּבָ ְוֵיׁש  ַלִים.  ִוירּוׁשָ

ֵבאּור יֹוֵתר. ם ֵמאּוַמאן ֶאְכּתֹב ְלָך ּבְ ֵ ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר. ְוִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ַאֲהָבה. לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

שנז

ַרְך, אֹור ְליֹום ה' ַמְסֵעי תר"א אּוַמאן. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחיּו. ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַרב ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

יְנָחס ֶהָעַבר.  ת ּפִ ָרׁשַ ת קֶֹדׁש ּפָ ּבַ ִליק אֹור ְליֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ אִתי ְלֶטעּפְ י ּבָ ִני ֲחִביִבי, ּכִ ע ּבְ ּדַ
ָך.  ֵמִאּתְ ְבָך  ִמְכּתָ ְנַתְנֵאל  י  ַרּבִ ֲחַתן  ַנְחָמן  י  ַרּבִ ִלי  יט  הֹוׁשִ ִית,  ַהּבַ ַסף  ּבְ ּוִבְכִניָסִתי 

י  יב ַנְפׁשִ חֹוָרה ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת ּוְלֵמׁשִ ְלָחה ַהּסְ ָבר ִנׁשְ ּכְ ם ֶנֱאַמר ׁשֶ ֶכף, ְוׁשָ ְוָקִריִתי אֹותֹו ּתֵ

ֵני  ְיָלה, ּוָמָצאִתי ּפֹה ׁשְ אִתי ְלֹפה ָסמּוְך ַלֲחִצי ַהּלַ ֶהֱחֵייָת אֹוִתי ְמֹאד. ְואֹור ְליֹום ג' ֶהָעַבר ּבָ

ֵמִרּבּוי  ְמֹאד  דֹול  ּגָ ַצֲעִרי  ַאְך  דֹול.  ּגָ ְלַנַחת  ִלי  ְוָהָיה  ְנְטֵרִסים  ַהּקֻ ִעם  ָך  ֵמִאּתְ ִבים  ִמְכּתָ

אי הּוא ֶחֶסד ִנְפָלא ִויׁשּוָעה  ַוּדַ ּבְ י ֵכן  ם, ַאְך ַאף ַעל ּפִ ׁש ׁשָ ּיֵ ים ׁשֶ טּוׁשִ ׁשְ עּוִתים ְוַהּטִ ַהּטָ

ִעְנָין  ה ָלֵאל ָאנּו רֹוִאין ּבְ ִהּלָ זֹאת. ּתְ ָעַבר, ִהְתנֹוְצצּות ְיׁשּוָעה ּכָ ִכינּו ַאַחר ָהַרַעׁש ׁשֶ ּזָ ה ׁשֶ ַרּבָ

י לֹא ָתְמנּו ְוכּו', ְוָכֵעת ֲאִני עֹוֵמד  נּו. ַחְסֵדי ה' ּכִ י ֲעַדִין לֹא ָעַזב ַחְסּדֹו ֵמִאּתָ ֶזה ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו ּכִ

ה  י ַעּתָ ָראּוי ּכִ יֵבם ּכָ ַעְצמֹו, ְוָאז ֲאׁשִ י ֶאְפַרִים ּבְ ים ְוַרּבִ י ַחּיִ ֶרת ֵמַרּבִ יַע ִלי ִאּגֶ ּגִ ּיַ ה ׁשֶ ּוְמַצּפֶ

י  ִני ִמּמִ ה לֹא הֹוַדְעּתַ ַעְצָמם. ְוַאּתָ ֵאין ִלי ׁשּום ְיִדיָעה ֵמֶהם ּבְ ֶ ֲחׁשֹב ַמה ּשׁ ֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּלַ
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ה  ַעּתָ "ל.  ַהּנַ ֶאְפָרִים  ֵמר'  ם  ּגַ ִאם  ְלָבד  ּבִ ּדֹב  י  ֵמַרּבִ ִאם  ִליַח,  ָ ַהּשׁ ֵהִביא  ׁשֶ ֶרת  ָהִאּגֶ ָהָיה 

ֵאר ֵהיֵטב. ַעם ּבַ ְרֶאה ְלהֹוִדיֵעִני עֹוד ַהּפַ ּתִ

ה ַלה'  ְחֶיה, ַוֲאִני ְמַחּכֶ ּיִ ִוד ְצִבי ׁשֶ ְנָך ּדָ ֵלָמה ְלַמְכאֹוֵבי ּבִ ַלח ְרפּוָאה ׁשְ ַרְך ִיׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ְוַהּשׁ
ב  י ְלִהְתַעּכֵ ַדְעּתִ ה ּבְ ּנּוי ְלטֹוָבה. ְוַעּתָ ָהָיה לֹו ׁשִ ָך ׁשֶ ֶרת ֵמִאּתְ יַע ִלי ִאּגֶ ָקרֹוב ַיּגִ ּבְ ׁשֶ

מּוְך ִיְהֶיה ֶעֶרב רֹאׁש ֹחֶדׁש,  יֹום א' ַהּסָ י ּבְ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ּכִ ת קֶֹדׁש ַהּבָ ּבַ ּפֹה ַעד ַאַחר ׁשַ

עהִרין  ם ִלְטׁשֶ ָ ת ֲחזֹון, ּוִמּשׁ ּבַ ע ִמּפֹה ְלִטיָרהאִוויֶצע ַעל ׁשַ יֹום ג' אֹו ד' ֶאּסַ ם ּבְ ֵ ְוִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ

י ֲאִני  ֶדֶרְך ָהֱאֶמת, ּכִ לֹום ּבְ ַרְך יֹוִליֵכִני ְלׁשָ ם ִיְתּבָ ֵ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ַהּשׁ ת ַנֲחמּו ַהּבָ ּבַ ַעל ׁשַ

מֹו.  ֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ׁשְ ַרְך ְלַבד. ַיְנֵחִני ְבַמְעּגְ סֹוֵמְך ָעָליו ִיְתּבָ

ַעת  ְוֵאין ַהּדַ ָצִרים  ין ַהּמְ ּבֵ ה הּוא  ם ַעּתָ ּגַ יק.  ַמן ַמְסּפִ ַהּזְ ִדְבֵרי ֱאֶמת ֵאין  ּוְלַהְרִחיב ּבְ
רֹוִרים ְוכּו',  ּמְ יָענּו ּבַ ּבִ גּוף ָוֶנֶפׁש, ִהׂשְ לּות ּבְ י ָאַרְך ָעֵלינּו ַהּגָ ָלל. ּכִ ְצלּוָלה ּכְ

ְרפּוָאה  ָלנּו  ים  ִהְקּדִ ׁשֶ ָעְנֵיינּו  ּבְ ֶנָחָמֵתנּו  זֹאת  ַאְך  ל.  ּבָ ַהּסַ ּכַֹח  ל  ׁשַ ּכָ ְמַעט  ּכִ ר  ֲאׁשֶ ַעד 

ֶנָחָמֵתנּו  הּוא  ְוכּו',  ֶזה  ּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ דֹוׁש  ִמּקְ יֹוְדִעין  ָאנּו  ֶ ּשׁ ַמה  ְמֹאד,  ָהֲאנּוׁשֹות  ְלַמּכֹוֵתינּו 

ר  ׁש, ְוָהִעּקָ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ל ַעל ֻחְרּבַ ַרְך ַיֲעזֹר ָלנּו ִלְבּכֹות ּוְלִהְתַאּבֵ ם ִיְתּבָ ֵ ְכָלל ּוִבְפָרט. ְוַהּשׁ ּבִ

ַוֲאָנָחה  גֹון  ַהּיָ ַלֲהֹפְך  ה  ִנְזּכֶ ַעד  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ְנַין  ּבִ ִבים  ַהְמַעּכְ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ַעל  ל  ְלִהְתַאּבֵ

ְך ַהּכֹל ְלטֹוָבה. ְתַהּפֵ ּיִ דֹוָלה ׁשֶ ַחְסּדֹו ִויׁשּוָעתֹו ַהּגְ ְמָחה, ִלְבטַֹח ּבְ ׂשֹון ּוְלׂשִ ְלׂשָ

ַעְדָך. יר ּבַ ה ִליׁשּוָעה ּוַמְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַחּכֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

שנח
]ַהְתָחַלת ַהִּמְכָּתב ֲחֵסָרה[

ם, יֹום ב' רֹאׁש ֹחֶדׁש ְמַנֵחם תר"א אּוַמאן. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחיּו. ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ֲחִביִבי, ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ר  ְוַכֲאׁשֶ ה ָלֵאל.  ִהּלָ ה ּתְ י לֹו ַהְרּבֵ ַתְבּתִ ּכָ ָבר  ּכְ י  ּכִ ְכּתֹב לֹו,  ּלִ ...ְוָכֵעת ֵאיִני יֹוֵדַע ַמה 
ְכּתֹב  ּיִ ְחיּו, ׁשֶ ּיִ ַני ׁשֶ ֶרת ִמּבָ ל ִאּגֶ ל ְלַקּבֵ ּדֵ ּתַ ׁשְ עהִרין, ּתִ ֶרת ִלְטׁשֶ ְכּתֹב ִלי ִאּגֶ ּתִ

לֹום  ְ ל ֶאָחד ּוִמּשׁ לֹום ּכָ ְ ְחֶיה. ְוִתְכּתֹב ִמּשׁ ּיִ ְחֶיה ּוְבִני ַנְחָמן ׁשֶ ּיִ ִוד ְצִבי ׁשֶ י ּדָ ִני ַרּבִ ַעְצמֹו ּבְ ּבְ
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ִמיד, ְוַלֲעׂשֹות טֹוב  ַחְסּדֹו ּתָ ה' ִלְבטַֹח ּבְ ק ְלַבְבֶכם ּבַ ַרְך ְיַחּזֵ ם ִיְתּבָ ֵ לֹוֵמנּו. ְוַהּשׁ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ ּכָ

ה'  ּבַ ַטח  "ּבְ ים ל"ז(  ִהּלִ )ּתְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶעְרּכֹו,  ְלִפי  ל ֶאָחד  ּכָ ּיּוַכל  ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ יֹום  ָכל  ּבְ ַלֲחטֹף 

ִעְנַין  ְרָנָסה, ְוֵהן ּבְ ִעְנַין ּפַ ה', ֵהן ּבְ ֲעׂשֹות טֹוב ְצִריִכין ִלְבטַֹח ּבַ ּלַ בָֹאר ׁשֶ ּמְ ה טֹוב", ׁשֶ ַוֲעׂשֵ

ִלים  ֵאיָנם ּכָ ים ׁשֶ ַחְסּדֹו, ְוַרֲחָמיו ַהְמֻרּבִ דֹול ְוָעצּום ְמֹאד ּבְ חֹון ּגָ ּטָ ִריִכין ּבִ ּצְ קּות ׁשֶ ַהִהְתַחּזְ

ְיָקא ְיכֹוִלין ַלֲעׂשֹות  י" ְוכּו', ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּדַ ַטְחּתִ ָך ּבָ ַחְסּדְ ם י"ג( "ַוֲאִני ּבְ תּוב )ׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ ְלעֹוָלם, ּכְ

ים ְלַהֲאִריְך. ַמן ַמְסּכִ ה ֵאין ַהּזְ טֹוב ְוכּו'. ְוָיֵתר ִמּזֶ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ּוְלָכל  ם,  ׁשָ ּדְ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ּוְלָכל  ְבֶרְסֶלב.  ּבִ ֵביִתי  ֵני  ּבְ ְלָכל  לֹום  ְוׁשָ
ל  ּכָ ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם  ע ַרב. ִחְזקּו  ְוֵיׁשַ לֹום  ּוְבָכל ְסִביבֹוֵתיֶכם, ׁשָ ְתֶכם  ְקִהּלַ ּבִ ׁשֶ

לֹום,  חֹוָרה ִלְמקֹוָמּה ְלׁשָ יַע ַהּסְ ָבר ִהּגִ ּכְ ם אּוַלי ָהָיה ָלֶכם ֵאיֶזה ְיִדיָעה ׁשֶ ַהְמַיֲחִלים ַלה'. ּגַ

ַמע  ׁשְ ּתִ ֶ ִליַח. ְוָכל ַמה ּשׁ ָ ֶרת ַעל ְיֵדי ַהּשׁ י ָהָיה ָהִאּגֶ ם ּתֹוִדיֵעִני ִמּמִ ֵדי ְלַנַחת. ּגַ ד ּכְ ּתֹוִדיֵעִני ִמּיָ

ד. ה, ַהּכֹל ּתֹוִדיֵעִני ִמּיָ ְכָתב ּוְבַעל ּפֶ ֵמִעְסֵקנּו ּבִ

שנט

עהִרין. ם, יֹום ד' ֵעֶקב תר"א לפ"ק ְטׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחיּו. ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ֶעֶרב  ו'  ְליֹום  ָכה  ּיָ ַ ַהּשׁ ְיָלה  ַהּלַ ת  ְתִחּלַ ּבִ עהִרין  ְטׁשֶ ת  ְקִהּלַ ְלֹפה  אִתי  ּבָ
ל  יב ִלי ַעל ּכָ ֵהׁשִ ְפָרט ׁשֶ דֹול. ּבִ בֹו ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת ּגָ ן, ּוָמָצאִתי ּפֹה ִמְכּתָ ָוֶאְתַחּנַ

ָלֶזה  ר  ֲאׁשֶ "ץ,  ּכַ ים  ַחּיִ י  ֵמַרּבִ ב  ְכּתָ ַהּמִ בֹו ִעם  ִמְכּתָ י עֹוד  ְלּתִ ִקּבַ ְוֶאְתמֹול  י,  ָחַפְצּתִ ֶ ּשׁ ַמה 

"ל, ְוַגם  ים ַהּנַ י ַחּיִ ֶרת ְלַרּבִ ל ּפֹה ִאּגֶ ר ֲעָזָרנּו ַעד ּכֹה, ִויַקּבֵ ם ֲאׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ י. ּבָ ְלָתה ַנְפׁשִ ּכָ

ם.  ְזִריזּות ְלׁשָ ֵניֶהם ּבִ יעּו ׁשְ ּגִ ּיַ ם, ְוִיְרֶאה ׁשֶ ֶרת ְלׁשָ י ִאּגֶ ִוד ָמַסְרּתִ י ּדָ ְלַרּבִ

רֹוֶאה  ה  ַאּתָ ׁשֶ ּוִבְפָרט  ר,  ֶאְפׁשָ ּדְ ַמה  ָכל  ּבְ ָך  ַנְפׁשְ ַח  ּמֵ ְלׂשַ ְועֹוֵמד  ֻמְזָהר  ה  ַאּתָ ּוְכָבר 
ְצִבי  ִוד  ּדָ ְנָך  ִמּבִ נּו  ּוְלֻכּלָ ְלָך  ָהָיה  ׁשֶ ַער  ַהּצַ ּגֶֹדל  ְוִתְזּכֹר  ֵעת;  ָכל  ּבְ ה'  ְיׁשּוַעת 

ַחְסּדֹו  ּבְ ְוָלׂשּוׂש  ָלִגיל  ְלָך  ָראּוי  ַרְך.  ִיְתּבָ ַחְסּדֹו  ּבְ א  ְתַרּפֵ ּנִ ׁשֶ ַחְסֵדי ה'  ְדלּו  ּגָ ּוַמה  ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ

ָצרֹות  רֹות ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ֲאִפּלּו ּבְ ָכל ַהּצָ ָאנּו רֹוִאין ּבְ ָכל ַהַהְרָחבֹות ׁשֶ ַרְך ְוכּו'. ְוֵכן ּבְ ִיְתּבָ
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י ֵכן ַחְסּדֹו  ַנְפׁשֹו, ַאף ַעל ּפִ ל ֶאָחד ּבְ ּיֹוֵדַע ּכָ מֹו ׁשֶ ִבים ּכְ ַעְצֵמנּו ַחּיָ ָאנּו ּבְ י ׁשֶ ֶפׁש, ַאף ַעל ּפִ ַהּנֶ

לֹום.  ָידֹו ַחס ְוׁשָ ַרְך לֹא ַיַעְזֵבנּו ּבְ ר. ּוְבַחְסּדֹו ִיְתּבָ דֹול ְמֹאד ַעד ֵאין ֵחֶקר ְוֵאין ִמְסּפָ ַרְך ּגָ ִיְתּבָ

ה, ַעל ְיֵדי  ּדֹור ַהּזֶ נּו ּבַ ה ִעּמָ ָעׂשָ ְדלּו ַחְסֵדי ה' ׁשֶ ְמַעט. ַמה ּגָ ְמַעט ּכִ ְולּוֵלא ה' ֶעְזָרָתה ָלנּו ּכִ

ים ֲאָמרֹות ְטהֹורֹות  ֲעׂשִ ּנַ ה ַעד ׁשֶ ֵאּלֶ ּקּוִנים נֹוָרִאים ּכָ יְך ּתִ ְמׁשִ ּמַ י ׁשֶ בּונֹות ָהֲאִמּתִ ָהִאיׁש ּתְ

ה; ַאְך אֹוי ָלֶהם ְלַהחֹוְלִקים  ּדֹורֹות ֵאּלֶ מֹו ַרּבּו ּבַ ר ַרּבּו ּכְ פּולֹות ֲאׁשֶ ָפׁשֹות ַהּנְ ל ַהּנְ ְלַהֲחיֹות ּכָ

מֹו  ּכְ חֹוְלִקים  ֵהם  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ֵעת.  ָכל  ּבְ יֶהם  ַנְפׁשֵ ִתּקּון  ּבְ ָהעֹוֵסק  ַעל  ִדים  ְתַנּגְ ְוַהּמִ

י  ִתּקּוָנם ֵמָרחֹוק. ּכִ י ֵכן הּוא עֹוֵסק ּבְ ְתלֹוְצִצים, ַאף ַעל ּפִ ּמִ מֹו ׁשֶ חֹוְלִקים ּוִמְתלֹוְצִצים ּכְ ׁשֶ

ים,  ַמֲעַמּקִ ַחת ָלָאֶרץ ּבְ הֹוֵלְך ִמּתַ ָמקֹום ׁשֶ ם ּבְ ֶקה ּוַמְרֶוה ֶאת ָהָאֶרץ ּגַ ָנִפיק ְוכּו' ַמׁשְ ְעָין ּדְ ַהּמַ

ָאנּו  ְפָלָאה ׁשֶ ַחְסּדֹו ִויׁשּוָעתֹו ַהּנִ ִכינּו ּבְ ּזָ דֹוׁש )תורה קל"ב(. ּוַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו ׁשֶ ִסְפרֹו ַהּקָ ּמּוָבן ּבְ ּכַ

ה, ַאְך ְצִריִכין ַלֲחזֹר  ֶזה ַהְרּבֵ ְרנּו ּבָ ּבַ ִתּקּוֵננּו ָלֶנַצח. ּוְכָבר ּדִ ֱאֶמת ֵמָהעֹוֵסק ּבְ זֹוִכים ֵליַדע ּבֶ

ֶאת  ַח  ּמֵ ּוְלׂשַ א.  ְלַהּבָ ַעל  ׁש  ּוְלַבּקֵ ֶהָעָבר  ַעל  ְלהֹודֹות  יֹום  ָכל  ּבְ ּוְבִדּבּור  ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ זֹאת 

ָכל ֵעת. ַנְפׁשֹו ּבְ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

שס

עהִרין. ם, יֹום ד' ֵעֶקב תר"א ְטׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִוד ְצִבי ֵנרֹו ָיִאיר. ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ּדָ לֹום ִלְבִני ָהַרּבָ ׁשָ

ן  יַע ְלאּוַמאן, ִמי ִיּתֵ ּגִ ּיַ ֶרת ׁשֶ י ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת. ְוִתְרֶאה ִלְכּתֹב עֹוד ִאּגֶ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ָך ְלַהְתִחיל  ָך ְוִלּבְ ְעּתְ ק ּדַ ְבָך, ְלַחּזֵ ִמְכּתָ ַאְלּתָ ּבְ ר ׁשָ ֲאלֹוֶתיָך ֲאׁשֶ א ה' ִמׁשְ ַמּלֵ ּיְ ׁשֶ

ַדְרֵכי ֲאדֹוֵננּו  ְך ּבְ ִני ַוֲחַזק, ְוַהּלֵ ין ּוָבִאין. ֲחַזק ּבְ ְמׁשִ ֵמי ֱאלּול ְמַמׁשְ ּיְ ה ֵמָחָדׁש, ּוִבְפָרט ׁשֶ ֵמַעּתָ

ָכל יֹום  יָחתֹו ּבְ ל ֶאָחד ְלָפֵרׁש ׂשִ ִהְזִהיר ֶאת ּכָ יק ִלְבָרָכה, ׁשֶ דֹוׁש ֵזֶכר ַצּדִ נּו ַהּקָ מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

ָך,  י ִמּמְ י ְוֵהַבְנּתִ ַמְעּתִ ָ ּשׁ ְפָרט ׁשֶ נּו ַז"ל. ּבִ ן ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ּוֵ ם ָעֶליָך ּכִ י ּגַ ַנז, ּכִ ּכְ ְלׁשֹון ַאׁשְ ּבִ

ְלַהְתִחיל  ָך  ִלּבְ ץ  ְוַאּמֵ ק  ַחּזֵ ֲחִביִבי  ִני  ּבְ ָנא  ְזַמן,  ֵאיֶזה  ִלְפֵני  ֶזה  ּבָ ַלֲעסֹק  ִהְתַחְלּתָ  ָבר  ּכְ ׁשֶ

ָכל יֹום ב'  ַהְינּו ִלְלֹמד ּפֹוֵסק ּבְ ָבר. ּדְ ל ּדָ עּוִרים ַעל ּכָ ים ְוׁשִ ֶזה, ְוִלְקּבַֹע ִעּתִ ה ַלֲעסֹק ּבָ ֵמַעּתָ

ים ּוְתִפּלֹות  ִהּלִ ָכל יֹום, ְולֹוַמר ּתְ תּוִבים ּבְ ּוּכְ ּוְנִביִאים  ׁש  ין ְלָפחֹות, ְוִלְלֹמד ֻחּמָ ּפִ ּדַ אֹו ג' 

ִעם  ר  ֲאׁשֶ ְוָכל  יֹום.  ָכל  ּבְ ַנז  ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון  ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  יָחְתָך  ׂשִ ּוְלָפֵרׁש  יֹום,  ָכל  ּבְ
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ִתיָקה  ְ ַהּשׁ ם  ּגַ י  ּכִ ְוִהְתחֹוֵלל לֹו",  ם "ּדֹום ַלה'  ַקּיֵ ּתְ ר  ְלַדּבֵ ּתּוַכל  ְוִאם לֹא  יַח,  ׂשִ ּתָ ְלָבְבָך 

ֶאל  ַעְצמֹו  ּוְלִהְתָקֵרב  ָהעֹוָלם  ֶהְבֵלי  טּות  ְ ִמּשׁ ָלֵצאת  ׁשּוָקה  ְוַהּתְ ְוָהָרצֹון  ְמֻיָחד.  ָמקֹום  ּבְ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ח ַהּשׁ ְך ִיְפּתַ ַאַחר ּכָ ם ֶזה ָיָקר ְמֹאד ְמֹאד. ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה, ׁשֶ ַהּתֹוָרה ְוָהֲעבֹוָדה, ּגַ

ַרְך ַוֲהלֹא  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ אי ּבְ ַוּדַ ַאֲחָריו ּבְ ּלְ ִמים ׁשֶ ּיָ יֹום ֶזה אֹו ּבַ ר ּבְ יָך, ְותּוַכל ְלַדּבֵ ֶאת ּפִ

יִתי  ְכָרח ְלָך ִקּוִ ּמֻ ֶ אְרָך, ּוַמה ּשׁ ַצּוָ לּוי ּבְ ְרָנָסה ֵאינֹו ּתָ ל ּפַ י ֵריַחִים ׁשֶ ַנאי ַעל ַהּכֹל, ּכִ ֵיׁש ְלָך ּפְ

ְוֵיׁש ְזַמן  "ל;  עּוִרים ַהּנַ י ִאם ִלְקּבַֹע ׁשִ ה ֵאין ְלָך ׁשּום ֵעֶסק ּכִ א ִסּפּוְקָך. ְוַאּתָ ֲאַמּלֵ ַלה' ׁשֶ

ה. ְוַגם ִיְהֶיה ְלָך  יד ָעֶליָך ַהְרּבֵ אֹוַרְיָתא יֹוֵתר, ַאְך ֵאיִני רֹוֶצה ְלַהְכּבִ עּוִרין ּדְ ׁשִ ּיֹום ַלֲעסֹק ּבְ ּבַ

ֶהם ַיַחד, ְוִלְזּכֹר  ָך ִעּמָ ַח ַנְפׁשְ ּמֵ לֹוֵמנּו ַהְיָקִרים, ּוְלׂשַ י ׁשְ ר ְוָלׂשּוַח ִעם ֲחֵבֵרנּו ַאְנׁשֵ ַנאי ְלַדּבֵ ּפְ

ֵרינּו ְוכּו'. ּוְלַמַען  ֵרינּו ַאׁשְ ָכל יֹום ַאׁשְ אֹוְמִרים ּבְ מֹו ׁשֶ ְנִעימּות ֶחְלֵקנּו, ּכְ ָכל יֹום ּבִ ַעְצמֹו ּבְ

י לֹא ַיֲעזֹב אֹוְתָך,  ה' ּכִ ָכל ּכֲֹחָך, ּוְבַטח ּבַ חֹוָרה ּבְ ָרה ׁשְ ָך ַהּמָ ְרִחיק ִמּמְ ּתַ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ֶזה  ר ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר. ְוַדי ּבָ אְסט ִאי ֶאְפׁשָ י ַחְסֵדי ה' לֹא ָתְמנּו ְוכּו'. ּוֵמֲחַמת ְנִחיַצת ַהּפָ ּכִ

ֱאֶמת ֶאל ָהֱאֶמת. ֵמָאה ּבֶ ָך ַהּצְ ק ַנְפׁשְ ֵעת ְלעֹוֵרר ּוְלַחּזֵ ּכָ

י". ח ִלּבִ ּמַ ִני ְוׂשַ ֵלי כג( "ֲחַכם ּבְ ם )ִמׁשְ ֻקּיַ ּיְ ֶכם ׁשֶ ֹמַח ּבָ ה ִלׂשְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

ְחֶיה. ּיִ ְחֶיה ְוִלְבִני יֹוֵסף יֹוָנה ׁשֶ ּיִ ְפָלא ְוכּו' ַנְחָמן ׁשֶ חּור ַהּמֻ לֹום ִלְבִני ַהּבָ ְוׁשָ

לֹוַח ִלי  ן ִלׁשְ ל ְלַתּקֵ ּדֵ ּתַ ב. ִהׁשְ ֵאיְנָך ׁשֹוֵלַח ִלי ׁשּום ִמְכּתָ ז ָעֶליָך ַנְחָמן, ׁשֶ ֲאִני ְקָצת ְמֻרּגָ
ּתֹוֵקק  ִהׁשְ ה'  ּוְלַמַען  אֹותֹו.  ַלח  ִיׁשְ ְוהּוא  ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ִאיִציק  ר'  ִני  ּבְ ְלַיד  ֶכף  ּתֵ ב  ִמְכּתָ

ִלְלמֹוד,  ִהְתַחְלּתָ  ׁשֶ ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ִאיִציק  ר'  ִני  ּבְ ְיֵדי  ַעל  רּוְך ה'  ּבָ י  ַמְעּתִ ׁשָ ל.  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ִלְלמֹוד 

אי ִאם ִיְרֶצה ה',  ים ֶאְקֶנה ְבַוּדַ ִביל ַמְלבּוׁשִ ׁשְ ה. ָהַאִריִגים ּבִ דֹול ִמּזֶ אי ָהְיָתה ִלי ַנַחת ּגָ ּוְבַוּדַ

ִלְגדֹולֹות ְמֵעֶבר ְלכִֹחי,  ַצּפּו  ּתְ ִיְצָטֵרְך, ֲאָבל ַאל  יֹוָנה  ּיֹוֵסף  ׁשֶ ּוַמה  ה ִתְצָטֵרְך  ַאּתָ ׁשֶ ַמה 

דֹול  ַחְסּדֹו ַהּגָ ַרְך ּבְ ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ יק ָלֶכם ּבְ אי ַאְסּפִ ַוּדַ חּוץ ּבְ ּנָ ֶ ֲעֵליֶכם ְלַרֵחם ָעַלי, ּוַמה ּשׁ

ַרְך. ַרק ֱהיּו ָבִנים ֲהגּוִנים ְוִיְהֶיה ָלֶכם טֹוב ְוַגם ִלי. ִיְתּבָ

ַרְך. דֹוָלה ִיְתּבָ יׁשּוָעתֹו ַהּגְ ֶכם ּבִ ֹמַח ּבָ ה ִלׂשְ ב, ּוְמַצּפֶ ירֹות ַהּלֵ ר ִמּקִ ְבֵרי ֲאִביֶכם ַהְמַדּבֵ ּדִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

ה ּוְרִחיְמָתן ֲעִזיָזא. ַאֲהָבה ַרּבָ ְבֶרְסֶלב ּבְ ּבִ לֹוֵמנּו ׁשֶ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
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ַעל  ִלי  ְלַהְלוֹות  ָבֶריָך  ּדְ ְמּתָ  ּיַ ּקִ ׁשֶ ַעל  ְלָך  ֵחן  ׁשּוַאת  ּתְ ָיִאיר,  ֵנרֹו  ְמׁשֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ֲאהּוִבי 
ֵלמּות,  ׁשְ ק ְלָך ּבִ ַסּלֵ ּיְ יו ׁשֶ ְחֶיה, ְוִהְזַהְרּתִ ּיִ י ִאיִציק ׁשֶ י ִלְבִני ַרּבִ ְקּתִ ָהֵעֶסק; ּוְכָבר ִסּלַ

יחּו ַעל  ּגִ ׁשְ ּיַ ִעיִמים ׁשֶ ֱאָהִבים ְוַהּנְ לֹוֵמנּו ַהּנֶ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ ָך ּוִמּכָ ִתי ִמּמְ ׁשָ ָבַרי; ּוַבּקָ ם ּדְ אי ִקּיֵ ּוְבַוּדַ

ִלּבֹו  ִנְדַבת  ְלִפי  ֶאָחד  ל  ּכָ ַהּטֹוָבה,  ָיָדם  ַנת  ַמּתְ ּבְ ֵהן  ר,  ֶאְפׁשָ ּדְ ַמה  ָכל  ּבְ ְלַהֲחִזיָקם  יִתי  ּבֵ

מּוִכים  ָפִרים ַהּסְ י ַרייִאיִריד ּוְבֵני ַהּכְ יר ַאְנׁשֵ ל ֵמֲאֵחִרים. ּוְלַהְזּכִ ל ְלַקּבֵ ּדֵ ּתַ ַהּטֹוב, ֵהן ְלִהׁשְ

ּגֶֹדל  יֹוֵדַע  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ ה;  ָהעֹוׂשֶ ִמן  יֹוֵתר  ה  ַהְמַעּשֶׂ דֹול  ּגָ י  ּכִ לֹוֵמנּו.  ׁשְ ּבִ ֲחִזיִקים  ַהּמַ

יַע  ְחֶיה ֵאיֶזה ַסְך, ֲאָבל ַהּכֹל ַמּגִ ּיִ י ִלְבִני ׁשֶ ַלְחּתִ ַרְך ׁשָ דֹול ִיְתּבָ ָעַלי. ּוְבַחְסּדֹו ַהּגָ ָהַרֲחָמנּות ׁשֶ

י  ַלְחּתִ ָ ּשׁ ֶ ם ֶזה ּשׁ י ּגַ ה, ּכִ יק. ּוָמה ֶאֱעׂשֶ ֵאינֹו ַמְסּפִ י ׁשֶ י ְלֵביִתי ָיַדְעּתִ ַלְחּתִ ָ ּשׁ ֶ ָבר, ּוַמה ּשׁ לֹו ִמּכְ

ּלֹא ֶאְהֶיה  יִתי, ׁשֶ לֹום ִמּבֵ ה. ַוֲעֵליֶכם ִלְבִלי ְלַהֲעִלים ֵעיֵניֶכם ַחס ְוׁשָ ֵנס ִויׁשּוָעה ַרּבָ הּוא ּבְ

לֹום. ַעל חֹוב ַחס ְוׁשָ ּבַ

ֶכם  י ִעּמָ ְרּתִ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ִהְתּבֹוְדדּות ּכַ ה, ּוִבְפָרט ּבְ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ָכל יֹום ּבְ קּו ַעְצְמֶכם ּבְ ּוְתַחּזְ
ב  לֹום, ַרק ִמּלֵ י ַחס ְוׁשָ ּבִ י ֵאיָנם ִמּלִ ָבַרי, ּכִ מּו ּדְ ַקּיְ ֵריֶכם ִאם ּתְ ר; ַאׁשְ ֵאין ִמְסּפָ

קֹור  ם נֹוְבִעים ְויֹוְצִאים ִמּמְ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה. ְוֻכּלָ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ְמֹאד ֵזֶכר ַצּדִ יק ַהּקָ ּדִ ַהּצַ

ין  ְמׁשִ ר ֵאין ֵחֶקר ִלְתבּוָנתֹו. ִויֵמי ֱאלּול ְמַמׁשְ ית ּוְתִמיָמה, נֹוָרא ְמֹאד, ֲאׁשֶ ַהָחְכָמה ֲאִמּתִ

דֹוׁש  ָנה ַהּקָ ָ ָבר ִהְתִחילּו, ּוְצִריִכין ְלָהִכין ַעְצָמן ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ְבָעה ְדֶנָחָמָתא ּכְ ּוָבִאין, ְוׁשִ

ִכינּו  ּזָ ֶ ּשׁ רּו ֵהיֵטב ַמה  ְוִתְזּכְ ֶיֱחָרדּו".  ִעיר ְוָעם לֹא  ּבָ ַקע ׁשֹוָפר  ְונֹוָרא ְמֹאד; "ֲהִיּתָ ְוָהָאיֹם 

ה  ְל'בּוׁשָ ְוָהָדר  ְל'ַבב". "עֹז  ְו'ֶאת  ְל'ָבְבָך  ָנה, "ֶא'ת  ָ ַהּשׁ ְורֹאׁש  ת ֱאלּול  ַ ְקֻדּשׁ ֹמַע ַעל  ִלׁשְ

ים  ֲחָדׁשִ ים  ִחּדּוׁשִ ֵעיֵניֶכם  ּבְ נּו  ְ ִיְתַיּשׁ ְוַאל  ִרי.  ׁשֻ ּתָ ֵרי  ׁשְ ּתִ ְוכּו'.  ַא'ֲחרֹון"  ְל'יֹום  ַחק  ׂשְ ַו'ּתִ

ר  ְוִאי ֶאְפׁשָ הּוא.  ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּבְ ָכל ֵעת ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד  ּבְ ים  ׁשִ ְתַחּדְ ה ַהּמִ ֵאּלֶ ּכָ נֹוָרִאים 

ֶזה. ה ּבָ ְלַהֲאִריְך ַעּתָ

ֶכם ָלֶנַצח. ְהֶיה ֶחְלִקי ִעּמָ ּיִ ה ׁשֶ ֶכם ְוַתְלִמיְדֶכם, ַהְמַחּכֶ ְבֵרי ֲחֶבְרֶכם ְוַרּבְ ּדִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ
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שסא

עהִרין. ַרְך, יֹום ד' ְרֵאה תר"א ְטׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה. ּיִ ִני ֲחִביִבי ׁשֶ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ֶסף,  ּכֶ ל  רּוּבַ ְוָחֵמׁש  ים  ִ ּשׁ ְוׁשִ ֵמָאה  ַסְך  ִעם  ִבי  ִמְכּתָ ְלָך  י  ַלְחּתִ ׁשָ ֶהָעְבָרה  בּוַע  ׁשָ ּבְ
אג,  ת ְקרּוִמיְנְטׁשַ יַע ְלָיְדָך. ְוָכֵעת ֲאִני מּוָכן ִלְנסַֹע ַהּיֹום ִלְקִהּלַ ָתָמא ִהּגִ ּוִמּסְ

ְנִסיָעִתי,  ין ּוָבִאין, ַוֲאִני ָטרּוד ּבִ ְמׁשִ ָלל. ִויֵמי ֱאלּול ְמַמׁשְ ַנאי ּכְ ָבר, ְוַגם ֵאין ִלי ּפְ ׁש ּדָ ְוֵאין ְלַחּדֵ

ְבֶרְסֶלב,  ֵני ֵביִתי ּבִ ל ּבְ לֹום ּכָ ׁשְ ָלל. ְוִתְפרֹס ּבִ ר ְלַהֲאִריְך ּכְ יַע, ְוִאי ֶאְפׁשָ ה ִהּגִ ִפּלָ ּוְזַמן ַהּתְ

ְוֵרַעי  ַאַחי  ְלָכל  ְסִביבֹוֵתינּו,  ּוְבָכל  ְתֶכם  ּוִבְקִהּלַ ְבֶרְסֶלב  ּבִ ׁשֶ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ל  ּכָ לֹום  ּוִבׁשְ

ֱאֶמת,  ע ַרב. ּוַבַעל ָהַרֲחִמים ָיחּוס ִויַרֵחם ִויַטֵהר ְלָבֵבנּו ְלָעְבדֹו ּבֶ לֹום ְוֵיׁשַ ָרה ָנא ׁשָ ֲאַדּבְ

ה  ָ ּוְקֻדּשׁ לֹום.  ְוׁשָ ְלׁשֹוֵטט ַלחּוץ ַחס  יָחּה  ְלַהּנִ ִלְבִלי  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְלָתְפָסּה  נּו  ְבּתֵ ַמֲחׁשַ ק  ִויַחּזֵ

ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  ה  ֵמַעּתָ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָעֵלינּו,  ָיִאיר  ֵרי  ְוִתׁשְ ֱאלּול  ל  ׁשֶ ית  ָהֲאִמּתִ

ֶרְך  ּדֶ ה ֵליֵלְך ּבַ ְזּכֶ ּנִ ַנת ֱאלּול ׁשֶ ּוָ ל סֹוד ּכַ הּו ּכָ ּזֶ הּוא. ׁשֶ קֹום ׁשֶ ל ֶאָחד ִמּמָ ֱאֶמת, ּכָ ַרְך ּבֶ ִיְתּבָ

ָהֵאּלּו  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָיִמים  ִעים  ַאְרּבָ ּבְ ַאֲחָריו,  ׁשֶ ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ְוַהּצַ נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ַבׁש  ּכָ ׁשֶ

ים. דֹוׁשִ ְדָבָריו ַהּקְ ְמבָֹאר ּבִ ּפּוִרים ּכַ ֵמרֹאׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול ַעד יֹום ַהּכִ

ֱאֶמת ָלֶנַצח. ְבֵרי ָאִביָך אֹוַהֵבֶכם ּבֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

שסב

עהִרין. ֵצא תר"א ְטׁשֶ ם, יֹום ג' ּתֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִיְצָחק  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ְוכּו'  ִני  ָהַרּבָ ֲחִביִבי  ִני  ּבְ ַלֲאהּוִבי  טֹוָבה  ַוֲחִתיָמה  ּוְכִתיָבה  ים  ְוַחּיִ לֹום  ׁשָ

ְחיּו. ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ ׁשֶ

ם, ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת  ַלח ִלי ִמּפֹה ְלׁשָ ׁשְ ּנִ אג ׁשֶ ְקרּוִמיְנְטׁשַ י ּבִ ְלּתִ בֹו ִמּיֹום א' ְרֵאה ִקּבַ ִמְכּתָ
י  ְלּתִ י ְלֹפה. ּוְביֹום א' ֶהָעַבר ִקּבַ ת ׁשֹוְפִטים ֶהָעַבר ָחַזְרּתִ ָרׁשַ ת ּפָ ּבַ דֹול. ְוַעל ׁשַ ּגָ

ֶרְסֶלב,  ְחֶיה ִמּבְ ּיִ ׁשֶ ִני  ִבים ִמּבְ ְכּתָ ית ִעם ַהּמִ ִליׁשִ בֹו ׁשְ י ִמְכּתָ ְלּתִ ְוַהּיֹום ִקּבַ ִנית,  בֹו ׁשֵ ִמְכּתָ

ָכל  ה ִמּגֶֹדל ְמִרירּות ַצֲעָקְתָך ּבְ ם ִצֲערּוִני ַהְרּבֵ ּלָ ּכֻ י ׁשֶ ה. ַאף ַעל ּפִ י ַהְרּבֵ ם ֶהֱחיּו ַנְפׁשִ ְוֻכּלָ

ָך ַהּטֹוב  ְראֹוִתי עֶֹצם ֶחְזַקת ִלּבְ חֹוָרה, ּבִ ָרה ׁשְ ְמָחה ַעל ַהּמָ י ַהּשִׂ ְלּתִ ל ֶזה ִהְגּדַ ֶרת, ִעם ּכָ ִאּגֶ

ק ַעְצְמָך  ה ְלַחּזֵ ה ָצִריְך ַאּתָ ה ְוַכּמָ ּמָ ה ָלֵאל ּכַ ִהּלָ ה ֵמִבין ֵמָרחֹוק ּתְ ת ָהֱאֶמת, ְוַאּתָ ְנֻקּדַ ּבִ
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ֶזה,  ּתֹאֵחז ּבָ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ְהֶיה. ְלַמַען ַהּשׁ ּיִ הּוא ִיְהֶיה ֵאיְך ׁשֶ ִמיד, ּוְבָכל יֹום ֵמָחָדׁש, ֵאיְך ׁשֶ ּתָ

ַעל  ָעַבר  ָבר  ּכְ ָעֶליָך  עֹוֵבר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ׁשֶ ֲחִביִבי  ִני  ּבְ ְוַתֲאִמין  ְוֵתַדע  יָך ָלֶנַצח.  ַחּיֶ י הּוא  ּכִ

ה יֹוֵדַע  ם ַאּתָ ר ּגַ ה, ֲאׁשֶ ּדֹור ַהּזֶ ה ּבַ ִרים יֹוֵתר ְויֹוֵתר. ּוִבְפָרט ַעּתָ ׁשֵ ים ּכְ ה ֲאָנׁשִ ה ְוַכּמָ ּמָ ּכַ

ם  ֵ ַהּשׁ לּו,  ַהּלָ ים  ִעּתִ ּבָ ּוִבְפָרט  ֶמׁש,  ֶ ַהּשׁ ַחת  ּתַ ה  ֲעׂשֶ ַהּנַ ָהַרע  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ֶאת  ְקָצת  ֵמָרחֹוק 

ת  ֶרׁשֶ ּבְ ס  ְוִנְתּפַ ֲאׁשּוָריו  ְוִנְמַעד  ֱחַלק  ּנֶ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ַאְך  ר.  ְיַכּפֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ר  ְיַכּפֵ ַרְך  ִיְתּבָ

ְוֵאין  ִאּמֹו,  ֶטן  ִמּבֶ ע  ָרׁשָ ָהָיה  ִאּלּו  ּכְ ָלל,  ּכְ ּנּו  ִמּמֶ ִרים  ְמַדּבְ ֵאין  ס,  ְתּפַ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ

אי  ַוּדַ ּבְ הּוא  ם  ּגַ ֱאֶמת  ּבֶ ֲאָבל  ִלְצַלן.  ַרֲחָמָנא  זֹאת  ּכָ ת  ֵמֶרׁשֶ ּצֹל  ּנִ ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ַעְצמֹו  ְמַנֲחִמין 

ִנְתָקֵרב ְלאֹור  ּלֹא  ׁשֶ ָהָיה ֵמֲחַמת  ֻכּלֹו  ּכְ ֻרּבֹו  ְנִפיָלתֹו  ל  ּכָ ַאְך  ְכִלית,  ַהּתַ ּבְ ִלּבֹו ָחֵפץ  ָהָיה 

ק, ְולֹא ָהָיה נֹוֵפל ּוִמְתַרֵחק  ם הּוא ִמְתַחּזֵ ַעל ְיֵדי ֶזה ָהָיה ּגַ ה. ׁשֶ ּדֹור ַהּזֶ ִאיר ּבַ ָהֱאֶמת ַהּמֵ

ֶדה.  ֵני ַהּשָׂ ְפָרט ַעל ּפְ ֶזה, ּבִ ּבּור ּבָ ר ְלַהְרִחיב ַהּדִ ְך. ְוִאי ֶאְפׁשָ ל ּכָ ַרְך ְותֹוָרתֹו ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ֵמַהּשׁ

ַמה  ִמיד.  ּתָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ַח  ּבֵ ּוְלׁשַ ל  ּוְלַהּלֵ ְלהֹודֹות  ָעֵלינּו  ֵמָהעֹוָלם,  ר  ְלַדּבֵ נּו  ּלָ ּוַמה 

ה ּוַבֲחִנינּות  ֶחְמָלה ַרּבָ ַעל ָהַרֲחִמים ּבְ ר ָחַמל ָעֵלינּו ּבַ ְגמּולֹוִהי ָעַלי, ֲאׁשֶ ל ּתַ יב ַלה' ּכָ ׁשִ ּנָ

ְדָבָריו  ּבִ ֵהיֵטב  ק  ּוְתַדְקּדֵ ֱאלּול.  נֹות  ּוָ ּכַ סֹוד  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּוַמֲאִמיִנים  ְקָצת  יֹוְדִעין  ָאנּו  ׁשֶ ה,  ֵאּלֶ ּכָ

ִקי  ּבָ ָרצֹוא  ּבְ ִקי  ּבָ ֲהָלָכה,  ּבַ ִקי  ּבָ ִלְהיֹות  הּוא  ׁשֶ ֱאלּול  נֹות  ּוָ ּכַ סֹוד  ְוֶזה  ָאַמר  ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ

אֹול  יָעה ׁשְ ה, ְוַאּצִ ם ַאּתָ ַמִים ׁשָ ק ׁשָ ִחיַנת ִאם ֶאּסַ הּוא ּבְ ָנִפיק, ׁשֶ ִקי ּבְ ָעֵיל, ּבָ ִקי ּבְ ְבׁשֹוב, ּבָ

 . ּךָ ִהּנֶ יֹאַמר  ׁש,  ַמּמָ אֹול  ׁשְ יָעה  ְוַאּצִ ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ׁשֶ ִמי  ֲאִפּלּו  ׁשֶ ְפׁשּוטֹו  ּכִ ָנתֹו  ְוַכּוָ  ; ּךָ ִהּנֶ

אֹול  ׁשְ הּוא ּבִ ׁשֶ ּלֹא ִיּפֹל יֹוֵתר, ּכְ ׁשּוט ְלַהֲחיֹות ּוְלַהֲחִזיק ֶאת ָהָאָדם ׁשֶ ָבר ּפָ ֲאָבל ֵאין ֶזה ּדָ

ר ְמֹאד ְמֹאד,  דֹול ְונֹוָרא, סֹוד ָעֹמק ְוִנְסּתָ ֶזה סֹוד ּגָ לֹום. ַרק ֵיׁש ּבָ ׁש ַחס ְוׁשָ ּיֹות ַמּמָ ְחּתִ ּתַ

ה זֹאת ַהּתֹוָרה ַהּנֹוָרָאה,  ר ְוִגּלָ ּבֵ ּדִ ה ַהּסֹוד ֵאין יֹוֵדַע ַרק ִמי ׁשֶ ּזֶ נֹות ֱאלּול, ׁשֶ ּוָ הּוא סֹוד ּכַ ׁשֶ

ה ָהֶעְליֹוָנה ְמֹאד,  ִחיַנת ְנֻקּדָ ֲעָלה ַעד ּבְ ַתְכִלית ַהּמַ ָבה ּבְ ה ֶמְרּכָ ַגת ַמֲעׂשֵ ִהיא סֹוד ַהּשָׂ ׁשֶ

א. ּסֵ ב ַעל ַהּכִ ִחיַנת ָאָדם ַהּיֹוׁשֵ ִלים ּבְ ְלַהׁשְ

ה  ּלָ ּגִ י ִאם ִמי ׁשֶ ּדֹורֹות ָהֵאּלּו, ּכִ ָפׁשֹות ַהְירּודֹות ְוכּו' ּבַ ה ַהּנְ ּיּוַכל ְלַהֲחיֹות ַעּתָ ְוֵאין ִמי ׁשֶ
 ." ּךָ אֹול ִהּנֶ יָעה ׁשְ ם "ְוַאּצִ יטּות, ְוִהְזִהיר אֹוָתנּו ְלַקּיֵ ְפׁשִ "ל, ּוֵבֵאר ָלנּו ּבִ ַהּתֹוָרה ַהּנַ

ִאְמרֹות ה' ֲאָמרֹות ְטהֹורֹות,  ֶהֱחָיה אֹוָתנּו ּבְ ה ׁשֶ ֵאּלֶ ה ְלׁשֹונֹות ְקדֹוׁשֹות ּכָ ה ְוַכּמָ ַכּמָ ְועֹוד ּבְ

יֵבי ַטַעם ְוכּו' ְוכּו'. ּוְתִמימּות  ְבָעה ְמׁשִ ׁשִ עֹוָלם ּבְ ּבָ ָפׁשֹות ַהְירּודֹות ׁשֶ ל ַהּנְ יִבין ֶאת ּכָ ׁשִ ַהּמְ

גֹו  ָבִרים ּבְ ֱאֶמת ֵיׁש ּדְ ֶפׁש ְמֹאד. ֲאָבל ּבֶ יִבין ֶאת ַהּנֶ ין ּוְמׁשִ ים ְמַחּיִ דֹוׁשִ ָבָריו ַהּקְ יטּות ּדְ ּוְפׁשִ

ן  ּכֵ ל ׁשֶ ֶזה, ִמּכָ י ּבָ ִלּבִ ׁש ּבְ ּיֵ ֶ ר ְלָבֵאר ֲאִפּלּו ַמה ּשׁ רֹות ְמֹאד. ְוִאי ֶאְפׁשָ סֹודֹות ֲעֻמּקֹות ְוִנְסּתָ

ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָבָריו  ּדְ ם  ְלַקּיֵ ֹמר  ִלׁשְ ּוְלָבֵנינּו,  ָלנּו  ְגלֹות  ַהּנִ ַאְך  ְוכּו'.  ֱאלֵֹקינּו  ַלה'  רֹות  ְסּתָ ַהּנִ
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ל ֶזה ְויֹוֵתר  נּו ּכָ ּלָ ה ַאֲחֵרי הֹוִדיַע ֱאלִֹקים אֹוָתנּו ְואֹוְתָך ְוֶאת ּכֻ יטּות ּוְתִמימּות. ְוַעּתָ ְפׁשִ ּבִ

ְפָרט  ּבִ לֹום.  ְוׁשָ ָזֵקן ַחס  ִלְהיֹות  ִלְבִלי  ְמֹאד  ִהְזִהיר  ֶ ּשׁ ם ַמה  ּגַ ם  ְלַקּיֵ ֵהר  ְוִהּזָ ֵהר  ִהּזָ ְויֹוֵתר, 

ל  ׁשּות ַעל ּכָ יְך ַעל ַעְצמֹו ִהְתַחּדְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ַיְמׁשִ ּכָ ִריִכין ׁשֶ ּצְ ֵרי ׁשֶ יֵמי ֱאלּול ְוִתׁשְ ה ּבִ ַעּתָ

ׁש  ָנה טֹוָבה ַחּדֵ ׁש ָעֵלינּו ׁשָ ִחיַנת ַחּדֵ רֹאׁש ֹחֶדׁש ְוכּו', ּבְ ָנה ּבְ ָ ה. ]ָחֵסר[. רֹאׁש־ַהּשׁ ּלָ ָנה ּכֻ ָ ַהּשׁ

ָכל יֹום  יל ַעְצמֹו ּבְ ר ְלַהְרּגִ ים ְקָראִתיָך ה'. ְוָהִעּקָ ֲעַמּקִ ִחיַנת ִמּמַ ר ]ָחֵסר[. ּבְ ה ָהִעּקָ ּזֶ ְיָקא ׁשֶ ּדַ

ם ֶאל ה'. ְוִלְזּכֹר ]ָחֵסר[. ֵאיָנּה ֶנֱאֶבֶדת  ָנה. ָצַעק ִלּבָ ָ ַנת רֹאׁש ַהּשׁ ּוָ ל ּכַ ׁשּות ּכָ ]ָחֵסר[. ִהְתַחּדְ

ַרייט ]ָחֵסר[. ֲאִפּלּו ]ָחֵסר[. אּון ֶמע ׁשְ תּוב ׁשֶ ּכָ ֶ ָלל. ְוֵכן ַמה ּשׁ ּכְ

ֵּכן  ֲעֵליֶהם. ַעל  ַלֲעמֹד  ָיכְֹלִּתי  ְוֹלא  ֲחֵסִרים ֵמֶהם  ְוָהיּו  ָהיּו ְקרּוִעים  ַהָּללּו  ַהַּמְעִּתיק. ָּכל ַהּׁשּורֹות  ]ָאַמר 

ֶהְעַּתְקִּתי ְּכמֹו ֶׁשֵהם, ֲחָבל ַעל ְּדָאְבִדין. ְותֹוָדה ָלֵאל ַעל ְּפֵלָטה ַהִּנְׁשֶאֶרת.[

ה  ה ְוַכּמָ י ְוַכּמָ קּו ַנְפׁשִ ה, ִחּזְ ה ְויֹוֵתר ֵמֵהּמָ ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ ְך ַהּכֹל ְלטֹוָבה. ֵהן ּכָ ִיְתַהּפֵ
ֶהם  ֶהם ַוֲהֹפְך ּבָ ֶהם, ֲהֹפְך ּבָ ה ֱאֹחז ּבָ ם ַאּתָ עֹוֵבר ָעֵלינּו. ּגַ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ְנָפׁשֹות ּבְ

ִעְנַין  דֹול ּבְ ן ּגָ ִריִכין ִלְהיֹות ַעְקׁשָ ּצְ ָאַמר ׁשֶ ֶ ם ַמה ּשׁ ַקּיֵ ם. ְוַגם ּתְ ּלָ ם ָעֶליָך ֶנֶאְמרּו ּכֻ י ּגַ ְוכּו', ּכִ

ָכל  ְמָחה ּבְ ׂשִ ק ִלְהיֹות ּבְ הּוא, ּוְביֹוֵתר ְלִהְתַחּזֵ ל ָמקֹום ׁשֶ ַרְך ִמּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהִהְתָקְרבּות ְלַהּשׁ

ה ֵעצֹות ִנְפָלאֹות.  ַכּמָ ר ּבְ ָעִמים ֵאין ִמְסּפָ ה ּפְ ּמָ ר ִהְזִהיר אֹוָתנּו ּכַ ֲאׁשֶ ֵעת ּכַ

ה  ָקִרים ַרּבָ ים ַלּבְ ִתי ַוֲחָדׁשִ ּטָ י ִמּמִ ַרְך. ְוֶזה ָסמּוְך ַקְמּתִ ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ יַע ּבְ ְוַהּיֹום יֹום ד' ִהּגִ
ה, ִלְכּתֹב ְלָך  ֶחְמָלתֹו ָהַרּבָ קּו אֹוִתי ּבְ י לֹא ָתְמנּו ְוכּו' ִחּזְ ֱאמּוָנֶתָך, ְוַחְסֵדי ה' ּכִ

ל  ֱאֶמת, ּכָ ל ֶנֶפׁש ֶהָחֵפץ ּבָ יִבין ּכָ ין ּוְמׁשִ ְעְיֵני ַהְיׁשּוָעה, ַהְמַחּיִ ה ַהּנֹוְבִעים ִמּמַ ָבִרים ֵאּלֶ ּדְ

יַע ַוֲאִני ָטרּוד  ה ִהּגִ ִפּלָ י ְזַמן ַהּתְ ָבַרי ּכִ ם ּדְ יו ְוכּו'. ְוַהֶהְכֵרַח ְלַסּיֵ ַאּפָ ים ּבְ ַמת רּוַח ַחּיִ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ

א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ְוַאַחר  ת קֶֹדׁש ַהּבָ ּבַ י ִלְנסַֹע ַהּיֹום ְלֶמעְדֶוועִדיְבֶקע ַעל ׁשַ ַדְעּתִ י ּבְ ְמֹאד, ּכִ

ַרְך. ּוַבַעל ָהַרֲחִמים ְיׁשֹוֵבב  ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ע ְלאּוַמאן ּבְ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ֶאּסַ ת קֶֹדׁש ַהּבָ ּבַ ׁשַ

מֹו. ֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ׁשְ ֶכם ְוַיְנֵחִני ְבַמְעּגְ י ְוַנְפׁשְ ַנְפׁשִ

נּו,  ה, ְוֶחְדַות ה' ִיְהֶיה ָמֻעּזֵ ְמָחה ַרּבָ לֹום ְוׂשִ ים ְוׁשָ ַחּיִ ְמֵהָרה ּבְ ה ִלְראֹוְתֶכם ּבִ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַחּכֶ ּדִ

א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. דֹוׁש ַהּבָ ָנה ַהּקָ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ְפָרט ּבְ ּבִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ְפָלג  ִגיד ַהּמֻ ִני ַהּנָ י ָהַרּבָ ַנְפׁשִ לֹום ִליִדיִדי ּכְ ה, ְוׁשָ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
ְקָך  ְלַחּזֶ ַאֲהָבְתָך,  ֵמעֶֹצם  ק  ְלִהְתַאּפֵ י  ָיכְֹלּתִ לֹא  ָיִאיר.  ֵנרֹו  ַיֲעקֹב  ָהַרב  מֹוֵרנּו 

ָעֵלינּו  א  ַהּבָ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ִעְנַין  ּבְ ָך  ִלּבְ ּבְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְסֵפקֹות  ׁשּום  ְלָך  ִיְהיּו  ּלֹא  ׁשֶ ּוְלָזֶרְזָך 
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ה, ִלְזּכֹות ְלִהְתַוֵעד  ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלּזְ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ רּוְך ׁשֶ ֵלם ּבָ ֵלב ׁשָ ְלטֹוָבה. ַרק ּתֹאַמר ּבְ

דֹוׁש,  ַהּקָ יק  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ִצּיּון  ַעל  ץ  ְלִהְתַקּבֵ ִרים  ׁשֵ ּכְ ים  ֲאָנׁשִ ֱאֶמת  י  ַאְנׁשֵ ִעם  ַיַחד 

רֹאׁש  נֹות ַיַחד ּבְ ָנה, ּוְלִהּמָ ָ ֶעֶרב רֹאׁש ַהּשׁ ְפָרט ּבְ בֹוא ֵאָליו, ּבִ ּיָ ִהְבִטיַח ַלֲעזֹר ְלָכל ִמי ׁשֶ ׁשֶ

ִני  ה ּבְ ַמְעּתָ ְוֵהַבְנּתָ ֵמָרחֹוק, ֲאָבל יֹוֵתר ִמּזֶ ָנה ֶאְצֵלנּו. ָמה ֹאַמר ְלָך ָאִחי ְמַעט ְמַעט ׁשָ ָ ַהּשׁ

ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו  ּדָ נֹות' ׁשֶ ְכַלל 'ֶחְסרֹון לֹא יּוַכל ְלִהּמָ לֹום ּבִ ְהֶיה ַחס ְוׁשָ ּלֹא ּתִ ֵהר ׁשֶ ֵהר ְוִהּזָ ִהּזָ

ּתּוַכל  ְרֶצה  ּתִ ְוִאם  ֶזה.  ּכָ ְונֹוָרא  ָקדֹוׁש  ְלֵעֶסק  ְפָרט  ּבִ ְוכּו',  ֲחֵבָריו  ְמנּו  ּנִ ׁשֶ ֶזה  )ֲחִגיָגה ט.(  ַז"ל 

ְזּכֹר ֵהיֵטב  עֹוֵבר ָעָליו; ְוַגם ּתִ ֶ ִפי ַמה ּשׁ ם ֵאֶליָך ּוְלָכל ַחד ּכְ ֱאַמר ּגַ ּנֶ "ל ׁשֶ ב ַהּנַ ִלְקרֹות ִמְכּתָ

ְוכּו'.  ָהֱאֶמת  ָך אֹור  ִלּבְ ּבְ ִהְתנֹוֵצץ  ׁשֶ ַהִהְתנֹוְצצּות  ל  ּכָ ְוֶאת  יֵנינּו,  ּבֵ ר  ְדּבַ ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ֶאת 

לֹוֵמנּו, ָנִגיָלה  י ׁשְ ְחֶיה ְוִעם ַאְנׁשֵ ּיִ ִני ׁשֶ ה ִעם ּבְ ִרּנָ בֹוא ּבְ ְמָחה, ּבֹא ּתָ ׂשִ ָך ָלבֹוא ּבְ ק ַנְפׁשְ ּוְתַחּזֵ

בֹוא. ַאְך  לֹום ִמּלָ אי לֹא ָהִייָת ִנְמָנע ַחס ְוׁשָ ַוּדַ ָבַרי ּבְ לֹא ּדְ ּבְ יׁשּוָעתֹו. ּוֻמְבְטַחִני ׁשֶ ְמָחה ּבִ ְוִנׂשְ

ם  ּלָ ְיָקא. ּוֶבֱאֶמת ּכֻ ִחים ָאז ּדַ ּטְ ּתַ ׁשְ ִניעֹות ַהּמִ י ָידּוַע ָלנּו ִרּבּוי ַהּמְ ְלָזרּוֵזי ְיֵתָרה ָקָאֵתיָנא. ּכִ

ְלָזֵרז  ַהֶהְכֵרַח  ן  ּכֵ ַעל  ֶזה;  ל  ּכָ ָלֶכם  דּוַע  ּיָ ּכַ ַהּמַֹח  ְמִניַעת  הּוא  ר  ִעּקַ י  ּכִ ֵעיַנִים,  ֲאִחיַזת  ּבַ

אי  ַוּדַ ּבְ ָבַרי,  ם ּדְ ַקּיֵ ֶריָך ִאם ּתְ ה ז, ו(. ַאׁשְ ר ַרּבָ ִמְדּבָ )ּבַ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל  מֹו ׁשֶ ה ּכְ ַעת ַמֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ

א ָלֶנַצח. ֶזה ּוַבּבָ ֲחִזיק ִלי טֹוָבה ּבָ ּתַ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

ם  ֵ ֲעַמִים. ַהּשׁ י ּפַ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ְחֶיה. ִמְכּתָ ּיִ ִוד ְצִבי ׁשֶ ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ּדָ לֹום ִלְבִני ָהַרּבָ ְוׁשָ
ָכל יֹום  ים טֹוִבים ּבְ ה ּוַמֲעׂשִ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ה ַלֲעסֹק ּבְ ְזּכֶ ּתִ ק ְלָבְבָך ׁשֶ ַרְך ְיַחּזֵ ִיְתּבָ

ֶצר ָהָרע  ר ַהּיֵ ּבֵ ה ְלָך ְלׁשַ ׁשֶ ּקָ ַתְבּתָ ׁשֶ ּכָ ֶ ה ַהּכֹל ֶהֶבל. ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּשׁ י חּוץ ִמּזֶ ָראּוי, ּכִ ּכָ

ָיְדָך. ּוְכָבר הֹוֵדיָת  ה ֵאין ּבְ ֵעת ַעּתָ ּלְ ר ֵמֲחַמת ׁשֶ ּבֵ ה ֻמְכָרח ְלׁשַ ים, ֲהלֹא ַאּתָ ְלּבּוׁשִ ִעְנַין ַהּמַ ּבְ

ן ַאל ּתֹוִסיף  ל ָחָדׁש, ַעל ּכֵ ַסְך ג' ד' רּוּבָ ם ִלְקנֹות ְלָך ִמיִציל ]ּכֹוַבע[ ּבְ ה ּגַ ׁשֶ ּקָ ְבָך ׁשֶ ִמְכּתָ ּבְ

ְכִריַח ַעְצְמָך ִלְלֹמד  ּתַ ר ׁשֶ ָכבֹוד, ְוָהִעּקָ ַרְך ַיְצִליֲחָך ִויַפְרֶנְסָך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ָלל. ַהּשׁ ֶזה ּכְ ַלֲחׁשֹב ּבָ

בֹות ָרעֹות, ּוִבְפָרט  ֲחׁשָ ֹמר ַעְצְמָך ְמֹאד ְמֹאד ִמּמַ ָכל יֹום, ְוִתׁשְ ים ּבְ ִפּלֹות ּוְתִהּלִ ְולֹוַמר ּתְ

ל אֹותֹו  ְדָרא ׁשֶ ִמיד ַהּסִ ָך ֵמַרע ְלטֹוב. ְוִתְזּכֹר ּתָ ְבּתְ יְך ַמֲחׁשַ לֹום, ְוַתְמׁשִ ֵמִהְרהּוִרים ַחס ְוׁשָ

ָלל. ַנאי ּכְ ר ַאְך ֵאין ּפְ ה ְלַדּבֵ ֶזה ַהְרּבֵ ּה. ְוֵיׁש ּבָ תּוב ּבָ ּכָ ֶ בּוַע, ּוַמה ּשׁ ָ ַהּשׁ

ַעְדֶכם. יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה ּוְרִחיְמָתן ֲעִזיָזא. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
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שסג
ֵבי תר"ב ִמְכּתְ

א תר"ב. ְעָנא ַרּבָ ַרְך, הֹוׁשַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

יק  ַרְך ַיְמּתִ ם ִיְתּבָ ֵ דֹוִלים, ַהּשׁ לֹשׁ ּגְ ים ְוׁשָ ִ ּשׁ ִין ְוׁשִ ַמח ְוַהּיַ ֲעַמִים, ְוַהּקֶ י ּפַ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ֵלָמה ְלזּוָגְתָך  ַלח ְרפּוָאה ׁשְ ֵני ֵביְתָך ְוִיׁשְ ל ּבְ יִנים ֵמָעֶליָך ּוִמּכָ ל ַהּדִ ַרֲחָמיו ּכָ ּבְ

ן  י ֲאִני ה' רֹוְפֶאָך" ָאֵמן ּכֵ ם "ּכִ יל ֶאְתֶכם ֵמרֹוְפֵאי ֱאִליל, ִויֻקּיַ ֵני ֵביְתָך, ְוַיּצִ ְחֶיה ּוְלָכל ּבְ ּתִ

ְיִהי ָרצֹון.

ְך הּוא  ָרא", ּכָ ית ּבָ ֵראׁשִ ה "ּבְ ְרצֹוְנָך ְלַהְתִחיל ֵמַעּתָ ַתְבּתָ ׁשֶ ּכָ ה ׁשֶ ּמֶ ְדָבֶריָך ּבַ ֶהֱחִייַתִני ּבִ
ָעֹמק  י  ּכִ  , ַתְבּתָ ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ַעְצְמָך  ּבְ יֹוֵדַע  ְוֵאיְנָך  נּו.  ּוְלֻכּלָ ְלָך  ָיֶפה  ְוָכְך  ה  ּדָ ַהּמִ

ָכל יֹום  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבְ עֹוָלם, ּוִבְפָרִטּיּות ִעם ּכָ ה ּבָ ֲעׂשֶ ּנַ הּוא. ָעֹמק ָעֹמק ִמי ִיְמָצֶאּנּו ַמה ׁשֶ

ִמים  ֵרי, ַהְמֻאּיָ ׁשְ ל ֶיַרח ָהֵאיָתִנים הּוא ּתִ ה ׁשֶ ים ָהֵאּלֶ דֹוׁשִ ִמים ַהּנֹוָרִאים ַהּקְ ּיָ ָויֹום, ּוִבְפָרט ּבַ

דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא  ה ַהּקָ ָמר הּוא ַהּיֹום ַהּזֶ ִבים ְמֹאד ְמֹאד ָכל יֹום ָויֹום, ּוִבְפָרט ַהּסֹוף ְוַהּגְ ּגָ ְוִנׂשְ

ְחּפֹר ֶאת  ב ִיְצָחק ַוּיַ ׁשָ ַההּוא יֹוָמא )בראשית כו, יח( "ַוּיָ א. ּבְ ְעָנא ַרּבָ ְקָרא הֹוׁשַ ּנִ ב ְמֹאד ׁשֶ ּגָ ׂשְ ְוַהּנִ

חֹוְתִרים  ׁשֶ ִאיׁש,  ֵלב  ּבְ ֵעָצה  ים  ֲעֻמּקִ ִים  ַהּמַ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ לב.(,  ח"ג  צו,  )זוהר  ִים"  ַהּמַ ֵארֹות  ּבְ

י  ים ְקָראִתיָך ה'". ְוִאם ּכִ ֲעַמּקִ ׁשּוט: "ִמּמַ ֱאֶמת ּוִבְתִמימּות ּפָ ּצֹוֲעִקים ּבֶ אֹוָתם ַעל ְיֵדי ׁשֶ

ִמּיּות ָהָאָדם  ׁשְ ה ַמְרִחיק ּגַ ה ְוַכּמָ ּמָ ָזְכִרי ּכַ דֹוָלה ּבְ ה ּגְ ִכּיָ י ּבְ ִלּבִ ְתִבי זֹאת ִנְתעֹוֵרר ּבְ ֵעת ּכָ ּבְ

ֵעת  ַרק  ִלְבּכֹות,  ֵעת  לֹא  ה  ַעּתָ ֶזה  ל  ּכָ ִעם  ְוכּו'.  ְוכּו'  ֵאּלּו  ּכָ נֹוָראֹות  ֹות  ֻדּשׁ ִמּקְ ְוָהעֹוָלם 

ְפָרט  ָרֵאל, ּבִ ֶריָך ִיׂשְ ֵרינּו, ַאׁשְ ם ַאׁשְ ּלָ ה. ְויֹאְמרּו ּכֻ ְמָחה ַרּבָ ׂשִ ֵלם ּבְ ֵלב ׁשָ ד ּבְ ֹמַח ּוְלַרּקֵ ִלׂשְ

ֵרי  ּיָ ּדַ י ַהּכֹל ֶהֶבל, ְוָכל  ּכִ ְוָיִניק ְוכּו' ְוכּו'  ָזֵקן  לּום ְוהּוא  ֵאינֹו זֹוֵכר ּכְ ה ׁשֶ ִכינּו ֵליַדע ִמּזֶ ּזָ ׁשֶ

ׁש; ַאְך  ָלא ַמּמָ יב ּכְ ָלא ָחׁשִ יּה ּכְ א ַקּמֵ ּלָ דֹוׁש ּכֻ ּזַֹהר ַהּקָ תּוב ּבַ ּכָ יִבין, ּוְכמֹו ׁשֶ ָלא ֲחׁשִ ַאְרָעא ּכְ

ָאנּו  ֵאין  ׁשֶ ּכְ ֶחְלֵקנּו  ּטֹוב  ּוַמה  "ל.  ַהּנַ ה  ַמֲעׂשֶ ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ִמי  ִאם  י  ּכִ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ָלֶזה  ָזָכה  ִמי 

ר ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר. ֱאֶמת, ְוִאי ֶאְפׁשָ הּוא ַאִין ּבֶ חֹוְלִקין ַעל ִמי ׁשֶ

ֵלָמה  ה ִליׁשּוָעה ׁשְ ְמָחה ּוְמַצּפֶ ֵמַח ּובֹוֶכה ִמּתֹוְך ׂשִ ֶכם ְוֶנֶפׁש ַהּשָׂ ַנְפׁשֶ יגּו ּכְ ְמָחה ַיּשִׂ ׂשֹון ְוׂשִ ׂשָ

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ ָנִגיָלה ְוִנׂשְ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ְמָחה[. ְמָחה ְוַרק ׂשִ אּון ָפאְרט ָהאּפ אּון ָנאר ָהאּפ ]ּוְבָכל זֹאת ׂשִ
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שסד

ֵרי תר"ב. ׁשְ ַרְך, יֹום א' כ"ה ּתִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ַרְך  ַחְסּדֹו ִיְתּבָ ַמְחנּו ְוָרַקְדנּו ּבְ ִבי, ְותֹוָדה ָלֵאל ׂשָ י ְלָך ִמְכּתָ ַתְבּתִ א ּכָ ְעָנא ַרּבָ יֹום הֹוׁשַ ּבְ
ְנִעיַמת ּגֹוָרֵלנּו,  ָכל יֹום ּבִ ֹמַח ּבְ ַרְך ַיַעְזֵרנּו ִלׂשְ ם ִיְתּבָ ֵ ים ָהֵאּלּו. ַהּשׁ דֹוׁשִ ִמים ַהּקְ ּיָ ּבַ

רּוְך  ֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו ְוכּו', ְוֵכן ּבָ ה, ַאׁשְ ְמָחה ַרּבָ ׂשִ ָכל יֹום ּבְ ֵלם ּבְ ֶפה ּוְבֵלב ׁשָ ְולֹוַמר ּבְ

יֹום  ָכל  ּבְ עֹוד  ּוְלהֹוִסיף  ַהּכֹל,  ַלֲאדֹון  ַח  ּבֵ ְלׁשַ ָעֵלינּו  ְוֵכן  ְוכּו',  ִלְכבֹודֹו  ָראנּו  ּבְ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו 

ָאנּו ְצִריִכין  מֹונּו, ׁשֶ ִפים ּכָ ִנְרּדָ ִפים ּדְ ים ְוֶאְביֹוִנים ִנְרּדָ ְפָרט ֲעִנּיִ חֹות ַעל ֶזה. ּבִ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ׁשִ

ִכינּו ִלְבִלי  ּזָ דֹוׁש ׁשֶ ֶחְלֵקנּו ַהּקָ ֹמַח ּבְ ָעה ִלׂשְ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ק ְמֹאד ְמֹאד ּבְ ְלִהְתַחּזֵ

ָרֵאל  ִיׂשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ְמַחת  ׂשִ ּבְ ֵצנּו  ּוְמַאּמְ ֵקנּו  ַהְמַחּזְ ֶזה,  ּכָ ְונֹוָרא  ָקדֹוׁש  אֹור  ַעל  ד  ְלִהְתַנּגֵ

ֶדֶרְך ָהֱאֶמת ְוכּו'. ְדִריִכים ּבְ ַהּמַ

ַעל  ֵרינּו ְוכּו', ּבַ ן לֹוַמר ַאׁשְ יַע, ְוִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזּמָ ה ִהּגִ ִפּלָ י ְזַמן ַהּתְ זֹון ּכִ ִחּפָ ְבֵרי ָאִביָך ַהּכֹוֵתב ּבְ ּדִ

ֱאֶמת. ֶזה ּבֶ ֵחנּו ּבָ ּמְ ְמָחה ְיׂשַ ַהּשִׂ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

שסה

ם, יֹום א' ֶלְך ְלָך תר"ב. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ְרנּו  ּבַ ֶהם. ְותֹוָדה ָלֵאל ּדִ ּלָ ים ֶאת ׁשֶ ִניעֹות עֹוׂשִ ה ְוַהּמְ ֲעׂשֶ ְבָך ַהּיֹום ּוַמה ּנַ י ִמְכּתָ ְלּתִ ִקּבַ
ת  ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ ָלאו  ר  ֲאׁשֶ ֶהָעַבר,  ְסֻעּדֹות  לֹשׁ  ׁשָ ּבְ ים  ּיִ ֲאִמּתִ ּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ה  ַהְרּבֵ

ְתַוֵעד ַיַחד,  ּנִ ה ׁשֶ ה. ַאְך ַלה' ַהְיׁשּוָעה ֵמַעּתָ ֵאּלֶ ְבֵרי ֱאֶמת ּכָ ה ּדִ ר ַהְרּבֵ א ְלַדּבֵ ִמְתַרֵחׁש ִנּסָ

ים.  ְבֵרי ֱאלִֹקים ַחּיִ ֹמַע ּדִ ֵמִאים ִלׁשְ יב ִאְמֵרי ֱאֶמת ֵאֶליָך ּוְלָכל ַהּצְ ִפי ְלָהׁשִ ן ַמֲעֶנה ּבְ ַוה' ִיּתֵ

א  ְתׁשּוָקתֹו ֶאל ָהֱאֶמת, ּוַבַעל ָהַרֲחִמים ְיַמּלֵ יׂש ּבִ ָלל, ְוָיִגיל ְוָיׂשִ י ְצלּוָלה ּכְ ְעּתִ ְוָכֵעת ֵאין ּדַ

ַאְלּתֹו ְלטֹוָבה. ִמׁשְ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך, ָנָתן ִמּבְ ּדִ
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שסו

ם, יֹום ג' ֶלְך ְלָך תר"ב. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ל  ֶרץ ֵנרֹו ָיִאיר ִעם ּכָ ִגיד ְוכּו', מֹוֵרנּו ָהַרב ּפֶ ִני ַהּנָ ִני ְיִדיִדי ַוֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ְמֻחּתָ ׁשָ

לֹום ְוָכל טּוב. ים ְוׁשָ ֵני ֵביתֹו ַחּיִ ּבְ

ְרצֹוְנֶכם  ֵהִבין  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ּפֹה  ב  ְתַעּכֵ ּנִ ׁשֶ ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ִני  ּבְ ֲחַתן  הּוא  ְנֶכם  ּבִ ָלֶכם  ַתב  ּכָ ָבר  ּכְ
י ַאְבָרָהם ֵליּב  ְנֶכם ַרּבִ ד. ְוַגם ּבִ ר ֵמֲחַמת ַהְמַלּמֵ ְהֶיה ּפֹה, ְוָהִעּקָ ּיִ ּנֹוֶטה יֹוֵתר ׁשֶ ׁשֶ

ְכָנא ְלִהְתַרּצֹות  י ׁשַ ִני ַרּבִ ן ֻהְכַרח ּבְ ע ֵמֲחַמת ֶזה. ַעל ּכֵ ָלל ִלּסַ ן לֹא ָהָיה ְרצֹונֹו ּכְ ם ּכֵ ְחֶיה, ּגַ ּיִ ׁשֶ

ם  ן ִיְרֶאה ַמֲעָלתֹו ְלַקּיֵ ְחֶיה, ַעל ּכֵ ּיִ חּוָקה ְמֹאד ִלְבִני ׁשֶ ָעה ּדְ ָ ַהּשׁ עּו ׁשֶ ֲארּו ּפֹה. ֲאָבל ּדְ ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ

ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ִני  ּבְ ִיְצָטֵרְך  ּלֹא  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ ֵליּב  ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ נֹו  ּבְ ָלֶכם  ִיְכּתֹב  ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּכְ

ם  ֵ ה. ְוַהּשׁ ר יֹאְכלּו ֶאְצלֹו, ְוַגם ֶזה יֹוֵתר ִמּכֹחֹו ַעּתָ ֶחם ֲאׁשֶ י ִאם ַהּלֶ ָלל, ּכִ ְלהֹוִציא ַעל ַהּזּוג ּכְ

ְחֶיה ֵאינֹו ַנְיָחא ִלְכּתֹב  ּיִ ל ֶזה ֲאֵליֶכם, ְוַגם ִלְבִני ׁשֶ דֹול ִלְכּתֹב ּכָ ׁש ִלי ַצַער ּגָ ּיֵ ַרְך יֹוֵדַע ׁשֶ ִיְתּבָ

נֹו  דֹוָלה ִלְפֵני ּבְ ֱאֶמת הּוא טֹוָבה ּגְ י ּבֶ ה. ְוַגם ּכִ ה ְוַהֶהְכֵרַח לֹא ְיֻגּנֶ ֲעׂשֶ ל ֶזה, ַאְך ּוַמה ּנַ ּכָ

ֲחִזיק אֹותֹו  ּיַ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָראּוי,  ּכָ ֶזה  ַעל  ּיֹוִציא  ׁשֶ ֵמָהָראּוי  ן  ּכֵ ְוַעל  ָהֳאָפִנים.  ָכל  ּבְ ּפֹה  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ

"ל ַעל  ל ַהּנַ ם ּכָ י ֵמֵאָליו ְיַקּיֵ י ּכִ ִכְפַלִים. ְוָיַדְעּתִ א ָלֶכם ּבְ ַרְך ְיַמּלֵ ם ִיְתּבָ ֵ תֹוָרה ַוֲעבֹוָדה. ְוַהּשׁ ּבְ

ן ֵאין ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר. ּכֵ

ת  ּבַ ְהֶיה ּפֹה ַעל ׁשַ ּיִ קֹו ָחָזק ׁשֶ ִחׁשְ ַתב ֵאַלי ׁשֶ מּוֵאל ּכָ י ׁשְ ן ַרּבִ א ּבֶ י ַאּבָ ְוִהּנֵה ְיִדיִדי ַרּבִ
ִלי  ר ָרַמז  ֲאׁשֶ ּכַ ָיָמיו ְלטֹוָבה,  ׁש  ְלַחּדֵ ן ִאם ַמֲעָלתֹו ָחֵפץ ְלַהְתִחיל  ּכֵ ה. ַעל  ֲחֻנּכָ

י  ם ְיִדיֵדנּו ַרּבִ ֶהם ּגַ ר ָיבֹוא ִעּמָ לֹום. ְוֶאְפׁשָ ׁשָ עּו ְוָיבֹואּו ְלֹפה ּבְ ְתַוּדְ ּיִ ָעִמים, ָראּוי ׁשֶ ה ּפְ ּמָ ּכַ

ה  ְזּכֶ ּנִ נּו, ׁשֶ ּבּוד ֵאם. אּוַלי ִיְהֶיה ה' ִאּתָ ֶזה ְמֹאד ִמְצַות ּכִ ם ּבָ ְחֶיה, ְוַגם ְיַקּיֵ ּיִ ער ׁשֶ ַאְבָרָהם ּבֶ

ֶהם ְוַלֲחזֹר  ׁש ּבָ ּפֵ י ְצִריִכין ְלַפׁשְ ַחל נֹוֵבַע ְוכּו'. ּכִ ים ַהּנֹוְבִעים ֵמַהּנַ ְבֵרי ֱאלִֹקים ַחּיִ ר ּדִ ְלַדּבֵ

ָבר  י לֹא ּדָ ה ָראּוי ְלַהֲאִמין ּכִ ֶזה. ְויֹוֵתר ִמּזֶ ם יֹוַדַעת ְקָצת ּבָ ר ַנְפׁשָ ֲאׁשֶ ַעם ּכַ ָכל ּפַ אֹוָתם ּבְ

ַנאי ְלַהֲאִריְך. ה ֵאין ּפְ יֶכם ָלֶנַצח, ְוָיֵתר ִמּזֶ י הּוא ַחּיֵ ם, ּכִ ֵריק הּוא ִמּכֶ

א ָלֶנַצח. ֶזה ּוַבּבָ ֵבק ֵמָאח, ּדֹוֵרׁש טֹוָבתֹו ְוַהְצָלָחתֹו ּבָ נֹו אֹוֵהב ּדָ ְבֵרי ְמֻחּתָ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ְחיּו. ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ֵני ֵביתֹו ּוִבְפָרט ַלֲחָתנֹו ְיִדיִדי ֵנרֹו ָיִאיר ִעם ּכָ לֹום ְלָכל ּבְ ְוׁשָ
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<חודש>

תקכג ְּתמִֵ ֵב ת י סי ז"

שסז

ָרא תר"ב. ם, יֹום ד' ַוּיֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ם ֶאת ֶהָעִני ָהאֹוֵרַח  ַרְבּתֶ ּקֵ ֶ ה ָהָיה ִלי ְלַנַחת ַמה ּשׁ ָעִמים. ְוִהּנֵ ה ּפְ ּמָ י ּכַ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
י  , ּכִ ַתְבּתָ ר ּכָ אי ֱאֶמת ֲאׁשֶ ָבר הּוא; ּוְבַוּדַ י ּדָ ר ֵהַבְנּתָ ֵמָרחֹוק ּכִ ֵמָרחֹוק, ַוֲאׁשֶ

ה  ְוֵאין ְלַהֲאִריְך ַעּתָ נּו ְוכּו',  ִעּמָ ר ַמְפִליא ַחְסּדֹו  י ה' ֲאׁשֶ דֹוִלים ַמֲעׂשֵ ּגְ ָכל ֵעת  ּבְ רֹוִאים 

ָעְלֶכם  ם ה' ּפָ ּלֵ ֵעיַני ְמֹאד. ְיׁשַ י ַיֲעקֹב ָעַסק ְלטֹוָבתֹו, ָיָקר ּבְ ִדיֵדנּו ַרּבִ ּיְ ֶ ְפָרט ַמה ּשׁ ֶזה, ּבִ ּבָ

ָנה  ֵ ָכל ֵעת ִנְפְלאֹוָתיו ַוֲחָסָדיו ָהֲעצּוִמים ְלִהְתעֹוֵרר ֵמַהּשׁ ְראּו ּבְ ּתִ ְוכּו', ְוִיְפַקח ֵעיֵניֶכם ׁשֶ

ה  ַרְך עֹוׂשֶ י הּוא ִיְתּבָ הּוא; ּכִ ל ָמקֹום ׁשֶ ָכל ֵעת ִמּכָ ַרְך ּבְ ַעל ְיֵדי ֶזה, ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתּבָ

ּוְכמֹו  ֵהם  ׁשֶ קֹומֹות  ַהּמְ ל  ִמּכָ ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  נֹוָרִאים  ְרָמִזים  ְוַהּכֹל  ֵעת  ָכל  ּבְ ִנְפָלאֹות 

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ב ַהּשׁ ַסּבֵ ּמְ ֶ ִפי ַמה ּשׁ ה ּכְ יָך" ְוכּו'. ְוִהּנֵ תּוב "נֹוָראֹות ִנְפֵלאִתי ִנְפָלִאים ַמֲעׂשֶ ּכָ ׁשֶ

דּוַע  ּיָ ֲעָסֵקינּו ּכַ י ַנְחָמן ְלַדְרּכֹו ּבַ ע ְיִדיֵדנּו ַרּבִ ּסַ ּיִ ַמן ׁשֶ ה ַהּזְ יַע ַעּתָ ִנְפְלאֹות ֲחָסָדיו, ִהּגִ נּו ּבְ ִעּמָ

א ָעֵלינּו  ת קֶֹדׁש ַהּבָ ּבַ ב ּפֹה ַעד ַאַחר ׁשַ ְתַעּכֵ ּיִ י ׁשֶ ְעּתִ ְלָך, ּוֵמה' ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננּו. ַאְך ּדַ

ן  ִיּתֵ ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ַוה'  א  יֹום א' ַהּבָ ּבְ ָלֶחּנּו ֵתֶכף  ְוִתׁשְ ם  ָ ִמּשׁ ב  יַע ִמְכּתַ ַיּגִ ְלטֹוָבה, אּוַלי 

ַלח  ׁשְ ם ּתִ ֵעֶסק ֶזה ּוְבָכל ֲעָסֵקינּו. ּגַ ה ֵליַדע ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבְ ְזּכֶ ּנִ ית, ׁשֶ ָחְכָמה ְוֵעָצה ֲאִמּתִ

אי  ַוּדַ ַרְך ִיְהֶיה ְלָך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ י ּבְ ֵעֶסק ֶזה. ּכִ ְהֶיה ַעל ִנְדָבְתָך ּבְ ּיִ ְרצֹוְנָך ׁשֶ ֵאיֶזה ַסְך ּכִ

ְרצֹוְנָך ַעל הֹוָצאֹות,  ן ֵאיֶזה ַסְך ּכִ ְתִחיל ִלּתֵ ה ּתַ ה. ְלֵעת ַעּתָ ּמָ ֵעֶסק ֶזה, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ּכַ ֵחֶלק ּבְ

י  ִבים ֵמַאְנׁשֵ ְתַנּדְ ל ַהּמִ ן ַעל ֵעֶסק ֶזה, ְוָכְך ֲאִני ִמְתַנֵהג ִעם ּכָ ּתֵ ּתִ ְך ׁשֶ תֹוְך ַהּסַ ב ּבְ ְוִיְהֶיה ֶנֱחׁשָ

ה  ן ַעּתָ ם ּכֵ ְתִחיל ּגַ ּיַ י ַיֲעקֹב ׁשֶ ִני ַרּבִ ר ִעם ְיִדיֵדנּו ָהַרּבָ לֹוֵמנּו ַעל ֵעֶסק ֶזה. ְוִאם ּתּוַכל ְלַדּבֵ ׁשְ

ּלֹא  ִבין ׁשֶ יֹום א' ַמה ּטֹוב. ְוִאם ּתָ ד ּבְ ַלח ִמּיָ "ל, ְוִיׁשְ ּבֹון[ ַעל ֵעֶסק ַהּנַ ן ַאְדרּוף ]ַעל ַהֶחׁשְ ִלּתֵ

אי ִיְהֶיה לֹו  ַמע ִלְדָבַרי, ּוְבַוּדַ ׁשְ ּיִ יִתי ַלה' ׁשֶ ְרצֹוְנָך. ְוִקּוִ ה ּכִ ֲעׂשֶ ֶזה ּתַ ָמִעין ּבָ ָבֶריָך ִנׁשְ ִיְהֶיה ּדְ

ְרצֹונֹו ְוִכְרצֹון  ֲעֵדנּו ְלטֹוָבה ּכִ ה ַהּזֹאת; ַוה' ִיְגֹמר ּבַ ִמְצָוה ַרּבָ ַרְך ֵחֶלק ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ָנִתי. ּוָ י ְלטֹוָבה ּכַ ְיֵרָאיו ְוכּו' ּכִ

ּנּוי ְלטֹוָבה ְלזּוָגְתָך  ָהָיה ׁשִ ַתְבּתָ ִלי ׁשֶ ּכָ ה ָלֵאל ׁשֶ ָכל ֵעת. ּוְתִהּלָ ה ִליׁשּוָעה ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ְלַרֵחם  יֹוֵסף  ן  ּכֵ ַרְך.  ִיְתּבָ ַחְסּדֹו  ּבְ ַרְעּתֹו  ִמּצָ א  ִנְתַרּפֵ ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ְנָך  ּבִ ְוַגם  ְחֶיה,  ּתִ

ַחְסּדֹו  ּבְ ְוִתְבַטח  מּוָליו  ּגְ ל  ּכָ ִחי  ּכְ ׁשְ ּתִ ְוַאל  ְוכּו',  ּוְכֵאב  ֵמחּוׁש  ל  ִמּכָ ה  ֵמַעּתָ יָלם  ְלַהּצִ ֲעֵליֶהם 

ִמיד. ִויׁשּוָעתֹו ּתָ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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שסח

ֵצא תר"ב אּוַמאן. יֹום ג' ַוּיֵ

לֹום ְיִדיִדי  ְחֶיה, ּוִבׁשְ ּיִ ער ׁשֶ ִני ְוכּו', מֹוֵרנּו ָהַרב ַאְבָרָהם ּבֶ לֹום ְיִדיִדי ָהַרּבָ ם ָאנִֹכי ּפֹוֵרס ִבׁשְ ּגַ

ל  לֹום ּכָ ְחיּו, ּוִבׁשְ ּיִ ֵני ֵביתֹו ְויֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ל ּבְ ְחֶיה, ִעם ּכָ ּיִ יֶלי ׁשֶ ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ַאּבֶ ָהַרּבָ

ה.  ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ ַאְנׁשֵ

יֹום ג' ּתֹוְלדֹות ֶהָעַבר,  ת אּוַמאן, ּוָבאִתי ְלֹפה ּבְ ֵעת ּפֹה ְקִהּלַ ֲאִני ּכָ ָבר הֹוִדיעּו ָלֶהם ׁשֶ ּכְ
ב ּפֹה אֹו  ֶאְתַעּכֵ בּועֹות. ְוָקרֹוב ׁשֶ ב ּפֹה עֹוד ֵאיֶזה ָיִמים אֹו ׁשָ ְרֶאה ֶאְתַעּכֵ ּוְכִפי ַהּנִ

ְלׁשֹוִני ְלהֹוִדיָעם  ה ּבִ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ְוָכֵעת ֵאין ִמּלָ ה ַהּבָ ת ֲחֻנּכָ ּבַ ְסִביבֹות ֵאּלּו ַעל ׁשַ ּבִ

ל  יֵבִני ַעל ּכָ ין ַלֲהׁשִ ְלחּו ְלטּוְלְטׁשִ ָבר ִנׁשְ י ּכְ ַדְעּתִ ּלְ ָבם ׁשֶ ל ִמְכּתָ ה ְלַקּבֵ י ֲאִני ְמַצּפֶ ָבר, ּכִ ּדָ

לֹשׁ  מֹו ׁשָ ֶרת ְלִאּמֹו ֶזה ּכְ ִאּגֶ ְחֶיה ּבָ ּיִ ער ׁשֶ י ַאְבָרָהם ּבֶ ַתב ְיִדיִדי ַרּבִ י. ּוְכָבר ּכָ ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ֶ ַמה ּשׁ

לֹא  ֲעַדִין  ִאם  ּבְ י  ּתִ ׁשְ ּוִבּקַ ְלַהֲאִריְך,  ֵעת  ּכָ ֵאין  ן  ּכֵ ַעל  ָראּוי.  ּכָ יֵבִני  ְיׁשִ ָסמּוְך  ּבְ ׁשֶ בּועֹות  ׁשָ

ָבר  ּכְ ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ "ל.  ּנַ ּכַ ין  ְלטּוְלְטׁשִ לַֹח  ִלׁשְ ְיַמֲהרּו  ׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ ין  ְלטּוְלְטׁשִ ם  ֵמִאּתָ ַלח  ִנׁשְ

ַוֲעַדִין ֵאין ִלי ׁשּום  ְרּכֹו,  ּדַ ַיְצִליַח  נּו. ַוה'  ּלָ ָהֵעֶסק ׁשֶ ּבְ ין  י ַנְחָמן ִמּטּוְלְטׁשִ י ֶאת ַרּבִ ַלְחּתִ ׁשָ

ִלְגֹמר  ֲעֵדנּו  ּבַ ִיְגֹמר  ָרה. ה'  ׂשָ י  ַחּיֵ יֹום א'  ּבְ ֶרְסֶלב  ִמּבְ ָצא  ּיָ ׁשֶ ָסמּוְך  ֶזה  י  ּכִ ּנּו,  ִמּמֶ ְיִדיָעה 

ה ְוכּו'. ֲעׂשֶ ָראּוי. ַוֲאַנְחנּו לֹא ֵנַדע ַמה ּנַ ים ּכָ דֹוׁשִ ֶחְפֵצנּו ַהּקְ

ַעְדֶכם. יר ּבַ ַחְבֵלי ֲעבֹותֹות ַאֲהַבְתֶכם ּוַמְעּתִ ֱאֶמת ָהאֹוֵחז ּבְ ְבֵרי אֹוַהָבם ּבֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ְמְצאּו  ּיִ י ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ ֶרְך ִטיָרהאִוויֶצע, ּכִ ִאםִ יְסעּו ְלֹפה, ִיְסעּו ּדֶ ּבְ ים ׁשֶ ּוְכָבר הֹוַדְעּתִ
ַוֲאִני  י.  ִעּמִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִיְתַנֵהג  ֵאיְך  ָלל  ּכְ ה  ַעּתָ יֹוֵדַע  ֵאיִני  ְוָאנִֹכי  ם.  ׁשָ אֹוִתי 

י  יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה. "ַנְפׁשִ נּו ַהּנֹוָרא ֵזֶכר ַצּדִ ל ַרּבֵ ַרְך ְוַעל ְזכּותֹו ׁשֶ ִליְך ַעְצִמי ָעָליו ִיְתּבָ ַמׁשְ

מֹו". ֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ׁשְ ְיׁשֹוֵבב ַיְנֵחִני ְבַמְעּגְ
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שסט

ֵצא תר"ב. ַרְך, יֹום ה' ַוּיֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחיּו. ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ִני ְוכּו'. מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר ִעם ּכָ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ה ֲעָזרּוִני ַרֲחֶמיָך ְוכּו',  יֹום ג' ּתֹוְלדֹות, ַעד ֵהּנָ ת אּוַמאן ּבְ אִתי ְלֹפה ְקִהּלַ ה ָלֵאל ּבָ ִהּלָ ּתְ
ִגיד  בֹו ַעל ְיֵדי ֲחַתן ָאִחי ַהּנָ י ִמְכּתָ ְלּתִ ָביו. ּוְביֹום ֶאְתמֹול ִקּבַ ּוָמָצאִתי ּפֹה ִמְכּתָ

ר  ְפָרט ֲאׁשֶ דֹול. ּבִ ַעְצמֹו. ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת ּגָ בֹו ּבְ ֵהִביא ִלי ִמְכּתָ אּול ֵנרֹו ָיִאיר ׁשֶ מֹוֵרנּו ָהַרב ׁשָ

ְרצֹונֹו  ם ּכִ ר ִיְדרְֹך ְלׁשָ קֹום ֲאׁשֶ ָכל ַהּמָ ְרּכֹו ּבְ י ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר, ה' ַיְצִליַח ּדַ הֹוִדיַע ִלי ֵמַרּבִ

ׁש  ֵעת ֵאין ְלַחּדֵ ְפָלָאה ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה, ּכָ יׁשּוָעתֹו ַהּנִ ַמִים ּבִ ה ִלְגֹמר ֶחְפֵצי ׁשָ ַרְך, ְוִנְזּכֶ ִיְתּבָ

ם  א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ּגַ ה ַהּבָ ת ֲחֻנּכָ ּבַ ׁשַ י ּבְ ׁשּוָקתֹו ְלִהְתַוֵעד ִעּמִ ַתְבּתָ ֵמעֶֹצם ּתְ ּכָ ֶ ָבר. ּוַמה ּשׁ ּדָ

ָאׁשּוב ְלֵביִתי ַעל  י ָרחֹוק ְמֹאד ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ּכִ ה ְלָך ּבְ י ָלֶזה, ֲאָבל ָמה ֶאֱעׂשֶ ָאנִֹכי ְמֹאד ִנְכַסְפּתִ

ב ּפֹה עֹוד  י ֵאין ִלי ּכַֹח ֵליֵלְך ְוַלֲחזֹר, ַוֲאִני ֻמְכָרח ְלִהְתַעּכֵ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ּכִ ה ַהּבָ ת ֲחֻנּכָ ּבַ ׁשַ

ה  ת ֲחֻנּכָ ּבַ ׁשַ ַחְסּדֹו ּבְ י ּבְ ַרְך ִעּמִ ם ִיְתּבָ ֵ ב ַהּשׁ רּור ֵאיְך ְיַסּבֵ י יֹוֵדַע ּבָ ֵאיֶזה ְזַמן, ַוֲעַדִין ֵאין ִאּתִ

ָקִרים  ים ַלּבְ ָכל יֹום, ֲחָדׁשִ ים ּבְ ל ְמֹאד, ַוֲחָדׁשֹות ַנֲעׂשִ דֹול ה' ּוְמֻהּלָ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ּגָ ַהּבָ

ַהּתֹוָרה  תּוב ּבְ ּכָ ַרְך. ּוְכמֹו ׁשֶ ק ֶאת ָהָאָדם ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתּבָ ה ְוכּו' ְוַהּכֹל ְלעֹוֵרר ּוְלַחּזֵ ַרּבָ

ַדְלּתָ ְמֹאד" ְוכּו'. ּוִמּגֶֹדל  ץ" - "ה' ֱאלַֹקי ּגָ סּוק "ַוְיִהי ִמּקֵ רֹון ַעל ּפָ ּכָ ֹמר ֶאת ַהּזִ )סי' נ"ד( ִלׁשְ

ה ְלַמַען  יְרָך ֶרֶמז ִמּזֶ ַהְזּכִ ק ִמּלְ י ְלִהְתַאּפֵ ָלל, ַאְך לֹא ָיכְֹלּתִ ר ְלַהֲאִריְך ּכְ ִחיָצה ִאי ֶאְפׁשָ ַהּנְ

ה ְמֹאד ֵהיַטְבּתָ ַלֲעׂשֹות ַמה  ם. ְוִהּנֵ ֱאַמר ׁשָ רֹון ַהּנֶ ּכָ ִמיַרת ַהּזִ ׁשְ ָכל ֵעת ּבִ יר ֶאת ַעְצְמָך ּבְ ְזּכִ ּתַ

ְמָחה ְוכּו'. ַהּכֹל ֶרֶמז ּוְצִמיַחת ֶקֶרן ְיׁשּוָעה ְוכּו',  ׂשִ י ַנְחָמן ּבְ ל ַרּבִ ַאְרּתָ ִלי ֵהיֵטב ֵאיְך ִנְתַקּבֵ ּבֵ ֶ ּשׁ

ים ְמֹאד. ל ֶאָחד ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ַרּבִ ְכָלל ּוִבְפָרִטּיּות ּכָ ַאְך ֲעַדִין ָאנּו ְצִריִכין ּבִ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

שע

ה ֱאמּוָנֶתָך. ָקִרים ַרּבָ ים ַלּבְ ַרְך, ֲחָדׁשִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ  ּבְ

ַלח תר"ב אּוַמאן. ׁשְ אֹור ּבֶֹקר יֹום ג' ַוּיִ

ַיע  ֵצא ֶהָעַבר, ְולֹא ִאיְסּתַ י עֹוד יֹום ה' ַוּיֵ ִני ְיִדיִדי, ֵהַכְנּתִ ֶרת ָהָרצּוף ּפֹה ֵאֶליָך ּבְ ָהִאּגֶ
ֵצא, ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת.  בֹו ִמּיֹום ה' ַוּיֵ יַע ִלי ִמְכּתָ ם ֶאְתמֹול ִהּגִ ְלחֹו. ּגַ ָתא ְלׁשָ ִמּלְ
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ֶמן  ֶ ַעד ַהּשׁ עֹות ּבְ ְדַבר ַהּמָ ער ֵנרֹו ָיִאיר ּבִ י ַאְבָרָהם ּבֶ ה ְלַהְפִליא ַעל ְיִדיֵדנּו ַרּבִ ְרּבֶ ּמַ ֶ ּוַמה ּשׁ

ב  ְתַעּכֵ ּיִ ֶ רּוָטה ַאַחת. ַאְך ַמה ּשׁ ְפִסיד ֲאִפּלּו ּפְ אי לֹא ּתַ ַוּדַ ּבְ ע ׁשֶ ָך. ַאְך ּדַ ַזִית, ָהֱאֶמת ִאּתְ

ִכיָת  ּזָ ה ׁשֶ ְצָוה ַרּבָ ִביל ַהּמִ ׁשְ ה ִלְסּבֹל. ּוְכַדאי ּוְכַדאי ִלְסּבֹל ּבִ עֹות ֵאיֶזה ְזַמן, ֻמְכָרח ַאּתָ ַהּמָ

אֹורֹו  ר ָאנּו חֹוִסים ּבְ דֹוׁש ֲאׁשֶ ֶמן ַזִית ַעל ִצּיּון ַהּקָ ׁשֶ ִמיד ּבְ ַהְדָלַקת ֵנר ּתָ ֶזה ּבְ ְהֶיה ְלָך ֵחֶלק ּכָ ּיִ ׁשֶ

ָבר  ּכְ ֶזה. ַאְך ֵמַאַחר ׁשֶ ֶמן ַסְך ּכָ ֶ ּתֹוִציא ַעל ַהּשׁ י ׁשֶ ְעּתִ ם ָאנִֹכי לֹא ָעָלה ַעל ּדַ דֹוׁש. ּוֶבֱאֶמת ּגַ ַהּקָ

עּוִרין,  ָבר ְלׁשִ ִיְהֶיה ַהּדָ ּלֹא  ְרּתָ ִעּמֹו ׁשֶ ְוִדּבַ ָחַזְרּתָ  ַתְבּתָ ׁשֶ ּכָ י ַהֶהְכֵרַח, ְוַגם  ּפִ הֹוֵצאָת ַעל 

י  י ְלַרּבִ ַתְבּתִ ַרְך. ַוֲאִני ֲעַדִין לֹא ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ רּוָטה ַאַחת ּבְ ְפִסיד ֲאִפּלּו ּפְ אי לֹא ּתַ ַוּדַ ּבְ

ַלת  ָסמּוְך ְמַקּבָ י ּבְ ְלּתִ ּבַ ּקִ ְבָך ֶזה ׁשֶ ין ַעל ִמְכּתָ ָהִייִתי ַמְמּתִ ער ֵנרֹו ָיִאיר, ֵמֲחַמת ׁשֶ ַאְבָרָהם ּבֶ

עהִרין  ׁשֶ ֶלי ִמּטְ י ַאּבֶ בֹוא ְלֹפה ְיִדיֵדנּו ַרּבִ ּיָ ָכל יֹום ׁשֶ ה ּבְ ֲאִני ְמַצּפֶ ר ֵמֲחַמת ׁשֶ עֹות, ְוָהִעּקָ ַהּמָ

י  ְכָתב ֵהיֵטב. ְוַאף ַעל ּפִ ר ְלָבֵאר ּבִ י ִאי ֶאְפׁשָ ה טֹוב יֹוֵתר. ּכִ ּזֶ ִנים, ׁשֶ ִנים ֶאל ּפָ ר ִעּמֹו ּפָ ַוֲאַדּבֵ

"ל. ְפִסיד ְוַכּנַ אי לֹא ּתַ ַרְך, ּוְבַוּדַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ה ּבְ ֵכן ֶאְרֶאה ִלְכּתֹב לֹו ֵמַעּתָ

ִלי  ִעְנְיֵני ֹחל ּבְ ָבר ְוׁשּום ֵעֶסק ֲאִפּלּו ּבְ ר ִלְגֹמר ׁשּום ּדָ ִאי ֶאְפׁשָ ִני ֲחִביִבי, ׁשֶ ּוְכָבר ָיַדְעּתָ ּבְ
ָבר  ן ּדָ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ה. ִמּכָ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָבר ׁשֶ ן ּדָ ּכֵ ל ׁשֶ ִיּסּוִרים ְוִעּכּוִבים ְוִסְכסּוִכים, ִמּכָ

יק  דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ֵזֶכר ַצּדִ נּו ַהּקָ ִעְסֵקי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ְפָרט ּבְ ַמֲעָלה. ּבִ ְפָלג ּבְ ה ַהּמֻ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ

עּור.  ִלי ׁשִ ְמַעט ּבְ ים ַהּמֹוְנִעים ּכִ ים ַרּבִ דֹוׁשִ ּנֹוֵגַע ַלֲעָסָקיו ַהּקְ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה, ׁשֶ

ֵהם ְזכּות  ים ׁשֶ דֹוׁשִ ֵענּו ִלְגֹמר ֲעָסִקים ַהּקְ נּו ְלַסּיְ ר ִאּתָ ים ֲאׁשֶ י ַרּבִ ה, ּכִ ה טֹוָבה ְמֻרּבָ ַאְך ִמּדָ

ִנְצָרְך  ְוהּוא  ר,  ְלַדּבֵ ה  ַהְרּבֵ ֶזה  ּבָ ֵיׁש  ה  ְוִהּנֵ ה'.  ְלעֹוָלם  ָמרֹום  ה  ַאּתָ י  ּכִ ְלדֹורֹות,  ים  ָהַרּבִ

ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְצָוה ְוָהֵעֶסק  ִפי ַהּמִ ּכְ ָכל ֵעת,  ּבְ ְפָרִטּיּות ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד  ּבִ ָלל ְוַגם  ְלִעְסֵקי ַהּכְ

ָבר,  ָיַדְעּתָ ִמּכְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה,  דֹוׁשָ ת ּתֹוָרתֹו ַהּקְ רֹוֶצה ַלֲעסֹק ּבֹו ַהּנֹוֵגַע ְלִהְתָקְרבּות ַלֲאִמּתַ ׁשֶ

ַעם. ָכל ּפַ ַאְך ֲעַדִין ְצִריִכין ַלֲחזֹר זֹאת ּבְ

ָאְמרּו  ֶ ה נב:(, ַמה ּשׁ ְבֵרי ֲחָכֵמינּו ַז"ל )ֻסּכָ ת ּדִ ָכל יֹום רֹוִאים ֲאִמּתַ ִני ֲחִביִבי, ּבְ ָמה ֹאַמר ְלָך ּבְ
ָאָדם  ל  ׁשֶ ִיְצרֹו  יֹום  ָכל  ּבְ ׁשֶ ַלֲהִמיתֹו",  ׁש  ּוְמַבּקֵ יק  ּדִ ַלּצַ ע  ָרׁשָ "צֹוֶפה  סּוק  ּפָ ַעל 

ָכל  ר ּבְ ּבֵ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמְתּגַ רּוְך הּוא עֹוְזרֹו ְוכּו'. ְוַעל ּכָ דֹוׁש ּבָ ׁש ָעָליו ְוִאְלָמֵלא ַהּקָ ִמְתַחּדֵ

י  ּפִ ַעל  ַאף  י  ּכִ ִחיָנתֹו.  ּבְ ִפי  ּכְ ֶאָחד  ְלָכל  יל  ַמּצִ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ִחיָנתֹו,  ּבְ ִפי  ּכְ יֹום 

ִוין  ין ׁשָ ל ַאּפִ י ֵכן ָלאו ּכָ ילֹו, ַאף ַעל ּפִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּוַמּצִ רּוְך הּוא ְמַרֵחם ַעל ּכָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ

ִפי ֲהָכַנת  ִמים. ְוַהּכֹל ּכְ ים ְוַהּיָ ַמּנִ ֵני ָאָדם ּוֵבין ַהּזְ ין ּבְ ר ּבֵ ֶזה ְלֵאין ִמְסּפָ ים ּבָ ּנּוִיים ַרּבִ ְוֵיׁש ׁשִ

ִרים  יִקים ּוְכׁשֵ ּדִ ה ּוְלִהְתַקֵרב ַלּצַ דֹוׁשָ ַרְך ּוְלתֹוָרתֹו ַהּקְ ָהָאָדם ּוְתׁשּוָקתֹו ְוִכּסּוָפיו ֵאָליו ִיְתּבָ

הּוא  ַהּכֹל  ְיסֹוד  ן  ּכֵ ַעל  ְוכּו',  א  ְלַתּתָ ּדִ ִאְתַערּוָתא  ֵאיֶזה  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֶהְכֵרַח  ּבְ י  ּכִ ִים,  ָהֲאִמּתִ
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ם ָהעֹוָלם;  ָכל ּדֹור. ְולּוֵלא זֹאת לֹא ָהָיה ִמְתַקּיֵ ִאיר ּבְ יק ְיסֹוד עֹוָלם ַהּמֵ ּדִ רּות ְלַהּצַ ְ ַהִהְתַקּשׁ

ֵרינּו ְוכּו',  ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ַעל ְנִעיַמת ֶחְלֵקנּו. ַאׁשְ ֹמַח ּבְ ר ִלׂשְ ּבֵ ן חֹוָבה ָעֵלינּו ְלִהְתּגַ ַעל ּכֵ

ִחינֹות. ה ּבְ ַכּמָ יָלנּו ִמן ַהּתֹוִעים ּבְ ָראנּו ִלְכבֹודֹו ְוִהְבּדִ ּבְ רּוְך ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ ּבָ

ִרים, ׁשֶֹרׁש ּפֹוֶרה רֹאׁש ְוַלֲעָנה  ְנְטֵרִסים ָהָרִעים ְוַהּמָ לּו הּוְבאּו ְלָפַני ַהּקֻ ים ַהּלָ ִעּתִ ְוִהּנֵה ּבָ
ְלצֹוֵדד  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ יס  ְלַהְדּפִ עֹוְסִקים  ֶ ּשׁ ַמה  עֹל,  ַהּפֹוְרֵקי  ַעֵמנּו  ֵני  ּבְ ִריֵצי  ּפָ ל  ׁשֶ

ה.  ָרה ַהּזֹאת ַעּתָ ָרה ַהּמָ ְמֻפְרָסם ַהּצָ אֹול ַוֲאַבּדֹון ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ּכַ ְנָפׁשֹות ְלפֹוְרחֹות ִלׁשְ

ֶהם,  ּלָ ּבּור ְוִדּבּור ָהַרע ָוַמר ְוָסרּוַח ׁשֶ ל ּדִ ָגִדים ַלֲאָלִפים ְקָרִעים ַעל ּכָ י ָראּוי ִלְקרַֹע ּבְ ְוִאם ּכִ

ם ֵיׁש ָלנּו  ל ֶזה ּגַ ים. ִעם ּכָ ּיִ יָקיו ָהֲאִמּתִ ה ְוַצּדִ דֹוׁשָ ַמְדֵקַרת ֶחֶרב ֶנֶגד ה' ְותֹוָרתֹו ַהּקְ הּוא ּכְ ׁשֶ

ה ֵחֶלק  ֵאּלֶ י לֹא ּבְ ל ֵמֶהם, ּכִ ִכינּו ִלְהיֹות ִנְבּדָ ּזָ ֶ ֵאין ָלּה ֵקץ ַמה ּשׁ ְמָחה ׁשֶ ׂשִ ה ּבְ ֹמַח ַהְרּבֵ ִלׂשְ

ֶזה. ר ּבָ ִריִכין ְלַדּבֵ ּצְ ֶ ר ְלָבֵאר ְלָך ַמה ּשׁ ַנאי ִאי ֶאְפׁשָ ַיֲעקֹב ְוכּו'. ּוֵמֶאֶפס ַהּפְ

גֹון  ַהּיָ ל  ּכָ ְוַלֲהֹפְך  ַעם,  ּפַ ָכל  ּבְ ְמָחה  ק ַעְצְמָך ְלׂשִ ּוְתַחּזֵ ֶוֱאַמץ ּוְתעֹוֵרר  ִני ֲחַזק  ה ּבְ ְוַאּתָ
ה ֵאין  ַרְך. ָיֵתר ִמּזֶ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ה ּבְ ֶזה ַהְרּבֵ ְרנּו ּבָ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ְמָחה, ּכַ ַוֲאָנָחה ְלׂשִ

ם  ַרְך. ּגַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ִאים ּבְ ִמים ַהּבָ ּיָ י ִיְהֶיה ִנְצָרְך ּבַ ִבי ֶזה, ּכִ ַנאי ְלַהֲאִריְך, ְוִתְגנֹז ִמְכּתָ ּפְ

לֹוֵמנּו. י ׁשְ י ִאם ְלַאְנׁשֵ ה אֹוָתם ּכִ ַגּלֶ ָך. ְולֹא ּתְ ַדְרּכְ ְמֵרם ּכְ ְגְנֵזם ְוִתׁשְ ַבי ּתִ ל ִמְכּתָ ּכָ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ַאֲהָבה. לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ לֹום ּכָ ׁשְ ְוִתְפרֹס ּבִ

שעא

ב תר"ב אּוַמאן. ׁשֶ ת קֶֹדׁש ַוּיֵ ּבַ ַרְך, אֹור ְליֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ִני  הֹוַדְעּתַ ֶביָך. ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת ַמה ׁשֶ ֵני ִמְכּתָ י ׁשְ ְלּתִ ת ַעְרִבית ִקּבַ ִפּלַ ָעה זֹאת קֶֹדם ּתְ ׁשָ ּבְ
ַצֲעָקְתָך  ִלְסּבֹל  י  ָיכְֹלּתִ לֹא  י  ּכִ ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ ש"ב  י  ַרּבִ ְיֵדי  ַעל  ִבי  ִמְכּתָ ְלּתָ  ּבַ ּקִ ׁשֶ

ב  ְכּתָ ַהּמִ ְלּתָ  ִקּבַ ִאם  ִלי  נֹוְדָעה  לֹא  ה  ַעּתָ ְוַעד  ַבי,  ִמְכּתָ ל  ְלַקּבֵ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ֶביָך  ִמְכּתָ ּבְ

א ָעֵלינּו  דֹוׁש ַהּבָ ה ַהּקָ ִכינּו ִלְחיֹות ַעד ָסמּוְך ַלֲחֻנּכָ ּזָ ָען, ׁשֶ ַסְיָען ַעד ּכְ ִריְך ַרֲחָמָנא ּדְ "ל. ּבְ ַהּנַ

י ה' הּוא  א, ְלהֹוִדיַע ּכִ ְזַמּנֹו ְלִפְרסּוֵמי ִנּסָ ה ּבִ ה ְלַהְדִליק ֵנר ֲחֻנּכָ ְזּכֶ ּנִ ַטְחנּו ׁשֶ ְלטֹוָבה, ּובֹו ּבָ
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ָכל ּדֹור ָודֹור. ְוַגם  ים ִנְפָלִאים ּבְ נּו ִנּסִ ה ִעּמָ ַאֲהָבה, ְועֹוׂשֶ ָרֵאל ּבְ ַעּמֹו ִיׂשְ ָהֱאלִֹהים ּובֹוֵחר ּבְ

ם  ט ָעֵלינּו ֲחָסִדים ִנְפָלִאים ּגַ ן, ּוְבַעְבדּוֵתנּו לֹא ֲעָזָבנּו ֱאלֵֹקינּו ַוּיֵ ּבָ ה ֲעַדִין ֲחִביבּוָתא ּגַ ַעּתָ

ֶזה. ר ְלַהֲאִריְך ּבָ ּדֹורֹות ָהֵאּלּו ְוכּו', ְוִאי ֶאְפׁשָ ּבַ

א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ּוִמן  ה ַהּבָ ת ֲחֻנּכָ ּבַ ב ּפֹה אּוִמין ַעל ׁשַ י ְלִהְתַעּכֵ ַדְעּתִ ע ּבְ ה ִנְקּבָ ְלֵעת ַעּתָ
ה  ה ָקׁשֶ ה ְוַכּמָ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ְוַכּמָ ה ַהּבָ ת ֲחֻנּכָ ּבַ ָתם לֹא ָאזּוז ִמּפֹה קֶֹדם ׁשַ ַהּסְ

ה  ר ְלָבֵאר. ְוֵאיִני ָיכֹול ַעּתָ ּבּוץ ִאי ֶאְפׁשָ ֵעת ַהּקִ י ּבְ ּלִ ְוָכֵבד ָעַלי ֲאִפּלּו ִלְזּכֹר ִעְנַין ָהֵעֶסק ׁשֶ

ַלח'  ׁשְ ת ַוּיִ ּבַ ַתב ְלָכאן קֶֹדם 'ׁשַ ֶרעִמיְנְטׁשּוג ּכָ י ֶאְפַרִים ֵנרֹו ָיִאיר ִמּקְ ֶזה. ְיִדיֵדנּו ַרּבִ ר ּבָ ְלַדּבֵ

ַעְצמֹו  א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ָיבֹוא ּבְ ה ַהּבָ ת ֲחֻנּכָ ּבַ ֶאְהֶיה ּפֹה ַעל ׁשַ אי ׁשֶ ַוּדַ ִאם ֵיַדע ּבְ ֶהָעַבר, ׁשֶ

י אֹותֹו ָאז, ַרק ָאִביו  ְבּתִ עהִרין ּוֶמעְדֶוועִדיְבֶקא. ַוֲאִני לֹא ֵהׁשַ ֶרעִמיְנְטׁשּוג ּוְטׁשֶ ים ִמּקְ ַוֲאָנׁשִ

ּפֹה  ב  ֶאְתַעּכֵ ׁשֶ ֶהָעַבר  ו'  יֹום  ּבְ אְסט  ַהּפָ ְיֵדי  ֵאָליו ַעל  ַתב  ּכָ ָיִאיר  ֵנרֹו  ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ְיִדיֵדנּו 

ַרְך.  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ָרא ָהעֹוָלם  ּבָ ל ְמֹאד ׁשֶ דֹול ה' ּוְמֻהּלָ ִני ֲחִביִבי. ּגָ ְכּתֹב ְלָך ּבְ ָלל ַמה ּלִ ה ֵאיִני יֹוֵדַע ּכְ ָיֵתר ִמּזֶ
דֹול ְוִנְפָלא  ִחיָרה ּגָ ִחיָרה. ְוַעל ֵכן ּכַֹח ַהּבְ ִביל ַהּבְ ׁשְ ִביל ָהָאָדם ְוַהּכֹל ּבִ ׁשְ ּוְמלֹואֹו ּבִ

ִבין ַלֲחזֹר  ֵברּור ּוְמֻחּיָ עֹוָלם, ַרק זֹאת ָאנּו יֹוְדִעין ּבְ ה ּבָ ֲעׂשֶ ָלל ַמה ּנַ ְמֹאד, ְוֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ּכְ

ֵרי  ֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך ְוכּו', ַאׁשְ ֵבי ֵביֶתָך ְוכּו', ַאׁשְ ֵרי יֹוׁשְ ַהּכֹל ֶהֶבל; ַרק ַאׁשְ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ּזֹאת ּבְ

ֵרי  ַאׁשְ יֹום  ָכל  ּבְ ָעִמים  ּפְ לֹשׁ  ׁשָ ָאנּו אֹוְמִרים  לֹום  ְוׁשָ ם ַחס  ִחּנָ ְולֹא ַעל  ָבְך.  ָאָדם עֹז לֹו 

ְכָלל ֶזה,  ם ָאנּו ּבִ ה ּגַ ּדֹור ֶהָעִני ַהּזֶ ֲעִנּיּוֵתנּו ּבַ אי. ְוַגם ָאנּו ּבַ ַוּדַ ֵרי ּבְ ֵרי ַאׁשְ ֵבי ֵביֶתָך, ַאׁשְ יֹוׁשְ

ְיֵתָרה  ה  ְוִחּבָ ֵרינּו  ַאׁשְ ּוְביֹוֵתר  יֹום,  ָכל  ּבְ ִמְדָרׁשֹות  י  ּוָבּתֵ ֵנִסּיֹות  ּכְ י  ְלָבּתֵ ִנְכָנִסים  ָאנּו  י  ּכִ

ב  ֵליׁשֵ ּזֹוִכים  ׁשֶ ּכְ זֹאת  ִאם  י  ּכִ עֹוָלם  ּבָ טֹוב  ר  ֹאשֶׁ ׁשּום  ֵאין  ׁשֶ יֹוְדִעים  ָאנּו  ׁשֶ ָלנּו  נֹוַדַעת 

ִעים,  ֲעַצת ְרׁשָ ר לֹא ָהַלְך ּבַ ֵרי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ סּוק ַאׁשְ "י ַעל ּפָ ִ ֵרׁש ַרּשׁ ּפֵ ֵביתֹו ְוכּו'. ּוְכמֹו ׁשֶ ּבְ

עֹוָלם. ר ַאֵחר ּבָ י ֵאין ׁשּום ֹאשֶׁ ל ִאיׁש ְוכּו', ּכִ ֲאׁשּוָריו ׁשֶ

ָך  ח ַנְפׁשְ ּמַ ִני ֲחִביִבי ְוׂשַ ה, ֲחַזק ֶוֱאַמץ ּבְ ָבִרים ֵאּלֶ צּוִני ִלְכּתֹב ּדְ ָך ַהּטֹוב ִאּלְ ׁשּוַקת ִלּבְ ּתְ
ְהֶיה.  ּיִ ִאים ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ִיְהֶיה ֵאיְך ׁשֶ ים ַהּבָ דֹוׁשִ ה ַהּקְ יֵמי ֲחֻנּכָ ְפָרט ּבִ ִמיד, ּבִ ּתָ

ם  ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ִויֻקּיַ ַגׁשְ ל טּוב ּבְ יַע ּכָ ּפִ ֶמן ַהּטֹוב, ְלַהׁשְ ַוה' ַהּטֹוב ָיִריק ָעֶליָך ְוָעֵלינּו ׁשֶ

ים  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ כַֹח ַהּצַ ֶמן לֹא ֶתְחַסר" ְוכּו', ּבְ ֶ ַחת ַהּשׁ ַמח לֹא ִתְכֶלה, ְוַצּפַ ד ַהּקֶ )ְמָלִכים א י"ז( "ּכַ

א ּוְלַאְדָלָקא  ח ְרבּות ֻקְדׁשָ ָכא ְמׁשַ ִחיַנת ְלַאְמׁשָ ַחת קֶֹדׁש, ּבְ ֶמן ִמׁשְ ָכל ֵעת ׁשֶ יִכים ּבְ ְמׁשִ ַהּמַ

ַעל ָהַרֲחִמים  ָכל ֵעת, ַרֵחם ַרֵחם ּבַ ָניו ּבְ רֹום, ּוְלַחּלֹות ּפָ ּבּוִציָנא. ְוָעֵלינּו ִלְתלֹות ֵעיֵנינּו ַלּמָ
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ֵתנּו ּוְצִמיַחת ֶקֶרן  ׁשָ ּקָ ה ִלְפעֹל ּבַ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֲעֵדי ִנְזּכֶ ָרֵאל ּוִבְפָרִטּיּות ַעל ּכָ ְכָלִלּיּות ִיׂשְ ּבִ

ה ֵנרֹו  ְכּבֶ ּלֹא ּתִ ְעּתָ לֹו ׁשֶ ּבַ ָך ִנׁשְ ם ָקְדׁשְ ׁשֵ י ּבְ יֲחָך. ּכִ י ְמׁשִ ָך, ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיׁשַ ְלָדִוד ַעְבּדְ

ְלעֹוָלם ָוֶעד.

ַבר ָעַלי  י ֵכן ַחְסּדֹו ּגָ ָנה, ְוַאף ַעל ּפִ גֹו ִנּדָ ת רּוִחי ּבְ ִרּיַ א ְמֹאד ִאְתּכְ ְדּכֶ ֱאָנח ְוַהּנִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּנֶ ּדִ

ָך ְוכּו'. ַחְסּדֶ ְמָחה ּבְ ְמָחה ָאִגיָלה ְוֶאׂשְ ׂשֹון ְוׂשִ ַחְסּדֹו ַלֲהֹפְך ַהּכֹל ְלׂשָ ק ּבְ ְוָעֵלינּו, ַוֲאִני ִמְתַחּזֵ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ָרט ּוְפָרט  ל ּפְ י ַעל ּכָ ם ַעל ֶזה, ּכִ ֶרַגע ַהּזֹאת ֵהִביאּו ִלי ַהֲחָפִצים. טֹוב ְלהֹודֹות ַלה' ּגַ ּבָ
ִעּתֹו.  ה ָיֶפה ּבְ י ֶאת ַהּכֹל ָעׂשָ מֹוֲעדֹו ּוִבְזַמּנֹו, ּכִ א ּבְ ְצִריִכין ְלהֹודֹות ַלה'. ְוַהּכֹל ּבָ

ה ֲאִני ּכֹוֵסף  ּמָ ה ֵמֵאֶליָך ָיַדְעּתָ ּכַ ְפָרִטּיּות. ְוִהּנֵ ָבר ּבִ ל ּדָ יַח ַעל ּכָ ּגִ ׁשְ ּמַ י ה' ׁשֶ ְדלּו ַמֲעׂשֵ ַמה ּגָ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ י ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר, ַהּשׁ דֹוָלה ִמיִדיִדי ַרּבִ ה אֹו ּגְ ֹמַע ֵאיֶזה ְיִדיָעה ְקַטּנָ ּתֹוֵקק ִלׁשְ ּוִמׁשְ

ְמֵהָרה.  לֹום  ְלׁשָ ֵאֵלינּו  ְוָיׁשּוב  ַרְך,  ִיְתּבָ ָפָניו  ִמּלְ טֹוָבה  ֵעָצה  ּבְ ֵנהּו  ִויַתּקְ לֹום  ְלׁשָ יֹוִליֵכהּו 

ה  ְזִריזּות, ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ְוַאּתָ ה ּתֹוִדיַע ִלי ּבִ ְכָתב ּוְבַעל ּפֶ ֶזה ּבִ ַמע ּבָ ׁשְ ר ּתִ ל ֲאׁשֶ אי ּכָ ּוְבַוּדַ

ה ה'  ָך יֹוָמם ְיַצּוֶ ֵענּו ַבּבֶֹקר ַחְסּדֶ ּבְ ָבר ָסמּוְך ְלאֹור ַהּיֹום, ׂשַ ה ּכְ לֹום. ַעּתָ לֹום ּוֵביְתָך ׁשָ ׁשָ

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ְוַגם  ה,  ַהְרּבֵ ְלָך  י  ַתְבּתִ ּכָ ָבר  ּכְ ַאְך  ְלָך,  ִלְכּתֹב  ים  ִמּלִ ָמֵלא  י  ִלּבִ ְוכּו';  ַחְסּדֹו 

ִני  ַחּנַ ה ׁשֶ ים ּוַבּמֶ דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ ה ִלְלֹמד ּוֶלֱהגֹות ּבִ ֶדה. ְוַתְרּבֶ ֵני ַהּשָׂ ְרצֹונֹו ַעל ּפְ ְלַהֲאִריְך ּכִ

ַחר אֹוֶרָך ְוכּו'. ַ ּשׁ ַקע ּכַ ָך. ָאז ִיּבָ ה ַנְפׁשְ ַחּיֶ ֶהם ּתְ ֶהם, ּבָ ׁש ּוְלָבֵאר ּבָ ה' ְלַחּדֵ

שעב

מֹות תר"ב ִטיָרהִוויֶצא. ם, יֹום א' ׁשְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ת  ּבַ ם ַעל ׁשַ י ּפֹה ּגַ ְבּתִ ְתַעּכַ ּנִ ׁש, ּוֵמֵאת ה' ָהְיָתה ׁשֶ ּגַ ת ַוּיִ ָרׁשַ ת קֶֹדׁש ּפָ ּבַ אִתי ְלֹפה ַעל ׁשַ ּבָ
ם  ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ בּוַע זֹאת ֲאִני ֵמִכין ַעְצִמי ָלׁשּוב ְלאּוִמין ּבְ ת ַוְיִחי ֶהָעַבר. ּוְבׁשָ ָרׁשַ ּפָ

ָעֵלינּו  א  ַהּבָ ָבט  ׁשְ ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ֶעֶרב  ַעד  ם  ׁשָ ְלִהְתַמְהֵמּה  נֹוָטה  י  ְעּתִ ּדַ ה  ְוַעּתָ ַרְך.  ִיְתּבָ

מֹו.  ֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ׁשְ ְנֵחִני ְבַמְעּגְ ּיַ לּויֹות ַלה' ׁשֶ ְלטֹוָבה, ְוָאז ֶאְרֶאה ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג. ְוֵעיַני ּתְ

ה  ֵברּור. ְוִהּנֵ עהִרין, ֲאָבל ֵאיִני יֹוֵדַע ֲעַדִין ֲעַצת ה' ּבְ ע ָאז ֵמאּוִמין ִלְטׁשֶ ֶאּסַ ְוָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ

י  ה ִליִדיִדי ַרּבִ ַצּוֶ ּתְ י ׁשֶ ל ֶזה. ְוַדְעּתִ י ְלהֹוִדיֲעָך ּכָ ָתב ֶזה, ָאַמְרּתִ ה ִהְזִמין ִלי ה' מֹוֵסר ּכְ ַעּתָ

ָעָמיו ָלבֹוא ְלאּוַמאן ַעל ֶעֶרב רֹאׁש  ֶרְך ּפְ ים ַלּדֶ ׂשִ ּיָ ְרּכֹו, ׁשֶ ָסמּוְך ִמּדַ א ּבְ ּבָ ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר ׁשֶ
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ּיּוַכל ָלבֹוא  ֹאֶפן ׁשֶ ָתב ֶזה ּבְ ְראֹות ּכְ ֶכף ּכִ ים ַעְצמֹו ְלָזֵרז ַעְצמֹו ּתֵ ְקּדִ ּיַ ָבט. ְוטֹוב ׁשֶ ֹחֶדׁש ׁשְ

ל ֵסֶדר ְנִסיָעתֹו ְוכּו'. ְוַעל ְיֵדי ֶזה  ִנים ּכָ ִנים ֶאל ּפָ ר ּפָ ַסּפֵ ּיְ ֵדי ׁשֶ ֵאיֶזה ָיִמים קֶֹדם ְלאּוַמאן, ּכְ

בֹוא ֵאַלי  ּיָ לֹא ֶזה, ֲאִני ּכֹוֵסף ְמֹאד ׁשֶ י ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג. ְועֹוד ּבְ ַנְפׁשִ ית ֵעצֹות ּבְ ֵאַדע ֵאיְך ְלָהׁשִ

ל  יָך ַהּיֹום ּכָ ן הֹוַדְעּתִ ה ֵמָהֵעֶסק ַוֲעַצת ה' ִהיא ָתקּום. ַעל ּכֵ ר ִעּמֹו ַהְרּבֵ ֵדי ְלַדּבֵ "ל, ּכְ ּנַ ּכַ

י  ּכִ ֵעיַני,  ַעל  ַחת  ֻמּנַ ָנה  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ ה  ַעּתָ ְנִחיָצִתי  ּוְלֹגֶדל  "ל.  ּנַ ּכַ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ם  ְיַקּיֵ אי  ּוְבַוּדַ ֶזה. 

ֵמֵעת  ָעֵלינּו  ָעְברּו  ׁשֶ נֹוָראֹות  ּיֹות  ַמֲעׂשִ ֶהָעַבר  ְיָלה  ּלַ ּבַ ה  ַהְרּבֵ ְרנּו  ּבַ ּדִ ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ

ָלל. ַנאי ְלַהֲאִריְך ּכְ ן ֵאין ּפְ ִהְתָקְרבּוֵתינּו ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְוכּו', ַעל ּכֵ

ה ִליׁשּוָעה. זֹון ּוְמַצּפֶ ִחּפָ ְבֵרי ָאִביָך ַהּכֹוֵתב ּבְ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

"ל. ּנַ ַרְך ְיִביֲאָך ְמֵהָרה ְלאּוַמאן ּכַ ם ִיְתּבָ ֵ לֹום, ַהּשׁ ִריְך ַמְתָייְך ְלׁשָ "ל ּבְ י ַנְחָמן ַהּנַ לֹום ִליִדיִדי ַרּבִ ְוׁשָ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

שעג

ַרְך, יֹום ג' ָוֵאָרא תר"ב אּוַמאן. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִגיד ְוכּו' מֹוֵרנּו  ִתיק ַהּנָ ִני ַהּוָ י ּוְלָבִבי ָהַרּבָ ָמחֹות ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ְיִדיד ַנְפׁשִ ָרכֹות ְוׂשַבע ׂשְ ַרב ּבְ

לֹום ְוָכל  ים ְוׁשָ ְחֶיה, ּוְלֵביתֹו ָנֲאָוה קֶֹדׁש, ּוְליֹוְצֵאי ֲחָלָציו ַהְיָקִרים, ַחּיִ ּיִ ער ׁשֶ ָהַרב ַאְבָרָהם ּבֶ

ן ְיִהי ָרצֹון. טּוב, ָאֵמן ּכֵ

ה.  ת ֲחֻנּכָ ּבַ י ּפֹה ַעל ׁשַ ְבּתִ ְסֵלו, ְוִנְתַעּכַ אִתי ְלֹפה אּוַמאן קֶֹדם רֹאׁש ֹחֶדׁש ּכִ י ּבָ ע ְיִדיִדי ּכִ ּדַ
ֶפׁש,  ין ֶאת ַהּנֶ ים ַהְמַחּיִ ּיִ ְבֵרי ּתֹוָרה ֲאִמּתִ ְרנּו ּדִ ה ָלֵאל ָהיּו ּפֹה ְקָצת אֹוְרִחים, ְוִדּבַ ּוְתִהּלָ

ִבי ַעל ְיֵדי  י ְלָך ִמְכּתָ ַלְחּתִ ְרצֹונֹו ַהּטֹוב ָאֵמן. ּוְכָבר ׁשָ ֵלמּות ּכִ ׁשְ ָמם ּבִ נּו ְלַקּיְ ַרְך ְיַזּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ְחֶיה  ּיִ י ִאיִציק ׁשֶ ד ִלְבִני ַרּבִ ק ִמּיָ ַסּלֵ ּתְ י אֹוְתָך ׁשֶ ם ֵזַרְזּתִ ֲאִריכּות, ְוׁשָ עהִרין ּבַ ׁשֶ י ֵליּב ִמּטְ ַרּבִ

י ֲעַדִין לֹא  ָבַרי, ַאְך ָאנִֹכי ֵאיִני יֹוֵדַע ֲעַדִין, ּכִ ְמּתָ ּדְ ָבר ִקּיַ ָתם ּכְ י ִמן ַהּסְ ֶמן; ּוְלַדְעּתִ ֶ ַעד ַהּשׁ ּבְ

ה  יֹום זֹאת ֲחֻנּכָ ּבְ י  ה ָנַסְעּתִ ת ֲחֻנּכָ ּבַ ֶכף ַאַחר ׁשַ י ּתֵ ּכִ "ל.  ִני ַהּנַ ְיִדיָעה ַעל ֶזה ִמּבְ י  ְלּתִ ִקּבַ

ת ַוְיִחי. ְותֹוָדה  ׁש ּוָפָרׁשַ ּגַ ת ַוּיִ ָרׁשַ ת ּפָ ּבַ ַהְינּו ׁשַ ִתים ּדְ ּבָ י ׁשַ ּתֵ ם ׁשְ י ׁשָ ְבּתִ ְלִטיָרהִוויֶצע, ְוִנְתַעּכַ

ְדָבִרים  נּו ַז"ל ּבִ ל ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ תֹוָרתֹו ׁשֶ יחֹות ְקדֹוׁשֹות ּבְ ִעְסֵקי ׂשִ ם ּבְ ָלֵאל ָעַסְקנּו ׁשָ
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ם ֶאת  א ִלּבָ ל ָהעֹוָלם ָנׂשָ ְמַעט ּכָ ּכִ ם ְמֹאד ַעד ׁשֶ ֵמִחים ׁשָ ים ְמֹאד, ְוָהִיינּו ׂשְ ִנְפָלִאים ַוֲחָדׁשִ

ָבר  ר ּכְ ֲאׁשֶ ֹמַח ּכַ ה ִלׂשְ ּמֶ ִתים. ְותֹוָדה ָלֵאל ֵיׁש ָלנּו ּבַ ּבָ ַ י ַהּשׁ ּתֵ ׁשְ ה ּבִ ם ַהְרּבֵ ַרְגָלם ְוָרַקְדנּו ׁשָ

ר ַחּיּוֵתנּו  י ִעּקַ ָבר ֵריק הּוא, ּכִ י לֹא ּדָ ָכל יֹום ּכִ ֶזה. ֲאָבל ְצִריִכין ַלֲחזֹר זֹאת ּבְ ה ּבָ ְרנּו ַהְרּבֵ ּבַ ּדִ

ִכינּו ַעל  ּזָ ת ּתֹוָרתֹו ׁשֶ ַ ְקֻדּשׁ ָכל ֵעת ּבִ ֶזה, ְלַהֲחיֹות ַעְצֵמנּו ּבְ לּוי ּבָ ת ַיֲהדּוֵתנּו ּתָ ַ ְצִחי ּוְקֻדּשׁ ַהּנִ

קֹום  ל ֶאָחד ִמּמָ ַרְך ּכָ ר ֵקְרָבנּו ֵאָליו ִיְתּבָ נּו ַז"ל, אֹור ָהאֹורֹות ֲאׁשֶ ְיֵדי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

ֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו  א ָלֶנַצח. ַאׁשְ ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ נּו הּוא מֹוֵרנּו ּבָ הּוא. ְוהּוא ַרּבֵ ׁשֶ

ים ֶאל  ְזּכֹר ַעְצְמָך ְוָתׂשִ ה ּתִ יר. ְוַאּתָ ַמְזּכִ אִתי ּכְ ֶזה, ַרק ּבָ ה ְלַהֲאִריְך ּבָ ַנאי ַעּתָ ְוכּו'. ְוֵאין ּפְ

נּו ַעד ֵאין ֵחֶקר  ַרְך ִעּמָ ָבר, ְוָתִבין ֵמָרחֹוק ִנְפָלאֹות ֲחָסָדיו ִיְתּבָ ַמְעּתָ ּכְ ר ׁשָ ָך ֶאת ֲאׁשֶ ִלּבְ

ה ֵאין  ם ַעּתָ י ּגַ לּו, ּכִ ּדֹורֹות ַהּלָ ם ּבַ נּו ּגַ ר לֹא ָעַזב ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו ֵמִעּמָ רּוְך ה' ֲאׁשֶ ר. ּבָ ּוִמְסּפָ

סּוק ַנַחל נֹוֵבַע ְוכּו'. ְמבָֹאר ַעל ּפָ ָאָרתֹו ְוכּו', ּכַ ַהּדֹור ָיתֹום ַעל ְיֵדי ַהׁשְ

ַחְסּדֹו  ב ּפֹה ּבְ י ְלִהְתַעּכֵ י ְלֹפה אּוַמאן, ּוְבַדְעּתִ מֹות ֶהָעַבר ָחַזְרּתִ ת ׁשְ ָרׁשַ יֹום ד' ּפָ ְוִהּנֵה ּבְ
י  ִדיֵדנּו ַרּבִ ּיְ עּו ׁשֶ ה ּדְ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ְוַעּתָ ָבט ַהּבָ ַרְך ַעד ֶעֶרב רֹאׁש ֹחֶדׁש ׁשְ ִיְתּבָ

ְלֵביתֹו  לֹום  ׁשָ ּבְ א  ּבָ ָבר  ּכְ ִעְסֵקנּו  ּבְ ַהֹחֶרף  ת  ְתִחּלַ ּבִ יו  ַלְחּתִ ׁשְ ר  ֲאׁשֶ יֶנער  טּוְלְטׁשִ ַנְחָמן 

בֹוא ְלֹפה ִאם ִיְרֶצה  ּיָ ה ֶהָעַבר ַאְך ֲעַדִין לֹא ְרִאיִתיו. ְוָקרֹוב ׁשֶ ת ֲחֻנּכָ ּבָ ין ַעל ׁשַ ְלטּוְלְטׁשִ

ְחֶיה,  ּיִ ִני ׁשֶ ב ִמּבְ י ִמְכּתָ ְלּתִ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ַאְך ִקּבַ ָבט ַהּבָ ם ַעל ֶעֶרב רֹאׁש ֹחֶדׁש ׁשְ ֵ ַהּשׁ

ִתים,  ּבָ י ׁשַ ּתֵ ם ׁשְ ַבת ׁשָ ה, ְוׁשָ ְמָחה ַרּבָ דֹול ְמֹאד ּוְבׂשִ ָכבֹוד ּגָ ם ּבְ ל ׁשָ ה ְלֵאל ַחי ִנְתַקּבֵ ִהּלָ ּתְ ׁשֶ

ר  בּוהּו. ְוִזּמֵ ִחּבְ ה ׁשֶ ת ּוְבֹחל, ֻהְכַרח ִלְסעֹד ֵאֶצל ִאיׁש ַאֵחר ֵמרֹב ַהִחּבָ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ּוְבָכל ְסֻעּדָ

ּגּון  ַהּנִ ִלְפֵניֶהם  ר  ִזּמֵ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַאַחת  ַעם  ּפַ ׁשֶ ַעד  ְמֹאד,  לּו  ְוִנְתַקּבְ נּו,  ּלָ ׁשֶ ּגּוִנים  ַהּנִ ִלְפֵניֶהם 

ּלֹו.  ּכֻ ַהּיֹום  ל  ּכָ ְוָרְקדּו ִעּמֹו  נּו ַז"ל,  ְוַרּבֵ ל ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו  ָתא ׁשֶ ר ִלְסֻעּדָ ל ֲאַסּדֵ דֹוׁש ׁשֶ ַהּקָ

רּו, ַרק ָמעֹות  ָבר ִנְמּכְ ְפֵרי ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ּכְ דֹוָלה, ְוַהּסִ תֹו ַהּגְ ָ ֻדּשׁ ה ִמּקְ ֶהם ַהְרּבֵ ר ִעּמָ ְוִדּבֵ

י ָלֶכם זֹאת ְלַמַען  ם. ְוָכַתְבּתִ ֵ ר ָלֶכם ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ר ֲאַסּפֵ ֲאׁשֶ ְקָוה ְלהֹוִציא ֵמֶהם, ּכַ ֵאין ּתִ

ְפלּוֵתנּו ּוִבְזיֹוֵננּו ַעד ֶלָעָפר, ֱאֶמת  עֶֹצם ׁשִ ה ּבְ ַבר ֱאלֵֹקינּו ָיקּום ְלעֹוָלם. ְוַגם ַעּתָ י ּדְ ַעת ּכִ ּדַ

ָאמּור "ְוֹאַרח  ְקֵצה ָהעֹוָלם ְלֵמָרחֹוק ְמֹאד, ּכָ תֹו ֵמִאיר ּבִ ָ ְצַמח ְואֹור ּתֹוָרתֹו ּוְקֻדּשׁ ֵמֶאֶרץ ּתִ

ת ְוָעָליו ָיִציץ ִנְזרֹו". יׁש ּבֹשֶׁ ם "אֹוְיָביו ַאְלּבִ ֻקּיַ ּיְ אֹור נַֹגּה" ְוכּו' ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה ׁשֶ יִקים ּכְ ַצּדִ

ִלי  לַֹח  ִלׁשְ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָיִאיר  ֵנרֹו  א  ַאּבָ י  ַרּבִ ְיִדיִדי  ְוֶאת  אֹוְתָך  י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ֶ ּשׁ ַמה  ִעְנַין  ּבְ ם  ּגַ
י  ַרּבִ ִני  ִמּבְ ׁשּוָבה  ּתְ ׁשּום  י  ְלּתִ ִקּבַ ֲעַדִין לֹא  ם,  ֵמִאּתָ ֵהן  לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ֵמַאְנׁשֵ ֵהן  ָמעֹות, 

ם  ַדְרּכָ ם ֵאיֶזה ַסְך ֵאַלי, ּכְ ַלח ֵמִאּתָ ָבר ִנׁשְ אי ּכְ ַוּדַ י ּבְ ּבּוַרי; ּוְלַדְעּתִ מּו ּדִ ָבר ִקּיְ ִאיִציק ִאם ּכְ

מּו  ֳעָלם ְוכּו', ַאְך ִאם ֲעַדִין לֹא ִקּיְ ם ה' ּפָ ּלֵ ָכל עֹז, ְיׁשַ ָבַרי ּוְלָעְזֵרִני ּבְ ם ּדְ ִמיד ְלַקּיֵ ַהּטֹוב ּתָ
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ק  ב ֶזה. ֵהן ְלַסּלֵ ב ַהּקֹוֵדם ּוְבִמְכּתָ ְכּתָ ּמִ ָכל ָהָאמּור ּבַ ם ַהּכֹל ּכְ ָזְרזּו ְלַקּיֵ ּיְ ָבַרי, ָנא ְמֹאד ׁשֶ ּדְ

י ֲאִני  ָעה ְצִריָכה ְלָכְך ְמֹאד. ּכִ ָ י ַהּשׁ ָראּוי, ּכִ לַֹח ִלי ּכָ ֵלמּות, ֵהן ִלׁשְ ׁשְ ֶמן ּבִ ֶ ַעד ַהּשׁ ד ּבְ ִמּיָ

ה  ּפֹה ֵאין ִלי ׁשּום ַהְכָנָסה. ְוַההֹוָצָאה ְמֻרּבָ ים, ְוָידּוַע ָלֶהם ׁשֶ ֵני ֳחָדׁשִ ְ ב ּפֹה ֶזה יֹוֵתר ִמּשׁ יֹוׁשֵ

ֵביִתי, ְוֵהם  ּבְ ה ׁשֶ ַבד ַההֹוָצָאה ַהְמֻרּבָ ם ּפֹה, ַעל ֵעִצים ְוֵנרֹות, ְוֶלֶחם ֶלֱאכֹל ְוכּו', ִמּלְ ְמֹאד ּגַ

ַפְרָנָסִתי  ּבְ ְסִמיָכִתי  ר  ִעּקַ ה  ְוַעּתָ ְלֵביִתי.  ֶטֶרף  לַֹח  ִלׁשְ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ֵאַלי  ָבם  ִמְכּתָ ּבְ צֹוֲעִקים 

ּה הּוא  ֻכּלָ ּה ּכְ ִמּיּות ֻרּבָ ַגׁשְ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ב ַהּשׁ ַסּבֵ ּמְ ה ׁשֶ ּבָ ַרְך ְלַבד, ַאְך ַהּסִ ם ִיְתּבָ ֵ הּוא ַעל ַהּשׁ

ּגֶֹדל  ִבינּו  ּתָ ּוֵמֲאֵליֶכם  ֶיְדֶכם.  ַעל  ְזכּות  ל  ְמַגְלּגֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ ְוֵרַעי,  אֹוֲהַבי  ֲעֵליֶכם 

ִיְהֶיה  ָכָרם  ּוׂשְ ד,  ָבַרי ִמּיָ ּדְ מּו  ַקּיְ ּיְ ׁשֶ י ֲחָזָקה  ּכִ ֶזה,  ּבָ ְוֵאין ְלַהֲאִריְך  ְצָוה ְלַהֲחִזיֵקִני ְוכּו'.  ַהּמִ

ַקְרָנם  ָירּום  ַוה'  ַז"ל.  הּוא  הֹוָרנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַהּקֶֹדׁש  ֶדֶרְך  ּבְ ֵליֵלְך  ְוִיְזּכּו  א,  ּוַבּבָ ֶזה  ּבָ ם  ִאּתָ

ֵבק  ּדָ ָוֶנֶפׁש אֹוֵהב  ם  ַנְפׁשָ ּכְ ֲאלֹוֵתיֶהם ְלטֹוָבה.  ִמׁשְ ל  ּכָ א  ִויַמּלֵ ִיְפנּו,  ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּבְ ְוַיְצִליֵחם 

ֲעָדם. יר ּבַ ִמים ּוַמְעּתִ ל ַהּיָ לֹוָמם ְוטֹוָבָתם ּכָ ֵמָאח ּדֹוֵרׁש ׁשְ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

י ַנְחָמן  ר ִעם ַרּבִ ֲאַדּבֵ ָלל ַעד ׁשֶ ה ּכְ ר ִלְכּתֹב ַעּתָ א ִאי ֶאְפׁשָ ְואֹודֹות ִעְסֵקנּו, ַעל ְלַהּבָ
ָבם נּוַכל ַלֲעסֹק  ְכּתָ ִמּמִ ָמע  ׁשְ ַהּנִ ִפי  ּכְ י  ּכִ ִנים.  ּפָ ִנים ֶאל  ּפָ "ל  ַהּנַ יֶנער  טּוְלְטׁשִ

בֹות  י ַרּבֹות ַמֲחׁשָ י, ּכִ ְבּתִ ָחׁשַ ֶ ה ּשׁ ֹאֶפן ַאַחר ְלַגְמֵרי ִמּמַ ַרְך, ַאְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ֶזה ּבְ ּבָ

ָקָצר  ַמן  ַהּזְ י  ּכִ "ל,  ַהּנַ ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ם  ְלַקּיֵ ה  ׁשָ ּקָ ּבַ ּבַ י  ַפְלּתִ ּכָ ַוֲעַצת ה' ִהיא ָתקּום.  ִאיׁש  ֵלב  ּבְ

ָכל יֹום. ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ה ּבְ ְוַההֹוָצָאה ְמֻרּבָ

י ְלָך  ַלְחּתִ ָבר ׁשָ יֶלי ֵנרֹו ָיִאיר. ּכְ י ַאּבֶ ִגיד ַרּבִ ִתיק ַהּנָ ִני ַהּוָ י ָהַרּבָ ַנְפׁשִ לֹום ַרב ִליִדיִדי ּכְ ְוׁשָ
ה  ִדְבֵרי ֱאֶמת ַעּתָ ָבַרי. ּוְלַהֲאִריְך ּבְ ם ּדְ "ל, ָנא ְלַקּיֵ י ֵליּב ַהּנַ ִבי ַעל ְיֵדי ַרּבִ ִמְכּתָ

לֹוֵמנּו.  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ּוְלָכל  ֵאֶליָך  ם  ּגַ ְוֶנֱאַמר  ְלַמְעָלה,  ְקָצת  ֶאְתֶכם  י  ְרּתִ ִהְזּכַ ּוְכָבר  ַנאי,  ּפְ ֵאין 

דֹול ה'  י ּגָ עֹוֵבר ָעָליו, ּכִ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ָכל ֵעת ּבְ ק ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ְעּתֹו ֵאיְך ְלַחּזֵ יל ָיִבין ִמּדַ ּכִ ׂשְ ְוַהּמַ

ַרְך ַעד ֵאין  ת ֲחָסָדיו ִיְתּבָ ֻדּלַ ֹמַע ּגְ ר ָזִכינּו ִלׁשְ ֲאׁשֶ יִקים ְמֹאד. ּכַ ּדִ ל ְמֹאד, ּוְגדֹוִלים ַהּצַ ּוְמֻהּלָ

א ָלֶנַצח. ֶזה ּוַבּבָ ע ּבָ יק ִלְבָרָכה ּוָבֶהם עֹוָלם נֹוׁשָ נּו ֵזֶכר ַצּדִ ֵקץ, ַעל ְיֵדי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

"ל. ָנָתן ַהּנַ
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שעד

ֶרְסֶלב. ם, יֹום ג' ִיְתרֹו תר"ב ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִגיד ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ַאְבָרָהם  ִתיק ַהּנָ ִני ַהּוָ י ּוְלָבִבי ָהַרּבָ לֹום ּוְבָרָכה ִלְכבֹוד ְיִדיד ַנְפׁשִ ַרב ׁשָ

לֹום  ים ְוׁשָ לֹוֵמנּו ַהְיָקִרים ַחּיִ י ׁשְ ְחיּו, ּוְלָכל ַאְנׁשֵ ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ַהְיָקִרים ׁשֶ ְחֶיה, ִעם ּכָ ּיִ ער ׁשֶ ּבֶ
ְוָכל טּוב.

ּוָמָצאִתי  ו',  ְליֹום  אֹור  ָעַבר  ׁשֶ יָרה  ׁשִ ת  ּבַ ׁשַ ַעל  לֹום  ְלׁשָ ְלֵביִתי  אִתי  ּבָ י  ּכִ ְיִדיַדי  עּו  ּדְ
ֲעַמִים  מּוֵאל ְיִדיִדי ֵנרֹו ָיִאיר ּוְקָראִתים ֵהיֵטב ּפַ י ׁשְ ַרּבִ א ּבְ י ַאּבָ ב ַרּבִ ְבָך ּוִמְכּתַ ִמְכּתָ

י  ב ִעּמִ י ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו ֵאיְך הּוא ְמַסּבֵ י ָרִאיִתי ַמֲעׂשֵ ּתֹוֵמם. ּכִ י ַמְרִעיד ּוִמׁשְ לֹשׁ, ְוָעַמְדּתִ ְוׁשָ

ֱאֶמת  י ּבֶ ְמַעט. ּכִ ר ָלֶכם ְמַעט ּדִ בֹוָתיו. ַוֲאַסּפֵ י ה' ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחׁשְ דֹוִלים ַמֲעׂשֵ ֶכם. ּגְ ְוִעּמָ

בֹות  ָעַמי ִלְנסַֹע ֲאֵליֶכם, ַאְך ַרּבֹות ַמֲחׁשָ ֶרְך ּפְ ים ַלּדֶ ָעִמים, ָלׂשִ ה ּפְ ּמָ אּוַמאן ּכַ י ּבְ ַדְעּתִ ָהָיה ּבְ

ּלֹא ָהָיה ִלי  ה. ְוַגם ׁשֶ ב אֹוִתי ַהְרּבֵ ֶרְך ִעּכֵ ֵלב ִאיׁש ַוֲעַצת ה' ִהיא ָתקּום ְוַגם ִקְלקּול ַהּדֶ ּבְ

ֶרְך  לּו עֹוְמִדים ַעל ַהּדֶ ים ַהּלָ ַרת ַמֲעַבר[. ּוָבִעּתִ יֶלעט ]ַאׁשְ ְהֶיה לֹו ּבִ ּיִ ׁש אֹוִתי ׁשֶ ּמֵ ִאיׁש ְלׁשַ

י ֵכן  יֶלעט. ַאְך ַאף ַעל ּפִ ִלי ּבִ ר ִלְנסַֹע ּבְ יֶלעט, ְוִאי ֶאְפׁשָ ה, ְוׁשֹוֲאִלים ַעל ּבִ ׁשֹוְמִרים ַהְרּבֵ

ִלְנסַֹע. ֲאָבל  ֵאיְך  ְחּבּולֹות  ּתַ ָהִייִתי מֹוֵצא  אי  ַוּדַ ּבְ ְבֶכם ְלאּוַמאן,  ִמְכּתַ ִלי  יַע  ַמּגִ ִאם ָהָיה 

ְמָצאִתים  ְוָאז  יִתי,  ְלּבֵ ּבֹוִאי  ַעד  ְלאּוַמאן  ֵביֶכם  ִמְכּתְ ֵאַלי  יעּו  ִהּגִ ּלֹא  ׁשֶ ָהְיָתה  ה'  ֵמֵאת 

ָאבֹוא,  ָכל יֹום ׁשֶ ים ּבְ ֵביִתי ָהיּו ְמַצּפִ י ּבְ בּועֹות; ּכִ ה ׁשָ לׁשָ ְ ם יֹוֵתר ִמּשׁ ִחים ׁשָ ָהיּו ֻמּנָ ֵביִתי ׁשֶ ּבְ

יֹום  ְנִסיָעִתי ְלִטיָרהִוויֶצע ּבְ ין ּבִ י ַנְחָמן ְלטּוְלְטׁשִ ַתב ְיִדיֵדנּו ַרּבִ י, ְוֵכן ּכָ ְעּתִ ן ָהָיה ּדַ ּוֶבֱאֶמת ּכֵ

ת  ּבָ ׁשַ ַעל  ם  ׁשָ י  ְבּתִ ִנְתַעּכַ ִטיְרָהִוויֶצע,  ּבְ ְהיֹוִתי  ּבִ ַאְך  ְלֵביִתי.  ָאׁשּוב  ָסמּוְך  ּבְ ׁשֶ ׁש,  ּגַ ַוּיִ ד' 

לֹוֵמנּו ְמֹאד ְמֹאד  י ׁשְ ׁשּוַקת ַאְנׁשֵ ר ֵמעֶֹצם ּתְ ֶרְך ְמֹאד, ְוָהִעּקָ ה. ְקָצת ֵמֲחַמת ִקְלקּול ַהּדֶ ִנּיָ ׁשְ

י  ִנְמַלְכּתִ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְוכּו'.  ַהּנֹוְבִעים  ים  ַחּיִ ֱאלִֹקים  ְבֵרי  ּדִ ר  ְלַדּבֵ עֹוד,  ֶהם  ִעּמָ ְלִהְתַוֵעד 

אְסט,  ִעְנַין ַהּפָ דֹול ּבְ ָבט. ְוַגם ָהָיה ִעּכּוב ּגָ אּוַמאן עֹוד, ַעד ֶעֶרב רֹאׁש ֹחֶדׁש ׁשְ ב ּבְ ְלִהְתַעּכֵ

ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ָביו,  ִמְכּתָ ּוָפַתח  ָיִאיר,  ֵנרֹו  ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ֶנֶגד  ע  ׁשַ ּפָ ר[  ּוָ ַהּדַ ]ׁשֶ ִטיְלַיאן  אׂשְ ַהּפָ ׁשֶ

ִבים  ְכּתָ ּלֹא ָהְלכּו ַהּמִ בּועֹות ׁשֶ ֵני ׁשָ ֶעֶרְך ׁשְ ב ּבְ לַֹח עֹוד ְלָידֹו. ְוִנְתַעּכֵ ִני ִלְבִלי ִלׁשְ ב ּבְ ִנְתַעּכֵ

ּוָבִאים  ָבר ְלַקְדמּותֹו  ַהּדָ ָבר ָחַזר  ּכְ ה  י ַעּתָ ּכִ ָחה ֵמֵאת ה',  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ְוַהּכֹל  ֶדר.  ּסֵ ּכַ ְלאּוַמאן 

בּו  ְתַעּכְ ּנִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ב  ִסּבֵ ה  ֵאּלֶ ל  ּכָ ַעל  ֵהן  ּוִבְזַמּנֹו.  מֹוֲעדֹו  ּבְ ִלי  ַנְפּתָ י  ְלַרּבִ רֹות  ָהִאּגְ

ּיֹום ו' ֶהָעַבר. אּו ְלָיִדי ַעד ּבֹוִאי ְלֵביִתי ּבַ ֵביֶהם ְולֹא ּבָ ִמְכּתְ

ָבר הּוא ָסמּוְך ְלפּוִרים  ה, ְוַגם ּכְ ֵאּלֶ ְקִרירּות ּכָ י ּכַֹח ִלְנסַֹע ּבִ אי ֵאין ּבִ ַוּדַ יִתי ּבְ ה ִמּבֵ ְוַעּתָ
נּועֹוַתי,  ּתְ ָכל  ּבְ ְלַבד  ַרְך  ִיְתּבָ ָעָליו  סֹוֵמְך  ֲאִני  י  ּכִ יֹוֵדַע  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ּוְלֶפַסח. 
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ֹמַע  ים ִלׁשְ ׁשִ לֹוֵמנּו ַהֲחֵרִדים ִלְדַבר ה' ַהְמַבּקְ י ׁשְ ִעְנַין ְנִסיעֹוַתי ְוַהְנָהָגִתי ִעם ַאְנׁשֵ ּוִבְפָרט ּבְ

י  ָאׁשּוב ְלֵביִתי, ּכִ ְעּגּוִעים ֲעצּוִמים ְמֹאד ׁשֶ ם ּפֹה ָהָיה ָלֶהם ּגַ ְבֵרי ֱאֶמת ְוכּו'. ּוֶבֱאֶמת ּגַ ּדִ

ִית ְמַעט,  ַהּבַ י  ְבּתִ ׁשִ ְוֶזה  ְלֵביִתי.  אִתי  ּבָ ֻסּכֹות  ְוַעל  ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ָהִייִתי  ֶהָעַבר  ִיץ  ַהּקַ ְיֵמי  ָכל  ּבְ

י לֹא ָהָיה ִלְנסַֹע ָאז. ַרק  ַדְעּתִ ם ּבְ י ּגַ ָלל, ּכִ ם ּכְ ְעּתָ ּלֹא ָעָלה ַעל ּדַ יִתי ׁשֶ י ִמּבֵ ּוִפְתֹאם ָנַסְעּתִ

ת  ּבַ ׁשַ יֵמי  ּבִ ם  ּגַ אּוַמאן  ּבְ ם  ׁשָ י  ְבּתִ ְוִנְתַעּכַ ִלְנסַֹע,  י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ב  ִסּבֵ ְתֹאם  ּפִ

ְרֵכי ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו  ֶרְך. ּוִמי ָיִבין ּדַ ּדֶ ה ּבַ ת ֲחֻנּכָ ּבַ ׁשַ י ּבְ ְבּתִ ר ֵמעֹוִדי לֹא ִנְתַעּכַ ה ֶהָעַבר. ֲאׁשֶ ֲחֻנּכָ

ֶזה  ר ּבָ ר ְלַדּבֵ נּו ָיָקר ְמֹאד ְמֹאד. ְוִאי ֶאְפׁשָ ּלָ ּבּוץ ׁשֶ י ַהּקִ נּו ַיַחד, ּכִ י ְוִעּמָ ב ִעּמִ ר הּוא ְמַסּבֵ ֲאׁשֶ

ֵפרּוׁש ְלָאִביו  ַתב ּבְ אג, ּכָ רּוִמיְנְטׁשַ ְחֶיה ִמּקְ ּיִ י ֶאְפַרִים ׁשֶ ֶדה. ְוַרּבִ ֵני ַהּשָׂ ְפָרט ַעל ּפְ ָלל, ּבִ ּכְ

בֹוא הּוא ִעם  ּיָ ה, ׁשֶ ת ֲחֻנּכָ ּבַ אּוַמאן ׁשַ ב ּבְ ֶאְתַעּכֵ ִאם ֵיַדע ׁשֶ ּבְ ִלי ֵנרֹו ָיִאיר ׁשֶ י ַנְפּתָ ְיִדיֵדנּו ַרּבִ

ים  ְמַצּפִ ְוָהִיינּו  ה.  ֲחֻנּכָ ת  ּבַ ׁשַ ַעל  ּוֶמעְדֶוועִדיְווֶקע  עהִרין  ׁשֶ ִמּטְ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ֵמַאְנׁשֵ ה  ַהְרּבֵ

א ֶאָחד ֵמֶהם. בֹואּו ְולֹא ּבָ ּיָ ׁשֶ

ל ַמה  ר ְלָבֵאר ָלֶכם ּכָ אי ִאי ֶאְפׁשָ ַוּדַ י ּבְ ה ֵאיִני יֹוֵדַע ֵמֵהיָכן ְלַהְתִחיל ִלְכּתֹב ָלֶכם. ּכִ ְוַעּתָ
ְפֵרי קֶֹדׁש ֵמֲאדֹוֵננּו  ל ַהּסִ ֶיְדֶכם ּכָ ָבר ֵיׁש ּבְ ה ָלֵאל ּכְ ִהּלָ לּו. ַאְך ּתְ ִמים ַהּלָ ּיָ ר ּבַ ְדּבַ ּנִ ֶ ּשׁ

ִפּלֹות  ַרְך. ְוַגם ַהּתְ ַחְסּדֹו ִיְתּבָ ֶהם ּבְ י ּבָ ַאְרּתִ ּבֵ ֶ ה ּשׁ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ּוְמַעט ִמּמַ מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

ֶהם, ּוֵמֶהם  ֶהם, ְוִסיב ּוְבֵלה ּבָ ֶהם ַוֲהֹפְך ּבָ ּיֹות, ֲהֹפְך ּבָ דֹוׁשֹות ְוִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ יחֹות ַהּקְ ְוַהּשִׂ

ם,  ֲעבֹוַדת ה' ִנְמָנע ִמּכֶ ַבר ֵעָצה ּבַ י ֵאין ׁשּום ּדְ ה טֹוָבה ֵמֶהם. ּכִ ֵאין ְלָך ִמּדָ זּוַע ׁשֶ לֹא ּתָ

עֹוָלם,  ּבָ ם ְמֵלִאים ֵעצֹות ְלָכל ָאָדם ׁשֶ ּלָ י ֵהם ּכֻ ים, ּכִ דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ ּלֹא ּתּוְכלּו ִלְמצֹוא ּבִ ׁשֶ

ְרנּו  ּבַ עֹוָלם. ּוְכָבר ּדִ ּבָ עֹוָלם, ּוְבָכל ִמיֵני ְיִרידֹות ׁשֶ ּבָ ָכל ִמיֵני ֲעִלּיֹות ׁשֶ א ּבְ א ְוַדְרּגָ ְרּגָ ָכל ּדַ ּבְ

ָאסּור ִלְהיֹות ָזֵקן, ְוֵהִרים קֹולֹו  ִהְזִהיר ְמֹאד ׁשֶ ֶ ם ַמה ּשׁ ֲהרּו ְלַקּיֵ ּזָ ּתִ ר ׁשֶ ֶזה. ְוָהִעּקָ ה ּבָ ַהְרּבֵ

ס  ְדּפַ ּנִ דֹול ְוָאַמר "ַאְלט ָטאר ֶמען ִניט ַזיין" ]ָאסּור ִלְהיֹות ָזֵקן[ ְוכּו', ּכַ קֹול ּגָ דֹוׁש ְוָקָרא ּבְ ַהּקָ

ָכל יֹום  ָעִמים, ְוָאְמרּו "ּבְ ה ּפְ ּמָ יחֹות ָהַר"ן נא(. ּוְכָבר ִהְזִהירּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל ַעל ֶזה ּכַ ה ְקָצת )ׂשִ ִמּזֶ

ַהּיֹום  ִאּלּו  ּכְ ֵעיֶניָך  ּבְ ּדֹוֶמה  ִיְהֶיה  יֹום  ָכל  ּבְ ָאְמרּו  ְוֵכן  ָבִרים כ"ו(,  )ּדְ ים"  ֲחָדׁשִ ּכַ ֵעיֶניָך  ּבְ ִיְהֶיה 

נּו ַז"ל ַעל ֶזה,  יֹוֵתר ְויֹוֵתר ִהְזִהיר ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ה. ַאְך ּבְ ְבִרית ְוֵכן ַהְרּבֵ ִנְכַנְסּתָ ִעּמֹו ּבִ

ׁש  ּוְלַחּדֵ ְלָהִרים  כֹול  ּיָ ׁשֶ ְמֹאד  ְמֹאד  ְונֹוָרא  ִנְפָלא  ׁשּות  ִהְתַחּדְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ִעְנָינֹו  ל  ּכָ י  ּכִ

מֹות  י רֹב ְנׁשָ ְלּגּוִלים ָעְברּו ֲעֵליֶהם ְוכּו' ּכִ ה ּגִ ָנה, ְוַכּמָ ְרדּו ְוָנְפלּו ֵמֲאָלִפים ׁשָ ּיָ ָפׁשֹות ׁשֶ ַהּנְ

יג. ַוֲאִני יֹוֵדַע  ר ְלַהּשִׂ ְלגּול ִאי ֶאְפׁשָ ָכל ּגִ ֶהם ּבְ ה ִעּמָ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ְלגּוִלים ּוַמה ּשׁ ה ֵהם ּגִ דֹורֹות ֵאּלֶ

ה  ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ל ַמה ּשׁ ְכָלִלּיּות ּוִבְפָרִטּיּות ּכָ נּו יֹוֵדַע ֵהיֵטב ּבִ ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ֱאֶמת ׁשֶ ּוַמֲאִמין ּבֶ

ה, ְוַעד ַהּסֹוף  רֹא ֱאלִֹהים ָאָדם ַעל ָהָאֶרץ ַעד ֵהּנָ ָכל ּדֹור ָודֹור, ִמּיֹום ּבְ ָפׁשֹות ּבְ ל ַהּנְ ִעם ּכָ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי שעדִמְכּתְ

<חודש>

תקלה ְּתמִֵ ֵב ת י סי ז"

לּו ֵהם  ל ֶאָחד ְוֶאָחד. ְוָכל ַהְיִדיעֹות ַהּלָ ל ּכָ ּקּוִנים ׁשֶ לקּוִלים ְוָכל ַהּתִ ל ַהּקִ ָהַאֲחרֹון, ְויֹוֵדַע ּכָ

מֹו  ּכְ ָלל,  ּכְ ָבה  ֲחׁשָ ּמַ ּבַ ִלְתּפֹס  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ֱאלֹהּות  גֹות  ַהּשָׂ יג  ִהּשִׂ י  ּכִ ָקָטן,  ָבר  ּדָ ֶאְצלֹו 

ְוַגם  יֹוַדַעת ְמֹאד,  י  ַנְפׁשִ ר,  ָלל. ָמה ֹאַמר ָמה ֲאַדּבֵ ּכְ ָך  ּבְ ִפיָסא  ּתְ ָבה  תּוב ֵלית ַמֲחׁשָ ּכָ ׁשֶ

ְמַעט  ְלַהְכִניס  ְמֹאד  ה  ָקׁשֶ ָהֲעצּוִמים,  ִנְפְלאֹוָתיו  ּבְ ָהֶאְביֹון  י  ּבִ ֵהִאיר  ׁשֶ ַהְיִדיָעה  ְמַעט 

יֹוֵתר ִנְפָלאֹות  י ּבְ נּו ְוִעּמִ ה ִעּמָ י לֹא ָתְמנּו. ּוְכָבר ָעׂשָ י ֵכן ַחְסֵדי ה' ּכִ ֲחֵבַרי. ַאְך ַאף ַעל ּפִ ּבַ

יָת  ָעׂשִ ַרּבֹות  הֹוִדיַע.  ֶ ּשׁ ַמה  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרתֹו  ִמְנִעיַמת  ּוְלַהְטִעיֵמנּו  ְלהֹוִדיֵענּו  יֹוֵתר,  ּבְ

ר. ּפֵ ָרה ָעְצמּו ִמּסַ יָדה ַוֲאַדּבֵ בֶֹתיָך ֵאֵלינּו ֵאין ֲערְֹך ֵאֶליָך ַאּגִ ה ה' ֱאלַֹהי ִנְפְלֹאֶתיָך ּוַמְחׁשְ ַאּתָ

נֹוֵתינּו ַעל  ל ׁשְ ה ּכָ ָקה. ְנַדּדֶ ן ַאַחי ְוֵרַעי ֲחֵבַרי ְוַתְלִמיַדי ְוַרּבֹוַתי ַעם ה' ִחְזקּו ְוִנְתַחּזְ ַעל ּכֵ
לּות  ַהּגָ ָעֵלינּו  ָאַרְך  ר  ֲאׁשֶ לּו  ַהּלָ ּוַבּדֹורֹות  לּו  ַהּלָ ים  ִעּתִ ּבָ ָעֵלינּו  עֹוֵבר  ׁשֶ נּו  ַנְפׁשֵ ַמר 

ָכל יֹום,  ל ֶאָחד ּבְ ר ַעל ּכָ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ֶפׁש ׁשֶ לּות ַהּנֶ ר הּוא ְמִריַרת ּגָ ַעּבּוד, ְוָהִעּקָ ִ ְך ָעֵלינּו ַהּשׁ ּוָמׁשַ

ין  ִקּדּוׁשִ ׁש ָעָליו' ְוכּו'. ְוָאְמרּו ּבְ ל ָאָדם ִמְתַחּדֵ ָכל יֹום ִיְצרֹו ׁשֶ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל 'ּבְ מֹו ׁשֶ ּכְ

ה ָעֶליָך' ְוכּו'.  ָהְרִטּיָ ל ְזַמן ׁשֶ ָך, ַאְך ּכָ ֶצר ָהָרע ּבְ ל ַהּיֵ נֹו ׁשֶ אֹו ּוַמּתָ ל ַמּשָׂ ּכָ א ׁשֶ 'ְולֹא עֹוד ֶאּלָ

א  ּשָׂ ל ַהּמַ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ ה, ׁשֶ ֶזה ַהְרּבֵ ְרנּו ּבָ ּבַ ת ֶהָעַבר ּדִ ּבָ ׁשַ י ּבְ ף כט. ּכִ ֶפֶרק א' ּדַ ם ֵהיֵטב ּבְ ן ׁשָ ַעּיֵ

ל  ְהֶיה ּכָ ּיִ ֶנְגּדֹו ׁשֶ מֹו ֵכן ָצִריְך ָהָאָדם ַלֲעׂשֹות ּכְ ֶצר ָהָרע הּוא ִעם ָהָאָדם, ּכְ ל ַהּיֵ ן ׁשֶ ּוַמּתָ

ן  יָחה ִעם ֲחֵבָריו ְוִעם ַרּבֹו, ִלּתֵ ינֹו ְלֵבין קֹונֹו, ְוׂשִ יָחה ּבֵ ה ְוׂשִ תֹוָרה ּוְתִפּלָ נֹו ַרק ּבְ אֹו ּוַמּתָ ַמּשָׂ

סּוק "ְוֵהם  ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַעל ּפָ ַבח ַהּתַ ׁשֶ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל ּבְ מֹו ׁשֶ ֵעֶסק ֶזה. ּכְ א ַרק ּבְ ְוִלּשָׂ

ִמּדֹוְך  ַרְגֵליֶהם  ִתים  ּוְמַכּתְ הֹוְלִכים  ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ַהּתַ ׁשֶ רֶֹתיָך",  ּבְ ִמּדַ א  ִיּשָׂ ְלַרְגֶלָך  ּכּו  ּתֻ

ֵהר ְמֹאד  י ְצִריִכין ִלּזָ ל ָמקֹום. ּכִ ְדָבָריו ׁשֶ ִאים ְונֹוְתִנים ּבִ קֹום ְלָמקֹום, ְוֵהם נֹוׂשְ ְלדֹוְך ּוִמּמָ

ַעְצמֹו  ַעל  ְלָהִאיר  ִסיָמן לד(,  )ּבְ ּכֲֹהִנים  ַמְמֶלֶכת  ִלי  ְהיּו  ּתִ ם  ְוַאּתֶ ּתֹוָרה  ּבַ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ם  ְלַקּיֵ

ְוֵכן  ּוֵבּה,  ּה  ִמּנֵ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ה  ֻקּדָ ַהּנְ ְלָהִאיר  קֹונֹו  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ר  ְלַדּבֵ ַהְינּו  ּדְ ְנֻקּדֹות,  לֹשׁ  ָ ַהּשׁ

ָכל ֶאָחד ַמה  ׁש ּבְ ּיֵ ֻקּדֹות טֹובֹות ׁשֶ ֶזה ַהּנְ ִאירּו ֶזה ּבָ ּיָ ֵדי ׁשֶ ַמִים, ּכְ ִיְרַאת ׁשָ ר ִעם ֲחֵברֹו ּבְ ְלַדּבֵ

ֶזה  ָלִלית ְוכּו'. ּוְצִריִכין ַלֲעסֹק ּבָ ה ַהּכְ ֻקּדָ ל ַהּנְ ר ִעם ַרּבֹו ְוכּו' ְלַקּבֵ ֲחֵברֹו, ְוֵכן ְלַדּבֵ ֵאין ּבַ ֶ ּשׁ

י חּוץ  ֶזה. ּכִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ַרק ּבָ ל ּכָ נֹו ׁשֶ אֹו ּוַמּתָ ר ַמּשָׂ ל ִעּקַ ְהֶיה ּכָ ּיִ ָכל יֹום ָויֹום, ְוׁשֶ ה ּבְ ַהְרּבֵ

ׁש. ף ֵאין ּבֹו ַמּמָ ה ַהּכֹל ֶהֶבל, ֲהֵבל ֲהָבִלים, ֶהֶבל ִנּדָ ִמּזֶ

ָכל  ָכל יֹום ָויֹום ַלֲחקֹר ּבְ ֶכם ּבְ ּלָ ִפים ׁשֶ ּתָ ֻ ִאים ַהּשׁ ּבָ ה ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ָך ֵהיֵטב ּוְרֵאה ּכַ ים ִלּבְ ְוׂשִ
ְוִאם  ק,  ִסּלֵ ְכָבר  ְוִאם  ֵמָהֲאָבִנים  ה  ִנְפּדָ ָבר  ּכְ ִאם  ֶכם.  ּלָ ׁשֶ ן  ּוַמּתָ א  ּשָׂ ַהּמַ ָרֵטי  ּפְ

ִכיָרָתם ְוכּו', ְוֵאיֶזה ִמיֵני ֲאָבִנים  ִפי ׂשְ ָבר ָעְבדּו ּכְ ָראּוי, ְוִאם ּכְ ם ּכָ ים ְמַלאְכּתָ ִנים עֹוׂשִ ָהֻאּמָ

ֶזה. ְוֵכן הּוא ּפֹה ּוְבָכל  ל ַהּיֹום חֹוֵלף ּבָ ר ּכָ ים ֲאׁשֶ ָרִטים ַרּבִ ָאר ִמיֵני ּפְ ָבר ִנְגְמרּו ְוכּו', ּוׁשְ ּכְ
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ַקל  ֲאָלִפים  ִנְלַמד  לֹא  ְוֵאיְך  ָעה,  ׁשָ י  ַחּיֵ ַרק  הּוא  ׁשֶ ן  ּוַמּתָ א  ּשָׂ ַהּמַ ִעְסֵקי  ָכל  ּבְ קֹומֹות  ַהּמְ

ְחּבּולֹות  ינֹו ְלֵבין קֹונֹו ְוִעם ֲחֵבָריו ְוכּו', ַלֲחׁשֹב ּתַ ן ּבֵ א ְוִלּתֵ ה ְצִריִכים ִלּשָׂ ה ְוַכּמָ ּמָ ָוֹחֶמר ּכַ

ְנִעימֹות  ים,  ִנְצִחּיִ ים  ַחּיִ ָהעֹוָלם,  י  ַחּיֵ ְוִלְמצֹא  ַרע  ל  ִמּכָ ֵצל  ְלִהּנָ ֵאיְך  ְוכּו'  ֵעצֹות  ׁש  ּוְלַבּקֵ

ַעְצמֹו ָיָקר ְמֹאד, ֲאִפּלּו  ֶזה ּבְ ן ּבָ א ּוַמּתָ ּשָׂ ַעְצמֹו ְוַהּמַ ה ְוַהִחּפּוׂש ּבְ ׁשָ ּקָ ר ַהּבַ יִמיְנָך ֶנַצח, ֲאׁשֶ ּבִ

ן. א ּוַמּתָ ָאר ַמּשָׂ ׁשְ ן ּבִ ֵאין ּכֵ ֶ ָלל, ַמה ּשׁ ֵאין מֹוְצִאין ּכְ ִאם ִנְדֶמה ׁשֶ

ֶהָעָרה זֹאת ְלַהֲחֵפִצים  ר ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר, ְוַדי ּבְ יַע ְוִאי ֶאְפׁשָ ֲחִרית ִהּגִ ת ׁשַ ִפּלַ ְוִהּנֵה ְזַמן ּתְ
ְפנּו,  ר ּתִ ָכל ֲאׁשֶ ְלֶכם ְוַיְצִליֲחֶכם ּבְ י ָירּום ַקְרְנֶכם ּוַמּזָ ה ְלֵאל ַחּיָ ִפּלָ ה ּתְ ֱאֶמת. ְוַעּתָ ּבֶ

ה  ֵאּלֶ ָבַרי  ּדְ ְלָכל  ֵהיֵטב  ֶכם  ִלּבְ ימּו  ׂשִ ְצִחית.  ְוַהּנִ ית  ָהֲאִמּתִ ַהְצָלָחה  ְצִליחּו  ּתַ ׁשֶ ר  ְוָהִעּקָ

ָפִרים  ּוְבַהּסְ ה  ּפֶ ּוְבַעל  ְכָתב  ּבִ יֵנינּו  ּבֵ רּו  ִנְדּבְ ָבר  ּכְ ר  ֲאׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ּוְלָכל  ְוכּו'  ַהּנֹוְבִעים 

יׁשּוָעתֹו ְוַחְסּדֹו  ָכל עֹז ּבִ ֹמַח ּבְ ה' ְוִלׂשְ ק ְלַבְבֶכם ּבַ ם ִיְצָטְרפּו ְלטֹוָבה, ְלַחּזֵ ּלָ ים, ּכֻ דֹוׁשִ ַהּקְ

ָפה  ִעים ּגֹוָרֵלנּו, ּוַמה ּיָ ֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו ּוַמה ּנָ ֶחְלקֹו. ַאׁשְ ר ָזִכינּו ִלְהיֹות ּבְ ַרְך ֲאׁשֶ ִיְתּבָ

ֵרנּו ְוכּו'. ֵתנּו ַאׁשְ ְירּוׁשָ

ֱאֶמת ָלֶנַצח. ְבֵרי אֹוַהְבֶכם ּבֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

שעה

ָבט תר"ב. ׁשְ ר ּבִ ה ָעׂשָ ָ ַרְך, יֹום ד' ֲחִמּשׁ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ל יֹוְצֵאי  ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ ים ְוָכל טּוב ַלֲאהּוִבי ּבְ לֹום ְוַחּיִ ׁשָ

ְחֶיה, ְיִהי ה' ִעּמֹו  ּיִ ִניק ְוכּו' ָדִוד ְצִבי ׁשֶ י ֲחִביִבי ַהמּוְפָלא ַהּיָ נֹו ֶנְכּדִ ְחיּו. ּוִבְפָרט ִלּבְ ּיִ ַחָלָציו ׁשֶ

ַמח  ן ָחָכם ִיׂשְ ִנים, ִויקּוַים ּבֹו ּבֶ ים טֹוִבים ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ ה ּוַמֲעׂשִ ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ַמח ּבַ ְוַיֲעֶלה ְוִיּצְ

ר ָאנּו חֹוִסים  ה ְוכּו' ַאׁשֶ ָ ֻדּשׁ ּקְ ל ָזֵקן ּדִ כַֹח ׁשֶ י ִאם ּבְ ֵני ָבִנים. לֹא ְלַמֲעֵנינּו ּכִ ָאב ַעֶטֶרת ְזֵקִנים ּבְ

ן ְיִהי ָרצֹון. ּבֹו ָאֵמן ּכֵ

ה  ָ ֶזה ַהּיֹום ֲחִמּשׁ ר ִלְפֵני ה', ּבָ ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ ים ַעל ַהּשׁ ְהיֹוֵתינּו ְמֻסּבִ ה, ּבִ י ַעּתָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ֲארּו  ִנׁשְ ּוְקָצת  ה,  ַעּתָ ֶאְצֵלנּו  אֹוְרִחים  ְקָצת  ֵיׁש  ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ ָבט.  ׁשְ ּבִ ר  ָעׂשָ

רּוְך  ִכינּו ִלְראֹות. ּבָ ּזָ י ֵעצֹות ׁשֶ ֶפר ִלּקּוּטֵ ַהּסֵ ְבָך, ּוִבְפָרט ּבְ ִמְכּתָ ַמְחנּו ּבְ ת ֶהָעַבר. ְוׂשָ ּבַ ַ ִמּשׁ

יִתי  עהִרין, ְוַלה' ִקּוִ ֶרת ִלְטׁשֶ ל ָרצּוף ּפֹה ִאּגֶ ַקּבֵ ה ּתְ ה. ְוַעּתָ ַמן ַהּזֶ ָמנּו ְוכּו' ַלּזְ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ׁשֶ

רֹות,  ה ֵמאֹות ִאּגְ ּמָ ָיְדָך ּכַ ָבר ֵיׁש ּבְ ּכְ יקֹו ַמה ּטֹוב. ִאם ׁשֶ ָך. ִאם ּתּוַכל ְלַהְעּתִ ה ַנְפׁשְ ַחּיֶ ּיְ ׁשֶ
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ֶזה  ּבְ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ן  ַמּתָ א  ּשָׂ ַהּמַ י  ּכִ ְויֹוֵתר.  ם  ּלָ ּכֻ ּוְצִריִכין  ִרים  ִויׁשָ ם טֹוִבים  ּלָ ּכֻ ֶזה  ל  ּכָ ִעם 

א  א ְלַתּתָ ים ְמֹאד ְמֹאד, ֵמֵעּלָ ְרַחּקִ דֹול ְוָארְֹך ְוָרָחב, ְוָעֹמק ָעֹמק ְמֹאד, ְוהֹוֵלְך ַלּמֶ ָהעֹוָלם ּגָ

ה  ק ְוִלְכרְֹך ָהְרִטּיָ ְנפֹות ָהָאֶרץ ְלִמְזָרח ּוְלַמֲעָרב ְוכּו'. ּוְצִריִכים ְלַחּזֵ א ּוְלָכל ּכַ א ְלֵעּלָ ּתָ ּוִמּתַ

ְכָלה ָרִאיִתי  י ְלָכל ּתִ עּור, ּכִ ִלי ׁשִ ְחּבּולֹות ְוֵעצֹות ּבְ ה ּתַ ה ְוַכּמָ ַכּמָ ה ּבְ דֹוׁשָ ל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ׁשֶ

"ל. ּנַ ה ּכַ ֻעּדָ ֶאְמַצע ַהּסְ ל ֶזה ּבְ י ֲאִני ּכֹוֵתב ּכָ ֶזה, ּכִ ה ּבָ ר ְלַהֲאִריְך ַעּתָ ֵקץ ְוכּו'. ְוִאי ֶאְפׁשָ

יׁשּוָעתֹו ְמֵהָרה. א ִלְזּכֹות ְוִלְראֹות ּבִ ׁש ְלַהּבָ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמֹוֶדה ַעל ֶהָעַבר ּוְמַבּקֵ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

שעו

ֶרְסֶלב. ִטים תר"ב ּבְ ּפָ ם, יֹום ד' ִמׁשְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי ֵנרֹו ָיִאיר. לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ַרב ׁשָ

לּוִחים.  ְ ִליחּות ַהּשׁ ל ׁשְ ּטֵ י ִנְתּבַ יבֹו, ּכִ יֹום א' ְולֹא ָהָיה ִלי ִעם ִמי ַלֲהׁשִ י ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ָבֵרינּו  ת ּדְ י ְלִפי ֲאִמּתַ ה. ּכִ ָאָגה ִמּזֶ לֹום ֵאיֶזה ַצד ּדְ ְותֹוִדיֵעִני ִאם ֵיׁש ְלָך ַחס ְוׁשָ

ַצד  ׁשּום  ְלָך  יַע  ַיּגִ ּלֹא  ׁשֶ ְלָך  ָראּוי  ַהְיׁשּוָעה,  ְעְיֵני  ִמּמַ ַהּנֹוְבִעים  יֵנינּו  ּבֵ ר  ִנְדּבַ ָבר  ּכְ ר  ֲאׁשֶ

ִפי  ּלְ ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ַפְרָנָסְתָך,  ּבְ רֹון  ִחּסָ לֹום ֵאיֶזה  ְוׁשָ ֶזה ַחס  ּבָ ה, ֲאִפּלּו ִאם ָהָיה  ִמּזֶ ָאָגה  ּדְ

ֵלְך ַעל ה' ְיָהְבָך  ה. ַהׁשְ ם ִמּזֶ ְכּתֹב ִלי ּגַ י ֵכן ּתִ ּבּוׁש ְלַגְמֵרי. ְוַאף ַעל ּפִ ַבר ׁשִ י הּוא ּדְ ְעּתִ ּדַ

י  ְרּתִ ָבר ִסּפַ ר ּכְ ֲאׁשֶ דֹוׁש ּכַ יו ַהּקָ י ִמּפִ ַמְעּתִ ְך ׁשָ ּכָ חֹון[,  ּטָ ּבִ חֹון ]ַרק  ּטָ ּבִ ְלָך, ָנאר  ְיַכְלּכֶ ְוהּוא 

י ֶאְתמֹול,  ּנִ ל ְרׁשּות ִמּמֶ ָבר ִקּבֵ ָתב ֶזה ּכְ י ַנְחָמן מֹוֵסר ּכְ ה ַרּבִ ַרְך. ְוִהּנֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ָלֶכם ּבְ

ְלָך.  ר  ְיַסּפֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָחַזר ְלֵביִתי  ׁשֶ ּוֵמֵאת ה' ָהְיָתה  ָהִייִתי ָטרּוד ָאז  י  ּכִ ב ֵאֶליָך,  ִלי ִמְכּתָ ּבְ

ר ַיְזִמין  ים ֲאׁשֶ ּבּוִרים ְמַעּטִ ׁשּוָקְתָך ַהּטֹוָבה ְוִלְכּתֹב ְלָך ֵאיֶזה ּדִ אֹות ּתְ י ְלַמּלְ ה ָאַמְרּתִ ַעּתָ

ר ַעד ּכֹה ֲעָזַרִני  דֹול, ְוטֹוב ְלהֹודֹות ַלה' ֲאׁשֶ ְבָך ָהָיה ִלי ַנַחת ּגָ ְכּתָ ה ִמּמִ ַרְך. ְוִהּנֵ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

תֹוָרתֹו,  ח ִלּבֹו ּבְ ַעל ָהַרֲחִמים ִיְפּתַ ין. ּבַ ִפּלִ יַח ּתְ ְחֶיה ְלִמְצָוה ְלַהְתִחיל ְלַהּנִ ּיִ ְנָך ׁשֶ ְלַהְכִניס ּבִ

ר. ה ָהִעּקָ ּזֶ ִלּבֹו ַאֲהָבתֹו ְוִיְרָאתֹו ְוכּו' ׁשֶ ם ּבְ ְוָיׂשֵ

יב  ְלָהׁשִ ְמּתָ  ִהְקּדַ ָבר  ּכְ ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ מּוְך,  ַהּסָ ְבָך  ִמְכּתָ ּבְ ֵאָלְתָך  ׁשְ ַעל  ְלָך  יב  ּוְלָהׁשִ
ָראִתיו  ּקְ ְבָך, ׁשֶ ִמְכּתָ ן ּבְ ם ּכֵ ָבֶריָך. ְוֶהֱחֵייָת אֹוִתי ּגַ ִנים ּדְ אי ּכֵ ַעְצְמָך, ּוְבַוּדַ ּבְ

אי,  ַוּדַ ָבר ּבְ ן ַהּדָ ִריִכין ְלַהְתִחיל ֵמָחָדׁש ָקֵמץ ָאֶלף ְוכּו'. ּכֵ ּצְ ַתְבּתָ ׁשֶ ּכָ ה ׁשֶ ּמֶ ִנית, ּבַ ַהּיֹום ׁשֵ

ְהֶיה  ּיִ ְהֶיה ֵאיְך ׁשֶ ּיִ ֵאיְך ׁשֶ ֲעבֹר ָעֵלינּו, ׁשֶ ּיַ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ל ָיֵמינּו ּבְ ֶזה ּכָ ה ֵליֵלְך ּבָ ְזּכֶ ּנִ ן ׁשֶ ִמי ִיּתֵ
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ֻהְזַהְרנּו ַעל  ִרים ׁשֶ ָכל ָהִעּקָ ּבְ ר ׁשֶ י ֶזה ָהִעּקָ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ְלִהְתעֹוֵרר ֵמָחָדׁש. ּכִ ה ּבְ ִנְזּכֶ

ים,  ֲחָדׁשִ ֵעיֶניָך ּכַ ָכל יֹום ָויֹום ִיְהיּו ּבְ ָך ַהּיֹום ּבְ ר ָאנִֹכי ְמַצּוְ ַמע, ֲאׁשֶ ת ְקִריַאת ׁשְ ָפָרׁשַ ֶזה ּבְ

ר  אּו ִמְדּבַ ה ּבָ ּיֹום ַהּזֶ מֹות י"ט( "ּבַ ִתיב )ׁשְ ן ּתֹוָרה ּכְ ת ַמּתַ ְתִחּלַ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל. ְוֵכן ּבִ מֹו ׁשֶ ּכְ

"י  ִ ֵרׁש ַרּשׁ ּפֵ ְוֵכן  ְלּתָ ַהּתֹוָרה'.  ה ִקּבַ ִאּלּו ַהּיֹום ַהּזֶ ּכְ ָכל יֹום ִיְדֶמה  ּבְ "י 'ׁשֶ ִ ּוֵפֵרׁש ַרּשׁ ִסיַני" 

נּו ַז"ל ָצַעק ֵאּלּו  ה. ְוַרּבֵ ה ִנְהֶייָת ְלָעם" ְוכּו' ְוֵכן ַהְרּבֵ מֹו "ַהּיֹום ַהּזֶ ּתֹוָרה ּכְ סּוִקים ּבַ ה ּפְ ַכּמָ ּבְ

ִלי  ה  ְוִכְמֻדּמֶ ָזֵקן[.  ִלְהיֹות  ]ָאסּור  ַזיין"  ִניט  ֶמען  ָטאר  "ַאְלט  ְוָחָזק  ָעֹמק  קֹול  ּבְ בֹות  ַהּתֵ

ָכל  ּבְ ְלַהְתִחיל  ּוִבְפָרט  ִסיָמן שע"ד(.  )ְלֵעיל  ה  ַהְרּבֵ ה  ִמּזֶ י  ַתְבּתִ ּכָ ְלּתָ  ּבַ ּקִ ׁשֶ עהִרין  ִלְטׁשֶ ֶרת  ִאּגֶ ּבָ ׁשֶ

ֶזה )ִלּקּוֵטי ַהָלכֹות ִהְלכֹות  ל ֶאָחד ֵליֵלְך ּבָ ִריְך ּכָ ּצָ ִחיַנת ַח"ׁש ַמ"ל ׁשֶ ְרנּו ַעל ּבְ ּבַ ּדִ ֶ ם ַמה ּשׁ ַעם ְלַקּיֵ ּפַ

ה  ָבַרי ֵאּלֶ ּדְ ה ָלֵאל הֹוִעילּו ָלֶהם  ִהּלָ ּתְ לֹוֵמנּו, ׁשֶ י ׁשְ ה ֵמַאְנׁשֵ ּמָ ּכַ רּו ְלָפַני  ֵזָלה ה(. ּוְכָבר ִסּפְ ּגְ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ְוַלֲחרׁש  ּתֹק  ִלׁשְ ְלַהְתִחיל  ַהְינּו  ּדְ ֶהָעַבר.  בּועֹות  ׁשָ ּבְ ֶזה  ּבָ י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ׁשֶ

ל  ְך ּכָ ל ּכָ ְך ּכָ ל ּכָ י ּכָ ְתַרַחְקּתִ ּנִ דֹול ַעל ַעְצִמי ׁשֶ ַרְך, ּוְבַרֲחָמנּות ּגָ דֹוָלה ֵאָליו ִיְתּבָ ְתׁשּוָקה ּגְ ּבִ

ְלׁשֹוִני ֵהן ה'  ה ּבִ י ֵאין ִמּלָ ְבִחיַנת "ּכִ ר, ּבִ ָלל ֵמֵהיָכן ְלַהְתִחיל ְלַדּבֵ ֵאיִני יֹוֵדַע ּכְ ְך ַעד ׁשֶ ּכָ

ה  ּמָ י ּכַ ִהְתַחְלּתִ ָבר ִנְדֶמה ִלי ׁשֶ י ּכְ ים קל"ט(. ּכִ ִהּלִ י" ְוכּו' )ּתְ ח ּפִ י לֹא ֶאְפּתַ ּה, ֶנֱאַלְמּתִ ּלָ ָיַדְעּתָ ּכֻ

ם  ֵ ַנְפׁשֹו. ְוַהּשׁ ל ֶאָחד ּבְ ר יֹוֵדַע ּכָ ֲאׁשֶ ְך ְוכּו' ְוכּו', ּכַ ל ּכָ ְך ּכָ ל ּכָ ָעִמים ַוֲעַדִין ֲאִני ָרחֹוק ּכָ ּפְ

מֹוָך,  מֹוִני ּכָ ם ּכָ ה ְלִאּלֵ ח ּפֶ י רֹב ָיחּוס ָעֶליָך ְוִיְפּתַ ִמיד, ְוַעל ּפִ ים ּתָ ַרְך ָמֵלא ַרֲחִמים ַרּבִ ִיְתּבָ

ְעָיה נ"ז( "ּבֹוֵרא  סּוק )ְיׁשַ ֶנעְמרֹוב ַעל ּפָ ְרנּו ּבְ ּבַ ּדִ ר. ּוְכמֹו ׁשֶ ם ַהּפֹוֵתַח ְלַדּבֵ מֹו ִאּלֵ ׁש ּכְ ׁש ַמּמָ ַמּמָ

יָחֵתנּו  ּנּוַכל ְלָפֵרׁש ׂשִ ָפַתִים, ׁשֶ ׁש ֵמָחָדׁש ִניב ׂשְ ַרְך ּבֹוֵרא ַמּמָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ָפָתִים", ׁשֶ ִניב ׂשְ

תֹו ֵאין ֵחֶקר.  י ִלְגֻדּלָ ָעִמים, ּכִ ן ֲאָלִפים ּפְ הּוא, ֲאִפּלּו ִאם ָהָיה ּכֵ עֶֹצם ַהִהְתַרֲחקּות ֵאיְך ׁשֶ ּבְ

הּוא  י ֵכן ֵאיְך ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ ֱאֶמת ָאנּו ַמֲאִמיִנים ּוְמַעט ְיכֹוִלין ִלְראֹות ּוְלָהִבין, ׁשֶ י ּבֶ ּוִבְפָרט ּכִ

יו  ַמע ִמּפִ ׁשְ ּנִ ׁש, ּכַ ּיֹות ַמּמָ ְחּתִ אֹול ּתַ ְ ּבּור ְוׁשּום ְצָעָקה ֲאִפּלּו ִמּשׁ אי לֹא ֶנֱאָבד ׁשּום ּדִ ַוּדַ ּבְ

ל  י ּכָ ְפָרט ּכִ ֵלָמה, ּבִ ֱאמּוָנה ׁשְ ֶזה ּבֶ ר. ְוָאנּו ְצִריִכין ְלַהֲאִמין ּבָ ָעִמים ֵאין ִמְסּפָ ה ּפְ ּמָ ֵפרּוׁש ּכַ ּבְ

ּסּוִפין טֹוִבים ְוכּו',  ָעקֹות ְוַהּכִ ֵאּלּו ַהּצְ ק ּבְ ִאם לֹא ָהָיה ִמְתַחּזֵ ַעְצמֹו ׁשֶ ֶאָחד ָיכֹול ְלָהִבין ּבְ

רֹוֶצה  ׁשֶ ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ רּות  ְלִהְתּגָ ֵקץ  ֵאין  י  ּכִ עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  רּוַע  ּגָ ָהָיה  אי  ַוּדַ ּבְ

ה ְנָפׁשֹות ַעל ְיֵדי  ּמָ ְקעּו ּכַ ָבר ׁשָ ר ּכְ ֲאׁשֶ לֹום, ּכַ ְלַהֲאִביד ְוַלֲעקֹר ֶאת ָהָאָדם ְלַגְמֵרי ַחס ְוׁשָ

"ל. ָכל ַהּנַ קּו ּבְ ּלֹא ִהְתַחּזְ ר ַעל ְיֵדי ׁשֶ ֶזה. ְוָהִעּקָ

ֵאּלּו  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ה,  ַהּזֶ ׁש  ַהַחּלָ ּדֹור  ּבַ ה  ַהּזֶ תֹום  ַהּיָ ּדֹור  ּבַ ָעֵלינּו  ָחַמל  ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו  ּוָברּוְך 
ל ְיֵמי  ֱאַמר ַעל ּכָ ּנֶ ֶ ָלִאים ֵאין עֹוֵזר ָלּה" ּשׁ ֶרד ּפְ יֹוֵתר )ֵאיָכה א(: "ַוּתֵ ַהּדֹורֹות ֶנֱאַמר ּבְ

ה  ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ר ָאנּו רֹוִאין ּוְמִביִנים ֵמָרחֹוק ַמה ּשׁ ֲאׁשֶ ְפָרט ַעל ּדֹורֹות ֵאּלּו ּכַ ה, ּבִ ר ַהּזֶ לּות ַהּמַ ַהּגָ
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ָהָיה  לּו. לּוֵלא ה' ׁשֶ ים ַהּלָ ִעּתִ ְפָרט ּבָ ֶמׁש, ּבִ ֶ ַחת ַהּשׁ ה ּתַ ֲעׂשֶ ה ָהַרע ַהּנַ ֲעׂשֶ עֹוָלם, ֶאת ַהּמַ ּבָ

ה  ה ְועֹוׂשֶ ָעׂשָ ֶזה ְוכּו' ׁשֶ ב ּכָ ּגָ ַלח ָלנּו אֹור ָקדֹוׁש ְוָחָדׁש, נֹוָרא ְוִנׂשְ ָחַמל ָעֵלינּו ְוׁשָ ָלנּו, ׁשֶ

ל  ה. ָעֵלינּו ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ ֵאּלֶ יֵבי ַטַעם ּכָ ְבָעה ְמׁשִ ׁשִ ַרֲחָמיו ּבְ ֵקנּו ּבְ ה ּוְמַחּזְ עֹוׂשֶ נּו ַמה ׁשֶ ִעּמָ

ָכל  ים ְלַהְתִחיל ּבְ דֹוׁשִ ָבָריו ַהּקְ ם ּדְ ָאְרחֹוָתיו, ְלַקּיֵ ִמיד, ְוֵליֵלְך ּבְ ַרְך ּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ַח ְלַהּשׁ ּבֵ ּוְלׁשַ

דֹול ה'  ּגָ י  ּכִ ִמיד.  ּתָ ְמָחה טֹוָבה  ׂשִ ּבְ ק  ּוְלִהְתַחּזֵ דֹול  ַהּגָ כֹחֹו  ּבְ ְוִלְבטַֹח  "ל,  ְוַכּנַ ֵעת ֵמָחָדׁש 

ֵצל  ִכינּו ַלֲחסֹות ּוְלִהְסּתֹוֵפף ּבְ ּזָ ֵרינּו ׁשֶ ְך ְלטֹוָבה. ַאׁשְ תֹו ֵאין ֵחֶקר ְוכּו'. ְוַהּכֹל ִיְתַהּפֵ ְוִלְגֻדּלָ

ל ַהֹחִסים ּבֹו. מּו ּכָ ים. לֹא ֶיְאׁשְ דֹוׁשִ ָנָפיו ַהּקְ ּכְ

ה ִליׁשּוָעה. ב ּוְמַצּפֶ ירֹות ַהּלֵ ר ִמּקִ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַדּבֵ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ְפָלג מֹוֵרנּו ָהַרב ַיֲעקֹב ֵנרֹו  ִתיק ַהּמֻ לֹוֵמנּו, ּוִבְפָרט ִליִדיִדי ַהּוָ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ לֹום ּכָ ׁשְ ִויְפֹרס ּבִ
ָך  ים ִלּבְ ה. ְוָתׂשִ ֵאּלֶ ִבים ּכָ ְכּתָ ה, ְוָכל ַהּמִ ב ַהּזֶ ן ִלְקרֹות ִמְכּתָ ם ֵאֶליָך ִנּתַ ָיִאיר, ּגַ

ת קֶֹדׁש ְלַמַען ֵייִטיב ְלָך ָלַעד. ּבַ ָקרֹוב ַעל ׁשַ ֵהיֵטב ֵהיֵטב ִלְדָבַרי, ְוִתְרֶאה ָלבֹוא ֶאְצֵלנּו ּבְ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

שעז

ַרְך. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ַהּיֹום  ַסע  ּנָ ׁשֶ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ְיֵדי  ַעל  ַהּכֹל  ַעל  יבֹו  ַלֲהׁשִ י  ְמּתִ ִהְקּדַ ּוְכָבר  בֹו.  ִמְכּתָ י  ְלּתִ ִקּבַ
ר  ִעּקַ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ה  ּדָ ַהּמִ הּוא  ְך  ּכָ אי  ַוּדַ ּבְ ְלאּוַמאן  ְנִסיָעְתָך  ּוְבִעְנַין  תֹו.  ִלְקִהּלָ

ה טֹוָבה  ִהְזִמין ְלָך ִסּבָ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ְצִחי, ְוטֹוב ְלהֹודֹות ַלַהּשׁ ְכִלית ַהּנִ ִביל ַהּתַ ׁשְ ְנִסיָעְתָך ּבִ

ְרמּו ְלָך  י ּגָ ר ָיַדְעּתִ ֲאׁשֶ ָבר, ּכַ ּסּוֶפיָך ַהּטֹוִבים ָלֶזה ִמּכְ אי ּכִ ּתּוַכל ִלְנסַֹע ַעל ְיֵדי ֶזה. ּוְבַוּדַ ׁשֶ

ע  ׁשַ ּוָ יָלא ּתִ ם, ּוִמּמֵ ָך ׁשָ ה ִלְפעֹל טֹוַבת ַנְפׁשְ ה. ֲעֵלה, ְרַכב ְוַהְצַלח ְוִתְזּכֶ ה ִלְנסַֹע ַעּתָ ְזּכֶ ּתִ ׁשֶ

ִמּיּות. ַגׁשְ ם ּבְ ּגַ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך, ָנָתן ִמּבְ ּדִ
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רּוָמה תר"ב. ַרְך, אֹור ּבֶֹקר יֹום ב' ּתְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ם ַעל  ֵ ת קֶֹדׁש. ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ּבַ י אֹור ְליֹום ה', ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת ְוִלְכבֹוד ׁשַ ְלּתִ ַמח ִקּבַ ַהּקֶ
ַאֲחָריו.  ת ׁשֶ ּבָ ְמַחת ּפּוִרים, ְוִלְכבֹוד ׁשַ ַעם ֶקַמח ָיֶפה ְלׂשִ ַלח עֹוד ַהּפַ ּפּוִרים ִיׁשְ

ָבר  י ּכְ ִמיד. ּכִ ת ְויֹום טֹוב ּתָ ּבָ ְמַחת ׁשַ ְמַחת ּפּוִרים ּוְבׂשִ ׂשִ ֵחנּו ּבְ ּמְ ְמעֹונֹו, ְיׂשַ ְמָחה ּבִ ַהּשִׂ ִמי ׁשֶ

ַח ֶאת  ּמֵ ָכל יֹום ְלׂשַ ק ּבְ ה ְצִריִכין ְלִהְתַחּזֵ ה ְוַכּמָ ּמָ ָכל יֹום ּכַ ה, ְוָאנּו רֹוִאין זֹאת ּבְ ְרנּו ַהְרּבֵ ּבַ ּדִ

ַהּתֹוָרה  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ה.  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ל  ּכָ ְיסֹוד  הּוא  ְמָחה  ַהּשִׂ י  ּכִ ָעָליו,  עֹוֵבר  ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  ּבְ ַעְצמֹו 

לֹום ַעל ֵלב  ר ַחס ְוׁשָ ּבֵ ָהַעְצבּות ִמְתּגַ ׁשֶ ִכיָנה הּוא ּכְ ְ לּות ַהּשׁ ר ּגָ ִעּקַ ָעְלָמא, ׁשֶ ֶאְמָצעּוָתא ּדְ

ר  ְלַדּבֵ ה  ְרּבֶ ּמַ ׁשֶ ֶפר,  ֵמַהּסֵ ְמקֹומֹות  ָאֵרי  ׁשְ ּבִ ְוֵכן  א(  ֵחֶלק  י  ִלּקּוּטֵ כ"ד  ִסיָמן  )ּבְ ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ ְוכּו',  ָרֵאל  ִיׂשְ

ֹאד הֹוֶמה  ִמימֹות ְמֹאד. ּוַמה ּמְ ה ִמיֵני ֵעצֹות ּתְ ַכּמָ ִמיד ּבְ ְמָחה ּתָ ׂשִ ק ּבְ ּוְלַהְזִהיר ְלִהְתַחּזֵ

ֶרת  ַתְבּתָ ִלי ָאז ִאּגֶ ּלֹא ּכָ ָאַמְרּתָ לֹו ׁשֶ ת קֶֹדׁש, ׁשֶ ּבַ ְמִעי ֵמִאיׁש ֶאָחד קֶֹדם ׁשַ ׁשָ י ּבְ ָעַלי ִלּבִ

י ֵכן  י ֶאְתמֹול. ַאְך ַאף ַעל ּפִ ְלּתִ ּבַ ּקִ ְבָך ׁשֶ ְכּתָ חֹוָרה ְוכּו'. ְוֵכן ֲאִני ֵמִבין ִמּמִ ָרה ׁשְ ֵמֲחַמת ַהּמָ

חֹוָרה  ָרה ׁשְ ק ַהּמָ ֹמַח ּוְלַסּלֵ ִנים ִלׂשְ ל ּפָ ַע ַעל ּכָ ְעּגֵ ה ָחֵפץ ּוִמְתּגַ ַאּתָ ֶ ַח ַעְצִמי ַמה ּשׁ ּמֵ ֲאִני ְמׂשַ

דֹוׁש. יו ַהּקָ י ִמּפִ ַמְעּתִ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ֶזה. ּכַ ֲחֵפִצים ּבָ ֶ ם ֶזה טֹוב ַמה ּשׁ י ּגַ ֵמָעֶליָך. ּכִ

ה'  ַלח  ׁשָ ַחר,  ַ ַהּשׁ ת  ְרּכַ ּבִ לֹוַמר  ְלַהְתִחיל  ָרִציִתי  ׁשֶ ֲחִרית,  ׁשַ ת  ִפּלַ ּתְ קֶֹדם  ה  ַעּתָ ְוִהּנֵה 
ין. אּוַלי אּוַכל ַהּיֹום  ּנֹוֵסַע ְלטּוְלְטׁשִ ִנים ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ ָרִאיִתי ֶאְתמֹול ַרְך  י ׁשֶ ְבּתִ ַמֲחׁשַ ּבְ

ה, אּוַלי אּוַלי  ָבַרי ֵאּלֶ י ֶאת ַעְצִמי ִלְכּתֹב ְלָך ְמַעט ּדְ ן ֵזַרְזּתִ ִבי ֶזה. ַעל ּכֵ לַֹח ְלָך ִמְכּתָ ִלׁשְ

ְוֶצֶלם  גֹוי,  ִני  ָעׂשַ ּלֹא  ׁשֶ יֹום  ָכל  ּבְ ְמָבְרִכין  ָאנּו  ׁשֶ יְרָך  ּוְלַהְזּכִ ֲחָך  ּמֵ ּוְלׂשַ ְלַהֲחיֹוְתָך  אּוַכל 

ל  ׁשֶ ַהִהּדּור  ר  ִעּקַ ֵהם  ׁשֶ ּוֵפאֹות,  ָזָקן  ּבְ ַההֹוְלִכים  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ נּו  ּלָ ּכֻ ְוַעל  ָעֶליָך  ֱאלִֹהים 

ים  ִעּתִ ּבָ יו ׁשֶ ְרּתִ ֵעיָניו ְמֹאד ְמֹאד. ְוִהְזּכַ ַפל ּבְ ּנָ ֶזה ִעם ִאיׁש ֶאָחד ׁשֶ י ּבָ ְרּתִ ּבַ ָרֵאל. ְוֶאְתמֹול ּדִ ִיׂשְ

ִחים ְוכּו' ַרֲחָמָנא  ַגּלְ ּמְ ה ּפֹוְרִקים עֹל ַרֲחָמָנא ִלְצַלן ַעד ׁשֶ ַהְרּבֵ עֹוָלם, ׁשֶ ה ּבָ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ לּו ַמה ּשׁ ַהּלָ

ק ַעל ְיֵדי ֶזה ֵליַדע  ים, ּוְלִהְתַחּזֵ דֹוׁשִ ְזָקנֹו ּוֵפאֹוָתיו ַהּקְ ֹמַח ּבִ ְרֵאִלי ִלׂשְ ִלְצַלן. ָראּוי ְלִאיׁש ִיׂשְ

ֵרינּו ְוכּו'  ָכל יֹום ַאׁשְ אֹוְמִרים ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ דֹוׁש ׁשֶ ּבּוץ ַהּקָ ְכַלל ַהּקִ ֲעַדִין ה' ִעּמֹו, ְוהּוא ּבִ ׁשֶ

י  ְרּתִ ָלׁשֹון ֶזה ֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ִדּבַ ֶזה, ֲאָבל ּבְ ְרנּו ּבָ ּבַ ה ּדִ ה ַהְרּבֵ י ַהְרּבֵ ֵרינּו ְוכּו'. ְוִאם ּכִ ַאׁשְ

ים. ַנאי ַמְסּכִ ר, ַאְך ֵאין ַהּפְ ֶזה ְלַדּבֵ ה ּבָ ה ַהְרּבֵ ה ָלֵאל ַהְרּבֵ ִהּלָ ְוהּוא ֶאְצִלי ֲחָדׁשֹות. ְוֵיׁש ִלי ּתְ
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ע ְלאּוַמאן ִלְהיֹות ַעל ִצּיּון  ּסַ ַחְסֵדי ה' ּתִ ּבְ ה ַמְתִחיל ֶאְצְלָך ֲחָדׁשֹות ְלַגְמֵרי, ׁשֶ ְוִהּנֵה ַעּתָ
ִני  ם. ֲחַכם ּבְ ָנה ׁשָ ָ ֶאְמַצע ַהּשׁ ִנים לֹא ָזִכיָת ָלֶזה ִלְהיֹות ּבְ ה ׁשָ ּמָ ה ּכַ ּזֶ ֶ דֹוׁש ַמה ּשׁ ַהּקָ

ה, ַעד  ָעַבר ָעֶליָך ַעד ֵהּנָ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכַֹח ְלַגְמֵרי ּכָ ְמָחה, ְוִלׁשְ ׂשִ ר ִלְהיֹות ּבְ י. ְוָהִעּקָ ח ִלּבִ ּמַ ְוׂשַ

ַמע  ֵני ה', ַוה' ִיׁשְ ִים נֹוַכח ּפְ ּמַ ָך ּכַ ּפְֹך ִלּבְ יָחְתָך ֵהיֵטב ִלׁשְ ה ְלָפֵרׁש ׂשִ ְזּכֶ ְמָחה ּתִ ּתֹוְך ַהּשִׂ ּמִ ׁשֶ

ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ּוָממֹון  ָוֶנֶפׁש  גּוף  ּבְ ָהִעְנָיִנים  ָכל  ּבְ ע  ׁשַ ְלִהּוָ ה  ְזּכֶ ּתִ ׁשֶ ְתָך  ִפּלָ ּתְ ל  ִויַקּבֵ ְוָעְתָך  ׁשַ

ְהֶיה  ּיִ ְלחֹו ׁשֶ ם ֵאיִני יֹוֵדַע ֲעַדִין ִאם ִיְהֶיה ִלי ִעם ִמי ְלׁשָ ד ּגַ ל ִמּיָ ּלֵ ִתי ְלִהְתּפַ ְרּדָ ְורּוָחִנּיּות. ּוִמּטִ

ר ְלַהֲאִריְך, ַאְך ֵמעֶֹצם ַאֲהָבְתָך  ן ִאי ֶאְפׁשָ ְיָקא, ַעל ּכֵ ב ְלָיְדָך ּדַ ְכּתָ ִציר ֶנֱאָמן ִלְמסֹר ַהּמִ

ַסח  ַהּפֶ ִויֵמי  ַהּפּוִרים  ִויֵמי  ֵפק.  ַהּסָ ַעל  ה  ַעּתָ ִלְכּתֹב  ה  ּדָ ֵמַהּמִ ָיָצאִתי  ה  ָהַרּבָ ּוְתׁשּוָקְתָך 

ל ֶאָחד ְוֶאָחד  ם ָעֶליָך ְוַעל ּכָ ין ָלבֹוא. ּופּוִרים ֲהָכָנה ְלֶפַסח ְוכּו', ְוַהּכֹל ֶנֱאַמר ּגַ ְמׁשִ ְמַמׁשְ

ֵמָחה. ת ַיֲעקֹב ָצֲהָלה ְוׂשָ ּנַ ְמָחה ׁשֹוׁשַ ׂשִ ר ּבְ ה ְלַזּמֵ ְזּכֶ ּנִ ְקָוה ׁשֶ ְפָרִטּיּות. ְוַלה' ַהּתִ ּבִ

ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְמַחת  ּוְלׂשִ ֶחְבָרֵתנּו  ל  ּכָ ְמַחת  ּוְלׂשִ ָך  ַנְפׁשְ ְמַחת  ְלׂשִ ה  ּוְמַחּכֶ ה  ַהְמַצּפֶ ָאִביָך  ְבֵרי  ּדִ

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ ָנִגיָלה ְוִנׂשְ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

בֹו  ַכי ֵנרֹו ָיִאיר; ִמְכּתָ י ָמְרּדְ ה, ּוִבְפָרט ִליִדיִדי ַרּבִ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
ֵער. ַאְך ַאף  ּנּו ֵאין ְלׁשַ ׁש ִלי ִמּמֶ ּיֵ ֶפׁש ׁשֶ ַער ַעד ַהּנֶ ָעִמים, ְוֹגֶדל ַהּצַ ה ּפְ ּמָ ָקִריִתי ּכַ

ָכה  ּזָ ֶ ה ַמה ּשׁ ְמָחה ַרּבָ ׂשִ ר ּבְ ֶאְפׁשָ ָכל ַמה ּדְ ק ַעְצמֹו ּבְ ה ָצִריְך ְלַחּזֵ ם ַאּתָ ם הּוא ּגַ י ֵכן, ּגַ ַעל ּפִ

ָקרֹוב  ּבְ ְלֵאיָתנֹו  ׁשּוב  ּיָ ׁשֶ ַהְיׁשּוָעה  ְוַלה'  ָלֶנַצח.  ֶחְלקֹו  ְוֶזה  דּוַע לֹו  ּיָ ּכַ ל  ּצַ ּנִ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ֵצל  ְלִהּנָ

ַרְך. יׁשּוָעתֹו ִיְתּבָ יׂש ּבִ ְוָיִגיל ְוָיׂשִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

שעט

ל  ְחֶיה, ִעם ּכָ ּיִ ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ י, ַהּוָ ְמַחת ִלּבִ ִני ׂשִ יג ְוכּו'. ֲאהּוִבי ּבְ ְמָחה ַיּשִׂ ׂשֹון ְוׂשִ ׂשָ

ְחֶיה. ּיִ ִוד ְצִבי ׁשֶ ְפָלא ּדָ י ַהּמֻ ְחיּו, ּוִבְפָרט ִלְבנֹו ֶנְכּדִ ּיִ יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ַהְיָקִרים ׁשֶ

ב  ן ִלי עֹוֵבר ָוׁשָ ּמֵ ה ְטָרדֹות, ְוַגם לֹא ִנְזּדַ ּמָ ים ִלְכּתֹב ְלָך ִמּכַ ַנאי ַמְסּכִ ה לֹא ָהָיה ַהּפְ ַעד ֵהּנָ
ׁשּוָקְתָך  ה ְוַכּיֹוֵצא. ּוְכַהּיֹום ּתְ ָהָיה ֶאְצִלי ָהָיה ָסמּוְך ִלְתִפּלָ לַֹח ַעל ָידֹו, ּוְבֵעת ׁשֶ ִלׁשְ

יַע  ּגִ ּיַ ַרְך עֹוֵבר ֹאַרח, ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ֵפק, אּוַלי ַיְזִמין ַהּשׁ ב ֶזה ַעל ַהּסָ צּוִני ְלָהִכין ִמְכּתָ ַהּטֹוָבה ִאּלְ

ֱאָנָחה ְמֹאד,  ָך ַהּנֶ ַח ַנְפׁשְ ּמֵ ֵדי ְלׂשַ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ּכְ דֹוׁש ַהּבָ פּוִרים ַהּקָ ה ּבְ ֶרת ַהּזֶ ְלָך ִאּגֶ
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הּוא, ֵיׁש ָוֵיׁש ּכַֹח  הּוא ֵאיְך ׁשֶ י ֵכן ֵאיְך ׁשֶ י ַמְכאֹוְבָך ֵמָרחֹוק. ַאְך ַאף ַעל ּפִ ר ָיַדְעּתִ ֲאׁשֶ ּכַ

יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ְלעֹוֵרר  ַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה ֵזֶכר ַצּדִ נּו ַהּנַ ְלִדְבֵרי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

ַרֲחָמָנא  ָך  ִמּמְ ָעִמים  ּפְ ְרָבבֹות  י  ְוִרּבֵ ֲאָלִפים  רּוִעים  ּגְ ְוַגם  אֹוְתָך,  ם  ּגַ ַח  ּמֵ ּוְלׂשַ ּוְלַהֲחיֹות 

ר  ָאנּו חֹוִסים ּבֹו ֵאין ֵחֶקר, ְוִאי ֶאְפׁשָ ָסִבין ׁשֶ ה ָסָבא ּדְ ָ ְקֻדּשׁ ל ָזֵקן ּדִ ת ּכֹחֹו ׁשֶ ֻדּלַ י ּגְ ִלְצַלן. ּכִ

גּוף ָוֶנֶפׁש ּוָממֹון ַרֲחָמָנא  רֹות ְוַהּצּוקֹות ּבְ תֹוְך ָמעֹוף ַהּצָ ם ּבְ י ּגַ ָלל. ּוִבְפָרט ּכִ ֵער ּכְ ְלָך ְלׁשַ

ָאנּו  נּו ׁשֶ ָצרֹות ַנְפׁשֵ ה. ַוֲאִפּלּו ּבְ ה, ָאנּו רֹוִאין ַהְרָחבֹות ִנְפָלאֹות ְונֹוָראֹות ַהְרּבֵ ִלְצַלן ֵמַעּתָ

ֶזה ְיׁשּועֹות  ם ּבָ י ֵכן רֹוִאים ּגַ י ֵכן ַאף ַעל ּפִ ה ַמר ֵמַהּכֹל, ַאף ַעל ּפִ ּזֶ ִבים ּבֹו, ׁשֶ ַעְצֵמנּו ַחּיָ ּבְ

ָכל  ָעִמים ּבְ לֹשׁ ּפְ ַעל ֶזה ָאנּו אֹוְמִרים ׁשָ ָכל יֹום ָויֹום, ׁשֶ ה ּבְ ים ְוִנְפָלאֹות ַהְרּבֵ ְוַהְרָחבֹות ְוִנּסִ

ָכל ֵעת, ֶעֶרב  ּבְ נּו ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ׁשֶ ָכל יֹום ִעּמָ ּבְ יָך ׁשֶ יֹום נֹוֶדה ְלָך ְוכּו' ְוַעל ִנּסֶ

ל ָאָדם  ָכל יֹום ִיְצרֹו ׁשֶ ּבְ ה נב:(, ׁשֶ ָבר הֹוִדיעּו ָלנּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )ֻסּכָ י ּכְ ָובֶֹקר ְוָצֳהָרִים ְוכּו'. ּכִ

ל ָאָדם ָלׂשּום  ָידֹו. ְוָצִריְך ּכָ רּוְך הּוא עֹוְזרֹו ָהָיה נֹוֵפל ּבְ דֹוׁש ּבָ ׁש ָעָליו, ְוִאְלָמֵלא ַהּקָ ִמְתַחּדֵ

ין  ּנּוִיים ֲעצּוִמים ּבֵ ה ִנְפָלאֹות ְוׁשִ ּמָ ֶזה ּכַ י ֵיׁש ּבָ ָכל יֹום, ּכִ לּו ּבְ ָבִרים ַהּלָ ֶאל ִלּבֹו ְמֹאד ְמֹאד ּדְ

ֵני  ל ּבְ וֹות ְולֹא ּכָ ים ׁשָ ל ָהִעּתִ י לֹא ּכָ ל יֹום ָויֹום, ּכִ ין ּכָ ַעְצמֹו ּבֵ ָאָדם ַלֲחֵברֹו. ּוְבָאָדם ֶאָחד ּבְ

הֹוֵלְך ְמַעט  ׁשֶ ן ּכְ ּכֵ ל ׁשֶ יֹוֵתר ְלַצּפֹות ִליׁשּוַעת ה', ִמּכָ ים ֵלב ָלֶזה ּבְ ׂשִ ּמֵ ִוין. ְוָכל ִמי ׁשֶ ָאָדם ׁשָ

ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ ָכל יֹום ִלְפֵני ַהּשׁ יָחתֹו ּבְ נּו ַז"ל, ְלָפֵרׁש ׂשִ ַדְרֵכי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ה ּבְ אֹו ַהְרּבֵ

יֹוֵתר ְיׁשּוַעת ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו. יֹוֵתר, ְורֹוֶאה ּבְ הּוא ִנּצֹול ּבְ

ִפי ְסִמיָכתֹו  י, ּכְ ׁש ּלֹו ּכַֹח ֲאִמּתִ ּיֵ יק ׁשֶ ּדִ מּוְך יֹוֵתר ַעל ּכַֹח ַהּצַ ּסָ ל ִמי ׁשֶ הּוא, ּכָ ַאְך ֵאיְך ׁשֶ
ֵני ָאָדם  ּבְ ין  ּבֵ ים  ַרּבִ ּנּוִיים  ׁשִ ֵיׁש  אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ יֹוֵתר.  ּבְ יק סֹוֵמְך אֹותֹו  ּדִ ַהּצַ ן  ּכֵ ֱאֶמת,  ּבֶ

ׁש ָעָליו.  ְתַחּדֵ ְצרֹו ַהּמִ ָכל יֹום ִמּיִ ילֹו ּבְ ַרְך ַמּצִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֶ "ל, ַמה ּשׁ א ַהּנַ ְלֵעּלָ ּיּוַע ּדִ ִעְנַין ַהּסִ ּבְ

יִקים אֹו  ם ִיְהיּו ַצּדִ ּלָ ּכֻ ן ָהָיה ָראּוי ׁשֶ ֶוה, ִאם ּכֵ ׁשָ יל ַהּכֹל ּבְ ַרְך ַמּצִ ם ִיְתּבָ ֵ י ִאם ָהָיה ַהּשׁ ּכִ

ַעת  לֹום ֲחִליׁשּות ַהּדַ ר ַחס ְוׁשָ ּבֵ י ַיֲחזֹר ְוִיְתּגַ ה, ּכִ ֶזה ַהְרּבֵ ר ּבָ ר ְלַדּבֵ ינֹוִנים ְוכּו'. ְוִאי ֶאְפׁשָ ּבֵ

ֶחְמַלת ה'  ּבְ ׁשֶ ֶזה הּוא, ֵמֲחַמת  ּבָ ר  ר ֲאִני ְמַדּבֵ ִבין ֵמַעְצְמָך, ַאְך ְמַעט ֲאׁשֶ ּתָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוכּו' 

ן  ּכֵ ֶזה ַעד ֵאין ֵקץ ָוֵחֶקר. ַעל  ּכָ ְוָחָזק  יץ  י ַאּמִ כַֹח ֲאִמּתִ ּבְ ָאנּו חֹוִסים  ַבר ָעֵלינּו ׁשֶ ּגָ ַחְסּדֹו 

ְיֵדי ֶזה,  ק ַעְצמֹו ַעל  ּוְלַחּזֵ ּבֹו  יֹוֵתר ַלֲחסֹות  ּבְ ִקים  ְתַחּזְ ּמִ ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ י ְלָך ְלַמְעָלה, ׁשֶ ָרַמְזּתִ

י  א יֹוֵתר ְויֹוֵתר. ַאף ַעל ּפִ ְלֵעּלָ ּיּוַע ּדִ יַע ָעָליו ַהּסִ ַעְצמֹו ַמּגִ ְהֶיה, ַעל ְיֵדי ֶזה ּבְ ּיִ ִיְהֶיה ֵאיְך ׁשֶ

רֹוֶצה ִלְברַֹח ְלֶחְזַקת  דֹול ֵמֲחֵברֹו ְוכּו'; ּוִבְפָרט ִמי ׁשֶ ל ַהּגָ י ּכָ ּכִ ְרֶאה ִלְפָעִמים ַהֵהֶפְך  ּנִ ׁשֶ

ֶזה. ַאף  ה ּבָ י ַהְרּבֵ ַנְפׁשִ ר ֲאִני יֹוֵדַע ּבְ ֲאׁשֶ לֹום יֹוֵתר ְויֹוֵתר ּכַ ִרין ּבֹו ַחס ְוׁשָ ְתּגָ ּמִ ֶזה, ׁשֶ י ּכָ ֲאִמּתִ

ים  ּיִ ָבִרים ָהֲאִמּתִ ל ַהּדְ י ּכָ ָהֱאֶמת ּוִבְפָרט ַעל ּפִ ק ַעְצמֹו ּבְ ִסיל, ּוִמְתַחּזֵ ֵאינֹו ּכְ י ֵכן ִמי ׁשֶ ַעל ּפִ
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ל  ה, ַעל ְיֵדי ּכָ דֹוׁשָ י ּתֹוָרתֹו ַהּקְ ְעְיֵני ְיׁשּוָעתֹו ִחּדּוׁשֵ ַחְסּדֹו ַהּנֹוְבִעים ִמּמַ ר ּבְ ינּו ְלַדּבֵ ִהְרּבִ ׁשֶ

ֲעצֹוָתיו  ְרֵכי  ּדַ ָכל  ּבְ ֵעת  ָכל  ּבְ ַנְפׁשֹו  ַח  ּמֵ ּוְלׂשַ כֹחֹו  ּבְ ַלֲחסֹות  ִמיד  ּתָ ק  ְלִהְתַחּזֵ ָיכֹול  ֶזה 

ְמָחה. ר הּוא ׂשִ י ָהִעּקָ ים, ּכִ דֹוׁשִ ַהּקְ

ה  ַמח ַאּתָ ׂשְ אי ּתִ ַוּדַ ה ּבְ ַעּתָ ה', ׁשֶ י ּבַ ַטְחּתִ י ּבָ ַנאי ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר. ּוִבְפָרט ּכִ ְוָכֵעת ֵאין ּפְ
יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ְמַחת ּפּוִרים, ַהּבָ ׂשִ ם ַוֲאַנְחנּו ּפֹה ּבְ ׁשָ

ֵרינּו  ֵרינּו ַאׁשְ ַרְך. ַאׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ָראּוי ּבְ ְמנּו ַהּיֹום ִמְצַות ִמיָלה ּכָ ה ָלֵאל ִקּיַ ּוְתִהּלָ
ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו  חֹוָתמֹו ׁשֶ נּו ֲחתּוִמים ּבְ ּלָ ּכֻ ָרֵאל, ׁשֶ ית ִיׂשְ ַרע ּבֵ ָאנּו ִמּזֶ ׁשֶ

ְיֵדי ֶזה  ר ַעל  לּוִיים ּבֹו. ֲאׁשֶ ה ְוָכל ָהעֹוָלמֹות ַהּתְ ל ָהעֹוָלם ַהּזֶ ר ֶזה ִקּיּום ּכָ לֹום, ֲאׁשֶ ָ ַהּשׁ

ל ִמיֵני ְמִרירּוָתא  יק ּכָ דֹוׁש. ְוֶזה ַמְמּתִ יו ַהּקָ י ִמּפִ ַמְעּתִ ָ ּשׁ מֹו ׁשֶ יִקים, ּכְ ם ַצּדִ ׁשֵ נּו ִנְקָרִאים ּבְ ּלָ ּכֻ

ר  ִסיָמן כ"ג ִלּקּוֵטי ח"א(. ְוִעּקָ ר ְלָסְבלֹו ִאְלָמֵלא ִמְלָחא ְוכּו' ְוַכְמבָֹאר )ּבְ ּלֹא ָהָיה ֶאְפׁשָ ָעְלָמא, ׁשֶ ּדְ

ִחינֹות ְוכּו'. ָכל ַהּבְ ֱאֶמת ּבְ ִרית ֶמַלח עֹוָלם ּבֶ הּוא ּבְ יק ׁשֶ ּדִ כַֹח ַהּצַ ּבְ

ְפָרט  ְמָחה ּבִ ָכל זֹאת ַרק ׂשִ ייט ]ּוֶבֱאֶמת ּבְ ייט ּפּוִרים ּגֵ ְפָרט ּפּוִרים ּגֵ אּון ַטאֶקי ָפאְרט ָהאּפ ּבִ
ה  ּמֶ ק ְמֹאד ּבַ ֹמַח ּוְלִהְתַחּזֵ ׁש ְלָך ִלׂשְ ּיֵ י ׁשֶ ַכְחּתִ ר ׁשָ ם ִעּקָ יַע[. ּגַ יַע ּפּוִרים ַמּגִ ּפּוִרים ַמּגִ ׁשֶ

ִריְך ָלנּו ַלֲעָסֵקינּו, ְוֶהֱחֵייָת אֹוִתי ְמֹאד  ֶרת ַהּצָ ל ָהִאּגֶ ִכיָת ְלַקּבֵ ּזָ ֶ ַעְצְמָך, ַמה ּשׁ ַתְבּתָ ּבְ ּכָ ׁשֶ

י  ְך ָיֶפה ְלָך ּכִ יָת ְלטֹוָבה ַעל ְיֵדי ֶזה, ּכָ ּנֵ ּתַ ה ִנׁשְ ם ַאּתָ ּגַ ַתְבּתָ ׁשֶ ּכָ ה ׁשֶ ּמֶ ְפָרט ּבַ ֶזה. ּבִ ְמֹאד ּבָ

יבֹו  ֶזה ַלֲהׁשִ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ַנֲעסֹק ּבָ ם ַאַחר ּפּוִרים ַהּבָ ֵ ָבר ֵריק הּוא. ְוִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ לֹא ּדָ

ב  ְכּתָ ַהּמִ ם  ּגַ ַז"ל.  ְרצֹונֹו  ּכִ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲעָסָקיו  ִלְגֹמר  ֲעֵדנּו  ּבַ ִיְגֹמר  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ָראּוי.  ּכָ

י ה'  דֹוִלים ַמֲעׂשֵ ֶזה. ּגְ ם ּבָ יֶלי ֵנרֹו ָיִאיר, ִאם ְקָראִתיו ָראּוי ְלָך ְלַהֲחיֹות ַעְצְמָך ּגַ י ַאּבֶ ֵמַרּבִ

י. ְוִאם ָהִייָת  ְלּתִ ַמח ִקּבַ ל ָחָדׁש ְוַהּקֶ ֵני רּוּבָ עֹות ׁשְ ם ַהּמָ ָכל ּדֹור ָודֹור. ּגַ ְוִנְפְלאֹות ֲחָסָדיו ּבְ

מֹוֲעָדם  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ִנְפְלאֹוָתיו  ּבְ אּו  ּבָ ַמח  ְוַהּקֶ עֹות  ַהּמָ ִעם  "ל  ַהּנַ ִבים  ְכּתָ ַהּמִ ֵאיְך  יֹוֵדַע 

ים  ּמִ ֵאיָנם ּתַ נֹוְראֹות ֲחָסָדיו ׁשֶ ֵמַח ְוָחָזק ּבְ אי ָהִייָת ׂשָ ַוּדַ י ָאז ּבְ ם, ְוֵאיְך ֶהֱחָיה ַנְפׁשִ ּוִבְזַמּנָ

ְלעֹוָלם ְוכּו'.

ה, ְוַלֲעׂשֹות  דֹוׁשָ ה ַהּקְ ִגּלָ יַע. ּוְצִריִכין ְלָהִכין ַעְצמֹו ִלְקִריַאת ַהּמְ ְנָחה ִהּגִ ְוִהּנֵה ְזַמן ַהּמִ
ְהֶיה ַהּכֹל  ּיִ יֵענּו ׁשֶ ַרֲחָמיו יֹוׁשִ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ִרית ִמיָלה. ַהּשׁ ת ּבְ ְמַחת ְסֻעּדַ ֶעֶרב ׂשִ ּבָ

ה,  ּדֹור ַהּזֶ ה ּבַ ם ֶאְצֵלנּו ַעּתָ ל ּפּוִרים ּגַ ס ׁשֶ יׁש ּתֶֹקף ַהּנֵ ה ְלַהְרּגִ ְזּכֶ ּנִ ְרצֹונֹו ַהּטֹוב, ׁשֶ ַעל ָנכֹון ּכִ

ה,  דֹוׁשָ ְמַחת ִמְצַות ִמיָלה ַהּקְ ׂשִ ְמַחת ּפּוִרים. ּוִבְפָרט ּבְ ׂשִ ֹמַח ּבְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְוִלׂשְ ֵאֶצל ּכָ

ׂשֹון זֹו ִמיָלה ִויָקר ֵאּלּו  ְמָחה ֶזה יֹום טֹוב, ְוׂשָ הּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה זֹו ּתֹוָרה, ְוׂשִ ם ַלּיְ ֻקּיַ ּיְ ׁשֶ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי שפִמְכּתְ ְּתמִֵתקמד ֵב ת י סי ז"

ין ז(. ָמה  ִפּלִ ן ִלּקּוֵטי ַהָלכֹות, ּתְ ֲאַמר ֲחָכֵמינּו ַז"ל )ַעּיֵ י ֶזה ַהּמַ ַאְרּתִ ַרְך ּבֵ ין )ְמִגיָלה טז:(. ּוְבַחְסּדֹו ִיְתּבָ ִפּלִ ּתְ

ַבר ָעֵלינּו ֶוֱאֶמת ה' ְלעֹוָלם. יב ַלה' ְוכּו'. ַחְסּדֹו ּגָ ָאׁשִ

ְמָחה. ה ִליׁשּוָעה ְוׂשִ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

שפ

ֶרְסֶלב. ם, יֹום ה' ּפּוִרים תר"ב ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִבין ַאֲהָבְתָך  ּתָ ּנּו  ּוִמּמֶ ָתב ֶזה.  ּכְ ַיד מֹוֵסר  ּבְ ה  י ַעּתָ ַסְרּתִ ּמָ ׁשֶ ב  ְכּתָ י ַהּמִ ֶאְתמֹול ֵהַכְנּתִ
ַאַחר  י  ָמַסְרּתִ ָבר  ּכְ ְוַהּיֹום  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ׁשֹוֵכַח אֹוְתָך  ְוֵאיִני  י,  ִלּבִ ּבְ קּוָעה  ַהּתְ

ַאַחר  י  ַלְחּתִ ְוׁשָ ִליַח,  ָ ַהּשׁ ֶזה  ָתב  ּכְ א מֹוֵסר  ּבָ ְך  ּכָ ּוְבתֹוְך  "ל,  ַהּנַ ֶרת  ָהִאּגֶ ה  ִגּלָ ַהּמְ ְקִריַאת 

ָרט  נּוָעה ּוְתנּוָעה, ּוְבָכל ּפְ ָכל ּתְ י ה' ּבְ דֹוִלים ַמֲעׂשֵ ָתב ֶזה. ּגְ יו ְלַיד מֹוֵסר ּכְ ֶרת ּוְמַסְרּתִ ָהִאּגֶ

ְהֶיה ַיִין  ּיִ ח אֹוִתי ׁשֶ ּמַ ׂשַ ּיְ ַרְך ַיַעְזֵרנּו ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ י ַוֲעַדִין הּוא ָחתּום, ַהּשׁ ְלּתִ ֶפן ִקּבַ ִין ּגֶ ּוְפָרט. ְוַהּיַ

יׁש ִיְקַרת  ה ַמְרּגִ ַאּתָ ה ׁשֶ ּמֶ י, ְוֶהֱחָיה אֹוִתי ְמֹאד ְמֹאד, ּבַ ְלּתִ ה ִקּבַ ְבָך ַעּתָ ַח. ּוִמְכּתָ ּמֵ ַהְמׂשַ

ָבר ָהָיה ָלנּו  ה ָלֵאל ּכְ ה ְלפּוִרים )ִסיָמן לז ֵחֶלק ב(. ּוְתִהּלָ ָכה ַעּתָ ּיָ ַ ה ַהּשׁ ִפּלָ ִפּלֹות, ּוִבְפָרט ַהּתְ ַהּתְ

ָדה  ְתַיּסְ ּנִ ׁשֶ ַהּזֹאת  ַהּתֹוָרה  ּבְ ַמְחנּו  ְוׂשָ ה,  ִגּלָ ַהּמְ ַאַחר  ֶעֶרב  ּבָ ִמיָלה  ִרית  ּבְ ת  ְסֻעּדַ ֶאְתמֹול 

הּו ָחֵמץ. ּוְבַחְסֵדי ה'  ֶ ּשׁ הּוא ּפּוִרים ֲהָכָנה ְלֶפַסח ִלְהיֹות ִנְזָהר ִמּמַ "ל, ׁשֶ ה ַהּנַ ִפּלָ ָעֶליָה ַהּתְ

י ָעֹמק ָעֹמק הּוא ְמֹאד ְמֹאד, ְוַהּכֹל ְיכֹוִלין  ה, ּכִ הּו ַהּזֶ ֶ ּשׁ ִעְנַין ַהּמַ ה ּבְ י ַהְרּבֵ ְבּתִ ַמֲחׁשַ ֵיׁש ּבְ

לֹא  ֲעַדִין  י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ּבְ ם  ּגַ י  ּכִ ּבֹו,  ְלַהֲאִריְך  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  הּו.  ֶ ַמּשׁ ּבְ לּוי  ּתָ ַהּכֹל  ֵאיְך  ְלָהִבין 

ַיֲעקֹב  ת  ּנַ ׁשֹוׁשַ ְוכּו'.  י לֹא ָתְמנּו  ּכִ ּוְלַגּלֹותֹו. ַחְסֵדי ה'  ְלָאְמרֹו  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ָראּוי,  ּכָ ֵרר  ִנְתּבָ

ֵמָחה ְוכּו'. ָצֲהָלה ְוׂשָ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ַאֲהָבה  לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ ַכי ְוָכל ַאְנׁשֵ ה ָמְרּדְ י ֹמשֶׁ י ִאיֶצ'י ְוַרּבִ י ַיֲעקֹב ְוַרּבִ לֹום ַרּבִ ׁשְ ְוִתְפֹרס ּבִ
יִנים.  יקּו ַהּדִ פּוִרים ְוָתִמיד, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַיְמּתִ ְמחּו ְוִיְרְקדּו ּבְ ׂשְ ּיִ ה, ְוֹתאַמר ָלֶהם ׁשֶ ַרּבָ

ֵרינּו ְוכּו'. אּון  ְרִקין ְוכּו', ְוִאְלָמֵלא ָלא ָאֵתיָנא ְלָעְלָמא ְוכּו' ַאׁשְ ית ּפִ ׁשִ יב ּבְ י ַההּוא רּוָחא ָנׁשִ ּכִ

ּפּוִרים[. ְפָרט ּבְ ִמיד ּוּבִ ְמָחה ּתָ ָכל זֹאת ׂשִ ְפָרט אּום ּפּוִרים ]ּוֶבֱאֶמת ּבְ ִמיד ּבִ ַטאֶקי ָפאְרט ָהאּפ ּתָ
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<חודש>

תקמה ְּתמִֵ ֵב ת י סי ז"

שפא

ְקָרא תר"ב. ם, יֹום ב' ַוּיִ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ה  ָבר. ּוָמה ֶאֱעׂשֶ ָך ִמּכְ ַדְרּכְ רֹות ּכְ י ַצֲעקֹוֶתיָך ַהּמָ ַמְעּתִ ת, ְוׁשָ ּבָ ְבָך קֶֹדם ׁשַ י ִמְכּתָ ְלּתִ ִקּבַ
ּיֹות,  ה ֶנָחמֹות ִויׁשּועֹות ֲאִמּתִ ה ְוַכּמָ ַכּמָ י אֹוְתָך ּבְ ָבר ִנַחְמּתִ ִני ֲחִביִבי, ּכְ ְלָך ּבְ

ּלֹו, ְיכֹוִלים ְלַנֵחם  ָכל ָהעֹוָלם ּכֻ ּבְ גּום ׁשֶ רּוַע ְוַהּפָ ה ַהּגָ לֹום ָהִייָת ַאּתָ ר ֲאִפּלּו ִאם ַחס ְוׁשָ ֲאׁשֶ

ם נֹוְבִעים  ּלָ ר ּכֻ ה, ֲאׁשֶ ְכָתב ּוְבַעל ּפֶ ָך ּבִ י ִעּמְ ְרּתִ ּבַ ּדִ יֵבי ַטַעם ׁשֶ ׁשִ ִרּבּוי ַהּמְ ַח ַעְצמֹו ּבְ ּמֵ ּוְלׂשַ

ַלל  ָחמֹות ְוַהְיׁשּועֹות. ּכְ ים ֵלב ֵהיֵטב ְלִדְבֵרי ַהּנֶ ה ֵאיְנָך ֵמׂשִ ֵמָהֲאָמרֹות ְטהֹורֹות ְוכּו', ְוַאּתָ

ְהֶיה.  ּיִ ם אֹוְתָך ְואֹוִתי ֵאיְך ׁשֶ יַע ּגַ אי יֹוׁשִ ַוּדַ ּבְ ֵקִנים, ׁשֶ ּזְ ּבַ ְהֶיה ֵיׁש ָלנּו ָאב ָזֵקן ׁשֶ ּיִ ָבר ֵאיְך ׁשֶ ַהּדָ

ַבר ָעֵלינּו ֶוֱאֶמת  ַרְך. ַחְסּדֹו ּגָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ דֹוָלה, ֵיׁש ָוֵיׁש ּבְ ְקָוה ּגְ ּתֹוָדה ָלֵאל ֵיׁש ָלנּו ּתִ

עּור, "ּוְכֶפַלח  ִלי ׁשִ ה ְנֻקּדֹות טֹובֹות ּבְ ן ַהְרּבֵ ם ּכֵ ָך ּגַ ׁש ּבְ ּיֵ ן ׁשֶ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ה' ְלעֹוָלם. ִמּכָ

ָרכֹות נז.(. ָאְמרּו ַרַז"ל )ּבְ מֹו ׁשֶ ֵתְך" ְוכּו' ּכְ ָהִרּמֹון ַרּקָ

י,  ַמֲעׂשַ חֹוָרה ֲאִני ּבְ חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה, ׁשְ סּוק ׁשְ ָבר ַעל ּפָ ְרנּו ּכְ ּבַ ּדִ ה ׁשֶ ּמֶ לּול ּבַ ְוָכל ֶזה ּכָ
ִפיְנָחס  ם: ְוָנאָוה ֲאִני ּבְ תּוב ׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ יִקים, ּכְ ּדִ ֵהם ַהּצַ י ֲאבֹוַתי ׁשֶ ַמֲעׂשֵ ְוָנאָוה ֲאִני ּבְ

ם ֲעבֹוָדה  ָהָיה ׁשָ ה ֶנֱאַמר ַאַחר ֵחְטא ָהֵעֶגל ׁשֶ ּזֶ ֶהם ָנִאים ְוכּו', ׁשֶ י ֵיׁש ּבָ ַמֲעׂשַ ְוכּו', ְוַגם ּבְ

לֹום ְוֵאין ְלָך ֵחֶלק  יָת ֶאת ָהֵעֶגל ַחס ְוׁשָ ה לֹא ָעׂשִ ַאּתָ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ָזָרה ְוִגּלּוי ֲעָריֹות ְוכּו'. ִמּכָ

ָכל  עֹוֵסק ּבְ ה, ׁשֶ ִחיַנת ֹמשֶׁ הּוא ּבְ יק ָהֱאֶמת ׁשֶ ּדִ ַהּצַ ָכל ּכָֹחם ּבְ ֱאָחִזים ּבְ ה ֵמַהּנֶ בֹו, ַרק ַאּתָ

ָאַמר  ֶ ִני ּוְזכֹר ֵהיֵטב ַמה ּשׁ ן ְוכּו'. ֲחַזק ֲחַזק ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ָמ"ד ְלָרצֹון, ִמּכָ ְ ֵעת ְלַהֲעלֹות ֲאִפּלּו ִמּשׁ

תֹו ֵאין ֵחֶקר ְוכּו'. דֹול ה' ְוכּו', ְוִלְגֻדּלָ י ּגָ ָלל ְוכּו', ּכִ ֵאין יֹוְדִעין ּכְ ׁשֶ

דֹול. זֹון ּגָ ִחּפָ ְבֵרי ָאִביָך ַהּכֹוֵתב ּבְ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי שפבִמְכּתְ ְּתמִֵתקמו ֵב ת י סי ז"

שפב

ֶרְסֶלב. ם, יֹום ד' צו תר"ב ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

לֹום ְוָכל טּוב. ים ְוׁשָ ִני ֲחִביִבי ַחּיִ ִליִדיִדי ּבְ

ָרִאיִתי  י  ּכִ ְדָבֶריָך,  ּבִ ְוֶהֱחִייַתִני  ְזהּוִבים.  ָעה  ׁשְ ּתִ ְך  ַהּסַ ִעם  א'  יֹום  ּבְ י  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ
ר ְוכּו'.  הּו ִעּקַ ּזֶ ָבַרי ׁשֶ ַח ַעְצְמָך ְקָצת ַעל ְיֵדי ּדְ ּמֵ ה ַמְתִחיל ְלַהֲחיֹות ּוְלׂשַ ַאּתָ ׁשֶ

ְפָרט קֶֹדם  ּבִ דֹול ְמֹאד,  ּגָ ֵעת ַהֶהְכֵרַח  ּבְ ּוִבְזַמּנֹו  מֹוֲעדֹו  ּבְ יַע  ִהּגִ ַלְחּתָ ִלי,  ָ ּשׁ ׁשֶ עֹות  ם ַהּמָ ּגַ

ְצָוה עֹוָלה  ְמַחת ַהּמִ י ׂשִ ֶזה, ּכִ ֹמַח ּבָ ה ִלׂשְ ְזּכֶ ּתִ ר ׁשֶ ָעְלָך ְוכּו'. ְוָהִעּקָ ם ה' ּפָ ּלֵ ַסח ְוכּו', ְיׁשַ ּפֶ

ם ֶאְתמֹול  ִסְפֵרי ֲאְדמֹו"ר ַז"ל. ּגַ ַער ד(, ּוִבְפָרט ּבְ ה ׁשַ ָ ֲעֵרי ְקֻדּשׁ ִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל )ׁשַ ְמבָֹאר ּבְ ַעל ַהּכֹל ּכַ

ר ֲעָזַרִני ַעד ּכֹה. ַאף ַעל  ם ֲאׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ עהִרין. ּבָ ׁשֶ ֶרת ִמּטְ ָצר ִעם ָהִאּגֶ ְבָך ַהּקָ י ִמְכּתָ ְלּתִ ִקּבַ

ַחְסּדֹו ִויׁשּוָעתֹו  דֹוָלה ּבְ ה הּוא ַהְרָחָבה ּגְ י ֵכן ְלֵעת ַעּתָ יק, ַאף ַעל ּפִ ֵאין ַהּקֶֹמץ ַמְסּפִ י ׁשֶ ּפִ

ל  נּו ּכָ יק ִלי ּוְלֻכּלָ ְסּפִ ּיַ א ׁשֶ חֹון ַלה' ַעל ְלַהּבָ ּטָ ְקָוה ְוַהּבִ יב ַלה' ְוכּו'. ְוַהּתִ ְפָלָאה. ָמה ָאׁשִ ַהּנִ

עֹות  ַהּמָ ָנחּוץ.  ֶזה  ָתב  ּכְ ּומֹוֵסר  ְוכּו'.  ָעֵלינּו  ְקָרא  ַהּנִ מֹו  ׁשְ בֹוד  ּכְ ְלַמַען  ָכבֹוד  ּבְ ְצָרֵכינּו 

ְזַמן ַאֵחר. ַהְלַואי  ַרְך ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ק ּבְ יַע ְלָך ְיֻסּלַ ּגִ ּמַ ֶ ֵלמּות, ּוַמה ּשׁ ׁשְ ַלח ּבִ ׁשְ יַע ּתִ ִהּגִ ׁשֶ

י  "ל. ִנְכַסְפּתִ עֹות ַהּנַ ַלח ַהּמָ ׁשְ ה ּתִ ַסח, ְלֵעת ַעּתָ ּלֹא ֶאְצָטֵרְך ִלְלוֹות ֶאְצְלָך עֹוד קֶֹדם ּפֶ ׁשֶ

ל  ן ְלַמּזָ ְדיֹון ַהּבֵ ְהֶיה ַעל ּפִ ּתִ ֵדי ׁשֶ ם, ּכְ ֵ ֶעֶרב ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ יֹום ָמָחר ּבָ ְהֶיה ּפֹה ּבְ ּתִ ְמֹאד ׁשֶ

ר  ה ְלַדּבֵ ַנאי ַעּתָ בּועֹות ֵאין ּפְ י ַלּכֹל ֵעת. אֹודֹות ׁשָ ְצַטֵער, ּכִ ר ַאל ּתִ טֹוב, ַאְך ִאם ִאי ֶאְפׁשָ

ָעְלָמא  ַהֲעָבָרה ּבְ י ּבְ ְרּתִ ּבַ ַרְך. ַרק ּדִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ָתא ֶאְהֶיה ּפֹה ּבְ ִמּלְ ָלל, ְסָתָמא ּדְ ֶזה ּכְ ּבָ

ַרְך.  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ְהֶיה ַהּכֹל ַעל ָנכֹון ּבְ ּיִ כֹול ִלְהיֹות ְוכּו'. ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה ׁשֶ ּיָ ׁשֶ

ה ִליׁשּוָעה. רּוד ְמֹאד ּוְמַצּפֶ ְבֵרי ָאִביָך ַהּטָ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

לַֹח ֶאת ר' נ' ֵנרֹו  ם ִלׁשְ ה ְור' ַיֲעקֹב חרמ"ח ְור' ִאיְצ'א ּגַ ה ַאּתָ ל ַהְרּבֵ ּדֵ ּתַ ְרֶאה ְלִהׁשְ ּתִ
י הּוא  ל ר' ֵלייֶזיר ֲחַתן ר' עֹוֵזר ֵנרֹו ָיִאיר, ּכִ ִית ׁשֶ לֹום ּבַ ְ ִעְנַין ַהּשׁ ָיִאיר ַלֲעסֹק ּבְ

י  ֶזה, ּכִ ם ּבָ יַע ּגַ ַרְך ְלהֹוׁשִ ָלה ְלָפָניו ִיְתּבָ ה ֶרַוח ְוַהּצָ לֹום. ְוַהְרּבֵ ָ ה ְמֹאד, ְוָגדֹול ַהּשׁ ִמְצָוה ַרּבָ

ְלָעֶדיָך ְוכּו', ַרק ָעֵלינּו ַלֲעׂשֹות  עֹוָלם ּוִמּבַ ּבָ ָבִרים ׁשֶ ָכל ַהּדְ לּויֹות ֵעיֵנינּו ּבְ ַרְך ּתְ ֵאָליו ִיְתּבָ

ֲעֵדנּו ְוכּו'. ל ָעֵלינּו ְוה' ַהּטֹוב ִיְגֹמר ּבַ ּטָ ּמֻ ֶ ַמה ּשׁ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי שפגִמְכּתְ

<חודש>

תקמז ְּתמִֵ ֵב ת י סי ז"

שפג

ֶרְסֶלב. ם, יֹום ה' ַצו תר"ב ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחיּו. ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ַרב ׁשָ

ה  ם ַאּתָ ל ֶאְתמֹול. ּגַ ֶרת ׁשֶ ִאּגֶ י ְלָך ְקָצת ּבָ ַתְבּתִ ָבר ּכָ י ּכְ ׁש, ּכִ ְלׁשֹוִני ְלַחּדֵ ה ּבִ ה ֵאין ִמּלָ ַעּתָ
יֶלי  י ְלר' ַאּבֶ ַתְבּתִ ּכָ ֶ עהִרין, ּוִבְפָרט ַמה ּשׁ י ִלְטׁשֶ ַלְחּתִ ָ ּשׁ ִבים ׁשֶ ְכּתָ ְקָרא ַהּמִ אי ּתִ ַוּדַ ּבְ

י  ְתִבי אֹוָתם, ּכִ ֵעת ּכָ ם אֹוִתי ֶהֱחיּו ְמֹאד ּבְ י ּגַ ָך, ּכִ ַרְך ְיַחּיּו ַנְפׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ְחֶיה. ּוְבֶעְזַרת ַהּשׁ ּיִ ׁשֶ

בֹוָתיו.  ַמְחׁשְ ָעְמקּו  ְמֹאד  י  ּכִ ְוכּו',  ּתֹוָרתֹו  ת  ֻדּלַ ּגְ ֶאת  ַעְצמֹו  יִרין  ְזּכִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ֵעל  ִמְתּפַ ֶפׁש  ַהּנֶ

ה ְוכּו',  ַסח ְוָחֵמץ ּוַמּצָ ֶרת ִמּפֶ ַדּבֶ ּמְ "ל ׁשֶ ב ַהּנַ ְכּתָ ּמִ י ּבַ ְרּתִ ִהְזּכַ ָכל ּתֹוָרה ְותֹוָרה ׁשֶ ּוֶבֱאֶמת ּבְ

ה, ְוַעְמקּות ַעְמקּות ָהֵעצֹות  דֹוׁשָ ת ּתֹוָרתֹו ַהּקְ ַרְך, ּוְגֻדּלַ ת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ֻדּלַ ְיכֹוִלין ִלְראֹות ּגְ

ם )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן,  ַתב ׁשָ ּכָ ֶ עֶֹמק ְלָבִבי ַמה ּשׁ ה ּבְ ֵהִאיר ָלנּו ֵמָרחֹוק, ּוְביֹוֵתר ִנְכָנס ַעּתָ דֹוׁשֹות ׁשֶ ַהּקְ

ה ָלֵצאת ֵמָחֵמץ  ְזּכֶ ּנִ ת ָקֶנה ְוכּו', ַעד ׁשֶ ַער ַחּיַ ם ּגְ ֵהר ֵמִחּמּוץ ַהּמַֹח ְוכּו', ּוְלַקּיֵ ֵחֶלק א, ִסיָמן ה( ִלּזָ

י ִאם  ֶזה, ּכִ ד ּבָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִנְלּכָ ה ּכָ ּמָ י ּכַ ה ֵמֵחי"ת ְלֵה"א ְוכּו'. ְוִאם ָאְמָנם ָיַדְעּתִ ְלַמּצָ

ֶזה ְצִריִכין  ם ּבָ ָכל ָהֳאָפִנים ְוכּו', ַאְך ּגַ ֵלָמה ּבְ ָבר ָהָיה ָלנּו ְיׁשּוָעה ׁשְ ִמים זֹאת, ּכְ ָהִיינּו ְמַקּיְ

ַהּתֹוָרה  הּוא  ׁשֶ ְוכּו'  ע  ָרׁשָ ְוֵאין  ְמַעט  ְועֹוד  סּוק  ּפָ ַעל  ַתב  ּכָ ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַהֲחיֹות 

בֹות  ֲחׁשָ ר ַהּמַ ּבֵ ַעם ְלׁשַ ָכל ּפַ ל ֶאָחד זֹוֶכה ּבְ ּכָ ה ׁשֶ ּמֶ ַהְינּו ּבַ עֹוִדי ְוכּו'. ּדְ ָרה ֵלאלַֹקי ּבְ ֲאַזּמְ

ד  ְבִחיַנת "ּכַ ל. ּבִ ּלֵ ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה ְקָצת ְלִהְתּפַ ֶהם, ׁשֶ ר ִחּמּוץ ַהּמַֹח ְוגֹוֵער ּבָ ּבֵ ָרעֹות, ּוְמׁשַ

ים  ֵאר ַמִים ַחּיִ ִחיַנת ּבְ ֵהם ַהּמִֹחין ּבְ ָעֵבי ִמְטָרא" )זַֹהר ָחָדׁש רלה.(, ׁשֶ ָנִפיק ַהאי ָקָלא ְוִאָעַרא ּבְ

ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין  ִחיַנת ְרָעִמים, ׁשֶ ב ַעל ְיֵדי ּבְ ּלֵ ּבַ ט ַעְקִמימּות ׁשֶ ֵ ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ְלַפּשׁ ְוכּו', ׁשֶ

ֶזה  ּבָ ַעְצְמָך  ְלַהֲחיֹות  ה,  ֵאּלֶ ִלְדָבַרי  ֵהיֵטב  ָך  ִלּבְ ים  ׂשִ ִני,  ּבְ ְלָך  ֹאַמר  ָמה  ְוכּו'.  ְמָחה  ְלׂשִ

ָכל  ל ּבְ ּדֵ ּתַ ר ּוִמׁשְ ּבֵ ה ִמְתּגַ דֹול ֵמִחּמּוץ ַהּמַֹח, ְוַאּתָ ַעם ֵיׁש ְלָך ַצַער ּגָ ָכל ּפַ ּבְ ֶ י ַמה ּשׁ ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ

. ּוָבֶזה  ְלּתָ ּצַ ּנִ ֶ ה ּשׁ ְלּתָ ַעל ְיֵדי ֶזה ִמּמַ ָעִמים ִנּצַ ה ּפְ ה ְוַכּמָ ֶהם. ְוַכּמָ ּכֲֹחָך ִלְברַֹח ֵמֶהם, ְוִלְגעֹר ּבָ

ן ַהּכֹל, ְוַעל ְיֵדי ֶזה  הּוא ָיכֹול ְלַתּקֵ ה זֹאת, ׁשֶ ּלָ ּגִ יק ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ כֹחֹו ׁשֶ ר ּבְ ָך. ְוָהִעּקָ ה ַנְפׁשְ ַחּיֶ ּתְ

ָכל  ת ְוָלֵצאת ּבְ ַער ַחּיַ ם ּגְ ה ֵמִחּמּוץ ַהּמַֹח ּוְלַקּיֵ דֹול ִלְברַֹח ֵמַעּתָ כֹחֹו ַהּגָ ר ּבְ ּבֵ תּוַכל ְלִהְתּגַ

ר  יַע. ְוָהִעּקָ ְנָחה ִהּגִ ר, ַאְך ְזַמן ַהּמִ ה ְלַדּבֵ ה ַהְרּבֵ ֶזה ַהְרּבֵ ה ְוכּו'. ְוֵיׁש ּבָ ַעם ֵמָחֵמץ ְלַמּצָ ּפַ

דֹוׁש  ַהּקָ ּבּוץ  ַהּקִ ין  ּבֵ ִנְמֶנה  ִלְהיֹות  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ִכיָת  ּזָ ֶ ּשׁ ַמה  עֹז,  ָכל  ּבְ ָך  ַנְפׁשְ ח  ּמַ ׂשַ ּתְ ׁשֶ

ַסח  ָבר ְוָדָבר, ַעל ּפֶ ל ּדָ ֵאּלּו ַעל ּכָ י ּתֹורֹות ּכָ ִחּדּוׁשֵ ה, ּבְ דֹוׁש ַהּזֶ אֹור ַהּקָ ָהאֹוֲחִזים ַעְצָמם ּבָ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי שפדִמְכּתְ ְּתמִֵתקמח ֵב ת י סי ז"

ן  ַרְך ִיּתֵ ם ִיְתּבָ ֵ ְצוֹות ְוכּו' ְוכּו'. ְוַהּשׁ ל ַהּמִ ּדֹות ְוַעל ּכָ ל ַהּמִ ה ְרָגִלים, ְוַעל ּכָ לֹשָׁ ְ ל ַהּשׁ ַעל ּכָ

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ ר, ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ׁשֵ ַסח ּכָ ָלֶכם ְוָלנּו ּפֶ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

שפד

ם, י"ג ִניָסן תר"ב. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

לֹום ְלָך ּוְלֵביְתָך. ִני ֲחִביִבי ׁשָ ֲאהּוִבי ּבְ

ע  ה ַאְרּבַ ּתֶ ֶאׁשְ יִתי ַלה' ׁשֶ ֶפן. ִקּוִ ִין ּגֶ ם ְוַגם ַהּיַ ב ָהָרצּוף ׁשָ ְכּתָ י ִעם ַהּמִ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ְנָך  לּום ֵמִעְנַין ּבִ י ְלָך ּכְ ַתְבּתִ ּלֹא ּכָ ֶ ַרְך. ּוַמה ּשׁ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ יְנָך ּבְ ּכֹוסֹות ִמּיֵ

ה, ְוַגם ֲאִני ַמְזִהיְרָך  ָך ֵמַעּתָ י ִמּמְ ּתִ ׁשְ א. ּוִבּקַ ְרּדָ ׁש ָהָיה ֵמֲחַמת ַהּטִ ִהְתִחיל ֻחּמָ ְחֶיה, ׁשֶ ּיִ ׁשֶ

ֶזה  ם, ְוֵיׁש ּבָ ִחּנָ ִלים אֹוְתָך ּבְ י ֵהם ְמַבְלּבְ ה, ּכִ ֵאּלֶ ָבִרים ּכָ ק ַעל ּדְ ה ְלַדְקּדֵ ְרּבֶ ּלֹא ּתַ ַעל ֶזה ׁשֶ

ר  ְלַדּבֵ ַמה  יֹוְדִעים  ֵאין  ְלֹפה  א  ּבָ ה  ַאּתָ ּוְכׁשֶ ה,  ַעּתָ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ַאְך  ר,  ְלַדּבֵ ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ

ר ָנִגיָלה  ׁשֵ ַסח ּכָ ן ָלֶכם ְוָלנּו ּפֶ ַרְך ִיּתֵ ם ִיְתּבָ ֵ ָתב ֶזה. ְוַהּשׁ ִפי מֹוֵסר ּכְ י ּבְ ְמּתִ ה, ּוְקָצת ׂשַ ִחּלָ ּתְ

ְמָחה בֹו. ְוִנׂשְ

ַעְדֶכם. יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ׁש  ְחֶיה ִהְתִחיל ֻחּמָ ּיִ ְנָך ׁשֶ ּבִ יְרָך ֵמָחָדׁש ׁשֶ א, ְלַהְזּכִ ְרּדָ ר ֲאַגב ַהּטִ י ָהִעּקָ ַכְחּתִ ה ׁשָ ם ַעּתָ ּגַ
ה  ה ַנֲעׂשֶ ּזֶ ן, ׁשֶ ּכָ ׁשְ ֶכף ַאַחר ֲהָקַמת ַהּמִ ֶאְמָרה ּתֵ ּנֶ הּוא א' ְזִעיָרא ׁשֶ ְקָרא ׁשֶ ת ַוּיִ ָרׁשַ ִמּפָ

רּוִעים  ַהּגְ ּבְ ְמָצִאים  ַהּנִ טֹובֹות  ֻקּדֹות  ֵמַהּנְ ן  ּכָ ִמׁשְ ּבֹוֶנה  ׁשֶ ֱאֶמת  יֵקי  ַצּדִ ְיֵדי  ַעל  ּדֹור  ָכל  ּבְ

ן ֶהֶבל  ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ִלין ַהּתִ ם ְמַקּבְ ָ ּשׁ ּמִ ָרֵאל ְוכּו'. ׁשֶ ֵעי ִיׂשְ פֹוׁשְ רּוִעים, ַוֲאִפּלּו ּבְ ּגְ ּבַ ׁשֶ

ָכל  ה ָצִריְך ְמֹאד ַלֲחזֹר ּבְ ָרה. ְוָכל ֶזה ַאּתָ הּוא ַהּתֹוָרה ֲאַזּמְ ּה ֵחְטא ְוכּו' ׁשֶ ֵאין ּבָ יֶהם ׁשֶ ּפִ

דֹוׁש  ּבּוץ ַהּקָ ִעְנַין ַהְנָהַגת ַהּקִ ֶזה, ּוִבְפָרט ּבְ ֶזה ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ה ַעְצִמי ַרק ּבָ יֹום, ְוַגם ֲאִני ְמַחּיֶ

ָכל יֹום  ְקָרא ְוכּו', ְואֹוְמִרים ּבְ ל ַוּיִ ּיֹות ֵאּלּו ׁשֶ ָרׁשִ ָאנּו עֹוְסִקין ִלְקרֹות ַהּפָ ה ׁשֶ ְפָרט ַעּתָ ְוכּו'. ּבִ

ּמֹוִדיַע  נֹוָרה ׁשֶ ת ַהּמְ ָפָרׁשַ ִמין ּבְ יִאים ְוכּו' ּוְמַסּיְ ׂשִ ַח ַעל ְיֵדי ַהּנְ ְזּבֵ ת ַהּמִ ת ִניָסן ֲחֻנּכַ ְתִחּלַ ּבִ

ָעְמקּו  ָמה  ה'  ַחְסֵדי  ְדלּו  ּגָ ַמה  ְוכּו'.  ְוכּו'  בֹודֹו  ּכְ ָהָאֶרץ  ָכל  ְמלֹא  י  ּכִ ֶאָחד  ְלָכל  ּוֵמִאיר 

ַנאי ְלַהֲאִריְך,  ֶזה. ֶיֶתר ֵאין ּפְ יַבת ֶנֶפׁש ּכָ ה ֵליַדע ֵמַחּיּות ּוְמׁשִ ּדֹור ַהּזֶ ִכינּו ּבַ ּזָ בֹוָתיו ׁשֶ ַמְחׁשְ
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<חודש>

תקמט ְּתמִֵ ֵב ת י סי ז"

ֵמַח  ֵמַח ְוַרק ׂשָ ָכל זֹאת ׂשָ אּון ַטאֶקי ָפאְרט ָהאּפ, אּון ָנאר ָהאּפ, אּון ִוויֶדיר ָהאּפ ]ּוֶבֱאֶמת ּבְ

אק. אק ְטׁשַ ְמִדיַנת ֵקיָסר ָירּום הֹודֹו, ְטׁשַ ּבִ ְלׁשֹון ֲחִסיִדים ׁשֶ ֵמַח[. אּון ּבִ ַוֲחזֹר ׁשָ

שפה

ִמיִני ג' תר"ב. ם, יֹום ד' ׁשְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ֹחל ַהּמֹוֵעד ֶהָעַבר ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת;  ְכָנא ֵנרֹו ָיִאיר ּבְ י ׁשַ ִני ַרּבִ י ַעל ְיֵדי ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
י ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר, ֶנֶכד ֲאדֹוֵננּו  ָהָיה ֶאְצְלָך ְיִדיֵדינּו ַרּבִ ַתְבּתָ ׁשֶ ּכָ ֶ ְפָרט ַמה ּשׁ ּבִ

ר  ּבֵ ה ְלִהְתּגַ ְזּכֶ ּיִ ן ׁשֶ ת ַאֲהָבֵתינּו ְוכּו'. ִמי ִיּתֵ ּתֹוֵקק ַלֲאִמּתַ ר הּוא ִמׁשְ נּו ַז"ל, ַוֲאׁשֶ מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

ה'  ים, ְוִיְבַטח ּבַ דֹוׁשִ ַדְרֵכי ֲאבֹוָתיו ַהּקְ נּו, ְויֹאֵחז ּבְ ִניעֹות, ְוִיְהֶיה ָרִגיל ְלִהְתַוֵעד ִעּמָ ַעל ַהּמְ

ל ֶהָהמֹון ִלְהיֹות  ֵהם ֵעצֹות ִנְבָערֹות ׁשֶ אלֵֹקי ֲאבֹוָתיו, ְולֹא ֵיֵלְך ַאַחר ַהֶהֶבל ְוכּו' ׁשֶ ֵען ּבֵ ָ ְוִיּשׁ

ה ְמֹאד ְלַיֵעץ ָלָאָדם  ׁשֶ ּקָ ֶרת ְמֹאד, ַעד ׁשֶ ֶנְעּדֶ ה ְוָהֱאֶמת  ֲעׂשֶ ּנַ ְוא ְוכּו'. ּוַמה  ל ׁשָ נֹוֵדד ׁשֶ

ר  ֲאׁשֶ ה ּכַ עֹוָלם ַהּזֶ ִמּיּות ּבָ ַגׁשְ ם ּבְ ֱאֶמת ּגַ ָהָיה לֹו טֹוָבה ּבֶ י ׁשֶ ְצִחית, ַאף ַעל ּפִ ְלטֹוָבתֹו ַהּנִ

בֹוא  ּיָ ׁשֶ ן  ִיּתֵ ְכָתב. ִמי  ּבִ ֶזה  ּבָ ר ְלַהֲאִריְך  ְוִאי ֶאְפׁשָ "ל.  ַהּנַ ְיִדיֵדנּו  ִעְנַין  ּבְ ָבַרי ֵהיֵטב  ּדְ ִבין  ּתָ

ר ּבֹו, אּוַלי אּוַכל ְלַהֲחיֹותֹו  ִנים ֲאַדּבֵ יְטׁשֹוב, ּוָפִנים ֶאל ּפָ י ָעְברֹו ְלַבְרּדִ ִנים ִמּדֵ ל ּפָ ְלֹפה ַעל ּכָ

יק  ַצּדִ ֵזֶכר  נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  הּוא  דֹוׁש,  ַהּקָ ֵקנֹו  ִמּזְ ַהּנֹוְבִעים  ֱאֶמת  ִדְבֵרי  ּבְ יבֹו  ְוַלֲהׁשִ

ֵדי  ה, ּכְ ב ַהּזֶ ה, ּוְלַהְראֹות לֹו ִמְכּתָ ה ִעּמֹו ִמּזֶ ר ַהְרּבֵ ל ְלַדּבֵ ּדֵ ּתַ ׁשְ אי ּתִ ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה. ּוְבַוּדַ

ׁש טֹוָבִתי,  ּקֵ ּבִ ִעְנָין ׁשֶ ָכל ָהֳאָפִנים. ּוִבְפָרט ּבָ ה ִלְהיֹות ּפֹה ְלטֹוָבתֹו ּבְ ָבַרי ֵאּלֶ ם ּדְ ַקּיֵ ּיְ ְלָזְרזֹו ׁשֶ

לֹום לֹא  ְוׁשָ ַחס  ְוִאם  ֶאְפעֹל.  ׁשֶ ַלה'  יִתי  ְוִקּוִ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ֶזה  ּבָ ל  ּדֵ ּתַ ֶאׁשְ אי  ַוּדַ ּבְ

ם,  ֵ ם ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ר ֶאְהֶיה ׁשָ ֲאׁשֶ ֶהם, ּכַ ִנים ִעּמָ ִנים ֶאל ּפָ ר ּפָ ַבי, ֶאְרֶאה ְלַדּבֵ ִמְכּתָ ֶאְפעֹל ּבְ

ְתחֹון  ַעְצמֹו ֶאְצִלי, ְוָאז ִיְהֶיה ִלי ּפִ ְהֶיה ּבְ ּיִ ְמעּו ִלְדָבַרי. ֲאָבל ְלָכל ֶזה ַהֶהְכֵרַח ׁשֶ אי ִיׁשְ ּוְבַוּדַ

"ל  ַהּנַ ִלְפעֹל  ן ִאם הּוא רֹוֶצה  ּכֵ ַעל  ָנָקל.  ְלָנבֹון  ְוַדַעת  ְלטֹוָבתֹו.  ֶזה  ּבָ ֶהם  ִעּמָ ר  ְלַדּבֵ ה  ּפֶ

ֵאיֶזה טֹוָבה, ְוַלה'  ל ְלטֹוָבתֹו עֹוד ּבְ ּדֵ ּתַ אּוַכל ְלִהׁשְ ְהֶיה ּפֹה. ְוָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ ּיִ ַהֶהְכֵרַח ׁשֶ

ם.  ֵ ר ִיְהֶיה ּפֹה ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ֲאׁשֶ ִנים ּכַ ִנים ֶאל ּפָ ר ִעּמֹו ּפָ ה ֲאַדּבֵ ַהְיׁשּוָעה. ְוָיֵתר ִמּזֶ

ּלֹא  כֹול ִלְהיֹות ׁשֶ ּיָ ַתְבּתָ ׁשֶ ר ּכָ ְבָך ֵמר"מ ֵנרֹו ָיִאיר. ַוֲאׁשֶ י ִמְכּתָ ְלּתִ ְיָלה ֶהָעַבר ִקּבַ ּלַ ם ּבַ ּגַ
ב  ְלִהְתַעּכֵ י  ּנִ ִמּמֶ ּתָ  ׁשְ ּוִבּקַ ְלטֹוָבה,  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ַעל  לֹום  ְוׁשָ ַחס  בֹוא  ּתָ

א ָעֵלינּו  ת קֶֹדׁש ַהּבָ ּבַ ֵביִתי ַעד ׁשַ ם ָהִעּכּוב ּבְ ּגַ ִני ֲחִביִבי ׁשֶ ע ּבְ ַאֲחָריו, ּדַ ת ׁשֶ ּבָ ֲעבּוְרָך ַעל ׁשַ
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ֵאַלי  ַתב  ּכָ ׁשֶ נּו  ּלָ ׁשֶ ָהֵעֶסק  ֵמֲחַמת  ב  ְלִהְתַעּכֵ ֻמְכָרח  ֲאִני  ַאְך  ְמֹאד,  ָעַלי  ה  ָקׁשֶ ְלטֹוָבה 

ן  י ַעד ּכֹה, ִמי ִיּתֵ דּוַע ְלָך. ְולּוֵלא זֹאת לֹא ִהְתַמְהַמְהּתִ ּיָ ַסח ּכַ בּועֹות ַאַחר ּפֶ ֵני ׁשָ ין ׁשְ ְלַהְמּתִ

ד  י ִלְנסַֹע ִמּיָ ַדְעּתִ ַאֲחָריו. ּבְ יֹום א' אֹו ב' ׁשֶ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, אֹו ּבְ ת ַהּבָ ּבָ בֹוא ְלֹפה ַעל ׁשַ ּיָ ׁשֶ

בֹוא  ּתָ ׁשֶ ַהֶהְכֵרַח  ן  ּכֵ ְלִהְתַמְהֵמּה עֹוד ַעל  י לֹא אּוַכל  ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ְלאּוַמאן 

ְלָך  ִיְהיּו  ַאֲחָריו  ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ אּוַלי  יֹוֵדַע  ִמי  ם  ּגַ ְלטֹוָבה.  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ַעל  ְלֹפה 

ָתב ֶזה ָנחּוץ. י מֹוֵסר ּכְ לֹום. ְוֵאין ְלַהֲאִריְך, ּכִ ְמִניעֹות יֹוֵתר ַחס ְוׁשָ

ְמָחה. לֹום ְוׂשִ ים ְוׁשָ ַחּיִ ה ִלְראֹוְתָך ְמֵהָרה ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ְפָלג מֹוֵרנּו ָהַרב ַיֲעקֹב ֵנרֹו ָיִאיר. ה. ּוִבְפָרט ִליִדיִדי ַהּמֻ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

ה. ַאְך  ֵעיֶניָך ֲעׂשֵ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ְוַהּטֹוב ּבְ ת קֶֹדׁש ַהּבָ ּבַ בֹוא ַעל ׁשַ ּתָ י ׁשֶ ְמֹאד ִנְכַסְפּתִ
ית.  ְצִחּיִ ַהּנִ ְלטֹוָבְתָך  יְרָך  ַהְזּכִ ִמּלְ ק  ְלִהְתַאּפֵ י  ָיכְֹלּתִ לֹא  י  ִלּבִ ּבְ ׁשֶ ַאֲהָבְתָך  ֵמעֶֹצם 

ֶזה  ּכָ טּות  ׁשְ ִביל  ּוִבׁשְ נּו,  ַנְפׁשֵ ּבְ ְקׁשּוָרה  ָך  ְוַנְפׁשְ נּו,  ִעּמָ ֵלם  ׁשָ ְלָבְבָך  י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ י  ּכִ ְפָרט  ּבִ

ׁש לֹו  ּיֵ ְך ָיֶפה ְלָך. ּוְלָכל ִמי ׁשֶ ה ְולֹא ּכָ ּדָ ְך ִהיא ַהּמִ ְך. לֹא ּכָ ל ּכָ ב ּכָ ְתַעּכֵ ָך ּתִ ִלּבְ ר ּבְ ְקׁשָ ּנִ ׁשֶ

ֵעת. ֶזה ּכָ ָקְדֳקדֹו, ְוַדי ּבָ הּוא ּבְ ל ׁשֶ ַעת ּכָ ּדַ

ֱאֶמת ָלֶנַצח. ְבֵרי אֹוַהְבָך ּבֶ ּדִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

יק ְוכּו', מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר  ִרי ַצּדִ ִתיק ּפְ ִני ַהּוָ י ּוְלָבִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ְיִדיד ַנְפׁשִ ְוׁשָ

יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה. נּו ֵזֶכר ַצּדִ ֶנֶכד ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

ד  ָמם ָלבֹוא ִמּיָ ְבֵרי ֱאֶמת ֵאֶליָך. ְוִתְרֶאה ְלַקּיְ ה ּדִ ּמָ ְחֶיה ּכַ ּיִ ב ִלְבִני ׁשֶ ִמְכּתָ י ּבְ ַתְבּתִ ָבר ּכָ ּכְ
ר  ַעְצְמָך ֲאׁשֶ ִבין ּבְ ִנים, ּתָ ִנים ֶאל ּפָ ָך ּפֹה ּפָ ר ִעּמְ ר ֲאַדּבֵ ֲאׁשֶ ם ּכַ ֵ ְלֹפה. ְוִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ

ָלֶנַצח.  א  ּוַבּבָ ֶזה  ּבָ ְלטֹוָבְתָך  י  ִעּמִ ר  ְלַדּבֵ ּפֹה  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ה  ַאּתָ ה  ִמּזֶ ְוחּוץ  ָבַרי.  ּדְ ָצְדקּו 

ל  יר אֹוְתָך ּכָ ַצַעְרָך. ּוַמְזּכִ ה ֲאִני ִמְצַטֵער ּבְ ה ְוַכּמָ ּמָ ֲעלּומֹות יֹוֵדַע ּכַ ַרְך יֹוֵדַע ּתַ ם ִיְתּבָ ֵ ְוַהּשׁ

ִלי ׁשּום ִהְתעֹוְררּות ֵמַעְצמֹו  ה ְמֹאד ַלֲעזֹר ְלָאָדם ּבְ דֹוׁש. ַאְך ָקׁשֶ ְפָרט ַעל ִצּיּון ַהּקָ ַעם, ּבִ ּפַ

לּו ֲעֵליֶהם, ַאף ַעל  ּלְ ְתּפַ ּיִ ים אֹוָתם ׁשֶ יִקים ּוְמַבְקׁשִ ּדִ ְדיֹונֹות ַלּצַ ִביל ֶזה ְמִביִאין ּפִ ָלל. ּוִבׁשְ ּכְ

ֲעָדם. ַאְך  ם ּבַ ָרֵאל ּומֹוְסִרים ַנְפׁשָ ִמיד ַעל ָצרֹות ִיׂשְ ִלים ּתָ ּלְ יִקים ִמְתּפַ ּדִ ַהּצַ דּוַע ׁשֶ ּיָ י ׁשֶ ּפִ

ר  ר, ַאְך ִאי ֶאְפׁשָ ה ְלַדּבֵ ֶזה ַהְרּבֵ ָלל. ְוֵיׁש ּבָ א ּכְ ְלַתּתָ ִלי ִאְתָערּוָתא ּדִ ה ַלֲעזֹר ָלָאָדם ּבְ ָקׁשֶ
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ֶזה  ָנִתי ּבָ ּוָ ל ּכַ ּכָ ֱאֶמת. ַוה' יֹוֵדַע ׁשֶ ֶזה ֶלָחֵפץ ּבֶ יק ְוַדי ּבָ ַמן ַמְסּפִ ם ֵאין ַהּזְ ֶדה ּגַ ֵני ַהּשָׂ ַעל ּפְ

יק ְוָקדֹוׁש  נּו ֵזֶכר ַצּדִ ֵרת ֶאת ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ב ְלׁשָ ָך הּוא ְלטֹוָבְתָך, ַוֲאִני ְמֻחּיָ ר ִעּמְ ְלַדּבֵ

י ִאם  ּכִ ָלֶהם  ַלֲעזֹר  ָיִדי  ּבְ ְוֵאין  ְחיּו,  ּיִ ׁשֶ ַהְיָקִרים  ֲחָלָציו  יֹוְצֵאי  ל ְלטֹוַבת  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ִלְבָרָכה, 

יֹוֵתר  ִויׁשּוָעה  ֵעֶזר  הּוא  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ֲאָבל  ַז"ל.  ּנּו  ִמּמֶ י  ְלּתִ ּבַ ּקִ ׁשֶ ֱאֶמת  ִדְבֵרי  ּבְ

יָך ֵמַאְלֵפי ָזָהב  ים קיט, עב( "טֹוב ִלי תֹוַרת ּפִ ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶ ֵמֲאָלִפים ְוִרְבבֹות ָזָהב ָוֶכֶסף, ּכְ

ִבין  ּתָ ָך ָהֱאֶמת, ׁשֶ ִלּבְ ה ְוכּו'. ַוה' ֱאלִֹקים ֱאֶמת ָיִאיר ּבְ ֵאּלֶ ים נֹוָרִאים ּכָ ְפָרט ִחּדּוׁשִ ָוָכֶסף". ּבִ

ְוָתׁשּוב ֶאל ָהֱאֶמת,  ל ֶהֶבל  ִניעֹות ׁשֶ ַהּמְ ל  ּכָ ג ַעל  ַדּלֵ ּתְ ׁשֶ ֱאֶמת, ַעד  ּבֶ ה  ֵאּלֶ ָבַרי  ּדְ ֵהיֵטב 

א ָלַעד ְוָלֶנַצח. ֶזה ּוַבּבָ ְלַמַען ִייַטב ְלָך ּבָ

ְמָחה. לֹום ְוׂשִ ים ְוׁשָ ַחּיִ ה ִלְראֹוְתָך ּבְ ְבֵרי ַהְמָזֶרְזָך ּוְמעֹוֶרְרָך ְלטֹוָבְתָך ּוְמַחּכֶ ּדִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

שפו

ִמיִני ג' ַאַחר ֲחצֹות תר"ב. ת קֶֹדׁש ׁשְ ּבַ ם, יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ ים ַלֲאהּוִבי ּבְ לֹום ְוַחּיִ ׁשָ

ָעה  ּוְבׁשָ בּוָך.  ִעּכְ ּדְ ַמִים הּוא  ָ ּוִמּשׁ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ּוַמה  בֹוא,  ּתָ ׁשֶ ה  ּוְמַצּפֶ ָהִייִתי עֹוֵמד  ה  ֵהּנָ ַעד 
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ עֹות ְלִפְדיֹון ֶנֶפׁש. ַהּשׁ ְבָך ִעם ַהּמָ ִוד ֵנרֹו ָיִאיר ְוֵהִביא ִמְכּתָ י ּדָ א ַרּבִ זֹאת ּבָ

ֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף  ַמִים ְרפּוַאת ַהּנֶ ָ ֵלָמה ִמן ַהּשׁ ַלח ְלָך ְרפּוָאה ׁשְ ְיַרֵחם ָעֶליָך ְוָעַלי, ְוִיׁשְ

ה, ַאְך  ָהָיה ִלי ִמּזֶ ַער ׁשֶ ִבין ּגֶֹדל ַהּצַ ן ְיִהי ָרצֹון. ּוֵמֵאֶליָך ּתָ ָרֵאל, ָאֵמן ּכֵ ָאר חֹוֵלי ִיׂשְ תֹוְך ׁשְ ּבְ

י ָהִיינּו  ב ָיְדָך ָלַדַעת ִעּכּוְבָך, ּכִ ִנים ִמְכּתַ ל ּפָ ְראֹוִתי ַעל ּכָ נּו ְמֹאד ּבִ י ֵכן ֶהֱחָיה ַנְפׁשֵ ַאף ַעל ּפִ

ָך. ְוַגם ַעל ֶזה ֻמְכָרִחים לֹוַמר  ִנים ֵאיֶזה ְיִדיָעה ֵמִאּתְ ל ּפָ יַע ַעל ּכָ ּגִ ּיַ ים ְמֹאד ָלֶזה ׁשֶ ְמַצּפִ

ָבִרים  ּמֹוְנִעין ִמּדְ א ְלָטב ָעְבִדין ִאם ַאף ׁשֶ ַמּיָ ָעְבִדין ִמן ׁשְ אי ַהּכֹל ְלטֹוָבה, ְוָכל ַמה ּדְ ַוּדַ ּבְ ׁשֶ

ִניָעה. ַאף  ֶנֶגד ַהּמְ ָראּוי ּכְ ר ּכָ ּלֹא ִהְתַגּבֵ ַעְצמֹו ׁשֶ רֹון ּבְ ה; ְוַגם ְיכֹוִלין ִלְתלֹות ַהִחּסָ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ

ִבים ְמֹאד  ּגָ ִנׂשְ ְרֵכי ה'  ּדַ י  ּכִ ָך ֵמֲחַמת ֶזה,  ַדְעּתְ ּבְ ּפֹל  ִני ֲחִביִבי ִמּלִ ּבְ י ֵכן ָחִליָלה ְלָך  ּפִ ַעל 

ֵאין מֹוִציִאין ִמּכַֹח ֶאל  ׁשֶ ֲאִפּלּו ּכְ יחֹות ָהַר"ן ִסיָמן יד( ׁשֶ ֵפרּוׁש )ׂשִ ּנּו ַז"ל ּבְ י ִמּמֶ ַמְעּתִ ְמֹאד. ּוְכָבר ׁשָ

ַעְצמֹו טֹוב ְמֹאד; ַאף  י ֵכן ָהָרצֹון ּבְ ה, ַאף ַעל ּפִ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָבר ׁשֶ ֲחֵפִצים ֵאיֶזה ּדָ ַהּפַֹעל ַמה ׁשֶ

ֶזה ְוכּו', ַאף  י ּבָ ֵאין ּדַ ַנִים" )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א ִסיָמן סו( ׁשֶ י ׁשְ ַהּתֹוָרה "ִויִהי ָנא ּפִ בָֹאר ּבְ ּמְ י ׁשֶ ַעל ּפִ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְמֹאד  ָחָזק  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ָהָרצֹון  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֶזה  ּבָ ּנֹאֵחז  ׁשֶ ַהְלַואי  ֵכן  י  ּפִ ַעל 
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ְוָחָזק  ה ָלֵאל ְרצֹוְנָך טֹוב  ּוְתִהּלָ ה.  ֶזה ַהְרּבֵ ּבָ י  ּנִ ם ִמּמֶ ַמְעּתֶ ָבר ׁשְ ּכְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּוְלתֹוָרתֹו ְוכּו'. 

ִנים  ל ּפָ ה ַעל ּכָ ְזּכֶ ּתִ ה ׁשֶ ה ַעּתָ ְטֵריּה. ַוֲאִני עֹוֵמד ּוְמַצּפֶ ה ֹאֶנס ַרֲחָמָנא ּפַ ֲעׂשֶ ְמֹאד, ּוַמה ּנַ

י, ַאף  ז ְמֹאד ְלַדְרּכִ י ֲאִני ֶנְחּפָ , ְוִאם ּכִ ַתְבּתָ ר ּכָ ֲאׁשֶ ם ּכַ ֵ יֹום ב' ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ָלבֹוא ְלֹפה ּבְ

ע ַאַחר ֲחצֹות יֹום ב'  ֶאּסַ ַואי ׁשֶ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ְוַהּלְ ע קֶֹדם יֹום ב' ַהּבָ י ֵכן לֹא ֶאּסַ ַעל ּפִ

ם, ּוֵמה' ִמְצֲעֵדי  ֵ ב ַעד יֹום ג' ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ֶאְתַעּכֵ י ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ּכִ ַהּבָ

ֶרת ַהּזֹאת ֲאִני  ת קֶֹדׁש. ְוָהִאּגֶ ּבַ בֹוד ׁשַ ַנאי ְלַהֲאִריְך ֵמֲחַמת ּכְ ה ֵאין ּפְ ֶגֶבר ּכֹוָננּו. ָיֵתר ִמּזֶ

ֵלמּות,  ׁשְ ַרֲחָמיו ִיְסָעְדָך ְמֵהָרה, ְוָתׁשּוב ְלֵאיָתְנָך ּבִ ָתב ֶזה, ַוה' ּבְ ׁשֹוֵלַח ַעל ְיֵדי ָעֵרל מֹוֵסר ּכְ

ִיְהֶיה ְלָך ְרצֹונֹות  ִכיָת ׁשֶ ּזָ ֶ דֹוָלה, ַמה ּשׁ ְמָחה ּגְ ׂשִ ת ּבְ ּבָ ל ׁשַ ָכל עֹז ְלַקּבֵ ק ּבְ ר ְוִתְתַחּזֵ ּבֵ ְוִתְתּגַ

ֵאין ָאנּו רֹוִאין ֶזה  ׁשֶ ַיַחד ֲאִפּלּו ּכְ ִמיד ּבְ ְהֶיה ּתָ ּנִ נּו ַיַחד. ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה ׁשֶ טֹוִבים ִלְהיֹות ִעּמָ

ֶנֶפׁש רּוַח  ׁשֶֹרׁש  ּבְ ַיַחד  ְקׁשּוִרים  נּו  ְוֻכּלָ ְקרֹוִבים,  ָפׁשֹות  ְוַהּנְ ְרחֹוִקים  ַהּגּוִפים  י  ּכִ ֶזה,  ֶאת 

ְקָוֵתנּו ָלֶנַצח. ל ּתִ יק ָהֱאֶמת ְוכּו' ְוֶזה ּכָ ּדִ ַהּצַ ָמה ּבְ ְנׁשָ

ְמָחה. לֹום ְוׂשִ ים ְוׁשָ ַחּיִ ה ִלְראֹוְתָך ְמֵהָרה ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

שפז

יְטׁשֹוב. ְרּדִ ַלח ְלָך תר"ב ּבַ ם, יֹום ה' ׁשְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחיּו. ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ת קֶֹדׁש  ּבַ ב ּפֹה ַעל ׁשַ יֹום ג' ֶהָעַבר. ְוֶאְתַעּכֵ יְטׁשֹוב ּבְ ְרּדִ אִתי ְלֹפה ּבַ י ּבָ ִני ֲחִביִבי, ּכִ ע ּבְ ּדַ
ָמקֹום  ּוְבָכל  ָראּוי.  ּכָ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ל  ְלַקּבֵ נּו  ְיַזּכֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְלטֹוָבה,  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ

עּור.  ִלי ׁשִ ְמַעט ּבְ ל ֶחְסרֹונֹות ּכִ ִאים ּוִבְפָרט ּפֹה, ׁשֹוְמִעים ְצָעקֹות ַוֲאָנחֹות ְוקֹולֹות ׁשֶ ּבָ ׁשֶ

ל ַהֶחְסרֹונֹות  ָגִעים ַרֲחָמָנא ִלְצַלן ּוִמּכָ ֵאין ָמקֹום ָלנּוס ֵמַהּפְ ם ְרָמִזים ׁשֶ ּלָ ִבין ׁשֹוֵמַע ִמּכֻ ְוַהּמֵ

ם זֹאת  ֵאינֹו ְמַקּיֵ ה ְוכּו'. ַוֲאִפּלּו ִמי ׁשֶ ִפּלָ ַרְך ֶאל ַהּתֹוָרה ְוֶאל ַהּתְ ם ִיְתּבָ ֵ י ִאם ְלַהּשׁ ְוכּו', ּכִ

יל ַעְצמֹו  ה, ּוְלַהְרּגִ ִנים ְקָצת ִמּזֶ ל ּפָ ּיֹוֵדַע ַעל ּכָ ֹמַח ַעל ֶחְלקֹו ׁשֶ ר ִלׂשְ ּבֵ ָראּוי, ָצִריְך ְלִהְתּגַ ּכָ

יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה, ְוִלְהיֹות  נּו ֵזֶכר ַצּדִ הֹוִציא ָלאֹור ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ַדְרֵכי ֱאֶמת ׁשֶ ֵליֵלְך ּבְ

ֹמַח  ַעְצָמן, ְוִלׂשְ ֲחקּות ּבְ רֹות ְוַהּדַ תֹוְך ַהּצָ ּמֹוְצִאין ּבְ ל ַהַהְרָחבֹות ׁשֶ מֹוֶדה ַעל ֶהָעָבר ַעל ּכָ

ֶזה  ּבָ ֵליֵלְך  ְצִריִכין  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ מֹו,  ּכְ ר  ֲאַסּפֵ י  ָאַמְרּתִ ִאם  ְוכּו'.  א  ְלַהּבָ ַעל  ׁש  ּוְלַבּקֵ ֶהם  ּבָ

אי לֹא ַיֲעזֹב  ּקּוְנָך, ּוְבַוּדַ ב ַעל ּתִ ָך ְוחֹוׁשֵ י ֲעַדִין ה' ִעּמְ ִני ַוֲחַזק, ּכִ ִיְקְצרּו ֲהמֹון ְיִריעֹות. ֲחַזק ּבְ
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ּבּוץ  ַהּקִ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ דֹוׁש,  ַהּקָ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ַע  ְעּגֵ ְלִהְתּגַ ה  ֵמַעּתָ ְוַתְתִחיל  אֹוְתָך. 

ה  ּוַבּמֶ יק ִלְבָרָכה,  ַצּדִ ֵזֶכר  נּו  ְוַרּבֵ ִסְפֵרי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו  ּבְ ְוִתְהֶיה ָרִגיל ְמֹאד  דֹוׁש ְוכּו'.  ַהּקָ

יָחה זֹו  תֹוָרה ְוׂשִ ָכל יֹום ּבְ ק ּבְ ָך ְלִהְתַחּזֵ ֶהם, ְוִתְמָצא ַמְרּגֹוַע ְלַנְפׁשְ ׁש ּבָ ִכינּו ְלָבֵאר ּוְלַחּדֵ ּזָ ׁשֶ

הּוא, ּוְלַצּפֹות ִליׁשּוָעה  דֹוׁשֹות ֵאיְך ׁשֶ ְרֵכי ֲעצֹוָתיו ַהּקְ ָכל ּדַ ְמָחה ּבְ ׂשִ ק ּבְ ה, ּוְלִהְתַחּזֵ ִפּלָ ּתְ

ַבק. ֵבק ְוָלא ׁשְ י לֹא ִיְזַנח ְלעֹוָלם ה' ָלא ׁשָ ִמיד. ּכִ ּתָ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַחּכֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

לֹוֵמנּו. י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ לֹום ּכָ ׁשְ ְוִתְפרֹס ּבִ

שפח

יְטׁשֹוב. ְרּדִ ּמּוז תר"ב ּבַ ם, יֹום ד' רֹאׁש ֹחֶדׁש ּתַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחיּו. ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ְחֶיה, ִעם ּכָ ּיִ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

י ּפֹה  ַעְלּתִ ִבי ִמּפֹה. ָמעֹות לֹא ּפָ לַֹח ְלָך ִמְכּתָ י ִלׁשְ ְמּתִ י ַהּיֹום, ּוְכָבר ִהְקּדַ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
י, ַוֲעַדִין ֵאיִני יֹוֵדַע ִאם  ּלִ ית ָהַאְכְסַנאי ׁשֶ יִסי ּוִמּבֵ ָלל, ַרק ְמַעט ִמּגִ ֵמָהִעיר ּכְ

ַרְך  לּויֹות ֵאָליו ִיְתּבָ ָעֵבד ַרֲחָמָנא ְלָטב ָעֵבד, ֵעיַני ּתְ יק ַעל הֹוָצאֹות ְלאּוַמאן. ְוָכל ַמה ּדְ ַיְסּפִ

יֹוֵתר,  ּבְ ֶרְך  ּדֶ ּבַ רֹוִאין  עֹוָלם  ּבָ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ּשׁ ַמה  ְורּוָחִנּיּות.  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ נּו  ּלָ ּכֻ נּו  ָחּנֵ ּיְ ׁשֶ ַעד  ְלַבד 

ִבין  יַע. ְוַהּמֵ ַמִים ַיּגִ ָ ל ֶאָחד ּוְמִרירּותֹו ַעד ַלּשׁ מֹו ּפֹה. ַצֲעַקת ּכָ דֹוִלים ּכְ ים ַהּגְ ַרּכִ ּכְ ְפָרט ּבַ ּבִ

ִחיצֹוִנּיּות  ּבְ ַאְך  ְוכּו'.  סֹוֵפנּו  ּבְ ְהֶיה  ּיִ ּוַמה  ְכִלית  ַהּתַ ַמה  צֹוֲעִקים  ְפִניִמּיּוָתם  ּבִ ׁשֶ ׁשֹוֵמַע 

ַמר  ֲאִני  ּומֹוֵצא  ִעְנַין  הּוא  ׁשֶ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ּמֹוֵצא  ׁשֶ ִציָאה  ַהּמְ ַצֲעַקת  יֹוֵתר  ּבְ ׁשֹוְמִעים 

ְפׁשּוטֹו ַמה  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )ְיָבמֹות סג:(. ְוַגם ּכִ מֹו ׁשֶ ְרָנָסה, ּכְ הּוא ַהּפַ ה ׁשֶ ָ ֶות ֶאת ָהִאּשׁ ִמּמָ

נּו  ָאַמר ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ֶ חּוׁש ַמה ּשׁ ְרָנָסה. ְורֹוִאים ּבַ ְדַבר ַהּפַ ר ּבִ ה ְוָהִעּקָ ּנָ ּסֹוְבִלים ִמּמֶ ֶ ּשׁ

ְוזֹאת  א ִסיָמן כג(,  )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַקּמָ ל ְמִרירּוָתא  ָיִכיל ְלִמְסּבַ ִאְלָמֵלא ִמְלָחא ָלא ֲהֵוי ָעְלָמא  ַז"ל ׁשֶ

ִרית  דֹוִלים הֹוִדיַע ִלי ֵמַהּבְ ל ֶזה. ּוְבַחְסֵדי ה' ַהּגְ ֵברּור ּכָ ֲאִני יֹוֵדַע ּבְ ֶ ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי ַמה ּשׁ

ְגמּולֹוִהי ָעֵלינּו. ל ּתַ יב ַלה' ּכָ ׁשִ ל ֶזה, ַמה ּנָ יק ּכָ ְמּתִ ֶמַלח עֹוָלם ַהּמַ
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שפט

ת תר"ב אּוַמאן. ם, יֹום ב' ֻחּקַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחיּו. ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו, ׁשֶ ְחֶיה, ִעם ּכָ ּיִ ִני ֲחִביִבי, מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ר  ם, ֲאׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ ת אּוַמאן. ּבָ ֲחצֹות ַהּיֹום ְלֹפה ְקִהּלַ אִתי ּכַ י ֶאְתמֹול ּבָ יִרי, ּכִ ִני ַיּקִ ע ּבְ ּדַ
ַעם ִלְהיֹות ּפֹה ַעל ִצּיּון  ל ּפַ ֲאִני זֹוֶכה ּכָ ֶ ל ֲעָמִלי, ַמה ּשׁ ֱהִביַאִני ַעד ֲהלֹם. ֶזה ֶחְלִקי ִמּכָ

ְגמּולֹוִהי  ל ּתַ יב ַלה' ּכָ ם ְוכּו'; ָמה ָאׁשִ נּוז ׁשָ ֶזה, ַוֲאִני יֹוֵדַע ֵמָהאֹור ַהּגָ ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ְוכּו' ּכָ

ֶאְנָקֵתנּו  ַמע  ִיׁשְ ָהַרֲחִמים  ַעל  ּבַ דֹוׁש.  ַהּקָ ִצּיּון  ַעל  ם  ׁשָ ָהִייִתי  ׁשֶ ַהּיֹום,  ָזִכיִתי  ּוְכָבר  ָעַלי. 

ֻחּקֹוָתיו  ר ּבְ ַרֲחָמיו ֶאת ֲאׁשֶ ה ּבְ מֹו ַיֲעׂשֶ ית, ּוְלַמַען ׁשְ ְליֹון ֵעיֵנינּו ִליׁשּוָעתֹו ָהֲאִמּתִ ְוִיְרֶאה ּכִ

ה  יׁשּוָעתֹו. ְוִהּנֵ ְמָחה ּבִ נּו ְוכּו', ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ְרּבֵ ֹמר, ְוָיִסיר ֵלב ָהֶאֶבן ִמּקִ ֵנֵלְך ְוֶאת ִמְצוֹוָתיו ִנׁשְ

ר ִמּיֹום ֱהיֹוִתי  ת קַֹרח ֶהָעַבר, ֲאׁשֶ ָרׁשַ ת קֶֹדׁש ּפָ ּבַ ֵדה ָלָבן ַעל ׁשַ ה ׂשְ ה ְקדֹוׁשָ ְקִהּלָ ָהִייִתי ּבִ

ה.  ַקּלָ ָעה  ׁשָ ְלִפי  ַרק  ְוַגם  יל,  אְרָנאּבִ ִלְטׁשָ ָעְבִרי  י  ִמּדֵ ַאַחת  ַעם  ּפַ י ִאם  ּכִ ם  ׁשָ ָהִייִתי  לֹא 

י ִאם  ה ּכִ ֵני ָהִעיר לֹא ָהיּו ֶאְצִלי ַהְרּבֵ ם ִמּיֹום ו' ַעד יֹום ב' ֶהָעַבר. ּוִמּבְ י ׁשָ ה ָעַמְדּתִ ְוַעּתָ

ּוְבָכבֹוד  לֹום  ׁשָ ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ָעַבר  ַחְסֵדי ה'  ּבְ ֲאָבל  ֵמָהִעיר.  ּוְמַעט  נּו  ּלָ ׁשֶ ִנים  ּוְמֻחּתָ ְקרֹוִבים 

ַרְך ַיַעְזֵרנּו ְלָהִבין  ם ִיְתּבָ ֵ ץ ִלי ְקָצת ָמעֹות. ַהּשׁ ְקָצת, ְוָהָיה ִלי ַאְכְסַנאי טֹוָבה ְמֹאד ְוַגם ִקּבֵ

ל  ִבים ְלַקּבֵ נּו ְמֻחּיָ ּלָ ה ַוֲאַנְחנּו ּכֻ ֱאֶמת. ְוַגם ַאּתָ ַרְך ּבֶ ם ִיְתּבָ ֵ ל ֶזה ְלִהְתָקֵרב ְלַהּשׁ ְרָמִזים ִמּכָ

ִביל ִלְקרֹות אֹוָתנּו  ׁשְ י ַהּכֹל ּבִ עֹוָלם, ּכִ עֹוֵבר ּבָ ֶ ֹוְמִעים ְורֹוִאים ַמה ּשׁ ּשׁ ל ַמה ׁשֶ ְרָמִזים ִמּכָ

י ָעְמִדי  ם ִמּדֵ )ִסיָמן נד(, ּגַ רֹון'  ִזּכָ ץ  ַהּתֹוָרה 'ַוְיִהי ִמּקֵ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ַרְך. ּכְ ִיְתּבָ ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו 

י  ְתֹאם ְיִדיֵדנּו ַרּבִ י ּפִ ּלִ א ָלַאְכְסַנאי ׁשֶ ּבָ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ל ַהּשׁ ְלּגֵ יֹום א' ֶהָעַבר, ּגִ ֵדה ָלָבן ּבְ ׂשְ ּבִ

ם  ׁשָ ֶרְך  ּדֶ ְסעּו  ּנָ ׁשֶ עהִרין,  ׁשֶ ִמּטְ מּוֵאל  ׁשְ י  ַרּבִ ן  ּבֶ א  ַאּבָ י  ְוַרּבִ אג  ֶרעִמיְנְטׁשַ ִמּקְ ֶאְפַרִים 

ְפָרט  ּבִ ּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ְקָצת  ְרנּו  ְוִדּבַ ְמֹאד  י  ִעּמִ ְמחּו  ְוׂשָ ּדּוְך,  ׁשִ ֵעֶסק  ְדַבר  ּבִ יְטׁשֹוב  ְלַבאְרּדִ

ב,  ִריִכין ִלְצעֹק ֵמעֶֹמק ַהּלֵ ּצְ ְקעּו ב' ׁשֶ ַהּתֹוָרה ּתִ תּוב ּבְ ּכָ ֶ ְרנּו ְקָצת ַמה ּשׁ ֵמִעְנַין ֱאמּוָנה. ְוִהְזּכַ

י  ה, ּכִ דֹוׁשָ ֵדָלה ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ֶהם ּגְ ּמֵ ִים ׁשֶ ֵדי ַלְחּתֹר ַהּמַ ים ְקָראִתיָך ה' ּכְ ֲעַמּקִ ִחיַנת ִמּמַ ּבְ

ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ּבּוִרים  ַהּדִ ֵאּלּו  ְמֹאד  ְמֹאד  עֶֹמק  ּבָ י  ִלּבִ ּבְ ִנְכַנס  מּוְך  ַהּסָ ּוָבֵעת  ַהּיֹום  אֹותֹו  ּבְ

אס  ּדָ יֶווין  עּבִ ּדֶ מּוז  ֶמע  ַאז  "ל,  ַהּנַ ַהּנֹוָרָאה  ַהּתֹוָרה  ה  ּלָ ּגִ ׁשֶ ּכְ דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ

ֵדָלה  ּגְ ם  ׁשָ ּמִ ׁשֶ ִים  ַהּמַ ַאַחר  ַלְחּתֹור  ּמּוְכָרִחים  ]ׁשֶ ֱאמּוָנה  ַוואְקְסט  ָדאְרט  ֶפן  ָוואס  ַוואֶסער 

ר ְלָבֵאר  ִעְנָין ֶזה. ְוִאי ֶאְפׁשָ י ּבְ ִלּבִ ְתנֹוֵצץ ּבְ ּמִ ֶ ִני ֲחִביִבי ַמה ּשׁ ָהֱאמּוָנה[ ְוכּו'. ָמה ֹאַמר ְלָך ּבְ

ַמה  ה',  ַחְסֵדי  דֹוִלים  ּגְ ה',  י  ַמֲעׂשֵ דֹוִלים  ּגְ ֶדה.  ַהּשָׂ ֵני  ּפְ ַעל  ּוִבְפָרט  ה,  ּפֶ ּוְבַעל  ְכָתב  ּבִ
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ָבר  ֶזה ּכְ יַע ְוַרב ֱאֶמת ּכָ ַלח ָלנּו מֹוׁשִ ָ ּשׁ ָהָיה ָלנּו ׁשֶ דֹורֹוֵתינּו, לּוֵלא ה' ׁשֶ נּו ּבְ ִהְפִליא ִעּמָ ֶ ּשׁ

נּו ְוכּו'. ְלּתָ ַנְפׁשֵ דֹול ָעֵלינּו ְוִהּצַ ָך ּגָ ָעְנֵינּו. ַחְסּדְ ָאַבְדנּו ּבְ

ָכל  ָך ּבְ ַח ַנְפׁשְ ּמֵ ה ְלַהְתִחיל ֵמָחָדׁש ְלׂשַ ְתעֹוֵרר ִמּזֶ ּתִ ִני ֲחִביִבי, ׁשֶ ל ֶזה ּבְ י ְלָך ּכָ ַתְבּתִ ּכָ
ּלֹא  ׁשֶ רּוְך ה'  ּבָ ָבר.  ִמּכְ ה  ַהְרּבֵ ֶזה  ּבָ ְרנּו  ּבַ ּדִ ֶ ּשׁ ְוָכל ַמה  "ל,  ַהּנַ ל  ּכָ י  ּפִ ַעל  ֵעת 

ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ְלנּו  ּצַ ּנִ ׁשֶ ַמה  ְמֹאד,  ָלֶנַצח  ַהְצָלָחֵתנּו  ְדָלה  ּגָ הּוא  ׁשֶ ֵאיְך  ְוכּו'.  ֶטֶרף  ְנָתָננּו 

רּוְך ֱאלֵֹהינּו  ֶזה, ּבָ ב אֹור טֹוב ּוֵמִטיב ְוכּו' ּכָ ּגָ לֹום ַעל אֹור ִנׂשְ ִדים ַחס ְוׁשָ ְהיֹות ִמְתַנּגְ ִמּלִ

ָרָאנּו ִלְכבֹודֹו ְוכּו'. ּבְ ׁשֶ

ָקאֶלא  ִמּסְ ער  ּבֶ ְלר'  ְותֹוִדיַע  ִעְסֵקנּו,  אֹודֹות  ְלַיאס  ֶרת  ִאּגֶ ַלח  ׁשָ ָבר  ּכְ ִאם  יֹוִדיֵעִני 
ה  ׁשֶ ּקָ ׁשֶ ַרק  יֵנינּו,  ּבֵ ינּו  ָעׂשִ ׁשֶ ן  ּוַמּתָ א  ּשָׂ ַהּמַ ֵעֶסק  ּבְ ַעְצֵמנּו  אֹוֲחִזים  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ

ְועֹוד  ָהֵעֶסק  ְדַבר  ּבִ "ל  ּנַ ּכַ ָנַסע  "ל  ַהּנַ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  קֶֹדם  ְלַהְתִחיל 

ַרְך, ִנְרֶאה  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ּבְ ָנה ַהּבָ ָ ה. ֲאָבל ַאַחר רֹאׁש ַהּשׁ ִעּכּוִבים ַהְרּבֵ

ִדּבּורֹו  ַעם ִאם עֹוֵמד ּבְ ָכל ּפַ "ל ָעֵצל ִלְכּתֹב ְלָך ּבְ ער ַהּנַ י ּבֶ ּלֹא ִיְהֶיה ַרּבִ ֶזה. ַרק ׁשֶ ַלֲעסֹק ּבָ

י  י יֹוֵאל ֵנרֹו ָיִאיר, ּוֵמַרּבִ ם ֵמַרּבִ ָבר ִהְתִחיל ְמַלאְכּתֹו ְוכּו'. ְויֹוִדיֵעִני ּגַ נּו, ְוִאם ּכְ ַלֲעסֹק ִעּמָ

ם טֹוָבה  ָלאָכה, ְוִאם ְמַלאְכּתָ ּמְ ּבַ בּו ָלנּו ִאם ִהְתִחילּו  ִיְכּתְ ם ֵהם  ּגַ ׁשֶ ִליק  עּפְ ֱאִליֶעֶזר ִמּטֶ

י  יבּו ְלָך, ּכִ ֵהׁשִ ֶ ַתְבּתָ ָלֶהם ּוַמה ּשׁ ּכָ ֶ ַעם ַמה ּשׁ כֹל ּפַ ה ִלְכּתֹב ִלי ּבְ ה ְוכּו'. ְוִתְרֶאה ַאּתָ ּוְנִקּיָ

ָלל  ִעְנָין ֶזה ּכְ ל ּבְ ְתַעּצֵ ַאל ּתִ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ים ְוכּו'. ּוְלַמַען ַהּשׁ ל ְזכּות ָהַרּבִ דֹול ׁשֶ הּוא ֵעֶסק ּגָ

רֹוֵמָמה  ה'  ִויִמין  "ל,  ְוַכּנַ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ּוְלהֹוִדיֵעִני  ָראּוי,  ּכָ ִבים  ִמְכּתָ ִליַחת  ׁשְ ּבִ ֶזה  ּבָ ַלֲעסֹק 

ֲעֵדנּו ְלטֹוָבה. ים. ה' ִיְגֹמר ּבַ דֹוׁשִ ַעם ֲעָסָקיו ַהּקְ ָכל ּפַ ִמיד ְלַהְתִחיל ְוִלְגֹמר ּבְ ֶעְזָרֵתנּו ּתָ ַיֲעֹמד ּבְ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ַאֲהָבה. לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
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שצ

ת תר"ב אּוַמאן. ת ֻחּקַ ָרׁשַ ת קֶֹדׁש ּפָ ּבַ ַרְך, יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה. ּיִ ְחֶיה, ְוִלְבִני יֹוֵסף יֹוָנה ׁשֶ ּיִ לֹום ִלְבִני ַנְחָמן ׁשֶ ׁשָ

לּום,  ה הּוא ּכְ ִמיד, ָהעֹוָלם ַהּזֶ ִלּמּוד, ִיְהֶיה ָלֶכם טֹוב ּתָ ַרְך! ַהְתִמידּו ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַמַען ַהּשׁ
ְצַטְרכּו  ּתִ ם  ַאּתֶ ֶ ּשׁ ַמה  טֹוִבים,  ים  ּוַמֲעׂשִ ה  ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה  ַרק  יֹוֵתר  ַאר  ִנׁשְ לֹא 

ַהְיָקִרים  ים  בּוׁשִ ַהּלְ ְצִריִכים,  ֵאין  ּוְגדּולֹות  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ָלֶכם  ֶאֱעזֹר  ֶהְכֵרַח  ּבְ

ל ָזהּוב  ּכָ מֹוֵתינּו, ׁשֶ ׁשּוִטים ְוִנְרָדִפים ּכְ ים ּפְ ְפַרט ַאָנׁשִ ים, ּבִ ים ֶאת ַהַחּיִ ְמַמְרְמִרים ַלֲאָנׁשִ

ָכל זֹאת ַיֲעזֹר ָלנּו ֱאלִֹקים  ן ִלְכּתֹוב, ַאְך ּבְ ּכֵ ל ׁשְ ר ּוִמּכָ ר ְלַסּפֵ ִאי ֶאְפׁשָ דֹול ׁשֶ ֵנס ּגָ ִאים ִלי ּבְ ּבָ

ל ָרע ְוִתְהיּו  ְמרּו ַעְצֶמֶכם ִמּכָ לּו ְוׁשִ ּלְ ִתָיה ּוְלבּוׁש, ַרק ִלְמדּו ְוִהְתּפַ ֲאִכיָלה ּוׁשְ רּוְך הּוא ּבַ ּבָ

ּלֹא  ם ׁשֶ ֵ ָרה, ְלַמַען ַהּשׁ ׁשֵ ד ֵהיֵטב ֶאת ִאְמֶכם ַהּכְ ָכל יֹום, ּוְלַכּבֵ ְראּו ִלְכּתֹוב ּבְ ם ּתִ ֵמִחים. ּגַ ׂשְ

ְחֶיה, ִהיא ִמְתַיַגַעת  ְגְרמּו ׁשּום ַצַער ְלִאְמֶכם ּתִ לֹא ּתִ לֹום, ְוׁשֶ ִריבּו, ְולֹא ְלַהּכֹות ַחס ְוׁשָ ּתָ

ֶכם  ל ִלּבְ ּפֹוְך ּכָ ְתִחילּו ְלַהְרִגיל ַעְצֶמֶכם ִלׁשְ ָכל יֹום, ְוּתַ ים ּבְ ִהּלִ ידּו ּתְ ּגִ יק, ּתַ ְסִביְבֶכם ַמְסּפִ

י ַגם ְלַאֵחיֶכם  ַרְך, ְוִיְהֶיה ָלֶכם טֹוב. לֹא ַרק ָלֶכם ְלַבד ַאִני ּכֹוֵתב זֹאת, ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ִלְפֵני ַהּשׁ

ם ִהְנֶכם  לּו, ַרק ַאּתֶ ּבּוִרים ַהּלָ ל ַהּדִ ם ֵהם ְצִריִכים ֶאת ּכָ ְחיּו ַאִני ּכֹוֵתב זֹאת, ּגַ ּיִ דֹוִלים ׁשֶ ַהּגְ

ַאִריכּו ָיִמים, ִהְנֶכם ְצִריִכים ֵמַהּיֹום ְלַהְרִגיל ֶאת ַעְצֶמֶכם ָלֶלֶכת ִעם  ּתַ ְנָעִרים ְצִעיִרים ׁשֶ

ם  ים ְוַאּתֶ ׁשִ רּוְך ה' לֹא ִטּפְ ם ּבָ ְכִלית ָהַאֲחרֹוָנה, ַאּתֶ ֶזה, ְלַהְרִגיל ַעְצֶמֶכם ַלֲחׁשֹב ַעל ַהּתַ

ִבינּו אֹוָתם יֹוֵתר טֹוב. ַקְימּו אֹוָתם ּתָ ּתְ ׁשֶ ִבינּו ְדָבַרי! ַאְך ּכְ ּתָ

ים טֹוִבים ָאֵמן. תֹוָרה ּוַמֲעׂשִ נֹוֵתיֶכם ּבְ ַרְך ַיֲאִריְך ְיֵמיֶכם ּוׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ְוַהּשׁ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

שצא

ָלק תר"ב אּוַמאן. ַרְך, יֹום ב' ּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִוד ְצִבי ֵנרֹו ָיִאיר. ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ּדָ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ין, ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת. ֲאָבל  ְחֶיה, ִמּטּוְלְטׁשִ ּיִ ִני, ׁשֶ ב ּבְ תֹוְך ִמְכּתַ ְבָך ּבְ י ִמְכּתָ ְלּתִ ֶאְתמֹול ִקּבַ
ַלח  ׁשְ ּיִ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ יִתי ְלַהּשׁ ַעְרָך ֵמֲחִליׁשּות זּוָגְתָך ִתְחֶיה, ְוִקּוִ דֹול ַצֲעִרי ִמּצַ ּגָ

ִלי ׁשּום ְרפּואֹות ְוַתְחּבּולֹות. ְוַתְזִהיר ְמֹאד ְמֹאד  ַמִים ְמֵהָרה ּבְ ָ ֵלָמה ִמן ַהּשׁ ָלּה ְרפּוָאה ׁשְ
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ְקָרִאים  ל ֶהָהמֹון ַהּנִ ׁשּום ְרפּואֹות ׁשֶ ּה ּבְ ְמרּו ַעְצָמן ִלְבִלי ַלֲעסֹק ִעּמָ ׁשְ ּיִ ֵני ֵביִתי ׁשֶ ל ּבְ ֶאת ּכָ

ֶקר ְוָכָזב, לֹא  ם ׁשֶ ּלָ י ּכֻ לֹום, ּכִ אְקטֹוִרים ַחס ְוׁשָ ים ְזֵקנֹות[. ְולֹא ְרפּואֹות ַהּדָ ְסֶקע ]ָנׁשִ אּבְ ּבָ

ׁשּום  ַיֲעׂשּו  לֹא  ְלָהֲעִצירּות  ַוֲאִפּלּו  נ'(.  )ע' שיחה  ה  ַהְרּבֵ יִקים  ַמּזִ א  ַרּבָ ַאּדְ ילּו,  ַיּצִ ְולֹא  יֹוִעילּו 

לֹום ָהֲעִצירּות  י רֹב הּוא טֹוב ִלְבִריאּות ַהּגּוף )ע' חיי מוהר"ן תצ"ח(. ְוִאם ַחס ְוׁשָ י ַעל ּפִ ָבר, ּכִ ּדָ

ְויֹוֵתר  יֹוִעילּו,  לֹא  י  ּכִ ים  ִמּיִ ׁשְ ּגַ ֶקר  ׁשֶ ְרפּוַאת  ִסּבֹות  ּבְ ַלֲעסֹק  ָאסּור  אי  ַוּדַ ּבְ אי,  ִמּדַ יֹוֵתר 

ָחְכָמה ּוָבָרא  ר ָיַצר ֶאת ָהָאָדם ּבְ ַרְך ְלַבד 'ֲאׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ לֹום. ַרק ִלְסֹמְך ַעל ַהּשׁ יקּו ַחס ְוׁשָ ּזִ ּיַ ׁשֶ

ֶנֱאָמן  ֱאֶמת  רֹוֵפא  ְלַבד  הּוא  ְוַרק  ַלֲעׂשֹות',  ּוַמְפִליא  ר  ׂשָ ּבָ ָכל  ֳחִלי  'רֹוֵפא  ַעד  ְוכּו'  בֹו' 

ם ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו  ׁשֵ ה ּבְ ֶזה ַהְרּבֵ י ּבָ ְרּתִ ּבַ ְוַרֲחָמן, הּוא ַיְכִאיב ְוַיֲחבֹשׁ, הּוא ְולֹא ַאֵחר; ּוְכָבר ּדִ

יל  ּיֹוִעיל ְלַהּצִ ַואי ׁשֶ ְוַהּלְ ה.  ֶזה ַהְרּבֵ ּבָ ר  ֲעַדִין ְצִריִכין ְלַדּבֵ נּו ַז"ל, ַאְך ָאנִֹכי ָהרֹוֶאה ׁשֶ ְוַרּבֵ

מֹו  ם ּכְ ל רֹוְפֵאי ֱאִליל. ַרק ְלַקּיֵ ְכנֹס ׁשּום ַסם ׁשֶ ּיִ ֵביִתי ֵאין ְרצֹוִני ׁשֶ ִנים ּבְ ל ּפָ ְנָפׁשֹות. ַעל ּכָ

ׁשֹון: 'ָוואס טּוט ֶמען ַאז ֶמע ִאיז ִאין  ֶזה ַהּלָ ָאַמר ְלִעְנָין ֶזה ּבְ דֹוׁש ׁשֶ יו ַהּקָ י ִמּפִ ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ

ֶעְזָרּה  ַלח  ִיׁשְ ה',  ֶאל  רּוׂשֹות  ּפְ י  ּפַ ּכַ ַוֲאִני  ְוכּו'.  ֶדה[  ּשָׂ ּבַ ְמָצִאים  ּנִ ׁשֶ ּכְ ים  עֹוׂשִ ]ָמה  ֶפעְלד' 

ן ְיִהי ָרצֹון. אֹוָתּה ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה ָאֵמן ּכֵ ִויׁשּוָעָתּה ְמֵהָרה ְלַהֲחִליָמּה ּוְלַרּפְ

עֹוֵבר ָעֶליָך, ְלַהְתִחיל  ֶ ל ַמה ּשׁ ה ַעל ְיֵדי ּכָ ְתעֹוֵרר ֵמַעּתָ ִני ֲחִביִבי, ּתִ ה ּבְ ם ַאּתָ ה ּגַ ְוַאּתָ
י ֵאין ָלנּו ַעל  עֹוֵבר ָעֶליָך, ּכִ ֶ ל ַמה ּשׁ רֹום ַעל ּכָ יל ַעְצְמָך ִלְתלֹות ֵעיֶניָך ַלּמָ ְלַהְרּגִ

ִפּלֹות  ַהּתְ ָנה ְוַלֲעסֹק ּבְ ַכּוָ ים ּבְ ִהּלִ ַמִים. ְוִתְרֶאה לֹוַמר ּתְ ָ ּשׁ ּבַ י ִאם ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ֵען ּכִ ָ ִמי ְלִהּשׁ

ְרֶאה  ם ּתִ ע ְלָך. ּגַ ה ַלה' ְויֹוׁשַ ה. ַקּוֵ ְפָרט ַעּתָ ַעם ּבִ ָכל ּפַ יָחְתָך ּבְ ם ְלָפֵרׁש ׂשִ ָכל יֹום, ּגַ נּו ּבְ ּלָ ׁשֶ

ֶאֱחזּו  ּנֶ ֲחרּות ּוִמּדֹות לֹא טֹובֹות ׁשֶ ֲערּות ְוַהּבַ ְרֵכי ַהּנַ ָך ּדַ ִליְך ֵמִאּתְ ה ְלַהׁשְ ִנים ֵמַעּתָ ל ּפָ ַעל ּכָ

ָך ְוַהֲעֵבר  ּבֶ ַעס ִמּלִ ם ְוָהֵסר ּכַ ַעס, ּוְתַקּיֵ ִפידֹות ְוַהּכַ ֵהם ַהּקְ ָלל, ׁשֶ ִכים ְלָך ּכְ ּיָ ֵאיָנם ׁשַ ָך ׁשֶ ּבְ

ַוֲאִנינּות  ַעְסָך  ּוִמּכַ ָך  ּלְ ׁשֶ ִפידֹות  ר ַצֲעִרי ֵמַהּקְ ִעּקַ ִני ֲחִביִבי ׁשֶ ּבְ ְוַתֲאִמין ִלי  ֶרָך.  ׂשָ ָרָעה ִמּבְ

ל  ְחֶיה, ַרק ּכָ ה ּגֹוֵרם ִלי אֹו ִלְבֵני ֵביִתי ּוְלזּוָגִתי ִהיא ֲחמֹוְתָך ּתִ ַאּתָ ַער ׁשֶ ָך ֵאינֹו ֵמַהּצַ ְעּתְ ּדַ

ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות;  ַגׁשְ ה ְלַעְצְמָך ּבְ ֶזה ַהְרּבֵ לֹום ּבָ יק ַחס ְוׁשָ ה ַמּזִ ַאּתָ ה ַעל ׁשֶ ַצֲעִרי ְוַדֲאָגִתי ִמּזֶ

ְלָך  ּכֹוֵתב  ֲאִני  ן  ּכֵ ַעל  ָלֶנַצח,  ְורּוָחִנּיּות  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ָלָחְתָך  ְוַהּצְ טֹוָבְתָך  ּבְ ְמֹאד  ָחֵפץ  ַוֲאִני 

ֶלי ֵנרֹו ָיִאיר,  י ֶליּבְ ִתיק ַרּבִ ָתב ֶזה ְיִדיֵדינּו ַהּוָ י מֹוֵסר ּכְ ַמע ִמּפִ ׁשְ ה ּתִ י. ְוָיֵתר ִמּזֶ ירֹות ִלּבִ ִמּקִ

ַעְצמֹו  ְכעֹס ַעל ֶזה ּבְ יד ְוַאל ּתִ ְקּפִ י. ְוַאל ּתַ תֹוַכְחּתִ קּוץ ּבְ ַאל ּתָ ִני ֲחִביִבי, ׁשֶ ָך ּבְ י ִמּמְ ּתִ ׁשָ ּוַבּקָ

ְלטֹוָבְתָך  ָך  ִעּמְ ר  ְמַדּבֵ ֲאִני  י  ִלּבִ ּבְ ר  ֲאׁשֶ ֵמַאֲהָבְתָך  י  ּכִ ֶזה,  ל  ּכָ ְלָך  ּכֹוֵתב  ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה  ַעל 

ֱאֶמת, ַרק  ַרְך ּבֶ ם ִיְתּבָ ֵ ְפִניִמּיּות ִנְכָסף ְמֹאד ְלִהְתָקֵרב ְלַהּשׁ ָך ּבִ ּבְ ּלִ י ֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ ְצִחית. ּכִ ַהּנִ
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ק  י ְלִהְתַאּפֵ ן לֹא ָיכְֹלּתִ ֶרְך ָהֱאֶמת, ַעל ּכֵ יְנָך ְלֵבין ַהּדֶ יִלים ּבֵ ֲחרּות ַמְבּדִ ֲערּות ְוַהּבַ ְרֵכי ַהּנַ ּדַ

ן ִיְרֶצה. ָאב ֶאת ּבֵ ַאֲהָבה ּכְ הֹוִכיֲחָך ּבְ ִמּלְ

ְלמּוד ּופֹוֵסק  ָכל יֹום ּתַ יל ַעְצְמָך ִלְלֹמד יֹוֵתר ּבְ ִנים ְלַהְרּגִ ל ּפָ ה ַעל ּכָ ְרֶאה ֵמַעּתָ ְוַגם ּתִ
ְלֹמד  נּו ַז"ל ּתִ "י ּוְנִביִאים ּוְכתּוִבים, ְוַגם ִסְפֵרי ַרּבֵ ִ רּוׁש ַרּשׁ ׁש ִעם ּפֵ ָכל יֹום, ְוֻחּמָ ּבְ

ָכל יֹום ְלַמַען ֵייִטיב ְלָך ָלַעד ְוָלֶנַצח. ּבְ

ב ֲאֵליֶכם. ְוִתְרֶאה ִלְכּתֹב ִלי  י ִמְכּתָ ַלְחּתִ ַסע ִעם ר"נ ֵנרֹו ָיִאיר ׁשָ ּנָ ְוִהּנֵה ַעל ְיֵדי ֶהָעֵרל ׁשֶ
ְיֵדי ֶהָעֵרל  ב ַעל  ְכּתָ ַהּמִ ְלּתָ  ִקּבַ ְוִתְכּתֹב ִלי ִאם  ין.  ִלְבִני ְלטּוְלְטׁשִ לַֹח  ְוִלׁשְ ֶרת  ִאּגֶ

ַני  ְחֶיה ּוִמּבָ לֹום זּוָגִתי ּתִ ְ ְכּתֹב ִלי ִמּשׁ ָאְזֶניָך. ְוַגם ּתִ ָבַרי ּבְ ה, ְוִאם ִנְכְנסּו ּדְ ב ַהּזֶ "ל ּוִמְכּתָ ַהּנַ

ִני  ּבְ ֶ ּשׁ ְפָרט ַמה  ּבִ ְחיּו,  ּיִ ׁשֶ ַני  ְבָך ִמּבָ ִמְכּתָ ּבְ ַתְבּתָ ִלי  ּכָ ֶ ּשׁ י ַמה  ּכִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד,  ְחיּו, ִמּכָ ּיִ ׁשֶ

ן יֹוֵתר ִמּקֶֹדם ֶהֱחֵייָת  ם ּכֵ ְחֶיה לֹוֵמד ּגַ ּיִ ִלּמּודֹו, ּוְבִני יֹוֵסף יֹוָנה ׁשֶ ְחֶיה ַמְתִמיד ּבְ ּיִ ַנְחָמן ׁשֶ

ְחֶיה. ַרק  ֵלָמה ְלזּוָגְתָך ּתִ ַלח ְמֵהָרה ְרפּוָאה ׁשְ ָך ְוִיׁשְ ה ה' ֶאת ַנְפׁשְ ן ְיַחּיֶ י ְמֹאד. ּכֵ ֶאת ַנְפׁשִ

י  ם ַרּבִ ִריָאה. ּגַ ַקו ַהּבְ ֵאיָנּה ּבְ ְחֶיה ׁשֶ ה ִציְריל ּתִ י ַחּנָ ּתִ ַתְבּתָ ִמּבִ ּכָ ֶ ה ּשׁ דֹול ִמּמַ ֵיׁש ִלי ַצַער ּגָ

ׁשּום  ֲעסֹק ּבְ ּלֹא ּתַ ְצַטֵער, ּוִבְפָרט ׁשֶ ּלֹא ּתִ ׁש אֹוָתּה ׁשֶ ה, ּוְתַבּקֵ ר ִלי ִמּזֶ ִלי ֵנרֹו ָיִאיר ִסּפֵ ַנְפּתָ

ַעל  ְדַאג  ּתִ ַאל  ם  ּגַ ְמֵהָרה.  א אֹוָתּה  ַרּפֵ ּיְ ׁשֶ ה'  ּבַ ְבַטח  ּתִ ַרק  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ִמית  ׁשְ ּגַ ְרפּוָאה 

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ה ִלְבִריַאת ּגּוָפּה, ְוִתְבַטח ּבְ לֹום ַהְרּבֵ יק ָלּה ַחס ְוׁשָ י ֶזה ַמּזִ ְך, ּכִ ל ּכָ ְרָנָסה ּכָ ּפַ

ֵעת. ֶזה ּכָ יק, ְוַדי ּבָ ַמן ַמְסּפִ ּלֹא ַיֲעזֹב אֹוָתּה ְלעֹוָלם. ְוָהָיה ְרצֹוִני ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר. ַאְך ֵאין ַהּזְ ׁשֶ

ָבַרי  ּדְ ם  ַקּיֵ ּתְ ׁשֶ ה  ּוְמַחּכֶ ה  ּוְמַצּפֶ ָלֶנַצח.  א  ּוַבּבָ ֶזה  ּבָ ְלטֹוָבְתָך  ּומֹוִכיֲחָך  ַהְמָזֶרְזָך  ָאִביָך  ְבֵרי  ּדִ

ה. ָאז טֹוב ְלָך ָלַעד.  ֵמַעּתָ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

שצב

ָלק תר"ב אּוַמאן. ַרְך, יֹום ג' ּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה. ּיִ ִני ׁשֶ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ל טֹוב ְלֶנֶכד  ן ְלַמּזָ ּנֹוַלד ּבֵ ִכינּו ׁשֶ ּזָ ִרית ִמיָלה, ׁשֶ ם ֶנֱאַמר ֵמִעְנַין ַהּבְ י. ְוׁשָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
יֹום ה'  ֶזה ּבְ ַמְחנּו ּבָ נּו ַז"ל מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר. ְוׂשָ ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ
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תקנט ְּתמִֵ ֵב ת י סי ז"

ְצַמח ַעל ְיֵדי ֶזה  ּיִ ה ׁשֶ ְזּכֶ ּנִ נּו, ׁשֶ ל טֹוב ּוְלֻכּלָ ְהֶיה לֹו ְלַמּזָ ּיִ ַרְך ַיֲעזֹר ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ְלֵעת ֶעֶרב. ַהּשׁ

ן ְיִהי ָרצֹון. ים ָאֵמן ּכֵ דֹוׁשִ ָרֵאל ַהּקְ ָלל ִיׂשְ תֹוְך ּכְ ְיׁשּוָעתֹו ִויׁשּוָעֵתנּו ּבְ

יאס, ְוָהָיה  ֶרת ָקָטן ִמּיַ בֹו ִעם ִאּגֶ י ִמְכּתָ ְלּתִ בֹו, ְוַגם ַהּיֹום ִקּבַ י ִמְכּתָ ְלּתִ יֹום א' ֶהָעַבר ִקּבַ ּבְ
ה  ְמַצּפֶ ֲאִני  י  ּכִ ְמֹאד,  ְלַנַחת  ִלי  ָהָיה  ְלַייאס  ַתְבּתָ  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ם  ּגַ דֹול.  ּגָ ְלַנַחת  ִלי 

יֵנינּו  ִבים ְמצּוִיים ּבֵ ְכּתָ ְהיּו ַהּמִ ּיִ ן ְצִריִכין ׁשֶ ַרְך, ַעל ּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ֵעֶסק ֶזה ּבְ ֲעסֹק ּבְ ּנַ ׁשֶ

אי  ּנּו. ּוְבַוּדַ "ל ִמּמֶ ב ַהּנַ י ִמְכּתָ ְלּתִ ּבַ ּקִ ְבּתָ לֹו ׁשֶ ָבר ֵהׁשַ אי ּכְ ַוּדַ ּבְ ם. ּוֻמְבְטַחִני ׁשֶ ָ ּוֵבין ָהִאיׁש ִמּשׁ

יִתי  ָעׂשִ ן ׁשֶ א ּוַמּתָ ּשָׂ ַרְך ְלָהִכין ַעְצִמי ִלְגֹמר ַהּמַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ֲאִני עֹוֵסק ּבְ ַתְבּתָ לֹו ׁשֶ ּכָ

יַע  ּגִ ּיַ ָראּוי, ְוׁשֶ ְמַלאְכּתֹו ּכָ ָבר ִהְתִחיל ּבִ ֵבאּור ֵהיֵטב ִאם ּכְ ַעם ּבְ ְכּתֹב ָלנּו עֹוד ַהּפַ ּיִ ִעּמֹו, ְוׁשֶ

ם.  ר הּוא ׁשָ ִליק ֲאׁשֶ עּפְ י ֱאִליֶעֶזר ִמּטֶ י יֹוֵאל, ּוִבְפָרט ִמיִדיֵדנּו ַרּבִ ם ֵמַרּבִ ב ּגַ ִלי ַעל ֶזה ִמְכּתָ

ַמה  עהִרין  ִלְטׁשֶ ִלי  ִלְכּתֹב  ְוִתְרֶאה  ְלטֹוָבה.  ֲעִדי  ּבַ ִיְגֹמר  הּוא  ַלה',  ְמַיֲחלֹות  ֵעיַני  ַוֲאִני 

י ַנְחָמן  בֹוב, אֹו ֵמַרּבִ ם אֹו ִמּלְ ָ ׁשּוָבה ִמּשׁ ל עֹוד ֵאיֶזה ּתְ ן ִאם ְתַקּבֵ ּכֵ ל ׁשֶ ם. ִמּכָ ַתְבּתָ ְלׁשָ ּכָ ֶ ּשׁ

ַרק  ַלח  ׁשְ ּתִ ַלח,  ׁשְ ּתִ ׁשֶ ִבים  ְכּתָ ַהּמִ ְוָכל  ֵהיֵטב.  ֵאר  ּבַ ּתֹוִדיֵעִני  ַהּכֹל  ָיִאיר,  ֵנרֹו  ֵמַהְייִסין 

ם ְלִטיָרהאִוויֶצע.  ֵ מּוְך ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ יֹום ה' ַהּסָ י ִלְנסַֹע ּבְ ַדְעּתִ עהִרין, ַוֲאִני ּבְ ת ְטׁשֶ ִלְקִהּלַ

עהִרין. ַאֲחָריו ִלְטׁשֶ ת קֶֹדׁש ׁשֶ ּבַ ם ַעל ׁשַ ָ ּוִמּשׁ

ָכל ֵעת ְוַהּכֹל  ה ֲחָדׁשֹות ּבְ ַרְך עֹוׂשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ָכל יֹום ֵמָחָדׁש, ְוִתְזּכֹר ֵהיֵטב ׁשֶ ֲחַזק ַוֲחַזק ּבְ
ינּו  ּוְבַמֲעׂשֵ ִצְדקֹוֵתינּו  ּבְ לֹא  אי,  ַוּדַ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ יַע  יֹוׁשִ סֹוף  ל  ּכָ ְוסֹוף  ְלטֹוָבה. 

ָכל  ֹמַח ּבְ ַח ְוִלׂשְ ּבֵ רּום ָרָמה ְוכּו'. ְוָעֵלינּו ְלׁשַ ר ּבְ דֹול ֲאׁשֶ ל ַהּגָ ְזכּות ָהֵאׁשֶ י ִאם ּבִ ַהּטֹוִבים, ּכִ

ָאנּו חֹוִסים ּבֹו,  יק ָהֱאֶמת ׁשֶ ּדִ הּוא ַהּצַ ית ׁשֶ ְקָוֵתנּו ָהֲאִמּתִ ִדים ַעל ּתִ ֵאין ָאנּו ִמְתַנּגְ יֹום ׁשֶ

י ְמַרֲחָמם  ַתְבּתָ ִלי ֵמַהּתֹוָרה ּכִ ּכָ ֶ ים. ּוַמה ּשׁ דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ ָאנּו זֹוִכים ַלֲעסֹק ּבִ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ִמּכָ

ִמים ַלֲעסֹק  ל ַהּיָ ן ְוָהָיה ְלָבְבָך ֶזה ּכָ ְיַנֲהֵגם )ִלּקּוֵטי ִתְנָיָנא ִסיָמן ז'( ֶהֱחָיה אֹוִתי ְמֹאד ְמֹאד. ִמי ִיּתֵ

ּוְלָבֵאר  ׁש  ְלַחּדֵ ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ה  ּוַבּמֶ ִפּלֹות  ּוְבַהּתְ ָפִרים  ַהּסְ ָכל  ּבְ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ְסָפָריו  ּבִ יֹום  ָכל  ּבְ

ה טֹוָבה ֵמֶהם. י ֵאין ְלָך ִמּדָ ֶהם ְוכּו' ּכִ ֶהם ַוֲהֹפְך ּבָ יָך ָלֶנַצח. ֲהֹפְך ּבָ י ֵהם ַחּיֶ ֶהם, ּכִ ּבָ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ לֹום ּכָ ׁשְ ְוִתְפרֹס ּבִ
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שצג

יְנָחס תר"ב אּוֶמין. ַרְך, יֹום ב' ּפִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ׁש  ּוְמַחּדֵ ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ִעם  ה  עֹוׂשֶ ר  ֲאׁשֶ ּוְבִנְפְלאֹוָתיו  ֵחֶקר.  ֵאין  תֹו  ְוִלְגֻדּלָ ה'  דֹול  ּגָ י  ּכִ ע  ּדַ
ת אּוַמאן  י ּפֹה ְקִהּלַ ְבּתִ ְתַעּכַ ּנִ י ׁשֶ ב ִעּמִ ית ְוכּו', ִסּבֵ ה ְבֵראׁשִ ָכל יֹום ַמֲעׂשֵ טּובֹו ּבְ ּבְ

ֶהָעַבר  יֹום ה'  ּבְ ִלְנסַֹע  ָיִמים  ה  ּמָ ִמּכַ י  ַדְעּתִ ּבְ מּוָכן  ָהִייִתי  ָבר  ּכְ ׁשֶ ַאֲחֵרי  קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ַעל 

קּום, ּוֵמה' ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר  ֵלב ִאיׁש ַוֲעַצת ה' ִהיא ּתָ בֹות ּבְ ְלִטיָרהאִוויֶצע. ַאְך ַרּבֹות ַמֲחׁשָ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְלֵהיָכן מֹוִליִכין אֹוִתי,  ָלל  ּכְ יֹוֵדַע  ֵאיִני  ׁשֶ ְוָהֶאְביֹון  ֶהָעִני  ּוִבְפָרט ָאנִֹכי  ְוכּו'.  ּכֹוָננּו 

ַמה  ְמָחִתי  ְוׂשִ ְקָוִתי  ּתִ הּוא  ְוֶזה  ְבָעְנִיי,  ֶנָחָמִתי  זֹאת  ַאְך  ַהּקֹוְדִמים.  ַבי  ִמְכּתָ ּבְ יָך  הֹוַדְעּתִ

ָכל יֹום,  ֱאֶמת ּבְ ַרְך ְלַבד ּבֶ ַרְך, ַוֲאִני סֹוֵמְך ָעָליו ִיְתּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ִליְך ַעְצִמי ַעל ַהּשׁ ֲאִני ַמׁשְ ֶ ּשׁ

י ה', ְוהּוא  דֹוִלים ַמֲעׂשֵ ָכל ֶזה. ּגְ י ּבְ ִלּבִ ּבְ ֶ ר ְלָבֵאר ַמה ּשׁ ִסיעֹות. ְוִאי ֶאְפׁשָ ִעְנַין ַהּנְ ּוִבְפָרט ּבְ

ָבִרים  ּדְ ה  ַכּמָ ּבְ ְלָפַני  ָנכֹון  ְרֶאה  ַהּנִ ִפי  ּכְ ָלֵאל  ְותֹוָדה  ָורּוַח.  ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ִעם  ְלֵהִטיב  ה  ַמְרּבֶ

י ִלְנסַֹע  ַדְעּתִ ה ּבְ רֹות ַלה' ֱאלֵֹקינּו. ְוַעּתָ ְסּתָ ַבד ַהּנִ ה, ִמּלְ י ּפֹה ַעד ֵהּנָ ְבּתִ ְתַעּכַ ּנִ ֶ ִנְגִלים ַמה ּשׁ

ִצְדָקתֹו ְוכּו'. בּוַע זֹאת ְלִטיָרהאִוויֶצע, ה' ַיְנֵחִני ּבְ ׁשָ ם ּבְ ֵ ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ

ִבין  ִלי ֵנרֹו ָיִאיר, ּוֵמֵאֶליָך ּתָ י ַנְפּתָ ָך ֵאֶצל ַרּבִ ּלְ ֶתק[ ׁשֶ ִוויִטיל ]ַהּפֶ י ַהּקְ ְלּתִ ה ָלֵאל ִקּבַ ּוְתִהּלָ
ם  ְרּתָ ׁשָ ִהְזּכַ ה, ׁשֶ ָטן ַהּזֶ ְבָך ַהּקָ ִמְכּתָ י ּבְ ה ֶהֱחֵייָת ֶאת ַנְפׁשִ ה ְוַכּמָ ּמָ ִני ֲחִביִבי ּכַ ּבְ

לֹא  ִאְלָמֵלא  ַחי.  ְלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ דֹול  ּגָ ֵנס  ּבְ חֹוָרה  ַהּסְ ל  ּבֵ ּקִ ְוׁשֶ ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ִמיִדיֵדנּו 

י לֹא ָהָיה ִלי ְיִדיָעה זֹאת ַעד  ַדְרּכִ י ִאם ָהִייִתי ָאז ּבְ י. ּכִ ּיִ ִביל ֶזה ּדַ ׁשְ י ִאם ּבִ י ּפֹה ּכִ ְבּתִ ִנְתַעּכַ

מּוָעה טֹוָבה  ׁשְ י ּבִ ַח ֶאת ַנְפׁשִ ּמֵ ה ִמּקֶֹדם ְלׂשַ ַאַחר ֵאיֶזה ָיִמים. ּוֶבֱאֶמת ֲאִני ָצִריְך ֵליַדע ִמּזֶ

ֵאַדע  ַהֶהְכֵרַח ְלִעְסֵקנּו ׁשֶ ְפָרט ׁשֶ ׂשֹורֹות טֹובֹות ּבִ ִמיד ּבְ ַרְך ּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ִמיֵעִני ַהּשׁ ן ַיׁשְ זֹאת. ּכֵ ּכָ

ָרט ּוְפָרט. ל ּפְ ָכל יֹום ָויֹום ַעל ּכָ ה ּפֹה קֶֹדם ְנִסיָעִתי ְוכּו'. טֹוב ְלהֹודֹות ַלה' ּבְ ִמּזֶ
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שצד

עהִרין. ָבִרים תר"ב ְטׁשֶ ַרְך, יֹום ג' ּדְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

יֹוְצֵאי  ל  ּכָ ִעם  ָיִאיר  ֵנרֹו  ִיְצָחק,  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ְוכּו'  ִני  ָהַרּבָ ֲחִביִבי  ִני  ּבְ ַלֲאהּוִבי  לֹום  ׁשָ ַרב 

ְחיּו. ּיִ ֲחָלָציו ׁשֶ

יַאת  ם ִמּבִ ִני ׁשָ י הֹוַדְעּתַ יֹוֵתר, ּכִ ֵעיַני ּבְ ָקר ּבְ בֹו ָהַאֲחרֹון ַהּיָ י ִמְכּתָ ְלּתִ ֵהן ַהּיֹום ֶזה ָסמּוְך ִקּבַ
ֶפר  ַהּסֵ ִעְנַין  ּבְ ם  ׁשָ ֱאַמר  ּנֶ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  י  ְלּתִ ִקּבַ בֹו  ִמְכּתָ ְוַגם  לֹום.  ְלׁשָ ְיִדיִדי  ַנְחָמן  י  ַרּבִ

ִבי  י ִלְכּתֹב לֹו ִמְכּתָ ַדְעּתִ ָהָיה ּבְ ֵעת ׁשֶ מֹוֲעדֹו ּוִבְזַמּנֹו ַהּיֹום, ּבְ א ּבְ ִבים, ַהּכֹל ּבָ ָאר ִמְכּתָ ּוׁשְ

י  בֹוִאי ְלֹפה ְלֵבית ְיִדיֵדינּו ַרּבִ ֶכף ּבְ ּבֶֹקר ּתֵ יֹום ה' ּבַ י ּפֹה ּבְ ְלּתִ ּבַ ּקִ ִבים ׁשֶ ְכּתָ יבֹו ַעל ַהּמִ ְוַלֲהׁשִ

י יֹוֵדַע  י ֶזה ָסמּוְך ְוֵאין ִאּתִ ְלּתִ ּבַ ּקִ ב ׁשֶ ְכּתָ ּמִ ם ֶהֱחיּו אֹוִתי ְמֹאד. ּוִבְפָרט ּבַ ְחֶיה, ְוֻכּלָ ּיִ ער ׁשֶ ּבֶ

ר  נּו. ֲאׁשֶ ּלָ ִעְנַין ָהֵעֶסק ׁשֶ י ּבְ ְעּתִ ּזּור ּדַ ִבינּו ִרּבּוי ּפִ אי ֵמֲאֵליֶכם ּתָ ַוּדַ י ּבְ ה, ּכִ ר ַעּתָ ַדּבֵ ַמה ּלְ

ה ִמן ַהּכֹל הּוא  את. ָקׁשֶ ֵבִדים ָעַלי ְמֹאד ָלׂשֵ ּכְ ר  ַבד ְמִניעֹות ֵמֲחַמת ָממֹון ְוכּו', ֲאׁשֶ ִמּלְ

י  ְרּתִ ּבַ ֶזה ְוכּו' ְוכּו'. ַוֲעַדִין לֹא ּדִ ַרת ָהֱאֶמת ּכָ ֵעת ַהְסּתָ ֶזה, ּבְ ת ֲעָצִתי ְלַהְתִחיל ֵעֶסק ּכָ ֲחֻלּקַ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ה  ַהְרּבֵ ׁש  ּוְלַבּקֵ ה,  ַהְרּבֵ ב  ֵ ְלִהְתַיּשׁ ָצִריְך  ֲאִני  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ּפֹה  ָהֵעֶסק  ה  ִמּזֶ

ְוִנְפָלִאים  דֹוִלים  ּגְ ה'  ְוַחְסֵדי  ְרצֹוִני.  ּכִ ֶאְפַעל  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ֶהם  ִעּמָ ר  ְלַדּבֵ ִפי  ּבְ ים  ִמּלִ ים  ׂשִ ּיָ ׁשֶ

ָכל יֹום ָוֵעת.  י ּבְ ה ִעּמִ עֹוׂשֶ ְונֹוָרִאים ְמֹאד ׁשֶ

ָהִייִתי  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ִתי  ְסֻעּדָ ִנְתַאֲחָרה  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִתי,  ְתִפּלָ ּבִ ְקָצת  י  ִנְתַאַחְרּתִ ה  ַעּתָ ְוִהּנֵה 
ִלי  יַע  ִהּגִ ְך  ּכָ ּוְבתֹוְך  לּו,  ַהּלָ ים  ִעּתִ ּבָ ׁש  ְלַחּדֵ ֲעָזַרִני  ׁשֶ ה'  ִנְפְלאֹות  ִלְכּתֹב  עֹוֵסק 

ָהִייִתי עֹוֵסק  ֶ י ַמה ּשׁ לּול ַיַחד. ּכִ ֶרעִמיִניץ, ְוַהּכֹל ּכָ י ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר ִמּקְ "ל, ּוֵמַרּבִ ְבָך ַהּנַ ִמְכּתָ

ה ֵאיִני יֹוֵדַע  ְוַעּתָ ם,  ים ָעֵלינּו ִחּנָ ְרִעיׁשִ ּמַ דֹול ׁשֶ ְך ְלָכל ֶזה, ְלָכל ָהַרַעׁש ַהּגָ ּיָ ׁשַ ְכִתיָבִתי  ּבִ

בֹו  ת ִמְכּתָ ְתִחּלַ י ּבִ ְעּתִ ה ֶהֱחִליׁש ּדַ ַהְרּבֵ ִבינּו ׁשֶ י ֵמֲאֵליֶכם ּתָ ר, ּכִ ַדּבֵ ֲעׂשֹות ּוַמה ּלְ ָלל ַמה ּלַ ּכְ

י ָהָיה ָהַרַעׁש  ֵאר ֵהיֵטב ִמּמִ ֻהְכַרח ִלְגנֹז ְוכּו'. ְוִאם לֹא ּבֵ ָהָיה ַעד ׁשֶ ַתב ִמּגֶֹדל ָהַרַעׁש ׁשֶ ּכָ ׁשֶ

ה.  ִמּזֶ י  רֹאׁשִ ֲערֹות  ׂשַ ְסַמר  ּתִ ן  ּכֵ ְוַעל  ֲחלֶֹקת.  ַהּמַ ֵמֲחַמת  ָהָיה  ׁשֶ מּוָבן  יָלא  ִמּמֵ ָמה,  ְוַעל 

ַתב ֵמעֶֹצם  ּסֹוף ּכָ י ּבַ ה, ּכִ ה טֹוָבה ְמֻרּבָ י ְלַהְתִחיל ֵמָחָדׁש ְוכּו'. ַאְך ִמּדָ ִיְרָאה ָוַרַעד ָיבֹוא ּבִ

י  ַדְעּתִ י ֵכן ֲאִני ָחָזק ּבְ ם ה' ְוכּו'. ַאְך ַאף ַעל ּפִ ׁשֵ ְקָרִאים ּבְ ִריִדים ַהּנִ ל ַהּשְׂ ּתֹוְקקּות ׁשֶ ַהִהׁשְ

ֶזה. ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה,  ֶזה ַלֲעסֹק ּבָ ְפָלָאה ְלַהְכִניס ְרצֹוִני ּבָ ַרְך ּוִביׁשּוָעתֹו ַהּנִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ה ָמרֹום ְלעֹוָלם ה'.  י ַאּתָ ה ְלַהְתִחיל ְוִלְגֹמר ּוְלַהְתִחיל ְוִלְגֹמר ְוכּו' ְוכּו', ּכִ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
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ִבינּו  ם. ִנְפֵלאִתי ֲעֵליֶכם ַמּדּוַע לֹא ּתָ ֶכף ְלׁשָ י ַנְחָמן ּתֵ ע ַרּבִ ַאְלּתָ אֹוִתי ִאם ִיּסַ ָ ּשׁ ֶ ַאְך ַמה ּשׁ
ע ָסמּוְך  ַעת ִלּסַ י ֵאיְך ַיֲעֶלה ַעל ַהּדַ ע. ּכִ ּסַ ב ְוַאל ּתִ ה ִלְהיֹות ׁשֵ ּטֹוב ַעּתָ ֵמַעְצְמֶכם ׁשֶ

ַהּכֹל  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֶזה ַעד  ּכָ ֶרְך  ּדֶ ְוַלֲעבֹר  ע  ִלּסַ ר לֹו  ֶאְפׁשָ ִאי  אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ם,  ִחּנָ ּבְ ָנה  ָ ַהּשׁ ְלרֹאׁש 

י  ַדְעּתִ ם ּבְ ָראּוי. ּוֵמֲחַמת ֶזה ִנְסּכַ ֶרת ּכָ חֹוָרה ְמֻסּדֶ ְכָרח, ֵהן ּגּוף ַהּסְ עֹות ַהּמֻ מּוָכן. ֵהן ַהּמָ

ה ִלְנסַֹע, ַרק ֵמֵאֶליָך  ן לֹא ֵעת ַעּתָ ָנה. ַעל ּכֵ ָ ין ַעד ַאַחר רֹאׁש ַהּשׁ ַהֶהְכֵרַח ְלַהְמּתִ ָבר ׁשֶ ּכְ

ה ְטָעִמים ַהֶהְכֵרַח  ּמָ ָהֵעֶסק, ַרק ִמּכַ ֲאַנְחנּו מּוָכִנים ַלֲעסֹק ּבְ ָראּוי ׁשֶ ִבינּו ִלְכּתֹב ַעל ָיָדם ּכָ ּתָ

ם ָהֱאֶמת,  ְראּו ׁשָ ּיִ ִנים ׁשֶ ּפָ ִנים ֶאל  ּפָ ֶהם  ר ִעּמָ ָנה. ְוַגם ְלַדּבֵ ָ ין ַעד ַאַחר רֹאׁש ַהּשׁ ְלַהְמּתִ

יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ֶזה  ּבָ ֶהם  ִעּמָ ר  ְלַדּבֵ ר  ֶאְפׁשָ ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ ֶהם  ִעּמָ ר  ְלַדּבֵ ָנכֹון  ַהּכֹל ַעל  ְהֶיה  ּיִ ְוׁשֶ

ָנה ַעד ַאַחר ֻסּכֹות  ָ ָנה. ְוַאַחר רֹאׁש ַהּשׁ ָ ַעם קֶֹדם רֹאׁש ַהּשׁ ָכל ּפַ ם ּבְ ָ רּוָרה ִמּשׁ ׁשּוָבה ּבְ ּתְ

לֹום  ַחְסּדֹו ְלׁשָ ע ּבְ ַרְך ְלָהִכין ַהּכֹל. ְוָאז ִיּסַ ם ִיְתּבָ ֵ ְך ַיַעְזֵרנּו ַהּשׁ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ּוְבתֹוְך ּכָ ַהּבָ

ֲעֵדנּו ְלטֹוָבה. ם ַוה' ַהּטֹוב ִיְגֹמר ּבַ ְלׁשָ

ַעְדָך. יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

י ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר ֵמַהְייִסין  ה. ּוִבְפָרט ִליִדיִדי ַרּבִ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
ִבי ְלֵעיל. ְוִתְרֶאה ְלָהִכין ַעְצְמָך ָלבֹוא  ִמְכּתָ י לֹו ּבְ ְבּתִ ָסמּוְך, ּוְכָבר ֵהׁשַ א ּבְ ּבָ ׁשֶ

ּלֹא ָאבֹוא  ְרֶאה ׁשֶ ר ּתִ ת רֹאׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול. ְוַכֲאׁשֶ ּבַ ֶכף ַאַחר ׁשַ ם ּתֵ ֵ ְלאּוַמאן ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ

ם  ר ַיַחד ׁשָ ת ִטיָרהאִוויֶצע. ּוֵנַדּבֵ ָעֶמיָך ִלְקִהּלַ ֶרְך ּפְ יֹום ד' ה' ּתּוַכל ָלׂשּום ַלּדֶ ם ֲעַדִין ּבְ ְלׁשָ

ת  ּבָ ַ ם, ַעל ַהּשׁ ֵ ְרֶאה ֶאְהֶיה, ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ִפי ַהּנִ י ּכְ ר. ּכִ ְכָרח ָלנּו ְלַדּבֵ ל ַהּמֻ ֶרְך ּכָ ְוַעל ַהּדֶ

ת ִטיָרהאִוויֶצע. ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ְקִהּלַ ַאַחר רֹאׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול ּבִ ׁשֶ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

שצה

ֵצא תר"ב אּוִמין. ם, יֹום ה' ּתֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִני ׁשֶ ֲאהּוִבי ּבְ

לֹום  ת ׁשָ ֶביָך ּוְפִריׂשַ ָכה ְליֹום ג' ֶהָעַבר, ּוָמָצאִתי ִמְכּתָ ּיָ ַ ְיָלה, ַהּשׁ ת ַהּלַ ִחּלַ אִתי ְלֹפה ּתְ ּבָ
ְוֶאְתמֹול  ִטיָרהאִוויֶצע.  ּבְ ְבָך  ִמְכּתָ י  ְלּתִ ִקּבַ ַנְחָמן  י  ֵמַרּבִ ם  ּגַ ָיִאיר.  ֵנרֹו  מר"ש 

יְבָך,  י ַלֲהׁשִ ַדְעּתִ ה, ְוָהָיה ּבְ י ַהְרּבֵ ַמְעּתִ בֹוב. ַצֲעָקְתָך ׁשָ ב ִמּלְ ְכּתָ ְבָך ִעם ַהּמִ י ִמְכּתָ ְלּתִ ִקּבַ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי שצוִמְכּתְ

<חודש>

תקסג ְּתמִמ ֵב ת י סי ז"

ְלָך  ִלְכּתֹב  אּוַכל  ׁשֶ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  קֶֹדם  עֹוד  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַיְזִמין  אּוַלי  ר.  ֶאְפׁשָ ִאי  ְוָכֵעת 

ל ָאָדם  ֵאין יֹום ּדֹוֶמה ַלֲחֵברֹו, ּוְבָכל יֹום ִיְצרֹו ׁשֶ ה ׁשֶ ֶזה ַהְרּבֵ ֲאִריכּות ְקָצת. ּוְכָבר ָיַדְעּתָ ּבָ ּבַ

ה,  ה טֹוָבה ְמֻרּבָ ָכל יֹום. ֲאָבל ִמּדָ ְתעֹוְרִרים ּבְ יִנים ַהּמִ ְך ֵמַהּדִ ה ִנְמׁשָ ּזֶ ׁש ָעָליו ְוכּו'. ׁשֶ ִמְתַחּדֵ

ָכל ּבֶֹקר. ְוַעל  ים ּבְ ׁשִ ְתַחּדְ ּמִ ָקִרים ְוכּו', ׁשֶ ים ַלּבְ י לֹא ָתְמנּו ְוכּו', ְוֵהם ֲחָדׁשִ י ַחְסֵדי ה' ּכִ ּכִ

ק ּוְלַקּוֹות  ָכל יֹום ֵמָחָדׁש ְלִהְתַחּזֵ ן ְצִריִכים ּבְ ָידֹו. ַעל ּכֵ ַרְך לֹא ַיַעְזֵבנּו ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ְיֵדי ֶזה ַהּשׁ

תֹו ּוִמְתַרֵחב  ְתִחּלָ ל יֹום ָקָצר ּבִ י ּכָ ׁש. ּכִ יעֹו ֵמָחָדׁש ַמּמָ ַעְזרֹו ְויֹוׁשִ ּיַ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ּוְלַחּכֹות ְלַהּשׁ

ִחיַנת ִמן  ֹוָפר ּבְ הּו סֹוד ַהּשׁ ּזֶ ְמעֹון ּוְבָמקֹום ַאֵחר ׁשֶ י ׁשִ ַתח ַרּבִ ַהּתֹוָרה ּפָ ְמבָֹאר ּבְ סֹופֹו, ּכַ ּבְ

ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ צּוקֹות  ְוַהּמְ ָלאֹות  ַהּתְ ִעְנְיֵני  ל  ּכָ ְוֶזה  ָיּה.  ְרָחב  ּמֶ ּבַ ָעָנִני  ָיּה  ָקָראִתי  ַצר  ַהּמֵ

ֶזה לֹא  ֵעת ּכָ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ׁשֶ ל ָהָאָדם, ְוִנְדֶמה לֹו ּבְ ִניעֹות ְוכּו' ְוכּו' ָהעֹוְבִרין ַעל ּכָ ְוַהּמְ

ים  ׁשִ ְתַחּדְ ַהֲחָסִדים ַהּמִ ַעת ְלָהִבין ׁשֶ ָעַבר ָעָליו. ְוִלְפָעִמים הּוא ֱאֶמת ְקָצת, ֲאָבל ֵאין לֹו ּדַ

ָך  ַחְסּדְ ַרְגִלי  ָמָטה  י  ָאַמְרּתִ ִאם  ְוכּו',  ִלי  ֶעְזָרָתה  ה'  לּוֵלא  י  ּכִ יֹוֵתר,  ים  ְמֻרּבִ ֵהם  ה  ַעּתָ

ה' ִיְסָעֵדִני.

שצו
ֵבי תר"ג ִמְכּתְ

ּפּור ְלֻסּכֹות תר"ג. ין יֹום ּכִ ם, ּבֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

י ֲאִני  רּוץ ּכִ ִלי ּתֵ ָתב ֶזה ּבְ ַלח ַעל ְיֵדי מֹוֵסר ּכְ ׁשְ ַלְחּתָ ַהּלּוָלב ְוַהֲהַדס ּתִ ִאם ֲעַדִין לֹא ׁשָ
ַחְסֵדי ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו.  ר ּבְ ה ָלֵאל ֵיׁש ִלי ֶאְתרֹוג ָנֶאה ּוְמֻהּדָ ין ָעָליו. ּוְתִהּלָ עֹוֵמד ּוַמְמּתִ

ְיֵדי  ַעל  ַהְיׁשּועֹות  ָכל  ּבְ ע  ׁשַ ְלִהּוָ ה  ְוִנְזּכֶ ְלטֹוָבה.  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ ֶהָחג  ְמַחת  ׂשִ ָלֶכם  ְוֶיֱעַרב 

ֹמַע נֹוָראֹות ַעל  ר ָזִכינּו ִלׁשְ ֵרי. ֲאׁשֶ ׁשְ ל ֶיַרח ָהֵאיָתִנים הּוא ּתִ ְצוֹות ַהּנֹוָראֹות ׁשֶ ת ַהּמִ ַ ְקֻדּשׁ

ׁשּוִרי ֵמרֹאׁש ֲאָמָנה". בֹוִאי ּתָ ם "ּתָ ֻקּיַ ּיְ ה ׁשֶ ֵרי )ִלּקּוֵטי ִתְנָיָנא ִסיָמן ח'(, ֲעֵדי ִנְזּכֶ ׁשְ ם ּתִ ׁשֵ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך, ָנָתן ִמּבְ ּדִ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי שצזִמְכּתְ ְּתמִמתקסד ֵב ת י סי ז"

שצז

ֶרְסֶלב. ם, יֹום א' נַֹח תר"ג ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ער  ִגיד ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ַאְבָרָהם ּדֹב ּבֶ ִתיק ַהּנָ ִני ַהּוָ י ָהַרּבָ לֹום ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ְיִדיד ַנְפׁשִ ַרב ׁשָ

ְחיּו. ּיִ ְחֶיה, ְויֹוְצֵאי ֲחָלָציו ַהְיָקִרים ׁשֶ ּיִ ׁשֶ

ְמָחה  לֹום ּוְבׂשִ ׁשָ ה ָלֵאל ָעְברּו ְיֵמי ֶהָחג ּבְ לֹום, ּוְתִהּלָ ָ ים ְוַהּשׁ נּו ַהַחּיִ ה ָלֵאל ִאּתָ ִהּלָ ּתְ
ֱאֶמת  ּבֶ ֵרי  ׁשְ ּתִ ת  ַ ְקֻדּשׁ ָעֵלינּו  יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ן  ִיּתֵ ִמי  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ

ֵרי,  ׁשְ ּתִ הּוא  ׁשֶ ָהֵאיָתִנים  ֶיַרח  ּבְ ֶהם  ּבָ עֹוְסִקין  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ּקּוִנים  ַהּתִ ְלָכל  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ִמיד,  ּתָ

ֵמִעְנַין  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְסָפָריו  ּבִ נַֹעם  ִאְמֵרי  ַבׁש  ּדְ צּוף  ְמַעט  ִלְטעֹם  ִכינּו  ּזָ ֶ ּשׁ ַמה  ִפי  ּכְ ּוִבְפָרט 

ּפּור ְוֻסּכֹות  ׁשּוָבה ְויֹום ּכִ ֶרת ְיֵמי ּתְ ת ִמְצַות ׁשֹוָפר ַוֲעׂשֶ ַ ָנה ּוְקֻדּשׁ ָ ת רֹאׁש ַהּשׁ ַ נֹוְראֹות ְקֻדּשׁ

ֵתַבת  ְמַחת ּתֹוָרה. ְוָרַמז ָלנּו ְרָמִזים ְוסֹודֹות נֹוָראֹות ּבְ ִמיִני ֲעֶצֶרת ְוׂשִ ה ּוׁשְ ְעָנא ַרּבָ ְוהֹוׁשַ

הּוא סֹוד ְקִריַעת  ַעל ּכַֹח ׁשֶ ל ַהּבַ ה ׁשֶ ִפּלָ ִעְנַין ַהּתְ ִסיָמן ח' ּבְ ְקעּו ּבְ ַהּתֹוָרה ּתִ ְפָרט ּבְ ֵרי, ּבִ ׁשְ ּתִ

י  ָר'אׁשֵ ְרּתָ  'ּבַ ׁשִ ָי'ם  ָך  ָעּזְ ּבְ פֹוַרְרּתָ  ה  "ַאּתָ יג(  ים עד,  ִהּלִ )ּתְ סּוק  ּפָ ּבַ ְוֶנְעָלם  ִנְגָנז  הּוא  ׁשֶ ַים סּוף 

ֵהם  ׁשּוָבה ְוֵגִרים ׁשֶ ֲעֵלי ּתְ ין ּבַ ֵרי. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשִ ׁשְ בֹות ּתִ י ּתֵ ִים" ָראׁשֵ יִנים ַעל ַהּמָ ַת'ּנִ

ֵתַבת  ז ּבְ בּורֹוָתו ִמי ִיְתּבֹוָנן". ּוְמֻרּמָ ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר )ִאּיֹוב כו, יד( "ְוַרַעם ּגְ נֹוְראֹות ִנְפְלאֹוָתיו ׁשֶ

ִרים" ְוכּו'  י' ּגֵ ר' ּכִ ם ֶאת' ֶנֶפׁש' ַהּגֵ ם ְיַדְעּתֶ מֹות כג, ט( "ְוַאּתֶ ִחיַנת )ׁשְ ֶהְעֵלם ִנְפָלא. ּבְ ֵרי ּבְ ׁשְ ּתִ

ָכל יֹום  ָכל ֵלב ּבְ ה, טֹוב ְלהֹודֹות ַלה' ּבְ ֵאּלֶ זֹאת ִמי ָרָאה ּכָ ַמע ּכָ ֵרי. ִמי ׁשָ ׁשְ בֹות ּתִ סֹוֵפי ּתֵ

ים ֵמַהחֹוְלִקים ַעל אֹור ָחָדׁש  ח יֹוְקׁשִ נּו ִנְמְלָטה ִמּפַ ה, ְוַנְפׁשֵ ל ֵאּלֶ ֹמַע ּכָ ִכינּו ִלׁשְ ּזָ ִמיד ׁשֶ ּתָ

ּה  ּה ַוֲהֹפְך ּבָ ם ֲהֹפְך ּבָ ים ּוְלַקּיֵ דֹוׁשִ ְדָבָריו ַהּקְ ל ָיֵמינּו ּבִ ה ַלֲעסֹק ּכָ ְזּכֶ ּנִ ן ׁשֶ ֶזה. ִמי ִיּתֵ ְוָקדֹוׁש ּכָ

ים ַוֲעצֹוָתיו ָהֲעֻמּקֹות ְמֹאד ְמֹאד  דֹוׁשִ ָבָריו ַהּקְ ם ּדְ ה ִלְלֹמד ַעל ְמָנת ַלֲעׂשֹות ְלַקּיֵ ְוכּו', ְוִנְזּכֶ

ה ּוִביִריָדה ַחס  ֲעִלּיָ א, ּבַ א ְוַדְרּגָ ְרּגָ ָכל ּדַ עֹוָלם ּבְ ּבָ ִלים ְלָכל ָאָדם ׁשֶ ִמימֹות ְמֹאד ַהְמֻסּגָ ַהּתְ

ָכל יֹום  ׁש ּבְ ִפּלֹות ְלַבּקֵ ר ַלֲעׂשֹות ֵמַהּתֹורֹות ּתְ לֹום, ְוָהִעּקָ ִטיבֹו ּוְבָעקּו ַחס ְוׁשָ לֹום, ּבְ ְוׁשָ

ם  ֻכּלָ ּבְ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְסָפָריו  ּבִ ְלֹמד  ּיִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ֵאיֶזה  י  ּפִ ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ְלָפָניו  יָחתֹו  ׂשִ ּוְלָפֵרׁש 

ל ָיֵמינּו ּפֹוְרִחים ְוהֹוְלִכים  י ּכָ ה ָלֶזה, ּכִ ָכל יֹום. ֲאָהּה ה' ָמַתי ִנְזּכֶ ְיכֹוִלים ִלְמצֹא ֶאת ַעְצמֹו ּבְ

ה ְלָתְפָסם ּוְלַהֲחִזיָקם  ּמֶ ֶבת ְוַכֲחלֹום ָיעּוף ְוכּו'. ְוֵאין ָלנּו ּבַ ֶלה ּוְכרּוַח נֹוׁשֶ ֵצל עֹוֵבר ּוְכָעָנן ּכָ ּכְ

ר  ה ְוַתֲחנּוִנים, ְוָהִעּקָ ִפּלָ י ִאם ַעל ְיֵדי ּתְ ֶהם ָלֶנַצח ּכִ ְחֶיה ּבָ ּנִ ִמים ָלנּו ׁשֶ ָאִרים ַקּיָ ְהיּו ִנׁשְ ּיִ ׁשֶ

ִפּלֹות  ּתְ ֵמַהּתֹורֹות  ַלֲעׂשֹות  הּוא  ׁשֶ ְמֹאד  ְוָחָדׁש  ן  ָיׁשָ הּוא  ׁשֶ ה  ַהּזֶ דֹוׁש  ַהּקָ ֶרְך  ַהּדֶ י  ּפִ ַעל 

ָבר ְמֹאד  ַהּדָ ֵאֶליָך  י ָקרֹוב  ּכִ ן,  ּכֵ ֵאינֹו  ּוֶבֱאֶמת  ה  ִמּזֶ ַעְצמֹו  ֵעיֵני  ּבְ ְוָכל ֶאָחד ָרחֹוק  "ל.  ּנַ ּכַ

ָבר  ָלל, ֲהלֹא ּכְ ר ּכְ י ֵכן ֵאין ְיכֹוִלים ְלַהְתִחיל ְלַדּבֵ ִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעׂשֹותֹו. ְוִאם ַאף ַעל ּפִ ּבְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי שצזִמְכּתְ

<חודש>

תקסה ְּתמִמ ֵב ת י סי ז"

ַבר הֹוִעיל  ּכְ ים ׁשֶ דּוִקים ּוְמֻנּסִ ֵהם ּבְ ּיֹות ּוְתִמימֹות ׁשֶ ֵעצֹות ֲאִמּתִ ה ּבְ ְרנּו ַהְרּבֵ ּבַ ה ּדִ ם ִמּזֶ ּגַ

ָנה ֶהָעַבר ַעל ַהּתֹוָרה  ָ רֹאׁש ַהּשׁ ר ּבְ ַרְך ְלַדּבֵ ם ִיְתּבָ ֵ ָעַזר ָלנּו ַהּשׁ ֶ ה, ּוִבְפָרט ַמה ּשׁ ָלנּו ַהְרּבֵ

בֹות ָרעֹות  ִחיַנת ַמֲחׁשָ ֵהם ּבְ ִפים ׁשֶ ֻטּנָ קֹומֹות ַהּמְ ּמְ ם ּבַ ּגַ ה ְלעֹוָלה" )ִלּקּוֵטי ִתְנָיָנא יב( ׁשֶ ה ַהּשֶׂ "ְוַאּיֵ

ִמיד ַעד  ַרְך ּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ֶאת ַהּשׁ ׂש ּוְלַבּקֵ ם ְיכֹוִלין ְלַחּפֵ ם ׁשָ ים ְוכּו', ּגַ ְמֹאד ְוִהְרהּוִרים ְמֻגּנִ

ית ַמֲאָמר ָסתּום ְוכּו' ְוכּו'. ְותֹוָדה  ֵראׁשִ ה ִלְבִחיַנת ּבְ ְזּכֶ ּיִ דֹוָלה ׁשֶ ה ּגְ ֲהֹפְך ַהְיִריָדה ַלֲעִלּיָ ּיַ ׁשֶ

יֹום  ל  ׁשֶ נֹוָרָאה  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ָלֶזה  ּוְמצָֹרף  ְוכּו',  ֻסּכֹות  ִעְנַין  ּבְ ה  ַהְרּבֵ עֹוד  ֶזה  ּבָ ְרנּו  ּבַ ּדִ ָלֵקל 

ה  ְזּכֶ ּנִ ן ׁשֶ ֶזה ְקָצת, ִמי ִיּתֵ ל ֶזה ְוַלֲעסֹק ּבָ ֹמַע ּכָ ִכינּו ִלׁשְ ּזָ ֵרינּו ׁשֶ ּיֹות יג(. ַאׁשְ י ְוכּו' )ִסּפּוֵרי ַמֲעּשִׂ ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ

ׁש ְוִלְצעֹק  ׂש ּוְלַבּקֵ ָכל יֹום ּוְלַחּפֵ ָכל יֹום ּבְ ֹמַח ּבְ ָרָכיו, ִלׂשְ ָכל ּדְ ֱאֶמת ְוָלֶלֶכת ּבְ ם ְרצֹונֹו ּבֶ ְלַקּיֵ

ְתִחיל  ּיַ ה ׁשֶ ָכל יֹום ֵמָחָדׁש ֵמֵאיֶזה ְנֻקּדָ ִפּלֹות ְוכּו', ּוְלַהְתִחיל ּבְ ַלה' - ַלֲעׂשֹות ֵמַהּתֹורֹות ּתְ

מֹו  לֹום ּכְ ּלֹא ִיּפֹל ִליֵדי ִזְקָנה ַחס ְוׁשָ ָבר. ְוׁשֶ ֶזה ּכְ ְרנּו ּבָ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ֶזה, ּכַ לּוי ֶזה ּבָ י ַהּכֹל ּתָ ּכִ

ׁשֹון "ַאְלט ָטאר ֶמען ִניט ַזיין" ]ָזֵקן  ֶזה ַהּלָ יחֹות ָהַר"ן נא( ּבְ דֹול ְולֹא ָיַסף )ׂשִ קֹול ּגָ ִהְזִהיר ְמֹאד ּבְ ׁשֶ

ְכָתב. ר ְלַהֲאִריְך ּבִ ה ִאי ֶאְפׁשָ - ָאסּור ִלְהיֹות[ ְוכּו'. ְוָיֵתר ִמּזֶ

ָקא  ְלַאְדּבָ ֵהיֵטב  רֹון  ּכָ ַהּזִ ֹמר  ִלׁשְ ֶזה,  ְיֵדי  ַעל  ַעְצמֹו  ֶאת  יר  ְלַהְזּכִ ִבינּו  ּתָ ּוֵמֲאֵליֶכם 
ִסיָמן  תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ְכָלל ּוִבְפָרט ְוכּו' ּכְ ָכל יֹום ּבִ ָאֵתי ּבְ ָעְלָמא ּדְ ּה ּבְ ְבּתֵ ַמֲחׁשַ

ם. ן ׁשָ נ"ד ַעּיֵ

ִפי  ִהְבִטיחּו ִלי ַעל ָהֵעֶסק ּכְ ֶ לֹוֵמנּו ַמה ּשׁ י ׁשְ ְרֶאה ִלְגּבֹות ֵמַאְנׁשֵ ּיִ אִתי ְלָזְרזֹו ׁשֶ ה ּבָ ַעּתָ
י ַנְחָמן  י ֶאת ַרּבִ ַלְחּתִ ֲעַדִין לֹא ׁשָ י ׁשֶ י ַאף ַעל ּפִ י לֹו. ּכִ ַסְרּתִ ּמָ יָמה[ ׁשֶ עִטיל ]ָהְרׁשִ ַהּצֶ

ם, ְוַההֹוָצָאה  לֹום ְלׁשָ ְלחֹו ְלׁשָ ָכל יֹום ְלׁשָ ה ְטָעִמים, ֲאָבל ָאנּו ְמִכיִנים ַעְצֵמנּו ּבְ ּמָ ם ִמּכַ ְלׁשָ

ֵני  ם ַעל ׁשְ י ּגַ עּור, ּכִ ֵאין ָלֶהם ׁשִ ָבִרים ׁשֶ ִבינּו ֵמַעְצְמֶכם. ְוָהֵעֶסק הּוא ֵמַהּדְ ר ּתָ ֲאׁשֶ ה ּכַ ְמֻרּבָ

דֹוִלים ְוַכּיֹוֵצא  ִלּיֹות ּגְ ָקל[ ַמְרּגָ ׁש לֹויט ]ִמׁשְ דֹוִלים, ַוֲחֵמׁש אֹו ׁשֵ ֶסף ּגְ מֹוֵטי[ ּכֶ זּוג ַלייְכֶטיר ]ּפָ

ַעְצְמָך  ִבין ּבְ ר ּתָ ֲאׁשֶ ה יֹוֵתר ּכַ ָאנּו רֹוִצים ִלְקנֹות ַהְרּבֵ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ה, ִמּכָ ֶזה ְצִריִכים ַסְך ַהְרּבֵ ּבָ

ה. ה ְלַהֲאִריְך ַהְרּבֵ ר ַעּתָ ִתי ִאי ֶאְפׁשָ ִבין. ּוִמּגֶֹדל ִטְרּדָ ָך, ְוַדי ַלּמֵ ל ֵמִאּתְ ְמׁשָ ַהּנִ

ָעה  ָ י ַהּשׁ ְרָנָסִתי ַמה ּטֹוב, ּכִ ִביִלי ַעל ּפַ ׁשְ ים ָמעֹות ּבִ ל ֵמֵאיֶזה ֲאָנׁשִ ְוַגם ִאם ּתּוַכל ְלַקּבֵ
ָמֵלא  י  ְוִלּבִ ֶזה.  ּכָ דֹול  ּגָ ֵעֶסק  ּבְ ַלֲעסֹק  ָצִריְך  ֲאִני  ׁשֶ ֵעת  ּכָ ְפָרט  ּבִ ְמֹאד  ְלָכְך  ְצִריָכה 

ה ְוָכֵבד ָעַלי ָהֵעֶסק  ה ָקׁשֶ ּמָ ָליֹות ּכַ ר ִנְגֶלה ִלְפֵני ּבֹוֵחן ּכְ ֲאׁשֶ ה ּכַ ה ָוֵהּנָ ֶזה ֵהּנָ בֹות ּבָ ַמֲחׁשָ

ְרָנָסה, ְוַההֹוָצָאה  ת ַהּפַ ְרּדַ נּוי ִמּטִ ֶאְהֶיה ּפָ ִנים ָראּוי ׁשֶ ל ּפָ ן ַעל ּכָ ה ְטָעִמים, ַעל ּכֵ ּמָ ה ִמּכַ ַהּזֶ

י יֹוֵסף ִמּפֹה, ְוַתְזִהיר  ן ַרּבִ ה ּבֶ י ֹמשֶׁ לֹום ְיִדיִדי ַרּבִ ׁשְ ְפרֹס ּבִ ם ּתִ ֹחֶרף, ּגַ ְפָרט ּבַ ה ְמֹאד, ּבִ ְמֻרּבָ
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ר ָנַהג  ֲאׁשֶ לֹוֵמנּו ּכַ י ׁשְ כֹול ִלְגּבֹות ֵמַאְנׁשֵ ּיָ ֶ לַֹח ִלי ַמה ּשׁ ה ַיֲעסֹק ְלטֹוָבִתי ִלׁשְ ם ַעּתָ ּגַ אֹותֹו ׁשֶ

א ִלְמזָֹרִזין.  ְרזּו ָלֶזה, ְוֵאין ְמָזְרִזין ֶאּלָ ֲאֵליֶהם ִיְזּדָ ּמֵ י ׁשֶ י ָיַדְעּתִ ֶזה ּכִ ד. ְוֵאין ְלַהֲאִריְך ּבָ ּקָ ּתַ ֶאׁשְ

א ֶאְכּתֹב לֹו  י ַאּבָ ּבֹוְנָך, ְוִליִדיִדי ַרּבִ ֶכף ֵאיֶזה ַסְך ְלַפְרָנָסִתי ַעל ֶחׁשְ ַלח ִלי ּתֵ ׁשְ ה ּתִ ם ַאּתָ ּגַ

ַהּיֹוֵתר טֹוב, ֵהן ְלָהֵעֶסק  ד  ֲעׂשּו ַהּכֹל ַעל ַהּצַ ּתַ ׁשֶ ה ֲאִני סֹוֵמְך ֲעֵליֶכם  ִמּזֶ ְוָיֵתר  ַעְצמֹו.  ּבְ

ֵהן ְלַפְרָנָסִתי.

ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ֶנֶכד  ָיִאיר  ֵנרֹו  ַנְחָמן  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ִתיק  ַהּוָ ּדֹוְדָך  ן  ּבֶ ְיִדיִדי  לֹום  ׁשְ ּבִ ְפרֹס  ּתִ ם  ּגַ
ׁש,  ׁש ּבֹו ַמּמָ ּיֵ ִסּיּוַע ׁשֶ ְרֶאה ַלֲעזֹר לֹו ּבְ ּתִ יָך ׁשֶ יָך ְוִהְזַהְרּתִ ּתִ ׁשְ ּקַ ה, ּוְכָבר ּבִ ַאֲהָבה ַרּבָ ּבְ

ֵאר ֵהיֵטב. לֹומֹו ּבַ ְ ִכְפַלִים. ְוִתְכּתֹב ִלי ִמּשׁ א ָלֶכם ּבְ ַרְך ְיַמּלֵ ם ִיְתּבָ ֵ ְוַהּשׁ

ל יֹוְצֵאי ֲחָלֵציֶהם  ָניו ַהְיָקִרים ִעם ּכָ לֹום חֹוֶתְנָך ְיִדיִדי ֵנרֹו ָיִאיר ּוְלָכל ּבָ ׁשְ ְפרֹס ּבִ ם ּתִ ּגַ
יֹוְצֵאי  ל  ּכָ ִעם  ַהְיָקִרים  ָניו  ּבָ ִעם  ָיִאיר  ֵנרֹו  ּדֹוְדָך  ְצִבי  ר'  ְיִדיִדי  לֹום  ּוִבׁשְ ְחיּו,  ּיִ ׁשֶ

ֲאָבל  ֵפרּוׁש.  ּבְ ְלָפְרָטם  ַנאי  ּפְ ְוֵאין  ַהְיָקִרים  לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ל  ּכָ לֹום  ּוִבׁשְ ְחיּו.  ּיִ ׁשֶ ֲחָלֵציֶהם 

ק  ְפנּו, ִויַחּזֵ ר ּתִ ָכל ֲאׁשֶ ם ּבְ ּלָ ַרְך ַיְצִליַח ּכֻ י ֵהיֵטב. ה' ִיְתּבָ ם ֲחקּוִקים ַעל ִלּבִ ּלָ ה ָלֵאל ּכֻ ִהּלָ ּתְ

יֶכם ָלֶנַצח. י הּוא ַחּיֵ ים טֹוִבים. ּכִ ה ּוְצָדָקה ּוַמֲעׂשִ ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ְלַבְבֶכם ּבַ

ה ִלְתׁשּוַבְתֶכם ְמֵהָרה. ֱאֶמת ָלֶנַצח ּוְמַצּפֶ ְבֵרי אֹוַהְבֶכם ּבֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ְחיּו,  ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ יֶלי ׁשֶ ִגיד מֹוֵרנּו ָהַרב ַאּבֶ ִתיק ַהּנָ לֹום ִליִדיִדי ַהּוָ ְוׁשָ
ל  ּכָ ִבין ׁשֶ יק. ּוֵמֵאֶליָך ּתָ ַמן ַמְסּפִ ִיחּוד, ַאְך ֵאין ַהּזְ ֶרת ּבְ י ָהָיה ְלַיֵחד ְלָך ִאּגֶ ַדְעּתִ ּבְ

ָמם  ְלַקּיְ ְזּכּו  ּתִ ׁשֶ יַע  יֹוׁשִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶכם,  ּוְלֻכּלְ ֵאֶליָך  ם  ּגַ ֶנֶאְמרּו  ם  ּלָ ּכֻ "ל  ַהּנַ ָבִרים  ַהּדְ

ר ִהְבִטיַחִני קֶֹדם ְנִסיָעתֹו ְלֵביתֹו,  ֲאׁשֶ ּבֹון ּכַ ד ַעל ַהֶחׁשְ לַֹח ִלי ָמעֹות ִמּיָ ְמֵהָרה, ְוִתְרֶאה ִלׁשְ

ָקרֹוב אֹוִדיַע ָלֶכם. ְלֵעת  לֹום ּבְ י ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר ְלַדְרּכֹו ְלׁשָ ע ַרּבִ ר ִיּסַ ֲאׁשֶ ם ּכַ ֵ ְוִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ

י  ל ַאְנׁשֵ ר ִעם ּכָ ֲעסֹק ְלַדּבֵ ה ּתַ ם ַאּתָ ּגַ ָראּוי. ּוֻמְבְטַחִני ׁשֶ ה ָאנּו עֹוְסִקים ְלָהִכין ַהּכֹל ּכָ ַעּתָ

מֹו  ה ְלַמַען ׁשְ ֲעׂשֶ ּיַ ַמִים ׁשֶ ָ רּוׂשֹות ַהּשׁ י ּפְ ּפַ ה ּכַ י ְלַמְעָלה. ְוַעּתָ ַתְבּתִ ּכָ ֶ ל ַמה ּשׁ לֹוֵמנּו ִמּכָ ׁשְ

ם  ַאּתֶ ְוַגם  נּו.  ּלָ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָהֲעָסִקים  ְוִלְגֹמר  ְלַהְתִחיל  ְוַיַעְזֵרנּו  ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ ּוְלַמַען 

לֹוֵמנּו,  י ׁשְ ל ֵמַאְנׁשֵ כֲֹחֶכם ְלַקּבֵ קּו ּבְ ְתַעּסְ ּתִ ה ְוׁשֶ דֹוׁש ַהּזֶ נּו ְלָהֵעֶסק ַהּקָ ּתְ ּתִ עֹות ׁשֶ ַבד ַהּמָ ִמּלְ

ַבד  י ִמּלְ ִהְתַחְלנּו. ּכִ ֶ ה ִלְגֹמר ַמה ּשׁ ְזּכֶ ּנִ ה ְוַתֲחנּוִנים ׁשֶ ְתִפּלָ ְהֶיה ִלי ֵמִעיר ַלֲעזֹר ּבִ ַבד ֶזה ּתִ ִמּלְ

י ְיָהִבי,  ַלְכּתִ ַרְך ִהׁשְ ים. ְוָעָליו ִיְתּבָ ה ְמֹאד ְצִריִכין ֲעַדִין ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ַרּבִ ַההֹוָצָאה ַהְמֻרּבָ

ֲעִדי ְוכּו'. ם ה' ִיְגֹמר ּבַ הּוא ִהְתִחיל הּוא ִיְגֹמר, ִויֻקּיַ
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ֱאֶמת ָלֶנַצח. ְבֵרי אֹוֲהבֹו ּבֶ ּדִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

שצח

ֶרְסֶלב. ת קֶֹדׁש ֶלְך ְלָך תר"ג ּבְ ּבַ ם, יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ר  ֲאׁשֶ י ה' ּכַ דֹוִלים ַמֲעׂשֵ ְראֹוִתי ּגְ דֹול, ּבִ י ַעל ְיֵדי ר"י ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת ּגָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ֵאיְך  רֹוִאין  ּוָבֶזה  ְוכּו',  ָרה  ֲאַזּמְ ַהּתֹוָרה  ִעְנַין  ּבְ ֵמָרחֹוק  ַעְצְמָך  ּבְ ֵהַבְנּתָ 

ל  ּכָ ם  ּגַ י  ּכִ ְצִחי.  ַהּנִ ְכִלית  ַהּתַ ִביל  ׁשְ ּבִ ָלֶזה  ה  ִמּזֶ ִמיד  ּתָ לּוִחים[ הֹוְלִכים  ְ ]ַהּשׁ ָטאֶפעִטין  ַהׁשְ

ר ַלּכֹל הּוא  ֲאׁשֶ עֹוָלם, ַהּכֹל ּכַ ּבָ ָלאכֹות ְוָהֲעָסִקים ׁשֶ ָטאֶפעִטין ְוָכל ַהּמְ ִליחּות ְוָכל ַהׁשְ ְ ַהּשׁ

מֹו  ּכְ ְוכּו'  ֲאִפּלּו  ִמי",  ִלׁשְ ׁש  ּוֻמּגָ ֻמְקָטר  ָמקֹום  ָכל  "ּבְ י  ּכִ ְצִחי;  ַהּנִ ְכִלית  ַהּתַ ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק 

ְיֵדי  ָאה ַעל  ּבָ ׁשֶ ָרה  תֹוְך ַהְסּתָ ּבְ ׁשֶ ָרה  ַהַהְסּתָ ּבְ ֲאִפּלּו  ְוׁשֶ ן ְמָנחֹות קי.(,  )ַעּיֵ ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ

א  ַרּבָ הּוא ַהּתֹוָרה, ַאּדְ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ם ֶנְעָלם ַהּשׁ ם ׁשָ ׁש ַרֲחָמָנא ִליְצָלן ּגַ ִרּבּוי ֲעוֹונֹות ַמּמָ

ֵאין ִמי  ם ֵהיֵטב, ְוִאם ׁשֶ ן ׁשָ ִסיָמן נ"ו ַעּיֵ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ׁש ּכְ ר ּתֹוַרת ה' ַמּמָ ְיָקא ֻמְסּתָ ם ּדַ ׁשָ

ֶזה,  ִנים ּבָ ל ּפָ ָאנּו ַמֲאִמיִנים ַעל ּכָ ֵרינּו ׁשֶ י ֵכן ַאׁשְ ן ֲאַנְחנּו, ַאף ַעל ּפִ ּכֵ ל ׁשֶ ִבין זֹאת, ִמּכָ ּיָ ׁשֶ

תֹו ֵאין ֵחֶקר. ל ְמֹאד ְוִלְגֻדּלָ דֹול ה' ּוְמֻהּלָ י ּגָ ּכִ

דֹוׁש  ִביל ָהֵעֶסק ַהּקָ ׁשְ י ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר ּבִ י ֶאְתמֹול ָהַלְך ִמּפֹה ְיִדיֵדנּו ַרּבִ ִני ֲחִביִבי ּכִ ְוַדע ּבְ
ה ָלֵאל  ִהּלָ י ּתְ ֶזה, ּכִ ְזִריזּות ְלֶדֶרְך ּכָ ַרְגָליו ּבִ יִתי ּבְ ָעה ָסמּוְך ְלִמְנָחה ָיָצא ִמּבֵ ֵאיֶזה ׁשָ

רּוְך  ת קֶֹדׁש. ּבָ ּבַ ב ַעד ַאַחר ׁשַ ה, ְולֹא ָרָצה ְלִהְתַעּכֵ ק ִנְפָלא ָלֵעֶסק ַהּזֶ ֵחׁשֶ הּוא ִמְתַלֵהב ּבְ

ְמעֹוָתם  ִבים ּבִ ְתַנּדְ ּמִ ים ׁשֶ ְמָצִאים ֲאָנׁשִ ּנִ ר ִהְרִחיב ָלנּו ׁשֶ ּוַבּצָ ְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו,  ׁשִ ּבְ ר  ה' ֲאׁשֶ

ה ה'  יָת ַאּתָ ר ְלָבֵאר. ַרּבֹות ָעׂשִ ר ִאי ֶאְפׁשָ ֶזה ֲאִני רֹוֶאה ִנְפְלאֹות ה' ֲאׁשֶ ּוְבגּוָפם ָלֶזה, ּבָ

ן יֹוִסיף ְויֹוִסיף ַחְסּדֹו ְוַרֲחָמיו  לּויֹות ֵעיֵנינּו ּכֵ ר. ְוַלה' ּתְ ּפֵ ָרה ָעְצמּו ִמּסַ יָדה ַוֲאַדּבֵ ְוכּו', ַאּגִ

ִחיָצה ִאי  ֲעֵדנּו ְלטֹוָבה. ּוִמּגֶֹדל ַהּנְ ְרצֹונֹו ְוִכְרצֹון ְיֵרָאיו ְוכּו'. ה' ִיְגֹמר ּבַ ה ִלְגֹמר ַהּכֹל ּכִ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ

ר ְלַהֲאִריְך. ֶאְפׁשָ
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ה  ה ּוְמַחּכֶ ָכל ֵעת, ּוְמַצּפֶ יׁשּוַעת ה' ְוִנְפְלאֹות ֲחָסָדיו ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ָהרֹוֶאה ּוֵמִבין ּוַמֲאִמין ּבִ ּדִ

יר אֹותֹו  ֱאֶמת ּוְלַהּכִ ְרצֹונֹו ַהּטֹוב ּבֶ נּו ִלְהיֹות ּכִ ּלָ ה ּכֻ ה, ַעד ִנְזּכֶ דֹוִלים ֵמֵאּלֶ ִליׁשּועֹות ַוֲחָסִדים ּגְ

א ָלֶנַצח. ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ַרְך ּבָ ִיְתּבָ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ב  ל ָאָדם ַחּיָ י ּכָ ה, ּכִ קּות[ ַהּזֶ ָטאֶפעט ]ֵמַהִהְתַעּסְ ְ ׁש ִלי ֵמַהּשׁ ּיֵ ַחת רּוַח ׁשֶ ִבין ַהּנַ ֵמֵאֶליָך ּתָ
ִביִלי ְוכּו'. ׁשְ עֹוָלם ַהּכֹל ּבִ ה ּבָ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ִביִלי ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ְוָכל ַמה ּשׁ ׁשְ לֹוַמר ּבִ

שצט

ִליק. ָרה תר"ג ֶטעּפְ י ׂשָ ַרְך, יֹום ה' ַחּיֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה. ּיִ ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ִליק,  יִתי ְלֶטעּפְ יֹום ב' ִמּבֵ י ּבְ ַסְעּתִ ּנָ ב ׁשֶ ַרְך ִסּבֵ ֵמה' ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננּו ְוכּו', ּוְבַרֲחָמיו ִיְתּבָ
לֹוֵמנּו.  י ׁשְ ָך ְוִעם ַאְנׁשֵ ִנים ִעּמְ ין ְלִהְתָראֹות ּפָ ֶרְך טּוְלְטׁשִ ּוְרצֹוִני ָהָיה ָחָזק ִלְנסַֹע ּדֶ

ה  ַהְרּבֵ ֶזה  ּבָ ְוֵיׁש  ְלֹפה.  אֹוִתי  ל  ְוִקּבֵ ִליק  עּפְ ִמּטֶ ֲעָגָלה  ְתֹאם  ּפִ ָאה  ּבָ ׁשֶ ה  ִסּבָ ָהְיָתה  ּוֵמה' 

ֶזה  ר ּבָ ְתַוֵעד ַיַחד ְנַדּבֵ ּנִ ׁשֶ ם ּכְ ֵ ָכל ֵעת. ְוִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ י ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו ּבְ דֹוִלים ַמֲעׂשֵ ר, ּגְ ְלַסּפֵ

נּות  ַעְקׁשָ ִמיֵני  ּוְבָכל  עֹז  ָכל  ּבְ ָך  ַנְפׁשְ ח  ּמַ ּוְתׂשַ ֶוֱאַמץ  ֲחַזק  ִני  ּבְ ה  ְוַאּתָ ַרְך,  ִיְתּבָ יׁשּוָעתֹו  ּבִ

ַרְך ַעל ְנִעימּות ֶחְלֵקנּו ְוכּו'. ִמיד ְלהֹודֹות לֹו ִיְתּבָ ֵמַח ּתָ ִלְהיֹות ַאְך ׂשָ

ְמָחה ָוַנַחת. ׂשִ ְבָך ּבְ ה ְלִמְכּתָ ַעְדָך ּוְמַצּפֶ יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ ֵני ֵביִתי ּוְלָכל ַאְנׁשֵ לֹום ְלָכל ּבְ ְוׁשָ

ת

ִליק. ָרה תר"ג ֶטעּפְ י ׂשָ ם, יֹום ה' ַחּיֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחיּו. ּיִ ְחֶיה ּוְלָבַני ׁשֶ ּיִ חּור ׁשֶ לֹום ִלְבִני ַהּבָ ְחֶיה, ְוׁשָ יל ּתִ נּוָעה ָמַרת ּדּוׁשִ לֹום ְלזּוָגִתי ַהּצְ ׁשָ

ִמּפֹה  ִהיְרׁש  י  ַרּבִ ִעם  ָהֲעָגָלה  י ֶאת  ּוָפַגְעּתִ ֶהָעַבר.  ג'  יֹום  ּבְ ְלֹפה  אִתי  ּבָ ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ
לֹום ְולֹא  ׁשָ ְראּו ְלִהְתַנֵהג ּבְ ּתִ ם ִמּכֹל ֶאָחד ְוֶאָחד ׁשֶ י ִמּכֶ ּתִ ׁשְ ַסע ֲעבּוִרי, ּוִבּקַ ּנָ ׁשֶ

ְראּו  לֹום, ַרק ּתִ לֹום, ְולֹא ׁשּום ְקִפיָדה ְוִקְנָאה ַחס ְוׁשָ יֵניֶכם ׁשּום ְקָטָטה ַחס ְוׁשָ ִיְהֶיה ּבֵ
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ַרְך ַיֲעזֹר ִלי ְלַפְרֵנס ֶאְתֶכם  ם ִיְתּבָ ֵ ָנה, ְוַהּשׁ ַכּוָ ל ּבְ ּלֵ ּתֹוָרה ּוְלִהְתּפַ ָכל יֹום ַלֲעסֹק ּבַ ק ּבְ ְלִהְתַחּזֵ

ַרְך. יׁשּוָעתֹו ִיְתּבָ ּבִ

ִריב ִעם  ז, ְוַאל ּתָ ְתַרּגֵ ָך ְמֹאד ַרֵחם ַעל ַעְצְמָך ְוַאל ּתִ ׁש ִמּמְ ְחֶיה ֲאִני ְמַבּקֵ ּיִ ִני ׁשֶ ֲאהּוִבי ּבְ
ל  ּלֵ ּתֹוֵקק ִלְלֹמד, ְוִהְתּפַ ׁשְ ְחֶיה. ַרק ּתִ ָך ּתִ ְגרֹם ַצַער ְלִאּמְ ְחֶיה, ְוַאל ּתִ ּיִ ָאִחיָך ׁשֶ

ֵאין  ְמָחה. ְוַאל ִתְזַעף ַעל ׁשֶ ל ִלְכּתֹב ְוִתְהֶיה ְבׂשִ ּדֵ ּתַ ָכל יֹום ְוִהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ִבְרִצינּות ֶוֱאֹמר ּתְ

ה  ָקרֹוב ִאם ִיְרֶצה ה' ִיְהֶיה ְלָך ַהּכֹל. ְלֵעת ַעּתָ ּבְ ַרְך ׁשֶ ה' ִיְתּבָ חֹון ּבְ ְלָך כֹוַבע ִיְהֶיה ְלָך ִבּטָ

ַמע  ׁשְ ה  ֵמַעּתָ ה'  ְלַמַען  אן.  ִמּכָ י  ַסְעּתִ ּנָ ׁשֶ ּכְ ְמֹאד  אֹוִתי  ִצַעְרּתָ  ְמַעט.  ְלַחּכֹות  ב  ַחּיָ ה  ַאּתָ

ֶעְזַרת ה'  ְמׁשֹון ּוְבָקרֹוב ּבְ רּוְך אֹו ֵאֶצל ר' ׁשִ ַאל ּכֹוַבע ֵמֲחָתִני ר' ּבָ ׁשְ ה ּתִ קֹוִלי ּוְלֵעת ַעּתָ ּבְ

ִליְך  ָבר ָהִייָת ָצִריְך ְלַהׁשְ ֶכם ּכְ ר ִעּמָ ר ֲאִני ְמַדּבֵ ים ֲאׁשֶ ן. ְלִפי ִדְבֵרי ָהֱאֶמת ַהְמֻרּבִ ַהּכֹל ְיֻתּקַ

ְכִלית. ָך ְוַלֲחׁשֹוב ַרק ַעל ַהּתַ ּלְ ֶאת ַהֲהָבִלים ׁשֶ

עֹוָלם.  ְכִלית ּבָ בּו ֵהיֵטב ַמִהי ַהּתַ ְ ֶכם ְלַמַען ה' ִהְתַיּשׁ ּלְ ׁש ִמּכֻ ִנים ֲאהּוִבים, ֲאִני ְמַבּקֵ ּבָ
ְצּפּו  חּוץ. ַאל ּתִ ּנָ ֶ ַרְך עֹוֵזר ָלנּו ַמה ּשׁ י ֵכן ה' ִיְתּבָ ים ְוַאף ַעל ּפִ ֲאַנְחנּו ֲעִנּיִ ּוִבְפָרט ׁשֶ

ַרק  ָראּוי.  ּכָ ֶאְתֶכם  ְלַהֲחִזיק  אּוַכל  ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ַבה'  ְטחּו  ּבִ ְמֹאד  חּוץ  ּנָ ׁשֶ ּוַמה  ִלְגדֹולֹות 

ָמְרֶכם ֵמַרע ְוַיֲעזֹר ָלֶכם ִלְהיֹות  ׁשְ ּיִ ַרְך ׁשֶ ל יֹום ְלה' ִיְתּבָ ׁשּו ּכָ ה ּוַבּקְ קּו ְבתֹוָרה ּוִבְתִפּלָ ְתַחּזְ ּתִ

עֹוָלם  ּבָ הּוא חֹוֵטף  ׁשֶ ֵמַהַיֲהדּות  לּום חּוץ  ּכְ ָאר  ִנׁשְ ֵמָהָאָדם לֹא  ׁשֶ יָון  ּכִ ִרים  ׁשֵ ּכְ ְיהּוִדים 

ָבַרי  ם ֶאת ּדְ ֶכם ְלַקּיֵ ק ֶאת ִלּבְ ַרְך ְיַחּזֵ ֶכם. ה' ִיְתּבָ י ִעּמָ ה ֲאִני ְכָבר ׂשֹוַחְחּתִ ה. יֹוֵתר ִמּזֶ ַהּזֶ

ֵמִחים. ְהיּו ְבִריִאים ּוׂשְ נּו ַז"ל, ּתִ ְבֵרי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ַהּנֹוְבִעים ִמּדִ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ֲאִביֶכם ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ַמה  ל  ּכָ ּוְלהֹוִדיֵעִני  ֶרת,  ִאּגֶ ִלי  ְוִלְכּתֹב  "ל  ַהּנַ ל  ּכָ ם  ְלַקּיֵ ְרֶאה  ּתִ ְצִבי,  ִוד  ּדָ ִני  ּבְ ֲאהּוִבי 
ֹמַע  ִני ִלׁשְ ַרְך ְיַזּכֵ ֵאר ֵהיֵטב, ה' ִיְתּבָ ֵתנּו, ַהּכֹל יֹוִדיֵעִני ּבַ ְקִהּלָ ֵביִתי ּבִ ה ּבְ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ּשׁ

ְמָרם ֵהיֵטב ּוְלַהֲעִמיָדם  ל ֶאָחד ִפיד ֵנרֹות טֹוִבים ְוִיְראּו ְלׁשָ ִמיד: ִויַקּבֵ ׂשֹורֹות טֹובֹות ּתָ ּבְ

לֹום. ְוִתְראּו ִלְלֹמד ֶאְצָלם  ִרים ַחס ְוׁשָ ָרִצים ְוַעְכּבָ ֶהם ׁשְ ְלטּו ּבָ ּלֹא ִיׁשְ ר. ׁשֶ ּמָ ָמקֹום ְמׁשֻ ּבְ

ת קֶֹדׁש. ּבַ ּוְלַהְדִליָקם ִלְכבֹוד ׁשַ
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ֵצא תר"ג אּוַמאן. ם, יֹום ג' ַוּיֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחיּו. ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ְחֶיה, ִעם ּכָ ּיִ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ָהַרּבָ לֹום ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ּבְ ַרב ׁשָ

ּתֹוְלדֹות  ת  ָרׁשַ ּפָ ת קֶֹדׁש  ּבַ ׁשַ ם ַעל  ּגַ ם  ׁשָ י  ְבּתִ ִנְתַעּכַ י  ּכִ ִליק,  עּפְ ִמּטֶ ְלֹפה  אִתי  ּבָ ַהּיֹום 
אֹור ַהּבֶֹקר  ֶדֶרְך ֵנס. ּוְבבֹוִאי ְלֹפה ַהּיֹום ּבְ ם ּבְ ָמר ׁשָ יִתי ּגְ ם ָעׂשִ ֵ ֶהָעַבר. ּוָברּוְך ַהּשׁ

י  ְפָרט ִעם ַהְיִדיָעה ֵמַרּבִ ֶהם ְמֹאד, ּבִ ָתם ֶהֱחֵייִתי ַעְצִמי ּבָ ַנִים, ּוֵמַהּסְ ָביו ׁשְ ָמָצאִתי ִמְכּתָ

ְלּתָ  ּבַ ּקִ ד ׁשֶ יב לֹו ִמּיָ ׁשִ ּתָ אי ֵמָהָראּוי ׁשֶ ר ַעד ּכֹה ֲעָזַרִני, ּוְבַוּדַ ם ֲאׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר. ּבָ

ר ֲאִני ַהּיֹום ּפֹה. בֹו ַוֲאׁשֶ ִמְכּתָ

ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְלטֹוָבה.  ם  ׁשָ אֹוְתָך  י  ְרּתִ ְוִהְזּכַ דֹוׁש  ַהּקָ ּיּון  ַהּצִ ַעל  ָהִייִתי  ָבר  ּכְ ה  ַעּתָ ְוִהּנֵה 
ָעה  ָ ַהּשׁ ה  ַעּתָ ׁשֶ ִבין  ּתָ ּוֵמֵאֶליָך  ָיִאיר,  ֵנרֹו  ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ַיַחד ִעם  ֶלֱאכֹל  י  ֻהְכַרְחּתִ

דֹול ְמֹאד ְלטֹוָבְתָך. זֹון ּגָ ִחּפָ אְסט, ַוֲאִני ּכֹוֵתב ּבְ ְנחּוָצה ְמֹאד ַעל ַהּפָ

עֹוֵבר  ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ָכל ֵעת. ְוֵתַדע ְוַתֲאִמין ׁשֶ ָך ּבְ ח ַנְפׁשְ ּמַ ק ְלָבְבָך ִויׂשַ ַרְך ְיַחּזֵ ם ִיְתּבָ ֵ ְוַהּשׁ
י ְלָכְך נֹוַצְרנּו ִלְסּבֹל ַמה  ְפַלִים, ּכִ ִכְפֵלי ּכִ נּו ּבְ ּיֹוֵצא ּבָ ם ָעַלי ְוַעל ּכַ ָעֶליָך ָעַבר ּגַ

ָאְמרּו  ְלָאִכים ׁשֶ יַח ַעל ִקְטרּוג ַהּמַ ּגִ ּלֹא ִהׁשְ ית ׁשֶ ֵראׁשִ ל יֹוֵצר ּבְ תֹו ׁשֶ ֻדּלָ ל ּגְ ּסֹוְבִלים. ְוֶזהּו ּכָ ֶ ּשׁ

רּוְך הּוא ָאַמר לֹא  דֹוׁש ּבָ ְך. ְוַהּקָ ָזא ַקּמָ ְך ּוְלַאְרּגְ ָמה ֱאנֹוׁש ְוכּו', ֲהלֹא ָעִתיד ְלֶמְחָטא ַקּמָ

ָקה ְוִנּתּוק ִמן ָהַרע, ֲאִפּלּו  ל ַהְעּתָ ַרְך ָיָקר ְמֹאד ּכָ י ֶאְצלֹו ִיְתּבָ ם ִנְקֵראִתי ַרחּום ְוַחּנּון ּכִ ְלִחּנָ

אֹוֵמר  )ּכְ ְוכּו'  אי[  ַוּדַ ]ּבְ אי  ַאַוּדַ ִאיז  ֶסע  ֵפרּוׁש  ּבְ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ הּוא  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהָאָדם הּוא  ִאם 

יָכה  ה ְוכּו'( ֲאָבל ִאיְטִליֶכיר ִצי ִאיז ֵזייֶער ַטייֶער ְוכּו', ]ֲאָבל ּכֹל ְמׁשִ ִעינּו ְוִנְתִעינּו ַהְרּבֵ ָבר ּתָ ּכְ ׁשֶ

ער ַהאְלט ִזיְך. ּוִבְפָרט  י ֶמען ּדֶ )ִהְתַרֲחקּות ֵמָהַרע( ְיָקָרה ְמֹאד[. ְוָאַמר: ִוויא ַאזֹוי ֶסע ִאיז ַאּבִ

כֹול  ּיָ ׁשֶ רּוַע  ּגָ ה  ּמָ ּכַ ְהֶיה,  ּיִ ׁשֶ ]ֵאיְך  ִניט  אר  ּגָ ֵווייְסט  ֶמע  רֹויס  ּגְ ִאיז  אט  ּגָ ּסֹוף:  ּבַ ָאַמר  ֶ ּשׁ ַמה 

ְוֶזה  ה[,  ִמּזֶ יֹוְדִעים  לֹא  ְכָלל  דֹול  ּגָ ה'  סֹוף  ּבַ ָאַמר  ֶ ּשׁ ַמה  ּוִבְפָרט  ַמֲעָמד  ֲחִזיִקים  ּמַ ׁשֶ ר  ָהִעּקָ ִלְהיֹות, 

ר ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר. זֹון ִאי ֶאְפׁשָ ר ָהעֹוֶלה ַעל ַהּכֹל. ּוִמּגֶֹדל ַהִחּפָ ָהִעּקָ

ַעְדָך. יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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ַלח תר"ג. ׁשְ ַרְך, יֹום ב' ַוּיִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה ְוִלְבִני  ּיִ ִוד ְצִבי ׁשֶ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ּדָ ְחֶיה ְוִלְבִני ָהַרּבָ יל ּתִ נּוָעה ָמַרת ּדּוׁשִ לֹום ְלזּוָגִתי ַהּצְ ׁשָ

ְחֶיה. ּיִ ְחֶיה, ְוִלְבִני יֹוֵסף יֹוָנה ׁשֶ ּיִ ַנְחָמן ׁשֶ

ָיִאיר  ֵנרֹו  ְכָנא  ׁשַ ר'  ִני  ּבְ ל  ׁשֶ ִמִאֶגֶרת  ְמעּו  ׁשְ ּתִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהעֹוָלם  ֶאת  ְמַנֵהל  ַרְך  ִיְתּבָ ה' 
י  ַתְבּתִ ִוד ְצִבי ֵנרֹו ָיִאיר ּכָ י ּדָ ִני ַרּבִ ָתב ֶזה. ֵמה' ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננּו. ֲאהּוִבי ּבְ ּוִמּמֹוֵסר ּכְ

ל  ֵעֶרְך ג' אֹו ד' רּוּבַ ִביְלָך ּבְ ׁשְ ּבֹוִני ַא ִמיֶציִלי ]כֹוַבע[ ּבִ ְקֶנה ַעל ֶחׁשְ ּיִ י ִאיִציק ׁשֶ ְלָאִחיְך ַרּבִ

ה ְוָכֵבד ָעַלי  י ַגם ֶזה ָקׁשֶ דֹולֹות ּכִ ׁש ּגְ ַבּקֵ ַאל ּתְ ָך ׁשֶ י ִמּמְ ּתִ ׁשְ ל ַמאְרִדיר. ּוִבּקַ ַהְינּו ׁשֶ ֶסף ּדְ ּכֶ

ֶזה  ּבָ ְלַהֲאִריְך  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ִחיָצה  ַהּנְ ּוִמּגֶֹדל  "ל.  ּנַ ּכַ ֲאֵחִרים  עֹות  ִמּמְ מֹוִציא  ֲאִני  י  ּכִ ְמֹאד. 

ָנה  ַכּוָ ים ּבְ ִהּלִ ִלּמּוד ּוִבְתִפּלֹות ּוַבֲאִמיַרת ּתְ ת אֹוִתי ְוַתְתִחיל ְלַהְתִמיד ּבְ ַצּיֵ ּתְ ּוֻמְבְטַחִני ׁשֶ

א ָלֶנַצח. ֶזה ּוַבּבָ ְוָאז טֹוב ְלָך ּבָ

ּלֹא  ָך ׁשֶ ּלְ נּות ׁשֶ ׁש ִלי ֵמָהַעְקׁשָ ּיֵ אי ֵהַבְנּתָ ֶאת ַהַצַער ׁשֶ ְחֶיה, ְבַוּדַ ּיִ ֲאהּוִבי ְבִני ַנְחָמן ׁשֶ
יִטיב ֶאת ַעְצְמָך  ּתֵ ׁש ׁשֶ ְדָרׁש ִבְגַלל ַהּכֹוַבע. ֲאִני ְמַבּקֵ ת ְלֵבית ַהּמִ ּבָ ָהַלְכּתָ ְבׁשַ

ְדָרׁש. ְלַמַען ה'  ת ְלֵבית ַהּמִ ּבָ ָכל ׁשַ ְחֶיה ְוָלֶלֶכת ּבְ ּיִ רּוְך ׁשֶ ל ֲחָתִני ר' ּבָ ת ֶאת ַהּכֹוַבע ׁשֶ ְוִתּקַ

ֵאם  ָך. ֲאִני בֹוֵטַח ׁשֶ ּלְ ִעְנָיִנים ׁשֶ ב ּבָ י ֲאִני חֹוׁשֵ ַמע ֵאַלי ּכִ ָך. ׁשְ ּלְ טּויֹות ׁשֶ ְ ֵלְך ַאַחר ַהּשׁ ַאל ּתֵ

ְטַרְייִמיל טֹוב ְוַגם ּכֹוַבע  ל טֹוב ְוָאז ִיְהֶיה ְלָך ׁשְ ּדּוְך ְלַמּזָ ָך ׁשִ ה ִעּמְ ָקרֹוב ֶאֱעׂשֶ ִיְרֶצה ה' ּבְ

ת קֶֹדׁש.  ּבַ ְפָרט ְבׁשַ טּות, ּבִ ְדָרׁש ִבְגַלל ׁשְ ית ַהּמִ ַנע ִמּבֵ ּמָ ה ְלַמַען ה' ַאל ּתִ טֹוָבה. ְלֵעת ַעּתָ

ְבִמְקָצת.  ְולּו  ּבֶֹקר  ִלְפנֹות  ְוָלקּום  ּוְתִפּלֹות  ים  ִהּלִ ּתְ ְולֹוַמר  ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ִלְלֹמד  ּתֹוֵקק  ִהׁשְ

עֹוָלם  ָלנּו ְוָכְך ִייַטב ְלָך ּבָ ים ׁשֶ ַמע ֵאַלי ְוֶאל ָהֲאָנׁשִ ֲאִני לֹא ֶאְכַעס ָעֶליָך ּוׁשְ ֶמר ְלָך ׁשֶ ָ ִהּשׁ

ר ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר. ה ִאי ֶאְפׁשָ ִתי ַעּתָ א..., ּוִמּגֶֹדל ְנִחיָצִתי ְוִטְרּדָ ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ ַהּזֶ

ַעְדֶכם. יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ֲאִביֶכם, ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ּתֹוֵקק  יר ּגּוט ַזיין ]ִהׁשְ אֶגעִרין צּוא ֶלעְרֶנין ֶוועט ּדִ ְחֶיה ָזאְלְסטּו ּבַ ּיִ ִני יֹוֵסף יֹוָנה ׁשֶ ם ּבְ ּגַ
א. ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ְך ִייַטב ְלָך[ ּבָ ִלְלֹמד, ּכָ

ַנאי ְלַהֲאִריְך  ֵעת ֵאין ּפְ ה ּוְרִחיְמָתן ֲעִזיָזא ּכָ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ַרב ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
י ֵמֵאת ה'  ה. ּכִ ת ֲחֻנּכָ ּבַ ַ ם ִמּשׁ י ִמּכֶ ַסְעּתִ ּנָ ְתַרֲעמּו ָעַלי ַאַחי ְוֵרַעי ׁשֶ ָלל, ַאל ּתִ ּכְ
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יִתי  יַח ַעל ּבֵ ּגִ ַעְצְמֶכם. ָנא ְלַהׁשְ ְמעּו ְוָתִבינּו ּבְ ׁשְ ר ּתִ ֲאׁשֶ ֵעיֵנינּו ּכַ ָהְיָתה זֹאת ִהיא ִנְפָלאת ּבְ

ְזכּות  ֲאַנְחנּו עֹוְסִקים ּבִ זֹאת ׁשֶ ֵעת ּכָ ְפָרט ּבְ לֹום, ּבִ ַעל חֹוב ַחס ְוׁשָ ּלֹא ֶאְצָטֵרְך ִלְהיֹות ּבַ ׁשֶ

ֱאֶמת ָלֶנַצח. ְבֵרי אֹוַהְבֶכם ּבֶ ֶזה ְוכּו' ּדִ ּכָ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

ִגיַח ַעל  ׁשְ ּתַ ָך ָחְתִני ֲחִביִבי, ׁשֶ ִתי ִמּמְ ׁשָ ּקָ ְחֶיה, ּבַ ּיִ רּוְך ׁשֶ ִני ָהַרב ּבָ לֹום ַרב ְלָחְתִני ָהַרּבָ ְוׁשָ
ֵהיֵטב  ּמּוד  ַהּלִ לֹו  יר  ְסּבִ ְוּתַ ֵהיֵטב  ִלּמֹודֹו  ּבְ ְתִמיד  ּיַ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ַנְחָמן  ִני  ּבְ

ּלֹוֵמד. ְכלֹו ֵהיֵטב ַמה ׁשֶ ׂשִ ִבין ּבְ ּיָ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ

"ל. ְבֵרי חֹוֶתְנָך, ָנָתן ַהּנַ ּדִ

תג

ַלח תר"ג אּוַמאן. ׁשְ ם, יֹום ב' ַוּיִ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ֶרְסֶלב  י ִאיִציק יֹוֵאל ִמּבְ ֶרת ַעל ְיֵדי ַרּבִ י ְלָך ִאּגֶ ַתְבּתִ ּבֹוא ּוְרֵאה ִנְפְלאֹות ה', ֶאְתמֹול ּכָ
ְתֹאם  א ּפִ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ּוָבֶעֶרב ּבָ ה ַהּבָ ת ֲחֻנּכָ ּבַ י ָלׁשּוב ְלֵביִתי ַעל ׁשַ ַדְעּתִ ּבְ ׁשֶ

ְחֶיה, ְוֵהִביאּו  ּיִ י ַאְבָרָהם ֵלייּב ׁשֶ ִני ַרּבִ י ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר ִעם ֲחַתן ּבְ ָתב ֶזה ְיִדיֵדנּו ַרּבִ מֹוֵסר ּכְ

ַעד  ׁש  ַמּמָ ָאבֹוא  ׁשֶ ם  ׁשָ ׁשּוָקָתם  ּתְ עֶֹצם  ִלי  רּו  ְוִסּפְ עהִרין  ִלְטׁשֶ ִלְנסַֹע  ַוֲעָגָלה  ֶרת  ִאּגֶ ִלי 

ִהיא  זֹאת  ָהְיָתה  ה'  ֵמֵאת  י  ּכִ י  ְוֵהַבְנּתִ ָרִאיִתי  י  ּכִ ם.  ְלׁשָ ִלְנסַֹע  י  ְוֻהְכַרְחּתִ ֶפׁש,  ַהּנֶ לֹות  ּכְ

ן  ְדיֹון ַהּבֵ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ִיְהֶיה ּפִ ת קֶֹדׁש ַהּבָ ּבַ יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ּבְ ְפָרט ׁשֶ ֵעיֵנינּו, ּבִ ִנְפָלאת ּבְ

ם  יַע ְלׁשָ ַרְך ַיַעְזֵרִני ְלַהּגִ ם ִיְתּבָ ֵ "ל. ַהּשׁ י ַאְבָרָהם ֵליּב ַהּנַ ִני ַרּבִ ל ֲחַתן ּבְ נֹו ׁשֶ ל ִניִני הּוא ּבְ ׁשֶ

י  ְוֶנְכּדִ ִניִני  ל  ׁשֶ ן  ַהּבֵ ְדיֹון  ּפִ ְמַחת  ׂשִ ַעל  ִלְהיֹות  ַרֲחָמיו  ּבְ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ּבֶֹקר  ּבַ ו'  יֹום  ַעל 

ר  ה ִלְנסַֹע ִאי ֶאְפׁשָ ִתי ַעּתָ ְגמּולֹוִהי ָעַלי. ּוִמּגֶֹדל ְנִחיָצִתי ְוִטְרּדָ ל ּתַ יב ַלה' ּכָ ְחֶיה, ָמה ָאׁשִ ּיִ ׁשֶ

אי הּוא  ַוּדַ י ּבְ ָלל, ּכִ ְצַטֵער ַעל ֶזה ּכְ ּלֹא ּתִ ִני ֲחִביִבי ׁשֶ ָך ּבְ י ִמּמְ ּתִ ׁשְ ּקַ ָלל, ַרק ּבִ ְלַהֲאִריְך ּכְ

ֶרת  ִאּגֶ יֵבי ַטַעם ּבָ ּבּוִרים ְמׁשִ י ְלָך ֵאיֶזה ּדִ ַתְבּתִ נּו ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמֹאד. ּוְכָבר ּכָ ּלָ ְלטֹוַבת ּכֻ

ֲעַדִין לֹא  י ֶאְתמֹול  ְלּתִ ּבַ ּקִ ׁשֶ ְבָך  ִפי ִמְכּתָ ּכְ אְסט. ַאְך  ְיֵדי ַהּפָ ֵצא ַעל  ַוּיֵ יֹום ג'  ּבְ י  ַלְחּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ

ְלּתֹו. ָבר ִקּבַ ּכְ יַע ְלָיְדָך. ֻמְבְטַחִני ׁשֶ ִהּגִ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי תדִמְכּתְ

<חודש>

תקעג ְּתמִמ ֵב ת י סי ז"

ה ִליׁשּוָעה. ַעְדָך ּוְמַצּפֶ יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

תד

עהִרין. ב תר"ג ְטׁשֶ ׁשֶ ם, יֹום ג' ַוּיֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו  ּכָ ְחֶיה ִעם  ּיִ ׁשֶ ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק  ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ ּבְ לֹום ַלֲאהּוִבי  ַרב ׁשָ

ק  ַרְך ְיַחּזֵ ְחֶיה, ה' ִיְתּבָ ּיִ ִניק ַהּמּוְפָלא ר' ָדִוד ְצִבי ׁשֶ י ַהּיָ נֹו ְיִדיִדי הּוא ֶנְכּדִ ְפַרט ִלּבְ ְחיּו, ּוּבִ ּיִ ׁשֶ

ן ְיִהי ָרצֹון. ִנים טֹוִבים, ָאֵמן ּכֵ ים טֹוִבים ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ ה ּוַמֲעׂשִ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ְלָבבֹו ּבְ

יֹום ו' ֶעֶרב  עהִרין ּבְ ת ְטׁשֶ ֶעְזִרי ּוָבאִתי ְלֹפה ְקִהּלַ ַרְך ָהָיה ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ י ַהּשׁ ִני ֲחִביִבי, ּכִ ע ּבְ ּדַ
ֲעצּוָמה,  ִויִגיָעה  ִטְרָחא  ּבְ ּוָבאִתי  ה.  ִפּלָ ַהּתְ קֶֹדם  ּבֶֹקר  ּבַ ֶהָעַבר  ַלח  ׁשְ ַוּיִ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ

ֶרְך ָהָיה ְמֻקְלָקל ְמֹאד ְמֹאד ְוָהיּו  י ַהּדֶ ַרְך, ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ים ֵמַהּשׁ ּוִביׁשּוַעת ִנְפָלאֹות ְוַרֲחִמים ַרּבִ

ֵמַע  ֶרְך, ְוֶזה ָעִני ָקָרא ַוה' ׁשָ ִית ּוַבּדֶ ּבַ ֶרְך. ַאְך ַחְסֵדי ה' לֹא ָתְמנּו ּבַ ּדֶ ה ִעּכּוִבים ּבַ ּמָ ָלנּו ּכַ

ן  ְדיֹון ַהּבֵ ְמנּו ִמְצַות ּפִ ה ָלֵאל ִקּיַ ן. ּוְתִהּלָ ְדיֹון ַהּבֵ ֵדי ִלְהיֹות ַעל ּפִ ה ּכְ ִפּלָ אִתי קֶֹדם ַהּתְ ּבָ ׁשֶ

ן  ְדיֹון ַהּבֵ יָחֵתנּו ָהָיה ֵמִעְנַין ּפִ ת קֶֹדׁש, ְורֹב ׂשִ ּבַ ְלנּו ׁשַ ְך ִקּבַ מֹוֲעדֹו ּוִבְזַמּנֹו, ְוַאַחר ּכָ ָראּוי ּבְ ּכָ

ֶזה  ּבָ ְרנּו  ְוִדּבַ ה.  ֵמֲחֻנּכָ ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ְיַנֲהֵגם"  ְמַרֲחָמם  י  "ּכִ ַהּתֹוָרה  ִעם  ֶאְצֵלנּו  ר  ְמֻחּבָ הּוא  ׁשֶ

ָהֱאֶמת ָהרֹוִצים ְלַהּטֹות ֹאֶזן  ָפׁשֹות ַהֲחֵפִצים ּבְ ל ַהּנְ יִבין ּכָ ין ּוְמׁשִ ים ִנְפָלִאים ַהְמַחּיִ ִחּדּוׁשִ

ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו  ֶ ָבר ֵריק הּוא ַמה ּשׁ ּדָ י לֹא  ּכִ ם ָלֶנַצח,  יב ַנְפׁשָ ּוְלָהׁשִ ֶאל ָהֱאֶמת, ְלַהֲחיֹות 

ָבָריו  י ּדְ בֹוָתיו, ּכִ י ה' ְמֹאד ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחׁשְ דֹוִלים ַמֲעׂשֵ נּו ֲעַדִין. ּגְ ה ִעּמָ נּו ַז"ל עֹוׂשֶ ְוַרּבֵ

ְכָלִלּיּות  ָכל ֵעת ּבִ ין ּבְ ִמים ֶנֱאָמִנים ְוֶנֱחָמִדים ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים ְוכּו'. ְוֵהם ְמַחּיִ ים ְוַקּיָ ַחּיִ

ה,  ְפָרִטּיּות ַעּתָ ם ֵאֶליָך ּבִ יִעים ּגַ הּוא, ְוֵהם ַמּגִ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּוִבְפָרִטּיּות ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבְ

ה  ה ַאּתָ ם ַעּתָ ָך ְוכּו', ּגַ ִמין ִלּבְ ַעּקְ ּמְ ָך ְסַחְרַחר ֵאיְך ׁשֶ ּבְ ּלִ ה הּוא ֵאיְך ׁשֶ ַאּתָ ה ֵאיְך ׁשֶ ם ַעּתָ ּגַ

ם  ָכל יֹום ּגַ עֹוָלם ְואֹורֹו זֹוֵרַח ּוֵמִאיר ֵמָחָדׁש ּבְ י ּבָ ָהָיה ַרּבִ יר ַעְצְמָך ֵמָחָדׁש ׁשֶ ָצִריְך ְלַהְזּכִ

ֵליַדע  ְוַתְלִמיד.  ן  ּבֵ ֶהָאַרת  הּוא  ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ֶאָחד  ָכל  ּבְ ִאיר  ּמֵ ׁשֶ ְלדֹורֹות  ְוֵכן  ה,  ַעּתָ

בֹודֹו.  י ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ָך ְוֶאְצְלָך ּכִ ָך ְוִאּתְ י ֲעַדִין ה' ִעּמְ ָכל ֵעת ּכִ ּוְלהֹוִדיַע ְלָכל ֶאָחד ּבְ

ְהֶיה,  ּיִ ְהֶיה ֵאיְך ׁשֶ ּיִ ּה, ְוֵאיְך ׁשֶ נּוי ִמּנֵ ל ָעְלִמין ְוֵלית ֲאַתר ּפָ ל ָעְלִמין ְוסֹוֵבב ּכָ א ּכָ ְוִאיהּו ְמַמּלֵ

ָראּוי לֹו,  ְהֶיה ַעל ָידֹו ִיְהֶיה ָנֶאה ְוָיֶפה ּכָ ּיִ ּקּוֵננּו ׁשֶ ּתִ ְקָוה ׁשֶ אי, ְוַלה' ַהּתִ ַוּדַ ּקּון ּבְ ִיְהֶיה ְלָך ּתִ

ַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו  י ַחְסּדֹו ּגָ ים ּכִ ּיִ ִרים ֲאִמּתִ ׁשֵ ינּו. ְלַמַען לֹא ֵנבֹוׁש ֲאִפּלּו ִלְפֵני ּכְ ַמֲעׂשֵ לֹא ּכְ

לֹום ַעל אֹור ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ְוָנִעים ְוכּו'  ד ַחס ְוׁשָ ִכינּו ִלְבִלי ְלִהְתַנּגֵ ּזָ דֹול ָעֵלינּו ְוכּו', ַמה ׁשֶ ּגָ
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ְך  ה עֹוֶלה ַעל ַהּכֹל, ְוֵאין ׁשּום ֹחשֶׁ ּזֶ מֹו ׁשֶ ֵרא ַעל ׁשְ ּנּו ּוְלִהּקָ ם ָזִכינּו ֵליַדע ִמּמֶ ֶזה. ַאף ּגַ ּכָ

ָכל ֵעת  ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבְ נּו ּבְ ִאיר ּבָ ּמֵ ֶ ֶזה ַמה ּשׁ יר אֹור ּכָ ּיּוַכל ְלַהְסּתִ ּיֹות ׁשֶ ְחּתִ ּוְתהֹום ּתַ

י  ַמר ְוִיְגֹמר ּכִ ָלל. ְוהּוא ּגָ ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ּכְ ּלֹו ׁשֶ ַדְרֵכי ֵעצֹות ֲעֻמּקֹות ׁשֶ הּוא ּבְ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּבְ

ץ  ק ְוַאּמֵ ָכל ֵעת ְוַחּזֵ ִני ֲחִביִבי קּום ְקָרא ֶאל ֱאלֶֹקיָך ּבְ לֹא ִיְזַנח ְלעֹוָלם ה', ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ּבְ

ה טֹוָבה,  ְנֻקּדָ ּדִ ה  ְנֻקּדָ הּו  ֶ ַמּשׁ ִמן  הּו  ֶ ַמּשׁ ּבְ ה טֹוָבה  ּוְנֻקּדָ ה  ְנֻקּדָ ָכל  ּבְ ָך  ַנְפׁשְ ַח  ּמֵ ְלׂשַ ָך  ִלּבְ

י  ּתּוַכל, ּכִ ֶ ָכל יֹום ַמה ּשׁ ים טֹוִבים ּבְ ה ּוְצָדָקה ּוַמֲעׂשִ ַוֲחטֹף ֶוֱאכֹל ֲחטֹף ֶוֱאכֹל ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ

י  ִכינּו ֵליַדע ֵמאֹור ָהֲאִמּתִ ּזָ ֶ ֵצל עֹוֵבר, ּוַמה ּשׁ ינּו ַיֲחלֹף ְוַיֲעבֹר ּכְ ְהֶיה, ְמַעט ְזַמן ַחּיֵ ּיִ ֵאיְך ׁשֶ

ְכָתב. ֶזה יֹוֵתר ּבִ ר ְלַהֲאִריְך ּבָ אי ְלעֹוָלם ָוֶעד ְוִאי ֶאְפׁשָ ַוּדַ ֵאר ָלנּו ּבְ ָ ם ָלֶנַצח, ֶזה ִיּשׁ ּיָ ַהּקַ

י ְוָתִבין  ח ִלּבִ ּמַ ִני ְוׂשַ ה ֲחַכם ּבְ ְכָרח ְלָך ְמֹאד, ְוַעּתָ ה ַהּמֻ נֹות ֲחֻנּכָ ּוָ י ְלָך רֹב ּכַ ַתְבּתִ ְוִהּנֵה ּכָ
ֵהר  ְוִתּזָ ְוכּו'.  ָיַדִים  ּוְרַחב  דֹול  ּגָ ם  ַהּיָ י ֶזה  ּכִ ַים ַהָחְכָמה.  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵמָרחֹוק ָהְרָמִזים 

י ֵכן ֵאֶצל  ֵעיֶניָך, ַאף ַעל ּפִ ה ּבְ ַאּתָ מֹו ׁשֶ ה ּכְ לֹום, ְוִאם ַאּתָ ֵליַמְזְלִניק ַחס ְוׁשָ ִלְבִלי ִלְהיֹות ׁשְ

הּוא ֵמַרע ְלטֹוב, ֱאזֹר  ל ׁשֶ ָקה ַוֲהָזָזה ּכָ נּוָעה טֹוָבה ְוָכל ַהְעּתָ ל ּתְ ַרְך ָיָקר ְמֹאד ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ל ֶזה ּתּוַכל ְלַהְתִחיל  ה ָלֵאל. ְוַעל ְיֵדי ּכָ ִהּלָ ֵען ּתְ ָ י ֵיׁש ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ ֶגֶבר ֲחָלֶציָך ּכִ ָנא ּכְ

ר  ִעּקַ י  ּכִ ֵעת,  ָכל  ּבְ אֹוְתָך  ְטִריִדין  ַהּמַ ּוָמרֹות  ָרעֹות  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ֵעת  ָכל  ּבְ

ּתּוַכל ְלִפי  ֶ ִפי ַמה ּשׁ ג ֲעֵליֶהם ּכְ ַדּלֵ חֹוָרה ַרק ּתְ רּוָתם הּוא ַעל ְיֵדי ַעְצבּות ּוָמָרה ׁשְ ּבְ ִהְתּגַ

נּו ַז"ל  ר ַרּבֵ ּפֵ ּסִ ֶ ְפַחד ֵמֶהם ְוִתְזּכֹר ַמה ּשׁ ְתָיֵרא ְוַאל ּתִ ָלל ְוַאל ּתִ ְתִחיל ַלֲחׁשֹב ּכְ ַמן ְולֹא ּתַ ַהּזְ

ָאַמר  ֶ ּשׁ ְוַגם ַמה  ִדלּוג[,  ּבְ ]ָעַבר  ִריְנֶגין  ּפְ יׁשְ ּגִ יר  ִאיּבֶ ָמתֹו  ִנׁשְ ְיִציַאת  ָאַמר קֶֹדם  ׁשֶ יק  ּדִ ֵמַהּצַ

אֹוְמִרים  ׁש ׁשֶ ּיֵ ֵחד, ְוִאם ׁשֶ ּלֹא ִיְתּפַ ר ׁשֶ ר ַצר ְוָהִעּקָ ׁשֶ ֶזה ָהעֹוָלם ַעל ּגֶ ָהָאָדם ָצִריְך ַלֲעבֹר ּבְ ׁשֶ

א  ַרּבָ א ְוַאּדְ ַרּבָ ִפים, ַאּדְ ר ְלתֹוְך ֶרֶפׁש ָוִטיט ּוְמקֹומֹות ְמֻטּנָ ׁשֶ ָבר ָנְפלּו ִמן ַהּגֶ ּכְ ם ׁשֶ ַדְעּתָ ּבְ

ְלַקּוֹות  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ יֹוֵדַע  ֲאִני  ה  ַעּתָ ם  ּגַ ֲהלֹא  י  ּכִ עֹוד,  ִלְפֹחד  ָצִריְך  ֵאין  אי  ַוּדַ ּבְ ָהִאיׁש  ֶזה 

י  ָאַמְרּתִ י  רֹאׁשִ ַעל  ַמִים  "ָצפּו  ְבִחיַנת  ּבִ ֵאּלּו  ּכָ ִפילֹות  ִמּנְ ם  ּגַ אֹותֹו  ְוִלְקרֹא  ַלה'  ּוְלַצּפֹות 

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ים, ּכְ ְתִהּלִ סּוִקים ּבִ ה ּפְ ַהְרּבֵ ּיֹות", ְוֵכן ּבְ ְחּתִ ְמָך ה' ִמּבֹור ּתַ י ָקָראִתי ׁשִ ִנְגָזְרּתִ

ּיֹות" ְוכּו'. ּוְכָבר הֹוִדיָענּו  ְחּתִ בֹור ּתַ ִני ּבְ ּתַ יֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד ְוכּו' ׁשַ י ּבִ ים סט, ג( "ָטַבְעּתִ ִהּלִ )ּתְ

ָעָקה  ּלֹא ִנְתָיֵאׁש ִמן ַהּצְ ּיֹות ֵאיָנּה ֶנֱאֶבֶדת ְלעֹוָלם, ְוׁשֶ ְחּתִ אֹול ּתַ ְ ם ְצָעָקה ִמּשׁ ּגַ נּו ַז"ל ׁשֶ ַרּבֵ

י ֵהם ֵהם  ַתְבּתִ ּכָ ים ׁשֶ ּיִ ּבּוִרים ֲאִמּתִ ָלל ְוכּו'. ְוָכל ֵאּלּו ַהּדִ דֹול ה' ְוֵאין יֹוְדִעין ּכְ י ּגָ ְלעֹוָלם, ּכִ

ַדְעּתֹו  ּלֹא ִיּפֹל ּבְ ּיֹות ַרק ׁשֶ ְחּתִ ְתהֹום ּתַ כֹוִלין ַלֲעבֹר ָעָליו ֲאִפּלּו ּבִ ּיְ י ׁשֶ ר ָהֲאִמּתִ ׁשֶ ַעְצָמן ַהּגֶ ּבְ

ם  ה ּוְתַקּיֵ ל ֶזה ְויֹוֵתר ִמּזֶ ה ּכָ ּלָ ּגִ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ל ָזֵקן ּדִ כֹחֹו ׁשֶ ֵען ּבְ ָ ָלל ְוִיְבַטח ְוִיּשׁ ֵחד ּכְ ְולֹא ִיְתּפַ
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ה ֶאל ה'" ּוְכֵעין  ָך ְוַקּוֵ ה - "ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלּבֶ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ה ַמה ּשׁ ֲעׂשֶ ּנַ ה ֶאל ה'", ְוִאם ֲעַדִין  "ַקּוֵ

ם. "י ׁשָ ִ ֵרׁש ַרּשׁ ּפֵ ׁשֶ

ִריִכין  ּצְ ַים ַהָחְכָמה ׁשֶ ׁש ְרָמִזים ּבְ ּיֵ י ְלָך ׁשֶ ָבר ָרַמְזּתִ י ּכְ ר ְלַהֲאִריְך ּכִ ה ִאי ֶאְפׁשָ ְוֶיֶתר ִמּזֶ
יָעה  ה ְוַאּצִ ם ַאּתָ ַמִים ׁשָ ק ׁשָ ם "ִאם ֶאּסַ ֲהָלָכה ְלַקּיֵ ִקי ּבַ ְלָהִבין ֵמַעְצמֹו ִלְהיֹות ּבָ

ֵמׁש  י אֹור ּבֶֹקר ְמַמׁשְ ַנאי ְלַהֲאִריְך. ּכִ ה ֵאין ּפְ תֹו ֵאין ֵחֶקר". ֶיֶתר ִמּזֶ י "ִלְגֻדּלָ ", ּכִ ּךָ אֹול ִהּנֶ ׁשְ

ֵאין  ַעד  ֵמֵאין סֹוף  ִאיר  ַהּמֵ ְוַהֶחֶסד  ָהֱאֶמת  הּוא אֹור  ׁשֶ ֶמׁש  ׁשָ ִיְזַרח  ּבֶֹקר  ּוְכאֹור  ָלבֹוא. 

ה  ִנְזּכֶ ֲעֵדי  ה  ֲחֻנּכָ ל אֹור  ְלַקּבֵ נּו  ְיַזּכֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ה.  ֲחֻנּכָ ֵנר  ִחיַנת אֹור  ּבְ הּוא  ׁשֶ ְכִלית  ּתַ

קּוַפת  ּתְ ִמים  ַהּיָ קּוַפת  ּתְ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ָהֱאֶמת,  יק  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ יִפים  ּקִ ַהּמַ ָעֵלינּו  ִאירּו  ּיָ ׁשֶ

ְפָלג ְוכּו',  ְרָנָסה ֶהָאַרת ָהָרצֹון ַהּמֻ ָהֲאִכיָלה ְוַהּפַ ִאיר ּבְ ּיָ ה ְלַפְרָנָסה טֹוָבה ׁשֶ ִנים, ְוִנְזּכֶ ָ ַהּשׁ

ה  ין אֹוָתנּו ַעּתָ ֵהם ְמַחּיִ ֵאּלּו ׁשֶ בֹות ּכָ ּגָ ִכינּו ֵליַדע ְרָמִזים ֵמאֹורֹות ִנׂשְ ּזָ ֵרינּו ׁשֶ ֵרינּו ַאׁשְ ַאׁשְ

י לּו ָחֵפץ ה' ַלֲהִמיֵתנּו ְוכּו' לֹא  נּו ּכִ י ֲעַדִין ה' ִאּתָ ַעִין ּכִ ה ּוָבֶזה ָאנּו רֹוִאים ַעִין ּבְ ם ַעּתָ ּגַ

ַבק. ֵבק ְוָלא ׁשָ י ָלא ׁשָ ֲעֵדנּו ּכִ ה ְוכּו', ה' ִיְגֹמר ּבַ ל ֵאּלֶ ִמיָענּו ֶאת ּכָ ִהׁשְ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

תה

עהִרין. ה תר"ג ְטׁשֶ ֲחֻנּכָ ַרְך, יֹום ד' ג' ּדַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ֵני ֵביתֹו. ל ּבְ ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ַרב ׁשָ

ִבין ּגֶֹדל ַצֲעִרי  ֲחִרית. ּוֵמֵאֶליָך ּתָ ת ׁשַ ֵעת ְסֻעּדַ יֹום א' ֶהָעַבר ּבְ ְבָך ַהּטֹוב ּבְ י ִמְכּתָ ְלּתִ ִקּבַ
י ְדָרַכי ְוֵאין ִלי ׁשּום ֵעָצה ְוַתְחּבּוָלה ַמה  ְבּתִ ַ י; ַאְך ִחּשׁ ִקְרּבִ י ּבְ ְך ִלּבִ ֵאיְך ֶנְהּפַ

ה  ֶרְך ְמֻקְלָקל ְמֹאד ְמֹאד. ּוְלֵהיָכן ָארּוץ ּוָמה אּוַכל ַלֲעׂשֹות. ְלֵעת ַעּתָ ַהּדֶ ְפָרט ׁשֶ ֲעׂשֹות ּבִ ּלַ

ְנָך  ּבִ ְוַגם  ְוכּו',  ה  ִמּזֶ ָנְסעּו  ָבר  ּכְ ׁשֶ ִני  הֹוַדְעּתַ ֶ ּשׁ ַמה  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְוהֹוָדָיה  ַבח  ׁשֶ י  ָנַתּתִ

ל  ּכָ ְוָכלֹות  ּוְמַיֲחלֹות  ּוְמַקּוֹות  ְמַצּפֹות  ֵעיַני  ה  ְוַעּתָ ְמקֹומֹו.  ּבִ ָמצּוי  ֵאינֹו  ָתם  ֵמַהּסְ ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ

ֶכם ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ׂשֹוָרה טֹוָבה ֵמִאּתְ ֹמַע ֵאיֶזה ּבְ ַהּיֹום ִלׁשְ

י  ַרּבִ דֹוָלה  ּגְ ֶבָהָלה  ּבְ א ְלֹפה  ה ּבָ ֶעֶרב ַאַחר ַהְדָלַקת ֵנר ֲחֻנּכָ ּבָ מּוְך  יֹום א' ַהּסָ ְוִהּנֵה ּבְ
ֶרְסֶלב.  י ָלֶהם הֹוִדיַע ִמּקֶֹדם ר"ש וו"ב ִמּבְ אג, ּכִ רּוִמיְנְטׁשַ ֶאְפַרִים ִעם ֲחמֹותֹו ִמּקְ
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ֶדֶרְך  נֹו ַמֲחִזיק ּבְ ִנים ּבְ ל ּפָ ַעל ּכָ ם ְקָצת ֵמַאַחר ׁשֶ ְעּתָ ְבָך ָנָחה ּדַ ֶהְרֵאיִתי ָלֶהם ִמְכּתָ ׁשֶ ֲאָבל ּכְ

ֶרְך  ּדֶ ַעל  ִלְקָראָתם  ה  ִמּזֶ ֵניֶהם  ׁשְ ָנְסעּו  ַהּיֹום  ֲחצֹות  ַאַחר  ה  ֲחֻנּכָ ּדַ א'  ב'  ּוְביֹום  ְוכּו', 

צֹוִפּיֹות  ִמַטְייִפין.  ֵעיַני  ֵעת  ּכָ ָקָצר.  ב  ִמְכּתָ ָיָדם  ּבְ י  ַלְחּתִ ׁשָ ְוַגם  ְואּוַמאן,  ִטיָרהאִוויֶצע 

י ֶאְפַרִים  ׁשּוב ְוָיבֹוא ְלֹפה ַרּבִ ּיָ ְבׂשֹוָרה טֹוָבה ִויׁשּוָעה, אֹו ַעד ׁשֶ ָברֹו ּבִ ּוְמַיֲחלֹות ַעד ּבֹוא ּדְ

ָפַתי  ּפֹוֵתַח ֶאת ׂשְ רֹום ַעד ׁשֶ לּויֹות ַלּמָ ֲעׂשֹות, ַרק ֵעיַני ּתְ ָלל ַמה ּלַ "ל, ְוָכֵעת ֵאיִני יֹוֵדַע ּכְ ַהּנַ

ר  יתֹו ֲאׁשֶ ָלאֹות ָהעֹוְבִרים ָעֵלינּו. ְלַמֲענֹו ּוְלַמַען ֶנֱאַמן ּבֵ ל ַהּתְ יָחִתי ְלָפָניו ַעל ּכָ ְלָפֵרׁש ׂשִ

ָלל.  ּלֹא ַיְפִחידּו אֹוָתנּו עֹוד ּכְ נּו ְמֵהָרה ְוׁשֶ ּלָ יל ֶאת ּכֻ ַרֲחָמיו ְוַיּצִ ה ּבְ ָאנּו ְסמּוִכים ָעָליו ַיֲעׂשֶ

ׂשֹורֹות  ִמיֵענּו ּבְ ה, ְוַיׁשְ ָ ְקֻדּשׁ ל ָזֵקן ּדִ כֹחֹו ׁשֶ נּו ֲחָסִדים ִנְפָלִאים ּבְ ה ִעּמָ ֲעׂשֶ ּיַ י ׁשֶ ַטְחּתִ ּובֹו ּבָ

יֵבִני ִאם  ְבָך ְוַלֲהׁשִ ה עֹוד ְלִמְכּתָ ה ֲאִני ְמַקּוֶ יׁשּוָעתֹו. ְוַעּתָ ְמָחה ּבִ טֹובֹות ְמֵהָרה, ָנִגיָלה ְוִנׂשְ

ָך ָהֲעֵיָפה.  יב ֶאת ַנְפׁשְ ֲאִריכּות ְקָצת ְלָהׁשִ ב ֶהָעַבר ּבַ ׁשֶ יֹום ד' ַוּיֵ י ּבְ ַלְחּתִ ָ ּשׁ ִבי ׁשֶ ְלּתָ ִמְכּתָ ִקּבַ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ֵעת ָצָרה ַהּזֹאת ַהּשׁ ם ּבְ ָך ּגַ אי ֶהֱחָיה ֶאת ַנְפׁשְ ְלּתָ אֹותֹו ּוְבַוּדַ ָבר ִקּבַ ָתם ּכְ ּוֵמַהּסְ

י ֶאְפַרִים  ׁשּוב ַרּבִ ּיָ ְכּתֹב ְלָך ְוִלְבֵני ֵביְתָך, ַעד ׁשֶ ָלל ַמה ּלִ יֵענּו ְמֵהָרה. ְוָכֵעת ֵאיִני יֹוֵדַע ּכְ יֹוׁשִ

ְבְטחּו  ּיִ ֵקם ׁשֶ ִבי ּוְתַחּזְ ְלּתָ ִמְכּתָ ּבַ ּקִ "ל, ְוִתְרֶאה ִלְכּתֹב ִלְבֵני ֵביִתי ִלְבֶרְסֶלב ְותֹוִדיֵעם ׁשֶ ַהּנַ

יָבה ַאל  ְוׂשֵ ִזְקָנה  ם ַעד  ּגַ ַרְך  ִיְתּבָ ַרֲחָמיו  ֲעָזרּונּו  ה  ֵהּנָ נּו. ַעד  ִאּתָ י ה'  ּכִ ִיְפֲחדּו  ְוַאל  ה'  ּבַ

ַבק. ֵבק ְוָלא ׁשָ יד ְזרֹוֲעָך ְלדֹור ְוכּו', ָלא ׁשָ ַיַעְזֵבנּו, ַעד ַאּגִ

צּוק  ְוָזִכינּו ּבְ ֵהם ְיֵמי הֹוָדָאה.  ה ׁשֶ ְיֵמי ֲחֻנּכָ ה ֵהם  ִנים ַעּתָ ּפָ ל  הּוא ַעל ּכָ ְוִהּנֵה ֵאיְך ׁשֶ
ל  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ּוִבְפָרט  ה  ֲחֻנּכָ ת  ַ ְקֻדּשׁ ַעל  ה  ֵאּלֶ ּכָ נֹוָראֹות  ֹמַע  ִלׁשְ לּו  ַהּלָ ים  ָהִעּתִ

ה ֲאִפּלּו ֲאִפּלּו ֲאִפּלּו ְוכּו'  ֵרי ַמּטָ ן ְוַתְלִמיד ְלהֹוִדיַע ְלָכל ּדָ ל ּבֵ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ַעת ַהּקְ ֶהָאַרת ַהּדַ

אְסט ְנחּוָצה. יָראּום ְוַהּפָ נּו ַאל ּתִ בֹודֹו ַוֲעַדִין ה' ִאּתָ י ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ְוכּו' ּכִ

ָכל ֵעת. ה ִליׁשּוַעת ה' ּבְ ה ּוְמַצּפֶ ה ּוְמַחּכֶ ְדּכֶ ֱאָנח ְוַהּנִ ְבֵרי ֲאִביֶכם ַהּנֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

תו

ַרְך. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ִבינּו  ּתָ ּוֵמֲאֵליֶכם  ַהּטֹוִבים,  ֶביָך  ִמְכּתָ י  ְלּתִ ּבַ ּקִ ׁשֶ ה,  ֲחֻנּכָ ּדַ ג'  ד'  יֹום  ּבְ ְלָך  י  ַתְבּתִ ּכָ ָבר  ּכְ
ָכל יֹום  ה ּבְ ה ּוְמַקּוֶ אי ֲאִני עֹוֵמד ּוְמַצּפֶ ַוּדַ ה ּבְ ַרְך ְיַרֵחם. ְוַעּתָ ם ִיְתּבָ ֵ י ַהּשׁ ּלִ ַער ׁשֶ ַהּצַ
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לֹא  ֲעַדִין  ְוַהּיֹום  ְיׁשּוָעה.  ֶקֶרן  ְצִמיַחת  ֵאיֶזה  ִמיֵעִני  ׁשְ ּתַ אּוַלי  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ֶביָך  ִמְכּתָ ל  ְלַקּבֵ

ָלל,  ִני ּבֹו ֲחָדׁשֹות ּכְ ָצר, ְולֹא הֹוַדְעּתַ ְבָך ַהּקָ י ִמְכּתָ ְלּתִ אְסט. ּוְביֹום א' ֶהָעַבר ִקּבַ יַע ַהּפָ ִהּגִ

ה  ַעם. ְוִהּנֵ ָכל ּפַ ֶרת ּבְ ְכּתֹב ִאּגֶ ה ּתִ ַאּתָ ְך הּוא ְרצֹוִני ׁשֶ י ּכָ י ּבֹו. ּכִ י ֵכן ֶהֱחֵייָת ַנְפׁשִ ְוַאף ַעל ּפִ

א ְלֹפה ִעם  אג ָנַסע ְלאּוַמאן. ְוֶאְתמֹול ּבָ רּוִמיְנְטׁשַ י ֶאְפַרִים ִמּקְ ַרּבִ ָבר נֹוַדע ְלָך ׁשֶ אי ּכְ ַוּדַ ּבְ

ה  ְמָחה ְוַצַער ִמּזֶ ְחֶיה ְוָהָיה ִלי ׂשִ ּיִ ִני ַנְחָמן ׁשֶ ְחֶיה, ְוַגם ֵהִביא ְלֹפה ֶאת ּבְ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ י ִיׂשְ נֹו ַרּבִ ּבְ

ים  ַחּיִ ַכאן ּבְ הּוא ּבְ סֹוד ְלזּוָגִתי ּוְבֵני ֵביִתי ׁשֶ ִבין ְלהֹוִדיַע ּבְ ִבין ֵמַעְצְמָך. ּוֵמֵאֶליָך ּתָ ר ּתָ ֲאׁשֶ ּכַ

ְהֶיה ַהּכֹל  ּיִ ָבר, ְוׁשֶ ַתְבּתָ ּכְ ר ּכָ ֲאׁשֶ ֵביִתי ּכַ ן לֹא ִיְהֶיה ּבְ ם ּכֵ ָטן ּגַ ִני ַהּקָ ּבְ ְראּו ׁשֶ ּיִ לֹום, ְוׁשֶ ְוׁשָ

ה ֲעָזרּונּו ַרֲחָמיו  לֹום. ְוַלה' ֵעיַני ְמַיֲחלֹות, ַעד ֵהּנָ ע ַחס ְוׁשָ ּלֹא ִיְתַוּדַ ֹאֶפן ׁשֶ סֹוד ּבְ ָחְכָמה ּבְ ּבְ

 , ה ָיַדְעּתָ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ ָעִמים ּכַ ה ּפְ ּמָ יֵמי ְנעּוֶריָך ּכַ ה ּבִ ַחד ַהּזֶ ַעְצְמָך ִמּפַ יל אֹוְתָך ּבְ ַרְך ְוִהּצִ ִיְתּבָ

ֵקִנים  ּזְ ּבַ ֵקן ׁשֶ בֹוד ַהּזָ ה ְלעֹוָלם. ּוְלַמַען ּכְ ַחד ַהּזֶ ֵנינּו ּוִבְנָך ִמּפַ יל ֶאת ּבָ ן יֹוִסיף ַחְסּדֹו ְוַיּצִ ּכֵ

לֹום.  ים ַחס ְוׁשָ ה ִלְפֵני ׂשֹוְנֵאינּו ָהַרּבִ ן אֹוָתנּו ְלֶחְרּפָ ה, ְולֹא ִיּתֵ כֹחֹו ַיֲעׂשֶ טּוִחים ּבְ ָאנּו ּבְ ׁשֶ

ֵחנּו  ּמְ ִויׂשַ נּו  ִויַחּיֵ ִיְרֵצנּו  ן  ּבֵ ֶאת  ּוְכָאב  ַהּזֹאת  ָרה  ִמּצָ ּוִבְפָרט  רֹות  ַהּצָ ל  ִמּכָ אֹוָתנּו  ה  ְוִיְפּדֶ

ן ְיִהי ָרצֹון. יׁשּוָעתֹו ְמֵהָרה ָאֵמן ּכֵ ּבִ

ים. ּוָברּוְך  ְזכּות ָהַרּבִ ם ּבִ י ַנְחָמן ׁשָ ְיָקא עֹוֵסק ַרּבִ ה ּדַ ַעּתָ ר ִהְרַחְבּתָ ִלי ׁשֶ ּצָ ה ָלֵאל ּבַ ּוְתִהּלָ
ל ָחָדׁש  ים רּוּבָ ִ ל ַסְך ֲחִמּשׁ ַקּבֵ ה ּתְ . ְוַעּתָ ַתְבּתָ ּכָ ְך ׁשֶ ַלְחּתָ לֹו ַהּסַ ָבר ׁשָ ּכְ ם ׁשֶ ֵ ַהּשׁ

ה  ָ ל ֲחִמּשׁ ַקּבֵ ם ּתְ ם. ּגַ ָ ְכּתֹב ְלָך ִמּשׁ ּיִ ֶ ִפי ַמה ּשׁ ְלָחם לֹו ּכְ ִבין ָמַתי ְלׁשָ ַעל ָהֵעֶסק, ּוֵמֵאֶליָך ּתָ

י  ם, ּכִ ִחּנָ ׁש אֹודֹות ָמעֹות ַעל ָהֵעֶסק הּוא ּבְ ה חֹוׁשֵ ַאּתָ ֶ ֵחם ְלֵביִתי. ּוַמה ּשׁ ּלְ ל ֶכֶסף ּוְתׁשַ רּוּבַ

ַלח ְלָך עֹוד  ֶרְך עֹוד, ֶאׁשְ ּדֶ ב ּבַ ה ֲאִני ׁשֹוֵלַח ְלָך ָמעֹות. ְוִאם ֶאְהֶיה ֻמְכָרח ְלִהְתַעּכֵ ְלֵעת ַעּתָ

ָעה  ְלֶוה ִיְהֶיה ַרק ְלִפי ׁשָ ְצָטֵרְך ִלְלוֹות, ְוִאם ּתִ ּלֹא ּתִ יִתי ַלה' ׁשֶ ַרְך, ְוִקּוִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְהֶיה ַהּכֹל ַעל ָנכֹון. ּיִ ַעל חֹוב, ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה ׁשֶ י ֵאיִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ּבַ ד. ּכִ ק ְלָך ִמּיָ ַוֲאַסּלֵ

בֹות ְיֵתרֹות.  חֹוָרה ּוַמֲחׁשָ ְדָאגֹות ּוָמָרה ׁשְ ּלֹא ְלַהְרּבֹות ּבִ יֹוֵתר ׁשֶ ה ּבְ ֵהר ְמֹאד ַעּתָ ְוִתּזָ
ָכל  ה ּבְ ָך ַלֲחׁשֹב ַהְרּבֵ ַדְרּכְ ּבְ ה ִמְתַנֵהג  ַאּתָ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ה ּכֹוֵתב ִלי ּבְ ה ַאּתָ ְוִהּנֵ

רֹות ַרֲחָמָנא ִלְצַלן,  הֹומֹות ַהּצָ ָבר ִנְתַרּבּו ּתְ ּכְ יו ׁשֶ א, ַעְכׁשָ ַרּבָ ה; ַאּדְ ּדָ ְך הּוא ַהּמִ ֵעת, ְולֹא ּכָ

ָלל, ַרק  ה ּכְ ר ִלְבִלי ַלֲחׁשֹב ַהְרּבֵ ּבֵ ְיָקא ְלִהְתּגַ ה ּדַ הֹום קֹוֵרא ְוכּו', ְצִריִכים ַעּתָ ּוְתהֹום ֶאל ּתְ

י ֵכן ַאף ַעל  ַאף ַעל ּפִ ֶ ְמָחה. ַמה ּשׁ ׂשֹון ּוְלׂשִ גֹון ַוֲאָנָחה ְלׂשָ ִליְך ְיָהבֹו ַעל ה' ְוַלֲהֹפְך ַהּיָ ְלַהׁשְ

ֶזה ְוכּו'. ּוְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ְוַעל  ד ַעל אֹור ּכָ ים ִלְבִלי ְלִהְתַנּגֵ ח יֹוְקׁשִ ֵצל ִמּפַ י ֵכן ָזִכינּו ְלִהּנָ ּפִ

ל  ֲאַקּבֵ ר  ְוַכֲאׁשֶ ְלַהֲאִריְך,  ֵאין  ְוָכֵעת  דֹוִלים.  ַהּגְ ַרֲחָמיו  ּבְ יֵלנּו  ְוַיּצִ יֵענּו  ְויֹוׁשִ אי  ַוּדַ ּבְ ַזְרֵענּו 

ה  ֲחֻנּכָ ָעַסְקּתָ ּבַ ַתְבּתָ ׁשֶ ּכָ ה ׁשֶ ּמֶ י ּבַ ָראּוי. ּוְמֹאד ֶהֱחֵייָת ֶאת ַנְפׁשִ ד ּכָ יב ְלָך ִמּיָ ְבָך ָאׁשִ ִמְכּתָ
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ּלּוַח  ַחְסּדֹו ָעָליו ִהְלכֹות ׁשִ י ּבְ ְרּתִ ִחּבַ רֹוב )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן סג(, ׁשֶ לֹום ָלָרחֹוק ְוַלּקָ ַהּתֹוָרה ׁשָ ה ּבְ ַהּזֶ

ה  ֲחֻנּכָ ת  ּבַ ׁשַ ֵליל  ּבְ י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ּפֹה  ָאנִֹכי  ם  ּגַ י  ּכִ ה'  ִנְפְלאֹות  ּוְרֵאה  ּובֹוא  ה.  ֲחֻנּכָ ְוִעְנַין  ן  ַהּקֵ

לּול  ּכָ ׁשֶ ּוִבְפָרט  ְכָלל  ּבִ ָעֵלינּו  עֹוֵבר  ֶ ּשׁ ַמה  ּוְבִעְנַין  ה,  ֲחֻנּכָ ִעְנַין  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ַהּזֹאת  ֵמַהּתֹוָרה 

ֱאַמר  ּנֶ ֶ ִני ֵהיֵטב ְלָכל ַמה ּשׁ ָך ּבְ ים ִלּבְ קֹום". ׂשִ ְרא ֶאת ַהּמָ סּוק "ַוּיַ ם ַעל ּפָ ֱאַמר ׁשָ ּנֶ ֶ ַמה ּשׁ ּבְ

ְהֶיה ַהּכֹל ְלָקֵרב ְולֹא ְלַרֵחק ַחס  ּיִ ָכל ֵעת, ַאְך ׁשֶ ה ּבְ ם ְותּוַכל ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצְמָך ַהְרּבֵ ׁשָ

ן  ַעם ְלַעּיֵ ָכל ּפַ יל ַעְצְמָך ּבְ לֹום. ְוַתְרּגִ ָך ַעל ְיֵדי ֶזה ְולֹא ְלֵהֶפְך ַחס ְוׁשָ ַח ַנְפׁשְ ּמֵ לֹום, ְלׂשַ ְוׁשָ

ָך  ה ַנְפׁשְ ַחּיֶ ּיְ יִתי ַלה' ׁשֶ ים, ְוִקּוִ דֹוׁשִ ְדָבָריו ַהּקְ ׁש ּבִ ַרְך ְלַחּדֵ ם ִיְתּבָ ֵ ִני ַהּשׁ ּכַ ּזִ ה ׁשֶ ּמֶ ָכל ֵעת ּבַ ּבְ

יחֹוָתיו  ּוְבׂשִ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ּתֹוָרתֹו  ִדְבֵרי  ּבְ ִאם  י  ּכִ נּו  ַנְפׁשֵ ְלַהֲחיֹות  ה  ּמֶ ּבַ ָלנּו  ֵאין  י  ּכִ ְמֹאד. 

ין  ָבִרים ִנְפָלִאים ַהְמַחּיִ ַחְסּדֹו ּדְ ם ּבְ ַאְרנּו ּבָ ה ָלֵאל ּבֵ דֹול. ּוְתִהּלָ ִריִכין ִלּמּוד ּגָ דֹוׁשֹות ַהּצְ ַהּקְ

י לֹא ַיֲעזֹב אֹוָתנּו,  ה' ּכִ ִני ַוֲחַזק ּוְבַטח ּבַ ֶהם ְוכּו' ֲחַזק ּבְ ֶהם ַוֲהֹפְך ּבָ ְנָפׁשֹות ְמֹאד. ֲהֹפְך ּבָ

ה  ה זֹוֶכה ַעּתָ ה ַאּתָ ֱאַבד[. ְוִהּנֵ ּנֶ ִאיְתָאֵבד ]ֵאין ָרצֹון טֹוב ׁשֶ הּוא ֵלית ְרעּוָתא ָטָבא ּדְ ְוֵאיְך ׁשֶ

ֵתנּו.  ים ְרפּוָאה ְלַמּכָ ר ִהְקּדִ ִטיב ֲאׁשֶ רּוְך ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ִעְסֵקנּו. ּבָ ְיָקא ִלְהיֹות ְלֵעֶזר ַלֲעסֹק ּבְ ּדַ

ר  ר ַאְך ִאי ֶאְפׁשָ ה ְלַדּבֵ ֶזה ַהְרּבֵ ָאְמרּו ַרַז"ל )ְמִגיָלה יג:(. ְוֵיׁש ּבָ מֹו ׁשֶ ִמיד ּכְ ַרְך ּתָ ְרּכֹו ִיְתּבָ ְוֵכן ּדַ

ְבָך  ל ִמְכּתָ ר ֲאַקּבֵ ֲאׁשֶ ם ּכַ ֵ ה ֶאְכּתֹב ְלָך ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ֶדה. ְוֶיֶתר ִמּזֶ ֵני ַהּשָׂ ְפָרט ַעל ּפְ ה ּבִ ַעּתָ

ּדַֹאר[ ַהּזֹאת, ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. אְסט ]ּבַ ּפָ ּבַ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה  ִהּלָ ּתְ אְסט ְוִהְנִני מֹוִדיעֹו ׁשֶ ֵבית ַהּפָ בֹו ּבְ יֶלי ֵנרֹו ָיִאיר ִמְכּתָ י ַאּבֶ ל ַרּבִ ֶרַגע זֹאת ִקּבֵ ּבְ
ׂשֹורֹות  ֹמַע עֹוד ּבְ יֵענּו ִלׁשְ ַרְך יֹוׁשִ ם ִיְתּבָ ֵ דֹול. ַהּשׁ יו ְוָהָיה ָלנּו ְלַנַחת ּגָ ְלּתִ ָלֵאל ִקּבַ

ָלל. ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ַחד ּכְ ּלֹא ִיְהֶיה עֹוד ׁשּום ּפַ ֹאֶפן ׁשֶ טֹובֹות ְמֵהָרה, ּבְ

"ל. ָנָתן ַהּנַ
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תז

ֵטֵבת תר"ג. ָרה ּבְ ַרְך, יֹום ג' ֲעׂשָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה. ּיִ ִני ׁשֶ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ֵעת ֵאיִני  אג, ּכָ ם ִלְקֶרעִמיְנְטׁשַ ֵ יֹום ָמָחר ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ י ֲאִני ֵמִכין ַעְצִמי ִלְנסַֹע ּבְ ע ּכִ ּדַ
נּו  ּלָ ָך ָוֶנֶפׁש ּכֻ ח ַנְפׁשֶ ּמַ ַרְך ְיׂשַ ם ִיְתּבָ ֵ ְבָך. ְוַהּשׁ ל ִמְכּתָ ֲאַקּבֵ ְכּתֹב ְלָך ַעד ׁשֶ יֹוֵדַע ַמה ּלִ

ר  ַרֲחָמיו ִויׁשּוָעתֹו ֲאׁשֶ ֱאֶמת ּבְ ֱאֶמת, ּוְלַטֵהר ְלָבֵבנּו ְלָעְבדֹו ּבֶ ַרְך ּבֶ ה ָלׁשּוב ֵאָליו ִיְתּבָ ְוִנְזּכֶ

ִלים ְלעֹוָלם. ֵאיָנם ּכָ

י  ְלּתִ ה ָלֵאל ִקּבַ אְסט ּוְתִהּלָ יַע ַהּפָ ד ַהּיֹום יֹום ד' ַוְיִחי ִהּגִ ה ִמּיָ ִפּלָ ה ַאַחר ַהּתְ ְוִהּנֵה ַעּתָ
ִלְנסַֹע  ָהֲעָגָלה  ַעל  ַלֲעלֹות  ה  ַעּתָ ָנחּוץ  ַוֲאִני  דֹול,  ּגָ ְלַנַחת  ִלי  ְוָהָיה  ְבָך  ִמְכּתָ

ָכל  ָלל. ְוִתְרֶאה ִלְכּתֹב ִלי ּבְ ר ְלַהֲאִריְך ּכְ ן ִאי ֶאְפׁשָ אְסט ְנחּוָצה ַעל ּכֵ ם ַהּפָ אג, ּגַ ִלְקֶרעִמיְנְטׁשַ

ב ֶזה  ׁשּוָבה ַעל ִמְכּתָ ָך ּתְ יַע ִמּמְ ּגִ ּיַ י קֶֹדם ׁשֶ עהִרין. ּכִ ַלח ַרק ְלֹפה ְטׁשֶ ׁשְ ֶביָך ּתִ ַעם, ְוָכל ִמְכּתָ ּפַ

ׁשּוִבי  ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ִאם  ם  ּגַ ָראּוי.  ּכָ ְלָך  ֶאְכּתֹב  ְוָאז  ְלֹפה,  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ָאׁשּוב 

ִביל  ׁשְ דֹוׁש, ְוֵהן ּבִ ַרְך ַעל ָהֵעֶסק ַהּקָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ַלח ְלָך עֹוד ָמעֹות ּבְ אג ֶאׁשְ ֶרעִמיְנְטׁשַ ִמּקְ

ר  ִביל ָהֵעֶסק ַרק ֶאְפׁשָ ׁשְ ְצָטֵרְך ְלַהְלוֹות ּבִ ּלֹא ּתִ ה' ׁשֶ טּוַח ּבַ י ֵביִתי, ְוִתְהֶיה ּבָ ְרָנַסת ַאְנׁשֵ ּפַ

קּום. ָאׁשּוב ְלֹפה, ַוֲעַצת ה' ִהיא ּתָ ם ֲאִני ֵאיִני יֹוֵדַע ַעד ׁשֶ ֶרְך ּגַ ּדֶ ה. ְואֹודֹות ִעּכּוִבי ּבַ ָעה ַקּלָ ְלׁשָ

ְמָצא ִלְרוֹות ִצְמאֹוְנָך  ּתִ ה ׁשֶ ָבר ּוַבּמֶ ַבי ִמּכְ ִמְכּתָ ָך ּבְ ה ַנְפׁשְ ה ֲחַזק ֶוֱאַמץ ּוְתַחּיֶ ּוְלֵעת ַעּתָ
ֶהם  ֶהם, ֲהֹפְך ּבָ ׁש ּבָ ִכיִתי ְלָבֵאר ּוְלַחּדֵ ּזָ ה ׁשֶ נּו ַז"ל ּוַבּמֶ ִסְפֵרי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ּבְ

ֶעְזַרת  ה ּבְ ָך ַהְרּבֵ ה ַנְפׁשְ אי ְיַחּיֶ ַוּדַ ה, ּבְ ָכל יֹום ְמַעט אֹו ַהְרּבֵ ֶהם ְוכּו' ֵהיֵטב ֵהיֵטב ּבְ ַוֲהֹפְך ּבָ

ַיְלדּותֹו  ל ֶאָחד ּבְ ֶמׁש ִעם ּכָ ֶ ַחת ַהּשׁ ה ּתַ ֲעׂשֶ ה ַהּנַ ֲעׂשֶ ָבר ֵריק הּוא ַהּמַ י לֹא ּדָ ַרְך ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ּתֹו ּוָבָניו ְויֹוְצֵאי ֲחָלָציו ְוכּו'.  ַבֲחרּותֹו ּוְבֶאְמַצע ָיָמיו ּוְבִזְקנּותֹו, ִעּמֹו ְוִעם ִאׁשְ ּוְבַנֲערּותֹו ּבְ

ל  י ִאם ַעל ּכֹחֹו ׁשֶ ה ּכִ ִמים ָהֵאּלֶ ַאֲחִרית ַהּיָ ה ּבְ ּדֹור ַהּזֶ ה ּבַ ֵען ַעּתָ ָ ם ֵאין ָלנּו ְלִהּשׁ ּלָ ְוַעל ּכֻ

ר הּוא ֶהֱעִמיק ֶהֱעִמיק ְמֹאד ְמֹאד ַלֲחׁשֹב ַעל ַאֲחִריֵתנּו  ִפי ֲאׁשֶ ה, ּכְ ָ ְקֻדּשׁ ְזֵקִנים ּדִ ּבִ ָזֵקן ׁשֶ

יֹום  ָכל  ּבְ זֹוִכים  ְוָאנּו  ְוָזִכינּו  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָעָליו  ד  ִמְתַנּגֵ ְהיֹות  ִמּלִ ְלנּו  ּצַ ּנִ ׁשֶ ֵרינּו  ַאׁשְ ְוכּו'. 

ֲעׁשּוֵענּו  ׁשַ ּתֹוָרתֹו  ינּו, לּוֵלא  ַחּיֵ ר ֵהם  ֲאׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ ַהְיׁשּוָעה  ְעְיֵני  ּוִמּמַ ֵארֹו  ִמּבְ ְוִלינֹק  ֹאב  ִלׁשְ

ה  ֵמַעּתָ ְתִחיל  ּיַ ׁשֶ ְוַהְיׁשּוָעה  ְקָוה  ַהּתִ ְוַלה'  אן  ּכַ ַעד  ָען  ַסּיְ ּדְ ַרֲחָמָנא  ִריְך  ּבְ ְוכּו'.  ְמַעט  ּכִ

לֹוֵמנּו. י ׁשְ לֹום ְלַאְנׁשֵ א ָלֶנַצח. ְוׁשָ ֶזה ּוַבּבָ ֵלָמה ּבָ יֵענּו ְיׁשּוָעה ׁשְ ְלהֹוׁשִ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך. ָנָתן ִמּבְ ּדִ
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תח

עהִרין רּוְך ה', אֹור ּבֶֹקר יֹום ד' ָוֵאָרא תר"ג ְטׁשֶ ּבָ

יתֹו. ֵני ּבֵ ִני ֲחִביִבי ֵנרֹו ָיִאיר ּוְלָכל ּבְ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ב  ְכּתָ ָביו. ְוַגם ַהּמִ ל ִמְכּתָ אג, ּוָמָצאִתי ּכָ ֶרעִמיְנְטׁשַ אִתי ְלֹפה ִמּקְ ֶאְתמֹול ָסמּוְך ָלֶעֶרב ּבָ
ם  ֵ ְלַהּשׁ ְוהֹוָדָיה  ַבח  ׁשֶ י  ְוָנַתּתִ ם  ּלָ ּכֻ ְוָקִריִתי  ֶאְתמֹול,  יַע  ִהּגִ מֹות  ׁשְ ה'  ִמּיֹום 

נּו  ּיֹוִסיף ַלֲעׂשֹות ִעּמָ לּוִיים ְלַחְסּדֹו ׁשֶ ר ַעד ּכֹה ֲעָזָרנּו, ְוַעל ֶהָעִתיד ֵעיֵנינּו ּתְ ַרְך ַעל ֲאׁשֶ ִיְתּבָ

ֵלמּות ְוכּו'  ׁשְ טּוִחים ּבִ ְהֶיה ּבְ ּנִ ִעְנָין ֶזה ׁשֶ ַחד ּוִבְפָרט ּבְ ל ִמיֵני ּפַ יֵלנּו ִמּכָ דֹוִלים ְלַהּצִ ֲחָסִדים ּגְ

ָיִאיר  ֵנרֹו  ְכָנא  ׁשַ י  ַרּבִ ִני  ּבְ ב  ִמְכּתַ ּבְ ְפָרט  ּבִ ָהִראׁשֹוִנים  ִבים  ְכּתָ ּמִ ּבַ ה  ְוִהּנֵ ַהְיׁשּוָעה.  ְוַלה' 

מֹות  ל ה' ׁשְ ב ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ְכּתָ ּמִ ֵאת, ַאְך ּבַ ֶיֶתר ׂשְ מֹו קֶֹדם ּבְ ְהֶיה ּכְ ּיִ ֲעלּו ׁשֶ ָבר ּפָ ּכְ ִנְרֶאה ׁשֶ

הּוא  ַצֲעָקְתָך  ר  ִעּקַ ׁשֶ ֵמִבין  ֲאִני  ׁשֶ ֱאֶמת  ֵהן  ְלֵביִתי.  ָלבֹוא  ֲאַמֵהר  ׁשֶ ה  ַהְרּבֵ צֹוֵעק  ה  ַאּתָ

ים  ְבֵרי ֱאלִֹקים ַחּיִ י ּדִ ּנִ ל ִמּמֶ י ְלַקּבֵ ִנים ִעּמִ ְעּגּוֶעיָך ּוְתׁשּוָקְתָך ַהּטֹוָבה ְלִהְתָראֹות ּפָ ֵמֲחַמת ּגַ

ָהֵעֶסק ַעל  ל ּבְ ּדֵ ּתַ ֵדי ְלִהׁשְ ָאבֹוא ּכְ ַתְבּתָ ׁשֶ ּכָ ֶ ָבֶריָך. ַאְך ַמה ּשׁ ָך, ּוָבֶזה ָצְדקּו ּדְ יב ַנְפׁשְ ְלָהׁשִ

ּוִבְפָרט  ֶזה.  ִביל  ׁשְ ּבִ ְלֵביִתי  ְלָזֵרז  ָצִריְך  ֲאִני  י ֲחלּוָקה ִאם  ְוַדְעּתִ ֵהיֵטב,  ֵמִבין  ֵאיִני  א  ְלַהּבָ

לֹא ֶזה ָהָיה  ָבר ִנְגַמר ַהּכֹל ְלטֹוָבה. ַאְך ּבְ ּכְ "ל ִנְרֶאה ׁשֶ רֹות ָהִראׁשֹוִנים ְוכּו' ַהּנַ ִפי ָהִאּגְ ּכְ ׁשֶ

א  ת ַהּבָ ּבַ אן ְוַעל ׁשַ ת ֶזה ּכָ ּבָ ב ַעל ׁשַ ה ַרק ְלִהְתַעּכֵ י ִלְבִלי ְלִהְתַמְהֵמּה עֹוד ּפֹה ַהְרּבֵ ַדְעּתִ ּבְ

ְלִטיָרהאִוויֶצע,  ת  ּבָ ׁשַ ַעל  ִלְנסַֹע  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְלֶמעְדֶוועִדיְבֶקע,  ּבֹא  ת  ָרׁשַ ּפָ הּוא  ׁשֶ

ם ְלאּוַמאן. ָ ּוִמּשׁ

ׁשּוָקִתי ְוִתְקָוִתי הּוא ַרק ִלְהיֹות  ִתי ְוָכל ּתְ ל ְמַגּמָ י ּכָ ה ֶאְתַמְהַמּה. ּכִ ּמָ ם ֵאיִני יֹוֵדַע ּכַ ְוׁשָ
ִים  ּמַ י ּכַ ּפְֹך ִלּבִ יָחִתי ִלׁשְ ה ְלָפֵרׁש ֶאת ׂשִ ָעִמים, אּוַלי ֶאְזּכֶ ה ּפְ דֹוׁש ַהְרּבֵ ַעל ִצּיּון ַהּקָ

ה  ׁשָ ַהּקָ ַזֲעָקְתָך  ְמִרירּות  ֵמעֶֹצם  ם  ׁשָ ר  ּוְלַדּבֵ ֲחָלַצי  יֹוְצֵאי  ַוֲעבּור  ֲעבּוִרי  ה'  ֵני  ּפְ נֹוַכח 

י  ה ִעּמִ ה ַעּתָ נּו. ְוִהּנֵ ִצּלֵ ְסּתֹוְפִפים ּבְ ל ַהּמִ ַמר ֶנֶפׁש ּכָ ה, ְוֵכן צֹוֲעִקים ּבְ ּמָ דֹוָלה ְמֹאד ֶזה ּכַ ְוַהּגְ

ְוכּו',  ֱאֶמת  ְבֵרי  ּדִ ֹמַע  ִלׁשְ י  ִעּמִ ַסע  ּנָ ׁשֶ ָיִאיר  ֵנרֹו  ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ן  ּבֶ ֶאְפַרִים  י  ַרּבִ ְיִדיֵדנּו  ּפֹה 

ַמר ֶנֶפׁש  ם הּוא צֹוֵעק ּבְ י ֵכן ּגַ ּפִ ֶרְך ֲאָבל ַאף ַעל  ּדֶ ּבַ ה  ה ַהְרּבֵ ְרנּו ַהְרּבֵ ּבַ ּדִ ה ָלֵאל  ּוְתִהּלָ

ַמְעּתָ  ָתם ָקָראָת ְוׁשָ א ֵמַהּסְ י ִליּפָ ן ַרּבִ י יֹוֵסף ּבֶ ה ֵמַרּבִ י ַעּתָ ְלּתִ ּבַ ּקִ ֶרת ׁשֶ ִאּגֶ ְמֹאד ְמֹאד, ְוֵכן ּבָ

נּו  ּלָ ּכֻ ְוַצֲעַקת  ַצֲעָקְתָך  ַמע  ִיׁשְ ַוֲאָנָחה  ְצָעָקה  ׁשֹוֵמַע  ם;  ֻכּלָ ּכְ ם  ֻרּבָ ְוֵכן  ָרה,  ַהּמָ ַצֲעָקתֹו 

ְבָעְנִיי  ֶנָחָמִתי  זֹאת  ַאְך  ַהּכֹל.  ַעל  ָהעֹוֶלה  ֶפׁש  ַהּנֶ ְלָצרֹות  ְפָרט  ּבִ י,  ּדַ ְלָצרֹוֵתינּו  ְויֹאַמר 

ם ֵהם ֵיׁש ָלֶהם ִלְצעֹק  ִדים ּגַ ְתַנּגְ ן ַהּמִ ּכֵ ל ׁשֶ נּו ּוִמּכָ ם ָחַלק ֵמִאּתָ ר ִלּבָ ָאר ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ ְ ּשׁ ׁשֶ
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הּוא  יק ׁשֶ ּדִ ם ֵהם חֹוְלִקים ַעל ַהּצַ ָראּוי ָלֶהם, ַאף ּגַ ֵאיָנם צֹוֲעִקים ּכָ י ׁשֶ יֹוֵתר ְויֹוֵתר. ְולֹא ּדַ

ֶדה. ֵני ַהּשָׂ ֶזה ַעל ּפְ ר ְלַהֲאִריְך ּבָ ֶזה ְוכּו'. ְוִאי ֶאְפׁשָ יַע ּכָ ַרב ְלהֹוׁשִ

ן  ֵ ֶזה. ְוַאל ִיְתַיּשׁ יָך ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצְמָך ּבָ ל ְיֵמי ַחּיֶ ִמיד ּכָ ה ְוֵכן ּתָ ם ַעּתָ ְרֶצה ּתּוַכל ּגַ ְוִאם ּתִ
ָבר ֵריק הּוא  י לֹא ּדָ ָעִמים, ּכִ ה ּפְ ּמָ ֶזה ּכַ ְרנּו ּבָ ּבַ ָבר ּדִ ּכְ י ׁשֶ ּבּור ֶאְצְלָך ַאף ַעל ּפִ ֶזה ַהּדִ

ל ִמיֵני ָיגֹון ַוֲאָנָחה ַוֲאִפּלּו  ינּו ָלֶנַצח, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְלַבד ְיכֹוִלים ַלֲהֹפְך ּכָ י הּוא ַחּיֵ נּו ּכִ ֵמִאּתָ

נּו  ּלָ ל ּכֻ ה ְנָפׁשֹות ְוכּו', ְוׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ה ִמּכַ ֵאּלֶ א ְצָעקֹות ָמרֹות ּכָ ֲאִני ָצִריְך ִלּשָׂ י ׁשֶ ּלִ ָך ְוׁשֶ ּלְ ׁשֶ

ה  "ל ַעּתָ ְבָך ַהּנַ י ֵכן ַעל ְיֵדי ִמְכּתָ דֹוָלה ְוכּו', ַאְך ַאף ַעל ּפִ ְמָחה ּגְ ׂשֹון ּוְלׂשִ ַלֲהֹפְך ַהּכֹל ְלׂשָ

ת  ּבַ ְך ַעל ׁשַ ם ְלֶמעְדֶוועִדיְבֶקע, ְוַאַחר ּכָ ֵ יֹום ָמָחר ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ע ּבְ ֶאּסַ י ׁשֶ ַדְעּתִ ָקרֹוב ּבְ

בּוַע ֶאָחד  ְרִויַח ׁשָ ֶזה, ּתַ ן ְרצֹונֹו ּבָ ִדי ְלַכּוֵ ת ּבֹא ְלִטיָרהאִוויֶצע ְוכּו', ְוִאם ִיְהֶיה ה' ִעּמָ ָרׁשַ ּפָ

ּכֹוָננּו,  ֶגֶבר  ִמְצֲעֵדי  ּוֵמה'  ח.  ּלַ ׁשַ ּבְ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ִאם  אּוַמאן  ּבְ ִלְהיֹות  ים  ַאְקּדִ ׁשֶ

ַרֲחָמיו  ּבְ ִסיעֹות, ְוהּוא  ִעְנַין ַהּנְ ּבְ ָכל יֹום ּוִבְפָרט  נּועֹוַתי ּבְ ל ּתְ ַרְך ֲאִני מֹוֵסר ּכָ ִיְתּבָ ְוֵאָליו 

מֹו. ֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ׁשְ י ְוַיְנֵחִני ְבַמְעּגְ דֹוִלים ְיׁשֹוֵבב ַנְפׁשִ ַהּגְ

בּוַע  ׁשָ ּבְ ם  ְלׁשָ יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְלאּוַמאן  ֶביָך  ִמְכּתָ ַלח  ׁשְ ּתִ ה  ַעּתָ ּמֵ ׁשֶ ִבין  ּתָ ֵמֵאֶליָך  ְוִהּנֵה 
ִבי ֶזה  ל ִמְכּתָ ַקּבֵ ּתְ ׁשֶ י ֵכן ּכְ "ל. ַאְך ַאף ַעל ּפִ ח אֹו ָסמּוְך ְלַאֲחָריו ְוַכּנַ ּלַ ׁשַ ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

ְהֶיה ְלָך ֵאיֶזה ְיִדיָעה  ּיִ ׁשֶ ְחֶיה. ּוִבְלַבד ּכְ ּיִ ער ׁשֶ ִקּצּור ְלֹפה ְלר' ַאְבָרָהם ּבֶ ֶרת ּבְ ְכּתֹב ִאּגֶ ּתִ

י ַנְחָמן  ל ֶנעְמרֹוב. ּוִבְפָרט ִאם ִיְהֶיה ְלָך ְיִדיָעה טֹוָבה ֵמַרּבִ ה ֵהן ֵמָהֵעֶסק ׁשֶ טֹוָבה ֲחָדׁשָ

י  ַאְנׁשֵ ל  ּכָ ּפֹה  ם  ּגַ י  ּכִ ְמֵהָרה,  ַהּטֹוב  ִמיֵענּו  ַיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְוכּו'.  ִהְתִחיל  ָבר  ּכְ ׁשֶ אס  ִמּיַ

ה  י ַעּתָ ַנאי ְלַהֲאִריְך ּכִ ָלל ּפְ ה ֵאין ִלי ּכְ "ל. ֶיֶתר ִמּזֶ ל ַהּנַ ֹמַע ַהּטֹוב ִמּכָ ים ִלׁשְ לֹוֵמנּו ְמַצּפִ ׁשְ

אְסט. ֵלְך ַעל ַהּפָ ּיֵ ה ְצִריִכים ְלַמֵהר ׁשֶ ִפּלָ ה ְוַאַחר ַהּתְ ַמע ּוְתִפּלָ ָסמּוְך ִלְזַמן ְקִריַאת ׁשְ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר ֶנֶכד ֲאדֹוֵננּו  לֹוֵמנּו, ּוִבְפָרט ִליִדיִדי ַהּוָ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

נּו ַז"ל. מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

ָאבֹוא ְלֵביִתי ְוִנְתַוֵעד  ׁשֶ ם ּכְ ֵ אג ְוִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ֶרעִמיְנְטׁשַ ׁשּוִבי ִמּקְ י ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ָבֶריָך ֵהיֵטב ְוַצֲעָקְתָך  ָלל, ַוֲאִני ֵמִבין ּדְ ַנאי ּכְ ֵעת ֵאין ּפְ ר ְלָך ַהּכֹל. ּכָ ַיַחד ֲאַסּפֵ

ֵצל ִלְבִלי  ּנָ ּתִ ְפָרט ׁשֶ ֶפׁש, ּבִ ְרָנַסת ַהּנֶ הּוא ּפַ ְרָנָסה ׁשֶ ר ַהּפַ ִעּקַ ְרָנָסה ֵהן ּבְ ְוַאְנָחְתָך ֵהן ַעל ּפַ

ּלֹו  ׁשֶ ַהֲחנּות  ר  ֲאׁשֶ דֹול  ַהּגָ ְלֶוה  ַהּמַ הּוא  ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ לֹום  ְוׁשָ ַעל חֹוב ַחס  ּבַ ִלְהיֹות 
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ּתּוַכל  ׁשֶ ְקָוה  ַהּתִ ְוַלה'  י,  ִעּמִ ָבִרים  ּדְ ְלַהְרּבֹות  ָצִריְך  ה  ְוַאּתָ ְוכּו'.  יף  ַמּקִ ְוַהֶחְנָוִני  ְפתּוָחה 

ָך ְמֹאד ָלֶנַצח.  ַחּיּו ַנְפׁשְ ּיְ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ׁשֶ ֵקְנָך ָהַרב ַהּקָ י ַהּנֹוְבִעים ִמּזְ ּבִ ָבִרים ִמּלִ ְלהֹוִציא ּדְ

ִמים  ים ְוַקּיָ ָבָריו ַחּיִ י ּדְ ִמיד, ּכִ ְרָנָסה ּוְבָכל ַמְחסֹוְרָך יֹוִעילּו ְלָך ּתָ ִעְנַין ַהּפַ ִמּיּות ּבְ ַגׁשְ ְוַגם ּבְ

ל  ַרְך ְיַרֵחם ָעֶליָך ְוַעל ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ דֹוׁש. ַהּשׁ ן ְלַזְרעֹו ַהּקָ ּכֵ ל ׁשֶ ָלַעד ּומֹוִעיִלים ְלָכל ֶנֶפׁש ִמּכָ

תֹו,  ָ ּוְקֻדּשׁ תֹו  ֻדּלָ ּגְ ֵמָרחֹוק  ְלָהִבין  ּנּו  ִמּמֶ ם  ְבּתֶ ֻחּצַ צּור  ֶאל  יט  ְלַהּבִ ְזּכּו  ּתִ ׁשֶ ֲחָלֶציָך  יֹוְצֵאי 

ִמּתֹוָרתֹו  ְלַהּיֹוְנִקים  ִמיד  ּתָ ּוְלִהְתָקֵרב  דֹוׁשֹות,  ַהּקְ ְדָרָכיו  ּבִ ֵליֵלְך  ַעְצמֹו  ֶאת  יל  ּוְלַהְרּגִ

ְזּכּו ָלֶזה ְלַמַען  ּתִ ה ְוכּו', ָאז טֹוב ְלָך ּוְלָכל יֹוְצֵאי ֲחָלֶציָך ָלֶנַצח. ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה ׁשֶ דֹוׁשָ ַהּקְ

ר ְלַהֲאִריְך. ה ִאי ֶאְפׁשָ ִמים. ָיֵתר ִמּזֶ ל ַהּיָ ִייַטב ָלֶכם ּכָ

ַעְדָך. יר ּבַ ֵלב ָוֶנֶפׁש ּוַמְעּתִ ֱאֶמת ּבְ ְבֵרי אֹוַהְבָך ּבֶ ּדִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

ַהּיֹום יֹום ה'  ַדע ׁשֶ ה ּתֵ "ל ְוַעּתָ יֹום ד' ַהּנַ ַלח ּבְ אְסט ְולֹא ִנׁשְ ה ִאֵחר ְזַמן ַהּפָ ֶרת ַהּזֶ ָהִאּגֶ
ֲאִני  ם ֶאְצֵלנּו ׁשֶ ם ְלֶמעְדֶוועִדיְבֶקע. ְוִנְסּכַ ֵ ָוֵאָרא ֲאִני מּוָכן ִלְנסַֹע ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ

ע  ְך ֶאּסַ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ְוַאַחר ּכָ ת ּבֹא ַהּבָ ָרׁשַ ת ּפָ ּבַ ם עֹוד ְלֹפה ַעל ׁשַ ָ ֻמְכָרח ָלׁשּוב ִמּשׁ

ֶביָך.  ִמְכּתָ ִבין ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבְ ה ֵמֵאֶליָך ּתָ "ל. ְוַעּתָ ּנַ ַרְך ְלִטיָרהאִוויֶצע ּכַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

י ֵמֵאת ה' הּוא ְלטֹוָבה. ִני ַעל ִעּכּוִבי ּכֹה, ּכִ ְצַטֵער ּבְ ְוַאל ּתִ

י  ּכִ ְבָך  ִמְכּתָ ּבְ ָטִעיִתי  ְוכּו'  אֹוִתי  ִהְפַחְדּתָ  ׁשֶ ְלָך  י  ַתְבּתִ ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ׁשֶ ֲחִביִבי  ִני  ּבְ ַדע  ּתֵ ם  ּגַ
ָהֵעֶסק  ל  ּכָ ְלַיאס  ַנְחָמן  ְלר'  ִלְכּתֹב  ִאם  ֵעצֹות  ָלׁשּות  יֹוֵדַע  ֵאיְנָך  ׁשֶ ָהָיה  ָנְתָך  ּוָ ּכַ

ָבִרים. ַאַחר  ה ּכֹוֵתב ַעל ֵאּלּו ַהּדְ ַאּתָ י ׁשֶ ַחד ְוכּו', ַוֲאִני ָהִייִתי ָטרּוד ָאז ְמֹאד, ְוָסַבְרּתִ ְוַהּפַ

ה  י ַהְרּבֵ "ל, ְוִנְצַטַעְרּתִ ּנַ ָנְתָך ּכַ ּוָ י ּכַ אְסט ְוֵהַבְנּתִ ִליחּות ַהּפָ ַעם ַאַחר ׁשְ ְך ָקִריִתי עֹוד ַהּפַ ּכָ

ָחֶדיָך  ּפְ ָאר  ׁשְ ם  ּגַ ׁשֶ ִבין  ּתָ ה  ּוִמּזֶ ָאז.  ן  ְלַתּקֵ ר  ֶאְפׁשָ ָהָיה  ְולֹא  ם,  ִחּנָ ּבְ י אֹוְתָך  ַעְרּתִ ּצִ ׁשֶ ַעל 

ָלל.  ֵחד ּכְ ּלֹא ִיְתּפַ ר ׁשֶ ר ַצר ּוְצִריִכין ַלֲעבֹר ָעָליו ְוָהִעּקָ ׁשֶ י ָהעֹוָלם ּגֶ ם. ּכִ ִחּנָ ם ּבְ ים ֻרּבָ ָהַרּבִ

ִמיד. ּוְזַמן ְקִריַאת  נּו ּתָ ָך ְוַנְפׁשֵ ח ַנְפׁשְ ּמַ ַרְך ְיׂשַ ם ִיְתּבָ ֵ ר. ְוַהּשׁ ֶזה ְלַדּבֵ ה ּבָ ה ַהְרּבֵ ְוֵיׁש ַהְרּבֵ

י  ָראּוי, ּכִ י ָלֶכם ּכָ ַתְבּתִ ּכָ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ל ִעם ּכָ ּלֵ ה ְלִהְתּפַ ֶאְזּכֶ ן ׁשֶ יַע, ִמי ִיּתֵ ה ִהּגִ ַמע ּוְתִפּלָ ׁשְ

יו. ל ְיֵמי ַחּיָ ל ּכָ ּלֵ ל ֶאָחד ְלִהְתּפַ י ָיכֹול ּכָ ַתְבּתִ ּכָ אי ִעם ֵאּלּו ַהּתֹורֹות ְוָהְרָמִזים ׁשֶ ַוּדַ ּבְ

"ל. ָנָתן ַהּנַ
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תט

עהִרין. ַרְך, יֹום ד' ָוֵאָרא תר"ג ְטׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ְצִבי  ִוד  ּדָ ָהַרב  מֹוֵרנּו  ִני  ָהַרּבָ ְוִלְבִני  ְחֶיה  ּתִ יל  ּדּוׁשִ ָמַרת  נּוָעה  ַהּצְ ְלזּוָגִתי  לֹום  ׁשָ

י  ּתִ לֹום זּוָגתֹו ִהיא ּבִ ְחֶיה, ִעם ׁשְ ּיִ רּוְך ׁשֶ ְפָלא מֹוֵרנּו ָהַרב ּבָ ִני ַהּמֻ לֹום ַלֲחָתִני ְיִדיִדי ָהַרּבָ ְוׁשָ

ְחיּו. ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלֵציֶהם ׁשֶ ְחֶיה ִעם ּכָ ה ִציְרל ּתִ נּוָעה ָמַרת ַחּנָ ַהּצְ

אִתי ְלֹפה  י ֶאְתמֹול ּבָ אג ]ְדעּו, ּכִ ֶרעִמיְנְטׁשַ יקּוֶמין ְלֹפה ִמּקְ ין ִאיְך ּגִ ַזייט ִוויִסין ַאז ֶאְתמֹול ּבִ
ִיְרֶצה  ִאם  ְלאּוַמאן  ִלְנסַֹע  י  ְרּכִ ּדַ ְלָהִכין  ְלַהְתִחיל  י  ּוְבַדְעּתִ ְוכּו'[.  אג  ֶרעִמיְנְטׁשַ ִמּקְ

ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ ם. ַחָדׁשֹות ֵאין ִלי ִלְכּתֹוב ָלֶכם, ּתֹוָדה ְלַהּשׁ ֵ ם ְלֵביִתי ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ָ ם, ּוִמּשׁ ֵ ַהּשׁ

ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ְצָטֵרְך  ַהּמִ ָכל  ּבְ ְוַלֲעזֹר  ָהְלָאה  ֲעזֹר  ּיַ ׁשֶ ּבֹוְטִחים  ָאנּו  ּובֹו  ָעַזר,  ְך  ּכָ ל  ּכָ הּוא 

כּו  ּפְ לּו, ְוִתׁשְ ּלְ דּו ְוִהְתּפַ ַרְך, ִלּמְ ם ִיְתּבָ ֵ י ְוכּו'. ְלַמַען ַהּשׁ י ַאְך ֵלאלִֹהים ּדֹוִמי ַנְפׁשִ ְורּוָחִנּיּות ּכִ

ַמִים.  ָ ּשׁ ּבַ י ִאם ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ֵען ּכִ ָ י ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ ָכל יֹום ּכִ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ יֶכם ִלְפֵני ַהּשׁ ַנְפׁשֵ

ר ְלַהֲאִריְך. ִחיָצה ִאי ֶאְפׁשָ ּוִמּגֶֹדל ַהּנְ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ֲאִביֶכם ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ִליְך  ִליּבְ ְחֶיה  ּתִ ְלִאּמֹו  ּוִבְפָרט  לֹוְמֶכם[,  ׁשְ ּבִ ]ּדֹוֵרׁש  ַאייְך  ִריְסט  ּגְ ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ַנְחָמן  ִני  ּבְ ם  ּגַ
לֹום  י ְלׁשָ ָתם ָיבֹוא ִעּמִ ַרְך, ּוִמן ַהּסְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ב ְולֹוֵמד ּבְ ַאֲהָבה[, ְוהּוא יֹוׁשֵ ]ּבְ

לֹום ַרב ְלָכל  ָקרֹוב ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ְוׁשָ ְך אֹותֹו ּבְ ּדֵ ַרְך ְלׁשַ ם ִיְתּבָ ֵ ה ְלַהּשׁ ְלֵביתֹו. ַוֲאִני ְמַקּוֶ

ָרָכה. ם ַיַעְמדּו ַעל ַהּבְ ּלָ דֹול ּכֻ ָטן ְוַעד ּגָ לֹוֵמנּו ִמּקָ י ׁשְ ַאְנׁשֵ

י  ַנְפׁשִ ּבְ ְקׁשּוָרה  ֶכם  ַנְפׁשְ י  ּכִ ֶכם,  ְלֻכּלְ ֱאֶמת  ל  ׁשֶ ּבּור  ַהּדִ ְלַהְרִחיב  י  ִנְכַסְפּתִ ֹאד  ּמְ ַמה 
ּוְכָבר  יק,  ַמְסּפִ ַמן  ַהּזְ ֵאין  ַאְך  ָלֶנַצח.  עֹוָלם  ְוַאֲהַבת  ה  ַרּבָ ַאֲהָבה  ִהיא  ְוַאֲהָבֵתנּו 

ן  ִיּתֵ ִמי  ִלְפֵניֶכם,  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְסָפָריו  ְוָכל  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ֶכם  ִעּמָ י  ְרּתִ ּבַ ּדִ

קֹום ּוְכִפי  ִפי ָהָאָדם ּוְכִפי ַהּמָ ָכל ֵעת ּכְ ים ּבְ דֹוׁשִ ְדָרָכיו ַהּקְ ִמיד ְוֵליֵלְך ּבִ ֶהם ּתָ קּו ּבָ ְתַעּסְ ּתִ ׁשֶ

ָאָדם  ְלָכל  ּוַמְזִמין  ְכִלית  ּתַ ֵאין  ַעד  סֹוף  ֵמֵאין  ַעְצמֹו  ְמַצְמֵצם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ ַמן.  ַהּזְ

ל  ִמּכָ ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  ְרָמִזים  לֹו  ז  ּוְמַרּמֵ "ל  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ָהָאָדם  ִפי  ּכְ ה  ּוַמֲעׂשֶ ּבּור  ּדִ ָבה  ַמֲחׁשָ

ם  ה ְלַקּיֵ ִנים ִיְזּכֶ ל ּפָ ָכל יֹום. ְוַעל ּכָ ים ֵלב ָלֶזה ּבְ ׂשִ ֵרי ַהּמֵ אֹותֹו ַהּיֹום. ַאׁשְ הּוא ּבְ ָמקֹום ׁשֶ

ֶזה  ּבָ ָראּוי, ׁשֶ ֱאמּוָנה ּכָ ן ּבֶ א ּוַמּתָ ה ְותֹוָרה ּוַמּשָׂ ַמע ּוְתִפּלָ ין ּוְקִריַאת ׁשְ ִמְצַות ִציִצית ּוְתִפּלִ

ַהּתֹוָרה "ה' ֱאלַֹהי  תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ יָלא ּכְ ם ִמּמֵ ים ַהְמבָֹאִרין ׁשָ דֹוׁשִ ּקּוִנים ַהּקְ ל ַהּתִ ין ּכָ ַנֲעׂשִ
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ל  ּכָ ַעל  ֵרינּו  ַאׁשְ ֵרינּו  ַאׁשְ ָעִמים  ּפְ ֲאָלִפים  ְצִריִכים לֹוַמר  ְוָאנּו  )סימן נ"ד(.  ְוכּו'"  ְמֹאד  ַדְלּתָ  ּגָ

ֲעׁשּוֵענּו  ר לּוֵלא ּתֹוָרתֹו ׁשַ ּנּו ֲאׁשֶ ל ִמּמֶ ִכינּו ְלַקּבֵ ּזָ ל ִחּדּוׁש ְוִחּדּוׁש ׁשֶ ּתֹוָרה ְותֹוָרה ְוַעל ּכָ

אּו  ר ּבָ ה ֲאׁשֶ ים ָהֵאּלֶ צּוק ָהִעּתִ ה ּבְ ִמים ָהֵאּלֶ ַאֲחִרית ַהּיָ ה ּבְ ם ַעּתָ לֹא ָהִיינּו ְיכֹוִלים ְלִהְתַקּיֵ

דֹול  ַחְסּדֹו ַהּגָ ה ָלֵאל ּבְ גּוף ָוֶנֶפׁש ּוָממֹון ּוַפְרָנָסה. ּוְתִהּלָ ַמִים ַעד ָנֶפׁש ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבְ

ְוָדָבר  ָבר  ּדָ ל  ּכָ ַעל  ה  ֵאּלֶ ּכָ ֲעֻמּקֹות  ְוֵעצֹות  ה  ֵאּלֶ ּכָ ּתֹורֹות  ְלַגּלֹות  נּו  ִעּמָ ַלֲעׂשֹות  ִהְפִליא 

ִוין ְלָכל ֶנֶפׁש,  ָ מּור ַהּשׁ יטּות ּגָ ִמימּות ּוְפׁשִ ֶדֶרְך ּתְ ְדָרִכים ִנְפָלִאים ְמֹאד ּבְ ְכָלל ּוִבְפָרט ּבִ ּבִ

ים  ֲעֻמּקִ ים  ֲעֻמּקִ ְוכּו'  ֵעָצה  ים  ֲעֻמּקִ ִים  ִמּמַ ַהְיׁשּוָעה  ְעְיֵני  ִמּמַ ְך  ִנְמׁשָ ַהּכֹל  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף 

ם  ם ׁשָ ָטַפְתהּו ָיכֹול ִלְמצֹא ּגַ ּבֶֹלת ׁשְ י ַמִים ְוׁשִ ַמֲעַמּקֵ א ּבְ ּבָ ר ֲאִפּלּו ִמי ׁשֶ ְמֹאד ְמֹאד, ֲאׁשֶ

הּוא ַעל ְיֵדי ְצָעָקה ַוֲאָנָחה ְוָרצֹון ְוִכּסּוִפין  ל ָמקֹום ׁשֶ ַרְך ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִמּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶאת ַהּשׁ

ם  ֵ ם ּוְלַמַען ַהּשׁ ֵ ה טֹוָבה ְוכּו'. ְלַמַען ַהּשׁ ה ּוְנֻקּדָ ָכל ְנֻקּדָ ִמיד ּבְ ַח ֶאת ַנְפׁשֹו ּתָ ּמֵ טֹוִבים ּוְלׂשַ

ְבִחיַנת  ָכל יֹום ּבִ ים ּבְ ׁשִ י ֵהם ִמְתַחּדְ ָבֵרינּו. ּכִ לֹום ּדְ לֹום ַחס ְוׁשָ ֵעיֵניֶכם ַחס ְוׁשָ ְלַבל ַיְזִקינּו ּבְ

ה ֱאמּוָנֶתָך. ָקִרים ַרּבָ ים ַלּבְ י לֹא ָתְמנּו ְוכּו' ֲחָדׁשִ ַחְסֵדי ה' ּכִ

א ָלֶנַצח. ֶזה ּוַבּבָ ב ְלטֹוַבְתֶכם ּוְלַהְצָלַחְתֶכם ּבָ ירֹות ַהּלֵ ְבֵרי ַהּכֹוֵתב ִמּקִ ּדִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

תי

ת ּבֹא תר"ג. ָרׁשַ ם, יֹום ד' ּפָ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני מֹוֵרנּו  ְחיּו. ְוִלְבִני ָהַרּבָ ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלַצי ׁשֶ ְחֶיה, ִעם ּכָ יל ּתִ נּוָעה ָמַרת ּדּוׁשִ לֹום ְלזּוָגִתי ַהּצְ ׁשָ

ְיִדיִדי  ְוַלֲחָתִני  ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ יֹוָנה  יֹוֵסף  ְוִלְבִני  ְחיּו  ּיִ ׁשֶ יתֹו  ּבֵ לֹום  ׁשְ ִעם  ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ְצִבי  ִוד  ּדָ ָהַרב 

ְחֶיה. ּיִ רּוְך ׁשֶ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ּבָ ָהַרּבָ

ת קֶֹדׁש  ּבַ י ִאם ִיְרֶצה ה' ִלְנסַֹע ַאַחר ׁשַ ַדְעּתִ עְדֶוועִדיְבֶקא. ּבְ אִתי ִמּמֶ י ַהּיֹום ּבָ ְדעּו, ּכִ
ם ְלֵביִתי  ָ ם ְלאּוַמאן ּוִמּשׁ ָ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ּוִמּשׁ יָרה ַהּבָ ת ׁשִ ּבָ ִלְטָרהאִוויֶצע ַעל ׁשַ

ַיֲעזֹר  ַרְך  ִיְתּבָ דֹול. ה'  ּגָ ְלַנַחת  ִלי  ְוָהָיה  י  ְלּתִ ִקּבַ ָוֵאָרא  ִמּיֹום א'  ְבֶכם  ִמְכּתַ ִיְרֶצה ה',  ִאם 

ה ַצֲעקֹות ָמרֹות,  ֵאּלֶ ַמע יֹוֵתר ּכָ ּלֹא ִיׁשָ רֹות, ְוׁשֶ ל ַהּצָ ָרֵאל ָלֵצאת ִמּכָ ָהְלָאה, ָלנּו ּוְלָכל ִיׂשְ

ה  ּמֶ אּו ַמִים ַעד ָנֶפׁש, ְוֵאין ָלנּו ּבַ י ּבָ יֵענּו ֱאלִֹהים ּכִ הֹוְלִכים, הֹוׁשִ ּנֹוְסִעים ְוֵאיֹפה ׁשֶ ֵאיֹפה ׁשֶ

ֶזה. ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ְוַעל ּכֹחֹו  י ֶאֶמת ּכָ ָאנּו יֹוְדִעים ֵמַרּבִ ְלַהֲחּיֹות ֶאת ַעְצֵמנּו ַרק ִעם ֶזה ׁשֶ

י ְלעֹוָלם לֹא ֵנבֹוׁש. ַעְננּו, ּכִ ִנׁשְ
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תקפה ְּתמִמ ֵב ת י סי ז"

תיא

ַרְך, יֹום ג' ִיְתרֹו תר"ג אּוַמאן. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה. ּיִ ִני ׁשֶ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

עֹות קֶֹדם אֹור ַהּיֹום ּוָמָצאִתי ֶאת  לֹשׁ ׁשָ מֹו ׁשָ ת אּוַמאן ּכְ לֹום ְלֹפה ְקִהּלַ ׁשָ אִתי ּבְ ַהּיֹום ּבָ
ר ְמָצַאְתִני  ָלָאה ֲאׁשֶ ְבָך ַהּטֹוב ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת. ְוֹגֶדל ַהּתְ י הּוא ִמְכּתָ ָאֲהָבה ַנְפׁשִ ׁשֶ

ֵלא  ִכיַח. ִיּמָ לּו ֵאינֹו ׁשָ ים ַהּלָ ִעּתִ ּבָ ֶרְך ׁשֶ י ִקְלקּול ַהּדֶ ְכָתב, ּכִ ר ְלָבֵאר ּבִ ה ִאי ֶאְפׁשָ ֶרְך ַהּזֶ ּדֶ ּבַ

ֲעֵלִני ִמּבֹור  ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות "ַוּיַ ַגׁשְ ם ּבְ ה ִנְתַקּיֵ ר ֱהִביַאִני ַעד ֲהלֹם, ְוַעּתָ ִהּלֹות ה' ֲאׁשֶ ִפי ּתְ

אְסט ְנחּוָצה ְמֹאד,  ֵעת ַהּפָ יב ַלה', ּכָ ֶקם ַעל ֶסַלע ַרְגַלי" ְוכּו'. ָמה ָאׁשִ ֵון ַוּיָ יט ַהּיָ אֹון ִמּטִ ׁשָ

יְנַתִים  ּבֵ ֵני ֵלילֹות ְוַהּיֹום ׁשֶ ִטְלטּול ָעצּום ׁשְ י ָהִייִתי ָנע ָוָנד ּבְ ָלל, ּכִ י ֵאיָנה ְצלּוָלה ּכְ ְוַדְעּתִ

אִתי ְלֹפה. ְוִאם ִיְרֶצה  ֵנס ּבָ ׁש ּבְ ֶרְך. ּוַמּמָ יָרהאִוויֶצע ְלֹפה ֵמעֶֹצם ִקְלקּול ַהּדֶ ְנִסיָעִתי ִמּטִ ּבִ

ב ּפֹה ַעד  י ְלִהְתַעּכֵ ַדְעּתִ ה ּבְ ָראּוי. ְלֵעת ַעּתָ יב לֹו ּכָ בֹו, ָאׁשִ יַע ֵאַלי עֹוד ִמְכּתָ ּגִ ּיַ ׁשֶ ם ּכְ ֵ ַהּשׁ

מֹו. ֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ׁשְ י ְיׁשֹוֵבב ַיְנֵחִני ְבַמְעּגְ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ַנְפׁשִ ֶעֶרב רֹאׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר א' ַהּבָ

ַעְדֶכם. יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ֲאִביֶכם ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

תיב

ַרְך, יֹום ג' ִיְתרֹו תר"ג אּוַמאן. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו  ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ ער ׁשֶ ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ַאְבָרָהם ּבֶ ְיִדיִדי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי  ׁשָ

ְחיּו. ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ א ֵנרֹו ָיִאיר. ִעם ּכָ ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ַאּבָ ְחיּו ְוִליִדיִדי ָהַרּבָ ּיִ ׁשֶ

ה ְוִטְלטּול ָעצּום ְמֹאד ִמּגֶֹדל  לֹום ַאֲחֵרי ְיִגיָעה ַרּבָ ׁשָ אִתי ְלֹפה ּבְ ַהּיֹום קֶֹדם אֹור ַהּבֶֹקר ּבָ
ַחְסּדֹו ַעל  ר ֱהִביַאִני ַעד ֲהלֹם. ּוְכָבר ָהִייִתי ַהּיֹום ּבְ ם ֲאׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ ֶרְך. ּבָ ִקְלקּול ַהּדֶ

יֵעִני  ֶכם, ְויֹוׁשִ ּלְ ַעל ָהַרֲחִמים ָיחּוס ָעַלי ְוַעל ּכֻ ֶכם ְלטֹוָבה. ּבַ ּלְ י ֶאת ּכֻ ְרּתִ דֹוׁש, ְוִהְזּכַ ִצּיּון ַהּקָ

י  ִני ַרּבִ ֶרת ִמּבְ ה ָמָצאִתי ּפֹה ִאּגֶ ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ְוִהּנֵ ַגׁשְ ע ּבְ ׁשַ ָאנּו ְצִריִכים ְלִהּוָ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ּבְ

ָבר  ּכְ י ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר ׁשֶ אס ִמיִדיֵדנּו ַרּבִ ֶרת ִמּיַ יַע לֹו ִאּגֶ ה ָלֵאל ִהּגִ ִהּלָ ּתְ ְחֶיה ׁשֶ ּיִ ִאיִציק ׁשֶ

ִני  ַלח לֹו ּבְ ה, ּוְכָבר ׁשָ ִלּמּודֹו ַהּטֹוב, ְוהּוא עֹוֶלה ָיֶפה. ְוהּוא ָצִריְך ָמעֹות ַהְרּבֵ ִהְתִחיל ּבְ

ה  ֶרְסֶלב ְוַעּתָ ל ַסְך ֻמָעט ִמּבְ ּבֵ ּקִ ֶ ֵצרּוף ַמה ּשׁ ָידֹו ּבְ ָהיּו ּבְ עֹות ׁשֶ ל ַהּמָ ִנית ּכָ ַעם ׁשֵ ְחֶיה ּפַ ּיִ ׁשֶ

ַהּמֹוִסיף  ְוָכל  ר.  ֶאְפׁשָ ּדְ ַמה  ל  ּכָ ָהֵעֶסק  ַעל  ָמעֹות  לַֹח  ִלׁשְ ד  ִמּיָ ֵרז  ְלִהְזּדָ ִבינּו  ּתָ ֵמֲאֵליֶכם 
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י  ּוְבַדְעּתִ ָלֶנַצח,  א  ּוַבּבָ ֶזה  ּבָ ְוָכל טּוב  לֹום  ְוׁשָ ים  ְוַחּיִ ְוָכבֹוד  ר  ַמִים עֹשֶׁ ָ ַהּשׁ ִמן  לֹו  יֹוִסיפּו 

ַיְנֵחִני  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְלטֹוָבה,  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ א'  ֲאָדר  ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ֶעֶרב  ַעד  ּפֹה  ב  ְלִהְתַעּכֵ

מֹו. ֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ׁשְ ְבַמְעּגְ

ֱאֶמת ָלֶנַצח. ְבֵרי אֹוַהְבֶכם ּבֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ִלי ֵנרֹו ָיִאיר עֹוֵסק  ַנְפּתָ בֹוד ר'  ּוְרִחיְמָתן ֲעִזיָזא. ּכְ ה  ַאֲהָבה ַרּבָ ּבְ לֹוֵמנּו  י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

ַאֲהָבה. לֹומֹו ּבְ ַעְצמֹו ּופֹוֵרׂש ׁשְ ַנאי ִלְכּתֹב ּבְ ּתֹוָרה ֲעַדִין ְוֵאין לֹו ּפְ ּבַ

תיג

ִטים תר"ג אּוַמאן. ּפָ ַרְך, יֹום א' ִמׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה. ּיִ ִני ׁשֶ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

יֹום ג' ֶהָעַבר. ְוָכֵעת ֵאין  ִביָאִתי ְלֹפה ּבְ ֶכף ּבְ אְסט ּתֵ ב ַעל ְיֵדי ַהּפָ י ְלָך ִמְכּתָ ַלְחּתִ ָבר ׁשָ ּכְ
ה ֵיׁש ָוֵיׁש  דֹוׁשָ ֶמׁש ִהיא ַהּתֹוָרה ַהּקְ ֶ ֶמׁש. ֲאָבל ְלַמְעָלה ֵמַהּשׁ ֶ ַחת ַהּשׁ ָבר ּתַ ׁש ּדָ ְלַחּדֵ

עֹוָלם  ים ּבָ ֲעׂשִ ֵאינֹו יֹוֵדַע ּוֵמִבין ַהֲחָדׁשֹות ְוַהּנֹוָראֹות ַהּנַ ׁש. ַוֲאִפּלּו ִמי ׁשֶ ָכל יֹום ָויֹום ְלַחּדֵ ּבְ

ִמיד ְוכּו'  ָכל יֹום ּתָ ׁש ּבְ ה ֲחָדׁשֹות ְוכּו' ּוְבטּובֹו ְמַחּדֵ תּוב עֹׂשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּכְ ּבְ

ָבר  ּכְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֱאמּוָנֶתָך",  ה  ַרּבָ ָקִרים  ַלּבְ ים  "ֲחָדׁשִ כג(  ג,  )איכה  ְבִחיַנת  ּבִ ֶזה,  ּבָ ְלַהֲאִמין  ָצִריְך 

נּו ֶאְצֵלנּו. ְ ה לֹא ִיְתַיּשׁ ּבּוִרים ֵאּלֶ ם ּדִ ּגַ ֶזה ׁשֶ ר ּבָ ה. ֲאָבל ֲעַדִין ְצִריִכין ְלַדּבֵ ֶזה ַהְרּבֵ ְרנּו ּבָ ּבַ ּדִ

ִצּפֹור  ּכְ נּו  ַנְפׁשֵ ְפָלא  ַהּנִ ּוְבַחְסּדֹו  ָרֵאל.  ִיׂשְ ַרע  ִמּזֶ ִלְהיֹות  ָזִכינּו  י  ּכִ ֵמָחָדׁש,  ִני  ּבְ ְוֵתַדע 
ָכל  ּבְ ה  ַעּתָ ִאיר  ַהּמֵ ָהֱאֶמת  ת  ְנֻקּדַ ַרת  ְוַהְסּתָ ֵמַהְעָלַמת  ים  יֹוְקׁשִ ח  ִמּפַ ִנְמְלָטה 

ְך  ֶנֱחׁשָ ֶכל  ַהּשֵׂ ּוְכִסילּות  ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ַכת  ֶחׁשְ ּוֵמעֶֹצם  ה.  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ָהעֹוָלמֹות 

ם ֵהם חֹוְלִקים  דֹול, ַאף ּגַ ֵאיָנם ֶנֱהִנים ְלאֹורֹו ַהּגָ י ׁשֶ ים לֹא ּדַ ַרּבִ ָהאֹור ְוֶנְעָלם ְמֹאד ַעד ׁשֶ

ה. ַוֲאִני ַמְזִהיְרָך  ְלנּו ִמּזֶ ר ִנּצַ ְגמּולֹוִהי ָעֵלינּו ֲאׁשֶ ל ּתַ יב ַלה' ּכָ ׁשִ ִדים ָעָליו ְמֹאד. ּוַמה ּנָ ּוִמְתַנּגְ

ָכל ַמה  ָכל יֹום ָויֹום ֵהיֵטב ֵהיֵטב ּבְ ְזּכֹר זֹאת ּבְ ּתִ ן ִיְרֶצה ׁשֶ ָאב ֶאת ּבֵ ִני ֲחִביִבי ּכְ ּוְמָזְרֶזָך ּבְ

ֶזה.  ָכל ֵעת ּבָ ְתנֹוֵצץ ּבְ ּמִ ֶ ר ְלָבֵאר ַמה ּשׁ ם ְוִאי ֶאְפׁשָ ָבר ֵריק הּוא ִמּכֶ י לֹא ּדָ עֹוֵבר ָעֶליָך, ּכִ ֶ ּשׁ

יֹוִסיף ַחְסּדֹו  ן  ּכֵ דֹול,  ַהּגָ מֹו  ִנְקָרא ַעל ׁשְ ַרֲחָמיו ִלְהיֹות  ּבְ ה  ֵהּנָ ֲעָזָרנּו ַעד  ר  רּוְך ה' ֲאׁשֶ ּבָ

ָפׁשֹות  ַהּנְ ַלל  ּכְ תֹוְך  ּבְ ָלֶנַצח  ִנְכֶלֶלת  ְהֶיה  ּתִ נּו  ְוַנְפׁשֵ ִעּמֹו,  ִנְכָלל  ִלְהיֹות  א  ּוַבּבָ ֶזה  ּבָ נּו  ִעּמָ

ה ַעל ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו  ֶזה ַהְרּבֵ ְרנּו ּבָ ּבַ ת ֶזה ּדִ ּבָ ׁשַ ה ָלֵאל ּבְ מֹו ַז"ל. ּוְתִהּלָ ְקָרִאים ַעל ׁשְ ַהּנִ
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לֹא  ָלֶזה  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ְקָוה  ַהּתִ ְוַלה'  ְוכּו'.  ּבּור  ַהּצִ ִעם  ּיֹוָתיו  ְרׁשִ ּפַ ָאָדם  ִלים  ַיׁשְ ְלעֹוָלם  ַז"ל 

י ַנְחָמן ָהָרצּוף ּפֹה,  ב ְלַרּבִ ל ִמְכּתָ ְפָלא ַעד ֵאין ֵחֶקר. ּוְתַקּבֵ ַחְסּדֹו ַהּנִ י ִאם ּבְ ינּו ּכִ ַמֲעׂשֵ ּכְ

ַתב  ּכָ ֶ ם ַמה ּשׁ ר ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר. ּוְתַקּיֵ ִחיָצה ִאי ֶאְפׁשָ ְרצֹוְנָך. ּוִמּגֶֹדל ַהּנְ ה ּתֹוִסיף ָעָליו ּכִ ְוַאּתָ

ִמיד. ְוִתְפרֹס  ְמָחה ּתָ ָעָקה ְוַהּשִׂ י ֶאְפַרִים ֵנרֹו ָיִאיר ִלְבִלי ְלִהְתָיֵאׁש ִמן ַהּצְ ְלָך ְיִדיֵדינּו ַרּבִ

ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ַנְחָמן  ִני  ּבְ ם  ּגַ ּבּור.  ַהּדִ ָלֶהם  ְלַיֵחד  ַנאי  ּפְ ְוֵאין  ְבֶרְסֶלב  ּבִ ֵביִתי  י  ַאְנׁשֵ ל  ּכָ לֹום  ׁשְ ּבִ

ַאֲהָבה. לֹום ּבְ ּפֹוֵרׂש ׁשָ

ַעְדָך. יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

תיד

רּוָמה תר"ג אּוַמאן. ם, יֹום ב' ּתְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחיּו.  ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ְדלּו ַחְסֵדי ה', ִאּלּו ִפינּו  ֵני ָעִלין ְלֻדְגָמא. ַמה ּגָ ְ ֶרת ִעם ַהּשׁ ְפָרט ָהִאּגֶ י ּבִ ְלּתִ ֶביָך ִקּבַ ִמְכּתָ
י  ַתְבּתִ ָבר ּכָ ֶזה. ְוַעל אֹודֹוֶתיָך ּכְ ַנאי ְלַהֲאִריְך ּבָ ֵעת ֵאין ּפְ יָרה ְוכּו', ּכָ ָמֵלא ׁשִ

ְנחּוִצים  לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ְוַאְנׁשֵ ְחיּו  ּיִ ׁשֶ ַני  ּבָ י  ּכִ ֶזה  ּבָ ר  ְלַדּבֵ ה  ִמּלָ ְלׁשֹוִני  ּבִ ֵאין  ְוָכֵעת  ה,  ַהְרּבֵ ְלָך 

ר  ִנים ֶאת ֲאׁשֶ ִנים ֶאל ּפָ ר ּפָ ָקרֹוב ִנְתַוֵעד ַיַחד ּוְנַדּבֵ ּבְ ינּו ַלה' ׁשֶ י ִקּוִ ָלׁשּוב ְלֵביָתם, ּוִבְפָרט ּכִ

תֹו ֵאין ֵחֶקר, ְוֵאין יֹוְדִעין  ל ְמֹאד ְוִלְגֻדּלָ דֹול ה' ּוְמֻהּלָ י ּגָ ִפינּו. ְוֵתַדע ֵמָחָדׁש ּכִ ַלח ה' ּבְ ִיׁשְ

נּו, ּוָבֶזה ְלַבד ָראּוי ְלָהִבין  ּלָ ִעְנַין ָהֵעֶסק ׁשֶ ה ָאנּו רֹוִאין ִנְפָלאֹות ֲחָדׁשֹות ּבְ ָלל ַוֲהלֹא ַעּתָ ּכְ

ַמה  ר  ּבֵ ִמְתּגַ ֲעַדִין  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ְוִאם  ֵחֶקר.  ֵאין  ַעד  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ה'  ַחְסֵדי  ְדלּו  ּגָ ה  ּמָ ּכַ

ית  ֵראׁשִ ל יֹוֵצר ּבְ תֹו ׁשֶ ֻדּלָ יֹוֵתר ְויֹוֵתר ּגְ ֶזה רֹוִאין ּבְ ֶפׁש ְוכּו' ּבָ ל ֶאָחד ַעד ַהּנֶ ר ַעל ּכָ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ֶ ּשׁ

ה ָמרֹום ְלעֹוָלם  ה. ְוַאּתָ ה טֹוָבה ְמֻרּבָ י ִמּדָ ָבר ָיַדְענּו ּכִ ִחיָרה ְוכּו'. ַאְך ּכְ ֶזה ְלַהּבְ ַתן ּכַֹח ּכָ ּנָ ׁשֶ

דֹול ָעֵלינּו ְוכּו'. ה'. ְוַחְסּדֹו ּגָ

ַעְדָך. יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי תטוִמְכּתְ ְּתמִמתקפח ֵב ת י סי ז"

תטו

ם, אֹור ְליֹום ג' רֹאׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר א' תר"ג אּוַמאן. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

יק ְוכּו'. מֹוֵרנּו ָהַרב ַאְבָרָהם  ִרי ַצּדִ ִתיק ּפְ ִגיד ַהּוָ ִני ַהּנָ יגּו ֲאהּוִבי ְיִדיִדי ָהַרּבָ ְמָחה ַיּשִׂ ׂשֹון ְוׂשִ ׂשָ

יֶלי  ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ַאּבֶ ְחיּו. ְוִליִדיִדי ָהַרּבָ ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ַהְיָקִרים ׁשֶ ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ ער ׁשֶ ּבֶ
ְחיּו. ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ֵנרֹו ָיִאיר. ִעם ּכָ

ָמָרְך. ֲהלֹא ְלַמְרֵאה ֵעיֵניֶכם ָיבֹוא ָרצּוף ּפֹה  א ּדְ בּוְרּתָ ְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלֹות ה' ּפּוק ָחֵזי ּגְ
ָראד.  ת ּבְ ֶרְך ְקִהּלַ קֹומֹו ּדֶ י ַנְחָמן ִמּמְ ַלח ָלנּו ַרּבִ ר ׁשָ ָעֶלה ֶאָחד ְלֻדְגָמא ֵמִעְסֵקנּו ֲאׁשֶ

ן  ר ּוְמֻתּקָ ר ּוְמֻסּדָ נּות עֹוֶלה ָיֶפה ּוְמֻהּדָ ה ָלֵאל ָהָאּמָ חּו ְלָבָבם. ּוְתִהּלָ ּמְ ִיְראּו ֵעיֵניֶהם ְוִיׂשְ

נּו ִלְגֹמר ְוַלֲחזֹר ּוְלַהְתִחיל ְסָפִרים  ן ְיַזּכֵ ר ַעד ּכֹה ֲעָזָרנּו. ּכֵ ת ה' ֲאׁשֶ ִהּלַ ֵלא ִפי ּתְ ָראּוי. ִיּמָ ּכָ

י  ב ֵמַרּבִ י ִמְכּתָ ְלּתִ ה ִקּבַ ים ָלֶנַצח. ְוִהּנֵ ְזכּות ָהַרּבִ ִמיד ֵחֶלק ּבִ ָמם ְוִיְהֶיה ָלנּו ּתָ ֲאֵחִרים ּוְלַסּיְ

ָראּוי יּוַכל ִלְגֹמר  ל ָמעֹות ּכָ י ִאם ְיַקּבֵ ֶכף, ּכִ לַֹח לֹו ָמעֹות ּתֵ ְכרּוְכָיא ִלׁשְ "ל, ְוָצַוח ּכִ ַנְחָמן ַהּנַ

ּוְלַבְבֶכם  ָאְזֵניֶכם  ּוְלעֹוֵרר  זֹאת  ל  ּכָ ְלהֹוִדיֲעֶכם  אִתי  ּבָ ְוֵרַעי  ַאַחי  ן  ּכֵ ַעל  דֹול.  ּגָ ְזִריזּות  ּבִ

ים  ד. ּוִבְפָרט ֵמָהֲאָנׁשִ ֶכף ּוִמּיָ לַֹח ִלי ָמעֹות ּתֵ ָכל ּכֲֹחֶכם ִלׁשְ ל ֶאָחד ּבְ ל ּכָ ּדֵ ּתַ ְראּו ְלִהׁשְ ּתִ ׁשֶ

ה'  ּוְלַמַען  ֶאְצְלֶכם;  ּוִבְהיֹוִתי  דּום  ַהּקָ ֶרת  ִאּגֶ ּבָ ָלֶכם  י  ְמּתִ ָרׁשַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ לַֹח  ִלׁשְ ִהְבִטיחּו  ׁשֶ

ה  יֶכם. ְוִהּנֵ ּלּו ַמֲעׂשֵ ִנים ָאִצים ֵלאֹמר ּכַ י ָהֻאּמָ ָלל. ּכִ ַרְך ְלָזֵרז ְמֹאד ְוַאל ִיְתַמְהְמהּו ּכְ ִיְתּבָ

ת קֶֹדׁש  ּבַ ׁשַ ִליק ַעל  ה ֶטעּפְ ה ְקדֹוׁשָ ְקִהּלָ ּבִ ב  ּוְלִהְתַעּכֵ ְלֵביִתי  ַהּיֹום  אֹור  ּבְ ִלְנסַֹע  י  ַדְעּתִ ּבְ

ִנים לֹא  ל ּפָ ם, ַעל ּכָ ל ָמעֹות ֵמִאּתָ ָאבֹוא ְלֵביִתי ֲאַקּבֵ ּקֶֹדם ׁשֶ יִתי ׁשֶ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ְוִקּוִ ַהּבָ

ּוֻמְבְטַחִני  יֹוֵתר,  ְלַהֲאִריְך  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  א  ְרּדָ ַהּטִ ּוְלגֹוֶדל  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ה  ַהְרּבֵ ִיְתַמְהְמהּו 

ה  י ֲעַדִין ָחֵסר ִלי ַהְרּבֵ ָראּוי, ּכִ ּנּוַכל ְלָגְמרֹו ּכָ ֹאֶפן ׁשֶ ָכל ּכָֹחם ּבְ ִביל ִעְסֵקנּו ּבְ ׁשְ ְרזּו ּבִ ְזּדָ ּיִ ׁשֶ

הּוא  ֶזה ׁשֶ דֹול ּכָ ַעד ֵעֶסק ּגָ ָקה ּבְ י ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר. ִחְזקּו ְוִנְתַחּזְ ַתב ִלי ַרּבִ ּכָ ֶ ִפי ַמה ּשׁ ָמעֹות ּכְ

ֶזה ַעל ֶיְדֶכם. ַוה'  ל ְזכּות ּבָ ַעְדֶכם ּוַבֲעֵדנּו ְלטֹוָבה ִויֻגְלּגַ ים ְלדֹורֹות, ַוה' ִיְגֹמר ּבַ ְזכּות ָהַרּבִ

ל ְיֵמיֶכם  ים טֹוִבים ּכָ ה ּוַמֲעׂשִ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ֶכם ְלטֹוָבה. ְוִתְזּכּו ַלֲעסֹק ּבְ ֲאלֹות ִלּבְ א ִמׁשְ ְיַמּלֵ

ים ִיְהיּו. ִנים ְוַרֲעַנּנִ ׁשֵ יָבה טֹוָבה ּדְ ׂשֵ ים. עֹוד ְינּובּון ּבְ ים טֹוִבים ַוֲאֻרּכִ ר ְוָכבֹוד ְוַחּיִ ְוִתְזּכּו ְלעׁשֶ

ֲעָדם. יר ּבַ ְעּתִ ֱאֶמת ָלֶנַצח ַהּמַ ְבֵרי אֹוַהְבֶכם ּבֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ָראּוי לֹו ְלִפי ַמֲעָלתֹו ָהָרָמה.  דֹול ּכָ ָטן ְוַעד ּגָ לֹוֵמנּו ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּקָ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

יׁשּוָעֵתנּו,  ַח ַנְפׁשֹו ּבִ ּמֵ ִלי ְלׂשַ י ַנְפּתָ ן ַרּבִ י ֶאְפַרִים ּבֶ אג ִליִדיֵדנּו ַרּבִ ְוַגם יֹוִדיעּו זֹאת ִלְקרּוִמיְנטׁשַ

"ל. ָכל ַהּנַ ָכל ּכֹחֹו. ַוה' ַיְצִליחֹו ּבְ ם ּבְ ל ְלטֹוַבת ָהֵעֶסק ׁשָ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ְוַגם ׁשֶ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי תטזִמְכּתְ

<חודש>

תקפט ְּתמִמ ֵב ת י סי ז"

תטז

ה תר"ג. ַצּוֶ ת קֶֹדׁש ּתְ ּבַ ת ֵליל ו' ֶעֶרב ׁשַ ִחּלַ ם, ּתְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ָתב ֶזה  ה. ּומֹוֵסר ּכְ ׁש ְלֵעת ַעּתָ לֹום ַהּיֹום ְלֹפה ְוֵאין ְלַחּדֵ אִתי ְלׁשָ ה ָלֵאל ּבָ ִהּלָ י ּתְ ע ּכִ ּדַ
ת ַעְרִבית, ַאְך ֵמַאֲהָבְתָך ּוְתׁשּוָקְתָך ָלַדַעת  ִפּלַ ל ּתְ ּלֵ ה ְלִהְתּפַ ָנחּוץ, ַוֲאִני ָצִריְך ַעּתָ

ע.  ׁשַ ָאנּו ְצִריִכים ְלִהּוָ ֶ ָכל ַמה ּשׁ יֵענּו ּבְ ַרְך יֹוׁשִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶכף. ְוַהּשׁ יָך ּתֵ יָאִתי ְלֵביִתי הֹוַדְעּתִ ִמּבִ

לֹום. ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ין ָלבֹוא ְלַחּיִ ְמׁשִ יֵמי ּפּוִרים ַהְמַמׁשְ ְפָרט ּבִ יׁשּוָעתֹו, ּבִ ְמָחה ּבִ ְוָנִגיָלה ְוִנׂשְ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך, ָנָתן ִמּבְ ּדִ

לֹוֵמנּו. י ׁשְ לֹום ַרב ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

תיז

ֶרְסֶלב. ם, יֹום ד' ּפּוִרים ָקָטן תר"ג ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ְרֶאה  ּתִ ָבר ְלהֹוִדיֲעָך ַרק ׁשֶ ל ּדָ י ַנְחָמן. ְוָכֵעת ֵאין ּכָ ִבים ֵמַרּבִ ְכּתָ י ִעם ַהּמִ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
י אֹודֹות ָהֵעֶסק  ּכִ ְיָקא,  ּדַ ָסמּוְך  ּבְ ָעֵלינּו ְלטֹוָבה  א  ַהּבָ ת  ּבָ ׁשַ ָלבֹוא ְלֹפה ַעל 

לֹא ֶזה ְרצֹוִני ּוְרצֹוְנָך  ִנים. ְוַגם ּבְ ִנים ֶאל ּפָ ָך ּפָ ה ֻמְכָרח ִלְהיֹות ּפֹה ְלִהְתַיֵעץ ִעּמְ נּו ַאּתָ ּלָ ׁשֶ

ִרי,  ָהֶאְפׁשָ ִריזּות  ּזְ ּבַ ְוָתבֹוא  ִניעֹות  ַהּמְ ר  ּבֵ ׁשַ ּתְ ן  ּכֵ ַעל  ָקרֹוב.  ּבְ ָך  ִעּמְ ְלִהְתַוֵעד  ְמֹאד  ָחָזק 

ה  י ֵיׁש ַהְרּבֵ ִנים ְלֵעת ֶעֶרב. ּכִ ל ּפָ יֹום ָמָחר ִאם ִיְרֶצה ה' ְוַעל ּכָ ּתּוַכל ָלבֹוא ְלֹפה ּבְ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ

ָכל  ּבְ ֵלָמה.  ׁשְ ְלֵעָצה  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָאְפָניו  ַעל  בּור  ּדָ ָבר  ּדָ ר  ְלַדּבֵ ַמֲעֶנה  ן  ִיּתֵ ַוה'  ר  ְלַדּבֵ

ָלל. ר ְלַהֲאִריְך ּכְ ִחיָצה ִאי ֶאְפׁשָ ָבִרים ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ּוְלֹגֶדל ַהּנְ ַהּדְ

ְמָחה. ׂשִ ה ִלְראֹוְתָך ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְחָמן ֵנרֹו  ה, ּוִבְפָרט ִלְפִרי קֶֹדׁש ַהּוָ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

ָלל  ר ִלְכּתֹב ּכְ ֶדה ִאי ֶאְפׁשָ ֵני ַהּשָׂ לֹום. ְוַעל ּפְ ים ְוׁשָ ַחּיִ ם ָעָליו ֵעיַני ְמַצּפֹות ִלְראֹותֹו ּבְ ָיִאיר. ּגַ

ֲעֹמד. ר ַוֲעַצת ה' ְלעֹוָלם ּתַ ִנים ְנַדּבֵ ּוָפִנים ֶאל ּפָ

"ל. ָנָתן ַהּנַ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי תיחִמְכּתְ ְּתמִמתקצ ֵב ת י סי ז"

תיח

ֶרְסֶלב. ם, אֹור ְליֹום ג' ַצו תר"ג ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִני ֲחִביִבי ׁשֶ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

דֹול. ּוְרצֹוִני  י ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר, ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת ּגָ ב ֵמַרּבִ ְכּתָ י ַהּיֹום ִעם ַהּמִ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
יַע  ּגִ ּיַ ין ַעד ׁשֶ ָרִאיִתי ְרצֹוְנָך ְלַהְמּתִ ְתֶכם, ַאְך ֵמֲחַמת ׁשֶ לַֹח ִאיׁש ִלְקִהּלַ ָהָיה ִלׁשְ

ת קֶֹדׁש.  ּבַ ין ַעד ַאַחר ׁשַ ן ְלַהְמּתִ ם ּכֵ יִתי ּגַ י ְוִנְתַרּצֵ ְעּתִ ְטָלה ּדַ בֹו, ּבָ ִמְכּתָ ַתב ּבְ ּכָ ַהְיִדיָעה ׁשֶ

ִפי  ֵעת ּכְ ְתֶכם. ַאְך ּכָ ַעְצִמי ַהּיֹום ִלְקִהּלַ ְוִאם לֹא ָהיּו ְיֵמי ַהּפּוִרים ְסמּוִכים, ָהִייִתי נֹוֵסַע ּבְ

א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ְואּוַלי  ת קֶֹדׁש ַהּבָ ּבַ ַרְך ֲאֵליֶכם ַאַחר ׁשַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ע ּבְ ְרֶאה ֶאּסַ ַהּנִ

ַעְזֵרנּו ָלצּום  ּיַ ַרְך, ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ֵמַהּשׁ ה ְצִריִכין ְלַבּקֵ "ל. ְלֵעת ַעּתָ יַע ַהְיִדיָעה ַהּנַ ְך ַיּגִ תֹוְך ּכָ ּבְ

ֵני ה',  ִים נֹוַכח ּפְ ּמַ נּו ּכַ ּפְֹך ִלּבֵ ָראּוי ְוִלׁשְ ל ּכָ ּלֵ ָראּוי, ְוִלְצעֹק ְוִלְזעֹק ּוְלִהְתּפַ ר ּכָ ֲעִנית ֶאְסּתֵ ּתַ

ל ְיֵמי ַהּפּוִרים  ה ְלַקּבֵ ֵלמֹות ְמֵהָרה, ַעד ִנְזּכֶ יֵענּו ְיׁשּועֹות ׁשְ ֲעֵננּו ְוַיַעְזֵרנּו ְויֹוׁשִ ּיַ ה ׁשֶ ֲעֵדי ִנְזּכֶ

ה ְלֵאל  ִהּלָ ֹמַח, ֵיׁש ָוֵיׁש ּתְ ה ִלׂשְ ּמֶ ה ָלֵאל ֵיׁש ָלנּו ּבַ ִהּלָ הּוא ּתְ ָראּוי. ְוֵאיְך ׁשֶ ה ּכָ ְמָחה ַרּבָ ׂשִ ּבְ

ָכל יֹום ֲאָבֶרְכָך ַעל ֶזה ָמֵלא ַרֲחִמים.  ִחינֹות. ּבְ ָכל ַהּבְ יָלנּו ִמן ַהּתֹוִעים ּבְ ִהְבּדִ ֶ ַחי, ַמה ּשׁ

ח  ּמַ ְיׂשַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ָלל.  ּכְ ְלַהֲאִריְך  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ְמֹאד  ָנחּוץ  ר,  ָאׁשֵ ר'  ֶזה  ָתב  ּכְ ּומֹוֵסר 

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ ְמַחת ּפּוִרים, ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ׂשִ אֹוְתָך ְואֹוָתנּו ּבְ

זֹון. ִחּפָ ְבֵרי ָאִביָך ַהּכֹוֵתב ּבְ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

תיט

ֶרְסֶלב. ר תר"ג ּבְ ֲעִנית ֶאְסּתֵ ַרְך, יֹום ד' ּתַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

יֹוְצֵאי  ל  ּכָ ִעם  ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ִיְצָחק  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ִני  ָהַרּבָ ֲחִביִבי  ִני  ּבְ ֲאהּוִבי  יגּו  ַיּשִׂ ְמָחה  ְוׂשִ ׂשֹון  ׂשָ

ים ְוָכל טּוב. לֹום ְוַחּיִ ָציו, ׁשָ ַחּלָ

יב  ָבר ִנְגַמר ִעְסֵקנּו. ָמה ָאׁשִ ה ָלֵאל ּכְ ִהּלָ ּתְ מּוָעה טֹוָבה ׁשֶ י ׁשְ ְלּתִ ּבַ ּקִ ד ַהּיֹום ׁשֶ ְכּבָ ַמה ּנִ
מֹוֲעדֹו  יָענּו ַהְיִדיָעה טֹוָבה ּבְ ִהּגִ ה ָלֵאל ׁשֶ יָרה ְוכּו'. ּוְתִהּלָ ַלה' ְוכּו' ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ׁשִ

ֹמַח  ה ִלׂשְ ְזּכֶ ּנִ נּו ׁשֶ ן ְיִהי ה' ִעּמָ הּוִדים, ּכֵ ה ְויֹום טֹוב ַלּיְ ּתֶ ְמָחה ּוִמׁשְ ׂשֹון ְוׂשִ ְזַמן ׂשָ ּוִבְזַמּנֹו ּבִ

לֹום,  ִאים ִלְקָראֵתנּו ְלׁשָ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ּוְבָכל ַהּמֹוֲעִדים ַהּבָ ה ַהּבָ פּוִרים ַהּזֶ יׁשּוָעתֹו ּבְ ּבִ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי תיטִמְכּתְ

<חודש>

תקצא ְּתמִמ ֵב ת י סי ז"

ָמָלנּו  ּגְ ר  ַעל ּכֹל ֲאׁשֶ ּכְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִמיד  ּוְלָבְרכֹו ּתָ י ֵאיְך ְלהֹודֹות  ַעת ֲאִמּתִ יַע ָעֵלינּו ּדַ ּפִ ְוַיׁשְ

תֹו ְוכּו'. ִהּלָ ֵלא ִפי ּתְ ַרֲחָמיו ּוְכרֹב ֲחָסָדיו, ִיּמָ ּבְ

י ַנְחָמן  ַהֶהְכֵרַח ִלְבִלי ְלַצֵער ֶאת ַרּבִ י ׁשֶ ְבּתִ ַ י, ִנְתַיּשׁ ְלּתִ ּבַ ּקִ "ל ׁשֶ ב ַהּנַ ְוִהּנֵה ַעל ְיֵדי ִמְכּתָ
ה  ָהָיה ְמַצּפֶ בֹו ׁשֶ ִמְכּתָ ַתב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ָכל יֹום ּכְ ה ַעל ָמעֹות ּבְ עֹוֵמד ּוְמַצּפֶ ְך ׁשֶ ל ּכָ ּכָ

ָרה  ֲעׂשָ לּום  ׁשְ ּתַ ַעד  ְוַהּמֹוָתר  ְוכּו',  ְלָך  ׁשֹוֵלַח  ִהְנִני  ן  ּכֵ ַעל  יעּו ָמעֹות,  ּגִ ּיַ ׁשֶ ַהּיֹום  אֹותֹו  ּבְ

ָך חּוץ  ּלְ ֶ ְלֶוה ִמּשׁ ל ָחָדׁש ּתַ ר רּוּבָ ה ָעׂשָ ָ עֹוֶלה ְלֵעֶרְך ֲחִמּשׁ ַע[ ׁשֶ ֲחָצֵאי ְפרֹוַייאִלין ]סּוג ַמְטּבֵ

אְסט ַסְך  ֵעת ַהּפָ ּבְ ד ָמָחר  ִמּיָ לַֹח לֹו  ְוִתְרֶאה ִלׁשְ חֹוָרה.  ַעד ַהּסְ ּבְ י  יַע ְלָך ֵמִאּתִ ּגִ ּמַ ֶ ּשׁ ַמה 

ה  ְרצֹוְנָך. ְוַתֲעׂשֶ ב ר' ַנְחָמן ּכִ ה ָהְרצּוִפים ּפֹה ְותֹוִסיף ַעל ִמְכּתַ ִבים ָהֵאּלֶ ְכּתָ "ל ִעם ַהּמִ ַהּנַ

ִביל  ׁשְ ֶזה הּוא ּבִ י ַעְצִמי ּבָ ַרְזּתִ ּזֵ ֶ ר ַמה ּשׁ ִבין ֵמַעְצְמָך. ְוִעּקַ ר ּתָ ֲאׁשֶ דֹוָלה ּבֹו ּכַ ֶזה ִמְצָוה ּגְ ּבָ

ּוִמְצָוה  ים  הּוא ְזכּות ָהַרּבִ ד ׁשֶ ְתִחיל ַלֲעסֹק ּבֹו ִמּיָ ּיַ ׁשֶ ְרצֹוִני  ֶפר ִלּקּוֵטי ֵעצֹות ׁשֶ ֵעֶסק ַהּסֵ

ּתּוַכל  ְרֶצה  ּתִ ְוִאם  ח.  ּבָ ְמׁשֻ ֶזה  ֲהֵרי  ִריז  ַהּזָ ְוָכל  ֶזה  ּבָ ל  ְלִהְתַעּצֵ ְוָחִליָלה  ֲעִדיָפא  ּדַ ים  ַרּבִ ּדְ

ל ָחָדׁש  ַלח ְלָך ַעל ֶזה 10 רּוּבַ ַלח לֹו 12 ַוֲאִני ֶאׁשְ ְלהֹוִסיף עֹוד 2 ֲחָצֵאי ְפרֹוַייאִלין ְוִתׁשְ

א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ת ַהּבָ ּבָ יֹום א' ַאַחר ׁשַ ִנים ּבְ ל ּפָ מּוְך, אֹו ַעל ּכָ יֹום ו' ַהּסָ ּבְ

ֶזה, ֲאָבל  א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ֵאין ְרצֹוִני ִלְטרַֹח ּבָ ִניַסת ּפּוִרים ַהּבָ ת ּכְ ְוָכֵעת ֵמֲחַמת ִטְרּדַ
לַֹח ַאֲחֵריֶהם. ְוִתְכּתֹב  ִריִכים ִלׁשְ ּצְ ׁש, ַרק ׁשֶ ָיִדי ַמּמָ ִחים ּבְ ִנים ּוְכֻמּנָ ָבר ֵהם ְמֻזּמָ ּכְ

ִעם  "ל  ַהּנַ ְך  ַהּסַ ַלח  ׁשְ ּתִ ׁשֶ ָחֵפץ  ֲאִני  י  ּכִ ר  ֶאְפׁשָ ּדְ ַמה  ָכל  ּבְ ְזִריזּות  ּבִ ֶכף  ּתֵ ׁשּוָבה  ּתְ ִלי 

ַהַהְלָוָאה,  ּבְ ֲאִני ֵמֵקל ָעֶליָך ְמֹאד  ׁשֶ ָך רֹוֶאה  ְוִהּנְ ר.  ֶאְפׁשָ ּדְ ָכל ַמה  ּבְ ְזִריזּות  ּבִ ִבים  ְכּתָ ַהּמִ

ם  ֵ ַהּשׁ ַהְבָטָחְתָך, ּוֻמְבְטַחִני ּבְ ל ָחָדׁש ּכְ ים רּוּבָ לׁשִ ה ַמְלֶוה ֲאִפּלּו ׁשְ ה ֵאין ַאּתָ ֵעת ַעּתָ ּלְ ׁשֶ

ָסמּוְך  ּבְ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ יִתי ְלַהּשׁ י ִקּוִ ה, ּכִ ְצָטֵרְך ְלַהְלוֹות ַהְרּבֵ ְך לֹא ּתִ ם ַאַחר ּכָ ּגַ ַרְך ׁשֶ ִיְתּבָ

י ְלָך חּוץ  ַלְחּתִ ָ ּשׁ ֶ ָבר ָלִויִתי ּפֹה ַמה ּשׁ אג. ַוֲאִני ּכְ עהִרין ּוְקֶרעִמיְנְטׁשַ ׁשֶ יַע ְלָך ָמעֹות ִמּטְ ַיּגִ

ָצִריְך  ֲאִני  ֶ ּשׁ ּוַמה  בּוַע,  ׁשָ ָכל  ּבְ לֹו  ן  ִלּתֵ ָצִריְך  ֲאִני  ֶ ּשׁ ּוַמה  ְלַהּסֹוֵפר,  י  ָנַתּתִ ָבר  ּכְ ֶ ּשׁ ַמה 

דּוַע ְלָך, ַוֲאִני ַמְטִריַח ַעְצִמי ִלְלוֹות ֵמֲאֵחִרים  ּיָ ה ּכַ ֵעֶסק ַהּזֶ ם ְמעֹוַתי ִנְכְנסּו ּבָ י ּגַ ְלַפְרָנָסִתי ּכִ

ַהַהְלָוָאה  ִעְנַין  ּבְ אי  ִמּדַ יֹוֵתר  ק  ְמַדְקּדֵ ה  ַאּתָ ֲחִביִבי  ִני  ּבְ ֲאָבל ֲאהּוִבי  ֵמָעֶליָך.  ְלָהֵקל  ֵדי  ּכְ

ה  ַעּתָ ַנאי  ּפְ ְוֵאין  ֵמָעֶליָך.  ְלָהֵקל  ִבים  ְכּתָ ַהּמִ ָכל  ּבְ ּכֹוֵתב  ה  ַאּתָ ׁשֶ ֶזה  ּכָ דֹול  ּגָ ֵעֶסק  ְלצֶֹרְך 

יד ָעֶליָך. ְוָיכֹול ִלְהיֹות  א לֹא ַאְכּבִ "ל, ְוַגם ְלַהּבָ ּנַ י ָעֶליָך ּכַ ה ֵהַקְלּתִ י ְלֵעת ַעּתָ ֶזה, ּכִ ר ּבָ ְלַדּבֵ

ַמה  ָקרֹוב  ּבְ ק  ֻסּלַ ּתְ אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ִיְהֶיה  טּוַח  ּבָ ָך  ִלּבְ ְוָנכֹון  ָלל.  ּכְ עֹוד  ְלַהְלוֹות  ְצָטֵרְך  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ

ֶכף  ּתֵ ּנּוי  ׁשִ ִלי  ּבְ ָבַרי  ּדְ ם  ַקּיֵ ּתְ ׁשֶ ֻמְבְטַחִני  ְלַהֲאִריְך.  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ּפּוִרים  ת  ְרּדַ ּוִמּטִ ִהְלֵויָת,  ֶ ּשׁ

ֶזה  ֹמַח ּבָ ה ִלׂשְ ְמַחת ּפּוִרים ְוִתְזּכֶ ֲעֵדנּו. ְוֶיֱעַרב ָלֶכם ְוָלנּו ׂשִ ְזִריזּות, ַוה' ַהּטֹוב ִיְגֹמר ּבַ ד ּבִ ּוִמּיָ
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ר  ִעּקַ הּו  ּזֶ ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרתֹו  ַכת  ַהְמׁשָ ּבְ ַלֲעסֹק  פּוִרים  ּבְ זֹוֶכה  ה  ַאּתָ ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ

ה  ְיַזּכֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ פּוִרים.  ּבְ ְפָרט  ּבִ ּדֹור  ָכל  ּבְ יִקים  ּדִ ַהּצַ עֹוְסִקים  ׁשֶ לּו  ְוִקּבְ מּו  ִקּיְ ִחיַנת  ּבְ

ַמה  מּו  ִקּיְ ם  ְלַקּיֵ ֵמָחָדׁש  ַהּתֹוָרה  ִקּיּום  ָעֵלינּו  ל  ְלַקּבֵ ה  ַהּזֶ פּוִרים  ּבְ ִלְזּכֹות  נּו  ְוֻכּלָ אֹוְתָך 

ָבר. לּו ּכְ ּבְ ּקִ ֶ ּשׁ

ֵהם  ָכל ֵעת ָהֵעצֹות ֲעֻמּקֹות ְוָהְרָמִזים ׁשֶ ל ּוְלָהִבין ּבְ ם ְלַקּבֵ ה ֲאַנְחנּו ְוַאּתֶ ְזּכֶ ּנִ ר ׁשֶ ְוָהִעּקָ
ל ֲאדֹוֵננּו  ים ׁשֶ דֹוׁשִ י ּתֹוָרתֹו ַהּקְ ֵהם ִחּדּוׁשֵ ַים ַהָחְכָמה, ׁשֶ ׁש ּבְ ּיֵ ִחיַנת ָיַדִים ׁשֶ ּבְ

ִני ֲחִביִבי  ם ֵאֶליָך ּבְ י ְמֹאד ְמֹאד ָעְמקּו ְרָמָזיו ּגַ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה, ּכִ נּו ֵזֶכר ַצּדִ מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

ה טֹוב. ה, ֵהן ְלִעְנַין סּור ֵמָרע ֵהן ְלִעְנַין ֲעׂשֵ ֲעׂשֶ ה ֵהן ְלַאַחר ַהּמַ ֲעׂשֶ ֵהן קֶֹדם ַהּמַ

יִפין  ל ַצד ּוַמּקִ ִטין ִמּכָ ְ ּשׁ בֹות ָזרֹות ִמְתּפַ ֲחׁשָ ִניעֹות ְוַהּמַ ל, ְוַהּמְ ּלֵ ִריִכין ְלִהְתּפַ ּצְ ׁשֶ ל ּכְ ְלָמׁשָ
הֹֹמת ְיַכְסֻימּו ִסיָמן ט'  ַהּתֹוָרה ּתְ תּוב ּבְ ּכָ דּוַע ַלּכֹל; ּוְכמֹו ׁשֶ ּיָ אֹותֹו ְמֹאד ְמֹאד ּכַ

ם ֵעָצה טֹוָבה  ִבין אֹותֹו ְוכּו'. ּוְמבָֹאר ׁשָ ִלּפֹות ְמַסּבְ ל ֲאַזי ַהּקְ ּלֵ ָהָאָדם עֹוֵמד ְלִהְתּפַ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ

סּוק  ם ַעל ּפָ תּוב ׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ הּוא ּכְ ֶ ִפי ַמה ּשׁ ֱאֶמת ּכְ ּבּור ּבֶ ִנים ַהּדִ ל ּפָ ר לֹוַמר ַעל ּכָ ּבֵ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ

ר ָהֵעָצה ְלַתְכִליָתּה  ְך ׁשֹוְמעֹות ְוכּו'. ֲאָבל ִעּקַ ּכָ ֵרי ָאְזַנִים ׁשֶ ָבה ְוכּו', ַאׁשְ ה ַלּתֵ ֲעׂשֶ צַֹהר ּתַ

ר ְלָבֵאר. ִאי ֶאְפׁשָ ד ׁשֶ ּיָ ְצִריִכין ְלָהִבין ַעל ְיֵדי ְרָמִזים ּבַ

ֶאת  ִבין  ַהְמַעּכְ חֹוָרה  ׁשְ ָרה  ְוַהּמָ ֵבדּות  ַהּכְ ק  ְלַסּלֵ ה  ִפּלָ ַהּתְ ְלִעְנַין  ַתב  ּכָ ׁשֶ ָהֵעָצה  ְוֵכן 
הּוא  עֹוִדי" ׁשֶ ָרה ֵלאלַֹקי ּבְ הּוא ַהּתֹוָרה "ֲאַזּמְ ָנה ְוַחּיּות, ׁשֶ ַכּוָ ל ּבְ ּלֵ ִהְתּפַ ה ִמּלְ ִפּלָ ַהּתְ

ְמָצִאים ּבֹו ֲעַדִין ְוכּו'. ַאף  ּנִ ְנֻקּדֹות טֹובֹות ׁשֶ ֻקּדֹות ּדִ ְמַעט ַהּנְ ְמַעט ּדִ ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו ּבִ

ֶהֱחָיה  ּוְכָבר  ָלֶעֶצם,  א  ּוַמְרּפֵ ֶפׁש  ַלּנֶ ַלּכֹל, ָמתֹוק  ִהיא טֹוָבה  ְלָיא  ִאְתּגַ ּבְ ָהֵעָצה  ׁשֶ י  ּפִ ַעל 

ֶזה  ם ּבָ ה ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו ּגַ ׁשֶ ּקָ ים ׁשֶ ה ִעּתִ ּמָ י ֵכן ֵיׁש ּכַ ה ְנָפׁשֹות ַעל ְיֵדי ֶזה, ַאף ַעל ּפִ ּמָ ּכַ

ז ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלָכל ָמקֹום  ַרּמֵ ּמְ ַרְך עֹוֵזר ְלָהִבין ָהְרָמִזים ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ י ִאם ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּכִ

ִריְך הּוא ְוכּו'. א ּבְ ֻקְדׁשָ ֲעַדִין ֲחִביבּוֵתּה, ּדְ הּוא ָהֱאֶמת, ׁשֶ ׁשֶ

י ֲעַדִין ה'  עֹוָלם ּכִ ּבָ חּוִתים ׁשֶ ּמֹוִדיַע ְלָכל ַהְירּוִדים ְוַהּפְ ן ְוַתְלִמיד ׁשֶ ל ּבֵ ַהּתֹוָרה ׁשֶ ְוֵכן ּבְ
ה ַהּזֹאת ְצִריִכין  דֹוׁשָ ר ַהְיִדיָעה ַהּקְ בֹודֹו. ִעּקַ י ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ם ְוֶאְצָלם ְוכּו' ּכִ ִאּתָ

ְעָלּה  ָעִרים ּבַ ְ ּשׁ ָלל, ַרק נֹוָדע ּבַ ּה ּכְ ִפיָסא ּבֵ ָבה ּתְ ֵלית ַמֲחׁשָ ִגין ּדְ ְבִחיַנת ְרָמִזים, ּבְ ל ּבִ ְלַקּבֵ

ל ֶאָחד ָלׂשּום ִלּבֹו ְלָהִבין  ִריְך ּכָ ּצָ ִחיַנת ְרָמִזים, ׁשֶ הּו ּבְ ּזֶ ּה, ׁשֶ ִלּבֵ ֵער ּבְ ְמׁשַ פּום ּדִ ְלָכל ַחד ּכְ

י ְמלֹא ָכל  ּכִ ְוָיִבין  הּוא,  ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ יְך ַעל ַעְצמֹו ֱאלֹקּותֹו  ְמׁשִ ּיַ ׁשֶ ָהְרָמִזים ַעד 
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ֶזה ְוַדי  ר ְלַהֲאִריְך ּבָ ַעְלּתֹו ְוכּו'. ְוִאי ֶאְפׁשָ ה ּפְ י ַאּתָ ל ְיצּור ּכִ ְבִחיַנת ְוָיִבין ּכָ בֹודֹו ּבִ ָהָאֶרץ ּכְ

ְרִמיָזה. יָמא ּבִ ְלַחּכִ

תֹו  ְתִפּלָ ן ּבִ י ֵכן לֹא ָהָיה ָיכֹל ְלַכּוֵ ה, ִאם ַאף ַעל ּפִ ִפּלָ ַהְינּו ְלַאַחר ַהּתְ ה, ּדְ ְוֵכן ְלַאַחר ַמֲעׂשֶ
יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְלָהִבין  ְך ּבְ לֹום. ָצִריְך ַאַחר ּכָ תֹו ַחס ְוׁשָ ִפּלָ בֹות ָרעֹות ָטְרפּו ּתְ ֲחׁשָ ְוַהּמַ

ּום  ָאסּור ִלּפֹל ִמּשׁ דֹוׁשֹות ׁשֶ ָיָדיו ַהּקְ ּבְ ֵפרּוׁש ְוָרַמז ָלנּו  ָאַמר ָלנּו ּבְ עּור ׁשֶ ִלי ׁשִ ָהְרָמִזים ּבְ

ָבר ְוכּו'. ּדָ

ק  ה ְצִריִכין ְלִהְתַחּזֵ ּמָ ַעל ְיֵדי ָהְרָמִזים ְיכֹוִלין ְלָהִבין ַעד ּכַ ִעְנַין סּור ֵמָרע ׁשֶ ְוֵכן ֲאִפּלּו ּבְ
טֹוֵען ְוִנְטָען ְוכּו'  ּתּוָיו ּבְ ָלל ְוַאל ִיְכנֹס ִעם ּפִ בֹות ָרעֹות ּכְ ִלְבִלי ְלַהְתִחיל ַלֲחׁשֹב ַמֲחׁשָ

ל ַרע. ְוִאם ַחס  ֵצל ִמּכָ ִיּנָ ה ְוכּו' ְוַעל ְיֵדי ֶזה  ֲעׂשֶ ב ְוַאל ּתַ ׁשֵ בֹות ָרעֹות ּבְ ֲחׁשָ ְוִיְבַרח ֵמַהּמַ

ק ִלְבִלי ִלּפֹל  ָקפֹו ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ָצִריְך ְלִהְתַחּזֵ י ֵכן ִיְצרֹו ּתְ ּפִ לֹום ַאף ַעל  לֹום ַחס ְוׁשָ ְוׁשָ

עֹוָלם. ֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ּבָ ַעק ׁשֶ ּצָ מֹו ׁשֶ יֹוֵתר. ּכְ

ֵפרּוׁש ּוְצִריִכים  ה אֹוָתם ּבְ ּלָ ּגִ י ׁשֶ ְרֵכי ֲעצֹוָתיו, ַאף ַעל ּפִ ל ּדַ י ּכָ קּות ַעל ּפִ ר ַהִהְתַחּזְ ְוִעּקַ
י ֵכן ֲעַדִין ְצִריִכין ְלָהִבין ֵמָרחֹוק  יטּות, ַאף ַעל ּפִ ְפׁשִ ָמם ּבִ ְדָבָריו ּוְלַקּיְ ְלַהֲאִמין ּבִ

ָאנּו חֹוִסים  ָסִבין ׁשֶ ה ָסָבא ּדְ ָ ְקֻדּשׁ ֵקן ּדִ ל ַהּזָ תֹו ְוכֹחֹו ׁשֶ ֻדּלָ ְפָרט ָהְרָמִזים ֵמעֶֹצם ּגְ ָהְרָמִזים. ּבִ

ל ֶזה  ית ְועֶֹצם ֲחָסָדיו ַעד ֵאין ֵקץ ְוכּו'. ּכָ ֵראׁשִ ל יֹוֵצר ּבְ ֻדָלתֹו ׁשֶ ּנּו ְמִביִנים ּגְ ּמֶ ּמִ ִצּלֹו ׁשֶ ּבְ

ֵהם ַעד ֵאין סֹוף  ל ְלָהִבין ָהְרָמִזים ׁשֶ ּדֵ ּתַ ה ְצִריִכין ְלִהׁשְ ה, ֲאָבל יֹוֵתר ִמּזֶ ֶזה ַהְרּבֵ ְרנּו ּבָ ּבַ ּדִ

נּו ְצִריִכין  ה ְוֻכּלָ ם ֲאִני ְוַאּתָ ּגַ עֹוָלם, ְוׁשֶ ֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ּבָ ִבין ֵמָחָדׁש ׁשֶ ה ּתָ ְכִלית. ְוַעּתָ ְוֵאין ּתַ

פּוִרים.  ּבְ ּוִבְפָרט  ְמָחה  ׂשִ יֵמי  ּבִ ּוִבְפָרט  יֹום,  ָכל  ּבְ עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ק  ְלִהְתַחּזֵ

ַים ַהָחְכָמה  ׁש ּבְ ּיֵ ה ַהּנֹוְבִעים ֵמָהְרָמִזים ׁשֶ ֵאּלֶ ָבִרים ּכָ ָאנּו זֹוִכים ִלְכּתֹב ּדְ ֵרינּו ׁשֶ ֵרינּו ַאׁשְ ַאׁשְ

לּוִמיֵאל[ ְוכּו'. ֵליַמְזְלִניק ]ׁשְ ַעת ָהֲאִכיָלה ִאם ֵאינֹו ׁשְ ׁשְ ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ְלֶהָאַרת ָהָרצֹון ּבִ ׁשֶ

מֹו ָהָיה ַעל ְיֵדי ְוָהָיה  ח ׁשְ ר ַהְכָנַעת ֲעָמֵלק ִיּמַ י ִעּקַ ַנת ּפּוִרים. ּכִ ּוָ ל ּכַ ה ֶאְצִלי ּכָ ְוֶזה ַעּתָ
ַהְינּו  י ַמְעָלה. ּדְ ַלּפֵ ִלין ּכְ ּכְ ָרֵאל ִמְסּתַ ׂשְ ּיִ ְזַמן ׁשֶ ָרֵאל ּבִ ה ָידֹו ְוָגַבר ִיׂשְ ר ָיִרים ֹמשֶׁ ֲאׁשֶ ּכַ

ה  ה ָקׁשָ י ֲעָמֵלק הּוא ְקִלּפָ י ַמְעָלה. ּכִ ַלּפֵ ל ּכְ ּכֵ נּו ֵהִרים ָיָדיו ְוָרַמז ָלֶהם ְלִהְסּתַ ה ַרּבֵ ּמֹשֶׁ ׁשֶ

ָרֵאל ִאי  ִיׂשְ ֶרה ּבְ ט ּוִמְתּגָ ֵ ּשׁ הּוא ִמְתּפַ ׁשֶ ּכְ ְטָרא ַאְחָרא, ׁשֶ ִלּפֹות ְוַהּסִ ל ַהּקְ לּול ִמּכָ ּכָ ְך ׁשֶ ל ּכָ ּכָ

ָלֶהם,  ז  ּוְמַרּמֵ ָיָדיו  ִרים  ּמֵ ֶ ּשׁ ַמה  ִאם  י  ּכִ ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶאת  ּוְלהֹוִכיַח  ר  ְלַדּבֵ יק  ּדִ ְלַהּצַ ר  ֶאְפׁשָ

ְוַהְיִריָעה ְקָצָרה  בֹודֹו.  ּכְ י ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ  ּכִ ֶכם,  ֲעַדִין ה' ִאּתְ י  ּכִ י ַמְעָלה  ַלּפֵ ּכְ לּו  ּכְ ִהְסּתַ

ֲאִני  ֶ ֶרת ֶזה ִהְרַוְחּתָ ַעל ְיֵדי ַמה ּשׁ ם ִאּגֶ ֵעת. ּגַ ֶזה ּכָ ר ְלַהֲאִריְך, ְוַדי ּבָ ַמן ָנחּוץ ְוִאי ֶאְפׁשָ ְוַהּזְ
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ֶרת ַהּיֹום. ַעל  י ִלְכּתֹב ְלָך ִאּגֶ ְעּתִ לֹא ֶזה לֹא ָעָלה ַעל ּדַ י ּבְ י ַנְחָמן, ּכִ לַֹח ָמעֹות ְלַרּבִ ְמָזֵרז ִלׁשְ

ֶזה  א ּבָ ַרּבָ "ל, ַאּדְ ב ַהּנַ ְכּתָ עֹות ְוַהּמִ ִליַחת ַהּמָ ם ִמְצַות ׁשְ ַקּיֵ ְמַחת ּפּוִרים ִמּלְ ן ַאל ִיְמָנֲעָך ׂשִ ּכֵ

ֵמָחה"  ת ַיֲעקֹב ָצֲהָלה ְוׂשָ ּנַ ם "ׁשֹוׁשַ ן ׁשָ ְחֶיה ְמַנּגֵ ּיִ י ַנְחָמן ׁשֶ ַרּבִ ּגּון ׁשֶ ַמח ְוָתִגיל ִעם ַהּנִ ׂשְ ּתִ

ְמָחה[. ָכל זֹאת ַרק ׂשִ פּוִרים ְלִמְצָוה זֹאת. אּון ַטאֶקע ָפאְרט ָהאּפ ]ּוֶבֱאֶמת ּבְ ה זֹוֶכה ּבְ ַאּתָ ׁשֶ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך. ָנָתן ִמּבְ ּדִ

תכ

ֶרְסֶלב. ִמיִני תר"ג ּבְ ִני ׁשְ ַרְך, יֹום ׁשֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ה  ְמָחה. ּוְתִהּלָ ׂשִ ה ָלֵאל ָעְברּו ְיֵמי ַהּפּוִרים ּבְ פּוִרים ְוַגם ַהּיֹום. ּוְתִהּלָ י ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ְוִאם   . ַתְבּתָ ּכָ ׁשֶ ְך  ַהּסַ ַנְחָמן  י  ְלַרּבִ לַֹח  ִלׁשְ ֶאְתמֹול  ִליחּוִתי  ׁשְ ְמּתָ  ּיַ ּקִ ׁשֶ ָלֵאל 

ַלת  ב ַקּבָ ְתַעּכֵ ּיִ י ׁשֶ ְטֵרּה. ְוַגם ָאנִֹכי לֹא ָיַדְעּתִ ַעְצמֹו ֹאֶנס ַרֲחָמָנא ּפַ יֹום ַהּפּוִרים ּבְ ב ּבְ ִנְתַעּכֵ

ר  ַתֲעִנית ֶאְסּתֵ יַע ְלָידֹו ּבְ ּגִ ּיַ י ָהִייִתי ָסבּור ׁשֶ ת ּפּוִרים, ּכִ עֹות ְלָידֹו ַעד ְסֻעּדַ ִבי ִעם ַהּמָ ִמְכּתָ

ע קֶֹדם ִמְנָחה.  ּסַ ּיִ י ַנְחָמן בר"מ ַהּכֵֹהן ׁשֶ ב ָהָיה ָסבּור ַרּבִ ְכּתָ י ַהּמִ ַתְבּתִ ֵעת ּכָ י ּבְ ֶעֶרב. ּכִ ּבָ

ַדאי  ִביל ֶזה ְלַבד ָהָיה ּכְ ׁשְ י ָאז ּבִ ַתְבּתִ ּכָ ַעְצמֹו ׁשֶ ֶרת ּבְ אי ַהּכֹל ָנכֹון ֵמִעם ה', ֲאָבל ָהִאּגֶ ּוְבַוּדַ

ְצִריִכין  ֶזה  ל  ּכָ ֵהיֵטב ִעם  ָהְרָמִזים  ְלָהִבין  ְוָלנּו  ְלָך  ה  ָקׁשֶ ֲעַדִין  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  י ַאף  ּכִ ִטְרָחִתי, 

אג. ְוָהָיה  ּנּוי ָלׁשֹון ְקָצת ְלר' ֶאְפַרִים ִלְקרּוִמיְנְטׁשַ ׁשִ ה ּבְ י ִמּזֶ ַתְבּתִ ה ּוְכָבר ּכָ ֶזה ַהְרּבֵ ר ּבָ ְלַדּבֵ

ֲעִנית  יֹום ּתַ ְך ּבְ ָתא ְוַאַחר ּכָ ַיע ִמּלְ דּום ָלֶזה ְולֹא ִאיְסּתַ ֶרת ַהּקָ ִאּגֶ ה ּבָ י ִלְכּתֹב ְלָך ִמּזֶ ַדְעּתִ ּבְ

לֹוַח ָמנֹות. ּוִבְפָרט  ׁשְ בֹו ִעם ַהּמִ ר ִמְכּתָ י ָאׁשֵ ֵהִביא ִלי ַרּבִ ׁשֶ ִליחֹות ּכְ ֶאְמַצע ַהּסְ ר ּבְ ֶאְסּתֵ

לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ל  ּכָ ּוְבֵלב  י  ִלּבִ ּבְ ְוִנְתעֹוֵרר  י  ִלּבִ ּבְ ְמָחה  ׂשִ ן  ִנּתַ ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ב  ִמְכּתָ

י  ַרּבִ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּדֹוִרים  ְוִתְקָותֹו ְלדֹור  ָלֶנַצח  ַרְך  ִיְתּבָ ְיׁשּוָעתֹו  ָרִאינּו  י  ּכִ ּפּוִרים.  ְמַחת  ׂשִ

ד  לַֹח לֹו ִמּיָ י ִלׁשְ ֵעֶסק ֶזה ִנְתעֹוֵרר ִלּבִ י ַנְחָמן ּבְ ׁשּוָקִתי ּוְתׁשּוַקת ַרּבִ ְחֶיה. ּוֵמעֶֹצם ּתְ ּיִ ַנְחָמן ׁשֶ

ל  ְלּגֵ ְך ִנְתּגַ "ל ּוְבתֹוְך ּכָ ִבים ַהּנַ י ִמְכּתָ ֶזה ֵהיֵטב ְוָכַתְבּתִ י ּבָ ְבּתִ ַ ר, ְוִנְתַיּשׁ ֶאְפׁשָ ָמעֹות ַמה ּדְ

ּבּוִרים  ּדִ ְלמֹוס  ַהּקֻ ְלָטה  ּפָ ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ ָהְרָמִזים.  ֵמִעְנַין  לֹו  ִלְכּתֹב  י  ְרּתִ ְזּכַ ּנִ ׁשֶ ה'  ֵמֵאת 

ִני ֲחִביִבי  י ה' ְוכּו'. ּבְ דֹוִלים ַמֲעׂשֵ ָלל, ּגְ י ֲעֵליֶהם ּכְ ְבּתִ ּלֹא ָחׁשַ ה ׁשֶ ים ַהְרּבֵ ּיִ ִנְפָלִאים ֲאִמּתִ

ינּו  י ֶאל אֹור ַחּיֵ ְתָקַרְבּתִ ּנִ ַרְך ִמּיֹום ׁשֶ ב ה' ִיְתּבָ ּבֵ ּסִ ה ּוְתנּוָעה ׁשֶ ל ֵעֶסק ָוֵעֶסק ְוָכל ִסּבָ ִמּכָ

ם ְיכֹוִלים ְלָהִבין  ּלָ ְכָלל ּוִבְפָרט. ִמּכֻ ֶכם ּבִ ִעְסִקי ִעּמָ קּותֹו ּבְ ּלְ ב ַאַחר ִהְסּתַ ּבֵ ּסִ ֶ ְוכּו' ּוַמה ּשׁ
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ב ַלֲחׁשֹב, ַרּבֹות  ר ְוַהּלֵ ה ָיכֹול ְלַדּבֵ ֵאין ַהּפֶ ֶ ְוִלְראֹות ַחְסֵדי ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו ַעד ֵאין ֵקץ ַמה ּשׁ

בֹוֶתיָך ֵאֵלינּו ְוכּו'. ה ה' ֱאלַֹהי ִנְפְלאֹוֶתיָך ּוַמְחׁשְ יָת ַאּתָ ָעׂשִ

בּוַע זֹאת  ׁשָ ע ּבְ ֶאּסַ ְרֶאה, ֵאין ֵמַהּצֶֹרְך עֹוד ׁשֶ ִפי ַהּנִ י ּכְ ְוִהּנֵה ֵמה' ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננּו, ּכִ
ַלת  ׁשּוָבה ַעל ַקּבָ ל ּתְ ֲאַקּבֵ לַֹח לֹו עֹוד ָמעֹות ַעד ׁשֶ י ֵאיִני רֹוֶצה ִלׁשְ ין, ּכִ ְלטּוְלְטׁשִ

ֶרְך  ָבר ּדֶ ָלִחים ִמּכְ ׁשְ ָביו ַהּנִ ל ִמְכּתָ ה ְלַקּבֵ ם ֲאִני ְמַצּפֶ ַלח ֶאְתמֹול. ּגַ ׁשְ ּנִ ב ׁשֶ ְכּתָ ָמעֹות, ְוַהּמִ

ְזִריזּות,  ְלֵחם ִלי ּבִ ׁשְ יעּו ְלָיְדָך ּתִ ּגִ ּיַ ׁשֶ ֶכף ּכְ ָתם ּתֵ יעּו, ּוֵמַהּסְ ֲעַדִין לֹא ִהּגִ ָראד. ְוִנְפֵלאִתי ׁשֶ ּבְ

ָאֵרי ְמקֹומֹות, ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה  ְ עהִרין ּוִמּשׁ ׁשֶ יַע לֹו ָמעֹות ִמּטְ ּגִ ּיַ ה ַלה' ׁשֶ ְך ֲאִני ְמַקּוֶ ּוְבתֹוְך ּכָ

ֵלמּות  ׁשְ ק ּבִ ִויִתי ַעד ַהּיֹום ְיֻסּלַ ּלָ ֶ דֹולֹות. ְוַגם ַמה ּשׁ ִלי ַהְלָואֹות ּגְ ִכי טֹוב ּבְ ִלְגֹמר ָהֵעֶסק ּבְ

נּו  ׁשֵ ַרְך ַאל ִיּטְ ַרֲחָמיו ִיְתּבָ ה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך ְוכּו' הּוא ּבְ ַרְך. ַעד ֵהּנָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ָקרֹוב ּבְ ּבְ

י ַיֲעקֹב ֵנרֹו  ל ּפּוִרים ִליִדיֵדנּו ַרּבִ דּום ׁשֶ ב ַהּקָ ְכּתָ ן ִלְקרֹות ַהּמִ ּתֵ ּתִ י ָראּוי ׁשֶ ָלֶנַצח. ּוְלַדְעּתִ

ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר  ָיִאיר, אּוַלי ָיִבין ֵאיֶזה ְרָמִזים ְלטֹוָבתֹו ֵמֶהם, ְוַגם ִליִדיִדי ַהּוָ

ָאבֹוא  ָרצֹון ָחָזק ׁשֶ ַאֲהָבה, ְוִאם ִיְרצּו ּבְ לֹוָמם ּבְ ׁשְ רֹס ּבִ נּו ַז"ל. ְוִיִפְִ ֶנֶכד ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

ַעל  ְוַגם  ם.  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ִאם  ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ ת  ּבַ ׁשַ ַאַחר  ם  ְלׁשָ אֹוִתי  יְך  ְלַהְמׁשִ יּוְכלּו 

י ֶאְצִלי הּוא ִטְלטּול  ַרְך. ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ין ֲאִני סֹוֵמְך ַעְצִמי ַעל ַהּשׁ ה זֹאת ְלטּוְלְטׁשִ ְנִסיָעה ְקַטּנָ

מֹו. ֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ׁשְ ִכין ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר ַיְנֵחִני ְבַמְעּגְ דֹול ְוכּו'. ַהּמֵ ּגָ

ל  ּלֵ ׁש ּוְלִהְתּפַ ה ְלַבּקֵ ָהָיה, ְצִריִכין ַעּתָ ָראּוי. ְוֵאיְך ׁשֶ פּוִרים ּכָ ֵמַח ּבְ ְוִיְכּתֹב ִלי ִאם ָהָיה ׂשָ
ִאּלּו  ל ּפּוִרים ּכְ ְצוֹות ׁשֶ ל ַהּמִ ל ּפּוִרים ִעם ּכָ ְמָחֵתנּו ׁשֶ ל ׂשִ ַקּבֵ ּיְ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

ה  ָרה ֲאֻדּמָ ת ְוָטֳהַרת ַהּפָ ַ ה ַעל ְיֵדי ֶזה ִלְקֻדּשׁ ְזּכֶ ּנִ ָרֵטיֶהם ְוכּו'. ַעד ׁשֶ ָכל ּפְ ָראּוי ּבְ ְמנּום ּכָ ִקּיַ

ִנְזָהִרים  ְוִלְהיֹות  ַסח  ּפֶ ן  ְלָקְרּבַ ְטהֹוִרים  ִלְהיֹות  ה  ִנְזּכֶ ְלַמַען  ֵמת  ְמַאת  ִמּטֻ ְלַטֲהֵרנּו  ְוכּו', 

ַהֲחִמיץ ַהּמַֹח ַחס  ֵהר ְמֹאד ִמּלְ ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות, ְוִנּזָ ַגׁשְ הּו ָחֵמץ ּבְ ֶ ּשׁ ָמִרים ַעל ְיֵדי ֶזה ִמּמַ ְוִנׁשְ

יב  ׁשִ ּנָ ׁשֶ ַעד  ְוכּו',  ָקֶנה"  ת  ַחּיַ ַער  "ּגְ ם  ְלַקּיֵ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְוָזרֹות  ָרעֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ ּבְ לֹום  ְוׁשָ

ְגמּולֹוִהי ָעֵלינּו  ל ּתַ יב ַלה' ּכָ ׁשִ ים ְוכּו' ְוכּו'. ַמה ּנָ ֶות ְלַחּיִ ה ֵמֵחית ְלֵה"א ִמּמָ ֵמָחֵמץ ְלַמּצָ

ם  ֻכּלָ ּבְ ַהּנֹוֲהִגים,  ְצוֹות  ַהּמִ ּוְבָכל  ים  ׁשִ ַהְמֻקּדָ ים  ַמּנִ ַהּזְ ָכל  ּבְ ּוִבְפָרט  ּוִמְצָוה  ִמְצָוה  ָכל  ּבְ ׁשֶ

ָכל ָמקֹום  ל ֶנֶפׁש ָוֶנֶפׁש ּבְ ן ּכָ ה ַהְמַחּיִ ֵאּלֶ ִבים ּכָ ּגָ ָבִרים נֹוָרִאים ְוִנְפָלִאים ְוִנׂשְ ֹמַע ּדְ ָזִכינּו ִלׁשְ

ַהּתֹוָרה  ה ְרָגִלים ּבְ לֹשָׁ ְ ל ַהּשׁ ְכַלל ּכָ ה ּבִ ר ּבֹו ַהְרּבֵ ַדּבֵ ּמְ ַסח ׁשֶ ת ּפֶ ַ גֹון ֵמִעְנַין ְקֻדּשׁ הּוא, ּכְ ׁשֶ

ֶלָך".  ְלַכְלּכְ יִתי  ִצּוִ ָהעְֹרִבים  "ְוֶאת  ּוְבַהּתֹוָרה  א',  ְקעּו  ּתִ ּוְבַהּתֹוָרה  יָנא",  ַסּכִ ּדְ ָרא  "ֵמיׁשְ

ֵמִחּמּוץ  ְזִהירּות  ֵמִעְנַין  ֲחצְֹצרֹות  ּבַ ְתֶחֶלת  ַהּמַ "ל  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  ּבְ ַסח  ִמּפֶ ר  ְמַדּבֵ ֶזה  ַבד  ּוִמּלְ

ע  ְוַאְרּבַ ִרית  ַהּבְ ּקּון  ּתִ הּוא  ׁשֶ ָדה  ַהַהּגָ ְקִריַאת  ֵמִעְנַין  ּקּוִנין"  ּתִ ּוְבַהּתֹוָרה "ט'  ְוכּו',  ַהּמַֹח 
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ִעְנַין  ּבְ ְוֵכן  ְמקֹומֹות,  ה  ַכּמָ ּבְ ְועֹוד  ְלֶפַסח  ֲהָכָנה  ּפּוִרים  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ּוְבַהּתֹוָרה  ְוכּו',  ּכֹוסֹות 

ְכָלל  ָעִמים ּבִ ה ּפְ ּמָ ם ּכַ ּלָ ר ִמּכֻ ּפּור ְוכּו' ְמַדּבֵ ָנה ְויֹום ּכִ ָ בּועֹות ְורֹאׁש ַהּשׁ ת ֻסּכֹות ְוׁשָ ַ ְקֻדּשׁ

ֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו  ים. ַאׁשְ דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ ִקי ּבִ ְמבָֹאר ַלּבָ ָאֵרי ִמְצוֹות ּכַ ׁשְ ּוִבְפָרט, ְוֵכן ּבִ

ַסח,  ַסח קֶֹדם ּפֶ מֹוֲעדֹו ּוִבְזַמּנֹו, ִהְלכֹות ּפֶ ֶהם ּבְ ֶהם ְוַלֲעסֹק ּבָ ה ֵליֵלְך ּבָ ְזּכֶ ּנִ ן ׁשֶ ְוכּו', ִמי ִיּתֵ

ת  ַ ַרְך ַעל ְיֵדי ְקֻדּשׁ ַסח ִלְזּכֹות ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתּבָ ַרְך קֶֹדם ּפֶ יָחֵתנּו ְלָפָניו ִיְתּבָ ְלָפֵרׁש ׂשִ

ָכל  ּבְ ְוֵכן  ַסח,  ִמּפֶ ִרים  ַהְמַדּבְ "ל  ַהּנַ ַהּתֹורֹות  ּבְ ָהְרמּוִזים  ֲעֻמּקֹות  ָהֵעצֹות  ְיֵדי  ְוַעל  ַסח,  ּפֶ

י  ְכּדִ דֹול ִמּנֶ ה ַצַער ּגָ ׁש ִלי ַעּתָ ּיֵ ְפָרט ׁשֶ ַנאי ְלַהֲאִריְך. ּבִ ה ֵאין ּפְ ים. ָיֵתר ִמּזֶ דֹוׁשִ ַהּמֹוֲעִדים ַהּקְ

ה ֵליֵלְך ֶאְצלֹו  ַוי ַוה' ִיְסָעֵדהּו ְמֵהָרה, ַוֲאִני ֻמְכָרח ַעּתָ ּמּוָטל ַעל ֶעֶרׂש ּדְ ְחֶיה ׁשֶ ּיִ י ַנְחָמן ׁשֶ ַרּבִ

ֵלמּות ִחיׁש ַקל  ׁשְ יֵבהּו ְלֵאיָתנֹו ּבִ ֵאהּו ְמֵהָרה. ִויׁשִ רֹו. ָמֵלא ַרֲחִמים ּובֹוֵרא ְרפּואֹות ִיְרּפָ ְלַבּקְ

ְמֵהָרה. ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה.

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

תכא

ְזִריַע תר"ג ם, אֹור ְליֹום ג' ּתַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ֵני ֵביתֹו. ל ּבְ ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ ִני ׁשֶ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ַרב ׁשָ

ֵמֲחַמת  ְרצֹוְנָך  ּכִ ְלָפַני  יָחְתָך  ׂשִ ּתָ  ַרׁשְ ּפֵ ּלֹא  ׁשֶ ַתְבּתָ  ּכָ ר  ַוֲאׁשֶ ַהּיֹום,  י  ְלּתִ ִקּבַ בֹו  ִמְכּתָ
ֵביְתָך  ְהיֹוִתי ּבְ י זֹאת ּבִ ם ָאנִֹכי ָיַדְעּתִ ְך. ֲאָבל ּגַ ֵדִני. ָהֱאֶמת הּוא ּכָ ְתָך ְלַכּבְ ִטְרּדָ

ְרֶצה, ַאְך  ּתִ ֶ ל ַמה ּשׁ ה ּכָ י ַהְרּבֵ ר ִעּמִ ַנאי ְלַדּבֵ ָהָיה ְלָך ּפְ ים ׁשֶ ים ְוִעּתִ ה ְזַמּנִ ּמָ ם, ְוָהָיה ּכַ ׁשָ

ְכַלל  ה ּבִ ָך ַהְרּבֵ ם ִעּמְ י ׁשָ ְרּתִ ּבַ ָבר ּדִ י ּכְ ה ְמִניעֹות. ֲאָבל ְלַדְעּתִ ה ְוַכּמָ ּמָ ֵיׁש ַעל ֶזה עֹוד ּכַ

ְלָהִבין  ּתּוַכל  ּוֵמֶהם  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ֱאֶמת  ְבֵרי  ּדִ ם  ׁשָ י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ

ַמְעּתָ  ׁשָ ּוְכָבר  ה.  ַהְרּבֵ ַהּקֹוְדִמים  ִמים  ּיָ ּבַ ְרנּו  ּבַ ּדִ ָבר  ּכְ ְוַגם  ּוְבֶרֶמז,  ֵפרּוׁש  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ָבִרים  ּדְ

ֵאין  ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ רּות  ִהְתּגָ ַאְך  ה.  ַהְרּבֵ ֶהם  ּבָ נּו  ׁשְ ִחּדַ ׁשֶ ה  ּוַבּמֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְסָפָריו  ּבִ ְוָרִאיָת 

ֶזה  ר ּבָ ר ְלַדּבֵ עֹוֶלה ַעל ַהּכֹל ְוִאי ֶאְפׁשָ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ל ָזֵקן ּדִ ְקָוֵתנּו ַעל ּכֹחֹו ׁשֶ ל ּתִ ֵער. ֲאָבל ּכָ ְלׁשַ

ר ִנְתַוֵעד  ֲאׁשֶ ִנים ּכַ ִנים ֶאל ּפָ ר ּפָ ם עֹוד ָחזֹון ַלּמֹוֵעד ְלַדּבֵ ֵ ֶדה. ְוִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ֵני ַהּשָׂ ַעל ּפְ

ִכינּו  ּזָ ֶ ּשׁ ַמה  ִעם  ֵמָחָדׁש  יֹום  ָכל  ּבְ ָך  ַנְפׁשְ ח  ּמַ ְוׂשַ ֶוֱאַמץ  ֲחַזק  ה  ַעּתָ ּוְלֵעת  ָסמּוְך.  ּבְ ַיַחד 

ע  ִניעֹות ִלּגַ י ִמּגֶֹדל ָהַרַעׁש ְוַהּמְ ִחינֹות ּכִ ָכל ַהּבְ יָלנּו ִמן ַהּתֹוִעים ּבְ ָרָאנּו ִלְכבֹודֹו ְוִהְבּדִ ּבְ ׁשֶ
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ְוֵליָצנּות  דּות  ֵמִהְתַנּגְ ְלנּו  ּצַ ּנִ ׁשֶ ָעֵלינּו  קֹום  ַלּמָ טֹובֹות  ַמֲעלֹות  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ְמִביִנים  נּו  ּבָ

ּנּו  ְלנּו ׁשּום ִחּדּוׁש ִמּמֶ ֶזה ְוכּו' ְולֹא ִקּבַ ד ַעל אֹור ּכָ ֶהם. ִאּלּו ֵקְרָבנּו ֵאָליו ְוִלְבִלי ְלִהְתַנּגֵ ּלָ ׁשֶ

ָאֵתיָנן  ָלא  ִאְלָמֵלא  לֹוַמר  ְצִריִכים  ּנּו  ִמּמֶ ְלנּו  ּבַ ּקִ ׁשֶ יָחה  ְוׂשִ ְוִדּבּור  ִחּדּוׁש  ל  ּכָ ְוַעל  ינּו.  ּיֵ ּדַ

ה ְוכּו' ְוכּו'. ה ְוַכּמָ ּמָ ינּו. ַעל ַאַחת ּכַ ּיֵ א ּדַ ֹמַע ּדָ א ִלׁשְ ְלָעְלָמא ֶאּלָ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

תכב

ֶרְסֶלב. ם, יֹום ג' ַאֲחֵרי י"א ִניָסן תר"ג ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִני ֲחִביִבי ׁשֶ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ַרב ׁשָ

ַרֲחָמיו  ֲעָזרּונּו  ה  ֵהּנָ ה ַעד  ְוִהּנֵ בּוַע זֹאת.  ּוְבׁשָ ֶהָעַבר  בּוַע  ׁשָ ּבְ ם  ּלָ ּכֻ י  ְלּתִ ִקּבַ ֶביָך  ִמְכּתָ
ים  לׁשִ ׁשְ ֶעֶרְך  ּבְ ִאם  י  ּכִ ַסח  ַהּפֶ ַעד  ְלָך  ב  ַחּיָ ִלְהיֹות  ּלֹא  ׁשֶ ּבּוִרי  ּדִ ם  ְתַקּיֵ ּנִ ׁשֶ

ה ֲעָזרּונּו  ר ַעד ֵהּנָ חֹות ִנְפָלאֹות, טֹוב ְלהֹודֹות ַלה' ֲאׁשֶ ּגָ ֵנס ּוְבַהׁשְ ל ָחָדׁש. ְוֶזה ָהָיה ּבְ רּוּבָ

ּלֹא  ׁשֶ ַלה'  יִתי  ִקּוִ ַאְך  ַהַהְלָוָאה.  ִעְנַין  ּבְ אי  ִמּדַ יֹוֵתר  י  ִעּמִ ק  ְמַדְקּדֵ ה  ְוַאּתָ ַרְך  ִיְתּבָ ַרֲחָמיו 

ה ִלְבִלי  ְתִחיל ֵמַעּתָ ל ֶזה אּוַלי ּתַ י ְלָך ּכָ ַתְבּתִ ֶאְצָטֵרְך עֹוד ְלַהְלוֹות ֶאְצְלָך ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ּכָ

ָממֹון  ַלֲחטֹף  ִלְבִלי  ֵהר  ִלּזָ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ָהֱאֶמת  ֵעֶסק.  ׁשּום  ּבְ ְך  ּכָ ל  ּכָ ָבה  ַמֲחׁשָ ַעל  ּבַ ִלְהיֹות 

ִמּכֹחֹו.  יֹוֵתר  דֹוִלים  ּגְ ֲעָסִקים  ּבַ ִלְכנֹס  ּלֹא  ְוׁשֶ חֹוב  ַעל  ּבַ ִלְהיֹות  ְוִלְבִלי  ָלֶזה  ה  ִמּזֶ ֲאֵחִרים 

ל  ֵעֶסק ׁשֶ ְפָרט ּבְ בֹות ְיֵתרֹות ּבִ י ֵכן ַלֲחׁשֹב ַמֲחׁשָ ה. ַאף ַעל ּפִ ה ִנְזָהר ִמּזֶ ה ָלֵאל ַאּתָ ּוְתִהּלָ

בֹות  ֶזה. ֵאין ָראּוי ַלֲחׁשֹב ַמֲחׁשָ דֹול ּכָ ְפָרט ַעל ֵעֶסק ּגָ ל ָחָדׁש. ּבִ ִעים רּוּבָ ים אֹו ַאְרּבָ לׁשִ ׁשְ

ַעְצמֹו  ה ּבְ חֹוָרה ּוְדָאָגה ִמּזֶ ּלֹא ִיְהֶיה ְלָך ׁשּום ָמָרה ׁשְ ָך ׁשֶ י ִמּמְ ּתִ ׁשְ ּקַ ְך, ַאְך ּבִ ל ּכָ ְיֵתרֹות ּכָ

ָלל. י ָעֶליָך ּכְ ִלּבִ י ֵאין ּבְ ֲאִני ּכֹוֵתב ְלָך. ּכִ ׁשֶ

ה יֹוֵדַע  ַאּתָ ה ׁשֶ ּמֶ ְבָך ּבַ ִמְכּתָ ַעְצְמָך ּבְ ַתְבּתָ ּבְ ּכָ ה ׁשֶ ּמֶ ָך ּבַ ַח ַנְפׁשְ ּמֵ ֵהר ְלׂשַ ִני ִהּזָ ה ּבְ ּוֵמַעּתָ
ְוָלנּו ִמְתנֹוֵצץ  ם.  ּלָ ִמּכֻ ְך  ּכָ ל  ּכָ ר  ְוִנְסּתָ ֶנְעָלם  עֹוָלם ְוהּוא  ּבָ ֶזה  ּכָ ִאיר אֹור  ּמֵ ׁשֶ

ָבר ֵריק הּוא ַהֶחֶסד  י לֹא ּדָ לֹום. ּכִ ִדים ָעָליו ַחס ְוׁשָ ִנים ֵאין ָאנּו ִמְתַנּגְ ל ּפָ ַחְסּדֹו. ְוַעל ּכָ ּבְ

ה  ּלָ ָכל יֹום ָויֹום. ּוְכָבר ּגִ ֶזה ּבְ נּו ּבָ ה ִעּמָ ר הּוא עֹוׂשֶ נּו ַוֲאׁשֶ ַרְך ִעּמָ ם ִיְתּבָ ֵ ה ַהּשׁ ָעׂשָ ְפָלא ׁשֶ ַהּנִ
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ה  "ִהּנֵ סּוק  ּפָ ַעל  ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ י  ָהֲאִמּתִ לֹום  ָ ַהּשׁ ִביל  ׁשְ ּבִ ְמִרירּות  ִלְסּבֹל  ַהֶהְכֵרַח  ׁשֶ ָלנּו 

הּוא  י ׁשֶ לֹום ָהֲאִמּתִ ָ ר ַהּשׁ ִלי" ְוכּו'. ְוִעּקַ ַחת ּבְ ַ י ִמּשׁ ְקּתָ ַנְפׁשִ ה ָחׁשַ לֹום ָמר ִלי ָמר ְוַאּתָ ְלׁשָ

יק  ּדִ ת ָהֱאֶמת, אֹור ַהּצַ ֵאין חֹוְלִקים ַעל ְנֻקּדַ ׁשֶ ֶפׁש ָלֶנַצח הּוא ּכְ ְרפּוַאת ַהּגּוף ּוְרפּוַאת ַהּנֶ

ה  ַהְרּבֵ ֶזה  ּבָ ְוֵיׁש  עֹוָלם;  ּבָ לֹום  ה ֵאין ׁשּום ׁשָ ִמּזֶ י חּוץ  ּכִ ָלֶנַצח,  ּבֹו  ָאנּו חֹוִסים  ׁשֶ ָהֱאֶמת 

ְוִאם  ֶזה.  לֹום  ׁשָ ִביל  ׁשְ ּבִ ְמִרירּות  ִלְסּבֹל  ַהֶהְכֵרַח  ן  ּכֵ ְוַעל  ַהְיִריָעה.  ְקַצר  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ר  ְלַדּבֵ

ָרכֹות ְוכּו'  לֹום ּוְרפּוָאה ִויׁשּועֹות ִנְפָלאֹות ְוָכל ַהּבְ ֶפׁש ְוכּו' ֲאָבל ׁשָ ִרירּות נֹוֵגַע ַעד ַהּנֶ ַהּמְ

ן ַהּכֹל. ֶזה ְמַתּקֵ ֵלם ּכָ ִכין ַעל ְיֵדי ִאיׁש ׁשָ ְמׁשָ ַהּנִ

בִֹהים ְוָרִמים  ֵהם ֹמִחין ּגְ ה ׁשֶ ַסח ּוַמּצָ ִריִכין ְלָאְכלֹו ִעם ַהּפֶ ּצְ ִחיַנת ָמרֹור ׁשֶ ְוָכל ֶזה הּוא ּבְ
ַמִים ּוְבָכל  ָ ּשׁ ּבַ ָרֵאל ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ין ִיׂשְ לֹום ּבֵ ים ׁשָ עֹוׂשִ לֹום, ׁשֶ ִחיַנת ׁשָ ם ּבְ ּלָ ּכֻ ְמֹאד ׁשֶ

ָכל  ַרְך ּבְ ה ּומֹוִדיִעין ּוְמַפְרְסִמין ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ ֵרי ַמּטָ ֵרי ַמְעָלה ִעם ּדָ ִרין ּדָ ְ ָהעֹוָלמֹות, ּוְמַקּשׁ

ֶזה  ּבְ ָפִלים ְוַהְירּוִדים ְמֹאד ְמֹאד ׁשֶ ְ ֵהם ֲאַנְחנּו ַהּשׁ ה ׁשֶ ֵרי ַמּטָ ר ַעל ְיֵדי ּדָ ָהעֹוָלמֹות. ְוָהִעּקָ

ְיָקא ַעל ְיֵדי  ה. ְוַעל ָיֵדנּו ּדַ ר ְוָהָארְֹך ַהּזֶ לּות ַהּמַ ּגָ ה ּבַ ִמים ָהֵאּלֶ ַאֲחִרית ַהּיָ ְפָרט ּבְ ָהעֹוָלם, ּבִ

ְיָקא  ֶדר ְוכּו', ַעל ְיֵדי ֶזה ּדַ ִרים ַהּסֵ ה ְוכּו', ּוְמַסּדְ ּצָ רֹור ְוַהּמַ ׁש ַהּמָ ָאנּו אֹוְכִלין ֵזֶכר ְלִמְקּדָ ׁשֶ

ָכל ָהעֹוָלמֹות. ֲאָבל ְצִריִכין ְלָצֵרף ָלֶזה ָמרֹור ֵזֶכר ְל"ַוְיָמְררּו ֶאת  ַרְך ּבְ ה ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ ּלֶ ִנְתּגַ

"ל. י ִאם ַעל ְיֵדי ְמִרירּות ְוכּו' ְוַכּנַ לֹום ּכִ ָ ל ַהּשׁ ר ְלַקּבֵ י ִאי ֶאְפׁשָ יֶהם". ּכִ ַחּיֵ

א,  ּבָ ֶזה  ה  ִהּנֵ ּדֹוִדי  )שיר ב, ה( "קֹול  ֲעֵליֶהם  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ִמים  ַהּיָ ֵהם  ה  ַעּתָ ְוִהּנֵה 
ְמִניעֹות  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ּוְגָבעֹות  ָהִרים  ָבעֹות".  ַהּגְ ַעל  ץ  ְמַקּפֵ ֶהָהִרים  ַעל  ג  ְמַדּלֵ

ָהָרע  ֶצר  ַהּיֵ י  ּכִ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ִהְתָקֵרב  ִמּלְ ֶרְך  ַהּדֶ ֶאת  ִבים  ַעּכְ ּמְ ׁשֶ ְוִסְכסּוִכים  ְוִעּכּוִבים 

דֹוׁש  ה. ְוַהּקָ ֹמר ֵמַעּתָ ַרְך ִיׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ל. ַהּשׁ ְכׁשַ ּנִ מֹו ׁשֶ ל ּכְ ָבר ִנְכׁשַ ּכְ ִנְדֶמה ְלַהר, ּוִבְפָרט ִמי ׁשֶ

ֵהם  ְתֵלנּו, ׁשֶ ה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ּכָ י "ּדֹוֶמה ּדֹוִדי ִלְצִבי" ְוכּו'. ִהּנֵ ם. ּכִ ּלָ ג ַעל ּכֻ רּוְך הּוא ְמַדּלֵ ּבָ

ל  ׁשֶ ה  ְמִחּצָ 'ֲאִפּלּו  ֱאֶמת  ּבֶ ֲאָבל  ֶאָחד.  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ִמּיּות  ׁשְ ַהּגַ ֵמִרּבּוי  ְפִסיִקים  ַהּמַ ִחּצֹות  ַהּמְ

ְתֵלנּו  ַרְך עֹוֵמד ַאַחר ּכָ י הּוא ִיְתּבָ ַמִים'. ּכִ ָ ּשׁ ּבַ ָרֵאל ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ין ִיׂשְ ְרֶזל ֵאיָנּה ַמְפֶסֶקת ּבֵ ּבַ

ִתּקּוֵני זַֹהר,  תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ֵני ֵאל" ּכְ הֹון )מלאכי א, ט( "ַחּלּו ָנא ּפְ ַמר ּבְ ִאּתְ יַח ִמן ַהַחּלֹונֹות ּדְ ּגִ ּוַמׁשְ

רֹוֶצה  ֶזה  ל  ּכָ ַעל  ְוִאם  ְוכּו'.  ָלְך"  קּוִמי  ִלי  ְוָאַמר  ּדֹוִדי  ָעָנה  ְוכּו'  ים  ַהֲחַרּכִ ִמן  "ֵמִציץ 

ן ַהּכֹל. ְוַגם  יק ּוְמַתּקֵ ְמּתִ ּמַ ֶזה ׁשֶ ֵלם ּכָ ָבר ָזִכינּו ְלִהְתָקֵרב ְלָהִאיׁש ׁשָ ר, ּכְ ּבֵ ִרירּות ְלִהְתּגַ ַהּמְ

ַעל  ג  ְלַדּלֵ "ל  ַהּנַ ְדָרָכיו  ּבִ ְוֵליֵלְך  ִמּדֹוָתיו  ּבְ ק  ּבֵ ְלִהְתּדַ ְצִריִכין  ֲאַנְחנּו  ם  ּגַ ׁשֶ ֶרֶמז  ֶזה  ּבָ ֵיׁש 

מֹו  ׁשְ י ָלֶכם ּבִ ְרּתִ ּפַ ּסִ ץ. ּוְכמֹו ׁשֶ ג ּוְלַקּפֵ י ֶזה ָהעֹוָלם ְצִריִכין ַרק ְלַדּלֵ ץ ְוכּו', ּכִ ֶהָהִרים ּוְלַקּפֵ

ְקִפיָצה[. ְוַגם ֶזה לֹא  ִריְנֶגן ]ָעַבר ּבִ ּפְ ׁשְ יר ּגֶ ָאַמר קֶֹדם מֹותֹו ִאיּבֶ יק ׁשֶ ּדִ ַח ַהּצַ ּבֵ ָהָיה ְמׁשַ ַז"ל ׁשֶ
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תקצט ְּתמִמ ֵב ת י סי ז"

דֹול ְיכֹוִלין ַעל  כֹחֹו ַהּגָ י ִאם ַעל ָידֹו ַז"ל. ֲאָבל ּבְ ֶזה ּכִ ן ֵליֵלְך ּבָ ּכֵ ל ׁשֶ ָהִיינּו זֹוִכים ֵליַדע ִמּכָ

ְצוֹות  ה ְוכּו' ְוָכל ַהּמִ ה ַלֲחטֹף ִמְצוֹות ַמּצָ ְך ִנְזּכֶ ג ְוִלְקּפֹץ ַעל ַהּכֹל. ּוְבתֹוְך ּכָ ִנים ְלַדּלֵ ל ּפָ ּכָ

לֹום. י ַאֲחִרית ְלִאיׁש ׁשָ ְקָוה ְלַאֲחִריֵתנּו ּכִ דֹוׁשֹות, ְוֵיׁש ּתִ ַהּקְ

ים סח, יג(  ִהּלִ ת ְוָיִמים טֹוִבים, )ּתְ ּבָ ׁשַ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ָכל יֹום, ִמּכָ ְמַעט ּבְ ד ּכִ ֶרְך ֶזה ְיכֹוִלין ְלַרּקֵ ְוִעם ּדֶ
אר  ִריְנֶגין אּון ּגָ ּפְ יׁשְ "ַמְלֲאֵכי ְצָבאֹות ִיּדֹודּון ִיּדֹודּון". אּון ַטאֶקי ָפאְרט ָהאּפ ָנאר ּגִ

ָבר  ְמָחה, ְוַרק ִלְרקֹוד ְוׁשּום ּדָ ָכל זֹאת ַרק ׂשִ אט ִאיז ִמיט אּוְנז ]ּוְבֱאֶמת ּבְ יר ִגיְטַראְכט, ּגָ ִניט ִאיּבֶ

קּותֹו  ּלְ ָאַמר ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה קֶֹדם ִהְסּתַ ֶ נּו![, ּוְזכֹר ֵהיֵטב ַמה ּשׁ לֹא ַלֲחזֹר ּוְלַהְרֵהר, ֱאלִֹקים ִעּמָ

יי ַפאר ַאייְך ָוואס ָהאט ִאיר צּו ָזאְרִגין ]ַאִני הֹוֵלְך ִלְפֵניֶכם, ָמה ֵיׁש ָלֶכם  דֹוׁש. ַאז ִאיְך ּגֵ ַהּקָ

ם  ּלָ ּכֻ ַלֲהֹפְך  ְיכֹוִלים  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ רֹוִצים  ַוֲאָנָחה  גֹון  ְוַהּיָ חֹוָרה  ׁשְ ָרה  ַהּמָ ׁשֶ ַמה  ְוָכל  ִלְדאֹוג[. 

י ֵכן ֵאיִני  ְך. ַאף ַעל ּפִ ל ּכָ ֲאִני ְמֻקְלָקל ּכָ י ׁשֶ י ַאף ַעל ּפִ "ל. ּכִ ל ַהּנַ ׂשֹון ַעל ְיֵדי ּכָ ְמָחה ּוְלׂשָ ְלׂשִ

ה  ֶזה ְוכּו', "ֵאּלֶ ֶזה ְוִעְרּבּוְבָיא ּכָ ֶזה ְוֵלָצנּות ּכָ ל( ָהָאָדם" ַאֲחֵרי ַמֲחלֶֹקת ּכָ ד ַעל "ֶזה )ּכָ ִמְתַנּגֵ

ם ה'  ׁשֵ ֲעִנּיּות ָעצּום ְוכּו' ַוֲאַנְחנּו ּבְ ה ּבַ ירּות ֻמְפָלג ְוֵאּלֶ ֲעׁשִ ה ּבַ ה ַבּסּוִסים" ֵאּלֶ ָבֶרֶכב ְוֵאּלֶ

ַמר  ַעל  נֹוֵתינּו  ׁשְ ל  ּכָ ָנְדָדה  "ל,  ַהּנַ יׁשּוָעתֹו  ּבִ יׂש  ׂשִ ּתָ ה'  ּבַ ִגיל  ּתָ נּו  ְוַנְפׁשֵ יר.  ַנְזּכִ ֱאלֵֹקינּו 

ה  ם ה' עֹוׂשֶ ׁשֵ ת ָהֱאֶמת ָעְזֵרנּו ּבְ ֶזה ַעל ְנֻקּדַ ֲחלֶֹקת ּכָ ִצּפֹור ִנְמְלָטה" ִמּמַ נּו ּכְ נּו. "ַנְפׁשֵ ַנְפׁשֵ

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ ַמִים ָוָאֶרץ ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ׁשָ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך. ָנָתן ִמּבְ ּדִ

ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְחָמן ֵנרֹו  ה. ּוִבְפָרט ִליִדיִדי ַהּוָ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
י  י ּכִ י ָיַדְעּתִ ִבי ֶזה. ּכִ ן ָלֶהם ִלְקרֹות ִמְכּתָ נּו ַז"ל ְוִתּתֵ ָיִאיר ֶנֶכד ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

ָחג  ֹמַח ּבֶ ל ֶזה, אּוַלי יֹוִציאּו ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ִלׂשְ ֱאֶמת ַעל ּכָ ְפִניִמּיּות ְלָבָבם ֵהם מֹוִדים ּבֶ ּבִ

ָבעֹות  צּו ַעל ַהּגְ גּו ַעל ֶהָהִרים ִויַקּפְ ר ְיַדּלְ ל ֶזה ַעד ֲאׁשֶ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ִעם ּכָ דֹוׁש ַהּבָ ַהּקָ

ָנה, ְלַמַען ִיְזּכּו  ָ תֹות ְוָיִמים טֹוִבים ּוְברֹאׁש ַהּשׁ ּבָ ׁשַ ַעם ּוִבְפָרט ּבְ ָכל ּפַ נּו ַיַחד ּבְ ר ִעּמָ ְלִהְתַחּבֵ

ַנְפׁשֹו ָלֶנַצח. ם ְקׁשּוָרה ּבְ ְהֶיה ַנְפׁשָ ּתִ ׁשֶ

"ל. ָנָתן ַהּנַ
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תכג

ַסח תר"ג. ַרְך, ֶעֶרב ּפֶ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

לֹום  ְוׁשָ ים  ַחּיִ ֲחָלָציו  ּוְליֹוְצֵאי  ּוְלֵביתֹו  ְחֶיה לֹו  ּיִ ׁשֶ ֲחִביִבי  ִני  ּבְ ַלֲאהּוִבי  ְוָכל טּוב  ים  ְוַחּיִ לֹום  ׁשָ

ן ְיִהי ָרצֹון. גּוף ָוֶנֶפׁש ָאֵמן ּכֵ ֵלָמה ּבְ ּוְבִריאּות ַהּגּוף ּוְרפּוָאה ׁשְ

ל  יִתי ְלַקּבֵ י ִקּוִ ּכִ ת ְקִריָאִתי  ְתִחּלַ ַדל ַצֲעִרי ּבִ ּגָ י  ּכִ בֹו. ְוִאם  י ִמְכּתָ ְלּתִ ָעה ִקּבַ ָ ֹזאת ַהּשׁ ּבְ
י הּוא ַיְכִאיב  ַרְך ּכִ ַחְסּדֹו ִיְתּבָ חֹון ּבְ ִבּטָ י ּבְ ְקּתִ י ְוִנְתַחּזַ ׂשֹוָרה טֹוָבה, ַאְך ִנְמַלְכּתִ ּבְ

ִוד ְצִבי  ֵלָמה ְלִבְנָך ּדָ ַלח ְמֵהָרה ְרפּוָאה ׁשְ ִנְפְלאֹות ֲחָסָדיו ִיׁשְ ּבְ י ׁשֶ ַטְחּתִ ְוַיֲחבֹשׁ ְוכּו' ּובֹו ּבָ

ֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף ְוכּו'. ְחֶיה ְרפּוַאת ַהּנֶ ּיִ ׁשֶ

ָבר  ּכְ ֲהלֹא  י  ּכִ ְמָחה.  ְלׂשִ ֶזה  ם  ּגַ ַלֲהֹפְך  ק  ְתַחּזֵ ּתִ ַרק  ְצַטֵער  ּתִ ַאל  ֲחִביִבי  ִני  ּבְ ה  ְוַאּתָ
ל  ְלַקּבֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ְמִרירּות  ְמַעט  ִלְסּבֹל  ַהֶהְכֵרַח  ׁשֶ ְלָך  ִלְכּתֹב  י  ְמּתִ ִהְקּדַ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַאְך  ְוכּו',  ְמִרירּות  ְיֵדי  ַעל  ִאם  י  ּכִ ְוַהּגּוף  ֶפׁש  ַהּנֶ ְרפּוַאת  הּוא  ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ

ִפי ְיָכְלּתֹו.  י ִאם ְמַעט ּכְ וֹו ְוֵאינֹו ׁשֹוֵלַח ְמִרירּות ּכִ ִליְך ַחּטאֹוָתיו ַאַחר ּגַ ְמַרֵחם ְמֹאד ּוַמׁשְ

ִמן  ֵלָמה  ׁשְ ְרפּוָאה  ַלח לֹו  ְוִיׁשְ ִרירּות  ַהּמְ זֹאת  ם  ּגַ ל  ִויַבּטֵ יק  ַיְמּתִ ְוִנְפְלאֹוָתיו  ּוְבַחְסֵדי ה' 

ה ְוַתֲחנּוִנים,  ְתִפּלָ לּויֹות ֶאל ה' ּבִ ֵאת, ַוֲאִני ֵעיַני ּתְ ֶיֶתר ׂשְ ַמִים ְמֵהָרה ְוָיׁשּוב ְלֵאיָתנֹו ּבְ ָ ַהּשׁ

מּועֹות  ׁשְ ֹמַע  ִלׁשְ ַהּמֹוֵעד  ֹחל  יֵמי  ּבִ ְמֵהָרה  ה  ְוֶאְזּכֶ ִיְסָעֵדהּו.  ּיֹון  ּוִמּצִ ִמּקֶֹדׁש  ֶעְזרֹו  ַלח  ִיׁשְ

ּנּו, ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. טֹובֹות ִמּמֶ

י ַעל ְיֵדי ר'  ַלְחּתִ ָ ּשׁ בֹו ׁשֶ י ִמְכּתָ ים ָלנּו ְרפּואֹות ַלּכֹל. ּכִ ָבר ִהְקּדִ ר ּכְ טֹוב ְלהֹודֹות ַלה' ֲאׁשֶ
ֵהִאיר ה' ֵעיַני  ֶ ֶפר ַמה ּשׁ ּסֵ י ּבַ ַתְבּתִ ּכָ ַרְך ׁשֶ ֲעָזַרִני ה' ִיְתּבָ ב ׁשֶ ּבֵ ִוד, ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְסּתַ ּדָ

נּו ַהּנֹוָרא ֵזֶכר  כַֹח ּוְזכּות ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ י ּבְ ַטְחּתִ י ה'. ּובֹו ּבָ דֹוִלים ַמֲעׂשֵ ַסח, ּגְ ִעְנַין ּפֶ ּבְ

דֹוׁש  ַחג ַהּקָ ֹמַח ּבַ ְך ְלטֹוָבה. ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמֹאד ִלׂשְ ַהּכֹל ִיְתַהּפֵ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ׁשֶ ַצּדִ

י ִעם ה'  ל ְיׁשּועֹות, ּכִ ע ּכֹוסֹות ׁשֶ ל ָהַאְרּבַ ֵלב טֹוב ֵייְנָך ׁשֶ ֵתה ּבְ ֶדר. ּוׁשְ ְפָרט ַעל ַהּסֵ ה ּבִ ַהּזֶ

ַהּכֹל  ׁשֶ ְלַהֲאִמין  ְצִריִכין  ֲאָבל  ְדָרָכיו,  ְגבּו  ׂשָ ְמאֹוד  ּוְמאֹוד  ְפדּות.  ִעּמֹו  ה  ְוַהְרּבֵ ַהֶחֶסד 

ִמי  ַעל  ָלנּו  ֵיׁש  ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ׁשֶ ּוִבְפָרט  ְלעֹוָלם.  ִנְפָסִקים  ֵאיָנם  ַוֲחָסָדיו  טּובֹו  י  ּכִ ְלטֹוָבה 

ִלּבֹו ַז"ל. ְוהּוא יֹוֵדַע  ם ּבְ ה ִנְרׁשָ ם ַאּתָ י ּגַ ָאֵתי. ְוַתֲאִמין ּכִ ין ּוְבָעְלָמא ּדְ ָעְלָמא ּדֵ ֵמְך ּבְ ְלִהּסָ

ק  ְוִתְתַחּזֵ ֵאָליו.  ל  ּלֵ ְוִהְתּפַ ה'  ּבַ ַטח  ּבְ ָלֶנַצח.  ִויׁשּוָעְתָך  ְרפּואֹוֶתיָך  ּבִ ְועֹוֵסק  ַמְכאֹוֶביָך 

הּוא ְרפּוָאה ְלָכל  ְמָחה ׁשֶ ׂשִ ק יֹוֵתר ּבְ ְיָקא ְלִהְתַחּזֵ ה ָצִריְך ּדַ ה ַאּתָ י ַעּתָ ְמַחת ָהֶרֶגל, ּכִ ׂשִ ּבְ

ֵליל  יר ִיְהֶיה ָלֶכם ּכְ ִ ֱאַמר ָעָליו "ַהּשׁ ּנֶ ה ׁשֶ דֹוׁש ַהּזֶ ָחג ַהּקָ ְפָרט ּבֶ ּכֹות ּוְלָכל ַהחֹוַלַאת, ּבִ ַהּמַ
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ל  ּכָ ָאז  ְתעֹוְרִרין  ּנִ ׁשֶ ַסח  ּפֶ ל  ׁשֶ ה  ַהּזֶ ְיָלה  ַהּלַ ְוכּו',  ּמּוִרים"  ׁשִ "ֵליל  הּוא  ׁשֶ ַחג"  ׁש  ִהְתַקּדֵ

ן  ָרֵאל ָאֵמן ּכֵ גּוף ָוֶנֶפׁש ָלֶכם ְוָלנּו ּוְלָכל ִיׂשְ ל ָהְרפּואֹות ּבְ ֶהם ּכָ ּמֵ יר ׁשֶ ָרה ִמיֵני ִנּגּון ָוׁשִ ָהֲעׂשָ

ת קֶֹדׁש ֵאין ְלַהֲאִריְך. ּבַ ַסח ְוׁשַ ִניַסת ּפֶ ת ּכְ ְיִהי ָרצֹון. ּוִמּגֶֹדל ִטְרּדַ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

תכד

ֶרְסֶלב. ם, יֹום ד' י"א ִלְסִפיַרת ָהעֶֹמר תר"ג ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְפָלג ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ֶאְפַרִים ֵנרֹו  ִני ַהּמֻ ִתיק ָהַרּבָ י ַהּוָ ַנְפׁשִ ים ּוְבָרָכה ִליִדיִדי ּכְ לֹום ְוַחּיִ ַרב ׁשָ

ר ְוָכבֹוד ְוָכל טּוב ָלֶנַצח ָאֵמן. לֹום ְועֹשֶׁ ים ְוׁשָ ָיִאיר לֹו ּוְלֵביתֹו ּוְליֹוְצֵאי ֲחָלָציו ַחּיִ

ַסח ֶהָעַבר.  ֹחל ַהּמֹוֵעד ּפֶ י ְלָנכֹון ּבְ ְלּתִ ל סּוג ִקּבַ ה רּוּבַ ָ ִרים ַוֲחִמּשׁ ְך ֶעׂשְ ְבָך ִעם ַהּסַ ִמְכּתָ
ֶזה,  ּכָ ים  ָהַרּבִ ְזכּות  ִמְצָוה  ִלְדַבר  ים  ֲעׂשִ ְוַהּמַ ים  ָהעֹוׂשִ ל  ׁשֶ ָפֳעָלם  ה'  ם  ּלֵ ְיׁשַ

ְיַבּלּו  ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות.  ַגׁשְ ּבְ ִיְפנּו  ר  ָכל ֲאׁשֶ ּבְ ֵלָמה ֵמֵאת ה' ְלַהְצִליָחם  ם ׁשְ ְרּתָ ּכֻ ִהי ַמׂשְ ַוּתְ

נַֹעם ה' ָלֶנַצח ָאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון. ִעיִמים ַעד ִיְזּכּו ַלֲחזֹות ּבְ ּנְ ֵניֶהם ּבַ י ּוׁשְ ּטֹוב ָהֲאִמּתִ ְיֵמיֶהם ּבַ

לֹום ּוְכָבר ָעְברּו  ׁשָ ם ּבְ ְמָחה ְקָצת ְוָעַבְרנּו ַהּיָ לֹום ּוְבׂשִ ׁשָ ַסח ּבְ ָבר ָעְברּו ְיֵמי ַהּפֶ ְוִהּנֵה ּכְ
בּועֹות  ָ י ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם. ִויֵמי ַהּשׁ ִ ּשׁ ִ ַנת תר"ג ָלֶאֶלף ַהּשׁ ְ ִפיָרה ִמּשׁ י"א ְיֵמי ַהּסְ

ָראּוי  ָנה ּכָ ַכּוָ ה ִלְסּפֹר ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ּבְ ה ֵמַעּתָ ְזּכֶ ּנִ ן ׁשֶ ים ָלבֹוא. ִמי ִיּתֵ ְמׁשִ ים ְמַמׁשְ דֹוׁשִ ַהּקְ

ְרָאה  ְלַהּיִ ה  ִנְזּכֶ ַעד  ֲהָמֵתנּו  ּוִמּזֻ ְמָאֵתנּו  ִמּטֻ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ַעְצֵמנּו  ְלַטֵהר  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ

י  ֵנינּו ְלִבְלּתִ ְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל ּפָ ם ְלַבֲעבּור ּתִ ן ּתֹוָרה. ִויֻקּיַ ל ַמּתַ דֹול ׁשֶ ְוָהֵאיָמה ְוַהּמֹוָרא ַהּגָ

ָלל. ֶנֱחָטא עֹוד ּכְ

ם ַעל  ֵ בֹוא ְלֹפה ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ּתָ ים ׁשֶ י ָאנּו ְמַצּפִ ְפָרט ּכִ ָבר ּבִ ׁש ּדָ ֵעת ֵאין ְלַחּדֵ ְוִהּנֵה ּכָ
ָבר ִנְגַמר ָהֵעֶסק  ּכְ י ְלָך ׁשֶ ַתְבּתִ רּוץ. ּוְכָבר ּכָ ִלי ּתֵ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ּבְ בּועֹות ַהּבָ ׁשָ

לֹום. ְוַאף  ׁשָ י ַנְחָמן ְלֵביתֹו ּבְ בֹוא ַרּבִ ּיָ ָכל יֹום ׁשֶ ה ּבְ דֹול. ַוֲאִני ְמַקּוֶ ַעל חֹוב ּגָ נּו ַאְך ֲאִני ּבַ ּלָ ׁשֶ

ְקָצת  ָטׁש  ְמֻטׁשְ ְוהּוא  ְלֻדְגָמא  ָעֶלה  ֲחִצי  ָלֶכם  לַֹח  ִלׁשְ ַהּטֹוב  ם  ִמּכֶ ֶאְמַנע  ֵכן לֹא  י  ּפִ ַעל 

ֶעְזַרת  ר ּבְ ָלאָכה ָיֶפה ּוְמֻהּדָ י ֵכן ַהּמְ ין ּבֹו. ֲאָבל ַאף ַעל ּפִ ְמׁשִ ַמׁשְ ּמְ ַדִים ׁשֶ ּמּוׁש ַהּיָ ְ ֵמִרּבּוי ִמּשׁ

ן  ְצָטְרכּו ִלּתֵ ֶכם ּתִ ּלְ ֵלמּות. ַאְך ּכֻ ׁשְ ָרִכים ּבִ לּו ַהּכְ ַקּבְ ָקרֹוב ּתְ ּבְ יִתי ַלה' ׁשֶ ַרְך ְוִקּוִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
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ֶסף ְלַהֲעִמיָדם  ל ּכֶ ים רּוּבַ לֹשִׁ ְ ַעד ֵמָאה יֹוֵתר ִמּשׁ ן ּבְ י ֲאִני ֻמְכָרח ִלּתֵ ֲעָדם. ּכִ עֹוד ָמעֹות ּבַ

ֶסף.  ל ּכֶ ִרים רּוּבַ ָאה ֶעׂשְ ב ֲעַדִין יֹוֵתר ִמּמֵ ֲאִני ַחּיָ ֶ ַבד ַמה ּשׁ י ִלְלוֹות ִמּלְ ְלֹפה ְוֵאין ִלי עֹוד ִמּמִ

ֵעֶסק ֶזה  ּתּוַכל ְלַהֲחִזיק אֹוִתי ּבְ ֶ ל ַמה ּשׁ ה ּכָ ֲעׂשֶ אי ּתַ ַוּדַ ּבְ ָך ׁשֶ ַאְך ַלה' ַהְיׁשּוָעה. ּוֻמְבְטַחִני ּבְ

ה  ּוִבְפָרט ַעּתָ ה ְמֹאד.  הֹוָצָאִתי ְמֻרּבָ ַפְרָנָסִתי ׁשֶ ּבְ ְוַגם ְלַהֲחִזיֵקִני  ַעל חֹוב.  ּבַ ּלֹא ֶאְהֶיה  ׁשֶ

ְרֶאה ְלָהִביא ִלי ָמעֹות ְמַעט אֹו  ן ּתִ ה ָלֵאל. ַעל ּכֵ ִהּלָ ְחֶיה ּתְ ּיִ ִני ׁשֶ ּדּוְך ִעם ּבְ יִתי ׁשִ ָעׂשִ ׁשֶ

ַעְדָך. ְרָנָסִתי. ַוה' ִיְגֹמר ּבַ ה ֵהן ַעל ָהֵעֶסק ֵהן ַעל ּפַ ַהְרּבֵ

ֲעָדם.  יר ּבַ ֱאֶמת ָלֶנַצח ּוַמְעּתִ ְבֵרי אֹוֲהָבם ּבֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

תכה

ִפיָרה תר"ג אּוַמאן. ים ַלּסְ לׁשִ ַהר ׁשְ ם, יֹום ו' ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִגיד ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ַאְבָרָהם  ִתיק ַהּנָ ִני ַהּוָ י ָהַרּבָ ַנְפׁשִ לֹום ּוְבָרָכה ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ְיִדיִדי ּכְ ַרב ׁשָ

ְחיּו. ּיִ ֵני ֵביָתם ׁשֶ ל ּבְ יֶלי ִעם ּכָ ִגיד ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ַאּבֶ ִני ַהּנָ ְחֶיה. ְוִליִדיִדי ָהַרּבָ ּיִ ער ׁשֶ ּבֶ

י  יֹום ג' ּוְבַדְעּתִ בּוַע ֶהָעְבָרה ּבְ ׁשָ לֹום ְלֹפה אּוַמאן ּבְ ׁשָ אִתי ּבְ י ּבָ ַנאי ְלַהֲאִריְך. ּוְדעּו ּכִ ֵאין ּפְ
ה  ם ִלְקִהּלָ ֵ ע ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ְוָאז ֶאּסַ עֶֹמר ַהּבָ ב ּפֹה ַעד ַל"ג ּבָ ְלִהְתַעּכֵ

ה  ַרְך יֹוִליֵכִני. ְוִהּנֵ ם ִיְתּבָ ֵ ם ְלֵביִתי ַהּשׁ ָ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ּוִמּשׁ ת ַהּבָ ּבָ ִליק ַעל ׁשַ ה ֶטעּפְ ְקדֹוׁשָ

אִתי  ן ּבָ דֹוׁש, ַעל ּכֵ ּיּון ַהּקָ ִמיד ַעל ַהּצִ ר ּתָ ַלק ַהּנֵ ֶמן ְולֹא ּדָ ֶ ָלה ַהּשׁ ּכָ בֹוִאי ְלֹפה ָמָצאִתי ׁשֶ ּבְ

י ִאיִציק ֵנרֹו  ִני ַרּבִ לַֹח ְלַיד ּבְ ַעְצְמֶכם אֹו ִלׁשְ בֹואּו ּבְ ֶמן ִאם ּתָ ְראּו ְלָהִביא ׁשֶ ּתִ ְלהֹוִדיֲעֶכם ׁשֶ

הּוא  י  ּכִ לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ִמיד  ּתָ ר  ַהּנֵ ל  ּטֵ ִיְתּבַ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֶמן  ׁשֶ ַעל  ָמעֹות  ין  ְלטּוְלְטׁשִ ָיִאיר 

ֲהָקָפה  ּבַ ח  ִלּקַ י  ֻהְכַרְחּתִ ה  ַעּתָ ּוְלֵעת  דֹוׁש.  ַהּקָ ּבּוץ  ַהּקִ ּוְלָכל  ְוָלנּו  יִנים ָלֶכם  ַהּדִ ַקת  ַהְמּתָ

ּנּו, ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. קּו. ְוִיְראּו ְלַבל ְיׁשַ בֹואּו ּוְתַסּלְ ּתָ ֶמן ַעד ׁשֶ ׁשֶ

ה ִליׁשּוַעת  דֹול, ַוֲאִני ְמַצּפֶ ַעל חֹוב ּגָ ֲאִני ּבַ ה ׁשֶ י ָלֶכם ַהְרּבֵ ָבר הֹוַדְעּתִ ְואֹודֹות ִעְסֵקנּו ּכְ
ּתּוְכלּו,  ֶ ִפי ַמה ּשׁ ְראּו ְלָהִביא ִלי ָמעֹות ּכְ ּתִ לֹום ׁשֶ יַאְתֶכם ְלׁשָ ָכל ֵעת ְוַעל ּבִ ה' ּבְ

י ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר ְוֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ִיְהֶיה ַעל  א ֲעַדִין ַרּבִ ה לֹא ּבָ ה. ּוְלֵעת ַעּתָ ַוה' ַהּטֹוב ַיֲעׂשֶ

י  ְסּפִ ֶפר ִלּקּוֵטי ֵעצֹות. ּוֶבֱאֶמת ּכָ ַהּסֵ ם ּבְ ֲעסֹק ׁשָ ּיַ בּועֹות, ּוֵמֲחַמת ִעּכּובֹו ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ ׁשָ

לֹום, ְוֵאיִני  א ָעַלי עֹוד חֹובֹות ַחס ְוׁשָ ה ָעַלי ְמֹאד ִלּשָׂ ֵצא ָלאֹור, ַאְך ָקׁשֶ ּיֵ ָחָזק ְמֹאד ְמֹאד ׁשֶ

א  בּועֹות ַהּבָ ָ בֹואּו ִלְבֶרְסֶלב ַעל ַחג ַהּשׁ ּיָ ׁשֶ ם ּכְ ֵ י. ְוִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ַנְפׁשִ ית ֵעצֹות ּבְ יֹוֵדַע ָלׁשִ
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אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ֶהם  ּבָ ּוֻמְבְטַחִני  קּום.  ּתָ ִהיא  ה'  ַוֲעַצת  ר  ְנַדּבֵ ִנים  ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ְלטֹוָבה,  ָעֵלינּו 

בּועֹות  ָ ְפָרט הֹוָצאֹות ַחג ַהּשׁ ְרָנָסִתי. ּבִ ָכל ּכָֹחם, ְוַגם ְלצֶֹרְך ּפַ לּו ְלטֹוַבת ָהֵעֶסק ּבְ ּדְ ּתַ ִיׁשְ

ִיְהיּו  ְוֵהם  ל טּוב,  ּכָ יַע  ּפִ ְוַיׁשְ ְיַרֵחם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַרב.  ְלַסְך  ָהעֹוֶלה  ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ

י ִעְסֵקנּו הּוא ְזכּות  ֲעֹמד ָלֶהם. ּכִ ל ְזכּות ַעל ָיָדם, ְוִצְדָקָתם ּתַ לּוִחים ִלְדַבר ִמְצָוה ִויֻגְלּגַ ׁשְ

ֵעִני  ְלַסּיְ ְצִריִכין  ַאְך  ִיְמָצֶאּנּו.  ִמי  ָעֹמק  ָעֹמק  ְמֹאד,  ְמֹאד  ְוָעצּום  דֹול  ּגָ ְלדֹורֹות  ים  ָהַרּבִ

ה, ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ה ַהְרּבֵ ֵקִני ַהְרּבֵ ּוְלַחּזְ

ָכל ֵעת. ה ִליׁשּוָעה ּבְ ֱאֶמת ָלֶנַצח ַהְמַצּפֶ ְבֵרי אֹוַהְבֶכם ּבֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

תכו

ָרֵאל תר"ג. ֵני ִיׂשְ ר ּבְ ת קֶֹדׁש מ"א ְלִמְסּפַ ּבַ ם, יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִני ׁשֶ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ל טֹוב, ְיִהי  ן ָזָכר ְלַמּזָ ָעְבָרה ּבֵ ְיָלה ַהּזֹאת ׁשֶ ּלַ י ִהיא ֲאחֹוְתָך ִתְחֶיה ָיְלָדה ּבַ ּתִ ל טֹוב. ּבִ ַמּזָ
ל  ּכָ ָכל ַמה ׁשֶ ֵלָמה ּבְ ְמָחה ְוִליׁשּוָעה ׁשְ ׂשֹון ּוְלׂשִ ל טֹוב ְלׂשָ נּו ְלַמּזָ ְהֶיה ְלֻכּלָ ּיִ ָרצֹון ׁשֶ

ן ְיִהי ָרצֹון. ע, ָאֵמן ּכֵ ׁשַ ֶאָחד ָצִריְך ְלִהּוָ

ה ְלָהִכין ַעְצֵמנּו  ִנים ֵמַעּתָ ל ּפָ ה ַעל ּכָ ְזּכֶ ּנִ נּו ׁשֶ ּלָ ה אֹוִתי ְואֹותֹו ְוֶאת ּכֻ ַרְך ְיַזּכֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
ִים נֹוַכח  ּמַ נּו ּכַ ּפְֹך ִלּבֵ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ִלׁשְ דֹוׁש ַהּבָ בּועֹות ַהּקָ ָ ָראּוי ַעל ַחג ַהּשׁ ּכָ

דֹוִלים  ּגְ ְוַרֲחִמים  ְוַדק,  דֹול  ּגָ ֶכל  ׂשֵ הּוא  ׁשֶ בּועֹות  ׁשָ ת  ַ ֻדּשׁ ִמּקְ ָאנּו ְרחֹוִקים  ה  ּמָ ּכַ ֵני ה',  ּפְ

ל  ּכָ ה ָלׂשּום  ִנים ֵמַעּתָ ּפָ ל  ּכָ ה ַעל  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֵיָעֵתר ָלנּו  ים ְמֹאד. אּוַלי  ַרּבִ ּוְפׁשּוִטים, ַרֲחִמים 

ָכל  ָכל יֹום ֵמָחָדׁש ּבְ ֱאֶמת ּבְ ַרְך ּבֶ נּו ּוְרצֹוֵננּו ְוִתְקָוֵתנּו ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתּבָ ׁשּוָקֵתנּו ְוָכְסּפֵ ּתְ

ָכל  ָכל יֹום ּבְ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ם ֶאת ַהּשׁ ָ ׁש ִמּשׁ ל ֶאָחד, ְיַבּקֵ עֹוֵבר ַעל ּכָ הּוא. ְוֵאיְך ׁשֶ ָמקֹום ׁשֶ

י ַהּכֹל  לֹום. ּכִ ְסֵלנּו ַחס ְוׁשָ ים ָזָהב ּכִ ִאְתָאֵבד. ְולֹא ָנׂשִ י ֵלית ְרעּוָתא ָטָבא ּדְ הּוא, ּכִ ָמקֹום ׁשֶ

ָהָרצֹון  ר הּוא  ְוָהִעּקָ ְוכּו',  ֶוה  ׁשָ ּבְ ָיָמיו  ה  ְיַבּלֶ ָלאו,  ין  ּבֵ ָממֹון  ְלָהָאָדם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ּוֵבין  ֶהֶבל. 

ִדְבֵרי ּתֹוָרְתָך ּוְבִמְצֹוֶתיָך  ּבְ ַמח  ְוִנׂשְ בּועֹות  ל ׁשָ ְמָחה ׁשֶ נּו ְלַהּשִׂ ְיַזּכֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּטֹוב. ְוַהּשׁ

ינּו ְוכּו'. י ַרק ֵהם ַחּיֵ ְלעֹוָלם ָוֶעד, ּכִ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך, ָנָתן ִמּבְ ּדִ
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תכז

ַרְך, יֹום ד' ָנׂשֹא תר"ג. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

לֹום ְמֵהָרה.  בֹוא ְיִדיֵדנּו ְלׁשָ ּיָ ה ִליׁשּוַעת ה' ׁשֶ ה. ַוֲאִני עֹוֵמד ּוְמַצּפֶ י ַעּתָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
בֹוא  ּיָ ׁשֶ ַעד  ָבר  ּדָ ַלֲעׂשֹות  ה  ַעּתָ ָיכֹול  ֵאינֹו  ָיִאיר  ֵנרֹו  ָרֵאל  ִיׂשְ י  ַרּבִ ִויִדיֵדנּו 

ֵני  ְ יַע ְמֵהָרה. ַהּשׁ ִליַח, ּוַבַעל ַהְיׁשּועֹות יֹוׁשִ ָ ק ַלּשׁ "ל. ָהֶאָחד ָזהּוב ִסּלֵ לֹום ְיִדיֵדינּו ַהּנַ ׁשָ ּבְ

ת קֶֹדׁש, ְוָאַמר,  ּבַ ִוד, ַאְך ֵאינֹו רֹוֶצה ִלְנסַֹע ְלֵביתֹו ַעד ַאַחר ׁשַ י ּדָ ָנפֹות ָמָצא ַרּבִ ע ּכְ ַאְרּבַ

ְך, ַאְך  ל ּכָ יֶֹקר ּכָ רֹוֶצה ָהִאיׁש ּבְ ֵעיֵנינּו, ׁשֶ ם ִנְפָלאֹות הּוא ּבְ ם. ּגַ ָלֵחם לֹו ַעל ְיֵדי ֻמְקּדָ ׁשְ ּיִ ׁשֶ

ָיִאיר,  ֵנרֹו  ָרֵאל,  ִיׂשְ י  ַרּבִ ַאְך  "ל.  ּנַ ּכַ ְיִדיֵדנּו  בֹוא  ּיָ ׁשֶ ָבר, ַעד  ּדָ ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  ֵאינֹו  ֶזה  לֹא  ּבְ

ְמָצא  ּתִ ָכל ֵעת ׁשֶ ֶזה ּבְ ה ְוַתֲחקֹר ּבָ ֲעׂשֶ ַמֲעֵננּו ּתַ ּלְ ֶזה, ׁשֶ ָך, ְוַגם ָאנִֹכי ְמָזֶרְזָך ּבָ ׁש ֵמִאּתְ ְמַבּקֵ

ן ִאי  ּוַמּתָ א  ּשָׂ ָמר ַהּמַ ּגְ דֹול. ַאְך  ּגָ טּוַח  ּבָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְוַגם  ָפחֹות,  ּבְ ִיְמָצא  ֶזה, אּוַלי  ּבָ סֹוֲחִרים 

ִוד, ֵנרֹו ָיִאיר, ְלַחְדִרי ְוהֹוִדיַע  י ּדָ ה ִנְכָנס ַרּבִ "ל. ַעּתָ לֹום ְוַכּנַ ׁשָ יַאת ְיִדיֵדנּו ּבְ ר ַעד ּבִ ֶאְפׁשָ

ר ְלַהֲאִריְך. ִחיצּות ִאי ֶאְפׁשָ ָתב ֶזה. ּוִמּגֶֹדל ַהּנְ ָנפֹות ְלַיד מֹוֵסר ּכְ ֵני ד' ּכְ ְ ַסר ַהּשׁ ּמָ ִלי, ׁשֶ

ְיֵתרֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ ֲחׁשֹב  ּתַ ְולֹא  ְדַאג  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְקָך  ִויַחּזֶ ֲחָך  ּמַ ְיׂשַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ
ם  ֵ ְלַהּשׁ ְוִכּסּוִפין  ּוְרצֹונֹות  ה  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ַהּיֹום  ה  ַבּלֶ ּתְ ַרק  ָלל.  ּכְ ְוִחיצֹוִנּיֹות 

ִכינּו ַלֲחטֹף טֹוב  ּזָ ֶ ִכינּו ְלַמה ּשׁ ּזָ ה ׁשֶ ּמֶ ְמָחה ּבַ ׂשִ ק ּבְ ֱאמּוָנה ּוְלִהְתַחּזֵ ן ּבֶ א ּוַמּתָ ַרְך, ּוְבַמּשָׂ ִיְתּבָ

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ ת ָהֱאֶמת ְוכּו', ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ֻקּדַ ְוכּו'. ְוֵליַדע ִמּנְ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך, ָנָתן ִמּבְ ּדִ

תכח

ַהֲעלְֹתָך. ת קֶֹדׁש ּבְ ּבַ ם, יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

א ֵנרֹו ָיִאיר ְוִעם  ִתיק ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ַאּבָ ִגיד ַהּוָ ִני ַהּנָ י ָהַרּבָ ַנְפׁשִ לֹום ַלֲאהּוִבי ְיִדיִדי ּכְ ַרב ׁשָ

ְחיּו. ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ּכָ

ְמָחה  ָך ֶאל ָהֱאֶמת, ְוָהָיה ִלי ְלׂשִ ׁשּוָקְתָך ְוַתְבֵעַרת ִלּבְ ְבָך, ְוָרִאיִתי עֶֹצם ּתְ י ִמְכּתָ ְלּתִ ִקּבַ
ַעל  ְוַצַער,  ְוכּו',  ְלַחְצרֹות ה'  ְכָסף  ַהּנִ ָך  ִלּבְ ָרִאיִתי טּוב  ר  ֲאׁשֶ ְמָחה  ׂשִ ָוַצַער. 

י ֵכן  ׁשּוָקְתָך ַהּטֹוָבה. ְוַאף ַעל ּפִ ַמּלאֹות ּתְ ב ִמּלְ ר ְמִניעֹות ַהּמַֹח ְוַהּלֵ ִניעֹות, ְוָהִעּקָ ִרּבּוי ַהּמְ
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ִמים  ַהּיָ ל  ּכָ ֶזה  ְלָבְבָך  ְוָהָיה  ן  ִיּתֵ ִמי  ְמֹאד.  ְיָקִרים  ן  ּכֵ ם  ּגַ ַהּטֹוִבים  ּסּוִפים  ְוַהּכִ ׁשּוָקה  ַהּתְ

ְלַמּלאֹות  ֵעת  ָכל  ּבְ ה  ְזּכֶ ּתִ ֲעֵדי  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּוְלתֹוָרתֹו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ּתֹוֵקק  ּוְלִהׁשְ ִלְכסֹף 

ֹאד הֹוֶמה ָעַלי  . ּוַמה ּמְ ר ְלָכְך נֹוַצְרּתָ ֱאֶמת ֲאׁשֶ ֶחְפְצָך ּוְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ַלֲעׂשֹות ְרצֹון קֹוְנָך ּבֶ

דֹוׁש ֶהָעַבר. ְוִאם ִיְרֶצה  בּועֹות ַהּקָ ָ ַחג ַהּשׁ ּבְ נּו ַיַחד  ְהֶיה ִעּמָ ּתִ ָזִכיָת ׁשֶ ר לֹא  י ַעל ֲאׁשֶ ִלּבִ

דֹוָלה. ַחְסּדֹו ִויׁשּוָעתֹו ַהּגְ ה ּבְ ר ִמּזֶ ר ִנְתַוֵעד ַיַחד ְנַדּבֵ ֲאׁשֶ ם ּכַ ֵ ַהּשׁ

ּתּוַכל, ּוִבְפָרט  ֶ ִפי ַמה ּשׁ ָנה ּכְ ַכּוָ ה ּבְ ָכל יֹום ַלֲחטֹף ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ה ֲחַזק ַוֲחַזק ּבְ ְלֵעת ַעּתָ
ִפּלֹות  ַהּתְ לֹוַמר  ֵהן  ִפּלֹות.  ּתְ ֵמַהּתֹורֹות  ְוַלֲעׂשֹות  ַרְך  ִיְתּבָ ְלָפָניו  יָחְתָך  ׂשִ ְלָפֵרׁש 

ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִמּתֹוָרתֹו  ַהּנֹוְבִעים  ִלְפֵניֶכם  ָרם  ְלַסּדְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעָזָרנּו  ָבר  ּכְ ׁשֶ

ִפי ַמה  ִפּלֹות ֵמַהּתֹורֹות ּכְ ַעְצמֹו ּתְ ּלֹא ָהיּו ִמימֹות עֹוָלם, ֵהן ַלֲעׂשֹות ּבְ ים ִנְפָלִאים ׁשֶ ִחּדּוׁשִ

ָלל. ר ְלַהֲאִריְך ּכְ יַע ְוִאי ֶאְפׁשָ ת קֶֹדׁש ַמּגִ ּבַ ת ׁשַ ַ ָכל ֵעת. ּוְקֻדּשׁ עֹוֵבר ָעֶליָך ּבְ ֶ ּשׁ

ער  י ַאְבָרָהם ּבֶ ַרּבִ י ִליִדיֵדנּו  ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ ֶרת  ם ָהִאּגֶ ּגַ ְלָפֶניָך  ה  ְוִהּנֵ ֱאֶמת ָלֶנַצח.  ּבֶ ְבֵרי אֹוַהְבָך  ּדִ

לֹוֵמנּו  י ׁשְ עּוִרים ַאְנׁשֵ ֵני ַהּנְ ָאר ּבְ ְבָך ֶזה. ְוֵכן ׁשְ ְחֶיה. ְוִתְרֶאה ִלְקרֹותֹו, ְוַגם הּוא ִיְקָרא ִמְכּתָ ּיִ ׁשֶ

ֱאָמִרים  ָבֵרינּו ַהּנֶ ם ּדְ ימּו ֵלב ְלַקּיֵ ְמעּו ְוִיְלְמדּו ְלֵהיִטיב, ְוָיׂשִ ם ִיׁשְ ּלָ ְבֵרי ֱאֶמת, ּכֻ ֹמַע ּדִ ַהֲחֵפִצים ִלׁשְ

ַעיֵני ַהְיׁשּוָעה. ֱאֶמת ְוָתִמים ַהּנֹוְבִעים ִמּמְ ּבֶ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

תכט

ֶרְסֶלב. ַלח תר"ג ּבְ ם, יֹום ב' ׁשְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחיּו. ּיִ ים ְוָכל טּוב לֹו ּוְלֵביתֹו ּוְליֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ לֹום ְוַחּיִ ְחֶיה ׁשָ ּיִ ִני ֲחִביִבי ׁשֶ ַלֲאהּוִבי ּבְ

ַער  ַהּצַ ַעל  ְמָחה  ַהּשִׂ י  ְלּתִ ְוִהְגּדַ ֵהיֵטב.  ּוְקִריִתיו  ֶהָעְבָרה,  בּוַע  ׁשָ ּבְ י  ְלּתִ ִקּבַ בֹו  ִמְכּתָ
תֹוְך  ה ּבְ ּמָ ָרה ֶזה ּכַ ֵאבֹו ְוַצֲעָקתֹו ַהּמָ עֶֹצם ּכְ ְראֹוִתי ּבְ בֹו, ּבִ ִמְכּתָ ּבְ בֹון ׁשֶ ְוָהִעּצָ

ל ֵמָרחֹוק  ּבֵ ּקִ יֵבי ַטַעם ׁשֶ ְבָעה ְמׁשִ ׁשִ יב ַנְפׁשֹו ּבְ ה ֶאת ַעְצמֹו ּוֵמׁשִ ְמעֹוף ְמצּוָקתֹו הּוא ְמַחּיֶ

ַחל  ֵמַהּנַ ַהּנֹוְבִעים  ְבָעַתִים  ׁשִ ק  ְמֻזּקָ ְטהֹורֹות  ֲאָמרֹות  ה'  ִאְמרֹות  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָבִרים  ֵמַהּדְ

ל  ּכָ ְוֶנָחמֹות  ֶנָחָמְתָך  ְוזֹאת  ְבָעְנִיי,  ֶנָחָמִתי  זֹאת  ה,  ּדָ ַהּמִ ִהיא  ְוָכְך  ָחְכָמה.  ְמקֹור  נֹוֵבַע 

ָכל  ְפָרִטּיּות ּבְ ל ָהָאָדם ּבִ ה ִעם ּכָ ֲעׂשֶ ּנַ ה ַמה ׁשֶ ְדמּו, ַנֲעׂשָ ּקָ ָכל ּדֹור ָודֹור ׁשֶ ם ּבְ י ּגַ ָרֵאל. ּכִ ִיׂשְ

ָעַלי  "ַרע  יז(  )ב,  קֶֹהֶלת  ּבְ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ לֹֹמה  ׁשְ ָצַעק  ֶזה  ְוַעל  יו.  ַחּיָ ִמיֵמי  ָויֹום  יֹום 

ַחת  ה ּתַ ֲעׂשֶ ּנַ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ַעק ְמֹאד ַעל ַהּמַ ּצָ ה ׁשֶ ֶמׁש". ְוֵכן ַהְרּבֵ ָ ַחת ַהּשׁ ה ּתַ ֲעׂשָ ה ַהּנַ ֲעׂשֶ ַהּמַ
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ים  ְוָהֲעֻקּמִ ָהָרִעים  ְוָהַרְעיֹוִנים  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ֵהם  ׁשֶ ְוכּו',  ָהַרְעיֹון רּוַח  ּוִבְפָרט ַעל  ֶמׁש.  ֶ ַהּשׁ

ָעַבר ֵאין ָאנּו  ֶ י ְסַחְרַחר" ְוכּו'. ּוַמה ּשׁ ים לח, יא( "ִלּבִ ִהּלִ ִחיַנת )ּתְ ֵהם ּבְ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ִבים ּבְ ַהְמַסּבְ

ְך,  ל ּכָ לּות ּכָ ָהָיה, ּוֵמֲחַמת ֶזה ִמְתָאֵרְך ַהּגָ ֶ ם ָאז ָהָיה ַמה ּשׁ ּגַ יֹוְדִעים ַרק ְמִביִנים ֵמָרחֹוק ׁשֶ

ה ָעֵלינּו ָנַפל חֹוַבת ַהּיֹום. י ַעּתָ ה, ּכִ ּדֹור ַהּזֶ ה ּבַ ְבנּו ְלַאְרֵצנּו. ּוִבְפָרט ַעּתָ ַוֲעַדִין לֹא ׁשַ

ָפִרים  ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל ּוְבָכל ַהּסְ בָֹאר ּבְ ּמְ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ֶזה ׁשֶ ה ּבָ ְרנּו ַהְרּבֵ ּבַ ָבר ּדִ ר ּכְ ְוַכֲאׁשֶ
י ִאם  ל ָהעֹוָלמֹות, לֹא ֶנֱאַמר ּכִ לּוִיים ּכָ ֶזה ָהעֹוָלם ּתְ ּבְ ָהָאָדם ׁשֶ ּבְ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ַהּקְ

ּקּוֵני ָהעֹוָלמֹות  ּתִ ל  ּכָ ה  ַעּתָ ן  ּכֵ ְוַעל  ָודֹור.  ּדֹור  ָכל  ּבְ ֶזה ָהעֹוָלם  ּבְ ים  ַהַחּיִ ֵני ָהָאָדם  ּבְ ַעל 

ֵני ָהֲאָדָמה.  ר עֹוֶדּנּו ַחי ַעל ּפְ י ּוְבָך ּוְבָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֲאׁשֶ לּוי ּבִ לֹום ַהּכֹל ּתָ ּוְלֵהֶפְך ַחס ְוׁשָ

ִתיב. י" ּכְ ִתים ָחְפׁשִ ִתים ְיַהְללּו ָיּה", ּוַב"ּמֵ י "לֹא ַהּמֵ ּכִ

ָכל יֹום ָויֹום ְוִכְמַעט  ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ּבְ ְך ּבְ ל ּכָ ְך ּכָ ל ּכָ ֶרה ּכָ ְתּגָ ּמִ ֶרה ִמי ׁשֶ ן ִמְתּגָ ְוַעל ּכֵ
ת ֶאל ַהּקֶֹדׁש  ִסילּוָתם ְוָלֶגׁשֶ ּתֹוְקִקים ָלֵצאת ִמּכְ ַהֲחֵפִצים ּוִמׁשְ ָעה, ּוִבְפָרט ּבְ ָכל ׁשָ ּבְ

ל ָהעֹוָלם  יַח ּכָ ּנִ ּמַ ה ְמקֹומֹות ׁשֶ ַכּמָ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל ּבְ מֹו ׁשֶ ֶהם; ּכְ רּותֹו ַרק ּבָ ל ִהְתּגָ ּכָ ׁשֶ

ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים,  א ּבְ ֶרה ֶאּלָ ָרֵאל ְוֵאינֹו ִמְתּגָ ל ִיׂשְ יַח ּכָ ָרֵאל, ּוַמּנִ ִיׂשְ א ּבְ ֶרה ֶאּלָ ְוֵאינֹו ִמְתּגָ

ת ָהֱאֶמת. ִאיר ְנֻקּדַ ּמֵ ָמקֹום ׁשֶ ִאים ְלִהְתָקֵרב ּבְ עּוִרים ַהּבָ ְלִמיִדים ּוְבֵני ַהּנְ ֵהם ַהּתַ ׁשֶ

ים  ִהְקּדִ ָפׁשֹות ֲחלּוׁשֹות ְמֹאד, ְולּוֵלי ה' ֶעְזָרָתה ָלנּו ׁשֶ ְלָחָמה ְמֹאד, ְוַהּנְ ֵבָדה ַהּמִ ֲאָבל ּכְ
ה, ּוֵמְרָמָזיו  דֹוׁשָ נּו ֵליַדע ֵמאֹור ּתֹוָרתֹו ַהּקְ ר ֵהיִטיב ִעּמָ ל ַהּטּוב ֲאׁשֶ נּו ּכָ ְלָהִאיר ּבָ

ּכֹחֹו  ם  ּלָ ּכֻ ְוַעל  ַטַעם.  יֵבי  ְמׁשִ ְבָעה  ׁשִ ְטהֹורֹות,  ֲאָמרֹות  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ

יט אֹויף ַמיין ּכַֹח(. לּוֵלא  ֵען ַעל ּכֹחֹו, )ּדּוּפִ ָ ֵפרּוׁש ְלִהּשׁ ָאַמר ּבְ ֵאינֹו ִנְפָסק ְלעֹוָלם ׁשֶ דֹול ׁשֶ ַהּגָ

ָעי" ְוכּו'. ּוְכִתיב  ֲעׁשֻ ים קיט, צב( לּוֵלי ּתֹוָרְתָך ׁשַ ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ ָעְנֵינּו ּוְכמֹו ׁשֶ ָבר ָאַבְדנּו ּבְ ל זֹאת ּכְ ּכָ

ִלינֹק  ִכינּו,  ּזָ ֶ ּשׁ ְלַמה  ָזִכינּו  ָבר  ּכְ ׁשֶ ְוַאֲחֵרי  ְתִני".  ִחּיָ ִאְמָרְתָך  י  ּכִ ְבָעְנִיי  ֶנָחָמִתי  "זֹאת  )שם, נ( 

ַרֲחָמיו ֲאִני  ּבְ מּור ְוכּו', ַעד ׁשֶ ִתי ּגָ יַמת ּפֶ יַבת ָנֶפׁש ּוַמְחּכִ ׁשִ ת ְנִעיַמת ּתֹוָרתֹו ַהּמְ ֵמאֹור ֲאִמּתַ

ְמעּו  ִנׁשְ ּלֹא  ׁשֶ נֹוָראֹות  יר  ַמְזּכִ ה  ַאּתָ ׁשֶ ַצֲעָקְתָך,  ְמִריַרת  תֹוְך  ּבְ ְבָך  ִמְכּתָ ּבְ ִלְראֹות  זֹוֶכה 

ֲאִפּלּו  ים  ַהִחּצִ ל  ּכָ ְלהֹוִציא  כֹול  ּיָ ׁשֶ ֵקן  ַהּזָ ל  ׁשֶ ַהּכַֹח  ּבְ ַעְצְמָך  ה  ְמַחּיֶ ה  ַאּתָ ֶ ּשׁ ַמה  ֵמעֹוָלם, 

ָך  ְבּתְ ַמֲחׁשַ ה ָצִריְך ְלָצֵרף ּבְ ַאּתָ ָרה ִמיֵני ְנִגיָנה ְוכּו'. ְוׁשֶ ל ָהֲעׂשָ ְזְרקּו ְוכּו', ּוְבכַֹח ּכָ ּנִ ְלַאַחר ׁשֶ

עֹו ְוָכל ֶחְפצֹו  ל ִיׁשְ י ֶזה ּכָ י, ּכִ ה ָחָפְצּתִ ֵאּלֶ ָך ְוכּו'. ֵהן ּבְ יֵבי ַטַעם ְלַהֲחיֹות ַנְפׁשְ ל ִמיֵני ְמׁשִ ּכָ

ֶהם ִמּתֹוְך עֶֹמק  ּבֹור, ְלַהֲחיֹות ַעְצמֹו ּבָ ד ּגִ ים ִמּיַ ִחּצִ ב ּכְ ְנסּו ֶאל ַהּלֵ ים ִיּכָ דֹוׁשִ ָבָריו ַהּקְ ּדְ ׁשֶ

ְמָחה. ׂשֹון ּוְלׂשִ גֹון ַוֲאָנָחה ְלׂשָ ְך ֲאֵפָלה, ַלֲהֹפְך ַהּיָ ַהֹחשֶׁ
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ִמיט ַעְצְמָך  דֹוׁשֹות ְלַהׁשְ ַדְרֵכי ֲעצֹוָתיו ַהּקְ ר ּבְ ּבֵ ָכל יֹום ְלִהְתּגַ ִני. ְוַתְתִחיל ּבְ ֲחַזק ַוֲחַזק ּבְ
ָבָריו ֱאֶמת ָוֶצֶדק  י ֵכן ּדְ י ַאף ַעל ּפִ לֹות ּוֵמַרְעיֹוִנים ָרִעים. ּכִ בֹוֶתיָך ַהְמֻבְלּבָ ְחׁשְ ִמּמַ

ְרצֹונֹו,  ּכִ ְלַהּטֹוָתּה  ָהָאָדם  ַיד  ּבְ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ְוׁשֶ ַיַחד,  בֹות  ַמֲחׁשָ ֵני  ׁשְ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ

ִפים  ֻטּנָ קֹומֹות ַהּמְ ַוֲאִפּלּו ִאם ִלְפָעִמים ִהיא נֹוָטה ּופֹוַרַחת ּובֹוַרַחת ִלְמקֹומֹות ָרִעים, ַלּמְ

ּתֹוְפִסין ַהּסּוס  מֹו ׁשֶ ְרצֹונֹו ֶאל ַהֵהֶפְך ּכְ ַיד ָהָאָדם ְלַהּטֹוָתּה ּכִ י ֵכן ּבְ ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ַאף ַעל ּפִ

ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ ה. ַרק ׁשֶ ה ַהְרּבֵ ל ֶזה ַהְרּבֵ ּכָ ָבר הֹוִעיל ְלָך  ּכְ ׁשֶ ְוַתֲאִמין  ַאְפָסר ְוכּו'. ְוֵתַדע  ּבְ

ֶנְגּדֹו  דֹול ּכְ ן ּגָ ן ָצִריְך ָהָאָדם ִלְהיֹות ַעְקׁשָ דֹול ְמֹאד, ַעל ּכֵ ן ּגָ י הּוא ַעְקׁשָ ֶרה ֲעַדִין, ּכִ ִמְתּגָ

ר  ּבֵ ְתּגַ ּמִ ַעם ׁשֶ ל ּפַ י ֵכן ּכָ הּוא ַאף ַעל ּפִ מֹו ׁשֶ ֲאִפּלּו ִאם הּוא ּכְ ר ְלַהֲאִמין ׁשֶ ה. ְוָהִעּקָ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

ה, ֲאָבל  ֶזה ַהְרּבֵ ְרנּו ּבָ ּבַ ַרְך ְוכּו'. ּוְכָבר ּדִ ם ִיְתּבָ ֵ "ל ֶזה ָיָקר ְמֹאד ֵאֶצל ַהּשׁ ּנַ ְבּתֹו ּכַ ַעל ַמֲחׁשַ

ֶרה,  ְתּגָ ּמִ מֹו ׁשֶ ֶרה ֲעַדִין ּכְ ל זֹאת, ְוחֹוֵתר ּוִמְתּגָ ֶלְך ָזֵקן ּוְכִסיל ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ּכָ ַהּמֶ ֵמַאַחר ׁשֶ

ר ְלַהֲאִמין ֵמָחָדׁש  ּבֵ ה, ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהְתּגַ ֵאּלֶ ִנים ּכָ טּוִתים ְיׁשָ ִאּלּו הּוא מֹוִדיַע ֵמָחָדׁש ׁשְ ּכְ

ְלַדְעּתֹו  ִמיָעם  ְלַהׁשְ ֶפׁש  ַהּנֶ ֶאת  ין  ַהְמַחּיִ ָבִרים  ַהּדְ ּוְבָכל  דֹוׁשֹות,  ַהּקְ ָהֵעצֹות  ְבֵרי  ּדִ ָכל  ּבְ

ֶעְזֵרנּו  ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ י ַהּשׁ ָכל ֵעת. ּוִבְפָרט ּכִ ים ּבְ ׁשִ י ֵהם ִמְתַחּדְ ֵעיֶניָך ּכִ ֵמָחָדׁש. ְוַאל ַיְזִקינּו ּבְ

ם  ּגַ ַעם, ַעד ׁשֶ ָכל ּפַ ים ּבְ ַרְך. ְוָאנּו רֹוִאים ֲחָסִדים ֲחָדׁשִ ִנְפְלאֹוָתיו ִיְתּבָ ה ּבְ ֶהם ַהְרּבֵ ׁש ּבָ ְלַחּדֵ

לֹות  י ֵעיֵנינּו ּכָ י ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר. ְוִאם ּכִ ְגַמר ַעל ְיֵדי ַרּבִ ּנִ ַחְסּדֹו ַמה ׁשֶ ָנה ַהּזֹאת ִנְגָמר ּבְ ָ ּשׁ ּבַ

ה ִליׁשּוַעת  ה ַעּתָ בֹוא ְמֵהָרה, ַוֲאִני עֹוֵמד ּוְמַצּפֶ ּיָ ְקָוה ׁשֶ בֹוא ְמֵהָרה, ַלה' ַהְיׁשּוָעה ְוַהּתִ ּיָ ׁשֶ

ַרְך. ְוֵאין  ַחְסּדֹו ִיְתּבָ ַגע, ְוִיְהֶיה ַהּכֹל ַעל ָנכֹון ּבְ ִלי ּפֶ לֹום ּבְ ׁשָ בֹוא ְמֵהָרה ּבְ ּיָ ָכל ֶרַגע ׁשֶ ה' ּבְ

ַמִים. ָ ּשׁ ּבַ י ִאם ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ֵען ּכִ ָ ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר  ה, ּוִבְפָרט ִליִדיִדי ַהּוָ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

נּו ַז"ל. ֶנֶכד ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

ה. ַאְך ַאף ַעל  דֹול ִמּזֶ אי ָהָיה ִלי ַנַחת ּגָ יֹום ו', ּוְבַוּדַ י ּבְ ְלּתִ ַכי ִקּבַ י ָמְרּדְ ל ַרּבִ ב ׁשֶ ְכּתָ ם ַהּמִ ּגַ
אי לֹא ִיּטֹשׁ ה'  ַרְך ּוְבַוּדַ ם ִיְתּבָ ֵ ם אֹותֹו ַיֲעזֹר ַהּשׁ ּגַ ַרְך, ׁשֶ ַחְסּדֹו ִיְתּבָ טּוַח ּבְ י ֵכן ֲאִני ּבָ ּפִ

ִרירּות  ַהּמְ יר  ַמְזּכִ הּוא  ְזיֹונֹוָתיו,  ּוִמּבִ ְרָנָסתֹו  ִמּפַ ַצֲערֹו  ִרירּות  ִמּמְ בֹו  ִמְכּתָ ּוְבסֹוף  אֹותֹו. 

י  א ַעל ְיֵדי ֶזה ָאַמְרּתִ ַרּבָ לּו ַרֲחָמָנא ִלְצַלן. ֲאָבל ַאּדְ בֹוָתיו. ְוָצרֹות ֶאל ָצרֹות ֻהְכּפְ ְחׁשְ ִמּמַ

ִהי  ַוּתְ ְך,  ּכָ ל  ּכָ ּבֹו  ִרין  ִמְתּגָ ֲעַדִין  ׁשֶ רֹוִאין  ׁשֶ ֵמַאַחר  י  ּכִ ְלטֹוָבה.  ַהּכֹל  ַלֲהֹפְך  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ

ַעל  אי ּפָ ָבר ֵריק הּוא, ּוְבַוּדַ י לֹא ּדָ ה ְצִריִכין ְלָהִבין ּוְלַהֲאִמין ּכִ ִנים ְוָאחֹור, ִמּזֶ ְלָחָמה ּפָ ַהּמִ
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ל  ְך. ֲאָבל ּכֹחֹו ׁשֶ ל ּכָ ִרין ּבֹו ּכָ ִביל ֶזה ִמְתּגָ ת ָהֱאֶמת ּוִבׁשְ ִהְתָקֵרב ֶאל ְנֻקּדַ ה ׁשֶ ּמֶ ה ּבַ ַהְרּבֵ

ִמים  ל ַהּקָ ם ֶאת ּכָ יל ּגַ ּפִ אי ַיְכִניַע ְוַיׁשְ ה עֹוֶלה ַעל ַהּכֹל. ַוה' ִאיׁש ִמְלָחָמה, ּוְבַוּדַ ָ ְקֻדּשׁ ָזֵקן ּדִ

ל  ֵניֶהם ְלַבּזֹות ֶאת ּכָ עֹוָלם עֹוֵבר. ְועֹוד ֵהם ַמֲחִציִפים ּפְ ֲחִליִפים עֹוָלם עֹוֵמד ּבְ ָעָליו ַהּמַ

ֶחְלֵקנּו ְוכּו'. ּוְכָבר  ָכה ִלְהיֹות ּבְ ּזָ ֹמַח ַעל ֶזה ׁשֶ ד ְוִלׂשְ תֹו ַהּטֹוָבה. ְוָראּוי לֹו ְלַרּקֵ ַחּיּותֹו ּוְנֻקּדָ

ים  ה, ֲאָבל אֹותֹו ֵהם ְמַבּזִ ֵבי ְקָרנֹות ְוַחְלָפִנים ֵיׁש ְקָטטֹות ַהְרּבֵ ָאר יֹוׁשְ ין ׁשְ ם ּבֵ ּגַ ָידּוַע ׁשֶ

אי לֹא  ַוּדַ י ּבְ אלָֹהיו, ּכִ ֵען ּבֵ ָ ם ה' ְוִיּשׁ ׁשֵ ל ַחּיּותֹו. ִיְבַטח ּבְ ה ּכָ ּזֶ ׁש לֹו ׁשֶ ּיֵ דֹול ׁשֶ בֹוד ַהּגָ ַהּכָ ּבְ

ים ִלּבֹו ֵהיֵטב  ה ְוָיׂשִ ב ַהּזֶ ְכּתָ ְך ְלטֹוָבה, ְוַגם הּוא ִיְקָרא ֵהיֵטב ַהּמִ ַיֲעזֹב אֹותֹו ְוַהּכֹל ִיְתַהּפֵ

ר ִלְהיֹות  ָנתֹו. ְוָהִעּקָ ר ֵיעֹור ִמׁשְ ִאיׁש ֲאׁשֶ ּכְ ַעם  ָכל ּפַ ּבְ ְוִיְתעֹוֵרר ֵמָחָדׁש  ה.  ָבִרים ָהֵאּלֶ ַלּדְ

ָיגֹון  ִמיֵני  ל  ּכָ ְוַלֲהֹפְך  ּכֹחֹו,  ָכל  ּבְ ָהַעְצבּות  ִמן  ְוִלְברַֹח  ָבה,  ֲחׁשָ ּמַ ּבַ ם  ּגַ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ְוַאל  ב  ׁשֵ

ד  ְהיֹות ִמְתַנּגֵ ָכה ְלִהָנֵצל ִמּלִ ּזָ "ל, ׁשֶ ַעְצָמן ַהּנַ ְזיֹונֹות ּבְ ר ַעל ְיֵדי ַהּבִ ְמָחה. ְוָהִעּקָ ַוֲאָנָחה ְלׂשִ

ַעל ֶעֶצם ַחּיּותֹו ָלֶנַצח.

תל

ִליק. ַרְך, יֹום ב' ַמְסֵעי תר"ג לפ"ק ֶטעּפְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ל יֹוְצֵאי  ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ ְפָלא מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִתיק ַהּמֻ ִני ֲחִביִבי ַהּוָ ּבְ ים ַלֲאהּוִבי  ְוַחּיִ לֹום  ׁשָ

ְחיּו. ּיִ ֲחָלָציו ׁשֶ

ָתב ֶזה, ּוְקָראִתיו ֵהיֵטב,  ִליַח מֹוֵסר ּכְ ָ ִליק ַעל ְיֵדי ַהּשׁ י ַהּיֹום ּפֹה ֶטעּפְ ְלּתִ בֹו ִקּבַ ִמְכּתָ
ָך  ּלְ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ל ִעְנַין ִסּפּור ַהּמַ י ּכָ יָת. ּכִ ּמִ ר ּדִ ֲאׁשֶ ְך ּכַ ל ּכָ י ַמְרִעיד ּכָ ְולֹא ָעַמְדּתִ

ִרים. ְוַגם ָעַלי ָעַבר  ׁשֵ ָרֵאל ּכְ ה ַנְפׁשֹות ִיׂשְ ּמָ ֶזה ְוָכֶזה ָעַבר ַעל ּכַ י ּכָ ָלל, ּכִ ֵאינֹו ָחָדׁש ֶאְצִלי ּכְ

ה  ִמּזֶ רּוִעים  ּגְ ׁשֶ ה  ַהְרּבֵ ֵיׁש  ֲאָבל  ה.  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ַעל  ה  ְוָכֵאּלֶ ה  ֵאּלֶ ּכָ ה עֹוֵבר  ַעּתָ ְוַגם  יֹוֵתר, 

י 'ָיָפה ְצָעָקה  דֹוָלה ּכִ ָעָקה ַמֲעָלה ּגְ ָלל. ְוִאם ָאְמָנם ַהּצְ ה, ְוַגם ֵאיָנם צֹוֲעִקים ּכְ ה ַהְרּבֵ ַהְרּבֵ

ל ָאָדם ַאל ִיְמַנע ֶאת ַעְצמֹו ִמן  ארֹו ׁשֶ ַחת ַעל ַצּוָ ה ֻמּנַ ָלָאָדם' ְוכּו' )ר"ה טז.(. ַו'ֲאִפּלּו ֶחֶרב ַחּדָ

ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  דֹוׁש  ַהּקָ ִהְזִהיָרנּו ֲאְדמֹו"ר ַז"ל אֹור  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּוִבְפָרט  )ברכות י.(.  ָהַרֲחִמים' 

ֶקת  חֹוָרה ְוַעְצבּות ִויגֹונֹות, ִהיא ַמּזֶ ָעָקה ְלָמָרה ׁשְ ַער ְוַהּצְ ּנֹוֶטה ַהּצַ ׁשֶ ל ֶזה ּכְ ִלְבָרָכה. ִעם ּכָ

ִחיַנת  ֵהם ּבְ יק ְמֹאד ְלֵאּלּו ַהְיָצִרין ָרִעים ׁשֶ ַעְצבּות ַמּזִ ָאַמר ֲאְדמֹו"ר ַז"ל ׁשֶ יֹוֵתר. ּוְכמֹו ׁשֶ

ּדֹוֲחִקין ַעְצָמן ִלְדחֹות  ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ם ׁשֶ ה ְמקֹומֹות(, ּומּוָבא ׁשָ ִסיָמן ע"ב ּוְבַכּמָ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ׁש, )ּכְ טּות ַמּמָ רּוַח ׁשְ

ְבּתֹו ַלֲאחֹוָריו ְוִלְבִלי  ִרין יֹוֵתר. ּוְצִריִכין ַרק ִלְבִלי ַלֲחזֹר ַמֲחׁשַ ּבְ בֹות ֵאּלּו, ֵהם ִמְתּגַ ֲחׁשָ ַהּמַ

י ְצִריִכין ִלְבִלי ִלְפֹחד  ים, ּכִ רֹוֲעׁשִ מֹו ׁשֶ ים ּכְ ָלל, ַאף ִאם ּבֹוֲעִרים ְורֹוֲעׁשִ יט ֲעֵליֶהם ּכְ ְלַהּבִ
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ֲעׂשֹות ֹאֶנס ַרֲחָמָנא  ה ִסּבּוִבים, ַמה ּלַ ַכּמָ ִבין ּבְ י ֵכן ֵהם ְמַסּבְ ָלל.  ְוִאם ַאף ַעל ּפִ ֵמֶהם ּכְ

ִנים  ׁשָ ג'  ֶזה  חֹוָלה  ּתֹו  ִאׁשְ ׁשֶ ְלָפַני  ְוָקַבל  ְלָפַני  ֶאָחד  ן  ּכֵ ם  ּגַ ָעַמד  ֶאְתמֹול  ּוְביֹום  ְטֵרּה.  ּפַ

ַצר,  ִלי  ָצָרְתָך  ּוְבָכל  ה  ְקַטּנָ ֵאיָנּה  ָרְתָך  ּצָ ׁשֶ ָהֱאֶמת  ה.  ַהְרּבֵ ִנְמָצִאים  ְוֵכן  ִלְצַלן,  ַרֲחָמָנא 

ֵהר ְמֹאד  י. ֲאָבל ְצִריִכין ִלּזָ ָך ּוֵמִאּתִ ַרְך ֵמִאּתְ ם ִיְתּבָ ֵ ה ְלַהּשׁ ה ְוַתֲחנּוִנים ַהְרּבֵ ִפּלָ ּוְצִריִכין ּתְ

ר ִעם ְלָבבֹו  ל ֲאׁשֶ יָחתֹו ְוֶאת ּכָ ָעה ְלָפֵרׁש ׂשִ ִהְזִהיָרנּו הּוא ַז"ל, ְלַיֵחד ׁשָ ֶרְך ׁשֶ ּדֶ ְמֹאד ֵליֵלְך ּבַ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ י רֹב ַיַעְזֵרהּו ַהּשׁ ֲעׂשֹות, ַעל ּפִ ר ַמה ּלַ ַרְך. ְוִאם ֵאינֹו ָיכֹול ְלַדּבֵ יַח ְלָפָניו ִיְתּבָ ָיׂשִ

ר ְמֹאד ִלְהיֹות  ּבֵ ְהֶיה ָצִריְך ְלִהְתּגַ ּיִ יָחתֹו. ֲאָבל ֵאיְך ׁשֶ ַאֲחָריו ְלָפֵרׁש ׂשִ ּלְ ּיֹום ׁשֶ ְך אֹו ּבַ ַאַחר ּכָ

ן.  א ּוַמּתָ ה ְוֵעֶסק ַהּתֹוָרה ְוכּו' ּוְבֵעֶסק ַמּשָׂ ְתִפּלָ ְמָחה, ּוְלַבּלֹות ַהּיֹום ְקָצת ּבִ ׂשִ ל ַהּיֹום ּבְ ּכָ

ְוֶדֶרְך  תֹוָרה  ּבְ ַהּיֹום  ְלַבּלֹות  ה  ּמֶ ּבַ ְלָך  ְוֵיׁש  ֲעָסִקים,  ה  ּמָ ּכַ ְלָך  ֵיׁש  ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ׁשֶ ּוִבְפָרט 

יט  ּבִ ָלל. ְוַאל ּתַ ל ַלֲאחֹוָריו ּכְ ּכֵ ר ִלְבִלי ְלִהְסּתַ ַחת ָעוֹון. ְוָהִעּקָ ּכַ ֵניֶהם ְמׁשַ ִגיַעת ׁשְ ּיְ ֶאֶרץ. ׁשֶ

עֹוָלם  ה ּבָ ֲעׂשֶ ָלל ַמה ּנַ י ֵאיְנָך יֹוֵדַע ּכְ אי, ּכִ ַער יֹוֵתר ִמּדַ ְך ַאַחר ַהּצַ ׁשֵ ַאֲחֶריָך ְוִלְבִלי ְלִהּמָ

ְצִריִכין  ְוַהּכֹל  ָויֹום.  ּוְבָכל יֹום  ָכל ָאָדם  ּבְ ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ִעים  ּוְרׁשָ ּוֵבינֹוִנים  יִקים  ַצּדִ ִעם 

ִדים ָעָליו,  ּנּו ְוֵאין ָאנּו ִמְתַנּגְ ָאנּו יֹוְדִעים ִמּמֶ ֵרינּו ׁשֶ י ְוכּו'. ַאׁשְ א ְלָהַרֲחָמן ָהֲאִמּתִ ְלָמֵרי ִחיַטּיָ

ם  ּגַ ְקָוה ׁשֶ ָנה, ְוַלה' ַהּתִ ָ ִצים ַיַחד ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ְדָרָכיו ְוָאנּו ִמְתַקּבְ ְוָאנּו חֹוְתִרים ָלֶלֶכת ּבִ

ָנה  ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ְוֵכן ּבְ ים ַהּבָ דֹוׁשִ ָנה ַהּקְ ָ יֵמי רֹאׁש ַהּשׁ ְהֶיה ִנְמֶנה ּבִ ה ּתִ ַאּתָ

ָעְנֵיינּו. יָך. ְוֶזה ֶנָחָמֵתנּו ּבְ ל ְיֵמי ַחּיֶ ּכָ

ֵמֲחַמת  ִתיָבה  ַהּכְ ְמֶלאֶכת  ה  ַעּתָ ָעַלי  ְוָכֵבד  ה  ָקׁשֶ ַאְך  ּבּור,  ַהּדִ ְלַהְרִחיב  ְרצֹוִני  ְוִהּנֵה 
י ֵכן ְמַעט  ה, ַאף ַעל ּפִ ַרְך ַהְרּבֵ ם ִיְתּבָ ֵ ָבר ֲעָזַרִני ַהּשׁ ָלעֹות. ִאם ָאְמָנם ּכְ ּצְ ֵאִבי ּבַ ּכְ

ִלְכּתֹב  ַעְצִמי  י  ָטַרְחּתִ ּוֵמַאֲהָבְתָך  ִתיָבה,  ַהּכְ ִמן  ה  ַהְרּבֵ ֲעַדִין מֹוֵנַע  א  ִנְתַרּפֵ ּלֹא  ׁשֶ ֵאב  ַהּכְ

ְוַלה'  ַרְך,  ִיְתּבָ ִויׁשּוָעתֹו  ַחְסּדֹו  ּבְ ְלָך עֹוד  ֶאְכּתֹב  ם ֵמאּוַמאן  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ְוִאם  ה.  ֵאּלֶ ָבַרי  ּדְ

י ָהָאָדם ָצִריְך  ּקּון. ּכִ ִביל ּתִ ׁשְ י ַהּכֹל ּבִ ְך ְלטֹוָבה ּכִ ן ַהּכֹל ְמֵהָרה ְוִיְתַהּפֵ ּקֵ ְתּתַ ּיִ ַהְיׁשּוָעה ׁשֶ

ר  ה. ְוָהִעּקָ ָבִרים ֶנְעָלִמים ַהְרּבֵ ֶזה ּדְ ֶהם ְוכּו', ְוֵיׁש ּבָ ֵאּלּו ְלִהְצָטֵרף ּבָ ָכל ְמקֹומֹות ּכָ ַלֲעבֹר ּבְ

ֶזה.  יק ְיסֹוד עֹוָלם ּכָ ֶזה ַצּדִ ׁש ָלנּו ְיסֹוד מּוָסד ּכָ ּיֵ ֵרינּו ׁשֶ ׁש לֹו ַעּמּוד ָחָזק ֶלֱאֹחז ּבֹו, ַאׁשְ ּיֵ ִמי ׁשֶ

א ָלֶנַצח. ֶזה ּוַבּבָ אי ּבָ ַוּדַ ֵננּו ּבְ הּוא ְיַתּקְ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
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תלא

ם יֹום ה' ֶעֶרב רֹאׁש ֹחֶדׁש ְמַנֵחם ָאב תר"ג אּוַמאן. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ה ָלֵאל.  ִהּלָ לֹום ּתְ ׁשָ אִתי ְלֹפה ּבְ ִליַח. ּוְביֹום ג' ּבָ ָ י ְלָך ַעל ְיֵדי ַהּשׁ ְבּתִ ִליק ֵהׁשַ עּפְ ִמּטֶ
ח  ּקַ ל ָחָדׁש ֵמֶהם ּתִ ִרים רּוּבָ י ׁשֹוֵאל ֵנרֹו ָיִאיר, ַסְך ֶעׂשְ י ְלַרּבִ ה ָמַסְרּתִ ְוִהּנֵ

ה  ָ ּשׁ ֵלם ְלֵפָרעֹון. ְוׁשִ ַקּבְ ה ּתְ ֵהם ְמעֹות ָהֵעֶסק, ְוַאּתָ ל ָחָדׁש, ְוִתְרׁשֹם ׁשֶ ה רּוּבָ ָ ְלַעְצְמָך ֲחִמּשׁ

ת  ִלְקִהּלַ ּכֹוֵתב  ׁשֶ ּתֹוָרה,  ֶפר  ַהּסֵ ַעל  ִליק  ֶטְעּפְ ּבְ י  ְלּתִ ּבַ ּקִ ׁשֶ ְלַהּסֹוֵפר  ִכים  ּיָ ׁשַ ָחָדׁש  ל  רּוּבָ

ה  לֹשָׁ ם עֹוד ׁשְ ּגַ ְחֶיה,  ה ִציְרל ּתִ י ַחּנָ ּתִ ּבִ ל ָחָדׁש ְלַיד  ה רּוּבָ ָ ּשׁ ִ ַלח ֵאּלּו ַהּשׁ ְוִתׁשְ ַסְווַראן, 

ן ְלַהּסֹוֵפר ַעל  עהִרין; ְוִתּתֵ ׁשֶ ֶפר ּתֹוָרה ִמּטְ ּבֹון ַהּסֵ ַלח ְלָיָדּה, ְוִיְהֶיה ַעל ֶחׁשְ ׁשְ ל ָחָדׁש ּתִ רּוּבָ

ִיְצָטֵרְך  ן ִאם  ה ִתּתֵ ַאּתָ י ַנְחָמן, ֵנרֹו ָיִאיר, ׁשֶ ְיֵדי ַרּבִ יִתי ַעל  ִצּוִ ִיְצָטֵרְך, ּוְכָבר  עֹורֹות ִאם 

יֹוֵתר  ִיְצָטֵרְך  ְוִאם  ָחָדׁש,  ל  רּוּבָ ג'  ַסְך  י  ּתִ ּבִ ְלַיד  ֶזה  ַעל  ׁשֹוֵלַח  ֲאִני  ְוָכֵעת  יֹוֵתר עֹורֹות, 

י  ן לֹו, ּכִ ְצָטֵרְך ִלּתֵ י, לֹא ּתִ ּבֹוִני. ַאְך ְלַדְעּתִ ה ֵאיֶזה ַסְך ֻמָעט ַעל ֶחׁשְ ן ַאּתָ ּתֵ ַמן ּתִ ְך ַהּזְ ֶמׁשֶ ּבְ

ן ֵאיֶזה  ּתֵ ּתִ ַהֶהְכֵרַח ׁשֶ "ל, ׁשֶ ִני ַהּנַ ְחֶיה ְוכּו'. ַרק ִאם ִיְכּתֹב ְלָך ּבְ ּיִ ִוד ְצִבי ׁשֶ ִני ּדָ ַאְזִהיר ֶאת ּבְ

ַלח  עהִרין ֶאׁשְ ְטׁשֶ ּמִ ם ַהְיׁשּוָעה, ׁשֶ ֵ ר ִיְכּתֹב ְלָך. ְוַלַהּשׁ ֲאׁשֶ ים ּכַ ַקּיֵ ַסְך ַעל ֵעֶסק ַהּסֹוֵפר - ּתְ

"ל  ֵמַהּנַ ָאִרים  ׁשְ ַהּנִ ל ָחָדׁש  ה רּוּבָ ָ ּשׁ ׁשִ ְך  ְוַהּסַ ְיׁשּוָעתֹו.  ָלנּו  ַיֲעֹמס  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְלָך עֹוד ָמעֹות 

ְלֵביִתי  ּנֹוְתִנים  ֶ ּשׁ ַמה  ּבֹון  ֶחׁשְ ַעל  ְחיּו,  ּיִ ׁשֶ ֶמעְלֶקא  ׁשְ י  ְלַרּבִ אֹו  ְמׁשֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ְלַיד  ַלח  ׁשְ ּתִ

יִתי,  ִצּוִ ּוְכָבר  חֹוָרה.  ַהּסְ ְיִדיָעה טֹוָבה ֵמֵעֶסק  בֹוא  ּיָ ׁשֶ יֹום,  ָכל  ּבְ ה  ְמַצּפֶ ַוֲאִני  ְלַפְרָנָסָתם. 

ת  ָרׁשַ ּפָ ב'  יֹום  ַעד  ִטיָרהאִוויֶצע  ת  ִלְקִהּלַ ְלַהֲעִמיָדּה  ּיּוְכלּו  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ם  ְלׁשָ יַע  ּגִ ּתַ ִאם  ּבְ ׁשֶ

ִפי ֲעַצת  ָראּוי ּכְ ָתם ִיְתַנֲהגּו ּכָ ָבר. ּוִמן ַהּסְ ְרֶאה, ָרחֹוק ַהּדָ ִפי ַהּנִ ן - ַמה ּטֹוב, ַאְך ּכְ ָוֶאְתַחּנַ

ֶהם. י ִעּמָ ְרּתִ ּבַ ר ּדִ ה' ְוַכֲאׁשֶ

א  ְרּדָ ַהּטִ ֵמרֹב  ְלׁשֹוִני  ּבִ ה  ִמּלָ ֵאין  ְוָכֵעת  ְמַעט.  ְלָך  י  ַתְבּתִ ּכָ ָבר  ּכְ אֹודֹוֶתיָך  ַעל  ְוִהּנֵה 
נּו  ָאַמר ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ִני ַוֲחַזק, ְוַתֲאִמין ּבְ ּוֵמֲאִפַסת ּכַֹח. ַאְך ֲחַזק ּבְ

ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵעיֵני  ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד  ָיָקר  ְלטֹוב  ֵמַרע  ַעְצָמן  ִקין  ַנּתְ ּמְ ׁשֶ ָקה  ַהְעּתָ ל  ּכָ ׁשֶ ַז"ל 

ְוִלְבִלי  ר,  ֶאְפׁשָ ּדְ ַמה  ָכל  ּבְ ָך  ַנְפׁשְ ח  ּמַ ׂשַ ּתְ רּוָתם  ּבְ ִהְתּגַ עֶֹצם  ּבְ ׁשֶ ַעְצְמָך  יל  ְרּגִ ּתַ ׁשֶ ר  ְוָהִעּקָ

ָכל ֶרַגע ָוֶרַגע  ּכַֹח ּבְ ְכָחה ִלׁשְ ׁשִ יל ַעְצְמָך ּבְ ָך ְלַגְמֵרי, ּוְלַהְרּגִ ְעּתְ יַח ּדַ ָלל ַרק ְלַהּסִ ִלְפֹחד ּכְ

ְך  ִיְתַהּפֵ ַהּכֹל  י  ּכִ ֲהָוה,  ֲהָוה  ּדַ ָהָיה, ַמה  ֶ ּשׁ ָהָיה ַמה  ָעְבָרה. ַאף ִאם  ׁשֶ ֶרַגע  ּבָ ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה 

כֹול ַלֲהֹפְך ֲעוֹונֹות ִלְזֻכּיֹות ְוכּו', ַרק ֲחַזק  ּיָ דֹול ּכַֹח ְמֹאד. ׁשֶ י ֵיׁש ָלנּו ָאב ָזֵקן ּגְ ְלטֹוָבה. ּכִ

ּלֹא  ר ׁשֶ ר ַצר ְוָהִעּקָ ׁשֶ ֶזה ָהעֹוָלם ַעל ּגֶ ָהָאָדם ָצִריְך ַלֲעבֹר ּבְ ֶ ֶוֱאַמץ ְמֹאד, ּוְזכֹר ֵהיֵטב ַמה ּשׁ
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ָכל יֹום.  ב, ַרק ְצִריִכין ַלֲחזֹר ּבְ ס ְוִנְכּתַ ה ִנְדּפַ ה ִמּזֶ ֶזה. ְוַהְרּבֵ ר ּבָ ה ְלַדּבֵ ָלל. ְוֵכן ִהְרּבָ ֵחד ּכְ ִיְתּפַ

דֹול ְולֹא  רֹויס ֶמע ֵווייְסט ָגאר ִניט ֲאִפּלּו ַאֶייער ַזאְך ְוכּו'( ]ה' ּגָ אט ִאיז ּגְ ל ְמֹאד. )ּגָ דֹול ה' ּוְמֻהּלָ ּגָ

ָלֶכם ְוכּו'[. לּום ֲאִפּלּו ִעְנָין ׁשֶ יֹוְדִעים ּכְ

ֵלָמה. ה ִליׁשּוָעה ׁשְ ְזּכֶ ְקָך ֲעֵדי ּתִ ֲחָך ּוְלַחּזֶ ּמַ ה ְלׂשַ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

נֹו  ּתָ ׁשְ ּפִ ּיֹוֵדַע ׁשֶ ֶ ל ַמה ּשׁ ה ּכָ ִני ַהּזֶ ּתָ ׁשְ ית לד( ַהּפִ ֵראׁשִ ה )ּבְ ִמְדָרׁש ַרּבָ תּוב ּבְ ּכָ ְזּכֹר ַמה ׁשֶ ְוַגם ּתִ
ָעִמים.  ה ּפְ ּמָ ם ּכַ ִמְדָרׁש ֵאיָכה מּוָבא זֹאת ׁשָ יֹוֵתר, ּוִבְפָרט ּבְ יׁש ָעָליו ּבְ ָיֶפה הּוא ַמּקִ

רֹוְדִפין  ׁשֶ רֹוִאין  ׁשֶ ּכְ ַעְצמֹו  ק  ְיַחּזֵ ָהָאָדם  ׁשֶ ְלִעְנַין  ַז"ל,  ַרּבֹוֵתינּו  ִדְבֵרי  ּבְ ם  ׁשָ ר  ִנְזּכַ ֶזה  ְוָכל 

ְלַמה  ִלְזּכֹות  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ּובֹוֲחִנין אֹותֹו  ְמָצְרִפין  ה  ּזֶ ׁשֶ ֵיַדע  י  ּכִ ְמֹאד,  ֲאוֹות  ַהּתַ אֹותֹו 

ל ּכֵֹחנּו ְוִתְקָוֵתנּו הּוא ַעל ּכֹחֹו  ּכָ ֶזה. ּוִבְפָרט ׁשֶ ׁש ּבָ ּיֵ ר ְלָבֵאר ַמה ׁשֶ ה ְוכּו'. ְוִאי ֶאְפׁשָ ְזּכֶ ּיִ ֶ ּשׁ

י  ּכִ ְהֶיה.  ּיִ ׁשֶ ְהֶיה ֵאיְך  ּיִ ׁשֶ ָוֵיׁש ָלנּו ַעל ִמי ִלְסֹמְך ֵאיְך  ֵיׁש  ה ָלֵאל  ּוְתִהּלָ ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָזֵקן  ל  ׁשֶ

ֲעֵדנּו  ּבַ ִיְגֹמר  ה'  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ָעָליו  ֲחלֹק  ִמּלַ ֵצל  ְלִהּנָ ִכינּו  ּזָ ֶ ּשׁ ַמה  ְמֹאד  ָעֵלינּו  ַבר  ּגָ ַחְסּדֹו 

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ ְלטֹוָבה ָנִגיָלה ְוִנׂשְ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ן  ּתֵ ם ּתִ ָך, ּגַ י ִעּמְ ְרּתִ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ה ְזהּוִבים ּכַ לֹשָׁ ַנִים אֹו ׁשְ בּוַע ׁשְ ָכל ׁשָ ן ּבְ ּתֵ י ַנְחָמן ּתִ ְלַרּבִ
ַתּתָ לֹו  ּנָ ָרה ְזהּוִבים ׁשֶ ָהֲעׂשָ י ָאַמר ְלָפַני, ׁשֶ יָרה. ּכִ ַכר ּדִ ה ְזהּוִבים ַעל ׂשְ ָ לֹו ֲחִמּשׁ

ְך; ּוְלֵעת  ן ַהֶהְכֵרַח ַלֲחזֹר לֹו ֶזה ַהּסַ ּכֵ בּוַע, ַעל  ָ יָת לֹו ַעל ְמעֹות ַהּשׁ ִנּכִ יָרה,  ּדִ ַכר  ַעל ׂשְ

עהִרין ֶאְכּתֹב ְלָך עֹוד. ׁשֶ "ל, ּוִמּטְ ּנַ ה ּכַ ָ ן לֹו ֲחִמּשׁ ּתֵ ה ּתִ ַעּתָ

ֵעת הּוא  ָך. ַאְך ּכָ ר ִעּמְ ה ְלַדּבֵ י ַהְרּבֵ ִלּבִ ב ּפֹה. ְוֵיׁש ּבְ י ִנְתַעּכֵ ת קֶֹדׁש, ּכִ ּבַ ַ ְוָכֵעת ָעַבר ַהּשׁ
ה ָרִגיל  ַאּתָ ֶ אִתי ְלעֹוֶרְרָך, ַעל ַמה ּשׁ ׁש. ַרק זֹאת ּבָ ת קֶֹדׁש ְוכִֹחי ַחּלָ ּבַ מֹוָצֵאי ׁשַ

ן ֵיׁש ְלָך ִיּסּוִרים ּוִבְלּבּוִלים  ָבר, ַעל ּכֵ ָכל ּדָ ה ּבְ ָך ַלֲחׁשֹב ַהְרּבֵ ְרּכְ ִפי ּדַ ּלְ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ִלְכּתֹב ּבְ

לֹום ַלֲחׁשֹב  י ֵאין ֶזה ִחּיּוב ַחס ְוׁשָ ָיא. ּכִ י הּוא ּגּוָפא ַקׁשְ יְבָך, ּכִ אִתי ַלֲהׁשִ ה. ְוַעל ֶזה ּבָ ֵאּלֶ ּכָ

ְוָאַמר  ה.  ַהְרּבֵ ַלֲחׁשֹב  ִלְבִלי  ה  ַהְרּבֵ ִהְזִהיָרנּו  ַז"ל  נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  א  ַרּבָ ַאּדְ ה,  ַהְרּבֵ

ִליְך ֶאת ָהָאָדם ְמֹאד  ער ְטַראְכִטין ]ַלֲחׁשֹב יֹוֵתר ִמַדאי[, ַמׁשְ ְקָרא ִאיּבֶ ּנִ ה ָהִעְנָין ׁשֶ ּזֶ ֵפרּוׁש ׁשֶ ּבְ

ָכל  ר ּבְ ּבֵ ר זֹאת ּוְלִהְתּגַ ּבֵ ל ְלׁשַ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּתִ ָבר, ַהֶהְכֵרַח ׁשֶ ֶזה ִמּכְ ה ָרִגיל ּבָ ַרֲחָמָנא ִלְצַלן. ְוִאם ַאּתָ

ָבר,  ׁשּום ּדָ ָבה[ ּבְ ַמֲחׁשָ ער ְטַראְכֶטען ]ְולֹא ְלַהְרּבֹות ִמַדאי ּבְ ָך אּון ִניט ִאיּבֶ ְעּתְ יַח ּדַ ַעם ְלַהּסִ ּפַ

בֹות ָרעֹות ְוַרְעיֹוִנים ָרִעים, ְצִריִכין ִלְברַֹח ֵמֶהם ְלַגְמֵרי, ְוִלְבִלי ַלֲחזֹר  ִעְנַין ַמֲחׁשָ ְפָרט ּבְ ּבִ
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דֹול  כֹחֹו ַהּגָ ה. ּוְבַטח ּבְ ִחּלָ ָעַבר ּתְ ֶ ָכל ֵעת ַמה ּשׁ ּכַֹח ְלַגְמֵרי ּבְ ָלל. ְוִלׁשְ ְבּתֹו ַלֲאחֹוָריו ּכְ ַמֲחׁשַ

"ל. ּוְבמֹוָצֵאי ְמנּוָחה ַיְמִציא ְלָך ְרָוָחה ְוכּו'. ְך ְלטֹוָבה ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְוַכּנַ ַהּכֹל ִיְתַהּפֵ ׁשֶ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

תלב

ם יֹום ה' ֶעֶרב רֹאׁש ֹחֶדׁש ְמַנֵחם ָאב תר"ג. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִוד ְצִבי ֵנרֹו ָיִאיר. ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ּדָ ִני ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ַלח  ִיׁשְ ין, ְוהּוא  י ִאיִציק ֵנרֹו ָיִאיר, ְלטּוְלְטׁשִ ֶרת ִלְבִני, הּוא ָאִחיָך ַרּבִ י ִאּגֶ ַלְחּתִ ִהּנֵה ׁשָ
ה  ָ ּשׁ ׁשִ ְוֵהם  ְחֶיה,  ּתִ ִציְרל  ה  ַחּנָ ָמַרת  ֲאחֹוְתָך  ִהיא  י,  ְלִבּתִ ָחָדׁש  ל  רּוּבָ ָעה  ׁשְ ַהּתִ

ֲאִני  ָחָדׁש  ל  רּוּבָ ה  לֹשָׁ ּוׁשְ ְווַראן.  ִמּסַ ּתֹוָרה  ֶפר  ַהּסֵ ַעל  ִליק  ֶטעּפְ ּבְ י  ְלּתִ ּבַ ּקִ ׁשֶ ָחָדׁש  ל  רּוּבָ

עהִרין, אּוַלי לֹא ִיְצָטֵרְך ַהּסֹוֵפר ַעל עֹורֹות.  ׁשֶ ֶפר ּתֹוָרה ִמּטְ י ַעל ַהּסֵ ּתִ ַיד ּבִ ְהיּו ּבְ ּיִ ׁשֹוֵלַח ׁשֶ

ֵהן  ִתיָבה,  ַהּכְ ִמּקֶֹדם  ָמעֹות  ַיֲחטֹף  ּלֹא  ׁשֶ ַהּסֹוֵפר,  ִעם  ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  ַדע  ּתֵ ִני,  ּבְ ה,  ְוַאּתָ

ְווַראן. ְוֹתאַמר ְלַהּסֹוֵפר,  ֶפר ּתֹוָרה ִמּסַ עהִרין ֵהן ֵמַהּסֵ ׁשֶ י ְצִבי ִמּטְ ל ַרּבִ ֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ ֵמַהּסֵ

ֵמי  י ִאם ַאְדרּוף ]ּדְ ְווַראן ּכִ לֹֹמה ִמּסַ י ׁשְ ל ֵמַרּבִ ּלֹא ִקּבֵ י הּוא ָאַמר ְלָפַני ׁשֶ י ָעָליו, ּכִ ִלּבִ ׁש ּבְ ּיֵ ׁשֶ

ַאְדרּוף  ַעל  ה  לֹשָׁ ׁשְ ַהְינּו  ּדְ ָחָדׁש,  ל  רּוּבָ ה  ָ ּשׁ ׁשִ לֹו  ַתן  ּנָ ׁשֶ ִלי,  ָאַמר  לֹֹמה  ׁשְ י  ְוַרּבִ ְקִדיָמה[; 

ֶפר  ל ָחָדׁש עֹורֹות ַעל ַהּסֵ ה רּוּבָ לֹשָׁ ַעד ׁשְ ְהֶיה לֹו ּבְ ּיִ ן ָראּוי ׁשְ ה ַעל עֹורֹות, ַעל ּכֵ לֹשָׁ ּוׁשְ

ּלֹא  ׁשֶ ַמִים ּכְ ם ׁשָ לֹום, ִחּלּול ׁשֵ ּלֹא ִיְהֶיה ַחס ְוׁשָ ה, ׁשֶ ְווַראן. ְוֵיׁש ִלי ִיּסּוִרים ִמּזֶ ּתֹוָרה ִמּסַ

ְרֶאה  ּתִ ׁשֶ י ִאם ּכְ ן לֹו ָמעֹות ַעל עֹורֹות, ּכִ ּתֵ ּלֹא ּתִ ה ׁשֶ ְרֶאה ֵמַעּתָ ן ּתִ ֶזה. ַעל ּכֵ ָראּוי ּבָ ִיְתַנֵהג ּכָ

י  ְרּתִ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ָראּוי ּכַ ִבין ְלִהְתַנֵהג ִעּמֹו ּכָ ָתם ּתָ ד. ּוִמן ַהּסְ עֹות ִלְקנֹות עֹורֹות ִמּיָ ּלֹוֵקַח ַהּמָ ׁשֶ

ֵביִתי. ָך ּבְ ִעּמְ

ע  ה ְוִתְקּבַ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ָכל יֹום ּבְ ה ַלֲעסֹק ּבְ ִני ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמֹאד ְלַהְתִחיל ֵמַעּתָ ה ּבְ ְוַעּתָ
ָכל  ְקָרא. ּוִבְפָרט ַלֲעסֹק ּבְ "י ּוַבּמִ ִ רּוׁש ַרּשׁ ׁש ִעם ּפֵ ְגָמָרא ּופֹוְסִקים ְוֻחּמָ עּוִרים ּבִ ׁשִ

ֵהיֵטב  ֶהם  ּבָ ל  ּכֵ ְוִתְסּתַ ֲחֵבִרים  ִעם  ְלֹמד  ּתִ ְוִלְפָעִמים  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ִסְפֵרי  ּבְ יֹום 

ַעס  ֵהר ִמּכַ ֵהר ְוִתּזָ ַעְצְמָך. ְוִתּזָ ְלֹמד ּבְ א ְוִאם לֹא ּתּוַכל ִלְלֹמד ִעם ֲחֵבִרים ּתִ ְלָהִבין ְלֻעְבּדָ

ם ְוָהֵסר  לֹום, ּוְתַקּיֵ ם ַחס ְוׁשָ ִחּנָ ד ַחּיּוְתָך ּבְ ַאּבֵ ּלֹא ּתְ ּוְקִפידֹות ְורּוַח ְנֵכָאה ְמֹאד ְמֹאד, ׁשֶ

ו  י ִאם לֹא ַעְכׁשָ ַרְך חּוָסה ָעֶליָך, ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶרָך. ְלַמַען ַהּשׁ ׂשָ ָך ְוַהֲעֵבר ָרָעה ִמּבְ ּבֶ ַעס ִמּלִ ּכַ
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ה  תֹוָרה ּוְתִפּלָ י ִאם ַלֲעסֹק ּבְ א ְוׁשּום ֵעֶסק ּכִ ל ׁשּום ִטְרּדָ י ֲהלֹא ָעֶליָך ֵאין ֻמּטָ ֵאיָמַתי, ּכִ

ַנאי ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר. יֵמי ְבחּורֶֹתיָך ְוכּו'. ְוֵאין ּפְ ּוִמְצוֹות. ּוְזכֹר ֶאת ּבֹוְרֶאיָך ּבִ

ַעְדָך. יר ּבַ ְצִחית ּוַמְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמָזֶרְזָך ְלטֹוָבְתָך ַהּנִ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

תלג

ָבִרים תר"ג אּוַמאן. ם, יֹום ג' ּדְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחיּו. ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ לֹום ִויׁשּוָעה ִלְבִני, מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק, ׁשֶ ׁשָ

ִצּיּון  ַעל  ּפֹה  ָהיּו  ׁשֶ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ְיֵדי  ַעל  ֶרת  ִאּגֶ עֹוד  ְלָך  י  ַלְחּתִ ׁשָ ֶהָעַבר  א'  יֹום  ּבְ
אי  ּוְבַוּדַ ָהַרב,  ל  ׁשֶ ִניָסן ְקרֹובֹו  י  ְוַרּבִ י ש"א  ַרּבִ ָחָתן  י ָמאִטיל  ַרּבִ ְוֵהם  דֹוׁש,  ַהּקָ

ָעה  ׁשְ ן ֵמֶהם ּתִ ּתֵ ּיִ ל ָחָדׁש ְלר' ׁשֹוֵאל ְוׁשֶ ִרים רּוּבָ י ֶעׂשְ ַתּתִ ּנָ יו, ׁשֶ ם הֹוַדְעּתִ יַע ְלָידֹו. ְוׁשָ ִהּגִ

ה  ָ ּשׁ ֵהם ְמעֹות ָהֵעֶסק ְוׁשִ ל ְלַעְצמֹו ְוִיְרׁשֹם ׁשֶ ה ְיַקּבֵ ָ ִביל ַהּסֹוֵפר. ַוֲחִמּשׁ ׁשְ ְחֶיה, ּבִ י ּתִ ְלִבּתִ

יִבים  ׁשִ ָבִרים ַהּמְ ה ּדְ ּמָ י ְלָך ּכַ ַתְבּתִ ם ּכָ יִתי. ּגַ ֶמעְלֶקא ְלַפְרָנַסת ּבֵ ְמׁשֹון ְור' ׁשְ ַלח ְלר' ׁשִ ִיׁשְ

ָרֵאל  ל ַנְפׁשֹות ִיׂשְ לֹוֵמנּו ּוְכמֹו ּכָ י ׁשְ מֹוָך ְוָכמֹוִני ּוְכמֹו ָכל ַאְנׁשֵ א ּכָ ִקין ֶנֶפׁש ֶנֱאָנח ְוִנְדּכָ ּוְמַחּזְ

ית  ָמעֹות ְוַהּבֵ ִמּיּות ִמְתָאֵרְך, ּוְגֵזרֹות לֹא טֹובֹות ִנׁשְ ַגׁשְ לּות ּבְ ְבָיה, ְוַהּגָ ָצָרה ּוְבׁשִ תּוִנים ּבְ ַהּנְ

ל  ּכָ ּוִבְפָרִטּיּות ַעל  ְכָלִלּיּות  ּבִ ֶפׁש  ַהּנֶ לּות  ּגָ ר  ּבֵ ם ִמְתּגַ ּלָ ּכֻ ְוַעל  ֲעוֹונֹוֵתינּו.  ּבַ ׁש ָחֵרב  ְקּדָ ַהּמִ

ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ַמְכאֹוֵבי  יֹוֵדַע  ָהֶאְביֹון  ֲאִני  ם  ּגַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָבל,  ַהּסַ ּכַֹח  ל  ׁשַ ּכָ ר  ֲאׁשֶ ְוֶאָחד  ֶאָחד 

ן  ַעל ַהְיׁשּועֹות ְיַתּקֵ ַעל ָהַרֲחִמים ּבַ רֹוב ּוֵמָרחֹוק. ּבַ ֲאִני ֵמִבין ִמּקָ ֶ ֵפרּוׁש חּוץ ַמה ּשׁ ְנָפׁשֹות ּבְ

ר ָהַרֲחָמנּות  ְיַנֲהֵגם" ְוכּו'. ְוִעּקַ י ְמַרֲחָמם  ם "ּכִ ִויֻקּיַ ְנִהיג ָהַרֲחָמן,  ַלח ָלנּו ַהּמַ ְוִיׁשְ ל ֶזה,  ּכָ

יְך  ְוַיְמׁשִ עֹון,  ּגָ ִ ְוַהּשׁ טּות  ׁשְ ֵמָהרּוַח  ְלהֹוִציָאם  ר  ְוָהִעּקָ ֵמֲעוֹונֹות.  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  ְלהֹוִציא 

ֵמֶהם  ְעּתֹו  ּדַ ּוְלָהִסיַח  טּות  ׁשְ ֵמָהרּוַח  ִלְברַֹח  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְרִמיזֹוָתיו  ִבינּו  ּיָ ׁשֶ ַעת  ּדַ ֲעֵליֶהם 

ה. ֲעׂשֶ ב ְוַאל ּתַ ׁשֵ ֵלט ֵמֶהם ּבְ ּוְלִהּמָ

ָרָאה  ֵעיֵני ֶאָחד ׁשֶ הּוַטב ְמֹאד ּבְ ֶ ר ְלָך ַמה ּשׁ ַסּפֵ ּיְ י ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר ׁשֶ י ַרּבִ ַאל ֶאת ּפִ ְוִתׁשְ
י ַעל  ְגנֹב ַיֲעקֹב ֶאת ֵלב ָלָבן ָהֲאַרּמִ סּוק "ַוּיִ תּוב ַעל ּפָ ּכָ ֶ ֶפר ֶהָחָדׁש ַמה ּשׁ ַהּסֵ ּבְ

ה  ִמּזֶ ָך  ְעּתְ ּדַ יַח  ְלַהּסִ ֶזה,  ּבָ ֵליֵלְך  ָך  ִלּבְ ים  ְוׂשִ ֵהיֵטב  ַמע  ׁשְ ּבֹוֵרַח הּוא".  י  ּכִ לֹו  יד  ִהּגִ ִלי  ּבְ

ַרְך.  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ְויֹוִעיל ְלָך ּבְ
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ֵהם  ה, ׁשֶ דֹוׁשָ תֹוָרתֹו ַהּקְ ׁש ּבְ ִני ה' ְלַחּדֵ ָחּנַ ָפִרים ׁשֶ קֹד ַעל ַהּסְ ְהֶיה ָרִגיל ִלׁשְ ה ּתִ ּוֵמַעּתָ
ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת. ּוִבְפָרט ַהֲהָלכֹות  ֶהם ּבְ ל ּבָ ּכֵ ִסְפֵרי ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות, ְוִתְסּתַ

ה. ּיֹוִעילּו ְלָך ַהְרּבֵ ְקָוה ׁשֶ מּוִכים. ְוַלה' ַהּתִ ִנים ַהּסְ ָ ּשׁ ָסמּוְך ּבַ י ּבְ ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ

ָך  ְבּתְ ר. ְלַהְכִניס ַמֲחׁשַ ֶאְפׁשָ ָכל ַמה ּדְ ָך ּבְ ְבּתְ ִני ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמֹאד ִלְתּפֹס ַמֲחׁשַ ה ּבְ ְוַעּתָ
ַעס ְוַעְצבּות  ִלי ּכַ ְמָחה ּבְ ׂשִ ן, ְוַהּכֹל ּבְ א ּוַמּתָ ּשָׂ ֵעֶסק ַהּמַ ן ּבְ א ּוַמּתָ ּשָׂ ַעת ַהּמַ ׁשְ ּבִ

ר  ֶקׁשֶ ּבּור ּבְ ָרּה ֶאל ַהּדִ ָך ְלָקׁשְ ְבּתְ ְכִריַח ַמֲחׁשַ ה ּתַ ִפּלָ ַעת ַהּתְ ּוְדָאגֹות ּוְבִלי רּוַח ְנֵכָאה. ּוִבׁשְ

בֹות חּוץ.  ְחׁשְ ָך ִמּמַ ְבּתְ ט ַמֲחׁשַ ְמִהירּות, ַרק ְלַמֵהר ְלַמּלֵ ל ֲאִפּלּו ּבִ ּלֵ יץ ְוָחָזק, ּוְלִהְתּפַ ַאּמִ

אֹוָתּה  ְתּפֹס  ּתִ ּפֹוַרַחת,  ׁשֶ ְלָמקֹום  ּופֹוַרַחת  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ַעְצָמּה  ּגֹוֶנֶבת  ְתֹאם  ּפִ ׁשֶ ּכְ ַוֲאִפּלּו 

ן  ּכֵ ל ׁשֶ ה. ִמּכָ דֹוׁשָ ה ַהּקְ ִפּלָ ּבּוֵרי ַהּתְ ַאְפָסר, ְוַתְכִניס אֹוָתּה ְלתֹוְך ּדִ מֹו סּוס ּבְ ְרָחּה ּכְ ַעל ּכָ ּבְ

ֲהלֹא  י  ּכִ ּמּוד,  ַהּלִ תֹוְך  ּבְ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ְלַהְכִניס  יֹוֵתר  ָנֵקל  ּבְ ם  ׁשָ ּמּוד,  ַהּלִ ַעת  ׁשְ ּבִ ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל 

י  ּכִ ָלל,  ּכְ ל ַעל ֶזה  ּכֵ ְסּתַ יָלא ַאל ּתִ ָך ִמּמֵ ה ִעּמְ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ּשׁ ּלֹוְמִדים. ּוַמה  ֶ ּשׁ ְצִריִכין ְלָהִבין ַמה 

ֵקן  ַהּזָ ל  ׁשֶ ּכֹחֹו  ִמּגֶֹדל  ה  ַהְרּבֵ ְרנּו  ְוִסּפַ ְרנּו  ּבַ ּדִ ּוְכָבר  ַרע.  ל  ּכָ ֵמֲעׂשֹות  ָיָדיו  ֹמר  ִלׁשְ ר  ָהִעּקָ

ּתֹוָרה  ּבַ דֹוָלה ׁשֶ ֲאִפּלּו ִאם ָהָיה עֹוֵבר ֲעֵבָרה ַהּגְ ַעְצמֹו ָאַמר )חיי מוהר"ן תנ"ג( ׁשֶ הּוא ּבְ ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ׁשּוָבה. ה ּתְ ְך ָהָיה עֹוׂשֶ ה, ַרק ַאַחר ּכָ ִחּלָ ַבּתְ ר ּכְ ׁשֵ ְך ִאיׁש ּכָ ָלל. ְוָהָיה ַאַחר ּכָ לֹא ָהָיה נֹוֵפל ּכְ

ַחְסּדֹו  ם ַיְנֵחִני ה' ּבְ ָ ם ְלִטיָרהאִוויֶצע, ּוִמּשׁ ֵ יֹום ָמָחר ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ י ִלְנסַֹע ּבְ ַדְעּתִ ְוִהּנֵה ּבְ
ַעל  ּבַ ֶביָך.  ִמְכּתָ ם  ׁשָ ֵאַלי  יַע  ַיּגִ ָתם  ַהּסְ ּוִמן  ַנֲחמּו,  ת  ּבַ ׁשַ ַעל  עהִרין  ְטׁשֶ ת  ִלְקִהּלַ

חֹוָרה  ֹמַע ַהּטֹוב ֵמֵעֶסק ַהּסְ ה ִלׁשְ ֶאְזּכֶ ם ׁשֶ ׂשֹורֹות טֹובֹות. ּגַ ִמיֵעִני ּבְ ׁשְ ּתַ יֵעִני ׁשֶ ָהַרֲחִמים יֹוׁשִ

ַחְסּדֹו, ַאְך ֲעַדִין ֲאִני ָצִריְך ִליׁשּוָעה  ה ּבְ א ַהְרּבֵ ָבר ִנְתַרּפֵ י ּכְ ּלִ ֵאב ׁשֶ ה ָלֵאל ַהּכְ נּו. ּוְתִהּלָ ּלָ ׁשֶ

ָהִיינּו  ִאם  י  ּכִ ְמָחה,  ׂשִ הּוא  ׁשֶ ֶפׁש  ַהּנֶ ְרפּוַאת  הּוא  ר  ְוָהִעּקָ ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ְרפּוָאתֹו  ְגַמר  ּיֻ ׁשֶ

ַמְענּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ה'  ָך  ַחְסּדְ ָקר  ּיָ ַמה  ַאְך  "ל.  ַהּנַ טּוִתים  ְ ַהּשׁ ל  ּכָ יָלא  ִמּמֵ ל  ּטֵ ִמְתּבַ ָהָיה  ֵמִחים  ׂשְ

ה  ּנָ ה ּוְלהֹוִציא ִמּמֶ ת ַמְלּכָ אֹות ַהּבַ ָיָדיו ְלַרּפְ ׁש לֹו ּכַֹח ּבְ ּיֵ ל ֶזה ׁשֶ ה )מעשה י"ג יום שישי( ׁשֶ ֲעׂשֶ ַהּמַ

ֵרינּו,  ָרה ִמיֵני ְנִגיָנה. ַאׁשְ א ַעל ְיֵדי ֲעׂשָ ּבָ ְמָחה ׁשֶ ים ְוכּו', ְוָכל ְרפּוָאָתּה ִהיא ׂשִ ל ַהִחּצִ ּכָ

ֶזה ְוכּו'. ֶלא ּכָ ד ַעל ּפֶ ה ִמְתַנּגֵ ֵאין ַאּתָ ה ׁשֶ ם ַאּתָ ֶריָך ּגַ ַאׁשְ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי תלדִמְכּתְ

<חודש>

תרטו ְּתמִמ ֵב ת י סי ז"

תלד

עהִרין. ַרְך, יֹום ג' ֵעֶקב תר"ג ְטׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחיּו. ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר ִעם ּכָ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ֶרת ֵמאּוַמאן ַעל ְיֵדי  י לֹו עֹוד ִאּגֶ ַלְחּתִ ת קֶֹדׁש ֶהָעַבר. ּוְכָבר ׁשָ ּבַ יֹום ׁשַ י ּבְ ְלּתִ בֹו ִקּבַ ִמְכּתָ
"ל.  ר ְלָך ר"ד ַהּנַ ר ִסּפֵ ֲאׁשֶ ב ּכַ אְסט ְוִנְתַעּכֵ ְלחֹו ַעל ְיֵדי ַהּפָ ִוד. ְוָרִציִתי ְלׁשָ י ּדָ ַרּבִ

ִרים  ל ֶעׂשְ ָלל. ִויַקּבֵ ר ְלַהֲאִריְך ּכְ אְסט ְנחּוָצה ּפֹה, ְוִאי ֶאְפׁשָ ה, ְוַהּפָ ִפּלָ ְוָכֵעת הּוא קֶֹדם ַהּתְ

ְחיּו,  ּיִ ֶמעְלֶקא ׁשֶ י ׁשְ ְמׁשֹון ְוַרּבִ י ׁשִ ל ָחָדׁש ִלְבֶרְסֶלב ְלַיד ַרּבִ ָרה רּוּבָ ַלח ֲעׂשָ ל ָחָדׁש, ְוִיׁשְ רּוּבָ

י ִלְנסַֹע  ָידֹו. ּוְבַדְעּתִ ב ּבְ ל ָחָדׁש ְיַעּכֵ ָרה רּוּבָ ֶהם, ַוֲעׂשָ י ִעּמָ ר ֶהֱעַמְדּתִ ֲאׁשֶ יִתי ּכַ ְלַפְרָנַסת ּבֵ

ם  ָ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ּוִמּשׁ ת קֶֹדׁש, ַהּבָ ּבַ אק ַעל ׁשַ ם ִלְקֶריִמיְנְטׁשַ ֵ יֹום ָמָחר, ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ּבְ

הּוא רֹאׁש  ת ׁשֹוְפִטים, ׁשֶ ָרׁשַ ת קֶֹדׁש ּפָ ּבַ ב ּפֹה ַעל ׁשַ ם. ְוֶאְתַעּכֵ ֵ ָאׁשּוב ְלֹפה, ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ

ְך ָאׁשּוב ְלאּוַמאן.  ַאֲחָריו, ְוַאַחר ּכָ ּלְ ת ׁשֶ ּבָ ע ְלֶמעְדֶודּוְבֶקא ַעל ׁשַ ֹחֶדׁש ֱאלּול. ּוִמּפֹה ֶאּסַ

ְרצֹונֹו ַהּטֹוב ְוִכְרצֹון ְיֵרָאיו ְוכּו'. לֹום ּכִ ר, ְויֹוִליֵכִני ְלׁשָ ׁשָ ֶדֶרְך ַהּיָ ַרְך ַיְנֵחִני ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ִביל  ׁשְ הֹוָצאֹות ּבִ לַֹח ֲעבּוָרם, ֲאָבל לֹא ְלַהְרּבֹות ּבְ אי ַהֶהְכֵרַח ִלׁשְ ַוּדַ ָפִרים, ּבְ ְואֹודֹות ַהּסְ
ל  ֲעַצת ה'. אּוַלי ּתּוַכל ְלָהִביא ּכָ ב ּבַ ֵ ם ְצִריִכין ְלִהְתַיּשׁ ִרים ְלַבד, ַרק ַאּתֶ ֶעׂשְ

ֲעׂשּו ַעל ַצד ַהּיֹוֵתר  אי ּתַ ַוּדַ ּבְ ָסמּוְך ַהְידּוִעים ָלֶכם. ּוֻמְבְטַחִני ׁשֶ ם ּבְ ִחים ׁשָ ּנָ ָפִרים ַהּמֻ ַהּסְ

ָנה  ָ ה ְסָפִרים ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ּמָ ּתּוְכלּו ְלָהִביא ּכַ ֹאֶפן ׁשֶ יַע ְלֶיְדֶכם ְמֵהָרה, ּבְ ּגִ ּיַ ֹאֶפן ׁשֶ טֹוב, ּבְ

ַדאי ְלהֹוִציא ֵאיֶזה הֹוָצאֹות,  ן ּכְ ם ּכֵ ִרים ְלַבד ּגַ ִביל ָהֶעׂשְ ׁשְ ם ּבִ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ַאְך ּגַ ַהּבָ

ל ֶזה, ַוֲעַצת ה' ִהיא ָתקּום. ִבינּו ּכָ ה. ּוֵמֲאֵליֶכם ּתָ ֲאָבל לֹא ַסְך ַהְרּבֵ

ם  ֵ ְדָרָכיו ַז"ל ְקָצת. ַהּשׁ ה אֹוֵחז ּבִ ה ָלֵאל ַאּתָ ִהּלָ ּתְ ְבָך ָקִריִתי ֵהיֵטב, ְוֶנָחָמִתי ׁשֶ ּוִמְכּתָ
יל  ְלַהְרּגִ יֹום  ָכל  ּבְ ְותֹוִסיף  ְמֵהָרה.  ֲחָך  ּמַ ּוְלׂשַ ּוְלָבֵבנּו  ְלָבְבָך  ק  ְיַחּזֵ ַרְך  ִיְתּבָ

ִריִכין  ּצְ ַעְצְמָך ׁשֶ ַתְבּתָ ּבְ ָראּוי. ּוְכָבר ּכָ ָמם ּכָ ּלֹו ּוְלַקּיְ תֹוָרתֹו ְלָהִבין ֵהיֵטב ָהְרָמִזים ׁשֶ ַעְצְמָך ּבְ

תֹוָרתֹו  ים ִנְפָלִאים ּבְ ְרנּו ִחּדּוׁשִ ּבַ ת ַנֲחמּו ֶהָעַבר ּדִ ּבַ ה ָלֵאל ׁשַ ָלל. ּוְתִהּלָ ּתֹק ְוֵאין יֹוְדִעים ּכְ ִלׁשְ

ִתיָקה', ּוֵבַאְרנּו  ם ְמבָֹאר ִעְנָין ֶזה 'ְסָיג ַלָחְכָמה ׁשְ ָ ּשׁ י ְמַרֲחָמם ְיַנֲהֵגם" )תניינא ז'( ׁשֶ ה "ּכִ דֹוׁשָ ַהּקְ

דֹול ֵיׁש  כֹחֹו ַהּגָ ּבְ ר ׁשֶ ַרְך ִעְנַין הג' ֵאיָכה ְוִעְנַין ַנֲחמּו ַנֲחמּו ְוכּו' ְוכּו', ְוָהִעּקָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְמֹאד  ֹוְמִעין  ַהּשׁ ל  ּכָ ֶאת  ֶהֱחֵייִתי  ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ ָרֵאל.  ִיׂשְ ּוְלָכל  הּוא  ׁשֶ ֵאיְך  נּו  ְלֻכּלָ ְקָוה  ּתִ

דֹוׁש. ְוִאי  ֶחְלקֹו ַהּקָ ִכינּו ִלְהיֹות ּבְ ּזָ ֵרינּו ׁשֶ ה. ַאׁשְ דֹוׁשָ קֹור ָחְכָמתֹו ַהּקְ ְדָבֵרינּו ַהּנֹוְבִעים ִמּמְ ּבִ

י. ִלּבִ ה ֵיׁש ּבְ ים ְמֹאד, ְויֹוֵתר ֵמֵהּמָ ָבִרים ֲאֻרּכִ י ַהּדְ ֶדה, ּכִ ֵני ַהּשָׂ ר ְלָבֵאר ַעל ּפְ ֶאְפׁשָ
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ָלל, ְוֵאיְנָך יֹוֵדַע  ֵאין יֹוְדִעין ּכְ ִני ׁשֶ ה ּבְ ה ַאּתָ ְפָרט ַאּתָ ַעם, ּבִ ָכל ּפַ ֲאָבל ֶזה ְצִריִכין ִלְזּכֹר ּבְ
הּוא ֵאיְך  הּוא ֵאיְך ׁשֶ ֵאיְך ׁשֶ רּור ֶוֱאֶמת ַזְך ְוָצלּול ׁשֶ ה יֹוֵדַע. ַרק ֶזה ּבָ ֵאין ַאּתָ ֶ ַמה ּשׁ

ָבִרים  רֹב ַהּדְ ה ּבְ ה ָאנּוס ַהְרּבֵ ַאּתָ ָבִרים, ְוֵאיְך ׁשֶ ה ּדְ ַכּמָ ב ּבְ ה ַחּיָ ַאּתָ ָך ְוֵאיְך ׁשֶ ה ִעּמְ ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ

ַחְסּדֹו ִויׁשּוָעתֹו  ה חֹוֵטף ּבְ ַאּתָ ה ִמְצֹות ּוְנֻקּדֹות טֹובֹות ׁשֶ ַכּמָ ָבִרים ּבְ ה ּדְ ַכּמָ ה ּבְ ַאּתָ ְוֵאיְך ׁשֶ

ִכיָת  ּזָ ׁשֶ ְמֹאד  ָעֶליָך  דֹול  ּגָ ַחְסּדֹו  ה  ֵאּלֶ ָכל  ּבְ ָעֶליָך,  עֹוֵבר  ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  ּבְ יֹום  ָכל  ּבְ ְפָלָאה  ַהּנִ

דֹוׁש. ּוִבְפָרט  ּלֹו ַהּקָ ְכַלל ִקּבּוץ ׁשֶ ץ ּבִ דֹוׁש ּוְלִהְתַקּבֵ מֹו ַהּקָ ֵרא ַעל ׁשְ ֶחְלקֹו ּוְלִהּקָ ִלְהיֹות ּבְ

ָרֵאל  ץ ִנְדֵחי ַעּמֹו ִיׂשְ ַקּבֵ ּמְ ִחיַנת ׁשֹוָפר ׁשֶ ה ּבְ ּזֶ ּבּוץ, ׁשֶ ר ְזַמן ַהּקִ הּוא ִעּקַ ָנה ׁשֶ ָ ַעל רֹאׁש ַהּשׁ

ְרנּו  ּבַ ה ּדִ ת ַנֲחמּו ַהּזֶ ּבַ דֹול ְלֵחרּוֵתנּו' ְוכּו'. ּוְבׁשַ ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ ת 'ּתְ ִבְרּכַ ִלים ּבְ ּלְ ְתּפַ ּמִ מֹו ׁשֶ ּכְ

י  ל ּבֵ י 'ַאּכָ ָרֵאל, ּכִ ֵני ִיׂשְ ָרה ִמּבְ ל ֲעׂשָ ל ּכָ ּבּוץ ׁשֶ ִעְנַין ִנְפְלאֹות נֹוְראֹות ַמֲעַלת ַהּקִ ה ּבְ ַהְרּבֵ

ֵרי ַמְעָלה  ל ּדָ יֹוֵתר ּכָ ה, ְוָאז ְמעֹוְרִרים ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָבִרים ׁשֶ ְרָיא', ְואֹוְמִרים ּדְ א ׁשַ ִכיְנּתָ ָרה ׁשְ ֲעׂשָ

בֹודֹו". ְוָאז ְיכֹוִלים ְלָהִרים  י "ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ים ְלהֹוִדיַע ּכִ ַרּבִ מֹו ּבָ ׁש ׁשְ ה ְלַקּדֵ ְוָדֵרי ַמּטָ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ץ ֶעְדרֹו, ּכְ י ָהעֹוֵסק ְלַקּבֵ ִרים ְלָהרֹוֶעה ָהֲאִמּתִ ָ ֻקּשׁ ּמְ ר ַעל ְיֵדי ׁשֶ ַהּכֹל ְוכּו'. ְוָהִעּקָ

ּלֹא  ִנים ׁשֶ ל ּפָ א" ְוכּו'. ְוַעל ּכָ ץ ְטָלִאים ּוְבֵחיקֹו ִיּשָׂ ְזרֹועֹו ְיַקּבֵ רֹוֶעה ֶעְדרֹו ִיְרֶעה, ּבִ ְעָיה מ( "ּכְ )ְיׁשַ

ֵרי  ֵרי ַאׁשְ ֶזה. ַאׁשְ ָרֵאל ּכָ לֹום. אֹוי אֹוי ַוֲאבֹוי ְלַהחֹוֵלק ַעְצמֹו ֵמרֹוֵעה ִיׂשְ ַלֲחלֹק ָעָליו ַחס ְוׁשָ

עֹוֵבר  ַחְסדֹו ֵאיְך ׁשֶ ּלֹו. ְלעֹוָלם לֹא ֵנבֹוׁש ּבְ דֹוׁש ׁשֶ ּבּוץ ַהּקָ ַהּקִ ַע ִלְכלֹל ּבְ ְעּגֵ ּתֹוֵקק ּוִמְתּגַ ׁשְ ַהּמִ

י  ַמְעּתִ ְוֶזה ָסמּוְך ׁשָ ב ְמֹאד ְמֹאד ַעד ֵאין ֵחֶקר.  ּגָ ְוִנׂשְ ְונֹוָרא  דֹול  ּגָ י ּכֹחֹו  ּכִ ל ֶאָחד,  ּכָ ַעל 

דֹוׁש  יו ַהּקָ ַמע ִמּפִ ָ ּשׁ יָרהאִוויֶצע, ׁשֶ יד ַז"ל ִמּטִ ּגִ ְרׁשֹון ֵנרֹו ָיִאיר ֶנֶכד ַהּמַ י ּגֵ ִתיק ַרּבִ ִמיִדיֵדנּו ַהּוָ

ְזַמן ַאֵחר,  ָנם ּבִ ר ְלַתּקְ ִאי ֶאְפׁשָ ָבִרים ׁשֶ ּקּון ֲאִפּלּו ּדְ ּנּו ּתִ ִלים ִמּמֶ ָנה ַהּכֹל ְמַקּבְ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ּבְ ׁשֶ

יַע. ה ִהּגִ ִפּלָ י ְזַמן ַהּתְ ַנאי ְלַהֲאִריְך ּכִ ה ֵאין ּפְ ן ַהּכֹל. ָיֵתר ִמּזֶ ּקֵ ָנה ִנְתּתַ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ּבְ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

ה.  ַעּתָ ַעד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ בּוַע  ׁשָ ָכל  ּבְ ְזהּוִבים  ה  לֹשָׁ ׁשְ ַנִים אֹו  ׁשְ ן  ּתֵ ּתִ ָיִאיר,  ֵנרֹו  ַנְחָמן  י  ְלַרּבִ
ה  ַנאי ַעּתָ נּו ַז"ל. ְוֵאין ּפְ י ַנְחָמן, ֶנֶכד ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ לֹם ְיִדיִדי ַרּבִ ׁשְ ְוִתְפרֹס ּבִ

ֶעְזַרת  לֹום, ְוִיְהֶיה ַהּכֹל ַעל ָנכֹון, ּבְ ָנה ְלׁשָ ָ בֹוא ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ּיָ ָבר, ַרק ׁשֶ ִלְכּתֹב לֹו ׁשּום ּדָ

ַרְך. ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
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תלה

עהִרין. ַרְך, יֹום ב' ב' ֱאלּול תר"ג ְטׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחיּו.  ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִתיק ָהַרּבָ לֹום ַרב ִלְבִני ְיִדיִדי ַהּוָ ׁשָ

ְחֶיה. ּיִ ִוד ְצִבי ׁשֶ י ֲחִביִבי ּדָ ּוִבְפָרט ִלְבנֹו ֶנְכּדִ

ֵעת  ה ְוָהָיה ִלי ַצַער ְוַנַחת. ּכָ ִפּלָ רֹאׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול קֶֹדם ַהּתְ י ֶאְתמֹול ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ִויֵמי  ה,  ַהְרּבֵ ְלָך  י  ַתְבּתִ ּכָ ָבר  ּכְ י  ּכִ ְלָך  ְכּתֹב  ּלִ ַמה  יֹוֵדַע  ֵאיִני 

ִני ֲחַזק ֶוֱאַמץ,  ה ּבְ ַרְך. ּוְלֵעת ַעּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ִנים ּבְ ִנים ֶאל ּפָ ר ּפָ ין ָלבֹוא ּוְנַדּבֵ ְמׁשִ ְמַמׁשְ

ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  הּוא  ׁשֶ ה  ַהּזֶ ַמן  ַלּזְ ָמנּו  ְוִקּיְ יָענּו  ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו  ׁשֶ ָך  ְבּתְ ַמֲחׁשַ ּבְ ְלָבֵרְך  ְוַתְתִחיל 

ה ֶאת ַעְצִמי, ְוַגם  ֶזה ֲאִני ְמַחּיֶ ַרְך. ְוַרק ּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ה ְלִהְתַוֵעד ַיַחד ּבְ ְזּכֶ ּנִ דֹוׁש ׁשֶ ַהּקָ

ָנה  ָ ְיֵמי רֹאׁש ַהּשׁ יַע  ְוִהּגִ ָנה,  ָ ָבר ָעְבָרה ַהּשׁ ּכְ ֶזה ׁשֶ ּבָ ה ָראּוי ְלָך ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצְמָך  ַאּתָ

דֹוׁש ְוכּו'. ֶהם ִנְתַוֵעד ַיַחד ַעל ִצּיּון ַהּקָ ּבָ ׁשֶ

ל ָחָדׁש,  ים רּוּבָ לֹשִׁ ל ַסְך ׁשְ ָלל. ּוְתַקּבֵ ר ְלַהֲאִריְך ּכְ אְסט ְנחּוָצה ַהּיֹום, ְוִאי ֶאְפׁשָ ְוַהּפָ
ַעל  ָחָדׁש  ל  רּוּבָ ה  ָ ּשׁ ׁשִ ַסְך  ֶמעְלֶקא  ׁשְ י  ְוַרּבִ ְמׁשֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ְלַיד  ַלח  ׁשְ ּתִ ה  ִמּזֶ

ם  ְלׁשָ ְבִמְכָתִבי  י  ַתְבּתִ ּכָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִתְחֶיה  זּוָגִתי  ְלַיד  ָחָדׁש  ל  רּוּבָ ָעה  ְוַאְרּבָ יִתי,  ּבֵ ְרָנַסת  ּפַ

י  ל ַרּבִ ֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ הּוא ַעל ַהּסֵ ְחֶיה, ׁשֶ ה ִציְרל ּתִ י ַחּנָ ּתִ ל ָחָדׁש ְלַיד ּבִ ָהָרצּוף ּפֹה, ְוה' רּוּבָ

ל ְלַעְצְמָך,  ַקּבֵ ל ָחָדׁש ּתְ ר רּוּבָ ה ָעׂשָ ָ ל ָחָדׁש, ַוֲחִמּשׁ ר רּוּבָ ה ָעׂשָ ָ ְצִבי ִמּפֹה; ַסְך ַהּכֹל ֲחִמּשׁ

ם  ְלּתֶ ּבַ ּקִ י, ְוִתְרׁשֹם ׁשֶ ּלִ ָרה ֵהם ׁשֶ עֹות ָהֵעֶסק, ַוֲעׂשָ ֵהם ִמּמְ ל ָחָדׁש ׁשֶ ה רּוּבָ ָ ְוִתְרׁשֹם ֲחִמּשׁ

ּבֹון  רּור, ְוָתִביא ִלי ַהֶחׁשְ ּבֹון ּבָ ְהֶיה ַהֶחׁשְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ַמן, ּכְ ְרׁשֹם ַהּיֹום ְוַהּזְ עהִרין. ְוַגם ּתִ ִמּפֹה ְטׁשֶ

ָבר  ּכְ ׁשֶ ּבֹון,  ַהֶחׁשְ ַאַחר  ם  ְרׁשַ ּנִ ֶ ּשׁ ַהְינּו ַמה  ּדְ ָעֵלינּו ְלטֹוָבה,  א  ַהּבָ ָנה  ָ ַהּשׁ רּור ַעל רֹאׁש  ּבָ

לֹות  ּבָ ָהָיה ַעד אֹותֹו ַהּיֹום ֵמַהּקַ ּבֹון, ׁשֶ ַלל ַהֶחׁשְ ִקּצּור ּכְ ְרׁשֹם ּבְ ָסמּוְך; ְוַגם ּתִ ָך ּבְ י ִמּמְ ְלּתִ ִקּבַ

י  ּלִ ִתינֹות ׁשֶ לֹות ְוַהּנְ ּבָ ְפָרִטּיּות ַהּקַ ְרׁשֹם ּבִ ְך ּתִ ל ָהֵעֶסק, ְוַאַחר ּכָ י, ֵהן ׁשֶ ּלִ ֶ ִתינֹות, ֵהן ִמּשׁ ְוַהּנְ

ַהּיֹוֵתר טֹוב  ַהּכֹל ַעל ַצד  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ָתם  ַהּסְ ּוִמן  "ל,  ַהּנַ ּבֹון  ַהֶחׁשְ ָהָיה ַאַחר  ׁשֶ ָהֵעֶסק  ל  ְוׁשֶ

ם, ַאְך  ַלח ְלׁשָ אק ֲעַדִין לֹא ִנׁשְ ְבָך ִלְקֶריִמְנׁשַ ַרְך. ִמְכּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ְוָתִביא ִלי ְלאּוַמאן ּבְ

י  אק ְוָאַמר ַרּבִ ֶריִמְנׁשַ אִתי ִמּקְ ת ֶהָעַבר ּבָ ּבַ י ַעל ׁשַ בֹו, ּכִ ין עֹוד ַעל ִמְכּתָ ֵאיְנָך ָצִריְך ְלַהְמּתִ

ִביא לֹו לּוָלִבים. ּתָ ְרצֹונֹו ִלְכּתֹב ְלָך ׁשֶ ָעִמים, ׁשֶ ה ּפְ ּמָ ֵפרּוׁש ּכַ ֶאְפַרִים ֵאַלי ּבְ

נּו  ַרְך ְיַזּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֶזה. ַהּשׁ ם עֹוְסִקים ּבָ ַאּתֶ ֶ דֹול ַמה ּשׁ נּו, ֵיׁש ִלי ַנַחת ּגָ ּלָ ְואֹודֹות ָהֵעֶסק ׁשֶ
ים  ְמַחּכִ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ְוָכל  ִכי טֹוב.  ּבְ חֹוָרה  ַהּסְ ִעם  ְמֵהָרה  לֹום  ְלׁשָ בֹוא  ּיָ ׁשֶ
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ַחְסּדֹו  ִעְנַין ֶזה ּבְ ה ּבְ ר ַיֲעׂשֶ ְזִריזּות ְלאּוַמאן ְיׁשּוַעת ה' ֲאׁשֶ ְכּתֹב ִלי ּבִ ָתם ּתִ ְמֹאד ָלֶזה, ּוֵמַהּסְ

ת  א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ִלְקִהּלַ ת ַהּבָ ּבָ י ִלְנסַֹע ַעל ׁשַ ַרְך. ּוְלֹפה ֵאין ְלָך ִלְכּתֹב עֹוד. ּוְבַדְעּתִ ִיְתּבָ

ם  ת קֶֹדׁש ִלְנהֹג ְנִסיעֹות ְלאּוַמאן, ּוְרצֹוִני ָחָזק ְמֹאד ָלבֹוא ְלׁשָ ּבַ ֶמעְדֶוועִדיְבֶקא, ְוַאַחר ׁשַ

ָך ַהּטֹוב. ַדְרּכְ ֶביָך ּכְ ם ִמְכּתָ יֵעִני ְלׁשָ ָתם ַיּגִ יֵעִני, ּוֵמַהּסְ ֵצא. ַוה' יֹוׁשִ י ּתֵ ת ּכִ ָרׁשַ ת קֶֹדׁש ּפָ ּבַ ַעל ׁשַ

תֹו  ֻדּלָ ַעם עֶֹצם ּגְ ָכל ּפַ ָבר. ְוִתְזּכֹר ּבְ ַמְעּתָ ִמּכְ ָ ּשׁ ָבִרים ׁשֶ ָכל ַהּדְ ִני ֲחַזק ֶוֱאַמץ ּבְ ה ּבְ ְוַעּתָ
ן  עֶֹצם ּכֹחֹו ִיְתַתּקֵ ּבְ ָאנּו חֹוִסים ּבֹו, ׁשֶ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ְזֵקִנים ּדִ ּבִ ל ָזֵקן ׁשֶ ְונֹוָראֹות ּכֹחֹו ׁשֶ

ַהחֹוְלִקים  ַהּתֹוִעים  ִמן  יָלנּו  ִהְבּדִ ׁשֶ ֵעת  ָכל  ּבְ ַח  ּבֵ ְלׁשַ ְוָעֵלינּו  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ַהּכֹל 

נּו  ָמֻעּזֵ ֶזה הּוא  ּבָ ְוֶחְדַות ה'  דֹוׁש.  ַהּקָ מֹו  ׁשְ ֵרא ַעל  ְלִהּקָ ִכינּו  ּזָ ֶ ּשׁ ֹמַח ְמֹאד ַמה  ְוִלׂשְ ָעָליו, 

ַבר ָעֵלינּו ֶוֱאֶמת ה' ְלעֹוָלם. י ַחְסּדֹו ּגָ ָכל ֵעת. ּכִ עֹוֵבר ָעֵלינּו ּבְ ֶ ל ַמה ּשׁ ֶנֶגד ּכָ ּכְ

יׁשּוָעתֹו,  ּבִ ְמָחה  ְוִנׂשְ ָנִגיָלה  ְמֵהָרה,  ְמָחה  ְוׂשִ לֹום  ְוׁשָ ים  ַחּיִ ּבְ ִלְראֹוְתָך  ה  ַהְמַצּפֶ ָאִביָך  ְבֵרי  ּדִ

ָנה  ָ ה ְלָהִכין ַעְצֵמנּו ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ק ֵמַעּתָ נּו ְלִהְתַחּזֵ ּלָ ָך ּוְבֵלב ּכֻ ִלּבְ ן ּבְ ַרֲחָמיו ִיּתֵ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ְוַהּשׁ

לֹום. ים ּוְלׁשָ ים טֹוִבים ֲאֻרּכִ ה ִלְכִתיָבה ַוֲחִתיָמה טֹוָבה ְלַחּיִ דֹוׁש, ְוִנְזּכֶ ַהּקָ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ִגיד מֹוֵרנּו ָהַרב  ִני ַהּנָ י ָהַרּבָ ַנְפׁשִ ה, ְוִליִדיִדי ּכְ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
ְצִחית  ֲאִני ְמָזֶרְזָך ְלטֹוָבְתָך ַהּנִ ַדע ׁשֶ ָמע, ּתֵ ָבר ַהּכֹל ִנׁשְ ַיֲעקֹב ֵנרֹו ָיִאיר. סֹוף ּדָ

ִעּכּוב  ׁש  ֲחׁשַ ַעל  ל  ּכֵ ְסּתַ ּתִ ְוַאל  ְלטֹוָבה.  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ ָנה  ָ ַהּשׁ ַעל רֹאׁש  ְמָחה  ׂשִ ּבְ בֹוא  ּתָ ׁשֶ

יַע ְלָך  ּפִ ַרְך ְלַהׁשְ ָלה ְלָפָניו ִיְתּבָ ה ֶרַוח ְוַהּצָ י ַהְרּבֵ לּו. ּכִ ִמים ַהּלָ ּיָ הּוא ּבַ ַבׁש ׁשֶ ְסחֹוָרְתָך ִעם ּדְ

ִחיַנת  ּבְ יק  ְלַהְמּתִ ָאז עֹוְסִקין  ׁשֶ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ְפָרט  ּבִ ַאֵחר,  קֹום  ִמּמָ ְפַלִים  ּכִ ִכְפֵלי  ּבְ ֶרַוח 

ה  ַהְרּבֵ ְלָך  ק  ֻיְמּתַ אי  ּוְבַוּדַ ָאז.  ַבׁש  ּדְ ְוַגם אֹוְכִלים  ׁשֹוָפר,  ל  ׁשֶ נֹות  ּוָ ַהּכַ הּוא סֹוד  ׁשֶ ַבׁש  ּדְ

א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ּוֵמֲחַמת  ָנה ַהּבָ ָ רֹאׁש ַהּשׁ נּו ּבְ ְהֶיה ִנְמֶנה ִעּמָ ּתִ ׁשֶ א ּכְ ֶזה ּוַבּבָ ה יֹוֵתר ּבָ ַהְרּבֵ

ֹוֵמַע ֻיְנַעם  ה ּוְלַהּשׁ ָבִרים ֵאּלֶ יק ִמעּוט ּדְ ר ְלַהֲאִריְך, ּוְלָחָכם ַיְסּפִ אְסט ִאי ֶאְפׁשָ ְנִחיַצת ַהּפָ

ַבׁש ְונֶֹפת צּוִפים ְוכּו'. ק יֹוֵתר ִמּדְ ְוֻיְמּתַ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

ִרי קֶֹדׁש, מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר. ִני, ּפְ ִתיק ָהַרּבָ י, ַהּוָ ַנְפׁשִ לֹום ִליִדיִדי ַוֲחִביִבי ּכְ ְוׁשָ

ה  ְחֶיה, ְוַעּתָ ּיִ י ַאְבָרָהם ּדֹב, ׁשֶ י אֹותֹו ְלַרּבִ י ּוְקָראִתיו ֵהיֵטב ְוַגם ָמַסְרּתִ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ֵעת  ְחֶיה. ַאְך ּכָ ּיִ ן אֹותֹו ִלְקרֹות ְלדֹוְדָך ּוְלִגיְסָך, ׁשֶ ּנּו ִלּתֵ לֹו ִמּמֶ ֲאִני ָצִריְך ְלַקּבְ
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ְרָנָסה, ַאף  ה ֵמֶהם, ְוֵאין ָלֶהם ׁשּום ַמֲעַמד ּפַ ְקחּו ַהְרּבֵ ּלָ ה ֵמֲחַמת ׁשֶ ִלים ַהְרּבֵ ֵהם ִמְתַנּצְ

ֵלְך ַעל ה' ְיָהְבָך  ה ֲחִביִבי, ַהׁשְ ֶהם עֹוד, ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ְוַאּתָ ר ִעּמָ י ֵכן ֶאְרֶאה ְלַדּבֵ ַעל ּפִ

א ָעֵלינּו  ָנה ַהּבָ ָ יֵמי רֹאׁש ַהּשׁ ם ּבִ ֵ אי לֹא ַיֲעזֹב אֹוְתָך. ְוִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ְלָך, ּוְבַוּדַ ְוהּוא ְיַכְלּכֶ

ְנָך  י ִעם ְמֻחּתָ ְרּתִ ּבַ אק ּדִ ְקֶריִמְנְטׁשַ ם ּבִ ְלָבִבי. ּגַ ר ּבִ כֹל ֲאׁשֶ ִנים ּכְ ִנים ֶאל ּפָ ר ּפָ ְלטֹוָבה ְנַדּבֵ

י ֶאְפַרִים  ְלָחּה ַעל ְיֵדי ַרּבִ ְחֶיה, ְוִיׁשְ ָך ּתִ ָנה ְלִבּתְ ָידֹו ַמּתָ ָבר מּוָכן ּבְ ּכְ ִלי, ְוָאַמר, ׁשֶ י ֵליּבְ ַרּבִ

א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ְוכּו'. ָנה, ַהּבָ ָ ֵנרֹו ָיִאיר, ַעל רֹאׁש ַהּשׁ

ְמֵהָרה  ִלְראֹוְתָך  ה  ּוְמַצּפֶ ִליׁשּוָעְתָך  ֵלב  ָכל  ּבְ ַע  ּוִמְתַגְעּגֵ ָוֶנֶפׁש  ֵלב  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ אֹוַהְבָך  ְבֵרי  ּדִ

ְמָחה. לֹום ְוׂשִ ים ְוׁשָ ַחּיִ אּוַמאן ּבְ ּבְ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

תלו

ֵצא תר"ג ֶמעְדֶוועִדיְוֶקע. ם, יֹום א' ּתֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְפָלא ְוַהּנֹוָרא  יתֹו ַאְך טֹוב ָוֶחֶסד. ְוכַֹח ַהֶחֶסד ַהּנִ יַע ָעָליו ְוַעל ּבֵ ּפִ ַרב ֶחֶסד ּוְבָרָכה ְלֵהִטיב. ַיׁשְ

י  יַע ִליִדיד ַנְפׁשִ ָנה ְלֻעְמָקא, ָיֵגן ְוַיֲעזֹר ְויֹוׁשִ ָ יְך ַהּיֹוֵדַע ִעְנַין רֹאׁש ַהּשׁ ְמׁשִ ּמַ ָנה ׁשֶ ָ ל רֹאׁש ַהּשׁ ׁשֶ

לֹום  א ֵנרֹו ָיִאיר לֹו ּוְלֵביתֹו ׁשָ ִגיד ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ַאְבָרָהם ַאּבָ ְפָלא ַהּנָ ִני ַהּמֻ ִתיק ָהַרּבָ ַהּוָ

ִתיֵלי ֵזיִתים  ׁשְ ֵניֶהם ּוְבֵני ְבֵניֶהם ִיְהיּו ּכִ ִית הֹוָדם. ּבְ ְוִיְהֶיה ַכּזַ ים ְוָכל טּוב, ֵיְלכּו יֹוְנקֹוָתם  ְוַחּיִ

ן ְיִהי ָרצֹון. ְלָחָנם ְוכּו' ָאֵמן ּכֵ ָסִביב ְלׁשֻ

ער ֵנרֹו ָיִאיר,  י ַאְבָרָהם ּבֶ ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ַרּבִ ד ְיִדיֵדנּו ַהּוָ י ִמּיַ י ְיִדיד ַנְפׁשִ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
י  י, ּכִ ת קֶֹדׁש ְוָקִריִתיו ֵהיֵטב ֵהיֵטב. ְוהֹוֶמה ָעַלי ִלּבִ ּבַ ְוָהָיה ָסמּוְך ִלְכִניַסת ׁשַ

ה  ּכָ ְמּתָ ְרפּוָאה ַלּמַ ַעְצְמָך ִהְקּדַ ה ּבְ ַאּתָ ֶ י ֶאת ַמְכאֹוָביו, ַאְך זֹאת ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי ַמה ּשׁ ָיַדְעּתִ

ְפָרט ַמה  ַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה, ּבִ ל ַהּנַ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ִדְבֵרי ּתֹוָרתֹו ַהּקְ ַח ַעְצְמָך ּבְ ּמֵ ְלַנֵחם ּוְלׂשַ

ֶכם קֶֹדם ְנִסיָעִתי ֵמַהּתֹוָרה )כ"ג( ִאְלָמֵלא ִמְלָחא ָלא ֲהֵוי ָעְלָמא ָיכֹול  י ִעּמָ י ְוַסְחּתִ ְרּתִ ּבַ ּדִ ֶ ּשׁ

ה,  ָבַרי ֵאּלֶ י ּדְ ְרּתִ ּבַ ּדִ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ל ַהּשׁ ְלּגֵ ִביְלָך ּגִ ׁשְ ַרק ּבִ ל ְמִרירּוָתא. ְוָכַתְבּתָ ִלי ׁשֶ ְלִמְסּבַ

ִני ְיִדיִדי  ְחּתַ ּמַ י ַיֲעקֹב בר"צ ֵנרֹו ָיִאיר. ּוָבֶזה ׂשִ ּבּור ִעם ַרּבִ ר ַהּדִ ְמיֹון ָהָיה ִעּקַ ִפי ַהּדִ ּלְ ַאף ׁשֶ

כֹחֹו  ּבְ ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרתֹו  ת  ַ ְקֻדּשׁ נֹוְראֹות  ִנְפְלאֹות  ְועֶֹצם  ה'.  ִנְפְלאֹות  ְראֹוִתי  ּבִ ה  ַהְרּבֵ

ת  ן ְלָכל ֶאָחד ְלתֹוְך ְנֻקּדַ ַעם ְלַכּוֵ ָכל ּפַ ים ּבְ ּיִ ּבּוִרים ֲאִמּתִ י ֲעַדִין, ּוַמְזִמין ִלי ּדִ דֹול הּוא ִעּמִ ַהּגָ

כֹחֹו  ּבְ ֲאָבל  ְמֹאד,  ְמֹאד  ֵעיַני  ּבְ ְוַקְטנּוִתי  ְפלּוִתי  ְוׁשִ ָעְנִיי  ּבְ ַוֲאִני  ַמן.  ְוַהּזְ ָהֵעת  ִפי  ּכְ ְלָבבֹו 

ַחְסּדֹו  ּבְ רֹוֶאה  ֲאִני  ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ׁשֶ ַעד  ּבֹוֵטַח.  ֲאִני  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְזֵקִנים  ּבִ ׁשֶ ֵקן  ַהּזָ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ
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ְעָיה נ, ד( "ה' ֱאלִֹקים ָנַתן ִלי ְלׁשֹון ִלּמּוִדים ָלַדַעת ָלעּות ֶאת  ְקָרא )ְיׁשַ י ַהּמִ ם ּבִ ַקּיֵ ּמְ ְפָלָאה ׁשֶ ַהּנִ

ָבר" ְוכּו'. ָיֵעף ּדָ

דֹוׁש.  יו ַהּקָ י ִמּפִ ַמְעּתִ ָ ּשׁ ֶ ה ַמה ּשׁ ֶכם ַהְרּבֵ ר ִעּמָ י ְלַדּבֵ ְמּתִ ָבר ִהְקּדַ ֲאהּוַבי ֲחִביַבי ִויִדיַדי ּכְ
ֵעיֵניֶכם,  ּבְ ֶהְרֵאיִתיֶכם  ה  ַהְרּבֵ ה  ְוַהְרּבֵ ה  ִמּזֶ ְמֵלִאים  ים  ְקדֹוׁשִ ְסָפִרים  ה  ְוַכּמָ

ֶפר  ּסֵ תּוב ּבַ ּכָ ָאגֹות ׁשֹונֹות. ּוְכמֹו ׁשֶ ָהעֹוָלם ָמֵלא ִיּסּוִרים ְוָצרֹות ּוַמְכאֹובֹות ּוְדָאגֹות ִמּדְ ׁשֶ

ן  ה ְוכּו' ַעּיֵ ִמּטָ ָנה ֵאין ׁשְ ַגע ֵאין ׁשָ לֹא ּפֶ ֶדֶרְך ֲחרּוִזי ֵאין יֹום ְוכּו' ֵאין ֶרַגע ּבְ דֹוׁש ּבְ ָל"ה ַהּקָ ׁשְ

נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֶאת ֵעיַני ִלְראֹות זֹאת ַעִין  ַתח ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ה ּפָ ם. ֲאָבל יֹוֵתר ִמּזֶ ׁשָ

ם  ֵ י ִאם ִלְברַֹח ְלַהּשׁ ל ֶזה, ּכִ ֵצל ִמּכָ בּוָנה ְוֵאין ֵעָצה ְלִהּנָ ַעם. ְוֵאין ָחְכָמה ְוֵאין ּתְ ָכל ּפַ ַעִין ּבְ ּבְ

ֵעת  ַעם, ּוִבְפָרט ּבְ ָכל ּפַ ַרְך ּבְ יָחתֹו ְלָפָניו ִיְתּבָ ה, ּוִבְפָרט ְלָפֵרׁש ׂשִ דֹוׁשָ ַרְך ּוְלתֹוָרתֹו ַהּקְ ִיְתּבָ

ין ֶחְסרֹונֹוָתיו ְוכּו'. יׁשִ ְרּגִ ּמַ ָצָרה ְודַֹחק ּוְכׁשֶ

ֹמַח  ה ֵיׁש ָלנּו ִלׂשְ ּמָ ּכַ ֶזה.  ְרנּו ּבָ ּבַ ּדִ ֶ ל ַמה ּשׁ ִני ְרֵאה ְוָהֵבן ַוֲחַכם ּוְזכֹר ֵהיֵטב ּכָ ה ּבְ ְוַעּתָ
ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ִכְפַלִים,  ּבְ ַעְצמֹו  יר ֶאת  ּוְלַהְזּכִ ַרְך.  ִיְתּבָ ַחְסּדֹו  ּבְ ְוִלְבטַֹח  ק  ּוְלִהְתַחּזֵ

ִחיַנת  הּוא ּבְ יק ְיסֹוד עֹוָלם ׁשֶ ּדִ ד ְוחֹוֵלק ַעל ַהּצַ ְהיֹות ִמְתַנּגֵ ְלנּו ִמּלִ ּצַ ּנִ ַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו ׁשֶ ּגָ

ים ִאם ַאֲחֵרי  ָעְלָמא ַעל ָידֹו. ּוֶמה ָהִיינּו עֹוׂשִ ַקת ְמִרירּוָתא ּדְ ל ַהְמּתָ ּכָ ִרית ֶמַלח עֹוָלם ׁשֶ ּבְ

נּו  ְרׁשֵ לֹום ֵמַחּיּוֵתנּו ְוׁשָ ִקים ַחס ְוׁשָ ה ָהִיינּו ְמֻחּלָ ה ַרֲחָמָנא ִלְצַלן ֵמַעּתָ ָגִעים ָהֵאּלֶ ל ַהּפְ ּכָ

ם  ֵ ַהּשׁ ּוְלַמַען  יֶהם.  ּנֵ ְלׁשִ ֶטֶרף  ְנָתָננּו  ּלֹא  ׁשֶ ה'  רּוְך  ּבָ ְוכּו',  ָלנּו  ָהָיה  ׁשֶ ה'  לּוֵלי  ְוִתְקָוֵתנּו, 

ם  ָעִמים, ּוְתַקּיֵ ה ּפְ ּמָ ֶהם ּכַ ְרנּו ּבָ ּבַ ּדִ י ׁשֶ ה ַאף ַעל ּפִ ָבִרים ָהֵאּלֶ ֵעיֶניָך ּדְ ַרְך ַאל ַיְזִקינּו ּבְ ִיְתּבָ

ה רֹוֶאה  ַאּתָ ׁשֶ ֵמַאַחר  י  ּכִ ַז"ל,  ַרּבֹוֵתינּו  ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָך"  ִאּמֶ ָזְקָנה  י  ּכִ בּוז  ּתָ ֵלי כג( "ַאל  )ִמׁשְ

ִנים  ָבִרים ְיׁשָ ֱאֶמת ֵהם ּדְ ּבֶ ֶ ים, ַמה ּשׁ ִאּלּו ֵהם ֲחָדׁשִ ָכל ֵעת ּכְ ר ּבְ ּבֵ ֶלְך ָזֵקן ּוְכִסיל ִמְתּגַ ַהּמֶ ׁשֶ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל.  ָכל יֹום ֵמָחָדׁש ּוְכמֹו ׁשֶ ר ַעל ָהָאָדם ּבְ ּבֵ ׁש ְלִהְתּגַ ּיֵ ּוְבלּוִיים, ְוֵאינֹו ִמְתּבַ

ים ֵלב ּוְלַהֲאִמין ְלִדְבֵרי  ִבים ָלׂשִ ה ָאנּו ְמֻחּיָ ה ְוַכּמָ ּמָ ן ַאְלֵפי ַאָלִפים ַקל ָוֹחֶמר ּכַ ּכֵ ל ׁשֶ ִמּכָ

יחֹוָתיו  ְוׂשִ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ּתֹוָרתֹו  ְבֵרי  ּדִ יֹום  ָכל  ּבְ ַלֲחזֹר  יֹום,  ָכל  ּבְ ים  ׁשִ ְתַחּדְ ַהּמִ ּתֹוַרת ֱאֶמת 

יֹום  ָכל  ּבְ ֵעיֶניָך  ּבְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ר  ְוָהִעּקָ ְמֹאד.  ְמֹאד  ְוַהּנֹוָראֹות  ָהֲעֻמּקֹות  ַוֲעצֹוָתיו  דֹוׁשֹות  ַהּקְ

י לֹא ָתְמנּו  ְבִחיַנת ַחְסֵדי ה' ּכִ ָכל יֹום, ּבִ ֱאֶמת ּבְ ׁש ּבֶ ים ַמּמָ י ֵהם ֲחָדׁשִ ׁש, ּכִ ים ַמּמָ ֲחָדׁשִ

הּוא ָזֵקן  ָאַמר ׁשֶ ֵקִנים ׁשֶ ּזְ ּבַ ֵקן ׁשֶ י ֵהם נֹוְבִעים ֵמַהּזָ ה ֱאמּוָנֶתָך. ּכִ ָקִרים ַרּבָ ים ַלּבְ ְוכּו', ֲחָדׁשִ

ַעל  ָלנּו  ָוֵיׁש  ֵיׁש  ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ זֹאת,  ּכָ ָמע  ׁשְ ַהּנִ ְוכּו'.  ְלַגְמֵרי  ְוָיִניק  ינֹוק  ּתִ ְוהּוא  ְמֹאד, 

ִמי ִלְסֹמְך.
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ַזע  ּוִמּגֶ ה,  ַהּזֶ ְוכּו'  ֵקן  ַהּזָ ַזע  ִמּגֶ ִהיא  ׁשֶ ַהְיָקָרה  ָך  ּתְ ִאׁשְ ד ֶאת  ַכּבֵ ּתְ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ּוְלַמַען 
ה'  ָבר. ּוְבַטח ּבַ ׁשּום ּדָ לֹום ּבְ ַצֲעָרּה ַחס ְוׁשָ ּלֹא ּתְ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ה. ִמּכָ ים ַהְרּבֵ ְקדֹוׁשִ

ְלּתָ  מֹוָתּה, ְוִנּצַ ים ּכְ ַבת טֹוִבים ּוְקדֹוׁשִ ק ּבְ ּבֵ ה אֹוְתָך ְלִהְתּדַ ר ִזּכָ י לֹא ַיֲעזֹב אֹוְתָך. ַוֲאׁשֶ ּכִ

ִנים ּוְבֵני  ה ּבָ ּנָ ַרֲחָמיו ָהֲעצּוִמים ְלהֹוִליד ִמּמֶ ה אֹוְתָך ּבְ דּוַע ְלָך, הּוא ְיַזּכֶ ּיָ ְלּתָ ּכַ ּצַ ּנִ ֶ ה ּשׁ ִמּמַ

ָלל.  לֹום ּכְ ל ְלָבִנים ִלְבִלי ְלַצֲעָרּה ַחס ְוׁשָ ם ֶזה ְמֻסּגָ י ּגַ ָלה ְלָפָניו. ּכִ ה ֶרַוח ְוַהּצָ י ַהְרּבֵ ִנים, ּכִ ּבָ

ה ֲהלֹא ָאנִֹכי טֹוב ָלְך  ֶאְלָקָנה ְוַחּנָ ִצינּו ּבְ ּמָ ָכל ֵעת, ּוְכמֹו ׁשֶ ָחּה ּבְ ּמְ ה ְלַנֲחָמּה ּוְלׂשַ ַרּבָ ַאּדְ

ן  ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ָנה ָהְיָתה. ִמּכָ ים ׁשָ לֹשִׁ מּוֵאל, ּוַבת ֵמָאה ּוׁשְ כּו ְלהֹוִליד ֶאת ׁשְ ּזָ ְוכּו'. ַעד ׁשֶ

ַקד ֶאת  ר ּפָ ַרְך. ְוה' ֲאׁשֶ ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ִנים ּבְ ה ּבָ ּמָ ה ָלֵאל ִהיא ֲעַדִין ָראּוי ְלהֹוִליד ּכַ ִהּלָ ּתְ ׁשֶ

ם  ל ְקָיָמא ַלֲעבֹוָדתֹו ְוִיְרָאתֹו. ִויֻקּיַ ֶזַרע ׁשֶ ַרֲחִמים ְמֵהָרה ּבְ ה, הּוא ִיְפְקֵדם ּבְ ָרה ָרֵחל ְוַחּנָ ׂשָ

ֵני ׁשֵֹמָמה"  י ַרּבּו ּבְ י ֲעָקָרה לֹא ָיָלָדה ְוכּו' ּכִ הּוא "ָרּנִ ה זֹאת ׁשֶ ָרׁשָ ל ּפָ ֶהם ַהַהְפָטָרה ׁשֶ ּבָ

ָלל. ַרק ַלּכֹל ֵעת ְוכּו' ֵעת ָלֶלֶדת... ִהיא ֵאיָנּה ֲעָקָרה ּכְ ן ׁשֶ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ְוכּו'. ִמּכָ

ָנה  ַכּוָ ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ דֹוׁשֹות  ַהּקְ ָרָכיו  ּדְ ּבִ ֵליֵלְך  ְמָך  ַעּצְ ְוַתְרִגיל  ֶוֱאַמץ  ֲחַזק  ה  ַעּתָ ּוְלֵעת 
ָעֶליָך  ְהֶיה  ּתִ ְולֹא  ְוָחָזק,  יץ  ַאּמִ ר  ֶקׁשֶ ּבְ ה  ִפּלָ ַהּתְ ּבּוֵרי  ּדִ ֶאל  ָך  ְבּתְ ַמֲחׁשַ ר  ֵ ּוְלַקּשׁ

ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ּוְסָפָריו  ּפֹוְסִקים  ּוִבְפָרט  יֹום  ָכל  ּבְ ְוִתְלַמד  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  אֹוי  ַמּשְׂ ּכְ ה  ִפּלָ ַהּתְ

ק  ְתַחּזֵ ָכל יֹום, ּוְביֹוֵתר ּתִ ַרְך ּבְ יָחְתָך ְלָפָניו ִיְתּבָ ָנה, ּוְתָפֵרׁש ׂשִ ַכּוָ ים ּוְתִפּלֹות ּבְ ִהּלִ ְוֹתאַמר ּתְ

י לֹא ַיֲעזֹב  ַרְך ּכִ ַחְסּדֹו ִיְתּבָ חֹון ָחָזק ּבְ ִבּטָ ק ַעְצְמָך ּבְ ָכל ֵעת, ּוְתַחּזֵ ָך ּבְ ַח ַנְפׁשְ ּמֵ ה ְלׂשַ ַהְרּבֵ

דּות. ה ִעּמֹו ּפְ י ִעם ה' ַהֶחֶסד ְוַהְרּבֵ ֶאְתֶכם, ּכִ

ִלְראֹוְתָך  ה  ּוְמַחּכֶ ִליׁשּוַעְתֶכם ְמֵהָרה  ה  ּוְמַצּפֶ ַעְדֶכם  ּבַ יר  ּוַמְעּתִ ָלֶנַצח  ֱאֶמת  ּבֶ ְבֵרי אֹוַהְבָך  ּדִ

לֹום. ים ְוׁשָ ְמָחה ְוַחּיִ ׂשִ ְמֵהָרה ּבְ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ער  ּבֶ ַאְבָרָהם  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ְוכּו',  קֶֹדׁש  ִרי  ּפְ ִגיד  ַהּנָ ִתיק  ַהּוָ ּוְלָבִבי  י  ַנְפׁשִ ִליִדיד  ַרב  לֹום  ְוׁשָ

ְחיּו. ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ ׁשֶ

ַדְרֵכי  ה ֵליֵלְך ּבְ ים טֹוִבים, ְוִיְזּכֶ ה ּוְצָדָקה ּוַמֲעׂשִ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ק ְלָבבֹו ּבְ ַרְך ְיַחּזֵ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
ִריִכים  ּצְ ׁשֶ לּו  ַהּלָ ִמים  ּיָ ּבַ ּוִבְפָרט  ֵמָחָדׁש,  יֹום  ָכל  ּבְ ְוַיְתִחיל  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲאבֹוָתיו 

ה  ָנה טֹוָבה ֲעֵדי ִנְזּכֶ ׁש ָעֵלינּו ׁשָ ַחּדֵ ּיְ ה ׁשֶ ְזּכֶ ּנִ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ׁשֶ ָנה ַהּבָ ָ ְלַצּפֹות ַעל רֹאׁש ַהּשׁ

ה  ֵרי ַהְמַחּכֶ דֹוׁש. ַאׁשְ ים ֶאת ַהּזּוג ַהּקָ דֹוׁשִ ֵקִנים ַהּקְ ְרכּו ַהּזְ ּבֵ ים טֹוִבים ׁשֶ ים ַחּיִ ים ֲאֻרּכִ ְלַחּיִ

ים  יׁשִ ָאנּו ַמֲאִמיִנים ּוַמְרּגִ ֵרינּו ׁשֶ ה, ַאׁשְ ל ֵאּלֶ ֹוֵמַע ּכָ ּשׁ ֵרי ֹאֶזן ׁשֶ ֵרי ַהּזֹוֶכה ָלֶזה, ַאׁשְ ָלֶזה, ַאׁשְ
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ם עֹוִלים ַעד רּום  ְמעּו ֵמעֹוָלם, ְוֻכּלָ ּלֹא ִנׁשְ ה ׁשֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ ת ּדְ ַ ְמַעט ַעְמקּות נֹוְראֹות ְקֻדּשׁ

הֹום ְלַהֲחיֹות אֹוָתנּו ֶאת  א ְוכּו' ְוכּו', ְויֹוְרִדים ַעד ַהּתְ א ּוְלֵעּלָ ַמִים ָהָרִמים ּוְלֵעּלָ ְבֵהי ׁשָ ּגָ

ם. ר הּוא ׁשָ ֲאׁשֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבַ ּכָ

ּכַֹח ְלַגְמֵרי ַחס  ה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך ְוכּו', ִלְבִלי ִלׁשְ ה, ַעד ֵהּנָ ֵאּלֶ זֹאת ִמי ָרָאה ּכָ ַמע ּכָ ִמי ׁשָ
ן  יָסם ְלָהִפיץ ַמְעְינֹוָתיו חּוָצה, ּכֵ ֶהם ְלַהְדּפִ ה ְוַלֲעסֹק ּבָ ל ַהּנֹוָראֹות ָהֵאּלֶ לֹום ֶאת ּכָ ְוׁשָ

ְוֵליֵלְך  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָבָריו  ּדְ ם  ְלַקּיֵ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ה  ְוָכֵהּנָ ה  ֵהּנָ ּכָ נּו  ִעּמָ ַחְסּדֹו  יֹוִסיף ה' 

ּכֹון ָלַעד ְוכּו'. ַפת ֱאֶמת ּתִ דֹול ְוַהּנֹוָרא, ּוׂשְ אֹורֹו ַהּגָ ֵבל ּבְ ֵני ּתֵ ֶהם, ּוְלָהִאיר ּפְ ּבָ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

תלז

בֹוא תר"ג אּוַמאן. ם, יֹום א' ּתָ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

צֹו  ִויַאּמְ קֹו  ִויַחּזְ ֵאָליו,  ְלָבבֹו  ְלַהּטֹות  ִעּמֹו  ְוטּובֹו  ַחְסּדֹו  ה  ַיְרּבֶ ְלֵהִטיב,  ה  ּוַמְרּבֶ ֶחֶסד  ַרב 

ּבּוץ  תֹוְך ַהּקִ ֵתב ְוֵיָחֵתם ּבְ ה, ְוִיּכָ יר ַהּטֹוב ַעל ָהַרע ְלַהְנטֹותֹו ִלְתִחּיָ ה ְלַהְגּבִ ָ ְקֻדּשׁ קּות ּדִ ִהְתַחּזְ ּבְ

ִתיק  ִני ֲחִביִבי ַהּוָ לֹום, ַלֲאהּוִבי ּבְ ים ּוְלׁשָ ים ֲאֻרּכִ ים טֹוִבים ְלַחּיִ יִקים ְלַחּיִ ל ַצּדִ ִסְפָרן ׁשֶ דֹוׁש ּבְ ַהּקָ

ְחיּו. ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ָהַרּבָ

ה ִליִדיָעה  ַרְך ְוָהִייִתי ְמַצּפֶ ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ לֹום ּבְ ׁשָ אִתי ְלֹפה ּבְ י ֵתֵצא ֶהָעַבר ּבָ יֹום ה' ּכִ ּבְ
ִצּיּון  ּוֵבין ִהּלּוִכי ַעל  ה  ִפּלָ ין ַהּתְ ּבֵ ה ָלֵקל ַהּיֹום  ּוְתִהּלָ ַנְחָמן,  י  ַרּבִ טֹוָבה ִמיִדיֵדנּו 

ְתֶכם, ְוהֹוִדיַע ִלי ְיׁשּוַעת  ִהּלַ י ַנְחָמן בר"מ ַהּכֵֹהן ִמּקְ ר טֹוב הּוא ַרּבִ א ֵאַלי ְמַבּשֵׂ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ֶסף. ִרים ּכֶ לֹום ִעם ֶעׂשְ ׁשָ י ַנְחָמן ּבְ א ַרּבִ ָבר ּבָ ּכְ ה' ׁשֶ

י  ַרֲחָמיו ּוְכרֹב ֲחָסָדיו ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ְוכּו', ּכִ ה ּכְ ָמָלנּו ַעד ֵהּנָ ר ּגְ ָכל ֲאׁשֶ יב ַלה' ּכְ ׁשִ ַמה ּנָ
ָנה. טֹוב  ָ ַהּשׁ הּוא קֶֹדם רֹאׁש  ׁשֶ ְפָרט  ּבִ ּנּו,  ִמּמֶ ַהּטֹוב  ֹמַע  ִלׁשְ לֹות  ּכָ ֵעיַני  ָהיּו  ְמֹאד 

ָעֵלינּו  ַבר  ּגָ ַחְסּדֹו  ֵעיַנִים.  ְליֹון  ּכִ ִלי  ּבְ לֹום  ְלׁשָ ַלֲהִביאֹו  ַחְסּדֹו  הֹוִסיף  ר  ֲאׁשֶ ַלה'  ְלהֹודֹות 

ם  ֵ רּוְך ַהּשׁ ְבׂשֹוָרה טֹוָבה ַהּזֹאת, ּבָ ְבָך ּבִ י ִמְכּתָ ְלּתִ ְך ִקּבַ ֶוֱאֶמת ה' ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה. ְוַאַחר ּכָ

ְוהּוא  נּועֹוֶתיָך,  ּתְ ל  ּכָ לֹו  ְוִתְמסֹר  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ׁש  ּוְתַבּקֵ ֲעָזָרנּו,  ּכֹה  ַעד  ר  ֲאׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ

ן ְיִהי ָרצֹון. ַעְדָך ְלטֹוָבה ָאֵמן ּכֵ ַרְך ִיְגֹמר ּבַ ִיְתּבָ
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ֵאיֶזה  עֹוֵבר ַעל ָהָאָדם ּבְ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ַנאי ְלַהֲאִריְך, ַרק ְצִריִכין ְלַהֲאִמין ׁשֶ ה ֵאין ּפְ ְוָיֵתר ִמּזֶ
ֵחֶקר,  ֵאין  ַעד  תֹו  ּוְגֻדּלָ ה'  ֻעּלֹות  ּפְ ְלָהִבין  ִנְפָלִאים  ְרָמִזים  ַהּכֹל  הּוא,  ׁשֶ ְבִחיָנה 

ׁש  נּו ְלִהְתַחּדֵ ּלָ ה ּכֻ ְזּכֶ ּנִ ן ׁשֶ יֹוֵתר. ִמי ִיּתֵ ִריִכין ָלֵתת ֵלב ָלֶזה ּבְ ּצְ ָנה ׁשֶ ָ ְפָרט קֶֹדם רֹאׁש ַהּשׁ ּבִ

י ַאף  ָבר. ּכִ ּכְ ּמִ ַעת ְוכּו' ׁשֶ ְלּבּוֵלי ַהּדַ ל ּבִ ִליְך ֵמָעֵלינּו ְלַגְמֵרי ּכָ ָנה ְלטֹוָבה, ְוַנׁשְ ָ ֶזה רֹאׁש ַהּשׁ ּבְ

ה ְלַהְרּבֹות  ְזּכֶ ּנִ ְרצֹונֹו, ּוִבְפָרט ׁשֶ ַיד ָהָאָדם ְלַהּטֹוָתּה ּכִ ָבה ּבְ ֲחׁשָ י ֵכן ַהּמַ י ֵכן ַאף ַעל ּפִ ַעל ּפִ

ַלֲעׂשֹות  יֹום  ָכל  ּבְ ַעְצמֹו  יל  ְלַהְרּגִ ּוְלַהְתִחיל  קֹונֹו  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ יחֹות  ְוׂשִ ׁשֹות  ּוַבּקָ ה  ְתִפּלָ ּבִ

ה  ִהּלָ ֶזה, ְוֵיׁש ִלי ּתְ ּיֹאֵחז ּבָ ֵרי ׁשֶ י ֶזה ְיסֹוד מּוָסד ְועֹוֶלה ַעל ַהּכֹל. ַאׁשְ ִפּלֹות, ּכִ ֵמַהּתֹורֹות ּתְ

ים. ַנאי ַמְסּכִ ֶזה, ַאְך ְקָצָרה ַהְיִריָעה ְוֵאין ַהּפְ ר ּבָ ה ְלַדּבֵ ה ַהְרּבֵ ָלֵאל ַהְרּבֵ

ְמָחה ְמֵהָרה. ׂשִ ה ִלְראֹוְתָך ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ָיָצא  לֹא  ֲעַדִין  ִאם  ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ סֹוֵחר  ַנְחָמן  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ִתיק  ַהּוָ ְיִדיִדי  לֹום  ׁשְ ּבִ ְוִתְפֹרס 
י ֲאִני  ִנים, ּכִ ל ּפָ ַנִים ַעל ּכָ ִביא ִעּמֹו ֵאיֶזה ְסחֹוָרה ֶאָחד אֹו ׁשְ ּיָ ְרֶאה ׁשֶ יתֹו ּתִ ִמּבֵ

ִביא  ּיָ ר ׁשֶ ה ְטָעִמים, ְוִאם ֶאְפׁשָ ּמָ צּו ָהעֹוָלם ְלֹפה ִמּכַ ְתַקּבְ ּיִ ָצִריְך ְמֹאד ִלְראֹוָתם קֶֹדם ׁשֶ

ַרְך ִיְגֹמר ַהּכֹל ְלטֹוָבה. ם ִיְתּבָ ֵ ְבָך ַמה ּטֹוב, ְוַהּשׁ ִמְכּתָ ר ּכְ ה ָעׂשָ ָ ל ַהֲחִמּשׁ ה ִעם ּכָ הֹוָצָאה ַקּלָ ּבְ

ָיִאיר ֶנֶכד ֲאדֹוֵננּו  ַנְחָמן ֵנרֹו  י  ַרּבִ לֹום ִמיִדיֵדנּו  ת ׁשָ ִריׂשַ ּפְ ַתְבּתָ ִלי  ּכָ ּלֹא  ְוִנְפֵלאִתי ׁשֶ
ַלח ִלי ְיִדיָעה ֵמֶהם  י יֹוֵסף, ְוִתׁשְ יק ִלְבָרָכה, ְוַגם ֵמַרּבִ נּו ֵזֶכר ַצּדִ מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

ְכָלל  ָבִרים ּבִ ָכל ַהּדְ ִמיד ֲאַיֵחל ִליׁשּוַעת ה' ּבְ ְבָך, ַוֲאִני ּתָ י ַנְחָמן אֹו ַעל ְיֵדי ִמְכּתָ ַעל ְיֵדי ַרּבִ

ְרָנָסה  ר ָהְרפּוָאה ְוַהּפַ ִעּקַ ים ֵהן ּבְ ִמּיִ ׁשְ ִהְצָטְרכּות ַהּגַ ָרִטּיּות, ֵהן ּבְ ָרֵטי ּפְ ּוִבְפָרט ּוִבְפָרֵטי ּפְ

י  ָרֵאל, ּכִ ל ִיׂשְ ל ּכָ ְלִוים ְוׁשֶ ל ַהּנִ ל ּכָ ֵני ֵביִתי ְוׁשֶ ל ּבְ י ְוׁשֶ ּלִ ֶפׁש ׁשֶ ִהיא ְרפּוַאת ּוַפְרָנַסת ַהּנֶ ׁשֶ

יַע ְוֵאָליו  ַרְך ַרב ְלהֹוׁשִ ר ְלָפְרָטם, ֲאָבל הּוא ִיְתּבָ ר ִאי ֶאְפׁשָ ים ְמֹאד ְמֹאד ֲאׁשֶ ְצָרֵכינּו ְמֻרּבִ

ָנִגיָלה  ים,  ֲאֻרּכִ ים  ְוַחּיִ טֹוִבים  ים  ַחּיִ ּבְ ִנים  ַהּבָ ֶאת  ֵרְך  ּבֵ ׁשֶ ֵקן  ַהּזָ ל  ׁשֶ כֹחֹו  ּבְ ְקוֹוֵתנּו  ּתִ ל  ּכָ

ן ְיִהי ָרצֹון. יׁשּוָעתֹו ָאֵמן ּכֵ ְמָחה ּבִ ְוִנׂשְ

ל ָרצּוף  ְחיּו, ְוַקּבֵ ּיִ לֹוֵמנּו ׁשֶ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ לֹום ּכָ ְבֶרְסֶלב ּוִבׁשְ ֵני ֵביִתי ּבִ ל ּבְ לֹום ּכָ ׁשְ ִויְפֹרס ּבִ
ְפַרט ְלָהִביא  ר ִעּמֹו ְלטֹוַבת ָחְתנֹו ַמה ּטֹוב ּבִ ַדּבֵ ּיְ ר ׁשֶ ֶרת ֵמ.. ְוִאם ֶאְפׁשָ ּפֹה ִאּגֶ

ם  ֵ י ֵכן ָרצֹון ַהּשׁ הּוא ַאף ַעל ּפִ י ֵאיְך ׁשֶ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ּכִ ּלֹו ַעל יֹום טֹוב ַהּבָ לֹו ַהַחַפִצים ׁשֶ

ה  דֹוׁש ְוַאּתָ ּבּוץ ַהּקָ ֵכִנים ֶאל ַהּקִ ִחיַנת ׁשְ ֵהם ּבְ פּו ְנָפׁשֹות ׁשֶ ְתַוּסְ ּיִ נּו ַז"ל ׁשֶ ַרְך ְוָרצֹון ַרּבֵ ִיְתּבָ

ָמרֹום ְלעֹוָלם ה'.
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לֹו  ְקֶנה  ּתִ ׁשֶ ְלָך  ֶאְכּתֹב  ׁשֶ עהִרין  ְטׁשֶ ּבִ ב  ִמְכּתָ י  ְלּתִ ִקּבַ ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ ן  ּבֶ ֶאְפַרִים  י  ֵמַרּבִ
ְכַלל ַנַער  נּו ִלְהיֹות ּבִ ּלָ נּו ּכֻ ַרְך ְיַזּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ ִרים, ַהּשׁ ִרים ּוְמֻהּדָ ׁשֵ ים ּכְ לּוָלִבים ַוֲהַדּסִ

ה ְלָהִריַח ָהֵריַח  ְזּכֶ ּנִ ן ׁשֶ ל ִמיָניו )ע' שיחה פ"ז(, ִמי ִיּתֵ ר ִעם ּכָ ה ְלֶאְתרֹוג ְמֻהּדָ ְזּכֶ ּנִ ּבֹוֶכה ַעד ׁשֶ

ה  דֹוׁש ַהּזֶ ל ַהֹחֶדׁש ַהּקָ דֹוׁשֹות ׁשֶ ְצוֹות ַהּקְ דֹוׁשֹות, ּוִבְפָרט ַהּמִ ְצוֹות ַהּקְ ל ַהּמִ ל ּכָ טֹוב ׁשֶ

א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ָאֵמן. ֵרי ַהּבָ ׁשְ הּוא ֹחֶדׁש ּתִ

תלח
ֵבי תר"ד ִמְכּתְ

א תר"ד. ְעָנא ַרּבָ ם, יֹום א' הֹוׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחיּו. ּיִ ֵני ֵביתֹו ׁשֶ ל ּבְ ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ ַמר ֲחִתיָמה טֹוָבה ָלֶנַצח ִלְבִני ׁשֶ ּגְ

ַנאי  ּלֹא ָהָיה ַהּפְ י ׁשֶ ֶכף ְוַאף ַעל ּפִ ָאַמר, ּוְקָראִתיו ּתֵ רּוְך ׁשֶ י ַהּיֹום קֶֹדם ּבָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ָחׁש  ָהִייִתי  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ֵאַלי  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ְפָרט  ּבִ ְלָהִבין,  ּתּוַכל  ַצֲעִרי  ְוֹגֶדל  ים.  ַמְסּכִ

י ַוֲחִליׁשּוִתי  ְעּתִ ת ּדַ ְלּבּול ִטְרּדַ ֶזה. ּוְבעֶֹצם ּבִ יֹום ּכָ ּבּור ּבְ ל ִעם ַהּצִ ּלֵ ֵמַעי, ַוֲאִני ֻמְכָרח ְלִהְתּפַ ּבְ

ל  ה רּוּבַ לׁשָ ְך ׁשְ ַהּכֹל ְלטֹוָבה. ַהּסַ י ֵכן ֲאִני ַמֲאִמין ׁשֶ ְבָך ַהּטֹוב, ַאְך ַאף ַעל ּפִ יַעִני ִמְכּתָ ִהּגִ

ל  ה ִמּכָ יְלָך ֵמַעּתָ ֲעֹמד ִליִמיְנָך ְלַהּצִ ָדָקה ּתַ ְרצֹוְנָך, ְזכּות ַהּצְ י ּכִ ְקּתִ י ְוִחּלַ ְלּתִ ֶסף ָוֵחִצי ִקּבַ ּכֶ

ֵאַדע ַמה  י ׁשֶ ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ִביְלָך, ְוַגם  ׁשְ ּבִ ע ָנא'  ַרְך 'הֹוׁשַ ִיְתּבָ ם  ֵ ַתֲחנּוִנים ֵמַהּשׁ ּבְ י  ּתִ ׁשְ ּוִבּקַ ַרע. 

ד  ה ִמְתַנּגֵ ִנים ֵאין ַאּתָ ל ּפָ ַעל ּכָ ֶ ה ָצִריְך ְלַהֲחיֹות ַעְצְמָך ַמה ּשׁ ה ַאּתָ ם ַעּתָ יְבָך. ַאְך ּגַ ֲהׁשִ ּלַ

דֹוִלים,  ִדים ּגְ ה ַוֲעַדִין ֵהם ִמְתַנּגְ ה ַהְרּבֵ ָך ַהְרּבֵ רּוִעים ִמּמְ ֱאֶמת ֵיׁש ּגְ י ּבֶ ֶזה, ּכִ ַעל ֱאֶמת ּכָ

ְלָטְך  ּפָ ּדְ ַרֲחָמָנא  ִריְך  ּבְ ֶהם.  ּלָ ׁשֶ ְלקּוִלים  ַהּקִ ֵמִרּבּוי  יֹוֵתר  ּוְלָהעֹוָלם  ְלַעְצָמן  יִקין  ַמּזִ ְוֵהם 

ָהיּו ִלי  ֲאִמין ִלי ׁשֶ ִנים. ּתַ ל ּפָ ד ַעל ּכָ ּלֹא ִלְהיֹות ִמְתַנּגֵ יְלָך ֵמֶאָחד[, ׁשֶ ִהּצִ רּוְך ה' ׁשֶ ֵמֲחָדא ]ּבָ

ָאַמר ִלי זֹאת,  יו ׁשֶ י ִמּפִ ַמְעּתִ ְיָקא ׁשָ ה, ְוָאז ּדַ ׁש ְויֹוֵתר ִמּזֶ מֹוְתָך ַמּמָ ָעְברּו ָעַלי ּכְ ים ׁשֶ ִעּתִ

יָלנּו ִמן ַהּתֹוִעים', ִאין ְצֵווייֶען אֹויף ִמיר ָוואְלט ִאיר  ָרָאנּו ִלְכבֹודֹו ְוִהְבּדִ ּבְ רּוְך ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ 'ּבָ

ְוָכל  ֶזה,  ּבָ ַעְצִמי  ה  ְמַחּיֶ ֲאִני  ֲעַדִין  ַוֲעַדִין  ְוכּו'.  ְוכּו'  חֹוְלִקים?[  ָהִייֶתם  ָעַלי  ִנית  ]ְוׁשֵ ְקִריְגט  ּגִ

ּיֹאַמר ְלָצרֹוֶתיָך ּוְלָצרֹוֵתינּו  יִתי ַלה' ׁשֶ ַנאי ִלְכּתֹב ְלָך. ִקּוִ ה ֵאין ּפְ ֶזה ְוֶיֶתר ִמּזֶ ַחּיּוִתי הּוא ּבָ

י לֹא ָלֶנַצח ָיִריב ְוכּו'. יֲעָך ְמֵהָרה ּכִ י ִויַמֵהר ְלהֹוׁשִ ּדַ

ג  בֹות ֵאיְך ָלֵצאת ְיֵדי חֹוַבת ַהּיֹום, ַרק ְלַדּלֵ ה ֵאיְנָך ָצִריְך ַלֲחׁשֹב ׁשּום ַמֲחׁשָ ה ַאּתָ ְוַעּתָ
ֲחׁשֹב ַעל ַמה  ּתּוַכל. ְוַאל ּתַ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ג[ ּבְ ִריְנֶגען ]ְלַדּלֵ ּפְ עְרׁשְ ַעל ַהּיֹום. ָנאר ִאּבֶ
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ָבר ַלֲעׂשֹות, ַהּכֹל ַיֲעבֹור ָלנּו,  א. ֵאין ׁשּום ּדָ ָלל ַעל ְלַהּבָ ּלֹא ַלֲחׁשֹב ּכְ ן ׁשֶ ּכֵ ָעַבר, ִמּכֹל ׁשֶ ֶ ּשׁ

רֹאׁש  ּבְ ָהִייָת  ִמיד,  ּתָ ַח  ְמַנּצֵ ְוהּוא  יֹוְדִעים  ְולֹא  ְוָגדֹול  דֹול  ּגָ ִלְסמֹוְך, ה'  ִמי  ַעל  ָלנּו  ְוֵיׁש 

ל ע"ב  ּגּון ׁשֶ ַהּנִ ְיֵדי  ְך ְלטֹוָבה ַעל  ִיְתַהּפֵ ְוַהּכֹל  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ְהֶיה  ּתִ ְוַגם  ָנה  ָ ַהּשׁ

כּו  ִהְתַהּפְ ֵדי ׁשֶ ׂשּו ָהֲעוֹונֹות ּכְ ׁשּו ִויַחּפְ ַבּקְ ּיְ ָרֵאל", ׁשֶ ׁש ֲעוֹון ִיׂשְ ּיֹום ַההּוא ְיֻבּקַ ם "ּבַ ִניִמין. ִויֻקּיַ

ֶאת  ְדֹחק  ּתִ ְוַאל  ה  ָהֲעִלּיָ ְכִלית  ּתַ ִהוא  ַהְיִריָדה  י  ּכִ סֹוף,  ֵאין  ּבְ ְכְללּו  ּיֻ ׁשֶ ְוֵאיֶנּנּו,  ִלְזֻכּיֹות. 

ָלל, ָנאר  ל ַעל ֶזה ּכְ ּכֵ ְסּתַ ָך ַאל ּתִ ין ִעּמְ עֹוׂשִ ֶ ָלל. ּוַמה ּשׁ ְתִחיל ַלֲחׁשֹב ּכְ ָלל. ְוַאל ּתַ ָעה ּכְ ָ ַהּשׁ

יג ְוכּו'. ְמָחה ַיּשִׂ ׂשֹון ְוׂשִ ִדּלּוג[, ְוׂשָ ִריְנֶגען ]ַלֲעבֹר ּבְ ּפְ יׁשְ ער ּגִ ִאיּבֶ

רּוַע יֹוֵתר  ה ּגָ ַאּתָ ֶ דֹוָלה. ְוָכל ַמה ּשׁ ְמָחה ּגְ גֹון ַוֲאָנָחה ְלׂשִ ה ָצִריְך ַלֲהֹפְך ַהּיָ ה ַאּתָ ְוַגם ַעּתָ
ְמָחה  ׂשֹון ּוְלׂשִ גֹון ַוֲאָנָחה ְלׂשָ יֹוֵתר, ְוַלֲהֹפְך עֶֹצם ַהּיָ ֶזה ּבְ ֹמַח ּבָ ה ָצִריְך ִלׂשְ ֵעיֶניָך, ַאּתָ ּבְ

ּלֹא  ֶזה ׁשֶ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ּכָ ּיּון ַהּקָ ַח ַעל ַהּצִ ּטֵ ּתַ ָנה ּוְלִהׁשְ ָ ֶזה ָזָכה ִלְהיֹות ַעל רֹאׁש ַהּשׁ רּוַע ּכָ ּגָ ׁשֶ

ֶהֶרף ַעִין ְוכּו'. ְוהּוא  ֶזה ָהעֹוָלם, ְוָכל ָהעֹוָלם ֵאינֹו עֹוֶלה ֶאְצלֹו ּכְ לּות ּבְ ּכְ ָהָיה לֹו ׁשּום ִהְסּתַ

ל  י ׁשֶ רּוׁש ָהֲאִמּתִ ים ְוכּו' ּוְלַרּפאֹות ַהּכֹל ְוכּו'. ְוֶזהּו ַהּפֵ ָרה ִמיֵני ִחּצִ ל ָהֲעׂשָ ָיכֹול ְלהֹוִציא ּכָ

גֹון ַוֲאָנָחה  ל ַהּיָ ה הּוא ז"ל )תניינא כ"ג(, ַלֲהֹפְך ּכָ ּלָ ּגִ יגּו ְוָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה" ׁשֶ ְמָחה ַיּשִׂ ׂשֹון ְוׂשִ "ׂשָ

ָלל  ה, ְוִלְבִלי ְלַהְתִחיל ַלֲחׁשֹב ּכְ ֶזה ַהְרּבֵ ֹמַח ּבָ "ל. ְוָהֵבן ֵהיֵטב ִלׂשְ ּנַ ְמָחה ַהְינּו ּכַ ׂשֹון ּוְלׂשִ ְלׂשָ

ֲאַנְחנּו  ֲאָבל  ְוכּו'.  ּגּון  ַהּנִ ל  ׁשֶ ּדֹות  ַהּמִ ֵהם  ׁשֶ ָבעֹות  ַהּגְ ַעל  ץ  ּוְלַקּפֵ ֶהָהִרים  ַעל  ג  ְלַדּלֵ ַרק 

ג  ִריְנֶגען. אּון, ַטאֶקי ָפאְרט ָהאּפ ]ַרק ְלַדּלֵ ּפְ יׁשְ ר ּגִ "ל ָנאר ִאיּבֶ ּנַ ְפׁשּוטֹו ּכַ ג ּכִ ְצִריִכים ַרק ְלַדּלֵ

ְמָחה[. ֱאֶמת ַרק ׂשִ ּוְבָכל זֹאת ּבֶ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך. ָנָתן ִמּבְ ּדִ

תלט

ֶרְסֶלב. ָון תר"ד ּבְ ַרְך, יֹום ד' נַֹח רֹאׁש ֹחֶדׁש ֶחׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

י ַאְבָרָהם  יק ְוכּו'. מֹוֵרנּו ָהַרב ַרּבִ ִרי ַצּדִ ִתיק ּפְ ִגיד ַהּוָ ִני ַהּנָ י ָהַרּבָ ַנְפׁשִ לֹום ַלֲאהּוִבי ְיִדיִדי ּכְ ׁשָ

ים ְוָכל טּוב ָאֵמן. לֹום ְוַחּיִ ְחיּו ׁשָ ּיִ ְחֶיה. לֹו ּוְלֵביתֹו ּוְלָכל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ּיִ ער ׁשֶ ּדֹב ּבֶ

ְחֶיה ְוִגיסֹו  ְחֶיה ַוֲאחֹותֹו ּתִ ְמָחה ְקָצת. ְוִאּמֹו ּתִ לֹום ּוְבׂשִ ׁשָ ה ָלֵאל ָעְברּו ְיֵמי ֶהָחג ּבְ ִהּלָ ּתְ
ֵסם  ם ִויַפְרנְְ ַרְך ְיַזּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ לֹום. ַהּשׁ ים ְוׁשָ ַחּיִ ה ָלֵאל ּבְ ִהּלָ ְחיּו ּתְ ּיִ ְויֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ

ן  ּכֵ ּוְלִתְפֶאֶרת", ָאֵמן  ְלָגאֹון  ֶכם "ּוְפִרי ָהָאֶרץ  ֻכּלְ ּבְ ם ְמֵהָרה  ִויֻקּיַ לֹום  ְוׁשָ ים  ּוְבַחּיִ ָכבֹוד  ּבְ

ְיִהי ָרצֹון.
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ים ִנְפָלִאים  י ֵכן ֲאִני ַמֲאִמין ּוְקָצת ָאנּו רֹוִאים ִחּדּוׁשִ יד, ַרק ַאף ַעל ּפִ ַוֲחָדׁשֹות ֵאין ְלַהּגִ
ית.  ה ְבֵראׁשִ ִמיד ַמֲעׂשֵ ָכל יֹום ּתָ טּובֹו ּבְ ׁש ּבְ ַרְך ְמַחּדֵ ם ִיְתּבָ ֵ י ַהּשׁ ָכל יֹום, ּכִ ּבְ

יֵרנּו ְלִהְתָקֵרב  ל ַעל ֶזה, ְוַהּכֹל ְרָמִזים ְלַהְזּכִ ּכֵ ים ֵלב ְלִהְסּתַ ׂשִ ּמֵ ָכל יֹום ְלִמי ׁשֶ ּנּוִיים ּבְ ִ ְוַהּשׁ

ָעְלָמא  ּה ּבְ ְבּתֵ ָקא ַמֲחׁשַ רֹון", ְלַאְדּבָ ץ ִזּכָ ַהּתֹוָרה )נ"ד( "ַוְיִהי ִמּקֵ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ַרְך ּכְ ֵאָליו ִיְתּבָ

י  ז לֹו. ּכִ ַרְך ְמַרּמֵ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ָכל יֹום ַעל ָהְרָמִזים ׁשֶ ְעּתֹו ּבְ יל ּדַ ְכָלל ּוִבְפָרט, ְלַהְגּדִ ָאֵתי ּבִ ּדְ

ימּו ְלַבְבֶכם ֵהיֵטב  ְכִלית ְוכּו' ְוכּו'. ׂשִ ַרְך ְמַצְמֵצם ֶאת ַעְצמֹו ֵמֵאין סֹוף ַעד ֵאין ּתַ הּוא ִיְתּבָ

ֵרי  ּלֹו ְוכּו'. ַאׁשְ ּיֹות ׁשֶ ה ּוַמֲעׂשִ דֹוׁשָ תֹוָרתֹו ַהּקְ ּבְ יָחה ּוְלָכל ֶרֶמז ׁשֶ ֵהיֵטב ְלָכל ּתֹוָרה ּוְלָכל ׂשִ

י  ימּו ְלַבְבֶכם ֲאֵליֶהם, ּכִ ָכל יֹום ְוׂשִ ֶהם ְוִתְלְמדּו אֹוָתם ּבְ ֶהם ַוֲהֹפְך ּבָ ֶהם. ֲהֹפְך ּבָ ּיֹאֵחז ּבָ ׁשֶ

דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא  נּו ַהּקָ ה ַעל ְיֵדי ַרּבֵ ּדֹור ַהּזֶ ה ָלנּו ּבַ ּלָ ַרְך ּגִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֶ ָבר ֵריק הּוא ַמה ּשׁ לֹא ּדָ

ים  ים ֲחָדׁשִ י ֵהם ִחּדּוׁשִ ֵעיֵניֶכם, ּכִ ּבְ לֹום  נּו ַחס ְוׁשָ ְ ִיְתַיּשׁ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה. ְוַאל  ֵזֶכר ַצּדִ

ים  ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ְוקֹוְרִאים ּוַמְכִריִזים ּוְמַגּלִ ים ּבְ ׁשִ ִנְפָלִאים ְונֹוָרִאים ְמֹאד ְמֹאד, ּוִמְתַחּדְ

ָרה ְוֵעצֹות נֹוָראֹות ְלָכל ֶאָחד  ֶרְך ְיׁשָ בֹודֹו, ּומֹוִרים ּדֶ לֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ּמְ עֹוָלם ׁשֶ ֱאלֹהּותֹו ּבָ

ֶזה  י ַרק ּבָ ֶזה, ּכִ ּבּור ּבָ הּוא. ּוְרצֹוִני ָחָזק ְמֹאד ְלַהֲאִריְך ּוְלַהְרִחיב ַהּדִ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ְוֶאָחד ּבְ

ה ַהּכֹל ֶהֶבל, ֲהֵבל ֲהָבִלים ֵאין  י חּוץ ִמּזֶ ָעה, ּכִ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ר ּבְ ְצִריִכין ְלַדּבֵ

ה[. ב ַהּזֶ ְכּתָ ַמר ַהּמִ אן ּוְלָהְלָאה ּגְ ׁש. ]ָחֵסר ִמּכָ ּבֹו ַמּמָ

תמ

ֶרְסֶלב. ם, יֹום ה' נַֹח תד"ר ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ֵני  ל ּבְ ְפָלג ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ֶאְפַרִים ֵנרֹו ָיִאיר, ִעם ּכָ ִתיק ַהּמֻ ים ְוָכל טּוב ִליִדיִדי ַהּוָ לֹום ְוַחּיִ ׁשָ

ְחיּו. ּיִ ֵביתֹו ׁשֶ

ירֹו  אִתי ְלַהְזּכִ ה ּבָ אן. ַעּתָ ָען ַעד ּכָ ַסּיְ ִריְך ַרֲחָמָנא ּדְ לֹום, ּבְ ׁשָ ּתֹוָדה ָלֵאל ָעְברּו ְיֵמי ֶהָחג ּבְ
ְפָרט ֵאֶצל ְיִדיִדי  ָפִרים. ּבִ ַעד ַהּסְ יַע ִלי ּבְ ּגִ עֹות ַהּמַ ל ִלְגּבֹות ַהּמָ ּדֵ ּתַ ְרֶאה ְלִהׁשְ ּיִ ׁשֶ

י ַהְבָטָחתֹו ִהיא ֶאְצִלי  ָראָקא, ּכִ י י"ט ֵנרֹו ָיִאיר ִמּקְ ן ַרּבִ ִגיד מֹוֵרנּו ָהַרב ְצִבי ִהיְרׁש ּבֶ ַהּנָ

ַעל  י ֲאִני ּבַ ה ְלָמעֹות ּכִ י ֲאִני ֻמְכָרח ַעּתָ ֻקְפָסא, ַאְך ִלְזרּוֵזי ְיֵתָרא ָקֲאִמיָנא. ּכִ ח ּבְ ֻמּנָ ָמאן ּדְ ּכְ

ְיִדיָעה  ׁשּום  ִלי  ֵאין  ֲעַדִין  ְוָכֵעת  ְקָצת,  ָלֶכם  י  ְרּתִ ִסּפַ ָבר  ּכְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶזה,  ֵמֵעֶסק  דֹול  ּגָ חֹוב 

ל  ָקרֹוב ֲאַקּבֵ ּבְ ְקָוה ׁשֶ ָבר ֵמֶחְפֵצנּו. ַאְך ַלה' ַהְיׁשּוָעה ְוַהּתִ יַע ָלנּו ׁשּום ּדָ ֵמִעְסֵקנּו, ְולֹא ִהּגִ

י ֵאיְך  ַנְפׁשִ ית ֵעצֹות ּבְ י ֵאיִני ָיכֹול ָלׁשִ י ְצלּוָלה ֵמֲחַמת ֶזה, ּכִ ְעּתִ ה ֵאין ּדַ ָראּוי. ּוְלֵעת ַעּתָ ּכָ
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י ִאם  ֵען ּכִ ָ נּו ַהְידּוִעים ְלָך. ְוֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ ּלָ יַע ֵאֵלינּו ַהֲחָפִצים ׁשֶ ּגִ ּיַ ְלִהְתַנֵהג ַעד ׁשֶ

ַמִים. ָ ּשׁ ּבַ ַעל ָאִבינּו ׁשֶ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ים,  ְמֻרּבִ ְוהֹוָצאֹוַתי  חּוָקה  ּדְ ּוַפְרָנָסִתי  דֹול,  ּגָ ַעל חֹוב  ּבַ ֲאִני  ה  ַעּתָ ְלֵעת 
י ֵהם  ְרָנָסִתי ּכִ ר ְלטֹוַבת ָהֵעֶסק ּוְלטֹוַבת ּפַ ֶאְפׁשָ ל ַמה ּדְ ְיַרֵחם. ְוָעֶליָך ַלֲעׂשֹות ּכָ

"ל  י ְצִבי ַהּנַ ד ֵהן ֵמַרּבִ לַֹח ִלי ִמּיָ ָכל ּכֲֹחָך, ְוִלׁשְ ָך ּבְ ּלְ ֶזה. ָעֶליָך ַלֲעׂשֹות ֶאת ׁשֶ נֹוְגִעים ֶזה ּבָ

ַהּכֹל  ְרָנָסִתי.  ּפַ ְלצֶֹרְך  ִלְגּבֹות  ּתּוַכל  ׁשֶ ֵהן ַמה  ָיְדָך,  ּבְ י  ַסְרּתִ ּמָ ׁשֶ חֹוָרה  ַהּסְ ָאר  ׁשְ ַעד  ּבְ ֵהן 

ָכבֹוד,  ּבְ ִויַפְרֵנס אֹוְתָך  ְלטֹוָבה,  ַעְדָך  ּבַ ִיְגֹמר  ַוה'  ְלָכְך.  ְצִריָכה  ָעה  ָ ַהּשׁ י  ּכִ ד,  ִמּיָ ַלח  ׁשְ ּתִ

ָכבֹוד ְלֹאֶרְך  ְחיּו ּבְ ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלֶציָך ׁשֶ ל ּכָ ה ְלַגּדֵ ְחֶיה. ְוִתְזּכֶ ֵלָמה ְלזּוָגְתָך ּתִ ַלח ְרפּוָאה ׁשְ ְוִיׁשְ

ְלנּו  ּבַ ּקִ ים ׁשֶ ְדָרִכים ְקדֹוׁשִ ֱאֶמת. ּבִ ַדְרֵכי ה' ּבֶ ה ֵליֵלְך ּבְ ְזּכֶ ּתִ ֹאֶפן ׁשֶ ִנים טֹובֹות, ּבְ ָיִמים ְוׁשָ

ה  ָ ְקֻדּשׁ ָכל יֹום  ּבְ ּוְלהֹוִסיף  ִלְבָרָכה,  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  נּו  ְוַרּבֵ נּו, ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו  ֻעּזֵ אֹון  ִמּגְ

ָבְרִכין ַעל ֶזה  ּמְ מֹו ׁשֶ ֱאֶמת ּכְ ר הּוא ּבֶ ֲאׁשֶ ׁש. ּכַ ה ַמּמָ ה ֲחָדׁשָ ְבִרּיָ ָכל יֹום ּכִ ָוַדַעת, ְוִלְהיֹות ּבְ

ה. ה ִמּזֶ ְדָבָריו ַז"ל ַהְרּבֵ ָאְמרּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ּומּוָבא ּבִ מֹו ׁשֶ ֵעף ּכַֹח', ּכְ 'ַהּנֹוֵתן ַלּיָ

ָעה ַהּנֹוֵתן  ָכל ׁשָ ְמַעט ּבְ ה ָאנּו ְצִריִכים ְלָבֵרְך ּכִ ה ְוַכּמָ ּמָ ָך יֹוְדִעים ְמֹאד ּכַ י ְוַנְפׁשְ ְוַנְפׁשִ
א ַמה  לֹוֵמנּו, ִלְסּבֹל ְוִלּשָׂ י ׁשְ מֹוִני ְוָכמֹוָך ּוְלָכל ַאְנׁשֵ ּנֹוֵתן ּכַֹח ְלָיֵעף ּכָ ֵעף ּכַֹח, ׁשֶ ַלּיָ

ְמַעט ְוכּו' ְולּוֵלא תֹוָרְתָך  ל, "לּוֵלא ה' ֶעְזָרָתה ָלנּו ּכִ ּבָ ל ּכַֹח ַהּסַ ׁשַ ְמַעט ּכָ ר ּכִ ִאים ֲאׁשֶ ּנֹוׂשְ ׁשֶ

ִהְזִהיר ְמֹאד  לֹום, ׁשֶ ָ ָבָריו ָעָליו ַהּשׁ ם ּדְ יל ַעְצמֹו ְלַקּיֵ ֶהְכֵרַח ְלַהְרּגִ ן ּבְ ָעי" ְוכּו'. ַעל ּכֵ ֲעׁשֻ ׁשַ

ָכל יֹום ָויֹום,  ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ָעה ִמּכָ ָכל ׁשָ ׁש ּבְ לֹום, ַרק ְלִהְתַחּדֵ ְמֹאד ִלְבִלי ִלְהיֹות ָזֵקן ַחס ְוׁשָ

ָכל ֵעת  ּכַֹח ּבְ ד ֶזה ִהיא ָיָפה ְמֹאד ְמֹאד ִלׁשְ ּצַ ּמִ ְכָחה, ׁשֶ ִ ת ַהּשׁ ִמּדַ יל ַעְצמֹו ְמֹאד ּבְ ּוְלַהְרּגִ

ה  ה ַנֲעׂשֶ ם ַעּתָ ָעַבר. ְוִאם ּגַ ֶ ָלל ַמה ּשׁ ַעת ּכְ ה, ְוִלְבִלי ְלַהֲעלֹות ַעל ַהּדַ ָעַבר ַעד ֵהּנָ ֶ ַמה ּשׁ

ְמָחה  ִנים ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ל ּפָ ה ְוֵאין ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות חֹובֹוֵתינּו חֹוַבת ַהּיֹום, ַעל ּכָ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ַמה ּשׁ

ה  יָלנּו ִמן ַהּתֹוִעים ְוכּו', ּוְלַהְתִחיל ֵמַעּתָ נּו ְלעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ְוִהְבּדִ ּלֹא ָעׂשָ ֶ יׁשּוָעתֹו, ַמה ּשׁ ּבִ

ל  י ּכָ י, ּכִ ה ִעּמִ ֵעיָניו ַיֲעׂשֶ ַרְך ְותֹוָרתֹו. ְוַהּטֹוב ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ְרצֹונֹות טֹוִבים ַוֲחָזִקים ְלַהּשׁ ִלְכסֹף ּבִ

ְרָנָסה ַהּכֹל ֲהֵבל ֲהָבִלים, ֲהֵבל ֲהָבִלים ַהּכֹל ָהֶבל.  ת ַהּפַ ִעְסֵקי ֶזה ָהעֹוָלם ְוַתֲאוֹוָתיו ְוִטְרּדַ

ַרֲחָמיו  ּבְ ַהּטֹוָבה  ָידֹו  ּבְ ן  ִיּתֵ אי  ַוּדַ ּבְ ָלנּו,  ן  ִלּתֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְרֶצה  ּיִ ׁשֶ ְלּבּוׁש  ְוַהּמַ ֶחם  ְוַהּלֶ

ם  ה ְלַקּיֵ ְזּכֶ ּנִ ַרְך ָזן ּוְמַפְרֵנס ְוכּו' ַעד ׁשֶ י ַרק הּוא ִיְתּבָ ִלי ִרּבּוי ֲעָסִקים ּוְטָרדֹות. ּכִ ַוֲחָסָדיו ּבְ

ן ְיִהי ָרצֹון. ָטְחנּו" ְוכּו'. ָאֵמן ּכֵ ם ָקְדׁשֹו ּבָ י ְבׁשֵ נּו ּכִ ַמח ִלּבֵ י בֹו ִיׂשְ ֱאֶמת "ּכִ ּבֶ
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ְפָרט  ְחֶיה, ּבִ ּיִ ֶניָך ׁשֶ לֹום ּבָ ְ לֹוְמָך ַהּטֹוב ּוִמּשׁ ְ לֹוֵמנּו ּוִמּשׁ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ לֹום ּכָ ְ ְותֹוִדיֵעִני ִמּשׁ
ּתֹוִדיֵעִני  ְוַגם  ְחֶיה.  ּתִ ְוזּוָגתֹו  ָיִאיר,  ֵנרֹו  ְיִחיֵאל  י  ַרּבִ ְיִדיִדי  ְנָך  ּבִ לֹום  ְ ִמּשׁ

ָבר ָנַסע  ה ִזְכרֹוָנּה ִלְבָרָכה ֶנֶכד ַאְדמֹו"ר ַז"ל ִאם ּכְ ן ַחּיָ ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְחָמן ּבֶ ִמיִדיֵדנּו ַהּוָ

לֹומֹו  ׁשְ ּבִ ְפרֹס  ּתִ ֶאְצְלֶכם,  ֲעַדִין  הּוא  ְוִאם  ְוֶאְצְלֶכם.  נֹו  ְמֻחּתָ ֵאֶצל  ַעל  ּפָ ּוַמה  ֶכם,  ֵמִאּתְ

ְחיּו  ּיִ ְחֶיה ְויֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ לֹום זּוָגתֹו ּתִ ְ לֹוֵמנּו, ּוִבְפָרט ִמּשׁ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ י ּוִמּכָ ַאֲהָבה ֵמִאּתִ ּבְ

ה  ׁשָ ּקְ ּבִ ְחֶיה,  ּתִ ּזּוָגתֹו  ׁשֶ ְוָאַמר,  ֵביִתי,  ּבְ ֵעת  ּכָ ין הּוא  ִמּטּוְלְטׁשִ ַנְחָמן  י  ַרּבִ י  ּכִ ין.  ִמּטּוְלְטׁשִ

ְלֵביתֹו  ְוָיׁשּוב  ַיְצִליחֹו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ "ל.  ַהּנַ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ְעָלּה  ּבַ לֹום  ׁשְ ּבִ ִלְפרֹס  אֹותֹו ְמֹאד 

ה  ים. ָיֵתר ִמּזֶ דֹוׁשִ ֶאה ַלֲאבֹוֵתינּו ַהּקְ ּנָ יו ּכַ ל ְיֵמי ַחּיָ ה ּכָ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ה ַלֲעסֹק ּבְ לֹום, ְוִיְזּכֶ ׁשָ ּבְ

ַנאי ְלַהֲאִריְך. ֵאין ּפְ

ַעְדֶכם. יר ּבַ ה ִלְתׁשּוָבְתָך ְמֵהָרה ּוַמְעּתִ ֱאֶמת ָלֶנַצח ּוְמַצּפֶ ְבֵרי אֹוַהְבָך ּבֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ֵני ֵביתֹו ְויֹוְצֵאי  ל ּבְ "ל ִעם ּכָ ִגיד מֹוֵרנּו ָהַרב ְצִבי ַהּנַ לֹום ְיִדיִדי ַהּנָ ׁשְ ַאֲהָבה ּבִ ְוִתְפֹרס ּבְ
לֹום חֹוֶתְנָך ְיִדיִדי ֵנרֹו  ׁשְ לֹוֵמנּו. ּוִבְפָרט ּבִ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ לֹום ּכָ ְחיּו, ּוִבׁשְ ּיִ ֲחָלָציו ׁשֶ

תֹוְך  ּבְ ִלי  ְלֵחם  ְוִתׁשְ ְזהּוִבים,  יּו"ד  ַסְך  ה  ְמֻדּמֶ ּכִ ֵמִאּתֹו,  יַע  ּגִ ּמַ ֶ ּשׁ ּנּו ַמה  ִמּמֶ ל  ּוְתַקּבֵ ָיִאיר. 

ִלי  ּתּוַכל ִלְגּבֹות. ַאְך ּבְ ֶ ִפי ַמה ּשׁ ייִדיל ּכְ ַעד ַהּבַ עֹות ּבְ ַלח ִלי ַהּמָ ׁשְ ם ּתִ ל. ּגַ ַקּבֵ ּתְ עֹות ׁשֶ ַהּמָ

לֹום ָאֵמן. ים ְוׁשָ ם "ַאל ֵיבֹשּׁו" ְוכּו'. ַרק ַחּיִ לֹום ְלַקּיֵ ְקָטטֹות ּוִבְזיֹונֹות ַחס ְוׁשָ

תמא

ֶרְסֶלב. ָרה תר"ד לפ"ק ּבְ י ׂשָ ַרְך, אֹור ּבֶֹקר יֹום ד' ַחּיֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ל  ְחֶיה, ִעם ּכָ ּיִ ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ יגּו ְוכּו' ֲאהּוִבי ּבְ ְמָחה ַיּשִׂ ׂשֹון ְוׂשִ ׂשָ

ְחֶיה. ּיִ ִוד ְצִבי ׁשֶ ְפָלא ּדָ י ֲחִביִבי ֶהָחָתן ַהּמֻ ְחיּו, ּוִבְפָרט ִלְבנֹו ֶנְכּדִ ּיִ יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ

ָיֶפה  עֹוֶלה  ִזּוּוָגם  ְוִיְהֶיה  טֹוב.  ל  ַמּזָ ת  ִבְרּכַ ּבְ ְיָבְרֵכם  ָהָאֶרץ  ֶוֱאלֵֹהי  ַמִים  ָ ַהּשׁ ֱאלֵֹהי  ה' 
י ְיָבֵרְך ֶאְתֶכם" ְוכּו',  ּדַ ת ָאבֹות, "ְוֵאל ׁשַ ְרּכַ ֶהם ּבִ ם ּבָ א. ִויֻקּיַ ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ

ִית הֹוָדם". "ֵיְלכּו יֹוְנקֹוָתם ְוִיְהֶיה ַכּזַ

ִלּמּוְדָך, ּוְלַהְכִניס  ה ְלַהְתִמיד ּבְ ִני ַוֲחַזק ֵמַעּתָ ְחֶיה ֲחַזק ּבְ ּיִ ִוד ְצִבי ׁשֶ י ְיִדיִדי ּדָ ה ֶנְכּדִ ְוַאּתָ
לֹום  ָוׁשָ ַחס  ָבה  ַמֲחׁשָ ַעל  ּבַ ְהֶיה  ּתִ ְולֹא  ּמּוד.  ַהּלִ תֹוְך  ּבְ ָך  ְבּתְ ַמֲחׁשַ ְוָכל  ָך  רֹאׁשְ
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ָנה ֶעֶרב ָובֶֹקר ְוָצֳהַרִים,  ַכּוָ ל ּבְ ּלֵ ָכל יֹום ְלִהְתּפַ ר ּבְ ּבֵ בֹות ֲאֵחרֹות ָחִליָלה. ְוִתְתּגַ ַלֲחׁשֹוב ַמֲחׁשָ

ה ָטרּוד ֵליֵלְך ֶאל ַהֶחֶדר ִלְלֹמד, ּתֹאַמר  ָכל יֹום, ְוִאם ַאּתָ ים ּבְ ִהּלִ יל ַעְצְמָך לֹוַמר ּתְ ּוְלַהְרּגִ

ִני ִאם  ֶריָך ּבְ ַנאי ּתֹאַמר יֹוֵתר. ַאׁשְ יְטִליְך, ּוְבֵעת ַהּפְ ים ְמַעט ֵאיֶזה ַקּפִ ִהּלִ ִנים ּתְ ל ּפָ ַעל ּכָ

ֹמר ָיְדָך  י ַנֲערּות ְוִתׁשְ ִליְך ַמֲעׂשֵ ַדְרֵכי ה', ְוַתׁשְ ְלדּוְתָך ְוַנֲערּוְתָך ֵליֵלְך ּבְ יל ַעְצְמָך ִמּיַ ְרּגִ ּתַ

ְוִאם  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  חּוץ  בֹות  ַמְחׁשְ ְחׁשֹב  ִמּלַ ָך  ְבּתְ ַמֲחׁשַ ֹמר  ׁשְ ּתִ ּוְביֹוֵתר  ַרע,  ל  ּכָ ֵמֲעׂשֹות 

ָך  ר ִעּמְ ַרְך, ַוֲאַדּבֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ְהֶיה ּפֹה ּבְ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ּתִ ה ַהּבָ ם ַעל ֲחֻנּכָ ֵ ִיְרֶצה ַהּשׁ

ָתב  ִפי מֹוֵסר ּכְ י ּבְ ְמּתִ ה ׂשַ ָך ַהּטֹוב, ְוָיֵתר ִמּזֶ ּלְ ׁשּוָקְתָך ְוִהְתעֹוְררּות ׁשֶ ִפי ּתְ ִנים ּכְ ִנים ֶאל ּפָ ּפָ

אֹות ּוְמִריבֹות  ִמיד, ֲאָבל לֹא ַעל ְיֵדי ַהּכָ ְמָחה ּתָ ׂשִ ֵהר ִלְהיֹות ּבְ ֶזה ְיִדיֵדינּו ֵנרֹו ָיִאיר. ְוִתּזָ

ן  א ָלֶנַצח, ָאֵמן ּכֵ ֶזה ּוַבּבָ ָרֵאל ּבָ ְמַחת ִיׂשְ ׂשִ ַמח ְוָתִגיל ּבְ ׂשְ ָעִרים, ַרק ּתִ לֹום ִעם ַהּנְ ַחס ְוׁשָ

ְיִהי ָרצֹון.

ה ָלֵאל ָהָיה  ִהּלָ ּתְ ׂש ָאנִֹכי ַעל ְיׁשּוָעְתָך ׁשֶ י. ְוׂשָ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִני ֲחִביִבי ִמְכּתָ ְוִהּנֵה ֲאהּוִבי ּבְ
ְלִמיד  ת ּתַ ְך ִעם ּבַ ּדֵ ּתַ רֹות ַהּקֹוְדמֹות, ְוִלְזּכֹות ְלַהֵהֶפְך ְלִהׁשְ ֶעְזְרָך, ָלֵצאת ִמּצָ ה' ּבְ

נּו ְוֵאינֹו עֹוֵזב אֹוְתָך  ָך ְוִעּמָ י ֲעַדִין ה' ִעּמְ ִני ֲחִביִבי ּכִ ָך רֹוֶאה ּבְ ַרְך, ְוִהּנְ ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ָחָכם ּבְ

ה ָצִריְך  ַאּתָ ֶ ָכל ַמה ּשׁ י עֹוד ַיַעְזְרָך ּבְ ִמיד ּכִ ה ֶאל ה' ּתָ ָך ְוַקּוֵ ץ ִלּבְ ק ְוַאּמֵ ן ַחּזֵ ָחִליָלה. ַעל ּכֵ

ָאנּו  ׁשֶ ְוכּו'  ְוכּו'  ָרָמה  ּבָ ל  ָהֵאׁשֶ כַֹח  ּבְ ְלטֹוָבה  ַהּכֹל  ְך  ְוִיְתַהּפֵ ּוָממֹון  ָוֶנֶפׁש  גּוף  ּבְ ע,  ׁשַ ְלִהּוָ

דֹול  א ָלֶנַצח, ּוְבַחְסּדֹו ַהּגָ ֶזה ּוַבּבָ דֹול ָחָזק ְמֹאד ּבָ ָעִנים ָעָליו ְוכּו'. ְוכֹחֹו ַהּגָ ּנּו ְוִנׁשְ ים ִמּמֶ ַחּיִ

י  ּכִ ְוָהָיה  ם  ִויֻקּיַ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ִנְפָלאֹות  ְרֶאיָנה  ּתִ ֵעיֶניָך  נּו.  ׁשֵ ִיּטְ ְוַאל  ַיַעְזֵבנּו  ַאל 

ה ָלֶהם. ֲאִני עֹוׂשֶ ֵלא ַעל ּגֶֹדל ַהֶחֶסד ׁשֶ ֵעיַני ִיּפָ ם ּבְ ְפָלא ּגַ ֵעיֶניָך ּגֶֹדל ַהֶחֶסד ַהּנִ ֵלא ּבְ ִיּפָ

ה  ַרְך ְיַחּיֶ ם ִיְתּבָ ֵ ה. ַהּשׁ ה ַהְרּבֵ ְבָך ַהּקֹוֵדם ַהְרּבֵ ִמְכּתָ חֹוָרה ֶהֱחִייַתִני ּבְ ֵעֶסק ַהּסְ ְוִהּנֵה ּבְ
אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ָעֶליָך  סֹוֵמְך  ֲאִני  ה  ְוַעּתָ ִמּיּות.  ְוַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ּבְ ְמֵהָרה  יֲעָך  ְויֹוׁשִ ָך  ַנְפׁשְ

ֲאֵליֶכם  ַהּכֹל  יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ַהּיֹוֵתר טֹוב  ַהּכֹל ַעל ַצד  ה  ְוַתֲעׂשֶ ּכֲֹחָך,  ָכל  ּבְ ֶזה  ּבָ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּתִ

ֶזה.  ם ּבָ ֵעָצה טֹוָבה ּגַ ן אֹוְתָך ּבְ ַתּקֵ ּיְ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ֵמַהּשׁ ַרְך. ּוְתַבּקֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ְמֵהָרה ּבְ

ה  ׁשָ ּקָ ּבַ ִהיא  ָפֶניָך',  ִמּלְ טֹוָבה  ֵעָצה  ּבְ ֵננּו  'ְוַתּקְ ת  ׁשַ ּקָ ּבַ ׁשֶ רל"ח(  הר"ן  )שיחות  ָלנּו  ָידּוַע  ָבר  ּכְ י  ּכִ

ָכל ָהֳאָפִנים. ָכל ֵעת ּבְ נֹוָרָאה ּוֻמְכַרַחת ְלָהָאָדם ְמֹאד ּבְ

ְלּבּול  עֶֹצם ּבִ ּבְ ֵעֶסק ֶזה, ׁשֶ ָראּוי ּבְ ַתְבּתָ ִלי ֵאיְך ָנַהְגּתָ ּכָ ּכָ ה ׁשֶ ּמֶ י ּבַ ֹאד ֶהֱחֵייָת ַנְפׁשִ ּוַמה ּמְ
ְבּתָ  ַ ם. ְוִחּשׁ ֶרת ׁשָ ַנאי ִלְכּתֹב ָהִאּגֶ ְקּתָ ְוָלַקְחּתָ ּפְ ּדּוְך, ִהְתַחּזַ ִ ֵעֶסק ַהּשׁ ם ּבְ ִחּנָ ָך ּבְ ְעּתְ ּדַ

ְלּבּוִלים, ַעל ְיֵדי  ַטְרּתָ ַהּבִ ּפָ ְך ָהָיה ֶזה ְלָך ְלטֹוָבה ׁשֶ ר ְוכּו'. ְוַאַחר ּכָ ָרֶכיָך ֲהלֹא ֶזה ָהִעּקָ ּדְ
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ִני ֲחִביִבי. ִמי  ה ְוָכְך ָיֶפה ְלָך ּבְ ּדָ ְך הּוא ַהּמִ זֹאת. ּכָ א ּכָ ְלּבּוֵלי ִטְרּדָ תֹוְך ּבִ ָמָרא ּבְ ֶזה ָלַמְדּתָ ּגְ

ל  ג ְוִלְקּפֹץ ִמּתֹוְך ּכָ ָך, ּוְלַדּלֵ ְלּבּוִלים ֵמִאּתְ ל ַהּבִ ִליְך ּכָ ִמים ְלַהׁשְ ל ַהּיָ ן ְוָהָיה ְלָבְבָך ֶזה ּכָ ִיּתֵ

ּלֹא  ׁשֶ ֶרַגע  ֵאין  ֲהלֹא  י  ּכִ ְכָרִחים.  ַהּמֻ ֲעָסִקים  ְלתֹוְך  ֵהם  ׁשֶ ֵאיְך  ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ ַהִהְרהּוִרים 

ִנים  ה ְלַבד ְיכֹוִלים ְלַבּלֹות ָיִמים ְוׁשָ דֹוׁשָ י ַעל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהּקְ ֲעסֹק ָאז, ּכִ ְמָצא ַמה ּלַ ּתִ

"ס ְוִסְפֵרי  ָניֹות ְוׁשַ ַנ"ְך ּוִמׁשְ ה ּתַ ה ְסָפִרים ַהְרּבֵ ה ָלֵאל ֵיׁש ַעּתָ ִהּלָ ּתְ ְפָרט ׁשֶ ל ְיֵמי עֹוָלם. ּבִ ּכָ

ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְצִריִכין  ְוַגם  ַרְך.  ִיְתּבָ ה'  ֲעָזָרנּו  ׁשֶ ְוכּו'  ּוֵבאּוֵרנּו  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ּוְסָפָריו  ְוכּו',  מּוָסר 

ָרָאנּו ִלְכבֹודֹו ְוכּו'. ְוַגם  ּבְ ִלּבֹו ׁשֶ ֹמַח ּבְ ִנים ִלְצעֹק אֹו ִלׂשְ ל ּפָ ינֹו ְלֵבין קֹונֹו, אֹו ַעל ּכָ ְוָלׂשּוַח ּבֵ

ְכָרח אֹו ִלְפָעִמים  ן ַהּמֻ א ּוַמּתָ ִעְסֵקי ַמּשָׂ א ֵהן ּבְ ַמּיָ ׁשְ י ּדִ ִמּלֵ ר ִעם ֲחֵבֵרנּו, ֵהן ּבְ ְצִריִכים ְלַדּבֵ

ימֹו ָאָדם  ָרכֹות יז.( ֵמעֹוָלם לֹא ִהְקּדִ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )ּבְ מֹו ׁשֶ ם ֶזה ִמְצָוה, ּכְ ּגַ לֹום ׁשֶ ָ ְלַמַען ַהּשׁ

גֹון  ים. ּכְ ה ֲעָסִקים ֲחָדׁשִ ּמָ י רֹב ּכַ ין ַעל ּפִ ׁשִ ַעם ִנְתַחּדְ ָכל ּפַ ּבְ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ לֹום ֵמעֹוָלם. ּוִמּכָ ׁשָ

ה ָצִריְך  ה ַאּתָ נּו. ְוַגם ַעּתָ ּלָ ֵעֶסק ׁשֶ ל טֹוב ְוֻהְכַרְחּתָ ָאז ַלֲעסֹק ּבָ ּדּוְך ְלַמּזָ יָת ׁשִ ָעׂשִ ה ׁשֶ ַעּתָ

ה  ִמּמַ ְוִלְברַֹח  ג  ְלַדּלֵ ְיכֹוִלים  ֶזה  ל  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ה.  ְוָכֵאּלֶ ה  ֵאּלֶ ּכָ ּוַבֲעָסֵקינּו  ֲעָסֶקיָך  ּבַ ַלֲעסֹק 

ּדֹות ֵנאּוף י'(  תּוב )ֵסֶפר ַהּמִ ּכָ ֶ ם ַמה ּשׁ ָלל ּוְכָלל, ּוְלַקּיֵ ל ַלֲאחֹוָריו ּכְ ּכֵ ִריִכין ִלְברַֹח ְוִלְבִלי ְלִהְסּתַ ּצְ ֶ ּשׁ

לֹום, ַמה  ַמְכִריַח ַחס ְוׁשָ ְתֹאם ּכְ א ּפִ טֹוֵען ְוִנְטָען ְוכּו'. ְוִאם הּוא ּבָ ּתּוֶייָך ּבְ ְכנֹס ִעם ּפִ ַאל ּתִ

ח  ְגֵנָבה ּוְבֶהּסַ ָכל ּכֲֹחָך ּבִ ְמָחה ְוִלְברַֹח ּבְ ׂשִ ק ּבְ ְתַחּזֵ ה ּתִ ְטֵרּה. ַרק ַאּתָ ֲעׂשֹות ֹאֶנס ַרֲחָמָנא ּפַ ּלַ

ַז"ל.  הֹוָרה אֹוָתנּו הּוא  ׁשֶ קּות  ְוַהִהְתַחּזְ ְוָהְרָמִזים  ָהֵעצֹות  י  ְרּכֵ ּדַ ל  ּכָ י  ּפִ ַעל  ְוכּו'.  ַעת  ַהּדַ

יגּו ְוכּו' )תניינא  ְמָחה ַיּשִׂ ׂשֹון ְוׂשִ י ַהּתֹוָרה ׂשָ ְמָחה ַעל ּפִ ִעְנַין ׂשִ בֹוַתי ּבְ ל ַמְחׁשְ ה ּכָ ה ַעּתָ ְוִהּנֵ

ִסיָמן  ָעְלָמא ּבְ י ַהּתֹוָרה ֶאְמָצִעיָתא ּדְ ְמָחה ְוכּו', ְוַגם ַעל ּפִ גֹון ַוֲאָנָחה ְלׂשִ ל ַהּיָ כ"ג(, ַלֲהֹפְך ּכָ

ת ֶהָעַבר ְוַהּקֹוֵדם לֹו  ּבַ ָלאו ִאּנּון ְנהֹוִרין ְוכּו'. ּוְבׁשַ ָעה ֵהיָכִלין ּדְ ׁשְ ם ֵמַהּתִ ֶרת ׁשָ ַדּבֶ ּמְ כ"ד ׁשֶ

ֶזה  ר ּבָ ה ְלַדּבֵ ְזּכֶ ּנִ ן ׁשֶ ה ָלֵאל. ִמי ִיּתֵ ִהּלָ ֶהֱחָיה ְנָפׁשֹות ַרּבֹות ּתְ ה ָלֵאל ׁשֶ ִהּלָ ֶזה. ּתְ ְרנּו ּבָ ּבַ ּדִ

דֹוָלה  ְמָחה ּגְ ׂשִ ל ִמְצָוה ּבְ ם ַלֲעׂשֹות ּכָ תּוב ׁשָ ָכל ַהּכָ ם ּכְ ע, ְלַקּיֵ ׁשַ ה ְלִהּוָ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ה ּבְ ַהְרּבֵ

מֹו  גֹות ֵאּלּו ְוכּו' ּכְ יג ַהּשָׂ ְבּתֹו ְלַהּשִׂ ְרּדֹף ַמֲחׁשַ ּיִ ֵרי ִמי ׁשֶ ם. ַאׁשְ ֱאַמר ׁשָ ה ְלָכל ַהּנֶ ְזּכֶ ּנִ ַעד ׁשֶ

ֵמׁש ָלבֹוא, יֹוָמם  ַחר ְמַמׁשְ ַ ת ַהּשׁ ִפּלַ י ְזַמן ּתְ ַנאי ְלַהֲאִריְך ּכִ ה ֵאין ּפְ ם. ָיֵתר ִמּזֶ תּוב ׁשָ ּכָ ׁשֶ

ן ְיִהי ָרצֹון. ל ָיֵמינּו, ָאֵמן ּכֵ ְמָחה ּכָ ָנה ְוִנׂשְ ּבֶֹקר ֲחָסֶדיָך ּוְנַרּנְ ֵענּו ּבַ ּבְ ה ה' ַחְסּדֹו ְוכּו' ׂשַ ְיַצּוֶ

ה ִליׁשּוָעְתָך. ַעְדֶכם ּוְמַצּפֶ יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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תמב

ֶרְסֶלב. ַלח תר"ד ּבְ ׁשְ ם, אֹור ּבֶֹקר יֹום ג' ַוּיִ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחיּו. ּיִ ְחֶיה ְויֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ּיִ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

יִתי ִלְכּתֹב לֹו ַמה  ָבר ִהְרּבֵ ְמׁשֹון ְוַעל אֹודֹוָתיו ּכְ י ׁשִ ב ֵמַרּבִ ְכּתָ י ִעם ַהּמִ ְלּתִ ָביו ִקּבַ ִמְכּתָ
ים, ּוִבְדָבֵרינּו ַמה  דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ ן ּבִ ה ַעּיֵ י ְלַהֲחיֹות ַנְפׁשֹו. ְויֹוֵתר ִמּזֶ ׁש ּבֹו ּדַ ּיֵ ֶ ּשׁ

נֹוֵבַע  ַחל  ֵמַהּנַ ָבָריו  ִמּדְ נֹוְבִעים  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ יׁשּוָעתֹו  ּבִ ֶהם  ּבָ ׁש  ּוְלַחּדֵ ְלָבֵאר  ִכינּו  ּזָ ֶ ּשׁ

י ֵכן ָהָיה ְרצֹוִני  ֶהם ְוכּו'. ְוַאף ַעל ּפִ ֶהם ְוִסיב ּוְבֵלּה ּבָ ֶהם ַוֲהֹפְך ּבָ ְמקֹור ָחְכָמה. ֲהֹפְך ּבָ

ה  ַעּתָ ׁשֶ ִעּתֹו,  ּבְ ה'  ה  ָעׂשָ ָיֶפה  ַהּכֹל  ֶאת  ַאְך  ַהּטֹוָבה,  ְתׁשּוָקתֹו  ּכִ ֵאָליו  ּבּור  ַהּדִ ְלַהְרִחיב 

אג,  י ֶאְפַרִים ֵנרֹו ָיִאיר ְלְקרּוִמיְנְטׁשַ ְמׁשֹון ֵנרֹו ָיִאיר ּוְלַרּבִ ב ְלר' ׁשִ לַֹח ְלָידֹו ִמְכּתָ י ִלׁשְ ֻהְכַרְחּתִ

ם  ָבִרים ֶנֶאְמרּו ּגַ ֵאּלּו ַהּדְ ִבין ֵמֵאֶליָך ׁשֶ ה ּתָ רֹון ֶאָחד עֹוֶלה ְלָכאן ּוְלָכאן. ְוִהּנֵ י ִזּכָ ְוָאַמְרּתִ

ַמע קֹוֵלנּו, ּבֶֹקר  ׁשְ יַע, ה' ּבֶֹקר ּתִ נּו. ְואֹור ַהּבֶֹקר ִהּגִ ּלָ ָך ְוֶנֶפׁש ּכֻ ֶכם ְלַהֲחיֹות ַנְפׁשְ ֵאֶליָך ּוְלֻכּלְ

ְוֶיֶתר  ָכל ֵעת.  ּבְ יׁשּוָעתֹו  ּבִ ֵחנּו  ּמְ ִויׁשּוָעתֹו ְלׂשַ ה ה' ַחְסּדֹו  ְיַצּוֶ ָיֵגן ָעֵלינּו, יֹוָמם  ַאְבָרָהם  ּדְ

ְמׁשֹון, ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ִבין ֵאיְך ִלְכּתֹב ְלר' ׁשִ ָתב ֶזה, ּוֵמֵאֶליָך ּתָ ִפי מֹוֵסר ּכְ י ּבְ ְמּתִ ַהּכֹל ׂשַ

ה ִליׁשּוָעְתָך ְמֵהָרה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

תמג

'י ָס'ר ִל'ְראֹות, תר"ד. ְרא ה' ּכִ ְסֵלו, ַו'ּיַ ֶמׁש יֹום ג' י"ב ּכִ ם, אֹור ּבֶֹקר ִיְזַרח ׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֵנרֹו ָיִאיר, מֹוֵרנּו ָהַרב ֶאְפַרִים ֵנרֹו ָיִאיר,  ִתיק ָהַרּבָ י ַהּוָ י ְוִלּבִ ים ָוֶחֶסד ִליִדיִדי ַנְפׁשִ לֹום ְוַחּיִ ׁשָ

ן ְיִהי ָרצֹון. א ָלֶנַצח, ָאֵמן ּכֵ ֶזה ּוַבּבָ לֹום ְוָכל טּוב ּבָ ים ְוׁשָ לֹו ּוְלֵביתֹו ּוְליֹוְצֵאי ֲחָלָציו ַחּיִ

ָעְלָך ּוְתִהי  ם ה' ּפָ ּלֵ ֶסף. ְיׁשַ ל ּכֶ ים רּוּבַ לֹשִׁ ְך ׁשְ יֹום ו' ֶהָעַבר ִעם ַהּסַ י ּבְ ְלּתִ בֹו ִקּבַ ִמְכּתָ
ים  ִביל ֵעֶסק ָקדֹוׁש ּוְזכּות ָהַרּבִ ִביִלי ּוִבׁשְ ׁשְ ר ָטַרְחּתָ ּבִ ֵלָמה, ֲאׁשֶ ָך ׁשְ ְרּתְ ּכֻ ִמׂשְ

ּוְבִמּלּוָלא,  עּוְבָדא  ּבְ ֵעת,  ָכל  ּבְ ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ל  ּדֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ ץ  ְלִהְתַאּמֵ ה  ְזּכֶ ּתִ ן  ּכֵ ֶזה,  ּכָ ָלֶנַצח 

דֹול  ם ֵחֶלק ּגָ ְהֶיה ְלָך ּגַ ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ ָלִלי, ּבְ דֹוִלים ִלְכסֹף ַלּטֹוב ַהּכְ ָרצֹון ָחָזק ְוִכּסּוִפין ּגְ ּוְביֹוֵתר ּבְ

אֹור  הּוא  ׁשֶ ָהֱאֶמת,  אֹור  ְלָהִאיר  חּוָצה  ַמְעְינֹוָתיו  ְלָהִפיץ  ַרְך  ִיְתּבָ יׁשּוָעתֹו  ּבִ ִעְסֵקנּו  ּבְ
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ָרֵאל. ֵעיֵנינּו  ל ִיׂשְ ֵמׁש ָלבֹוא ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ דֹוׁש, ַהְמַמׁשְ ה ַהּקָ הֹוָרה, אֹור ֲחֻנּכָ נֹוָרה ַהּטְ ַהּמְ

ַהּכַֹח  לֹו  ר  ַוֲאׁשֶ ְוכּו',  ּכַֹח  ַיֲחִליפּו  ה'  ְוקֵֹוי  ְוכּו',  ָך  ַוֲאִמּתְ אֹוְרָך  ַלח  ׁשְ ה',  ֶאל  לּויֹות  ּתְ

ָיֵמינּו  ל  ּכָ ְוִלְגֹמר  ְלַהְתִחיל  ה,  ַיְרּבֶ ָעְצָמה  אֹוִנים  ּוְלֵאין  ּכַֹח  ֵעף  ַלּיָ ן  ִיּתֵ ְוכּו'  ָלה  ְמׁשָ ְוַהּמֶ

אי ֵאיִני ׁשֹוֶגה  ָנִתי ְלטֹוָבה, ּוְבַוּדַ ּוָ ַרְך יֹוֵדַע ּכַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶזה. ַהּשׁ ים ּכָ ַמִים ְזכּות ָהַרּבִ ְמֶלאֶכת ׁשָ

ִזְקָנה  ִויֵמי  ל,  ּבַ ַהּסַ ּכַֹח  ל  ׁשַ ּכָ ַאְך  ְוכּו',  ֶזה  ְלָכל  ּכֹוֵסף  ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה  ָלל  ּכְ ֶזה  ּבָ לֹום  ְוׁשָ ַחס 

ַהְיָקִרים  לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ַוֲאִפּלּו  ְמֹאד.  ֶרת  ֶנְעּדֶ ְוָהֱאֶמת  ּוָבִאים,  ים  ְמׁשִ ְמַמׁשְ יָבה  ְוׂשֵ

ָכָרם,  ם ה' ׂשְ ּלֵ ָראּוי ְיׁשַ ִבים ּכָ ִעיִמים, ְנִדיֵבי ַעם ה' ַהֲחֵרִדים ִלְדָבָריו ּוִמְתַנּדְ ֱאָהִבים ְוַהּנְ ַהּנֶ

ֲאִני רֹוֶאה  ֶ ן ַמה ּשׁ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ֶזה, ִמּכָ ְלָבִבי ּבָ ר ּבִ ם ֵהם ֲעַדִין ֵאיָנם יֹוְדִעים ֶאת ֲאׁשֶ ַאְך ּגַ

ֶכם ָהאֹוֲחִזים  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמִאּתְ רּוְך ה' ָעֶליָך, ְוַעל ּכָ ה ּבָ ה ַאּתָ ן ַעּתָ ֵמָרחֹוק ְוכּו'. ַעל ּכֵ

ּתֹוֵקק  נּו ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ִלְכסֹף ּוְלִהׁשְ ת ֵאיָתן ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ַאֲהָבֵתנּו ּוְבַאֲהַבת ֲאִמּתַ ּבְ

יָחְתָך ַעל  ה, ַוֲאַגב ַעל ְיֵדי ֶזה ּתּוַכל ְלָפֵרׁש ׂשִ ּפֶ ּסּוִפין ּבַ "ל ּוְלהֹוִציא ַהּכִ ָכל ֵעת ְלָכל ַהּנַ ּבְ

ָכל ּכֲֹחָך ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה.  ֶזה ּבְ ל ּבָ ּדֵ ּתַ יֲעָך; ּוְלִהׁשְ גּוף ְוֶנֶפׁש ּוָממֹון, ְוה' יֹוׁשִ ֶחְסרֹונֹוֶתיָך ּבְ

ֶניָך  ּפָ ִלְראֹות  ְמֹאד  י  ִנְכַסְפּתִ ָאנִֹכי  ַגם  ה  ְוִהּנֵ יֹוֵתר.  ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֶדה  ַהּשָׂ ֵני  ּפְ ְוַעל 

יֵנינּו. ֶרְך ּבֵ ְמָחה, ַאְך ַרב ַהּדֶ ׂשִ ּבְ

ר  ָלאו ִאּנּון ְנהֹוִרין" ְוכּו', ְוָהִעּקָ ָעה ֵהיָכִלין ּדְ ׁשְ ַהּתֹוָרה )קמא, כד( "ּתִ ל ִעְסִקי ּבְ ה ּכָ ְוִהּנֵה ַעּתָ
ַעל  ְצָוה ׁשֶ ְמַחת ַהּמִ ר הּוא ׂשִ ָהִעּקָ ם, ׁשֶ תּוב ׁשָ ּכָ ֶ ם ַמה ּשׁ נּו ְלַקּיֵ ה ֲאִני ְוֻכּלָ ֶאְזּכֶ ׁשֶ

ר  ְוַהְמַסּדֵ ֶכל  ַהּשֵׂ ת  ְרּכַ ּבִ ִלין  ּוְמַקּבְ ְועֹוִלין  ְוהֹוְלִכין  ְוכּו',  מּורֹות  ַהּתְ ֵמֵהיְכֵלי  ְמָבְרִרין  ָיָדּה 

ִריָסא,  ַהּפְ ּבְ ין  ַמּכִ ַהּמִֹחין  ׁשֶ ַעד  ר,  ּוְלַהְמַסּדֵ ְלַהּמִֹחין  ָהֱאמּוָנה  ַכת  ַהְמׁשָ ִעם  ב,  ֵ ְוַהְמַיּשׁ

ֵרינּו,  גֹות ֵאּלּו ְוכּו'. ַאׁשְ יג ַהּשָׂ ְבּתֹו ְלַהּשִׂ ְרּדֹף ַמֲחׁשַ ּיִ ֵרי ִמי ׁשֶ ָעה ֵהיָכִלין; ַאׁשְ ׁשְ ין ּתִ ְוַנֲעׂשִ

ְוִלְראֹות  ֹמַע  ִלׁשְ ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ָוֶרַגע,  ֵעת  ָכל  ּבְ ָעִמים  ּפְ ִרְבבֹות  ְוִרּבֹוא  ֲאָלִפים  ֶאֶלף  ֵרינּו  ַאׁשְ

ֶחְמָלתֹו  ּבְ ן, ַעד ׁשֶ ה ָהָיה ָהעֹוָלם ִמְתמֹוֵטט ]מעת[ ַהֻחְרּבָ ה ְוַכּמָ ֵאּלּו, ְוַכּמָ ָבִרים ּכָ ֵסֶפר ּדְ ּבְ

ְמִביִנים  ֵאין  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ָהֵאּלּו,  ָבִרים  ּדְ תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְלַגּלֹות  ָנֵחת  א  ַמּיָ ׁשְ ִמן  יׁש  ְוַקּדִ ִעיר 

ר  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ּנָ ה ַהּתַ ּלָ ּגִ ֶ י ֵכן הּוא ְצִמיַחת ֶקֶרן ְיׁשּוָעה ַמה ּשׁ אֹוָתם, ַאף ַעל ּפִ

תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ִמימֹות  ּלּו  ִנְתּגַ ּלֹא  ׁשֶ ָהֵאּלּו,  ָבִרים  ּדְ ַז"ל  יֹוָחאי 

ה  ּדֹור ַהּזֶ ִכינּו ּבַ ּזָ ה ָהָיה ָהעֹוָלם ִמְתמֹוֵטט, ַעד ׁשֶ ה ָוַכּמָ ּמָ ְך עֹוד ּכַ דֹוׁש. ְוַאַחר ּכָ ּזַֹהר ַהּקָ ּבַ

דֹוׁשֹות ְוַהּנֹוָראֹות ִלְזּכֹות ָלֶזה ַעל ְיֵדי  'ַחל נ'ֹוֵבַע ְמ'קֹור ָח'ְכָמה ָהֵעצֹות ַהּקְ י ַהּנַ ֹמַע ִמּפִ ִלׁשְ

ַרְך ְלָבֵאר  ם ִיְתּבָ ֵ ָבר ֲעָזָרנּו ַהּשׁ ְפָלא ּכְ ַחְסּדֹו ַהּנִ ה ָלֵאל, ּבְ ְמָחה. ּוְתִהּלָ ׂשִ ְצָוה ּבְ ת ַהּמִ ּיַ ֲעׂשִ

ים  ה ְוכּו', ַאְך ֲעַדִין ְצִריִכין ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ַרּבִ ָ ְקֻדּשׁ ל ָזֵקן ּדִ כֹחֹו ׁשֶ ֶזה ִנְפָלא ּבְ ׁש ּבָ ּוְלַחּדֵ
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ם, ַאְך זֹאת ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי,  תּוב ׁשָ ּכָ ֶ ְמָחה ִלְזּכֹות ְלָכל ַמה ּשׁ ׂשִ ְצוֹות ּבְ ָמם ְוַלֲעׂשֹות ַהּמִ ְלַקּיְ

ֶזה. ְוַגם  לֹום, ַעל ֱאֶמת נֹוָרא ְוִנְפָלא ּכָ ה ְוֵאיִני חֹוֵלק ַחס ְוׁשָ ִנים ִמּזֶ ל ּפָ ֲאִני יֹוֵדַע ַעל ּכָ ׁשֶ

ִציִצית  ף ּבְ עֹוד ֶרַגע... ְלִהְתַעּטֵ מֹוִני זֹוֶכה ּבְ ָפל ּכָ ָ ּשׁ ֶזה, ׁשֶ ה ּבָ ֵמַח ַהְרּבֵ ]בתוך[ ְלָבִבי ֲאִני ׂשָ

ת  ְרּכַ ה, ּבִ ִפּלָ ל ֵסֶדר ַהּתְ א ְולֹוַמר ּכָ ַמְלּכָ ְתֵרי ּדְ ין ּכִ ִפּלִ יַח ּתְ ית ָקָטן ּוְלַהּנִ דֹול ְוַטּלִ ית ּגָ ַטּלִ ּבְ

ְואּוַלי  ְוכּו',  ְלִצּיֹון  ּוָבא  ֵרי  ְוַאׁשְ ה  ּוְתִפּלָ ַמע  ׁשְ ּוְקִריַאת  ִזְמָרה  ּדְ ּוְפסּוֵקי  נֹות  ְוָקְרּבָ ַחר  ַ ַהּשׁ

ָתִחים  דֹול ִלְראֹות ַהּפְ כֹחֹו ַהּגָ ִאירּו ִלי ּבְ ּיָ תֹוָכם, ׁשֶ ים ּבְ ּיִ ּבּוִרים ֲאִמּתִ ה לֹוַמר ֵאיֶזה ּדִ ֶאְזּכֶ

ֱאָלָקא  ָנא  ִעּמָ ֲעַבד  י  ּדִ א  ְוִנְמַהּיָ ַאְתָיא  ָה,  ֲעׂשֶ ּתַ ים  ּיִ ִליׁשִ ּוׁשְ ים  ִנּיִ ׁשְ ים  ּיִ ְחּתִ ּתַ ם:  ְלַקּיֵ ְוכּו' 

מֹוהּו ְוכּו'. זֹאת אֹו ֲהִנְרֶאה ּכָ ָמע ּכָ א, ֲהִנׁשְ ַמּיָ ׁשְ

ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ן ּתִ ים ָלבֹוא, ַעל ּכֵ ְמׁשִ ְחֶיה ְמַמׁשְ ּיִ ִני ַנְחָמן ׁשֶ ת ּבְ ֵמי ֲחֻתּנַ ּיְ ם ָידּוַע ְלָך ְיִדיִדי, ׁשֶ ּגַ
ּוִאין  ּשׂ ר, ַלֲעזֹר ִלי ַעל הֹוָצאֹות ָצְרֵכי ַהּנִ ַדע ְלַדּבֵ ּתֵ ר ִעם ִמי ׁשֶ ָחְכָמְתָך ְלַדּבֵ ֶזה ּבְ ם ּבָ ּגַ

ָראּוי,  ן ּכָ ּתֵ ּתִ י ַיֲעקֹב ְיַראְווְסֶקא ׁשֶ ִביר ַרּבִ ת ַהּגְ י ֵאׁשֶ ר ִעם ְמחּוָתְנּתִ ַדּבֵ ם ּתְ ל טֹוב. ּגַ ְלַמּזָ

ִנים  ל ּפָ ְהֶיה ַעל ּכָ ּיִ ל, ׁשֶ ּדֵ ּתַ ֶזה ְצִריִכים ְלִהׁשְ ם ּבָ י ּגַ אְנק, ּכִ יׁשַ ה ּגִ ָרׁשָ ַלח ּדְ ׁשְ ִנים ּתִ ל ּפָ ְוַעל ּכָ

ָיִאיר  ֵנרֹו  ִני  ָעַבר ַעל ְמֻחּתָ ֶ ּשׁ ָיַדְעּתָ ַמה  י  ּכִ ְפָרט  ּבִ ה.  הּוג ַעּתָ ּנָ ּכַ ָראּוי,  ּכָ אְנק  יׁשַ ּגִ ה  ָרׁשָ ּדְ

ָראּוי, ּוֵמֲחַמת ֶזה  ק ּכָ ִנים ֵאינֹו ָיכֹול ְלַסּלֵ ל ּפָ ֵלמּות ְמֵהָרה, ַעל ּכָ ׁשְ יֵלהּו ּבִ ַרְך ַיּצִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ם ִהְצָטְרכּות  אְנק, ּגַ יׁשַ ה ּגִ ָרׁשָ ה ַהּדְ ְתַרּבֶ ּיִ ִנים ׁשֶ ל ּפָ יֹוֵתר, ְוַגם ְצִריִכים ַעל ּכָ ֵבד ָעָלי ּבְ ָהעֹל ּכָ

לֹוֵמנּו ִנְכָנִסים  י ׁשְ י ַאְנׁשֵ לּו ִבי ְוכּו', ַוֲעִנּיֵ י ַטְפֵלי ּתָ ְרָנָסִתי, ּכִ ים ְמֹאד ְוָצְרֵכי ּפַ ּוִאין ַרּבִ ּשׂ ַהּנִ

ָמֵטי  א ּדְ א ַקּמָ ֶזה, ְוַקּמָ ֵרז ּבָ י ֵמֵאָליו ִיְזּדָ ֶזה, ּכִ ַרְך ְיַרֵחם; ְוֵאין ְלַהֲאִריְך ּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ְויֹוְצִאים ַהּשׁ

"ל, ְוה' ַהּטֹוב ִיְגֹמר ַהּכֹל ְלטֹוָבה ְמֵהָרה, ְואֹור  ל ַהּנַ ַלח ִלי, ֵהן ַעל ָהֵעֶסק ֵהן ַעל ּכָ ׁשְ ָלְך ּתִ

ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ָלבֹוא,  ֵמׁש  ְמַמׁשְ ה  ִפּלָ ַהּתְ ּוְזַמן  ְצַמח.  ּתִ ְמֵהָרה  ַוֲארּוָכְתָך  ּבֹוֵקַע,  ַחר  ַ ַהּשׁ

ם:  ְיֻקּיַ ְפָלא  ַהּנִ ּוְבַחְסּדֹו  ֵחנּו,  ּמְ ְיׂשַ יָתנּו  ִעּנִ ְוִכימֹות  ַחְסּדֹו,  ה ה'  ְיַצּוֶ יֹוָמם  יֹוֵתר.  ְלַהֲאִריְך 

סּוק  ה זֹאת ַעל ּפָ ָרׁשָ ה ּפָ ִמְדַרׁש ַרּבָ תּוב ּבְ ּכָ ֶ ן ַמה ּשׁ ה ֱאמּוָנֶתָך". ְוַעּיֵ ָקִרים ַרּבָ ים ַלּבְ "ֲחָדׁשִ

ָכל ּבֶֹקר  נּו ּבְ ׁשֵ ה ְמַחּדְ ַאּתָ ים" ְוכּו': ַעל ְיֵדי ׁשֶ סּוק ֶזה "ֲחָדׁשִ ם ּפָ ן ׁשָ ַחר", ַעּיֵ ַ י ָעָלה ַהּשׁ "ּכִ

ר  ה ְלַדּבֵ ֶזה ַהְרּבֵ ה ֱאמּוָנֶתָך ְלָגֳאֵלנּו ְוכּו'. ְוֵיׁש ּבָ ל ַמְלֻכּיֹות, ַרּבָ ָבְקָרן ׁשֶ נּו ּבְ ׁשֵ ה ְמַחּדְ ְוַאּתָ

יו נַֹעם ּתֹורֹות  נּו ְלָקְרֵבנּו ּוְלַהְטִעיֵמנּו ִמּזִ ה ִעּמָ ָבר ָעׂשָ ּכְ ָכל ַהֲחָסִדים ׁשֶ נּו ּבְ ַח ַנְפׁשֵ ּמֵ ְלׂשַ

ֵחנּו  ּמְ ִויׂשַ ְיַרֲחֵמנּו  ן  ּבֵ ֶאת  ּוְכָאב  נּו,  ֵמִאּתָ ַחְסּדֹו  ַיֲעזֹב  ּלֹא  ׁשֶ טּוַח  ּבָ ְוִלְהיֹות  ְוכּו'  ה  ֵאּלֶ ּכָ

ם עֹוד ָחזֹון ַלּמֹוֵעד. ֵ יׁשּוָעתֹו ָלֶנַצח. ְוִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ּבִ

ה ִליׁשּוָעה. ֱאֶמת ָלֶנַצח ּוְמַצּפֶ ְבֵרי אֹוַהְבֶכם ּבֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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ֵני ֵביתֹו. ל ּבְ לֹום ּכָ מּוֵאל ֵנרֹו ָיִאיר ִעם ׁשְ ִגיד, מֹוֵרנּו ָהַרב ׁשְ ִתיק ַהּנָ לֹום ַרב ִלְכבֹוד ְיִדיִדי ַהּוָ ְוׁשָ

ְחֶיה,  ּיִ י ֶאְפַרִים ֲחָתנֹו, ׁשֶ י ַרּבִ ָפִרים, ּכִ ַעד ַהּסְ ִהְבִטיַח ּבְ ְך ׁשֶ ד ַהּסַ ק ִמּיָ ָברֹו ְלַסּלֵ ם ּדְ ָנא ְלַקּיֵ
יַע  ֶכף ְוַיּגִ ק ּתֵ ה ְלַסּלֵ ם ַעּתָ ן ְיַקּיֵ ֵביתֹו, ַעל ּכֵ ֲעָלתֹו לֹא ָהָיה ּבְ ּמַ ֵעת ׁשֶ ַלח ִלי ָמעֹות ּבְ ׁשָ

ֹאֶפן  ּבְ ֲעָסָקיו  ּבַ ְוַיְצִליַח  ים,  ְוַחּיִ לֹום  ְוׁשָ ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ְמֵהָרה,  ְלָיַדי 

ית. ְהֶיה... ָהֲאִמּתִ ּיִ ׁשֶ

"ל. ֱאֶמת. ָנָתן ַהּנַ אֹוֲהבֹו ּבֶ

ִליִדיִדי  ְפָרט  ּבִ ָהָרָמה,  בֹוָדם  ּכְ ַמֲעַלת  ְלִפי  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ לֹוֵמנּו,  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ְלָכל  ַרב  לֹום  ְוׁשָ

ְחֶיה. ּיִ ֵני ֵביתֹו ׁשֶ ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ְצִבי ִהיְרׁש ֵנרֹו ָיִאיר, ּוְליֹוְצֵאי ֲחָלָציו ְוָכל ּבְ ִגיד ַהּוָ ַהּנָ

ָך ֶאת  ָעְלָך ִויַצו ה' ִאּתְ ם ה' ּפָ ּלֵ י ֶאְפַרִים ֵנרֹו ָיִאיר. ְיׁשַ ַסר ִליִדיֵדנּו ַרּבִ ּמָ ְך ׁשֶ י ַהּסַ ְלּתִ י ִקּבַ ּכִ
ִמיד  ּתָ ְלָך  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ה,  ְוָכֵהּנָ ה  ֵהּנָ ּכָ עֹוד  ה  ְוִתְזּכֶ ְפֶנה,  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּבְ ְוַיְצִליֲחָך  ָרָכה  ַהּבְ

ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ּוַבֲעָמְלָך  ים  ַחּיִ ּבַ ֶחְלְקָך  י הּוא  ּכִ עֹז,  ְוֶיֶתר  ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ ִעְסֵקנּו  ּבְ דֹול  ּגָ ֵחֶלק 

נּו,  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  ֵאר  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלָך,  דּוַע  ּיָ ּכַ ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק  הּוא  ֲעָמְלָך  ל  ּכָ י  ּכִ ָעֵמל, 

ְרִויַח  ּיַ ֵדי ׁשֶ ר ּכְ הֹוֵלְך ּוְמַדּבֵ ּבּור ּוְבָכל ִהּלּוְך ׁשֶ ָכל ּדִ ן ּבְ ן ְלַכּוֵ א ּוַמּתָ ּשָׂ ַעת ַהּמַ ׁשְ ִריִכין ּבִ ּצְ ׁשֶ

ל  מֹו ְצָדָקה ׁשֶ ּכְ ֶבת  ֶנֱחׁשֶ ְוֵאין ׁשּום ְצָדָקה  ן ְצָדָקה ְלהֹוֵגן ְוכּו',  ִלּתֵ ר  ְוָהִעּקָ ן ְצָדָקה,  ְוִיּתֵ

ֵאָליו  ם  ּגַ י  ּכִ ֶזה,  ב  ִמְכּתָ ְוִיְקָרא  יֹוֵתר.  ְלַהֲאִריְך  ַנאי  ּפְ ְוֵאין  ְוכּו',  ָתִבין  ּוֵמֵאֶליָך  פּוס,  ַהּדְ

ה. ָבִרים ֵאּלֶ ֶנֶאְמרּו ּדְ

"ל. ְיִדיְדָך ָלֶנַצח. ָנָתן ַהּנַ

ַע ֵנרֹו ָיִאיר. ִגיד מֹוֵרנּו ָהַרב ְיהֹוׁשֻ לֹום ִליִדיִדי ַהּנָ וׁשָ

ְלָכל  ן  ִלּתֵ ְקָצת  ְוִהְבַטְחּתָ  ָך,  ִעּמְ ְרנּו  ּבַ ּדִ ׁשֶ ָבֵרנּו  ִמּדְ ה  ּנֶ ׁשַ ּתְ ַאל  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְלַמַען 
ל  ַקּבֵ ּתְ לֹא  ה  ִמּזֶ ּוְבָפחֹות  ֵסֶפר,  ַעד  ּבְ ָהֵעֶסק  ַעל  ָחָדׁש  ל  רּוּבָ ה  לֹשָׁ ׁשְ חֹות  ַהּפָ

ָבַרי,  ם ּדְ ַקּיֵ ּתְ ֵביְתָך לֹא ִיְהֶיה ֵסֶפר ֶהָחָדׁש, ּוֻמְבְטַחִני ׁשֶ ּבְ ָאְלָך: ֲהָנכֹון ׁשֶ ה ֶאׁשְ ֵסֶפר. ְוַעּתָ

א ָלֶנַצח. ֶזה ּוַבּבָ ַרְך ַיְצִליֲחָך ּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ְוַהּשׁ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

לֹומֹו ֵאַלי.  ִריַסת ׁשְ ה ּוְתׁשּוַאת ֵחן לֹו ַעל ּפְ ַאֲהָבה ַעּזָ י ּבְ לֹום ְיִדיד ַנְפׁשִ ם ָאנִֹכי ּדֹוֵרׁש ׁשְ ּגַ
ַיַחד  ִמיד ּבְ ה ְלִהְתַוֵעד ּתָ ְזּכֶ ּנִ ֶעְזֵרנּו, ׁשֶ ִעים ַאֲהָבֵתנּו ַיַחד. ְיִהי ה' ּבְ ה ַמה ּטֹוב ּוַמה ּנָ ִהּנֵ
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יק ָהֱאֶמת.  ּדִ ר ֶאְצלֹו ׁשֹוֵפַע ַהּיֹום אֹור ַהּצַ י ֵנרֹו ָיִאיר, ֲאׁשֶ בֹוד ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ֵאֶצל ּכְ

ן  ּכֵ ָאֵמן  נּו,  ַנְפׁשֵ ַח  ּמֵ ְלׂשַ ִמיד  ּתָ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָבָריו  ּדְ ם  ְלַקּיֵ ֵאיְך  ֲעֻמּקֹות  ֵעצֹות  נּו  ִמּמֶ ל  ְיַקּבֵ

ְיִהי ָרצֹון.

ְבֵרי ְיִדידֹו ָלֶנַצח. ּדִ

ֶטִריְנַהְרץ. ִיְצָחק ׁשְ

ַאֲהָבה. לֹומֹו ּבְ יס, ּדֹוֵרׁש ׁשְ ְיִדיֵדנּו ָהַרב ַנְחָמן ַמְדּפִ

תמד

ֶרְסֶלב. ב תר"ד ּבְ ׁשֶ ם, יֹום ד' ַוּיֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ע ַרב. לֹום ְוֵיׁשַ לֹוֵמנּו ׁשָ י ׁשְ ִתיק ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ֶאְפַרִים ֵנרֹו ָיִאיר, ּוְלָכל ַאְנׁשֵ י ַהּוָ ַנְפׁשִ ִליִדיִדי ּכְ

לָֹמם,  ׁשְ ְדרֹשׁ ּבִ ק ִמּלִ י ְלִהְתַאּפֵ ָתב ֶזה ְיִדיֵדנּו ֵנרֹו ָיִאיר, לֹא ָיכְֹלּתִ ן מֹוֵסר ּכְ ּמֵ ְזּדַ ּנִ ֲאַגב ׁשֶ
ֵנרֹו  יסֹו  ּגִ ֲעַלת  ִמּמַ ב  ּוִמְכּתָ אְסט  ַהּפָ ְיֵדי  ַעל  ִבי  ִמְכּתָ לֹו  י  ַלְחּתִ ׁשָ ָסמּוְך  ּבְ י  ּכִ ַאף 

ָראּוי.  ל ְלטֹוָבִתי ּכָ ּדֵ ּתַ ָתם ִיׁשְ ׁש, ִמן ַהּסְ ֵעת ֵאין ְלַחּדֵ ל ָחָדׁש. ּכָ ה רּוּבָ ָ ָיִאיר, ִעם ַסְך ֲחִמּשׁ

ְחֶיה  ּיִ יֶלי ׁשֶ י ַאּבֶ ב ִליִדיֵדנּו ַרּבִ י ִמְכּתָ ַתְבּתִ ָעה זֹאת ּכָ ים ָלבֹוא, ּוְבׁשָ ְמׁשִ ה ְמַמׁשְ ִויֵמי ַהֲחֻנּכָ

ֵעת  ֵרינּו ְוכּו'. ּכָ ה ַאׁשְ ַמְענּו ַעל ֲחֻנּכָ ָ ּשׁ ים ְקָצת ִנְפָלאֹות נֹוָראֹות ׁשֶ ְרּתִ לֹוֵמנּו, ְוִהְזּכַ י ׁשְ ְוַאְנׁשֵ

ְוָכל  ִבי.  ִמְכּתָ ְלָך  ְלַהְראֹות  ׁש  ַבּקֵ ּתְ עהִרין,  ְטׁשֶ ּבִ ְהֶיה  ּתִ אּוַלי  ָבִרים.  ַהּדְ ִלְכּפֹל  ַנאי  ּפְ ֵאין 

ָבר  ְפָלא ּכְ ְמָחה, ּוְבַחְסּדֹו ַהּנִ דֹוׁש הּוא ִלְזּכֹות ְלׂשִ ה ַהּקָ ִעְנַין ֲחֻנּכָ ה ּבְ ׁשּוָקִתי ְוַרְעיֹוִני ַעּתָ ּתְ

ְמָחה  ְלׂשִ ִלְזּכֹות  ם  ְלַקּיֵ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ן,  ִיּתֵ ִמי  ַאְך  ְפָלא,  ַהּנִ ַחְסּדֹו  ּבְ ֶזה  ּבָ ׁש  ְלַחּדֵ ה  ַהְרּבֵ ֲעָזַרִני 

ָרִכים ְוֵעצֹות ֲעֻמּקֹות, ִנְפָלאֹות ְונֹוָראֹות.  ה ּדְ ַכּמָ ֶזה ּבְ ה ּבָ ק אֹוָתנּו ַהְרּבֵ ר ִחּזֵ ֲאׁשֶ ִמיד, ּכַ ּתָ

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ ָנִגיָלה ְוִנׂשְ

ֱאֶמת ָלֶנַצח. ְבֵרי אֹוַהְבָך ּבֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ֶזה ַהְרּבֵ ר ּבָ ְלָבִבי ְלַדּבֵ ר ּבִ ֲאׁשֶ ר ְלַהֲאִריְך ּכַ ִחיָצה ִאי ֶאְפׁשָ ִמּגֶֹדל ַהּנְ
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תמה

ֶרְסֶלב. ה תר"ד ּבְ ֲחֻנּכָ ם, יֹום ג' ב ּדַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני  ּבְ ֲאהּוִבי  ע.  ׁשַ ְלִהּוָ ָצִריְך  ה  ַאּתָ ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  ּבְ יֲעָך  ְלהֹוׁשִ ְוִנְפָלאֹות  ים  ִנּסִ ה  ַיֲעׂשֶ ים  ּסִ ַהּנִ ַעל  ּבַ

ְנָך  ְחיּו ּוִבְפָרט ּבִ ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלֶציָך ַהְיָקִרים ׁשֶ ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר ִעם ּכָ ֲחִביִבי ַהּוָ

ְחֶיה. ּיִ ִוד ְצִבי ׁשֶ ְפָלא מֹוֵרנּו ָהַרב ּדָ ֶהָחָתן ַהּמֻ

י  יִסי ַרּבִ ָתב ֶזה ְלֵביִתי ּגִ ֶמׁש. ַאְך הֹוִאיל ְוִהְזִמין ה' מֹוֵסר ּכְ ֶ ַחת ַהּשׁ ּתַ ה ׁשֶ ּמֶ ׁש ּבַ ֵאין ְלַחּדֵ
ב, אּוַלי ַיְזִמין  ִמְכּתָ ׁשּוָקְתָך ִלְנטֹות ָיִדי ּבְ י לֹא ֶאְמַנע טֹוב ּתְ רּוְך ֵנרֹו ָיִאיר, ָאַמְרּתִ ּבָ

ָכל יֹום ּוְבָכל  ים ּבְ ׁשִ ֵהם ִמְתַחּדְ ֶמׁש, ׁשֶ ֶ ֵהם ְלַמְעָלה ֵמַהּשׁ ים ׁשֶ ַחת קּוְלמּוִסי ֵמַהִחּדּוׁשִ ה' ּתַ

ה ֱאמּוָנֶתָך", ּוִבְפָרט  ָקִרים ַרּבָ ים ַלּבְ ִחיַנת )ֵאיָכה ג( "ֲחָדׁשִ ׁש ְוכּו', ּבְ ְבִחיַנת ּוְבטּובֹו ְמַחּדֵ ֵעת ּבִ

ָכל יֹום  א. ּוֶבֱאֶמת ּבְ ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהּבָ ִחיַנת ׁשַ ֵהם ְיֵמי הֹוָדָאה ּבְ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ה ַהּקְ יֵמי ֲחֻנּכָ ּבִ

ָקִרים ְוכּו',  ים ַלּבְ ְבִחיַנת ֲחָדׁשִ ים ּבִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֲחָסִדים ֲחָדׁשִ ַרְך ִעם ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ה ַהּשׁ עֹוׂשֶ

ם  ֵרׁש ׁשָ ּפֵ ם ׁשֶ "י ׁשָ ִ רּוׁש ַרּשׁ יל ִמּפֵ ּכִ ׂשְ י לֹא ָתְמנּו" ְוכּו', ְוַכּמּוָבן ַלּמַ ִחיַנת "ַחְסֵדי ה' ּכִ ּבְ

ר  ה ִעּקַ ּזֶ ָכל יֹום ְלהֹודֹות ֲעֵליֶהם, ׁשֶ אי ְצִריִכין ּבְ ָכל ּבֶֹקר. ּוְבַוּדַ ים ּבְ ׁשִ ַהֲחָסִדים ִמְתַחּדְ ׁשֶ

י ְלָכְך נֹוַצְרנּו ְלהֹודֹות  ָכל יֹום ָויֹום, ּכִ יְך ַעל ַעְצמֹו ּבְ ִריִכין ְלַהְמׁשִ ּצְ א ׁשֶ ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהּבָ ׁשַ

ָרכֹות ְוַההֹוָדאֹות  ל ַהּבְ ִחיַנת ּכָ הּו ּבְ ּזֶ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ְוכּו', ׁשֶ ַרְך ּבְ דֹול ִיְתּבָ מֹו ַהּגָ ל ִלׁשְ ּוְלַהּלֵ

ת מֹוִדים ְוכּו'  ִבְרּכַ אֹוְמִרים ּבְ ֶ ָכל יֹום, ּוִבְפָרט ַמה ּשׁ נּו ָלנּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל לֹוַמר ּבְ ּקְ ּתִ ְוכּו' ׁשֶ

ָכל ֵעת ֶעֶרב ָובֶֹקר  ּבְ נּו ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ׁשֶ ָכל יֹום ִעּמָ ּבְ יָך ׁשֶ 'נֹוֶדה ְלָך ְוכּו' ַעל ִנּסֶ

ִמיד,  ַרְך ּתָ מֹו ִיְתּבָ ל ִלׁשְ יו ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ ַחּיָ ֶזה ּבְ ָהָאָדם עֹוֵסק ּבָ ֶ ְוָצֳהָרִים' ְוכּו'. ּוְכִפי ַמה ּשׁ

ל  א. ּוִמּכָ ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהּבָ ר ׁשַ ה ִעּקַ ּזֶ ל ׁשֶ הֹוָדָאה ְוַהּלֵ ֶזה ּבְ א ַלֲעסֹק ּבָ ה ָלעֹוָלם ַהּבָ ן ִיְזּכֶ ּכֵ

ֲעׁשּוַע  ִחיַנת ׁשַ הּוא ּבְ דֹול ׁשֶ ְמָך ַהּגָ ל ְלׁשִ עּו ַרק ַעל ֶזה ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ ְקּבְ ּנִ ה ׁשֶ יֵמי ֲחֻנּכָ ן ּבִ ּכֵ ׁשֶ

נֹוְראֹות  ִלְבָרָכה  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  ָלנּו  ה  ּלָ ּגִ ׁשֶ מֹו  ּכְ א,  ַהּבָ עֹוָלם 

ים  ִנּסִ ה  ּמָ ּכַ ים  ַנֲעׂשִ אי  ַוּדַ ּבְ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ׁשֶ ּוִבְפָרט  ְנָיָנא(,  ּתִ ִלּקּוֵטי  ּבְ ב'  ִסיָמן  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  )ּכְ ה  ֲחֻנּכָ ת  ַ ְקֻדּשׁ

ַעל  י ֵאין ּבַ ְסָיא, ּכִ ִאְתּכַ ים ּבְ ֲעׂשִ ּנַ ים ׁשֶ ה ִנּסִ ּיֹוְדִעים ֵמֶהם, ְוַהְרּבֵ ה ׁשֶ ּמָ ִויׁשּועֹות ְוִנְפָלאֹות. ּכַ

ִנּסֹו. יר ּבְ ס ַמּכִ ַהּנֵ

ְיִדיִדי  י  ֶנְכּדִ ְנָך  ּבִ ִעם  ָהגּון  ּדּוְך  ׁשִ יָת  ָעׂשִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעָזְרָך  ה  ִהּנֵ ְיִדיִדי  ִני  ּבְ ְוִהּנֵה 
ּוּוג  ַהּזִ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ א,  ְלַהּבָ ׁש ַעל  ּוְלַבּקֵ ֶהָעָבר  ּוְצִריִכין ְלהֹודֹות ַעל  ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ

ם  ֵ ה ַהּשׁ ָעׂשָ ה ְיׁשּועֹות ְוִנְפָלאֹות ׁשֶ ּמָ ִחינֹות. ְוֵכן עֹוד ּכַ ָכל ַהּבְ ִכי טֹוב ּבְ עֹוֶלה ָיֶפה ְוֻיְגַמר ּבְ

ה ּתּוַכל ְלָהִבין ֵמָרחֹוק  ם ַאּתָ ּגַ ֶפר ְוכּו'; ׁשֶ ִכינּו ְלהֹוִציא ַהּסֵ ּזָ ְכָלל. ּוִבְפָרט ׁשֶ נּו ּבִ ַרְך ִעּמָ ִיְתּבָ
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ֵאין  ׁשֶ ָדִדים  ַהּצְ ל  ִמּכָ לּוֵתנּו  ּגָ עֶֹצם  ּבְ ׁשֶ ה,  ַהּזֶ ְוַהּנֹוָרא  ְפָלא  ַהּנִ ס  ְוַהּנֵ ַהְיׁשּוָעה  דֹול  ּגָ ה  ּמָ ּכַ

ן ְוכּו',  ּכֵ ל ׁשֶ ַעְצָמן ִמּכָ ָרֵאל ּבְ ין ִיׂשְ מֹונּו, ִנְבִזים ּוְדוּוִיים ְסחּוִפים ֲאַנְחנּו ּבֵ ִפים ּכָ עֹוָלם ִנְרּדָ ּבָ

הּוא  ָהָיה ָלנּו ׁשֶ ָהָיה ָלנּו ְוכּו', לּוֵלא ה' ׁשֶ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. לּוֵלא ה' ׁשֶ ְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו ּכִ ּוְבׁשִ

ה'  רּוְך  ּבָ לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ים  ַחּיִ ְלָבְלֵענּו  רֹוִצים  ָהיּו  ׁשֶ יֶהם,  ּנֵ ׁשִ ין  ִמּבֵ ְלנּו  ּצַ ּנִ ׁשֶ ִנְפָלא  ִחּדּוׁש 

ָנה ַהּזֹאת  ָ ּשׁ יָתנּו ּבַ ֵעיֶניָך ָמֵלא ַרֲחִמים, ְוִזּכִ יֶהם. ְוִתְקַטן עֹוד זֹאת ּבְ ּנֵ ּלֹא ְנָתָננּו ֶטֶרף ְלׁשִ ׁשֶ

ֶזה  ּבָ דֹול  ּגָ ֵחֶלק  ְלָך  ֵיׁש  ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ ְוכּו',  ה'  יָך  ַמֲעׂשֶ ְדלּו  ּגָ ַמה  ְוכּו'  ָלאֹור  ְלהֹוִציא 

יקּו  ַיְסּפִ י לֹא  ּכִ ֶדה  ַהּשָׂ ֵני  ּפְ ְפָרט ַעל  ּבִ ֶזה  ּבָ ְכָתב  ּבִ ְלַהֲאִריְך  ר  ְוִאי ֶאְפׁשָ ַרְך.  ִיְתּבָ ַחְסּדֹו  ּבְ

ה ָצִריְך  ם ַאּתָ ּגַ ָמע ׁשֶ ָבר ַהּכֹל ִנׁשְ ם ְוכּו'. סֹוף ּדָ ּיָ ּכַ יָרה  ֲהמֹון ְיִריעֹות. ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ׁשִ

ר  ׁש עֹוד ָועֹוד ֲאׁשֶ ּיֵ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ י ְלָך, ִמּכָ ְרּתִ ִהְזּכַ "ל ׁשֶ דֹולֹות ַהּנַ יׁשּועֹות ַהּגְ ָך ּבִ ַח ַנְפׁשְ ּמֵ ְלׂשַ

ה  ֲחֻנּכָ ת  ַ ְקֻדּשׁ ְמַחת  ׂשִ ּבְ נּו  ְוַנְפׁשֵ ָך  ַנְפׁשְ ח  ּמַ ְיׂשַ ַוה'  ָהאּפ.  ָפאְרט  ַטאֶקי  אּון  ר.  ְלַסּפֵ ַרּבּו 

ים  נּו ִנּסִ ה ִעּמָ ָעׂשָ ם ׁשֶ ׁשֵ ה ּכְ ם ַעּתָ ים ְוִנְפָלאֹות ּגַ ה ָלנּו ִנּסִ ים, ָהַרֲחָמן הּוא ַיֲעׂשֶ דֹוׁשִ ַהּקְ

ְתָיהּו ְוכּו'. יֵמי ַמּתִ ּבִ

ְרֶאה  ִנים ּתִ ל ּפָ ָקרֹוב, ַעל ּכָ ְמָחה ּבְ ים ְוׂשִ ַחּיִ ְחֶיה ּבְ ּיִ ְנָך ׁשֶ ה ִלְראֹותֹו ִעם ּבִ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ ת ֵליל ו' ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ִחּלַ ָלבֹוא ּתְ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ִני  י ָהַרּבָ ַנְפׁשִ לֹום ְיִדיִדי ּכְ ׁשְ ה, ּוִבְפָרט ּבִ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ לֹום ּכָ ׁשְ ְוִתְפֹרס ּבִ
א ָעֵלינּו  ת קֶֹדׁש ַהּבָ ּבַ בֹוא ַעל ׁשַ ּיָ ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ַיֲעקֹב ֵנרֹו ָיִאיר, ְוֹתאַמר לֹו ׁשֶ

א, ְוַהֵהֶפְך  עֹוָלם ַהּבָ ה ְולֹא ּבָ עֹוָלם ַהּזֶ אי לֹא ִיְתָחֵרט ַעל ֶזה, לֹא ּבָ רּוץ. ּוְבַוּדַ ִלי ּתֵ ְלטֹוָבה ּבְ

ה,  ִחיַנת אֹור ֵנר ֲחֻנּכָ הּו ּבְ ּזֶ יָלא; ְוַדַעת ְלָנבֹון ָנָקל. ה' ָיִאיר אֹור ָהֱאֶמת ְוכּו', ׁשֶ מּוָבן ִמּמֵ

"ל. ִסיָמן ב' ַהּנַ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

"ל. ָנָתן ַהּנַ
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תמו־א

ַרְך, יֹום ה' ַוְיִחי תר"ד אּוַמאן. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ֵני  ּבְ ל  ּכָ ִעם  ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ ִיְצָחק  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ְוכּו',  ִני  ָהַרּבָ ה"ה  ֲחִביִבי  ִני  ּבְ ַלֲאהּוִבי  לֹום  ׁשָ ַרב 

ְחיּו. ּיִ ֵביתֹו, ׁשֶ

נּו,  ּלָ ְדָרׁש ׁשֶ ית ַהּמִ ַגג ַהּבֵ ֵטֶבת ֶהָעַבר, ּוָמָצאִתי ֲהִריָסה ּבְ ָרה ּבְ יֹום ג', ֲעׂשָ אִתי ְלֹפה ּבְ ּבָ
ָטאֶלעץ  ל ַהּסְ ַעל ּכָ י ְוׁשֶ ּלִ ה ׁשֶ ית ַהֲעִלּיָ ַעל ּבֵ ג ָהֶעְליֹון ׁשֶ ָפָניו ָנַפל ַהּגַ ּלְ יֹום ה' ׁשֶ ּבְ ׁשֶ

ּלֹא ֶנֱהַרג  ָועֹות, ְוָהָיה ֵנס, ׁשֶ ּלֹו ָנַפל ַעל ְיֵדי ָהרּוחֹות ְוַהּזְ ְדָרׁש ּכֻ ית ַהּמִ ל ּבֵ ג[ ׁשֶ ב ַהּגַ ]מֹוׁשַ

ַפל,  ּנָ ֵעת ׁשֶ ִלי ּוֵביתֹו ּבְ י ַנְפּתָ ָהָיה ְלַרּבִ ַחד, ׁשֶ ַער ְוָהַרַעׁש ְוַהּפַ ה. ְוֹגֶדל ַהּצַ ִרּיָ ק ׁשּום ּבְ ְולֹא ִנּזַ

ְדָרׁש  ית ַהּמִ ה עֹוֵמד ַהּבֵ ְמחּו ָעֵלינּו, ְוַעּתָ ִדים ׂשָ ּגְ ְתּנַ ָצא רּוָחם, ְוַהּמִ ּיָ ְמַעט ׁשֶ ֵער; ּכִ יּוַכל ְלׁשַ

ה ּתּוְכלּו  י ִמּזֶ ּלִ ָאר, ְוֹגֶדל ַצֲעִרי ְוָעְגַמת ֶנֶפׁש ׁשֶ ָדִדים ִנׁשְ ן ַהּצְ ּמִ ג ׁשֶ ג ָהֶעְליֹון, ַרק ַהּגַ ִלי ּגַ ּבְ

ַרֲחָמיו ְלָהִקים  ּבְ ה ֲעָזָרנּו  ר ַעד ֵהּנָ ַרְך, ֲאׁשֶ ִיְתּבָ ם  ֵ ה ְלַהּשׁ ַעְצֵמֶכם, ַאְך ֲאִני ְמַקּוֶ ּבְ ְלָהִבין 

ג ִעם  ם ַהּגַ ן ּגַ ֲעֵדנּו ְלַתּקֵ ה, הּוא ִיְגֹמר ּבַ ָ ְקֻדּשׁ ל ָזֵקן ּדִ דֹול ׁשֶ כֹחֹו ַהּגָ ה ּבְ דֹוׁש ַהּזֶ ְנָין ַהּקָ ַהּבִ

ר ְלָבֵאר  ָלל, ְוִאי ֶאְפׁשָ ה ְצלּוָלה ּכְ י ֵאיּנָ ְעּתִ ה ּדַ ְך ְלטֹוָבה. ְלֵעת ַעּתָ ּקּוִנים, ְוִיְתַהּפֵ ּתֹוֶסֶפת ּתִ

ה,  ְפָרט ַעּתָ ִעְנַין ְנִסיָעִתי, ּבִ בֹוַתי ּבְ ֵעת, ַאַחר ִרּבּוי ַמְחׁשְ ֶזה ּכַ י ּבָ ִלּבִ ּבְ ֶ ֶדה ַמה ּשׁ ֵני ַהּשָׂ ַעל ּפְ

י ַהּיֹום ֲעָגָלה  ַכְרּתִ יׁשּוָעתֹו ְוׂשָ י ּבִ ְקּתִ קּום, ְוִנְתַחּזַ ֶזה, ֲעַצת ה' ִהיא ּתָ ה ֲחָדׁשֹות ּכָ ְתַהּוָ ּנִ ׁשֶ

לֹום,  ַרְך ְיַרֵחם ְויֹוִליֵכִני ְלׁשָ ם ִיְתּבָ ֵ ם. ַהּשׁ יֹום א' ְלׁשָ ד ּבְ ת ִמּיָ ּבָ עהִרין ִלְנסַֹע ַאַחר ׁשַ ִלְטׁשֶ

ם  ֵ ְוַהּשׁ ַהְיׁשּוָעה.  ְוַלה'  מֹות,  ׁשְ ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבַ ׁשַ קֶֹדם  יֹוַמִים  אֹו  יֹום  ם  ְלׁשָ ָלבֹוא  אּוַכל  ׁשֶ

ְמָחה,  ְלׂשִ ַוֲאָנָחה  גֹון  ַהּיָ ל  ּכָ ְוַלֲהֹפְך  נּו  ַנְפׁשֵ ַח  ּמֵ ְלׂשַ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ּוְלָבֵבנּו,  ְלָבְבָך  ק  ְיַחּזֵ ַרְך  ִיְתּבָ

ֵמִחים  דֹוׁש, ְוֵאין ָאנּו ׂשְ מֹו ַהּקָ עֹוֵבר ָעֵלינּו ָאנּו זֹוִכים ִלְהיֹות ִנְקָרא ַעל ׁשְ ֶ ל ַמה ּשׁ ַאֲחֵרי ּכָ ׁשֶ

ם  ֵ ַהּשׁ טּוִחים ּבְ ָצָרתֹו, ְוָאנּו ּבְ ֶזה, ַרק ָאנּו ִמְצַטֲעִרים ּבְ קֹום ָקדֹוׁש ּכָ ג ִמּמָ ַעל ָצַרת ְנִפיַלת ַהּגַ

ֶזה  ְרנּו ְוָכַתְבנּו ּבָ ּבַ ּדִ ֶ ל ַמה ּשׁ י ּכָ ֶרְך ֶזה ְוַעל ּפִ י ּדֶ ן ַהּכֹל ְמֵהָרה. ּוֶבֱאֶמת ַעל ּפִ ּקֵ ּתַ ּיִ ַרְך, ׁשֶ ִיְתּבָ

י ֵכן  ְמָחה, ְוהּוא ֵעָצה ִנְפָלָאה ְונֹוָרָאה ְמֹאד ְמֹאד, ַאְך ַאף ַעל ּפִ ְיכֹוִלים ַלֲהֹפְך ַהּכֹל ְלׂשִ

ֶזה  דֹול ּבָ ן ּגָ חֹוָרה, ַאְך ְצִריִכין ִלְהיֹות ַעְקׁשָ ַעְצבּות ּוָמָרה ׁשְ ר ְמֹאד ּבְ ּבֵ ָבר ִמְתּגַ ַעל ּדָ ַהּבַ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ י ֵכן ֲעָזָרנּו ַהּשׁ ֱאֶמת ַאף ַעל ּפִ ַעם ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו. ֲהלֹא ּבֶ ָכל ּפַ ִלְזּכֹר ֶאת ַעְצמֹו ּבְ

ְלקּוִלים  ַהּקִ ֵמִרּבּוי  ְוַעְצבּות  ַעת  ַהּדַ ֲחִליׁשּות  י  ִלּבִ ּבְ ְכִניס  ּמַ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ ְמֹאד 

י  ַאף ַעל ּפִ ְמָחִתי, ׁשֶ א ֶזהּו ּתֶֹקף ׂשִ ַרּבָ ה ַהּכֹל ֱאֶמת, ַאּדְ ּזֶ ָגִמים ְוָהֲעוֹונֹות ְוכּו', ִעם ׁשֶ ְוַהּפְ

'ַחל  ַהּנַ ם  ׁשֵ ַעל  ְקָרִאים  ַהּנִ ה,  ַהּזֶ דֹוׁש  ַהּקָ ּבּוץ  ַהּקִ ְכַלל  ּבִ ִלְהיֹות  זֹוֶכה  ָאנִֹכי  ם  ּגַ ָאנִֹכי  ֵכן 

ִעי יֹוֵתר ְוכּו',  ׁשְ ֲאִני יֹוֵדַע ּפִ ֶ יׁש ְוכּו', ְוָכל ַמה ּשׁ ם ָהִעיר ְוַקּדִ ר ּגַ נ'ֹוֵבַע ְמ'קֹור ָח'ְכָמה, ֲאׁשֶ
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י ֵכן  ַאף ַעל ּפִ ֵמַח יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ׁשֶ ֶזה ֲאִני ׂשָ א, ּבָ ַרּבָ ַאּדְ ְמָחה, ׁשֶ ֲאִני ָצִריְך ַלֲהֹפְך ַהּכֹל ְלׂשִ

דֹוָלה ַעל ְיֵדי  ְמָחה ּגְ ּזֹוִכים ָלבֹוא ְלׂשִ ַרֲחָמיו ַעד ׁשֶ יַע ּבְ ֶחְלקֹו ְוכּו', ְוה' מֹוׁשִ ָזִכיִתי ִלְהיֹות ּבְ

ֵמַח ְוכּו'.  טּוָתא ְוַלֲעׂשֹות ַעְצמֹו ׂשָ ׁשְ י ּדִ ר ַעל ְיֵדי ִמּלֵ ָאֵרי ֵעצֹות, ְוָהִעּקָ ֶזה ּוְבֵצרּוף עֹוד ׁשְ

ה ֵאין  ִחינֹות. ֶיֶתר ִמּזֶ ה ּבְ ַכּמָ יָלנּו ִמן ַהּתֹוִעים ְוכּו' ּבְ ָרָאנּו ִלְכבֹודֹו ְוִהְבּדִ ּבְ רּוְך ֱאלֵֹקינּו, ׁשֶ ּבָ

ַנאי ְלַהֲאִריְך. ּפְ

ה ִליׁשּוָעה. דֹוָלה ּוְמַצּפֶ יׁשּוָעתֹו ַהּגְ נּו ּבִ ּלָ י ְוֶנֶפׁש ּכֻ ַח ַנְפׁשִ ּמֵ ֲחָך ּוְלׂשַ ּמֶ ה ְלׂשַ ְבֵרי ָאִביָך, ַהְמַחּכֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ְחֶיה. ּיִ ִוד ְצִבי ׁשֶ ים מֹוֵרנּו ָהַרב ּדָ יק ְוַחּכִ ּנִ י ַהּיַ ַנְפׁשִ י ֲחִביִבי ּכְ לֹום ְלִבְנָך הּוא ֶנְכּדִ ְוׁשָ

ַרק  הּוא  ְוֶחְפצֹו  תֹו  ְמַגּמָ ְוָכל  ִעּמֹו,  י  ְרּתִ ְוִדּבַ ָיִאיר  ֵנרֹו  ְפָלג  ַהּמֻ ְנָך  ְמֻחּתָ ֵבית  ּבְ ָהִייִתי 
ים  ִהּלִ ָנה, ְולֹוַמר ּתְ ַכּוָ ל ּבְ ּלֵ ֶדֶרְך טֹוִבים ּוְלִהְתּפַ ִלּמּוְדָך ַהּטֹוב ְוֵתֵלְך ּבְ ְתִמיד ּבְ ּתַ ׁשֶ

ָרֵאל ּוְלִהְתָקֵרב  ְמַחת ִיׂשְ ׂשִ ֹמַח ּבְ ה ַנֲערּות. ַרק ִלׂשְ ֲעׂשֵ ב ֵלִצים ּוִמּמַ ָנה ּוְלִהְתַרֵחק ִמּמֹוׁשַ ַכּוָ ּבְ

ָלֶנַצח.  ָך  ַנְפׁשְ ֶאת  ְלַהֲחיֹות  ֱאֶמת  ְבֵרי  ּדִ נּו  ֵמִאּתָ ֹמַע  ִלׁשְ ְלָבְבָך  ְוָתִכין  ֵאֵלינּו.  ֵלם  ׁשָ ֵלב  ּבְ

ְלדּות  ַהּיַ י  ּכִ ְנעּוָריו  ּבִ עֹל  א  ִיּשָׂ י  ּכִ ֶבר  ַלּגֶ טֹוב  י  ּכִ ָאב.  ח  ּמַ ְיׂשַ ָחָכם  ן  ּבֵ ָך  ּבְ ם  ֻקּיַ ּיְ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ

ְצִחי  י ְוַהּנִ ּטֹוב ָהֲאִמּתִ ים ּבַ ַחּיִ ְבַחר ּבַ ֶריָך ִאם ּתִ ִחיָרה, ַאׁשְ ֲחרּות ֶהֶבל. ּוְכָבר ֵיׁש ְלָך ּבְ ַ ְוַהּשׁ

ַאֲחִריְתָך. ם ּבְ ְחּכַ ִני מּוַסר ָאִביָך ְלַמַען ּתֶ ַמע ּבְ ה ַהּכֹל ֶהֶבל ׁשְ י חּוץ ִמּזֶ ה, ּכִ הּוא ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ׁשֶ

"ל. ְבֵרי ְזֵקְנָך. ָנָתן ַהּנַ ּדִ

ִוד  י ּדָ ִני ַרּבִ ין ּוִמּבְ ְבֶכם ִמּטּוְלְטׁשִ אְסט ִמְכּתַ י ֵמַהּפָ ְלּתִ ִבי ֶזה, ִקּבַ ְתִבי ִמְכּתָ ַמר ּכָ ַאַחר ּגְ
ב  י ְלַעּכֵ אג ְוֻהְכַרְחּתִ ד ִלְקרּוִמיְנׁשַ ָבר מּוָכן ִלְנסַֹע ִמּיָ ם. ַוֲאִני ּכְ ה ׁשָ הּוא ַעּתָ ְצִבי ׁשֶ

מּוָעה  ִני ׁשְ הֹוַדְעּתַ י ְלָך קֶֹדם ׁשֶ ַתְבּתִ ָבר ּכָ ְחֶיה, ּכְ ּיִ ִוד ְצִבי ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ּדָ יָבם. ֲאהּוִבי ּבְ ַלֲהׁשִ

ְורֶֹגז  ַכַעס  ּבְ ְהֶיה  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ יָך  ְוהֹוַכְחּתִ ים,  ָהַרּבִ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ ר  ְעּדַ ּנֶ ׁשֶ ַז"ל  ְנָך  ִמּבִ טֹוָבה  לֹא 

י ָהָיה  ֵבד, ּוְבָכל ָצָרְתָך ִלי ַצר. ּכִ ה ְוַהּכָ ׁשֶ ַעְרָך ַהּקָ ְבָך ִמּצַ י ִמְכּתָ ְלּתִ ה ִקּבַ ָלל. ַעּתָ ּוְקִפיָדא ּכְ

ה  י ֵאין ַאּתָ לּוי ַלּכֹל ּכִ ִני ֲחִביִבי ְלַנֵחם אֹוְתָך, ּגָ ָבִנים. ּוָמה ֹאַמר ְלָך ּבְ ִנים ֵהם ּכְ ֵני ּבָ י ּבְ ִני ּכִ ּבְ

ֶלְך  ִוד ַהּמֶ ּדָ ָאַמר  ּוְכמֹו ׁשֶ ֶכת ַעל ּכֹל ָהָאֶרץ.  ה ִהיא ַהְמַהּלֶ י ִמּדָ ּכִ לֹום.  ְוׁשָ ָהִראׁשֹון ַחס 

ֶזה  ם  ּגַ י  ּכִ ּוִבְפָרט  כג(.  יב,  ב'  מּוֵאל  )ׁשְ ְוכּו'  ֵאָליו  הֹוֵלְך  ֲאִני  ה  ֶאְבּכֶ ה  ָלּמָ ה  ְוַעּתָ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו 

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )סֹוָטה  ָאֵתי, ּוְכמֹו ׁשֶ ָעְלָמא ּדְ ים הּוא ְלָך ְלֵבן ּבְ ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ר ּבַ ְעּדַ ּנֶ ׁשֶ

יו  ּנָ ם ִהְקֵהיָת ֶאת ׁשִ ם, ְוטֹוֵען ְוִכי ַעל ִחּנָ יִהּנָ ּמֹוִציא ֶאת ָהָאָדם ַהְינּו ֲאִביֶהם ֵמעֶֹנׁש ּגֵ מח:( ׁשֶ

ֶזה  ּבְ ָך  ִעּמְ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ַמה  ֵהיֵטב  ַעְצְמָך  ב  ֵ ְלַיּשׁ ה,  ֵמַעּתָ ָך  ִלּבְ ֶאל  ים  ׂשִ ּתָ ׁשֶ ר  ָהִעּקָ ַרק  ְוכּו'. 
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ְרֶאה  ה ּתִ ה ִלְסלַֹח, ּוֵמַעּתָ ַרְך ּוַמְרּבֶ י ַחּנּון ְוַרחּום הּוא ִיְתּבָ ָעַבר ָעַבר, ּכִ ָהעֹוָלם. ּוַמה ׁשֶ

ָמקֹום  ּבְ ֲאִפּלּו  ּוְקִפידֹות,  ְורֶֹגז  ׁשּות  ְוִטּפְ ַנֲערּות  ה  ַמֲעׂשֵ ֵמָעֶליָך  ִליְך  ְלַהׁשְ ָעֶליָך  ל  ְלַקּבֵ

, ַרק  ּלֹא ָצַדְקּתָ ָמקֹום ׁשֶ ן ּבְ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ֲעִביר ַעל ִמּדֹוֶתיָך. ִמּכָ ָך. ּתַ ים ַעְוָלה ֶנְגּדְ עֹוׂשִ ׁשֶ

ירּות  ֲעׁשִ ּלֹא נֹוַלְדּתָ ּבַ ד ְוכּו'. ּוִבְפָרט ׁשֶ י ָאָדם ְלָעָמל יּוּלָ ִייף ְוָנִפיק, ּכִ ִייף ְוָעֵיל ׁשַ ם ׁשַ ְלַקּיֵ

ְגדֹולֹות  ַרְך, ַאְך לֹא ּבִ ַחְסּדֹו ִיְתּבָ ַאֲחִזיק אֹוְתָך ּבְ יִתי ַלה' ׁשֶ ה ִקּוִ ְכָרח ְלָך ַקּוֹ ּמֻ ֶ ָלל. ּוַמה ּשׁ ּכְ

ל  ָנֵקל ֶזַרע ׁשֶ ָך ְמֵהָרה ּבְ ּתְ ֵלד ִאׁשְ ּתֵ יִתי ְלַחְסּדֹו ׁשֶ ם ִקּוִ ֵ ֶהְכֵרִחּיּות. ְוִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ י ִאם ּבְ ּכִ

ה, ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ  ַלִים ְוֵיִטיב ְלָך ֵמַעּתָ תֹוְך ֲאֵבֵלי ִצּיֹון ִוירּוׁשָ קֹום ְיַנֵחם אֹוְתָך ּבְ ָמא. ְוַהּמָ ַקּיָ

ָכל  ָכל יֹום, ּוְלַהְכִריַח ּבְ ה ּבְ נּו ַז"ל ִלְלֹמד ַהְרּבֵ ַדְרֵכי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ָבַרי, ְוֵליֵלְך ּבְ ם ּדְ ְלַקּיֵ

ַרְך  יָחְתָך ְלָפָניו ִיְתּבָ ָכל יֹום, ּוְלָפֵרׁש ׂשִ ים ּוְתִפּלֹות ּבְ ִהּלִ ָנה ְולֹוַמר ּתְ ַכּוָ ל ּבְ ּלֵ ַהּכֹחֹות ְלִהְתּפַ

ִני  ּבְ ָך  ִמּמְ ׁש  ּוְמַבּקֵ ַמְזִהיר אֹוְתָך  ְוִהְנִני  ִכְפַלִים.  ּבְ ִויַנֶחְמָך  ְלָך  ע  ְויֹוׁשַ ַלה'  ה  ַקּוֵ יֹום.  ָכל  ּבְ

ד  ׁשּוב ִמּיָ ּתָ ֵבית ָאִחיָך ר' ִאיִציק, ׁשֶ ה ֲעַדִין ּבְ ִאם ַאּתָ ד. ַהְינּו ּבְ ת ִלְדָבַרי ִמּיָ ַצּיֵ ּתְ ֲחִביִבי ׁשֶ

י זֹאת ֶנָחָמֵתנּו  תֹוָרה ּכִ ה ָיֶמיָך ּבְ ָלל, ּוְתַבּלֶ ין עֹוד ּכְ טּוְלְטׁשִ ב ּבְ ְתַעּכֵ ֶכף ְלֵביְתָך. ְוַאל ּתִ ּתֵ

ִהיא  ּבּוָרם  ּדִ רֹב  ׁשֶ ְחיּו  ּיִ ׁשֶ ְיִדיִדים  ֲחֵבִרים  לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ִעם  יָחה  ּוְבׂשִ ְוכּו',  ְבָעְנֵינּו 

ִני ִלְדָבַרי  ַמע ּבְ ָכל ֵעת. ׁשְ נּו ּבְ ַח ַנְפׁשֵ ּמֵ ה, ּוְלׂשַ דֹוׁשָ ְצִחי, ּוְבִדְבֵרי ּתֹוָרתֹו ַהּקְ ְכִלית ַהּנִ ֵמַהּתַ

ר ְלַהֲאִריְך  ה ִאי ֶאְפׁשָ א ָלֶנַצח. ּוִמּגֶֹדל ַצֲעִרי ְוֹגֶדל ְנִחיָצִתי ַעּתָ ֶזה ּוַבּבָ ְלַמַען ֵייִטיב ְלָך ּבָ

ַרְך ְלַנֵחם  יׁשּוָעתֹו ִיְתּבָ ׁשּוִבי ְלֹפה ֶאְכּתֹב ְלָך עֹוד ּבִ ם ּבְ ֵ ֵעת, ְוִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ֶזה ּכָ יֹוֵתר ְוַדי ּבָ

י ַחְסֵדי ה' לֹא ָתְמנּו ְוכּו'. ק אֹוְתָך ּכִ ּוְלַחּזֵ

ה ִליׁשּוָעְתָך. ָצָרְתָך ּוְמַצּפֶ ְצַטֵער ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמִ ּדִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

ְחֶיה  ּתִ ְלזּוָגִתי  לֹום  ׁשָ ְוֹתאַמר  ְוכּו'.  ָיִאיר  ֵנרֹו  ְכָנא  ׁשַ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב  ָהַרּבָ ִלְבִני  לֹום  ְוׁשָ
ְחֶיה  ּיִ ִוד ְצִבי ׁשֶ ִני ּדָ ׁש ְוַתְזִהיר ֶאת ָאִחיָך הּוא ּבְ ְחיּו. ּוְתַבּקֵ ּיִ ֵני ֵביִתי ׁשֶ ּוְלָכל ּבְ

ֲעָסן ְוַרְגָזן  ֵני ֵביתֹו, ְולֹא ִיְהֶיה ּכַ ל ּבְ ַרְך ִויַרֵחם ַעל ַעְצמֹו ְוָעַלי ְוַעל ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ֵהר ְלַמַען ַהּשׁ ּזָ ּיִ ׁשֶ

ר  ּבֵ לֹום, ִיְתּגַ ז ַחס ְוׁשָ יד ּוְלִהְתַרּגֵ ְבעֹו ְלַהְקּפִ ּטִ א ֵמַאַחר ׁשֶ ַרּבָ ָלל. ַרק ַאּדְ ָדן ּכְ ְולֹא ִיְהֶיה ַקּפְ

ה  עֹוָלם ַהּזֶ ַעס ְלַרֲחָמנּות ְוָאז ִיְהֶיה טֹוב לֹו ּבָ ְזּכֹר" ְוַיֲהֹפְך ַהּכַ ָבר. "ּוְברֶֹגז ַרֵחם ּתִ ַלֲהֹפְך ַהּדָ

יִקים ְמֹאד ְמֹאד ַרֲחָמָנא  דּות ַמּזִ ּפֵ ַעס ְוַהּקְ י ַהּכַ ל ֶזה, ּכִ ם ּכָ ַקּיֵ ה ּתְ א. ְוַגם ַאּתָ ּוָבעֹוָלם ַהּבָ

ה' ּוְתַצּפּו ִליׁשּוָעתֹו  ִנים ְוִתְבְטחּו ּבַ ל ּפָ ים ַלּתֹוָרה ַעל ּכָ תֹוַרת ה' ִלְקּבַֹע ִעּתִ קּו ּבְ ִלְצַלן, ּוְתַחּזְ

י ַרְגָזן  ה, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן; ּכִ יִקים ַהְרּבֵ לּום ַרק ַמּזִ ַעס ֵאין ּפֹוֲעִלים ּכְ י ַעל ְיֵדי ּכַ ָכל ֵעת. ּכִ ּבְ
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ִדְבֵרי ַנַחת יֹוֵתר ְויֹוֵתר.  כֹוִלים ִלְפעֹל, ּפֹוֲעִלים ּבְ ּיְ ֶ א ַרְגָזנּותֹו, ְוָכל ַמה ּשׁ ָידֹו ֶאּלָ לֹא ָעְלָתה ּבְ

ָלל. ר ְלַהֲאִריְך ּכְ ִחיָצה ִאי ֶאְפׁשָ ָמִעים. ּוִמּגֶֹדל ַהּנְ ַנַחת ִנׁשְ ְבֵרי ֲחָכִמים ּבְ י ּדִ ּכִ

ה ִליׁשּוָעה. ִמיד ּוְמַצּפֶ לֹוְמֶכם ּתָ ְבֵרי ֲאִביֶכם ַהּדֹוֵרׁש ׁשְ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

תמו־ב

מֹות תר"ד אּוִמין. ת אֹור ְליֹום א' ׁשְ ּבָ ַרְך, מֹוָצֵאי ׁשַ ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ּבְ

ְחיּו. ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ְכָנא ֵנרֹו ָיִאיר ִעם ּכָ ִני ְוכּו', מֹוֵרנּו ָהַרב ׁשַ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ִאיִציק  ִני ר'  ּבְ ְלַיד  ין  ְלטּוְלְטׁשִ אְסט  ַהּפָ ְיֵדי  ַעל  ֶרת  ִאּגֶ ִמּפֹה  י  ַלְחּתִ ׁשָ ֶהָעָבר  ה'  יֹום  ּבְ
ָלנּו  ֵאַרע  ׁשֶ ָצרֹוֵתינּו  ם  ׁשָ יו  ְוהֹוַדְעּתִ ן,  ּכֵ ם  ּגַ לֹוְמֶכם  ׁשְ ּבִ י  ַרְסּתִ ּפָ ם  ְוׁשָ ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ

ְלַגְמֵרי.  ְוֶנֱהַרס  נּו  ּלָ ׁשֶ ָלאז  ֵמַהּקְ ָהֶעְליֹון  ג  ַהּגַ ָנַפל  ׁש  ּגַ ַוּיִ ת  ָרׁשַ ּפָ יֹום ה'  ּבְ ׁשֶ ִמים,  ַהּיָ ֵאלּו  ּבְ

ֹוְנִאים ָהָיה  ֵער. ְוַהחֹוְלִקים ַהּשׂ ר ּתּוְכלּו ְלׁשַ ֲאׁשֶ ִלי ּוֵביתֹו ּכַ דֹול ְלר' ַנְפּתָ ְוָהָיה ַרַעׁש ּוַפַחד ּגָ

הּוא  ׁשֶ ג'  יֹום  ּבְ ְלֹפה  אִתי  ּבָ ְוָאנִֹכי  ם.  ַדְרּכָ ּכְ ֵעיֵניֶהם  ּבְ ָוֶקֶלס  ְלַלַעג  ְוָהִיינּו  ְנָקָמה,  ָלֶהם 

ה'  ּבַ ְטחֹוִני  ּבִ ַאְך  ַצֲעִרי.  ֵער  ְלׁשַ ְותּוְכלּו  ה,  ַהּזֶ ן  ַהֻחְרּבָ ְתֹאם  ּפִ ּוָמָצאִתי  ֵטֵבת  ּבְ ָרה  ֲעׂשָ

ֵעת  ְך ְלטֹוָבה. ּכָ ה ַאל ַיַעְזֵבנּו ְוַהּכֹל ִיְתַהּפֵ ם ַעּתָ ַרֲחָמיו, ּגַ ה ֲעָזָרנּו ּבְ ר ַעד ֵהּנָ ַרְך ֲאׁשֶ ִיְתּבָ

ִבים ּפֹה. ּוֵמֵאֶליָך  ֵאיָנם ִנְכּתָ ל ׁשֶ ֵזָרה ְלָגֵרׁש ִמּפֹה ּכָ ְצָאה ַהּגְ ּיָ דֹול ּפֹה, ׁשֶ ה עֹוד ַרַעׁש ּגָ ַנֲעׂשָ

ֵעת  ה. ּכָ דֹול ִמּזֶ אי ֵיׁש לֹו ַצַער ּגָ ִלי ֵנרֹו ָיִאיר הּוא ֶאָחד ֵמֶהם ּוְבַוּדַ ִדיֵדנּו ר' ַנְפּתָ ּיְ ִבין ׁשֶ ּתָ

ְחֶיה.  ּתֹו ּתִ ן הּוא ׁשֹוֵלַח ָמעֹות ְלַיד ּבִ יֹון[. ַעל ּכֵ יֶלעט ]ִרׁשָ ל ּבִ ְהֶיה הּוא ֻמְכָרח ְלַקּבֵ ּיִ ֵאיְך ׁשֶ

ל  ָכל ּכֲֹחָך ְלטֹוָבתֹו, ֵהן ִלְראֹות ְלַקּבֵ ּבְ ל ֲעבּורֹו ִלְטרַֹח  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּתִ י ִלְכּתֹב ְלָך ׁשֶ ּנִ ׁש ִמּמֶ ּוִבּקֵ

ּנּו ׁשּום ְנִתיָנה.  ח ִמּמֶ ּלֹא ִלּקַ ם ִהְבִטיחּו לֹו ׁשֶ ּלָ י ּכֻ י ֶנעֶמִריב ַזאְסִליִויֶצעְנָיא. ּכִ ד ֵמַאְנׁשֵ ִמּיָ

ד  יֶלעט ִמּיָ ל ּבִ ְך ְלַקּבֵ ה. ְוַאַחר ּכָ ָראּוי יֹוֵתר ִמּכֹחֹו ַהְרּבֵ ֲעדֹו ּכָ ם ּבַ ּלֵ נֹו ר' ֶאְפַרִים ְמׁשַ י ּבְ ּכִ

ר, ְלַמֲענֹו ּוְלַמֲעִני  ֶאְפׁשָ ָכל ַמה ּדְ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ׁשְ אי ּתִ ַוּדַ ּבְ ָך, ׁשֶ טּוַח ּבְ ה. ַוֲאִני ּבָ ִלי הֹוָצָאה ְמֻרּבָ ּבְ

יֶלעט ֲאִפּלּו ְזַמן  ִלי ּבִ ב ּבְ ה ֵליׁשֵ ר לֹו ַעּתָ ִאי ֶאְפׁשָ ִבין ֵמַעְצְמָך ׁשֶ ר ּתָ ֲאׁשֶ ֶזה, ּכַ ְלָזֵרז ְמֹאד ּבָ

ְזִריזּות  יֶלעט ּבִ יַע לֹו ַהּבִ ּגִ ּיַ ֶזה ׁשֶ ְכִניס ַעְצְמָך ּבָ ּתַ ֻמָעט. ַאְך ְלָזרֹוֵזי ְיֵתיָרא ָקָאֵתיָנא, ְלָזֶרְזָך ׁשֶ

ים ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה: ר ְלַהְקּדִ ֶאְפׁשָ ָכל ַמה ּדְ ּבְ

ב ה'  ְך ִסּבֵ עהִרין. ּוְבתֹוְך ּכָ ּבֶֹקר ִאם ִיְרֶצה ה' ִלְטׁשֶ ֲאִני ֵמִכין ְלַעְצִמי ִלְנסַֹע ּבַ ַדע ׁשֶ ם ּתֵ ּגַ
ֶרת  ם, ְוֵהִביאּו ְלָך ִאּגֶ ָ לֹוֵמנּו ִמּשׁ י ׁשְ ים ֵמַאְנׁשֵ ֵני ֲאָנׁשִ אּו ְלֹפה ׁשְ ֶאְתמֹול ּבָ ַרְך ׁשֶ ִיְתּבָ
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ֶאְדרֹשׁ  ָתם  ֵמַהּסְ עהִרין  ְטׁשֶ ּבִ ם  ׁשָ ה'  ִיְרֶצה  ְוִאם  ּפֹה,  ָהָרצּוף  ְחֶיה  ּתִ ׁשֶ ָך  ּוִבּתְ ֵמֲחָתְנָך 

ְרֶאה  ם ּתִ ין קֶֹדם ְנִסיָעִתי ָעֶליָך. ּגַ י ְלַהְמּתִ ְתָך לֹא ָיכְֹלּתִ ִביְלָך. ּוֵמֲחַמת ִטְרּדָ ׁשְ לֹוָמם ּבִ ׁשְ ּבִ

ָהִעְנָין  ּבְ ְלטֹוָבִתי  ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ַרְסֶלב  ִמּבְ ְוכּו'  ָהַרב  הּוא  ׁשֶ ּכֵֹהן  ֵליּב  ר'  ְיִדיֵדנּו  ִעם  ר  ְלַדּבֵ

ה  ַהֲחָדׁשָ ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָהָיה,  ַוֲעָצתֹו  ֵביִתי.  ּבְ לּו  ּלְ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ ר  ֶהּתֵ ּבְ אּוַכל  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ִלי  ִהְבִטיַח  ׁשֶ

ׁש  ּיֵ יִתי ׁשֶ ם ּבֵ ְכּתֹב ּגַ ּיִ ֵתנּו, ׁשֶ ְקִהּלָ ִפּלֹות ֵיׁש ּבִ י ּתְ ּתֵ ה ּבָ ּמָ ָאז הּוא ָצִריְך ְלהֹוִדיַע ּכַ ֶהם ׁשֶ ּלָ ׁשֶ

ר  ֲאׁשֶ ה, ּכַ ַבִית ְמֻיָחד ִלְתִפּלָ ִלין ּבְ ּלְ ה ִמְתּפַ ִנים. ְוַגם ַעּתָ ה ׁשָ ּמָ ה ְמֻיָחד ִמּכַ ִפּלָ ית ּתְ ם ּבֵ ׁשָ

ְוכּו',  ָעה  ׁשָ ְלִפי  ל  ְלּבֵ ְתּבַ ּנִ ׁשֶ ַאְך  ִנים,  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ֵביִתי  ּבְ ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ּבֵ ָהָיה  ׁשֶ ֱאֶמת,  ּבֶ הּוא 

ַעְצמֹו  י. ְור' ֵליּב ּבְ ִליׁשִ ְדָרׁש ׁשְ ית ַהּמִ ׁש עֹוד ּבֵ ּיֵ ה ָחַזר ִלְמקֹומֹו, ַאְך הּוא ִיְכּתֹב ְסָתם ׁשֶ ְוַעּתָ

ח  ּכַ ּלֹא ִיׁשְ ירֹו ׁשֶ ֶזה, ְלַהְזּכִ ר ִעּמֹו ּבָ ן. ַאְך קֶֹדם ְנִסיָעִתי ָרִציִתי ַלֲחזֹר ְלַדּבֵ ה ּכֵ ֲעׂשֶ ּיַ ָאַמר ִלי ׁשֶ

ר  ְרֶאה ְלַדּבֵ ּתִ ֵעת  ּכָ ְנִסיָעִתי.  ִנים ִעּמֹו קֶֹדם  ּפָ ָתא ְלִהְתָראֹות  יע ִמּלְ ּיַ זֹאת, ַאְך לֹא ִאְסּתַ

ֹאֶפן  ו ְלִהְתַיֵעץ ְלטֹוָבה ּבְ יק סֹוד ַיְחּדָ ִביִלי ּוְלַהְמּתִ ׁשְ ַאֲהָבה ּבִ לֹומֹו ּבְ ׁשְ ֶזה ְוִלְפרֹס ּבִ ִעּמֹו ּבָ

אי ַיֲעׂשּו ַעל ַצד ַהּיֹוֵתר טֹוב, ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ְוִאם  ַוּדַ ּבְ ְהֶיה ְרׁשּות ַעל ֶזה. ּוֻמְבְטַחִני ׁשֶ ּיִ ׁשֶ

י ֵאין ְצִריִכין  ְבֵרי ר' ֵליּב ִעּמִ אי ַאֲחִזיר ָלֶהם. ַאְך ְלִפי ּדִ ַוּדַ ִיְצָטְרכּו ַעל ֶזה ֵאיֶזה הֹוָצאֹות ּבְ

ֶזה ַעל ַצד  בּוָנה ְלִהְתַנֵהג ּבָ ם ַהּתְ ֶזה. ְוִעּמָ ה. ְוֵאין ְלַהֲאִריְך ּבָ ה ׁשּום הֹוָצאֹות ָלֶזה ַעּתָ ַעּתָ

ה ֵאין  ֲעֵדנּו ְלטֹוָבה. ְוָיֵתר ִמּזֶ ר ָיִבינּו ֵמַעְצָמם. ְוה' ַהּטֹוב ִיְגֹמר ּבַ ֲאׁשֶ ַהּיֹוֵתר טֹוב ּוְבסֹוד, ּכַ

ַנאי ְלַהֲאִריְך. ּפְ

ל  ׁשֶ ְוכּו'.  ָנה  ּכָ ְוַהּסַ ָהַעְבדּות  ְמֵהָרה  ְוִתְפטֹר  ָכבֹוד  ּבְ ִויַפְרֶנְסָך  ְלָך  ַיֲעזֹר  ַרְך  ִיְתּבָ ְוה' 
ר  ֲאׁשֶ לֹא ֶזה ּכַ ַרְך ְלַפְרֶנְסָך ּבְ ָלה ְלָפָניו ִיְתּבָ ה ֶרַוח ְוַהּצָ י ַהְרּבֵ ִהְתַמּנּות ְדָראְטַמן. ּכִ

ׁשֹות  ָאר ֲחׁשָ ה, ּוׁשְ ֵאּלֶ ָחִדים ּכָ ִלי ּפְ ַרְך ּבְ ְזִמין ָלֶהם ה' ִיְתּבָ ּמַ ֶ ה ּשׁ ְרְנִסים ִמּמַ ל ָהעֹוָלם ִמְתּפַ ּכָ

ְרָנָסה  ְך לֹו ּפַ ּיָ ׁשּוט ֵאין ׁשַ ר ּפָ ׁשֵ י ִאיׁש ּכָ ְצִחי. ּכִ ְכִלית ַהּנִ ַהּתַ ּנֹוְגִעים ּבְ ֶזה ׁשֶ ׁש ּבָ ּיֵ ַרּבֹות ׁשֶ

ה  ֵצא ִמּזֶ ּתֵ ַרְך ׁשֶ ה ֶרַוח ְוַהְצָלָחה ְלָפָניו ִיְתּבָ דּוַע ּומּוָבן ַלּכֹל. ְוַהְרּבֵ ּיָ לֹום, ּכַ זֹאת ַחס ְוׁשָ ּכָ

ָנה ְוכּו'. ּוִבְפָרט  ָ ל ָאָדם ְקצּוָבה לֹו ֵמרֹאׁש ַהּשׁ ְרָנָסתֹו ׁשֶ ל ּפַ י ּכָ ָלל. ּכִ ח ּכְ ּוַפְרָנָסְתָך לֹא ְיֻקּפַ

ְהֶיה ָראְטַמאן,  ּתִ ָלל ׁשֶ ֶמת ּכְ ְחֶיה ֵאיָנּה ַמְסּכֶ ם זּוָגְתָך ּתִ ּגַ י ׁשֶ ַמְעּתִ ָסמּוְך קֶֹדם ְנִסיָעִתי, ׁשָ ּבְ ׁשֶ

ֵאינֹו  ָרה ּוְמִביָנה ׁשֶ ׁשֵ ה ּכְ ָ ִהיא ִאּשׁ ה ׁשֶ ְוצֹוֶעֶקת ּוִמְצַטֶעֶרת ַעל ֶזה ְמֹאד. ְוָהָיה ִלי ַנַחת ִמּזֶ

ָלל. ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ְך ְלָך ּכְ ּיָ ׁשַ

ֶזה  ּבָ ּוְמַיֶעְצָך ְלטֹוָבְתָך  ּוְמָזֶרְזָך  ַעְדָך  ּבַ יר  ּוַמְעּתִ ַאֲהָבה  ּבְ ִמיד  ּתָ לֹוְמָך  ׁשְ ַהּדֹוֵרׁש  ְבֵרי ָאִביָך  ּדִ

א ָלֶנַצח. ּוַבּבָ

ַרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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תרמג ְּתמִמ ֵב ת י סי ז"

תמז

אק. ָבט ּבֹא תד"ר ְקרּוִמיְנְטׁשַ ם, אֹור ְליֹום ג' ב' ׁשְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִתיק ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ֶאְפַרִים ֵנרֹו ָיִאיר. ִני ַהּוָ י ָהַרּבָ ַנְפׁשִ לֹום ִליִדיִדי ּכְ ׁשָ

יֹום ה' ָוֵאָרא ֶהָעַבר, ְולֹא ָמָצאִתי ֶאת  ת ְקָראָקא ּבְ אִתי ִלְקִהּלַ י ּבָ ֵביְתָך, ּכִ ה ּבְ ִהְנִני ַעּתָ
ם  ִבין ֵמֵאֶליָך. ּגַ ִנית ְלִניָקַלֶייאב, ְוַצֲעִרי ּתָ ְמּתָ ָלנּוד ִמּפֹה ׁשֵ י ִהְקּדַ י, ּכִ ָאֲהָבה ַנְפׁשִ ׁשֶ

ַהּכֹל,  ן  ַתּקֵ ּיְ ׁשֶ ְקָוה,  ַהּתִ ַלה'  ַאְך  ה,  ִמּזֶ ְלָך  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ַצַעְרָך  ַעל  ה  ַהְרּבֵ י  ִנְצַטַעְרּתִ

יו  ִמּפִ י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ֶ ּשׁ ְכַלל ַמה  ּבִ ְוַהּכֹל  ַרְך,  ִיְתּבָ בֹוָתיו  י ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחׁשְ ּכִ ְך ְלטֹוָבה,  ְוִיְתַהּפֵ

ְבֵהי ְמרֹוִמים ְוכּו'.  רּום רּום ּגָ ם ּבְ ק ׁשָ ּלֵ ֶרְסֶלב ְלאּוַמאן ְלִהְסּתַ ָנְסִעי ִעּמֹו ַיַחד ִמּבְ דֹוׁש ּבְ ַהּקָ

ל  ה, ִמּכָ י ִמּזֶ ִלּבִ ְתנֹוֵצץ ּבְ ּמִ ֶ ֵער ֲאִפּלּו ַמה ּשׁ ר ְלׁשַ ָכל ֶרַגע ָוֶרַגע ִאי ֶאְפׁשָ ה ָאז ּבְ ֲעׂשָ ּנַ ֶ ַמה ּשׁ

אט ִאיז  ׁשֹון: ּגָ ֶזה ַהּלָ י, ְוָאז ָאַמר ּבְ י ְוִלּבִ ַדְעּתִ ּבְ ַמְעָלה ְלַמְעָלה ֵמִהְתנֹוְצצּות ׁשֶ ּלְ ֶ ן ַמה ּשׁ ּכֵ ׁשֶ

אר ִניט  ער ֶוועְלט ַאזֹוֶני ַזאִכין ֶמע ֵוויְסט ּגָ אר ִניט ֶסע טּוִהין ִזיְך ָאף ּדֶ רֹויס, ֶמע ֵווייְסט ּגָ ּגְ

ָבר  ָלל[. ְוִאם ָאְמָנם ּכְ עֹוָלם ְוֵאין יֹוְדִעים ּכְ ֵאּלּו ְדָבִרים ּבָ ים ּכָ לּום ַנֲעׂשִ דֹול לֹא יֹוְדִעים ּכְ ְוכּו' ]ה' ּגָ

ל ֶזה  ּיֹות, ִעם ּכָ ֶפר ִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ ּסֵ ה ּבַ ס ִמּזֶ ָעִמים, ְוַגם ְקָצתֹו ִנְדּפַ ה ּפְ ּמָ ה ּכַ ֶזה ַהְרּבֵ ְרנּו ּבָ ּבַ ּדִ

ָלל ְוכּו' ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַדְיָקא  ֵאין יֹוְדִעין ּכְ ָכל יֹום, ׁשֶ ֲעַדִין ְצִריִכין ְלמֹוָדִעי ֵליַדע ּוְלהֹוִדיַע ּבְ

בֹוא  ּיָ ׁשֶ ַעד  זֹאת:  יָחתֹו  ׂשִ ּבְ ָאז  ם  ּיֵ ּסִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ה  ּוְתִפּלָ ְצָעָקה  ּבִ ק  ְתַחּזֵ ּתִ

ּוִביׁשּוָעתֹו  ה'  ּבַ ִלְבטַֹח  יטּות  ׁשִ ְוַהּפְ ִמימּות  ַהּתְ ֶאל  ְוָלׁשּוב  ֶזה,  ְיֵדי  ַעל  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ְלׂשִ

ר,  ה ְלַדּבֵ ֶזה ַהְרּבֵ ָכל ֵעת, ְוֵיׁש ּבָ ְעּתֹו ּבְ ב ּדַ ֵ ָבר, ַרק ְלַיּשׁ ּום ּדָ ז ּוְמבָֹהל ִמּשׁ ְוִלְבִלי ִלְהיֹות ֶנְחּפָ

יק. ַמן ְוַהְיִריָעה ַמְסּפִ ְוֵאין ַהּזְ

ַפל  ּנָ אּוַמאן, ׁשֶ ה ּבְ ר ַנֲעׂשָ ַמְעּתָ ֶאת ֲאׁשֶ ָבר ׁשָ יָחִתי, ֱהיֹות ּכְ ֵעת ָאׁשּוב ְלָפֵרׁש ְמַעט ׂשִ ּכָ
ֵטֶבת ְלאּוַמאן,  ָרה ּבְ יֹום ֲעׂשָ אִתי ּבְ נּו, ַוֲאִני ּבָ ּלָ ְדָרׁש ׁשֶ ית ַהּמִ ל ַהּבֵ ג ָהֶעְליֹון ׁשֶ ַהּגַ

ית  ַהּבֵ ֶאל  בֹוִאי  ּבְ ּוִפְתֹאם  ְלָכאן,  ְנִסיעֹות  ִלְנהֹוג  ִאם  י  ַדְעּתִ ּבְ ָנבֹוְך  ְקָצת  ֲעַדִין  ְוָהִייִתי 

ְחֶיה, ּגֶֹדל ָהַרַעׁש  ּיִ ֶכף ָאִביָך ְיִדיִדי ׁשֶ ר ִלי ּתֵ י. ְוִסּפֵ ה, ְוָיָצא ִלּבִ ן ַהּזֶ ְדָרׁש ָרִאיִתי ַהֻחְרּבָ ַהּמִ

ְמַעט ֶנֱחַלׁש. ְואֹוְיֵבינּו ְוָצֵרינּו  ּכִ דֹול, ַעד ׁשֶ ַרַעׁש ְוקֹול ּגָ ַפל ּבְ ּנָ ֵעת ׁשֶ ָהיּו לֹו ָאז ּבְ ַחד ׁשֶ ְוַהּפַ

לֹום,  ַחס ְוׁשָ ר זֹאת, ְוָאְמרּו ׁשֶ ְמָחה ְלַבּשֵׂ ׂשִ ֶהם ּבְ ּלָ ְדָרׁש ׁשֶ ית ַהּמִ זּו ָרצּו ֶאל ּבֵ ים ֶנְחּפְ ָהַרּבִ

ה,  ֲעׂשֶ ל אֹוְיֵבינּו ַיְלִעיגּו ָלנּו ְוכּו', ַוֲאַנְחנּו לֹא ֵנַדע ַמה ּנַ נּו ָנַפל. ּכָ ּלָ ְדָרׁש ׁשֶ ית ַהּמִ ל ַהּבֵ ּכָ

ה ְלָגֵרׁש ֵמאּוַמאן  ֻקּדָ ם ָיְצָאה ַהּפְ ָהִייִתי ׁשָ ִמים ׁשֶ ֵאּלּו ַהּיָ ֶכף ּבְ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו. נֹוָסף ָלֶזה, ּתֵ ּכִ

רּו,  ַדּבְ ּיְ הּוג ׁשֶ ּנָ דֹול ַעל ַהחּוץ, ּכַ קֹול ּגָ ִמיעּו ּבְ ִליְצייֶען ִהׁשְ ם, ּוֵמַהּפָ ִבים ׁשָ ֵאיָנם ִנְכּתָ ל ׁשֶ ּכָ

ׁש  ּיֵ ים, ּוִמי ׁשֶ ֵני ֳחָדׁשִ י ִאם ׁשְ ב ּכִ יָרה לֹא ִיְתַעּכֵ ֵאין לֹו ּדִ ָסמּוְך; ִמי ׁשֶ ם ּבְ ָ ַהּכֹל ָלֵצאת ִמּשׁ
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ְכַלל  ּבִ ן  ּכֵ ם  ּגַ הּוא  ָיִאיר  ֵנרֹו  ָאִביָך  ׁשֶ ִבין,  ּתָ ּוֵמֵאֶליָך  ַמייא,  ֶיַרח  ַעד  ב  ִיְתַעּכֵ יָרה  ּדִ לֹו 

ה. ָהִאּיּום ַהּזֶ

ִנים ִלְנסַֹע  ה ׁשָ ּמָ ְלָתה ַנְפׁשֹו ֶזה ּכַ ָאִביָך ֵנרֹו ָיִאיר, ִנְכְסָפה ְוַגם ּכָ , ׁשֶ ָבר ָיַדְעּתָ ְוִהּנֵה ּכְ
יֹוֵתר ְוָרָצה ִלְנסַֹע ְלַבּדֹו, ּוֵמֲאָנה זּוָגתֹו ְוָאְמָרה,  ֵעת ִנְתעֹוֵרר ּבְ ָרֵאל; ּכָ ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

י  ַאְנׁשֵ ִלי  רּו  ִסּפְ ֶזה  ל  ּכָ י.  ְעּתִ ּדַ ַעל  ְסְמכּו  ּיִ ׁשֶ ְוָאְמרּו  ִעּמֹו,  ע  ּסַ ּתִ ְיָקא  ּדַ ִהיא  ׁשֶ ְרצֹוָנּה  ׁשֶ

ִאי  ָבר, ׁשֶ י לֹו ַהּדָ ְרּתִ ה ְוִהְסּבַ ה ַהְרּבֵ י ִעּמֹו ִמּזֶ ְרּתִ ּבַ ת ַוְיִחי ּדִ ָרׁשַ ת קֶֹדׁש ּפָ ּבַ לֹוֵמנּו, ּוְביֹום ׁשַ ׁשְ

י  ָכבֹוד ַאְנׁשֵ אי ַיֲחִזיקּו אֹותֹו ּבְ ַוּדַ ּבְ י לֹו, ׁשֶ ה ְטָעִמים, ְוִהְבַטְחּתִ ּמָ ר ִלְנסַֹע ְלַבּדֹו ִמּכַ ֶאְפׁשָ

ם ַמה  לַֹח לֹו ְלׁשָ מּו ִלׁשְ בּו ַעְצָמן ִויַקּיְ ה, ְיַחּיְ ל ַהּנֹוְתִנים לֹו ַעּתָ י ּכָ ם, ּכִ ְהֶיה ׁשָ ּיִ ׁשֶ לֹוֵמנּו ּכְ ׁשְ

בֹוא ִליֵדי ּגּוַבייָנא, ּוְלֵעת  ּיָ יַח ַעל ֶזה ׁשֶ ּגִ ה ְוַגם ָאנִֹכי ַנׁשְ ָנה ְויֹוֵתר, ְוַאּתָ ָכל ׁשָ ּנֹוְתִנים לֹו ּבְ ֶ ּשׁ

ָלל  ָאִביָך ֵנרֹו ָיִאיר ֵאינֹו ִאיׁש ַחִיל ָלֶזה ּכְ ָבר ָיַדְענּו, ׁשֶ ה ְוהֹוָדה ִלְדָבַרי. ַאְך ּכְ ה ִנְתַרּצָ ַעּתָ

נּו  ְוַדְעּתֵ ה,  ִמּזֶ ּפֹה  ָך  ִעּמְ ר  ֲאַדּבֵ ֲאִני  ׁשֶ ְרנּו  ְוִדּבַ ֲהָכנֹות,  ָאר  ּוִבׁשְ יֶלעט  ַהּבִ ַלת  ַקּבָ ּבְ ַלֲעסֹק 

ר ָהָיה ֶמַהּצֶֹרְך,  אּוַמאן, ְוֶאְפׁשָ ו ּבְ יק סֹוד ַיְחּדָ י ִלְסִביבֹוֵתינּו ְוַנְמּתִ ע ִעּמִ ּסַ ה ּתִ ַאּתָ ָהָיה, ׁשֶ

ה ִאי  יֶלעט. ְוֶיֶתר ִמּזֶ ַלת ַהּבִ ַקּבָ י ִלְבֶרְסֶלב ּוְלֶנעְמרֹוב ְלַהְתִחיל ַלֲעסֹק ּבְ ד ִעּמִ ע ִמּיָ ּסַ ּתִ ׁשֶ

ֶזה; ר ּבָ ׁש ְלַדּבֵ ּיֵ ֶ ר ְלָבֵאר ַמה ּשׁ ֶאְפׁשָ

ה  י ְקָצת ִמּזֶ ְרּתִ ֲעָמדֹות, ּוְכָבר ִדּבַ ְדַבר ַהּמַ ְסִביבֹות ֵאּלּו ּבִ ר ּבִ ם ְצִריִכין ְלַהְתִחיל ְלַדּבֵ ּגַ
ר  ֶזה ְלַדּבֵ ֵעת ַהֶהְכֵרַח ּכָ אִתי ְלֹפה ְולֹא ָמָצאִתי אֹוְתָך ּבְ ה ּבָ ה ַעּתָ עהִרין, ְוִהּנֵ ׁשֶ ִמּטְ

ָזֵרז ַעְצְמָך ָלבֹוא  ּתְ ַהֶהְכֵרַח ׁשֶ ִבין ֵמֵאֶליָך, ׁשֶ ֵעת ּתָ ֶזה ְוֶהָעָבר ַאִין, ּכָ דֹול ּכָ ֵעֶסק ּגָ ָך ּבְ ִעּמְ

ְלֶהֶבת ַאֲהָבֵתנּו  י ׁשַ ּפֵ ִרׁשְ ָך ּבֹוֵער ּבְ ּבְ ּלִ י, ׁשֶ לֹא ֶזה ָיַדְעּתִ ם ּבְ ּגַ ְפָרט ׁשֶ ֶזה, ּבִ ָך ּבָ ֵאַלי ַלֲעסֹק ִעּמְ

חֹון  ִבּטָ ּבְ קֹו  ּוְלַחּזְ ּוְלַיֲעצֹו  ַנְפׁשֹו  ְלַהֲחיֹות  ּבּוִרים  ּדִ ִפי  ּבְ ה'  ַלח  ִיׁשְ אּוַלי  י,  ִעּמִ ְלִהְתַוֵעד 

ָכל  נּו ּבְ ה ִעּמָ ֲעׂשֶ עֹוָלם ּוַמה ּנַ יר ֶזה ֶאת ֶזה ֵהיָכן ֲאַנְחנּו ּבָ ְמָחה ְוִהְתּבֹוְדדּות ְוכּו', ּוְלַהְזּכִ ְוׂשִ

ם,  ֵ ת, ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ּבָ י ִלְנסַֹע ַעל ׁשַ ַדְעּתִ ּבְ ַדע, ׁשֶ ן ּתֵ ָעה ְוכּו'. ַעל ּכֵ ֵעת ּוְבָכל יֹום ְוָכל ׁשָ

יָרה  ת ׁשִ ּבַ ַרְך ַעל ׁשַ יׁשּוָעתֹו ִיְתּבָ ע ּבִ ח ְוֶאּסַ ּלַ ׁשַ ב ַעד יֹום ה' ּבְ ם ֶאְתַעּכֵ עהִרין, ְוׁשָ ִלְטׁשֶ

ָתם  ם ָלׁשּוב ְלִטיָרהאִוויֶצע, ּוִמן ַהּסְ ֵ ם ֶאְרֶאה ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ָ ת ֶמעְדֶוועדּוְבֶקא, ּוִמּשׁ ִלְקִהּלַ

ִיְרֶצה  בֹוא ִאם  ּתָ ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ָבט, ַעל  ׁשְ ּבִ הּוא ט"ו  ם, ׁשֶ ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  יֹום ב', ִאם  ּבְ ם  ָ ִמּשׁ ע  ֶאּסַ

ת  ִלְקִהּלַ יָרה  ׁשִ ת  ּבַ ׁשַ ַעל  ֵאֵלינּו  ָלבֹוא  ַעְצְמָך  ְלָזֵרז  ּתּוַכל  ִאם  לֹום,  ׁשָ ּבְ ְלֵביְתָך  ם  ֵ ַהּשׁ

ּבֶֹקר,  יֹום ב' ּבַ בֹוא ּבְ ּתָ "ל, ַרק ׁשֶ ִנים ַעל יֹום ב' ַהּנַ ל ּפָ ֶמעְדוועדּוְבֶקא ַמה ּטֹוב, אֹו ַעל ּכָ

ְזִריזּות,  ד ּבִ ה ִמּיָ ִפּלָ יֹום ב' ַאַחר ַהּתְ ַרְך, ִלְנסַֹע ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ י ְלָזֵרז ַעְצִמי ּבְ ַדְעּתִ י ּבְ ּכִ

ם ְלאּוַמאן  ָ י ִמּשׁ ע ִעּמִ ּסַ ר ּתִ ו, ְוֶאְפׁשָ יק סֹוד ַיְחּדָ ם ַמה ּטֹוב, ְוַנְמּתִ ה ְלִהְתַוֵעד ׁשָ ְוִאם ִנְזּכֶ
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ִבין  ּתָ "ל,  ּנַ ּכַ ְלֶמעְדֶוועדּוְבֶקא  ָלבֹוא  אּוַכל  ׁשֶ יק  ַמְסּפִ ַמן  ַהּזְ ִיְהֶיה  לֹא  ְוִאם  "ל.  ּנַ ּכַ ְוכּו' 

ִנים, ַוֲעַצת ה'  ּפָ ִנים ֶאל  ּפָ ר ַיַחד  ְנַדּבֵ ם  ְוׁשָ ָסמּוְך,  ּבְ ֵמַעְצְמָך ִלְראֹות ָלבֹוא ִלְסִביבֹוֵתינּו 

קּום. ִהיא ּתָ

ל  ה ֵאיִני ָיכֹול ְלַקּבֵ י ְלֵעת ַעּתָ נּו, ּכִ ּלָ ְדָרׁש ׁשֶ ית ַהּמִ ר ּפֹה ֵמִעְנַין ַהּבֵ ִבין ְלַדּבֵ ם ֵמֵאֶליָך ּתָ ּגַ
ין  ַהֶהְכֵרַח ְלַהְמּתִ ֵפרּוׁש, ׁשֶ ּבְ ָראָקא ָאַמר ִלי  י ִהיְרׁש ִמּקְ ַרּבִ י  ּכִ לּום ַעל ֶזה,  ּכְ ֵמֶהם 

ה,  י נֹוָחה ִמּזֶ ְעּתִ ן ֵאיֶזה ֵעִצים ִעם ְקַראְקֶוויס ּוְנָסִרים, ַוֲאִני ֵאין ּדַ י הּוא רֹוֶצה ִלּתֵ ָעֶליָך, ּכִ

ֶאְצָטֵרְך  ה ִאם  ִמּזֶ ִעּכּוב  ִלי  ִיְהֶיה  לֹום  ְוׁשָ ְוַגם ַחס  ְיֵתָרה,  ְהֶיה ַההֹוָצָאה  ּתִ ׁשֶ ָיֵראִתי,  י  ּכִ

בֹוא  ּתָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ְצִבי,  י  ַרּבִ ְוָאַמר  ַהּכֹל.  ֶאת  ַיֲעֶנה  ֶסף  ְוַהּכֶ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ֵעִצים  ַעל  ין  ְלַהְמּתִ

ֶזה ַעל ַצד ַהּיֹוֵתר טֹוב. ה ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבָ ִבין ִמּזֶ ה, ּוֵמֵאֶליָך ּתָ ָך ִמּזֶ ר ִעּמְ לֹום ְיַדּבֵ ְלׁשָ

ֵמר  ִיְהֶיה ְוִיּגָ ֹאֶפן ׁשֶ ָכל ֶזה ּבְ ה ֵאין ְלַהֲאִריְך, ְוַדַעת ְלָנבֹון ָנֵקל ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבְ יֹוֵתר ִמּזֶ
ְהֶיה ָלנּו  ּיִ ה, ׁשֶ ָמָתם ֵעֶדן, ַוֲאַנְחנּו ִנְזּכֶ יִקים, ִנׁשְ ּדִ ַרְך ְוִכְרצֹון ַהּצַ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ַהּכֹל ּכִ

ֶזה. ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ים ּכָ ְזכּות ָהַרּבִ ֶזה ּבִ ֵחֶלק טֹוב ּבָ

ֶחְבָרֵתנּו  ל  ּכָ ְיׁשּוַעת  תֹוְך  ּבְ ִליׁשּוָעְתָך  ָכל ֵעת  ּבְ ה  ְמַחּכֶ ְוָאִחיָך,  ַוֲחֶבְרָך  ָך  ַרּבְ ְבֵרי אֹוַהְבָך,  ּדִ

ֵביְתָך ַנֲאָוה קֶֹדׁש. ן ְיִהי ָרצֹון, ְוחֹוֵתם ּבְ ָרֵאל, ָאֵמן ּכֵ ל ִיׂשְ ִויׁשּוַעת ּכָ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ֵביְתָך,  י ּפֹה ּבְ ה ִעּמִ ין, הּוא ַעּתָ ִתיק, מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְחָמן, ֵנרֹו ָיִאיר, ִמּטּוְלְטׁשִ ם ְיִדיֵדנּו ַהּוָ ּגַ
ֵביְתָך,  ּלֹא ָרַקד ּבְ ְכעֹס ָעָליו ַעל ׁשֶ לֹום ּתִ ַחס ְוׁשָ ָבט, ׁשֶ רֹאׁש ֹחֶדׁש ׁשְ ר ַהּיֹום ּבְ ְוִנְזּכַ

ּוְרִחיְמָתן  ה  ַרּבָ ַאֲהָבה  ּבְ לֹוְמָך  ׁשְ ּופֹוֵרס  ִביְלָך  ׁשְ ּבִ ֵביְתָך  ּבְ ַהּיֹום  ְקָצת  ְוָרַקד  ַעְצמֹו  ְוֵזֵרז 

ְוָנִגיָלה  יֹוֵתר  ַמח  ְוִנׂשְ ְרקֹד  ּנִ ׁשֶ ְקָוה,  ַהּתִ ַלה'  ַיַחד,  ְתַוֵעד  ּנִ ׁשֶ ּכְ ם,  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ְוִאם  ֲעִזיָזא, 

יׁשּוָעתֹו, ַחְסֵדי ה' לֹא ָתְמנּו ְוכּו', ֶוֱאֶמת ה' ְלעֹוָלם, ַהְללּוָיּה. ְמָחה ּבִ ְוִנׂשְ

תמח

עהִרין. ַלח תר"ד ְטׁשֶ ׁשַ ם, יֹום ג' ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחיּו. ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ לֹום ִלְבִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ ׁשָ

בּוַע  ׁשָ ם ּבְ ֵ ת ּבֹא ֶהָעַבר, ְוִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ָרׁשַ ת ּפָ ּבַ אג קֶֹדם ׁשַ רּוִמיְנְטׁשַ אִתי ְלֹפה ִמּקְ ּבָ
לֹום.  ַרְך יֹוִליֵכִני ְלׁשָ ם ִיְתּבָ ֵ ם ְלִטיָרהאִוויֶצע, ַהּשׁ ָ ע ְלֶמעְדֶוועִדיְבֶקא ּוִמּשׁ זֹאת ֶאּסַ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי תמטִמְכּתְ ְּתמִמתרמו ֵב ת י סי ז"

בּוַע זֹאת.  ׁשָ ְבָך ּבְ י ִמְכּתָ ְלּתִ ְך ִקּבַ ת ָוֵאָרא, ַאַחר ּכָ ָפָרׁשַ ִבי ִמּפֹה ּבְ י לֹו ִמְכּתָ ַלְחּתִ ּוְכָבר ׁשָ

קּות  ִהְתַחּזְ ַבר  ּדְ ֵאיֶזה  ְלָך  ִלְכּתֹב  ְרצֹוְנָך  אֹות  ְלַמּלְ ָחָזק  ּוְרצֹוִני  ְמֹאד  ָטרּוד  ֲאִני  ֵעת  ּכָ

ֶהם  ים ְלָפֶניָך ֲהֹפְך ּבָ דֹוׁשִ ה, ְוָכל ְסָפִרים ַהּקְ ה ַהְרּבֵ י ְלָך ַהְרּבֵ ַתְבּתִ ָבר ּכָ ְמָחה. ַאְך ּכְ ׂשִ ּבְ

ית, ַוֲעַדִין  ַטּלִ ף ּבְ ה ְמֻעּטָ אְסט ְנחּוָצה, ַוֲאִני ּכֹוֵתב ַעּתָ י ַהּפָ ָלל, ּכִ ַנאי ּכְ ְוכּו'. ְוָכֵעת ֵאין ּפְ

ִכינּו  ּזָ ׁשֶ יׁשּוָעתֹו  ּבִ ָך  ַנְפׁשְ ח  ּמַ ְוׂשַ ֲחִביִבי  ִני  ּבְ ֶוֱאַמץ  ֲחַזק  ם.  ּתָ נּו  ַרּבֵ ּדְ ין  ִפּלִ ּתְ י  ְחּתִ ִהּנַ לֹא 

ְתָקַרְבנּו, הּוא ֵהִטיב ָלנּו הּוא ֵמִטיב ָלנּו הּוא ֵיִטיב ָלנּו ְוכּו'. ּוְבַחְסּדֹו  ּנִ ְלִהְתָקֵרב ְלִמי ׁשֶ

תּוִבים  ָבר ּכְ לֹשׁ ֲהָטבֹות, ְוֵהם ּכְ ָ ה ַהּשׁ ים ִנְפָלִאים ַעל ֵאּלֶ ַרְך ִחּדּוׁשִ ם ִיְתּבָ ֵ יַע ִלי ַהּשׁ ּפִ ִהׁשְ

ה ַלה'  ֶדה. ַקּוֵ ֵני ַהּשָׂ ר ְלָבֵאר ַעל ּפְ כֹור ֲהָלָכה ה(. ַאְך ִאי ֶאְפׁשָ ְדיֹון ּבְ ן ִלּקּוֵטי ַהָלכֹות ּפִ ַרְך )ַעּיֵ ַחְסּדֹו ִיְתּבָ ּבְ

ע ְלָך. ָכל ֵעת ְויֹוׁשַ ּבְ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

תמט

א תר"ד. ּשָׂ ם, יֹום א' ּתִ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

יֹוְצֵאי  ל  ּכָ ִעם  ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ִיְצָחק  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ִני  ָהַרּבָ ֲחִביִבי  ִני  ּבְ ֲאהּוִבי  יגּו  ַיּשִׂ ְמָחה  ְוׂשִ ׂשֹון  ׂשָ

ְחיּו. ּיִ ֲחָלָציו ׁשֶ

י ָהָיה  ּכִ א ְלֵביִתי ְוֵהִביא ָהרּוִזיִוויְלֶקע ]ְמִעיל ֶעְליֹון[, ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת  ָתב ֶזה ּבָ מֹוֵסר ּכְ
ה ִלְכּתֹב ְלָך, ַאְך ְזַמן  ָתב ֶזה. ְוֵיׁש ַהְרּבֵ ר ְלָך מֹוֵסר ּכְ ר ְיַסּפֵ ֲאׁשֶ ֻמְכָרח ִלי ְמֹאד ּכַ

ִפיו ֵהן ֵמִעְנַין ְנִסיָעתֹו ְלֹפה ַעל  י ַהּכֹל ּבְ ְמּתִ ָתב ֶזה ָנחּוץ ְמֹאד. ְוׂשַ יַע, ּומֹוֵסר ּכְ ְנָחה ִהּגִ ַהּמִ

ִמְנַהג  ּוִבְפָרט  ָהעֹוָלם  ִמְנַהג  ִפי  ּלְ ׁשֶ ה,  ַהֲחֻתּנָ ַעל  ְנִסיָעתֹו  ֵמִעְנַין  ֵהן  ָיבֹוא,  ת  ּבָ ׁשַ ֵאיֶזה 

אי ִיְהֶיה  ַוּדַ ּבְ ְפָרט ׁשֶ ל טֹוב, ּבִ ה ְלַמּזָ אי הּוא ֻמְכָרח ִלְהיֹות ַעל ַהֲחֻתּנָ ַוּדַ ים ּבְ ָרֵאל ְקדֹוׁשִ ִיׂשְ

י ַרק ֵמֲחַמת ִקְרַבת ַנְפׁשֹוֵתינּו ְוכּו',  ר ִאּתִ ׂשָ ֵאר ּבָ ׁשְ ֵאיָנם ְקרֹוִבים ּבִ לֹוֵמנּו ׁשֶ י ׁשְ ה ַאְנׁשֵ ּמָ ּכַ

לֹום  י ֵכן ֵאין ְרצֹוִני ְלַצַעְרָך ִאם ַחס ְוׁשָ ָך. ַאְך ַאף ַעל ּפִ ִני ֲהֵיׁש ָקרֹוב ִמּמְ ה ּבְ ן ַאּתָ ּכֵ ל ׁשֶ ִמּכָ

ָכל ּכֲֹחָך  ל ּבְ ּדֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ ֶאְפׁשָ ל ַמה ּדְ ְטֵרּה. ַאְך ּכָ י ֹאֶנס ַרֲחָמָנא ּפַ ִרי, ּכִ י ֶאְפׁשָ ְלּתִ ִיְהֶיה ּבִ

אי  ַוּדַ נּו ַיַחד, ּבְ ֹמַח ִעּמָ ל טֹוב ְוִלׂשְ ה ְלַמּזָ ה ִלְהיֹות ַעל ַהֲחֻתּנָ ְזּכֶ ּתִ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ֵמַהּשׁ ּוְלַבּקֵ

ְמַחת ָחָתן  ׂשִ ְמָחֵתנּו ַיַחד ּבְ ה ַעל ְיֵדי ׂשִ "ל. ְוַגם אּוַלי ִנְזּכֶ ּנַ ֶזה ּכַ ל ּבָ ּדֵ ּתַ חֹוָבה ָעֶליָך ְלִהׁשְ

ע. ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ׁשַ ָאנּו ְצִריִכים ְלִהּוָ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ֵלָמה ּבְ ְצַמח ְלָך ְוָלנּו ְיׁשּוָעה ׁשְ ּתִ ה, ׁשֶ ְוַכּלָ
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ֶפׁש. ְוִתְזּכּו  ר הּוא ַהְצָלַחת ַהּנֶ ְפֶנה, ְוִעּקָ ר ּתִ ָכל ֲאׁשֶ יֲעָך ְוַיְצִליֲחָך ּבְ ַרְך יֹוׁשִ ם ִיְתּבָ ֵ ְוַהּשׁ
ּוִמּקֶֹדם  ְלטֹוָבה.  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ ּפּוִרים  ְמַחת  ׂשִ ּבְ ֹמַח  ִלׂשְ אן  ּכָ ַוֲאַנְחנּו  ם  ׁשָ ם  ַאּתֶ

ם,  ֻקּיַ ּיְ ׁשֶ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ר,  ֶאְסּתֵ ַתֲעִנית  ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ִאם  ָמָחר  ָראּוי  ּכָ ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ִלְצעֹק 

ִחיָצה  ׁשּוַעת עֹוָלִמים ְוכּו', ּוִמּגֶֹדל ַהּנְ נּו ַהְפֵלא ּתְ ִמים ַאף ִאּתָ אֹוָתן ַהּיָ ֲעׂשֹוְתָך נֹוָראֹות ּבְ ּכַ

ָלל. ר ְלַהֲאִריְך ּכְ ִאי ֶאְפׁשָ

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ ְחֶיה, ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ּיִ ִוד ְצִבי ׁשֶ י ּדָ ְנָך ֶנְכּדִ ְמָחה ִעם ּבִ ׂשִ ה ִלְראֹוְתָך ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

תנ

ֶרְסֶלב. קּוֵדי י"ט ֲאָדר תר"ד ּבְ ם, יֹום א' ּפְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

לֹום  ׁשְ ָיִאיר, ִעם  ֵנרֹו  ְפָלג מֹוֵרנּו ָהַרב ֶאְפַרִים  ַהּמֻ ִתיק  ַהּוָ ִני  ָהַרּבָ ְיִדיִדי  לֹום ַרב ַלֲאהּוִבי  ׁשָ

ְחיּו. ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו, ׁשֶ ְחֶיה ִעם ּכָ זּוָגתֹו ּתִ

ה  י ְזַמן ַהֲחֻתּנָ ְלּתִ ת ִליָפִוויץ ְוִהְגּבַ ְקִהּלַ ה ְוָהִייִתי ּבִ ַצּוֶ לֹום אֹור ְליֹום ו' ּתְ ׁשָ אִתי ְלֵביִתי ּבְ ּבָ
ְיֵמי  אּו  ּבָ ְך  ּכָ ּוְבתֹוְך  ְלטֹוָבה,  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ ִניָסן  ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ּבְ ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ ִני  ּבְ ל  ׁשֶ

ֲאִני ָטרּוד ְמֹאד  ְוָכֵעת  ַרְך  ִיְתּבָ יׁשּוָעתֹו  ּבִ ַמְחנּו  ׂשָ ּוְבַחְסֵדי ה'  ְזָמֵניֶהם  ּבִ ה  ָהֵאּלֶ ַהּפּוִרים 

ֶזה,  ל  ּכָ יו  ן הֹוַדְעּתִ ּכֵ ַעל  ְלֶפַסח,  ֶזה ָסמּוְך  ּכָ ְזַמן  ּבִ ל טֹוב  ְלַמּזָ ה  ַהֲחֻתּנָ ַעְצִמי ַעל  ְלָהִכין 

ִרי.  ָהֶאְפׁשָ ִריזּות  ּזְ ּבַ ד  ִמּיָ לַֹח  ְוִלׁשְ ר,  ֶאְפׁשָ ּדְ ַמה  ָכל  ּבְ ְלטֹוָבִתי  ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ִבין  ּתָ ּוֵמֵאֶליָך 

א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה.  ַסח ַהּבָ ִעְנַין ְנִסיָעְתָך ְלאּוִמין ַעל ַחג ַהּפֶ ָך ּבְ ְוִתְרֶאה ְלהֹוִדיֵעִני ַמה ְבַדְעּתְ

מֹו. ֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ׁשְ ַמְעּגְ ַרְך יֹוִליְכָך ְוַיְנֲחָך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ י, ַהּשׁ ְרּתָ ִעּמִ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ן ּכַ ם ּכֵ ְוִלְהיֹות ּפֹה ּגַ

ַער,  ה ִלְסּבֹל ַהּצַ ִפיָה, ְוָקׁשֶ ה ּבְ ׁש ָלּה ַמּכָ ּיֵ ַוי ׁשֶ ִתי ַעל ֶעֶרׂש ּדְ ּלָ ֵביִתי מּוֶטֶלת ּכַ ְוִהּנֵה ּבְ
ֵעת  ה ַהּיֹום, ּבְ ְחֶיה ֶנֶחְלׁשָ ם זּוָגִתי ּתִ ַמִים ְמֵהָרה. ּגַ ָ ָאּה ִמן ַהּשׁ ַרְך ְיַרּפְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ָעֵבד  ל ּדְ זֹאת ָסמּוְך ְלֶפַסח. ַאְך ּכָ ֵעת ּכָ ה, ּבְ ה ַעל ַהֲחֻתּנָ ָאנּו ְצִריִכין ֲהָכָנה ַרּבָ זֹאת ׁשֶ ּכָ

ם  ָחֵננּו, ִויֻקּיַ ּיְ לּויֹות ֵאָליו ַעד ׁשֶ ה ה' ַהּכֹל ְלטֹוָבה[. ְוֵעיֵנינּו ּתְ עֹוׂשֶ ֶ ל ַמה ּשׁ ַרֲחָמָנא ְלָטב ָעֵבד ]ּכָ

ַמִים  ָ ֵלָמה ִמן ַהּשׁ ם ְרפּוָאה ׁשְ ּלָ ַלח ְלּכֻ י. ִיׁשְ ן ָלנּו ַרֲחִמים" ְויֹאַמר ְלָצרֹוֵתינּו ּדַ י ִיּתֵ ּדַ "ְוֵאל ׁשַ

ׁשּום  ִלי  ֵאין  ה  ַעּתָ ְוַגם  ע.  ׁשַ ְלִהּוָ ְצִריִכים  ָאנּו  ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  ּבְ מֹו  ׁשְ ְלַמַען  יֵענּו  ְויֹוׁשִ ְמֵהָרה, 

ת ָהֱאֶמת  ד ַעל אֹור ְנֻקּדַ ְהיֹות ִמְתַנּגֵ ים ִמּלִ ח יֹוְקׁשִ ֵצל ִמּפַ ִכיִתי ְלִהּנָ ּזָ ֶ י ִאם ַמה ּשׁ ַחּיּות, ּכִ

ם  יב ַלה' ְוכּו'. ֲחַזק ָאִחי ַוֲחַזק ְוַגם ֲאַנְחנּו ְצִריִכין ְלַקּיֵ ׁשִ ָכל ָהעֹוָלמֹות ְוכּו' ַמה ּנָ ִאיר ּבְ ַהּמֵ
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מֹו  ּה ּכְ ֻכּלָ יף ּבְ ּקִ ַעּמּוָדא ּתַ ַההּוא ָעְלָמא ּכְ הּוא ּבְ ָאה ָמאן ּדְ דֹוׁש ְוַזּכָ ּזַֹהר ַהּקָ ֱאַמר ּבַ ּנֶ ֶ ַמה ּשׁ

הּוא  ּדְ ָמאן  ָאה  ַזּכָ ִניְנהּו  ֵקי  ְדרּוְפּתְ ּגּוֵפי  ּכּוְלִהי  י  ּכִ דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַמת  ַהְקּדָ ּבְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ

ַעּמּוָדא  ם, ָצִריְך ִלְהיֹות ּכְ ָהָאָדם הּוא ׁשָ ה ׁשֶ ָכל ָמקֹום ְוַדְרּגָ אֹוַרְיָתא. ַוֲאִפּלּו ּבְ ָקא ּדְ ְדרּוְפּתְ

ּבּור  ָכל ּדִ ה ְוכּו', ְוִלְהיֹות ָחָזק ְמֹאד ּבְ ִפּלָ ָעָקה ְוַהּתְ ה ִלְבִלי ְלָיֵאׁש ַעְצמֹו ִמן ַהּצְ ֻכּלָ יף ּבְ ּקִ ּתַ

ָבר ֵריק הּוא ַמה  י לֹא ּדָ ַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה, ּכִ נּו ַז"ל ַהּנַ ל ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ְוִדּבּור ׁשֶ

ל  ֶזה ַהּצֵ ּבָ ֵרינּו ׁשֶ י ֶהְבלֹו ִמי יֹוֵדַע ְוכּו', ַאׁשְ ר ְיֵמי ַחּיֵ ָכל יֹום ִמְסּפַ ל ָאָדם ּבְ עֹוֵבר ַעל ּכָ ֶ ּשׁ

כֹול  ּיָ ֶזה ְוכּו' ׁשֶ יק ַחי ָעְלִמין ּכָ ּדִ ֶזה ַהְמִרירּות ְוכּו', ָאנּו יֹוְדִעין ִמּצַ יִהּנֹם, ּבָ ֶזה ַהּגֵ עֹוֵבר, ּבְ

ְמָחה  ְוִנׂשְ ָנִגיָלה  ְלטֹוָבה,  ַהּכֹל  ְך  ְתַהּפֵ ּיִ ׁשֶ ְקָוה  ַהּתִ ְוַלה'  אֹוָתנּו  ם  ּגַ ּוְלַהֲחיֹות  ַח  ּמֵ ְלׂשַ

ר ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר. א ִאי ֶאְפׁשָ ְרּדָ ִחיָצה ְוַהּטִ יׁשּוָעתֹו. ּוִמּגֶֹדל ַהּנְ ּבִ

ה ִלְתׁשּוָבתֹו ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה. ֱאֶמת ָלֶנַצח ּוְמַצּפֶ ְבֵרי אֹוֲהבֹו ּבֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ֵני ֵביתֹו ְוִליִדיִדי  ל ּבְ מּוֵאל ֵנרֹו ָיִאיר, ִעם ּכָ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ׁשְ לֹום ְלחֹוְתנֹו ְיִדיִדי ָהַרּבָ ְוׁשָ
ֵני ֵביתֹו.  בֹוד ּבְ ָראָקא ִעם ּכְ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ְצִבי ִהיְרׁש ֵנרֹו ָיִאיר ִמּקְ ִגיד ָהַרּבָ ַהּנָ

לֹוֵמנּו  י ׁשְ ֵני ֵביתֹו ּוְלָכל ַאְנׁשֵ בֹוד ּבְ ַדְלָיה ַאֲהרֹון ֵנרֹו ָיִאיר, ִעם ּכְ ִגיד מֹוֵרנּו ָהַרב ּגְ ְוִליִדיִדי ַהּנָ

ִלְקרֹא  ה[,  ָרׁשָ ּדְ ]דֹורֹון  אְנק  יׁשַ ּגִ ה  ָרׁשָ ּדְ ִלי  לַֹח  ִלׁשְ ם  ּלָ ִמּכֻ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ַמֲעָלתֹו.  ְלִפי  ֶאָחד  ל  ּכָ

י ֵאין ִלי  הּוג, ְוָכְך ָנֶאה ְוָיֶפה ָלֶהם, ּכִ ּנָ ה ּכַ ַעת ַהֲחֻתּנָ ׁשְ ָמם ּבִ ׁשְ נֹות ּבִ ּתָ ה ַהּמַ ַאֲהָבה ַרּבָ ּבְ

לֹום  ׁשְ ם ֲאִני ּפֹוֵרס ּבִ ר ִיְפנּו. ּגַ ָכל ֲאׁשֶ לֹוֵמנּו, ְוה' ַיְצִליֵחם ּבְ י ׁשְ ְלֲעֵדי ַאְנׁשֵ אֹוֲהִבים ְוֵרִעים ּבִ

לֹום זּוָגתֹו ְויֹוְצֵאי  בֹוד מֹוֵרנּו ָהַרב ֶאְפַרִים ִעם ׁשְ ִני ַהּמּוְפָלא ּכְ ִני, ֲהלֹא הּוא ָהַרּבָ יִסי ּוְמֻחּתָ ּגִ

ִני  ִני ֲהלֹא הּוא ָהַרּבָ לֹום ְמֻחּתָ ׁשְ ם ֲאִני ּפֹוֵרס ּבִ יִדידּות[. ּגַ ֲחָלָציו ָגאר ְפַרייְנְטִליְך ]ְמֹאד ּבִ

עְסָיא. נּוָעה ָמַרת ּפֶ לֹום זּוָגתֹו ַהּצְ מּוֵאל ֵנרֹו ָיִאיר, ֵעם ׁשְ בֹוד מֹוֵרנּו ָהַרב ׁשְ ִגיד ְוֶהָחָכם, ּכְ ַהּנָ

תנא

ֶרְסֶלב. קּוֵדי תר"ד ּבְ ם, יֹום ג' ּפְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִני ׁשֶ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ָהָיה  תֹוכֹו  ּבְ ַאְך  ְבָך,  ְלִמְכּתָ ה  ַהְרּבֵ ה  ְמַצּפֶ ָהִייִתי  י  ּכִ ּבֶֹקר  ּבַ ֶאְתמֹול  י  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ
י  ּכִ ּוָמָרה,  דֹוָלה  ּגְ ְזָעָקה  קֹול  ּבְ ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ער  ּבֶ ַאְבָרָהם  י  ֵמַרּבִ ֶרת  ָהִאּגֶ ָרצּוף 

ְהיֹוִתי  אְקֶטיר ּבִ ׁשּו ִעם ַהּדָ ּמְ ּתַ ִפיָה, ְוִהׁשְ ָהָיה ּבְ ה ׁשֶ ּכָ ה ַז"ל ַעל ְיֵדי ַהּמַ ה ַחּיָ ּתֹו ַחּנָ ִנְפְטָרה ּבִ
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<חודש>

תרמט ְּתמִמ ֵב ת י סי ז"

ָניו  ֵני ּבָ רּו ֶאְצלֹו ׁשְ ָנה ַהּקֹוֶדֶמת ֶנְעּדְ ָ ּשׁ י ּבַ ֶפׁש. ּכִ דּוַע ְלר' ַנְחָמן. ְועֶֹצם ַצֲעָקתֹו ַעד ַהּנֶ ּיָ ם ּכַ ׁשָ

נֹוָתיו  ה ּבְ ל ֵמַעּתָ ה ְלַגּדֵ י, ְוִיְזּכֶ ַרְך ְיַרֵחם ָעָליו ְויֹאַמר ְלָצרֹוָתיו ּדַ ם ִיְתּבָ ֵ ן ּוַבת. ַהּשׁ ַהְינּו ּבֵ

ב ָקָטן  ּבֶֹקר ִמְכּתָ י ּבַ ְלּתִ ְבָך ֶאְתמֹול ִקּבַ יַע ִמְכּתָ ִהּגִ ָכל ַהְיׁשּועֹות. ְוקֶֹדם ׁשֶ יעֹו ּבְ ְחיּו, ְויֹוׁשִ ּיִ ׁשֶ

יֹוֵתר.  ה חֹוָלה ּבְ ַטּנָ ִריָאה ּוִבּתֹו ַהּקְ ַקו ַהּבְ ּזּוָגתֹו ּוִבּתֹו ֵאיָנם ּבְ י ַנְחָמן ֵמַהְייִסין ׁשֶ ִמיִדיֵדנּו ַרּבִ

ַרְך ְיַסֲעָדם ְמֵהָרה. ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ְכֵאב ָעצּום  ַוי ּבִ ּדְ ִתי מּוֶטֶלת ַעל ֶעֶרׂש  ּלָ ּכַ ַמע ְלָאְזֶניָך ׁשֶ ָבר ִנׁשְ ה, ּכְ ֵביִתי ַעּתָ ּבְ ֶ ּוַמה ּשׁ
ָרה ָיִמים  ר ְלָבֵאר. ְוֶזה יֹוֵתר ֵמֲעׂשָ ֵאָבּה ִאי ֶאְפׁשָ ִפיָה ְוֵאין יֹוְדִעים ַמהּו, ְוֹגֶדל ּכְ ּבְ

ה, ְוַהּיֹום  ְחֶיה ֶנֶחְלׁשָ ים. ְוַגם זּוָגִתי ּתִ ִים ַחּיִ ָלל ַרק ַחּיּוָתּה ִמּמַ ן ְוֵאיָנּה אֹוֶכֶלת ּכְ ּמּוֶטֶלת ּכֵ ׁשֶ

ּגֶֹדל ָהַרַעׁש ַמה  ה ָיכֹול ְלָהִבין  ָלל. ְוַאּתָ ה ָלֵאל, ֲאָבל ֵאין ָלּה ּכַֹח ּכְ ִהּלָ ִית ּתְ ּבַ ּבַ הֹוֶלֶכת 

יִקים ַרֲחָמָנא  ּזִ לּוֵחי ַהּמַ ָדאְקטֹוִרים ׁשְ ּבְ ֵאיִני ַמְרִעיׁש ָהעֹוָלם  ל ֶאָחד, ַעל ׁשֶ ּכָ ֵלב  ּבְ ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ

ָכל  ֵביִתי, ְוצֹוֵעק ָעַלי ּבְ ַחת ְרִביִעית ּבְ נּו ַז"ל ֵיׁש לֹו ֲעַדִין ַקּדַ י ֶאְפַרִים ֶנֶכד ַרּבֵ ִלְצַלן. ְוַרּבִ

ּתֶֹנת ִלְלּבֹשׁ ְוכּו'. ְך, ְוֵאין לֹו ּכֻ ל ּכָ הּוא ָנע ָוָנד ּכָ ַעם ֵמִעְנַין ֲעִנּיּותֹו ְוָדֳחקֹו ְוׁשֶ ּפַ

ֶזה  ֵעת ּכָ ְחֶיה ּבְ ּיִ ּוִאין ִלְבִני ׁשֶ ֲאִני ָטרּוד ְמֹאד ְלָהִכין ָצְרֵכי ִנּשׂ ֵעת ׁשֶ ה ּבְ ְוָכל ֶזה עֹוֵבר ַעּתָ
י  ּתִ ן ּבִ י ּבֶ ֲעׂשֹות. ְוַגם ֶנְכּדִ ָבִרים ֲחֵסִרים ִלי ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּלַ ה ּדְ ָסמּוְך ְלֶפַסח, ְוַכּמָ

ְכָתה ָעַלי  י ִהיא ֲאחֹוְתָך ּבָ ן ְמֹאד ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ּוִבּתִ ְחֶיה ָהָיה ָחלּוׁש ּוְמֻסּכָ ּיִ ה ִציְרל ׁשֶ ַחּנָ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ּנּוי ְלטֹוָבה  ׁשִ ֵיׁש לֹו  ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ה  ְוַעּתָ יֹום.  ָכל  ּבְ

ַרֲחָמיו ִיְגֹמר ְרפּוָאתֹו ְמֵהָרה. ּבְ

ַבד  י ַמְכאֹוֶביָך. ּוִמּלְ ַעם, ֲאִני ׁשֹוְמָעם ּוְמִביָנם ְוָיַדְעּתִ ָכל ּפַ ָלִחים ֵאַלי ּבְ ׁשְ ֶביָך ַהּנִ ְוַגם ִמְכּתָ
ַפְרָנָסה ּוָבִנים ְוכּו'  לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ ָכל ֵעת ֵמַאְנׁשֵ ֲאִני ׁשֹוֵמַע ּבְ ָעקֹות ַוֲאָנחֹות ׁשֶ ל ַהּצְ ּכָ

ֶפר ָהא"ב. ים ִמּסֵ זּו ְוָעְקרּו ַדּפִ ה ָסמּוְך ּבָ ּזֶ ֲחלֶֹקת ׁשֶ ִית, ְוִיּסּוֵרי ַהּמַ לֹום ּבַ ּוׁשְ

ָאֵתי.  ָעְלָמא ּדְ יֹום, ְוִלְלֹמד ְוִלְזּכֹר ּבְ ִפּלֹות ּבְ ה ּתְ לׁשָ ל ׁשְ ּלֵ ל ֶזה ְצִריִכין ְלִהְתּפַ ּוְבתֹוְך ּכָ
י ְבָעְנִיי. ּוַמה  ָעי ָאז ָאַבְדּתִ ֲעׁשֻ ּוֶבֱאֶמת זֹאת ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי ְוכּו', לּוֵלא ּתֹוָרְתָך ׁשַ

ר  ַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה ֲאׁשֶ הֹוִדיָענּו ַעל ְיֵדי ַהּנַ ֶ הֹוִדיָענּו ִמּקֶֹדם ַמה ּשׁ י ה', ׁשֶ ְדלּו ַמֲעׂשֵ ּגָ

ה.  ַרְך ְיַרֵחם ֵמַעּתָ ם ִיְתּבָ ֵ עֹוֵבר ָעֵלינּו, ַהּשׁ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ין ֶאת ַהּכֹל ּבְ ים ְמֹאד, ּוְמַחּיִ ָבָריו ֲעֻמּקִ ּדְ

ה. ַוֲאִני מֹוֶדה ַעל ֶהָעָבר,  רֹות ָהֵאּלֶ ל ַהּצָ תֹוְך ּכָ ם ּבְ ָעְנִיי מֹוֵצא ַהְרָחבֹות ַרּבֹות ּגַ ַוֲאִני ּבְ

ה ִליׁשּועֹות  ל ָצָרה ְוצּוָקה, ַוֲאִני ְמַצּפֶ ַרֲחָמיו ִמּכָ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ יֵלִני ַהּשׁ ּצִ ּיַ א ׁשֶ ׁש ַעל ְלַהּבָ ּוְמַבּקֵ
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יָלנּו ִמן ַהּתֹוִעים  ָרָאנּו ִלְכבֹודֹו, ְוִהְבּדִ ּבְ רּוְך ֱאלֵֹקינּו ׁשֶ יַלִני ְוכּו'. ּבָ ל ָצָרה ִהּצִ י ִמּכָ ָכל ֵעת ּכִ ּבְ

ֵבל. ֵני ּתֵ טּו ְלָהִאיר ּפְ ְ ּשׁ ְתּפַ ּיִ א ְלַצּפֹות ׁשֶ ַרּבָ ים, ַאּדְ דֹוׁשִ ּלֹא ְלַבּזֹות ְסָפָריו ַהּקְ ׁשֶ

ֶמֱחָצה  יָך  ֲעַדִין לֹא הֹוַדְעּתִ י  ּכִ ֲעִרי,  ִמּצַ ְקָצת  הֹוִדיֲעָך  ִמּלְ ק  ְלִהְתַאּפֵ י  ָיכְֹלּתִ לֹא  ְוִהּנֵה 
ַחְסּדֹו  ּבְ ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ י  ִלּבִ ּבְ ׁשֶ ְמָחה  ַהּשִׂ ם  ּגַ י  ּכִ ֲחִביִבי  ִני  ּבְ ע  ּדַ ֲאָבל  ְלָבִבי.  ֵאֵבי  ִמּכְ

ְקָוה  ַהּתִ ְוַלה'  ה.  ְמֻרּבָ ה טֹוָבה  ִמּדָ י  ּכִ יָך  הֹוַדְעּתִ לֹא  ְוכּו'  ְמָחה  ְלׂשִ ַוֲאָנָחה  גֹון  ַהּיָ ַלֲהֹפְך 

נּו ְצִריִכים ַרֲחִמים  ה ֲאִני ְוֻכּלָ מֹו ְוַיֲהֹפְך ַהּכֹל ְלטֹוָבה. ְלֵעת ַעּתָ יֵענּו ְמֵהָרה ְלַמַען ׁשְ ּיֹוׁשִ ׁשֶ

ּוְלַמַען  מֹו,  ׁשְ ְלַמַען  ְמֵהָרה  ָחֵננּו  ּיְ ׁשֶ ַעד  ֵעיֵנינּו  לּויֹות  ּתְ ְוֵאָליו  דֹולֹות.  ּגְ ִויׁשּועֹות  ים  ַרּבִ

ה ֵאין  י לֹא ִיּטֹשׁ ה' אֹוָתנּו ְוכּו'. ֶיֶתר ִמּזֶ ָסִבין ּכִ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ָסָבא ּדְ נּו ַהּקָ ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

ר  מּוְך ִאי ֶאְפׁשָ ת זֹו ַהּסָ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ם. ְוִהּנֵ נּו ּתָ ַרּבֵ ין ּדְ ִפּלִ י ּתְ ְחּתִ י ֲעַדִין לֹא ִהּנַ ַנאי ְלַהֲאִריְך, ּכִ ּפְ

ִני.  ֻחּתָ ם ִמּמְ ׁש ִעּכּוב ּגַ ּיֵ ִוד ׁשֶ י ּדָ י ַרּבִ ָבר ִמּפִ ַמע ּכְ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ְחֶיה ַלּתֹוָרה, ּכַ ּיִ ִלְקרֹות ֶהָחָתן ׁשֶ

ְקָרא ִיְהֶיה ִנְקָרא  ת ַוּיִ ָרׁשַ הּוא ּפָ ַאֲחָריו ׁשֶ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ּבְ ה ַלה' ׁשֶ ה הּוא ְלטֹוָבה, ַוֲאִני ְמַקּוֶ ְוַעּתָ

ִאם  ּפֹה  ִאם  ְהֶיה,  ּתִ ֵהיָכן  ֲעַדִין  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ה  ְוַהֲחֻתּנָ ַרְך.  ִיְתּבָ ִויׁשּוָעתֹו  ַחְסּדֹו  ּבְ ַלּתֹוָרה, 

ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ִבין  ּתָ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַהּכֹל,  ְלָך  י  ַתְבּתִ ּכָ ֶ ּשׁ ְוָכל ַמה  קּום.  ּתָ ִהיא  ַוֲעַצת ה'  ִוויץ,  ִליּפָ ּבְ

ֹמַח  ל ֶזה ָהעֹוָלם, ְוִלׂשְ ַעס ּוַמְכאֹובֹות ׁשֶ ר ַלֲחטֹף טֹוב ִמּתֹוְך ּכַ ּבֵ ָכל ֵעת ְלִהְתּגַ ְצִריִכין ּבְ

י  ַעס ּוַמְכאֹובֹות. ּכִ ֵלא ּכַ ה ַהּמָ עֹוָלם ַהּזֶ ָאנּו זֹוִכין ּבָ ְמָחה ׁשֶ גֹון ַוֲאָנָחה ְלׂשִ ֶזה ְוַלֲהֹפְך ַהּיָ ּבָ

מֹו  ּכְ ָהעֹוָלם  ֶזה  ִרירּות  ִמּמְ ָפִרים  ַהּסְ ָכל  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ָהעֹוָלם  ָכל  ּבְ עֹוְבִרים  ֵאּלּו  ּכָ ָבִרים  ּדְ

ָכל יֹום לֹוַמר  י ֵכן ָאנּו חֹוְטִפין ּבְ ם. ְוַאף ַעל ּפִ יִהּנָ ָכאן הּוא ַהּגֵ ּבְ ְרֶאה ׁשֶ ּנִ נּו ַז"ל ׁשֶ ָאַמר ַרּבֵ ׁשֶ

ל  ין ְוכּו', ֶזה ֶחְלֵקנּו ִמּכָ ית ּוְתִפּלִ ָכל יֹום ְוַטּלִ ֲעַמִים ּבְ ַרְך ּפַ מֹו ִיְתּבָ ַמע ְלַיֵחד ׁשְ ְקִריַאת ׁשְ

ם  ָכל יֹום, ְלַקּיֵ עֹוֵבר ַעל ָהָאָדם ּבְ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ֹמַח ּבְ ָכל עֹז ִלׂשְ ר ּבְ ּבֵ ֲעָמֵלנּו. ְוָאנּו ְצִריִכין ְלִהְתּגַ

ַמִים  י  ּפִ ַעל  ְוַהּכֹל  ְוכּו'.  ינּו  ַחּיֵ ֵהם  י  ּכִ ָוֶעד  ְלעֹוָלם  ּוְבִמְצֹוֶתיָך  ּתֹוָרְתָך  ִדְבֵרי  ּבְ ַמח  ְוִנׂשְ

ִמיִמים  ים ְוַהּתְ דֹול ּוְדָבָריו ָהֲעֻמּקִ כֹחֹו ַהּגָ ּבְ ַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה ׁשֶ ל ַהּנַ ים ֵעָצה ׁשֶ ֲעֻמּקִ

רֹות  ַהּצָ ל  ִמּכָ ָלֵצאת  ְמֵהָרה  ה  ִנְזּכֶ ֲעֵדי  ָהֲעצּוִמים,  ִנְפְלאֹוָתיו  ּבְ אֹוָתנּו  ם  ּגַ ַח  ּמֵ ְמׂשַ הּוא 

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ ָנִגיָלה ְוִנׂשְ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך. ָנָתן ִמּבְ ּדִ

ְחיּו. ּוִבְפָרט ְלר' ַנְחָמן ֶנֶכד ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו  ּיִ לֹוֵמנּו ׁשֶ י ׁשְ ְחיּו ּוְלָכל ַאְנׁשֵ ּיִ יתֹו ׁשֶ ֵני ּבֵ לֹום ְלָכל ּבְ ְוׁשָ

נּו ַז"ל. ְוַרּבֵ
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תנב

ֶרְסֶלב. ְקָרא תר"ד לפ"ק ּבְ ַרְך, יֹום א' ַוּיִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִדיב  ַהּנָ ִתיק  ַהּוָ ִגיד  ַהּנָ ִני  ָהַרּבָ י  ַנְפׁשִ ְיִדיד  ֶאת  ִויַנֵחם  יַע  יֹוׁשִ ָחמֹות  ַהּנֶ ּוַבַעל  ַהְיׁשּועֹות  ַעל  ּבַ

ֵלם  ִנים, ִויַגּדְ ְחיּו ְוַיֲאִריכּו ָיִמים ְוׁשָ ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ ער ׁשֶ מֹוֵרנּו ָהַרב ַאְבָרָהם ּבֶ

י ְרצֹונֹו  ִמים ְועֹוׂשֵ ים ְוַקּיָ ִנים ּוָבנֹות ַחּיִ ה ְלהֹוִליד עֹוד ּבָ ִנים טֹובֹות. ְוִיְזּכֶ ַנַחת ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ ּבְ

ֶהם "ּוְפִרי ָהָאֶרץ ְלָגאֹון ּוְלִתְפֶאֶרת" ְוכּו'.  ם ּבָ יָבה טֹוָבה ִויֻקּיַ ׂשֵ ֱאֶמת. עֹוד ְינּובּון ּבְ ַרְך ּבֶ ִיְתּבָ

ן ְיִהי ָרצֹון. ָאֵמן ּכֵ

ב ַעד  ְתַעּכֵ ּנִ קּוֵדי ֶהָעַבר ׁשֶ ת ּפְ ָרׁשַ יֹום ב' ּפָ ְבָך ּבְ י ִמְכּתָ ְלּתִ י ִקּבַ י, ּכִ ע ְיִדיִדי ַמְחַמד ַנְפׁשִ ּדַ
אּוַמאן ַעד ֶעֶרב רֹאׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר לֹא  ְהיֹוִתי ּבְ י ּבִ ין. ּכִ אּוַמאן ּוְבטּוְלְטׁשִ אֹותֹו ַהּיֹום ּבְ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵמַעְצְמָך.  ְלָהִבין  ּתּוַכל  ְבָך  ְכּתָ ִמּמִ י  ְלּתִ ּבַ ּקִ ׁשֶ ֲענּוג  ַהּתַ ְוֹגֶדל  ְלָיִדי,  יַע  ִהּגִ

ֶרת ֲאֵליֶכם,  י ִאּגֶ ַלְחּתִ י ְלֹפה ׁשָ ְרּכִ ה ִמּקֶֹדם ָסמּוְך ְלִביָאִתי ִמּדַ יָתנּו. ְוִהּנֵ ימֹות ִעּנִ ֵחנּו ּכִ ּמְ ְיׂשַ

ּתֹו  ת ּבִ ֶוה ֵמֻחְלׁשַ י ּדָ ָהָיה ָעַלי ִלּבִ יֶלי ֵנרֹו ָיִאיר ֵמֲחַמת ׁשֶ י ַאּבֶ ּבּור ִליִדיֵדנּו ַרּבִ י ַהּדִ ְוִיַחְדּתִ

ל  רּורֹו ׁשֶ י ּבֵ י ֵכן לֹא ָיַדְעּתִ ים, ַאְך ַאף ַעל ּפִ ָהְיָתה ְקרֹוָבה ְלִמיָתה יֹוֵתר ֵמַחּיִ י ׁשֶ ַז"ל ְוָיַדְעּתִ

ם  ם ּגַ י ְלָך ׁשָ ם. ְוָרַמְזּתִ י ׁשָ ַתְבּתִ ר ּכָ ֲאׁשֶ יֶלי ֵנרֹו ָיִאיר ּכַ ּבּור ְלר' ַאּבֶ י ַהּדִ ן ִיַחְדּתִ ָבר, ַעל ּכֵ ּדָ

ָטיו, ְוַהּכֹל  ּפָ ר ִמׁשְ יק ה' ְוָיׁשָ י ַצּדִ ַרְך, ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ל ַהּשׁ ָאסּור ְלַהְרֵהר ַאַחר ִמּדֹוָתיו ׁשֶ ן ׁשֶ ּכֵ

ן  י ִיּתֵ ּדַ ם ְוֵאל ׁשַ דֹוִלים ִויֻקּיַ ּיֹוִסיף ַרֲחִמים ַוֲחָסִדים ּגְ ִפּלֹוֵתנּו ַלה' ׁשֶ ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. ַאְך ּתְ ּבְ

ֵנינּו ּוְבנֹוֵתינּו,  ל ּבָ נּו ְלַגּדֵ ה ְוֻכּלָ ה ַאּתָ ְזּכֶ ּתִ ָיֵדינּו ׁשֶ ְמסֹור ָהַרֲחָמנּות ּבְ ּיִ ָלֶכם ַרֲחִמים ְוכּו'. ׁשֶ

ֱאֶמת ְוכּו'. ַרְך ּבֶ ר ְוָכבֹוד ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ִיְתּבָ עֹשֶׁ ְרֵנס ּבְ ּוְלִהְתּפַ

ם  ֵ ַהּשׁ לּו,  ַהּלָ ים  ִעּתִ ּבָ ֵביִתי  ּבְ ָעַבר  ר  ֲאׁשֶ ּוְתָלאֹוֵתנּו  ָצרֹוֵתנּו  ְלָך  ר  ֲאַסּפֵ ה  ַעּתָ ְוִהּנֵה 
ִוד  ִני ּדָ ל ּבְ ְחָמד ׁשֶ ָטן ַהּנֶ נֹו ַהּקָ ְפַטר ּבְ ּנִ ַמְעּתָ ׁשֶ ָבר ׁשָ ה, ֱהיֹות ּכְ ַרְך ְיַרֵחם ֵמַעּתָ ִיְתּבָ

י הּוא חֹוֶלה ּוַבַעל  דֹול ֶאְצלֹו, ּכִ ֶבר ּגָ עהִרין, ְוהּוא ׁשֶ ְטׁשֶ י ְלָך ּבִ ְרּתִ ר ִסּפַ ֲאׁשֶ ְחֶיה ּכַ ּיִ ְצִבי ׁשֶ

ֲעִנּיּוִתי ַמֲחִזיק  ֲאִני ּבַ ֶ רּוָטה ַאַחת ַרק ַמה ּשׁ ֲחטֹוֶטֶרת, ְוָעִני ְוֶאְביֹון ְוֵאין לֹו ׁשּום ָנָדן ֲאִפּלּו ּפְ

ה  ָהָיה ְיֵפה ֵעיַנִים, ּוַבֹחֶרף ַהּזֶ "ל ׁשֶ נֹו ַהּנַ ל ַחּיּותֹו ְוֶנָחָמתֹו ּבְ ִנים, ְוָהָיה ּכָ ָעה ׁשָ ׁשְ אֹותֹו ֶזה ּתִ

ַרְך ְיַנֲחֵמהּו. ם ִיְתּבָ ֵ ת ְמׂשֹוׂש ִלּבֹו, ַהּשׁ ּבַ ִנׁשְ

רֹאׁש ֹחֶדׁש ִניָסן, ּוָבאִתי  ְחֶיה ּבְ ּיִ ִני ַנְחָמן ׁשֶ ּוֵאי ּבְ י ְזַמן ִנּשׂ ְלּתִ ִוויץ ְוִהְגּבַ ִליּפֶ ה ָהִייִתי ּבְ ַעּתָ
ְך  תֹוְך ּכָ ה. ּבְ ת ָזכֹור ְוָהִייִתי רֹוֶצה ְלָהִכין ַעְצִמי ַעל ַהֲחֻתּנָ ָרׁשַ ת ּפָ ּבַ ְלֵביִתי ַעל ׁשַ

ִמיִני,  ְ ַהּשׁ ֹחֶדׁש  ּבְ ֶרת  ְמֻעּבֶ ָהְיָתה  ְוַגם  ְחֶיה.  ּיִ ׁשֶ ְצִבי  ִוד  ּדָ ִני  ּבְ ת  ֵאׁשֶ ִתי  ּלָ ּכַ ְמֹאד  ה  ֶנְחְלׁשָ

"ל.  ַהּנַ ִני  ּבְ ֶנָחמֹות  ְפָרט  ּבִ ֶנָחָמֵתנּו  ְהֶיה  ּתִ ְוזֹאת  ָמא,  ַקּיָ ל  ׁשֶ ֶזַרע  ֵלד  ּתֵ ׁשֶ ים  ְמַצּפִ ְוָהִיינּו 



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי תנבִמְכּתְ ְּתמִמתרנב ֵב ת י סי ז"

קּוֵדי  ת ּפְ ָרׁשַ יָה, ּוְביֹום ד' ּפָ תֹוְך ּפִ ה ּבְ י ָהָיה ָלּה חֹוַלַאת ּוַמּכָ ה ְמֹאד, ּכִ ְך ֶנְחְלׁשָ ּוְבתֹוְך ּכָ

ָרֵאל. ִיׂשְ הּוג ּבְ ּנָ ָלד ַאַחר ִמיָתָתּה ּכַ ים, ְוהֹוִליָדה ַהּוָ ְבָקה ָלן ַחּיִ ֶהָעַבר ִנְפְטָרה ְלעֹוָלָמּה ְוׁשָ

ִרירּות  ַהּמְ ְוֹגֶדל  ֵביִתי,  ּבְ ֲאֵבִלים  ה  ַעּתָ ְחֶיה ֵהם  ּיִ ׁשֶ ְצִבי  ִוד  ּדָ ִני  ּבְ ּוִבְפָרט  ּוָבַני  ְוזּוָגִתי 
ָאִבינּו  ַעל  ִאם  י  ּכִ ֵען  ָ ְלִהּשׁ ָלנּו  ִמי  ַעל  ֵמַעְצְמָך.  ְלָהִבין  ּתּוַכל  ָעֵלינּו  ָעַבר  ׁשֶ

ְחֶיה,  ּיִ ִוד ְצִבי ׁשֶ ִני ּדָ יַע ֶאת ּבְ ָחמֹות ְוַהְיׁשּועֹות ְיַנֵחם ְויֹוׁשִ ַעל ַהּנֶ ַעל ַהֶחֶסד ּבַ ַמִים, ּבַ ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ

ְרצֹוֵתנּו  ּפִ ִיְגּדֹר  הּוא  ָהַרֲחָמן  ׂשֹון,  ְלׂשָ ֶאְבָלם  ְוַיֲהֹפְך  ֵביִתי  ּבְ ׁשֶ ָהֲאֵבִלים  ל  ּכָ ֶאת  ִויַנֵחם 

ַלִים. תֹוְך ֲאֵבֵלי ִצּיֹון ִוירּוׁשָ ם ּבְ ּלָ ָרֵאל, ִויַנֵחם ּכֻ ל ִיׂשְ ּוִפְרצֹוֶתיָך ּוִפְרצֹות ּכָ

א  קּוְבָלָנא ַרּבָ ַתְבּתָ ִלי ַצַעְרָך ּבְ ּכָ ֶ י ּוְלָבִבי, ַמה ּשׁ ָך ְיִדיד ַנְפׁשִ יב ִלְדָבַרי ִעּמְ ה ָאׁשִ ְוַעּתָ
ּלֹא  ׁשֶ יַע  יֹוׁשִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֹמַע ַצַער ֶחְבָרֵתנּו, ַהּשׁ ְך חֹוָבֵתנּו ִלׁשְ ּכָ י  ּכִ יָת.  ָיֶפה ָעׂשִ

יֵרנּו  יק ַאּדִ ַזע קֶֹדׁש ֶצַמח ַצּדִ ה ּגֶ ַאּתָ ְרחֹובֹוֵתינּו, ּוִבְפָרט ׁשֶ ַמע עֹוד ׁשּום ַצַער ּוְצָוָחה ּבִ ָ ִיּשׁ

ָעָפר  ׁש ּבֶ ּלֵ ֹמַע קֹול ַצֲעָקְתָך, ּוְלִהְתּפַ אי חֹוָבה ָעַלי ִלׁשְ ַוּדַ ינּו ָלֶנַצח. ּבְ נּו אֹור ַחּיֵ מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

יק  ִרי ַצּדִ ִני ְוַתְלִמיִדי ּפְ ַרְך ֲעבּור ְיׁשּוָעְתָך. ֲאָבל ֲאהּוִבי ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַרֲחֵמי ִלְפֵני ַהּשׁ י ּבְ ְלַאּפּוׁשֵ

ַער  מֹו ׂשַ ַתְבּתָ ִלי ּכְ ּכָ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ ַכּמָ ִגיָת ְמֹאד ּבְ ים, ֵמרֹב ַצַעְרָך ַרֲחָמָנא ִלְצַלן ׁשָ ֵעץ ַחּיִ

ֶחֶסד  ּבְ עֹוָלמֹו  ַמְנִהיג  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶנֶגד  ּכְ ְוַגם  ֶאְצִלי,  ֶהְפֵקר  ה  ַאּתָ ׁשֶ ַתְבּתָ  ּכָ ׁשֶ י.  ַנְפׁשִ ּבְ

יָוואֶרען אֹויף  אֶפען ּגִ ׁשַ : ֶמען ִאיז ָנאר ּבַ ַתְבּתָ ּכָ ָראּוי, ׁשֶ ר לֹא ּכָ ָבִרים ֲאׁשֶ ְבָך ּדְ ִמְכּתָ ִנְזְרקּו ּבְ

ֵגַע ֶאת ָהָאָדם[,  ֵדי ְלּיָ עֹוָלם ּכְ ְבֵרנּו ּבָ ּנִ ֶ ען ]ַמה ּשׁ ען מּוְטׁשֶ עם ֶמעְנְטׁשְ ֶדער ֶוועְלט ֶמען ָזאל ּדֶ

ּלֹא  ׁשֶ ַתְבּתָ  ּכָ ְוַצַעְרָך  יֲחָך  ׂשִ ֵמרֹב  י  ּכִ ְלָך  ִיְסַלח  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְדָבֶריָך,  ּבִ ְלּתָ  ִהְסּכַ ְמֹאד 

ים  ַטּנִ לֹוֵמנּו, ֲאִפּלּו ֵמַהּקְ י ׁשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַאְנׁשֵ ַרְך יֹוֵדַע ּגֶֹדל ַצֲעִרי ִמּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ָראּוי. ַהּשׁ ּכָ

י יֹוֵתר  ִלּבִ קּוִעים ּבְ ם ּתְ ּלָ ּכֻ נּו ַז"ל ׁשֶ ל ַרּבֵ ַרע קֶֹדׁש ׁשֶ ן ִמּזֶ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ים ְוכּו'. ִמּכָ ְוָהֲעִנּיִ

יׁשּוַעת  ה ּבִ ה ָלֵאל ָעַזְרּתָ ִלי ַהְרּבֵ ִהּלָ ּתְ ה ׁשֶ ינּו. ּוִבְפָרט ַאּתָ י ֵהם ַחּיֵ ַני ְויֹוְצֵאי ֲחָלַצי, ּכִ ִמּבָ

ָכְרָך  י ׂשְ ה ּכִ ה ְוָכֵהּנָ ֵהּנָ ּתֹוִסיף עֹוד ּכָ יֲעָך ׁשֶ ַרְך יֹוׁשִ ם ִיְתּבָ ֵ ה' ּוִבְפָרט ַעל ִעְסֵקנּו ְוכּו'. ַהּשׁ

ַעת לֹוַמר  ָאר ְלָהָאָדם. ֲהַיֲעֶלה ַעל ַהּדַ ֲעֹמד ָלַעד, ְוַרק ֶזה ִנׁשְ ח ָלֶנַצח, ְוִצְדָקְתָך ּתַ לֹא ְיֻקּפַ

ַחר. ַאף  ר ֵאין לֹו ׁשַ ה ֲאׁשֶ ָבר ַהּזֶ ּדָ ה ֶהְפֵקר ֶאְצִלי, ָחִליָלה ָחִליָלה ִלְכּתֹב ּכַ ַאּתָ אֹו ִלְכּתֹב ׁשֶ

טּות  ה, ֶזה ׁשְ ֵאּלֶ ִאם ָהִייִתי רֹוֶצה לֹא ָעַבר ָעֶליָך ּכָ יּהַ אֹוִתי, ׁשֶ ַמְגּבִ ַתְבּתָ ִלי ּכְ ּכָ י ׁשֶ ַעל ּפִ

ַיְתֵמי, ַמה ּנֹאַמר ַמה  ן ַיְתֵמי ּדְ י ִאם ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָאַמר "ֲהַתַחת ֱאלִֹהים ָאנִֹכי", ַאּנַ יֹוֵתר, ּכִ

ְפָרט ֲעבּוְרָך  לֹוֵמנּו, ּבִ י ׁשְ ל ֲעבּור ַאְנׁשֵ ּלֵ ִבים ְלִהְתּפַ ֲעִנּיּוֵתנּו ָאנּו ְמֻחּיָ ם ּבַ ּגַ ר. ָהֱאֶמת ׁשֶ ַדּבֵ ּנְ

י ֵכן ָאסּור  נּו ַז"ל, ֲאָבל ַאף ַעל ּפִ ל ַרּבֵ דֹול ׁשֶ י ֵיׁש ָלנּו ּכַֹח ּגָ נּו ַז"ל. ְוַגם ּכִ ל ֶזַרע ַרּבֵ ַוֲעבּור ּכָ

ַהּטֹוב  ַוה'  ה,  ַהְרּבֵ ְוַתֲחנּוִנים  ַרֲחִמים  ׁש  ְלַבּקֵ ַרק  ָבר,  ּדָ ׁשּום  ַעל  ׁש  ְלִהְתַעּקֵ ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי 
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י  דֹוׁש )וירא ח"א דף קה:( 'ּכִ ּזַֹהר ַהּקָ ה, ַאְך ִאיָתא ּבַ ל ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ַרְך ׁשֹוֵמַע ּתְ י הּוא ִיְתּבָ ה, ּכִ ַיֲעׂשֶ

לֹום. ה[ ַחס ְוׁשָ ִפּלָ ֶלת ַהּתְ ּלֹא ִמְתַקּבֶ ָעִמים ׁשֶ ַמע' ]ֵיׁש ּפְ ָלא ׁשָ ִאית ִזְמִנין ּדְ

ָמע  ָבר ַהּכֹל ִנׁשְ ר ְלַהֲאִריְך, "סֹוף ּדָ אְסט ְנחּוָצה ְוִאי ֶאְפׁשָ יַע ְוַהּפָ ְוִהּנֵה ְזַמן ִמְנָחה ִהּגִ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ֶאת ָהֱאלִֹקים ְיָרא" ְוכּו', ְוָאסּור ְלַהְרֵהר ַאַחת ִמּדֹוָתיו ׁשֶ

ִנים  ים טֹוִבים ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ ה ּוְלַמֲעׂשִ נֹוֶתיָך ְלֻחּפָ ל ּבְ ה ְלַגּדֵ ע ְלָך. ְוִתְזּכֶ ה ַלה' ְויֹוׁשַ ְוַקּוֵ

רּום  ּתָ ַקְרנֹו  ַרְך,  ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו  ִמים  ְוַקּיָ ים  ַחּיִ ּוָבנֹות  ִנים  ּבָ ל עֹוד  ּוְלַגּדֵ ּוְלהֹוִליד  טֹוִבים, 

ים טֹוִבים ּוְצָדָקה, ִויָפֵרׁש  ה ְלהֹוִסיף ַמֲעׂשִ א ְוָגבֹּהַ ְמֹאד. ְוַיְתִחיל ֵמַעּתָ ָכבֹוד ָירּום ְוִנּשָׂ ּבְ

ָכל יֹום,  ה ּבְ דֹוׁשָ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהּקְ ָכל יֹום, ְויֹוִסיף ְלַהְרּבֹות ּבְ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ יָחתֹו ִלְפֵני ַהּשׁ ׂשִ

ם ַוֲאַנְחנּו  ם ׁשָ ְך ְלטֹוָבה. ְוִתְזּכּו ַאּתֶ ַהּכֹל ִיְתַהּפֵ ְקָוה ׁשֶ נּו ַז"ל. ְוַלה' ַהּתִ ּוִבְפָרט ִסְפֵרי ַרּבֵ

ָאנּו  ֶ ּשׁ ָכל ַמה  ּבְ יֵענּו  ְויֹוׁשִ ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַסח  ַהּפֶ ַחג  ל  ְלַקּבֵ ּפֹה, 

ָנא  יֹוֵתר,  ְלַהֲאִריְך  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ה  ַעּתָ י  ְעּתִ ּדַ ּוִבְלּבּול  ִחיָצה  ַהּנְ ּוִמּגֶֹדל  ע.  ׁשַ ְלִהּוָ ְצִריִכים 

ל  ּדֵ ּתַ ר ִהְבִטיַחִני, ּוְלִהׁשְ ֲאׁשֶ ַסח ּכַ לַֹח ִלי ַעל ּפֶ ִבי ֶזה, ְוַגם ִלׁשְ ל ִמְכּתָ ד ִאם ִקּבֵ יֵבִני ִמּיָ ַלֲהׁשִ

ְמֹאד.  ה  ְמֻרּבָ ְוַההֹוָצָאה  חּוָקה  ּדְ ָעה  ָ ַהּשׁ י  ּכִ ר,  ֶאְפׁשָ ּדְ ַמה  ל  ּכָ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ֵמַאְנׁשֵ ל  ְלַקּבֵ

ֵרז ָלֶזה. ֵאָליו ִיְזּדָ ּמֵ ּוֻמְבְטַחִני ׁשֶ

ה  ה ִליׁשּוָעה. ְוַגם ַעּתָ ה ּוְמַחּכֶ ַמר ֶנֶפׁש ּוְמַצּפֶ ֵלב ָוֶנֶפׁש, ַהּכֹוֵתב ּבְ ֱאֶמת ָלֶנַצח ּבְ ְבֵרי אֹוֲהבֹו ּבֶ ּדִ

ְמָחה, ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ׂשֹון ּוְלׂשִ גֹון ַוֲאָנָחה ְלׂשָ ר ַלֲהֹפְך ַהּיָ ּבֵ ֲאִני ִמְתּגַ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

יֶלי ֵנרֹו ָיִאיר. ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ַאּבֶ לֹום ִליִדיִדי ַהּוָ ְוׁשָ

ָלל. ִאם ִיְרֶצה  ַנאי ּכְ "ל, ְוָכֵעת ֵאין ּפְ ִבי ָהִראׁשֹון ַהּנַ ׁשּוָבה ַעל ִמְכּתָ י ּתְ ְלּתִ ֲעַדִין לֹא ִקּבַ
ם  ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ יב ָלֶכם ּבְ ַהְבָטַחְתֶכם, ָאׁשִ ְבֶכם ִעם ָמעֹות ּכְ יַע ִלי ִמְכּתַ ּגִ ּיַ ׁשֶ ם ּכְ ֵ ַהּשׁ

י  לֹום ִליִדיִדי ַרּבִ ַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה. ְוׁשָ ְבֵרי ֱאֶמת ָוֶצֶדק ַהּנֹוְבִעים ֵמַהּנַ ָראּוי ּדִ ַרְך ּכָ ִיְתּבָ

ַעד  ִנְדֵחית  ה  ַהֲחֻתּנָ ׁשֶ ָיִבינּו  ּוֵמֲאֵליֶהם  ַהְבָטָחתֹו,  ם  ְלַקּיֵ ִיְרֶאה  ָיִאיר,  ֵנרֹו  ד  ְמַלּמֵ ה  ֹמשֶׁ

ִתי  ּלָ ה ַעל ְיֵדי ֶזה, ְוַגם הֹוָצאֹות ּכַ ה. ְוַגם ַההֹוָצָאה ְמֻרּבָ דֹול ִמּזֶ ַסח, ְוֵיׁש ִלי ַצַער ּגָ ְלַאַחר ּפֶ

ם ֲעׂשּו  יַע ְוַיֲהֹפְך ַהּכֹל ְלטֹוָבה, ְוַאּתֶ ַרְך ְיַרֵחם ְויֹוׁשִ ם ִיְתּבָ ֵ ה. ַהּשׁ ְפְטָרה ָהְיָתה ְמֻרּבָ ּנִ ַז"ל ׁשֶ

ַעְדֶכם ְלטֹוָבה. ַרְך ִיְגֹמר ּבַ ם ִיְתּבָ ֵ ֲעֵליֶכם, ְוַהּשׁ ֶ ַמה ּשׁ

ר  ה ְלָכל ֶאָחד ְלִפי ַמֲעָלתֹו ָהָרָמה. ְוִאי ֶאְפׁשָ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
לּויֹות ֵעיֵנינּו. ַאף  י ְלָך ּתְ יָעה ּכִ ּבּור ְלׁשּום ֶאָחד ֵמֶהם. ה' הֹוׁשִ ה ְלַיֵחד ַהּדִ ַעּתָ
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ם  ֵ ל. ַהּשׁ ֶזה, ּוִבְפָרט ָאנִֹכי ַהּדַ ִדים ַעל אֹור ּכָ ֵאין ָאנּו ִמְתַנּגְ ֵרינּו ׁשֶ ֵרינּו ַאׁשְ י ֵכן ַאׁשְ ַעל ּפִ

יָלנּו ִמן ַהּתֹוִעים  ָרָאנּו ִלְכבֹודֹו ְוִהְבּדִ ּבְ רּוְך ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ ל ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי, ּבָ ה ּכָ ּזֶ ַרְך יֹוֵדַע ׁשֶ ִיְתּבָ

ָעי ְוכּו', זֹאת ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי  ֲעׁשֻ ִחינֹות ְוָנַתן ָלנּו ּתֹוַרת ֱאֶמת ְוכּו'. לּוֵלא ּתֹוָרְתָך ׁשַ ה ּבְ ַכּמָ ּבְ

ְתִני. י ִאְמָרְתָך ִחּיָ ּכִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

תנג

ִמיִני, י"א ִניָסן תר"ד ְבֶרְסֶלב. ם, יֹום א' ׁשְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני  ָהַרּבָ הּוא  ֲהלֹא  י,  ַנְפׁשִ ּכְ ְוֵרִעי  ָאִחי  ְיִדיִדי,  ֲאהּוִבי  ִלְכבֹוד  ׂשֹון  ְוׂשָ ְמָחה  ְוׂשִ לֹום  ְוׁשָ ים  ַחּיִ

ְחֶיה, ִעם  ּיִ ער ׁשֶ ל ְוכּו', מֹוֵרנּו ָהַרב ַאְבָרָהם ּבֶ ִגיד ַהְמֻהּלָ ים, ַהּנָ יק, ֵעץ ַחּיִ ִרי ַצּדִ ִתיק, ּפְ ַהּוָ

ְחיּו. ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלֵציֶהם ׁשֶ ְחֶיה, ִעם ּכָ לֹום זּוָגתֹו ּתִ ׁשְ

ים  ה ּוְלַמֲעׂשִ ָלם ְלֻחּפָ ה ְלַגּדְ טּוב ּוִבְנִעיִמים ְוִיְזּכֶ נֹוֵתיֶהם ּבְ ַרְך ַיֲאִריְך ְיֵמיֶהם ּוׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
ְחֶיה, ִעם  ּיִ יֶלי ׁשֶ ִתיק, מֹוֵרנּו ָהַרב ַאּבֶ ִגיד ַהּוָ ן ְיִהי ָרצֹון, ְוִליִדיִדי ַהּנָ טֹוִבים, ָאֵמן ּכֵ

ַגן  יָבה טֹוָבה, ְוָהָיה ּכְ ׂשֵ ְחיּו; עֹוד ְינּובּון ּבְ ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלֵציֶהם, ׁשֶ ְחֶיה, ִעם ּכָ לֹום זּוָגתֹו ּתִ ׁשְ

ן ְיִהי ָרצֹון. ָרֶוה, ָאֵמן ּכֵ

ֶכף ַאַחר ּפּוִרים, ַוֲעַדִין ֵאין ִלי  ב ֲאֵליֶהם ּתֵ י ִמְכּתָ ַלְחּתִ בֹוִאי ְלֵביִתי ָסמּוְך ְלפּוִרים ׁשָ ּבְ
ָבם ִעם  בֹוא ִמְכּתָ ּיָ ָכל יֹום, ׁשֶ ה ּבְ ֶסף, ַוֲאִני ְמַצּפֶ ׁשּוָבה - ֵאין קֹול ְוֵאין ּכֶ ׁשּום ּתְ

ב ַלֲעסֹק  ֶרְסֶלב ִהְתַחּיֵ ִמּבְ ה  י ֹמשֶׁ ְוַרּבִ ַסח;  ּפֶ ִלי ַעל  לַֹח  ִלׁשְ ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ ִהְבִטיחּו  ׁשֶ ַמה 

ָקְדׁשֹו,  ַיד  ַתב  ִמּכְ מּוָנה  ּתְ ל  ּכָ ָרִאיִתי  לֹא  ַוֲעַדִין  ֶזה,  ּבָ יַח  ּגִ ְלַהׁשְ ל  ֻמּטָ ֲעֵליֶכם  ְוַגם  ֶזה,  ּבָ

ֵני  ׁשְ ֶזה  ֶרת  ִאּגֶ י  ַתְבּתִ ּכָ עֹוד  ְמאּוָמה.  י  ְלּתִ ִקּבַ לֹא  ֲעַדִין  ֲאָבל  ם,  ָ ִמּשׁ ָיָצא  ָבר  ּכְ ר  ֶאְפׁשָ

ִאם ֲעַדִין לֹא  ִתי, ּבְ ׁשָ ּקָ ָבר, ַרק ּבַ ׁש ּדָ ֵעת ֵאין ְלַחּדֵ ׁשּוָבה. ּכָ י ׁשּום ּתְ ְלּתִ בּועֹות ְולֹא ִקּבַ ׁשָ

ּוְלַמַען  ְצָוה  ַהּמִ ְלַמַען  ֲעׂשּו  ּיַ ׁשֶ ּלֹו,  ּכֻ ְולֹא  ָצתֹו  ִמּקְ ָיָצא  ָיָדם אֹו ִאם  ַחת  ִמּתַ עֹות  ַהּמָ ָיָצא 

א  ַסח ַהּבָ ֹחל ַהּמֹוֵעד ּפֶ ד, ֲאִפּלּו ּבְ לַֹח ִמּיָ ָכל ּכָֹחם ְלָזֵרז ִלׁשְ לּו ּבְ ּדְ ּתַ ַאֲהָבֵתנּו ַהֲחָזָקה ְוִיׁשְ

ים ְמֹאד, ּוְכָבר  ַסח ְמֻרּבִ יִתי ּוִבְפָרט ָצְרֵכי ּפֶ י ָצְרֵכי ּבֵ ָלל, ּכִ ִלי ׁשּום ִעּכּוב ּכְ ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ּבְ

י  ִני ַרּבִ ת ּבְ ִתי, ֵאׁשֶ ּלָ ְפְטָרה ּכַ ּנִ ֵביִתי, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ׁשֶ ָהְיָתה ּבְ דֹוָלה ׁשֶ ָרה ַהּגְ ים ַהּצָ הֹוַדְעּתִ

ָצִריְך  ַוֲאִני  ַאְלָמן,  ִני  ּבְ ָאר  ְוִנׁשְ ים  ַהַחּיִ ְצרֹור  ּבִ ְצרּוָרה  ָמָתּה  ִנׁשְ ֵהא  ּתְ ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ְצִבי  ִוד  ּדָ

י  ִלּבִ ּבְ ֶ עֹוָלם, ְוָכל ַמה ּשׁ י ָידּוַע ָלֶכם ּבָ ּלִ יבּות ׁשֶ ַעל מּום, ְוַהֲחׁשִ יאֹו ֵמָחָדׁש, ְוהּוא ּבַ ְלַהּשִׂ
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ָחֵננּו ְלַמַען  ּיְ ָכל ֵעת, ַעד ׁשֶ לּויֹות ּבְ י ֶאל ה' ֵעיִני ּתְ ְלּתִ ר ְלָבֵאר ּבִ ָדִדים ִאי ֶאְפׁשָ ל ַהּצְ ִמּכָ

ּכֹל,  ִני ּבַ ַרְך ְיַנֵחם ֶאת ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ם. ַהּשׁ מֹו, ְוַגם הֹוָצאֹות ָחְלָיּה ּוְקבּוָרָתּה עֹוֶלה ְלַסְך ְמֻסּיָ ׁשְ

ע. ׁשַ ָאנּו ְצִריִכין ְלִהּוָ ֶ ָכל ַמה ּשׁ יֵענּו ְמֵהָרה ּבְ ְויֹוׁשִ

דּוַע ָלֶכם,  ּיָ נּו, ּכַ ּלָ ְדָרׁש ׁשֶ ית ַהּמִ ּקּון ַהּבֵ בֹות אֹודֹות ּתִ י ֻמְכָרח ַלֲחׁשֹב ַמֲחׁשָ ְעּתִ ִהּנֵה ּדַ
ד, ַעל  ַסח אֹו ַאֲחָריו ִמּיָ לַֹח קֶֹדם ּפֶ ם לֹא ָנְתנּו ְמאּוָמה, ְוִהְבִטיחּו ִלׁשְ ְתֶכם ֻרּבָ ּוִבְקִהּלַ

ָבר  ב ּכְ ִהְתַנּדֵ ֶ ל ֶאָחד ַמה ּשׁ ָכל ּכָֹחם ִלְגּבֹות ֵאֶצל ּכָ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ַרְך ִיְראּו ְלִהׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ן ְלַמַען ַהּשׁ ּכֵ

י ֵאיֶזה  ַסח, ּכִ ֶכף ַאַחר ּפֶ יַע ְלָיִדי ּתֵ ּגִ ּיַ ֹאֶפן ׁשֶ ד ּבְ ְלחּו ִמּיָ ה, ְוִיׁשְ ב ַעּתָ ִריְך ְלִהְתַנּדֵ ּצָ ֶ אֹו ַמה ּשׁ

ָיִדי  "ל, ּוָמעֹות ֵאין ּבְ ּנַ ג ּכַ ּקּון ַהּגַ ַסח ֲאִני ֻמְכָרח ִלְנסַֹע ְלאּוַמאן ֲעבּור ּתִ ָיִמים ָסמּוְך ַאַחר ּפֶ

ֶזה, ֵהן ַמה  ַהְבָטָחָתם. ָנא ְמֹאד ְלָזֵרז ּבָ יַע ֵמֶהם ּכְ ּגִ ּיַ עֹות, ׁשֶ ה ַעל ַהּמָ י ִאם ְמַעט, ַוֲאִני ְמַצּפֶ ּכִ

לֹוֵמנּו  י ׁשְ ָאר ַאְנׁשֵ ְ ֶהם ֵהן ִמּשׁ ּלָ ֶ ְדָרׁש, ֵהן ִמּשׁ ית ַהּמִ לַֹח ֲעבּוֵריֶהן ֲעבּור ַהּבֵ ִריִכין ִלׁשְ ּצְ ֶ ּשׁ

ח. ּבָ ִריז ֲהֵרי ֶזה ְמׁשֻ ר ִיְפנּו, ְוָכל ַהּזָ ָכל ֲאׁשֶ ִרים ְנִדיֵבי ַעם ה', ְיָבְרֵכם ה' ְוַיְצִליֵחם ּבְ ׁשֵ ַהּכְ

י  יְסָך ַרּבִ ֵבית ּגִ דֹוָלה ּבְ ה ְקָטָטה ּגְ ֲעׂשָ ּנַ יָך, ׁשֶ ָלח ֵאֶליָך הֹוַדְעּתִ ׁשְ ִבי ַהּנִ סֹוף ִמְכּתָ ְוִהּנֵה ּבְ
ם  ְך ָיְצָאה ּגַ יתֹו ְלֵבית ָהַרב ְוַאַחר ּכָ ְחֶיה, ָיְצָאה ִמּבֵ ָך ּתִ ְחֶיה, ְוִאּמְ ּיִ רּוְך ׁשֶ ְמָחה ּבָ ׂשִ

נּו  ּלָ ׁשֶ ֶנֶפׁש  ְוָהָעְגַמת  ַער  ַהּצַ ְוֹגֶדל  ָיִאיר,  ֵנרֹו  ָהַרב,  ְלֵבית  ְעָלּה  ּבַ ית  ִמּבֵ ְחֶיה,  ּתִ ֲאחֹוְתָך 

ָלֵאל,  ה  ִהּלָ ּתְ ָבֵרינּו,  ּדְ ְוִרּבּוֵיי  ִויִגיעֹות  ְטָרחֹות  ַאֲחֵרי  ֵעת,  ּכָ ֵער.  ְלׁשַ ֵאין  ה  ִמּזֶ ָלנּו  ָהָיה  ׁשֶ

ת ַצו ֶהָעַבר, ַאְך  ָרׁשַ יֹום ה' ּפָ ְחֶיה, ּבְ ְחֶיה, ַוֲאחֹוְתָך ִרְבָקה ִמְרָים ּתִ ָך ּתִ ָחְזרּו ְלֵביָתם ִאּמְ

ֵלמּות, ְוַגם ַמה  ׁשְ לֹום ּבִ רּוְך, ֵנרֹו ָיִאיר, ֵאין ָלֶהם ׁשָ ְמָחה ּבָ י ׂשִ ְחֶיה, ִעם ֲחָתָנּה ַרּבִ ָך ּתִ ִאּמְ

ְלֶאֶרץ  ה  ַהּזֶ ִיץ  ּקַ ּבַ ע  ּסַ ּתִ ְחֶיה,  ּתִ ָך  ִאּמְ ׁשֶ ְסָמְך  ַעל  ָהָיה  ַהּכֹל  ְלֵביָתּה  ֲחזֹר  ּתַ ׁשֶ ַעְלנּו  ּפָ ֶ ּשׁ

י,  ְעּתִ ן ּדַ ֶזה, ַעל ּכֵ ָך ּבָ י ִעּמְ ְרּתִ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ָכל ָהִעְנָיִנים, ּכַ דֹוָלה ְלָפָניו ּבְ ָרֵאל, ְוֶזה טֹוָבה ּגְ ִיׂשְ

ָסמּוְך ְלֹפה,  ַסח ּבְ בֹוא ַאַחר ּפֶ ּתָ ֶרת ַהּקֹוֶדֶמת, ׁשֶ ִאּגֶ י ְלָך ּבָ ַתְבּתִ ּכָ ָבַרי ׁשֶ ם ּדְ ְרֶאה ְלַקּיֵ ּתִ ׁשֶ

בֹוא  ַסח ּתָ ד ַאַחר ּפֶ ְהֶיה ֻמְפֶנה ָלבֹוא ִמּיַ ה ְטָעִמים; ְוִאם לֹא ּתִ ּמָ ְוָיֶפה ְלָך ִמּכַ ְוֶזה טֹוב 

ם  ׁשָ אֹוִתי  ְמָצא  ּתִ ׁשֶ ְוָקרֹוב  ְלאּוַמאן,  ה  ִחּלָ ּתְ בֹוא  ּתָ ָתם  ַהּסְ ּוִמין  ְך,  ּכָ ַאַחר  ָיִמים  ֵאיֶזה 

דֹוׁש  ה ַעל ִצּיּון ַהּקָ ָ ֻדּשׁ ֵדה ַהּקְ ׂשְ ֳאָהִבים ַיַחד ֵאיֶזה ָיִמים, ְוֵנֵצא ַיַחד ָלׂשּוַח ּבִ ָסה ּבָ ְוִנְתַעּלְ

ה ָלֶזה  ה ִמּזֶ דֹוׁשָ ה ַהּקְ ֻקּדָ ִאיר ַהּנְ יֵנינּו, אּוַלי ּתָ יַח ּבֵ ְוָנׂשִ ר  ם, ְוַגם ְנַדּבֵ יָחֵתנּו ׁשָ ּוְלָפֵרׁש ׂשִ

דֹולֹות,  ה ִמְצוֹות ּגְ ּמָ ֶזה ּכַ ה ּבָ ְחֶיה, ְוַתֲעׂשֶ ָך ּתִ ד ֶאת ִאּמְ ע ִלְבֶרְסֶלב ְלַכּבֵ ּסַ ם ּתִ ָ ְוכּו', ּוִמּשׁ

א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. בּועֹות ַהּבָ ב ּפֹה ַעד ַאַחר ׁשָ ְתַעּכֵ ָתם ּתִ ַעְצְמָך, ּוִמן ַהּסְ ִבין ּבְ ר ּתָ ֲאׁשֶ ּכַ
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ית ָאִביו ִעם  ה ִמּבֵ ִחּלָ ֵצא ּתְ ּיֵ ָך ַמה ּטֹוב, ּוִבְלַבד ׁשֶ יֶלי ָיבֹוא ִעּמְ י ַאּבֶ ם ְיִדיֵדנּו ַרּבִ ְוִאם ּגַ
ע  ר ִיּסַ ֶמעְדֶוודּוְבֶקא, ְוֶאְפׁשָ י ִעּמֹו ּבְ ְרּתִ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ְלָחנֹו, ּכַ ְחֶיה, ָלזּון ַעל ׁשֻ זּוָגתֹו ּתִ

אּוַמאן ֵאיֶזה  ם הּוא רֹוֶצה ְלִהְתַמֲהֵמּהַ ּבְ י ּגַ ְחֶיה, ּכִ ּיִ י ַאְבָרָהם ֵליּב ׁשֶ ִני ַרּבִ ם ֲחַתן ּבְ ָך ּגַ ִעּמְ

ר  ׁשָ ְוַהּיָ ָהֱאֶמת  ֶדֶרְך  ּבְ ַוֲחֶבְרָך  יֹוִליְך אֹוְתָך  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ בּועֹות,  ׁשָ ִפיָרה קֶֹדם  ַהּסְ ְיֵמי 

י ֵאין ָלנּו  ֱאֶמת, ּכִ ְרצֹונֹו ַהּטֹוב ּבֶ ה ְלַהְתִחיל ִלְהיֹות ּכִ ה ֵמַעּתָ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ְרצֹונֹו ַהּטֹוב, ּבְ ּכִ

י ִאם ְזכּות ְוכַֹח ְוִדְבֵרי  ַרֲחָמיו ּכִ א ּבְ ֵצל ְלַהּבָ ָעְברּו ָעֵלינּו ּוְלִהּנָ רֹות ׁשֶ ׁשּום ֶנָחָמה ַעל ַהּצָ

ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  ְוַהּנֹוָרא,  דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ְוַרּבֵ ל ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ יָחתֹו  ְוׂשִ ּתֹוָרתֹו 

ּוְלָכל  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲחָלָציו  יֹוְצֵאי  ּוְלָכל  ְוָלנּו  ְלָך  ַיֲעֹמד  ְזכּותֹו  דֹוׁש  ַהּקָ ְזֶקְנָך  הּוא  ִלְבָרָכה, 

ינּו ְוכּו'. ֲעׂשֵ לֹוֵמנּו, ֶזה ְיַנֲחֵמנּו ִמּמַ י ׁשְ ַאְנׁשֵ

ן ָלֶכם ְוָלנּו  ַרְך ִיּתֵ ם ִיְתּבָ ֵ ַסח, ְוַהּשׁ ֵעת קֶֹדם ּפֶ ר, ַאְך ָטִריְדָנא טּוָבא ּכָ ה ְלַדּבֵ ְוֵיׁש ַהְרּבֵ
הּו,  ֶ ַמּשׁ יטּות, ּוִבְפָרט ֵמִחּמּוץ ַהּמַֹח ּבְ ְפׁשִ הּו ָחֵמץ ּבִ ֶ ּשׁ ר, ְוִנְהֶיה ִנְזָהִרים ִמּמַ ׁשֵ ַסח ּכָ ּפֶ

בֹות  ַמֲחׁשָ ִמיֵני  ל  ּוִמּכָ ֵמִהְרהּוִרים  ּמַֹח  ּבַ ׁשֶ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ֶאת  ֹמר  ִנׁשְ ה;  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ר  ִעּקַ הּו  ּזֶ ׁשֶ

ִמּדֹוָתיו  ַאַחר  לֹום,  ְוׁשָ ְלַהְרֵהר, ַחס  ִלְבִלי  ב  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ַעְקִמיִמּיּות  ט  ֵ ּוְלַפּשׁ לֹות  ּוְמֻבְלּבָ ָרעֹות 

ְוָלׁשּוב ֶאל ה'  ַהּכֹל ְלטֹוָבתֹו,  ל ָהָאָדם  ׁשֶ ֹאָרעֹות  ַהּמְ ל  ּכָ ׁשֶ ּוְלַהֲאִמין  ֵליַדע  ַרְך, ַרק  ִיְתּבָ

דֹוׁש  ַסח ַהּקָ ַחג ַהּפֶ יׂש ּבְ ֹמַח ְוָלִגיל ְוָלׂשִ ה ִלׂשְ ה ִלְסלַֹח. ְוִנְזּכֶ י ַיְרּבֶ ַעם ְוֶאל ֱאלֵֹקינּו ּכִ ָכל ּפַ ּבְ

ִאּלּו הּוא ָיָצא  ב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ּכְ ָכל ּדֹור ָודֹור ַחּיָ י ּבְ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ּכִ ה, ַהּבָ ַהּזֶ

ֶחְלקֹו  ִכינּו ִלְהיֹות ּבְ ּזָ ה, ׁשֶ ּדֹור ַהּזֶ נּו ּבַ ה ִעּמָ ר ָעׂשָ י ה', ֲאׁשֶ דֹוִלים ַמֲעׂשֵ י ּגְ ְצַרִים ְוכּו', ּכִ ִמּמִ

ה  ַאּתָ ׁשֶ ה',  רּוְך  ּבָ ה  ַאּתָ ְפָרט  ּבִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָעָליו  ד  ְלִהְתַנּגֵ ִלְבִלי  דֹוׁש  ַהּקָ

ה ָלנּו  ּלָ ּגִ נּו, ׁשֶ ה ִעּמָ ָעׂשָ ֱאָמִנים ׁשֶ ּכַֹח ֲחָסָדיו ַהּנֶ ׁשְ דֹוׁש.ָחִליָלה ָלנּו ִמּלִ ִמּיֹוְצֵאי ֲחָלָציו ַהּקָ

ֶזה.  ּלּות ֱאלֹקּותֹו ּכָ ּלּות ַהּתֹוָרה, ִהְתּגַ ה, ִהְתּגַ ֵאּלֶ ה, ֵעצֹות ֲעֻמּקֹות ְוִנְפָלאֹות ּכָ ֵאּלֶ ֲהָלכֹות ּכָ

ב  ּה ְמֻחּיָ ִלּבֵ ֵער ּבְ ְמׁשַ פּום ַמה ּדִ ל ַחד ּכְ ר, ּכָ ָמָרְך, ָמה ֹאַמר, ָמה ֲאַדּבֵ א ּדְ בּוְרּתָ ּפּוק ָחֵזי ּגְ

ִלּבֹו  ְמָחה ּבְ יְך ׂשִ י יֹוַדַעת ְמֹאד, ּוְלַהְמׁשִ יָך, ְוַנְפׁשִ לֹוַמר: נֹוָראֹות ִנְפֵלאִתי, ִנְפָלִאים ַמֲעׂשֶ

ְצָוה  ּמִ ׁשֶ ֶפַסח,  ּבְ ּוִבְפָרט  ֶזה,  ּבָ נּו  ִעּמָ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ְפָלאֹות  ְוַהּנִ ַהֲחָסִדים  ּגֶֹדל  ַעל  יֹום  ָכל  ּבְ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ "ל. ַהּשׁ ּנַ ָכל ּדֹור ָודֹור ּכַ ה ּבְ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ר ַמה ּשׁ ָהִעּקָ יִציַאת ִמְצַרִים, ׁשֶ ר ּבִ ְלַהְרּבֹות ְלַסּפֵ

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ ָכל ִנְפְלאֹוָתיו ְוכּו', ָנִגיָלה ְוִנׂשְ יחֹו ּבְ ם ׂשִ נּו ְלַקּיֵ ְיַזּכֵ
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ב  ָבר ָיָצא ֵמֶהם ִמְכּתָ ה ִלְתׁשּוַבְתֶכם ַקל ְמֵהָרה, ְוַגם ִאם ּכְ ֱאֶמת ָלֶנַצח, ּוְמַצּפֶ ְבֵרי אֹוַהְבֶכם ּבֶ ּדִ

ִעְנַין ְנִסיָעִתי  ִבי ֶזה, ְלַמַען ֵאַדע ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבְ ְזִריזּות ַעל ִמְכּתָ יֵבִני ּבִ ִעם ָמעֹות, ְיָזְרזּו ַלֲהׁשִ

נּו, ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ּלָ ְדָרׁש ׁשֶ ית ַהּמִ ִתּקּון ַהּבֵ ם, ַלֲעסֹק ּבְ ֵ ַסח, ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ְלאּוַמאן ַאַחר ּפֶ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ִעיִמים, ְלָכל ֶאָחד ְלִפי ַמֲעָלתֹו ָהָרָמה,  ֱאָהִבים ְוַהּנְ לֹוֵמנּו ַהּנֶ י ׁשְ לֹום ַרב ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
ער ֵנרֹו ָיִאיר, ִעם  ִגיד ְוכּו', מֹוֵרנּו ָהַרב ּדֹב ּבֶ ִתיק ַהּנָ יׁש ַהּוָ ׁשִ ּוִבְפָרט ִליִדיִדי ַהּיָ

ָכבֹוד. ְוִליִדיִדי  רּום ּבְ ָניו ְויֹוְצֵאי ֲחָלָציו ַהְיָקִרים ְלָכל ֶאָחד ְלִפי ַמֲעָלתֹו; ַקְרָנם ּתָ לֹום ּבָ ׁשְ

ֲחָלָציו  ְויֹוְצֵאי  ָניו  ּבָ לֹום  ׁשְ ָיִאיר, ִעם  ֵנרֹו  ִהיְרׁש  ְצִבי  ִתיק, מֹוֵרנּו ָהַרב  ַהּוָ ִגיד  ַהּנָ ִני,  ָהַרּבָ

לֹום זּוָגתֹו  ְפַרט ִלְבנֹו ר' ְיִחיֵאל ֵנרֹו ָיִאיר, ִעם ׁשְ ְחיּו, ּבִ ּיִ ַהְיָקִרים ְלָכל ֶאָחד ְלִפי ַמֲעָלתֹו ׁשֶ

ְולֹא  ָלֵאל,  ה  ִהּלָ ּתְ ִנְגְמָרה,  ָבר  ּכְ ׁשֶ ְדעּו,  ּתֵ ּתֹוָרה  ֶפר  ַהּסֵ ְואֹודֹות  ְחיּו.  ּיִ ׁשֶ ֲחָלָציו  ְויֹוְצֵאי 

ָחָדׁש,  ל  רּוּבָ ה  ָ ּשׁ ׁשִ ַסְך  לֹו  יַע  ַמּגִ ֶזה  ְוַעל  ְלָכְתָבם,  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ַעּמּוִדים  ים  לֹשִׁ ׁשְ ַרק  ָאר  ִנׁשְ

ל ָחָדׁש,  ָעה רּוּבָ ים ְוַאְרּבָ ִ בֹודֹו ַרק ֲחִמּשׁ ֲעַלת ּכְ י ִמּמַ ְלּתִ י ֲאִני ִקּבַ ַאר ֵאֶצל ַמֲעָלתֹו, ּכִ ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ַעד ֵנרֹות,  ל ָחָדׁש ּבְ ֲעָלתֹו ֶאָחד רּוּבָ יַע ִמּמַ . עֹוד ַמּגִ יּהַ ַעל ַמּגִ ל ָחָדׁש ְלַהּבַ ה רּוּבָ ָ חּוץ ֲחִמּשׁ

"ל,  ַהּנַ ָחָדׁש  ל  רּוּבָ ה  ָ ּשׁ ִ ַהּשׁ ֵאּלּו  ַעל  ם  ּגַ ִתיָבה.  ַהּכְ ַכר  ׂשְ חּוץ  ה,  ַהּזֶ ֹחֶרף  ּבַ לֹו  י  ַתּתִ ּנָ ׁשֶ

ל ָחָדׁש,  ֵני רּוּבָ ּנּו ׁשְ יַע ִלי ִמּמֶ ן ַמּגִ ל ָחָדׁש, ַעל ּכֵ ַסח ֶאָחד רּוּבָ י ְלַהְלוֹות לֹו ַעל ּפֶ ֻהְכַרְחּתִ

ם, ִלְגֹמר  ֵ ִיְרֶצה ַהּשׁ ר ָיבֹוא ְלֵביתֹו, ִאם  ֲאׁשֶ ּכַ ַעְצמֹו  ּבְ ן ְלַהּסֹוֵפר  ִיּתֵ ל ָחָדׁש  ה רּוּבָ ָ ַוֲחִמּשׁ

ד  לַֹח ִלי ִמּיָ ן ִיְרֶאה ַמֲעָלתֹו ִלׁשְ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ַעל ּכֵ ִיץ, ַהּבָ ת ַהּקַ ְתִחּלַ ֶפר ּתֹוָרה ּבִ ַהּסֵ

ד,  ְלֵחם ִלי ִמּיָ ְחֶיה, ְוהּוא ִיׁשְ ּיִ ער ׁשֶ י ַאְבָרָהם ּבֶ "ל ְוִיְמְסֵרם ְלַיד ַרּבִ ל ָחָדׁש ַהּנַ ֵני רּוּבָ ְך ׁשְ ַהּסַ

פּול ִמן  ָכרֹו ִיְהֶיה ּכָ ַסח ַמה ּטֹוב, ּוׂשְ לַֹח ִלי ִנְדָבתֹו ַהּטֹוָבה ַעל ּפֶ ְוִאם ִיְרֶצה ְלהֹוִסיף ִלׁשְ

ֲעֹמד  ֶפר ּתֹוָרה, ְוִצְדָקתֹו ּתַ ֵחת ֵמַהּסֵ ד, ְוִאם ִיְרֶצה ה', ַנַחת ִיּנָ ָבַרי ִמּיָ ם ּדְ ַמִים. ָנא ְלַקּיֵ ָ ַהּשׁ

ל  י ַאְבָרָהם ֵליּב ֵנרֹו ָיִאיר, ִעם ּכָ ֶרץ, ֵנרֹו ָיִאיר, ּוְלַרּבִ י ּפֶ ִתיק ַרּבִ ִני ַהּוָ לֹום ִלְמֻחּתָ ָלַעד. ְוׁשָ

ִגיד,  ִתיק ַהּנָ לֹום ַרב ִליִדיִדי ַהּוָ ְחֶיה. ְוׁשָ ּיִ ְחֶיה, ְוַלֲחָתנֹו ׁשֶ תֹו ּתִ ְחיּו, ְוֶנְכּדָ ּיִ יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ

ּבּור  ְחיּו ֵמָהָראּוי ְלַיֵחד ַהּדִ ּיִ ֵני ֵביתֹו, ׁשֶ י ְצִבי, ֵנרֹו ָיִאיר, ּוְלָכל ּבְ ן ַרּבִ מֹוֵרנּו ָהַרב ַיֲעקֹב ּבֶ

ם  ֵ ְוַהּשׁ ְוַגם ֵאַלי ַעל יֹום טֹוב,  לֹויז  לַֹח ַעל ַהּקְ ְוִיְרֶאה ִלׁשְ ים.  ַנאי ַמְסּכִ ֵאָליו, ַאְך ֵאין ַהּפְ

ן ְיִהי ָרצֹון. ִכְפַלִים, ָאֵמן ּכֵ ְרָכתֹו ּבְ ַרְך ַיְמִציא לֹו ּבִ ִיְתּבָ

ֵביְתָך,  ּוְבֵני  ָך  ְוִאּמְ ָאִביָך  ָיִאיר.  ֵנרֹו  ד  ְמַלּמֵ ה  ֹמשֶׁ ָהַרב  מֹוֵרנּו  ִני  ָהַרּבָ ִליִדיִדי  לֹום  ְוׁשָ
ה עֹוֵסק  אי ַאּתָ ַוּדַ ּבְ לֹום. ֻמְבְטַחִני, ׁשֶ ים ׁשָ לֹום ּופֹוְרׂשִ ים ְוׁשָ ַחּיִ ה ָלֵאל, ּבְ ִהּלָ ּתְ

ֶכם ֵאיֶזה ָמעֹות  ָבר ָיָצא ֵמִאּתְ ָתם ּכְ ָכל ּכֲֹחָך ְלטֹוָבִתי, ַאְך ִלְזרּוֵזי ְיֵתיָרא ָקאִמיָנא. ִמן ַהּסְ ּבְ
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י  ָלל, ּכִ ֶזה ּכְ ל ּבָ ְתַעּצֵ ן ַאל ּתִ לּות, ַעל ּכֵ ּדְ ּתַ אי ֵיׁש ָוֵיׁש ֲעַדִין ִלְגּבֹות ַעל ְיֵדי ִהׁשְ ַוּדַ ֵאַלי, ַאְך ּבְ

ְמחּו  יַע ְמֵהָרה, ְוָיִגילּו ְוִיׂשְ ַרְך ְיַרֵחם ְויֹוׁשִ ם ִיְתּבָ ֵ "ל. ַהּשׁ ּנַ ה ּכַ ְפָרט ַעּתָ ָעה ְצִריָכה ְלָכְך, ּבִ ָ ַהּשׁ

ר, ֲהֵרי ֶזה  ה ְלַסּפֵ ְרּבֶ ִהּלֹות ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו ְוכּו', ְוָכל ַהּמַ רּו ּתְ דֹוׁש ִויַסּפְ ְמַחת ֶהָחג ַהּקָ ׂשִ ּבְ

ֲחָסִדים. ח ּבַ ּבָ ְמׁשֻ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוֹאַמר ׁשָ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

תנד

ֶרְסֶלב. ַרְך, יֹום ב' י"ב ִניָסן תר"ד ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחיּו. ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ְחֶיה, ִעם ּכָ ּיִ ִתיק ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ַהּוָ לֹום ִלְבִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ ׁשָ

ִעם  ְלֵביִתי  ֶזה  ָתב  ּכְ א מֹוֵסר  ּבָ ְוָכֵעת  בֹו.  ְלִמְכּתָ ְמֹאד  ה  ּוְמַצּפֶ ָהִייִתי עֹוֵמד  ה  ַעּתָ ַעד 
ַעְצְמָך  ַרְזּתָ  ּזֵ ֶ ּשׁ ַמה  ּוִבְפָרט  ָלֶכם  ֵחן  ׁשּוַאת  ּתְ ְלֶפַסח.  ֶפן  ֵיין-ּגֶ ְוִעם  ַהּטֹוב  בֹו  ִמְכּתָ

ל  ה ְלַקּבֵ ֵלָמה ֵמֵאת ה', ְוִתְזּכֶ ָך ׁשְ ְרּתְ ּכֻ ָעְלָך ּוְתִהי ַמׂשְ ם ה' ּפָ ּלֵ לַֹח ַעל ְיֵדי ִציר ְמֻיָחד. ְיׁשַ ִלׁשְ

ּכַֹח ְלַגְמֵרי ַמה  יל ַעְצְמָך ִלׁשְ ה ְלַהְרּגִ ׁש ֵמַעּתָ ה ּוְבָטֳהָרה, ּוְלִהְתַחּדֵ ָ ְקֻדּשׁ דֹוׁש ּבִ ַסח ַהּקָ ַהּפֶ

ַיד ָהָאָדם ְלַהּטֹוָתּה  ָבה ּבְ ֲחׁשָ ָלל. ְוַהּמַ ֵאינֹו יֹוֵדַע ּכְ ה, ַרק ַלֲעׂשֹות ַעְצמֹו ּכְ ָעַבר ַעד ֵהּנָ ֶ ּשׁ

ב  ׁשֵ בֹות ָרעֹות ּבְ ֲחׁשָ ָיְדָך ִלְגנֹב ַעְצמֹו ִמּמַ ָבה ּבְ ֲחׁשָ ָכל עֹז ְלַהֲחִזיק ַהּמַ ק ּבְ ְרצֹונֹו, ְוִתְתַחּזֵ ּכִ

ת ָקֶנה" ִלְגעֹר  ַער ַחּיַ ם "ּגְ ִרים, ְיַקּיֵ ּבְ י ֵכן ֵהם ִמְתּגַ לֹום ַאף ַעל ּפִ ה. ְוִאם ַחס ְוׁשָ ֲעׂשֶ ְוַאל ּתַ

לֹום,  ֶהם ַחס ְוׁשָ ְבּתֹו ּבָ ִנים לֹא ַיְחִמיץ ֶאת ַמֲחׁשַ ל ּפָ ַעל ּכָ ֹמר ֵמָחֵמץ, ׁשֶ ר ִלׁשְ ֶהם. ְוָהִעּקָ ּבָ

ֲחצְֹצרֹות )ִסיָמן ה'(. ַהּתֹוָרה ּבַ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ֶהָחֵמץ  ְלַבֵער  עֹוְסִקים  תֹוָכם  ּבְ ַוֲאַנְחנּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ׁשֶ ַהּזֹאת  ֵעת  ּבָ ה  ַעּתָ ּוִבְפָרט 
מֹו ֵכן ָאנּו ְצִריִכים יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְלַבֵער ִחּמּוץ  ָכל ּכֵֹחנּו, ּכְ ֵמְרׁשּוֵתנּו ּוְגבּוֵלנּו ּבְ

ִסְטָרא  ָעְבִדין ַמּצּוָתא ּבְ ה ּדְ ִחיַנת ַמּצָ ֵהם ּבְ יֵקי ֱאֶמת ׁשֶ ּדִ כַֹח ַהּצַ בּוֵלנּו ּבְ הּו ִמּגְ ֶ ַמּשׁ ַהּמַֹח ּבְ

ַעְקִמיִמּיּות  ט  ֵ ְלַפּשׁ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָנא  ּכָ ְלִמׁשְ ִיְתָקְרבּו  ָלא  ּדְ ַאְחָרא 

ל ֶזה.  ֹמַע ּכָ ִכינּו ִלׁשְ ּזָ ֵרינּו ׁשֶ ית ְוכּו'. ַאׁשְ ְמָחה ֲאִמּתִ רּות ֵלב ּוְלׂשִ ה ְלַיׁשְ ְזּכֶ ּנִ ְלָבֵבנּו ַעד ׁשֶ ּבִ ׁשֶ

ם  ה ְלַקּיֵ ְזּכֶ ּנִ ִמיד ֶאל ה' ְוכּו' ׁשֶ ִעים. ֵעיַני ּתָ ה ַמה ּטֹוב ּוַמה ּנָ ם ִמּזֶ ִכינּו ְלַקּיֵ ּזָ ְמַעט ׁשֶ ּוְמַעט ּדִ

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ ל ֶזה. ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ֵלמּות ּכָ ׁשְ ּבִ
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ֶזה  ּבָ ם  ְמַקּיֵ ַוֲאִני  ִלּבֹו,  ּבְ ִנְכָנִסים  ָבַרי  ּדְ י  ּכִ ְראֹוִתי  ּבִ ְמֹאד  י  ַנְפׁשִ ֶהֱחָיה  בֹו  ִמְכּתָ ְוִהּנֵה 
ְחֶיה ִיְהֶיה,  ּיִ ִוד ְצִבי ׁשֶ י ּדָ ְנָך הּוא ֶנְכּדִ ּבִ ן ׁשֶ ם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניָך". ִמי ִיּתֵ "ְוהֹוַדְעּתָ

ַחל נֹוֵבַע ְמקֹור  ים ַהּנֹוְבִעים ֵמַהּנַ ְבֵרי ֱאלִֹקים ַחּיִ ל ּדִ ֹמַע ּוְלַקּבֵ ן ָרִגיל ָלבֹוא ֵאֵלינּו ִלׁשְ ם ּכֵ ּגַ

א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ַמה ּטֹוב,  ַסח ַהּבָ ל ּפֶ בֹוא ַעל ָיִמים ָהַאֲחרֹוִנים ׁשֶ ּיָ ר ׁשֶ ָחְכָמה. ִאם ֶאְפׁשָ

ִנְמֶנה  הּוא  ם  ּגַ ְוִיְהֶיה  ָהַאֲחרֹוִנים  ֶהָחג  ְיֵמי  ַעל  אֹוְרִחים  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ָקרֹוב  ָמע  ׁשְ ַהּנִ ִפי  ּכְ י  ּכִ

ֱאלַֹקי,  ה'  ה  ַאּתָ יָת  ָעׂשִ "ַרּבֹות  ִנְפְלאֹוָתיו.  ָכל  ּבְ ְוָלׂשּוַח  ר  ְלַדּבֵ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ן  ִיּתֵ ִמי  ֶהם,  ִעּמָ

ָראּוי ָלנּו ְלָכל ֶאָחד,  עהִרין ׁשֶ י ִלְטׁשֶ ַתְבּתִ בֹוֶתיָך ֵאֵלינּו" ְוכּו'. ֶאְתמֹול ּכָ ִנְפְלאֹוֶתיָך ּוַמְחׁשְ

פּום  ֶזה. ְוָכל ַחד ּכְ ה ְלאֹור ּכָ ּדֹור ַהּזֶ ִכינּו ּבַ ּזָ ֶ ָבר ֵריק הּוא ַמה ּשׁ י לֹא ּדָ ן ֶאל ִלּבֹו ְוָיִבין ּכִ ּתֵ ּיִ ׁשֶ

י  יָך ְוַנְפׁשִ ּה, ָראּוי לֹו לֹוַמר ְלַעְצמֹו: "נֹוָראֹות ִנְפֵלאִתי, ִנְפָלִאים ַמֲעׂשֶ ִלּבֵ ֵער ּבְ ְמׁשַ ַמה ּדִ

עהִרין. ַעל  ֶרת ָהָרצּוף ּפֹה ִלְטׁשֶ י ִלְכּתֹב ִאּגֶ יַע, ְוַגם ֻהְכַרְחּתִ ְנָחה ִהּגִ יֹוַדַעת ְמֹאד". ּוְזַמן ַהּמִ

א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. דֹוׁש ַהּבָ ְמַחת ֶהָחג ַהּקָ ר ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר ְוֶיֱעַרב ָלֶכם ׂשִ ן ִאי ֶאְפׁשָ ּכֵ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

י  ּפִ ַז"ל. ַאף ַעל  ֶנֶכד ֲאְדמֹו"ר  ַנְחָמן  ּוִבְפָרט ְלר'  ה,  ַרּבָ ַאֲהָבה  ּבְ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ְלָכל  לֹום  ְוׁשָ

ה ִלְראֹותֹו  י ַוֲאִני ְמַחּכֶ ִלּבִ קּוָעה ּבְ י ֵכן ַאֲהָבתֹו ּתְ ּנּו, ַאף ַעל ּפִ לֹום ִמּמֶ ת ׁשָ ִריׂשַ ֵאין ִלי ֲאִפּלּו ּפְ ׁשֶ

ָקרֹוב, ְוהּוא ְלטֹוָבתֹו. ּפֹה ּבְ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

ַרְך  ַלח. ה' ִיְתּבָ ָ ּשׁ ֶפן ׁשֶ ִין ּגֶ ׁשּוַאת ֵחן ַעל ַהּיַ ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ַיֲעקֹב חרמ"ח ּתְ לֹום ִליִדיִדי ָהַרּבָ ְוׁשָ

ן ְיִהי ָרצֹון. ֱאֶמת ָאֵמן ּכֵ יׁשּוָעתֹו ּבֶ ֹמַח ּבִ ה ְוִלׂשְ ל ְיׁשּוָעה ּוְגֻאּלָ ע ּכֹוסֹות ׁשֶ ה ֶאְתֶכם ְלַאְרּבַ ְיַזּכֶ

תנה

ֶרְסֶלב. ָרֵאל תר"ד ּבְ ֵני ִיׂשְ ר ּבְ ים ח"י ְלִמְסּפַ ם, יֹום ב' ְקדֹוׁשִ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו  ִתיק ָהַרּבָ ִני ֲחִביִבי ַהּוָ ץ ֶאת ְלָבְבָך ֲאהּוִבי ּבְ ק ִויַאּמֵ ַהּנֹוֵתן עֹז ְוַתֲעצּומֹות ָלָעם ְיַחּזֵ

ִוד  י ּדָ ְפָלא ַרּבִ י ַהּמֻ ְחיּו. ּוִבְפָרט ִלְבנֹו ֲחִביִבי ֶנְכּדִ ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ

ְצִבי ֵנרֹו ָיִאיר.

ִני  ְחּתַ ּמַ ה ׂשִ י ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר, ּוִבְתִחּלָ ְבָך ֵמַרּבִ י ִמְכּתָ ְלּתִ ֲחִרית ִקּבַ ת ׁשַ ִפּלַ ַהּיֹום קֶֹדם ּתְ
ה  ִפּלָ ֹוֵמַע ּתְ ם. ַהּשׁ ָך ׁשָ ּפְֹך ַנְפׁשְ דֹוׁש ְוִלׁשְ ִכיָת ִלְהיֹות ַעל ִצּיּון ַהּקָ ּזָ ה ׁשֶ ּמֶ ְדָבֶריָך ּבַ ּבִ
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ע  ׁשַ ה ָצִריְך ְלִהּוָ ַאּתָ ֶ ָכל ַמה ּשׁ יֲעָך ּבְ ְתָך ְוַאְנָחְתָך ְוַיַעְזְרָך ְויֹוׁשִ ִפּלָ ַמע ּתְ ׁשֹוֵמַע ֲאָנָחה ִיׁשְ

ן ְיִהי ָרצֹון. ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה. ָאֵמן ּכֵ

ִבים  ְכּתָ ּמִ ה ּבַ י ַצֲעָקְתָך ַהְרּבֵ ַמְעּתִ ֶפׁש. ּוְכָבר ׁשָ ְדָלה ַצֲעָקְתָך ְמֹאד ַעד ַהּנֶ ְך ּגָ ַאְך ַאַחר ּכָ
ַרְך ְיַרֵחם  ם ִיְתּבָ ֵ ָך ְוכּו', ַהּשׁ ה הֹוַסְפּתָ ְלָפֵרׁש ְמִרירּות ִלּבְ ה, ַאְך ַעּתָ ּמָ ַהּקֹוְדִמים ֶזה ּכַ

ָרָכיו".  ָכל ּדְ יק ה' ּבְ י "ַצּדִ ִבים ְלַהֲאִמין ּכִ י ָאנּו ְמֻחּיָ ִני ֲחִביִבי, ּכִ ה ְלָך ּבְ יַע. ּוָמה ֶאֱעׂשֶ ְויֹוׁשִ

ים  ָבר ִהְקּדִ ב ַרֲחָמָנא ִלְצַלן. ּכְ ה ַהַחּיָ יק ְוַאּתָ ּדִ ה' ַהּצַ ֶ ַעְצמֹו הּוא ַצֲעָקְתָך ַמה ּשׁ ְוִאם ֶזה ּבְ

ְכַלל  ּבִ ה  ַאּתָ ם  ּגַ ׁשֶ ְלָך  ָעֵרב  ֲאִני  ר  ֲאׁשֶ ֵחֶקר  ֵאין  ַעד  ְוִצְדָקתֹו  ַרֲחָמיו  ִרּבּוי  ָלנּו  ְלהֹוִדיַע 

ָסִבין. ְוֵיׁש  ֵקִנים ָסָבא ּדְ ּזְ ּבַ י ֵיׁש ָלנּו ָאב ָזֵקן ׁשֶ ַרְך ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ אי לֹא ַיַעְזְבָך ַהּשׁ ָהַרֲחִמים, ּוְבַוּדַ

ְוֵתַדע  ְנָצִחים.  ּוְלֶנַצח  ַעד  ְלעֹוְלֵמי  ָאֵתי  ּדְ ּוְבָעְלָמא  ין  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ ִלְסֹמְך  ִמי  ַעל  ָלנּו  ָוֵיׁש 

ִרים,  ּוְכׁשֵ דֹוִלים  ּגְ יִקים  ַצּדִ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ַעל  ָעַבר  ָבר  ּכְ ָעֶליָך,  עֹוֵבר  ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ ׁשֶ ְוַתֲאִמין 

ֵני  ּפְ ר ְלָבֲאָרם ַעל  ִאי ֶאְפׁשָ ִעְנָין ֶזה ׁשֶ ּבְ ּיֹות נֹוָראֹות  דֹוׁש ַמֲעׂשִ יו ַהּקָ י ִמּפִ ַמְעּתִ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ּכַ

ִחינֹות,  ּבְ ה  ּמָ ּכַ ֶזה  ּבָ ְוֵיׁש  ה,  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ַעל  ה  ִמּזֶ ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  עֹוְבִרים  ה  ַעּתָ ְוַגם  ֶדה.  ַהּשָׂ

ְבִחיַנת  ֵהם ּבִ ִרירּות ַעל אֹוָתם ׁשֶ ר ַהּמְ ים, ּוֵבינֹוִנים. ְוָהִעּקָ דֹוִלים ּוְקַטּנִ ִעים ּגְ יִקים ּוְרׁשָ ַצּדִ

ִעים ַחס  ְכַלל ְרׁשָ ה ּבִ הּוא, ֵאין ַאּתָ ֵאיְך ׁשֶ ה, ׁשֶ גֹון ֲאַנן ּוְכגֹון ַאּתָ ינֹוִנים ֶנֶגד ָהעֹוָלם, ּכְ ּבֵ

ֶהם ֵיׁש ֲאָלִפים ְוִרְבבֹות ַמְדֵרגֹות  ם ּבָ ּגַ ינֹוִנים ׁשֶ ְכַלל ּבֵ יִקים, ַרק ּבִ ְכַלל ַצּדִ לֹום, ְולֹא ּבִ ְוׁשָ

ר.  ֵער ּוְלַסּפֵ ר ְלׁשַ ָכל יֹום ָויֹום ִאי ֶאְפׁשָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבְ ה ִעם ּכָ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ר. ּוַמה ּשׁ ַעד ֵאין ִמְסּפָ

ֱאֶמת, ְוִאי  ָקם ּבֶ ֵאין ָלֶהם ִמי ְלַחּזְ ְקעּו ַרֲחָמָנא ִלְצַלן ַעל ְיֵדי ֶזה ַעל ְיֵדי ׁשֶ ה ׁשָ ה ְוַכּמָ ְוַכּמָ

ֲחלֶֹקת  רּות ַהּמַ ּבְ ל ִהְתּגַ ל ֶאָחד ְוֶאָחד. ְוֶזה ּכָ ֶזה ִעם ּכָ ה ּבָ ֲעׂשֶ ּנַ ר ְלָבֵאר ְוֵליַדע ַמה ׁשֶ ֶאְפׁשָ

ֲעַדִין ֵהם  ֶהם ְמֹאד ְמֹאד ַעל ׁשֶ ִרים ּבָ י ִמְתּגָ ים, ּכִ דֹוׁשִ מֹו ּוִבְדָרָכיו ַהּקְ ׁשְ ַעל ָהאֹוֲחִזים ּבִ ׁשֶ

מֹו  ַעם ּכְ ָכל ּפַ ִרים ֲעֵליֶהם ּבְ ּבְ ְתּגַ ים ַהּמִ ֶטף ַמִים ַרּבִ ֶ ִעים ָלֵצאת ִמּשׁ ים ּוִמְתַיּגְ חֹוְתִרים ּוְמַקּוִ

יֵון ְמצּוָלה  י ּבִ יפּו ָעַלי ָיַחד" ְוכּו', ְוֵכן "ָטַבְעּתִ ל ַהּיֹום ִהּקִ ִים ּכָ ים פ"ח( "ַסּבּוִני ַכּמַ ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ ׁשֶ

ל  יב ַלה' ּכָ ׁשִ סּוִקים. ּוַמה ּנָ ה ּפְ ַהְרּבֵ ם ס"ט(, ְוֵכן ּבְ י ַמִים" ְוכּו' )ׁשָ אִתי ְבַמֲעַמּקֵ ְוֵאין ָמֳעָמד ּבָ

ם אֹוְתָך  ּגַ ֵהם ְיכֹוִלים ְלַהֲחיֹות  ים ׁשֶ דֹוׁשִ ָבָריו ַהּקְ ּדְ ל  ָזִכינּו ְלַקּבֵ ר  ְגמּולֹוִהי ָעֵלינּו, ֲאׁשֶ ּתַ

ָעְנֵינּו  ּבְ ָאַבְדנּו  ָבר  ּכְ ֶזה  ִעְנָין  ּבְ ָלנּו  ָהָיה  ׁשֶ ְויֹוֵתר. לּוֵלא ה'  יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ ָך  ִמּמְ רּוִעים  ְוַהּגְ

לּוֵלא ה' ֶעְזָרָתה ִלי ְוכּו'.

ׁש ְלָך ֵמַרְעיֹוֶניָך ּוִבְלּבּוֶליָך  ּיֵ חֹוָרה ׁשֶ ָרה ׁשְ ָהָלה ְוַהּמָ ַחד ְוַהּבֶ ִרּבּוי ַהּפַ ִני ֲחִביִבי ׁשֶ ְוֵתַדע ּבְ
תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ְלּבּוִלים ְוָהַרְעיֹוִנים ָרִעים ּכְ לֹום ֶאת ַהּבִ ק ַחס ְוׁשָ ַעְצמֹו ְמַחּזֵ ְוכּו', ֶזה ּבְ

ִסיָמן מ"ט נ"א נ"ב נ"ג נ"ד  ּבְ ְנָיָנא  ּתִ ּוְבִלּקּוֵטי  ִסיָמן ע"ב  ּבְ ּוִבְפָרט  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ְסָפָריו  ּבִ
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ִלְבִלי  ַרק  ֲאֵליֶהם  ָניו  ּפָ ַלֲחזֹר  ְצִריִכין  ֵאין  ׁשֶ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ ֵהיֵטב  ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ ְוכּו'; 

נּו  ִיּתְ ֵהם עֹוְמִדים ְסִביְבָך ְולֹא  ְלָך ׁשֶ ִנְדֶמה  י ֵכן  ּפִ ָלל. ְוִאם ַאף ַעל  ּכְ ל ֲעֵליֶהם  ּכֵ ְלִהְסּתַ

א  ה אֹו ֵעֶסק ַמּשָׂ ִפּלָ ְבֵרי ּתֹוָרה אֹו ּתְ ה ֲחַזק ֶוֱאַמץ לֹוַמר ּדִ י ֵכן ַאּתָ ב רּוֲחָך, ַאף ַעל ּפִ ָהׁשֵ

י ה'  ָלל ּכִ ְפַחד ּכְ יָרא ְוַאל ּתִ ַאל ּתִ ר ׁשֶ ָלל. ְוָהִעּקָ ל ַלֲאחֹוֶריָך ּכְ ּכֵ ְסּתַ ן ְוַכּיֹוֵצא ְוַאל ּתִ ּוַמּתָ

ֶזה ָהעֹוָלם  ּבְ ר ַצר  ׁשֶ ּגֶ ִריִכים ַלֲעבֹר ַעל  ּצְ ׁשֶ ַז"ל  נּו  ְוַרּבֵ ָאַמר ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָך,  ִעּמְ

נּו ַז"ל,  ל ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ דֹול ׁשֶ ר ָהעֹוֶלה ַעל ַהּכֹל הּוא ּכַֹח ּגָ ּלֹא ִיְפַחד. ְוָהִעּקָ ר ׁשֶ ְוָהִעּקָ

יֵמי  ְפָרט ּבִ ּלֹו, ּבִ דֹוׁש ׁשֶ ם ִלְהיֹות ַעל ִצּיּון ַהּקָ ד ָעָליו, ַאף ּגַ ר ָזִכיָת ִלְבִלי ִלְהיֹות ִמְתַנּגֵ ֲאׁשֶ

ֶניָך ְוָכל יֹוְצֵאי ֲחָלֶציָך  ם ּבָ ּגַ ן ׁשֶ ּלֹו. ִמי ִיּתֵ דֹוׁש ׁשֶ ּבּוץ ַהּקָ יו ַהּקִ ָלל ֲאָנׁשָ תֹוְך ּכְ ָנה ּבְ ָ רֹאׁש ַהּשׁ

דֹוׁש ַז"ל.  מֹו ַהּקָ ְקָרא ַעל ׁשְ דֹוׁש ַהּנִ ּבּוץ ַהּקָ ִיְהיּו ִנְמִנין ִעם ַהּקִ

ְלָחן ָערּוְך  יֹום ּוְבִלּמּוד ׁשֻ ִפּלֹות ּבְ ה ּתְ לֹשָׁ ׁשְ ה ְלַבּלֹות ַהּיֹום ּבִ ּמֶ ה ָלֵאל ֵיׁש ְלָך ּבַ ּוְתִהּלָ
ֲאדֹוֵננּו  ִסְפֵרי  ּוִבְפָרט  ַנאי.  ּפְ ְלָך  ִיְהֶיה  ִאם  ים  ְקדֹוׁשִ ְסָפִרים  ָאר  ּוׁשְ ְוַתַנ"ְך 

ֶהם ְוִסיב ּוְבֵלה  ֶהם ַוֲהֹפְך ּבָ ֶהם. ֲהֹפְך ּבָ ׁש ּוְלָבֵאר ּבָ ִכינּו ְלַחּדֵ ּזָ ֶ נּו ַז"ל, ּוַמה ּשׁ מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

ם  ֵ ַהּשׁ ֶ ּשׁ ֲאִני ּכֹוֵתב ַמה  ּוְבָכל ֵעת ׁשֶ ה טֹוָבה ֵמֶהם.  ֵאין ְלָך ִמּדָ זּוַע ׁשֶ ּתָ ֶהם ּוֵמֶהם לֹא  ּבָ

יָחה ִנְצָרְך ְלָך ְמֹאד.  ּזֹאת ַהּשִׂ י ׁשֶ ְעּתִ א ַעל ּדַ ה, ּבָ דֹוׁשָ תֹוָרתֹו ַהּקְ ַרְך עֹוֵזר ִלי ְלָבֵאר ּבְ ִיְתּבָ

ֲחָדׁשֹות  ֶאְצֵלנּו  ל  ְלַקּבֵ ּתּוַכל  ְועֹוד  ּוִבְכָתב,  ְדפּוס  ּבִ ֵמֶהם  ה  ַהְרּבֵ ְלָך  ֵיׁש  ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ

ַרְך.  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ֵניֶהם  ׁשְ ִגיַעת  ּיְ ׁשֶ ֶאֶרץ  ֶרְך  ּדֶ ִעם  ּתֹוָרה  ְוטֹוב  ן,  ּוַמּתָ א  ַמּשָׂ ּבְ ַלֲעסֹק  ָצִריְך  ה  ַאּתָ ְוַגם 
ְך  י ַהּכֹל ִיְתַהּפֵ ַחְסֵדי ה', ּכִ ַטח ּבְ ָכל ּכֲֹחָך, ּבְ ָך ָיגֹון ַוֲאָנָחה ּבְ ַחת ָעוֹון. ָהֵסר ִמּמְ ּכַ ַמׁשְ

ְיָקא ְלתֹוְך  גֹון ַוֲאָנָחה ּדַ יגּו ְוָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה", ַלְחטֹף ַהּיָ ְמָחה ַיּשִׂ ׂשֹון ְוׂשִ ם "ׂשָ ְלטֹוָבה, ּוְתַקּיֵ

יֹוֵתר  ֹמַח  ִלׂשְ ִלי  ֵיׁש  לֹום  ְוׁשָ ֶאְצִלי ַחס  יֹוֵתר  רּוַע  ּגָ ֲאִני  ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ ִלּבֹו  ּבְ ְמָחה, לֹוַמר  ַהּשִׂ

ִזְכרֹונֹו  מֹו  ׁשְ ִנְקָרא ַעל  ַוֲאִני  ְוכּו',  ָעָליו  ד  ִמְתַנּגֵ ֵאיִני  ֵכן  י  ּפִ ַאף ַעל  ׁשֶ ֱאֶמת. ַעל  ּבֶ ְויֹוֵתר 

ַנאי ְלַהֲאִריְך. אּון ָפאְרט ָהאּפ  ה ֵאין ּפְ ּלֹו ְוכּו', ְוֶיֶתר ִמּזֶ דֹוׁש ׁשֶ ּבּוץ ַהּקָ ִלְבָרָכה, ּוִבְכַלל ַהּקִ

ְמָחה[. ]ּוְבָכל זֹאת ַרק ׂשִ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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תנו

ַרְך, יֹום ד' ֱאֹמר תר"ד אּוַמאן. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

לֹום. יתֹו ׁשָ ֵני ּבֵ ל ּבְ ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ ִני ׁשֶ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ְוַאל  ר  ֶאְפׁשָ ּדְ ָכל ַמה  ּבְ ָך  ַנְפׁשְ ח  ּמַ ְוׂשַ ִני  ּבְ ֶוֱאַמץ  ַוֲחַזק  לֹום,  ׁשָ ּבְ ְלֹפה  אִתי  ּבָ ֶאְתמֹול 
ם ָעֶליָך  בֹודֹו. ְוֶזה ֶנֱאַמר ּגַ י ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ נּו ּכִ י ה' ִאּתָ ְפַחד ּכִ יָרא ְוַאל ּתִ ּתִ

ָעִמים  ה ּפְ ּמָ ל ֶזה ְצִריִכין ַלֲחזֹר זֹאת ּכַ י ַהּכֹל יֹוְדִעין זֹאת, ִעם ּכָ נּו, ְוִאם ּכִ ּלָ ֵפרּוׁש ְוַעל ּכֻ ּבְ

דֹוָלה,  ֶחְמָלתֹו ַהּגְ נּו ּבְ י ַרק הּוא ִהְכִניס ּבָ ה זֹאת, ּכִ ּלָ ּגִ יק ׁשֶ ּדִ כַֹח ַהּצַ ר ּבְ ָכל יֹום, ְוָהִעּקָ ּבְ

ִחיַנת  הּוא ּבְ ְלִמיד ׁשֶ ַגת ַהּתַ ְבִחיַנת ַהּשָׂ ֶזה ּבִ ה ְוכּו' נּוַכל ְלַהֲחיֹות ַעְצֵמנּו ּבָ ם ֲאִני ְוַאּתָ ּגַ ׁשֶ

דֹוִלים  ַמע זֹאת ֵמעֹוָלם. ּגְ ר לֹא ִנׁשְ נּו ׁשֹ'ְכֵני ָע'ָפר" ְוכּו', ֲאׁשֶ "ְנֵבָלִתי ְי'קּומּון ָה'ִקיצּו ְו'ַרּנְ

ְסָיג  י  ּכִ ּתֹוָקא,  ִמׁשְ ָתא  ִמּלְ ּדְ א  ַסּמָ ה  ַהּזֶ ּדֹור  ּבַ נּו  ִעּמָ ה  ר עֹוׂשֶ ַוֲאׁשֶ ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ י ה'  ַמֲעׂשֵ

ַגֲחֵלי ֵאׁש. ְוהּוא ִחּדּוׁש ִנְפָלא  ּבּור ְוִדּבּור ּבֹוֵער ּכְ ם, ְוָכל ּדִ תּוב ׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ ִתיָקה ּכְ ַלָחְכָמה ׁשְ

י  ְעּתִ ִאים, ּוֶבֱאֶמת לֹא ָעָלה ַעל ּדַ ָפִלים ּוְלַהֲחיֹות ֵלב ִנְדּכָ ְונֹוָרא ְמֹאד ְמֹאד ְלַהֲחיֹות רּוַח ׁשְ

ים  דֹוׁשִ ָבִרים ֵאּלּו ַהּקְ ִהְזִמין ִלי ִזְכרֹון ּדְ ה, ַאְך ֵמֵאת ה' ָהְיָתה ׁשֶ ָבר ִמּזֶ ה ִלְכּתֹב ְלָך ּדָ ַעּתָ

ָבר ָאַמר  ּכְ יָך ה'. ּוֵמַאַחר ׁשֶ ה ְמֹאד. ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ ין אֹוִתי ַעּתָ ְוַהּנֹוָרִאים ְמֹאד, ְוֵהם ְמַחּיִ

ה  ּמָ ה ּכַ ְכָתב ּוְבַעל ּפֶ ְמָעם ּבִ ה זֹוֶכה ְלׁשָ ֵסֶפר ַעל ָיִדי, ְוַאּתָ בּו ּבְ ָבִרים ֵאּלּו ְלָפֵנינּו ְוִנְכּתְ ּדְ

נּו. ְקָוה ְלַאֲחִריֵתנּו ִלי ּוְלָך ּוְלֻכּלָ אי ֵיׁש ָוֵיׁש ּתִ ַוּדַ ָעִמים ּבְ ּפְ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

תנז

ִפיָרה תד"ר אּוַמאן. ֻחּקֹוַתי ל"ב ַלּסְ ַרְך, יֹום ב' ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִדיב  יׁש ַהּנָ ׁשִ ִגיד, ַהּיָ ִני ַהּנָ ים ְוָכל טּוב ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ְיִדיִדי, ָהַרּבָ לֹום ּוְבָרָכה ְוַהְצָלָחה ְוַחּיִ ַרב ׁשָ

ָניו ַהְיָקִרים, ְלָכל ֶאָחד ְלִפי ַמֲעָלתֹו ָהָרָמה.  לֹום ּבָ ְחֶיה, ִעם ׁשְ ּיִ ער ׁשֶ ְוכּו', מֹוֵרנּו ָהַרב ּדֹב ּבֶ

ָניו ַהְיָקִרים, ְלָכל  לֹום ּבָ ִגיד ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ְצִבי ִהיְרׁש ֵנרֹו ָיִאיר, ִעם ׁשְ ִני ַהּנָ ְוִליִדיִדי ָהַרּבָ

ער  ּבֶ ַאְבָרָהם  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ְוכּו',  ִתיק  ַהּוָ ִגיד  ַהּנָ ִני  ָהַרּבָ ְוִליִדיִדי  ָהָרָמה.  ַמֲעָלתֹו  ְלִפי  ֶאָחד 

ֲחָלָציו  ְויֹוְצֵאי  זּוָגתֹו  לֹום  ׁשְ ָיִאיר, ִעם  ֵנרֹו  יֶלי  ַאּבֶ ָהַרב  ְוכּו' מֹוֵרנּו  ִני  ָהַרּבָ ְוִליִדיִדי  ְחֶיה.  ּיִ ׁשֶ

יָבה טֹוָבה, ָאֵמן,  ׂשֵ א ָלֶנַצח, עֹוד ְינּובּון ּבְ ֶזה ּוַבּבָ ר ִיְפנּו ְוַיְצִליחּו ּבָ ָכל ֲאׁשֶ ְחיּו. ְיָבְרֶכם ה' ּבְ ּיִ ׁשֶ
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ם ַיַעְמדּו  ּלָ לֹוֵמנּו ַהְיָקִרים, ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ַמֲעָלתֹו ָהָרָמה, ּכֻ י ׁשְ ן ְיִהי ָרצֹון. ּוְלָכל ַאְנׁשֵ ּכֵ

ן ְיִהי ָרצֹון. ים, ָאֵמן ּכֵ ים טֹוִבים ַוֲאֻרּכִ ר ְוָכבֹוד ְוַחּיִ עֹשֶׁ ָרָכה ּבְ ַעל ַהּבְ

ד ַלֲעסֹק  י ִמּיָ יֹום ג', ְוִהְתַחְלּתִ בּוַע ֶהָעַבר ּבְ ָ ּשׁ אִתי ְלֹפה אּוַמאן ּבַ י ּבָ עּו ַאַחי ְוֵרַעי, ּכִ ּדְ
ִרים  ל ְרׁשּות ֵמַהּשָׂ ל ְלַקּבֵ ּדֵ ּתַ ל ֻהְכַרְחנּו ְלִהׁשְ נּו, ְוקֶֹדם ּכָ ּלָ ְדָרׁש ׁשֶ ית ַהּמִ ִתּקּון ּבֵ ּבְ

ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ַהּבֵ ָהיּו ֵאֶצל  ַהּיֹום  ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעָזָרנּו  ה  ַהְרּבֵ לּות  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ְוַאֲחֵרי  ֹפה,  ּדְ

ג, ַרק  ֵני ֲאדֹוִנים, ְוָנְתנּו ְרׁשּות ִלְבנֹות ַהּגַ ַעְצמֹו ִעם עֹוד ׁשְ ל[ ּבְ ַראְדִניֶצע ]ַהּמֹוׁשֵ נּו ַהּגַ ּלָ ׁשֶ

יֶלעט,  ל ָמָחר ַהּבִ ַרְך ְנַקּבֵ ם ִיְתּבָ ֵ יֹון[ ַעל ֶזה, ּוְבֶעְזַרת ַהּשׁ יֶלעט ]ִרׁשָ ל ּבִ ֲעַדִין ְצִריִכין ְלַקּבֵ ׁשֶ

י  ְעּתִ ה ָעָלה ַעל ּדַ ג. ּוִבְתִחּלָ ִבְנַין ַהּגַ ה ְצִריִכין ְלַהְתִחיל ּבְ טֹוב ְלהֹודֹות ַלה' ַעל ֶזה, ְוַעּתָ

ג  ל ַהּגַ ַהֶהְכֵרַח ִלְסּתֹר ּכָ י, ׁשֶ ים ָאְמרּו ְלַנְפׁשִ ַפל ְלַבּדֹו, ַאְך ַרּבִ ּנָ ג ָהֶעְליֹון ׁשֶ ִלְבנֹות ַרק ַהּגַ

ה, ְוִאי  ִעְנָין ַאֵחר. ֲאָבל ַההֹוָצָאה ְמֻרּבָ ר ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ ַעְצִמי, ׁשֶ י ּבְ ְוִלְבנֹות ֵמָחָדׁש, ְוֵכן ֵהַבְנּתִ

ֵעֶסק  ּבְ י  ּכִ ּוִבְפָרט  ִיץ,  ַהּקַ ְיֵמי  ַיַעְברּו  ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ י  ּכִ ֶאְצָלם,  ֶאְהֶיה  ׁשֶ ַעד  ין  ְלַהְמּתִ ר  ֶאְפׁשָ

ין  ּפִ לֹום, ַהּדַ ּלֹא ִיְתַקְלְקלּו ַחס ְוׁשָ ר, ְוַגם ׁשֶ ֶאְפׁשָ ָכל ַמה ּדְ ים ּבְ זֹאת ְצִריִכין ְלַהְקּדִ ִמְצָוה ּכָ

אִתי  ּבָ ָלזֹאת  ד,  ִמּיָ ְלַהְתִחיל  ַהֶהְכֵרַח  ן  ּכֵ ַעל  ְוכּו',  ְוַהּקֹורֹות  רּות[  ]ַנּגַ ֶטעְלֶיע  ַהּסְ ל  ׁשֶ

רּוָטה ַאַחת ֵמֶהם  יַע ִלי ֲאִפּלּו ּפְ ה לֹא ִהּגִ ַעד ֵהּנָ ֹאד ִנְפֵלאִתי, ׁשֶ ל ֶזה. ּוַמה ּמְ ְלהֹוִדיָעם ּכָ

ֶכף קֶֹדם  ְלחּו ּתֵ אי ִיׁשְ ַוּדַ ּבְ ק[ ְוָאְמרּו, ׁשֶ ּתֶ עִטיל ]ַהּפֶ ִפי ַהּצֶ ה, ּוְכָבר ִהְבִטיחּו ּכְ ְנָין ַהּזֶ ַעל ַהּבִ

עִטיל  ן ֲאִני ׁשֹוֵלַח ָלֶכם ַהּצֶ ֶסף, ַעל ּכֵ ִנים, ְוֵאין קֹול ְוֵאין ּכֶ ל ּפָ ַסח ַעל ּכָ ַסח אֹו ַאַחר ּפֶ ּפֶ

ְלחּו  ְוִיׁשְ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ִעּכּוב  ׁשּום  ִלי  ּבְ ד  ּוִמּיָ ֶכף  ּתֵ ַהּכֹל  קּו  ַסּלְ ּיְ ׁשֶ ְוִיְראּו  ִבים,  ְתַחּיְ ֵמַהּמִ

לֹום. ְנָין ַחס ְוׁשָ ל ַהּבִ ּטֵ ּלֹא ִיְתּבַ ֵדי ׁשֶ ְחֶיה, ּכְ ּיִ ִני ׁשֶ ין ְלַיד ּבְ ת טּוְלְטׁשִ עֹות ִלְקִהּלַ ַהּמָ

ַההֹוָצָאה  י  ּכִ ה,  ַהְרּבֵ ֶיֱחַסר  ֲעַדִין  ְעִטיל,  ַהּצֶ ִפי  ּכְ קּו  ְיַסּלְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאִפּלּו  ׁשֶ ְדעּו,  ּתֵ ְוֹזאת 
ר ִאם ִיְרֶצה  ר ֲאַדּבֵ ִפי ֲאׁשֶ ם ְלהֹוִסיף עֹוד, ּכְ ְהיּו ֻמְכָרִחים ַאּתֶ אי ּתִ ה, ּוְבַוּדַ ְמֻרּבָ

א ָעֵלינּו  בּועֹות ַהּבָ ָ ר ִיְהֶיה ֶאְצֵלנּו ַעל ַחג ַהּשׁ ֲאׁשֶ ְחֶיה, ּכַ ּיִ ער ׁשֶ י ַאְבָרָהם ּבֶ ם ִעם ַרּבִ ֵ ַהּשׁ

ה, ַאְך  ִביל ַההֹוָצָאה ַהְמֻרּבָ ׁשְ ּבִ לֹום,  ְנָין ַחס ְוׁשָ ל ַהּבִ ר ְלַבּטֵ אי ִאי ֶאְפׁשָ ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ְלטֹוָבה, 

ה  ָמה ְצִריִכין ְלהֹוִסיף. ְלֵעת ַעּתָ עִטיל, ְוָאז ֵנַדע ּכַ ִפי ַהּצֶ ם ּכְ ּלָ ְלחּו ּכֻ ׁשְ ּיִ ְראּו ׁשֶ ה ּתִ ְלֵעת ַעּתָ

ְנָין  ּבִ ֵריק הּוא  ָבר  ּדָ י לֹא  ּכִ עִטיל,  ַהּצֶ ּבְ ָבר  ּכְ בּו  ִהְתַחּיְ ׁשֶ עֹות  ַהּמָ ב עֹוד  ְלַעּכֵ ִלְבִלי  ִיְראּו 

ָלל ַעד ֵהיָכן  ֵער ּכְ ר ְלׁשַ ר ִאי ֶאְפׁשָ ים ְלדֹורֹות ָלֶנַצח, ֲאׁשֶ י הּוא ְזכּות ָהַרּבִ נּו, ּכִ ּלָ דֹוׁש ׁשֶ ַהּקָ

ִסּיּוַע  ֶזה ּבְ ע ּבָ ַסּיַ ּיְ ֵרי ִמי ׁשֶ ְכִלית. ַאׁשְ יַע, ַעד ֵאין סֹוף ְוֵאין ּתַ ים ַהּזֹאת ַמּגִ ַרּבִ ְצָוה ּדְ ְזכּות ַהּמִ

ת ֲאדֹוֵננּו  ֻדּלַ ּה ּגְ ִלּבֵ ֵער ּבְ ְמׁשַ פּום ַמה ּדִ ת ה' ּוְכִפי ִלּבֹו ַהּטֹוב, ּכְ ְרּכַ ִפי ּבִ ׁש ּכְ ׁש ּבֹו ַמּמָ ּיֵ ׁשֶ

ל  רּו ֵהיֵטב ֵהיֵטב ֶאת ּכָ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה, ְוִיְזּכְ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ְמֹאד, ֵזֶכר ַצּדִ נּו ַהּקָ מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ
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ים ַהּנֹוָרִאים ְמֹאד  דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ ֵעיֵניֶהם ּבִ ר ָראּו ּבְ דֹוׁש ַוֲאׁשֶ יו ַהּקָ ָבר ִמּפִ ַמְענּו ּכְ ָ ּשׁ ֶ ַמה ּשׁ

נּו ֲעַדִין  הּוא ַז"ל עֹוֵסק ִעּמָ דֹוׁש, ׁשֶ י ְמֹאד ְמֹאד ָעֹמק ָעֹמק ָהֵעֶסק ַהּקָ יֵנינּו, ּכִ ר ּבֵ ר ִנְדּבַ ַוֲאׁשֶ

ה ְלָפָניו[. בּוׁשָ ֵנס ּבְ ּלֹא ִנּכָ ִכּסּוָפא ָקֵמּה ]ׁשֶ ָלא ֵניעֹול ּבְ ִגין ּדְ ֵננּו ָלֶנַצח ּבְ ְלַתּקְ

ַדאי  ֵאיִני ּכְ דֹול, ַוֲאִני יֹוֵדַע, ׁשֶ ְתִמימּות ּגָ ל ֶזה ּבִ י ֲאִני ּכֹוֵתב ּכָ בֹות יֹוֵדַע, ּכִ ַהּיֹוֵדַע ַמֲחׁשָ
בֹוָתיו. ַוֲאִני ָעִני ְוֶאְביֹון, ּוַפְרָנָסִתי  ֶזה, ַאְך ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחׁשְ ֵעֶסק נֹוָרא ּכָ ַלֲעסֹק ּבְ

ה  ַעל ֲחטֹוֶטֶרת ַנֲעׂשָ ְחֶיה, ּבַ ּיִ ִוד ְצִבי ׁשֶ ִני ּדָ ְחיּו, ְוַגם ּבְ ּיִ ַני ׁשֶ יא ּבָ חּוָקה, ַוֲאִני ָצִריְך ְלַהּשִׂ ּדְ

ְוַלֲהִקיָצם  ָתב, ְלעֹוְרָרם  ּוַבּכְ ה  ּפֶ ּבַ י ִאם  ּכִ ּכַֹח  ִלי ׁשּום  ְוֵאין  יאֹו,  ְלַהּשִׂ ָצִריְך  ַוֲאִני  ַאְלָמן, 

דֹול ִלְהיֹוָתם  ַחְסּדֹו ַהּגָ ר ָזכּו ּבְ ְלָבָבם ַהּטֹוב, ֲאׁשֶ ֶזה, ּוֻמְבְטַחִני ּבִ ים ּכָ ְזכּות ָהַרּבִ ּוְלָזְרָזם ּבִ

יק ְוכּו',  ּדִ ם ַהּצַ ׁשֵ ף ּבְ ּתָ מֹו ְמׁשֻ י ׁשְ ם ה', ּכִ הּוא ׁשֵ דֹוׁש, ׁשֶ מֹו ַהּקָ ׁשְ ֵלל ּבִ נּו ְלִהּכָ ִנְמִנים ִעּמָ

ֵאת ְוֶיֶתר עֹז, ְוָכל ַהּמֹוִסיף יֹוִסיפּו לֹו ִמן  ֶיֶתר ׂשְ ד ּבְ ְזִריזּות ִמּיָ ה ּבִ ָבַרי ֵאּלֶ מּו ּדְ אי ְיַקּיְ ַוּדַ ּבְ ׁשֶ

ים ָלֶנַצח ֲעֵדי ִיְזּכּו ִלְראֹות ָמה ַרב טֹוב  ים טֹוִבים ַוֲאֻרּכִ ים, ַחּיִ ר ְוָכבֹוד ְוַחּיִ ַמִים עֹשֶׁ ָ ַהּשׁ

ם  ְבּתֶ ְוׁשַ ָממֹוָנם,  ֶזה  ּוְמֹאָדם,  ם  ְוַנְפׁשָ גּוָפם  ּבְ ֲאֵליֶהם  ְלִוים  ַהּנִ ּוְלָכל  ִליֵרֶאיָך  פּון  ַהּצָ

ת ָהֱאֶמת.  ה ְנֻקּדַ ץ ַהְמַבּזֶ מֹו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ּוֵבין ַהחֹוֵלק ַהּלֵ ְקָרא ַעל ׁשְ ין ַהּנִ ּוְרִאיֶתם ּבֵ

ָעִמים  ְרקֹו ֵמָאה ּפְ ֹוֶנה ּפִ ין ַהּשׁ ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל ּבֵ ּדָ ר לֹא ֲעָבדֹו, ׁשֶ ּוֵבין עֹוֵבד ֱאלִֹקים ַלֲאׁשֶ

ְצָדָקה  ְפָרט  ּבִ ַהּכֹל,  ַעל  עֹוָלה  ׁשֶ ְצָדָקה,  ְלִעְנַין  ְוֵכן  ְוֶאָחד.  ָעִמים  ּפְ ֵמָאה  ֹוֶנה  ַהּשׁ ּוֵבין 

ל ָחָדׁש ְלֵבין ַהּנֹוֵתן ֵמָאה  ם ָלֶנַצח, ּוֵבין ַהּנֹוֵתן ֵמָאה רּוּבָ ים ְוַקּיָ הּוא ְזכּות ָהַרּבִ זֹאת, ׁשֶ ּכָ

ְוֶאָחד ְוכּו'.

רֹות  ּוִמּצָ ים ְמֹאד  י ַהְמֻרּבִ ַנְפׁשִ רֹות  ה ְמֹאד ִמּצָ ְדּכָ ְוַהּנִ ֱאָנח  ֱאֶמת ָלֶנַצח. ַהּנֶ ּבֶ ְבֵרי אֹוַהְבֶכם  ּדִ

י  ָבר ָיַדְעּתִ י ֶאת ַמְכאֹוֵביֶהם, ֲאָבל ּכְ ר ָיַדְעּתִ ָרָתם, ֲאׁשֶ ר צֹוֲעִקים ְלָפַני ִמּצָ ָרֵאל, ֲאׁשֶ ַנְפׁשֹות ִיׂשְ

ְפָלא ֲאִני זֹוֶכה  ל ָהעֹוָלם ָמֵלא ָצרֹות ִויגֹונֹות ּוַמְכאֹובֹות ְוכּו', ּוְבַחְסּדֹו ַהּנִ ּכָ ֵברּור, ׁשֶ ֵהיֵטב ּבְ

ִני  ְוִזּכַ ַהחֹוְלִקים  ַהּתֹוִעים  ִמן  יָלנּו  ִהְבּדִ ׁשֶ י  ְלַנְפׁשִ ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ְוַהּטֹוב,  ַהֶחֶסד  ל  ּכָ ֶאת  ִלְזּכֹר 

ְקָוִתי ָלֶנַצח,  ל ֲעָמִלי, ֶזה ּתִ ים; ֶזה ֶחְלִקי ִמּכָ דֹוׁשִ ֲעָסָקיו ַהּקְ מֹו ַז"ל ְוַלֲעסֹק ּבַ ִלְהיֹות ִנְקָרא ַעל ׁשְ

ם  ה ֲעָזרּוִני ַרֲחֶמיָך, ּגַ ִנְפְלאֹוָתיו ַהּנֹוָרִאים. ַעד ֵהּנָ ר ְוָלׂשּוַח ּבְ ם ְלַסּפֵ ִכיִתי ּגַ ּזָ ַבר ָעַלי, ׁשֶ ְוַחְסּדֹו ּגָ

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ יד ַרֲחֶמיָך ְלדֹור ְוכּו', ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ַעְזֵבנּו, ַעד ַאּגִ יָבה ֱאלִֹהים ַאל ּתַ ַעד ִזְקָנה ְוׂשֵ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי תנחִמְכּתְ

<חודש>

תרסה ְּתמִמ ֵב ת י סי ז"
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ֶרְסֶלב. ם, יֹום ד' ָנׂשא תר"ד ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי ֵנרֹו ָיִאיר. יגּו ֲאהּוִבי ּבְ ְמָחה ַיּשִׂ ׂשֹון ְוׂשִ ׂשָ

לַֹח ֲעָגָלה  תֹו ִלׁשְ ׁשָ ּקָ ם ּבַ ַרְך ְלַקּיֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ י ַהּיֹום, ְוִהְנִני מּוָכן ּבְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
ל  ה ְלַמּזָ ְהֶיה ַעל ַהֲחֻתּנָ ּתִ בֹו. ַאְך ְרצֹוִני ְמֹאד ׁשֶ ִמְכּתָ ּבֶֹקר ּכְ יֹום ו' ּבַ ֲעבּוָרם ּבְ

ִלְכּתֹב לֹו  י  ְעּתִ ּדַ ָעַבר ָעָלה ַעל  ׁשֶ ּוַבּיֹום  ָעֵלינּו ְלטֹוָבה.  א  ַהּבָ ת קֶֹדׁש  ּבַ ׁשַ ְוַגם ַעל  טֹוב, 

ְך  ֵמי ָהא, ַאְך ַאַחר ּכָ ת קֶֹדׁש ְוִתְדֶחה ָהא ִמּקָ ּבַ ה ְולֹא ָיבֹוא ַעל ׁשַ ְוָקא ַעל ַהֲחֻתּנָ ְהֶיה ּדַ ּיִ ׁשֶ

ר  ְצִחי, יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ ְכָרִחין לֹו ְלַתְכִליתֹו ַהּנִ ָבִרים ַהּמֻ ת קֶֹדׁש ּדְ ּבַ ׁשַ ַמע ּבְ ר ִיׁשְ י ֶאְפׁשָ ְבּתִ ַ ִנְתַיּשׁ

י ִלְהיֹות  ן ָאַמְרּתִ ה. ַעל ּכֵ ׁש לֹו ְמִניעֹות ַרּבֹות ִלְהיֹות ַעל ַהֲחֻתּנָ ּיֵ ה, ְוַגם ׁשֶ ַמע ַעל ַהֲחֻתּנָ ִיׁשְ

ֶזה, ַאְך  ְכּתֹב לֹו ּבָ בֹו, ְוָכֵעת ֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּלִ י ִמְכּתָ ְלּתִ ְך ִקּבַ ה ְוכּו'; ַאַחר ּכָ ֲעׂשֶ ב ְוַאל ּתַ ׁשֵ

ִרּיֹות  י ֵאין ָנֶאה ִלְפֵני ַהּבְ ן, ּכִ ם ּכֵ ה ּגַ ְהֶיה ַעל ַהֲחֻתּנָ ּתִ ָהָראּוי ׁשֶ ּמֵ ִני ֲחִביִבי ׁשֶ ִבין ּבְ ֵמֵאֶליָך ּתָ

ָלל ִיְהיּו ַעל  י ּכְ ְחּתִ ּפַ ׁשְ ֵאיָנם ִמּמִ לֹוֵמנּו ׁשֶ י ׁשְ ר ַאְנׁשֵ ה ֲאׁשֶ ְהֶיה ַעל ַהֲחֻתּנָ ִני לֹא ּתִ ה ּבְ ַאּתָ ׁשֶ

ֹאֶפן  ב ּבְ ַסּבֵ ּתְ ר ׁשֶ י ֵכן אּוַלי ֶאְפׁשָ ה, ַאְך ַאף ַעל ּפִ דֹול ִמּזֶ י ֵיׁש ְלָך ַצַער ּגָ י ּכִ ה. ְוָיַדְעּתִ ַהֲחֻתּנָ

ַלח  ְהֶיה ֲאִני ֶאׁשְ ּיִ ׁשֶ ת קֶֹדׁש ַמה טֹוב. ַאְך ֵאיְך  ּבַ ְוַגם ַעל ׁשַ ה,  נּו ַעל ַהֲחֻתּנָ ְהֶיה ִעּמָ ּתִ ׁשֶ

ת קֶֹדׁש. ּוִמּגֶֹדל  ּבַ ֶרת קֶֹדם ׁשַ ַלח עֹוד ִאּגֶ ׁשְ ּתִ ה. ּוֵמָהָראּוי ׁשֶ "ל, ַוה' ַהּטֹוב ַיֲעׂשֶ ּנַ ֲעָגָלה ּכַ

ָלל. ר ְלַהֲאִריְך ּכְ ִתי ִאי ֶאְפׁשָ ִטְרּדָ

יׁשּוָעתֹו. ֹמַח ּבִ ה ִלׂשְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ַיֲעקֹב ֵנרֹו ָיִאיר. לֹום ִליִדיִדי ָהַרּבָ ְוׁשָ

ּבֹוא  לֹום. ּוֵמָהָראּוי ׁשֶ ׁשָ ָבה ְלֵאיָתָנּה ּבְ ָבר ׁשָ ְחֶיה ִאם ּכְ ּתֹו ּתִ ִריאּות ּבִ ָנא ְלהֹוִדיֵעִני ִמּבְ
ְמָחה  א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ת קֶֹדׁש ַהּבָ ּבַ ִנים ַעל ׁשַ ל ּפָ ְמָחֵתנּו ַעל ּכָ ָיבֹוא ַעל ׂשִ

ן  ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ין ָהאֹוֲהִבים ִמּכָ הּוג ּבֵ ּנָ אְנק ּכַ יׁשַ ה ּגִ ָרׁשָ ַלח ּדְ ִנים ִיׁשְ ל ּפָ יׁשּוָעתֹו. ְוַעל ּכָ ּבִ

ִפּקּוֵדי  ַמח ּבְ ְחיּו. ָיִגיל ַיֲעקֹב ְוִיׂשְ ּיִ ָניו ּוְבנֹוָתיו ׁשֶ ְמַחת ּבָ ׂשִ ֹמַח ּבְ הּו ִלׂשְ ַרְך ְיַזּכֵ ְוכּו'. ְוה' ִיְתּבָ

יָך ְוכּו'. י ֵהם ַחּיֶ תֹו ֲאֵליֶהם ּכִ ל ְמַגּמָ ה ָלׂשּום ּכָ ה ֵמַעּתָ ְזּכֶ ּיִ ִחים ֵלב ׁשֶ ּמְ ִרים ַהְמׂשַ ה' ְיׁשָ

"ל. ָנָתן ַהּנַ
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ֶרְסֶלב. ַלח תר"ד ּבְ ַרְך, יֹום ג' ׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה. ּיִ ִני ֲחִביִבי ׁשֶ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ים ְוׁשָ ַחּיִ

ֶכף  ְהֶיה ּתֵ ה לֹא ּתִ ַהֲחֻתּנָ בֹו ׁשֶ י ִמְכּתָ ְגּתִ לֹום ְלֵביִתי, ּוְלֵעת ֶעֶרב ִהּשַׂ ׁשָ אִתי ּבְ ֶאְתמֹול ּבָ
ג  ִבְנַין ַהּגַ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ַלֲעסֹק ּבְ בּוַע ַהּבָ ׁשָ ה ֲאִני ֻמְכָרח ִלְנסַֹע ּבְ ְוכּו', ְוִהּנֵ

ר ְלִהְתַמְהֵמּה עֹוד, ְואֹודֹות  ְוִאי ֶאְפׁשָ דּוַע ְלָך.  ּיָ ּכַ ָבר ָנחּוץ ְמֹאד  ּדָ הּוא  לֹוְיז ׁשֶ ַעל ַהּקְ ׁשֶ

ְחֶיה,  ּיִ י ׁשֶ ְנָך הּוא ֶנְכּדִ ְמַחת ּבִ ׂשִ ָך ּבְ ֹמַח ִעּמְ ן ִלׂשְ ם ּכֵ ָתם ְרצֹוִני ָחָזק ּגַ ָך, ִמן ַהּסְ ּלְ ה ׁשֶ ַהֲחֻתּנָ

ָכל ּכִֹחי ָלבֹוא ְלאּוַמאן  ה ַרק ֲאִני ֻמְכָרח ְלָזֵרז ַעְצִמי ּבְ ָלל ִמּזֶ ר ּכְ ר ִלי ְלַדּבֵ ה ִאי ֶאְפׁשָ ַאְך ַעּתָ

ֵעצֹות  ית  ָאׁשִ ם  ְוׁשָ מּוְך,  ַהּסָ ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ קַֹרח  ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבַ ׁשַ ַעל  ִנים,  ּפָ ל  ּכָ ַעל 

קּום. ֶרְך, ַוֲעַצת ה' ִהיא ּתָ ְנָין ּוְבִעְנַין ְנִסיָעִתי ַלּדֶ ִעְנַין ַהּבִ י ּבְ ַנְפׁשִ ּבְ

ָך רֹוֶאה  י ִהּנְ בֹות ְיֵתרֹות, ּכִ ַמֲחׁשָ ה ּבְ ְרּבֶ ל ֶזה, ְוַאל ּתַ ְדַאג ַעל ּכָ ְחֶיה ַאל ּתִ ּיִ ִני ׁשֶ ה ּבְ ְוַאּתָ
ָהעֹוָלם  ׁשֶ רֹוֶאה  ה  ְוַאּתָ ָבר,  ּדָ ׁשּום  ּבְ ֶדר  ּסֵ ּכַ ְלָך  ְתַנֵהג  ּיִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ֵעיֶניָך  ּבְ

ְהֶיה  ּיִ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ב ּבְ ה חֹוׁשֵ עֹוֵבר, ּוְבָכל זֹאת ַאּתָ ֶ ָמֵלא ְיגֹונֹות ְוכּו'. ְוַגם ָעֶליָך עֹוֵבר ַמה ּשׁ

ין  ַרְך ּוְלַהְמּתִ ֵני ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ל ְרצֹוְנָך ִמּפְ ְרצֹוְנָך, ֲאָבל ַהֶהְכֵרַח ְלַבּטֵ ֶדר ּכִ ּסֵ ַהּכֹל הֹוֵלְך ְלָך ּכַ

ט ַעל  ִריִכין ְלַמֵהר ְלַמּלֵ ּצְ י ׁשֶ ֲעבֹוַדת ה', ַאף ַעל ּפִ ָכל ֵעת ִליׁשּוַעת ה'. ַוֲאִפּלּו ּבַ ּוְלַצּפֹות ּבְ

ָאַמר ִלי ְלִעְנַין ֶזה 'אֹוְמִרים  דֹוׁש ׁשֶ יו ַהּקָ י ִמּפִ ַמְעּתִ י ֵכן ׁשָ ים ְוכּו', ַאף ַעל ּפִ ח יֹוְקׁשִ ַנְפׁשֹו ִמּפַ

ר.  ה ְלַדּבֵ ֶזה ַהְרּבֵ ה, ַוֲעַדִין ֲעַדִין ֵיׁש ָוֵיׁש ּבָ ֶזה ַהְרּבֵ ַמְעּתָ ּבָ ָבר ׁשָ ר ּכְ ן' ְוכּו'. ְוַכֲאׁשֶ לֹו ַהְמּתֵ

ל ָזֵקן ְוכּו', ֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ָהָיה ָלנּו ּכַֹח  ָאנּו סֹוְמִכים ַעל ּכֹחֹו ׁשֶ ְולּוֵלא ה' ֶעְזָרָתה ָלנּו ׁשֶ

ֶחְמַלת ה' ְוַחְסּדֹו  ִמּיּות. ַאְך ּבְ רּוָחִנּיּות ּוְבַגׁשְ ל ֶאָחד ּבְ עֹוֵבר ַעל ּכָ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ין ְוכּו' ּבְ ְלַהְמּתִ

ל ֶאָחד  כֹחֹו ָיכֹול ּכָ ר ּבְ ׁש ָלנּו ַמֲחֵסה עֹז ֲאׁשֶ ּיֵ ה ׁשֶ ּכָ ים ָלנּו ְרפּוָאה ַלּמַ ָבר ִהְקּדִ ְפָלא, ּכְ ַהּנִ

ְוַהְרָחקֹות  ְנִפילֹות  ָכל ִמיֵני  ּבְ הּוא,  ל ָמקֹום ׁשֶ ָכל יֹום ִמּכָ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוָלנּוס ְלַהּשׁ ִלְברַֹח 

ֵסֶפר  ּבְ ל ֶזה  ּכָ ֵעיֵנינּו ִלְמצֹא  ַקח  ּפָ ר  ְוַכֲאׁשֶ ְוכּו',  עֹוֵבר ַעל ָהָאָדם  ֶ ּשׁ ּוְבָכל ַמה  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ

ֵגיא ַצְלָמֶות לֹא ִאיָרא  י ֵאֵלְך ּבְ ם ּכִ ים כ"ג( "ּגַ ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶ ָאר ִסְפֵרי קֶֹדׁש, ּכְ ים ּוִבׁשְ ִהּלִ ּתְ

י לֹא ַיֲעזֹב  יׁשּוַעת ה' ְוַחְסּדֹו ּכִ ִני ּוְבַטח ּבִ ה. ֲחַזק ֶוֱאַמץ ּבְ ִדי" ְוכּו', ְוֵכן ַהְרּבֵ ה ִעּמָ י ַאּתָ ָרע ּכִ

י "ַחְסֵדי ה' לֹא ָתְמנּו" ְולֹא ָכלּו ַרֲחָמיו ְלעֹוָלם. נּו ּכִ ּלָ אֹוְתָך ְואֹוָתנּו ּכֻ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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תס

ת תר"ד אּוַמאן. ם, יֹום א' ֻחּקַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

יֹוְצֵאי  ל  ּכָ ָיִאיר ִעם  ֵנרֹו  ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק  ָהַרּבָ ִני ֲחִביִבי  ּבְ יגּו ֲאהּוִבי  ַיּשִׂ ְמָחה  ְוׂשִ ׂשֹון  ׂשָ

ֵחם  ּמְ ְיׂשַ הּוא  ְמעֹונֹו  ּבִ ְמָחה  ַהּשִׂ ׁשֶ ִמי  ְחֶיה.  ּיִ ׁשֶ י  ֶנְכּדִ הּוא  נֹו  ּבְ ֶהָחָתן  ּוִבְפָרט  ְחיּו,  ּיִ ׁשֶ ֲחָלָציו 

ן ְיִהי ָרצֹון. יׁשּוָעתֹו ָאֵמן ּכֵ ְמָחה ּבִ ֶהם, ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ַחְסּדֹו ְוַגם אֹוִתי ִעּמָ ּבְ

י  ְעּתִ ּדַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ה  ִהּטָ ִליק  ֶטעּפְ ּבְ ּוְבעֹוִדי  ֶהָעַבר,  ת קֶֹדׁש  ּבַ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ְלֹפה  אִתי  ּבָ
נֹו הּוא  ּבְ ת  ֲחֻתּנַ ַעל  ֶאְהֶיה  ׁשֶ ַהֶהְכֵרַח  ׁשֶ ֱאֶמת  ּבֶ ֲאהּוַבי  לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ֲעַצת  ּבַ

ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ֶאְהֶיה  ה,  ַעּתָ י  ַדְעּתִ ּבְ ר  ֲאׁשֶ ּוְכִפי  בֹו,  ִמְכּתָ י  ְלּתִ ִקּבַ ְוַהּיֹום  ְחֶיה.  ּיִ ׁשֶ י  ֶנְכּדִ

ַחְסֵדי ה'.  ָסה ַבֲאָהִבים ּבְ ְמָחתֹו ְוִנְתַעּלְ ַרְך ַעל רֹאׁש ׂשִ ִיְתּבָ

בֹוא ְוֶאְרֶאה ִלְנסַֹע ִאם  ּתָ ין ַעד ׁשֶ ר ְלַהְמּתִ אי ִאי ֶאְפׁשָ ַוּדַ ִביִלי, ּבְ ׁשְ ְואֹודֹות ָהֲעָגָלה ּבִ
ְלחּו ֲעבּוִרי ֲעָגָלה  ׁשְ ּיִ ִליק ׁשֶ י ֶטעּפְ ַעְצִמי ִמּפֹה. אֹו ְלַצּוֹות ְלַאְנׁשֵ ם ּבְ ֵ ִיְרֶצה ַהּשׁ

ל  ה ֵאיְנָך ָצִריְך ְלַבְלּבֵ ַכי ֵנרֹו ָיִאיר. ְוַאּתָ י ָמְרּדְ ה ִעם ַרּבִ י ִמּזֶ ְרּתִ ם. ּוְכָבר ִדּבַ יָאְתָך ְלׁשָ קֶֹדם ּבִ

ה[ ֵאיִני רֹוֶצה  ים ַלְיָלה קֹוֶדם ַהחּוּפָ עֹוׂשִ ָלל, ַרק ַעל ֶהָחָתן ָמאְהל ]ְסעּוַדת ָחָתן ׁשֶ ֶזה ּכְ ָך ּבָ ְעּתְ ּדַ

ּבֶֹקר ִאם ִיְרֶצה  ם ַעד יֹום ג' ּבַ ּלֹא ָאבֹוא ְלׁשָ ן ָקרֹוב ׁשֶ ה, ְוַעל ּכֵ ֻעּדָ ׁשּום ֹאֶפן ִלְסעֹד ַעל ַהּסְ ּבְ

ת  ְסֻעּדַ ֶהם ּבִ ָלל ְלִהְתַוֵעד ִעּמָ י ּכְ ְפִצירּו ּבִ ּיַ יֹום ב' ֵאיִני רֹוֶצה ׁשֶ ם. ַוֲאִפּלּו ִאם ָאבֹוא ּבְ ֵ ַהּשׁ

ֶעְזַרת  ּבְ ְהֶיה ַהּכֹל ַעל ָנכֹון  ּיִ ׁשֶ ְקָוה  ְוַהּתִ ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה  ּכַֹח ָלֶזה.  ִלי  י ֵאין  ּכִ ֶהָחָתן ָמאל, 

לֹוֵמנּו  י ׁשְ ׁשּוָקְתָך ּוְתׁשּוַקת ַאְנׁשֵ ִני ֲחִביִבי, ּתְ ִני ּבְ ְחּתַ ְרֶאה ִנּצַ ִפי ַהּנִ ה ּכְ ַרְך. ְוִהּנֵ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ִני  ה ּבְ ְזּכֶ ּתִ ן ׁשֶ נּו. ִמי ִיּתֵ יׁשּוַעת ה', ְוֶחְדַות ה' ִיְהֶיה ִלי ָמֻעּזֵ ֶהם ַיַחד ּבִ ֹמַח ִעּמָ צּוִני ִלׂשְ ִאּלְ

ִמיד,  ְרצֹונֹו ּתָ ּכִ ה ְלֶעְזְרָך ִלְהיֹות  ְהֶיה ֵמַעּתָ ּיִ ׁשֶ ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם  ַח ֶאת ִמי ׁשֶ ְלַנּצֵ ְיִדיִדי 

ָך  ְבּתְ ַמֲחׁשַ ק  ּוְלַדּבֵ ר  ֵ ּוְלַקּשׁ ְוכּו',  ְיֵתרֹות  בֹות  ֲחׁשָ ּוִמּמַ בֹות חּוץ  ְחׁשְ ִמּמַ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ֶלֱאֹחז 

ְוכּו'.  ִמיד  ּתָ ָעְמדֹו  ַעל  ֵאר  ָ ִלּשׁ ק  ּוְלִהְתַחּזֵ ָכל עֹז,  ּבְ ָך  ַנְפׁשְ ַח  ּמֵ ּוְלׂשַ ָאֵתי  ּדְ ָעְלָמא  ּבְ ִמיד  ּתָ

ּסּוִפים  ר ַעל ְיֵדי ָהָרצֹון ְוַהּכִ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה, ְוָהִעּקָ ְרֵכי ֲאְדמֹו"ר ֵזֶכר ַצּדִ ְוַהּכֹל ַעל ְיֵדי ּדַ

ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד, ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו  ם ַלְמַנּצֵ ב ְלַקּיֵ ִדּבּוִרים ֵמעֶֹמק ַהּלֵ ה ּבְ ּפֶ טֹוִבים ּוְלהֹוִציָאם ּבַ

ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ֵלב  ָכל  ּבְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְמֹאד  ֶוֱאַמץ  ֲחַזק  ַרק  ֵמַח.  ְוׂשָ אֹותֹו  ִחין  ַנּצְ ּמְ ׁשֶ ְלִמי  רּו  ַזּמְ ַז"ל 

ה ָלֵאל ֵיׁש ָלנּו ַעל ִמי ִלְסֹמְך ַעל  ה. ּוְתִהּלָ ֵאּלֶ יחֹות ְקדֹוׁשֹות ְונֹוָראֹות ּכָ ִדּבּוִרים ְוׂשִ ַלֲעסֹק ּבְ

ַמְכנּו ְיֵתדֹוֵתינּו ָלֶנַצח: ֶהם ּתָ ה, ּבָ ָ ְקֻדּשׁ ְזֵקִנים ּדִ ּבִ ל ָזֵקן ׁשֶ דֹול ׁשֶ ּכֹחֹו ַהּגָ
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ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

תסא

ם, יֹום ב' ַמְסֵעי תר"ד אּוַמאן. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִתיק ְוכּו', מֹוֵרנּו ָהַרב ֶאְפַרִים  ִני ַהּוָ י ּוְלָבִבי ָהַרּבָ ְיִדיִדי ֲאהּוִבי ְיִדיד ַנְפׁשִ לֹום ִלְכבֹוד  ַרב ׁשָ

ֵנרֹו ָיִאיר.

ה ָלֵאל, ַהּכֹל ַעל  ל טֹוב, ּוְתִהּלָ ְחֶיה ְלַמּזָ ּיִ ה ִלְבִני ׁשֶ יִתי ַהֲחֻתּנָ ה ָלֵאל, ָעׂשִ י ְתִהּלָ ע ְיִדיִדי, ּכִ ּדַ
ּסּוִרים  ת קַֹרח, ְוֹגֶדל ַהּיִ ָרׁשַ ת קֶֹדׁש ּפָ ּבַ יֹום ו', ֶעֶרב ׁשַ ָנכֹון ֵמִעם ה'. ּוָבאִתי ְלֹפה ּבְ

ְכָתב, ַוֲעַצת ה' ִהיא ָתקּום,  ר ְלָבֵאר ּבִ ג ִאי ֶאְפׁשָ ְנַין ַהּגַ ִעְנַין ּבִ ָהָיה ִלי ּבְ ת ָהֵעָצה ׁשֶ ַוֲחֻלּקַ

ג  ַרְך, ַלֲעׂשֹות ּגַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ י ּבְ ינּו ְוִהְתַחְלּתִ ג ָהִראׁשֹון ְוֵכן ָעׂשִ ם ִלְסּתֹר ְלַגְמֵרי ַהּגַ ְסּכַ ּנִ ׁשֶ

ֵער, ּוִבְפָרט ִרּבּוי ַההֹוָצָאה ְמֹאד,  ֶזה ֵאין ְלׁשַ ׁש ִלי ּבָ ּיֵ ּסּוִרים ׁשֶ ְרָחא ְוַהּיִ ָחָדׁש ְלַגְמֵרי. ְוֹגֶדל ַהּטִ

יֶֹקר  ֵני ְזהּוִבים ְליֹום, ְוַגם ָהֵעִצים ּבְ ְ ן יֹוֵתר ִמּשׁ ּכֹר, ּוְצִריִכים ִלּתֵ ִנְמָצא ּפֹוֲעִלים ִלׂשְ י ֵאין ּבְ ּכִ

ַהֲעָמַדת  ִלְגַמר  ָסמּוְך  ָבר  ּכְ ָלֵאל,  ה  ּוְתִהּלָ ֲעׂשֹות.  ּלַ ַמה  ָלל  ּכְ יֹוֵדַע  ֵאיִני  ְוָכֵעת  דֹול,  ּגָ

ַעְצמֹו, ַאְך ֲעַדִין לֹא ָקְבעּו ַלאֶטיס ]קֹורֹות  ְדָרׁש ּבְ ית ַהּמִ ַעל ַהּבֵ ַראִקֶוויס ]ַהּקֹורֹות[ ׁשֶ ַהּקְ

ִנְמָצא ִלְקנֹות.  יס ]ְרָעִפים[ ֵאין ּבְ עִריּפֶ יֶֹקר, ְוַגם ִטׁשֶ ָלל ֲאִפּלו ּבְ ִנְמָצא ִלְקנֹות ּכְ ְקַטנֹות[ ְוֵאיָנם ּבְ

ְלָמָחר  ם,  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ְוִאם  ָלל,  ּכְ ַלֲעסֹק  ִהְתַחְלנּו  ֲעַדִין לֹא  ָיִאיר,  ֵנרֹו  ָאִביָך,  ית  ּבֵ ְוַעל 
ָראּוי,  ית ָאִביָך, ֵנרֹו ָיִאיר, ְוֵאין ָלנּו ֵעִצים ּכָ ַעל ּבֵ ג ׁשֶ ִבְנַין ַהּגַ נּו ְלַהְתִחיל ּבְ ַדְעּתֵ ּבְ

הֹוָצאֹות  ְצִריִכים  ה  ַרּבָ יִגיָעה  ּבִ ִנְמָצא  ְוִאם  ּוּפֹוֲעִלים,  יס  עִריּפֶ ּוְטׁשֶ ַלאֶטיס  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ

א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים,  ֲעׂשֹות. ֶאּשָׂ ָלל ַמה ּלַ י יֹוֵדַע ּכְ דֹול ְמֹאד, ְוֵאין ִאּתִ יֶֹקר ּגָ י ַהּכֹל ּבְ ַרּבֹות, ּכִ

ל  ּדֵ ּתַ ְרֶאה ְלִהׁשְ ּתִ ַרְך, ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ָלל ְלַמַען ַהּשׁ ָלל. ַהּכְ ַנאי ּכְ ֵמַאִין ָיבֹוא ֶעְזִרי ְוכּו'. ְוַגם ֵאין ִלי ּפְ

ג ָהִראׁשֹון,  י ַהּגַ ַתְרּתִ ּסָ ר. ּוְבבֹוִאי ְלֹפה קֶֹדם ׁשֶ ֶאְפׁשָ ּדְ ָכל ַמה  ץ ָמעֹות ּבְ ָכל ּכֲֹחָך ְלַקּבֵ ּבְ

י  ַרּבִ ְוַגם  ָחָדׁש.  ל  רּוּבָ ִרים  ֶעׂשְ ַסְך  ּבְ אק  רּוִמיְנׁשַ ִמּקְ ַלֲעזֹר  ִהְבַטְחּתָ  ׁשֶ ָך,  ּמְ ׁשִ ּבְ ִלי  ָאְמרּו 

ג ָהִראׁשֹון  ַהּגַ י ִלְסּתֹר  ם, ְוַעל ֶזה ָסַמְכּתִ ָ ָראּוי ִמּשׁ ּכָ ן  ִלּתֵ ְחֶיה, ִהְבִטיַח  ּיִ ׁשֶ ער  ַאְבָרָהם ּבֶ

ִנים  ל ּפָ ַלח ַעל ּכָ ָברֹו ְוִיׁשְ ה ּדְ ּנֶ ֵעת ִיְרֶאה ְלַבל ְיׁשַ זֹאת. ּכָ ה ּכָ ּוְלַהֲעִמיס ָעַלי הֹוָצָאה ְמֻרּבָ

ֶסף  ִנים ִיְרֶאה ְלָהִביא ִעּמֹו ְצרֹור ַהּכֶ ל ּפָ ד ַעל ּכָ לַֹח ִמּיָ יק ִלׁשְ ַמן ַמְסּפִ "ל. ְוִאם ֵאין ַהּזְ ַסְך ַהּנַ
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י ָלבֹוא  ַדְעּתִ י ּבְ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ּכִ ת ַנֲחמּו, ַהּבָ ּבַ עְהִרין ַעל ׁשַ ת ְטׁשֶ "ל ִלְקִהּלַ ֵעֶרְך ַסְך ַהּנַ ּבְ

לֹא ֶזה  י ּבְ "ל, ּכִ ְך ַהּנַ ם ִעם ַהּסַ ה ָלבֹוא ְלׁשָ ַרְך. ְוִתְרֶאה ַאּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ם ָאז, ּבְ ְלׁשָ

א[ ִלְמזָֹרִזין,  ֶאְמַצע ָחִליָלה, ְוֵאין ְלָזֵרז ]ֶאּלָ ֵאר ּבְ לֹום ִנׁשָ ְנָין, ְוַחס ְוׁשָ ֵאיִני יֹוֵדַע ֵאיְך ִלְגֹמר ַהּבִ

ַמֲעַלת  ּוְבִעְנַין  ַהְיׁשּוָעה.  ְוַלה'  ד  ִמּיָ ָבַרי  ּדְ ם  ְיַקּיֵ אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ֻמְבְטַחִני,  ֶזה.  ּכָ ֵעֶסק  ּבְ ְפָרט  ּבִ

ה  ּפֶ ּבַ ר  ְלַדּבֵ ה  ַהְרּבֵ ָלֵאל,  ה  ִהּלָ ּתְ י  ִאּתִ ֵיׁש  דֹוׁש  ַהּקָ ַהִמְדָרׁש  ית  ַהּבֵ ְנַין  ּבִ נֹוְראֹות  ֻדּלֹות  ּגְ

ָך, ַרק ֲחַזק  ַמח ִלּבְ ֶזה, ִיְראּו ֵעיֶניָך ְוִיׂשְ ָבֵרנּו ּבָ ַמע ּדְ ְרֶאה ְוִתׁשְ ּתִ ְקָוה ׁשֶ ּוִבְכָתב, ְוַלה' ַהּתִ

ה יֹוֵתר ִמן  ַעּשֶׂ דֹול ַהּמְ י ּגָ ׁש, ּכִ ׁש ּבֹו ַמּמָ ּיֵ ִסּיּוַע ׁשֶ ַע ּבְ ֶזה ְלַסּיֵ דֹול ּבָ ְהֶיה ְלָך ֵחֶלק ּגָ ּיִ ֶוֱאַמץ, ׁשֶ

י  ע, ּכִ ׁשַ ם ְצִריִכים ְלִהּוָ ַאּתֶ ֶ ָכל ַמה ּשׁ יֲעֶכם ּבְ ָעְלֶכם ְוַיֲעזֹר ָלֶכם ְויֹוׁשִ ם ּפָ ּלֵ ה, ְוה' ְיׁשַ ָהעֹוׂשֶ

יַע. ַרְך ַרב ְלהֹוׁשִ הּוא ִיְתּבָ

ם  ה ְלַקּיֵ ְזּכֶ ּתִ ְמָחה, ְוׁשֶ ׂשִ ָקרֹוב ּבְ ה ִלְראֹוְתָך ּבְ רּוד ְמֹאד ּוְמַצּפֶ ֱאֶמת ָלֶנַצח, ַהּטָ ְבֵרי אֹוַהְבָך ּבֶ ּדִ

ַעְדָך ְלטֹוָבה. "ל, ְוה' ִיְגֹמר ּבַ ל ַהּנַ ּכָ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

תסב

ָבִרים תר"ד אּוַמאן. ַרְך, יֹום ב' ּדְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִיְצָחק  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ִני  ָהַרּבָ ִתיק  ַהּוָ ֲחִביִבי  ִני  ּבְ ַלֲאהּוִבי  טּוב  ְוָכל  ים  ְוַחּיִ ּוְבָרָכה  לֹום  ׁשָ ַרב 

ְחיּו. ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ְחֶיה, ִעם ּכָ ּיִ ׁשֶ

י  ֲעַמִים. ְולֹא ָיַדְעּתִ דֹול, ּוְקִריִתיו ֵהיֵטב ּפַ ֲאִריכּות ּגָ ב ּבַ ְכּתַ י ֶאְתמֹול ַהּנִ ְלּתִ בֹו ִקּבַ ִמְכּתָ
ַעל  ֲהַיֲעֶלה  ְזכּות.  ְלַכף  ְלדּוְנָך  ָך  ּלְ ׁשֶ ָהַרַעׁש  קֹול  ה  ּזֶ ַמה  ֲחִביִבי  ִני  ּבְ י  ַנְפׁשִ

ְרצֹוִני  ֶנֶגד  ָבר  ּדָ ׁשּום  י  ֶנְגּדִ יָת  ָעׂשִ ּלֹא  ׁשֶ ְפָרט  ּבִ ִמיד.  ּתָ ִלְזכּות  אֹוְתָך  ן  ּדָ ֵאיִני  ׁשֶ ָך  ְעּתְ ּדַ

לֹום  ֲאִני ִמְתַרֵעם ַחס ְוׁשָ ִביִלי ׁשֶ ׁשְ י ִמי ָאַמר ְלָך ּבִ ֶאְצָטֵרְך ְלדּוְנָך ְלַכף ְזכּות, לֹא ָיַדְעּתִ ׁשֶ

ֲאִני ִמְצַטֵער  ֶזה ׁשֶ י ּבָ ְרּתִ ּבַ ּדִ ֶ ל ַמה ּשׁ לֹום. ַרק ּכָ ַגְמּתָ ַלֲעׂשֹות ֶנֶגד ְרצֹוִני ַחס ְוׁשָ ּפָ ָעֶליָך ׁשֶ

ִעיִמים  ֱאָהִבים ְוַהּנְ לֹוֵמנּו ַהּנֶ י ׁשְ ָך ֵמַאְנׁשֵ ּיֹוֵצא ּבְ דֹול ָעֶליָך ְוַעל ּכַ ְקָצת ְוֵיׁש ִלי ַרֲחָמנּות ּגָ

ְך ַעד  ל ּכָ ִטים ּכָ ְ ּשׁ ִניעֹות ִמְתּפַ ָכל ֵעת, ְוַהּמְ י ּבְ ֱאֶמת ִלְהיֹות ִעּמִ ִמיד ּבֶ ר ְרצֹוָנם ָחָזק ּתָ ֲאׁשֶ

ְכָנא, ֵנרֹו  י ׁשַ ה ְוָאִחיָך ַרּבִ יָנן, ְולֹא ָיכְֹלּתָ ַאּתָ ַבּה טּוָרא ּבֵ ְחֶיה ּגָ ּיִ ִני ׁשֶ ת ּבְ ֵעת ֲחֻתּנַ ֲאִפּלּו ּבְ ׁשֶ

לֹום, ַרק  י ְלִהְתַרֵעם ָעֶליָך ַחס ְוׁשָ ְעּתִ ה. ֲאָבל לֹא ָעָלה ַעל ּדַ י ַעל ַהֲחֻתּנָ ָיִאיר ִלְהיֹות ִעּמִ

ַעד  ֵהיָכן  ַעד  ָהעֹוָלם,  ֶזה  ּבְ ה  ָ ֻדּשׁ ֵמַהּקְ ִניעֹות  ַהּמְ טּות  ְ ּשׁ ִהְתּפַ ִעְנַין  ּבְ ָלל  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ י  ְרּתִ ּבַ ּדִ
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ֵיׁש  י ֵכן  ּפִ ה, ֲאָבל ַאף ַעל  ּיֹוְדִעים ִמּזֶ ׁשֶ י  ּפִ ל ֶאָחד. ְוַאף ַעל  ּכָ ִטים ַעל  ְ ּשׁ ֵהיָכן ֵהם ִמְתּפַ

ְבָרם. ְוֵיׁש  יֹוֵתר ְלׁשָ ָעה ּבְ ָ אי, ִלְדֹחק ֶאת ַהּשׁ ַ ִפי ַמְדֵרָגתֹו ֵאינֹו ָיכֹול ְוִלְפָעִמים ֵאינֹו ַרּשׁ ּלְ ׁשֶ

אי ְרצֹוִני ָהָיה  ַוּדַ ה. ֲהלֹא ּבְ ִעְנָין ֶזה ַהְרּבֵ י ּבְ ּנִ ַמְעּתָ ִמּמֶ ָבר ׁשָ ָתם ּכְ ר, ּוִמן ַהּסְ ה ְלַדּבֵ ֶזה ַהְרּבֵ ּבָ

קֹום ַאֵחר  ה ִמּמָ ה ַקּלָ ִסּבָ ְרָנָסה ּבְ אְסט ]ַהּדַֹאר[ ְוִיְהֶיה ְלָך ּפַ ֲעבֹוַדת ַהּפָ ְהֶיה ָטרּוד ּבַ ּלֹא ּתִ ׁשֶ

ְוכּו', ַאְך ַמה  יֹוֵתר  ְלֵבין קֹוְנָך  יְנָך  ּבֵ יָחה  ׂשִ ּבְ ּוְלַהְרּבֹות  ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ּתּוַכל ִלְלֹמד  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ

ָכל  ָנה ּבְ ָ ה נֹוֵסַע ַעל רֹאׁש ַהּשׁ אְסט ַאּתָ ם ֵמֵעֶסק ַהּפָ ר ּגַ ֲעׂשֹות; טֹוב ְלהֹודֹות ַלה' ֲאׁשֶ ּלַ

ּמּוד  ל ַהּלִ ָנה. ְוֶזה ּכָ ָ ֶאְמַצע ַהּשׁ ם ּבְ ה, ְוִלְפָעִמים ּגַ ת ֲחֻנּכָ ּבַ בּועֹות ְוׁשַ ָנה, ְוַגם ַעל ׁשָ ָנה ְוׁשָ ׁשָ

ִריְך  ּצָ יגּו ְוָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה, ׁשֶ ְמָחה ַיּשִׂ ׂשֹון ְוׂשִ ל ׂשָ עֹוִדי ְוׁשֶ ָרה ֵלאלַֹקי ּבְ ל ֲאַזּמְ דֹוׁש ׁשֶ ַהּקָ

ֶחְמָלתֹו  י ֵכן ּבְ ַאף ַעל ּפִ ֶ ְמָחה ַמה ּשׁ ְמָחה ַלֲהֹפְך ַהּכֹל ְלׂשִ גֹון ַוֲאָנָחה ְלתֹוְך ַהּשִׂ ַלֲחטֹף ַהּיָ

ה  ְבָך ִמּמַ ְכּתָ ָהָיה ִלי ְקָצת ַנַחת ִמּמִ ָלנּו ִמן ַהּתֹוִעים ְוכּו'. ְוִאם ׁשֶ י גֹוי ְוִהְבּדִ ּנִ ַרְך לֹא ָעׂשַ ִיְתּבָ

י ֵכן ֵאין  ר, ַאף ַעל ּפִ ה ָהִעּקָ ּזֶ יָחה ִלְפֵני ה' ׁשֶ ִהְתּבֹוְדדּות ְוׂשִ ה ָרִגיל ְקָצת ּבְ ַאּתָ י ׁשֶ ֵהַבְנּתִ ֶ ּשׁ

ֲעָזְרָך,  ּכֹה  ר ַעד  ֲאׁשֶ ְך. טֹוב ְלהֹודֹות ַלה'  ּכָ ל  ּכָ ם  ִחּנָ ְיֵתרֹות  בֹות  ֲחׁשֹב ַמֲחׁשָ ּתַ ׁשֶ ְרצֹוִני 

ְכָלל ּוִבְפָרט, ּוְלָפֵרׁש  ׁש ּבִ ִריִכין ְלַבּקֵ ּצְ ֶ ל ַמה ּשׁ א ּכָ ׁש ַעל ְלַהּבָ ּוְלהֹודֹות ַעל ֶהָעָבר ּוְלַבּקֵ

ה. ֶזה ַהְרּבֵ ְרנּו ּבָ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ַרְך ּכַ יָחְתָך ְלָפָניו ִיְתּבָ ׂשִ

י  ַדְעּתִ ּבְ ה  ְוִהּנֵ דֹוׁש,  ַהּקָ ְנָין  ַהּבִ ּבְ ָטִריְדָנא טּוָבא  ַאְך  יֹוֵתר,  ְלַהֲאִריְך  ָהָיה  ְרצֹוִני  ְוִהּנֵה 
ת קֶֹדׁש  ּבַ ת ִטיָרהאִוויֶצע ַעל ׁשַ מּוְך ִלְקִהּלַ יֹום ה' ַהּסָ ם ּבְ ֵ ִלְנסַֹע ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ

א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה,  ת ַנֲחמּו ַהּבָ ּבַ עהִרין ַעל ׁשַ ם ִלְטׁשֶ ָ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ּוִמּשׁ ַהּבָ

מֹו. ֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ׁשְ ַיְנֵחִני ְבַמְעּגְ

י  ְפָרט ּכִ ֶפׁש, ּבִ ִוד ְצִבי ֵנרֹו ָיִאיר, ֵיׁש ִלי ַצַער ְוִיּסּוִרים ַעד ַהּנֶ י ּדָ ִני ָאִחיָך ַרּבִ אֹודֹות ּבְ
ִוד  י ּדָ נֹו ֶנְכּדִ ּבְ ם ֶאְתמֹול נֹוַדע ִלי ׁשֶ ִריָאה ה' ִיְסָעֵדהּו; ּגַ ַקו ַהּבְ ֵאינֹו ּבְ נֹוַדע ִלי ׁשֶ

ה  ִמּזֶ י  ִעּמִ ר  ּבֵ ּדִ ּלֹֹא  ׁשֶ ְוִנְפֵלאִתי  ִעּמֹו,  ִלְלֹמד  ָחֵבר  ְולֹא  ד  ְמַלּמֵ ׁשּום  לֹו  ֵאין  ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ְצִבי 

ֶזה ּוִמן  ִליק ְלַיֲעצֹו ֵעָצה טֹוָבה ּבָ ע ַהּיֹום ְלֶטעּפְ ּסַ ּיִ י ַנְחָמן ׁשֶ ר ִעם ַרּבִ ְמאּוָמה. ְוֶאְרֶאה ְלַדּבֵ

י ַנְחָמן  ַרּבִ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ י ֻמְבְטַחִני ּבְ ָתם ִיְהֶיה ַהּכֹל ַעל ָנכֹון. ְוַאל ִיְצַטֵער ַעל ֶזה, ּכִ ַהּסְ

נּו ַז"ל  יק ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ּדִ ְבֵרי ַהּצַ ָבִרים, ּדִ ַלל ַהּדְ ה. ּכְ ֵנרֹו ָיִאיר ָיִביא לֹו ְיִדיָעה טֹוָבה ִמּזֶ

ַרְך, ְוֵאין ָלנּו ַעל  ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ֵמַהּשׁ ָבר ְלַבּקֵ ל ּדָ ִריִכין ַעל ּכָ ּצְ יב ְוָנכֹון ְוכּו', ׁשֶ ֱאֶמת ְוֶצֶדק ְוַיּצִ

ַרְך  מֹוִני, ַאְך הּוא ִיְתּבָ ף ּכָ ְפָרט ָעִני ְוֶאְביֹון ִנְרּדָ ַמִים, ּבִ ָ ּשׁ ּבַ י ִאם ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ֵען ּכִ ָ ִמי ְלִהּשׁ

יׁשּוָעתֹו. ֵחנּו ּבִ ּמְ יֵענּו ִויַנֲחֵמנּו ְמֵהָרה ְלׂשַ ַלִים יֹוׁשִ יַע, ְוַהְמַנֵחם ִצּיֹון ִוירּוׁשָ ַרב ְלהֹוׁשִ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי תסגִמְכּתְ

<חודש>

תרעא ְּתמִמ ֵב ת י סי ז"

ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָלנּו  ִהְרִחיב  ר  ּצַ ּבַ ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ ִליׁשּוָעה,  ה  ּוְמַצּפֶ ְמֹאד  רּוד  ַהּטָ ָאִביָך  ְבֵרי  ּדִ

קֹוְבִעים  ְוַהּיֹום  ִנְגְמָרה,  ָבר  ּכְ ִתי  ֲעִלּיָ ּוֵבית  ג  ַהּגַ ַעל  ַראִקֶווייס  ַהּקְ ַהֲעָמַדת  ִנְגְמרּו  ָבר  ּכְ ׁשֶ

יס, ַאְך ֲעַדִין ְצִריִכין הֹוָצָאה  עִריּפֶ ׁשֶ ם ָמָחר ַיְתִחילּו ְלַכּסֹות ִעם ַהּטְ ֵ ֶטיס, ְוִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ַהּלַ

ְקָוה. ֲעֵלי ְמָלאכֹות, ְוַלה' ַהּתִ ַכר ּבַ יס ּוׂשְ עִריּפֶ ה ִלְקנֹות ְטׁשֶ ַרּבָ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

תסג

ם, יֹום ג' ֶעֶרב רֹאׁש ֹחֶדׁש ְמַנֵחם תר"ד. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִוד ְצִבי, ׁשֶ ִני ְוכּו', מֹוֵרנּו ָהַרב ּדָ ִני ֲחִביִבי, ָהַרּבָ ים ַלֲאהּוִבי, ּבְ לֹום ְוַחּיִ ׁשָ

לֹא  ם ּבְ י ּגַ ה. ּכִ ים ִמּזֶ ִריָאה ְוֵיׁש ִלי ַצַער ְוִיּסּוִרים ַרּבִ ַקו ַהּבְ ֵאיְנָך ּבְ י ׁשֶ ַמְעּתִ ֶאְתמֹול ׁשָ
ִני  ּבְ ָעֶליָך  ִלי  ַצר  ה  ַעּתָ ְפָרט  ּבִ ֲחִביִבי,  ִני  ּבְ ָעֶליָך  ָעצּום  ַרֲחָמנּות  ִלי  ֵיׁש  ֶזה 

ִיְזַנח  י לֹא  ּכִ ְמֵהָרה  ְלָך  יַע  ּיֹוׁשִ ׁשֶ ַלה'  יִתי  ִקּוִ ה  ַקּוֹ ַאְך  ֵמַעי אֹוִחיָלה.  ֵמַעי  ִויִדיִדי,  ֲחִביִבי 

ל  ּכָ ַעל  "ְוַרֲחָמיו  ֲעֵליֶהם  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ָיָדיו  י  ַמֲעׂשֵ ִני  ּבְ ה  ַאּתָ ם  ּגַ אי  ּוְבַוּדַ ְלעֹוָלם ה'. 

ִני ְמֹאד ְוָהֵסר  ים ַרֲחָמיו ְמֹאד, ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ּבְ י ַרּבִ ה ָלנּו ּכִ ֲחָטֵאינּו ַיֲעׂשֶ יו". לֹא ּכַ ַמֲעׂשָ

י  ְרּתִ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ָבַרי ּכַ ם ּדְ ַקּיֵ ּתְ ִני ֲחִביִבי ׁשֶ ָך ּבְ י ִמּמְ ּתִ ׁשְ ע ְלָך. ּוִבּקַ ה ַלה' ְויֹוׁשַ ָך, ַקּוֵ ּבְ ַעס ִמּלִ ּכַ

ָקרֹוב,  ּבְ ְלָך  יַע  ּיֹוׁשִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ יִתי  ְוִקּוִ ה,  ַהְרּבֵ ְלטֹוָבְתָך  ב  ַוֲאִני חֹוׁשֵ ה,  ַהְרּבֵ ָך  ִעּמְ

י ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר, ּוֵמִאּתֹו  ין ְלָאִחיָך ַרּבִ ַלח ְלטּוְלְטׁשִ ד, ְוִתׁשְ ֶרת ִמּיָ ְוִתְרֶאה ִלְכּתֹב ִלי ִאּגֶ

ם  ְלׁשָ ָלבֹוא  י  ַדְעּתִ ּבְ ׁשֶ עהִרין  ְטׁשֶ ּבִ ְמֵהָרה  ְבָך  ִמְכּתָ ִלְראֹות  ה  ְמַצּפֶ ֲאִני  י  ּכִ ְלָיַדי,  יַע  ַיּגִ

ַנאי ְלַהֲאִריְך  ה ֵאין ּפְ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה; ְוָיֵתר ִמּזֶ ת ַנֲחמּו ַהּבָ ּבַ ַרְך ַעל ׁשַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

דֹוׁש. ְנָין ַהּקָ ת ַהּבִ ָלל ִמּגֶֹדל ִטְרּדַ ּכְ

ה ִליׁשּוָעְתָך ְמֵהָרה. ַעְדָך ּוְמַצּפֶ יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ
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תסד

עהִרין. ם, יֹום ג' ֵעֶקב תר"ד ְטׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִוד ְצִבי ֵנרֹו ָיִאיר. ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ּדָ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ ים ְוָכל טּוב ַלֲאהּוִבי ּבְ לֹום ְוַחּיִ ׁשָ

ִריאּוְתָך ַהּטֹוב, ּוְביֹום  ָך ִמּבְ ֶרת ִמּמְ י ׁשּום ִאּגֶ ְלּתִ ּלֹא ִקּבַ ֶ ִני ַמה ּשׁ י ֲאהּוִבי ּבְ הֹוֶמה ָעַלי ִלּבִ
ְפָרִטּיּות ַרק  יְרָך ּבִ י ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר ְולֹא ִהְזּכִ ִני ַרּבִ ב ִמּבְ י ִמְכּתָ ְלּתִ א' ֶהָעַבר ִקּבַ

לַֹח ִלי  ְרֶאה ִלׁשְ ן ּתִ ַעְצְמָך, ַעל ּכֵ ְבָך ּבְ ֵני ֵביִתי, ְוֵיׁש ִלי ַצַער ְוִכְליֹון ֵעיַנִים ְלִמְכּתָ ל ּבְ ְכַלל ּכָ ּבִ

ִמּיּות  ַגׁשְ יֲעָך ּבְ ֵלמּות ְויֹוׁשִ ׁשְ יְבָך ְלֵאיָתְנָך ּבִ ַרְך ְיׁשִ ם ִיְתּבָ ֵ ד, ְוַהּשׁ ֶכף ּוִמּיָ ְזִריזּות ּתֵ ְבָך ּבִ ִמְכּתָ

ִליְך  ָך ּוְלַהׁשְ ַח ַנְפׁשְ ּמֵ ע. ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמֹאד ְלׂשַ ׁשַ ה ָצִריְך ְלִהּוָ ַאּתָ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ְורּוָחִנּיּות ּבְ

ה  לֹשָׁ ׁשְ ָלל, ַרק ְלַבּלֹות ַהּיֹום ּבִ ה ּכְ ֵאיָנם טֹובֹות ְוִלְבִלי ַלֲחׁשֹב ַהְרּבֵ בֹוֶתיָך ׁשֶ ָך ַמְחׁשְ ֵמִאּתְ

יְנָך ְלֵבין קֹוְנָך, ְוַגם  ִנים ְמַעט ּבֵ ל ּפָ ים, ְוָלׂשּוַח ַעל ּכָ ִהּלִ ִפּלֹות ּוְבִלּמּוד ּתֹוָרה ַוֲאִמיַרת ּתְ ּתְ

ה  ל ִמּזֶ ְלּגֵ ָתם ִיְתּגַ ִפיֶכם. ּוִמן ַהּסְ ְזִמין ה' ּבְ ּיַ ָכל ַמה ׁשֶ ָך ּבְ ְעּתְ ַח ּדַ ֵני ָאָדם ְלַפּקֵ ָלׂשּוַח ִעם ּבְ

ה ָלנּו ַעל ְיֵדי ֲאדֹוֵננּו  ּלָ ּגִ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ת ַהּשׁ ֻדּלַ ר ִמּגְ ְכִלית, ְלַדּבֵ ּבּוִרים ַהּנֹוְגִעים ֶאל ַהּתַ ּדִ

בֹוָתיו  ַמְחׁשְ ָעְמקּו  ְמֹאד  י  ּכִ ִלְבָרָכה,  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  ְוַהּנֹוָרא  דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו 

הּוא  הּוא ֵאיְך ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ֵאיְך ׁשֶ ם ְלַאֲחִריְתָך ּבְ ְקָוה ּגַ ׁש ְוֵיׁש ּתִ ּיֵ תֹו ֵאין ֵחֶקר, ַעד ׁשֶ ְוִלְגֻדּלָ

אְסט ְנחּוָצה ְמֹאד. י ַהּפָ ָלל, ּכִ יק ּכְ ַמן ַמְסּפִ ר, ַאְך ֵאין ַהּזְ ה ְלַדּבֵ ֶזה ַהְרּבֵ ְוכּו' ְוכּו'. ְוֵיׁש ּבָ

ָך, ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ל טֹוב ֵמִאּתְ ֹמַע ּכָ ה ִליׁשּוָעְתָך ְוִלׁשְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ע ַרב. לֹום ְוֵיׁשַ לֹוֵמנּו ׁשָ י ׁשְ ּוְלָכל ַאְנׁשֵ

תסה

עהִרין. ַרְך, יֹום ג' ֵעֶקב תר"ד ְטׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ים ּוְבָרָכה ְוָכל טּוב. ְחיּו ַחּיִ ּיִ ֵני ֵביתֹו ְויֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ל ּבְ לֹום ִלְבִני ֲחִביִבי ֵנרֹו ָיִאיר ִעם ּכָ ַרב ׁשָ

ָאב. ּוְבֶחְמָלתֹו ָזִכינּו  ָעה ּבְ ִתׁשְ לֹום, ּוָבִכינּו ּבְ ׁשָ אִתי ְלֹפה ּבְ ָאב ּבָ ָעה ּבְ ׁשְ יֹום ד' ֶעֶרב ּתִ ּבְ
ְלַהֲאִריְך  ה  ַעּתָ ַנאי  ּפְ ְוֵאין  נּו.  ְוִנַחְמּתָ נּו  ֲעַזְרּתָ ה ה'  ַאּתָ י  ּכִ ַנֲחמּו,  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ֹמַח  ִלׂשְ

בֹו ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת, ַאְך ֵהיֵטב ָחָרה  י ִמְכּתָ ְלּתִ אְסט ְנחּוָצה, ּוְביֹום א' ֶהָעַבר ִקּבַ י ַהּפָ ָלל, ּכִ ּכְ

ֵמֲחַמת  ָיִאיר,  ֵנרֹו  ְצִבי  ִוד  ּדָ י  ַרּבִ ִני  ִמּבְ ְפָרִטּיּות  ּבִ לֹום  ׁשָ ת  ִריׂשַ ּפְ ִלי  ַתְבּתָ  ּכָ ּלֹא  ׁשֶ ַעל  ִלי 
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ּנּו  ב ִמּמֶ ל ִמְכּתָ ה ְמֹאד ְלַקּבֵ ן ָהִייִתי ְמַצּפֶ ִריָאה, ַעל ּכֵ ַקו ַהּבְ ֵאינֹו ּבְ אּוַמאן ׁשֶ י ּבְ ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ

ב ְלֵאיָתנֹו, ְוָכֵעת  ִריאּותֹו ִאם ׁשָ ָך ְלהֹוִדיֵעִני ִמּבְ ִנים ֵמִאּתְ ל ּפָ ְכַתב ָידֹו, אֹו ַעל ּכָ ַעְצמֹו ּבִ ּבְ

ּנּו. ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ה ַעל ְיִדיָעה טֹוָבה ִמּמֶ ה, ַוֲאִני ְמַצּפֶ דֹול ִמּזֶ ֵיׁש ִלי ַצַער ּגָ

ם,  ּתָ ינּו  ַרּבֵ ּדְ ין  ִפּלִ ּתְ י  ְחּתִ ִהּנַ לֹא  ַוֲעַדִין  ַלֲחצֹות,  ָסמּוְך  ָבר  ּכְ י  ּכִ ְמֹאד,  רּוד  ַהּטָ ָאִביָך  ְבֵרי  ּדִ

ַהּכֹל ִיְהֶיה ְלטֹוָבה. ינּו ׁשֶ ְוִליׁשּוָעתֹו ִקּוִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ע ַרב. לֹום ְוֵיׁשַ לֹוֵמנּו ׁשָ י ׁשְ ּוְלָכל ַאְנׁשֵ

תסו

עהִרין. ם, יֹום ה' ְרֵאה תר"ד ְטׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִוד ְצִבי  ִני ְוכּו', מֹוֵרנּו ָהַרב ּדָ י ָהַרּבָ ִני ֲחִביִבי ַמְחַמד ַנְפׁשִ ים ּוְבָרָכה ַלֲאהּוִבי ּבְ לֹום ְוַחּיִ ַרב ׁשָ

ֵנרֹו ָיִאיר.

ְבָך  ִמְכּתָ הּוא  יִתי  ְוִחּכִ יִתי  ּוִ ּקִ ׁשֶ ֶאת  ּוָמָצאִתי  אג.  רּוִמיְנְטׁשַ ִמּקְ ְלֹפה  אִתי  ּבָ ֶאְתמֹול 
ַחְסֵדי ה' ִהְתִחיל ְצִמיַחת ְיׁשּוָעְתָך  ּבְ ִריאּוְתָך ַהּטֹוב, ׁשֶ ִני ִמּבְ הֹוַדְעּתַ ַהּטֹוב ׁשֶ

ַדל ַצֲעִרי ּוַמְכאֹוִבי ַעד  י ְמֹאד ּגָ ִחי רּוִחי, ּכִ ַרְך, ַוּתְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ָלׁשּוב ְלֵאיָתְנָך ְמֵהָרה ּבְ

ב ֵמָאִחיָך  י ִמְכּתָ ְלּתִ בֹוִאי ְלֹפה ְוִקּבַ ִריָאה. ּוִבְפָרט ּבְ ַקו ַהּבְ ֵאיְנָך ּבְ אּוַמאן ׁשֶ ְמִעי ּבְ ׁשָ ֶפׁש ּבְ ַהּנֶ

עּור.  ִלי ׁשִ ל ַצֲעִרי ְוִכְליֹון ֵעיַני ּבְ ִריאּוְתָך, ִנְגּדַ ָבר ִמּבְ יר ּדָ ְחֶיה ְולֹא ִהְזּכִ ּיִ י ִאיִציק ׁשֶ ִני ַרּבִ ּבְ

ה ָלֵאל ִהְתַחְלּתָ  ִהּלָ ּתְ ְבָך, ׁשֶ ִמְכּתָ ִמיַעִני ֶאְתמֹול ּבְ ר ִהׁשְ יב ַלה' ַעל ֶהָעַבר, ֲאׁשֶ ּוָמה ָאׁשִ

ָחַזְרּתָ  ָלֵאל  ה  ִהּלָ ּתְ ׁשֶ טֹוָבה  מּוָעה  ׁשְ ְמֵהָרה  ֹמַע  ִלׁשְ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ן  ִיּתֵ ִמי  ְלֵאיָתְנָך,  ָלׁשּוב 

ן ְיִהי ָרצֹון. ֵלמּות, ָאֵמן ּכֵ ׁשְ ְלֵאיָתְנָך ּבִ

ְמֹאד,  ָרה  ַהּמָ ַצֲעָקְתָך  ְבָך  ִמְכּתָ ּבְ ְרּתָ  ִהְזּכַ ׁשֶ ַמה  ִרים  ָהִעּקָ ָכל  ּבְ ׁשֶ ר  ָהִעּקָ אֹודֹות  ְוַעל 
ִרין  ְתּגָ ּמִ ָבר ְוכּו', ׁשֶ ַעל ּדָ רּות ַהּבַ ֵאב ֲעוֹונֹוֶתיָך ַעל ְיֵדי ּגֶֹדל ִהְתּגָ ָנְתָך ַעל ּכְ ּוָ ר ּכַ ִעּקַ ׁשֶ

י  ְוָיַדְעּתִ ַצֲעָקְתָך  י  ַמְעּתִ ׁשָ ה  ִהּנֵ ָרִעים.  ַהְיָצִרין  ר  ִעּקַ ֵהם  ׁשֶ ְמֹאד  ָך  ּבְ ָרעֹות  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ

ָכל  "ּבְ י  ּכִ  - ֵמַעי אֹוִחיָלה"  "ֵמַעי  י  ִלּבִ ָעַלי  ָאְמָנם הֹוֶמה  ִאם  ה,  ּוֵמַעּתָ ָבר  ִמּכְ ַמְכאֹוֶביָך 

ה ֶאת ַעְצִמי,  ַעְצמֹו ֲאִני ְמַנֵחם ּוְמַחּיֶ ֶזה ּבְ דֹול ַצֲעִרי ּוַמְכאֹוִבי. ַאְך ּבָ ָצָרְתָך ִלי ַצר", ּוְמֹאד ּגָ

ֶזה ָהעֹוֶלה ַעד  קֹול ַמר ּוָמרֹור ּכָ ה צֹוֵעק ֲעַדִין ּבְ ִנְפְלאֹות ה' ַוֲחָסָדיו ָהֲעצּוִמים, ַאּתָ ּבְ ֶ ַמה ּשׁ

ַמִים. ָ ֵלב ַהּשׁ
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ּוַמֲאִזין  ּוֵמִבין  ׁשֹוֵמַע  ְבָך,  ִמְכּתָ ּבְ ְוַנֲאָקְתָך  ַצֲעָקְתָך  ם  ּגַ ׁשֶ ֲחִביִבי  ִני  ּבְ ְוַתֲאִמין  ְוֵתַדע 
יֲעָך. ּוַמה  בֹות ְלהֹוׁשִ ִבים ַמֲחׁשָ ים, ְוחֹוׁשְ ּיִ יָקיו ָהֲאִמּתִ ַרְך ְוַצּדִ ם ִיְתּבָ ֵ יב ַהּשׁ ּוַמְקׁשִ

בֹוָתיו  י ְמֹאד ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחׁשְ ָבִרים ֶנְעָלִמים ְמֹאד ְמֹאד, ּכִ ֶזה ּדְ ב ַהְיׁשּוָעה, ֵיׁש ּבָ ְתַעּכֵ ּמִ ֶ ּשׁ

בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ִמְתעֹוְרִרים  ָאנּו  ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה  נּו,  ּדֵ ִמּצִ ִניָעה  ַהּמְ אי  ּוְבַוּדַ ַרְך.  ִיְתּבָ

רּוַע  ל ַהּגָ ָרֵאל ֲאִפּלּו ׁשֶ ל ִיׂשְ ָתם ׁשֶ ה ִלְתִפּלָ ַרְך ָחֵפץ ּוִמְתַאּוֶ ם ִיְתּבָ ֵ ָראּוי. ְוַגם ַהּשׁ ָרעֹות ּכָ

ַרְך יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְוכּו', ֲאָבל ַאף ַעל  ל ְוִלְצעֹק ֵאָליו ִיְתּבָ ּלֵ ה ְלִהְתּפַ ְרּבֶ ּתַ רּוִעים, ְורֹוֶצה ׁשֶ ּגְ ּבַ ׁשֶ

ָלל. ָרה ֵאיָנּה ֶנֱאֶבֶדת ּכְ ם ַצֲעָקְתָך ַהּמָ י ֵכן ּגַ ּפִ

ָרה ֵלאלַֹקי  סּוק "ֲאַזּמְ ה ְלָפֵרׁש ְלָך ֵמָחָדׁש ַהּתֹוָרה ַעל ּפָ ְתִחיל ֵמַעּתָ ִני ֲחִביִבי ּתַ ה ּבְ ְוַעּתָ
ָכל יֹום ֵמָחָדׁש. ּוֵמַאֲהָבְתָך  ּה ּבְ יל ַעְצְמָך ֵליֵלְך ִעּמָ עֹוִדי", ְוַתְתִחיל ֵמָחָדׁש ְלַהְרּגִ ּבְ

ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת  ְדָך ְקָצת ּדִ ם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניָך", ִהְנִני ְמַלּמֶ ם "ְוהֹוַדְעּתָ ּוֵמַהִחּיּוב ְלַקּיֵ

יטּות. ְתִמימּות ּוִבְפׁשִ ֶהם ּבִ ָך ֵליֵלְך ּבָ ִלּבְ ָבִרים ּבְ ְנסּו ַהּדְ ּכָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ְלׁשֹון ַטייְטׁש, ּכְ ֵמָחָדׁש ּבִ

הּוא  ָאָדם רֹוֶאה ׁשֶ ׁשֶ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה: ּכְ דֹול ְוַהּנֹוָרא ֵזֶכר ַצּדִ נּו ַהּגָ ְוָכְך ָהָיה אֹוֵמר ַרּבֵ
ָכל זֹאת לֹא  ב ְלַהֲחיֹות ּוְלִהְתּבֹוֵנן ַהִאם ּבְ א הּוא ַחּיָ ָפל ְמאֹוד ָאסּור לֹו ִלּפֹול, ֶאּלָ ׁשָ

ָעה  ִתׁשְ ּפּוִרים ְוַגם ּבְ יֹום ַהּכִ יִתי ִמְצָוה. ֲאִני ָצם ּבְ ַעם ֵאיֶזה טֹוב, ַהִאם לֹא ָעׂשִ יִתי ּפַ ָעׂשִ

הֹוֵלְך  ֲאִני  ְוִלְפָעִמים  ְמֹאד.  ִלי  כֹוֵאב  י  ּבִ ּלִ ׁשֶ ַאף  ַהּצֹומֹות  ַעת  ַאְרּבַ ְבכֹל  ן  ּכֵ ְוַגם  ְבָאב, 

יל  ה ְמֹאד ְורֹוֶצה ְמֹאד ְלַהּצִ ְלקּוִלים ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ֲאִני ִמְתַעּנֶ ְקֶוה. ַוֲאִפּלּו ְבתֹוְך ּכֹל ַהּקִ ַלּמִ

ה  ּמָ ּכַ יִתי  ָעׂשִ ֶ ּשׁ י, ַמה  ּבִ ֵיׁש  ְנֻקּדֹות טֹובֹות  ה  ּמָ ּכַ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְוֵאיְך  ַעְצִמי.  ֶאת 

ׁשּום ֹאֶפן.  ה ְולֹא ְלִהְתָיֵאׁש ּבְ ִבים ָלׁשּוב ִלְתִחּיָ ַרְך. ּוָבֶזה ַחּיָ ְפָעִמים ֶאת ְרצֹון ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ

ֶזה, ְוֵכן  ְך ַלֲחזֹר ְוֵליֵלְך ּבָ ר, ְצִריִכין ַאַחר ּכָ ּבֵ ָבר ִמְתּגַ ַעל ּדָ י ֵכן ַהּבַ לֹום ַאף ַעל ּפִ ְוִאם ַחס ְוׁשָ

ר לֹוַמר  ּבֵ ה, ּוִבְפָרט ְלִהְתּגַ ַרְך ַהְרּבֵ ם ִיְתּבָ ֵ ְך עֹוֵזר ַהּשׁ ַעם, ּוְבתֹוְך ּכָ ָכל יֹום ָויֹום ּוְבָכל ּפַ ּבְ

ֲאִני,  מֹו ׁשֶ ל עֹוָלם ּכְ ל עֹוָלם, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ַרְך, ְולֹוַמר, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ל ֶזה ִלְפֵני ַהּשׁ ְוָלׂשּוַח ּכָ

י ֶחֶסד עֹוָלם  יָת ִעּמִ כֹל זֹאת ָעׂשִ ה יֹוֵדַע, ַוֲאִני יֹוֵדַע ֶאת ַמְכאֹוִבי, ּבְ ַאּתָ מֹו ׁשֶ ֲאִני ּכְ מֹו ׁשֶ ּכְ

ּיֹום  ִמי ּבַ ְפכּו ֶאת ּדָ ִני ְוכּו', ּוְבכֹל זֹאת ָמלּו אֹוִתי ְוׁשָ ָרֵאל ְולֹא ָעׂשַ ַרע ִיׂשְ ּוָבָראָת אֹוִתי ִמּזֶ

י  ָסַבְלּתִ ְוִיּסּוִרים  ַמּכֹות  ה  ּמָ ּכַ ּוְגָמָרא,  ְוחּוָמׁש  ְוִסּדּור  א"ב  י  ָלַמְדּתִ ּוַבֶחֶדר  ִמיִני,  ְ ַהּשׁ

ה ְפָעִמים. ַמה ַלֲעׂשֹות ְרצֹוִני ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ַאְך  יִתי ְבַעְצִמי ַכּמָ ִדים, ְוַגם ִהְתַעּנֵ ֵמַהְמַלּמְ

ׁש  ּיֵ ִהְתּבַ לֹא  יז.(  )ברכות  ָמָרא  ַבּגְ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ א  ּנָ ַהּתַ ְוִאם  ְוכּו',  אֹוִתי  ב  ְמַעּכֵ ה  ִעּסָ ּבָ ׁשֶ אֹור  ׂשְ

ָכל ִמיֵני ְלׁשֹונֹות  ַרְך ּבְ ן ִלְפֵני ה' ִיְתּבָ ׁש ִלְצעֹק ּכֵ ּיֵ ָאנּו ֵאיֶנּנּו ְצִריִכים ְלִהְתּבַ אי ׁשֶ לֹוַמר ֶזה, ַוּדַ

ה ְפָעִמים ַמר ַמר ַמר ְוכּו' ֲאבֹוי ֲאבֹוי  ְבָך ַכּמָ ִמְכּתָ ה צֹוֵעק ְלָפַני ּבְ ַאּתָ ל ְצָעָקה ּוְכמֹו ׁשֶ ׁשֶ
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לֹום ַחס  ַרְך; ְוִאם ַחס ְוׁשָ ם ִיְתּבָ ֵ ָכל יֹום ִלְפֵני ַהּשׁ ָכל ֵלב ּבְ ה ָצִריְך ִלְצעֹק ּבְ ְך ַאּתָ ְוכּו', ּכָ

ַעם  ָכל ּפַ ָבר, ְצִריִכין ִלְצעֹק עֹוד יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ְוֵכן ּבְ ַעל ּדָ ר ַהּבַ ּבֵ י ֵכן ִמְתּגַ לֹום ַאף ַעל ּפִ ְוׁשָ

ָזֵקן  ָזֵקן,  ָאב  ָלנּו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּוִבְפָרט  ה'.  ְלעֹוָלם  ִיְזַנח  לֹא  י  ּכִ ַמִים,  ָ ִמּשׁ ה'  ְוֵיֶרא  ִקיף  ַיׁשְ ַעד 

ִני  ְכִלית. ַוֲאִני ַמְבִטיֲחָך ּבְ דֹול ְונֹוָרא ְמֹאד ְמֹאד ַעד ֵאין סֹוף ְוֵאין ּתַ ר ּכֹחֹו ּגָ ֵקִנים ֲאׁשֶ ּזְ ּבַ ׁשֶ

ִתּקּון ִנְפָלא, ַרק ֲחַזק  נּו ַז"ל ּבְ ן אֹוְתָך ַרּבֵ אי ְיַתּקֵ ַוּדַ ְהֶיה, ּבְ ּיִ ְהֶיה ֵאיְך ׁשֶ ּיִ ֵאיְך ׁשֶ ֲחִביִבי! ׁשֶ

י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ֶ ל ַמה ּשׁ ָך ַעל ְיֵדי ֶזה. ּוְזכֹר ֵהיֵטב ֶאת ּכָ ַח ַנְפׁשְ ּמֵ ר ְלׂשַ ּבֵ ָבַרי ְלִהְתּגַ ם ּדְ ֶוֱאַמץ ְלַקּיֵ

ָכל  נּו ַז"ל ּבְ ה ִלְלֹמד ִסְפֵרי ַרּבֵ ָבר. ְוַתְכִריַח ַעְצְמָך ַהְרּבֵ ַמְעּתָ ִמּכְ ר ׁשָ ָסמּוְך, ַוֲאׁשֶ ָך ּבְ ִעּמְ

נּו ַז"ל  ִלי ִלּמּוד ִסְפֵרי ַרּבֵ ִנים לֹא ַיֲעבֹר ָעֶליָך ׁשּום יֹום ּבְ ל ּפָ ה, ַעל ּכָ יֹום ְמַעט אֹו ַהְרּבֵ

ְלָפֵרׁש  ְוַגם  יֹוֵתר,  ִלְלֹמד  ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ ְלהֹוִסיף  ַיַעְזְרָך  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ָערּוְך.  ְלָחן  ְוׁשֻ

ְכִריַח  ל ַהּיֹום ּתַ ָאר ּכָ ָכל יֹום. ּוׁשְ ה ּבְ ֵבן ִלְפֵני ָאִביו ְמַעט אֹו ַהְרּבֵ ַרְך ּכְ יָחְתָך ְלָפָניו ִיְתּבָ ׂשִ

בֹוֶתיָך  ַמְחׁשְ ַעל  ַיֲעֶלה  ְלַבל  ֵהר  ְוִהּזָ ֵהר  ִהּזָ ַרק  ר.  ֶאְפׁשָ ּדְ ַמה  ָכל  ּבְ ָך  ַנְפׁשְ ַח  ּמֵ ְלׂשַ ַעְצְמָך 

ִקּיּוֵמנּו,  ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ הּוא ָחֵפץ ַהּשׁ י ֵאיְך ׁשֶ דּוַע ְלָך, ּכִ ּיָ ָעְברּו ָעֶליָך ּכַ בֹות ׁשֶ ֲחׁשָ עֹון ַהּמַ ּגָ ׁשִ

ִמְצָער  יְתָך  ֵראׁשִ "ְוָהָיה  ָך  ּבְ ם  ֻקּיַ ּיְ ׁשֶ ַלה'  ה  ְמַקּוֶ ַוֲאִני  ת.  ַהּמֵ ָהַאִרי  ִמן  ַחי טֹוב  ֶלב  ַלּכֶ י  ּכִ

דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ ַעת  ּדַ הּוא  ׁשֶ י  ְעּתִ ּדַ ֶנֶגד  ָך  ְעּתְ ּדַ ל  ַבּטֵ ּתְ ׁשֶ ר  ְוָהִעּקָ ְמֹאד".  ה  ּגֶ ִיׂשְ ְוַאֲחִריְתָך 

יָך ְוכּו'. י הּוא ַחּיֶ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה, ּכִ ב ֵזֶכר ַצּדִ ּגָ ׂשְ ְוַהּנִ

קֶֹדם  ד  ִמּיָ ִלְכּתֹב  ַעְצִמי  י  ֵזַרְזּתִ ַוֲאִני  יַע,  ִהּגִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ְזַמן  ַאְך  יֹוֵתר  ְלַהֲאִריְך  ּוְרצֹוִני 
ם ְלָבֶניָך"  ְנּתָ ּנַ ם "ְוׁשִ ַמע ְלַקּיֵ ר ִמְצַות ְקִריַאת ׁשְ ֶרת ֶזה הּוא ִעּקַ י ִאּגֶ ה, ּכִ ִפּלָ ַהּתְ

ים,  ַהַחּיִ קֹור  ִמּמְ ַהּנֹוְבִעים  ֵאּלּו  ָבִרים  ּדְ ְפָרט  ּבִ ְוכּו',  ֵניֶכם"  ּבְ ם אֹוָתם ֶאת  ְדּתֶ "ְוִלּמַ ְוכּו', 

רּוִעים  ם אֹוְתָך ְוַהּגְ כֹוִלין ְלַהֲחיֹות ּגַ ּיְ ְבֵהי ְמרֹוִמים, ׁשֶ ַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה ֵמרֹום ּגָ ֵמַהּנַ

ָך  רּוִעים ִמּמְ ָהיּו ּגְ ים ׁשֶ ָבר ָהיּו ֶאְצֵלנּו ֲאָנׁשִ ּכְ ִני, ׁשֶ ָעִמים. ְוֵתַדע ְוַתֲאִמין ּבְ ָך ֲאָלִפים ּפְ ִמּמְ

ַז"ל.  ּנּו  ִמּמֶ ְלנּו  ּבַ ּקִ ׁשֶ ה  ְוָכֵאּלֶ ה  ֵאּלֶ ּכָ ּבּוִרים  ּדִ ְיֵדי  ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְוִנְתָקְרבּו  ה,  ַהְרּבֵ

ר  נּו ַז"ל. ַוֲאׁשֶ כַֹח ַרּבֵ ים ּבְ ים ִנְצִחּיִ ַחּיִ לֹום, ְוֶחְלָקם ּבְ א ְלׁשָ י עֹוָלם ַהּבָ ּוְקָצָתם ִנְפְטרּו ְלַחּיֵ

ַרְך.  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ אי ְיִהי ַאֲחִריָתם טֹוב ּבְ ִרים, ּוְבַוּדַ ׁשֵ ים ּכְ ה ֵהם ֲאָנׁשִ ים עֹוֶדּנָ ַחּיִ ֵהם ּבַ

ֶדה. ֵני ַהּשָׂ ֶזה ַעל ּפְ ר ְלַהֲאִריְך ּבָ ְוִאי ֶאְפׁשָ

נּו. ְוַגם ִלי ּוְלָך  ְקָוה ְלַאֲחִרית טֹוב ְלֻכּלָ ְמָחה, ַעל ְיֵדי ַהּתִ ְדָמעֹות ּוְבׂשִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּכֹוֵתב ּבִ ּדִ

י  ּכִ ּבֹו,  ָאנּו חֹוִסים  ׁשֶ ָסִבין  ּדְ דֹוׁש ָסָבא  ַהּקָ יק  ּדִ ַהּצַ ְיֵדי  ִיְהֶיה ַאֲחִרית טֹוב ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְלָכל 
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ִתּקּוֵננּו, ְוֵאין ָאנּו  ָאנּו יֹוְדִעים ֵמָהעֹוֵסק ּבְ ְדלּו ַחְסֵדי ה' ׁשֶ נּו, ַאְך ַמה ּגָ ּקְ ל סֹוף ַהּכֹל ִיְתּתַ סֹוף ּכָ

רּוְך ֱאלֵֹקינּו ְוכּו'. ֵרינּו ְוכּו'. ּבָ ֵרינּו ַאׁשְ ָלֵתנּו ָלֶנַצח. ַאׁשְ ַהּצָ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ׁשְ לֹום ַעל ַהּמִ ִדים ַחס ְוׁשָ ִמְתַנּגְ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

תסז

עהִרין. ַרְך, יֹום ה' ְרֵאה תר"ד ְטׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחיּו. ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ לֹום ִלְבִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ ׁשָ

ב  י ֶאְתמֹול ִמְכּתָ ְלּתִ י ִקּבַ ְחֶיה, ּכִ ּיִ ִוד ְצִבי ׁשֶ י ּדָ י ִלְבִני ַרּבִ ַתְבּתִ ּכָ ב ׁשֶ ְכּתָ ִהּנֵה ְלָפֶניָך ַהּמִ
ב  ְכּתָ ַהּמִ לַֹח  ִלׁשְ י  ַדְעּתִ ּבְ ְוָהָיה  "ל.  ּנַ ּכַ ָלֶזה  יִתי  ִקּוִ ְמֹאד  י  ּכִ ְלַנַחת  ִלי  ְוָהָיה  ּנּו  ִמּמֶ

ָבִרים  ִני ֲחִביִבי ֶנֶאְמרּו ּדְ ם ֵאֶליָך ּבְ י ּגַ "ל ֵאֶליָך, ּכִ ב ַהּנַ ְכּתָ לַֹח ַהּמִ י ִלׁשְ ְבּתִ ַ ֵעת ִיּשׁ ִלְבֶרְסֶלב ּכָ

ים  ְהיּו ֲחָדׁשִ ּיִ ָכל יֹום ָויֹום ְצִריִכים ׁשֶ י ּבְ ה, ּכִ ָבִרים ָהֵאּלֶ ַעְצִמי ֻמְכָרח ַלּדְ ֵאּלּו. ְוַגם ֲאִני ּבְ

ִוד  י ּדָ ִני ַרּבִ ה ְלַיד ּבְ ֶרת ַהּזֶ ד ָהִאּגֶ לַֹח ִמּיָ הּוא ְוכּו'. ְוִתְרֶאה ִלׁשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵאיְך ׁשֶ ֵאֶצל ּכָ

ִריזּות  ּזְ ּבַ ׁש  ַמּמָ ְלָידֹו  יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ חֹוָתְמָך,  ּבְ ְוָחתּום  ֶנֱאָמן  ִאיׁש  ְיֵדי  ַעל  ָיִאיר  ֵנרֹו  ְצִבי 

בֹוִאי  ּבְ ֶכף  ּתֵ ֶאְתמֹול  י  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ ה  ְוִהּנֵ ֶזה.  ל  ּכָ ַעְצְמָך  ּבְ ִבין  ּתָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִרי  ָהֶאְפׁשָ

בֹוִאי  ֶסף ּבְ ל ּכֶ ִבי ִעם ַסְך ֵמָאה רּוּבַ י ְלָך ִמְכּתָ ַלְחּתִ אג ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת, ּוְכָבר ׁשָ רּוִמיְנְטׁשַ ִמּקְ

ְלָך  יב  ָאׁשִ ְוָאז  ָקרֹוב  ּבְ ּפֹה  ֶזה  ַעל  ׁשּוָבה  ּתְ ַלת  ַקּבָ ַעל  ה  ְמַצּפֶ ַוֲאִני  ֵעֶקב,  ג'  יֹום  ּבְ ְלֹפה 

"ל,  ּנַ ם ֵאֶליָך ּכַ ְך ּגַ ּיָ ַ "ל ַהּשׁ ִוד ְצִבי ַהּנַ י ּדָ ִני ַרּבִ ב ּבְ ָראּוי. ְוָכֵעת ֲאִני ּכֹוֵתב ְלָך ֲאַגב ִמְכּתַ ּכָ

ה, ַוֲאִני  י ְלָך ַהְרּבֵ ַתְבּתִ ָבר ּכָ ה ֻמְכָרִחים. ַאְך ּכְ י ֵהּמָ ְדָבִרים ַאף ּכִ ָלל ְלַהְרּבֹות ּבִ ַנאי ּכְ ְוֵאין ּפְ

ִכי טֹוב ְוכּו'. לֹוְיז ְלָגְמָרּה ּבְ ה ֲעָסִקים ֵמַהּקְ ּמָ ר ִמּכַ ָצִריְך ּפֹה ְלַדּבֵ

ה ִליׁשּוָעה. ַצּפֶ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמְ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר  ה. ּוִבְפָרט ִליִדיִדי ַהּוָ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

ֶנֶכד ֲאְדמֹו"ר ַז"ל.

ָך  ִמּמְ ר  ֲאַדּבֵ ָתם  ַהּסְ ִמן  אק,  ְקרּוִמיְטׁשַ ּבִ ָהִייִתי  ה  ֵהּנָ ַעד  י  ּכִ יבֹו.  ֲהׁשִ ּלַ ַמה  ֵעת  ּכָ ֵאין 
ִמן  ִויׁשּוָעה  ּוְבָרָכה  ְרָנָסה  ּפַ ְלָך  יַע  ּפִ ְוַיׁשְ ְמֵהָרה  ְלָך  יַע  יֹוׁשִ ַרְך  ִיְתּבָ ְוה'  ְלטֹוָבְתָך. 

ִנים  ִנים ֶאל ּפָ ם ּפָ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ְלאּוִמין, ְוׁשָ ָנה ַהּבָ ָ ַמִים. ְוִתְרֶאה ָלבֹוא ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ָ ַהּשׁ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי תסחִמְכּתְ

<חודש>

תרעז ְּתמִמ ֵב ת י סי ז"

יָך ְוטֹוָבְתָך  י הּוא ַחּיֶ ִלי ִעּכּוב ּכִ ָראּוי. ַוֲעַצת ה' ִהיא ָתקּום ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ָלבֹוא ּבְ ר ּכָ ְנַדּבֵ

א ָלֶנַצח. ֶזה ּוַבּבָ ּבָ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

תסח

עהִרין. ם, יֹום ה' רֹאׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול תר"ד ְטׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ָלנּו  ְוֵיִטיב  ׁשּוָבה  ַלּתְ ְוָנִתיב  ֶרְך  ּדֶ ְמֵהָרה  יֹוֵרנּו  הּוא  ְנִתיָבה,  ים  ַעּזִ ּוְבַמִים  ֶרְך  ּדֶ ם  ּיָ ּבַ ַהּנֹוֵתן 

ל  ּכָ ִעם  ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ִיְצָחק  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ִני  ָהַרּבָ ֲחִביִבי  ִני  ּבְ ֲאהּוִבי  ִלְכבֹוד  ִתיָבה.  ְוַהּכְ ַהֲחִתיָמה 

ְחיּו. ּיִ יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ

ִלְנסַֹע  ְמֹאד  ָטרּוד  ֲאִני  י  ּכִ ָבר,  ּדָ ׁש  ְלַחּדֵ ֵעת  ּכָ ְוֵאין  ֶאְתמֹול  י  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ
ם  ָ ּוִמּשׁ ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ מּוְך  ַהּסָ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ַעל  ְלֶמעְדֶוועִדיְבֶקא 

מּוְך  ֵצא ַהּסָ ת ּתֵ ָרׁשַ ת קֶֹדׁש ּפָ ּבַ ַרְך ַעל ׁשַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ם ּבְ ְלאּוַמאן, ּוְרצֹוִני ָלבֹוא ְלׁשָ

ּנּו  נּו ְוָיִסיר ִמּמֶ ּלָ ַרְך ְיַרֵחם ָעֶליָך ְוַעל ּכֻ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ה' ָיִכין ִמְצָעדֹו ְלטֹוב ַוה' ִיְתּבָ ַהּבָ

ֲחָסָדיו  ּבַ ָעֵלינּו  ַמל  ּגָ ר  ֲאׁשֶ דֹול  ַהּגָ ְוַחְסּדֹו  יׁשּוָעתֹו  ּבִ ִמיד  ּתָ ֹמַח  ִלׂשְ ה  ְוִנְזּכֶ ַוֲאָנָחה,  ָיגֹון 

ַטְחנּו ֲעַדִין  ֶהם ּבָ ָלל, ּבָ ן ּכְ ּמָ ִפיָסא ּתַ ָבה ּתְ ר ֵלית ַמֲחׁשָ ְפָלִאים ְוַהּנֹוָרִאים ְמֹאד ְמֹאד ֲאׁשֶ ַהּנִ

ּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ְרנּו  ּבַ ּדִ ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ יׁשּוָעתֹו.  ּבִ ְמָחה  ְוִנׂשְ ָנִגיָלה  ָלֶנַצח,  ַאֲחִריֵתנּו  ְלֵהִטיב 

ל  ּטֵ ְתּבַ ּיִ ן ׁשֶ יׁשּוָעתֹו, ִמי ִיּתֵ ַמְחנּו ְוָרַקְדנּו ּבִ ָעְברּו ְוׂשָ ים ׁשֶ ִתים ְקדֹוׁשִ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ְבֵרי ֱאֶמת ַהְרּבֵ ּדִ

ם ָאִגיָלה  ר ְלַקּיֵ ֶאְפׁשָ ָכל ַמה ּדְ נּו ּבְ ַח ַנְפׁשֵ ּמֵ ָכל עֹז, ּוְלׂשַ ר ּבְ ּבֵ נּו ְלִהְתּגַ ָהַעְצבּות ְלַגְמֵרי ֵמִאּתָ

ָך ְוכּו'. ַחְסּדְ ְמָחה ּבְ ְוֶאׂשְ

ְוֶחְדַות ה'  ְלטֹוָבה,  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ ָנה  ָ ַהּשׁ יֵמי רֹאׁש  ּבִ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְראֹוְתָך  ה  ַהְמַצּפֶ ָאִביָך  ְבֵרי  ּדִ

נּו ָלֶנַצח. ִיְהֶיה ָמֻעּזֵ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר  ה, ּוִבְפָרט ִליִדיִדי ַהּוָ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

נּו ַז"ל. ֶנֶכד ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

ָכל ֵעת, ַאְך ֵאין ָלנּו ַעל  י ּומֹוִחי ּבְ ִלּבִ קּוַע ּבְ ה ּתָ לֹום, ְוַאּתָ ָך ַחס ְוׁשָ אי ֵאיִני ׁשֹוֵכַח ּבְ ַוּדַ ּבְ
ְמָצא ָיִדי ַלֲעׂשֹות ְלטֹוָבְתָך  ר ּתִ ל ֲאׁשֶ ַמִים. ּכָ ָ ּשׁ ּבַ י ִאם ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ֵען ּכִ ָ ִמי ְלִהּשׁ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי תסטִמְכּתְ ְּתמִמתרעח ֵב ת י סי ז"

ַרב  י הּוא  ּכִ ְלַבד  ַרְך  ִיְתּבָ ָעָליו  ְקָוִתי  ּתִ ר  ִעּקַ ַאְך  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ה  ְוֶאֱעׂשֶ יִתי  ָעׂשִ

יְנָך ְלֵבין קֹוְנָך, ָלבֹוא  יָחה ּבֵ ה ְוׂשִ תֹוָרה ּוְתִפּלָ נּו, ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמֹאד ּבְ יַע ְלָך ּוְלֻכּלָ ְלהֹוׁשִ

רּוץ ְלַמַען ֵיִטיב ְלָך ָלֶנַצח. ִלי ּתֵ ָנה ּבְ ָ ַעל רֹאׁש ַהּשׁ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

תסט

עהִרין. ַרְך, יֹום ה' רֹאׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול תר"ד ְטׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה. ּיִ ִוד ְצִבי ׁשֶ ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ּדָ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ה  ִמּמַ דֹול  ּגָ ַצֲעִרי  ַאְך  ְבָך,  ִמְכּתָ ְראֹוִתי  ּבִ ְלַנַחת  ִלי  ְוָהָיה  ֶאְתמֹול  י  ְלּתִ ִקּבַ ְבָך  ִמְכּתָ
ַעל  ְוָתקּום  ְמֵהָרה  ִיְסָעְדָך  ָהַרֲחִמים  ַעל  ּבַ ִריָאה,  ַהּבְ ַקו  ּבְ ֵאיְנָך  ׁשֶ ַתְבּתָ  ּכָ ֶ ּשׁ

ְדָרׁש  ַהּמִ ְלֵבית  ֵליֵלְך  ה  ְוִתְזּכֶ ּוְברּוָחִנּיּות,  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ְבִמיׁשֹור  ַיַעְמדּו  ְוַרְגֶליָך  ַרְגֶליָך, 

ְלַהְרּבֹות  ְוִלְבִלי  ּבֶֹקר  ּבַ ְזִריזּות  ּבִ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ַעְצְמָך  ַעל  ל  ּוְתַקּבֵ ָנה.  ַכּוָ ּבְ ם  ׁשָ ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ

ּבּור, ְוַגם ִלְבִלי  ְזִריזּות ִעם ַהּצִ ל ּבִ ּלֵ ָכל ּבֶֹקר ְלִהְתּפַ ק ּבְ ה, ַרק ְלִהְתַחּזֵ ִפּלָ יָחה קֶֹדם ַהּתְ ׂשִ ּבְ

ַהּיֹום  ֶאְמַצע  ּבְ ּמּוד,  ְוַהּלִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַאַחר  ַרק  ם.  ּתָ ינּו  ַרּבֵ ּדְ ין  ְתִפּלִ ּבִ ֲאִפּלּו  ין  ְתִפּלִ ּבִ ָלׂשּוַח 

י  ָכל יֹום ָויֹום ִעם ַאְנׁשֵ ר ּבְ יל ַעְצְמָך ְלַדּבֵ ָך, ְוַתְרּגִ ְעּתְ ַח ּדַ ְרצֹוְנָך ְלַפּקֵ ר ּכִ ּתּוַכל ָלׂשּוַח ּוְלַדּבֵ

נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  ת  ֻדּלַ ּוִמּגְ ְכִלית,  ַהּתַ ֵמֵעֶסק  רּו  ּוְתַדּבְ יחּו  ׂשִ ּתָ ָתם  ַהּסְ ּוִמן  לֹוֵמנּו,  ׁשְ

הּוא  ֶזה  ל  ּכָ ׁשֶ ְוכּו',  ַהּנֹוָראֹות  יחֹוָתיו  ְוׂשִ ּיֹוָתיו  ּוַמֲעׂשִ ּתֹוָרתֹו  ת  ֻדּלַ ּוִמּגְ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו 

ָבֵרינּו  ם ּדְ ַקּיֵ ּתְ ַואי ׁשֶ ֲאִריכּות ְקָצת, ְוַהּלְ ֶרת ּבַ י ְלָך ִאּגֶ ַתְבּתִ ַרְך. ּוְכָבר ּכָ ת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ֻדּלַ ּגְ

ַאֲחִריְתָך. יָך ְלֵהִטיב ּבְ ל ְיֵמי ַחּיֶ ֶהם ּכָ ָבָריו ַז"ל ְוֵתֵלְך ּבָ ַהּנֹוְבִעים ִמּדְ

מּוְך  ת קֶֹדׁש ַהּסָ ּבַ י ַעל ׁשַ י ֲאִני ָטרּוד ְמֹאד ִלְנסַֹע ְלַדְרּכִ ָלל, ּכִ ַנאי ְלַהֲאִריְך ּכְ ְוָכֵעת ֵאין ּפְ
ִלְנסַֹע  י  ַדְעּתִ ּבְ ת קֶֹדׁש  ּבַ ׁשַ ְוַאַחר  ת ֶמעְדֶוועִדיְבֶקא,  ִלְקִהּלַ ָעֵלינּו ְלטֹוָבה  א  ַהּבָ

ֶצֶדק  ֵלי  ְבַמְעּגְ ַיְנֵחִני  ַוה'  ֵצא,  ּתֵ י  ּכִ ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבַ ׁשַ ַעל  ם  ְלׁשָ ָלבֹוא  ָחָזק  ּוְרצֹוִני  ְלאּוַמאן 

מֹו. ְלַמַען ׁשְ

ְלָך  ֶאְקֶנה  ם  ׁשָ ָמצּוי  ֵאין  ְוִאם  ְלָך,  ְקֶנה  ּיִ ׁשֶ ִאיִציק  ר'  ִלְבִני  ֶאְכּתֹב  יטּול  ַהּקִ אֹודֹות 
א  ּפּור ַהּבָ ָראּוי קֶֹדם יֹום ּכִ ּתּוַכל ְלָתְפרֹו ּכָ ֹאֶפן ׁשֶ ָנה ּבְ ָ אּוִמין קֶֹדם רֹאׁש ַהּשׁ ּבְ

ִנים ִאם  ִנים ֶאל ּפָ ָך ּפָ ר ִעּמְ ר ֲאַדּבֵ ֲאׁשֶ ה ִלְקנֹות, ּכַ ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ַעל טּוִליּפ ֵאין צֶֹרְך ַעּתָ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי תסטִמְכּתְ

<חודש>

תרעט ְּתמִמ ֵב ת י סי ז"

ַרְך.  ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ אי ִיְהֶיה ְלָך ּבְ ַוּדַ ֹתֶנת ְוַכּיֹוֵצא ּבְ ים ּכְ ִיְרֶצה ה' ְותֹוֶדה ִלְדָבַרי. ּוְדָבִרים ְקַטּנִ

ן ְלָך  ֶאּתֵ יִתי ַלה' ׁשֶ מֹוֲעדֹו ּוִבְזַמּנֹו. ְוִקּוִ ַרְך ּבְ ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ה ְלָך ּבְ אי ֶאֱעׂשֶ ַוּדַ ְוַגם טּוִליּפ ּבְ

ְכָרח ַיְזִמין  ּמֻ ֶ י ֵכן ַמה ּשׁ חּוָקה ַאף ַעל ּפִ ְרָנָסִתי ּדְ ּפַ י ׁשֶ הּוא ֻמְכָרח ַאף ַעל ּפִ ֶ ָראּוי. ּוַמה ּשׁ ּכָ

נּו. ע ְלָך ּוְלֻכּלָ ה ַלה' ְויֹוׁשַ ָלל, ַקּוֵ ְדַאג ַעל ֶזה ּכְ ָראּוי, ְוַאל ּתִ ַחְסּדֹו ּכָ ַרְך ּבְ ִלי ה' ִיְתּבָ

ה ִליׁשּוָעה. ַעְדָך ּוְמַצּפֶ יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ָאִביָך ַהּמַ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ר  ֶאְפׁשָ ִאם  ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ יֹוָנה  יֹוֵסף  ִני  ִמּבְ לֹום  ׁשָ ת  ִריׂשַ ּפְ ִלי  ִלְכּתֹב  ַכְחּתָ  ָ ּשׁ ׁשֶ ִנְפֵלאִתי 
ְפָרט ַרּבֹו  ּיֹורּו אֹותֹו ִלְכּתֹב, ּבִ ִים ׁשֶ ּתַ ִנים ׁשּורֹות ׁשְ ל ּפָ ַעְצמֹו ַעל ּכָ ְכּתֹב ּבְ ּיִ ׁשֶ

לֹום  ת ׁשָ ִריׂשַ ד ּפְ ְכּתֹב ִלי ְלאּוַמאן ִמּיָ ִנים ּתִ ל ּפָ ה ֵנרֹו ָיִאיר ַמה ּטֹוב. ַעל ּכָ י ֹמשֶׁ ְכִתיָבה ַרּבִ ּבִ

ְחיּו ְוִלְבִני ַנְחָמן  ּיִ ֵני ֵביִתי ׁשֶ ְחֶיה ּוְלָכל ּבְ יל ּתִ נּוָעה ָמַרת ּדּוׁשִ לֹום ְלזּוָגִתי ַהּצְ ֵמִאּתֹו.  ְוׁשָ

ים ְוָכל  לֹום ְוַחּיִ ם ְלאּוַמאן, ְוׁשָ ְבָך ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת, ְוִתְרֶאה ִלְכּתֹב ִלי ּגַ י ִמְכּתָ ְלּתִ ְחֶיה, ִקּבַ ּיִ ׁשֶ

יֵמי ֱאלּול  ה ּבִ ָנה ּוִבְפָרט ַעּתָ ַכּוָ ל ּבְ ּלֵ ִלּמּוְדָך, ּוִבְפָרט ְלִהְתּפַ ְתִמיד ּבְ ּתַ ם ׁשֶ ֵ טּוב. ּוְלַמַען ַהּשׁ

ִני  ר ְלַהֲאִריְך, "ְזכֹר ּבְ ִמים ָהֵהם. ְוָכֵעת ִאי ֶאְפׁשָ ּיָ ים, ִמי לֹא ִייָרא ּבַ דֹוׁשִ ְוָיִמים ַהּנֹוָרִאים ַהּקְ

ַאֲחִריְתָך" ְוכּו'. יֵמי ְבחּורֶֹתיָך ְלַמַען ִייַטב ְלָך ּבְ ֶאת ּבֹוְרֶאיָך ּבִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

ק  ֵאיְנָך ֶיֶלד ָקָטן. ִהְתַחּזֵ ע ׁשֶ ם ֱהֵיה ְלִאיׁש. ּדַ ֵ ְחֶיה. ְלַמַען ַהּשׁ ּיִ לֹום ִלְבִני יֹוֵסף יֹוָנה ׁשֶ ְוׁשָ
ָמֵלא,  ֶפה  ּבְ ה  ִמּלָ ּכֹל  ֱאֹמר  ְרִצינּות,  ּבִ ל  ּלֵ ְוִהְתּפַ ִלּמּוד,  ּבְ ַהּמַֹח  ֶאת  ַקע  ְוַהׁשְ

יֵמי  ְפָרט ּבִ ָעֶליָך ְלַרֵחם ַעל ַעְצְמָך, ּבִ א ׁשֶ ה ֶאּלָ ב ָעֶליָך ַהְרּבֵ ְכִלית. ֲאִני חֹוׁשֵ ַוֲחׁשֹב ַעל ַהּתַ

ָנה. ָ ֱאלּול ְורֹאׁש ַהּשׁ

א ָלֶנַצח. ֶזה ּוַבּבָ ל טּוב ּבָ ֶכם ּכָ ֻכּלְ ה ִלְראֹות ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַחּכֶ ּדִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי תעִמְכּתְ ְּתמִמתרפ ֵב ת י סי ז"

תע

בֹוא תר"ד אּוַמאן. ַרְך, יֹום א' ּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק  ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ ים ּוְכִתיָבה ַוֲחִתיָמה טֹוָבה ַלֲאהּוִבי ּבְ לֹום ְוַחּיִ ַרב ׁשָ

ְחיּו. ּיִ ֵני ֵביתֹו ׁשֶ ל ּבְ ָאר ּכָ ְחֶיה ִעם ׁשְ ּיִ ׁשֶ

ְדַבר  דֹול ּבִ ֲאִריכּות ּגָ בֹו ּבַ לֹום ְלֹפה אּוַמאן אֹור ְליֹום ו' ֶהָעַבר, ּוָמָצאִתי ִמְכּתָ אִתי ְלׁשָ ּבָ
י  א ִעּמִ ּבָ י ׁשֶ ּלִ ַעל ֲעָגָלה ׁשֶ עהִרין ַעל ְיֵדי ַהּבַ ֶרת ִלְטׁשֶ י ִאּגֶ ַתְבּתִ ּדּוְך. ְוֵתֶכף ּכָ ִ ַהּשׁ

י  ְרּתִ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ָך ּכַ ין ִעּמְ ם, ְוַהּדִ ְחֶיה ְלׁשָ ָך ּתִ ּתְ ִביא ֶאת ּבִ ּתָ ר ׁשֶ ִאי ֶאְפׁשָ ים ׁשֶ ם, ְוהֹוַדְעּתִ ָ ִמּשׁ

ַעת  ל ּדַ ר ְלַבּטֵ ָך, ִאי ֶאְפׁשָ ְעּתְ ל ּדַ ְרֶצה ְלַבּטֵ ם. ְוַגם ִאם ֲאִפּלּו ּתִ ִנים ׁשָ ִנים ֶאל ּפָ ֶהם ּפָ ִעּמָ

ה ָאנּו ְצִריִכים ַרק  ָראּוי ָלֶהם, ְוַעּתָ ָבר ּכָ ַתְבּתָ ּכְ ָתם ּכָ ה ֵמַהּסְ ָך ּוְקרֹוָביו ְוכּו'; ְוַאּתָ ּתְ ִאׁשְ

ָבר. ב ְוִלְראֹות ְיׁשּוַעת ה' ֵאיְך ִיּפֹל ּדָ ְלִהְתַיּצֵ

ָעה ּוִמְצַטֵער  ָ ְך ְודֹוֵחק ֶאת ַהּשׁ ל ּכָ ר ַמְרִעיׁש ּכָ ִני ֲחִביִבי, ַעל ֲאׁשֶ ְוֵהיֵטב ָחָרה ִלי ָעֶליָך ּבְ
מֹו ִעְנְיֵני  ָבר ֶנְעָלם ִמן ָהָאָדם ּכְ י ֵאין ׁשּום ּדָ מּוי ִמן ָהַעִין, ּכִ ָבר ַהּסָ ְך ַעל ּדָ ל ּכָ ּכָ

ר ְוִיחּוס ְוכּו', ֵאין ִלְדֹחק  עׁשֶ דֹורֹו ּבְ ּדּוְך ִעם ָיִחיד ּבְ ִ ן ֲאִפּלּו ִאם ָהָיה ַהּשׁ ּדּוִכים. ַעל ּכֵ ׁשִ

ָעה, ַרק ִלְסֹמְך ַעל  ָ ן ֵאין ִלְדֹחק ֶאת ַהּשׁ ָבר ְוכּו'. ַעל ּכֵ י ִמי יֹוֵדַע ַאֲחִרית ּדָ ָעה ּכִ ָ ֶאת ַהּשׁ

ְך, ּוְדַבר ֱאלֵֹקינּו ָיקּום ְלעֹוָלם.  ֶכף אֹו ַאַחר ּכָ ִכי טֹוב ּתֵ ָבר ִיְגֹמר ּבְ ה', ְוִאם ֵמה' ָיָצא ַהּדָ

ַנאי ְלַהֲאִריְך  ָראּוי ְוֵאין ּפְ י ְלָך ּכָ ְבּתִ ּדּוְך, ּוְכָבר ֵהׁשַ ִ ֵעֶסק ַהּשׁ ְבָך ּבְ י ִמְכּתָ ְלּתִ ם ַהּיֹום ִקּבַ ּגַ

ָתב ֶזה. ָלל ִמּגֶֹדל ְנִחיַצת מֹוֵסר ּכְ ּכְ

ה ִליׁשּוָעה. ַצּפֶ זֹון ַהּמְ ִחּפָ ְבֵרי ַהּכֹוֵתב ּבְ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

תעא

בֹוא תר"ד אּוַמאן. ַרְך, יֹום ה' ּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחיּו. ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ לֹום ִלְבִני ָהַרּבָ ַרב ׁשָ

ֲעַמִים,  ָביו ּפַ י ּפֹה ִמְכּתָ ְלּתִ ּבַ ּקִ יו ׁשֶ ִבי ְוהֹוַדְעּתִ י ְלָך ִמְכּתָ ַלְחּתִ בּוַע זֹאת ׁשָ ׁשָ יֹום א' ּבְ ּבְ
ה  ָבר, ַוֲאִני ְמַצּפֶ ׁש ּדָ ֵעת ֵאין ְלַחּדֵ ין. ּכָ ָראּוי ַעל ְיֵדי ִאיׁש ִמּטּוְלְטׁשִ י לֹו ּכָ ְבּתִ ְוֵהׁשַ

ל ֵמֶהם ֵאיֶזה ֲחָדׁשֹות  עהִרין, ְוִאם ֲאַקּבֵ י ְטׁשֶ ם ִיְהיּו ּפֹה ַאְנׁשֵ ֵ יֹום ָמָחר ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ּבְ ׁשֶ
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ָלל ַרק  ַאל ִיְצַטֵער ַעל ֶזה ּכְ יו ׁשֶ י לֹו ְוִהְזַהְרּתִ ַתְבּתִ ָראּוי. ּוְכָבר ּכָ ּדּוְך אֹוִדיעֹו לֹו ּכָ ִ ְדַבר ַהּשׁ ּבִ

ה  ֶרְך ִלְתׁשּוָבה, ְוִנְזּכֶ ַרֲחָמיו ְויֹוֶרה ָלנּו ּדֶ יַע ּבְ ֲעֵדנּו ְלטֹוָבה. ַוה' יֹוׁשִ ִיְסֹמְך ַעל ה', ה' ִיְגֹמר ּבַ

ִלְזּכֹות  ְנִתיָבה"  ים  ַעּזִ ּוְבַמִים  ֶרְך  ּדֶ ם  ּיָ ּבַ "ַהּנֹוֵתן  ֵהם  ׁשֶ ֱאלּול  נֹות  ּוָ ּכַ א  ְלעּוְבּדָ יג  ְלַהּשִׂ

 ." ּךָ אֹול ִהּנֶ יָעה ׁשְ ה ְוַאּצִ ם ָאּתָ ַמִים ׁשָ ק ׁשָ ם "ִאם ֶאּסַ ם ְלַקּיֵ ֲהָלָכה ַהְמבָֹאר ׁשָ ִלְבִקיאּות ּבַ

ׁשּוָבה ַעל  ְתׁשּוָבה ַעל ּתְ ל ָיָמיו ּבִ ָעַסק ּכָ ל ֶזה, ׁשֶ ה ּכָ ּלָ ּגִ ל ָהאֹור ָחָדׁש ׁשֶ כֹחֹו ׁשֶ ְוַהּכֹל ּבְ

ן  ִיּתֵ ִמי  ת.  ּבָ ׁשַ ּלֹו  ּכֻ ׁשֶ ְליֹום  עֹוָלם  ִלְמנּוַחת  ָעָלה  ׁשֶ ה  ַעּתָ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ ָהִראׁשֹוָנה.  ָגתֹו  ַהּשָׂ

ה  ת ְוכּו'. ְוֵיׁש ַעּתָ ּבָ ּלֹו ׁשַ ּכֻ ם ֲאַנְחנּו ְליֹום ׁשֶ ה ּגַ ם ֲעֵדי ִנְזּכֶ ָ ת ִמּשׁ ּבָ ת ׁשַ ַ יַע ָעֵלינּו ְקֻדּשׁ ּפִ ׁשְ ּיַ ׁשֶ

ַרְך ְוִכְרצֹונֹו ַז"ל,  ם ִיְתּבָ ֵ ְרצֹון ַהּשׁ ָראּוי ּכִ ָבָריו ּכָ ם ּדְ ה ְלַקּיֵ ְזּכֶ ּנִ ן ׁשֶ ר, ִמי ִיּתֵ ה ְלַדּבֵ ֶזה ַהְרּבֵ ּבָ

ָאז טֹוב ָלנּו ָלֶנַצח.

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ִתיק ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְחָמן  ה, ּוִבְפָרט ִליִדיִדי ַהּוָ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה. ְמֹאד ֲאִני ִנְכָסף  נּו ֵזֶכר ַצּדִ ֵנרֹו ָיִאיר ֶנֶכד ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

א ָלֶנַצח  ֶזה ּוַבּבָ ָסמּוְך, ְוהּוא ְלטֹוָבתֹו ּבָ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ּבְ ָנה ַהּבָ ָ בֹוא ְלֹפה ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ּיָ ׁשֶ

א  ַהּבָ ָנה  ָ ַהּשׁ ַעל רֹאׁש  ָראּוי  ּכָ ַעְצֵמנּו  ְלָהִכין  נּו  ְיַזּכֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ ְלַהֲאִריְך,  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי 

הּוא  י הּוא נֹוָרא ְוָאיֹם ְוכּו'. ְוֵאיְך ׁשֶ ת ַהּיֹום ּכִ ַ ה ּתֶֹקף ְקֻדּשׁ יׁש ֵמַעּתָ ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ְלַהְרּגִ

יק  נּו ֵזֶכר ַצּדִ ם ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ֱאָסִפים ַעל ׁשֵ דֹוׁש ַהּנֶ ּבּוץ ַהּקָ ַלל ַהּקִ ָאנּו ִמּכְ ֵרינּו ׁשֶ ַאׁשְ

ה ְוכּו'. דֹול ִמּזֶ ָבר ּגָ ֵאין ּדָ דֹוׁש ׁשֶ יו ַהּקָ ַמְענּו ִמּפִ ָבר ׁשָ י ּכְ ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה, ּכִ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ
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תעב
ֵבי תר"ה ִמְכּתְ

ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה, ִּדְׁשַנת  ֵזֶכר ַצִּדיק  ָנָתן,  ַרִּבי  ֻעֵּזנּו, ַמְחַמד ֵעיֵנינּו, מֹוֵרנּו ָהַרב  ְוַרֵּבנּו ְּגאֹון  ]ִמְכְּתֵבי מֹוֵרנּו 

תר"ה ָלֶאֶלף ַהִּׁשִּׁשי, ֲאֶׁשר ִנְסַּתֵּלק ְּבֶזה ַהָּׁשָנה ַּבֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת, ֶׁשָהָיה ָאז יֹום ו' ֶעֶרב ַׁשַּבת קֶֹדׁש ַוִּיַּגׁש; 

ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן ֶסָלה[

ׁשּוָבה התר"ה אּוַמאן. ֶרת ְיֵמי ּתְ ת קֶֹדׁש ֲעׂשֶ ּבַ ם, יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי  ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ַלֲאהּוִבי ּבְ ַגׁשְ ָנה טֹוָבה ּבְ ׁש ָעֵלינּו ׁשָ ָכל ֵעת ְיַחּדֵ ה ֲחָדׁשֹות ּבְ עֹוׂשֶ

ְחיּו. ּיִ ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ ִני ְוכּו', מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ָהַרּבָ

ִניִתי ֶאָחד ֵמֶהם  ּקָ י ַיֲעקֹב ַווייְסַמאן, ְוִכְמַעט ׁשֶ ֵביִתי ֶאְתרֹוִגים ֵמַרּבִ ָעה זֹאת ָהיּו ּבְ ׁשָ ּבְ
ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ַאְך  ְלַגְמֵרי,  ה  ִנְתַרּצָ לֹא  ַוֲעַדִין  ָוֵחִצי,  ָחָדׁש  ל  רּוּבָ ה  לׁשָ ׁשְ ַסְך  ּבְ

ִלי  ְקֶנה  ּתִ אי  ַוּדַ ּבְ ַהּטֹוָבה  ּוְתׁשּוָקְתָך  ְרצֹוְנָך  ּבִ ׁשֶ ַלה'  יִתי  ִקּוִ י  ּכִ ָעֶליָך,  ִלְסֹמְך  י  ְבּתִ ַ ִנְתַיּשׁ

י  ד, ּוְכָבר ָמַסְרּתִ ְקֶנה ִמּיָ ן ִאם ֲעַדִין לֹא ָקִניָת ּתִ ר, ְוַלה' ַהְיׁשּוָעה. ַעל ּכֵ ר ּוְמֻהּדָ ׁשֵ ֶאְתרֹוג ּכָ

יׁשּוַעת ה', ַוֲעַצת ה'  ִבין ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבִ י ַנְחָמן ֵמַהְייִסין. ְוַגם ֵמֵאֶליָך ּתָ ִפי ַרּבִ ָבִרים ּבְ ַהּדְ

ַדאי,  ְהֶיה ּכְ ּיִ ְלַבד ׁשֶ ל ָחָדׁש ְויֹוֵתר ּבִ ה רּוּבָ ָ ּשׁ ן ֲאִפּלּו ׁשִ ה ִלּתֵ קּום. ּוֶבֱאֶמת ֲאִני ְמֻרּצֶ ִהיא ּתָ

ח  ִמּקָ ּבְ ר  ּוְמֻהּדָ ר  ׁשֵ ּכָ ֶאְתרֹוג  ִלי  ְקֶנה  ּתִ ה  ַעּתָ ֶאְתרֹוִגים  צּוִיים  ּמְ ׁשֶ ִפי  ּכְ ׁשֶ ַלה'  יִתי  ִקּוִ ַאְך 

מּוְך  ַהּסָ יֹום ה'  ּבְ יָאִתי  ּבִ ְלֵביִתי קֶֹדם  יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְזִריזּות  ּבִ ִלי  ְלחֹו  ְלׁשָ ְוִתְרֶאה  ֶוה.  ָ ַהּשׁ

ה, ַהּכֹל ַעל ַצד ַהּיֹוֵתר  לׁשָ ים ׁשְ ַלח ִלי לּוָלב טֹוב ְוָיֶפה ַוֲהַדּסִ ׁשְ ם ּתִ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ּגַ ַהּבָ

ְרצֹוְנָך. י ּכִ טֹוב, ְוַתֲחׁשֹב ִעּמִ

דֹוׁש  ּיֹום ַהּקָ ה ּבַ ה ִלְבּכֹות ַהְרּבֵ ְזּכֶ ּנִ ַעל ַהְיׁשּועֹות ָיחּוס ִויַרֵחם ָעֵלינּו ׁשֶ ּוַבַעל ָהַרֲחִמים ּבַ
ּוְלָפֵרׁש  ּפּוִרים,  ּכִ יֹום  הּוא  ׁשֶ לֹום  ְלׁשָ ִלְקָראֵתנּו  א  ַהּבָ ְמֹאד  ְוָהָאיֹום  ְוַהּנֹוָרא 

ׁשּוָבה,  ֶרְך ַלּתְ ח ָלנּו ַהּדֶ ַמִים ְוִיְפּתַ ָ ִקיף ְוֵיֶרא ה' ִמּשׁ יָחֵתנּו ְוַחּטֹאֵתנּו ְוכּו' ְלָפָניו ַעד ַיׁשְ ׂשִ

נּו  ַרּבֵ ר  ֲאׁשֶ ֵאּלּו  ָיִמים  ִעים  ַאְרּבָ ּבְ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ יְך  ִהְמׁשִ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ֶרְך  ַהּדֶ

ה  ם ָאּתָ ַמִים ׁשָ ק ׁשָ הּוא "ִאם ֶאּסַ ה ׁשֶ ּדֹור ַהּזֶ ה אֹותֹו ּבַ ּלָ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ּגִ ַהּנֹוָרא ֵזֶכר ַצּדִ

ִקי  ִחיַנת ּבָ ם ּבְ תּוב ׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ ֶזה ְמֹאד ְמֹאד ּכְ ִקי ּבָ ִריִכין ִלְהיֹות ּבָ ּצְ ָך", ׁשֶ אֹול ִהּנֶ יָעה ׁשְ ְוַאּצִ

ֹמַע נֹוָראֹות  ִכינּו ִלׁשְ ּזָ ָעִמים ׁשֶ ֵרינּו ֲאָלִפים ְוִרְבבֹות ּפְ ֵרינּו ַאׁשְ ָנִפיק ְוכּו'. ַאׁשְ ִקי ּבְ ָעֵיל ּבָ ּבְ

נּו ַאֲהָבתֹו  ִלּבֵ ם ּבְ תֹוָרתֹו ְוָיׂשֵ נּו ּבְ ַרְך ִלּבֵ ם ִיְתּבָ ֵ ח ַהּשׁ ְפּתַ ּיִ ָמם ׁשֶ ה ְלַקּיְ ְזּכֶ ּנִ ן ׁשֶ ה. ִמי ִיּתֵ ֵאּלֶ ּכָ

ָבר  ּום ּדָ ִלים, ְוִלְבִלי ִלּפֹל ִמּשׁ ַבְלּבְ בֹות ַהּמְ ֲחׁשָ ל ַהּמַ ר ַעל ּכָ ּבֵ ה ְלִהְתּגַ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ְוִיְרָאתֹו ּבְ

ה.  ל זֹאת ְויֹוֵתר ִמּזֶ ּלּו ּכָ ּגִ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ְרצֹונֹו ְוִכְרצֹון ְיֵרָאיו ַהּקְ "ל ּכִ ָכל ַהּנַ ֱאֶמת ּבְ ִקי ּבֶ ְוִלְהיֹות ּבָ
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ּפּור, אּוַלי  הּוא קֶֹדם יֹום ּכִ ה ֵמֲחַמת ׁשֶ ַעְצמֹו לֹא ָקִניִתי ָהֶאְתרֹוג ּפֹה ַעּתָ ְוַגם ֵמֲחַמת ֶזה ּבְ

ְרֶאה  ִפי ַהּנִ י ּכְ ה הּוא ַז"ל )שיחה פ"ז(. ְוִאם ּכִ ּלָ ּגִ מֹו ׁשֶ ה ּכְ ּפּור ְלֶאְתרֹוג ָנֶאה ִמּזֶ ה ַאַחר יֹום ּכִ ֶאְזּכֶ

ה,  ָבִרים ָהֵאּלֶ ָך ֵהיֵטב ַלּדְ ים ִלּבְ ׂשִ י ֵכן ּתָ ּפּור, ַאף ַעל ּפִ ה ְלָיְדָך ַאַחר יֹום ּכִ ֶרת ַהּזֶ יַע ָהִאּגֶ ַיּגִ

בֹוד  ּה. ּוֵמֲחַמת ּכְ ּלָ ָנה ּכֻ ָ ָכל ַהּשׁ "ל ּבְ ִקיאּות ַהּנַ "ל ּבְ ׁשּוָבה ַהּנַ ְרֵכי ַהּתְ יְך ּדַ ר ְלַהְמׁשִ י ָהִעּקָ ּכִ

ֶרְך  ּדֶ ר  ִעּקַ ׁשֶ ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ֶזה  ּבָ ְרנּו  ּבַ ּדִ ּוְכָבר  יֹוֵתר.  ְלַהֲאִריְך  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ

ת  ּבַ ֵמׁש ָלבֹוא ׁשַ ַמׁשְ ּמְ ה ׁשֶ ְפָרט ַעּתָ ת ְוכּו', ּבִ ּבָ ת ׁשַ ַ ְך ַעל ְיֵדי ְקֻדּשׁ "ל ִנְמׁשָ ׁשּוָבה ַהּנַ ַהּתְ

הּוא  ׁשּוָבה  ַהּתְ ר  ִעּקַ י  ּכִ ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ִלְתׁשּוָבה  ִלְזּכֹות  ת  ּבָ ׁשַ ת  ַ ְקֻדּשׁ ר  ִעּקַ ה  ּזֶ ׁשֶ ׁשּוָבה  ּתְ

ה  ֶזה, ַאְך ַעּתָ ר ּבָ ה ְלַדּבֵ י ַהְרּבֵ ה ָלֵאל ֵיׁש ִאּתִ הּוא. ּוְתִהּלָ ל ָמקֹום ׁשֶ ה' ִמּכָ ֹמַח ּבַ ְמָחה ִלׂשְ ׂשִ

ִיְגֹמר  ַרֲחָמיו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְוַהּשׁ יֹוֵתר,  ְלַהֲאִריְך  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ה  ַהּזֶ ת קֶֹדׁש  ּבַ ׁשַ בֹוד  ּכְ ֵמֲחַמת 

ָקרֹוב. ֱאֶמת ּבְ יֵבנּו ֵאָליו ּבֶ לֹום ִויׁשִ ים ּוְלׁשָ ים טֹוִבים ֲאֻרּכִ ַהֲחִתיָמה ְלַחּיִ

ה ִליׁשּוָעה. ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ִני מֹוֵרנּו ָהַרב ַיֲעקֹב  לֹום ִליִדיִדי ָהַרּבָ ה; ְוׁשָ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ַרב ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
"ל; ְוָראּוי  ָבִרים ַהּנַ ל ַהּדְ ם ֲאֵליֶהם ֶנֶאְמרּו ּכָ לֹוֵמנּו, ּגַ י ׁשְ ֵנרֹו ָיִאיר ּוְלָכל ַאְנׁשֵ

לֹום, ְוַיְתִחילּו  דּו ְיֵמיֶהם ַחס ְוׁשָ ה ְלַבל ְיַאּבְ קּו ֵמַעּתָ ה אּוַלי ִיְתַחּזְ ֶרת ַהּזֶ ָלֶהם ִלְקרֹות ָהִאּגֶ

י ִאם  י ֵאין ָלֶהם ׁשּום ָמנֹוס ִלְברַֹח ְוָלנּוס ּכִ נּו ֵמָחָדׁש. ּכִ ר ִעּמָ ֵ ר ּוְלִהְתַקּשׁ ֵמָחָדׁש ְלִהְתַחּבֵ

דֹול ְיָקְרֵבנּו ֵאָליו  כֹחֹו ַהּגָ הּוא ּבְ נּו ְוכּו', ׁשֶ נּו ַיַחד ִנְבַרח ְוָננּוס ְלצּור ָמֻעּזֵ ּלָ ֵאֵלינּו, ַוֲאַנְחנּו ּכֻ

ָלֶנַצח.  א  ּוַבּבָ ֶזה  ּבָ ּבֹו  ַהחֹוִסים  ְלָכל  יַע  ְלהֹוׁשִ ְמֹאד  ְמֹאד  ְונֹוָרא  דֹול  ּגָ ּכֹחֹו  י  ּכִ ַרְך.  ִיְתּבָ

ֵעיֵניֶהם ַיֲעׂשּו. ְוַהּטֹוב ּבְ

ֱאֶמת. ְבֵרי ַהְמעֹוְרָרם ּוְמָזְרָזם ְלטֹוָבָתם ָלֶנַצח ּבֶ ּדִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ
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תעג

ֶרְסֶלב. ת קֶֹדׁש התר"ה ּבְ ּבַ א, ֶעֶרב ׁשַ ְעָנא ַרּבָ ם, הֹוׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

י  ִלּבִ י, ְוהֹוִסיף ּבְ ָך ֶאל ַהּטֹוב ָהֲאִמּתִ ׁשּוַקת ִלּבְ י קֶֹדם הֹודּו, ְוֶנֱהֵניִתי ִמּתְ ְלּתִ ְבָך ִקּבַ ִמְכּתָ
לֹוֵמנּו  י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ ֵאְבָך ּוְכֵאב ּכָ י ּכְ ּתִ ׁשְ י ִהְרּגַ ְענֹות, ּכִ ִהְתעֹוְררּות ַלֲאִמיַרת הֹוׁשַ

ּנּוִיים  ׁש ִחּלּוִקים ְוׁשִ ּיֵ עֹוֵבר ָעֶליָך, ַרק ׁשֶ ֶ ל ַמה ּשׁ ִכְפַלִים ּכָ ם עֹוֵבר ֲעֵליֶהם ּבְ ּלָ ּכֻ ָרֵאל ׁשֶ ְוָכל ִיׂשְ

ה  ּלָ ְתּגַ ּנִ ֵעת ׁשֶ אנּו ָלעֹוָלם ּבְ ּבָ נּו ׁשֶ ּלָ ֵרי ּכֻ ִני ְוַאׁשְ ֶריָך ּבְ ר, ַאׁשְ ל ֶאָחד ְלֵאין ִמְסּפָ ין ּכָ ים ּבֵ ַרּבִ

ה ָמה אֹוִסיף  ה. ַעּתָ ִהּלָ ה ּתְ ֶזה אֹור ָהאֹורֹות לֹו ּדּוִמּיָ ֶזה, אֹור ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ּכָ אֹור ָחָדׁש ּכָ

ָתב ֶזה ָנחּוץ, ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ  ת ְויֹום טֹוב ּומֹוֵסר ּכְ ּבָ בֹוד ׁשַ זֹאת ּכְ ְנִחיָצה ּכָ ר ֵאֶליָך ּבִ ְלַדּבֵ

י לֹא ַיֲעזֹב  ָלל, ּכִ ַחת ּכְ ְפַחד ְוַאל ּתֵ יָרא ְוַאל ּתִ נּו ַאל ּתִ י ה' ִאּתָ "ל, ּכִ ָכל ַהּנַ ָך ּבְ ח ַנְפׁשְ ּמַ ְוׂשַ

ֵפרּוׁש  ה ֶזה ָיָצא ְלָפֵנינּו, ְוָאַמר ּבְ י ִהּנֵ ָאֵתי; ּכִ ָעְלָמא ּדְ ין ְולֹא ּבְ ָעְלָמא ָהּדֵ ה' אֹוְתָך לֹא ּבְ

ָזאְרֶגען'  צּו  ִאיר  ָוואס ָהאט  ַאייְך  ַפאר  ייא  ּגֵ ִאיְך  'ַאז  א  ּוְלֵעּלָ א  ְלֵעּלָ קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ קֶֹדם 

ְמַחת  ִמיִני ֲעֶצֶרת ְוׂשִ ׁשְ ֹמַח ּבִ יַע ָהֵעת ִלׂשְ ה ִהּגִ ֶכם ִלְדֹאג[. ְוִהּנֵ ֲאִני הֹוֵלְך ִלְפֵניֶכם ַמה ּלָ ]ֵמֲאַחר ׁשֶ

ית  ֵראׁשִ ּבְ ת  ָרׁשַ ּפָ ּבֹו  ִמין  ַסּיְ ּמְ ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ִעְנַין  ּבְ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ְרנּו  ּבַ ּדִ ֶ ּשׁ ַמה  ּוְזכֹר  ּתֹוָרה. 

הּוא  ת ׁשֶ ּבָ ת ׁשַ ַ יְך ְקֻדּשׁ ה ְלַהְמׁשִ ָנה ַעד ַעּתָ ָ ל ִעְסֵקנּו ֵמרֹאׁש ַהּשׁ י ֶזה ּכָ ְמַחת ּתֹוָרה, ּכִ ׂשִ ּבְ

אֹול  ׁשְ יָעה  ָכל ֵעת "ְוַאּצִ ּבְ הּוא  ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּבְ ל ֶאָחד  ּכָ ם  ְלַקּיֵ ֲהָלָכה,  ּבַ ִקיאּות  ּבְ ִחיַנת  ּבְ

ים, ְוַלֲהֹפְך ַעל ְיֵדי ֶזה  ּיִ יָקיו ָהֲאִמּתִ ַרְך ְותֹוָרתֹו ְוַצּדִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ְמקֹומֹו ּבְ ם ּבִ ֹמַח ּגַ ", ְוִלׂשְ ּךָ ִהּנֶ

י  ה, ַאף ַעל ּפִ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ י ַמה ּשׁ ה ִעּמִ ֲעׂשֶ ּנַ ם ָאנִֹכי ָאנִֹכי ׁשֶ ּגַ דֹוָלה ׁשֶ ְמָחה ּגְ גֹון ַוֲאָנָחה ְלׂשִ ל ַהּיָ ּכָ

ָרֵאל ְוכּו'. ֶריָך ִיׂשְ ֶזה ְוכּו'. ַאׁשְ ם אֹור ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ּכָ ֵכן ֲאִני ִנְקָרא ַעל ׁשֵ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך, ָנָתן ִמּבְ ּדִ

ֵריֶכם  ַאׁשְ ַז"ל,  נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  ְלֶנֶכד  ְפָרט  ּבִ ַאֲהָבה,  ּבְ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ְלָכל  לֹום  ְוׁשָ

ָרֵאל ְוכּו'. ִיׂשְ
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ֶרְסֶלב. ם, יֹום ג' ֶלְך ְלָך תר"ה ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה. ּיִ ִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ָהַרּבָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

ְחֶיה ְולֹא  ּיִ ִוד ְצִבי ׁשֶ י ּדָ נֹו ֶנְכּדִ י ְקָצת ְיׁשּוַעת ּבְ ַמְעּתִ י ֶאְתמֹול, ּוְכָבר ׁשָ ְלּתִ בֹו ִקּבַ ִמְכּתָ
י  ְרּתִ ְוִדּבַ ִליק  ֶטעּפְ ּבְ ְלֻסּכֹות  ּפּור  ּכִ יֹום  ין  ּבֵ ַעְצִמי  ּבְ ָהִייִתי  ׁשֶ ֵמֲחַמת  י  ֶהֱאַמְנּתִ

ָמָלנּו. ְוִאי  ר ּגְ ל ֲאׁשֶ ַעל ּכָ ֵעת טֹוב ְלהֹודֹות ַלה' ּכְ ָבר. ּכָ יר ּדָ ִנים, ְולֹא ִהְזּכִ ִנים ֶאל ּפָ ִעּמֹו ּפָ

ִמיְכל  י  ֶנְכּדִ נֹו  ִמּבְ ְלהֹוִדיֵעִני  ְוָנא  ָנחּוץ.  ֶזה  ָתב  ּכְ מֹוֵסר  י  ּכִ ֶזה  ּבָ ה  ַעּתָ ְלַהֲאִריְך  ר  ֶאְפׁשָ

ה  ְוִיְזּכֶ ָוַפַחד,  ַצַער  ל  ִמּכָ יֵלם  ַיּצִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ְלֵאיָתנֹו  ב  ׁשָ ָבר  ּכְ ִאם  ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ

ִנים טֹובֹות. ַנַחת ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ ָניו ּוִבּתֹו ּבְ ל ּבָ ְלַגּדֵ

תּוב )ִאּיֹוב ה, ז( "ָאָדם ְלָעָמל  ּכָ ָהעֹוָלם ָמֵלא ִיּסּוִרים, ּוְכמֹו ׁשֶ ִני ֲחִביִבי ׁשֶ ָבר ָיַדְעּתָ ּבְ ַאְך ּכְ
ַחְקִרים מֹוִדים ָלֶזה, ַרק  ל ַחְכֵמי ַהּמֶ ַבע רֶֹגז" )שם יד, א(. ְוַגם ּכָ ד" "ְקַצר ָיִמים ּוׂשְ יּוּלָ

ָך ְוכּו'  ְבָרא ָהָאָדם ְלָעָמל, ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַעּמְ ִביל ַמה ּנִ ׁשְ ְכִלית ּבִ ר ַהּתַ ֵאיָנם יֹוְדִעים ִעּקַ ׁשֶ

ָהָאָדם  ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ׁשֶ ּבֶ ְצִחי  ַהּנִ ְכִלית  ּתַ ָאנּו יֹוְדִעים  ֵרינּו ְוכּו', ׁשֶ ֶזַרע ַאְבָרָהם ְוכּו' ַאׁשְ

ה. ְוַגם ַעל ְיֵדי ֶזה  ַדאי ִלְסּבֹל ֶהָעָמל ַהּזֶ ִביל ֶזה ּכְ ַרְך. ּוִבׁשְ יר אֹותֹו ִיְתּבָ ִביל ְלַהּכִ ׁשְ ִנְבָרא ּבִ

ְמָחה.  ים ֶהָעָמל, ִויכֹוִלין ַלֲהֹפְך ַהּכֹל ְלׂשִ ֶזה, ַעל ְיֵדי ֶזה ְמִקּלִ ּיֹוְדִעים ּוַמֲאִמיִנים ּבָ ַעְצמֹו ׁשֶ ּבְ

יג  ִהּשִׂ ׁשֶ ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ ּבְ ּוַמֲאִמיִנים  יֹוְדִעים  ְוָאנּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ַרע  ִמּזֶ ָאנּו  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ר  ְוָהִעּקָ

נַֹעם ה'  ה ַעל ָידֹו ְלַתְכִלית טֹוב ִנְצִחי ַלֲחזֹות ּבְ אי ִנְזּכֶ ַוּדַ ְהֶיה ּבְ ּיִ ְצִחי. ְוֵאיְך ׁשֶ ְכִלית ַהּנִ ַהּתַ

ל ֶהָעָמל  ב ִלְמאּוָמה ּכָ ְקָוה ַהּנֹוָרָאה ַהּזֹאת, לֹא ֶנֱחׁשָ ה ֵמַהּתִ ְנֻקּדָ ה ּדִ ֶנֶגד ְנֻקּדָ ר ּכְ ְוכּו', ֲאׁשֶ

ר  ַלח ָיד", ּו"ַבּצָ ִעי ִיׁשְ ה ָלֵאל )איוב ל, כד( "ָלא ּבְ ִהּלָ י ּתְ ל ָהעֹוָלם. ּוִבְפָרט ּכִ ּסּוִרים ְוכּו' ׁשֶ ְוַהּיִ

ן ַטאֶקי ָפאְרט ָהאּפ אּון  דֹולֹות, ַעל ּכֵ ַעְצָמּה ֵיׁש ַהְרָחבֹות ּגְ ָרה ּבְ תֹוְך ַהּצָ ּבְ ִהְרַחְבּתָ ִלי" ׁשֶ

ִתְהיּו  ה  ּוֵמַעּתָ ַהּכֹל,  ַאף  ַעל  ַמח  ׂשְ ]ָאְמָנם  ְפֵרייִליְך  אּון  יזּוְנד  ּגִ ַזייט  ַווייֶטיר  אּון  ָהאּפ,  ָנאר 

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְמָחה  ְלׂשִ ַוֲאָנָחה  גֹון  ַהּיָ ל  ּכָ ַלֲהֹפְך  ִמיד  ּתָ ַעְצְמָך  יל  ְוַתְרּגִ ִמיד  ּתָ ֵמִחים[  ּוׂשְ ְבִריִאים 

ה ַעל  ּכָ ים ָלנּו ְרפּוָאה ַלּמַ ָבר ִהְקּדִ ר ּכְ י טֹוב ְלהֹודֹות ַלה' ֲאׁשֶ ה, ּכִ ֶזה ַהְרּבֵ ְרנּו ּבָ ּבַ ָבר ּדִ ּכְ

ְקָוה ְלַאֲחִריֵתנּו. יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה, ְוֵיׁש ּתִ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ֵזֶכר ַצּדִ נּו ַהּקָ ְיֵדי ַרּבֵ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך, ָנָתן ִמּבְ ּדִ
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ֶרְסֶלב. ַרְך, יֹום ה' ֶלְך ְלָך תר"ה ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחיּו. ּיִ ֵני ֵביתֹו ׁשֶ ל ּבְ ָאר ּכָ ְחֶיה ִעם ׁשְ ּיִ ִני ׁשֶ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ַרב ׁשָ

ַנְחָמן  י  ַרּבִ ְיֵדי  ַעל  ִבי  ִמְכּתָ לֹו  י  ַלְחּתִ ׁשָ ָבר  ּכְ י  ּכִ יבֹו  ַלֲהׁשִ ְוֵאין  ה  ַעּתָ י  ְלּתִ ִקּבַ בֹו  ִמְכּתָ
ָחָדיו  ְרֶאה ֲעַדִין לֹא ָיָצא ִמּפְ ִפי ַהּנִ ּכְ ַתְבּתָ ְוכּו' ֵיׁש ִלי ַצַער, ׁשֶ ר ּכָ ֵמַהְייִסין, ַוֲאׁשֶ

ֵמִעְנַין  ר  ְלַדּבֵ ְרִגיִלים  ָאנּו  ׁשֶ ָבֵרינּו  ּדְ ִנים  ּכֵ ה  ּמָ ּכַ ֲחִביִבי  ִני  ּבְ ה  ַאּתָ ְרֵאה  ֲאָבל  ֵמֲעָסָקיו. 

ָאְמרּו 'ִאְלָמֵלא ִמְלָחא ָלא ֲהֵוי ָעְלָמא  ֶ ה ּשׁ ה ְוכּו', ַהּנֹוְבִעים ִמּמַ ְמִריַרת ִעְסֵקי ָהעֹוָלם ַהּזֶ

ה  ּמֶ ּבַ ִמיד  ּתָ ַעְצְמָך  ַח  ּמֵ ְלׂשַ ה  ִמּזֶ ְרָמִזים  ל  ְלַקּבֵ ְלָך  ְוָראּוי  ְוכּו',  ְמִרירּוָתא'  ל  ְלִמְסּבַ ָיֵכל 

ים  ְמׁשִ ְמַמׁשְ ה  ַהֲחֻנּכָ ֵמי  ּיְ ׁשֶ יֹוְדִעים  ָאנּו  ׁשֶ ָמָרְך,  ּדְ א  בּוְרּתָ ּגְ ָחֵזי  ּפּוק  ְוכּו'.  ֵליַדע  ִכינּו  ּזָ ׁשֶ

ְוֵאיְך  ּפּור;  ּכִ יֹום  ּבְ ּפֹוֲעִלין  ׁשֶ ַלח ָנא  ַהּסְ ִפי  ּכְ ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ִית  ַהּבַ ת  ֲחֻנּכַ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ָלבֹוא ׁשֶ

אי ִיְהֶיה  ת ְסַלח ָנא, ּוְבַוּדַ ׁשַ ַבּקָ ְכַלל ֵאיֶזה ְסִליָחה ּוְמִחיָלה ּבְ ָרֵאל ּבִ ֲעלּו ִיׂשְ אי ּפָ ַוּדַ הּוא ּבְ ׁשֶ

ן ְוַתְלִמיד  ְהֶיה ֵמִאיר ֶהָאַרת ּבֵ ּיִ ִית ׁשֶ ת ַהּבַ ִחיַנת ְצִמיַחת ֲחֻנּכַ ה, ּבְ ֲחֻנּכָ ְצִמיַחת ֶקֶרן ְיׁשּוָעה ּבַ

א  ּלֵ ּמָ ּיִ ׁשֶ ַעד  ֶזה  ּבָ ֶזה  ּוְלָכְלָלם  ַרְך  ִיְתּבָ ֱאלֹקּותֹו  ה  ַמּטָ ְוָדֵרי  ַמְעָלה  ָדֵרי  ּבְ ְלָהִאיר  ָלֶנַצח, 

ְמקֹום  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ְוכּו',  בֹודֹו  ּכְ ְורֹוְממּות  ְדלֹו  ּגָ ֶאת  נּו  ּלָ ּכֻ יר  ְוַנּכִ ְוכּו',  ָהָאֶרץ  ל  ּכָ ֶאת  בֹודֹו  ּכְ

ָנִגיָלה  ְוכּו',  ה  ֵאּלֶ ּכָ אֹורֹות  נּו  ּבָ ְוֵהִאיר  ֲעָלן  ַחס  ׁשֶ ַעְנְוָתנּותֹו,  מֹוְצִאים  ָאנּו  ם  ׁשָ ֻדָלתֹו  ּגְ

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ ְוִנׂשְ

ֶרְסֶלב. ְבֵרי ָאִביָך, ָנָתן ִמּבְ ּדִ

ל ַצַער  ילֹו ִמּכָ ִמיד ְלַהּצִ יעֹו ה' ּתָ ן יֹוׁשִ ְחיּו, ּכֵ ּיִ ָניו ׁשֶ ם ָקְדׁשֹו ַעל ְיׁשּוַעת ּבָ ְלהֹודֹות ְלׁשֵ
ינּו ָלֶנַצח ְוכּו'. י הּוא ַחּיֵ ַרְך, ּכִ ְחיּו ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ּיִ ָניו ׁשֶ ק ִלּבֹו ְוֵלב ּבָ ָוַפַחד, ִויַחּזֵ

תעו

ֶרְסֶלב. ָרא תר"ה ּבְ ַרְך, יֹום ד' ַוּיֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ֵני ֵביתֹו. ל ּבְ ִני ֲחִביִבי ֵנרֹו ָיִאיר ִעם ּכָ לֹום ַלֲאהּוִבי ּבְ ׁשָ

בֹוא,  ּיָ ב ַעד ׁשֶ י ְלָהִכין לֹו ִמְכּתָ ְנּתִ א, ְוִהְמּתַ י ֶאְתמֹול, ְור"ש ֲעַדִין לֹא ּבָ ְלּתִ בֹו ִקּבַ ִמְכּתָ
ַמע  יַע ְזַמן ְקִריַאת ׁשְ ָבר ִהּגִ ְכּתֹב לֹו ֵמִעְסקֹו, ּוָכֵעת ּכְ י ָאז ָהִייִתי יֹוֵדַע ַמה ּלִ ּכִ

ב. ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה  ְכּתָ ּמִ ׁשּוָקְתָך ֲאִני ֻמְכָרח ִלְנטֹות ָיִדי ּבַ ֲחִרית, ַאְך ֵמעֶֹצם ּתְ ל ׁשַ ה ׁשֶ ּוְתִפּלָ
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ָבָריו  נּו ְוכּו', ְצִריִכין ַלֲחזֹר ֵמָחָדׁש ּדְ ּלָ ָעַבר ָעַלי ְוָעֶליָך ְוַעל ּכֻ ֶ ל ַמה ּשׁ ְכּתֹב ְלָך, ְוַאַחר ּכָ ּלִ

ָבִרים  ּדְ ין  ַנֲעׂשִ י  ּכִ ְוכּו'  ָלל  ּכְ יֹוְדִעין  ְוֵאין  דֹול ְמֹאד  ּגָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָאַמר  ׁשֶ ַז"ל  ַהּנֹוָרִאים 

ה  ִחּנָ ה ְוַהּתְ ִפּלָ ָעָקה ְוַהּתְ ּלֹא ְלָיֵאׁש ַעְצמֹו ִמן ַהּצְ ם ׁשֶ ּיֵ ּסִ ָלל ְוכּו', ַעד ׁשֶ עֹוָלם ְוֵאין יֹוְדִעין ּכְ ּבָ

ה. ְולֹא  ּמָ ים[ ְוכּו'. ּוָבֶזה ֲאִני ַחי ֶזה ּכַ ׁשִ עט ]צֹוֲעִקים ּוְמַבּקְ ַרייט ֶמע ּבֶ ה ְוכּו', ֶמע ׁשְ ׁשָ ּקָ ְוַהּבַ

ַלֲאִמּתֹו,  ָהֱאֶמת  ְנֻקּדֹות  ֶהם  ּבָ ּוְלָהִאיר  ָאָדם  ֵני  ּבְ ִעם  ר  ְלַדּבֵ ֲאִפּלּו  ֵעִני  ַסּיְ ּמְ ׁשֶ א  ֶאּלָ עֹוד 

י ה' ְוכּו'.  דֹוִלים ַמֲעׂשֵ ּגְ

ה,  ּלָ ּגִ ֶ ה ַמה ּשׁ ּלָ ּגִ ֱאַמר ַאַחר ׁשֶ ּנֶ ה ַהּזֹאת ׁשֶ דֹוׁשָ יָחה ַהּקְ ים ֶאל ִלּבֹו ׂשִ ֹוֵמַע ּוֵמׂשִ ּשׁ ּוִמי ׁשֶ
ֶזה, ֵעצֹות  ּכָ ּלּות ֱאלֹקּות  ִהְתּגַ ה,  ֵאּלֶ ּכָ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ה,  ֵאּלֶ ּכָ בֹות  ּגָ ְוִנׂשְ נֹוָראֹות  ּתֹורֹות 

ים ָקִרים נֹוְזִלים, ַמְעְיֵני  לּו ֵמעֹוָלם, ַמִים ַחּיִ ר לֹא ִנְתּגַ ה ֲאׁשֶ ֵאּלֶ ֲעֻמּקֹות נֹוָראֹות ְוִנְפָלאֹות ּכָ

"ל. ַעל ְיֵדי ֶזה ּתּוַכל  ּנַ ָלל ְוכּו' ּכַ ֵאין יֹוְדִעין ּכְ ְך ָצַעק ׁשֶ ה ְוכּו' ְוכּו'. ַאַחר ּכָ ֵאּלֶ ַהְיׁשּוָעה ּכָ

ְעָלּה"  ָעִרים ּבַ ְ ּשׁ ְבִחיַנת "נֹוָדע ּבַ ה, ּבִ ּפֶ ר ּבַ ר ְלַסּפֵ ִאי ֶאְפׁשָ ֶ ָך ַמה ּשׁ ִלּבְ יׁש ּבְ ה ְלַהְרּגִ ם ַאּתָ ּגַ

ל  דֹול ה' ּוְמֻהּלָ ִהְתעֹוְררּות ָחָדׁש, "ּגָ ּה'. ְותּוַכל לֹוַמר ּבְ ִלּבֵ ֵער ּבְ ְמׁשַ פּום ַמה ּדִ ל ַחד ּכְ 'ּכָ

ְיכֹוִלים  ַרְך,  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ת  ֻדּלַ ִמּגְ ִרים  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ְוֵכן  ֵחֶקר".  ֵאין  תֹו  ְוִלְגֻדּלָ ְמֹאד 

ּבּוִרים  ּדִ לֹוַמר  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד  סֹוף,  ָהֵאין  אֹור  ָלנּו  ח  ִיְפּתַ ה'  ֶחְמַלת  ּבְ ׁשֶ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִלְזּכֹות 

ל  ִנים ִמּכָ ִנים ֶאל ּפָ ר ְלָבֵאר ֲאִפּלּו ּפָ ה ִאי ֶאְפׁשָ ב ּוִבְמִסיַרת ֶנֶפׁש. ְוָיֵתר ִמּזֶ ִהְתַלֲהבּות ַהּלֵ ּבְ

ְך, ה' ֱאלַֹקי,  סּוק ֶזה ּכָ ה ּפָ ַדְלּתָ ְמֹאד". ַוֲאִני ְמָפֵרׁש ְלַעְצִמי ַעּתָ ְכָתב. "ה' ֱאלַֹקי ּגָ ן ּבִ ּכֵ ׁשֶ

ַדְלּתָ  ֶזה ּגָ ם ּבָ ִחיַנת ֱאלַֹקי, ּגַ ה ּבְ ּזֶ י ׁשֶ ִלּבִ ה ֵמִאיר ּבְ ַאּתָ ְתָך ׁשֶ ּלּות ֱאלֹקּוְתָך ּוְגֻדּלָ ֲאִפּלּו ִהְתּגַ ׁשֶ

ר  "ל. ְוָכל ֶזה ִאי ֶאְפׁשָ ּנַ ָלל ְוכּו' ּכַ ְתָך ֵאין ֵחֶקר ּכְ ְגֻדּלָ ּלִ ֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ְמֹאד ְוכּו', ִמּכָ

ׁשּוָקְתָך ַהּטֹוָבה. ַאְך  ק ֵמעֶֹצם ּתְ י ְלִהְתַאּפֵ ן ִלְכּתֹב, ַאְך לֹא ָיכְֹלּתִ ּלֹא ִנּתַ ְלָבֵאר ְוִכְמַעט ׁשֶ

ַחת ֻקְלמֹוִסי. ה ּתַ ה ַעּתָ ָבִרים ֵאּלֶ ַרְך ּדְ ם ִיְתּבָ ֵ ִהְזִמין ַהּשׁ ַאַחר ׁשֶ

ה ָרחֹוק ֵמֶהם ְלִפי  ַאּתָ ה, ְוַאל ּתֹאַמר ׁשֶ ָך ֵהיֵטב ִלְדָבַרי ֵאּלֶ ים ִלּבְ ִני ֲחִביִבי ׂשִ ֲאהּוִבי ּבְ
י  ּכִ ה,  ַהּזֶ ָבר  ּדָ ּכַ ָך  ִלּבְ ּבְ ִמּלֹוַמר  ְלָך  ָחִליָלה  ן.  ּוַמּתָ א  ַמּשָׂ ּבְ ְתָך  ְוִטְרּדָ יָך  ַמֲעׂשֶ

תֹו  י ִלְגֻדּלָ יק ָהֱאֶמת ּכִ ּדִ ַרֲחָמיו הֹוִדיַע ָלנּו ַעל ְיֵדי ַהּצַ ּבְ ַרְך ׁשֶ תֹו ִיְתּבָ ֻדּלָ א ֶזהּו עֶֹצם ּגְ ַרּבָ ַאּדְ

ים ָלנּו  ָבר ִהְקּדִ י ּכְ ָעה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ּכִ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ְקָוה ּבְ ֵאין ֵחֶקר ְוֵיׁש ּתִ

ָרה  ר ַהּצָ ה ִעּקַ ּזֶ ֶפׁש ׁשֶ ְפָלאֹות ְמֹאד ַרֲחָמָנא ִלְצַלן ַמּכֹות ַהּנֶ ְרפּוָאה ִנְצִחית ְלַמּכֹוֵתינּו ַהּמֻ

ְיָקא ָיָצא  ל ֶזה ּדַ ֶנֶגד ּכָ ַנְפׁשֹו, ֲאָבל ּכְ ל ֶאָחד ּבְ ּיֹוֵדַע ּכָ ִפי ׁשֶ ְפָרט ּכְ רֹות, ּבִ ל ַהּצָ דֹוָלה ִמּכָ ַהּגְ

רֹויס ֶמע  אט ִאיז ּגְ ְלׁשֹון ִאיִדיׁש: 'ּגָ ְתֶחֶלת ּבִ "ל ַהּמַ יָחה ַהּנֹוָרָאה ַהּנַ ל ַהּשִׂ דֹוׁש ּכָ יו ַהּקָ ִמּפִ

ר ֲאִני ָזִכיִתי  ֲאׁשֶ "ל, ּכַ ּנַ ּסֹוף ָאַמר ּכַ ּבַ ָלל[ ְוכּו', ַעד ׁשֶ אר ִניט' ]ה' ָגדֹול ְוֵאין יֹוְדִעים ּכְ ֵווייְסט ּגָ
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ָנתֹו ָעֹמק  ּוָ ּכַ י ׁשֶ ל זֹאת ְלָפַני ַאף ַעל ּפִ ר ּכָ ּפֵ ּסִ ֶ ה ּשׁ ּמַ ַעְצמֹו, ׁשֶ דֹוׁש ּבְ יו ַהּקָ ל ֶזה ִמּפִ ֹמַע ּכָ ִלׁשְ

ֻדָלתֹו  עֶֹצם ּגְ ם ֲאַנְחנּו ַנֲאִמין ּבְ ּגַ ֵדי ׁשֶ ּנֹוֵגַע ֵאֵלינּו ֲאָמָרּה ַרק ּכְ ֶ ָעֹמק ְמֹאד ְמֹאד, ֲאָבל ַמה ּשׁ

ֲעבֹר  ּיַ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ָעָקה ְוכּו' ּבְ ְיָקא, ְוִלְבִלי ְלִהְתָיֵאׁש ִמן ַהּצְ ק ַעל ְיֵדי ֶזה ּדַ ַרְך ְוכּו' ְלִהְתַחּזֵ ִיְתּבָ

ְך  ְתַהּפֵ ּמִ ָלל. ְוֵיׁש ִעְנַין ׁשֶ דֹול ה' ְוֵאין יֹוְדִעין ּכְ י ּגָ ל ּדֹורֹות ְוכּו'; ּכִ ֵנינּו ְוכּו' ְוַעל ּכָ ָעֵלינּו ְוַעל ּבָ

ִני  ה ֵאֶליָך ּבְ ָבִרים ֵאּלֶ ה ּדְ ֲאִני ּכֹוֵתב ַעּתָ ֶ ַרְך ַמה ּשׁ ֻדָלתֹו ִיְתּבָ ַהּכֹל ְלטֹוָבה. ְוַגם ֶזה ֵמעֶֹצם ּגְ

ִמיד. ְמָחה ּתָ גֹון ַוֲאָנָחה ְלׂשִ יג ְוַתֲהֹפְך ַהּיָ ּשִׂ ְמָחה ּתַ ׂשֹון ְוׂשִ ִני ְיִדיִדי, ְוׂשָ ֲחִביִבי, ֲחַזק ֶוֱאַמץ ּבְ

ָכל ֶזה. ה ַעְצמֹו ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַחּיֶ ּדִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ

ְחֶיה, ִלְכּתֹב  ּיִ ִוד ְצִבי ׁשֶ י ְיִדיִדי ּדָ ַאֲהָבה, ּוִבְפָרט ְלִבְנָך ֶנְכּדִ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
ָיִאיר,  ֵנרֹו  ַנְחָמן  ָהַרב  ַז"ל מֹוֵרנּו  נּו  ַרּבֵ ּוְלֶנֶכד  ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ ִמיְכל  ְנָך  ּבִ לֹום  ְ ִמּשׁ ִלי 

ם, ִיְפרֹס  נֹו ְיִדיִדי ׁשָ לֹום; ִאם ְמֻחּתָ ע ְלַדְרּכֹו ְלׁשָ ּסַ ּיִ ׁשֶ ב ֶזה ְויֹוִדיֵעִני ּכְ ן ִמְכּתָ ם ּכֵ ְוִיְקָרא ּגַ

ַהֲחֵפִצים  לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ּוְלָכל  "ל  ַהּנַ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ֶנֶאְמרּו  ֵאָליו  ְוַגם  ַאֲהָבה,  ּבְ לֹומֹו  ׁשְ ּבִ

ל ַהְמַיֲחִלים ַלה'. ֱאֶמת ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם ּכָ ּבֶ

תעז

ֶרְסֶלב. ְסֵלו תר"ה ּבְ ַרְך, יֹום ב' ֶעֶרב רֹאׁש ֹחֶדׁש ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

הּוג. ּנָ לֹום ִלְבִני ֲחִביִבי ּכַ ׁשָ

ים  ב לר' ַחּיִ י עֹוד ִמְכּתָ ַלְחּתִ י ׁשָ יַע ְלָידֹו, ּכִ אי ִהּגִ י ְלאּוַמאן ּוְבַוּדַ ַלְחּתִ ְבָך לר"ש ׁשָ ִמְכּתָ
יֹום ו' ֶעֶרב  ּנּו ּבְ ׁשּוָבה ִמּמֶ לֹוֵמנּו ְוָהָיה ִלי ּתְ י ׁשְ הּוא ֵמַאְנׁשֵ ם ׁשֶ ָ יר ִמּשׁ ַראִניּבֶ ּגְ

י לֹו  ַתְבּתִ ּכָ ב ׁשֶ ְכּתָ ל ְמֹאד. ְוִיְזּכֹר ַהּמִ דֹול ה' ּוְמֻהּלָ ׁש, ּגָ ֵעת ֵאין ְלַחּדֵ ת קֶֹדׁש ֶהָעַבר. ּכָ ּבַ ׁשַ

רֹויס ֶמע ֵווייְסט  אט ִאיז ּגְ נּו ַז"ל, ּגָ ָאַמר ַרּבֵ יָחה זֹאת ׁשֶ ם ִמּשִׂ ר ׁשָ ַדּבֵ ּמְ ֶזה ֵאיֶזה ָיִמים ׁשֶ

ֶזה  ּבָ ר  ְלַדּבֵ ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ֶזה,  ּבָ ַרק  ַחי  ַוֲאִני  ְוכּו',  ָלל[  ּכְ יֹוְדִעים  ְוֵאין  ָגדֹול  ]ה'  ִניט  אר  ּגָ

ְכָתב. ְפָרט ּבִ ּבִ

ַח  ּמֵ עֹוֵבר ָעֶליָך ְוָעַלי ְצִריִכין ְלׂשַ ָכל ֵעת ֵמָחָדׁש, ּוְבָכל ִמיֵני ְמִרירּות ׁשֶ ִני ַוֲחַזק ּבְ ֲחַזק ּבְ
לֹום ִאם  ים ַחס ְוׁשָ י ֶמה ָהִיינּו עֹוׂשִ ְמָחה. ּכִ גֹון ַוֲאָנָחה ְלׂשִ ַנְפׁשֹו יֹוֵתר, ְוַלֲהֹפְך ַהּיָ

ְקָוֵתנּו  לֹום, ָהָיה ֶנֱאַבד ּתִ לֹום ַחס ְוׁשָ ִדים ַחס ְוׁשָ זֹאת ָהִיינּו ִמְתַנּגְ ְמִרירּות ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ּכָ ּבִ



מֹוֲהַרַנ"ת ֵבי תעחִמְכּתְ

<חודש>

תרפט ְּתמִמ ֵב ת י סי ז"

ְקָוה  ם ְלָך ִיְהֶיה ּתִ ם ִלי ּגַ נּו ּגַ ְקָוה טֹוָבה ְוִנְפָלָאה ְלֻכּלָ ה ֵיׁש ָוֵיׁש ּתִ ה ַעּתָ ְלַגְמֵרי ָחִליָלה, ַעּתָ

ְמָחה[. ע ְלָך, אּון ַטאֶקע ָפאְרט ָהאּפ ]ּוְבָכל זֹאת ַרק ׂשִ ה ַלה' ְויֹוׁשַ ִלי ָסֵפק. ַקּוֵ טֹוָבה ּבְ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ְרפּוָאה  ַלח  ִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ְמֹאד.  ִלי  ֻמְכָרִחים  ְוֵהם  ְזהּוִבים  ֵני  ְ ַהּשׁ י  ְלּתִ ִקּבַ ֲחִביִבי.  ִני  ּבְ
ַרְך  ָלל. ה' ִיְתּבָ י ֵאיָנּה ְצלּוָלה ּכְ ה ִליׁשֹן. ְוַדְעּתִ ְחֶיה. ַוֲאִני ֻמְכָרח ַעּתָ ּיִ ֵלָמה ְלִבְנָך ׁשֶ ׁשְ

ִנים ֶאל  ְמָחה ְוֵלָראֹות ּפָ ׂשִ ְמָחה ְוִלְראֹות ּבְ ׂשִ ִית ּבְ ת ַהּבַ ה ַלֲחֻנּכַ ְזּכֶ ּנִ ה ׁשֶ ת ֲחֻנּכָ ַ ן ָלנּו ְקֻדּשׁ ִיּתֵ

יׁשּוָעתֹו. ְמָחה ּבִ ְמָחה. ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ׂשִ ִנים ּבְ ּפָ

ַרְסֶלב. ָאִביָך, ָנָתן ִמּבְ

תעח

ב תר"ה. ׁשֶ ם, יֹום א' ַוּיֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִני ֲחִביִבי. ֲאהּוִבי ּבְ

ְחַזר ְלָיִדי ַהּיֹום ַעל ְיֵדי  ּיֻ ֹאֶפן ׁשֶ ד ּבְ נּו אֹותֹו ִמּיָ ַתּקְ ּיְ ל ׁשֶ ּדֵ ּתַ עֹון[, ְוִיׁשְ ָ ייֶגיִריל ]ַהּשׁ ל ַהּזֵ ְיַקּבֵ
א  דֹוׁש ַהּבָ ה ַהּקָ ת ֲחֻנּכָ ַ ַרְך ָיִאיר ָעֵלינּו אֹור ְקֻדּשׁ ם ִיְתּבָ ֵ ָתב ֶזה. ְוַהּשׁ ר' מֹוֵסר ּכְ

ל  ְיַקּבֵ ם  ּגַ יׁשּוָעתֹו.  ּבִ ְמָחה  ְוִנׂשְ ָנִגיָלה  ְוכּו',  ַוֲאִמּתֹו  ַלח אֹורֹו  ִיׁשְ ּוְבַחְסּדֹו  ְלטֹוָבה,  ָעֵלינּו 

ָתב ֶזה. ִפי מֹוֵסר ּכְ י ּבְ ְמּתִ ִכים ֲאֵליֶהם, ְוָיֵתר ׂשַ ּיָ ַ עהִרין ְוִיְמְסֵרם ְלַהּשׁ ׁשֶ ִבים ִמּטְ ִמְכּתָ

ְמָחה. ׂשִ ה ִלְראֹוְתָך ְמֵהָרה ּבְ ְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֶרְסֶלב. ָנָתן ִמּבְ

ה ַהּיֹום  ַבּלֶ ּיְ ה, ְלר' ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר ֲאִני ַמְזִהיר ׁשֶ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוֵמנּו ּבְ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוׁשָ
ִכי  ייֶגיִריל ַהּיֹום ּבְ ּקּון ַהּזֵ ְגֹמר ּתִ ּיִ ָען[ ׁשֶ ייֶגיר ַמאֶכיר ]ׁשַ עֹות ְוַיֲעֹמד ַעל ַהּזֵ ֵאיֶזה ׁשָ

ֲעׂשּו ַעל  ָתם ּתַ ד. ּוִמן ַהּסְ נֹו ִמּיָ ַתּקְ ּיְ יֶגיר ַמאֶכיר ׁשֶ ׁש ֵמַהּזֵ ֵלְך ִעּמֹו ּוְתַבּקֵ ה ּתֵ טֹוב, ְוַגם ַאּתָ

ָעה. ָכל ׁשָ ייֶגיר ּבְ ה ֻמְכָרח ִלי ַהּזֵ ּמָ ם ּכַ י ְיַדְעּתֶ ַצד ַהּיֹוֵתר טֹוב, ּכִ

"ל. ָנָתן ַהּנַ



תרצ

ָמָטה ַהׁשְ
]ִנְמְצָאה ִּבְכַתב ָיד ֶׁשל מֹוֲהַרַנ"ת ְוָחֵסר ַהַהְתָחָלה ְוַהֲחִתיָמה[

ר ְלָבֵאר  לּו ִאי ֶאְפׁשָ ים ַהּלָ ִעּתִ ה ּבָ ַמע ַעּתָ ׁשְ ּנִ ִרירּות ָהעֹוָלם ׁשֶ ֲחקּות ְוַהּמְ ָמה ֹאַמר, ַהּדַ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָמֵלא ִיּסּוִרים ְוַדֲחקּות,  י ּכָ ֶפׁש. ּכִ י ָנַגע ַעד ַהּנֶ י ַרע ָוַמר, ּכִ ָתב, ּכִ ַעל ַהּכְ

נּות ֲאבֹוֵתינּו ִלְצעֹק  נּו רֹוֶצה ִלְתּפֹס ֻאּמָ ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ָלֵתת ֵעצֹות ְלַנְפׁשֹו. ְוֵאין ֶאָחד ֵמִאּתָ

לֹום,  ְך ַחס ְוׁשָ ל ּכָ ּסּוִרים ּכָ ִרירּות ְוַהּיִ ִרים ַהּמְ ּבְ ים ִמְתּגַ ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ י ּבַ ַרְך. ּכִ ֵאָליו ִיְתּבָ

רֹב ַרֲחָמיו ְיַרֵחם ָעֵלינּו  ַרְך ְלַבד ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַרְך. ַרק ַהּשׁ ֵאין ְיכֹוִלין ֲאִפּלּו ִלְצעֹק ֵאָליו ִיְתּבָ ַעד ׁשֶ

ִלְראֹות  נּו  ּלָ ּכֻ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְלָפָניו  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ְוַיֲחִזיֵרנּו  נּו  ִלּבֵ ח  ּמַ ִויׂשַ ֵעיֵנינּו  ְוָיִאיר 

ן ְיִהי ָרצֹון. ָיֵמינּו, ָאֵמן ּכֵ ְמֵהָרה ּבְ ִביַאת ַהּגֹוֵאל ּבִ ּבְ

יִתי ְולֹא ָעָלה  י ַהּיֹום ָיָצאִתי ִמּבֵ ה, ּכִ ה ִלְכּתֹב ְלָך ַעּתָ ְלׁשֹוִני ִמּלָ ִני ֲחִביִבי ֵאין ּבִ ֲאהּוִבי ּבְ
י  ּבּוִרים ֻמָעִטים ְלֶבן ָאִחי ַרּבִ ְתִבי ֵאיֶזה ּדִ י ּכָ ה, ַאְך ִמּדֵ י ִלְכּתֹב ְלָך ַעּתָ ְעּתִ ַעל ּדַ

ִריַסת  ּפְ ְלָך  ִלְכּתֹב  י  ָאַמְרּתִ ַבי  ִמְכּתָ ִלְראֹות  ׁשּוָקְתָך  ּתְ עֶֹצם  ּבְ י  ְרּתִ ִנְזּכַ ָיִאיר,  ֵנרֹו  ַאְייִזיק 

ָהָיה  ָך  ְוִלּבְ ֵביִתי,  ּבְ ְהיֹוְתָך  ּבִ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ָהִייָת  ּלֹא  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ְמֹאד  דֹול  ּגָ ַצֲעִרי  ה  ְוִהּנֵ לֹום.  ׁשָ

י ֲעַדִין ַרֲחֵמי  י ֵכן ֲאִני יֹוֵדַע ּוַמֲאִמין ּכִ ה ִלי ִלְסּבֹל. ַאְך ַאף ַעל ּפִ ר ָהָיה ָקׁשֶ יֹוֵתר ֲאׁשֶ ר ּבְ ּבָ ִנׁשְ

ם... ]ָחֵסר[ ֵ ַהּשׁ

ַבח ָלֵאל ּבֹוֵרא עֹוָלם ַלם ׁשֶ ם ְוִנׁשְ  ּתַ
ְתֵבי מֹוֲהַרַנ"ת ְסִליק ִמּכִ



תרצא

ְלקּות מֹוֲהַרַנ"ת ב ִהְסּתַ ִמְכּתָ
]ַמה ֶׁשָּכְתבּו ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ִמְּבֶרְסֶלב ָלִעיר ְטֶׁשעְהִרין ֵמִהְסַּתְּלקּות ְמאֹור ֵעיֵנינּו, ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם, מֹוֵרנּו 

ַרִּבי ָנָתן, ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה ִמְּבֶרְסֶלב, ֶׁשִּנְסַּתֵּלק ִּבְׁשַנת תר"ה, יֹום ו', ֶעֶרב ַׁשַּבת קֶֹדׁש, ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת[

ַנת תר"ה לפ"ק. ם, ׁשְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

י  ּכִ ְבֵרנּו,  ׁשִ ְוכּו'. הֹוי ַעל  ְיַנֲחֵמנּו  קֹום  ַהּמָ ְלָצרֹוֵתינּו.  י  ּדַ יֹאַמר  י,  ּדַ ָאַמר ְלעֹוָלמֹו  ִמי ׁשֶ
נּו,  ֲחָטֵאנּו ֲהַדר ֻעּזֵ נּו ּבַ ל ֵמִאּתָ י ִנּטַ ְבָעה, ּכִ רֹאׁש ָהָהר ּוְכֵנס ַעל ַהּגִ ֹתֶרן ּבְ ַאְרנּו ּכְ ִנׁשְ

יק ִלְבָרָכה, ֲהֵרינּו  י ָנָתן, ֵזֶכר ַצּדִ נּו ַרּבִ נּו, ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ נּו, ַמְחַמד ַנְפׁשֵ ֲעֶטֶרת רֹאׁשֵ

ִניַסת  ָעה קֶֹדם ּכְ ׁש, ׁשָ ּגַ ת ַוּיִ ָרׁשַ ֵטֵבת, ּפָ ָרה ּבְ ת קֶֹדׁש ֲעׂשָ ּבַ יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ בֹו, ּבְ ּכָ ַרת ִמׁשְ ּפָ ּכַ

ת ַהּקֶֹדם  ּבַ ץ, ּוְבׁשַ ת ִמּקֵ ָרׁשַ ת קֶֹדׁש ּפָ ּבַ מֹוָצֵאי ׁשַ ת קֶֹדׁש. ְוַהְתָחַלת ֲחִליׁשּותֹו ָהָיה ּבְ ּבַ ׁשַ

ַהְתָחַלת  ָהיּו  ּבּוִרים  ַהּדִ ֵאּלּו  ּתֹוָרה,  לֹוַמר  ְסֻעּדֹות  לֹשׁ  ְלׁשָ ְכָנס  ּנִ ׁשֶ ּכְ ץ,  ִמּקֵ ת  ָרׁשַ ּפָ הּוא 

י ֵכן ָצִריְך  ן אֹוֵמר ֶזה, ַאף ַעל ּפִ ְרׁשָ ַעל ּדַ ל ּבַ י ּכָ ה לֹוַמר ּכִ ה ֶחְרּפָ ּזֶ י ׁשֶ ַהּתֹוָרה: "ַאף ַעל ּפִ

ׁשֹון: ִאיהר ָזאְלט ִוויֶסען, ַאז ֶמע ֶוועט ַזיין ַא ֵמת אּון ַא ּגֹוֵסס, אּון  ֶזה ַהּלָ לֹוַמר ְוָאַמר ּבְ

ְוִיְהיּו  ְוגֹוֵסס,  ֵמת  ִלְהיֹות  יעּו  ּגִ ּיַ ׁשֶ ְדעּו  ]ּתֵ ִטיהר  צּום  ִפיס  י  ּדִ ִמיט  ִליֶגען  מּוִזין  ֶוועט  ֶמע 

ַהּתֹוָרה  ָאַמר  ְך  ּכָ ְוַאַחר  דֹול,  ּגָ מֹוָרא  ּבְ ֶזה  ְוָאַמר  ֶלת[,  ַהּדֶ ָהַרְגַלִים מּול  ׁשֶ ּכְ ב  ּכַ ִלׁשְ ֻמְכָרִחים 

יס ְסָפִרים, ּוֵמִעְנַין  ְמעֹון" ֵמִעְנַין ֵעצֹות ֶוֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ּוֵמִעְנַין ְלַהְדּפִ י ׁשִ ל "ָחִדי ַרּבִ ׁשֶ

ָהָיה  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ן,  ּכֵ ם  ּגַ ה  ְלַמּטָ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ֵלמּוָתּה  ׁשְ ר  ִעּקַ ְלַמְעָלה,  עֹוָלה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ּכְ

ְמָחה ַעד ִלְמֹאד. ׂשִ ּבְ

ְלָחן,  ֻ ָהַלְך ֵמַהּשׁ ַעְצמֹו, ְוַאַחר ׁשֶ נֹוָרה ְוָרַקד ּבְ "ל ָאַמר ּתֹוָרה ַעל ַהּמְ ת ַהּנַ ּבָ ּוְבֵליל ׁשַ
ְלֶהֶבת  דֹוׁש ֵאׁש ׁשַ יו ַהּקָ ּפּוִרים, ְוהֹוִציא ִמּפִ ל יֹום ַהּכִ ר ֵמִעְנַין ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ּבֵ ּדִ

ְוִנְכַנס  ָעַמד  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ָעַמד  ְוִלְפִנים  ִלְפֵני  ְכַנס  ּנִ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ַהּכֵֹהן  ְוכּו',  ָהֲעבֹוָדה  ְוָאַמר: 

דֹול ִמּכֵֹהן  ְלִמיד ָחָכם ּגָ ה ִנְכָנס, ַאַחת ְוַאַחת ְוכּו', ְוַהּתַ ְכַנס, ְרֵאה ִלְפֵני ִמי ַאּתָ ּנִ ָמקֹום ׁשֶ ּבְ

ה  ַהֲחלֹום ַהּזֶ ר ֲחלֹום, ׁשֶ ִניִנים". ְוקֶֹדם ָלֶזה ִסּפֵ ֵלי ג(: "ְיָקָרה ִהיא ִמּפְ תּוב )ִמׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ דֹול, ּכְ ּגָ

קּותֹו. ּלְ ז ַעל ִהְסּתַ ְמַרּמֵ

ת  ָרׁשַ ּפָ ַעל  ּתֹוָרה  ְוָאַמר  ְסֻעּדֹות  לֹשׁ  ְלׁשָ ִנְכַנס  ץ  ִמּקֵ ת  ָרׁשַ ּפָ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּוְבמֹוָצֵאי 
ה ְלָך ַרב ּוְקֵנה  ָנה )ָאבֹות א, ו(: 'ֲעׂשֵ רּוׁש ַעל ִמׁשְ ץ, ּוְבסֹוף ַהּתֹוָרה ָאַמר ּפֵ ִמּקֵ

רּוׁש  ה יֹוֵדַע ִמי ָהַרב ּו'ְקֵנה ְלָך ָחֵבר', ּפֵ ה ְלָך ַרב', ְוִאם ֵאין ַאּתָ ְך: 'ֲעׂשֵ ְלָך ָחֵבר', ְוָאַמר ּכָ



ְלקּות מֹוֲהַרַנ"ת ב ִהְסּתַ ִמְכּתָ תרצב

אְרף ִזיְך ְמָקֵרב ַזיין צּוא ֵאיין  ׁשֹון: ֶמען ּדַ ֶזה ַהּלָ ְלמֹוס. ְוָאַמר ּבְ ר ֶאת ַעְצְמָך ְלַהּקֻ ְתַחּבֵ ּתִ

י.  ען ]ְצִריִכים ְלִהְתָקֵרב ְלֶרּבֶ ער ּפֶ ר צּוא ּדֶ י ִאיז ֶמען ִזיְך ְמַחּבֵ א ֵקיין ַרּבִ י, אּון ַאז ֶסע ִניט ּדָ ַרּבִ

דֹוָלה. ה ּגְ ְבִכּיָ ָלה ּבִ ְך ָאַמר ַהְבּדָ ִרים ָלֵעט[. ְוַאַחר ּכָ י ִמְתַחּבְ ֵאין ֶרּבֶ ּוְכׁשֶ

י  א ֵאָליו ַרּבִ תֹו, ּוְביֹום ב' ּבָ ְבָרה ֻחְלׁשָ ְיָלה ֶנֱחַלׁש ַעד ִלְמֹאד, ּוְבָכל יֹום ּגָ ּוְבֶאְמַצע ַהּלַ
נּו ַז"ל ְוִהְזִהיר ְמֹאד  ל ַרּבֵ ָנה, ׁשֶ ָ ר ִעּמֹו ֵמִעְנַין רֹאׁש ַהּשׁ אְרְסֶקע ְוִדּבֵ ְזֵאב ִליּוּבַ

ָנה. ָ ע ְלאּוַמאן ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ִלּסַ

ם  א ּגַ "ל ּבָ י ְזֵאב ַהּנַ ת ַעְרִבית ָעַמְדנּו ְלָפָניו, ְוַגם ַרּבִ ִפּלַ ְיָלה אֹור ְליֹום ה' ַאַחר ּתְ ּוַבּלַ
י ְזֵאב, ְוָאַמר ֲאדֹוֵננּו  ין ָעַמד ִלְפֵני ַרּבִ ִוד ִמּטּוְלְטׁשִ י ּדָ ד, ְוַרּבִ ן ְוָעַמד ִמן ַהּצַ ּכֵ

ער  י ָאן קּוֶקין, ּדֶ ֶטעל ֶוועְלְווֶלין, ָלאז ֶער ִמיְך ַחאְטׁשִ ִוד: ִניט ַפאר ׁשְ י ּדָ נּו ְלַרּבִ מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

יָזאְגט צּוא ֵאייֶנעם קּוק ִמיְך ָאן, ֶסע ֶוועט ַזיין ַפאר ִדיר ַא טֹוָבה  י ָהאט ַאָמאל אֹויְך ּגִ ַרּבִ

י ְזֵאב ִגיפֶרעְגט:  ִזיְך מּוִזין צּום אֹויף קּוֶמין ָהאט ִאים ַרּבִ ְוָכְך ָאַמר: ֶמע ֶוועט  דֹוָלה,  ּגְ

ֶאת  יר  ְסּתִ ּתַ ]ַאל  ֶוועְלט  ֶיעֶנר  אֹויף  יֶעְנֶפעְרט:  ּגִ נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  ִאים  ָהאט  ִוויא, 

י ֶזה ִיְהֶיה ֲעבּוְרָך טֹוָבה ְגדֹוָלה.  ט ּבִ ן ָאַמר ְלֶאָחד: ַהּבֵ ם ּכֵ נּו ּגַ י. ַרּבֵ יט ּבִ ן לֹו ְולּו ַרק ְלַהּבִ ֶוועְלְוויל, ּתֵ

א[. עֹוָלם ַהּבָ ָאלֹו ר' ְזֵאב ֵהיָכן, ָעָנה לֹו מֹוֲהַרַנ"ת ּבָ ִבים ְלִהְתַוֵעד. ׁשְ ְוָכְך ָאַמר, ִנְהֶיה ַחּיָ

עְרג,  ֶלעְמּבֶ ּבְ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ָהָיה  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ַרף  ׂשְ ּנִ ׁשֶ ֶפר  ֵמַהּסֵ נֹוָרא  ה  ַמֲעׂשֶ ר  ִסּפֵ ְך  ּכָ ְוַאַחר 
מֹו ֵמָהִאְדָרא,  ּכְ ָיָצאִתי  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ּוֶמֱחָצה,  עֹות  ׁשָ ה  לֹשָׁ ׁשְ ּבִ ֶפר  ַהּסֵ ֶזה  ַתב  ּכָ ׁשֶ

ה זֹאת. י ָלֶכם ַמֲעׂשֶ ְרּתִ ּפַ ּסִ א ׁשֶ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ה ִסַייְעּתָ ּזֶ ְוָאַמר, ׁשֶ

ַפס ֻקְלמֹוס  עֹות קֶֹדם אֹור ַהּיֹום ּתָ ה ׁשָ לֹשָׁ ֵעֶרְך ׁשְ ְיָלה ָאַמר ֲחצֹות, ְוַאַחר ֲחצֹות ּבְ ּוַבּלַ
י  א ֵאָליו ַרּבִ ְך ּבָ ּמֹוֵעד, ְוַאַחר ּכָ ְלִחין ּבַ ַ ית ַהּשׁ ִקין ּבֵ ַנת ַמׁשְ ְוָכַתב ּתֹוָרה ַעל ִמׁשְ

ַעל ֲעֵבָרה, ַא  ער ֶעְרְגְסֶטיר ּבַ ׁשֹון: ֲאִפּלּו ֶמען ָזאל ַזיין ּדֶ ֶזה ַהּלָ ֵמִאיר ְיהּוָדה, ְוָאַמר לֹו ּבְ

ין  ֶוועט ָהאּבִ ׁשּוָבה ָטאן אּון ֶמען  ּתְ אי  ַוּדַ ּבְ ֶוועט ֶמען  ין,  ֶרעּבִ ִאין  ִזיְך  יא ֶמען ַהאְלט  ּבִ

ה  ַיֲעׂשֶ אי  ַוּדַ ּבְ נּו  ַרּבֵ ּבִ ַעְצמֹו  ֶאת  ַיֲחִזיק  ַרק  ִאם  יֹוֵתר  ּבְ רּוַע  ַהּגָ ָהֲעֵביָרה  ַבַעל  ִיְהֶיה  ]ֲאִפּלּו  יקּון  ַאּתִ

ְתׁשּוָבה ְוִיָהֶיה לֹו ִתּקּון[.

יס  ֶכם ִיְהֶיה ְלַהְדּפִ ּלָ ר ֵעֶסק ׁשֶ ָהִעּקָ לֹוֵמנּו, ְוָאַמר, ׁשֶ י ׁשְ ה ַאְנׁשֵ ּמָ ּוְביֹום ד' ָעְמדּו ְלָפָניו ּכַ
ר ֵמִעְנַין ע"ב ִניִמין. ְסָפִרים, ָיפּוצּו ַמְעְינֹוֶתיָך חּוָצה, ְוִדּבֵ
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<חודש>

תרצג

ֶצי  ֶליּבְ י  ְוַרּבִ ְיהּוָדא  י ֵמִאיר  ַרּבִ ֵאָליו  א  ּבָ ַהּיֹום  עֹות קֶֹדם אֹור  ׁשָ י  ּתֵ ׁשְ ְליֹום ה',  ְואֹור 
ָניו, ְוָאַמר:  ּפָ ילֹו ַעל  ּוַמּפִ ֵרסֹו  ּכְ ַע  ּוְמַבּקֵ א ֵאֶצל ָהָאָדם  ְלָאְך ּדּוָמה ּבָ ְוָאַמר: ַהּמַ

ַהּכֹל  ן  ְיַתּקֵ אי  ַוּדַ ּבְ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ַאְך  ֶלָהָבה,  ֵאׁש  ֶזה  ֶטן,  ּבֶ ּבַ ְרפּואֹות  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ּוִבְפָרט  אֹוי, 

ָניו. ֵמַעל ּפָ

נּו ִזְכרֹונֹו  ת ַרּבֵ ֶקת ָמַרת ָאִדיל, ּבַ ּדֶ ה, ּוָבָאה ֵאָליו ַהּצַ ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ּוַבּבֶֹקר ֶנֱחַלׁש ְמֹאד ּבִ
ה. ְוהּוא ַז"ל, לֹא  ְבִכּיָ ֲחִריׁשּו: ֲהלֹא ְצִריִכין ְלַהְרּבֹות ּבִ ה ּתַ ִלְבָרָכה, ְוָאְמָרה: ָלּמָ

ל ֲעבּורֹו,  ּלֵ ד אֹוָתנּו ֵאיְך ְלִהְתּפַ דֹוִלים, ַרק ִלּמֵ ׁש לֹו ׂשֹוְנִאים ּגְ ּיֵ ים ַעל ֶזה ְוָאַמר, ׁשֶ ִהְסּכִ

ר  ְוִהּדֵ אֹוָתם  ר  ְוִסּדֵ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ְבֵרי  ּדִ ַתב  ּכָ ׁשֶ ְזכּות,  לֹו  ֵצא  ּמָ ּיִ ׁשֶ ִהְתּבֹוְדדּות,  ּבְ ּיֹאְמרּו  ׁשֶ

י. לּוי ּבִ יֶכם ּתָ יס, ְוָכל ַחּיֵ ה רֹוֶצה ְלַהְדּפִ ם ַעּתָ אֹוָתם, ּגַ

ל ָמעֹות ֵמָאדֹון, ְוָאַמר לֹו  ָבר ִקּבֵ ַאל אֹותֹו, ִאם ּכְ א ֵאָליו ְוׁשָ ִליק ּבָ עּפְ י ְצִבי ִמּטֶ ְוַגם ַרּבִ
ְנזּו  א, ְוָאַמר: ֲאבֹוַתי ּגָ עֹות ַעד ָלעֹוָלם ַהּבָ ֹמר ְלָך ַהּמָ ָך, ַוֲאִני ֶאׁשְ ּלְ עֹות ׁשֶ ן ִלי ַהּמָ ּתֵ

י ְלַמְעָלה. ַנְזּתִ ְלַמָטה, ַוֲאִני ּגָ

ת קֶֹדׁש ָקִרינּו  ּבַ ּיֹאְמֵרם. ְואֹור ְליֹום ו', ֶעֶרב ׁשַ מֹו ׁשֶ ים, יֹאְמֵרם ּכְ ִהּלִ ה לֹו ְלַהְרּבֹות ּתְ ְוִצּוָ
ה א' ּוב'. נּו ַמֲעׂשֶ ּיֹות ֵמַרּבֵ ְלָפָניו ב' ַמֲעׂשִ

לֹו  ֵהִביאּו  ׁשֶ ְוקֶֹדם  ִטי,  ַאְמּבַ לֹו  ַלֲעׂשֹות  ין  ַחּמִ ַמִים  לֹו  ְלָהִביא  ה  ִצּוָ ַהּיֹום  אֹור  ְוֹקֶדם 
ם ְלַהֲחִזיק ֶאְתֶכם  ָאה, ְוָכְך ָאַמר: ְצִריִכים ַאּתֶ ַצּוָ ְמַעט ּכְ ה ּכִ ר ַהְרּבֵ ּבֵ ִטי ּדִ ָהַאְמּבַ

לּוִמיֵאִלים[.  ֵליְמיַזְלִניֶקיס ]ׁשְ ם ׁשֶ ַאּתֶ א ׁשֶ ִרים, ֶאּלָ ׁשֵ ים ּכְ ם ֲאָנׁשִ דֹוָלה, ְוַאּתֶ ַאֲהָבה ּגְ ַיַחד ּבְ ּבְ

ָזְכרּו,  ְולֹא  רֹות;  ַהּצָ ַמהּו  ֵטֵבת,  ּבְ ָהיּו  ָצרֹות  ה  לֹשָׁ ׁשְ ְלָהעֹוָלם:  ְתֹאם  ּפִ ָאַמר  ְך  ּכָ ְוַאַחר 

ָבה ּתֹוָרה ְיָוִנית, ְוִנְבְקָעה ָהִעיר, ]ְוָסַמְך  ַעְצמֹו: ּבֹו ֵמת ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר, ְוִנְכּתְ ְוָאַמר הּוא ּבְ

ייט ַאֶוועק, אּון ְטֵרייף  ׁשֹון: נּוא, ַאז ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר ּגֵ ֶזה ַהּלָ ַלִים[. ְוָאַמר ּבְ ֶבל ַעל ְירּוׁשָ ֶמֶלְך ּבָ

סּול, ָנאר ִאיְך  ר ַאזֹוי ִפיעל ִווי ֶסע ַהייְנט ָדא ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ְטֵרייף ּפָ ּבֵ סּול ִאיז ִזיְך ִמְתּגַ ּפָ

ּקּון אֹוף ַאְלִדיְנג; נּוא, ָזאג ִאיְך ַאייְך  ינּו ֶוועט ַזיין ַא ּתִ ֶלעִטיל פּון ִסְפֵרי ַרּבֵ ָהאף, ַאז ֵאיין ּבְ

י ְסָפִרים, ֶסע ָזאל ַזיין ָיפּוצּו ַמְעְינֹוֶתיָך  רּוְקן ּדִ ָאן, ַאז ַאייֶער עּוְבָדא ָזאל ַזיין ִאיר ָזאְלט ּדְ

ֶעְזָרא  ׁשֶ ]ּכְ ִטְרָחא.  ִמיט  אּון  ָרצֹון  ִמיט  אּון  עְלט  ּגֶ ִמיט  ַטאְרק  ׁשְ ַזיין  ָזאְלט  ִאיהר  חּוָצה, 

ה  ׁש ַהּיֹום ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ְטֵרָפה ָפסּול. ֲאָבל ֲאִני ְמַקּוֶ ּיֵ מֹו ׁשֶ ר, ּכְ ּבֵ ק ּוְטֵרָפה ָפסּול ִמְתּגַ ּלֵ ַהּסֹוֵפר ִמְסּתַ

ְהֶיה ָיפּוצּו  ּיִ ָפִרים ׁשֶ יסּו ֶאת ַהּסְ ְדּפִ ּתַ נּו ִיְהֶיה ִתּקּון ַלּכֹל. נּו ֲאִני ַמְזִהיר ֶאְתֶכם ׁשֶ ְפֵרי ַרּבֵ ף ֶאָחד ִמּסִ ּדַ ׁשֶ
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ן  ם ּכֵ ה ּגַ י ִיְצָחק: ַאּתָ ֶכֶסף ּוְבָרצֹון ּוְבִטְרָחא[. ְוָאַמר ִלְבנֹו ַרּבִ ְהיּו ֲחָזִקים ּבְ ּתִ ַמְעְינֹוֶתיָך חּוָצה. ׁשֶ

ֶסף. ל ּכֶ ים רּוּבַ ִ ּשׁ ן ׁשִ ֶסף ַעל ֶזה, ְוִאם ָלאו ּתֵ ל ּכֶ ן ת"ק ]ָחֵמׁש ֵמאֹות[ רּוּבַ ָצִריְך ִלּתֵ

ִליְסט ִזיְך ְקִריִגין אֹוף  ׁש, אּון צּום סֹוף ּגְ ּיֵ מֹו ׁשֶ ים ּוָמִרים ּכְ ים ָקׁשִ ׁש ֳעָנׁשִ ּיֵ ְוַגם ָאַמר, ׁשֶ
י![. ֶזה ֶרּבִ ִקים ַלְחלֹוק ַעל ּכָ י! אֹוי ]ּוְלַבּסֹוף חֹוׁשְ ַאזֹוי ֵאיין ַרּבִ

ַעת  ּוִבׁשְ ְסִליחֹות,  ְוָאַמר  ַהּכֹחֹות  ָכל  ּבְ ל  ּלֵ ְוִהְתּפַ ין  ּוְתִפּלִ ִציִצית  ּבְ ׁש  ִהְתַלּבֵ ּוַבּבֶֹקר 
דֹול, ְוָאְמרּו לֹו  ְלָחן ָערּוְך ַהּגָ ֻ ם ַהּשׁ ְך ָלַמד ְוִסּיֵ ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ָבָכה, ְוַאַחר ּכָ

יק ִלְבָרָכה,  ְלָחן ָערּוְך ָקָטן, ָווארּום ֶסע ַפאר ַאייְך ֵאין ּכַֹח, ָהאט ֶער, ֵזֶכר ַצּדִ ׁשֻ ְלֹמד ּבְ ּיִ ׁשֶ

ְהיּו  ִביְלָך "ֵאין ּכַֹח" ְוהּוא ַזַצ"ל ָאַמר: ַאל ּתִ ׁשְ י ֶזה ּבִ יָזאְגט: ַזייט ִאיהר ִמיר ִניט ַאזֹוי ִגיְטַרייא ]ּכִ ּגִ

ל טֹוב', ְולֹא  ן לֹו 'ּכָ ּתֵ ּיִ ן עֹוֵזר, ׁשֶ ְך ָאַמר ְלַנְחָמן ּבֶ ים, ְוַאַחר ּכָ ְך ֶנֱאָמִנים ִלי[. ְוָאַמר ְתִהּלִ ל ּכָ ּכָ

ִאם ָיבֹואּו  ְך ָאַמר, ׁשֶ ל טֹוב, ְוַאַחר ּכָ ַנ"ְך, ֶזהּו ּכָ ן ִלי ַהּתַ ָיַדע ַמה הּוא רֹוֶצה, ּוֵפֵרׁש לֹו: ּתֵ

ה עֹוד  ּתֶ ִיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ְוָאַמר,  ְיַחּיּו אֹותֹו,  אי  ַוּדַ ּבְ ְלָפָניו  ְוִיְרְקדּו  ּנֹור  ּכִ ְלָפָניו ִעם  ים  ֲאָנׁשִ ֵני  ׁשְ

ֲאִפּלּו ֵטייא.

ל  ׁשֶ ַהּקּוִכין ]סּוג ַמֲאָכל[  ִלי  ִית ְוטֹל  ַלּבַ ֵלְך  ִיְצָחק:  י  ַרּבִ ִלְבנֹו  עֹות ָאַמר  י ׁשָ ּתֵ ְוַאַחר ׁשְ
ְיָקא, ְוהּוא  א ּדַ ּסֵ ְלָחן ַעל ַהּכִ יַע ׁשֻ ה ְלַהּצִ ְיָקא, ְוִצּוָ ת ּדַ ּבָ ל ׁשַ ְהֶיה ׁשֶ ּיִ ת, ַרק ׁשֶ ּבָ ׁשַ

ּוְמַעט רֶֹטב  דֹול  ּגָ דַֹחק  ּבְ ִית  ּזַ ּכַ ְוָאַכל  ל ֵנרֹות  ָבה ׁשֶ ב ַעל ַהּתֵ ָיׁשַ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ַעְצמֹו  ּבְ

ה  ּטָ ַהּמִ ַעל  ְלָבֵרְך  ר  ֻמּתָ זֹון  ַהּמָ ת  ְרּכַ ּבִ ׁשֶ ָאַמר,  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֶזר[,  ִמּגֶ יל  ְבׁשִ ]ּתַ ִציֶמעס  ּוְמַעט 

ָרֵאל, אּון  ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ יְך ָלנּו ְקֻדּשׁ זֹון ָאַמר: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְמׁשִ ת ַהּמָ ְרּכַ מּוָכה, ּוְבתֹוְך ּבִ ַהּסְ

ער  ייא ִמיר ִאיּבֶ יַהאט צּוא ֶעִסין ָנאר ֶסע ָהאט ִזיְך ּבַ יָזאְגט ִאיְך ָהאּב ִניט ִאין ִזין ּגִ ָהאט ּגִ

ָבה[. ֲחׁשָ ּמַ ְך ֶאְצִלי ּבַ י ֶלֱאכֹל ֲאָבל ִהְתַהּפֵ ָבה ]ְוָאַמר: לֹא ָהָיה ְבַדְעּתִ ער ַמֲחׁשָ יְדֵרייט ִאין ּדֶ ּגִ

ה הּוא  ת ְוֵנר יֹום טֹוב ְוֵנר ֲחֻנּכָ ּבָ ׁשֹון ֵנר ׁשַ ֶזה ַהּלָ ַלח ַאַחר ֵנרֹות ְוָאַמר ּבְ ְך ׁשָ ְוַאַחר ּכָ
ָלאֹות, ַרק  ְלֵאי ּפְ ל ֲהָלכֹות ּפִ יִלין ׁשֶ יֵלי ּתִ ׁש לֹו ַעל ִעְנָין ֶזה ּתִ ּיֵ ִעְנָין ֶאָחד, ְוָאַמר, ׁשֶ

ֵאין ִלי ּכַֹח.

ר יֹאַמר ָלֶכם  יֹוֵסף, ֲאׁשֶ סּוק ֶזה: "ְלכּו ֶאל  ּפָ ין  ִמּטֹוְלְטׁשִ ַנְחָמן  י  ְלַרּבִ ְך ָאַמר  ְוַאַחר ּכָ
יִקים. רּות ְלַצּדִ ְ ר הּוא ִהְתַקּשׁ ֲעׂשּו"; ָהִעּקָ ּתַ

ְקֶוה,  אנּו ִמּמִ ּבָ ְקֶוה, ּוְכׁשֶ ְקֶוה, ְוָהַלְכנּו ַלּמִ לֹוֵמנּו ֵליֵלְך ַלּמִ י ׁשְ ה ְלָכל ַאְנׁשֵ ְך ִצּוָ ְוַאַחר ּכָ
ֲאָלה אֹותֹו:  ֶקת ָמַרת ָאִדיל ְוׁשָ ּדֶ ָרה ַהחֹוַלַאת ַעד ִלְמֹאד, ּוָבֲאָתה ֵאָליו ַהּצַ ּבְ ִהְתּגַ
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רֹויס ֶחֶסד ]ִנְהָיה  יֶעְנֶפעְרט: ֶסע ִמיט ּגְ יָוואְרן; ָהאט ֶער ּגִ יר ּגִ יס ֶעְרּגֶ ָוואס ִאיז ַאייְך ֶעּפֶ

דֹול[. רּוַע יֹוֵתר, ְוָעָנה ֶזה ִעם ֶחֶסד ּגָ ֶאְצְלָך ּגָ

ְו'ַחּנּון  יל,  ּפִ ַהּמַ ת  ּוִבְרּכַ ְיָבֶרְכָך,  ָאַמר  ׁשֶ ַמְענּו  ׁשָ ַרק  יֹוֵתר,  נּו  ִעּמָ ר  ּבֵ ּדִ לֹא  ְך  ּכָ ְוַאַחר 
"ל ָהָיה  ּקֶֹדׁש, ֶאָחד, ְוָהִעְנָין ַהּנַ ה ּבַ ת, ּוָברּוְך ַאּתָ ּבָ ַ ׁש ַהּשׁ ה ִלְסלַֹח', ּוְמַקּדֵ ְרּבֶ ַהּמַ

ל  ׁשֶ ֵנר  ַהְדָלַקת  ַאַחר  ֶכף  ּתֵ יָקה,  ְנׁשִ ּבִ ׁש  ַמּמָ ָהָיה  קּותֹו  ּלְ ְוִהְסּתַ ָוֵחִצי,  ָעה  ׁשָ ֶאָחד  ֵעֶרְך 

ת קֶֹדׁש. ּבַ ׁשַ

ִדים.  ְתַנּגְ ת ַהּמִ דֹול ַעד ִלְמֹאד, ֲאִפּלּו ֵמַהּכַ ָכבֹוד ּגָ ת קֶֹדׁש ּבְ ּבַ מֹוָצֵאי ׁשַ ּוָבא ִלְקבּוָרה ּבְ
ל ֵאיֵלי ְנָביֹות.  יקּו ּכָ ר לֹא ַיְסּפִ ֶזה, ֲאׁשֶ ָבִרים ּבָ ה ּדְ י ַהְרּבֵ ְכָתב, ּכִ ְותּו ֵאין ְלַהֲאִריְך ּבִ

יל ָזָהב  ְוַגם ְלַהּזִ נּו,  ְוַרּבֵ ית ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו  ּבֵ ְיִדיֵדנּו ַאֵחינּו! ִחְזקּו ְוִאְמצּו ְלַהֲחִזיק  ְוָנא  ָנא 

ַרְך ְיַנֵחם אֹוָתנּו  ם ִיְתּבָ ֵ יֹוֵתר. ַהּשׁ י ַעל ֶזה ִהְזִהיר ּבְ ים, ּכִ דֹוׁשִ יס ְסָפָריו ַהּקְ יְסֶכם ְלַהְדּפִ ִמּכִ

ה'  ֹמַח ּבַ ל ְרצֹונֹו ְוָכְספֹו ַרק ִלׂשְ ּכָ ם, ׁשֶ ם ְיַדְעּתֶ ר ַאּתֶ ֲאׁשֶ ָרה, ּכַ ּבָ ׁשְ ח ֶאת ְלָבֵבנּו ַהּנִ ּמַ ִויׂשַ

ה. דֹוׁשָ ּוְבתֹוָרתֹו ַהּקְ

ֶרְסֶלב, תר"ה לפ"ק. לֹוֵמנּו ִמּבְ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ ְבֵרי ּכָ ּכֹה ּדִ



תרצו

ִלי י ַנְפּתָ ֵבי ַרּבִ ִמְכּתָ
]ִמְכָּתב ֵמַרִּבי ַנְפָּתִלי ַז"ל ְלֶאָחד ֵמַחֵבָריו ִמַּתְלִמיֵדי ַרֵּבנּו ַזַצ"ל[

ֵצא. ת ּתֵ ָרׁשַ יֹום ה', ּפָ

ָאִחי ְיִדיִדי ְואֹוֲהִבי ִמּנַֹער.

ַעל  י  ִלּבִ ָפַתי, הֹוֶמה  ׂשְ ָצְללּו  ְלקֹול  ְטִני  ּבִ ז  ְרּגַ ַוּתִ י  ַמְעּתִ ׁשָ ָעֶליָך,  ָעַבר  ר  ֲאׁשֶ י  ַמְעּתִ ׁשָ
ן  עּוֵרינּו, ַעל ּכֵ י ִמּנְ ִלּבִ קּוַע ּבְ י נַֹעם ַאֲהָבתֹו ּתָ ר, ַצר ִלי ָעֶליָך ָאִחי, ּכִ ַצַעְרָך ַהּמַ

י יֹאַמר  ַעּמִ ַנֲחמּו  תּוב "ַנֲחמּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלִהְתַנֵחם,  ֻמְכָרִחין  ְלָבִבי, ַאְך  ּבִ ּוָמרֹור ַצֲערֹו  ַמר 

ה אֹוֶמֶרת "ַנֲחמּו ַנֲחמּו".  ֱאלֵֹקיֶכם", ְוַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית ּוְבָכל ָאָדם ּוְבָכל ְזַמן, ְוַגם ַעּתָ

זֹאת  ַאְך  יֹוֵתר,  ּבְ ַאְנחֹוַתי  ְוַרּבֹות  ַוי  ּדָ י  ִלּבִ ֵמָאז  ַצֲערֹו,  ַעל  ַוי  ּדָ י  ְוִלּבִ י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ּוֵמֵעת 

ית  ת ֱאמּוָנה ֲאִמּתִ ְפִניִמית ְלָבבֹו ְנֻקּדַ ָרׁש ּבִ ר ֻמׁשְ י, ֲאׁשֶ יו ִמּנַֹער ְוָיַדְעּתִ ר ְיַדְעּתִ ֶנָחָמִתי, ֲאׁשֶ

ְיכֹוִלים  ִדְבֵריֶהם  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ַהְיׁשּוָעה,  ַמְעְיֵני  ה  ֵהּמָ ר  ֲאׁשֶ א,  ַקּיָ ַצּדִ ּוִבְבִחיֵרי  ּוְבתֹוָרתֹו  ה'  ּבַ

ֶהם ִהְתַנֵחם  ר ּבָ ים, ֲאׁשֶ דֹוׁשִ ְקָראֹות ַהּקְ ם ַהּמִ ִמיד ּוְלַקּיֵ נּו ּתָ ְלִהְתַנֵחם ּוְלַהֲחיֹות ֶאת ַנְפׁשֵ

ִנְצִחי  ָאַבד  "ָוֹאַמר  ֹאַמר:  זֹאת  ל  ּכָ ַאַחר  ְמִרירּות.  ּדִ ְמִרירּות  ּבִ ַצֲעָקתֹו  ַאַחר  הּו  ִיְרִמּיָ

י ִאם  י לֹא ָתְמנּו ְוכּו' ְוכּו', ּכִ ן אֹוִחיל, ַחְסֵדי ה' ּכִ י, ַעל ּכֵ יב ֶאל ִלּבִ י ֵמה', זֹאת ָאׁשִ ְותֹוַחְלּתִ

ָך. ְוַגם ְנבּואֹות  ם ּבְ ן ְיֻקּיַ ַרֲחָמיו ּוְכרֹב ַחָסָדיו", ּכֵ ְך: "ְוִרַחם ּכְ י ֵכן ַאַחר ּכָ הֹוָגה", ַאף ַעל ּפִ

ֲאַנֶחְמֶכם,  ָאנִֹכי  ן  ּכֵ ַנֲחֶמּנּו,  ּתְ ִאּמֹו  ר  ֲאׁשֶ ִאיׁש  "ּכְ ְלדֹורֹות:  א  ִנּבֵ ר  ֲאׁשֶ ְעָיה,  ְיׁשַ ְוֶנָחמֹות 

ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ה ָלֶזה,  ִיְזּכֶ ר  ָך", ֲאׁשֶ ִלּבֶ ְוַיֲאֵמץ  ק, "ַוֲחַזק  ְלַחּזֵ ָך  ּבְ ם  ְיֻקּיַ ן  ּכֵ ֻנָחמּו",  ּתְ ִלים  ּוִבירּוׁשָ

ן ְיִהי ָרצֹון. רֹב ַהְרָחָבה, ָאֵמן ּכֵ ִלים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ּבְ ֵליֵלְך ִלירּוׁשָ

ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  ת  ְנֻקּדַ ים  יׁשִ ּוַמְרּגִ יֹוְדִעים  ר  ֲאׁשֶ ּוְלָבִבי,  ְלָבְבָך  ִניִמּיּות  ּפְ ְוִהּנֵה 
ְלאֹור  ְלִהְתָקֵרב  ְנעּוֵרינּו  ּבִ ָזִכינּו  ר  ֲאׁשֶ ה  ִכּיָ ֵמַהּזְ עּוֵרינּו,  ִמּנְ ְלָבֵבנּו  ּבִ ת  ֶרׁשֶ ֻמׁשְ

ַחל נֹוֵבַע ְמקֹור  נּו, ַהּנַ א, ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ַקּיָ ִחיֵרי ַצּדִ ִחיר ִמּבְ ְחָצחֹות, ּבְ ָהאֹורֹות, ַצח ַהּצַ

ת  ר ְנֻקּדַ ית, ֲאׁשֶ ֲאִמּתִ ית ּדְ ֱאמּוָנה ֲאִמּתִ ֶפת ּבֶ ת ּוְמֻעּטֶ ׁשֶ ית, ַהְמֻלּבֶ ַהָחְכָמה, ָחְכָמה ֲאִמּתִ

ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  ְוָהֱאמּוָנה  ַהָחְכָמה  ְמקֹור  הּוא  ַהּזֹאת  ָרה  ְוַהְיׁשָ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה 

ר  י ָיׁשָ יד ּכִ ית ְלַהֲאִמין ּו"ְלַהּגִ ת ָהֱאמּוָנה ָהֲאִמּתִ נּו ְנֻקּדַ ַרׁש ּבָ ׁשְ ּנִ ם ָזִכינּו, ׁשֶ ָ ִלְבָרָכה, ִמּשׁ

ַרְך  יֹוֵתר ֵאָליו ִיְתּבָ עֹוֵבר ַעל ָהָאָדם, ִנְתָקֵרב ּבְ ֶ ל ַמה ּשׁ ַבר ה' צּוִרי ְולֹא ַעְוָלָתה ּבֹו", ּוִמּכָ ּדְ

ים  ִהּלִ ָרֵאל הּוא ֵסֶפר ּתְ ֱאָמִרים ַעל ְיֵדי ְנִעים ְזִמירֹות ִיׂשְ חֹות ְוהֹוָדאֹות, ַהּנֶ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ׁשִ ּבְ

ל ֶזה ֵהיֵטב ֵהיֵטב. ר ְלָבְבָך יֹוֵדַע ּכָ ֶזה, ֲאׁשֶ ר ּבָ דֹוׁש ְוכּו'. ּוָמה אֹוִסיף ְלַדּבֵ ַהּקָ



ָמָטה ַהׁשְ

<חודש>

תרצז מֹוֲהַרַנ"פ ֵבי ִמְכּתְ

ה ָהֵאּלּו,  דֹוׁשָ ַמְעְינֹות ָחְכמֹות ַהּתֹוָרה ַהּקְ ְך ּבְ ל ּכָ ֲאִני עֹוֵסק ּכָ ה ׁשֶ ּמָ ר ֶזה ּכַ ַהֻאְמָנם ֲאׁשֶ
ָבר הֹוִדיַע  י ֵכן ּכְ ָאָרה ְלדֹורֹות עֹוָלם, ַאף ַעל ּפִ ָרָכה ְוַהׁשְ ָאר ָאֲחָריו ּבְ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ

י טֹוב ַסְחָרּה", ִאם ַרק טֹוֲעִמין  סּוק: "ָטֲעָמּה ּכִ ְך )תורה רפ"ה( ַעל ּפָ ָחְכַמת ּתֹוָרתֹו ַהּזַ ָלנּו ּבְ

י  ְנעּוֵריֶהם ִמּפִ ְמעּו ָהָאְזַנִים ּבִ ר ׁשָ ִעיָמה, ֲאׁשֶ ה ְוַהּנְ דֹוׁשָ ל ַהּתֹוָרה ַהּקְ טּוב ַטַעם ָוַדַעת ׁשֶ

ְך  ַהֹחשֶׁ ל  ּכָ תֹוְך  ּבְ ֲאִפּלו  ֵנָרּה",  ְיָלה  ּלַ ּבַ ה  ִיְכּבֶ "לֹא  ׁשּוב  ָאז  ְוכּו',  ָהֱאֶמת  ַוֲחַכם  יק  ַצּדִ

ּובֹוא  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ יָמה  ָהְרׁשִ עֹוְרָרה  ן  ּכֵ ַעל  ְוֶאָחד.  ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  עֹוֵבר  ׁשֶ ְוַהִהְתַרֲחקּות, 

ִצּיּון  ַעל  ים  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ָלנּו,  ְוִהְבִטיַח  דֹוׁש,  ַהּקָ ּיּון  ַהּצִ ַעל  ֵליֵלְך  ְלֹפה  בֹוא  ּתָ

אי  ְזמֹוִרים ַהּיֹו"ד, ַיֲעֹמד ָלנּו ְלַמֲחֶסה ּוְלָמֵגן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד. ּוְבַוּדַ ּלֹו, ּוִבְפָרט ַהּמִ דֹוׁש ׁשֶ ַהּקָ

ר ַעל  "ל. ְוַהֻאְמָנם ֲאׁשֶ ּנַ ּבֹוא ָיבֹוא ְלֹפה ּכַ ר ׁשֶ ן ֵמַהּיׁשֶ ִזְקנּותֹו, ּכֵ ָעַבר ָעָליו ּבְ ֶ ַאַחר ַמה ּשׁ

י ֵכן ַעל ֵאיֶזה יֹום ִמיֵמי ֱאלּול  ִניעֹות, ַאף ַעל ּפִ ר ַהּמְ ּבֵ ה ָעָליו ְלׁשַ אי ָקׁשֶ ַוּדַ ָנה ּבְ ָ רֹאׁש ַהּשׁ

ר ְוָלבֹוא. ּבֵ ַרְך, ִיְרֶאה ְלִהְתּגַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ּבְ דֹוׁש ַהּבָ ַהּקָ

קֹוִעית  ַהּתְ ַמֲאַמר  ּבְ ר עֹוד ְמַעט  ֲאַדּבֵ ַרק  מֹוהּו,  ּכָ ב  ּוְלִנְלּבָ ְלָנבֹון  ְלַהֲאִריְך  ֵאין  ְויֹוֵתר 
א  ר לֹא ֵיָאְספּו ְולֹא ִיּשָׂ ִרים ַאְרָצה ֲאׁשֶ ִים ַהִנּגָ י מֹות ָנמּות ְוַכּמַ )שמואל ב, יד, יד(: "ּכִ

ר ּוְלִהְתָקֵרב  ּבֵ בֹות ֲעֻמּקֹות ְלִהְתּגַ יתֹו ְלטֹוב ַלֲחׁשֹב ַמֲחׁשָ ן ִהְנִני ַמּסִ ֱאלִֹקים ֶנֶפׁש" ְוכּו', ַעל ּכֵ

דֹוׁש,  ַהּקָ ִצּיּונֹו  ַעל  ים  ִהּלִ ּתְ ְולֹוַמר  ְוָלבֹוא  ֵליֵלְך  ּוְבִמּלּוָלא,  ֻעְבָדא  ּבְ ֵמָחָדׁש  ַז"ל,  ְלאֹורֹו 

דֹוׁש, ָמקֹום ָהגּון ְוָראּוי  ּיּון ַהּקָ ְמקֹום ַהּצִ ר ּבִ ַרְך, ֲאׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ּפְֹך ִלּבֹו ִלְפֵני ַהּשׁ ה ִלׁשְ ְואּוַלי ִיְזּכֶ

ִניִמּיּות ְלָבבֹו ַהּטֹוב ֵמִבין ֵהיֵטב,  ת ּפְ ר ָעַבר ָעָליו ֵמעֹודֹו, ּוְנֻקּדַ ל ֲאׁשֶ ר ֶאת ּכָ ָלֶזה, ּוְלַסּפֵ

ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ר ֶזה חֹוָבְתָך ּבְ ֲאׁשֶ

ית,  ָלה ֲאִמּתִ ַקּבָ י ּבְ ְלָבִבי, ְוָיַדְעּתִ ָרׁש ּבִ ר ֻמׁשְ ר ֵמרֹב ַאֲהָבתֹו ֲאׁשֶ ִמיד, ֲאׁשֶ ְבֵרי אֹוֲהבֹו ּתָ ּדִ
ׁשּוב ֶאל ָהֱאלִֹקים ְוכּו', ָאז  ֵאֵרנּו ְוָהרּוַח ּתָ ֵרנּו ּוׁשְ ׂשָ ְכלֹות ּבְ ל סֹוף, ּכִ סֹוף ּכָ ר ּבְ ֲאׁשֶ

ְפַרח ַהּיֹום ְוָנסּו  ּיִ קֹו ַעד ׁשֶ ן ִהְנִני ְמָזְרזֹו ּוְמַחּזְ ְמקֹום ַחּיּוֵתנּו ַז"ל, ַעל ּכֵ נּו ַיַחד ּבִ ּלָ ע ּכֻ ִנְתַוּדַ

לֹום  ּוְלׁשָ טֹוִבים  ים  ְלַחּיִ ר  ְלַאְלּתַ ְוֵיָחֵתם  ֵתב  ְוִיּכָ דֹוׁש,  ַהּקָ ּיּון  ְלַהּצִ ְוָיבֹוא  ֵיֵלְך  ָלִלים,  ַהּצְ

ֲאַות ַנְפׁשֹו.  ִמי ּוְברּוָחִני ּכַ ַגׁשְ ּבְ

ִלי ֵמאּוַמאן. ַנְפּתָ



תרחצ

ן מֹוֲהַרַנ"ת י ִיְצָחק ּבֵ ֵבי ַרּבִ ִמְכּתְ
]ָאַמר ַהֵּמִביא ְלֵבית ַהְּדפּוס. ֱהיֹות ֶׁשרֹב ַהֵּסֶפר ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה הּוא ַהִּמְכָּתִבים ֶׁשָּכַתב מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי ָנָתן 

ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה ִלְבנֹו ַרִּבי ִיְצָחק ַז"ל, ָאַמְרִּתי ִהֵּנה ַמה ּטֹוב ְלָצֵרף ָלֶזה ּוְלַהְדִּפיס ּפֹה ַּגם ֵאיֶזה ִמְכָּתִבים 

ֵמַרִּבי ִיְצָחק ַז"ל ַהַּנ"ל ַהִּנְמָצִאים ֶאְצִלי ִּבְכַתב ָידֹו ַמָּמׁש, ֲאֶׁשר ִנְׁשְלחּו ִלי ִמֶּנְכָּדם ַהָּוִתיק ַהֻּמְפָלא מֹוֵרנּו 

ִהְתָקְרבּות  ֵמִעְנַין  טֹוב  ֶלַקח  ַהְרֵּבה  ֵמֶהם  ְלַקֵּבל  ְוֵיׁש  ִמּטּוְלְטִׁשין,  ְׁשֶטעִריְנַהאְרץ  ָיִאיר  ֵנרֹו  ַנְחָמן  ָהַרב 

ְלַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת, ּוֵמִחַּבת ַאְרֵצנּו ַהְּקדֹוָׁשה ְוכּו'. ִּכי ַּגם ִׂשיחֹות ֻחִּלין ֶׁשל ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְצִריִכין ִלּמּוד. 

ַלֲעבֹוַדת  ְקדֹוׁשֹות  ְוֵעצֹות  ִנְפָלא  ְוִהְתַחְּזקּות  ָׁשַמִים  ִיְרַאת  ִּדּבּוֵרי  ְמֵלִאים  ֲאֶׁשר  ָהֵאּלּו  ִמְכָּתִבים  ּוִבְפָרט 

ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַהּנֹוְבִעים ֵמַהַּנַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה. ִויִהי ָרצֹון ֶׁשֻּיְחְקקּו ִּדְבֵריֶהם ַהְּקדֹוִׁשים ְּבִלֵּבנּו ָּתִמיד 

ְלעּוְבָּדא ּוְלַמֲעֶׂשה, ְלטֹוב ָלנּו ָּכל ַהָּיִמים ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון[

א
]ִמְכָּתב ֵמַרִּבי ִיְצָחק ְלָאִביו מֹוֵרנֹו ָהַרב ַרִּבי ָנָתן ְזצּוַק"ל[

ין. ְקֵהל תקצ"ב טּוְלְטׁשִ ת קֶֹדׁש ַוּיַ ּבַ ם, יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ים ָלֶנַצח. לֹום ְוַחּיִ י ׁשָ ִלְכבֹוד ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

ַרְך ְרפּוָאה  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָלּה  ַלח  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ֲעָדּה  ּבַ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ִתי,  ׁשָ ַבּקָ ּבְ י  ּוִבּתִ ֵאָלִתי  ׁשְ ּבִ י  ַנְפׁשִ
ת  לּויֹות ַלה' ְלַבד ּוִלְתִפּלַ ֵלָמה ְלָכל ַמְכאֹוֶביָה ְוָתׁשּוב ְלֵאיָתָנּה ְמֵהָרה; ֵעיַני ּתְ ׁשְ

ַרְך ְולֹא  ִכיִתי ִלְבטַֹח ַרק ָעָליו ִיְתּבָ ּזָ ר ָזִכינּו ַעד ּכֹה ׁשֶ רּוְך ה' ֲאׁשֶ ה; ּבָ דֹוׁשָ רּום ַמֲעָלתֹו ַהּקְ

ֲעָלתֹו  ּמַ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ב  ִסּבֵ ם  ִחּנָ ְולֹא ַעל  ִמית.  ׁשְ ּגַ ְרפּוָאה  י  ּפִ ַעל  ה  ִסּבָ ׁשּום  ְיֵדי  ַעל 

אְקֶטיר. ָאז  ֹמר ֵמַהּדָ נּו ַז"ל אֹודֹות ִלׁשְ אג ְלַבת ַרּבֵ ַתב ִלְקרּוִמיְנׁשַ ּכָ ב ׁשֶ ְכּתָ ַלח ְלָיִדי ַהּמִ ִיׁשְ

ַבע. ִאיְך ָהאּב ִמיר  ֶרְך ַהּטֶ י ּדֶ ֹמר ֶאת ַעְצמֹו ֵמְרפּואֹות ַעל ּפִ י ׁשּוב ֵמָחָדׁש ִלׁשְ ִלּבִ ֶנֱחַקק ּבְ

עְרַפאר  ַרְך ּדֶ ִיְתּבָ ם  ֵ ט ַהּשׁ ילֹויּבְ ּגִ ַטאִנין.  יׁשְ ּגִ אְרט ִאיז  ינּוֶמען ָוואס ּדָ ּגִ יט ִאין ִזין ַאַריין  ּגִ

י,  ִלּבִ ם ַרק ּבְ ה ַלה' ַעל ֶזה[. ְוָכל ֶזה ִנְסּכַ ם, ּוְתִהּלָ תּוב ׁשָ ָהָיה ּכָ י ַמה ׁשֶ ְבּתִ ַמֲחׁשַ י ֵהיֵטב ּבְ ]ִהְכַנְסּתִ

י  ְלּתִ ּלַ בּוַע ִהְתּפַ ָ ָכל ַהּשׁ ּבְ ִתי. ׁשֶ ְתִפּלָ י ִאם ּבִ י ּכִ ַעְלּתִ ֲאָבל ִלְפעֹל זֹאת ֵאֶצל זּוָגִתי זֹאת לֹא ּפָ

ַלה'  ּוִבְטחֹוִני  י.  ָיכְֹלּתִ ם  ּגַ ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ ִמּיֹות,  ׁשְ ּגַ ֵמְרפּואֹות  יֵלנּו  ַהּצִ עֹוָלם  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 

ַנאי  ָבִרים ִלְכּתֹב ַאְך ֵאין ַהּפְ ה ּדְ ִעְנָין ֶזה ַהְרּבֵ ֵלמּות ְמֵהָרה. ְוֵיׁש ִלי ּבְ ׁשְ א אֹוָתּה ּבִ ַרּפֵ ּיְ ׁשֶ

א  ָמע ּדָ א ְלִמׁשְ ָלל, ִאְלָמֵלא ָלא ָאֵתיָנא ְלַהאי ָעְלָמא ֶאּלָ ת. ַהּכְ ּבָ בֹוד ׁשַ ים ֵמֲחַמת ּכְ ַמְסּכִ

ר ֵהם ֲחקּוִקים ַעל  נּו ַז"ל ֲאׁשֶ ְבֵרי ַרּבֵ ָבִרים ִמּדִ ה ּדְ ּמָ ׁש ּכַ ּיֵ י ִלְכבֹודֹו ׁשֶ ַתְבּתִ ָבר ּכָ ה ּכְ י. ְוִהּנֵ ּדַ

ְמָעם ֵהיֵטב ּוְלַהֲעלֹוָתם  ר ָזִכיִתי ְלׁשָ ָבִרים ֲאׁשֶ ן ֵמַהּדְ ם ּכֵ י ְמֹאד, ְוִעְנָין ֶזה הּוא ּגַ לּוַח ִלּבִ



מֹוֲהַר"י ֵבי בִמְכּתְ

<חודש>

תרצט

י  ַמְעּתִ ]ׁשָ יָהאְרְכט  ּגִ ּגּוט  אס  ּדָ ָהאּב  ִאיְך  ִמים,  ַהּיָ ל  ּכָ ּכַֹח אֹוָתם  ִלׁשְ ְוִלְבִלי  י  ִלּבִ לּוַח  ַעל 

ִמּיּות, ְוחּוץ  ׁשְ י ּגַ ן ַעל ּפִ ם ּכֵ ָבר ּגַ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות ַוֲאִני ֵמִבין ַהּדָ ַגׁשְ י( ֶאת ֶזה ֵהיֵטב[ ּבְ )ָקַלְטּתִ

בּוַע ַהּזֹאת  ָ ּשׁ י ּבַ ַרְך ָלַמְדּתִ ם ִיְתּבָ ֵ ֵעֶזר ַהּשׁ ל ֶזה ּבְ נּו ַז"ל. ִעם ּכָ ִדְבֵרי ַרּבֵ ָלֶזה ֲאִני ַמֲאִמין ּבְ

ם ֲעצֹוֶתיָך  ְלַקּיֵ נּו  ְיַזּכֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ָעְברּו. ַהּשׁ ׁשֶ ִמים  ּיָ ּבַ י  ר ָלַמְדּתִ ְפַלִים ֵמֲאׁשֶ ּכִ ִכְפֵלי  ּבְ יֹוֵתר 

ה. דֹוׁשָ ׁשּוָבתֹו ַהּקְ ה ַעל ּתְ ֹאד ֲאִני ְמַצּפֶ ה ַמה ּמְ ה ְוַעד עֹוָלם ָלֶנַצח. ְוִהּנֵ ִמיד ֵמַעּתָ דֹוׁשֹות ּתָ ַהּקְ

ׁשּוָבה ְנכֹוָנה  ּתְ יֵבִני  ְוַלֲהׁשִ ְורּוָחִנּיּות  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ְלַהֲחיֹוִתי  ָיִאיר  ֵנרֹו  ָנא ָוָנא ֲאדֹוִני ָאִבי 
ה ְמֵהָרה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ת רּום ַמֲעָלתֹו  ִפּלַ ּתְ ְיֵדי  ע ַעל  ׁשַ ְלִהּוָ ה  נֹו ַהְמַצּפֶ ּבְ ְבֵרי  ּדִ ְמֵהָרה. 

ה ְוַעד עֹוָלם ָלֶנַצח. ֱאֶמת ֵמַעּתָ ָמם ּבֶ ַבי ְוִלְזּכֹות ְלַקּיְ ל ִמְכּתָ ׁשּוָבתֹו ַעל ּכָ ל ּתְ ַע ְלַקּבֵ ְעּגֵ ּוִמְתּגַ

ָטן ִיְצָחק. ַהּקָ

ב

ין. קּוֵדי תקצ"ב טּוְלְטׁשִ ם, יֹום א' ּפְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ה,  ב ַעד ַעּתָ ְכּתָ ב ַהּמִ ְלחֹו ְוִנְתַעּכֵ ת קֶֹדׁש ְלׁשָ ּבַ יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ י עֹוד ּבְ ֶזה ֵהַכְנּתִ ב ַהּלָ ִמְכּתָ
ָאֲהָבה  ׁשֶ ֶאת  ָמָצאִתי  ר,  ֲאַדּבֵ ָמה  ֹאַמר  ָמה  דֹוׁש,  ַהּקָ בֹו  ִמְכּתָ י  ְלּתִ ִקּבַ ֵעת  ּכָ

ה ָמה ֹאַמר ְלָך ֲאדֹוִני  ֱאֶמת. ְוִהּנֵ ים ּבֶ דֹוׁשִ ָבָריו ַהּקְ ם ּדְ ַרְך ְלַקּיֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֵחִני ַהּשׁ ּמְ ן ְיׂשַ י. ּכֵ ַנְפׁשִ

ָבר ֵמִעְנַין  ַתְבּתָ ּכְ ר ּכָ י ָהֵעָצה ֲאׁשֶ ִלּבִ ק ֵמָחָדׁש ּבְ לּו ִנְתַחּזֵ ים ַהּלָ ִעּתִ ָאִבי מֹוִרי ֵנרֹו ָיִאיר, ּבָ

ה ִאיז ָדאס  עִטין אּון ֶמען ּפֹויעְלט ָפאְרט אּון ְלֵעת ַעּתָ ַרייֶען ִאין ּבֶ עִטין ַטאֶקי ָפאְרט ׁשְ ַרייֶען אּון ּבֶ )ׁשְ

ׁש,  ְפָרט( ִלְצעֹק ּוְלַבּקֵ ֶמער ֶמען ּפֹויעְלט ַטאֶקי אֹויְך. אּון ּבִ לֹום, ִליׁשְ ַרייֶען ִניט ֶפעְרַפאְלן ַחס ְוׁשָ ׁשְ

ָעָקה ֵאיָנה אֹוֶבֶדת ַחס  ה ַהּצְ יִגים, ּוְלֵעת ַעּתָ ׁש ּוְבָכל זֹאת ַמּשִׂ ּוְלַבּקֵ ּוְבָכל זֹאת ִלְצעֹק, 

י  ּתִ ר ָרִאיִתי ַחְסֵדי ה' ָעַלי ֵמִעְנַין ְרפּוַאת ּבִ ֵעת ֲאׁשֶ יִגים, ּוִבְפָרט ּכָ ֱאֶמת ַמּשִׂ לֹום ְוַגם ּבֶ ְוׁשָ

ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים,  י ִאם ּבְ י ּכִ ַעְלּתִ ה לֹא ּפָ ּזֶ אְקֶטיר ׁשֶ ִמיָרה ֵמַהּדָ ִנּדֹון ׁשְ ְפָרט ּבְ ְחֶיה. אּון ּבִ ּתִ

ִעְנַין  ם. ְוַגם ּבְ ַנת ִחּנָ ת ַמּתְ ׁשַ ַבּקָ ה[ ּבְ ׁשָ ָעָקה ּוַבּקָ ּצְ עִטין ]ַרק ּבִ ַרייֶען אּון ִמיט ּבֶ ָנאר ִמיט ׁשְ

אי  ַוּדַ "ל. ּוָבֶזה ָהֵעֶסק טֹוב ּבְ ה ָלֵאל ַעל ְיֵדי ָהֵעָצה ַהּנַ ִהּלָ ה ּתְ י ַהְרּבֵ ַעְלּתִ י ּפָ ה ִעּמִ ֲעׂשֶ ַהּנַ

ן  ַעְצָמּה ִהיא ַגם ּכֵ ּלְ ׁשֶ ָעָקה ּכְ י ַהּצְ ַעְצמֹו ִאיז אֹויְך ּגּוט ]ּכִ ַרייֶען ּבְ אס ׁשְ זֹאת ָהֵעָצה ָוואִרים ּדָ

ַעְצָמם  ּסּוִפין ּבְ ַהּכִ ה ֵמִעְנָין ׁשֶ דֹוׁשָ ַתב רּום ַמֲעָלתֹו ַהּקְ ּכָ ֶ י ַמה ּשׁ ִלּבִ ֹאד ָעָלה ּבְ טֹוב[. ּוַמה ּמְ

ְוָרצֹון  ּסּוִפין  ּכִ ֵמִעְנַין  ַעְצִמי  ה ֶאת  ְמַחּיֶ ֲאִני  ֶ ּשׁ ֶעְזִרי ַמה  ּבְ ְלַבד הּוא  ֶזה  י  ּכִ ְמֹאד,  טֹוִבים 

י  ְרּתִ ּבַ בּוַע ֶהָעְבָרה ּדִ ה. ּוְבׁשָ ָ ְקֻדּשׁ ִנים ֵיׁש ִלי ָרצֹון ּדִ ל ּפָ ַעל ּכָ ה ֶאל ָהֱאֶמת, ַמה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ
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ה  ּמָ ׁש ּכַ ּיֵ ר ֲעָזָרנּו ַעד ּכֹה ׁשֶ ם ֲאׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ ַכי ֵנרֹו ָיִאיר. ּבָ י ָמְרּדְ ה ִעם ְיִדיִדי ַרּבִ ה ַהְרּבֵ ִמּזֶ

ֶהם  ּבָ ָחָזק  ַוֲאִני  ֵהיֵטב,  ֵהיֵטב  ַמֲעָלתֹו  רּום  י  ִמּפִ י  ְלּתִ ִקּבַ ר  ֲאׁשֶ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ֵמִעְנַין  ָבִרים  ּדְ

ֹמר  ִלׁשְ ד  ּוְלַלּמֵ ִלְלֹמד  ֱאֶמת  ּבֶ ָמם  ּוְלַקּיְ ִמיד  ּתָ ֶהם  ּבָ ֵליֵלְך  נּו  ְיַזּכֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְמֹאד. 

נּו ַז"ל.  ְרצֹון ַרּבֵ ְצִחי ּכִ י ְוַהּנִ ְכִלית ָהֲאִמּתִ ֶזה ָהעֹוָלם ְלַהּתַ ה ָלבֹוא ּבְ ם, ְוֶאְזּכֶ ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקּיֵ

ָלל  ים, ַהּכְ ַנאי ַמְסּכִ י ֵאין ַהּפְ ְמָנע ּכִ ָבִרים ִלְכּתֹב ְלַמֲעָלתֹו, ַאְך הּוא ֵמַהּנִ ה ּדְ י ַהְרּבֵ ִלּבִ ְוֵיׁש ּבְ

רּום ַמֲעָלתֹו  מֹו ׁשֶ ֵניֶכם", ּכְ ם ֶאת ּבְ ְדּתֶ ם "ְוִלּמַ ַקּיֵ ּיְ עֹוָלם ׁשֶ י לֹא ִנְמָצא ׁשּום ָאב ּבָ ַדְעּתִ ּלְ ׁשֶ

ה',  ֲעבֹוַדת  ּבַ ק  ְלִהְתַחּזֵ ּוְדָרִכים  ֵעצֹות  ִלְלֹמד  ּמּוד  ַהּלִ ר  ִעּקַ ֶזה  י  ּכִ י.  ּבִ ם  ְמַקּיֵ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ

ים  ה ֵעצֹות ּוְדָרִכים ְקדֹוׁשִ ה ְוַכּמָ ּמָ ה ּכַ דֹוׁשָ י ֵמרּום ַמֲעָלתֹו ַהּקְ ְלּתִ ָבר ִקּבַ ה ָלֵאל ּכְ ּוְתִהּלָ

ְלתֹוֶתיָך יֹום יֹום  קֹד ַעל ּדַ ה ִלׁשְ ֶאְזּכֶ ִני ׁשֶ ן ְיַזּכֵ ְהֶיה. ּכֵ ּיִ ם, ֵאיְך ׁשֶ ֵ ֲעבֹוַדת ַהּשׁ ק ּבַ ֵאיְך ְלִהְתַחּזֵ

ב  ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות, ִלְזּכֹות ֵליׁשֵ ַגׁשְ ים ּבְ דֹוׁשִ ָבֶריָך ַהּקְ ל ּדְ ם ֵהיֵטב ּכָ ה ְלַקּיֵ ְתִמידּות ְוֶאְזּכֶ ּבִ

ל  ם ּכָ ֹמאל, ַרק ְלַקּיֵ דֹוׁש ָיִמין ּוׂשְ ְתִמידּות. ְולֹא ָאסּור ֵמְרצֹוְנָך ַהּקָ ַעל ַהּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ּבִ

ְמָחה ְוטּוב ֵלָבב ֵמרֹב ּכֹל. ׂשִ ה ְוָטֳהָרה ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ִמיד ּבִ יָך ּתָ ַמע ִמּפִ ֶאׁשְ ֶ ַמה ּשׁ

ָכל ָהֳאָפִנים. ח ָאב" ּבְ ּמַ ן ָחָכם ְיׂשַ י "ּבֵ ם ּבִ ְתַקּיֵ ּיִ ה ׁשֶ נֹו ַהְמַצּפֶ ְבֵרי ּבְ ּדִ

ָטן ִיְצָחק. ַהּקָ

י  ַאְנׁשֵ ל  ּכָ ַאֲהָבה,  ּבְ לֹומֹו  ׁשְ ּבִ ּפֹוְרִסים  ם  ּלָ ּכֻ ְחֶיה  ּיִ ׁשֶ ְצִבי  ִוד  ּדָ ּוְבִני  ְחֶיה  ּתִ י  ּוִבּתִ ְחֶיה  ּתִ זּוָגִתי 

לֹומֹו. לֹוֵמנּו ּפֹוְרִסים ׁשְ ׁשְ

ג
]ִמְכָּתב ֵמַרִּבי ִיְצָחק ֶּבן מֹוֲהַרַנ"ת ַז"ל ְלר' ַנְחָמן ִמּטּוְלְטִׁשין ע"ה ְּבאּוַמאן[

ין. ַרְך, אֹור ּבֶֹקר יֹום ד' ּתֹוְלדֹות תרכ"א טּוְלְטׁשִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ם ּתֹוָרתֹו מֹוֵרנּו  בֹוד ׁשֵ ִתיק ּכְ ְפָלא ַהּוָ י ַהּמֻ לֹום ְורֹב ֶחֶסד ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ְיִדיד ַנְפׁשִ ים ְוׁשָ ַחּיִ

ִוי ֵנרֹו ָיִאיר. ָהַרב ַנְחָמן ַהּלֵ

ר ָהָיה ִלי ּגֶֹדל  ים, ּוְקִריִתים ֵהיֵטב. ְוַהֻאְמָנם ֲאׁשֶ ְגּתִ י ְלָנכֹון ִהּשַׂ ָרא ּוִמן ַחּיֵ בֹו ִמן ַוּיֵ ִמְכּתָ
ל ֶזה ֶהֱחֵייִתי ֶאת  ּסּוִרים ָהעֹוְבִרים ָעָליו, ִעם ּכָ ֵאב ֵלב ֵמָהַעְגַמת ֶנֶפׁש ְוַהּיִ ּכְ

י ֶזה ָידּוַע  ר ֶזה ָנחּוץ ְלָכל ָהעֹוָלם. ּכִ ים ֶאת ַעְצִמי, ֲאׁשֶ ִעיִמים ַהְמַחּיִ ְדָבָריו ַהּנְ ַעְצִמי ְמֹאד ּבִ

ָקה ְלַהֲחיֹות  ּלֹו, ַאְך ֵאין ָלֶהם ׁשּום ַהְמּתָ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ה סֹוֵבב ְוהֹוֵלְך ַעל ּכָ ֵאּלֶ ִעְנָיִנים ּכָ ׁשֶ

ר הּוא  יק ְיסֹוד עֹוָלם, ֲאׁשֶ ּדִ ְכָלִלּיּות ַעל ְיֵדי ַהּצַ ק ּבִ ר ִנְמּתָ רּוָחִנּיּות ֲאׁשֶ ם ַרק ּבְ ֶאת ַנְפׁשָ
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תשא

נּו ְלִהְתָקֵרב  ַרְך ְוִזּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ל ָהעֹוָלם. ְוָעֵלינּו ָחַמל ַהּשׁ ִרירּות ׁשֶ ל ַהּמְ יק ּכָ דֹול ַמְמּתִ כֹחֹו ַהּגָ ּבְ

ֶטף  ֶ ל ַהּשׁ תֹוְך ּכָ ּנּו ֵעצֹות ִנְפָלאֹות ֵאיְך ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ל ִמּמֶ דֹוׁש, ּוְלַקּבֵ ְלאֹורֹו ַהּקָ

ָמָלנּו. ָמה ֹאַמר  ר ּגְ ל ַהּטֹוב ֲאׁשֶ ַח ַלֲאדֹון ַהּכֹל ַעל ּכָ ּבֵ ים ָהעֹוֵבר ָעֵלינּו. ָעֵלינּו ְלׁשַ ַמִים ַרּבִ

ְלִיְקַרת  ֵמָחָדׁש  י  ִלּבִ י  ְמּתִ ְוׂשַ ָרה"  "ֲאַזּמְ ל  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  י  ָלַמְדּתִ זֹו  ָעה  ׁשָ ִלְפֵני  ר,  ֲאַדּבֵ ָמה 

ל  ּכָ ִעם  ַעְצָמן  ֶאת  יִבין  ׁשִ ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ׁש  ַמּמָ ָחָדׁש  ַחּיּות  י  ְלּתִ ְוִקּבַ ַהּזֹאת.  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֵעָצה 

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ ֶ ה אֹוִתי[, ְוחּוץ ַמה ּשׁ ׁש ִסֶדער ְקִוויְקט ִמיְך ]ֶזה ְמַחּיֶ יֵבי ַטַעם. ַמּמָ ְמׁשִ

ן  ֶזה ַהַחּזָ ַרְך ּתֹוִלים ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ יִעים. ַוֲאַנְחנּו ּבְ ָבִרים ַמּגִ י ַעד ֵהיָכן ַהּדְ ִלּבִ ִמְתנֹוֵצץ ּבְ

ה ְלִהְתַאֵחז ּבֹו  ר ִנְזּכֶ נּו ֲאׁשֶ ינֹוקֹות קֹוְרִאין. ְיִהי ה' ִעּמָ ר הּוא רֹוֶאה ֵהיָכן ַהּתִ דֹוׁש ֲאׁשֶ ַהּקָ

ר  אי ִיְהֶיה ַאֲחִריֵתנּו טֹוב ְוִנְפָלא. ְוָהִעּקָ ל ָיֵמינּו, ְוָלַעד ּוְלֶנַצח ְנָצִחים, ּוְבַוּדַ א ּכָ ֶזה ּוַבּבָ ּבָ

ָרה" ּוְכמֹו  ל "ֲאַזּמְ ְפָלָאה ַהּזֹאת ׁשֶ דֹוׁשֹות, ְוֵליֵלְך ִעם ָהֵעָצה ַהּנִ ם ֲעצֹוָתיו ַהּקְ ִלְזּכֹות ְלַקּיֵ

בֹוד ֲאדֹוִני ָאִבי  דֹוׁש ּכְ ְלִמידֹו ַהּקָ ֵאר ָלנּו ּתַ ר ּבֵ ֲאׁשֶ דֹוׁשֹות, ּוִבְפָרט ּכַ ל ָהֵעצֹות ַהּקְ ן ִעם ּכָ ּכֵ

ה ַלֲעֹמד  ים, ְוִנְזּכֶ ֶטף ַמִים ַרּבִ ֶ יֵלנּו ֵמַהּשׁ דֹוׁש ָיֵגן ָעֵלינּו ְלַהּצִ כּוָתם ַהּקָ ּזְ ה ׁשֶ י. ֲאַקּוֶ מֹוִרי ְוַרּבִ

ֻקּדֹות טֹובֹות.  ל ַהּנְ ים טֹוִבים, ּוְלַהֲחיֹות ַעְצֵמנּו ִעם ּכָ ה ּוַמֲעׂשִ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ַעל ָעְמֵדנּו ּבְ

ה טֹוָבה  ֻקּדָ ַהּנְ ֵקן, ְוֵאין ֵעָצה ַרק ֶלֱאֹחז ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ל ַהּזָ לּול ֵמִעְנַין ָהְרִדיפֹות ׁשֶ ְוַגם ֶזה ּכָ

ה ְוָלֶנַצח.  נּו ֵמַעּתָ ָלה ְלטֹוב. ְיִהי ה' ִעּמָ אי ִיְהֶיה ָלנּו ַהּצָ ַוּדַ ָאז ּבְ

תֹו,  ּלָ ׁש לֹו ִעּגּום ֶנֶפׁש ֵמִעְנַין ּכַ ּיֵ ת ׁשֶ ִסּבַ ּלְ ַתב ִלי ׁשֶ ר ּכָ ָבָריו ֲאׁשֶ ְוִנְפֵלאִתי ְמֹאד ַעל ּדְ
ַמֲעָלתֹו  ר  ֲאׁשֶ ְלָהִבין  אּוַכל  לֹא  ֵמַהְתָחָלה.  ה  ָעׂשָ ּלֹא טֹוב  ׁשֶ ִלּבֹו  ּבְ עֹוֶלה 

ל  ׁשֶ תֹו  ּלָ ּכַ ָיִאיר,  ֵנרֹו  ַנְחָמן  י  ַרּבִ ְיִדיֵדנּו  ל  ׁשֶ ּתֹו  ּבִ ֵעיָניו  ְלַמֲחֵזה  ָהָיה  זֹאת, ֲהלֹא  ּכָ ַיֲחׁשֹב 

ה  ָעׂשָ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ְיִדיֵדנּו  ר  ֲאׁשֶ ב,  ְכּתָ ַהּמִ ֶזה  ַעל  ִלי  ַלח  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ֶאְפַרִים,  י  ַרּבִ ְיִדיֵדנּו 

ַהּיֹום  ה  ַנֲעׂשֶ ַמה  נּו  ַהֲחָזָקה.  ִלְמקֹום  אֹוָתּה  ְוָנַתן  ּדּוְך  ׁשִ ּה  ִעּמָ ה  ְוָעׂשָ בֹוָתיו,  ַמְחׁשְ ּכְ

ם ַעל ֶהָעָבר.  ִחּנָ ֶזה ַלֲעׂשֹות ְלַעְצמֹו ִעּגּום ֶנֶפׁש ּבְ טּות ּכָ ַרֲחָמָנא ִלְצַלן. ּוַמֲעָלתֹו ַיֲחׁשֹב ׁשְ

ְמַעט  ֶזה ּכִ ן ָיִחיד, עֹוֵבר ּכָ ֶזה ָהֵעת. ּוָבֶזה הּוא ֵאינֹו ּבֵ ה ּבְ ר ַנֲעׂשֶ ָעָתּה, ֲאׁשֶ ׁשְ ְוַדי ְלָצָרה ּבִ

יק  ן ְוַיְמּתִ ם ּכֵ ַרְך ְיַרֵחם ָעָליו ּגַ ָכל ָמקֹום, ְוהּוא ִיְתּבָ יק ּבְ רֹב ַרֲחָמיו ַמְמּתִ ִית. ַוה' ּבְ ָכל ּבַ ּבְ

ה  תֹוָרה ּוְתִפּלָ ק ְלָבבֹו ּבְ ם. ה' ְיַחּזֵ נֹו ׁשָ ִחיַרת ּבְ ה ַהּכֹל ְלַמַען ּבְ ר ַנֲעׂשֶ ָבר ְלטֹוב. ְוָהִעּקָ ַהּדָ

לֹום  ׁשְ ַמֵהר  ָעָליו  ּפֹות  ִיׁשְ ַוה'  ָנכֹון.  ַעל  ַהּכֹל  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַיַעְזרֹו ה'  אי  ַוּדַ ּבְ ים טֹוִבים,  ּוַמֲעׂשִ

ּנּו ַהְרָחבֹות ִויׁשּועֹות  ֹמַע ִמּמֶ ה ִלׁשְ ְיִדידֹו ַהְמַצּפֶ לֹום. ֲאהּובֹו  ם ְוֹאַמר ׁשָ ּוָבֶזה ֲאַסּיֵ ִית.  ּבַ

ן ְיִהי ָרצֹון.  ָאֵמן ּכֵ

ִיְצָחק.
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ל טּוב. ַאְך ָמה אּוַכל  ּכָ ם  יַע ְלׁשָ ּפִ י ְלַהׁשְ ָכְסּפִ ּבְ י  ַנְפׁשִ אי  ַוּדַ ּבְ לֹוְיז,  ִעְנַין ַהְחָזַקת ַהּקְ ּבְ
ֵערֹם ּוְבֹחֶסר  ה ּבְ י ִאיֶצֶלי הּוא ַעּתָ ָכאן. ְיִדיֵדנּו ַרּבִ ְלָבֵאר לֹו ּגֶֹדל ַהִהְצָטְרכּות ּבְ

ַעְצמֹו ֵאינֹו  ה הּוא ּבְ ִריָאה. ְוַעּתָ ַקו ַהּבְ ֵני ֵביִתי ֵאיָנם ּבְ ּכֹל. ְונֹוָסף ָלֶזה, ִמן ַאֲחֵרי יֹום טֹוב ּבְ

ַפע ַעד ִלְמֹאד,  ר ׁשֶ ן ְמֻחּסָ ם ּכֵ י ַנְחָמן ּגַ ִרי קֶֹדׁש ַרּבִ ן, ִויִדיֵדנּו ּפְ ם ּכֵ ִריָאה ִמן ַהּיֹום ּגַ ַקו ַהּבְ ּבְ

ְחֶיה. ה' ְיַרֵחם  ּיִ ִוד ְצִבי ׁשֶ ִני ָהַרב ּדָ ל ּבְ ֲעָמד ׁשֶ ּנּו ַהּמַ ל. ְועֹוד לֹא ֶנְעָלם ִמּמֶ י ְלַקּבֵ ְוֵאין ִמּמִ

י זֹאת ְוֶאְרֶאה ַלֲחׁשֹב  ְבּתִ ַמֲחׁשַ י ּבְ ְמּתִ ל ֶזה ְיִדיִדי, ׂשַ ל טּוב. ְוִעם ּכָ ֶרְך ָיַדי ּכָ יַע ּדֶ ּפִ ָעַלי ְוַיׁשְ

ר  ֲאׁשֶ ֶזה ּכַ ה ְלָהִפיק ְרצֹונֹו ּבָ ר ֶאְזּכֶ יֵעִני ֲאׁשֶ ֶזה. ַוה' יֹוׁשִ ְהֶיה ִלי ֵחֶלק טֹוב ּבָ ּיִ ֵאיֶזה ֹאֶפן ׁשֶ

ְלָבִבי ְלטֹוב. ּבִ

ל  ׁשֶ ּדּוְך  ִ ַהּשׁ ִעְנַין  ּבְ כּות  ּיָ ׁשַ ן  ּכֵ ם  ּגַ לֹו  ֵיׁש  הּוא  ׁשֶ ִלי  ָאַמר  ֲעָלתֹו  ּמַ ׁשֶ ִלי  ִנְרֶאה  ְיִדיִדי, 
ֵאּלּו  י ַנְחָמן מּוָכן ִלְנסַֹע ּבְ ָבר ְיִדיֵדנּו ַרּבִ ר ּכְ ָקאְסַטְנִטין. ָלֵכן ִהְנִני מֹוִדיעֹו ֲאׁשֶ

י  ּכִ ַאְיִזיִקיל.  י  ַרּבִ ְיִדיֵדנּו  ם ִעם  ֵ ִיְרֶצה ַהּשׁ ּדּוְך ִאם  ִ ת ָקאְסַטְנִטין ִלְגֹמר ַהּשׁ ִמים ִלְקִהּלַ ַהּיָ

ַתב  ִכי טֹוב. ְוֵכן ּכָ ָבר חּוץ ַרק ִלְגֹמר ּבְ ִבים, ְוֵאין ׁשּום ּדָ י ִמְכּתָ וּו ֶאת ַעְצָמם ַעל ּפִ ָבר ִהׁשְ ּכְ

ָראּוי.  י ּכָ ַתְבּתִ ָתָמא ּכָ ְרצֹות ה', ְוַגם ָאנִֹכי ִמּסְ הּוא נֹוֵסַע ֵאָליו ִלְגֹמר ִעּמֹו ּבִ ם ׁשֶ ֶאְתמֹול ְלׁשָ

ם  ב ְלׁשָ ִמְכּתָ ֶכף ּבְ ֶזה, ָיבֹוא ּתֵ ְדָכנּות ּבָ ַדְעּתֹו ִלְהיֹות ֵאיֶזה ׁשַ ר ִאם ּבְ ירֹו ֲאׁשֶ אִתי ְלַהְזּכִ ן ּבָ ּכֵ

י ַנְחָמן  ַרּבִ ִפי ׁשֶ ֶזה ּכְ ְדָכן ּבָ ַ ל ַהּשׁ ֱאֶמת ָאנִֹכי ּכָ י ּבֶ ן. ּכִ ם ּכֵ יר אֹוִתי ּגַ ֶזה, ַוֲאַגב ַיְזּכִ יָרם ּבָ ּוְלַהְזּכִ

י ִלְבִלי ִלְתּבַֹע  ַדְעּתִ ם ּבְ ל ֶזה ִנְסּכַ ִמים. ִעם ּכָ ֵאּלּו ַהּיָ ֶזה ְוַגם ּבְ י ּבָ ַתְבּתִ יֹוֵדַע. ּוֵמַהְתָחָלה ּכָ

ז ָלֶהם ְלטֹוָבִתי.  ה ְטָעִמים. ַאְך ַמֲעָלתֹו ֵמָרחֹוק יּוַכל ְלַרּמֵ ּמָ ֶזה ּכַ ָבר, ְוֵיׁש ִלי ּבָ ִפי ׁשּום ּדָ ּבְ

"ל. ְיִדידֹו ַהּנַ

ד
]ִמְכָּתב ֶׁשָּכַתב ַרִּבי ִיְצָחק ַז"ל ְלָבָניו ִמְּׁשלֹום ּבֹואֹו ְלַאְרֵצנּו ַהְּקדֹוָׁשה ִּתָּבֶנה ְוִתּכֹוֵנן[

ֶנה ְוִתּכֹוֵנן  ּבָ ת קֶֹדׁש ַמּטֹות ּוַמְסֵעי תרכ"ח ּפֹה ִעיר ַהּקֶֹדׁש ְצָפת ּתִ ּבַ ם, יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ָיֵמינּו ָאֵמן ֶסָלה. ְמֵהָרה ּבְ ּבִ

ל  ּכָ לֹום  ְנׁשֹוֵתיֶהם ְוִעם ׁשְ לֹום  ְחיּו ְוִעם ׁשְ ּיִ ׁשֶ ַני  ּבָ ּוְבָרָכה ִלְכבֹוד ֲאהּוַבי  לֹום  אּו ָהִרים ׁשָ ִיּשְׂ

ה ְוָלֶנַצח. ים ֵמַעּתָ ָרָכה ֵמַחי ַהַחּיִ ם ַיַעְמדּו ַעל ַהּבְ ּלָ ְחיּו, ּכֻ ּיִ יֹוְצֵאי ֲחָלֵציֶהם ׁשֶ

ל ַהּטֹוב  ָכל ְלָבִבי ַעל ּכָ ה אֹוֶדה ה' ּבְ ֲאִריכּות. ַעּתָ י ָלֶכם ּבַ ַתְבּתִ ֵמִעיר ַהּקֶֹדׁש ֵחיָפא ּכָ
ַמְחסֹור  ֵאין  ּבְ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ י  ּלִ ׁשֶ ַהֲחָפִצים  י  ְלּתִ ִקּבַ ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ י,  ִעּמִ ַמל  ּגָ ר  ֲאׁשֶ
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תֹו ִיּסּוִרין ְוסֹופֹו  ִחּלָ לּו ָהיּו ִלי ֲחָסִדים ִנְפָלִאים, ּתְ ָכל ָהִעְנָיִנים ַהּלָ ַרְך ּבְ ָבר. ּוְבֶעְזָרתֹו ִיְתּבָ ּדָ

לּו אֹוִתי ּפֹה  יֹום ג' ֶהָעַבר ְלֵעת ֶעֶרב, ּוְבַחְסֵדי ה' ִקּבְ אִתי ְלֹפה ּבְ ה ָלֵאל ּבָ ְלָוה. ּוְתִהּלָ ׁשַ ּבְ

י  ים ָיְצאּו ִלְקָראִתי. ּוֵמֵעת ּבֹוִאי ַעד ֵמֵעת ְלֵעת ְלַאֲחָריו לֹא ַנְחּתִ ה ֲאָנׁשִ דֹול ְוַהְרּבֵ ָכבֹוד ּגָ ּבְ

יָבִתי  ת ְיׁשִ ְרּכַ ה, ּוֵבְרכּו אֹוִתי ּבִ ַאֲהָבה ַרּבָ ִנים, ְוַהּכֹל ּבְ ל ּפָ ִדים ְלַקּבֵ ה ְמֻכּבָ ּמָ אּו ּכַ ר ּבָ ֵמֲאׁשֶ

ֶכף  ל אֹוִתי ּתֵ בֹוד ָהֲאִריַז"ל, ִקּבֵ ל ּכְ ֶנֶסת ׁשֶ ל ְלֵבית ַהּכְ ּלֵ ּפֹה ְלטֹוָבה. ּוְבֵעת ּבֹוִאי ְלִהְתּפַ

ים  ְפָלא ָהַרב ַחּיִ ִביר ַהּמֻ אן ַלֲעֹמד ֶאְצלֹו. ּוְכבֹוד ַהּגְ ִליּבַ יְנָחס ִמּקַ י ּפִ בֹוד ָהַרב ַרּבִ ה ּכְ ַהְמֻמּנֶ

י הּוא  ַאֲהָבה. ּכִ לֹום ּבְ ֶכף ִלְמקֹוִמי ְוָנַתן ִלי ׁשָ ם, ּוָבא ּתֵ ׁשָ ל ּבְ ּלֵ ן ִמְתּפַ ם ּכֵ אִמיִניץ ּגַ ֵליּב ִמּקָ

ּומֹוִרי  ָאִבי  ֲאדֹוִני  בֹוד  ּכְ ְלַאֲהַבת  ִלּבֹו  ּבְ קּוַע  ּתָ ֲעַדִין  ְוַאֲהָבתֹו  ָמאהִליב,  ֵמִעיר  תֹוָלָדה  ּבְ

ר  ִוד ְצִבי זללה"ה. ָמה ֹאַמר ָמה ֲאַדּבֵ דֹוׁש ָהַרב ר' ּדָ י זללה"ה, ּוִבְפָרט ִלְכבֹוד ְזֵקִני ַהּקָ ְוַרּבִ

ַחל נֹוֵבַע  דֹול ַהּנַ ל ַהּגָ ְזכּות ָהֶאׁשֶ י, ְוַהּכֹל ּבִ ְדלּו ִנְפְלאֹוָתיו ִעּמִ ל ְמֹאד ּוַמה ּגָ דֹול ה' ּוְמֻהּלָ ּגָ

י  בֹוד ֲאדֹוִני ָאִבי ּומֹוִרי ְוַרּבִ דֹוׁש ּכְ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה, ְוַתְלִמידֹו ַהּקָ ְמקֹור ָחְכָמה ֵזֶכר ַצּדִ

ְצִחי ֵליֵלְך  דֹול ַיֲעֹמד ִלי ְלַהְצִליַח ּפֹה ְלַתְכִליִתי ַהּנִ ר ְזכּוָתם ַהּגָ ֶעְזִרי ֲאׁשֶ ן ִיְהֶיה ה' ּבְ ַז"ל. ּכֵ

ה  ּוְתִפּלָ ַהּתֹוָרה  ְלֵתי  ּדַ ַעל  קֹד  ִלׁשְ ֵמָחָדׁש  ה'  ֶאת  ַלֲעבֹד  ה  ְוֶאְזּכֶ דֹוׁשֹות,  ַהּקְ ַדְרֵכיֶהם  ּבְ

ִנים. ָכל יֹום ֲאִריַכת ָיִמים ְוׁשָ ים טֹוִבים ּוְלהֹוִסיף ּבְ ּוַמֲעׂשִ

ה ַהּזֹאת, ְוֵאין ְיכֹוִלים  דֹוׁשָ יַבת ָהָאֶרץ ַהּקְ ִעים ְיׁשִ ַני, ַמה ּטֹוב ּוַמה ּנָ ּוָמה ֹאַמר ָלֶכם ּבָ
ן ֶיֶהְרסּו.  ל ּפֶ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ם ָהֵעָצה ַהּקְ ֲאִני ֻמְכָרח ְלַקּיֵ עֹות ׁשֶ ה ׁשָ ּמָ ֵער זֹאת. ְוֵיׁש ּכַ ְלׁשַ

ְיִהי  ן  ּכֵ ָאֵמן  ִנים טֹובֹות  ְוׁשָ ָיִמים  ְלֹאֶרְך  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָרַכי  ּדְ ְלֵהִטיב  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֶעְזִרי  ּבְ ִיְהֶיה  ה' 

ה ִמְתַאְכֵסן ָאנִֹכי ֵאֶצל ְיִדיֵדינּו ָהָאהּוב ָהַרב ֵמִאיר ֵנרֹו  יָרה ֲעַדִין ֵאין ִלי, ּוְלֵעת ַעּתָ ָרצֹון. ּדִ

דֹוׁש  תּוִחים ֶנֶגד ִצּיּון ַהּקָ י ּפְ ּלִ ה, ְוַהַחּלֹונֹות ׁשֶ ּמָ ָעה ִליׁשֹון ׁשָ יָרה ְלִפי ׁשָ י ּדִ ַכְרּתִ ָיִאיר. ְוׂשָ

ּיּון  ן ַהּצִ ם ּכֵ ֵעת ּגַ ר רֹוֶאה ָאנִֹכי ּכָ ן יֹוַחאי, ֲאׁשֶ ְמעֹון ּבֶ דֹוׁש ָהַרב ׁשִ א ַהּקָ ּנָ יק ַהּתַ ּדִ ל ַהּצַ ׁשֶ

יָרה ְנכֹוָנה. ְוַהֻאְמָנם  רֹב ַרֲחָמיו ָיחּוס ָעַלי ְוַיְזִמין ִלי ּדִ ּלֹו ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו. ה' ּבְ דֹוׁש ׁשֶ ַהּקָ

ָפָניו  ַתֲחנּוִנים ִמּלְ ל ֶזה ָצִריְך ֲאִני ֶחֶדר ְמֻיָחד ְלַהְרּבֹות ּבְ ּכֹר, ִעם ּכָ ירֹות ִלׂשְ ה ּדִ ׁש ַהְרּבֵ ּיֵ ׁשֶ

ן  ּכֵ ם  ּגַ ֶזה  ּבָ יֵענּו  ּיֹוׁשִ ׁשֶ ְקָוִתי  ּתִ ַרְך  ִיְתּבָ ְוֵאָליו  ְנכֹוָנה.  יָרה  ַהּדִ ֶאְמָצא  ַחְסּדֹו  ּבְ ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ

א  ְתאֹום ּבָ ִתי ֲעַדִין, ַרק ּפִ י לֹא ָהיּו ִלְכּתֹב ָלֶכם ַהּיֹום ְמאּוָמה ְוִטְרּדָ ִלּבִ ה ּבְ ְלטֹוָבִתי. ְוִהּנֵ

לֹום. ְוֵאין  לֹום ּבֹוִאי ְלֹפה ְלׁשָ ְ ִנים ִמּשׁ ל ּפָ י ְלהֹוִדיֲעֶכם ַעל ּכָ ָהָרץ ַההֹוֵלְך ְלַבייָראט, ָאַמְרּתִ

ֶעֶרְך  ִני ּבְ ֵ ם ַעל ְיֵדי ָהָרץ ַהּשׁ ֵ ִיחּוד, ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ַנאי ְלַהֲאִריְך ְולֹא ִלְכּתֹב ְלׁשּום ָאָדם ּבְ ּפְ

ָראּוי.  ּכָ קֹומֹות ְלָכל ֶאָחד  ם ַעד אֹותֹו ָהֵעת ָאִכין ְלָכל ַהּמְ ֵ ִיְרֶצה ַהּשׁ בּועֹות ִאם  ֵני ׁשָ ׁשְ

ל  ר ַעְצמֹוַתי ְמֹאד. ְוִעם ּכָ ּבֵ ר ׁשִ י ֵמֲעֵיפּוִתי ֵמְרִכיַבת ַהֲחמֹור ֲאׁשֶ ה ֲעַדִין לֹא ַנְחּתִ ְלֵעת ַעּתָ
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דֹוׁש  ת ַהּקָ ּבָ ם ׁשַ ֵ ְהֶיה ָלנּו ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ּיִ ֶזה ֲחָסִדים ִנְפָלִאים ְיַרֵחם ה' ָעַלי ׁשֶ ם ּבָ ֶזה ָהיּו ּגַ

לֹום. ם ְוֹאַמר ׁשָ לֹום. ּוָבֶזה ֲאַסּיֵ ְמנּוָחה ְוַאֲהָבה ְוׁשָ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ּבִ ַהּבָ

ה,  ר ָזִכיִתי ָלבֹוא ֵהּנָ ָכל ֵעת ָוֶרַגע ֲאׁשֶ ָכל ֵלב ָוֶנֶפׁש ּבְ ֵמַח ּבְ ׂש ְוׂשָ ְבֵרי ֲאִביֶכם ְואֹוַהְבֶכם ַהּשָׂ ּדִ

ן ְיִהי ָרצֹון. ִמים, ָאֵמן ּכֵ ל ַהּיָ ִמי ְלטֹוב ָלֶכם ּכָ ָכל טּוב רּוָחִני ְוַגׁשְ ּוְמָבֵרְך ֶאְתֶכם ּבְ

ִיְצָחק.

ַאֲהָבה  ּבְ ְחֶיּו ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד  ּיִ ׁשֶ ל אֹוֲהֵבינּו  לֹום ּכָ ׁשְ ּבִ י ְמֹאד ִלְפרֹס ֲעבּוִרי  ּתִ ׁשְ ּוִבּקַ
ִבים  ם ִמְכּתָ ּלָ לּו ּכֻ ִני ְיַקּבְ ַפַעם ׁשֵ ם ּבְ ֵ ר ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ה, ְולֹוַמר ָלֶהם ֲאׁשֶ ַרּבָ

ם  ֵ לֹום. ְוִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ לֹום ּבֹוִאי ְלׁשָ ְ עהִרין ְלהֹוִדיָעם ִמּשׁ ַאֲהָבה. ְוָנא ִלְכּתֹב ִלְטׁשֶ ִיחּוד ּבְ ּבְ

לֹום  לֹוָמם ְלַמְעָלה. ְוַרב ׁשָ יל ׁשְ ָראּוי, ה' ַיְגּדִ ִאחּור ָיִמים ְלָכל ֶאָחד ּכָ ַעְצִמי ּבְ ֶאְכּתֹב ָלֶהם ּבְ

ְפָלא ָהַרב ַיֲעקֹב ַטְייִטְלּבֹוים ֵנרֹו ָיִאיר, לֹא אּוַכל ִלְמנַֹע  ִגיד ַהּמֻ ִעים ַהּנָ ִליִדיִדי ֲחֵבִרי ַהּנָ

ר  י ַאֲהָבְתָך ַלֲאׁשֶ ִלּבִ בּוק ּבְ י ּדָ יְרָך ְלטֹוָבה, ּכִ ר לֹא ַאְזּכִ ָעה ֲאׁשֶ ָך ְוִכְמַעט ֵאין ׁשָ ַהּטֹוב ִמּמְ

ָכל  ָך ּבְ ֶזה. ְיִהי ה' ִעּמְ י ּכָ ה, ּוְלַזּכֹות אֹוִתי ְלטֹוב ֲאִמּתִ ָהיּו ְלָך ֵחֶלק ַרב ְלַזּכֹוֵתינּו ָלבֹוא ֵהּנָ

ה ְוָלֶנַצח,  ִמים ֵמַעּתָ ל ַהּיָ ָרֶכיָך, ְלַזּכֹות אֹוְתָך ְוָכל יֹוְצֵאי ֲחָלֶציָך ַוֲחָתֶניָך ְלטֹוב ָלֶכם ּכָ ּדְ

ן ְיִהי ָרצֹון. ָאֵמן ּכֵ

ִביַאת ָהָאֶרץ. ֵמַח ּבְ ׂש ְוׂשָ ִמים ַהּשָׂ אֹוַהְבָך ּתָ

ִיְצָחק.

ה

ָיֵמינּו  ְמֵהָרה ּבְ ֶנה ְוִתּכֹוֵנן ּבִ ּבָ ם, יֹום ג' ֵעֶקב תרכ"ח לפ"ק ּפֹה ִעיר ַהּקֶֹדׁש ְצָפת ּתִ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ָאֵמן ֶסָלה.

בֹוד  ְפָלא ּכְ ִני ַהּמֻ ַני ַהְיָקִרים ְוַהֲחִביִבים ֲהלֹוא הּוא ָהַרּבָ לֹום ֲאהּוַבי ּבָ י ֶאְקָרא ִלׁשְ ירֹות ִלּבִ ִמּקִ

ְחֶיה.  ּיִ ְפָלא ָהַרב ִמיְכל ׁשֶ ִני ַהּמֻ ְחֶיה, ַוֲהלֹא הּוא ָהַרּבָ ּיִ ִוד ְצִבי ׁשֶ ְפַאְרּתֹו מֹוֵרנּו ָהַרב ּדָ ם ּתִ ׁשֵ

י ְיֵדיֶהם ְלטֹוב  ים טֹוִבים, ִויָבֵרְך ֶאת ַמֲעׂשֵ ה ּוַמֲעׂשִ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ק ה' ֶאת ְלָבָבם ַהּטֹוב ּבְ ְיַחּזֵ

יֶהם,  ל ְיֵמי ַחּיֵ י ּוְמזֹוֵני ְרִויָחא ּכָ ָבֵני ַחּיֵ ִעיִמים ּבְ ּטֹוב ּוַבּנְ ִנים ּבַ ִמים. ְוַיֲאִריכּו ָיִמים ְוׁשָ ל ַהּיָ ָלֶהם ּכָ

ן ְיִהי ָרצֹון. ָאֵמן ּכֵ

ר  ֲאׁשֶ לֹום. ְוַאֲחֵרי ֶזה ּכַ ם ְלׁשָ לֹום ּבֹוִאי ְלׁשָ ְ ֶכף ִמּשׁ י ָלֶכם ּתֵ ֵמִעיר ַהּקֶֹדׁש ֵחיָפא הֹוַדְעּתִ
לֹום  ְ ֶכף ִמּשׁ ַעם ּתֵ ים עֹוד ַהּפַ ַרְך ֱהִביַאִני ְלֹפה ִעיר ַהּקֶֹדׁש ְצָפת הֹוַדְעּתִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
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בֹוא  ֶכף ּבְ ר ּתֵ י ֲעֵליֶכם ֲאׁשֶ ַקְדּתִ ר ּפָ ַרְך. ּוְכִפי ֲאׁשֶ ֶעְזָרתֹו ִיְתּבָ ל ַהֲחָפִצים ּבְ ּבֹוֵאנּו ְלֹפה ִעם ּכָ

ם  ְקּדָ אְסט ַהּמֻ ְבֶכם ַעל ְיֵדי ַהּפָ ֲעִריכּו ִלי ִמְכּתַ ְחֶיה ֵמַאֶדעס ְלֵביתֹו, ּתַ ּיִ ִוד ְצִבי ׁשֶ ִני ָהַרב ּדָ ּבְ

יג  ַאּשִׂ אי  ַוּדַ ּבְ ְלֹפה  ָהָרץ  יַע  ִהּגִ ֵעת  ָעְבָרה  בּוַע  ׁשָ ּבְ ר  ֲאׁשֶ יִתי  ְוִדּמִ י.  ַנְפׁשִ ַהֲחיֹות  ְלַמַען 

ִבי ֲעֵליֶהם ַעל ְיֵדי ֶזה ָהָרץ. ְוֵכן  ִמְכּתָ י ָלבֹוא ּבְ ת זֹאת לֹא ָיכְֹלּתִ ְבֶכם ְולֹא ָזִכיִתי. ּוְלִסּבַ ִמְכּתַ

ב  ָכל ִמְכּתָ י ּבְ ָכל ֵעת, ּכִ ָבם ֵאַלי ּבְ ִליחּות ִמְכּתָ ב ׁשְ ה ִלְבִלי ְלַעּכֵ ְחיּו, ַאְזָהָרִתי ֵמַעּתָ ּיִ ַני ׁשֶ ּבָ

ן  י ּכֵ ּנִ ְראּו ִמּמֶ ר ּתִ ּבּוד ָאב. ְוַכֲאׁשֶ ֱאֶמת ּכִ ֶזה ּבֶ מּו ּבָ י. ּוְתַקּיְ ַחּיּו ֶאת ַנְפׁשִ ְלחּו ִלי ּתְ ׁשְ ר ּתִ ֲאׁשֶ

ָבר ְלָנכֹון. ל ּדָ יבּו ִלי ַעל ּכָ ׁשִ ַבי, ְלַמַען ּתָ ְקְראּו ֵהיֵטב ִמְכּתָ ֲעׂשּו. ְוָתִמיד ּתִ ּתַ

ם  ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ר ּבְ י ָלֶכם ֲאׁשֶ לֹום ּבֹוֵאנּו ְלֹפה, ְוָכַתְבּתִ ְ ים ִמּשׁ ַבי ִמּפֹה הֹוַדְעּתִ ִמְכּתָ ְוִהּנֵה ּבְ
ת  ָרׁשַ ּפָ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ָהָיה  ְוֵכן  ָכבֹוד  ּבְ ַהּכֹל  ָהָיה  ַרְך  ִיְתּבָ

ֶקה  ְלחּו ִלי ַמׁשְ ֵבית ָהַרב ֵמִאיר ֵנרֹו ָיִאיר, ְוׁשָ ְמָחה ּבְ ל ׂשִ ת ׁשֶ ּבָ ַמּטֹות ּוַמְסֵעי. ְוָהָיה ָלנּו ׁשַ

ת קֶֹדׁש,  ּבַ ל ַהּיֹום ׁשַ ים ּכָ ִית ָהָיה ָמֵלא ֲאָנׁשִ ִדים, ּוִבְפָרט ֵמַהּכֹוֵלל. ְוַהּבַ ים ְמֻכּבָ ה ֲאָנׁשִ ּמָ ִמּכַ

ת  ּבַ ה, ּוְביֹום ו', ֶעֶרב ׁשַ ִכיִתי ָלבֹוא ֵהּנָ ּזָ י ׁשֶ ְמַחת ִלּבִ ׂשִ ָרָכה ּבְ י ּבְ ַרְך ָנַתּתִ ם ִיְתּבָ ֵ ּוְבֶעְזַרת ַהּשׁ

יק ְוָקדֹוׁש  יק ְיסֹוד עֹוָלם ָהֲאִר"י ֵזֶכר ַצּדִ ּדִ בֹוד ַהּצַ ל ּכְ אר ַצייט ׁשֶ ן, ָהָיה ַהּיָ קֶֹדׁש ָוֶאְתַחּנַ

ְחיּו  ּיִ ַני ׁשֶ ֵער ָלֶכם ּבָ ַעם ָהִראׁשֹון. ָמה אּוַכל ְלׁשַ דֹוׁש ּפַ ּלֹו ַהּקָ ּיּון ׁשֶ י ַעל ַהּצִ ִלְבָרָכה. ְוָהַלְכּתִ

ם  ׁשָ ם ְזכּוָתם ָיֵגן ָעֵלינּו. ּוָמָצאִתי ּבְ נּוִזים ׁשָ ים ַהּגְ דֹוׁשִ ל ַהּקְ דֹוׁש ִעם ּכָ ּגֶֹדל ִיְקַרת ִקְברֹו ַהּקָ

ְמעּו  א. ְוִנׁשְ ַתֲחנּוִנים ַעל ַנְפׁשֹוָתם, ֶזה הֹוֵלְך ֶזה ּבָ ִנים ּבְ ים ָוַטף צֹוֲעִקים ּוִמְתַחּנְ ים ְוָנׁשִ ֲאָנׁשִ

י  ּתִ ַרׂשְ ַרְך ּפָ ם ִיְתּבָ ֵ ִתי. ּוְבֶעְזַרת ַהּשׁ ׁשָ ִתי ּוְבַבּקָ ְתִפּלָ תֹוָכם ּבִ א ְוָאנִֹכי ּבְ ִלּבָ קֹולֹות ֵמֻעְמָקא ּדְ

ן ָיִאיר  יְנָחס ּבֶ י ּפִ דֹוׁש הּוא ַרּבִ יק ַהּקָ ּדִ ֶבר ַהּצַ י ְלַהּקֶ ם ָהַלְכּתִ ָ ר ִעם ְלָבִבי. ּוִמּשׁ ֲאׁשֶ יָחִתי ּכַ ׂשִ

ֲאִויר,  ִאיׁש ַהּפֹוֵרַח ּבַ ׁש ּכְ ֲחָזָרה ְלֵביִתי ַמּמָ י ּבַ ר. ָהַלְכּתִ ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו. ָמה ֹאַמר ָמה ֲאַדּבֵ

ַחל נֹוֵבַע ְמקֹור  ל ַהּנַ דֹוׁש ׁשֶ ּיּון ַהּקָ ר ֶאְצִלי ִעם ַהּצִ עֹוָלם. ְוַהּכֹל ִנְתַחּבֵ י ֵהיָכן ֲאִני ּבָ לֹא ָיַדְעּתִ

ם. ּוֶבֱאֶמת הּוא ַהּכֹל ֶאָחד.  ׁשָ ִאּלּו ָאנִֹכי עֹוֵמד ּבְ ׁש ּכְ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה, ַמּמָ ָחְכָמה ֵזֶכר ַצּדִ

ַחל נֹוֵבַע  ַהּנַ ֵצל  ּבְ ֵנס  ְלִהּכָ ָזִכיִתי  ר  ִעיִמים ֲאׁשֶ ּנְ ּבַ ִלי  ָנְפלּו  ַרי ַמה ּטֹוב ֶחְלִקי. ֲחָבִלים  ַאׁשְ

דֹוׁש הּוא  ְלִמידֹו ַהּקָ ה ַעל ְיֵדי ּתַ ת ַהּנַֹעם ַהּזֶ ׁשַ י ַהְרּגָ ִלּבִ ר ִהְכִניס ּבְ ְמקֹור ָחְכָמה ַז"ל ֲאׁשֶ

ה  דֹוׁשָ ֶאֶרץ ַהּקְ נֹוַתי ּבְ ה ְלַבּלֹות ָיַמי ּוׁשְ ֶאְזּכֶ י זללה"ה. ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ בֹוד ֲאדֹוִני ָאִבי ּומֹוִרי ְוַרּבִ ּכְ

ֶזה, ַאְך הּוא  ים ּבָ י ָמֵלא ִמּלִ ַהְרָחַבת ְלָבִבי. ְוִלּבִ ים טֹוִבים ּבְ ה ּוַמֲעׂשִ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ַהּזֹאת ּבְ

ל טּוב  ּכָ ְמֵלָאה  ָהָאֶרץ  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּוְבֶעְזַרת  ַהּפַֹעל.  ֶאל  ִמּכַֹח  ְלהֹוִציא  ִרי  ֶאְפׁשָ י  ְלּתִ ּבִ

ִנְרֶאה  ִיְהֶיה  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ְמֵהָרה  ה  ִנְזּכֶ ר  ֲאׁשֶ ְוָהָיה  ן  ִיּתֵ ִמי  ַאְך  ּוְבִריִאים,  טֹוִבים  ַמֲאָכִלים 

ָכל  אי ָהִייִתי הֹוֵלְך ּבְ ַוּדַ ְחיּו, ּבְ ּיִ ַני ׁשֶ ֵער זֹאת. ָמה ֹאַמר ָלֶכם ּבָ ר ֵאין ְלׁשַ ת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ֻחְרּבַ
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ם  ְמִסיַרת ֶנֶפׁש. ְוֵליֵלְך ְיִחיִדי ּגַ ם הּוא ּבִ ֶרְך ְלׁשָ ל ָהֲאִר"י ַז"ל, ַאְך ַהּדֶ דֹוׁש ׁשֶ יֹום ַעל ִצּיּון ַהּקָ

ֵני  ׁשְ ָכל  ּבְ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ֵליֵלְך  ּכַֹח  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלי  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ְוַהְלַואי  ָעַלי,  ה  ָקׁשֶ ֲעַדִין  ן  ּכֵ

י ִלי  ם ֵעת ִמְנָחה, ְוָלַקְחּתִ ן ָהִייִתי ׁשָ ם ּכֵ ָנא, ּגַ יֹום ב' ֶהָעַבר ט"ו ּדְ ה ָלֵאל ּבְ ִהּלָ בּועֹות. ּתְ ׁשָ

אִתי ְמֹאד ָעֵיף  ִראׁשֹוָנה. ַאְך ּבָ י עֹוד יֹוֵתר ִמּבָ ָלל ַנְפׁשִ אי ָהָיה ְלׁשָ ִאיׁש ֶאָחד ְלׁשֹוֵמר ּוְבַוּדַ

ָכל ֵעת  ר ָאנִֹכי רֹוֶאה ּבְ ֲאׁשֶ י. ּוִבְפָרט ּכַ ְלָבִבי ֵליֵלְך ִעּמִ ַעם ִאיׁש ּכִ ָכל ּפַ ְוָיֵגַע, ְוֵהיָכן לֹוְקִחין ּבְ

ֵעיַנִים,  ְלֶנֶגד  ׁש עֹוֵמד  ַמּמָ יֹוַחאי  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ א  ּנָ ַהּתַ בֹוד  ּכְ ל  דֹוׁש ׁשֶ ַהּקָ ִצּיּון 

נּו  ר ֵמִאּתָ ֲאׁשֶ ם ְצִריִכין ָלֶזה ֲהָכָנה ּוְנִסיָעה יֹוֵתר ּכַ י ִלְפרַֹח ֵאָליו, ַאְך ָלבֹוא ְלׁשָ ְוָכְלָתה ַנְפׁשִ

ָטִחים  ֻמׁשְ ּוְגָבעֹות  ּוְבָקעֹות  ָהִרים  ם,  ְלׁשָ ֶרְך  ַהּדֶ ָלֶכם  ֵער  ְלׁשַ ָלבֹוא ְלאּוַמאן. ָמה אּוַכל 

ה. ּוְבַחְסֵדי  ּתֹוֵקק ַלּטֹוב ַהּזֶ ָלל ְצִריִכין ַרק ִלְכסֹף ּוְלִהׁשְ ים. ַהּכְ דֹוִלים ּוְקַטּנִ ְצרֹורֹות ֲאָבִנים ּגְ ּבִ

א  ם ַעל ֶעֶרב רֹאׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול ַהּבָ ֵ ם ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ַרְך ָלבֹוא ְלׁשָ ֶעְזָרתֹו ִיְתּבָ ה' מּוָכן ָאנִֹכי ּבְ

ן ְיִהי ָרצֹון. ָכל טּוב ָאֵמן ּכֵ יֵעִני ּבְ י ְויֹוׁשִ ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ְיִהי ה' ִעּמִ

י ָלנּו. ּוְבאֹוָתן  ַכְרּתִ ר ׂשָ ִית ֲאׁשֶ ַהּבַ י ּבְ ה ָלֵאל ִנְכַנְסּתִ ִהּלָ יֹום ה' ֶהָעַבר ּתְ ר ּבְ ְוֵתְדעּו ֲאׁשֶ
ם  ֵ ה רֹב ַעְגַמת ֶנֶפׁש. ּוְבֶעְזַרת ַהּשׁ ִריאּות ְוָהָיה ִלי ִמּזֶ ַקו ַהּבְ ִמים לֹא ָהִיינּו ּבְ ַהּיָ

ּסּוִרים  ר ַהּיִ ת קֶֹדׁש ַנֲחמּו ָחַזְרנּו ְלֵאיָתֵננּו. ְוָהִעּקָ ּבַ ֶכף ַאַחר ׁשַ ַרְך ּתֵ רֹב ַחְסּדֹו ִיְתּבָ ַרְך ּבְ ִיְתּבָ

ל  י ַלֲעֹמד ֶנֶגד ּכָ ר לֹא ָיכְֹלּתִ ְחֶיה ֲאׁשֶ אְקֶטיר, ּוִבְפָרט ִמּזּוָגִתי ּתִ ֵצל ֵמַהּדָ ָהָיה ִלי ֵאיְך ְלִהּנָ

ת ֶזה  י ֶאת ֶזה ְלֻעּמַ חּוץ ָלָאֶרץ, ּכִ ְרפּואֹות עֹוד יֹוֵתר ִמּבְ ִאים ֵאֶליָה. ּוְבָכאן עֹוְסִקים ּבִ ַהּבָ

י  בֹוד ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ י ּכְ י ִמּפִ ְלּתִ ר ִקּבַ ּכַֹח ֲאׁשֶ ֶחְמַלת ה' ָעַלי ּבַ ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ַאְך ּבְ

ק ֶאת ּכֵֹחנּו  ל ַמֲחָלה, ִויַחּזֵ יֵלנּו ִמּכָ ה ְוָלֶנַצח, ְוַיּצִ נּו ֵמַעּתָ י ִמּכֹל. ְיִהי ה' ִעּמָ ְלּתִ זללה"ה ִנּצַ

ִנים טֹובֹות. יֵדינּו ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ ָס"ה ּגִ ָכל ְרַמ"ח ֵאָבֵרינּו ּוׁשְ ּבְ

ָרה ּוְבִריָאה,  ׁשֵ ה ּכְ ָ ֶרֶתת ְלֵביִתי, ְוִהיא ִאּשׁ ה ְמׁשָ ָ נּו ְוִהְזִמין ִאּשׁ ְועֹוד ִהְפִליא ה' ַחְסּדֹו ִעּמָ
י  ִריִכין. ּכִ ּצְ ֶלת ְוהֹוֶלֶכת ְלָכל ָמקֹום ׁשֶ ֶ ל ָעֶליָה, אֹוָפה ּוְמַבּשׁ ִית ֻמּטָ ְוָכל ָצְרֵכי ַהּבַ

ַקו  ַרְך ִהיא ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ר ּבְ ה ֲאׁשֶ ָתּה, ְוַגם ַעּתָ ּטָ ְחֶיה לֹא ָיְכָלה ֲאִפּלּו ָלזּוז ִמּמִ זּוָגִתי ּתִ

נּו ׁשּום  ָלה ֵמִאּתָ "ל ֵאיָנּה ְמַקּבְ ַהּנַ ה  ָ ְוָהִאּשׁ ּוק,  ר ָלּה ָלֵצאת ַלּשׁ ִריָאה ֲעַדִין ִאי ֶאְפׁשָ ַהּבְ

ר  ֲאׁשֶ ַהֶחֶסד  ּגֶֹדל  ָלֶכם  ֵער  ְלׁשַ ְולֹא אּוַכל  ֶבת.  ָלׁשֶ ּוָמקֹום  ָהֲאִכיָלה  ֲעבּור  ַרק  ִכירּות  ׂשְ

ה  ר. ּוְלֵעת ַעּתָ ְמֻדּבָ ְדָבֶריָה ּכַ ֲעֹמד ּבִ ר ּתַ ּה ֲאׁשֶ ִלּבָ ן ה' ּבְ ֶזה. ִיּתֵ ַרְך ּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ִהְפִליא ָלנּו ַהּשׁ

ֶעְזַרת  י ּבְ ּלִ ל ׁשֶ ּזָ ן הּוא ַהּמַ ָתָמא ּכֵ ר, ִמּסְ לּו אֹוִתי ּפֹה ְלעֹשֶׁ י ִקּבְ ה ְקָצת, ּכִ ַההֹוָצָאה ְמֻרּבָ

ְחיּו  ּיִ ׁשֶ ַני  ּבָ ֶכם  ּוֵמִאּתְ ָכבֹוד.  ּבְ ְצָרַכי  ל  ּכָ ִלי  ְזִמין  ּיַ ׁשֶ ְטחֹוִני  ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ ֵאָליו  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ין ִהְבִטיחּו ִלי  י ִמּטּוְלְטׁשִ ר אֹוֲהֵבי ַנְפׁשִ ִפי ֲאׁשֶ ָכל ָהֳאָפִנים, ּכְ י ָלׂשּום ֵעיֵניֶכם ָעַלי ּבְ ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ
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תשז

ל  ל; ּוְכמֹו ֵכן ִמּכָ ּכֵ ֶרְך ָחְכָמה ְוַהׂשְ ָכל ֵעת ַעל ֶזה ּדֶ ְדְרׁשּו ִמֶהם ּבְ ן ּתִ ַלֲעֹמד ְלֶעְזָרִתי ְלֹפה, ּכֵ

ה'  ִני  ְיָחּנֵ ְואּוַלי  ְחיּו.  ּיִ ׁשֶ ַהְמֻיָחִדים  ְוֵרַעי  ֵמאֹוֲהַבי  ּוִבְפָרט  ְחיּו,  ּיִ ׁשֶ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ְמקֹום 

ְהֶיה ִלי ָמקֹום ְמֻיָחד ַלֲעבֹוַדת  ּיִ ְכֵדי ׁשֶ י ְמֹאד ָנחּוץ ִלי זֹאת, ּבִ י, ּכִ ּלִ ִית ׁשֶ ה ָלבֹוא ַלּבַ ֶאְזּכֶ ׁשֶ

ּלֹא  ה ּפֹה ׁשֶ ְנָיִנים ֵהּמָ ל ַהּבִ י ּכָ ִכירּות, ּכִ ל ׂשְ ַבִית ׁשֶ יג ּבְ ר ְלַהּשִׂ ַרְך. ְוֶזה ִאי ֶאְפׁשָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ִפי ְרצֹונֹו. ּוְלַהֲאִריְך ָלֶכם  ַעְצמֹו ּכְ ן לֹו ּבְ יָרה ְמַתּקֵ ֶאָחד קֹוֶנה לֹו ְלַעְצמֹו ּדִ ׁשֶ ֶדר. ְוַרק ּכְ ּסֵ ּכַ

ִבינּו ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ְלטֹוָבִתי, ַוה' ַיְצִליַח ֶאְתֶכם  ר ֵמַעְצְמֶכם ּתָ ְטחֹוִני ֲאׁשֶ ֶזה לֹא אּוַכל, ּבִ ּבָ

ַלייְך ְלָיִדי  ְלחּו ַרק ּגְ ׁשְ לַֹח ְלֹפה, ּתִ ְהֶיה ָלֶכם ִלׁשְ ּיִ ָלַחת ָמעֹות ׁשֶ ל ַהׁשְ ם ּכָ ֵ ֶזה. ּוְלַמַען ַהּשׁ ּבָ

ִבים.  ְכּתָ ל ַהּמִ ֶטעִריְנַהאְרץ. ּוְכמֹו ֵכן ּכָ ין, ַרק ְלָפֵרט ׁשְ ֶטעִריְנַהאְרץ ִמּטּוְלְטׁשִ לר' ִיְצָחק ׁשְ

ַנְחָמן,  ְלר'  ַלח  ִיׁשְ ָתָמא  ּוִמּסְ ָמעֹות  ֶסעְנֶדיר  י  ַרּבִ ַלח  ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ִאם  ַוֲאִפּלּו 

ֶעְזַרת  י ּבְ ן. ּכִ ם ּכֵ י ַנְחָמן ּגַ ִלי ִעּכּוב. ְוֵכן ְרצֹון ַרּבִ ן ְלָיִדי ְוָאנִֹכי ֶאְמסֹר לֹו ּבְ ם ּכֵ ְלחּו ּגַ ׁשְ ּתִ

י ַנְחָמן ׁשּום  ה ַרּבִ ַאֲהָבה ְוַאְחָוה ְוֵרעּות. ַעד ּכֹה לֹא ָעׂשָ ֵלִמים ּפֹה ּבְ ַרְך ָאנּו ׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ֶכף  ַרְך ּתֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ר ּבְ צּו ֲאׁשֶ ַעת ְיִדיֵדנּו ָהַרב ֵמִאיר ֵנרֹו ָיִאיר. ְוִתְתַאּמְ לֹא ּדַ ָבר ּבְ ּדָ

ֵהן  ִביִלי  ׁשְ ּבִ ֵהן  ָהגּון  ְסכּום  ְלָיִדי  ָלח  ִנׁשְ ִיְהֶיה  ְלטֹוָבה,  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ַאַחר 

יר ֶאת ְיִדיֵדנּו ָהַרב ְצִבי מ"ז  ים. ּוִבְפָרט ְלַהְזּכִ ָאר ֲאָנׁשִ לֹוֵמנּו, ְוֵהן ִלׁשְ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ ִביל ּכָ ׁשְ ּבִ

ירּו אֹותֹו אֹודֹוַתי  ָתָמא ַיְזּכִ ָנה, ַוֲאַגב ִמּסְ ָכל ׁשָ ֶזה ָהֵעת ּבְ ָלָחתֹו ְלֹפה ּבְ ֵנרֹו ָיִאיר ֵמִעְנַין ַהׁשְ

ם ְוִלְמסֹר ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד.  ּלָ י ִלְקרֹוָתם ּכֻ ּתִ ׁשְ ּקַ ַבי ַהְמצָֹרִפים ּפֹה, ּבִ ל ִמְכּתָ ן. ְוֶאת ּכָ ם ּכֵ ּגַ

י  בֹו, ְלַדְעּתִ ם ּתּוְכלּו ְלַעּכְ ׁשָ ר ִיְהֶיה ֶנֶגד ְרצֹוְנֶכם ּבְ י ְלֶאָחד ֲאׁשֶ ַתְבּתִ ֶזה אּוַלי ּכָ ָנִתי ּבָ ְוַכּוָ

ם.  ׁשָ ֵני ָאָדם ּדְ ַעת ּבְ ְך ֶנֶגד ּדַ ל ּכָ קֹום ָרחֹוק ּכָ ָראּוי, ַאְך לֹא אּוַכל ַלֲעֹמד ָעַלי ִמּמָ י ּכָ ַתְבּתִ ּכָ

ם ַהּכֹל ַעל ַצד ַהּיֹוֵתר טֹוב. ֵ ר ִיְהֶיה ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ָלל ֲעֵליֶכם ָקַסִמיְכָנא ֲאׁשֶ ַהּכְ

ב  יַע ִלי ִמְכּתָ ר ַיּגִ ֲאׁשֶ י ּכַ ְלּתִ ב ְלׁשּום ִנְבָרא ּבִ ה לֹא אֹוִסיף עֹוד ִלְכּתֹב ׁשּום ִמְכּתָ ּוֵמַעּתָ
ַעם ָהִראׁשֹון ִנְרֶאה  ּפַ ה ּבַ יבֹו ְלטֹוב, ַרק ַעּתָ ֵמֵאיֶזה ִאיׁש, ָאז ֶאְהֶיה ֻמְכָרח ַלֲהׁשִ

ְוָאנִֹכי  ב,  ִמְכּתָ ָלֶהם  ִלְכּתֹב  ֵפרּוט  ּבְ י  ּנִ ִמּמֶ ׁשּו  ּקְ ּבִ ה  ּמָ ּכַ י  ּכִ ָלֶזה,  ָאנִֹכי  ֻמְכָרח  ר  ֲאׁשֶ ִלי 

י ֵאין ִלי  ִבים ּוִבְפָרט ּכִ ׁש ִלי ִלְכּתֹב ִמְכּתָ ה ַמה ּיֵ ה. ַאְך ֵמַעּתָ ם ַעּתָ ן ָעַלי ְלַקּיֵ ים, ּכֵ ִהְבַטְחּתִ

ֶכם  ֹמַע טּוב ַהְצָלַחְתֶכם ֵמֵעת ָנְסִעי ֵמִאּתְ ָכל ֵעת ִלְזּכֹות ִלׁשְ ַנאי ָלֶזה, ְוֵעיַני צֹוִפּיֹות ּבְ ּפְ

ָכל יֹום  ּבְ ִתי  ְתִפּלָ ּבִ לֹוְמֶכם ַהּטֹוב. ְוָאנִֹכי  ְ ר ִמּשׁ ָכל ָהִעְנָיִנים, ְוָהִעּקָ ּבְ ָבר  ֵאיְך ִמְתַנֵהג ַהּדָ

ה,  ה. ְוִהְנִני ְמָבֵרְך ֶאְתֶכם ֵמַעּתָ ל טּוב ֶזה ִמּזֶ ִמיֵענּו ּכָ נּו ְוַיׁשְ ֶזה, ְיִהי ה' ִעּמָ ָויֹום ֲעבּוְרֶכם ּבָ

א ָעֵלינּו  דֹוׁש ַהּבָ ָנה ַהּקָ ָ אּוַמאן ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ם ּבְ ֵ ֵניֶכם ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ְזּכּו ִלְהיֹות ׁשְ ר ּתִ ֲאׁשֶ

מֹו ְבָכל רֹאׁש  ַחְסֵדי ה' ּכְ דֹולֹות ָחִליָלה, ַרק ִיְהֶיה ּבְ ִניעֹות ּגְ יל ֶאְתֶכם ִמּמְ ְלטֹוָבה, ַוה' ַיּצִ



מֹוֲהַר"י ֵבי וִמְכּתְ תשח

ְקׁשּוָרה  י  ַנְפׁשִ י  ּכִ ְלטֹוָבה  ּפֹה  יְרֶכם  ַאְזּכִ ְוָאנִֹכי  ֵעת,  ָכל  ּבְ ם  ׁשָ ּבְ אֹוִתי  ירּו  ְוַתְזּכִ ָנה.  ָ ַהּשׁ

ּובֹוֲאֶכם  ְנִסיַעְתֶכם  טֹוב  ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ִאם  ֹמַע  ִלׁשְ ה  ֶאְזּכֶ ר  ֲאׁשֶ ְוָהָיה  ן  ִיּתֵ ִמי  ם.  ַנְפׁשָ ּבְ

ן ְיִהי ָרצֹון: יֵענּו ְלטֹוב ָאֵמן ּכֵ נּו ְויֹוׁשִ ְמָחִתי. ְיִהי ה' ִעּמָ לֹום, ְוָהְיָתה זֹאת ׂשִ ְלׁשָ

ו

ם, יֹום ה' ְרֵאה. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ָלק, ֵהִאירּו ֵעיַני  ָבם ִמּיֹום ה' ּבָ י ִמְכּתָ ְלּתִ ה ָלֵאל ִקּבַ ִני ּוְתִהּלָ ֵ א ָהָרץ ַהּשׁ יֹום א' ָעַבר ּבָ
ר  י. ְוַהֻאְמָנם ֲאׁשֶ ְלָתה ַנְפׁשִ י ָלֶזה ּכָ י ִלְמֹאד ּכִ ִעיִמים ְוֶהֱחֵייִתי ֶאת ַנְפׁשִ ְבֵריֶהם ַהּנְ ּדִ

ל ֶזה ֶהֱחֵייִתי  אְסט ְלַאֶדעס, ִעם ּכָ ם ֵמִעְנַין ֲאֵבַדת ַהּפָ ַתְבּתֶ ּכְ ֶ ה ּשׁ ָהָיה ִלי ַעְגַמת ֶנֶפׁש ִמּמַ

ֶעְזַרת  ָבר ּבְ ָנה[ ְלֶנֶגד ָחִליָלה. ְוֶזה ַהּדָ ּוָ יין ]ּכַ ה ָלֵאל ֵאין ָלֶכם ׁשּום ׁשַ ִהּלָ ר ּתְ ֶזה ֲאׁשֶ ַעְצִמי ּבָ

ְך.  ָעִמים ּכָ ה ּפְ ּמָ ַעְצִמי ָהָיה ּכַ ר ָהִייִתי ּבְ ֲאׁשֶ ם ּכַ י ּגַ ן ְלטֹוב, ּכִ ּקֵ אי ִיְתּתַ ַוּדַ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ׁש ֵמַהּשׁ ְלַבּקֵ ְצִריִכין  ְכׁשֹול, ַרק  ַהּמִ נּו  ר לֹא ֵמִאּתָ יֹוְדִעים ֲאׁשֶ ם  ּלָ ּכֻ י  ּכִ ּוִבְפָרט 

ַתב ִלי  ּכָ ר  ַוֲאׁשֶ יַע ָלנּו.  יֹוׁשִ אי  ַוּדַ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ּוְבֶעְזָרתֹו  ָיֵדינּו.  ִיְהֶיה ׁשּום ִמְכׁשֹול ַעל  ּלֹא  ׁשֶ

ה,  אי ֵיׁש ִלי ַנַחת רּוַח ִמּזֶ ַוּדַ ִמילּות ֶחֶסד ְלִעְנַין צֶֹרְך ַהֲחנּות, ּבְ ׁש ָלֶכם ּגְ ּיֵ ה ָלֵאל ׁשֶ ִהּלָ ּתְ ׁשֶ

ִלי ִעְסָקא  י ֲאִפּלּו ּבְ ה, ּכִ דֹוָלה ָהַאְזָהָרה ִלְבִלי ְלַהְלוֹות ַהְרּבֵ ֶזה ּגְ ם ּבָ ַני ְיִדיַדי ּגַ ל ֶזה ּבָ ִעם ּכָ

ַיְצִליַח  ַוה'  ֶזה,  ּבָ ֲהרּו  ּזָ ּתִ ֵמַעְצְמֶכם  ר  ֲאׁשֶ ִבְטחֹוִני  ּבְ ִלְזַמּנֹו.  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ם  ּלֵ ְלׁשַ ְצִריִכין 

ְטחּו  ְדֲאגּו, ּבִ ל ּתִ ם ּבַ ֵ ֹמַע ְלֹפה ִמּטּוְבֶכם. ּוְלַמַען ַהּשׁ ה ִלׁשְ ֶאְתֶכם ְלטֹוב ָלֶכם, ְוָאנִֹכי ֶאְזּכֶ

לֹום  ָ ַהּשׁ ל  ְגּדַ ּיֻ ׁשֶ ְראּו  ּתִ ם  ֵ ַהּשׁ ּוְלַמַען  ֶאְתֶכם.  ַיֲעזֹב  לֹא  י  ּכִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַחְסֵדי  ּבְ ִמיד  ּתָ

ֵלָמה. ְ ְמָחִתי ַהּשׁ יֵניֶכם ְוָהְיָתה זֹאת ׂשִ ּבֵ

ָלֵכן  בּועֹות,  ׁשָ ה  ָ ֵמֲחִמּשׁ יֹוֵתר  ְלֹפה  ם  ָ ִמּשׁ אְסט  ַהּפָ ִהּלּוְך  ב  ִמְתַעּכֵ ר  ֲאׁשֶ ִפי  ּכְ ְוִהּנֵה 
רֹאׁש  ַעל  ְלאּוַמאן  ְנִסיַעְתֶכם  ֶטֶרם  ז  ַהּלָ ִבי  ִמְכּתָ ָלֶכם  יַע  ַיּגִ ִאם  ָאנִֹכי  ק  ְמֻסּפָ

ירֹות[ ְלאּוַמאן ִליִדיֵדנּו  ַלייְך ]ְיׁשִ ִיחּוד ּגְ י ּבְ ַתְבּתִ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ָלֵכן ּכָ דֹוׁש ַהּבָ ָנה ַהּקָ ָ ַהּשׁ

ִריַסת  ּפְ ָלֶכם  י  ְוָכַתְבּתִ עהִרין.  ִלְטׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ִבים  ְכּתָ ַהּמִ י  ָסַגְרּתִ ם  ּוְבׁשָ ִוי,  ַהּלֵ ַנְחָמן  ָהַרב 

ם ַמה  ְקְראּו אֹותֹו, ְוִתְראּו ְלַקּיֵ י. ּתִ ּלִ ב ׁשֶ ְכּתָ ם ַהּמִ ׁשָ יגּו ּבְ ּשִׂ ן, ָלֵכן אּוַלי ּתַ ם ּכֵ ם ּגַ ׁשָ לֹום ּבְ ׁשָ

ִנּדֹון  ְחיּו  ּיִ ׁשֶ ַהְיָקִרים  לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ל  ּכָ ִעם  רּו  ַדּבְ ּתְ יָלא  ִמּמֵ ָתָמא  ּוִמּסְ ה.  ּמָ ׁשָ י  ַתְבּתִ ּכָ ֶ ּשׁ

בֹוֲאֶכם  ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ְוִאם  ָיִאיר.  ֵנרֹו  ְרׁשֹון  ּגֵ ִיְצָחק ב"ר  ְיִדיִדי ה"ר  ּוִבְפָרט ִעם  טֹוָבִתי, 

ּלֹא ִיְהֶיה  ָלָחה ְלֹפה, ַרק ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ ֶיְדֶכם ֵאיֶזה ַהׁשְ ָתָמא ִיְהֶיה ּבְ לֹום ִמּסְ ֵמאּוַמאן ְלׁשָ

לַֹח  ם ִלׁשְ ְרּכָ ר ּדַ עהִרין ֲאׁשֶ עֹות ְטׁשֶ ין ַעל ַהּמָ י ִיְהֶיה ַהֶהְכֵרַח ְלַהְמּתִ ֶכף, ּכִ לַֹח ּתֵ ָנכֹון ִלׁשְ



מֹוֲהַר"י ֵבי וִמְכּתְ

<חודש>

תשט

ַלח  ם ְיִדיֵדנּו ה"ר ְצִבי מ"ז ִיׁשְ ָתָמא ּגַ יָרהאִוויֶצע, ּוִמּסְ ּפּוִרים, ּוְכמֹו ֵכן ִמּטִ ַאַחר יֹום ַהּכִ

ְיֵדי  ַעל  לֹו  ּתֹוִדיעּו  ֵעיֵניֶכם  ְלַמְרֵאה  ִיְהֶיה  ר  ֲאׁשֶ כּום  ַהּסְ ָלֵכן  ָלָחתֹו,  ַהׁשְ ִמים  ַהּיָ ֵאּלּו  ּבְ

ׁשּוַבְתֶכם  ל ּתְ ּתֹוֵקק ָאנִֹכי ְלַקּבֵ י ִמׁשְ עֹות. ּכִ ָלַחת ַהּמָ ינּו ַעל ֵעת ַהׁשְ ְמּתִ ב ְלֹפה, ְולֹא ּתַ ִמְכּתָ

ַלייְך  ב ּגְ ִיחּוד ִמְכּתָ ְלחּו ּבְ ׁשְ ִליַחת ָמעֹות ְלֹפה ּתִ ָכל ֵעת ׁשְ ִבי ֶזה. ּוְבלֹא ֶזה ֲאִפּלּו ּבְ ַעל ִמְכּתָ

ְליֹון  ְך ִיְהֶיה ּכִ ה יֹוֵתר, ּוֵבין ּכָ ב עֹוד ַהְרּבֵ עֹות ִמְתַעּכֵ י ַהּמָ אָראט ּכִ ֶרְך ּבַ ירֹות[ ְלֹפה ּדֶ ]ְיׁשִ

ן הּוא  ִבים, ּכֵ ְכּתָ ְליֹון ֵעיַנִים ִמּמִ ּלֹא ִיְהֶיה ָלנּו ּכִ ְרנּו ׁשֶ ּבַ ר ּדִ ָבם. ְוַהֻאְמָנם ֲאׁשֶ ֵעיַנִים ְלִמְכּתָ

ַהְתָחַלת  ּבְ ה  ַעּתָ ַאְך  ֶזה,  ּבָ יֵענּו  ּיֹוׁשִ ׁשֶ ה'  ַחְסֵדי  ּבְ ֲאִני  ּוָבטּוַח  ִלְהיֹות,  ָצִריְך  ְוֵכן  ָהֱאֶמת 

יַע  ּבִ ר ַאׂשְ ֲאׁשֶ ִמים ּכַ ְרבֹות ַהּיָ ָהִעְנָין ַהֶהְכֵרַח ֲעַדִין ָלֶזה. ְוַדַעת ְלָנבֹון ָנָקל ְלָהִבין זֹאת. ּבִ

ַרְך ְלטֹוב  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ י ּבְ ַעת ָהֲאִמּתִ ּוב ַהּדַ ָתָמא ָאבֹוא ְלִיּשׁ ִיְקַרת ָהָאֶרץ, ִמּסְ י ּבְ ַנְפׁשִ

ָאֶרץ  יָבִתי ּבָ ׁשּוַקת ְלָבִבי ִמיׁשִ ים ֵמרֹב ּתְ י ָמֵלא ִמּלִ ְחיּו, ִלּבִ ּיִ ַני ׁשֶ ה ּבָ ן. ְויֹוֵתר ִמּזֶ ם ּכֵ ֶזה ּגַ ּבָ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ט ַהּשׁ ילֹויּבְ ּגִ ִרי ְלָבֵאר.  י ֶאְפׁשָ ְלּתִ ּבִ ֶדה הּוא  ֵני ַהּשָׂ ּפְ ה ַהּזֹאת, ַאְך ַעל  דֹוׁשָ ַהּקְ

י. ה ִעּמִ ר ָעׂשָ דֹול ֲאׁשֶ רּוְך ה' ַעל ַה[ ֶחֶסד ַהּגָ עם ]ּבָ ַפאר ּדֶ

ֵני  ל ַאֵחינּו ּבְ ל טּוב ָעֵלינּו ְוַאל ּכָ ִמיַע ּכָ ֹמַע ּוְלַהׁשְ ָכל טּוב, ְוָחֵפץ ִלׁשְ ְבֵרי ֲאִביֶכם ַהְמָבְרָכם ּבְ ּדִ

ן ְיִהי ָרצֹון. ָרֵאל ְלטֹוב, ָאֵמן ּכֵ ִיׂשְ

ִיְצָחק.

ִתי ַהְיָקָרה  ְחֶיה ּוְלֶנְכּדָ ייְנֶדיל ּתִ ר ׁשֵ נּוָעה ַהְיָקָרה ָמַרת ֶאְסּתֵ ִתי ַהּצְ לֹום ְלַכּלָ ִריַסת ׁשָ ּפְ
ְחֶיה,  ּיִ ַמר ַנְחָמן ׁשֶ ְחָמד ּכְ ָקר ַהּנֶ י ַהּיָ ְחֶיה, ּוְלֶנְכּדִ ה ָמַרת ָאִדיל ּתִ ּלָ ָלה ַהּכַ ַהְמֻהּלָ

ְחֶיה. ּיִ ְכָנא ׁשֶ ַמר ׁשַ ִניק ֶהָחָכם ּכְ י ַהּיָ ְחֶיה, ּוְלֶנְכּדִ ְתָיה ּתִ יָמה ּבִ ִתי ַהַחּכִ ּוְלֶנְכּדָ

ַמר  ְחָמד ּכְ ָקר ַהּנֶ י ַהּיָ ְחֶיה ּוְלֶנְכּדִ נּוָעה ַהְיָקָרה ָמַרת ָרֵחל ּתִ ִתי ַהּצְ לֹום ְלַכּלָ ִריַסת ׁשָ ּפְ
ְחֶיה. ּיִ ִלי ׁשֶ ַמר ַנְפּתָ ְחָמד ּכְ ָקר ַהּנֶ י ַהּיָ ְחֶיה ּוְלֶנְכּדִ ּיִ ַאֲהרֹן ׁשֶ

ׁש ֵמה'  ָעה, ּוְבָכל יֹום ֲאִני ְמַבּקֵ ם ֲאִפּלּו ְלׁשָ י ׁשֹוֵכַח ִמּכֶ ֵאיֶנּנִ ַני ָהֲאהּוִבים ַהֲאִמינּו ִלי ׁשֶ ּבָ
ם ְמֹאד ַאל ִתְדֲאגּו ְוִיְהֶיה  ׁש ִמּכֶ ִתי. ֲאִני ְמַבּקֵ ׁשָ ּקָ ַרְך ֶאת ּבַ ל ה' ִיְתּבָ ֲעֵליֶכם. ַרק ְיַקּבֵ

ְלֵדיֶכם. ה'  אי ַיֲעזֹר. ֱהיּו ְבִריִאים ַוֲחָזִקים ְוִתְהֶיה ָלֶכם ַנַחת ִמּיַ ַוּדַ ַרְך ּבְ לֹום. ה' ִיְתּבָ ָלֶכם ׁשָ

ְמַחת  ָקרֹוב ִמּשִׂ ֹמַע ּבְ ה ִלׁשְ ִנְפָרד, ּוִבְפָרט ֶאְזּכֶ ל טֹוב ִמּכֹל ֶאָחד ּבְ ֹמַע ּכָ ַרְך ַיַעְזֵרִני ִלׁשְ ִיְתּבָ

ה אֹוִתי. אי ָהָיה ְמַחּיֶ ַוּדַ ִליק ּבְ יָלּה ִמֶטּפְ ן ּגִ ְחֶיה ִעם ּבֶ ִתי ַהְיָקָרה ָמַרת ָאְדיל ּתִ ת ֶנְכּדָ ֻחּפַ

ֵמִחים, ל טּוב, ֱהיּו ְבִריִאים ּוׂשְ ְבֵרי ֲאִביֶכם ַהְמַאֵחל ָלֶכם ּכָ ּדִ

"ל. ִיְצָחק ַהּנַ
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ְמֹאד  ה  ְמֻרּצָ ה',  רּוְך  ּבָ ִהיא,  ְמֹאד.  יִדידּות  ּבִ ֶכם  ּלְ ּכֻ לֹום  ׁשְ ּבִ ת  ּדֹוֶרׁשֶ ִתְחֶיה  זּוָגִתי 
יֹוֵתר  ַלְיָלִדים  ַעת  ְעּגַ ִמְתּגַ ִהיא  טּוב.  ל  ּכָ ָלֶכם  ּוְמַאֶחֶלת  ְלֹפה  ָלבֹוא  ְכָתה  ּזָ ׁשֶ

ִרים. ָ ֹמַע ֵמֶהם ָכל טּוב ֱהיּו ְבִריִאים ּוְמֻאּשׁ ָכל ֶרַגע ִלׁשְ ּתֹוֶקֶקת ּבְ ַבע ִהיא ִמׁשְ ֶרְך ַהּטֶ ִמּדֶ

ֶכם. י ִאּמְ ּנִ  ִמּמֶ

ֶטהִריְנַהאְרץ. י ִיְצָחק ׁשְ ת ַרּבִ ִריׁש ֵאׁשֶ ְאּבְ ּדָ

ְפַאְרּתֹו מֹוֵרנּו  ם ּתִ בֹוד ׁשֵ ִגיד ּכְ ְפָלא ַהּנָ ִני ַהּמֻ ָקר ָהַרּבָ לֹום ִליִדיִדי ֲחֵבִרי ַהּיָ ִריַסת ׁשָ ּפְ
ָהַרב ַיֲעקֹב ַטְיִטְלּבֹוים ֵנרֹו ָיִאיר.

י  ִלּבִ קּוָעה ּבְ ֵער ּגֶֹדל ַאֲהָבתֹו ַהּתְ ִבי ֲהָלֶזה ְוֵיַדע ֵמַהּכֹל, ּוָמה אּוַכל ְלׁשַ ִהּנֵה ְלָפָניו ִמְכּתָ
י  ֵקי ַנְפׁשִ ר ִמְמַחּזְ י הּוא הּוא ָהָיה ִעּקַ ְכחֹו ֲאִפּלּו ֶרַגע ַאַחת, ּכִ ר לֹא אּוַכל ְלׁשָ ֲאׁשֶ

ַרְך ּגֶֹדל ִיְקַרת נַֹעם ֶאֶרץ  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ י ּבְ ֶזה, ּכִ דֹול ְזכּותֹו ּבָ ֹאד ּגָ ה. ּוַמה ּמְ ָלבֹוא ֵהּנָ

נֹוֵתן  ָאנִֹכי  ָוֶרַגע  ֵעת  ּוְבָכל  זֹאת.  ֵער  ְלׁשַ אּוַכל  לֹא  ר  ֲאׁשֶ י  ִלּבִ ּבְ ע  ִנְקּבַ ַהּזֹאת  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ

ֵדִני  בֹודֹו ְלַכּבְ י ִמּכְ ּתִ ׁשְ ּקַ ָמַלִני. ּוָבֶזה ּבִ ר ּגְ ה ֲאׁשֶ ַרְך ַעל ַהּטֹוב ַהֶחֶסד ַהּזֶ ם ִיְתּבָ ֵ הֹוָדָאה ְלַהּשׁ

י. ִדּבּוָריו ַהּטֹוִבים, ְוִיְהֶיה ְלַהֲחיֹות ֶאת ַנְפׁשִ בֹו ּבְ ִמְכּתָ ּבְ

ירֹו ְלטֹוָבה. ְזּכִ ִמים ַהּמַ ְבֵרי ְיִדידֹו ְואֹוֲהבֹו ּתָ ּדִ

ִיְצָחק.

ְלֶעְזָרִתי  אּו  ּבָ ר  ֲאׁשֶ אֹוָתם  ּוִבְפָרט  ם,  ׁשָ ּדְ ִגיִדים  ַהּנְ ל  ּכָ לֹום  ׁשְ ּבִ ְלַמֲעִני  ִיְדְרׁשּו  ְחיּו  ּיִ ׁשֶ ַני  ּבָ

י  ִוד ׁשֹור ֵנרֹו ָיִאיר ּכִ ן ִלְהיֹות ְלטֹוָבִתי, ּוְבִיחּוד ִליִדיֵדנּו ָהַרב ּדָ ם ּכֵ א ּגַ ְוִהְבִטיחּו ִלי ַעל ְלַהּבָ

ה. ַאֲהָבה ַרּבָ ֶרְך ּבְ ת ַהּדֶ ְרּכַ ֶבעְלְטֶיע ּבִ ֵרְך אֹוִתי ּבְ הּוא ּבֵ

ר ֵיׁש ָלֶהם  ִפי ֲאׁשֶ ים ֶלעְרֶנער ּוְבנֹו הר"י, ּכְ ם ִעם ָהַרב ַחּיִ ׁשָ רּו ּבְ ְצָוה, ִויַדּבְ ם ַיֲעׂשּו ְלַמַען ַהּמִ ּגַ

ַנת  ְלחּו ָלּה ַמּתְ ׁשְ ּיִ ה ְוֶאְביֹוָנה. ֵמָהָראּוי ׁשֶ ֹפה, ְוִהיא ֲעִנּיָ ים ּבְ י ַחּיִ ת ַרּבִ ְקרֹוָבה ָמַרת ָאִדיל ּבַ

ב. ה ֵיָחׁשֵ ָיָדם ְלִמְחָיָתּה ּוְלִמְצָוה ַרּבָ

ר  ַרֵחם ַעל ִאּמֹו חֹוַרְגּתֹו ֲאׁשֶ ּיְ ר ֵמָהָראּוי ׁשֶ ָרֵאל ִקיֶציס ֵנרֹו ָיִאיר, ֲאׁשֶ ם ֵלאֹמר ִליִדיֵדנּו ָהַרב ִיׂשְ ּגַ

ׁש.  ַהֶהְקּדֵ ַוי ַרֲחָמָנא ִלְצַלן ּבְ י ִהיא מּוֶטֶלת ַעל ֶעֶרׂש ּדְ ֵער, ּכִ ָעֶליָה ֵאין ְלׁשַ ּגֶֹדל ָהַרֲחָמנּות ׁשֶ

ֶזה ְוִיְהֶיה ְלַהְצָלָחתֹו, ְיִדידֹו  דֹו ּבָ בֹוד ָאִביו ַז"ל ִיְרֶאה ְלַכּבְ ה טֹוָבתֹו ְלַמַען ּכְ ּנָ ּוַמּדּוַע ִיְמַנע ִמּמֶ

ַהְמָזְרזֹו ְלטֹוב.

ִיְצָחק.
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<חודש>

תשיא

ָחָדׁש  ִעיר  ּדְ ְדָרׁש  ַהּמִ ֵבית  ּבְ ִלים  ּלְ ְתּפַ ַהּמִ ִדים  ְכּבָ ַהּנִ ַהְיָקִרים  ְיִדיַדי  בֹוד  ּכְ ְוֵרַעי  ַאַחי  ְלַמַען 

ל ְיֵמי  ָרָכה ְלטֹוב ָלֶהם ּכָ ים. ְיַצו ה' ֲעֵליֶהם ֶאת ַהּבְ לֹום ֵמֶאֶרץ ַהַחּיִ ָרה ָנא ׁשָ ין ֲאַדּבְ טּוְלְטׁשִ ּבְ

י ּוְמזֹוֵני ְרִויָחא ְלֹאֶרְך  ָבֵני ַחּיֵ ָלם ְלַמְעָלה, ּבְ ֲהָרַמת ַקְרָנם ּוַמּזָ ִמּיּות ּבַ רּוָחִנּיּות ּוְבַגׁשְ יֶהם ּבְ ַחּיֵ

ן ְיִהי ָרצֹון. ִנים טֹובֹות ָאֵמן ּכֵ ָיִמים ְוׁשָ

ֱחַסר  ֱאֶמת[ לֹא ּתֶ ל טּוב, ַטאֶקע ]ּבֶ ה ַהּזֹאת ְמֵלָאה ּכָ דֹוׁשָ ָמה ֹאַמר ָלֶכם ְיִדיַדי, ָהָאֶרץ ַהּקְ
ל ֵלב רֹוֶאה זֹאת. ַעד  ֶוה ּכָ ָנּה, ְוַעל ֶזה ּדָ ֻחְרּבָ ים ַהּכֹל ּבְ ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ּה, ַרק ּבַ ּכֹל ּבָ

ְמֵהָרה  יַח ִצְדֵקנּו ּבִ ֵתנּו ְוָיִביא ָלנּו ֶאת ְמׁשִ ֻאּלָ ַמִים ִויַרֵחם ָעֵלינּו ִויַמֵהר ּגְ ָ ִקיף ְוֵיֶרא ה' ִמּשׁ ַיׁשְ

ל ָהָאֶרץ. נּו ּוְמׂשֹוׂש ּכָ ְפַאְרּתֵ ית ּתִ ִבְנַין ּבֵ ה ִלְראֹות ּבְ ָיֵמינּו ָאֵמן ֶסָלה, ָאז ִנְזּכֶ ּבְ

ל  ֱאכֹל ּכָ ם ַמה ּלֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ ְקָנה, ְוֵיׁש ּבָ ֶבת ּפֹה ְלֵעת ַהּזִ ם טֹוב ָלׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ ה ּבָ ְלֵעת ַעּתָ
י  ְלּתִ ה, ְוהּוא ּבִ ָאֶרץ ֵהּמָ ר ּבָ ים ֲאׁשֶ דֹוׁשִ ִניַזת ַהּקְ בֹוד ּגְ ת ּכְ טּוב. ּוִבְפָרט ַחּיּות ֵמְרִאּיַ

ַחְסּדֹו  ָמַלִני ּבְ ר ּגְ ַרְך ֲאׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ תֹוָדה ְוהֹוָדָאה ְלַהּשׁ ָכל ֶרַגע ּבְ ֵער זֹאת. ְוִהְנִני ּבְ ִרי ְלׁשַ ֶאְפׁשָ

יָבה  ְהֶיה ִלי ּפֹה ְיׁשִ ּיִ ִני ׁשֶ ׁשּוָקִתי ּוְמַיֲחלֹות ֵעיַני ְלַזּכֵ ַרְך ּתְ ה, ְוֵאָליו ִיְתּבָ ַרְך ֶוֱהִביַאִני ֵהּנָ ִיְתּבָ

ים  ּוַמֲעׂשִ ה  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ נֹוַתי  ּוׁשְ ָיַמי  ְלַבּלֹות  ֵמָחָדׁש  ַהּתֹוָרה  ְלֵתי  ּדַ ַעל  קֹד  ִלׁשְ טֹוָבה 

י  ר ָלֶזה ִנְכסֹף ִנְכַסְפּתִ ִנים טֹובֹות ֲאׁשֶ ַהְרָחַבת ְלָבִבי ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ י ּבְ ל ְיֵמי ַחּיַ טֹוִבים ּכָ

ְטחֹוִני ַלה' ַאז ֶוועט  א, ּבִ ם ּדָ ֵ רּוְך ַהּשׁ ין ׁשֹוין ּבָ ַרְך ַאז ִאיְך ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ט ַהּשׁ ילֹויּבְ ִמים; ּגִ ל ַהּיָ ּכָ

ַהּכֹל  ְטחֹוִני ְלה' ׁשֶ אן, ּבִ ֲאִני ְכָבר ּכָ ַרְך ַעל ׁשֶ ל ה' ִיְתּבָ ם ַאְלִדיְנג ֶרעְכט ַזיין ]ְמֻהּלָ ֵ ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ

ָכל ֵעת ְלטֹוב ָלֶהם,  יָרם ּבְ ָכל טּוב, ּוַמְזּכִ ִאם ִיְרֶצה ה' ִיְהֶיה ָכהֶֹגן[. ְוִהְנִני ְיִדיָדם ְמָבְרָכם ּבְ

ָרֵאל. ית ִיׂשְ ל ַאֵחינּו ּבֵ ה ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ל טּוב ֶזה ִמּזֶ ִמיֵענּו ּכָ ׁש ַאֲהָבָתם. ַוה' ַיׁשְ ְמַבּקֵ

ִיְצָחק.

ז

ָיֵמינּו  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ְוִתּכֹוֵנן  ֶנה  ּבָ ּתִ ַרְך, יֹום א' נַֹח תרכ"ט, ִעיר ַהּקֶֹדׁש ְצָפת  ִיְתּבָ ם  ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ָאֵמן ֶסָלה.

ְפָלג  ִני ַהּמֻ י, ֲהלֹוא הּוא ָהַרּבָ ַנְפׁשִ ַני ַהְיָקִרים, ֲחִביִבים ּכְ לֹום ֲאהּוִבי ּבָ ים ֶאְקָרא ִלׁשְ ֵמֶאֶרץ ַהַחּיִ

ם  בֹוד ׁשֵ ְפָלג ּכְ ִני ַהּמֻ ְחֶיה, ַוֲהלֹא הּוא ָהַרּבָ ּיִ ִוד ְצִבי ׁשֶ י ּדָ ְפַאְרּתֹו מֹוֵרנּו ָהַרב ַרּבִ ם ּתִ בֹוד ׁשֵ ּכְ

ְחיּו,  ּיִ לֹום ְנׁשֹוֵתיֶהם ְויֹוְצֵאי ֲחָלֵציֶהם ׁשֶ ְחֶיה, ִעם ׁשְ ּיִ ְפַאְרּתֹו מֹוֵרנּו ָהַרב ְיִחיֵאל ִמיְכל ׁשֶ ּתִ

ה  ְוֶאְזּכֶ ִנים טֹובֹות,  ְוׁשָ ָיִמים  ְלֹאֶרְך  ִמי  ְוַגׁשְ רּוָחִני  ָכל טּוב  ּבְ ָרכֹות  ַהּבְ עֹון  ִמּמְ ְרכּו  ִיְתּבָ ם  ּלָ ּכֻ

ן ְיִהי ָרצֹון. ה ְוָלֶנַצח ָאֵמן ּכֵ ָכל ֵעת ֵמַעּתָ ר ִמיׁשּוָעָתם ַהּטֹוָבה ּבְ ּשֵׂ ְלִהְתּבַ



מֹוֲהַר"י ֵבי זִמְכּתְ תשיב

ְעָנא  יֹום הֹוׁשַ י ּבְ ְגּתִ רֹאׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול ָעַבר, ְלָנכֹון ִהּשַׂ ָקר ִמן יֹום ג' א' ּדְ ָבם ַהּיָ ִמְכּתָ
י  ּכִ י ִלְקרֹותֹו,  ׁשּוָקה לֹא ָיכְֹלּתִ ֶנֶסת. ּוֵמרֹב ּתְ ֵבית ַהּכְ ּבְ ּבֶֹקר  ּבַ דֹוׁש  א ַהּקָ ַרּבָ

י עֹוד ּכַֹח  י לֹא ָהָיה ּבִ ַתב ָיָדם, ּכִ ר ָזִכיִתי ִלְראֹות ּכְ ָמעֹות ֵמרֹב ַאֲהָבָתם ֲאׁשֶ ָזְלגּו ֵעיַני ּדְ

ַעת  ּוב ַהּדַ י ָלבֹוא ְלִיּשׁ ַרְך, ְולֹא ָיכְֹלּתִ ם ִיְתּבָ ֵ י הֹוָדָיה ְלַהּשׁ ה. ְוָנַתּתִ ְליֹון ֵעיַנִים ִמּזֶ ִלְסּבֹל ַהּכִ

ם  ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ י ּבְ ִתי, ְוָאַמְרּתִ ִפּלָ י ּתְ ִחיִתי ַהּכֹל ִמּמִֹחי ְוָגַמְרּתִ ַמע. ָאז ּדָ ת ְקִריַאת ׁשְ ְרּכַ ַעד ּבִ

י  י ְלֵביִתי ְוָטַעְמּתִ ה ָהַלְכּתִ ִפּלָ ְתׁשּוַקת ְלָבִבי ַהּטֹוב. ְוַאַחר ַהּתְ ְענֹות ּבִ ל ְוהֹוׁשַ ַרְך ַהּלֵ ִיְתּבָ

ְלֵסיָפא  א  ֵמֵריׁשָ ָמתּון  ּבְ ּוְקָראִתיו  ָבם  ִמְכּתָ י  ַתְחּתִ ּפָ ָאז  הּוג.  ּנָ ּכַ ְוֶלעִקיְך  ָרף  ׂשָ ַיִין  ְקָצת 

ַיַחד  ְמַחת ּתֹוָרה ּבְ ל יֹום ׂשִ ֵמַח ּכָ ב ָהִייִתי ׂשָ ְכּתָ דֹוָלה. ּוָבֶזה ַהּמִ ְמָחה ּגְ ֲעַמִים, ְוִנְמֵלאִתי ׂשִ ּפַ

י ִיְדֶוה  ר ִלּבִ ִדְבֵריֶהם ְקָצת ַעְגַמת ֶנֶפׁש ֲאׁשֶ ָצאִתי ּבְ ּמָ ְחיּו. ַוֲהַגם ׁשֶ ּיִ לֹוֵמנּו ׁשֶ י ׁשְ ִעם ַאְנׁשֵ

ֹמַע  ר ָזִכיִתי ִלׁשְ ה, ֲאׁשֶ ה טֹוָבה ְמֻרּבָ ַרְך ִמּדָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ל ֶזה ּבְ ַעל ֶזה ִלְמֹאד, ִעם ּכָ

ֲעבֹר ַעל  ּיַ ֶדר, ְוַהֶהְכֵרַח ׁשֶ ּסֵ ֵלְך ּכַ ּיֵ ר ׁשֶ ִאי ֶאְפׁשָ לֹוְמֶכם ַהּטֹוב. ְוֶזה ָידּוַע ָלנּו ֵמעֹוָלם ׁשֶ ְ ִמּשׁ

ל ַעל ַהַהְרָחבֹות  ּכֵ ר ְלִהְסּתַ ה. ַאְך ָהִעּקָ ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ֵאין ִנְפָטִרים ִמּזֶ ים, ַוֲאִפּלּו ּבְ ּלִ ל ֶאָחד ּגַ ּכָ

ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ נּו  ִעּמָ ַרְך  ִיְתּבָ ַחְסּדֹו  יל  ַמְגּדִ ַרֲחָמיו  רֹב  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ר  ֲאׁשֶ

ע  ׁשַ ָאנּו ְצִריִכין ְלִהּוָ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ה ְוָלֶנַצח ּבְ יֵענּו ֵמַעּתָ ְקָוֵתנּו, ְלהֹוׁשִ ַרְך ּתִ ֵער. ְוֵאָליו ִיְתּבָ ְלׁשַ

ן ְיִהי ָרצֹון. ִמּיּות ָאֵמן ּכֵ רּוָחִנּיּות ּוְבַגׁשְ ּבְ

י ָלֶכם  ְמּתִ ר ָרׁשַ ֲאׁשֶ לֹום ּכַ בֹוִאי ְלֹפה ְלׁשָ ֶכף ּבְ ב ּתֵ י ָלֶכם ִמְכּתָ ַלְחּתִ ר ִמּפֹה ׁשָ ְוֵתְדעּו ֲאׁשֶ
ַיַחד ִעם  ְזַמּנֹו ּבְ ם ּבִ ְלּתֶ ּלֹא ִקּבַ ִוד, ּוְמֹאד ִנְפֵלאִתי ׁשֶ י ַיֲעקֹב ּדָ ל ַרּבִ ב ׁשֶ ְכּתָ ַעל ַהּמִ

י  ָבִרים ֵמִאּתִ ּדְ ם ְנִחיַצת  ְוָהָיה ׁשָ ַלְחנּו,  יֹום ֶאָחד ׁשָ ּבְ ר  ִוד ֲאׁשֶ ּדָ י ַיֲעקֹב  ַרּבִ ל  ב ׁשֶ ְכּתָ ַהּמִ

ר  ִליק ְוִלְטָרהאִוויֶצע ֲאׁשֶ לַֹח ְלֶטעּפְ ִבים ְלאּוַמאן ִלׁשְ ם ִמְכּתָ ְלַהֲחיֹוְתֶכם. ְוַגם ָהָיה ָסגּור ׁשָ

ב ִמּיֹום ו' ַמּטֹות ּוַמְסֵעי.  ְכּתָ ם ֶזה ַהּמִ ְלּתֶ ה ָאנִֹכי ֵליַדע ִאם ִקּבַ ן ְמַצּפֶ ְמֹאד ְנחּוִצים ָהיּו, ּכֵ

יֹום א'  י ְלָכְתבֹו ּבְ ר ִהְתַחְלּתִ ֲאִריכּות ֲאׁשֶ ב ָנחּוץ ּבַ י ָלֶכם ִמְכּתָ ַלְחּתִ ָ ּשׁ ְדעּו ׁשֶ ְוַאַחר ֶזה ּתֵ

ׁשּוָבה  ב ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ּוִבְפָרט ּתְ ם ִמְכּתָ י ּגַ ם ָסַגְרּתִ יֹום ה' ְרֵאה. ּוְבׁשָ יו ּבְ ֵעֶקב ּוְגַמְרּתִ

ָעַבר ָעַלי ְמּיֹום  ֶ ל ַמה ּשׁ י ָלֶכם ּכָ ַאְרּתִ ם ּבֵ עֹות; ּוְבׁשָ ָלה ַעל ַהּמָ י ְצִבי מ"ז ַקּבָ ִליִדיֵדנּו ַרּבִ

דֹול  ַהּגָ ]ֲחִביָלה[  אֶקעט  ַהּפַ תֹוְך  ּבְ ב  ְכּתָ ַהּמִ י  ָסַגְרּתִ ַעְצִמי  ּבְ ְוָאנִֹכי  ָהֵעת.  ַעד אֹותֹו  ּבֹוִאי 

ם  ּוְבׁשָ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ִליִדיֵדנּו  ִבי  ִיחּוד ִמְכּתָ ּבְ י  ַלְחּתִ ׁשָ ּוְלאּוַמאן  ]ְלֵבירּות[.  ייָרהט  ְלּבַ ַההֹוֵלְך 

יַע  י אּוַלי ַיּגִ ְבּתִ י ָחׁשַ לֹום. ּכִ ִריַסת ׁשָ ן ּפְ ם ּכֵ י ָלֶכם ּגַ ַתְבּתִ ם ּכָ ִבים. ּוְבׁשָ ן ִמְכּתָ ם ּכֵ י ּגַ ָסַגְרּתִ

ַלייְך  י ְלאּוַמאן ּגְ ַלְחּתִ אּוַמאן, ָלֵכן ׁשָ ם ּבְ ֵ ְהיּו ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ּתִ ֵעת ׁשֶ ין ּבְ ב ְלטּוְלְטׁשִ ְכּתָ ַהּמִ

ְרֶאה  ּיַ י ַנְחָמן ׁשֶ יִתי ַעל ַרּבִ ַתב ָיִדי. ְוִצּוִ ן ּכְ ם ּכֵ ם ּגַ ׁשָ ְמְצאּו ּבְ ר ּתִ ן ְלַמַען ֲאׁשֶ ם ּכֵ ירֹות[ ּגַ ]ְיׁשִ
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לֹוִמי[.  ת ׁשְ ִריׁשַ ל ּדְ י ָלֶכם כד"ש ]ּכָ ַאְרּתִ ב ּבֵ ְכּתָ ֶזה ַהּמִ ְחיּו ּבְ ּיִ ַני ׁשֶ ה ּבָ ִבי. ְלֵעת ַעּתָ ָלֶכם ִמְכּתָ

ל  ִנְתַקּבֵ ְדְרׁשּו ֵמאּוַמאן ִאם  ּתִ ְוַגם  ָעָליו.  ִלְתׁשּוַבְתֶכם  ה  ְמַצּפֶ ָאנִֹכי  ֵאיְך  ֵער  ְלׁשַ ְותּוְכלּו 

ה ְוָלֶנַצח. י ֵמַעּתָ ם. ַוה' ַהּטֹוב ִיְגֹמר ִעּמִ ׁשָ דֹול ּבְ י ָהָיה ִלי ְנִחיצּות ּגָ "ל. ּכִ ִבי ַהּנַ ם ִמְכּתָ ׁשָ ּבְ

ִריָאה,  ַקו ַהּבְ יו ְלָנכֹון, ׁשּוב לֹא ָהִייִתי ּבְ ַלְחּתִ "ל ּוׁשְ ִבי ַהּנַ ְתִבי ִמְכּתָ ר ַאַחר ּכָ ְוֵתְדעּו ֲאׁשֶ
ִנְכסֹף  ר  ֲאׁשֶ ְלֵמרֹון  ֱאלּול  ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ֶעֶרב  ַעל  ִלְנסַֹע  ְמִניָעה  ה  ִמּזֶ ִלי  ְוָהָיה 

ר ִלְפֵני ֶעֶרב רֹאׁש ֹחֶדׁש ֵהֵקל  יֹום א' ֲאׁשֶ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ י ָלֶזה ְמֹאד. ַאְך ּבְ ִנְכַסְפּתִ

ם ִלְפנֹות ֶעֶרב. ּוֵמרֹב  ם ּוָבאִתי ְלׁשָ י ְלׁשָ י ְוָנַסְעּתִ ְרּתִ ּבַ חּוׁש. ְוִנְתּגַ י ַהּמֵ ּנִ ַרְך ִמּמֶ ם ִיְתּבָ ֵ ָאז ַהּשׁ

ר ָמָצא  ָלל, ְוָכל ֲאׁשֶ י ּכְ ה ִעּמִ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ י ַמה ּשׁ ּתִ ׁשְ ם לֹא ִהְרּגַ ׁשָ ָהָיה ִלי ּבְ ׁשּוָקה ׁשֶ ַהִחּיּות ְוַהּתְ

ר  י ֵהיָכן ָאנִֹכי, ֲאׁשֶ י ְלִלּבִ ַחְסֵדי ה', ְוָאַמְרּתִ ַעם ּבְ ָכל ּפַ י ּבְ ְרּתִ י ֻהְזּכַ יִתי. ּכִ ָיִדי ַלֲעׂשֹות ָעׂשִ

ן יֹוַחאי ַעל  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ל ַרּבִ ה ַהּנֹוָרָאה ׁשֶ ִפּלָ י ָזִכיִתי ָלבֹוא ַעד ּכֹה לֹוַמר ַהּתְ ֶעְרּכִ ָאנִֹכי ּכְ

דֹוׁש. ְוַגם ְקָצת ַעל  ּלֹו ַהּקָ י ַעל ִצּיּון ׁשֶ ירֹות ִלּבִ ה ִמּקִ יִחי ַהְרּבֵ י ׂשִ ַפְכּתִ דֹוׁש. ְוׁשָ ִקְברֹו ַהּקָ

ִיְצָחק  ָהַרב  דֹוׁש  ַהּקָ א  ּנָ ַהּתַ ְוַגם  ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ְזכּוָתם  ֶאְלָעָזר  ָהַרב  בֹוד  ּכְ דֹוׁש  ַהּקָ נֹו  ּבְ ִצּיּון 

ם  ָלר, ּגַ ְנּדְ דֹוׁש ָהַרב יֹוָחָנן ַהּסַ א ַהּקָ ּנָ ל ַהּתַ דֹוׁש ׁשֶ י ַעל ִצּיּון ַהּקָ ַנְפָחא. ְוַאֲחֵרי ֶזה ָהַלְכּתִ

דֹוׁש  א ַהּקָ ּנָ בֹוד ַהּתַ ל ּכְ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ָעָרה ַהּקְ י ְלַהּמְ ם ָהַלְכּתִ ָ יָחִתי. ּוִמּשׁ ׂשִ י ּבְ ח ִלּבִ ם ִנְפּתַ ׁשָ ּבְ

ם.  ׁשָ ָהָיה ִלי ּבְ ֵער ָלֶכם ּגֶֹדל ַהַחּיּות ׁשֶ ְלִמיָדיו ַהְיָקִרים. ְולֹא אּוַכל ְלׁשַ יא ִעם ּתַ ׂשִ ל ַהּנָ ִהּלֵ

ַחל נֹוֵבַע  ל ַהּנַ גֹוָרל ׁשֶ ר ָזִכיִתי ִלְהיֹות ּבְ ָכל ֵעת, ֲאׁשֶ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַבח ְוהֹוָדָיה ְלַהּשׁ י ׁשֶ ְוָנַתּתִ

כָֹחם ָזִכיִתי ִלְטעֹם ַטַעם  ר ּבְ דֹוׁש, ֲאׁשֶ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ְוַתְלִמידֹו ַהּקָ ְמקֹור ָחְכָמה ֵזֶכר ַצּדִ

ֶכם  ּלְ י ֶאְתֶכם ּכֻ ְרּתִ ַרְך ִהְזּכַ ם ִיְתּבָ ֵ ְמָחה. ּוְבֶעְזַרת ַהּשׁ ה, ְוָהִייִתי ָמֵלא ׂשִ קֹום ַהּזֶ ת ַהּמָ ַ ְקֻדּשׁ

ְפִרי ָקָראִתי  ֶדר. ּוִמּסִ ּסֵ י ַהּכֹל ּכַ ְמּתִ מֹות ְוָרׁשַ ֵ ל ַהּשׁ ְנָקס[ ִמּכָ יִכיל ]ּפִ יִתי ִלי ּבִ י ָעׂשִ ְלטֹוָבה, ּכִ

ַיֲאִזין  ַוה'  ֲעבּוָרם.  ׁש  ְלַבּקֵ ָיִדי  ָמְצָאה  ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּכְ י  ְלּתִ ּלַ ְוִהְתּפַ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ מֹות  ׁשְ ּבִ

ן ְיִהי ָרצֹון. ה ְוָלֶנַצח ָאֵמן ּכֵ ִמים ֵמַעּתָ ל ַהּיָ ַרְך ְלטֹוב ָלנּו ּכָ יֵענּו ֵמִאּתֹו ִיְתּבָ ִתי, ְויֹוׁשִ ִפּלָ ּתְ

ִסיָעה ַעל  ַהּנְ ּוִבְפָרט  ּכִֹחי,  ת  י ֵמֲחִליׁשַ ּתִ ׁשְ ֻהְרּגַ ְלֵביִתי  ֲחָזָרה  ירֹון  ִמּמִ י  ָנַסְעּתִ ְך  ַאַחר ּכַ
לֹום  אִתי ְלֵביִתי ְלׁשָ ַרְך ּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ֵער זֹאת. ּוְבֶעְזַרת ַהּשׁ ר ֵאין ְיכֹוִלין ְלׁשַ ַהֲחמֹור ֲאׁשֶ

ם  ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ בּוַע, ַאְך ּבְ ָ ל ַהּשׁ ִריָאה ּכָ ַקו ַהּבְ ַגע, ַאְך ָעֵיף ְוָיֵגַע ְמֹאד. ְולֹא ָהִייִתי ּבְ ִלי ּפֶ ּבְ

ַאֲהָבה.  י ַהּכֹל ּבְ ְלּתִ ִמיד ְוִקּבַ ְמָחה ּתָ ׂשִ ֵמרֹון, ָהִייִתי ּבְ ִכיִתי ִלְהיֹות ּבְ ּזָ ַרְך ֵמרֹב ַהַחּיּות ׁשֶ ִיְתּבָ

י ְלהֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ְלרֹב  י ְלַהְתָמָדה ְלִלּמּוִדי ַהּטֹוב, ַאְך לֹא ָיכְֹלּתִ ח ִלּבִ ּוֵמָאז ִנְפּתַ

ל ֶזה לֹא  י ְקָצת ְלֵאיָתִני, ְוִעם ּכָ ת ׁשֹוְפִטים ָחַזְרּתִ ָרׁשַ ת קֶֹדׁש ּפָ ּבַ ֲחִליׁשּות ּכִֹחי. ּוִמן יֹום ׁשַ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ י. ּוְבֶעְזַרת ַהּשׁ ּנִ ׁשּוָקה לֹא ָעַבר ִמּמֶ ּמּוד, ַאְך ַהּתְ ב ַעְצִמי ַעל ַהּלִ כִֹחי ֵליׁשֵ ָהָיה ּבְ
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ל ָהֲאִר"י ז"ל, ְוַעל  דֹוׁש ׁשֶ ֲחִצי ֹחֶדׁש ַעל ִצּיּון ַהּקָ אִתי ְלֵאיָתִני, ְוָהִייִתי ּבַ ָקרֹוב ַלֲחִצי ֱאלּול ּבָ

ְקֶוה  ַהּמִ ּבְ ַעְצִמי  י  ָטַבְלּתִ ְוַגם  ּכֹה,  ַעד  ָהִייִתי  לֹא  ֲעַדִין  ר  ֲאׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ קֹומֹות  ַהּמְ ל  ּכָ

י  ְמּתִ ׂשַ ה  ַעּתָ ַעד  ֵמָאז  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּוְבֶעְזַרת  ְתׁשּוָקה.  ּבִ ְלֵביִתי  ּוָבאִתי  ּלֹו,  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ

ִריָאה.  ַקו ַהּבְ ם ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ְחֶיה ּבָ ַהְתָמָדה. ְוָאנִֹכי ְוזּוָגִתי ּתִ ה ּבְ ִתי ְלתֹוְך ִלּמּוִדים ַהְרּבֵ ְמַגּמָ

דֹול  ָלל, ּגָ ְמָנע, ַהּכְ ָבר הּוא ֵמַהּנִ ל ּדָ ְמָחה. ּוְלָפֵרט ּכָ ׂשִ ִמים טֹוִבים ּבְ ה ָלֵאל ָעְברּו ַהּיָ ּוְתִהּלָ

י ַהֶחֶסד  ַמל ִעּמִ ר ּגָ ָכל ֵעת ָוֶרַגע ֲאׁשֶ ַרְך ָאנִֹכי נֹוֵתן הֹוָדָיה ּבְ ל ְמֹאד, ְוֵאָליו ִיְתּבָ ה' ּוְמֻהּלָ

ִלי  ּבְ י  ִלּבִ ּבְ ע  ִנְקּבַ ַהּזֹאת  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהָאֶרץ  ת  ַ ְקֻדּשׁ נַֹעם  ר  ֲאׁשֶ ִני  ְוִזּכַ ֲהלֹם,  ַלֲהִביֵאִני  ה  ַהּזֶ

ְמָחִתי  ִבים טֹוִבים, ָהְיָתה ׂשִ ִמְכּתָ ָכל ֵעת ּבְ ם ּבְ ר ִמּכֶ ּשֵׂ ה ְלִהְתּבַ ֶאְזּכֶ ן ְוָהָיה ׁשֶ עּור. ִמי ִיּתֵ ׁשִ

ר  ּבֵ ֶרְך ֵאיְך ְלִהְתּגַ ַרְך ּדֶ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ י ָמָצאִתי ִלי ּבְ ה ִעּמִ ֲעׂשֶ ל ַהּנַ י ַעל ּכָ ֵלמּות, ּכִ ׁשְ ּבִ

ֶחְמַלת ה'  ָבם לֹא אּוַכל ְלַהֲעִביר ֵמַרְעיֹוַני, ַרק ּבְ ְליֹון ֵעיַנִים ְלִמְכּתָ ְלּבּוִלים, ַאְך ַהּכִ ֶנֶגד ַהּבִ

י. ִלּבִ קּוַע ּבְ י ַאֲהָבָתם ּתָ ְכָחה, ּכִ ֶדֶרְך ׁשִ ּבְ

אּוַמאן ֵאיְך ָעָלה  נּו ּבְ ּלָ דֹוׁש ׁשֶ ָנה ַהּקָ ָ ֹמַע ֵהיֵטב ֵמָהרֹאׁש ַהּשׁ י ִלׁשְ ְלָתה ַנְפׁשִ ֹאד ּכָ ּוַמה ּמְ
ָבר ִלְגֹמר  ר ָנכֹון ַהּדָ יב ֶנֶפׁש ִמיִדיָעָתם ֲאׁשֶ ְוָהָיה ִלי ְלֵמׁשִ ה  ִפּלָ ְמקֹום ַהּתְ ּבִ נּו  ִעּמָ

נּו  ּלָ דֹוׁש ׁשֶ ְנָין ַהּקָ ר ִנְבָנה ַהּבִ ֵלָמה ֲאׁשֶ ְ ר ְמֵהָרה ֵמַהְיׁשּוָעה ַהּשׁ ּשֵׂ ן ְלִהְתּבַ ְלטֹוב. ַאְך ִמי ִיּתֵ

קֹומֹות  ַהּמְ ל  ּכָ ַעל  ּוִבְפָרט  ֶזה,  ִעְנָין  י  ְרּתִ ִהְזּכַ ּלֹא  ׁשֶ ה  ִפּלָ ּתְ ׁשּום  י  ּנִ ִמּמֶ ָהַלְך  ְולֹא  ְלטֹוב, 

רֹאׁש  ַעל  אּוַמאן  ּבְ ֵניֶכם  ׁשְ ִלְהיֹות  ְזּכּו  ּתִ ׁשֶ ה,  ַהְרּבֵ י  ְלּתִ ּלַ ִהְתּפַ ֲעבּוְרֶכם  ְוַגם  ַהְידּוִעים, 

י ַעְצִמי  ְרּתִ ַ ה. ְוָאנִֹכי ִנְתַקּשׁ ֹמַע ַהּטֹוב ִמּזֶ ה ִלׁשְ ן ָאנִֹכי ְמַצּפֶ דֹוׁש, ּכֵ ּבּוץ ַהּקָ ין ַהּקִ ָנה ּבֵ ָ ַהּשׁ

דֹוׁש  ָהִייִתי ַעל ִצּיּון ַהּקָ ֵעת ׁשֶ ָמִתי, ּוִבְפָרט ּבְ י ְורּוִחי ְוִנׁשְ ַנְפׁשִ נּו ּבְ ּלָ דֹוׁש ׁשֶ ּבּוץ ַהּקָ ִמּפֹה ְלַהּקִ

י ַעְצִמי  ְרּתִ ָקׁשַ ם  ָ ּוִמּשׁ ִעְנָין ֶזה,  ּבְ ְלָבִבי ְמֹאד  ח  ִנְפּתַ ָנה  ָ ַהּשׁ ֶעֶרב רֹאׁש  ּבְ ל ָהֲאִר"י ז"ל  ׁשֶ

ה  ל טּוב ֶזה ִמּזֶ ִמיֵענּו ּכָ ה ְוָלֶנַצח ְוַיׁשְ נּו ֵמַעּתָ נּו. ְיִהי ה' ִעּמָ ּלָ ּבּוץ ׁשֶ דֹוׁש ְלַהּקִ ְזכּותֹו ַהּקָ ּבִ

ן ְיִהי ָרצֹון. ְלַהֲחיֹוֵתנּו ָאֵמן ּכֵ

ּמּוץ, ֻמְכָרח ָאנִֹכי  ל ַהּקִ ִעְנַין ַההֹוָצָאה, ְוַאַחר ּכָ י ַעְצִמי ּבְ ְבּתִ ַ ר ִחּשׁ ְחיּו ֲאׁשֶ ּיִ ַני ׁשֶ ְוֵתְדעּו ּבָ
ֲאִני  י ָלֶכם ׁשֶ ַתְבּתִ ָבר ּכָ י ּכְ בּוַע. ּכִ ֶסף ְלׁשָ ל ּכֶ ע רּוּבַ ַעל הֹוָצָאה ַעל ַאְרּבַ ִלְהיֹות ּבַ

ָבר ּוִבְפָרט  ל ּדָ ה ּכָ ֲעׂשֶ ּתַ ִרי ׁשֶ י ֶאְפׁשָ ְלּתִ ְחֶיה הּוא ּבִ י זּוָגִתי ּתִ ֶרֶתת, ּכִ ֻמְכָרח ְלַהֲחִזיק ְמׁשָ

ן  ֵביִתי ַרק ֲעבּור ָהֲאִכיָלה, ּכֵ ר ִהיא ּבְ ה ֲאׁשֶ ָ ִהְזִמין ִלי ִאּשׁ ָבר ָחָדׁש. ּוְבֶחְמַלת ה' ׁשֶ הּוא ּדָ ׁשֶ

רּוְך  ה ּבָ ר לֹא ַיַעְזֵבנּו, ּוְלֵעת ַעּתָ ַרְך ֲאׁשֶ ִבְטחֹוִני ֵאָליו ִיְתּבָ י ּבְ ק ִלּבִ נּו ִויַחּזֵ יֹוֵסף ה' ַחְסּדֹו ִעּמָ

ה ֵיׁש ִלי ַעל ַההֹוָצָאה, ַאְך ָאנִֹכי  ה ָלֵאל ְלֵעת ַעּתָ ִהּלָ י ּתְ ה, ּכִ ָאגֹות ִמּזֶ ם ֵאין ִלי ׁשּום ּדְ ֵ ַהּשׁ

ן  ּמֵ י ִנְזּדַ כֲֹחֶכם. ּוִבְפָרט ּכִ ר ִיְהֶיה ּבְ ָכל ֲאׁשֶ ץ ְלטֹוָבִתי ּכְ ְדעּו ֵאיְך ְלִהְתַאּמֵ מֹוִדיֲעֶכם ְלַמַען ּתֵ
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<חודש>

תשטו

ּתֹוֵקק ִלְמֹאד, ְלַמַען ִיְהֶיה ִלי ָמקֹום ְמֻיָחד ַלֲעבֹוַדת  ר ָלֶזה ָאנִֹכי ִמׁשְ ִית ִלְקנֹות ֲאׁשֶ ִלי ּבַ

ם ָלַדַעת ַמהּות  ֵאין ִלי ְיִדיָעה ִמּכֶ ל ְזַמן ׁשֶ י ּכָ ַרְך. ְולֹא אּוַכל ִלי ָלֵתת ֵעָצה ְלַנְפׁשִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ׁש ָלּה, ַאְך הּוא  ּיֵ ְחֶיה נֹוֶתֶנת ִלי ְסכּוָמּה ׁשֶ ם, ּוָמַתי ָיבֹוא ְלָיִדי; זּוָגִתי ּתִ ָ י ִמּשׁ ּלִ ַהְכָנָסה ׁשֶ

ֵאין  ל ְזַמן ׁשֶ י ּכָ ן ּכִ כִֹחי ִלּתֵ ָיִדי ֵאין ּבְ ּבְ ֶ ה ּשׁ חֹות, ּוִמּמַ ֶזה לֹא ּפָ י ְצִריִכין עֹוד ַסְך ּכָ ְלִמְצָער ּכִ

ְלֵעת  ְרָנָסִתי  ּפַ ְלצֶֹרְך  ָנכֹון  כּום  ַהּסְ ֶזה  ִלי  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ֶכם  ֵמִאּתְ ה  ֲחָדׁשָ ַפע  ׁשֶ ִלי  יַע  ַמּגִ

יֵעִני ְלטֹוָבִתי: רֹב ַרֲחָמיו ָיחּוס ָעַלי ְויֹוׁשִ ה. ה' ּבְ ַעּתָ

ח

ַהּיֹום יֹום ד' ֶלְך ְלָך.

ֶאת  י  ַנְפׁשִ ָאֲהָבה  ׁשֶ ֶאת  י  ְגּתִ ִהּשַׂ ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ ]ִמֵבירּות[  ייָראט  ִמּבַ ָהָרץ  א  ּבָ ַהּיֹום 
י ָלַדַעת  ְלָתה ַנְפׁשִ ר ָלֶזה ּכָ ִבים, ֲאׁשֶ ת קֶֹדׁש ִנּצָ ּבַ ָקר ִמּיֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ָבם ַהּיָ ִמְכּתָ

ה ה'  ן ְיַחּיֶ י ִלְמֹאד, ּכֵ ַני ֲחִביַבי, ֶהֱחִייֶתם ֶאת ַנְפׁשִ ת ֵעֶקב ּוְרֵאה. ּבָ ָרׁשַ ַבי ִמּפָ ַלת ִמְכּתָ ּבָ ִמּקַ

אּוַמאן. ּכֹה  נּו ּבְ ּלָ דֹוׁש ׁשֶ ְנָין ַהּקָ ׂשֹוָרה טֹוָבה ִמּבִ ר ָמָצאִתי ַהּבְ ֲאׁשֶ ֶכם ּוִבְפָרט ּכַ ֶאת ַנְפׁשְ

ין  ל ְיֵמיֶכם ּבֵ ְזּכּו ִלְהיֹות ּכָ ם ּתִ נּו, ְוַאּתֶ ּלָ דֹוׁש ׁשֶ ּבּוץ ַהּקָ ל ַהּקִ ר ֻיְגּדַ נּו ֲאׁשֶ יֹוֵסף ה' ַחְסּדֹו ִעּמָ

י  ּלִ ָמה ׁשֶ ֶנֶפׁש רּוַח ְנׁשָ יֵניֶכם ּבְ ם, ְוָאנִֹכי ֶאְהֶיה ִנְמֶנה ּבֵ ׁשָ ָנה ּבְ ָ דֹוׁש ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ּבּוץ ַהּקָ ַהּקִ

ם  ְגּתֶ ּתֹוֵקק ָאנִֹכי ָלַדַעת ִאם ִהּשַׂ ה ִמׁשְ ְוַעּתָ ה.  ָאֶרץ ֵהּמָ ּבָ ר  ים ֲאׁשֶ דֹוׁשִ ְזכּות ַהּקְ ּבִ ִמּפֹה, 

ן  ם ּכֵ ם ָהיּו ּגַ ׁשָ ר ּבְ ירֹות[ ְלאּוַמאן ִליִדיֵדנּו ָהַרב ַנְחָמן ֲאׁשֶ ַלייְך ]ְיׁשִ י ָאז ּגְ ַלְחּתִ ָ ּשׁ ַבי ׁשֶ ִמְכּתָ

ה ָאנִֹכי  ן ְמַצּפֶ יַע ְלֶיְדֶכם קֶֹדם ְנִסיַעְתֶכם. ּכֵ י ִאם ַיּגִ י לֹא ָיַדְעּתִ ִבים ְנחּוִצים, ּכִ ר ִמְכּתָ ֻמְסּגָ

ִמיֵעִני. ה, ַוה' ַהּטֹוב ַיׁשְ ּמָ ֵעת ֱהיֹוְתֶכם ׁשָ ִעּתֹו ַהְינּו ּבְ ָלתֹו ּבְ ּבָ ָלַדַעת ִמּקַ

ָבר ְוָדָבר,  ָכל ּדָ ֲעַמִים ּוָמָצאִתי ּבֹו טּוב ַטַעם ּבְ ְבֶכם ּפַ ְחיּו, ָקָראִתי ִמְכּתַ ּיִ ַני ׁשֶ ְוִהּנֵה ּבָ
רֹב ַרֲחָמיו  י. ה' ּבְ ּלִ ָכל ָהֵאיָבִרים ׁשֶ ִאיר ָהאט ִמיְך ֶדעְרְקִוויְקט ]ֶהֱחִייֶתם אֹוִתי[ ּבְ

ַהְיִדיָעה טֹוָבה  ּוִבְפָרט  ֶכם,  ֵמִאּתְ ׂשֹורֹות טֹובֹות  ּבְ ָכל ֵעת  ּבְ ל  ְלַקּבֵ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ָעֵלינּו  ָיחּוס 

ר ְמָצאֶתם  לֹום ֲאׁשֶ לֹום ּבֹוֲאֶכם ְלֵביְתֶכם ְלׁשָ ְ אּוַמאן, ּוִמּשׁ דֹוׁש ּבְ ָנה ַהּקָ ָ לֹום רֹאׁש ַהּשׁ ְ ִמּשׁ

ֶרְך ֶאֶרץ, ְוִתְהֶיה  ִמיד טֹוב ּתֹוָרה ִעם ּדֶ ם ּתָ ְזּכּו ְלַקּיֵ ּתִ ָהֵעֶסק ְלָנכֹון. ה' ַיְצִליַח ֶאְתֶכם ׁשֶ

ַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה  בֹוד ַהּנַ ל ּכְ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ָרִכים ַהּקְ ל ַהּדְ ּתֹוַרְתֶכם ֶקַבע, ְוֵתְלכּו ִעם ּכָ

ר  י זללה"ה. ְוָהִעּקָ בֹוד ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ה ָלנּו ִמּכְ ָ ר ְיֻרּשׁ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ֲאׁשֶ ֵזֶכר ַצּדִ

ר  ָכל ֶרַגע ֲאׁשֶ ֶזה ּתּוְכלּו ְלַהֲחיֹות ַעְצְמֶכם, ּבְ ֻקּדֹות טֹובֹות. ְוַגם ּבָ ָכל ַהּנְ ַחּיּו ַעְצְמֶכם ּבְ ּתְ ׁשֶ

י ּפֹה, ְוַעל ְיֵדי  ּלִ טֹוַבת ַהֲחָזָקה ׁשֶ ּבּוד ָאב, ְוַלֲעסֹק ּבְ ם ִמְצַות ּכִ ה ָלֶכם ִעְנָין ָחָדׁש ְלַקּיֵ ִנְתַהּוֶ
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ל ּפֹה ֵאיֶזה טֹוב, ִלְזכּוָתם  ַרְך ְלַסּגֵ ם ִיְתּבָ ֵ ה אֹוִתי ַהּשׁ ַזּכֶ ּמְ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ר ּבְ ֶזה ּתּוְכלּו ִלְבטַֹח ֲאׁשֶ

ר ֵאיְנֶכם ְיכֹוִלין  ַמח ְזֻבלּון ְוכּו'. ְוַהֻאְמָנם ֲאׁשֶ ם ַעל ֶזה ְיכֹוִלין ֵלאֹמר ׂשְ י ּגַ ן, ּכִ ם ּכֵ ב ּגַ ָחׁשֵ ּתֵ

ב. ְוַאל  ָחׁשֵ ֶרְך ֶיְדֶכם ַהּכֹל ִלְזכּוְתֶכם ּתֵ ְפֲעלּו ּדֶ ר ּתִ ל ְצָרֵכינּו, ֶאת ֲאׁשֶ יְסֶכם ּכָ יק ִמּכִ ְלַהְסּפִ

ׁש ָחִליָלה ׁשּום  י ֵאין ָאנִֹכי ְמַבּקֵ ֶזה, ּוִבְפָרט ּכִ ָבר ֶזה ְלַהֲחיֹות ַעְצְמֶכם ּבָ ֵעיֵניֶכם ּדָ ֵיַקל ּבְ

ם ֲעַדִין ֵיׁש ִלי ְלָנכֹון.  ֵ רּוְך ַהּשׁ ְמַעט ֶלֶחם ֶלֱאכֹל ּוָמקֹום ָלנּוַח. ּוֶבֶגד ִלְלּבֹשׁ ּבָ ִיְתרֹון, ַרק ּכִ

רֹב ַרֲחָמיו  ַרְך ּבְ י. ה' יֹוֵדַע ְלָבִבי, ְוהּוא ִיְתּבָ ְכִלית ָהֲאִמּתִ ִתי ְלַמַען ָעְסִקי ְלַהּתַ ר ְמַגּמָ ְוָהִעּקָ

ה  דֹוׁשָ י ּגֶֹדל ִיְקַרת ָהָאֶרץ ַהּקְ ִהְתנֹוֵצץ ּבִ ר ָזִכיִתי ׁשֶ ר ֲאׁשֶ ֶזה ַעד ְמֹאד. ְוָהִעּקָ ָבר ָעַזר ִלי ּבָ ּכְ

ב ּפֹה ֵיׁש  ֲאִני זֹוֶכה ֵליׁשֵ ֶזה. ְוָכל ַמה ׁשֶ ָכל ֶרַגע ָוֶרַגע ּבָ ה ַעְצִמי ּבְ ר ָאנִֹכי ְמַחּיֶ ַהּזֹאת, ֲאׁשֶ

ע  ר ִנְקּבָ ִני ה' ִלְמצֹא ּפֹה ִנְפָלאֹות ֲאׁשֶ ֲאִני רֹוֶאה ּפֹה ִזּכַ ֶ ִנים ַאֶחֶרת. ּוְבָכל ַמה ּשׁ ֶאְצִלי ּפָ

ַני  ן ֲאהּוַבי ּבָ י הּוא ַרק ְלָכל ַחד ְוכּו'. ּכֵ ָלל, ּכִ ה ּכְ ר ִמּזֶ ר ְלַדּבֵ ת ָהָאֶרץ. ְוִאי ֶאְפׁשָ ַ י ְקֻדּשׁ ִלּבִ ּבְ

ֶזה. דֹול ּכָ ַרְך ִעְנָין ּגָ ם ִיְתּבָ ֵ ִהְזִמין ָלֶכם ַהּשׁ ה ׁשֶ לּו ַחּיּות ִמּזֶ ַקּבְ ּתְ ם ׁשֶ ֵ ְחיּו, ְלַמַען ַהּשׁ ּיִ ׁשֶ

ָך ְלָפַני ַעל ּגֶֹדל ִטְרדֹוֶתיָך  ּלְ ב ֶהָעַבר קּוְבָלָנא ׁשֶ ְכּתָ ּמִ ְחֶיה ָרִאיִתי ּבַ ּיִ ִני ִמיְכל ׁשֶ ה ּבְ ַאּתָ
ָתָמא  ִמּסְ ר  ְוֶאְפׁשָ זֹאת  ּבָ יִתי  ִנּסִ ָאנִֹכי  ם  ּגַ י  ּכִ ֶזה,  ּבָ ַמְכאֹוֶביָך  י  ְוָיַדְעּתִ ְוִטְרָחְתָך. 

ַרק  ָעִמים,  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ְולֹא  ָעִמים  ּפְ י  ּתֵ ׁשְ ְולֹא  ַאַחת  ַעם  ּפַ ר לֹא  ֲאׁשֶ ַדע  ּתֵ ֲחִביִבי  ִני  ּבְ יֹוֵתר. 

יב  י זללה"ה. ְוֵהׁשִ בֹוד ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ֶזה ִלְפֵני ּכְ י קּוְבָלָנא ּכָ ְעּתִ עּור ִהּצַ ָעִמים ֵאין ׁשִ ּפְ

א ֵעיֶניָך  ּשָׂ ּתִ ר ׁשֶ ָך. ְוָהִעּקָ ַרְך רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ִעּמְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֶ ַעם ֵאיְנָך יֹוֵדַע ַמה ּשׁ ָכל ּפַ ִלי ּבְ

ר ְרצֹונֹות טֹוִבים,  ַנע, ְוָהִעּקַ ּמָ ל ּתִ ּתּוַכל ַלֲחטֹף ֵאיֶזה טֹוב ּבַ ָכל ִעְסְקָך, ְוָכל ַמה ׁשֶ רֹום ּבְ ַלּמָ

ְתָך ִיְהֶיה ְלַהּטֹוב  רֹום ְוָכל ְרצֹוְנָך ּוְמַגּמָ א ֵעיֶניָך ַלּמָ ּשָׂ אְסט ּתִ ֵעת ִהּלּוְכָך ַעל ַהּפָ ּוִבְפָרט ּבְ

ם ִיְהֶיה  ֵ ל סֹוף ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ָלל, ְוסֹוף ּכָ ה יֹוֵדַע ּכְ ָך ֵאין ַאּתָ ה ִעּמְ ר ַנֲעׂשֶ י, ְוֶאת ֲאׁשֶ ָהֲאִמּתִ

ָך ְוִהְנִני  ח ִמּמְ ּכַ ן, ְואּוַלי ִנׁשְ ם ּכֵ ה ּגַ ַעל ּפֶ י ּבְ ּנִ ַמְעּתָ זֹאת ִמּמֶ ָתָמא ׁשָ ְחֶיה ִמּסְ ּיִ ִני ׁשֶ ָנכֹון. ָנא ּבְ

ֶהם  ר ּבָ ים ֲאׁשֶ דֹוׁשִ ל ְסָפָריו ַהּקְ ל טּוב ֲאדֹוִני ְלָפֶניָך, ּכָ ר ּכָ ה ֲאׁשֶ יְרָך ַהּטֹוב, ּוִבְפָרט ַעּתָ ַמְזּכִ

ם ִאיׁש ֶאת  ם ְלַקּיֵ ֵ ְחיּו ַאִחים ְוֵרִעים, ְלַמַען ַהּשׁ ּיִ ַני ׁשֶ ְך. ּבָ ל ַמְרּגֹוַע ְלַנְפׁשְ ּתּוַכל ִלְמצֹא ּכָ

ְזּכּו  ּתִ ֶ ל ַמה ּשׁ ָהֵעֶסק, ֵהן ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצְמֶכם ִעם ּכָ קּו ֶזה ֶאת ֶזה ֵהן ּבְ ָאִחיו ַיֲעזֹרּו ּוְתַחּזְ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ְמָחה. ּוִבְזכּות ֶזה ַיְצִליֲחֶכם ַהּשׁ ׂשִ ִמיד ּבְ ָרדֹות, ְוִלְהיֹות ּתָ ל ַהּטְ ַלֲחטֹף ַהּטֹוב ִמּכָ

ְמחּו. ִמים, ְוִיְראּו ֵעיַני ְוִיׂשְ ל ַהּיָ ִמּיּות ְלטֹוב ָלֶכם ּכָ רּוָחִנּיּות ּוְבַגׁשְ ָכל ִעְסֵקיֶכם ּבְ ּבְ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ה ֲעָזרּונּו ַרֲחֵמי ַהּשׁ ְדָבִרים, ַעד ֵהּנָ ְחיּו ָמה אּוַכל ְלַהֲאִריְך ּבִ ּיִ ַני ׁשֶ ה ּבָ ְוֶיֶתר ִמּזֶ
ר  ה, ְוַכֲאׁשֶ ל טּוב ֶזה ִמּזֶ ִמיֵענּו ּכָ ָכל ֵעת ְלַהׁשְ נּו ּבְ ַרְך ִעּמָ ן יֹוִסיף ה' ֲחָסָדיו ִיְתּבָ ּכֵ

י  ֲאִריכּות, ּכִ ִבי ּבַ ָתָמא ֶאֱערְֹך ָלֶכם ִמְכּתָ ן ִמּסְ ב ַאַחר ּבֹוֲאֶכם ֵמאּוַמאן ּכֵ ם ִמְכּתָ ל ִמּכֶ ֲאַקּבֵ
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ִבי  ִמְכּתָ י ּבְ ַאְרּתִ ּבֵ ׁשֹוַתי ׁשֶ ּקָ ְבֵרי ּבַ ל ּדִ ׁשּוָבה ְנכֹוָנה ַעל ּכָ ם ִלי ּתְ ַתְבּתֶ ה ֲעַדִין לֹא ּכְ ְלֵעת ַעּתָ

ל  יֵבִני ַעל ּכָ ַבי ְוַלֲהׁשִ י ְוַאְזָהָרִתי ִלְקרֹא ֵהיֵטב ִמְכּתָ ׁשִ ת ְרֵאה. ְוֹגֶדל ְמֻבּקָ ָרׁשַ ם ִמן ּפָ ְלּתֶ ּבַ ּקִ ׁשֶ

ְוִנְמְסרּו  ם  ּלָ ּכֻ לּו  ִנְתַקּבְ ִאם  ָלַדַעת  ִלי  ָנחּוץ  ִבים,  ִמְכּתָ ה  ּמָ ּכַ ם  ׁשָ ָהָיה  ׁשֶ ּוִבְפָרט  ָרט.  ּפְ

ָבה ַאַחת ַוֲאִפּלּו  ל ׁשּום ּתֵ ּלֹא ָזִכיִתי ְלַקּבֵ ַני ׁשֶ ְלחּו ְלָכל ֶאָחד ְלָנכֹון. ְוִנְפֵלאִתי ְמֹאד ּבָ ְוִנׁשְ

ָיִאיר  ֵנרֹו  ַיֲעקֹב  ָהַרב  ְיִדיֵדנּו  ֱאָהִבים  ַהּנֶ ְיִדיַדי  ֵני  ְ ִמּשׁ ֶיְדֶכם  ַעל  לֹום  ׁשָ ִריַסת  ּפְ ׁשּום  לֹא 

ַעת  ֶזה, ְוֵיׁש ִלי ְקָצת ֲחִליׁשּות ַהּדַ ֲחׁשֹב ּבָ ִויִדיֵדנּו ָהַרב ְצִבי מ"ז. לֹא אּוַכל ָלַדַעת ַמה ּלַ

י ַיֲעקֹב  י, ּוִבְפָרט ְיִדיֵדינּו ַרּבִ ּנִ קּו ַאֲהָבָתם ִמּמֶ אי לֹא ִנּתְ ַוּדַ ר ּבְ ְטחֹוִני ַלה' ֲאׁשֶ ה. ַאְך ּבִ ִמּזֶ

י ָחקּוק ַאֲהָבָתם  ּוְבִלּבִ ַיְצִליחֹו ְלטֹוב,  ְך ְלטֹוָבִתי, ה'  ּכָ ל  ּכָ י  ּבִ ָזָכה  ר  ֲאׁשֶ ָיִאיר  ֵנרֹו  ש"ב 

ַאֲהָבה.  ּבְ ֲעבּוִרי  לֹוָמם  ׁשְ ִלְדרֹשׁ  ְחיּו  ּיִ ׁשֶ ַני  ּבָ ְיִדיַדי  ן  ּכֵ ְלטֹוָבָתם.  ֵעת  ָכל  ּבְ זֹוְכָרם  ְוִהְנִני 

לֹוָמם  ׁשְ יל  ַיְגּדִ ַוה'  ִכְפַלִים,  ּבְ ָלֶהם  יב  ָאׁשִ אי  ַוּדַ ּבְ ָבִרים  ּדְ ֵאיֶזה  ּבְ ֵמֶהם  ד  ּבֵ ֶאְתּכַ ר  ְוַכֲאׁשֶ

נּו ַאֲהָבתֹו  ִלּבֵ ים ה' ּבְ ה ָיׂשִ ַעת ַהּטֹוב. ְוָיֵתר ִמּזֶ ֵפרּוׁש ְלַמַען ּדַ ה ּבְ יֵבִני ִמּזֶ ָלַעד. ְוָנא ַלֲהׁשִ

לֹום. ים ְוֹאַמר ׁשָ ר ְוָהֱאֶמת. ּוָבֶזה ֲאַסּיֵ ׁשָ ֶדֶרְך ַהּיָ ה ֵליֵלְך ּבְ ר ִנְזּכֶ ִמים ֲאׁשֶ ל ַהּיָ ְוִיְרָאתֹו ּכָ

ַוה'  טּוב,  ָכל  ּבְ ְמָבְרָכם  ֶרַגע  ֶהְפֵסק  ִלי  ּבְ ם  ַנְפׁשָ ּבְ ְקׁשּוָרה  י  ַנְפׁשִ ר  ֲאׁשֶ אֹוַהְבֶכם  ֲאִביֶכם 

יַע ְלטֹוב. יֹוׁשִ

ִיְצָחק.

ית  ּבֵ י  ַאְנׁשֵ ּוְלָכל  ְחיּו  ּיִ ׁשֶ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ּוְלָכל  ְחיּו,  ּיִ ׁשֶ אֹוֲהֵבינּו  ְלָכל  לֹום  ׁשָ ִריַסת  ּפְ
י ָלֶהם  ַלְחּתִ ָ ּשׁ לֹום ׁשֶ ִריַסת ׁשָ ׁשּוָבָתם ַעל ּפְ ל ּתְ ר ֲאַקּבֵ נּו, ְוַכֲאׁשֶ ּלָ ְדָרׁש ׁשֶ ַהּמִ

לֹוָמם ְוַהְצָלָחָתם ָלַעד,  יל ׁשְ ַבי. ה' ַיְגּדִ ִמְכּתָ ָדם ּבְ ָתָמא אֹוִסיף ְלַכּבְ ן ִמּסְ ִבי ֶהָעָבר, ּכֵ ִמְכּתָ ּבְ

י ְלָנכֹון ְוָהָיה  ְלּתִ ִלי ֵנרֹו ָיִאיר ִקּבַ י ַנְפּתָ ֲעֶלה ַרּבִ יׁש ַהּנַ ׁשִ ל ְיִדיֵדנּו ַהּיָ ְתָקה[ ׁשֶ ִוויִטיל ]ַהּפִ ַהּקְ

ִלי ְלַנַחת.

ַעת ְלַהֲחיֹוִתי. ה ְלַמַען ּדַ ֹחֶרף ַהּזֶ ְחיּו ּבַ ּיִ ִנים ׁשֶ חּו ְלהֹוִדיֵעִני ֵהיָכן לֹוְמִדים ַהּבָ ּכְ ל ִיׁשְ ּבַ

ט

ָיֵמינּו  ְמֵהָרה ּבְ ֶנה ְוִתּכֹוֵנן ּבִ ּבָ ֵצא תרכ"ט ּפֹה ִעיר ַהּקֶֹדׁש ְצָפת ּתִ ם, אֹור ְליֹום ה' ַוּיֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ָאֵמן ֶסָלה.

ְפָלא  ַהּמֻ ִני  ָהַרּבָ י  ַנְפׁשִ ּכְ ַהֲחִביִבים  ַהְיָקִרים  ַני  ּבָ ֲאהּוַבי  בֹוד  ּכְ לֹום  ִלׁשְ ֶאְקָרא  ים  ַהַחּיִ ֵמֶאֶרץ 

ְחֶיה ְויֹוְצֵאי ֲחָלֵציֶהם  לֹום זּוָגתֹו ּתִ ְחֶיה, ִעם ׁשְ ּיִ ִוד ְצִבי ׁשֶ ְפַאְרּתֹו מֹוֵרנּו ָהַרב ּדָ ם ּתִ בֹוד ׁשֵ ּכְ
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ְחֶיה ְויֹוְצֵאי ֲחָלֵציֶהם  לֹום זּוָגתֹו ּתִ ְחֶיה ִעם ׁשְ ּיִ ְפָלא ָהַרב ְיִחיֵאל ִמיְכל ׁשֶ ִני ַהּמֻ ְחיּו, ְוָהַרּבָ ּיִ ׁשֶ

א  ֶזה ּוַבּבָ ִמי ּבָ ים ְלַזּכֹוָתם ְלרֹב טֹוב רּוָחִני ְוַגׁשְ ָרָכה ֵמֵאת ַחי ַהַחּיִ ם ַיַעְמדּו ַעל ַהּבְ ּלָ ְחיּו. ּכֻ ּיִ ׁשֶ

ן ְיִהי ָרצֹון. ְמחּו, ָאֵמן ּכֵ ָלֶנַצח. ְוִיְראּו ֵעיַני ְוִיׂשְ

ֲעַמִים, ֶאָחד ַעל ְיֵדי ְיִדיֵדנּו  ִבים ּפַ בּוַע זֹו ִמְכּתָ ל ׁשָ ר ָזִכיִתי ְלַקּבֵ ָכל ְלָבִבי ֲאׁשֶ אֹוֶדה ה' ּבְ
ְך 146.32  ַהּסַ ֵצרּוף  ּבְ ָהָרץ  ְיֵדי  ַעל  ַהּיֹום  ְוֶאָחד  יֹום ב',  ּבְ ָיִאיר  ֵנרֹו  ִוד  ּדָ ָהַרב 

ָנה  ָ ַהּשׁ ָהרֹאׁש  לֹום  ְ ּוִמּשׁ אּוַמאן  ּבְ נּו  ּלָ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ְנָין  ַהּבִ לֹום  ְ ִמּשׁ ְבׂשֹוָרָתם  ּבִ ֶסף,  ּכֶ ל  רּוּבַ

ן יֹוִסיף ה'  י. ּכֵ ִקְרּבִ י ּבְ ִחי רּוַח ַנְפׁשִ לֹום, ַוּתְ לֹום ְנִסיָעָתם ּובֹוָאם ְלֵביָתם ְלׁשָ ְ דֹוׁש, ּוִמּשׁ ַהּקָ

י  ְלּתִ ֹאד ִקּבַ ְמָחִתי. ּוַמה ּמְ ִמים, ְוָהְיָתה זֹאת ׂשִ ל ַהּיָ ֹמַע ֵמֶהם ְיׁשּוָעָתם ְוטֹוָבָתם ּכָ נּו ִלׁשְ ְלַזּכֵ

ן  ְחיּו. ּכֵ ּיִ ל אֹוֲהֵבינּו ׁשֶ ְדָרׁש ּוְבֵביָתם ִעם ּכָ ֵבית ַהּמִ ֶהם ּבְ ּלָ ְמַחת יֹום טֹוב ׁשֶ ֲענּוג ִמּשִׂ רֹב ּתַ

ָרָכה, ְוִיְהֶיה  יָתם ָלַעד ּוְברֹב ּבְ לֹום ּבֵ ל ׁשְ ֵחן ָוֶחֶסד ְוֻיְגּדַ ִמיד ּבְ ָחְנָנם ּתָ ּיְ רּוׂשֹות ַלה', ׁשֶ י ּפְ ּפַ ּכַ

ן ְיִהי ָרצֹון. ְצִחי ָאֵמן ּכֵ ְכִלית ַהּנִ ּבּוִרים ְלַהּתַ ֹמַע ּדִ ית ַוַעד ַלֲחָכִמים ִלׁשְ יָתם ּבֵ ּבֵ

הֹוִסיף ַעד ּבֹוא  ה ֵאין ִלי ַמה ּלְ ת ֶלְך. ְוַעּתָ ָרׁשַ בּוַע ּפָ ׁשָ ֲאִריכּות ּבְ י ָלֶכם ּבַ ַתְבּתִ ְוִהּנֵה ּכָ
ם  ֵמִאּתָ ִלי  ָלח  ִנׁשְ ְהֶיה  ּיִ ַמה  ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ִאם  ֶאְרֶאה  ְוַגם  כֹוָנה,  ַהּנְ ׁשּוָבָתם  ּתְ

ֶנֱהֵניִתי  ּוְמֹאד  "ל.  ַהּנַ ִבים  ִמְכּתָ ֵני  ְ ַהּשׁ ּבְ ִלי  ַמְבִטיִחים  ה  ֵהּמָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָהִראׁשֹוָנה,  ָלָחה  ַהׁשְ

דֹול. ְוֵאין ִלי עֹוד  י עֹל ּגָ ּנִ י ִמּמֶ ַטְרּתִ ֶזה ּפָ י ּבָ י. ּכִ ּלִ ִבים ׁשֶ ְכּתָ ל ַהּמִ ם ּכָ ְלּתֶ ּבַ ּקִ ם ִלי ׁשֶ ַתְבּתֶ ּכְ ׁשֶ

ב  ל ִמְכּתָ ּכָ ְוַעל  ָוָאָנה,  י ָהַלְך ָאֶנה  ִלּבִ ר  ְלָבִבי, ֲאׁשֶ יֹוֵדַע  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ ֲעׂשֹות,  ּלַ ַמה 

ִבים. ַאְך ָהָיה  ְכּתָ ל ַהּמִ ְקְראּו ּכָ ּתִ י ָלֶכם ׁשֶ ַתְבּתִ ת ֶזה ּכָ ה ְסֵפקֹות. ּוְלִסּבַ ּמָ ב ָהָיה ִלי ּכַ ּוִמְכּתָ

ֻמְכָרח  ָהִייִתי  ׁשֶ ַהְתָחָלה  ּבַ ְפָרט  ּבִ ִבי  ִמְכּתָ ּבְ ַאַחת  ַעם  ּפַ ָלבֹוא  ָאנִֹכי  ְכָרח  ּמֻ ׁשֶ ִלי  ִנְדֶמה 

ִדּבּוִרים  ם ּבְ י ּגַ י. ַוֲאַגב ֶזה ִנְכַנְסּתִ ּנִ ׁשּו ִמּמֶ ּקְ ר ּבִ ֲאׁשֶ לֹום ּכַ לֹום ּבֹוִאי ְלֹפה ְלׁשָ ְ ְלהֹוִדיָעם ִמּשׁ

ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ָלָתם  ַקּבָ לֹום  ׁשְ ּבִ ָלַדַעת  י  ַקְדּתִ ׁשָ ָלזֹאת  ּפֹה,  יָבִתי  ְיׁשִ ַהְחָזַקת  ְלטֹוַבת 

ִלי  ם  הֹוַדְעּתֶ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ֶזה  ּבָ י  ַנְפׁשִ ֶאת  ֶהֱחִייֶתם  ה  ַעּתָ חֹוָבִתי.  ְיֵדי  ָצאִתי  ּיָ ׁשֶ ַעת  ּדַ ְלַמַען 

ַבע,  י ַהּטֶ חֹון ַעל ּפִ ּטָ ר ֵאין ִלי ְלַהֲעלֹות ׁשּום ּבִ ִבים. ְויֹוֵדַע ָאנִֹכי ֲאׁשֶ ְכּתָ ל ַהּמִ לּו ּכָ ְתַקּבְ ּנִ ׁשֶ

ה.  ִרּיָ ל ּבְ יַח ַעל ּכָ ּגִ ַרְך ַמׁשְ ר הּוא ִיְתּבָ ַרְך. ֲאׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַחת ַהּשׁ ּגָ ִליְך ַעְצִמי ַעל ַהׁשְ ַרק ְלַהׁשְ

ה ַהּזֹאת ִעם זּוָגִתי  דֹוׁשָ ָאֶרץ ַהּקְ י ּבָ ל ְיֵמי ַחּיַ ֶרַוח ּכָ ן ּבְ ם ּכֵ ַרְך ָיִזין אֹוִתי ּגַ ַרֲחָמיו ִיְתּבָ ן ּבְ ּכֵ

ְלֵתי  קֹד ַעל ּדַ י ִלׁשְ ַכּפִ י ּבְ י ַנְפׁשִ ְמּתִ ַרְך ׂשַ ִנים טֹובֹות. ּוְבֶעְזָרתֹו ִיְתּבָ ְחֶיה ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ ּתִ

ָכל  ה ָחִביב ָעַלי ּבְ דֹוׁשָ ּמּוִדים. ְוִיְקַרת ָהָאֶרץ ַהּקְ י ַהְתָמָדה ְלָכל ַהּלִ ִלּבִ ַלח ּבְ ַהּתֹוָרה, ַוה' ׁשָ

יק  בֹוד ָהֲאִר"י ֵזֶכר ַצּדִ ל ּכְ דֹוׁש ׁשֶ ָכל ֵעת ֱהיֹוִתי ַעל ִצּיּון ַהּקָ ֵאת, ּוִבְפָרט ּבְ ֶיֶתר ׂשְ ֵעת ּבְ

י  ְך ָעַלי ַחּיּות ָחָדׁש ִנְפָלא. ְוַהּכֹל ַעל ּפִ ים, ִנְמׁשָ ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ְועֹוד ַעל ְמקֹומֹות ְקדֹוׁשִ
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תשיט

ְלנּו  ּבַ ּקִ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ׁשֶ ַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה ֵזֶכר ַצּדִ דֹוׁשֹות ַהּנֹוְבִעים ֵמַהּנַ ָרֵכינּו ַהּקְ ּדְ

ה ְוָלֶנַצח  י ֵמַעּתָ י זללה"ה ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו. ְיִהי ה' ִעּמִ בֹוד ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ַעל ְיֵדי ּכְ

ים ַחּיּוִתי  ַחּיִ ְצִחי ּבַ ְכִלית ַהּנִ ה ָלבֹוא ַלּתַ ה ְוָטֳהָרה, ֲעֵדי ֶאְזּכֶ ָ ָכל יֹום ְקֻדּשׁ ה ְלהֹוִסיף ּבְ ֶאְזּכֶ ׁשֶ

ֵחִני  ּמְ ה, ִויׂשַ ִני ה', ַהּטֹוב ַהּזֶ ן ְיָחּנֵ ה. ּכֵ י ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ְלָתה ַנְפׁשִ ר ָלֶזה ּכָ ְמֵהָרה, ֲאׁשֶ

ן ְיִהי ָרצֹון. ה ְוָלֶנַצח ָאֵמן ּכֵ ִתי ַהּטֹוָבה ֵמַעּתָ ְנֻקּדָ ּבִ

ָכל טֹוָבה  ָכל יֹום ּוְמָבֵרְך ֶאְתֶכם ּבְ ַעְדֶכם ּבְ יר ּבַ ְעּתִ ְבֵרי ֲאִביֶכם ַהּמַ לֹום. ּדִ ם ְוֹאַמר ׁשָ ּוָבֶזה ֲאַסּיֵ

ֵני  ל ַאֵחינּו ּבְ ׂשֹורֹות טֹובֹות ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ִמיֲעֶכם ּבְ ם ּוְלַהׁשְ ֹמַע ִמּכֶ ה ִלׁשְ ִמי ּוְמַצּפֶ רּוָחִני ְוַגׁשְ

ִמים. ל ַהּיָ ָרֵאל ְלטֹוב ָלנּו ּכָ ִיׂשְ

ֶרְסֶלב. ִיְצָחק ִמּבְ

ֶהם  ּלָ ׁשֶ ִנים  ַהּבָ ֵהִביאּו  ר  ֲאׁשֶ ר,  ּשֵׂ ְלִהְתּבַ ָזִכיִתי  ר  ֵמֲאׁשֶ ֲענּוג  ּתַ רֹב  י  ְלּתִ ִקּבַ ֹאד  ּמְ ּוַמה 
ן  ַרְך ַעל ֶזה. ּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ י ּתֹוָדה ְוהֹוָדָיה ְלַהּשׁ ָנה, ְוָנַתּתִ ָ ְחיּו ְלאּוַמאן ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ּיִ ׁשֶ

יֶהם ִלְהיֹות ּתֹוְך  ל ְיֵמי ַחּיֵ ר, ְוִיְזּכּו ּכָ ׁשָ ֶרְך ַהּיָ ּדֶ ה ּבַ ק ה' ֶאת ְלָבָבם ַהּטֹוב ֵליֵלְך ֵמַעּתָ ְיַחּזֵ

ן ְיִהי ָרצֹון. ִנים טֹובֹות ָאֵמן ּכֵ נּו ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ ּלָ ּבּוץ ׁשֶ ַהּקִ

ִתי  ְחֶיה, ּוְלֶנְכּדָ ייְנִדיל ּתִ ר ׁשֵ ֶלת ָמַרת ֶאְסּתֵ נּוָעה ַהְמֻהּלֶ ִתי ַהּצְ ּלָ לֹום ּכַ ְוִהְנִני ּדֹוֵרׁש ׁשְ
ַנְחָמן  ַמר  ּכְ ְחָמד ֶהָחִסיד  ַהּנֶ ָקר  ַהּיָ י  ּוְלֶנְכּדִ ְחֶיה,  ּתִ ה ָמַרת ָהאִדיל  ּלָ ַהּכַ ַהְיָקָרה 

ְכָנא ִיְחֶיה. הֹוֶמה  ַמר ׁשַ ִניק ּכְ י ַהּיָ ְחֶיה, ּוְלֶנְכּדִ ְתָיה ּתִ יָמה ָמַרת ּבַ ִתי ַהַחּכִ ְחֶיה, ּוְלֶנְכּדָ ּיִ ׁשֶ

יָעּה  ּיֹוׁשִ ְקָוִתי ַלה' ׁשֶ ָכל ֵעת, ּתִ ל ֲעבּוָרּה ּבְ ּלֵ ְחֶיה, ְוָאנִֹכי ִמְתּפַ ִתי ּתִ ּלָ ל ּכַ חּוׁש ׁשֶ י ַעל ַהּמֵ ִלּבִ

ה, ְוַאל  חֹוָרה ִמּזֶ יְך ָעֶליָה ׁשּום ָמָרה ׁשְ ְמׁשִ ל ּתַ ם ּבַ ֵ ְמֵהָרה ִלְרפּוָאָתּה ַהּטֹוב. ּוְלַמַען ַהּשׁ

ֹמר  ִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ַחְסּדֹו  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ה'  ִליׁשּוַעת  ְלַצּפֹות  ַרק  ת,  ְחּבֹשֶׁ ּתַ ְרפּוָאה  ׁשּום  ּבְ ֲעסֹק  ּתַ

ְמֵהָרה  ר  ּשֵׂ ְלִהְתּבַ ה  ְוֶאְזּכֶ ֵלָמה,  ׁשְ ְרפּוָאה  ְמֵהָרה  ָאה  ְוִיְרּפָ ַמֲחָלה  ל  ִמּכָ אֹוָתּה 

ִמיׁשּוָעָתּה ַהּטֹוָבה.

ַמר  ְחָמד ֶהָחִסיד ּכְ ָקר ַהּנֶ י ַהּיָ ְחֶיה, ּוְלֶנְכּדִ ָלה ָרֵחל ּתִ נּוָעה ַהְמֻהּלָ ִתי ַהּצְ לֹום ְלַכּלָ ִריַסת ׁשָ ּפְ

ָלֶהם,  ְלטֹוב  ֵעת  ָכל  ּבְ יָרם  ַמְזּכִ ִהְנִני  ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ ִלי  ַנְפּתָ ַמר  ּכְ ָקר  ַהּיָ י  ּוְלֶנְכּדִ ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ ַאֲהרֹן 
יֵענּו. נּו ְויֹוׁשִ ל טּוב ְיִהי ה' ִעּמָ ם ּכָ ֹמַע ִמּכֶ ה ָאנִֹכי ִלׁשְ ּוְמַצּפֶ

ֶקְך  ַהּלֶ ֶאת  ְלנּו  ִקּבַ ּוְבַאֲהָבה.  יִדידּות  ּבִ ְמֹאד  ֶכם  ּלְ ּכֻ לֹום  ׁשְ ּבִ ת  דֹוֶרׁשֶ ִתְחֶיה  זּוָגִתי 
ָלֶכם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָלֶכם  ְמַאֲחִלים  ָאנּו  ְלַנַחת.  ָלנּו  ְוָהָיה  ִוד  ּדָ ר'  ְיֵדי  ַעל  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ

יָרה  ְעּתִ ֶכם ַהּמַ ְבֵרי ִאּמְ ל טּוב ּדִ ם ּכָ ֹמַע ִמּכֶ ה ִלׁשְ ֵמִחים. ִנְזּכֶ ִמיד ָמתֹוק ְוטֹוב ּוְלָבבֹות ׂשְ ּתָ
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ָמַרת  ה  ּלָ ַהּכַ ִתי  ֶנְכּדָ ּוֵאי  ִנּשׂ ְמַחת  ִמּשִׂ ֶלעִקיְך טֹוב  ְמֵהָרה  ל  ְלַקּבֵ ה  ְוִנְזּכֶ ֲעבּוְרֶכם.  ָתִמיד 

ְחֶיה. ָהאִדיל ּתִ

ֶטהִריְנַהאְרץ. ת ִיְצָחק ׁשְ ִריׁש ֵאׁשֶ אּבְ ְבֵרי ּדָ ּדִ

ַמר  ְחָמד ּכְ ָקר ַהּנֶ י ַהּיָ ְפָלג ָהַרב ַיֲעקֹב ִמיְכל ֵנרֹו ָיִאיר, ּוְלֶנְכּדִ לֹום ַלֲחָתִני ַהּמֻ ִריַסת ׁשָ ּפְ
ִוד ְצִבי  ַמר ּדָ ָקר ּכְ י ַהּיָ ְחֶיה, ּוְלֶנְכּדִ ה ּתִ ִתי ַהְיָקָרה ָמַרת ַחּנָ ְחֶיה, ּוְלֶנְכּדָ ּיִ ַחְייְקל ׁשֶ

ר ִאם ִיְרֶצה  ר ִהְבִטיַחִני ֲאׁשֶ ָבה ַאַחת, ֲאׁשֶ ּנּו ׁשּום ּתֵ י ִמּמֶ ְלּתִ ר לֹא ִקּבַ ְחֶיה. ִנְפֵלאִתי ֲאׁשֶ ּיִ ׁשֶ

לֹום  ׁשָ ִריַסת  ּפְ ֲאִפּלּו  י  ְלּתִ ִקּבַ לֹא  ְלַבּסֹוף  ֲאִריכּות,  ּבַ ִלי  ִיְכּתֹב  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ַאַחר  ם  ֵ ַהּשׁ

ְחיּו.  ּיִ ָכל יֹום ְלטֹוב לֹו ּוְלָכל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ירֹו ּבְ ְכּתֹב לֹו. ִהְנִני ַמְזּכִ ן ֵאין ִלי ַמה ּלִ ּנּו. ּכֵ ִמּמֶ

ְמָחִתי. ל טּוב ְוָהְיָתה זֹאת ׂשִ ִמיֵענּו ֵמֶהם ּכָ ַוה' ַיׁשְ

ְחֶיה  ּיִ ְחיּו ּוִבְפָרט ִליִדיֵדנּו ָהַאְבֵרְך ָהַרב ַיֲעקֹב ׁשֶ ּיִ ֵכַני ַהְיָקִרים ׁשֶ לֹום ְלָכל ׁשְ ִריַסת ׁשָ ּפְ
ֵאין ִלי ׁשּום קֹול ִמיִדיֵדנּו  לֹום, ַמה ּזֹאת ׁשֶ ְחיּו ַרב ׁשָ ּיִ לֹוֵמנּו ׁשֶ י ׁשְ ּוְלָכל ַאְנׁשֵ

ים  ה ַחּיִ נֹוַח ָהַרב ֹמשֶׁ לֹום ְיִדיֵדנּו ָהַרב ָמאִטיל ֶנֶכד ַהּמָ ְ י ִהיְרׁש ֵליּב, ָנא ְלהֹוִדיֵעִני ִמּשׁ ַרּבִ

ָכל ֵעת ְלטֹוב ָלֶהם. ִאם  יָרם ּבְ ַעת, ָאנִֹכי ַמְזּכִ ם ְלַמַען ּדַ ה ִעּמָ ֲעׂשֶ ְחֶיה ַמה ּנַ ַז"ל ַוֲאחֹותֹו ּתִ

יֵעם ְלטֹוב. י ַוה' יֹוׁשִ ַחּיּו ֶאת ַנְפׁשִ ּנּוי ְלטֹוָבה ּתְ ֵיׁש ָלֶהם ׁשִ

ל ֲעבּוִרי  ֵטיין, ִאם ִיְרֶצה ְלַקּבֵ ים ְקַרִסיְנׁשְ י ַחּיִ ְדְרׁשּו ִמיִדיֵדנּו ַרּבִ ְחיּו ִאם ּתִ ּיִ ַני ׁשֶ ְיִדיַדי ּבָ
ן  ּמַ ר פּוְנט ׁשֻ ֵעֶרְך ֶעׂשֶ ְראּו ַלֲעׂשֹות ֲעבּוִרי ּבְ ַסח, ּתִ ז ּפֶ ן ַאּוָ ּמַ ְקבּוק[ ׁשֻ ַא ְפַלאׁש ]ּבַ

ַסח  ל ּפֶ ֶמן ַזִית ׁשֶ ְמָצא, ַוֲאִפּלּו ׁשֶ ּנִ ָבר ָיָקר ּפֹה ְוֵאינֹו ּבַ י ֶזה הּוא ּדָ לַֹח ִלי ַעל ָידֹו, ּכִ ַסח ְוִלׁשְ ּפֶ

דֹול, ִליֶמיֶניס  זֹול ּגָ ָראֹות ּבְ ל טּוב ּוַפְרּפְ ָכאן ּכָ ם ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ה ֵיׁש ּבָ יג; ְוָיֵתר ִמּזֶ ה ְלַהּשִׂ ָקׁשֶ

ַעד  ע ּבְ ים ַאְרּבָ דֹוִלים ָוֵחִצי, ּוְקַטּנִ ֵני ּגְ ַעד ׁשְ דֹוִלים ּבְ ִים ּגְ ּתַ ּוַמַראְנִצין ]ִלימֹוִנים ְוַתּפּוִזים[ ׁשְ

דֹוָלה;  ּגְ ַאקֹו  אז"ה  רויט  ר"ג  דֹול  ּגָ פּוְנט  ל  ּכָ ק"ב  ס"ס  ְבָחר  ֵמַהּמֻ ַזִית  ֶמן  ׁשֶ ֶזה,  ַסְך 

נּו נַֹעם  ִלּבֵ ְכַנס ּבְ ּנִ ֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו ׁשֶ ר ָסָרה ָחִליָלה. ַאׁשְ ַיד ָהָאָדם ְלַדּבֵ ִחיָרה ּבְ ְוַהּבְ

ן ְיִהי ָרצֹון. ה ְוַעד עֹוָלם ָאֵמן ּכֵ נּו ֵמַעּתָ ת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת, ְיִהי ה' ִעּמָ ַ ְקֻדּשׁ

יעּו  ּגִ ּיַ ׁשֶ ְלַהְנטֹוָתם  יֵמם  ְוַתְחּתִ אֹוָתם,  ְקְראּו  ּתִ ְלַאֶדעס  ּפֹה  ָהְרצּוִפים  ִבים  ְכּתָ ַהּמִ
ל ְזכּוָתם ַעל ָיִדי ְלטֹוב ָלֶהם. ֻגְלּגַ ּיְ ִני ה' ׁשֶ ַטח. אּוַלי ְיָחּנֵ ְלָיָדם ּבֶ

"ל. ֲאִביֶכם ַהּנַ
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<חודש>

תשכא

י

ֶנה ְוִתּכֹוֵנן  ּבָ ת קֶֹדׁש ַצו תרכ"ט, ִעיר ַהּקֶֹדׁש ְצַפת ּתִ ּבַ ַרְך, יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ִיְתּבָ ם  ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ָיֵמינּו ָאֵמן ֶסָלה. ְמֵהָרה ּבְ ּבִ

ְפָלג  ִני ַהּמֻ י. ֲהלֹוא הּוא ָהַרּבָ ַנְפׁשִ ַני ַהְיָקִרים ַהֲחִביִבים ָעַלי ּכְ לֹום ּבָ י ֶאְקָרא ִלׁשְ ירֹות ִלּבִ ִמּקִ

ְפָלג ָהַרב  ִני ַהּמֻ ְחיּו, ולה"ה ָהַרּבָ ּיִ לֹום זּוָגתֹו ְויֹוְצֵאי ֲחָלֵציֶהם ׁשֶ ְחֶיה ִעם ׁשְ ּיִ ִוד ְצִבי ׁשֶ ָהַרב ּדָ

ַרְך  ִיְתּבָ ים  ְרכּו ֵמַחי ַהַחּיִ ִיְתּבָ ם  ּלָ ּכֻ ְחיּו,  ּיִ ׁשֶ ְויֹוְצֵאי ֲחָלֵציֶהם  לֹום זּוָגתֹו  ְחֶיה ִעם ׁשְ ּיִ ׁשֶ ִמיְכל 
ָמחּו,  ְוִיׂשְ ְוִיְראּו ֵעיַני  ְוָלֶנַצח  ה  ִמים, ֵמַעּתָ ַהּיָ ל  ּכָ ִמי ְלטֹוב ָלֶהם  ְוַגׁשְ ָכל טּוב רּוָחִני  ּבְ ְלָחְנָנם 

ן ְיִהי ָרצֹון. ָאֵמן ּכֵ

ׁשּוָבָתם  י ּתְ ְגּתִ ר ֲעַדִין לֹא ִהּשַׂ ה ׁשּום ֲחָדׁשֹות ָלֶהם, ַלֲאׁשֶ ר ֵאין ִלי ַעּתָ ַהֻאְמָנם ֲאׁשֶ
אִתי  לּו ֵעיַני ָלֶזה, ַאְך ּבָ ר ּכָ מֹות ֲאׁשֶ ת ׁשְ ָפָרׁשַ ֲאִריכּות ּבְ ַבי ּבַ ַהּטֹוָבה ַעל ִמְכּתָ

יֵנינּו. ּוְבֵצרּוף ָלֶזה  ּבּור ּבֵ ָכל ֹחֶדׁש ִיְהֶיה ִנְמָצא ַהּדִ ר ּבְ י ָלֶהם ֲאׁשֶ ַתְבּתִ ר ּכָ ָבַרי ֲאׁשֶ ק ּדְ ְלַחּזֵ

ר ּבֹו  ה מֹו"ג ֵנרֹו ָיִאיר, ֲאׁשֶ ב ָהָרצּוף ּפֹה ִליִדיֵדנּו ָהַרב ֹמשֶׁ ְכּתָ לַֹח ַהּמִ ר ָנחּוץ ִלי ִלׁשְ ֲאׁשֶ

י  ֹאד ֶהֱחיּו ֶאת ַנְפׁשִ יסֹו ֵנרֹו ָיִאיר. ּוַמה ּמְ ׁשּוָבה ֵמִעיר ַהּקֶֹדׁש ְטֶבְרָיא ִמּגִ ָרצּוף ֵאָליו ַהּתְ

ׁש ֶהֱחיּו אֹוִתי ַעד  "ל, ַמּמָ ה ַהּנַ ל ָהַרב ֹמשֶׁ בֹו ׁשֶ לֹום ֵאַלי ַעל ִמְכּתָ ְפִריַסת ׁשָ אּו ּבִ ר ּבָ ֲאׁשֶ

ב ַהּקֹוֵדם. ְכּתָ ְבֵרי ַנַחת ִמּמִ י ָמָצאִתי ּבֹו יֹוֵתר ּדִ ִלְמֹאד, ּכִ

י ּתּוְכלּו ָלַדַעת  ּנִ י לֹא ַיֲעָזְבֶכם, ּוִמּמֶ ה' ּכִ צּו ְלַבְבֶכם, ּוִבְטחּו ּבַ ַני ֲחִביִבים, ִחְזקּו ְוַאּמְ ּבָ
ֶזה,  ים ּכָ ֶטף ַמִים ַרּבִ ה אֹוִתי ִמּתֹוְך ׁשֶ ר ִזּכָ ּגֶֹדל ַחְסֵדי ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו ַהּנֹוָרִאים, ֲאׁשֶ

יֹו ְוכּו'  ים ּדְ ּמִ ל ַהּיַ ר, ִאּלּו ּכָ ה. ָמה ֹאַמר ָמה ֲאַדּבֵ ָלבֹוא ֲהלֹם ִלְדרְֹך ַעל ַאְדַמת ַהּקֶֹדׁש ַהּזֶ

ֵאַלי  ִנּתֹוֵסף  ֵעת  ָכל  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ּוְבֶעְזָרתֹו  ַהּזֹאת,  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהָאֶרץ  ִיְקַרת  ּגֶֹדל  ֵער  ְלׁשַ ֵאין 

ה זֹאת קֹוֵרא ַהּדֹורֹות  ַעל ְוָעׂשָ ְגמּולֹוִהי ָעַלי. ִמי ּפָ ל ּתַ יב ַלה' ּכָ ֲחִביַבת ָהָאֶרץ. ָמה ָאׁשִ

כַֹח ּוְזכּות  י ָזִכיִתי ָלֶזה, ַרק ּבְ כִֹחי ּוַמֲעׂשַ י לֹא ּבְ דֹוׁש. ּכִ ִצּלֹו ַהּקָ ר ָאנּו חֹוִסים ּבְ ֵמרֹאׁש, ֲאׁשֶ

יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ְזכּותֹו  ַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה ֵזֶכר ַצּדִ יק ְיסֹוד עֹוָלם ַהּנַ דֹול ַצּדִ ל ַהּגָ ֵאׁשֶ

ר  י זללה"ה ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ֲאׁשֶ בֹוד ֲאדֹוִני ָאִבי ּומֹוִרי ְוַרּבִ דֹוׁש ּכְ ָיֵגן ָעֵלינּו, ְוַתְלִמידֹו ַהּקָ

דֹוׁשֹות  ַהּקְ ָהֵעצֹות  ל  ּכָ ִעם  ְוֵליֵלְך  ּלֹו,  ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָרִכים  ַלּדְ ִלְנטֹות  י  ִלּבִ ּבְ ִהְכִניס  הּוא 

כָֹחם  ר ּבְ ִנים, ַעד ֲאׁשֶ ְך ׁשָ ל ּכָ ָהָרצֹון ּכָ ק ּבְ ֶעְזִרי ְלִהְתַחּזֵ ּנּו ַז"ל. זֹאת ָהָיה ּבְ ַהּנֹוְבִעים ִמּמֶ

י  י ְבַכּפִ י ַנְפׁשִ ְמּתִ ר ָזִכיִתי ְלהֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל, ְוׂשַ ַרְך ֲאׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ דֹול ִרֵחם ָעַלי ַהּשׁ ַהּגָ

ַרֵחם ה'  ּיְ דֹול, ׁשֶ ן ַיֲעֹמד ִלי ְזכּוָתם ַהּגָ ה ַהּזֹאת. ּכֵ דֹוׁשָ ַרְך ָלָאֶרץ ַהּקְ ֶעְזָרתֹו ִיְתּבָ ּוָבאִתי ּבְ

ֶנה  ּבָ ּתִ ַלִים  ְירּוׁשָ ַהּקֶֹדׁש  ְלִעיר  י ִתְחֶיה  ּתִ ִאׁשְ ַהּזֹאת ַלֲעלֹות ִעם  ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ה  ֶאְזּכֶ ר  ָעַלי ֲאׁשֶ
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דֹוׁש  בּועֹות ַהּקָ ָ ם ֵמָהעֹוֵלי ְרָגִלים ַעל ַחג ַהּשׁ ָיֵמינּו ָאֵמן ֶסָלה, ִלְהיֹות ׁשָ ְמֵהָרה ּבְ ְוִתּכֹוֵנן ּבִ

י  ּנִ ֲעַדִין ֶנְעָלם ִמּמֶ ם ׁשֶ בֹות, ֲהּגַ ֲחׁשָ ֵאּלּו ַהּמַ ל ַרְעיֹוַני ַרק ּבְ ה ּכָ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ְלֵעת ַעּתָ ַהּבָ

ְטחֹוִני  ּבִ ֶזה  ל  ּכָ ִעם  ַפְרָנָסִתי,  ּבְ דֹול  ּגָ ּדַֹחק  ִלי  ֵיׁש  ה  ַעּתָ ְלֵעת  ר  ַלֲאׁשֶ ֹאֶפן,  ּוְבֵאיֶזה  ֵאיְך 

ה  ִפּלָ ה ֵאין ִלי ׁשּום ֵעָצה ָלֶזה ַרק ּתְ ה. ְוַעּתָ ם ַהֶחֶסד ַהּזֶ י ּגַ ַמר ְוִיְגֹמר ִעּמִ ר ּגָ ֶחֶסד ה' ֲאׁשֶ ּבְ

ִני ְוִיְגְמֵלִני ה'  ָהָרצֹון, ִאיְך ִוויל ֶזעֶהר ]ֲאִני רֹוֶצה ְמֹאד[, ְיָחּנֵ ר ִלְהיֹות ָחָזק ּבְ ְוַתֲחנּוִנים. ְוָהִעּקָ

ָרם ַהּטֹוב  ה ְמֵהָרה ְלַבּשְׂ ָמַלִני, ְוֶאְזּכֶ ר ַעד ּכֹה ַהּטֹוב ּגְ ֲאׁשֶ מֹוֲעדֹו ּוִבְזַמּנֹו, ּכַ ה ּבְ ַהֶחֶסד ַהּזֶ

ן ְיִהי ָרצֹון. ה ָאֵמן ּכֵ ִמּזֶ

לֹוֵמנּו ְועֹוד  י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ ֵביִתי ַיַחד ּכָ ַמְחנּו ּבְ ְמָחה. ׂשָ ׂשִ ה ָלֵאל ָעְברּו ְיֵמי ַהּפּוִרים ּבְ ּוְתִהּלָ
ְחיּו, ָמה אּוַכל  ּיִ ַני ׁשֶ ים. ּבָ ָרה ֲאָנׁשִ ה ִמְנַין ֲעׂשָ ֻעּדָ ים, ְוָהָיה ַעל ַהּסְ ְקָצת ֲאָנׁשִ

י,  ּלִ ִית ׁשֶ ת ַהּבַ ִעְנַין ְקִנּיַ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ י ַהּשׁ ַמל ִעּמִ ר ּגָ ְפָלא ֲאׁשֶ ֵער ָלֶכם ּגֶֹדל ַהֶחֶסד ַהּנִ ְלׁשַ

נּו.  ּלָ ר ִמּטּוב ָהאֹוָצרֹות ׁשֶ ַרְך ֵיׁש ָלנּו ְמקֹום ֶמְרָחב טֹוב ְלִהְתַוֵעד ְלַדּבֵ ֶעְזָרתֹו ִיְתּבָ ר ּבְ ֲאׁשֶ

י.  ּלִ ִעְנַין ִהְצָטְרכּות ַהֶהְכֵרִחּיּות ׁשֶ ֲחקּות ּבְ ה ֻמְכָרח ָאנִֹכי ִלְסּבֹל ּדַ ר ְלֵעת ַעּתָ ְוַהֻאְמָנם ֲאׁשֶ

ים, ְוַהּכֹל  ִלים ֲחָדׁשִ ים ּוָבִאים ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ּוְצִריִכין ְלָכל ַהּכֵ ְמׁשִ ַסח ְמַמׁשְ ר ְיֵמי ַהּפֶ ַוֲאׁשֶ

ְבִעים ָקִפיֶקעס  ן ׁשִ י ִלּתֵ ּפּוֵחי ַאָדָמה[, ֻהְכַרְחּתִ יֶֹקר. ֲעבּור ֵעֶרְך ֲחִצי פּוד ַקאְרָטאְפֶליס ]ּתַ ּבְ

יִתי  ִנּסִ לֹא  ֲעַדִין  ַרְך  ִיְתּבָ ֶעְזָרתֹו  ּבְ ר  ֲאׁשֶ חּוק,  ּדָ עֹות  ְוַהּמָ ָטהֹור,  ֶסף  ּכֶ ּפֹה  ָמעֹות  ֶסף  ּכֶ

ה זֹאת ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי  ע ְלטֹוב, ַאְך ְלֵעת ַעּתָ ׁשַ ה ְלִהּוָ יֵענּו ֵמַעּתָ ַרְך יֹוׁשִ ָכזֹאת. ְוהּוא ִיְתּבָ ּבְ

ֶזה. ִהְנִני נֹוֵתן ּתֹוָדה ְוהֹוָדָיה ַלה'  ִית ִנְפָלא ּכָ ֵביִתי, ּבַ ב ּבְ ר רֹוֶאה ָאנִֹכי ֶאת ַעְצִמי יֹוׁשֵ ֲאׁשֶ ּכַ

ֶזה  ם ּבָ ע ּגַ ׁשַ ַמן ִאּוָ ֶהְרֵחב ַהּזְ ר ּבְ ַרְך, ֲאׁשֶ רּוׂשֹות ְלַחְסּדֹו ִיְתּבָ י ּפְ ַרְך ָעַלי, ְוַכּפַ ַעל ַחְסּדֹו ִיְתּבָ

ִמים ָאֵמן  ל ַהּיָ ַהְרָחָבה, ְלטֹוב ָלנּו ּכָ ְרָנָסִתי ּבְ יַע ָעַלי ִמְחַית ּפַ ּפִ ֳחִקי, ְוַיׁשְ ְלהֹוִציא אֹוִתי ִמּדָ

ן ְיִהי ָרצֹון. ּכֵ

ל טּוב ָהָאֶרץ  כִֹחי ָהִייִתי ׁשֹוֵלַח ָלֶכם ּכָ ְחיּו, ִאם ָהָיה ּבְ ּיִ ַני ׁשֶ ּוָמה אּוַכל ְלַהֲאִריְך ָלֶכם ּבָ
ְוִהְנִני  ִעיִמים.  ּוַבּנְ ּטֹוב  ּבַ נֹוֵתנּו  ּוׁשְ ָיֵמינּו  ַיֲאִריְך  ה'  ֵעיַני,  ּבְ ִנְפָלָאה הּוא  י  ּכִ ַהּזֹאת 

ְחיּו  ּיִ ׁשֶ ְנׁשֹוֵתיֶכם  ִעם  ָאֳהֵליֶכם  ִלְקּבַֹע  ִזְקַנְתֶכם  ְלֵעת  ן  ּכֵ ם  ּגַ ְזּכּו  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ֶאְתֶכם  ְמָבֵרְך 

תֹוָרה  ּבְ ְלַבְבֶכם  קּו  ְוַחּזְ צּו  ַאּמְ ה  ַעּתָ ְלֵעת  ְלַבְבֶכם.  ַהְרָחַבת  ּבְ ַהּזֹאת  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָאֶרץ  ּבָ

יַע  ּפִ ְלַהׁשְ ָרָכה  ּבְ רֹב  ֲעֵליֶהם  יַע  ּפִ ַיׁשְ ַוה'  ֶיְדֶכם,  ּבְ ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  ּכְ טֹוִבים  ים  ּוַמֲעׂשִ ה  ּוְתִפּלָ

ְרָנָסִתי  ל ִמְחַית ּפַ יַע ָעַלי ְלֹפה ּכָ ּפִ י ּוְמזֹוֵני ְרִויָחא ֲעֵדי ִיְזּכּו ְלַהׁשְ ֵני ַחּיֵ ל טּוב, ּבָ ֲעֵליֶהם ּכָ

ָעה  ָ ָעה, ַהּשׁ י ְלִפי ׁשָ חֹון ַעד ִלְמֹאד, ּכִ ִבּטָ ה ּבְ ק ַעּתָ ה ְלִהְתַחּזֵ ַהְרָחָבה. ְוִהְנִני ֻמְכָרח ַעּתָ ּבְ

ֶסף ִמיִדיֵדנּו ָהַרב ְצִבי  ל ּכֶ ה רּוּבַ ָ ֵצרּוף עֹוד ֲחִמּשׁ ֶכם ּבְ י ִמּמְ ְלּתִ ּבַ ּקִ ְך ׁשֶ י ַהּסַ חּוָקה ִלי, ּכִ ּדְ
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ֶסף, ְוַהְלַואי  ל ּכֶ ָרה רּוּבַ י ִלְלֹות ִלי ֲעׂשָ ֵעת, ְוֻהְכַרְחּתִ יק ִלי ְלִפי ַהִהְצָטְרכּות ּכָ מ"ז ֵאין ַמְסּפִ

ֶיְדֶכם  ּבְ ֶ ל ַמה ּשׁ ְחיּו, ּכָ ּיִ ַני ׁשֶ ם ּבָ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ְוַאּתֶ יר ַהּבָ יק ִלי ַעד רֹאׁש ֹחֶדׁש ִאּיָ ְסּפִ ּיַ ׁשֶ

ה  ַעל ּפֶ ם ּבְ י ָאנִֹכי לֹא אּוַכל ְלָפֵרט ְלָכל ֶאָחד אֹודֹוַתי, ְוַאּתֶ י, ּכִ ּנִ ְמְנעּו ַהּטֹוב ִמּמֶ ַאל ּתִ

ָוֶחֶסד  ֵחן  ֲעֵליֶהם  יְך  ַיְמׁשִ ַוה'  ִעְנָינֹו.  ִפי  ּכְ ִדּבּוִרים  ּבְ ֶאָחד  ל  ּכָ ִעם  ִלְכנֹס  ם  ַאּתֶ ְיכֹוִלים 

ם,  תּוב ׁשָ ָכל ַהּכָ ִבי ְלאּוַמאן, ִיְקְראּו ִמּקֶֹדם ּכְ ְבֵריֶהם ְלטֹוב. ְוָרצּוף ּפֹה ִמְכּתָ לּו ּדִ ְתַקּבְ ּיִ ׁשֶ

ִפי  ֶהם ּכְ ּלָ ֶ ְזִריזּות, ּוְלהֹוִסיף נֶֹפְך ִמּשׁ ם ּבִ ְלָחם ְלׁשָ ל ֶאָחד ְלָנכֹון ּוְלׁשָ מּו ּכָ ְך ַיְחּתְ ּוְלַאַחר ּכָ

ים ּוָבִאים ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ְיִהי ה'  ְמׁשִ ַסח ְמַמׁשְ נּו, ִויֵמי ַהּפֶ ִבינּו. ַוה' ַהּטֹוב ִיְגֹמר ִעּמָ ר ּתָ ֲאׁשֶ

דֹוׁשֹות ַהּנֹוֲהִגים ּבֹו,  ְצוֹות ַהּקְ ל ַהּמִ ם ּכָ ה ּוְבָטֳהָרה, ּוְלַקּיֵ ָ ְקֻדּשׁ ָלם ּבִ ה ְלַקּבְ ר ִנְזּכֶ נּו ֲאׁשֶ ִעּמָ

נּו  ֵמִאּתָ ְלָגֵרׁש  ִלְזּכֹות  רּוָחִנּיּות,  ּבְ ּוִבְפָרט  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ָחֵמץ  הּו  ֶ ּשׁ ִמּמַ ֵהר  ְלִהּזָ ר  ְוָהִעּקָ

ם ְוֹאַמר  ה ְוָלֶנַצח. ּוָבֶזה ֲאַסּיֵ בֹות ְקדֹוׁשֹות ֵמַעּתָ ב, ְוִלְזּכֹות ְלַמֲחׁשָ ּלֵ ּבַ בֹות ָזרֹות ׁשֶ ֲחׁשָ ַהּמַ

דֹוׁש  ְמַחת ֶהָחג ַהּקָ ׂשִ ֹמַח ּבְ ה ִלׂשְ ָכל טּוב, ּוְמַצּפֶ ְבֵרי ֲאִביֶהם ְואֹוֲהָבם ְמָבְרָכם ּבְ לֹום. ּדִ ׁשָ

י  ִלּבִ ַמח  ְוִיׂשְ ַסח,  ּוִמּפֶ ִמּפּוִרים  ְמַחְתֶכם  ׂשִ קֹול  ֹמַע  ִלׁשְ נּו  ְיַזּכֵ ַוה'  ְלטֹוָבה,  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ

ם ָאִני. ּגַ

ִיְצָחק.

ָלה  ה ַהְמֻהּלָ ּלָ ִתי ַהּכַ ּוְלֶנְכּדָ ְחֶיה,  ּתִ ייְנִדיל  ׁשֵ ר  נּוָעה ָמַרת ֶאְסּתֵ ִתי ַהּצְ ְלַכּלָ לֹום  ְוַרב ׁשָ
יָמה  ִתי ַהַחּכִ ְחֶיה, ּוְלֶנְכּדָ ּיִ ַמר ַנְחָמן ׁשֶ ְפָלג ּכְ ְחָמד ַהּמֻ י ַהּנֶ ְחֶיה, ּוְלֶנְכּדִ ָמַרת ָהאִדיל ּתִ

נּוָעה ָמַרת  ִתי ַהּצְ לֹום ְלַכּלָ ְחֶיה. ְוַרב ׁשָ ּיִ ְכָנא ׁשֶ ַמר ׁשַ ִניק ֶהָחָכם ּכְ י ַהּיָ ְחֶיה, ּוְלֶנְכּדִ ְתָיה ּתִ ּבַ

ִלי  ַנְפּתָ ַמר  ּכְ ל  ַהְמֻהּלָ י  ּוְלֶנְכּדִ ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ ַאֲהרֹן  ַמר  ּכְ ְפָלג  ַהּמֻ ְחָמד  ַהּנֶ י  ּוְלֶנְכּדִ ְחֶיה,  ּתִ ָרֵחל 

ֶדֶרְך  ּבְ הֹוְלִכים  ֶכם  ּלָ ׁשֶ ִנים  ַהּבָ ׁשֶ ִלי  ם  ַתְבּתֶ ּכְ ר  ֲאׁשֶ י  ַנְפׁשִ ֶאת  ֶהֱחיּו  ֹאד  ּמְ ּוַמה  ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ

ל טּוב, ָמה ֶאְכּתֹב ָלֶכם  ִמיד ּכָ ֹמַע ֵמֶהם ּתָ ן ְוָהָיה ִלׁשְ ְבּתָ ֶאת רּוִחי. ִמי ִיּתֵ ׁש ֵהׁשַ ר, ַמּמָ ׁשָ ַהּיָ

ם ַאל  ׁש ִמּכֶ ׁש ֲעבּוְרֶכם. ֲאִני ְמַבּקֵ ֲאִני ְמַבּקֵ ֶ ִמיד ַמה ּשׁ ם ּתָ ֲאִני ְמַאֵחל ָלֶכם ּכֹל טּוב, ְיֻקּיַ

ִמיד ִיְהֶיה ָכהֶֹגן. ּתָ ְדֲאגּו ְוַקּוּו ֶאל ה' ׁשֶ ּתִ

ָכל טּוב. ב ּבְ ירֹות ַהּלֵ ְבֵרי ֲאִביֶכם ַהְמָבְרָכם ִמּקִ ּדִ

ִיְצָחק.

ֶלת  ְמַקּבֶ ִהיא  ַרְך  ִיְתּבָ ְלה'  ה  ִהּלָ ּתְ יִדידּות,  ּבִ ְמֹאד  לֹוְמֶכם  ׁשְ ּבִ ת  ּדֹוֶרׁשֶ ְחֶיה  ּתִ זּוָגִתי 
נּו.  ּלָ ׁשֶ יָרה  ַהּדִ ת  ְקִנּיַ ֵמֵעת  ּוִבְפָרט  ַהּזֹאת,  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָאֶרץ  ּבָ יָבָתּה  ִמיׁשִ ֲענּוג  ּתַ

ה  ָ ֶרֶתת ִאּשׁ ׁש ִלי ְמׁשָ ּיֵ ׁשֶ י ֲהַגם  ּכִ ה,  ּוְטָרחֹות ַהְרּבֵ ֲחקּות  ּדַ ִהיא ֻמְכַרַחת ִלְסּבֹל  ַוֲהַגם ׁשֶ
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ֻמְכַרַחת  ר  ֲאׁשֶ ִפְסָחא,  ּדְ ִעְנָיָנא  ּבְ ּוִבְפָרט  ַעְצָמּה,  ּבְ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ׁשֶ ַהֶהְכֵרַח  ֶזה  ל  ּכָ ְזֵקָנה, ִעם 

ַאֲהָבה  ֶלת ּבְ ל ֶזה ַהּכֹל ְמַקּבֶ ָכֶזה, ִעם ּכָ ָתה ּבְ ר ֵמעֹוָלם לֹא ִנּסְ ֵאּלּו ֲאׁשֶ ָבִרים ּכָ ַלֲעׂשֹות ּדְ

ַהְרָחָבה ְמֵהָרה. יָבה טֹוָבה ּבְ ן ַיַעְזֵרנּו ה' ִליׁשִ ה. ּכֵ דֹוׁשָ ֱאֶמת ַלֲחִביַבת ָהָאֶרץ ַהּקְ ּבֶ

ֶטהִריְנַהאְרץ. י ִיְצָחק ׁשְ ת ַרּבִ אְבִריׁש ֵאׁשֶ ּדָ

נּו, ּוִבְפָרט ִליִדיֵדנּו  ּלָ ֵכִנים ׁשֶ ְ ְחיּו, ּוְלָכל ַהּשׁ ּיִ לֹוֵמנּו ַהְיָקִרים ׁשֶ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוַרב ׁשָ
ָקר ָהַרב ַאְבָרָהם ֵמִאיר ֵנרֹו ָיִאיר, ְוִלְבנֹו  ָהַאְבֵרְך ָהַרב ַיֲעקֹב ֵנרֹו ָיִאיר, ְוִליִדיֵדנּו ַהּיָ

ַנאי  נּו. ְוֵאין ַהּפְ ּלָ ְדָרׁש ׁשֶ ית ַהּמִ י ּבֵ ְחיּו, ּוְלָכל ַאְנׁשֵ ּיִ ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו ָיִאיר, ּוְלָכל אֹוֲהֵבינּו ׁשֶ

יֵבם  ֲאׁשִ אי  ַוּדַ ּבְ ָבם,  ִמְכּתָ ֵמֶהם  ל  ֲאַקּבֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶאָחד.  ְלָכל  יֹוֵתר  ּבְ ָלבֹוא  ֵעת  ּכָ ים  ַמְסּכִ

י ְלָזְכָרם ְלטֹוב. ם ֲחקּוִקים ַעל לּוַח ִלּבִ ָכל טּוב. ְוֻכּלָ ָרכֹות ּבְ עֹון ַהּבְ ְרכּו ִמּמְ ם ִיְתּבָ ָראּוי. ְוֻכּלָ ּכָ

ִיְצָחק.

יא

ֶנה ְוִתּכֹוֵנן  ּבָ ָרֵאל תרכ"ט ּפֹה, ִעיר ַהּקֶֹדׁש ְצָפת ּתִ ֵני ִיׂשְ ר ּבְ ם, יֹום א' כ"ט ְלִמְסּפַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ָיֵמינּו ָאֵמן ֶסָלה. ְמֵהָרה ּבְ ּבִ

ִני  י ּוְלָבִבי, ֲהלֹא הּוא ָהַרּבָ ְפׁשִ ַני ַהְיָקִרים ַהֲחִביִבים ָעַלי יֹוֵתר ִמּנַ לֹום ּבָ ׁשְ י ֶאְקָרא ּבִ ירֹות ִלּבִ ִמּקִ

ֲחָלָציו  ְויֹוְצֵאי  זּוָגתֹו  לֹום  ׁשְ ָיִאיר ִעם  ֵנרֹו  ְצִבי  ִוד  ּדָ ּתֹוָרתֹו מֹוֵרנּו ָהַרב  ם  ׁשֵ בֹוד  ּכְ ְפָלג  ַהּמֻ

ם ּתֹוָרתֹו מֹוֵרנּו ָהַרב ְיִחיֵאל ִמיְכל ֵנרֹו ָיִאיר ִעם  בֹוד ׁשֵ ְפָלג ּכְ ִני ַהּמֻ ְחיּו, ַוֲהלֹא הּוא ָהַרּבָ ּיִ ׁשֶ

ְוָכל טּוב רּוָחִני  ים  ְוַחּיִ ָרָכה  ּבְ ֲעֵליֶהם  יַע  ּפִ ַיׁשְ ים  ַהַחּיִ ַחי  ְחיּו.  ּיִ ׁשֶ ֲחָלָציו  ְויֹוְצֵאי  זּוָגתֹו  לֹום  ׁשְ

ַפע  ׁשֶ ּבְ ֲעֵליֶהם  ה'  ת  ּוְבִבְרּכַ טֹוִבים,  ים  ּוַמֲעׂשִ ה  ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה  ֹאֶהל  ּבְ ְנטּוִעים  ִלְהיֹות  ִמי  ְוַגׁשְ

ן ְיִהי ָרצֹון. ִמים ָאֵמן ּכֵ ל ַהּיָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ְלטֹוב ָלֶהם ּכָ ּבְ

ּוָמה  ִבים.  ְכּתָ ַהּמִ ל  ּכָ ֵצרּוף  ּבְ י  ְגּתִ ִהּשַׂ ְלָנכֹון  ְקָרא  ַוּיִ קּוֵדי  ּפְ ת  ָרׁשַ ּפָ ִמן  ָקר  ַהּיָ ָבם  ִמְכּתָ
ה. ֶאֶלף  ִמּזֶ ִלי  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ֶזה ַהַחּיּות  ּבְ ֶכם  ּלָ ׁשֶ ְצָוה  ַהּמִ ּגֶֹדל  ֵער ָלֶכם  ְלׁשַ אּוַכל 

ָכל ֵעת ִלְרצֹוְנֶכם ַהּטֹוב.  ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ק ֶאְתֶכם ַהּשׁ ן ְיַחּזֵ ָבר ֶזה. ּכֵ ַני ַעל ּדָ ּתֹודֹות ָלֶכם ּבָ

יִדיָעה  ּבִ אֹוִתי  ֶהֱחיּו  ֹאד  ּמְ ּוַמה  ְלַהֲחיֹוִתי.  ֵעת  ָכל  ּבְ ַהְצָלַחְתֶכם  קֹול  ֹמַע  ִלׁשְ ה  ְוֶאְזּכֶ

ר  ַוֲאׁשֶ ֵביְתֶכם,  ּבְ ְחיּו  ּיִ ׁשֶ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ִעם  ֶהָעַבר  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּפּוִרים  יֵמי  ּבִ ְמָחָתם  ִמּשִׂ

ל  לֹוְמֶכם ּכָ קּו ׁשְ ַחּזְ ּתְ ֶעְזְרֶכם ׁשֶ ן ְיִהי ה' ּבְ א ֲחָדא. ּכֵ ַצְוּתָ ְתֶכם ּבְ ל ַהּפּוִרים ְסֻעּדַ ם ּכָ ֲאַכְלּתֶ

ְמָחָתם ֶאת  ׂשִ ירּו ּבְ ר לֹא ִהְזּכִ ְמָחִתי. ְוִנְפֵלאִתי ֲאׁשֶ ִעיִמים ְוָהְיָתה זֹאת ׂשִ טֹוב ּוַבּנְ ְיֵמיֶכם ּבַ
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א ָחָדא,  ַצְוּתָ ם ּבְ ָתָמא ָהיּו ִעּמָ ר ִמּסְ י ְצִבי ַאְרֵיה, ֲאׁשֶ ְיִדיֵדנּו ָהַרב ַנְחָמן ברי"צ ִויִדיֵדנּו ַרּבִ

ה. ְוָנא ְלהֹוִדיֵעִני ִמּזֶ

ָהיּו  ר  ֲאׁשֶ ֵעת  ּבְ ְלטֹוב,  ּוִבְזַמּנֹו  מֹוֲעדֹו  ּבְ ְלאּוַמאן  ִבי  ִמְכּתָ יַע  ִהּגִ ר  ֲאׁשֶ ִלי  ם  ַתְבּתֶ ּכְ
י  ׁשּוָבה ִמיִדיֵדנּו ַרּבִ יַעִני ׁשּום ּתְ ר לֹא ִהּגִ ם. ִנְפֵלאִתי ֲאׁשֶ ׁשָ ְחיּו ּבְ ּיִ ִגיִדים ׁשֶ ַהּנְ

ָבר ְלטֹוָבִתי, נּו  ׁש ׁשּום ּדָ ר לֹא ִנְתַחּדֵ ה ֲאׁשֶ ְרֶאה ִמּזֶ י ִאיֶצֶלי. ֵמַהּנִ ַנְחָמן ַעל ְיֵדי ְיִדיֵדנּו ַרּבִ

ׁש  ִיְתַחּדֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָתָמא  ּוִמּסְ יֵעִני.  ּיֹוׁשִ ׁשֶ ְקָוִתי  ּתִ ַרְך  ִיְתּבָ ְוֵאָליו  ם,  ֵ ַהּשׁ ָתָמא ַהּכֹל ֵמֵאת  ִמּסְ

יַע  ּגִ ַהּמַ ֶסף  ּכֶ ל  רּוּבַ  50 ְך  ַהּסַ ִעְנַין  ּבְ ם,  ִמּכֶ ְיִדיָעה  ֶכף  ּתֵ ִלי  ִיְהֶיה  ְלטֹוָבִתי  ָבר  ּדָ ֵאיֶזה 

ָבר  ּכְ ְך,  ַהּסַ ֶזה  ן  ּתֵ ּתִ ְחֶיה  ּתִ ּזּוָגִתי  ׁשֶ ם  ְעּתָ ּדַ ר  ֲאׁשֶ ֵאַלי  ָכְתָבם  ּבְ י  ּלִ ׁשֶ יָרה  ַהּדִ לּום  ְלַתׁשְ

י  ֶסף ָנַתּתִ ל ּכֶ ְך ֵמָאה רּוּבַ ם ַהּסַ י ּגַ ָאנִֹכי לֹא ָהָיה ִלי ׁשּום ְסָבָרה ַאֶחֶרת, ּכִ י ָלֶכם ׁשֶ ַתְבּתִ ּכָ

ה  ֶזה ְלטֹוָבִתי. ְוַעּתָ לֹוֵמנּו ֵזְרזּו אֹוִתי ּבָ י ׁשְ ר ַאְנׁשֵ מּור, ַרק ַלֲאׁשֶ ָרצֹון ּגָ ּלֹא ּבְ ַהְתָחָלה ׁשֶ ּבַ

ְרצֹוָנּה  אי ּבִ ַוּדַ ְחֶיה ּבְ ָבר ֶזה, ְוזּוָגִתי ּתִ ַרְך ָאנִֹכי ַמֲחִזיק ָלֶהם טֹוָבה ַעל ּדָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

יט, ְוַהֶהְכֵרַח  ְכׁשִ ה ֶנְעַלם ַהּקֹוֶנה ּפֹה ַעל ֶזה ַהּתַ ְך, ַאְך ְלֵעת ַעּתָ ּבֹוָנּה ֶזה ַהּסַ ן ַעל ֶחׁשְ ִלּתֵ

ָבר  ם ַהּדָ ְתַקּיֵ ּיִ ן ה' ׁשֶ ה ְקָצת ַעְגַמת ֶנֶפׁש. ַאְך אּוַלי ִיּתֵ ם ִעְסָקא, ְוֵיׁש ִלי ִמּזֶ ּלֵ ה ְלׁשַ ֵמַעּתָ

ִמים  ֵאּלּו ַהּיָ ם ּבְ ֵ אֶלי ָצִריְך ִלְהיֹות ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ָקר ָהַרב ַאּבָ ִדיֵדנּו ַהּיָ ּיְ ם ִלי ׁשֶ ַתְבּתֶ ר ּכְ ֲאׁשֶ

אי ִיְהֶיה  ַוּדַ ם ּבְ יט ְלֶיְדֶכם, ּוְבׁשָ ְכׁשִ ַלח ַעל ָידֹו ַהּתַ י ֶאׁשְ ֵלָמה, ּכִ ְ ן ִיְהֶיה ְלטֹוָבִתי ַהּשׁ ּפֹה, ּכֵ

ָבר ַעל ְמכֹונֹו. קֹוֶנה ָעָליו ְוָיבֹוא ַהּדָ

ם,  י ִמּכֶ ּתִ ַרׁשְ ּדָ ִפי ׁשֶ ְך ּכְ ם ִלי ַהּסַ ַלְחּתֶ ְ ּשׁ ְחיּו ׁשֶ ּיִ ַני ׁשֶ ה ֶאְצִלי ָיָקר ְמֹאד ֲאהּוִבי ּבָ ְלֵעת ַעּתָ
ְלִעיר  ַלֲעלֹות  ּקֶֹדׁש  ּבַ י  ְרּכִ ּדַ הֹוָצאֹות  ַעל  ִלי  ִיְהֶיה  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ר  ֲאׁשֶ

ר  א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ַוֲאַצְמֵצם ַההֹוָצָאה ֲאׁשֶ דֹוׁש ַהּבָ בּועֹות ַהּקָ ָ ַלִים ַעל ַחג ַהּשׁ ַהּקֶֹדׁש ְירּוׁשָ

ַחְסּדֹו ַהּטֹוב  ִני ה' ּבְ ּבֹוִני. ְיָחּנֵ יַע ִלי ַעל ֶחׁשְ ּגִ לּום ַהּמַ ׁשְ ָיִדי ְלִמְחָיִתי ַעד ּבֹוא ּתַ ֵאר עֹוד ּבְ ָ ִיּשׁ

ַהְתָמַדת  ּבְ י  ַמְרּתִ ִמׁשְ ַעל  ַלֲעֹמד  ה  ְוֶאְזּכֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  ּכִ ּוִבְזַמּנֹו  מֹוֲעדֹו  ּבְ ַהּכֹל  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ

ְלִוים ָלנּו ְוַעל  ל ַהּנִ ִתי ָעַלי ַוֲעֵליֶכם ְוַעל ּכָ ׁשָ ּקָ דֹוׁש ִלְפעֹל ּבַ י ַהּקָ ַדְרּכִ ִלּמּוִדי ַהּטֹוב ְוַאְצִליַח ּבְ

ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָאֶרץ  ּבָ ַחּיּוִתי  ים  ַחּיִ ּבַ ְצִחי  ַהּנִ ְכִלית  ַלּתַ ָלבֹוא  ה  ְוֶאְזּכֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַאֵחינּו  ל  ּכָ

ן ְיִהי ָרצֹון. ַהּזֹאת ָאֵמן ּכֵ

ִמיד  י ְיֵמי ַהֹחֶרף ּתָ ְרָנָסָתם, ַאְך ּתֹוָדה ַלה' ַעל ֶזה ַהֶחֶסד, ּכִ י ַעל ִצְמצּום ּפַ הֹוֶמה ִלּבִ
ְתֲעלּו  ּיִ ׁשֶ ְקָוִתי  ּתִ ַרְך  ִיְתּבָ ְוֵאָליו  ָתְמנּו,  לֹא  י  ּכִ ה'  ְוַחְסֵדי  ִלְמַעט,  ְסָחִרים  ַהּמִ

ָכל  רּוׂשֹות ַלה' ֲעבּוְרֶכם ּבְ י ּפְ ָרָכה ְוַהְצָלָחה; ְוַכּפַ ע ֲעֵליֶכם רֹב ּבְ ּפָ ְסָחִרים ְוִיְהֶיה ִנׁשְ ַהּמִ
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ָהִעְנָיִנים  ָכל  ּבְ יֲעֶכם  ְלהֹוׁשִ ַרְך  ִיְתּבָ ָפָניו  ִמּלְ טּוָחה  ׁשְ ִתי  ׁשָ ּוַבּקָ ָוֵעת,  ֵעת  ּוְבָכל  ָויֹום  יֹום 

ל  ר ָלֶזה ּכָ ים טֹוִבים, ֲאׁשֶ ה ּוַמֲעׂשִ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ֶכם ַהּטֹוב ּבְ ְרִחיב ִלּבְ ּיַ ְלטֹוָבָתם, ּוִבְפָרט ׁשֶ

ּכַֹח  ִלׁשְ אּוַכל  לֹא  י,  ַנְפׁשִ ּבְ ְקׁשּוָרה  ְוַאֲהַבְתֶכם  ַהּטֹוב  ְוגֹוָרִלי  ֶחְלִקי  ם  ַאּתֶ י  ּכִ ִתי,  ְמַגּמָ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵעיֵני  ּבְ ָוֶחֶסד  ֵחן  ֶאְמָצא  ׁשֶ ְוָהָיה  ן  ִיּתֵ ִמי  ָעה ַאַחת.  ׁשָ ֲאִפּלּו  ָלל  ּכְ אֹודֹוָתם 

ֹמַע  ה ִלׁשְ ִמים, ְוֶאְזּכֶ ל ַהּיָ ָכל ָהִעְנָיִנים ְלטֹוב ָלֶכם ּכָ יֲעֶכם ּבְ ִמיד ְלהֹוׁשִ ִפָלִתי ּתָ ְלַהֲאִזין ּתְ

ַהְרָוָחה ְוִגּדּול  ְרָנָסָתם ּבְ ַעת ּפַ ּפָ ים טֹוִבים, ִעם ַהׁשְ ה ּוַמֲעׂשִ ם קֹול ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ּנָ ִמיד ִמּמֶ ּתָ

ִנים טֹובֹות, ְוָהְיָתה  ים טֹוִבים ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ ה ּוְלַמֲעׂשִ ֵניֶהם ּוְבנֹוֵתיֶהם ְלתֹוָרה ּוְלֻחּפָ ּבְ

ֱאֶמת. י טֹוָבָתם הּוא טֹוָבִתי ּבֶ ֵלָמה ּכִ ְ ְמָחִתי ַהּשׁ ל ׂשִ זֹאת ּכָ

ַמִים  ׁשָ ֶחְפֵצי  ּבְ ָעְסְקָך  ִמעּוט  ֵמִעְנַין  ַצַעְרָך  ָעַלי  יל  ְלַהְגּדִ יָת  ִהְרּבֵ ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ ִמיְכִלי  ִני  ּבְ
טֹופּו ַעל  ַחל ִיׁשְ ּנַ י ּכַ ְמעֹות ִלּבִ ִני ֲחִביִבי, ּדִ ת ָהֲעָסִקים. ָמה ֹאַמר ְלָך ּבְ ת ִטְרּדַ ְלִסּבַ

ָכל  ּבְ ַח ֶאת ַעְצמֹו  ּמֵ ְלׂשַ ר  ְוָהִעּקָ ה,  ּדָ ֵמַהּמִ ֵכן  ר לֹא  ֲאׁשֶ ְלָך  ָידּוַע  ֵהן  ֲחִביִבי  ִני  ּבְ ַאְך  ֶזה, 

ִמיד  ִנים ֵיׁש ָלֶכם ּתָ ל ּפָ ַרְך ַעל ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ה ּבְ ָהָרצֹון. ִהּנֵ ר ּבְ ֻקּדֹות טֹובֹות, ְוָהִעּקָ ַהּנְ

ֶעְזַרת  ּבְ י  ּכִ ּוִבְפָרט  ַהּכֹל ְלטֹוב.  ִיְהֶיה  אי  ַוּדַ ּבְ ל סֹוף  ּכָ ר, ְוסֹוף  ָהִעּקָ ְוֶזהּו  ְרצֹונֹות טֹוִבים 

ם יֹוְדִעים אֹוִתי, ּתּוְכלּו  ַאּתֶ ִפי ׁשֶ י ּכְ י ּתּוְכלּו ִלְראֹות ּגֶֹדל ִיְקַרת ָהָרצֹון, ּכִ ּנִ ַרְך ִמּמֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ַהּקֶֹדׁש  ַאְדַמת  ַעל  ִלְהיֹות  ִלְזּכֹות  ָלֶזה  אִתי  ּבָ ָהְרצֹונֹות טֹוִבים  ְיֵדי  ַעל  ַרק  ר  ֲאׁשֶ ְלָהִבין 

יִרים אֹוִתי. ְוַאל  ם ַמּכִ ַאּתֶ ַמן ׁשֶ תֹוְך ֶזה ַהּזְ ר ָעְברּו ָעַלי ּבְ ִמּתֹוְך ְמעֹוף ָצָרה ּוְמצּוָקה ֲאׁשֶ

יָך  ְחּתִ ה ִהּנַ ָנה, ְוַאּתָ ִרים ׁשָ ֶכף ַאַחר ֶעׂשְ ִני ֲחִביִבי, ָאנִֹכי ָיָצאִתי ַלֲאִויר ָהעֹוָלם ּתֵ ח ּבְ ּכַ ׁשְ ּתִ

ר ה'  ֶזה ַהּכַֹח ּתּוַכל ִלְבטַֹח ֲאׁשֶ ָך, ּבְ ִמיד ַעד ֵעת ְנִסיָעִתי ִמּמְ ְלֵתי ַהּתֹוָרה ּתָ קֹד ַעל ּדַ ִלׁשְ

אי חֹוְטִפין ֵאיֶזה  ַוּדַ ְך ּבְ ָך ָהָרצֹון ַהּטֹוב ֲאִפּלּו ֶרַגע ַאַחת, ּוֵבין ּכָ ֶרף ִמּמְ לֹא ַיַעְזֶבָך, ְוַאל ּתֶ

ִאְתָאֵביד ]ֵאין  י ֵלית ְרעּוָתא ָטָבא ּדְ ַעם, ּכִ ָכל ּפַ ַרְך עֹוֵזר ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ אי ַהּשׁ ַוּדַ י ּבְ ן, ּכִ ם ּכֵ טֹוב ּגַ

ֶהם  ּבָ ּתּוְכלּו ִלְמצֹא  ר  נּו ֲאׁשֶ ּלָ ׁשֶ ל ָהאֹוָצרֹות  ּכָ ִלְפֵניֶכם  ר  ּוִבְפָרט ֲאׁשֶ ֶנֱאַבד[.  ׁשֶ ָרצֹון טֹוב 

ר ּתּוְכלּו  ה אֹוִסיף זֹאת ָלֶכם ֲאׁשֶ ַעם, ְוַעּתָ ֵאיֶזה ּפַ י ָלֶכם ּבְ ַתְבּתִ ֶכם. ּוְכָבר ּכָ ַמְרּגֹוַע ְלַנְפׁשְ

ְלִמְחַית  ַהְחָזָקִתי  ִעְנַין  ּבְ ַלֲעסֹק  ֶזה  ּכָ דֹול  ּגָ ִלְזכּות  ְזִכיֶתם  ר  ֲאׁשֶ ֶזה  ּבָ ַעְצְמֶכם  ְלַהֲחיֹות 

ִבים ַעל ַהּתֹוָרה  ם יֹוׁשְ ַאּתֶ מֹו ׁשֶ ל ַחּיּות ּכְ ֶזה ּתּוְכלּו ְלַקּבֵ ה ַהּזֹאת, ּבָ דֹוׁשָ ָאֶרץ ַהּקְ ְרָנָסִתי ּבָ ּפַ

ָנִתי ָלבֹוא ִלְמקֹום  ם ֶאת ְלָבִבי ְוַכּוָ ם ְיַדְעּתֶ י ַאּתֶ נּו; ּכִ י ֶנֶפׁש ֶאָחד ְלֻכּלָ ִמיד, ּכִ ַוֲעבֹוָדה ּתָ

ֶאל  ָלבֹוא  י  ִקְרּבִ ּבְ ּבֹוֵער  י  ִלּבִ ֵעת  ָכל  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ָיִדי  ּבְ ַמְצִליַח  ה'  ָחֵפץ  ה'  ּוְבַחְסֵדי  ַחּיּוִתי, 

ַרק  ָבר,  ּדָ ׁשּום  ַעל  ְזַמן  ַעְצִמי  ה  ְמַבּלֶ ָאנִֹכי  ֵאין  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּוְבֶעְזַרת  ְצִחי.  ַהּנִ ְכִליִתי  ּתַ
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ֶזה, ְוַרק ְלַמַען  ָבַרי ּבָ ר ִלי ְלַהְרּבֹות ּדְ ָיִדי ַלֲעׂשֹות. ְוִאי ֶאְפׁשָ ּבְ ֶ ָכל ַמה ּשׁ תֹוַרת ה' ֶחְפִצי ּבְ ּבְ

ִבין. ִנים ְלַהֲחיֹוְתֶכם ְקָצת, ְוַדי ַלּמֵ ל ּפָ ַאֲהַבְתֶכם ֻמְכָרח ָאנִֹכי ַעל ּכָ

ִבים ַעל  ֱאֶמת ּתֹוְמֵכי אֹוַרְיָתא ֶנֱחׁשָ י ּבֶ ֶזה ְמֹאד, ּכִ ֹמַח ּבָ ְחיּו ּתּוְכלּו ִלׂשְ ּיִ ַני ׁשֶ ם ּבָ ְוַאּתֶ
נּו  ִעּמָ ה'  ְיִהי  יִבין.  ֲחׁשִ ָחָדא  ּכְ ַוֲאַנן  אֹוַרְיָתא  ִמּלֹוְמֵדי  ְלַמְעָלה  ְמקֹומֹות  ה  ּמָ ּכַ

ְמָחה  ִמיד ׂשִ יְך ָעֵלינּו ּתָ ַרְך ּוְלַהְמׁשִ ן ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ִמיד ְלַכּוֵ ר ְוָהֱאֶמת ּתָ ׁשָ ֶדֶרְך ַהּיָ ְויֹוִליֵכנּו ּבְ

יק ְיסֹוד עֹוָלם  ַצּדִ נּו ֵמאֹור ָהֱאֶמת,  ִלּבֵ ּבְ ע  ְקּבַ ּנִ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָרִכים  ַהּדְ ל  ּכָ י  ּפִ ְוֶחְדָוה ַעל 

ר  ֲאׁשֶ ִלְבָרָכה,  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  ָחְכָמה  ְמקֹור  נֹוֵבַע  ַחל  ַהּנַ נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  בֹוד  ּכְ

ָעֵלינּו.  ָיֵגן  ְזכּותֹו  י זללה"ה  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאדֹוִני  בֹוד  ּכְ דֹוׁש  ַהּקָ ְלִמידֹו  ּתַ ְיֵדי  ַעל  ְלנּו  ִקּבַ

ה ְוָלֶנַצח,  ֶהם ֵמַעּתָ ה. ְיִהי ֶחְלֵקנּו ִעּמָ ִכינּו ְלגֹוָרֵלנּו ַהּטֹוב ַהּזֶ ּזָ ֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו ׁשֶ ַאׁשְ

ָאנִֹכי  ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ּוְבָכאן  ה.  ַהּזֶ ַהְצָלָחֵתנּו  ּגֶֹדל  ְלָהִבין  ֶזה  ּבָ ָוַדַעת  יָנה  ּבִ ְלהֹוִסיף  ה  ְוִנְזּכֶ

ֲחָסָדיו  יל  ְלַהְגּדִ ָעֵלינּו  ָיחּוס  ַרֲחָמיו  רֹב  ּבְ ַוה'  ָוַדַעת.  ַטַעם  טּוב  ּבְ יֹוֵתר  ּבְ זֹאת  יׁש  ַמְרּגִ

ְלִוים ָעֵלינּו ְוַעל  ל ַהּנִ ׂשֹורֹות טֹובֹות ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ּבְ ִמיֵענּו ֶזה ִמּזֶ ִמיד, ְוַיׁשְ ַרְך ָעֵלינּו ּתָ ִיְתּבָ

ן ְיִהי ָרצֹון. ְחיּו. ָאֵמן ּכֵ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ל ַאֵחינּו ּבְ ּכָ

ַרְך ִהְנִני מּוָכן  ם ִיְתּבָ ֵ י ְלָנכֹון, ּוְבֶעְזַרת ַהּשׁ ְלּתִ ִוויִטיל ִמיִדיֵדנּו ָהר"פ ֵנרֹו ָיִאיר ִקּבַ ַהּקְ
ָכל  ְלָבבֹו ְלהֹוִסיף ּבְ ן ה' ּכִ ים ֲהגּוִנים. ִיּתֵ ּלֹו ַלֲעִנּיִ ְך ׁשֶ ק ַהּסַ ם ְרצֹונֹו ְלַחּלֵ ְלַקּיֵ

ַאַחת  ָבה  ּתֵ ׁשּום  ּבְ י  ְדּתִ ִנְכּבַ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ְוִנְפֵלאִתי  ַהּזֹאת.  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָלָאֶרץ  ִצְדָקתֹו  ַעם  ּפַ

יֵבִני.  ַלֲהׁשִ הּוא מּוָכן  ׁשֶ ם  ַתְבּתֶ ּכְ ר  ֲאׁשֶ ְצִבי הֹויְזֶנר  י ָהַרב  ַנְפׁשִ ְיִדיד  ָקר  ַהּיָ ָאִביו  בֹוד  ִמּכְ

נֹו ָהַרב עֹוֵזר ֵנרֹו  ִוד ֵנרֹו ָיִאיר ְלעֹוֵרר ֵלב ּבְ יו ִנּדֹון טֹוַבת ָהַרב ַיֲעקֹב ּדָ ּתִ ׁשְ ּקַ ר ּבִ ּוִבְפָרט ֲאׁשֶ

ׁשּוָבה  ם ׁשּום ּתְ "ל ְוֵאין ִלי ִמּכֶ ֶזה ְלטֹוַבת ַהּנַ ִתי ַלֲעׂשֹות ּבָ ׁשָ ּקָ ֶכם ָהָיה ּבַ ָיִאיר. ְוַגם ֵמִאּתְ

ִלְסּבֹל  כִֹחי  ּבְ ְוֵאין  ְחקֹו  ּדָ דֹול  ּגָ ְמֹאד  ֶזה,  ּבָ ֵעת  ָכל  ּבְ ָעַלי  ׁשֹוֵקד  ִוד  ּדָ ַיֲעקֹב  ְוָהַרב  ֶזה.  ּבָ

ָכל  ֶזה ּבְ ְראּו ַלֲעׂשֹות ּבָ נֹו, ּתִ יַע ְלֶיְדֶכם ְיׁשּוָעתֹו ִמּבְ ן ִאם ֲעַדִין לֹא ִהּגִ ָהַרֲחָמנּות ָעָליו. ּכֵ

ב. ה ֵיָחׁשֵ ּכֲֹחֶכם ְלטֹוָבתֹו, ּוְלִמְצָוה ַרּבָ

יב

ת קֶֹדׁש. ּבַ ם, יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ֵער  ְחיּו ָמה אּוַכל ְלׁשַ ּיִ ַני ׁשֶ א, ּבָ יׁשָ אִתי ֵמִהּלּוָלא ַקּדִ ה ָלֵאל ּבָ ִהּלָ ֶאְתמֹול ִלְפנֹות ֶעֶרב ּתְ
ּכֹה  ר ַעד  ַרְך ֲאׁשֶ ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ י  ִלּבִ ָכל  ּבְ ה, ֲאָבֵרְך  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ ִיְקַרת  ּגֶֹדל  ָלֶכם 
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ּנֹות  ע ּפִ ַדאי ִלְנסֹוַע[ ֵמַאְרּבַ ה" ָיָפה, ּכְ ה ֶמען ֶמעג ָפאִרין ]זֹו "ֲחֻתּנָ ֲעָזַרִני, ִסי ִאיז ַא ַפייֶנע ֲחֻתּנָ

ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ׁש ְלָכל ַאֵחינּו  ּיֵ ה ׁשֶ ה, ְוֹגֶדל ּתֶֹקף ָהֱאמּוָנה ְקדֹוׁשָ ָהעֹוָלם ִלְראֹות ָהִעְנָין ַהּזֶ

ִדים,  ים ְמֻכּבָ ה ֲאָנׁשִ ּמָ עְרֶקְסֶיע ָהיּו ּכַ ׁשֶ ים ִמְקֵצה ֲאָרצֹות, ְוַגם ִמּטְ ִאים ֲאָנׁשִ ֶזה. ּבָ ְחיּו ּבָ ּיִ ׁשֶ

ם.  ּבֶֹקר נֹוְסִעים ְלַדְרּכָ ְיָלה ְוֵתֶכף ּבַ ל ַהּלַ ֵמִחים ּכָ ָלל, ַרק ׂשְ ִרים הֹון ַרב. ְוֵאיָנם ּבֹוִכים ּכְ ּוְמַפּזְ

י ָיַרד  זֹאת ֵמעֹוָלם, ּכִ ה לֹא ָהָיה ּכָ ִסיָעה ַהּזֶ ָהָיה ַהּיֹום ּפֹה ַעל ִעְנַין ַהּנְ ִניעֹות ׁשֶ ְוֹגֶדל ַהּמְ

ְהֶיה  ּיִ ָזְכָרם ׁשֶ ֵבי ָהָאֶרץ ּפֹה ֵאיָנם ּבְ ֵני ָיִמים ְרצּוִפים יֹום ד' ְויֹום ה', ְוָכל ּתֹוׁשָ ם ׁשְ ׁשֶ ַהּגֶ

י  ּבֶֹקר. ּכִ עֶֹמר ּבַ י ָהִעיר ַהּזֹאת לֹא ָנְסעּו ַעד יֹום ל"ג ּבָ ֵאּלּו. ְוָכל ַאְנׁשֵ ִמים ּכָ ׁשָ ה ּגְ ֵעת ַהּזֶ ּבָ

ֶחְזַקת ַהְפֶרעְנֶקין ]ֵעדֹות  י ֶהָחֵצר הּוא ַרק ּבְ ם, ּכִ ִרי ָלבֹוא ְלׁשָ ֶאְפׁשָ ְיָלה לֹא ָהָיה ּבְ ַעל ַהּלַ

ָנה  ָ ִאים ֵמֲאָרצֹות ֲאֵחִרים ִמּשׁ ּבָ ִרים ְלַהְפֶרעְנֶקין ׁשֶ ּכָ ם ֻמׂשְ ׁשָ ׁש ּבְ ּיֵ ים ׁשֶ ּתִ ְזָרח[, ְוָכל ַהּבָ ַהּמִ

ה.  ה ֶאל ּפֶ ְזָרח[ ִמּפֶ נֹות ֵעדֹות ַהּמִ ְדָרׁש ָמֵלא ִמְפֶרעְנִקּיֹות ]ּבְ ִביִרים ְמֻפְרָסִמים, ְוַהּמִ ָנה ּגְ ְלׁשָ

ּגֹות ּוְבתֹוְך  י ְצָפת עֹוְמִדים ַהחּוָצה ַעל ַהּגַ ל ַאְנׁשֵ ה זֹוַרַחת, ּכָ ר ַהַחּמָ ֲאׁשֶ ָנה ּכַ ָכל ׁשָ ַרק ּבְ

ִמים  ׁשָ ת ַהּגְ ִרי ְלִסּבַ י ֶאְפׁשָ ְלּתִ "ל ּבִ ים ְלַעְצָמם ֻסּכֹות ֲאָרִעי, ּוְכַהּיֹום זֹאת ַהּנַ ֶהָחֵצר ְועֹוׂשִ

בֹוד ָהֲאִר"י  ל ּכְ ֶנֶסת ׁשֶ ית ַהּכְ דֹוָלה ]ַהַהְדָלָקה ּפֹה ָהָיה ֵאֶצל ּבֵ ֵאין ַמֲעצֹור. ְוָעׂשּו ּפֹה ַהְדָלָקה ּגְ ּבְ

ה  ה ָלֵאל ָרַקְדנּו ַהְרּבֵ ירֹון, ּוְתִהּלָ ה, ְוַהַהְדָלָקה ִנְרֵאית ַעד ַהּמֵ ְמָחה ַרּבָ ׂשִ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ּבְ ֵזֶכר ַצּדִ

ּבֶֹקר  עֶֹמר ּבַ יֹום ַל"ג ּבָ ה[. ַאְך ּבְ ַאֲהָבה ּוְבִחּבָ ֶנֶסת ְוַהּכֹל ּבְ ֵבית ַהּכְ ְך ּבְ ם, ְוַאַחר ּכָ ׁשֶ ֶטף ַהּגֶ תֹוְך ׁשֶ ּבְ

י  ם. ָמה ֹאַמר ָלֶכם. לֹא ֶהֱאַמְנּתִ י ּפֹה ִלְנסַֹע ְלׁשָ ם ִהְתִחילּו ַאְנׁשֵ ׁשֶ ֶטף ַהּגֶ תֹוְך ׁשֶ ם ּבְ ּכֵ ַהׁשְ

ם  ׁשֶ ְוַהּגֶ ַדִים.  ׁשָ יֹוְנֵקי  ם  ּגַ ָוַטף,  ים  ְוָנׁשִ ים  ֲאָנׁשִ ָנְסעּו  ֵעיַני.  ּבְ ָרִאיִתי  ִלי ִאם לֹא  ר  ְיֻסּפַ י  ּכִ

ם  אּו ְלׁשָ ה. ְוֶטֶרם ּבָ ָבר ַהּזֶ ְמָחה ְלֹגֶדל ֲחִביבּות ַהּדָ ֶרְך ָהָיה ָמֵלא ׂשִ ַטף אֹוָתם, ְוָכל ַהּדֶ ׁשָ

ל  ל ֶאָחד ּכָ ְדָרׁש. ּוִמּקֶֹדם ָאַמר ּכָ ָבר ָנְסעּו ְקָצת ְפֶרעְנִקין, ְוָהָיה ָמקֹום ִלְכנֹס ְלתֹוְך ַהּמִ ּכְ

ְדָלה  ַרְך ּגָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ְך ּבְ ם. ְוַאַחר ּכָ ירֹות ִלּבָ ָמעֹות ִמּקִ ה ּדְ ְפכּו ַהְרּבֵ ִלּבֹו, ְוׁשָ ּבְ ֶ ַמה ּשׁ

ִרים ִנּגּוִנים  ִפיֶהם ְמַזּמְ ם ּבְ ִים[. ְוֻכּלָ ַמִים ְוָהָיה ְקִליֶנעט ּוָפאק ]ּתֹף ּוְמִצְלּתַ ָ ְמָחה ַעד ַלּשׁ ַהּשִׂ

ָבר ִנְפָלא,  ה הּוא ּדָ ּקֹוִרין ּפֹה ַחאַלאֶקין ]ַחַלֶקה[. ְוָהִעְנָין ַהּזֶ ִחים ׁשֶ ּלְ ִנְפָלִאים. ְוַהְיָלִדים ִמְתּגַ

י  ַנְפׁשִ ְלָתה  ּכָ ׁש  ַמּמָ ִנְפָלִאים.  ְתנּועֹות  ּבִ ַהְיָלִדים  ִדים ִעם  ּוְמַרּקְ ָלֶזה  יִרים  ׁשִ ֵיׁש ָלֶהם  י  ּכִ

זֹאת. ִמים ִנְפָלִאים לֹא ִנְרָאה ּכָ ה ְמֻחּכָ ֹפה, ֵהּמָ ה, ְוַהְיָלִדים ּדְ ָבר ַהּזֶ נַֹעם ַהּדָ ּבְ

ה ָלֵאל ָזִכיִתי ַלֲעֹמד  ִהּלָ ְמעֹון. ְוָאנִֹכי ּתְ י ׁשִ י ַרּבִ ָלל, ֶעס ִאיז ַא ]ֶזה[ ִעְנָין ִנְפָלא, ַמֲעׂשֵ ַהּכְ
ּתֶֹקף  ַעל  ָדה  ְתַיּסְ ּנִ ׁשֶ נּו  ּלָ ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ה  ִפּלָ ַהּתְ י  ְוָאַמְרּתִ ׁש,  ַמּמָ ּיּון  ַהּצִ ֵאֶצל 

ה  י ִיְזּכֶ ֶעְרּכִ ר ִאיׁש ּכְ ַרְך ֲאׁשֶ ַבח ְוהֹוָדָיה ְלָפָניו ִיְתּבָ י ׁשֶ רֹום, ְוָנַתּתִ אִתי ֵעיַני ַלּמָ תֹו. ְוָנׂשָ ָ ְקֻדּשׁ

ָפׁשֹות  ל ַהּנְ י ּכָ י, ְוָזַכְרּתִ ירֹות ִלּבִ יִחי ִמּקִ י ׂשִ ּתִ דֹוׁש. ּוָפַרׂשְ ּלֹו ַהּקָ ה ַעל ִצּיּון ׁשֶ ּיֹום ַהּזֶ ַלֲעֹמד ּבַ
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ּתֹוְך  ּמִ ׁשֶ ַעד  ְלָבִבי.  ְמַחת  ׂשִ ּבְ ה  ַהְרּבֵ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ י  ָרַקְדּתִ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֶאְצִלי,  ִמים  ְרׁשָ ַהּנִ

ה ָלֵאל  י, ּוְתִהּלָ ְחֶיה ָהְיָתה ִעּמִ י ַעְצִמי ַעל ַהֲחמֹור ַלֲחָזָרה. ְוַגם זּוָגִתי ּתִ ְבּתִ ָיׁשַ ָהְרִקיָדה 

ה ָלבֹוא  ר ִנְזּכֶ ק ֶאת ּכֵֹחנּו ֲאׁשֶ ִלי ׁשּום ִמְכׁשֹול, ַרק ָעֵיף ְוָיֵגַע. ה' ְיַחּזֵ לֹום ּבְ אנּו ְלֵביִתי ְלׁשָ ּבָ

ה ָלֵאל,  ר ִעם ְלָבֵבנּו. ּוְתִהּלָ ֲאׁשֶ ּכַ ָיֵמינּו  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ְוִתּכֹוֵנן  ֶנה  ּבָ ּתִ ַלִים  ְלִעיר ַהּקֶֹדׁש ְירּוׁשָ

א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ְיִהי ָרצֹון  ּיֹום ב' ַהּבָ ם ּבַ ֵ ם ִלְנסַֹע ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ַכְרנּו ֲחמֹוִרים ְלׁשָ ַהּיֹום ׂשָ

ֶרְך  ִלי ׁשּום ַצַער ַהּדֶ ם ּבְ ה ָלבֹוא ְלׁשָ ֶדר. ְוִנְזּכֶ ּסֵ ִסיָעה ּכַ ְהֶיה ַהּנְ ּיִ ָעה ֻמְצַלַחת ׁשֶ ׁשָ ְהֶיה ּבְ ּיִ ׁשֶ

ְלֵביִתי  ָלבֹוא  ה  ְוִנְזּכֶ ְלָבֵבנּו,  ִעם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ם  ׁשָ ּבְ ֵתנּו  ֻעּלָ ּפְ ַלֲעׂשֹות  ּכֵֹחנּו  ק  ְוִיְתַחּזֵ ָחִליָלה. 

ִמים  ל ַהּיָ ְלָוה ְלטֹוב ָלנּו ּכָ לֹום ְוׁשַ ׁשָ ֶרְך ָחִליָלה. ַרק ַהּכֹל ּבְ ִלי ׁשּום ַצַער ַהּדֶ ן ּבְ ם ּכֵ לֹום ּגַ ְלׁשָ

ן ְיִהי ָרצֹון. ָאֵמן ּכֵ

ְחיּו,  ּיִ ַני ׁשֶ ר ְלהֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל. ּבָ ֶזה, ַאְך ִאי ֶאְפׁשָ ים ּבָ י ָמֵלא ִמּלִ ה ִלּבִ ְוָיֵתר ִמּזֶ
מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  בֹוד  ּכְ ל  ׁשֶ ָנָפיו  ּכְ ֵצל  ּבְ ַלֲחסֹות  ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ֶחְלֵקנּו  ּטֹוב  ַמה  ֵרינּו  ַאׁשְ

בֹוד ֲאדֹוִני  דֹוׁש ּכְ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה, ְוַתְלִמידֹו ַהּקָ ַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה ֵזֶכר ַצּדִ נּו ַהּנַ ְוַרּבֵ

ִאירּו  ְוִהׁשְ ְכסֹף.  ּלִ ְלַמה  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ַעת  ּדַ ָלנּו  ִהְכִניס  ר  ֲאׁשֶ זללה"ה  י  ְוַרּבִ ּומֹוִרי  ָאִבי 

אס ִאיז  ָנה, ּדָ ָ ל ִקּבּוץ ַעל רֹאׁש ַהּשׁ נּו. ּוִבְפָרט ַהְיסֹוד ׁשֶ ּלָ ל ָהאֹוָצרֹות ׁשֶ ָרָכה ּכָ ַאֲחֵריֶהם ּבְ

תּוב  ּכָ ֶ חּו ַמה ּשׁ ּכְ ׁשְ ָגאר ַאיין ַאְנֶדער ִחּדּוׁש ִנְפָלא ]ֶזה ֶבֱאֶמת ִחּדּוׁש ִנְפָלא ְוׁשֹוֶנה[, ּוַבל ּתִ

ימּו ֵלב ָלֶזה  ׂשִ ן יֹוַחאי "ְוכּו'". ּתָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ יק ַרּבִ ּדִ ּלּות ַהּצַ ל ַהִהְתּגַ ְבֵרי ָקְדׁשֹו ׁשֶ ִסּיּום ּדִ ּבְ

ִלְהיֹות  ְוָלֶנַצח  ה  נּו ֵמַעּתָ ִעּמָ ְיִהי ה'  ִבין.  ַלּמֵ ְוַדי  "ל  ַהּנַ ָבַרי  ּדְ ְוָתִבינּו ְקָצת  ָבה "ְוכּו'"  ַהּתֵ

ן ְיִהי ָרצֹון. גֹוָרֵלנּו ַעד עֹוָלם ָאֵמן ּכֵ ּבְ

ָתָמא ַהּכֹל  ָבה ַאַחת ִמיִדיֵדנּו ָהַרב ְצִבי מ"ז. ַאְך ִמּסְ ֵאין ִלי ׁשּום ּתֵ ִנְפֵלאִתי ְקָצת ׁשֶ
ְך  ל ַהּסַ ה ָאנִֹכי ְלַקּבֵ ה ְמַצּפֶ י לֹא ַיַעְזֵבִני. ְלֵעת ַעּתָ י ּכִ ַטְחּתִ ֵמֵאת ה'. ּוַבה' ּבָ

ָבר.  יׁש ְלָפַני ַהּדָ י ּבִ לֹום ִלְלוֹות ַעל הֹוָצאֹות, ּכִ ם ִלי ְלַמַען לֹא ֶאְצָטֵרְך ַחס ְוׁשָ ַלְחּתֶ ְ ּשׁ ׁשֶ

ְיֵדי ָהָרץ  ם ַעל  ֵ ִיְרֶצה ַהּשׁ ל ִאם  ַבי, ְוִאם ֲאַקּבֵ ל ִמְכּתָ ּכָ ה ֻמְכָרח ָאנִֹכי ְלָהִכין  ּוְלֵעת ַעּתָ

ים  ַיְסּכִ לֹא  י  ּכִ ִים  ּתַ ׁשְ ׁשּורֹות  ּבְ ְמֻיָחד  ְנָיר  ּבִ ָמָחר, אֹוִדיֵעם  יֹום  ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ִאם  א  ַהּבָ

י ִעְנַין  ר ּתּוְכלּו ְלָהִבין ּכִ ֲאׁשֶ ה ָאנִֹכי ֻמְטָרד ְמֹאד. ּכַ ָרא, ְוַגם ַעּתָ ּיָ ַ ת ֲהִליַכת ַהּשׁ ַנאי ְלִסּבַ ַהּפְ

רֹב ַרֲחָמיו יֹוִליֵכִני  ר ִמחּוץ ָלָאֶרץ ְלֹפה. ה' ּבְ ְמַעט יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ ה ְלָפַני ּכִ ִסיָעה ַהּזֹאת ָקׁשֶ ַהּנְ

א  ַהּבָ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ַעל  לֹום  ְלׁשָ ִויִביֵאִני  ָלל,  ּכְ ֶרְך  ַהּדֶ ַצַער  ׁשּום  ִלי  ּבְ לֹום  ְלׁשָ ה  ַהּזֶ ֶרְך  ּדֶ ּבַ

ְבִריאּוֵתנּו  ּבִ ָחָזק  ָיֵמינּו,  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ְוִתּכֹוֵנן  ֶנה  ּבָ ּתִ ַלִים  ְירּוׁשָ ַהּקֶֹדׁש  ְלִעיר  ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו 

ַרְך  ַרְך ַעל ִנְפְלאֹות ַחְסּדֹו ִיְתּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶכף ּתֹוָדה ְוהֹוָדָיה ְלַהּשׁ ן ּתֵ ה ִלּתֵ ם ֶאְזּכֶ ָראּוי, ְוׁשָ ּכָ
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ֲאלֹות ְלָבִבי ְלטֹוָבִתי ּוָבֶזה  א ִמׁשְ ַמּלֵ ּיְ ה ׁשֶ ם ַעּתָ ְטחֹוִני ּגַ ָכל ֵעת. ְוַעל ֶזה ּבִ י ּבְ ר ּגֹוֵמל ִעּמִ ֲאׁשֶ

ָכל ֵעת ְלטֹוָבֵתנּו. ם ְלָזְכָרם ּבְ ַנְפׁשָ י ְקׁשּוָרה ּבְ לֹום, ְוַנְפׁשִ ם ְוֹאַמר ׁשָ ֲאַסּיֵ

ָכל ֵעת קֹול ַהְצָלָחָתם  ֹמַע ּבְ ה ִלׁשְ ִמי, ְמַצּפֶ ָכל טּוב רּוָחִני ְוַגׁשְ ְבֵרי ֲאִביֶכם ַהְמָבֵרְך ֶאְתֶכם ּבְ ּדִ

א ְלטֹוב ָלֶהם. ֶזה ּוַבּבָ ְלַמְעָלה ּבָ

ִיְצָחק.

ה ָמַרת  ּלָ ָלה ַהּכַ ִתי ַהְמֻהּלָ ייְנִדיל, ּוְלֶנְכּדָ ר ׁשֵ נּוָעה ָמַרת ֶאְסּתֵ ִתי ַהּצְ לֹום ְלַכּלָ ִריַסת ׁשָ ּפְ
ְתָיה  ּבַ יָמה  ַהַחּכִ ִתי  ּוְלֶנְכּדָ ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ ַנְחָמן  ַמר  ּכְ ָקר  ַהּיָ י  ּוְלֶנְכּדִ ְחֶיה,  ּתִ ָאִדיל 

ְחֶיה. ּיִ ְכָנא ׁשֶ ִניק ׁשַ י ַהּיָ ְחֶיה, ּוְלֶנְכּדִ ּתִ

ְחֶיה,  ּיִ ַמר ַאֲהרֹן ׁשֶ ָקר ּכְ י ַהּיָ ְחֶיה, ּוְלֶנְכּדִ נּוָעה ָמַרת ָרֵחל ּתִ ִתי ַהּצְ לֹום ְלַכּלָ ִריַסת ׁשָ ּפְ
ׁשֹוֵכַח  י  ֵאיֶנּנִ ׁשֶ ָהֲאהּוִבים  ְיָלַדי  ִלי  ַהֲאִמינּו  ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ ִלי  ַנְפּתָ ְחָמד  ַהּנֶ י  ּוְלֶנְכּדִ

ֲאִני  ֲעבּוְרֶכם.  ׁש  ְמַבּקֵ ֲאִני  ׁשֶ ּכֹל  ם  ֻקּיַ ּיְ ׁשֶ ַיֲעזֹור  ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ַאַחת.  ָעה  ְלׁשָ ֲאִפּלּו  ֶאְתֶכם 

ַרְך. ְזַמּנֹו ִכְרצֹונֹו ִיְתּבָ ָבר ּבִ רּוְך הּוא ַיֲעזֹר ָלנּו ְבכֹל ּדָ ְדֲאגּו. ה' ּבָ ם, ַאל ּתִ ׁש ִמּכֶ ְמַבּקֵ

ל טּוב. ַאֲהָבָתּה ָלֶכם  ה ּוְמַאֶחֶלת ָלֶכם ּכָ ַאֲהָבה ַרּבָ לֹוְמֶכם ּבְ ׁשְ ת ּבִ זּוָגִתי ִתְחֶיה דֹוֶרׁשֶ
י  ִעּמִ נֹוַסַעת  ה'  רּוְך  ּבָ ן  ּכֵ ַגם  ְוִהיא  ְחיּו,  ּיִ ׁשֶ ְלַהְיָלִדים  ּוִבְפָרט  עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ִהיא 

ם  ֹמַע ִמּכֶ ה ִלׁשְ ִביְלֶכם ּוְמַקּוָ ׁשְ ֶלת ַלה' ּבִ ּלֶ ה, ְוִהיא ָתִמיד ִמְתּפַ ְרּכָ ַלִים ְוה' ַיְצִליַח ּדַ ִלירּוׁשָ

לֹום  ׁשְ ִעם  ְחֶיה  ּתִ ָסאְסֶיע  ָמַרת  ַהּזּוג  לֹום  ְ ִמּשׁ ָלּה  ְלהֹוִדיַע  ָתּה  ׁשָ ּוַבּקָ טֹובֹות.  ׂשֹורֹות  ּבְ

ַפְרָנָסָתם, ִאיהר ֶוועט ִזי  ְחֶיה, ְוֵאיְך ִמְתַנֵהג ָלֶהם ּבְ ם ּתִ ּתָ ה ֵנרֹו ָיִאיר ּוִמּבִ י ֹמשֶׁ ְעָלּה ַרּבִ ּבַ

ַחּיּו אֹוָתּה[. ה ַזיין ]ּתְ ְמַחּיֶ

י ִיְצָחק. ת ַרּבִ אְבִריׁש ֵאׁשֶ ּדָ

ם,  ׁשָ ֵכִנים  ְ ַהּשׁ ּוְלָכל  ְחיּו  ּיִ ׁשֶ אֹוֲהֵבנּו  ְוָכל  ְחיּו  ּיִ ׁשֶ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ְלָכל  לֹום  ׁשָ ִריַסת  ּפְ
י  ְלּתִ ְוִקּבַ ָיִאיר.  ֵנרֹו  ַיֲעקֹב  ָהַרב  ְפָלג  ַהּמֻ ָהַאְבֵרְך  ֵכן  ָ ַהּשׁ ִליִדיֵדנּו  ּוִבְפָרט 

ִאירֹו  ַחת ֵחיִקי ְלַהׁשְ ּלֹו ּתַ ִוויִטיל ׁשֶ י ַהּקְ ְמּתִ ֶסף ְוֵכן ָאנִֹכי ׂשַ ל ּכֶ ּלֹו ִעם ֶאָחד רּוּבַ ִוויִטיל ׁשֶ ַהּקְ

ָיֵמינּו.  ְמֵהָרה ּבְ ֶנה ְוִתּכֹוֵנן ּבִ ּבָ ַלִים ּתִ ּקֶֹדׁש ְלִעיר ַהּקֶֹדׁש ְירּוׁשָ י ּבַ ַדְרּכִ ַעל ֵאיֶזה ָמקֹום ָקדֹוׁש ּבְ

ָכל ֵעת ְלטֹוב. ירֹו ּבְ ֶפר ְלַהְזּכִ ּסֵ ְחיּו ּבַ ּיִ מֹוָתיו ׁשֶ ל ׁשְ ְוחּוץ ָלֶזה ָרׁשּום ֶאְצִלי ּכָ
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<חודש>

תשלא

ִגיד  ְחיּו, ּוִבְפָרט ַהּנָ ּיִ ְחּתֹו ׁשֶ ּפַ ל ִמׁשְ ם ּכָ ם ְלעֹוֵרר ׁשָ ׁש ִמּכֶ ִוד ַרייֶדע ְמַבּקֵ ְיִדיֵדנּו ָהַרב ּדָ
י  תֹוְמֵכי ְלִמְחָיתֹו. ּכִ ַרֲחמּו ָעָליו ִלְהיֹות ּבְ ּיְ ִניק ֵנרֹו ָיִאיר ׁשֶ אְטׁשְ ָהַרב ְצִבי ַטאּבַ

צּו  ן ִיְתַאּמְ י הּוא ִאיׁש ְיֵרא ה'. ּכֵ ְך, ּוִבְפָרט ּכִ ל ּכָ ּנּו ּכָ דֹול ִלְמֹאד ּוַמּדּוַע ִיְתַרֲחקּו ִמּמֶ ְחקֹו ּגָ ּדָ

נּו ְלָכל ֶאָחד  ּלָ ְדָרׁש ׁשֶ ית ַהּמִ י ַהּבֵ ל ַאְנׁשֵ לֹום ּכָ ׁשְ ה, ְוָנא ִלְדרֹשׁ ּבִ ְלטֹוָבתֹו ּוְלהֹוִדיֵעִני ִמּזֶ

ה. ֲאִביֶהם אֹוֲהָבם. ַאֲהָבה ַרּבָ ּבְ

"ל. ִיְצָחק ַהּנַ

יג

ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ר  ְלִמְסּפַ מ"ח  ר  ִמְדּבַ ּבְ ת  ָרׁשַ ּפָ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ֶעֶרב  ו'  יֹום  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ

ָיֵמינּו. ְמֵהָרה ּבְ ֶנה ְוִתּכֹוֵנן ּבִ ּבָ ַלִים ּתִ תרכ"ט, ּפֹה ִעיר ַהּקֶֹדׁש ְירּוׁשָ

ִני  ת ְלָבִבי ֲהלֹא הּוא ָהַרּבָ ַני ֶחְמּדַ לֹום ּוְבָרָכה ִלְכבֹוד ֲאהּוַבי ּבָ ים, ׁשָ אּו ָהִרים ֵמֶאֶרץ ַהַחּיִ ִיׂשְ

ְחֶיה. ּיִ ְפָלג ָהַרב ִמיְכל ׁשֶ ִני ַהּמֻ ִוד ְצִבי ֵנרֹו ָיִאיר, ַוֲהלֹא הּוא ָהַרּבָ ְפָלג ּדָ ַהּמֻ

ִעם  ַיַחד  ּבְ ִמים  ַהּיָ ל  ּכָ ָלֶהם  ְלטֹוב  ִמי,  ְוַגׁשְ רּוָחִני  טּוב  ל  ּכָ ֲעֵליֶהם  יַע  ּפִ ַיׁשְ ים  ַהַחּיִ ַחי 
ָמקֹום ֶאָחד,  ה ּבְ ְלָחנֹות ּתֹוָרה ּוְגֻדּלָ י ׁשֻ ּתֵ ְחיּו, ְוִיְזּכּו ִלׁשְ ּיִ ְנׁשֹוֵתיֶהם ְויֹוְצֵאי ֲחָלֵציֶהם ׁשֶ

ן ְיִהי ָרצֹון. ָאֵמן ּכֵ

ה.  ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלּזְ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ רּוְך ׁשֶ ָמַלִני, ּבָ ר ּגְ ל ַהּטֹוב ֲאׁשֶ יר ַעל ּכָ ַחְסֵדי ה' ַאְזּכִ
ֶעֶרְך ֲחצֹות  ת קֶֹדׁש ֶהָעַבר ּבְ ּבַ יֹום ו', ֶעֶרב ׁשַ לֹום ּבְ אִתי ְלֹפה ְלׁשָ ה ָלֵאל ּבָ ּוְתִהּלָ

ֶזה  ְחיּו. ְוָזִכיִתי ּבְ ּיִ לֹוֵמנּו ַהְיָקִרים ׁשֶ י ׁשְ נּו ֶאת ַאְנׁשֵ ָאֲהָבה ַנְפׁשֵ ַהּיֹום, ּוָמָצאִתי ּפֹה ֶאת ׁשֶ

ר  נּו. ְוַהֻאְמָנם ֲאׁשֶ ְפַאְרּתֵ ית ּתִ נּו ּבֵ ת ֵאֶצל ְמקֹום ָקְדׁשֵ ּבָ ַלת ׁשַ ל ִמְנָחה ְוַקּבָ ּלֵ ַהּיֹום ְלִהְתּפַ

ֵעל ֶנֶפׁש ָהרֹוֶאה, אֹוי ָלנּו ַעל  י ִמְתּפַ ן, ּכִ י ַעל ּגֶֹדל ְמִרירּות ַהֻחְרּבָ ִקְרּבִ י ּבְ ְך ִלּבִ אי ֶנְהּפַ ַוּדַ ּבְ

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ְראֹות הֹוִמּיּות ַאֵחינּו ּבְ ה ּבִ ל ֵאּלֶ ֶזה, ַעל ּכָ ֵער ָהִעְנָין ַהּלָ ר ְלׁשַ ְבֵרנּו, ְוִאי ֶאְפׁשָ ׁשִ

ים  ׁשִ ּוְמַבּקְ ִנים  ִמְתַחּנְ ם  ִלּבָ ירֹות  ִמּקִ ם  ְוֻכּלָ ָוַטף  ים  ְוָנׁשִ ים  ֲאָנׁשִ ם  ׁשָ ָלם  ּלְ ִהְתּפַ ּבְ ְחיּו,  ּיִ ׁשֶ

ְמֵהָרה  ה ּבִ ֻאּלָ ְצַמח ַהּגְ ה ּתִ ל סֹוף ִמּזֶ י סֹוף ּכָ י זֹאת ֶנָחָמִתי ְבָעְנֵיינּו. ּכִ ם, ָאַמְרּתִ ת ַנְפׁשָ ִלְגֻאּלַ

נּו. ָיֵמינּו ָאֵמן ֶסָלה, ְוַדְרֵכי ה' ֶנְעָלִמים ֵמִאּתָ ּבְ

ים ֵמַאֵחינּו  דֹוׁשִ ּבּוִצים ַהּקְ ל ַהּקִ ן ְלתֹוְך ּכָ ם ּכֵ י ַעְצִמי ּגַ ְרּתִ י ְוָקׁשַ ְבּתִ ַמֲחׁשַ י ּבְ ְרּתִ ּבַ ְוִנְתּגַ
רּוִחי  ב  ׁשָ לֹא  ֶזה  ל  ּכָ ִעם  ַאְך  ֶהם.  ִעּמָ י  ְלּתִ ּלַ ְוִהְתּפַ ְחיּו  ּיִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ
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ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ית,  ָהֲאִמּתִ ְקָוה  ַהּתִ ִעם  ַעְצֵמנּו  ְלַהֲחיֹות  ְוִהְתַחְלנּו  ְלֵביֵתנּו  ּוָבאנּו  י.  ִקְרּבִ ּבְ

אנּו  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ָיֵמינּו,  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ֶצֶדק  ַהּגֹוֵאל  ָיבֹוא  אי  ַוּדַ ּבְ ה'  ַחְסֵדי  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ַמֲאִמיִנים 

קֶֹדׁש  ת  ּבַ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ָעַבר  ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ ְלָבֵבנּו.  ְתׁשּוַקת  ּבִ ִקּדּוׁש  קֶֹדם  ְוָרַקְדנּו  ְמָחה  ְלׂשִ

יֹום  יֹום א' ָנַסְענּו ַיַחד ְלִעיר ַהּקֶֹדׁש ֶחְברֹון ּוָבאנּו ַעל ִליַנת ַלְיָלה ּבְ ְך ּבְ ְמָחה. ְוַאַחר ּכָ ׂשִ ּבְ

ּוִמן ֲחִצי ַלְיָלה ַעד  ה ִלְבָרָכה.  ֵזֶכר ִצְדָקִנית ּוְקדֹוׁשָ נּו  ֶקת ָרֵחל ִאּמֵ ּדֶ ֶעֶרב ְלֵבית ַהּצַ ּבָ א' 

ִצּבּור,  ֲחִרית ּבְ ת ׁשַ ִפּלַ ְלנּו ּתְ ּלַ ם ִהְתּפַ ּכֵ ר ִעם ְלָבֵבנּו. ּוַבּבֶֹקר ַהׁשְ ֲאׁשֶ יֵחנּו ּכַ ַפְכנּו ׂשִ ַהּבֶֹקר ׁשָ

יֹום ב' ֶעֶרב רֹאׁש ֹחֶדׁש  נּו. ּוָבאנּו ְלִעיר ַהּקֶֹדׁש ֶחְברֹון ּבְ ם ָמָצאִתי ְקָצת ַמְרּגֹוַע ְלַנְפׁשֵ ׁשָ

ָלה.  ְכּפֵ ל ִמְנָחה ֵאֶצל ְמקֹום ְמָעַרת ַהּמַ ּלֵ ְקֶוה, ְוָהַלְכנּו ְלִהְתּפַ ְלֵעת ֶעֶרב. ְוֵתֶכף ָהַלְכנּו ַלּמִ

י לֹא ָהָיה ׁשּום  נּו, ּוְבִלּבִ ׁש ִעם ְמקֹום ָקְדׁשֵ ר, ֶזה הּוא ִעְנָין ֶאָחד ַמּמָ ָמה ֹאַמר ָמה ֲאַדּבֵ

ְזַרק ָעֵלינּו ְקָצת ֲאָבִנים טֹוִבים,  ּנִ עֹות. ַוֲהַגם ׁשֶ י ׁשָ ּתֵ ם ְלֵעֶרְך ׁשְ ׁשָ יֵניֶהם, ְוָהִיינּו ּבְ ֶהְפֵרׁש ּבֵ

אנּו  ר ּבָ ים, ַעד ֲאׁשֶ דֹוׁשִ קֹומֹות ַהּקְ ל ַהּמְ ֶחֶסד. ּוְביֹום רֹאׁש ֹחֶדׁש ָהַלְכנּו ַעל ּכָ ַרק ָהָיה ּבְ

ר  י ִנְזּכַ י ַעד ִלְמֹאד ּכִ ח ִלּבִ ם ִנְפּתַ ׁשָ ֶקת רּות. ּבְ ּדֶ ִוד ְוַהּצַ י ֲאִבי ּדָ ַאֲחרֹוָנה ֶאל ְמָעַרת ִיׁשַ ּבָ

ְמקֹור  נֹוֵבַע  ַחל  ַהּנַ נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  בֹוד  ּכְ ל  ׁשֶ ּלּות  ַהִהְתּגַ ת  ַ ְקֻדּשׁ עֶֹצם  ּגֶֹדל  י  ִלּבִ ּבְ

ֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו  סּוק ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז ֶאל רּות. ַאׁשְ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ַעל ַהּפָ ָחְכָמה ֵזֶכר ַצּדִ

ּבֶֹקר ָנַסְענּו ַלֲחָזָרה. ּוָבאִתי  ְמַחת ְלָבֵבנּו, ּוְביֹום ד' ּבַ ֶזה, ּוָבאנּו ְלׂשִ י ּכָ ִכינּו ְלטֹוב ֲאִמּתִ ּזָ ׁשֶ

ְנָחה.  ת ַהּמִ ִפּלַ ם ּתְ י ׁשָ ְלּתִ ּלַ נּו, ְוִהְתּפַ ַעם ְלֵבית ָרֵחל ִאּמֵ דֹוָלה עֹוד ַהּפַ ת ִמְנָחה ּגְ ִפּלַ ֵעת ּתְ

ֵער ָלֶכם ּגֹוֶדל  י ְלׁשַ ַרְך, ּכִ ה ֲעָזרּונּו ַרֲחָמיו ִיְתּבָ לֹום. ַעד ֵהּנָ אנּו ְלֹפה ְלׁשָ ה ָלֵאל ּבָ ּוְתִהּלָ

ִרי.  י ֶאְפׁשָ ְלּתִ ּבִ יִתי ֵמִעיר ַהּקֶֹדׁש ְצָפת ַעד ַהּיֹום, הּוא  ה ֵמֵעת ֵצאִתי ִמּבֵ ֶרְך ַהּזֶ ִעּנּוי ַהּדֶ

רֹב ֲחָסָדיו  ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ָלל, ַרק ַהּשׁ ַבע ּכְ ֶרְך ַהּטֶ ֶזה ׁשּום ּדֶ ים. ְוֵאין ּבָ ֶרְך ָמֵלא ִנּסִ ָלל ַהּדֶ ַהּכְ

ָלל.  ַבע ּכְ ֶרְך ַהּטֶ ה ְולֹא ַעל ְיֵדי ׁשּום ּדֶ ֶרְך ַהּזֶ ָכל ַהּדֶ ַלח ַמְלָאכֹו ְלָפֵנינּו, ְוהֹוִליְך אֹוָתנּו ּבְ ׁשָ

ל אֹודֹוֵתינּו, ְוָלֹחג ֶאת  ַרְך ַעל ּכָ ָפָניו ִיְתּבָ ֵתנּו ִמּלְ ׁשָ ּקָ יֵענּו ִלְפעֹל ּבַ ַרְך יֹוׁשִ ַרֲחָמיו ִיְתּבָ ן ּבְ ּכֵ

ה ָלבֹוא ְלֵביֵתנּו ִעיר  ֶרְך ַהּזֶ ּדֶ ם ַלֲחָזָרה ּבַ ְמַחת ְלָבֵבנּו. ְויֹוִליֵכנּו ּגַ ׂשִ דֹוׁש ּבְ בּועֹות ַהּקָ ָ ַחג ַהּשׁ

גּוֵפנּו ּוְבָממֹוֵננּו ּוְבתֹוָרֵתנּו  ֵלם ּבְ ם ׁשָ ה ָלבֹוא ְלׁשָ ֶרְך, ְוִנְזּכֶ ִלי ׁשּום ַצַער ַהּדֶ ַהּקֶֹדׁש ְצָפת ּבְ

ן ְיִהי ָרצֹון. ָאֵמן ּכֵ

ַעם ַהּזֹאת  ּוַבּפַ נּו.  ת ִמְנָחה ִלְמקֹום ָקְדׁשֵ ִפּלַ ּתְ ל  ּלֵ ן ְלִהְתּפַ ּכֵ ם  ּגַ ֶאְתמֹול ָהַלְכנּו  ּוְביֹום 
מֹות  ֵ ל ַהּשׁ י ּכָ ְפָרט ּוִבְכָלל, ְוָזַכְרּתִ ַרְך ּבִ יָחִתי ְלָפָניו ִיְתּבָ י ׂשִ ּתִ ח ְלָבִבי ּוֵפַרׁשְ ִנְפּתַ

ָהָיה  ָלֵאל  ה  ּוְתִהּלָ ְיָלה  ַהּלַ ַעד  ם  ׁשָ ְוָעַמְדנּו  ֶאְצִלי.  ִמים  ְרׁשָ ּנִ ׁשֶ ִפי  ּכְ אֹוֲהֵבינּו  ל  ּכָ ל  ׁשֶ

ת  ּבָ ׁשַ ַלת  ְוַקּבָ ְנָחה  ַהּמִ ת  ִפּלַ ּתְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ן  ּכֵ ם  ּגַ ם  ְלׁשָ ֵנֵלְך  ָתָמא  ִמּסְ ְוַהּיֹום  ֵקט.  ַהׁשְ ּבְ
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תשלג

יֹום  ת  ַ ּוְקֻדּשׁ ְלֶהָאַרת  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָרצֹון  ְיִהי  מ"ט.  יֹום  ל  ׁשֶ ִפיָרה  ַהּסְ ם  ׁשָ ְוִלְסּפֹר  ה,  ִפּלָ ְוַהּתְ

ת  ַ ל ָעֵלינּו ֵמָחָדׁש ְקֻדּשׁ ה ְלַקּבֵ ר ִנְזּכֶ ה, ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ַלת ּתֹוָרֵתנּו ַהּקְ דֹוׁש יֹום ַקּבָ ים ַהּקָ ִ ַהֲחִמּשׁ

ה ְוָלֶנַצח,  ה ְוָלֶנַצח, ְלַמַען טֹוב ָלנּו ֵמַעּתָ ְלָבֵבנּו ֵמַעּתָ ה, ָלׂשּום אֹוָתּה ּבִ דֹוׁשָ ּתֹוָרֵתנּו ַהּקְ

ְמָחֵתנּו ְוֶחְדָוֵתנּו ָאֵמן  ְצִחי. ְוָהְיָתה זֹאת ׂשִ י ְלַתְכִליֵתנּו ַהּנִ ִמים טֹוב ֲאִמּתִ ל ַהּיָ ְלטֹוב ָלנּו ּכָ

ן ְיִהי ָרצֹון. ּכֵ

י  ְעּתִ ה ַהּזֹאת, ַאְך ֲעַדִין ֵאין ּדַ דֹוׁשָ ִסיָעה ַהּקְ ר ֵמִעְנַין ַהּנְ ה ְלַדּבֵ י ַהְרּבֵ ִלּבִ ָתָמא ּבְ ְוִהּנֵה ִמּסְ
ּבֹוִאי  לֹום  ְ ִמּשׁ ְלהֹוִדיֲעֶכם  אִתי  ּבָ ַאֲהַבְתֶכם  ֵמרֹב  ַרק  ֶרְך.  ַהּדֶ ת  ְרּדַ ִמּטִ ְצלּוָלה 

ַחְסֵדי ה' ַעד יֹום א'  נּו ְלִהְתַמְהֵמּה ּפֹה ּבְ "ל. ְוַדְעּתֵ ל ַהּנַ י ֶאְתֶכם ּכָ לֹום ְלָכאן, ְוהֹוַדְעּתִ ְלׁשָ

ֲעֵמי ַרְגֵלינּו ָלבֹוא ְלֵביֵתנּו ְלִעיר ַהּקֶֹדׁש  ים ּפַ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ָאז ָנׂשִ ַהֲעלְֹתָך ַהּבָ ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

ר  ֶהם ַיַחד. ְוַכֲאׁשֶ ֶרְך ִעיר ַהּקֶֹדׁש ְטֶבְרָיא, ּוְלַמַען ַאֲהָבָתם ֵאֵלְך ִעּמָ ע ּדֶ ר ִנּסַ ְצָפת, ְוֶאְפׁשָ

ר ִעם  ָכל ֲאׁשֶ ּבּור ּכְ ם ַאְרִחיב ָלֶכם ַהּדִ ָ ן ִמּשׁ לֹום ּכֵ בֹוא ְלֵביֵתנּו ְלׁשָ ּנָ ֶחְמַלת ה' ָעֵלינּו ׁשֶ ּבְ

ִלְהיֹות  ה  ֶאְזּכֶ ר עֹוד  ַוֲאׁשֶ ִלְהיֹות  ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ קֹומֹות  ַהּמְ ל  ּכָ ָלֶכם  ַוֲאָפֵרט  ְלָבִבי. 

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ַבח ְוהֹוָדָיה ְלַהּשׁ נּו ׁשֶ ּתְ ְחיּו, ּתִ ּיִ ַני ׁשֶ ה ֲאהּוַבי ּבָ ַרְך. ּוְלֵעת ַעּתָ ַחְסּדֹו ִיְתּבָ ם ּבְ ׁשָ ּבְ

ה קֹוֵרא ַהּדֹורֹות  ַעל ְוָעׂשָ ר, ִמי ּפָ ַרְך. ָמה ֹאַמר ָמה ֲאַדּבֵ ר ַעד ּכֹה ֲעָזָרנּו ַרֲחָמיו ִיְתּבָ ֲאׁשֶ

י זללה"ה  בֹוד ֲאדֹוִני ָאִבי ּומֹוִרי ְוַרּבִ דֹוׁש ּכְ ְלִמידֹו ַהּקָ דֹוׁש ּוְזכּות ּתַ ֵמרֹאׁש, ְוַרק ְזכּותֹו ַהּקָ

ה ְוָלֶנַצח ָלבֹוא  דֹוׁש ֵמַעּתָ ן ַיֲעֹמד ָלנּו ְזכּותֹו ַהּקָ ה, ּכֵ דֹול ַהּזֶ ֶחֶסד ַהּגָ ִני ּבַ הֹוִפיַע ָעַלי ְלָחּנֵ

ֹמַע  ִלׁשְ נּו  ִויַזּכֵ ַהּזֹאת,  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָאֶרץ  ּבָ ַחּיּוִתי  ים  ַחּיִ ּבַ ְצִחי  ַהּנִ ְכִלית  ַלּתַ י,  ַנְפׁשִ י  ׁשֵ ִלְמֻבּקְ

ְמָחִתי.  ׂשִ זֹאת  ְוָהְיָתה  ִעיִמים  ּוַבּנְ ּטֹוב  ּבַ ַהְצָלַחְתֶכם  ֹמַע קֹול  ִלׁשְ ׂשֹורֹות טֹובֹות,  ּבְ ם  ִמּכֶ

ִתי  ִפּלָ רֹב ַרֲחָמיו ַיֲאִזין ּתְ ָכל ֵעת ָוֶרַגע, ַוה' ּבְ ַעְדֶכם ּבְ יר ּבַ ְבֵרי ֲאִביֶכם ְואֹוַהְבֶכם ַמְעּתִ ּדִ

ה ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים  ְגֻאּלָ ָרֵאל ְלטֹוב ָלנּו ּבִ ֵני ִיׂשְ ל ַאֵחינּו ּבְ נּו ְוַעל ּכָ לּוִיים ּבָ ל ַהּתְ ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ

ן ְיִהי ָרצֹון. ָאֵמן ּכֵ

ִיְצָחק.

ת  ם ֶזעֶהר צּוְפִריֶדען ]ּדֹוֶרׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ אר ְפַרייְנְטִליְך, ִזיא ִאיז ּבָ ִריְסט ַאייְך ּגָ ְחֶיה ּגְ זּוָגִתי ּתִ
ל  ּכָ ְוַעל  ְלֹפה  ָלבֹוא  ְכָתה  ּזָ ׁשֶ ְמֹאד[  ה  ְמֻרּצָ רּוְך ה'  ּבָ ִהיא  ה,  ַרּבָ יִדידּות  ּבִ לֹוְמֶכם  ׁשְ ּבִ

י  ּלִ ׁשֶ ְלּבּוִלים  ְוַהּבִ ִמיד.  ּתָ ָלֶכם  ְלטֹוב  ֲעבּוְרֶכם  ָתּה  ְתִפּלָ ּבִ ָתה  ִהְרּבְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ קֹומֹות  ַהּמְ

ֲחָסָדיו  ּבַ ַהּכֹל  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ א  ְלַהּבָ ַעל  ה'  נּו  ְיָחּנֵ דֹוִלים,  ּגְ ֲחָסִדים  ּבַ ָהָיה  ֶרְך  ַהּדֶ ֶזה  ּבָ ה  ּנָ ִמּמֶ

ָעֵלינּו ְלטֹוָבֵתנּו.
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לֹום ְנָכַדי ַהְיָקִרים, לֹא  ָקר ָהַרב ַיֲעקֹב ְיִחיֵאל ִמיְכל ֵנרֹו ָיִאיר ִעם ׁשְ לֹום ַלֲחָתִני ַהּיָ ִריַסת ׁשָ ּפְ

רֹב ַרֲחָמיו  ים. ַוה' ּבְ דֹוׁשִ קֹומֹות ַהּקְ ל ַהּמְ ירֹו ַעל ּכָ י, ְוָהָיה ַעל ִזְכרֹוִני ְלַהְזּכִ ּנִ ָקה ַאֲהָבתֹו ִמּמֶ ִנּתְ

יעֹו ְלטֹוב. יֹוׁשִ

דּו  ּקְ ָרָכה, ְוִיְתּפַ ם ַיַעְמדּו ַעל ַהּבְ ּלָ ְחיּו ּכֻ ּיִ ֵכֵננּו ׁשֶ לֹוֵמנּו ּוׁשְ י ׁשְ לֹום ְלָכל אֹוֲהֵבינּו ְוַאְנׁשֵ ִריַסת ׁשָ ּפְ

ם  ְלׁשָ ָלבֹוא  ה'  נּו  ְיַזּכֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ יִתי  ִמּבֵ ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ְוִאם  ֲעבּוָרם.  י  ַאְלּתִ ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּכְ ְלטֹוָבה 

ִיחּוד  לֹום ּבְ ִריַסת ׁשָ ַרְך ְלַהֲעִריְך ְלָכל ֶאָחד ּפְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ם ִהְנִני ּבְ ָ לֹום, ִמּשׁ ְמֵהָרה ְלׁשָ

ַרְך. י הּוא ִיְתּבָ ִלּבִ ים ּבְ ר ָיׂשִ ִפי ֲאׁשֶ ּכְ

י. ְבֵרי אֹוֲהָבם ָהֲאִמּתִ ּדִ

ִיְצָחק.

ְפַאְרּתֹו  ם ּתִ בֹוד ׁשֵ ְפָלג ּכְ ִני ַהּמֻ ָאח ִלי ָהַרּבָ ֵרַע ּכְ י ּכְ בֹוד ְיִדיד ַנְפׁשִ מֹו ּכְ ֵכר ׁשְ ְוַעל ַהּטֹוב ִיּזָ
ר, ַהּטֹובֹות  מֹוֵרנּו ָהַרב ַיֲעקֹב ַטְיְטְלּבֹוים ֵנרֹו ָיִאיר. ָאִחי ְיִדיִדי ָמה ֹאַמר ָמה ֲאַדּבֵ

ן ַאֲהָבתֹו  י ָלבֹוא ַעד ֲהלֹם, ּכֵ ְקּתָ ַנְפׁשִ ר ִהְתַחּזַ י ֲאׁשֶ ָך ִעּמִ ל ַחְסּדְ ְגּדֵ י ַוּתַ יָת ִעּמִ ר ָעׂשִ ֲאׁשֶ

ה ָלבֹוא  ָכל ְלָבבֹו ְלטֹוָבתֹו, ֲעֵדי ִיְזּכֶ ן ַיְצִליחֹו ה' ּכְ ָלל. ּכֵ ְכחֹו ּכְ י, ְולֹא אּוַכל ְלׁשָ ִלּבִ ָחקּוק ּבְ

ים ַחּיּוִתי ִלְראֹותֹו  ַחּיִ ה עֹוד ּבַ לֹום ּוְבָרָכה. ְוֶאְזּכֶ רֹב ׁשָ י ּבְ ים ַחּיּותֹו ְלַתְכִליתֹו ָהֲאִמּתִ ַחּיִ ּבַ

ה ַהּזֹאת ִעם ַהְרָחַבת ֵלָבב ְלַמְעָלה. דֹוׁשָ ָאֶרץ ַהּקְ ְחֶיה ּבָ ָאֳהלֹו ִעם זּוָגתֹו ּתִ ָנטּוַע ּבְ

ָאח לֹו. ֵרַע ּכְ ְבֵרי ּכְ ּדִ

ִיְצָחק.

יֶנער ְלאּוַמאן, ְותֹוִדיַע  ֲעֶלה ָהַרב ַנְחָמן טּוְלְטׁשִ ָקר ַהּנַ לֹום ְיִדיֵדנּו ַהּיָ ׁשְ ְפֹרס ְלַמֲעִני ּבִ ּתִ
יִתי ֶאְכּתֹב לֹו  ם ִמּבֵ ֵ "ל, ְוִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ל ַהּנַ לֹום ּוִמּכָ לֹום ּבֹוִאי ְלֹפה ְלׁשָ לֹו ׁשְ

ֶהֱחיּו  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ ּוְדָבָריו  ְלָנכֹון,  י  ְלּתִ ִקּבַ ְחיּו  ּיִ ׁשֶ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ְיֵדי  ַעל  בֹו  ּוִמְכּתָ ִיחּוד,  ּבְ

י.  ֶאת ַנְפׁשִ

"ל. ְבֵרי ַהּנַ ּדִ

ָמם מֹוֵרנּו ָהַרב  ִעים ׁשְ לֹום אֹוֲהַבי ְוֵרַעי ָהַאִחים ַהְיָקִרים ַמה ּטֹוב ּוַמה ּנָ ם ֲאִני ּדֹוֵרׁש ׁשְ ּגַ
לֹוֵמנּו ַהּטֹוב,  ְ י ְלהֹוִדיָעם ִמּשׁ ִוד ְצִבי ֵנרֹו ָיִאיר, ּומֹוֵרנּו ָהַרב ִמיְכל ֵנרֹו ָיִאיר. ָאַמְרּתִ ּדָ

ן  ַמֲחֵננּו ְוִעם ְיִדיֵדנּו ָהַרב ַיֲעקֹב ֵנרֹו ָיִאיר ּבֶ אִתי ַיַחד ִעם ָהַרב ּדְ ֻחּקַֹתי ּבָ יֹום ג' ּבְ ר ּבְ ֲאׁשֶ

ָרצֹון.  ְיִהי  ן  ּכֵ ָאֵמן  ָיֵמינּו  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ְוִתּכֹוֵנן  ֶנה  ּבָ ּתִ ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  ַלִים  ְירּוׁשָ ְלֹפה  ְצִבי  י  ַרּבִ
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אּוַמאן,  ב ּבְ ִוי ַהּיֹוׁשֵ ִתיק מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְחָמן ֵנרֹו ָיִאיר ַהּלֵ לֹום ְיִדיֵדנּו ַהּוָ ׁשְ ׁש ִלְפרֹס ּבִ ַוֲאַבּקֵ

א  דֹוׁש ַהּבָ ל ֶאת ֶהָחג ַהּקָ נּו ְלַקּבֵ ְיַזּכֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ לֹוֵמנּו ַהְיָקִרים. ַהּשׁ י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ לֹום ּכָ ּוִבׁשְ

אֹוָרּה. יׂש ּבְ ם ָלִגיל ְוָלׂשִ ֹמר ַלֲעׂשֹות ּוְלַקּיֵ ל ַהּתֹוָרה ִלׁשְ ה ְלַקּבֵ ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ְוִנְזּכֶ

ְבֵרי ְיִדיָדם אֹוֲהָבם ֵמָאז. ּדִ

עהִרין. ׁשֶ יָנאִוויְטׁש ִמּטְ א ַראּבִ ַאְבָרָהם ַאּבָ

ְבֶרְסֶלב. ִבים ּבִ לֹוֵמנּו ַהְיָקִרים ַהּיֹוׁשְ י ׁשְ ׁש ִלְדרֹשׁ ַאְנׁשֵ ַוֲאַבּקֵ

יד

ָיֵמינּו. ְמֵהָרה ּבְ ֶנה ְוִתּכֹוֵנן ּבִ ּבָ ַרְך, יֹום ג' ֵעֶקב תרכ"ט ּפֹה ִעיר ַהּקֶֹדׁש ְצָפת ּתִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחיּו. ּיִ ַני ַהְיָקִרים ַהֲחִביִבים ׁשֶ ע ַרב ְוָכל טּוב ֶסָלה ִלְכבֹוד ּבָ לֹום ְוֵיׁשַ ׁשָ

ָבם  י ֵמִעּכּוב ִמְכּתָ ֲאַגת ִלּבִ ים ִמּדַ אְסט ְוהֹוַדְעּתִ י ָלֶהם ַעל ְיֵדי ַהּפָ ַתְבּתִ ָבִרים ּכָ יֹום ה' ּדְ ּבְ
ג'  יֹום  ּבְ ִלי  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ב  ְכּתָ ַהּמִ ֶזה  ַאַחר  ִמן  ֵמֶהם  ב  ִמְכּתָ ֲעַדִין  י  ְלּתִ ִקּבַ לֹא  ר  ֲאׁשֶ

ְפָלג  ָקר ַהּמֻ בֹוד ְיִדיֵדינּו ַהּיָ ֶזה ַעל ְיֵדי ּכְ ָבִרים ּבָ י ָלֶהם ּדְ בּוַע ָעְבָרה הֹוַסְפּתִ ְזִריַע, ּוְבׁשָ ּתַ

יִתי ְוָכלּו  ִפיו. ּוֵמָאז ְוַעד ּכֹה ִחּכִ ָבַרי ּבְ י ּדְ ְמּתִ ר ׂשַ ַסע ִמּפֹה. ְוָהִעּקָ ּנָ ְחֶיה ׁשֶ ּיִ ָהַרב ֵמִאיר ׁשֶ

ב ָיָדם ַהּטֹוָבה. ּוָבא ֶאְתמֹול  ַלת ִמְכּתַ ח ְלָבִבי ְבַקּבָ ּמַ בּוַע זֹו, אּוַלי ְיׂשַ ׁשָ ֵעיַני ְלִביַאת ָהָרץ ּבְ

ם  ֵ ַחְסֵדי ַהּשׁ ה, ְוַרק ּבְ י ִמּזֶ ֲאגֹות ִלּבִ ֵער ָלֶכם ּדַ י ִנְכָזָבה. ָמה אּוַכל ְלׁשַ ִהי ּתֹוַחְלּתִ ָהָרץ, ַוּתְ

ה.  ַער ִמּזֶ יק ַהּצַ ָיִדי ְלַהְמּתִ ְהֶיה ּבְ ּיִ ן ּכַֹח ְקָצת ׁשֶ ם ּכֵ י ּגַ ֵעף ּכַֹח, הּוא נֹוֵתן ּבִ ַרְך ַהּנֹוֵתן ַלּיָ ִיְתּבָ

ֲעֵליֶהם  ַאְזָהָרִתי  ַאַחר  אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ָחִליָלה,  ֲעֵליֶהם  ֵחְטא  את  ָלׂשֵ אּוַכל  לֹא  ה  ַעּתָ ּוְלֵעת 

ֶזה,  ה ִעּכּוב ּכָ ְתַהּוָ ּנִ ֶזה ׁשֶ ה ּבָ ּבָ מּו זֹאת, ּוִמי יֹוֵדַע ַהּסִ אי ִקּיְ ַוּדַ ָכל ֹחֶדׁש, ּבְ ב ּבְ לַֹח ִלי ִמְכּתָ ִלׁשְ

ר  אי ֵיׁש ִלי ַעְגַמת ֶנֶפׁש ֵמִעּכּוב ָמעֹות ֲאׁשֶ ַוּדַ ּבְ ְהֶיה ַהּכֹל ְלטֹוָבה. ְוַהֻאְמָנם ׁשֶ ּיִ ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ

י  ְלּתִ י ּבִ דֹול ֵמֵאת ה', ּכִ ר ֶזה ָהָיה ֶחֶסד ּגָ לֹוֵמנּו ֲאׁשֶ י ׁשְ בֹוד ַאְנׁשֵ ַחּנּוִני ּכְ כּום ׁשֶ ְלָתה ַהּסְ ּכָ

ֶזה ַעד ּכֹה, ּוָבֶזה  ְברּו ָעַלי ּבָ י. ַחְסֵדי ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו ּגָ ה ִעּמִ י ֶמה ָהָיה ַנֲעׂשֶ זֹאת לֹא ָיַדְעּתִ

ה  ֶנֶפׁש ַעּתָ ִלי ַעְגַמת  ֵיׁש  אי  ַוּדַ ּבְ ל ֶזה  ּכָ ְוִעם  ַיַעְזֵבִני.  ַרְך לֹא  ִיְתּבָ ֶעְזָרתֹו  ּבְ ר  י ֲאׁשֶ ַטְחּתִ ּבָ

ֵעיִני  ְלָתה  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ֶזה  ֶנֶגד  ֵמֶאֶלף  ְלֶאָחד  זֹאת  ב  ֶנֱחׁשָ ֵאין  ֶזה  ל  ּכָ ִעם  עֹות,  ַהּמָ ֵמִעּכּוב 

"ל לֹא ָהָיה  י. ּוְלִפי ֲחִליׁשּות ּכִֹחי ֵמַהּנַ ִקְרּבִ ִתיַבת ָיָדם ַהּטֹוָבה, ָאז ּוְתִחי רּוִחי ּבְ ִלְראֹות ּכְ

ָבם  ְלחּו ִלי ִמְכּתָ אי ׁשָ ַוּדַ י ּבְ ְעּתִ ר ְלִפי ּדַ י ֲאׁשֶ אְסט, ַאְך ָאַמְרּתִ י ִלְכּתֹב ַעל ְיֵדי ֶזה ַהּפָ ִלּבִ ּבְ

ְמֵהָרה  ֶנה ְוִתּכֹוֵנן ּבִ ּבָ ַלִים ּתִ י אֹוָתם עֹוד ֵמִעיר ַהּקֶֹדׁש ְירּוׁשָ ר ִהְזַהְרּתִ ִפי ֲאׁשֶ ִעם ָמעֹות ּכְ
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ר ִיְראּו ַלֲעׂשֹות  ה ֲאׁשֶ ן ָנחּוץ ָלֶהם ָלַדַעת ִמּזֶ ֶרְך, ּכֵ ב ַעל ַהּדֶ ְרֶאה ִנְתַעּכֵ ָיֵמינּו, ּוְכִפי ַהּנִ ּבְ

ר ֻמְכָרח  ָבר ֲאׁשֶ ר עֹוֵמד ַהּדָ ְדעּו ֲאׁשֶ ה ּתֵ י ְלֵעת ַעּתָ יַע ְלָיִדי ְמֵהָרה. ּכִ ּגִ ּיַ ֶזה, ׁשֶ ּקּון ּבָ ֵאיֶזה ּתִ

ִבין. ָנא  ֱאֶמת[ יֹום יֹום ְוַדי ַלּמֵ ער ַטאֶקע ]ְוָאְמָנם ּבֶ רּוְך ה' יֹום יֹום, ָאּבֶ ֶרְך ּבָ ם ַהּדֶ ָאנִֹכי ְלַקּיֵ

ֶיְדֶכם ְלטֹוָבִתי  ר ִיְהֶיה ּבְ ָכל ֲאׁשֶ ה ְוִתְראּו ַלֲחׁשֹב אֹודֹוַתי ּכְ ימּו ֵלב ִלְדָבַרי ֵאּלֶ ׂשִ ְחיּו ּתָ ּיִ ַני ׁשֶ ּבָ

ִעְנַין  ְזַמּנֹו, ְוֵכן ּבְ ְרָנָסִתי ְלֹפה, ֵהן ְלַהְנטֹות ִלי ְמעֹוְתֶכם ּבִ ִלְראֹות ְלָתְמֵכנּו ְלטֹוַבת ִמְחַית ּפַ

ֶזה ְלַהֲחיֹוִתי ּפֹה. ְהֶיה ִלי ֵאיֶזה ַמֲעָמד ּבָ ּיִ ימּו ֵלב ָלֶזה ׁשֶ ׂשִ טֹוָבִתי ֵמאֹוֲהֵבינּו, ּתָ

ר  ין, ַאְך ַלֲאׁשֶ ִבים ְלאֹוֲהֵבנּו ִמּטּוְלְטׁשִ ֶזה ֵאיֶזה ִמְכּתָ ְוָהעֹוֶלה ַעל רּוִחי ָהָיה ִלְכּתֹב ּבָ
ַלח  ָבר ִנׁשְ ם, ְואּוַלי ּכְ ׁשָ ה ּבְ ֲעׂשֶ י ֵמַהּנַ י לֹא ָיַדְעּתִ ֵעת, ּוִבְפָרט ּכִ ל ּכָ ֹמִחי ְמֻבְלּבָ

ָבר  י ָלֶהם ּכְ ַתְבּתִ י ּכָ ּבּוִרים ָלבֹוא ֲאֵליֶהם. ּוִבְפָרט ּכִ ן ֵאין ִלי ּדִ ׁשּוָרה ֵמֶהם, ּכֵ ִלי ֵאיֶזה ּתְ

נּו ֵמאּוַמאן.  ְחּתֵ ּפַ ׁשְ ׁשּוָבה ִמּמִ ׁשּוָבה ֵמֶהם, ְוַגם ֵאין ִלי ּתְ ָעִמים, ְוַעד ּכֹה ֵאין ִלי ּתְ ה ּפְ ּמָ ּכַ

ְזַמן  ל  ּכָ ְדָבַרי  ּבִ ַפַעם  ּבְ ָבר, ָלֵכן לֹא אּוַכל ָאנִֹכי ָלבֹוא עֹוד  ּדָ ל  ּכָ י  ּנִ ִמּמֶ ם  ְתַעּלֵ ּנִ ׁשֶ ָלל  ַהּכְ

רֹב ַרֲחָמיו  ֶזה ְלטֹוב. ַוה' ּבְ ָבר ּבָ ֶזה ָלַדַעת ִאם ִנְפַעל ֵאיֶזה ּדָ ׁשּוָבה ּבָ ל ֵאיֶזה ּתְ ּלֹא ֲאַקּבֵ ׁשֶ

ְצִחי  ְכִליִתי ַהּנִ קֹד ַעל ּתַ י ִלׁשְ ַמְרּתִ ה ַלֲעֹמד ַעל ִמׁשְ ֶאְזּכֶ ַרְך ׁשֶ ַחְסּדֹו ִיְתּבָ ִני ּבְ ָיחּוס ָעַלי ִויָחּנֵ

ִני  ַחּנַ ר  ֲאׁשֶ דֹול  ַהּגָ ַחְסּדֹו  ּבְ ֹמַח  ִלׂשְ ה  ְוֶאְזּכֶ ָנכֹון,  ַעל  ַהּכֹל  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ָעָליו  ְוִלְבטַֹח 

ה ְלטֹוב. ה, ְוַרק זֹאת ַחּיּוִתי ַעּתָ ל ֲעָמִלי ַעּתָ ֵבי ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש. ֶזה ֶחְלִקי ִמּכָ ִלְהיֹות ִמּתֹוׁשָ

י  ִמיִני ַעל ְיֵדי ַרּבִ יֹום ה' ׁשְ ִבים. א( ּבְ ְבָעה ִמְכּתָ ז ׁשִ ִיץ ַהּלָ ּקַ י ָלֶכם ּבַ ַלְחּתִ ר ׁשָ ְדעּו ֲאׁשֶ ּתֵ
ַהּקֶֹדׁש  ְלִעיר  ְנִסיָעִתי  קֶֹדם  ג(  אְסט.  ַהּפָ ְיֵדי  ַעל  "ל  ַהּנַ ו'  יֹום  ּבְ ב(  ְצִבי.  יֹוֵאל 

ר  ְדּבָ ּמִ ת קֶֹדׁש ּבַ ּבַ יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ָיֵמינּו ָאֵמן ֶסָלה. ד( ּבְ ְמֵהָרה ּבְ ֶנה ְוִתּכֹוֵנן ּבִ ּבָ ַלִים ּתִ ְירּוׁשָ

ת ַעל ְיֵדי  יֹום ג' ֻחּקַ אֶלע ֵנרֹו ָיִאיר. ו( ּבְ "ל. ה( ַעל ְיֵדי ְיִדיֵדינּו ָהַרב ַאּבַ ֵמִעיר ַהּקֶֹדׁש ַהּנַ

ָקר ָהַרב  י ַעל ְיֵדי ְיִדיֵדנּו ַהּיָ ַלְחּתִ ר ׁשָ אְסט. חּוץ ֲאׁשֶ ָבִרים ַעל ְיֵדי ַהּפָ יֹום ה' ּדְ אְסט. ז( ּבְ ַהּפָ

דֹול  ַחְסּדֹו ַהּגָ ִני ה' ּבְ ׁשּוָבה ֲאִפּלּו ַעל ָהִראׁשֹון. ְיָחּנֵ י ּתְ ְלּתִ ֵמִאיר ֵנרֹו ָיִאיר, ְוַעד ּכֹה לֹא ִקּבַ

י ָלֶהם ֶצעִטיל  ְמּתִ י ָלֶהם, ְוָרׁשַ ַתְבּתִ ת ּכָ ת ֻחּקַ ָרׁשַ ִבי ִמן ּפָ ִמְכּתָ ה ּבְ ֶזה ְמֵהָרה, ְוִהּנֵ ע ּבָ ׁשַ ְלִהּוָ

י אּוַלי ִיְהֶיה ָנחּוץ ָלֶכם זֹאת.  י ָאַמְרּתִ ִסיָעה ְלֹפה, ּכִ ֵעת ַהּנְ ֶעְזָרִתי ּבְ ר ָהיּו ּבְ ֵמאֹוֲהֵבינּו ֲאׁשֶ

רֹון.  ְחיּו ְלַמַען ִיְהיּו ִלְפֵניֶכם ְלִזּכָ ּיִ לֹוֵמנּו ׁשֶ י ׁשְ ים ֵמַאְנׁשֵ ָצת ֲאָנׁשִ ה ָרצּוף ּפֹה ֶצעִטיל ִמּקְ ַעּתָ

כַֹח  ׁש ּבְ ּיֵ ֵפרּוׁש ׁשֶ ה, ְוָאַמר ִלי ּבְ י ִמּזֶ ְרּתִ ּבַ אֶלע ֵנרֹו ָיִאיר ּדִ ָקר ָהַרב ַאּבַ בֹוד ְיִדיֵדנּו ַהּיָ ְוִעם ּכְ

ל ֶזה  הּוא ֻמְטָרד ִלְמֹאד. ִעם ּכָ נּו, ַרק ׁשֶ ּלָ דֹוׁש ׁשֶ ּבּוץ ַהּקָ ֵעת ְיֵמי ַהּקִ ַלֲעׂשֹות ְלטֹוָבִתי ּבְ

ָכל ּכֹחֹו  אי ִיְהֶיה ְלֶעְזַרְתֶכם ּבְ ַוּדַ ּבְ ֶזה, ִהְבִטיַח ִלי ׁשֶ ְחיּו ְיעֹוְררּו אֹותֹו ּבָ ּיִ ֵניֶכם ׁשֶ ר ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ

י ַרק ָעָליו  ִבינּו ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג, ַוה' ַיְצִליֵחם, ּכִ ן ּתָ י הּוא ָרָאה ְוֵהִבין ַמֲעָמִדי. ּכֵ ְלטֹוָבִתי, ּכִ
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ר ִנְמָצא  ְדעּו ֲאׁשֶ ה ּתֵ ִני. ְלֵעת ַעּתָ ַרְך ַהּטֹוב ְיָחּנֵ ָכל ִעְנָין ֶזה, ְוהּוא ִיְתּבָ ַרְך ְסִמיָכִתי ּבְ ִיְתּבָ

ה ֶרעְנִדיִליְך  לׁשָ פֹות ַעל ֵעֶרְך ׁשְ י ַהּקָ ּנִ יַע ִמּמֶ ן ֶאָחד ֶרעְנִדיל, ְוַעל ֶזה ַמּגִ ָיִדי ְמֻזּמָ ָכֵעת ּבְ

ְלָהִכין ֵעִצים  ה  ַעּתָ ְוָהֵעת  בּועֹות.  ׁשָ ֵני  ׁשְ ִני הּוא עֹוד  ֵ ַהּשׁ יַאת ָהָרץ  ּבִ ְוַעד  ְויֹוֵתר ְקָצת, 

ל ֶזה  ין ּוָבִאין ָעֵלינּו ְלטֹוָבה; ְוִעם ּכָ ְמׁשִ ל ְימֹות ַהֹחֶרף, ְוָיִמים טֹוִבים ְמַמׁשְ ְוֶגָחִלים ַעל ּכָ

ְדעּו ַמהּוִתי,  ל זֹאת ְלַמַען ּתֵ י ָלֶכם ּכָ ָבם עֹוֶלה ִלי ַעל ַהּכֹל. הֹוַדְעּתִ ְחיּו, ִעּכּוב ִמְכּתָ ּיִ ַני ׁשֶ ּבָ

בּוַע,  ֶסף ְלׁשָ ּכֶ ל  חֹות ִמן ד' רּוּבַ ּפָ י לֹא  ּלִ ׁשֶ ר הֹוָצָאה ֶהְכֵרִחּיֹות  י ָלֶכם ֲאׁשֶ ַתְבּתִ ּכָ ּוְכָבר 

י ַעל ִעְנַין  ץ יֹוֵתר, ּכִ אִזיִטין. ְולֹא אּוַכל עֹוד ְלַקּמֵ ֶסף ִדיּפָ ל ּכֶ ה רּוּבַ ָ ָמעֹות ּפֹה עֹוֶלה ֲחִמּשׁ

י  ּכִ ָיִדי,  ּבְ ֵאין  ָבִרים  ּדְ ָאר  ׁשְ ַעל  ַאְך  ַהְיכֶֹלת,  ָכל  ּבְ ץ  ְלַקּמֵ ָאנִֹכי  אּוַכל  ה  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה 

ָגִדים ְוַכּדֹוֶמה. ְוִעם  ִביַסת ּבְ ּקּוַח ֶנֶפׁש, ּוְכמֹו ֵכן ּכְ י הּוא ּפִ ֶרֶתת ֻמְכָרח ָאנִֹכי ְלַהֲחִזיק, ּכִ ְמׁשָ

ר ְלָבֵאר  ִית יֹוֵתר ִמּכָֹחּה, ְוִאי ֶאְפׁשָ ָצְרֵכי ַהּבַ ְחֶיה ַלֲעׂשֹות ּבְ ל ֶזה ֻמְכַרַחת עֹוד זּוָגִתי ּתִ ּכָ

ְמעּו  ׁשְ ן ּתִ ֶזה, ּכֵ י ּבָ ְרּתִ ּבַ אֶלע ֵנרֹו ָיִאיר ּדִ בֹוד ְיִדיֵדינּו ָהַרב ַאּבַ ֶדה. ְוִעם ּכְ ֵני ַהּשָׂ זֹאת ַעל ּפְ

ֶזה ְלטֹוָבִתי. ֶכם ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבָ ִלּבְ ים ֵעָצה ּבְ ּנּו, ַוה' ָיׂשִ ִמּמֶ

ַצִני ָלֶזה.  ְרצֹוִני, ַאְך ַהֶהְכֵרַח ִאּלְ ּלֹא ּבִ י ׁשֶ ַתְבּתִ "ל ּכָ ל ַהּנַ ין, ְוַגם ּכָ ִפי ִמּלִ ה ֵאין ּבְ ְוָיֵתר ִמּזֶ
ָלם  ה ְלַקּבְ ְזּכֶ ּנִ ין ּוָבִאים ִלְקָראֵתנּו, ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ְמׁשִ דֹוׁש ְמַמׁשְ ה ְיֵמי ֱאלּול ַהּקָ ְוִהּנֵ

דֹוׁש  ָנה ַהּקָ ָ ה ִלְכנֹס ִליֵמי רֹאׁש ַהּשׁ ִנְזּכֶ ְצִחי ֲעֵדי  ַהּנִ ְכִליֵתנּו  ּתַ קֹד ֵמָחָדׁש ַעל  ָראּוי ִלׁשְ ּכָ

ָנה  ָ ר ִיְזּכּו ִלְהיֹות ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ִנים ָיפֹות. ְוִהְנִני ְמָבְרָכם ֲאׁשֶ ֵאיֶזה ּפָ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ּבְ ַהּבָ

ּבּוץ  ַהּקִ תֹוְך  ּבְ ִנְמֶנה  ִלְהיֹות  אּוַמאן,  ּבְ ְחיּו  ּיִ ׁשֶ ֵניֶהם  ּבְ ִעם  ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

ַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה ֵזֶכר  בֹוד ַהּנַ ֵצל ּכְ ם ְלִהְסּתֹוֵפף ּבְ ִפים ְלׁשָ ר ִמְתַאּסְ נּו ֲאׁשֶ ּלָ דֹוׁש ׁשֶ ַהּקָ

ם  ֲאַסּיֵ ּוָבֶזה  ֶהם.  ִעּמָ ֶחְלִקי  ְיִהי  ם  ׁשָ ּבְ ֹוֵכן  ַהּשׁ ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ִלְבָרָכה  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ

לֹום. ְוֹאַמר ׁשָ

ר ִיְהֶיה ַהּכֹל  ר ְמֵהָרה ִמּטּוב ְנִסיָעָתם ְלאּוַמאן ֲאׁשֶ ּשֵׂ ה ְלִהְתּבַ ְבֵרי ֲאִביֶהם ְואֹוֲהָבם ַהְמַצּפֶ ּדִ

ֲעָדם ְלטֹוב. יר ּבַ ְעּתִ ם ְוֶנֶפׁש ֲאִביֶהם ַהּמַ ַנְפׁשָ ַעל ָנכֹון ֵצאָתם ּובֹוָאם ּכְ

ִיְצָחק.

ם  ֹמַע ִמּכֶ ָכל ְלָבָבּה ִלׁשְ ִליְסט ּבְ אר ְפַרייְנְטִליְך ִאין ּגְ ִריְסט ַאייְך ַאֶללע ּגָ ְחֶיה ּגְ זּוָגִתי ּתִ
ְחֶיה  דֹול ]זּוָגִתי ּתִ ַרְך ִזיא ִאיז ִמיר ּפֹה ְלֵעֶזר ּגָ ם ִיְתּבָ ֵ ט ַהּשׁ ילֹויּבְ ׂשֹורֹות טֹובֹות. ּגִ ּבְ

ם  ֵ ַלַהּשׁ ה  ִהּלָ ּתְ טֹובֹות.  ׂשֹורֹות  ּבְ ם  ִמּכֶ ֹמַע  ִלׁשְ ּתֹוֶקֶקת  ּוִמׁשְ יִדידּות  ּבִ ְמֹאד  ֶכם  ּלְ ּכֻ לֹום  ׁשְ ּבִ ת  ּדֹוֶרׁשֶ

ְהֶיה  ּיִ ָתּה ׁשֶ ֶזה ַעד ְמֹאד. ְוָכל ְמַגּמָ ְברּו ָעַלי ּבָ דֹול[, ַחְסֵדי ה' ּגָ ִביִלי ּפֹה ְלֵעֶזר ּגָ ׁשְ ַרְך ִהיא ּבִ ִיְתּבָ
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ן  ִמים ָאֵמן ּכֵ ל ַהּיָ ה ְוָלֶנַצח ְלטֹוב ָלנּו ּכָ י ֵמַעּתָ ַרְך, ְיִהי ה' ִעּמִ ִלי ַנְיָחא ַלֲעבֹוָדִתי אֹותֹו ִיְתּבָ

ְיִהי ָרצֹון.

ֶטהִריְנַהאְרץ. י ִיְצָחק ׁשְ ת ַרּבִ אְבִריׁש ֵאׁשֶ ּדָ

ָנה  ָ ַהּשׁ ֶזה  ְך  ֶהְמׁשֵ ּבְ ָהיּו  ִאם  ֵמֶהם  ר  ּשֵׂ ְלִהְתּבַ ָזִכיִתי  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ִנְפֵלאִתי  ְחיּו,  ּיִ ׁשֶ ַני  ּבָ
ה, ְוִלְפָעִמים  ּמָ ְהיֹוִתי ׁשָ ן ָהיּו ַהְנָהָגָתם ּבִ ר ּכֵ אּוַמאן ַעל ֵאיֶזה ֶעֶרב רֹאׁש ֹחֶדׁש, ֲאׁשֶ ּבְ

ָלבֹוא  כָֹחם  ּבְ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ה'  ַיְצִליֵחם  א  ְלַהּבָ ְוַעל  ה,  ִמּזֶ ַהּטֹוב  ְלהֹוִדיֵעִני  ָנא  ָנה.  ׁשָ ּבְ ֲעַמִים  ּפַ

ְמָחִתי ְלַהֲחיֹוִתי ְלטֹוב. ָכל ְרצֹוָנם ַהּטֹוב ְוָהְיָתה זֹאת ׂשִ ם ּכְ ְלׁשָ

ם  ֵ ה, ּוְבֶעְזַרת ַהּשׁ ַאֲהָבה ַרּבָ ְחיּו ּבְ ּיִ לֹוֵמנּו ׁשֶ י ׁשְ ְחיּו ּוְלָכל ַאְנׁשֵ ּיִ לֹום ְלָכל אֹוֲהֵבינּו ׁשֶ ִריַסת ׁשָ ּפְ

ֶכף  יב לֹו ּתֵ אי ָאׁשִ ַוּדַ ב ֵמֵאיֶזה ֵמאֹוֲהֵבינּו ּבְ ם ֵאיֶזה ִמְכּתָ ֵ ל ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ר ֲאַקּבֵ ֲאׁשֶ ַרְך ּכַ ִיְתּבָ

ׁש ַאֲהָבָתם ְלטֹוב. ִמים ְמַבּקֵ ם ְוֶנֶפׁש אֹוֲהָבם ּתָ ַנְפׁשָ ְרצֹונֹו ַהּטֹוב. ַוה' ַיְצִליֵחם ּכְ ּכִ

"ל. ִיְצָחק ַהּנַ

ְפַאְרּתֹו מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְחָמן  ם ּתִ בֹוד ׁשֵ ָקר ּכְ בֹוד ְיִדיֵדינּו ַהּיָ לֹום ּכְ ׁשְ ְוִתְדְרׁשּו ְלַמֲעִני ּבִ
י ֶזה ְזַמן ַרב, ַהְינּו ִמן ַאַחר  ְרּכִ ְחיּו, ּדַ ּיִ ַני ׁשֶ ה ּבָ אּוַמאן. ְוִהּנֵ ִוי ֵנרֹו ָיִאיר ּבְ ַהּלֵ

ָכל ֶעֶרב רֹאׁש  ן ּבְ י זללה"ה ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ִלּתֵ בֹוד ֲאדֹוִני ָאִבי ּומֹוִרי ְוַרּבִ קּות ּכְ ּלְ ִהְסּתַ

ָנה  ָ ּשׁ נּו. ְוַגם ּבַ ּלָ ָלל ׁשֶ "ל ַעל טֹוַבת צֶֹרְך ַהּכְ ַיד ְיִדיֵדנּו ָהַרב ַנְחָמן ַהּנַ ְדיֹון ּבְ ָנה ַעל ּפִ ָ ַהּשׁ

ִבי לֹא אּוַכל  י ִמְכּתָ ּנִ ר ֶנְעָלם ִמּמֶ ֲאׁשֶ ה ּכַ דּוַע ָלֶהם. ַעּתָ ּיָ י לֹו ח"י ְזהּוִבים ּכַ ֶהָעְבָרה ָנַתּתִ

ְחיּו, ֲעֵליֶכם ָקַסִמיְכָנא  ּיִ ַני ׁשֶ ֵעת. ָלֵכן ּבָ ן ח"י ְזהּוִבים ְלִפי ַמֲעָמִדי ּכָ ָיִדי ִלּתֵ ָלַדַעת ִאם ֵיׁש ּבְ

ִבינּו, ְוָכל ַהּמֹוִסיף ְוכּו'.  ּתָ ה ׁשֶ ּמָ ָלל, ּכַ ם ַהּכְ ְדיֹון ַעל ׁשֵ ָנה ַעל ּפִ ָ ֶעֶרב רֹאׁש ַהּשׁ ן לֹו ּבְ ִלּתֵ

ל  ה אֹוָתנּו ִמּכָ ּבֹון, ַוה' ַהּטֹוב ִיְפּדֶ ֶחׁשְ ל ּבְ נּו ֲאַקּבֵ ּתְ ּתִ ה ׁשֶ ְיָקא. ְוַכּמָ ֶסף ּדַ ַע ּכֶ ַמְטּבֵ ר ּבְ ְוָהִעּקָ

ה ְלַהֲחיֹוִתי. ל טּוב ֶזה ִמּזֶ ִמיֵענּו ּכָ ָרָכה ָוֶחֶסד ְוַיׁשְ ַרע. ְוִיְמׁשְֹך ָעֵלינּו ּבְ

ה ְוַאֲהַבת עֹוָלם. ַאֲהָבה ַרּבָ ָקר ָהַרב ַנְחָמן חב"ר ּבְ לֹום ִליִדיֵדנּו ַהּיָ ִריַסת ׁשָ ּפְ

א ַמאַנאֶליס ֵנרֹו  י ִליּפָ ֵרנּו ַרּבִ ׂשָ ֵאר ּבְ ל ַעל ֶזה ִמיִדיֵדנּו ׁשְ לּו ָרצּוף ּפֹה ְקִוויְטיל ְלַקּבֵ ְיַקּבְ
ן  ר ְצִריִכין ִלּתֵ ְרצֹוָנם ַהּטֹוב. ֶאְפׁשָ ם ּכִ ה לּוָלִבים טֹוִבים, ְוַתֲעׂשּו ִעּמָ ָ ָיִאיר ֲחִמּשׁ

ָקר ָהַרב ַיֲעקֹב ַטְיְטְלּבֹוים ֵנרֹו ָיִאיר,  ֶיְדֶכם, ּוִבְפָרט ִליִדיֵדנּו ַהּיָ ן ִיְהֶיה ּבְ ָנה, ּכֵ ְלֶאָחד ַמּתָ

דֹוָלה  ָנה ּגְ ֵלמּות, ְלַמּתָ ׁשְ ם ּבִ לּו ְלׁשָ ר ִיְתַקּבְ ֲאׁשֶ ֶזה. ּוִבְפָרט ּכַ ָדָבר ּכָ נֹו ּבְ אי ֵמָהָראּוי ְלָחּנְ ַוּדַ ּבְ
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<חודש>

תשלט

ּוִבְפָרט  ָלָאֶרץ  חּוץ  ּבְ ֵדל  ַהּגָ ל  ִמּכָ ָיָקר  ַהּקֶֹדׁש,  ּפֹה ֶאֶרץ  ֵדל  ּגָ ר  ָקָטן ֲאׁשֶ ָבר  ּדָ י  ּכִ ב,  ֵיָחׁשֵ

ֵעיֵניֶכם ְלטֹוָבֵתנּו. ּטֹוב ּבְ ֲעׂשּו ּכַ ן ּתַ ִלְדַבר ִמְצָוה. ּכֵ

ָכל ֵעת ְלַמְעָלה, ְוֶזה  ה ַהּזֹאת ָיָקר ָעַלי ּבְ דֹוׁשָ ת ָהָאֶרץ ַהּקְ ר ִחּבַ ְחיּו, ֲאׁשֶ ּיִ ַני ׁשֶ ּוְדעּו ּבָ
ִבי הּוא ַרק ֵמֲחַמת ַאֲהָבָתם  ִמְכּתָ י ּבְ ֶהֱאַרְכּתִ ֶ טֹוב, ְוָכל ַמה ּשׁ ר ַחּיּוִתי ּבְ הּוא ִעּקַ

ְטחֹוִני ָחָזק  ְרָנָסִתי ּבִ לֹוָמם. ְוַעל ּפַ ּתֹוֵקק ָלַדַעת ִמּטּוב ׁשְ י, ָחֵפץ ּוִמׁשְ ַנְפׁשִ ר ְקׁשּוָרה ּבְ ֲאׁשֶ

יִתי  ם ִמְצַות ַמֲעֶקה ַעל ּבֵ ה עֹוד ְלַקּיֵ ִעּתֹו, ְוֶאְזּכֶ אי לֹא ַיַעְזֵבִני, ְוַהּכֹל ָיבֹוא ּבְ ַוּדַ ר ּבְ ה' ֲאׁשֶ ּבַ

ַרְך,  ְהֶיה ִלי ֵאיֶזה ְקָצת ֶחֶדר ְמֻיָחד ַלֲעבֹוָדִתי אֹותֹו ִיְתּבָ ּיִ ִרי, ְוׁשֶ ם ָהֶאְפׁשָ ְקּדָ ּמֻ ַלֲעׂשֹות ּבַ

ְדֲאגּו  ר ַאל ּתִ ם ֲאׁשֶ י ִמּכֶ ּתִ ׁשְ ּקַ ָראּוי. ָלֵכן ּבִ ר ֵיׁש ִלי ָמקֹום טֹוב ָלֶזה ַלֲעׂשֹות ִעם ַחּלֹון ּכָ ֲאׁשֶ

אי לֹא ַיַעָזְבֶכם. ַוה'  ַוּדַ ּבְ ה' ׁשֶ ִמיד ּבַ ְבְטחּו ּתָ ה ֶאְתֶכם ּתִ ֲעׂשֶ ֲעבּוִרי. ְוַעל אֹודֹוֵתיֶכם ֵמַהּנַ

לֹוְמֶכם,  ְ ִמיד ַהּטֹוב ִמּשׁ ֹמַע ּתָ ה ִלׁשְ ים טֹוִבים, ְוֶאְזּכֶ ה ּוַמֲעׂשִ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ק ְלַבְבֶכם ּבְ ְיַחּזֵ

ן ְיִהי ָרצֹון. א ָאֵמן ּכֵ ֶזה ּוַבּבָ י ְוִנְצִחי ּבָ טֹוב ֲאִמּתִ

ה ִלְתׁשּוָבָתם ַהּטֹוָבה ְלַהֲחיֹוִתי. ָכל טּוב ּוְמַצּפֶ ֲאִביֶהם ַהְמָבְרָכם ּבְ

ִיְצָחק.

דֹוׁש,  ן ֶאָחד ַעל ִצּיּון ַהּקָ ַתְבִניתֹו, ְוִלּתֵ ּנּו עֹוד ֶאָחד ּכְ יקּו ִמּמֶ ָרצּוף ּפֹה ְקִוויְטיל, ְוַיְעּתִ
ַוה'  נּו.  ּלָ ׁשֶ ָלל  ַהּכְ ם  ׁשֵ ַעל  ְדיֹון  ַהּפִ ִעם  ִוי  ַהּלֵ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ִליִדיֵדנּו  ִלְמסֹר  ְוֶאָחד 

ן ְיִהי ָרצֹון. ִעיִמים ָאֵמן ּכֵ ּטֹוב ּוַבּנְ נֹוֵתינּו ּבַ ַיֲאִריְך ָיֵמינּו ּוׁשְ

ִיְצָחק.

טו

ָיֵמינּו  ְמֵהָרה ּבְ ֶנה ְוִתּכֹוֵנן ּבִ ּבָ ת ֵעֶקב תרכ"ט ּפֹה, ִעיר ַהּקֶֹדׁש ְצָפת ּתִ ָרׁשַ ם, יֹום ה' ּפָ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ָאֵמן ֶסָלה.

ִגיד  ַהּנָ ִתיק  ַהּוָ ְפָלא  ַהּמֻ ִני  ָהַרּבָ בֹוד  ּכְ ְלָבִבי  ִיְקַרת  י  ַנְפׁשִ ְיִדיד  לֹום  ְלׁשָ ֶאְקָרא  ים  ַהַחּיִ ֵמֶאֶרץ 

א ֵנרֹו ָיִאיר. ְפַאְרּתֹו מֹוֵרנּו ָהַרב ַאְבָרָהם ַאּבָ ם ּתִ בֹוד ׁשֵ ל ּכְ ַהְמֻהּלָ

י ְוִנְצִחי  ה ְלטֹוב ֲאִמּתִ ּלֹו. ֲעֵדי ִיְזּכֶ ָכל ָהִעְנָיִנים ׁשֶ ָרָכה ֵמֵאת ה' ְלָפְקדֹו ְלטֹוָבה ּבְ א ּבְ ִיּשָׂ
ן ְיִהי ָרצֹון. ה ְוָלֶנַצח ָאֵמן ּכֵ א ֵמַעּתָ ֶזה ּוַבּבָ ּבָ
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ְלַהְבָטָחִתי  אִתי  ּבָ ֵכן  ָזִכיִתי,  ְולֹא  ַהְבָטָחתֹו  ּכְ ֵמַאֶדעס  בֹו  ִמְכּתָ ל  ְלַקּבֵ יִתי  ּמִ ּדִ ְיִדיִדי, 
יִתי, ָהִייִתי  ר ַאַחר ְנִסיָעָתם ִמּבֵ בֹודֹו ֲאׁשֶ ִבי ְלאּוַמאן. ְוֵיַדע ּכְ ְלַהְנטֹות לֹו ִמְכּתָ

י  רֹב ּכַֹח ֻהְכַרְחּתִ ר ּבְ ָלה ּכִֹחי, ֲאׁשֶ ׁש ּכָ ׁשּוָקִתי ְלַאֲהָבָתם, ַמּמָ ל ְלרֹב ּתְ ְמֻבְלּבָ ה ָיִמים ּכִ ּמָ ּכַ

ל  י ַלֲעבֹוָדִתי ְלַהְתָמַדת ִלּמּוִדי ַהּטֹוב. ֶזה ֶחְלִקי ִמּכָ ַמְרּתִ ִגּבֹור ֲחָלַצי ַלֲעֹמד ַעל ִמׁשְ ֶלֱאזֹר ּכְ

יק ְוָקדֹוׁש  ַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה ֵזֶכר ַצּדִ נּו ַהּנַ בֹוד ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ כַֹח ּכְ ֲעָמִלי, ְוַהּכֹל ּבְ

ן  דֹוׁש זללה"ה ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו. ּכֵ ְלִמידֹו ַהּקָ י ּתַ בֹוד ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִלְבָרָכה, ּוְזכּות ּכְ

י  ָראּוי, ּוְלַהֲחיֹות ֶאת ַנְפׁשִ ְצִחי ּכָ ְכִליִתי ַהּנִ קֹד ַעל ּתַ ה ְוָלֶנַצח, ִלְזּכֹות ִלׁשְ ִדי ֵמַעּתָ ְיִהי ה' ִעּמָ

ל  ים טֹוִבים ַעל ְיֵדי ּכָ ה ּוַמֲעׂשִ תֹוָרה ּוְתִפּלָ י ּבְ נּו, ְלַבּלֹות ַנְפׁשִ ְמָצא ִאּתָ ל ַהּטֹוב ַהּנִ ִעם ּכָ

ְנִסיָעָתם  ה ּבִ ר טֹוב ה' ַלּכֹל. ְוִהּנֵ ִמיד ֲאׁשֶ נּו, ְוָלַדַעת ּוְלַהֲאִמין ּתָ ּלָ דֹוׁשֹות ׁשֶ ָרִכים ַהּקְ ַהּדְ

ָיִאיר  ֵנרֹו  ֵמִאיר  ָהַרב  ָקר  ַהּיָ ְיִדיֵדינּו  בֹוד  ּכְ ר  ֲאׁשֶ ִרי.  ּפְ ָעׂשּו  ְוַגם  ִהְצִליחּו  ְלֹפה  ַהּטֹוָבה 

יו ָלבֹוא ְלאּוַמאן ִלְזּכֹות ִלְהיֹות ִנְמֶנה  ַכּפָ ם ַנְפׁשֹו ּבְ ִגּבֹור ֲחָלָציו ְוׂשָ ה, ְוָאַזר ּכְ ִנְתעֹוֵרר ִמּזֶ

ְלטֹוָבה,  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ַעל  ם  ְלׁשָ ִפים  ְתַאּסְ ַהּמִ נּו  ּלָ ׁשֶ ּבּוץ  ַהּקִ ין  ּבֵ

ָיֵגן  ְזכּותֹו  ִלְבָרָכה,  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  ָחְכָמה  ְמקֹור  נֹוֵבַע  ַחל  ַהּנַ בֹוד  ּכְ ֵצל  ּבְ ְלִהְסּתֹוֵפף 

ׁשֹו ַהּטֹוב  ה ָלבֹוא ִלְמֻבּקָ לֹום, ְוִיְזּכֶ ַדְרּכֹו ְלׁשָ ם. ְיִהי ה' ִעּמֹו, ְוַיְצִליחֹו ּבְ ׁשָ ֹוֵכן ּבְ ָעֵלינּו ַהּשׁ

ה  תֹוָרה ּוְתִפּלָ ַמְרּתֹו ּבְ לֹום ַלֲעֹמד ַעל ִמׁשְ ים ְוׁשָ ַחּיִ ר ִעם ְלָבבֹו, ְוָלׁשּוב ְלֵביתֹו ּבְ ָכל ֲאׁשֶ ּכְ

ר ֱהיֹוָתם ּפֹה  ְרצֹונֹו ַהּטֹוב. ְוֵיַדע ְיִדיִדי ֲאׁשֶ ֵאת ּוְבַחּיּות ִנְפָלא ּכִ ֶיֶתר ׂשְ ים טֹוִבים ּבְ ּוַמֲעׂשִ

ָהִעיר  ֶרְך  ּדֶ ִהּלּוִכי  ָכל ֵעת  ּבְ ָנְסָעם,  ַאַחר  ָיִמים  ה  ְוַכּמָ ָהָאֶרץ.  ת  ְלִחּבַ דֹול  ּגָ ם  ה רֹשֶׁ ָעׂשָ

י.  ה, ְוָהָיה ְלַנַחת רּוַח ְלַנְפׁשִ ַאֲהָבה ַרּבָ ים ּבְ ה ֲאָנׁשִ ה ְוַכּמָ ּמָ ָרָכה ֲעֵליֶהם ִמּכַ י קֹול ּבְ ַמְעּתִ ׁשָ

ִמים. ל ַהּיָ ן ַיְצִליֵחם ה' ְלטֹוב ָלֶהם ּכָ ּכֵ

"ל. ְוחּוץ ָלֶזה ֵאין  ַהּנַ ְיִדיֵדנּו  ַמע ַהּכֹל ֵמֵאת  ִיׁשְ י  ּכִ ְפָרט  ּבִ ׁש,  ַחּדֵ ּלְ ה ֵאין ַמה  ִמּזֶ ְוָיֵתר 
ְתבּו  ְחיּו ֵעת ַרב, ַהְינּו ּכָ ּיִ ַני ׁשֶ ב ִמּבָ י ִמְכּתָ ְלּתִ ר לֹא ִקּבַ י ְצלּוָלה ְקָצת, ַלֲאׁשֶ ְעּתִ ּדַ

י  ּנִ ָבה ַאַחת. ְוֶנְעָלם ִמּמֶ י ׁשּום ּתֵ ְגּתִ ב ֶזה לֹא ִהּשַׂ ְזִריַע. ּוֵמַאַחר ִמְכּתָ יֹום ג' ּתַ ב ּבְ ִלי ִמְכּתָ

ִחיַקת  ִמּדְ ם  ּגַ ְלּבּול  ּבִ אי  ַוּדַ ּבְ ִלי  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוַהֻאְמָנם  ֶזה.  ַהּלָ ִיץ  ַהּקַ ָכל  ּבְ ם  ׁשָ ּבְ ה  ֲעׂשֶ ַהּנַ ל  ּכָ

יַע ִלי ֵמֶהם  ּגִ ְך ַהּמַ ִנים ַהּסַ ל ּפָ ֶרְך ָיָדם, ְוַעל ּכָ ל ֵאיֶזה ַסְך ּדֶ ה ְלַקּבֵ ר ֲאִני ְמַצּפֶ ְרָנָסִתי, ֲאׁשֶ ּפַ

ׁש ִלי ֵמִעּכּוב  ּיֵ ב ִלי זֹאת ְלֶאָחד ֵמֶאֶלף ֶנֶגד ָהַעְגַמת ֶנֶפׁש ׁשֶ ל ֶזה ֵאין ֶנֱחׁשָ ַעְצָמם, ִעם ּכָ ּבְ

ן  ַרְך ְיַרֵחם ָעַלי ְוִיּתֵ ן הּוא ִיְתּבָ ָתָמא ַהּכֹל ֵמֵאת ה', ּכֵ לֹוָמם ַהּטֹוב. ַאְך ִמּסְ ְ ָבם ִמּשׁ ִמְכּתָ

ַלֲעסֹק  י  ַמְרּתִ ִמׁשְ ַעל  ַלֲעֹמד  אּוַכל  ְלַמַען  ה,  ֵאּלֶ ּכָ ְלּבּוִלים  ּבִ י  ּנִ ִמּמֶ ְלָהִסיר  י  ִלּבִ ּבְ ַעת  ּדַ

ם  ֵ ר ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ֲאׁשֶ ַאֲהָבתֹו ּכַ טּוב ַטַעם ָוַדַעת, ּוְבִבְטחֹוִני ּבְ ַרְך ּבְ ֲעבֹוָדִתי אֹותֹו ִיְתּבָ ּבַ
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תשמא

לֹוִמי  ת ׁשְ ִריׁשַ ַאֲהָבה ִמּכַֹח ּדְ ֶהם ּבְ ר ִעּמָ ן ְיַדּבֵ אּוַמאן, ּכֵ ם ּבְ ֵ ֶהם ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ ִיְתַוֵעד ִעּמָ

ָכל ָהִעְנָיִנים. ַוה' ַהּטֹוב ַיְצִליַח  ַהְבָטָחתֹו ּבְ ם ְלטֹוָבִתי ּכְ יֵנינּו, ְוִלְהיֹות ִעּמָ ר ּבֵ ר ִנְדּבַ ֲאׁשֶ ּכַ

דֹוׁש,  ָכל ֵעת ֱהיֹותֹו ַעל ִצּיּון ַהּקָ יֵרִני ְלטֹוב ּבְ טּוָחה ְלַהְזּכִ ִתי ׁשְ ׁשָ ּקָ ַרְך. ּוְמֹאד ּבַ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ּכִ

ְורּוִחי  י  ַנְפׁשִ ּבְ ַעְצִמי  ר  ֵ ֲאַקּשׁ ָאנִֹכי  י  ּכִ ְלטֹוָבה,  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ֶעֶרב  ּבְ ּוִבְפָרט 

ירֹו  ר ָאנִֹכי ַמְזּכִ ְוֵיַדע ֶנֱאָמָנה ֲאׁשֶ ֶהם.  נּו, ְיִהי ֶחְלִקי ִעּמָ ּלָ דֹוׁש ׁשֶ ּבּוץ ַהּקָ ָמִתי ֶאל ַהּקִ ְוִנׁשְ

ִמים,  ל ַהּיָ ִפּלֹוֵתינּו ְלטֹוב ָלנּו ּכָ יב ה' ּתְ ים. ַיְקׁשִ דֹוׁשִ קֹומֹות ַהּקְ ל ַהּמְ ָכל ֵעת ְלטֹוָבה ַעל ּכָ ּבְ

לֹום. ם ְוֹאַמר ׁשָ א ָלֶנַצח, ּוָבֶזה ֲאַסּיֵ ֶזה ּוַבּבָ ְצִחי ּבָ ְלַתְכִליֵתנּו ַהּנִ

תֹו ְלטֹוב. ׁש ַאֲהָבתֹו ּוְתִפּלָ ְבֵרי אֹוֲהבֹו ַאֲהַבת עֹוָלם ְמַבּקֵ ּדִ

ִיְצָחק.

ָהַרב  ִליִדיֵדנּו  ּוִבְפָרט  עהִרין.  ׁשֶ ִמּטְ ְחיּו  ּיִ ׁשֶ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ל  ּכָ לֹום  ׁשְ ּבִ ְלַמֲעִני  ִיְדֹרׁש 
ֵנרֹו  ַנְחָמן  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ְפַאְרּתֹו  ּתִ ם  ׁשֵ ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ ל  ַהְמֻהּלָ ד  ְכּבָ ַהּנִ ְפָלא  ַהּמֻ

ְפַאְרּתֹו מֹוֵרנּו ָהַרב ַיֲעקֹב ֵנרֹו ָיִאיר. ַאֲהָבָתם  ם ּתִ בֹוד ׁשֵ ל ּכְ ִגיד ַהְמֻהּלָ ָיִאיר, ְוִליִדיֵדנּו ַהּנָ

ָכל ֵעת ֲעבּוָרם  ִתי ּבְ ָלל, ּוְתִפּלָ ְכָחם ּכְ ֵרָדָתם ֵמָעַלי לֹא אּוַכל ְלׁשָ י. ֵמֵעת ּפְ ַנְפׁשִ ְקׁשּוָרה ּבְ

ָקר  לֹום ְיִדיֵדנּו ַהּיָ ׁשְ ה ְוָלֶנַצח; ּוְבִיחּוד ִיְדרֹשׁ ְלַמֲעִני ּבִ ָנם ְלטֹוב ָלֶהם ֵמַעּתָ ְלטֹוב. ַוה' ְיָחּנְ

ער  ְפַאְרּתֹו, מֹוֵרנּו ָהַרב ַאְבָרָהם דֹוּבֶ ם ּתִ בֹוד ׁשֵ ִגיד ּכְ ד ַהּנָ ְכּבָ ִני ַהּנִ בֹוד ָהַרּבָ ִרי קֶֹדׁש ּכְ ּפְ

ָכל ֵעת ְלטֹוָבתֹו. י ְלָזְכרֹו ּבְ ַנְפׁשִ ֵנרֹו ָיִאיר, ַאֲהָבתֹו ְקׁשּוָרה ּבְ

טז

ָאֵמן  ָיֵמינּו  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ְוִתּכֹוֵנן  ֶנה  ּבָ ּתִ ְצָפת  ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  בֹוא" תרכ"ט  יֹום ג' "ּתָ ם,  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ

ֶסָלה.

ְפָלא  ִני ַהּמֻ י ּוְלָבִבי, ֲהלֹא הּוא ָהַרּבָ ַנְפׁשִ ַני ַהְיָקִרים ֲחִביִבים ּכְ לֹום ּבָ ׁשְ י ֶאְקָרא ּבִ ירֹות ִלּבִ ִמּקִ

ָיִאיר. ֵהם  ֵנרֹו  ִמיְכל  ְיִחיֵאל  ָהַרב  ְפָלא  ַהּמֻ ִני  ָהַרּבָ ַוֲהלֹא הּוא  ָיִאיר,  ֵנרֹו  ְצִבי  ִוד  ּדָ ָהַרב 

ּוִבְפָרט  ִמי,  ְוַגׁשְ ָכל טּוב רּוָחִני  ּבְ ָרכֹות  עֹון ַהּבְ ְרכּו ִמּמְ ִיְתּבָ ְחיּו,  ּיִ ׁשֶ ְויֹוְצֵאי ֲחָלֵציֶהם  יֶהם  ּוְנׁשֵ

ים טֹוִבים  ַחּיִ ִלְחיֹות  ִיְזּכּו  ֲעֵדי  ָעֵלינּו ְלטֹוָבה,  א  ַהּבָ ה  ָנה ֲחָדׁשָ ְלׁשָ ַוֲחִתיָמה טֹוָבה  ְכִתיָבה  ּבִ

ן ְיִהי ָרצֹון. ה ְוָלֶנַצח. ָאֵמן ּכֵ ִמים ֵמַעּתָ ל ַהּיָ ים ְלטֹוב ָלֶהם ּכָ ְקָרִאים ַחּיִ ַהּנִ

ם  ֵ ַהּשׁ ִני  ַחּנַ ר  ֲאׁשֶ דֹוָלה.  ַהּגְ ַהְיׁשּוָעה  ָעַלי  יַע  ִהּגִ ַיֲעבֹור  י  ּכִ ֶאְתמֹול  יֹום  ַהְיָקִרים,  ַני  ּבָ
ֵצרּוף  יְנָחס ּבְ ִבים ַהְיָקִרים, ֶאָחד ִמן יֹום ג' ּפִ ֵני ִמְכּתָ ל ֵמֶהם ׁשְ ִכיִתי ְלַקּבֵ ּזָ ַרְך ׁשֶ ִיְתּבָ
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רּוְך  ֶסף; ּבָ ל ּכֶ ים רּוּבַ ִ ֵצרּוף ֲחִמּשׁ "ל ּבְ ת קֶֹדׁש ַהּנַ ּבַ ֶסף, ב' ִמּיֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ל ּכֶ ִעים רּוּבַ ַאְרּבָ

ְך  ל ּכָ ֶאְסּבֹל ּכָ אי ָהָיה ַהּכֹל ֵמֵאת ה' ׁשֶ ר, ְבַוּדַ ָמנּו ָלֶזה. ָמה ֹאַמר ּוָמה ֲאַדּבֵ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ׁשֶ

ָלה ַאַחר  זֹאת ֵמעֹוָלם, ּוְביֹום ֶאְתמֹול ֶטֶרם ָזִכיִתי ְלַהְקּבָ ר לֹא ָעַבר ָעַלי ּכָ ַעְגַמת ֶנֶפׁש ֲאׁשֶ

ַהּנֹוֵתן  רּוְך  ּבָ ִיְפַחד.  ל רֹוִאי  ּכָ י,  ּבִ ק  ִהְתַאּפֵ י  ַנְפׁשִ ֵאיְך  י  ָיַדְעּתִ ְולֹא  יַאת ָהָרץ.  ִמּבִ ְיִדיַעת 

לַֹח  י ֲעֵליֶכם ִלְבִלי ִלׁשְ ַזְרּתִ ֶזה. ַהִאם ּגָ ִגיֶתם ְמֹאד ּבָ ם ׁשְ ְחיּו ַאּתֶ ּיִ ַני ְיִדיַדי ׁשֶ ֵעף ּכַֹח; ַאְך ּבָ ַלּיָ

ְזִריַע ַעד  ת ּתַ ָרׁשַ ְבֶכם ִמן ּפָ ִתיַבת ִמְכּתַ ם ּכְ ְבּתֶ ת ֶזה ִעּכַ ר ְלִסּבַ לֹא ָמעֹות, ֲאׁשֶ ב ּבְ ִלי ִמְכּתָ

ִנים  ל ּפָ ָכל ֹחֶדׁש ַעל ּכָ ם ִלְכּתֹב ִלי ּבְ י ִמּכֶ ּתִ ׁשְ ּקַ ר ָאנִֹכי ּבִ בּועֹות. ֲאׁשֶ יְנָחס י"ב ׁשָ ת ּפִ ָרׁשַ ּפָ

י  ְלּתִ ְוִקּבַ ִטים,  ּפָ ִמׁשְ ת  ָרׁשַ ּפָ ל  ׁשֶ ִבי  ִמְכּתָ ּבְ ֶזה  ּבָ ָבַרי  ּדְ ֲעֵליֶכם  יִתי  ְוִהְרּבֵ ִים,  ּתַ ׁשְ ׁשּורֹות 

ֶנֶגד  רּוץ  ּתֵ הּוא  ֶזה  ַהּסֹוֲחִרים,  ת  ְלִסּבַ רּוץ  ַהּתֵ ה  ּזֶ ַמה  נּו  מּו.  ַקּיְ ּתְ אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ׁשּוַבְתֶכם  ּתְ

ת טֹוָבִתי, ַאְך  ין ְלִסּבַ ִליחּות ְלַמַען ַהְמּתִ ְ ב ַהּשׁ ר ְצִריִכין ִלְפָעִמים ְלַעּכֵ ִליחּות ָמעֹות ֲאׁשֶ ׁשְ

לֹוִמים ְלַמַען  ְבֵרי ׁשְ דֹוָלה, ּכֹוְתִבין ַרק ּדִ ָתם ּגְ ה. ְוִאם ִטְרּדָ ם ֵיׁש ַהְרּבֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ ְנָיר ּוְדיֹו ּבָ

י ַמֲאִמין ָאנִֹכי  ּכִ טּוב ְלָבִבי,  ּבְ אי ָאנִֹכי מֹוֵחל ָלֶכם  ּוְבַוּדַ ַאִין,  ָלל ֶהָעָבר  ָהִפיק ְרצֹוִני. ַהּכְ

טּוָחה ִלְבִלי  ִתי ׁשְ ׁשָ ּקָ ה ְמֹאד ּבַ ן ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות ְלַמַען ְלָקֵרב ְלָבִבי ְוכּו'. ַאְך ֵמַעּתָ ר ּכֵ ֲאׁשֶ

ים  ְלַחּיִ ִלְזּכֹות  ּתּוְכלּו  ָקָטן  ּוְבָדָבר  ֶזה.  ּבָ ּבּוד  ּכִ ִמְצַות  מּו  ַקּיְ ּתְ ׁשֶ ּוִבְפָרט  זֹאת,  ּכָ ִלי  ִלְגרֹם 

ִחיׁשּו ְלטֹוָבִתי ּוְלטֹוַבְתֶכם. ן ּתָ ֶזה, ּכֵ לּוי ּבָ י ּתָ י ַחּיַ ה, ּוִבְפָרט ּכִ ְנעּו ִמּזֶ ּמָ ים, ַמּדּוַע ּתִ ֲאֻרּכִ

ׁש ִלי  אי ָאנִֹכי ְמַבּקֵ ר לֹא ֵכן ָצִריְך ִלְהיֹות. ּוְבַוּדַ ֵלא, ֲאׁשֶ י לֹא ִיּפָ ּנִ ר ִמּמֶ ְוַהֻאְמָנם ֲאׁשֶ
ָמעֹות ַעל ֶזה.  ה ּדְ י ַהְרּבֵ ַפְכּתִ ֵאּלּו, ּוְכָבר ׁשָ ְלּבּוִלים ּכָ י ַהּבִ ּנִ ֶרְך ְלָהִסיר ִמּמֶ ּדֶ

ֶיְדֶכם. ְוַדַעת ְלָנבֹון ָנָקל  ּבְ ֶ ם ְצִריִכין ַלֲעׂשֹות ַמה ּשׁ ְחיּו ַאּתֶ ּיִ ַני ׁשֶ ל ֶזה ּבָ ה' יֹוֵדַע ְלָבִבי. ִעם ּכָ

י  ית ָהֲעבֹוָדה ַעל ַצד ַהּיֹוֵתר טֹוב, ַוה' ַהּטֹוב ִיְגֹמר ִעּמִ אי ַנֲעׂשֵ ַוּדַ ֵקט, ּבְ ר ֹמִחי ׁשָ ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ

ן ְיִהי ָרצֹון. ְצִחי ָאֵמן ּכֵ ְלַתְכִליִתי ַהּנִ

ֶכם.  ִלּבְ ָבַרי ּבְ ְכְנסּו ּדְ ּנִ ם ִלי ׁשֶ ַתְבּתֶ ר ּכְ ִעיִמים, ֲאׁשֶ ִדְבֵריֶכם ַהּנְ ֹאד ֶהֱחֵייִתי ַעְצִמי ּבְ ּוַמה ּמְ
ְלכּו  ּיֵ ן ֵמָהָראּוי ׁשֶ ם ּכֵ ִתי. ּוְלִעְנָין ֶזה ּגַ ל ְמַגּמָ י ָלֶזה ּכָ י, ּכִ ׁש ֶהֱחִייֶתם ֶאת ַנְפׁשִ ַמּמָ

בּוַע  ׁשָ ה ָלֵאל ָהִייִתי ּבְ ִהּלָ ר ּתְ ּבּוִרים, ְוֵתְדעּו ֲאׁשֶ ּלֹא ֻיְפְסקּו ַהּדִ ֵדי ׁשֶ ֶדר, ּכְ ּסֵ ִבים ּכַ ְכּתָ ַהּמִ

יֹום ה'  ַעד  ֶעֶרב  ִלְפנֹות  ב'  יֹום  ִמן  ְלֵעת  ֵמֵעת  ה  לׁשָ ׁשְ ם  ׁשָ ּבְ י  ְבּתִ ְוִנְתַעּכַ ֵמרֹון  ּבְ ָעְבָרה 

ִצּיּון  ַעל  ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ יִחי  ׂשִ י  ַפְכּתִ ׁשָ ר  ֲאׁשֶ י  ְלַנְפׁשִ ַמְרּגֹוַע  ְקָצת  ָמָצאִתי  ם  ְוׁשָ ְיָלה.  ּלַ ּבַ

ִלְבָרָכה.  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  יֹוַחאי  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ א  ּנָ ַהּתַ יק,  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ

ם. ְך לֹוַמר ׁשָ ּיָ ַ ה ַהּשׁ ִפּלָ ַעם ַאַחת ַהּתְ י ּפַ ְך ֶזה ָאַמְרּתִ ּוְבֶמׁשֶ
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תשמג

אִתי ְלֶזה ָהעֹוָלם  ר ִאם לֹא ּבָ ֲאִמיָרָתּה, ֲאׁשֶ ח ְלָבִבי ּבַ ְחיּו ֵאיְך ִנְפּתַ ּיִ ַני ׁשֶ ָמה ֹאַמר ָלֶכם ּבָ
ל  דֹוׁש ִהּלֵ א ַהּקָ ּנָ בֹוד ַהּתַ ל ּכְ ָעָרה ׁשֶ ּמְ י. ּוְכמֹו ֵכן ָזִכיִתי ִלְהיֹות ּבַ ּיִ ִביל ֶזה ּדַ ׁשְ ַרק ּבִ

עּור. ּוֶבֱאֶמת לֹא  ח ְלָבִבי ַעד ֵאין ׁשִ י ִנְפּתַ ת ִמְנָחה, ּכִ ִפּלַ ל ּתְ ּלֵ ם ָזִכיִתי ְלִהְתּפַ יא, ְוׁשָ ׂשִ ַהּנָ

עֹוָלם  ְיסֹוד  יק  ּדִ ַהּצַ כַֹח  ּבְ ְוַהּכֹל  ם,  ׁשָ ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ֵבקּות  ַהּדְ ִמּגֶֹדל  ָעָרה  ֵמַהּמְ ָלֵצאת  י  ָיכְֹלּתִ

ְיֵדי  ַעל  ָרָכה  ּבְ ָלנּו  ִאיר  ִהׁשְ ר  ֲאׁשֶ ִלְבָרָכה  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  ָחְכָמה  ְמקֹור  נֹוֵבַע  ַחל  ַהּנַ

ר ַעל ְיֵדי ֶזה  י זללה"ה ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ֲאׁשֶ בֹוד ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ דֹוׁש ּכְ ְלִמידֹו ַהּקָ ּתַ

נּו ]ָחֵסר[. ח ִלּבֵ ִנְפּתַ

ה ַהּזֹאת,  דֹוׁשָ ת ָהָאֶרץ ַהּקְ ַ ים, ְוָחֵפץ ָאנִֹכי ְלַהְטִעיְמֶכם ִמּנַֹעם ְקֻדּשׁ י ָמֵלא ִמּלִ ְוִהּנֵה ִלּבִ
יב ְלָכל  ה ָהֲעבֹוָדה ְלָהׁשִ ה ָעַלי ַעּתָ י ָקׁשָ יֵנינּו[, ּוִבְפָרט ּכִ יָנן ]ַהר ּבֵ ַבּה טּוָרא ּבֵ ַאְך ּגָ

ה  ּמָ ּכַ ּפֹה  לּו  ַקּבְ ּתְ ן  ּכֵ דֹול.  ּגָ ְלטַֹרח  ָעַלי  ָבר  ַהּדָ ֶזה  ר  ֲאׁשֶ ְתֶכם,  ׁשַ ַבּקָ ּכְ ׁשּוָבתֹו  ּתְ ֶאָחד 

ִבינּו ֵאיְך ִלְמסֹר  ְך ּתָ ּכָ ְקְראּו אֹוָתם ִמּקֶֹדם ְוַאַחר  ר ּתִ ָתִקים[, ֲאׁשֶ ּוְקִוויְטֶליְך ]ּפְ ִבים  ִמְכּתָ

ֶרְך  קֹד ַעל ּדֶ ק ְלַבְבֶכם ִלׁשְ ָבִרים טֹוִבים, ַוה' ְיַחּזֵ ה ּדְ ּמָ ן ּכַ ם ּכֵ ְראּו ּגַ ְך ּתִ ְלָכל ֶאָחד. ּוֵבין ּכָ

ִעְנַין ָעְסֵקיֶכם ְלַהְחָזָקִתי ּפֹה,  ּתּוְכלּו ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצְמֶכם ּבְ י ָלֶכם ׁשֶ ַתְבּתִ ים. ּוְכָבר ּכָ ַהַחּיִ

ָחָדא  י ָאב ּוֵבן ּכְ ַרְך, ּכִ דֹוָלה ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ב ָלֶכם ַלֲעבֹוָדה ּגְ ׁש ָצִריְך ִלְהיֹות ֶנֱחׁשָ י ַמּמָ ּכִ

את ָעַלי ָהעֹל, ְוָתִמיד ָהָיה  י ָלׂשֵ ר ָאנִֹכי ֻהְכַרְחּתִ יָבא. ְוַעד ְנִסיָעִתי ְלֹפה ָהָיה ָהִעְנָין ֲאׁשֶ ֲחׁשִ

ים טֹוִבים, ּוְבֶעְזַרת  ה ּוַמֲעׂשִ תֹוָרה ּוְתִפּלָ ה ִלְראֹוְתֶכם ִלְהיֹות עֹוְסִקים ּבְ ֶאְזּכֶ ָנִתי ַרק ׁשֶ ּוָ ּכַ

ְך  ה ְלֵעת ִזְקָנִתי ָצִריְך ִלְהיֹות ּכָ דּוַע ָלֶכם. ַעּתָ ּיָ ְך ּכַ ִנים ָהָיה ִמְתַנֵהג ּכָ ה ׁשָ ּמָ ַרְך ּכַ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ֲעבֹוַדת  י ַלֲעסֹק ּבַ ַרְך ָחְפׁשִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ אּו ֲעֵליֶכם ָהעֹל, ְוָאנִֹכי ֶאְהֶיה ּבְ ׂשְ ם ּתִ ר ַאּתֶ ֲאׁשֶ

ַרְך ַעל  ֶעְזָרתֹו ִיְתּבָ ר ְזִכיֶתם ִלְראֹות אֹוִתי ָנטּוַע ּבְ ִעים ֲאׁשֶ ַרְך. ּוַמה ּטֹוב ּוַמה ּנָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

יֶכם, ּוָבֶזה ִיְהֶיה  ל ְיֵמי ַחּיֵ ֶזה ּכָ ֹמַח ּבָ ַני ַהְיָקִרים, ּתּוְכלּו ִלׂשְ ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש. ּבָ נּו ּבְ ְמקֹום ָקְדׁשֵ

ְמַעט רֹב ָיַמי ָהָיה ִלי  ר ּכִ ַרְך, ֲאׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ י ֶיְדֶכם. ָאנִֹכי ָזִכיִתי ּבְ ּקּון ְלָכל ַמֲעׂשֵ ּתִ

ֶזה  י ּבָ ַמְעּתִ נּו, ְועֹוד ׁשָ ּלָ דֹוׁש ְלִעְנַין ְלהֹוִציא ָלאֹור ָהאֹוָצרֹות ׁשֶ ֲעבֹוָדה ְלטֹוַבת ִעְסֵקנּו ַהּקָ

ֵמַח  ק אֹוִתי ִלְהיֹות ׂשָ ר ִחּזֵ י זללה"ה ֲאׁשֶ בֹוד ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ י ּכְ קּות ִמּפִ ה ִהְתַחּזְ ּמָ ּכַ

ְחיּו,  ּיִ ַני ׁשֶ מֹו ֵכן ּבָ י. ּכְ ּלִ ן ׁשֶ א ּוַמּתָ ּשָׂ ּקּוִני ְלִעְנַין ַהּמַ ל ּתִ ה הּוא ּכָ ּזֶ ֵפרּוׁש ׁשֶ ֶזה, ְוָאַמר ִלי ּבְ ּבָ

ֶזה, ְועֹוד ָחזֹון  ָבִרים ּבָ ה ּדְ י ַהְרּבֵ ִלּבִ ִעְנָין ֶזה ְלטֹוב ָלֶכם. ְוֵיׁש ּבְ ּתּוְכלּו ְלַהֲחיֹות ַעְצְמֶכם ּבְ

ֹאָהֶליָך",  שָכר ּבְ ַמח ְזֻבלּון ְוכּו' ְוִיּשָׂ נּו "ׂשְ ם ּבָ ה ְיֻקּיַ ר ְלֵעת ַעּתָ נּו ֲאׁשֶ ַלּמֹוֵעד. ְיִהי ה' ִעּמָ

ִנים  ְחיּו ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ ּיִ יֵניֶכם ּוֵבין ַזְרֲעֶכם ׁשֶ ם זֹאת ּבֵ ִמים ְיֻקּיַ ְרבֹות ַהּיָ ם ּבִ ֵ ְוִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ

י  ֲאִמּתִ טֹוב  ַלֲחטֹף  ה  ַעּתָ ם  ּגַ ְזּכּו  ּתִ זֹאת  ִמְצָוה  ְיֵדי  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ַלה'  יִתי  ִקּוִ ה  ְוַקּוֹ טֹובֹות. 
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ַנְחָמן  ִליִדיִדי ָהַרב  ר  ֲאׁשֶ ִבי  ִמְכּתָ ְוִתְקְראּו  ִמְצָוה.  ּגֹוֶרֶרת  ִמְצָוה  י  ּכִ ְצִחי,  ַהּנִ ְלַתְכִליְתֶכם 

ֶיְדֶכם,  ם ֶיַרח ָיִמים ּבְ ְבּתֶ בֹו ֵאַלי ִעּכַ ָבִרים טֹוִבים. ְוַגם ֶאת ִמְכּתָ ם ְקָצת ּדְ ִוי ְוִתְמְצאּו ׁשָ ַהּלֵ

ִלְבִלי  א  ְלַהּבָ ַעל  ר  ֲאׁשֶ ַעם  ַהּפַ עֹוד  י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ָאנִֹכי  ּוְבֵכן  ֶזה.  ּבָ רּוׁש  ַהּפֵ ָלַדַעת  אּוַכל  לֹא 

ם  ר ִמיִדיֵדנּו ָהַרב ַנְחָמן ֵאַלי, ְוכֹוֵתב הּוא ּגַ ִבי ֲאׁשֶ ָתָמא ְקִריֶתם ֶאת ִמְכּתָ ְך. ִמּסְ ְלִהְתַנֵהג ּכָ

ה ָהָיה ָראּוי ָלֶכם ִלְלֹמד ַקל  ָכל ֹחֶדׁש ָיִמים. ּוִמּזֶ בֹו ּבְ ִמְכּתָ ַדְעּתֹו ְלַהֲחֵיִני ּבְ ם ּבְ ְסּכָ ּמֻ ן ׁשֶ ּכֵ

ַהּכֹל  ָתָמא ָהָיה  ִמּסְ ַאְך  ִבין.  ַלּמֵ ְוַדי  יֵנינּו,  ּבֵ ם ְרצֹוִני ַהּטֹוב  ְלַקּיֵ ֵאיְך  ָעִמים  ּפְ ָוֹחֶמר ֶאֶלף 

ְוַעל  ְסִליָחה.  ָלֶהם  נֹוֵתן  ִהְנִני  ֶהָעָבר  ַעל  ֶזה.  ּבָ י  ּדַ ִיְהֶיה  ן  ּכֵ ֶזה,  ּבָ ַעּנֹוִתי  ְלַמַען  ֵמֵאת ה' 

ָכל ֵעת ְלטֹוב. ִבים ּבְ ִמְכּתָ ְתׁשּוָבה ַעל ֶזה ּוְלַהֲחיֹוֵתנּו ּבְ ִני ּבִ ׁש ָאנִֹכי ְלָחּנֵ א ְמַבּקֵ ְלַהּבָ

א  י ִליּפָ ִרי ַרּבִ ׂשָ ֵאר ּבְ ה לּוָלִבים ִמיִדיֵדנּו ׁשְ ָ ל ֲחִמּשׁ י לֹו ְלַקּבֵ ַלְחּתִ ָבר ׁשָ ִמּכַֹח לּוָלִבים ּכְ
יֶלע  י ַאּבֶ ַנִים; ְוַעל ְיֵדי ַרּבִ ל ַרק ׁשְ ַנִים, לֹא ְיַקּבֵ ֵנרֹו ָיִאיר, ְוִאם לֹא ִיְצָטֵרְך ַרק ׁשְ

ָלם ְלָנכֹון. ָתָמא ִקּבְ ים, ִמּסְ ׁשִ ּלָ ים ְמׁשֻ ָרה ֲהַדּסִ י ֲעׂשָ ַלְחּתִ ׁשָ

ֹמַע ַהּטֹוב ִמְהיֹוְתֶכם  ְתׁשּוָקִתי ִלׁשְ ה ָאנִֹכי ּבִ ה ָמה אּוַכל ְלַהֲאִריְך ָלֶכם, ְלֵעת ַעּתָ ְוָיֵתר ִמּזֶ
נּו, ּוִמּטּוב ִהְתַנֲהגּות ָהרֹאׁש  ּלָ דֹוׁש ׁשֶ ּבּוץ ַהּקָ תֹוְך ַהּקִ אּוַמאן ּבְ ָנה ּבְ ָ ַעל רֹאׁש ַהּשׁ

ִמיעּוִני,  ְמַחְתֶכם. ַיׁשְ לֹום, ּוִמּטּוב ׂשִ אּוַמאן, ּוִמּטּוב ּבֹוֲאֶכם ְלֵביְתֶכם ְלׁשָ דֹוׁש ּבְ ָנה ַהּקָ ָ ַהּשׁ

ֹמַע ֵמֶהם קֹול  ְזּכּו ְלָכל טּוב, ְוִלׁשְ ּיִ ָכל ְלָבִבי ׁשֶ ְמָחִתי ְלַהֲחיֹוִתי. ְוִהְנִני ְמָבְרָכם ּבְ ְוָהְיָתה ְלׂשִ

ֲעָדם ְלטֹוב. יר ּבַ ְעּתִ ם ָוֶנֶפׁש ֲאִביֶהם ַהּמַ ַנְפׁשָ ה ְוָלֶנַצח, ּכְ ְמָחה ֵמַעּתָ ׂשִ

ִיְצָחק.

ה  ְהֶיה ַנֲעׂשֶ ּיִ ל ׁשֶ ּדֵ ּתַ ד, ּוְלִהׁשְ ֶכף ּוִמּיָ ב ָהָרצּוף ּפֹה ְלר' עֹוֵזר ֵמַאֶדעס ִלְמסֹר ּתֵ ְכּתָ ַהּמִ
ֳחקֹו  ֵער ּגֶֹדל ּדָ י ֵאין ְלׁשַ ִוד ֵנרֹו ָיִאיר, ּכִ ׁשּוָעה ְלָאִביו ָהַרב ַיֲעקֹב ּדָ ה ֵאיֶזה ּתְ ִמּזֶ

ב  ה ֵיָחׁשֵ ל ְזכּות ַעל ֶיְדֶכם, ְלִמְצָוה ַרּבָ ֻגְלּגַ ּיְ ר ׁשֶ ַרֲחָמָנא ִלְצַלן. ה' ְיַרֵחם ָעָליו. ְוִאם ֶאְפׁשָ

ַחת ֶיְדֶכם ַעד ּבֹואֹו, ְוִלְבִלי ִלְמסֹר ְלזּוָלתֹו, ַרק ְלָידֹו  ֵביתֹו, ִיְהֶיה ּתַ ָלֶכם. ְואּוַלי לֹא ִיְהֶיה ּבְ

ׁשּוָבתֹו ַהּטֹוָבה. קֹד ַעל ּתְ ׁש. ְוִיׁשְ ַמּמָ

ם  ׁשֵ ם ּבְ נּו, ְלֻכּלָ ּלָ ְדָרׁש ׁשֶ ית ַהּמִ י ּבֵ ְחיּו, ּוִבְפָרט ְלָכל ַאְנׁשֵ ּיִ לֹום ְלָכל אֹוֲהֵבנּו ׁשֶ ְוַרב ׁשָ
דֹוׁש  ְמַחת יֹום טֹוב ַהּקָ ְכִתיָבה ַוֲחִתיָמה טֹוָבה, ְוִיְזּכּו ְלׂשִ ִיְקְראּו ִויָבְרֵכם ְלַמֲעִני ּבִ

ה ְוַאֲהַבת עֹוָלם. ַאֲהָבה ַרּבָ ְמחּו ַיַחד ּבְ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ָיִגילּו ְוִיׂשְ ַהּבָ
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תשמה

ְחיּו, ּוִבְפָרט ִליִדיִדי ָהַאְבֵרְך  ּיִ ֵכֵנינּו ׁשֶ ְחיּו, ּוְלָכל ׁשְ ּיִ לֹוֵמנּו ׁשֶ י ׁשְ לֹום ְלָכל ַאְנׁשֵ ְוֹאַמר ׁשָ
ל  י ְקִוויְטיל ַעל ְמקֹום ָקְדׁשֹו ׁשֶ ם ֲעבּורֹו ִהַנְחּתִ ְפָלג ָהַרב ַיֲעקֹב ֵנרֹו ָיִאיר, ּגַ ַהּמֻ

י ְלָזְכרֹו ְלטֹוב לֹו. ִלּבִ ן יֹוַחאי, ְוַאֲהָבתֹו ָחקּוק ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ דֹוׁש ַרּבִ א ַהּקָ ּנָ יק ַהּתַ ּדִ ַהּצַ

יז

ָיֵמינּו ָאֵמן ֶסָלה. ְמֵהָרה ּבְ ֶנה ְוִתּכֹוֵנן ּבִ ּבָ ם, יֹום ה' נַֹח תר"ל ּפֹה ִעיר ַהּקֶֹדׁש ְצָפת ּתִ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְחֶיה ַוֲהלֹא הּוא  ּיִ ִוד ְצִבי ׁשֶ ְפָלג ָהַרב ּדָ ִני ַהּמֻ י ֲהלֹא ֵהם ָהַרּבָ ַנְפׁשִ ַני ֲחִביִבים ּכְ ִלְכבֹוד ֲאהּוַבי ּבָ

ע ַרב ְוָכל טּוב ֶסָלה ֲעֵליֶהם ְוַעל ְנׁשֹוֵתיֶהם  לֹום ְוֵיׁשַ ְחֶיה, ׁשָ ּיִ ְפָלג ָהַרב ִמיְכל ׁשֶ ִני ַהּמֻ ָהַרּבָ

ה ְוַעד עֹוָלם ָלֶנַצח ָאֵמן  ִמּיּות ֵמַעּתָ רּוָחִנּיּות ּוְבַגׁשְ ִמים ּבְ ל ַהּיָ ְויֹוְצֵאי ֲחָלֵציֶהם, ְלטֹוב ָלֶהם ּכָ

ן ְיִהי ָרצֹון. ּכֵ

ִאיר אֹוִתי  ַרְך ָעַלי, ְוִהׁשְ יל ַחְסּדֹו ִיְתּבָ ר ִהְגּדִ חּו ְוהֹודּו ַלה' ֵאל ֶעְליֹון ֲאׁשֶ ּבְ ְחיּו, ׁשַ ּיִ ַני ׁשֶ ּבָ
י  ְסִליחֹות ָנַפְלּתִ יֹום ב' ּדִ ָנה ּבְ ָ ר קֶֹדם רֹאׁש ַהּשׁ ְדעּו, ֲאׁשֶ י ּתֵ ים. ּכִ ֶות ְלַחּיִ ָלֶכם ִמּמָ

ית ֶהָעַבר; ַוֲעַדִין  ֵראׁשִ ת קֶֹדׁש ּבְ ּבַ ה ַעד יֹום ׁשַ ּטָ י ֵמַהּמִ ב ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ְולֹא ָיַרְדּתִ ּכָ ְלִמׁשְ

ִית ְקָצת ָאֶנה ָוָאָנה,  ּבַ ְלָחן, ְוֵליֵלְך ּבַ ֻ ב ְקָצת ֵאֶצל ַהּשׁ כֹול ָאנִֹכי ֵליׁשֵ ּיָ ֵלמּות, ַרק ׁשֶ ׁשְ לֹא ּבִ

ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ַאְך  ֲאֵחִרים,  ים  ּלִ ּגַ עֹוְבִרים  יֹום  ּוְבָכל  ִאּמֹו.  ֲעֵלי  מּול  ּגָ ּכַ ֲעַדִין  ַוֲאִכיָלִתי 

ַרֲחָמָנא  ִלי  ָהָיה  ׁשֶ ַהחֹוַלַאת  ּתֶֹקף  ָלֶכם  ר  ְלַסּפֵ אּוַכל  ּוָמה  ה.  ְמֻרּבָ טֹוָבה  ה  ִמּדָ ַרְך  ִיְתּבָ

ִמן  ַאְך  ַהּסֹוף.  ַעד  ֵמַהַהְתָחָלה  ָמִרים  ִיּסּוִרים  ַעל  ּבַ ָהִייִתי  ִלְצַלן  ַרֲחָמָנא  ר  ֲאׁשֶ ִלְצַלן, 

ל ֶזה ָהיּו ֵלילֹות  ַדְלָיה ָהָיה ִנְמָצא ִלְפָעִמים ְקָצת ַהְרָחבֹות, ְוִעם ּכָ ַהְתָחָלה ַעד יֹום צֹום ּגְ

י  ה, ְוָצַעְקּתִ ה ְלִפּנָ ּנָ ִית ִמּפִ ל ַהּבַ י ַעל ּכָ ִרים ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ְוַרְצּתִ י ַעל ַמְכאֹוַבי ַהּמָ ַעְקּתִ ּצָ ׁשֶ

ם  ֵ אְלִקיֶוועט ִמיְך ]ַאָהה! ְמַעִנים אֹוִתי[, ַאְך ֶנֶגד ַהּיֹום ֵהֵקל ַהּשׁ יַוואְלד ֶמע ּפַ ֵאב ֵלב ּגִ ִמּכְ

ַרק  ְמאּוָמה,  י  ָאַכְלּתִ ְולֹא  ה,  ּטָ ֵמַהּמִ ֵליֵרד  י  ָיכְֹלּתִ לֹא  ֶזה  ל  ּכָ ְוִעם  ְקָצת.  ֵמָעַלי  ַרְך  ִיְתּבָ

רּו ַרֲחָמָנא ִלְצַלן  ּבְ ּפּוִרים ִהְתּגַ ַדְלָיה ַעד יֹום צֹום ּכִ עּור. ַאְך ִמן צֹום ּגְ ִלי ׁשִ ִתיִתי ַמִים ּבְ ׁשָ

י  י לֹא ָיכְֹלּתִ י, ּכִ י ְלׁשֹוִני ְלִחּכִ ם ְוָדַבְקּתִ י ִנְרּדָ ֶדר, ְוָנַפְלּתִ ּסֵ ִרים ּכַ ים ַהּמָ ְכאֹוִבים ָהַאְרִסּיִ ַהּמַ

ְכאֹוִבים ַרֲחָמָנא ִלְצַלן. ר ֵמֲחַמת ָצרֹות ַהּמַ ְלַדּבֵ

ה  ִהּלָ ֵעיֵניֶהם ַרֲחָמָנא ִלְצַלן ְלַאַחר ֵיאּוׁש, ַאְך ָאנִֹכי ּתְ ֹפה ָהִייִתי ּבְ ע ּדְ ִביֵני ַמּדָ ְוָכל ַהּמְ
ן הּוא, ַרק  ר לֹא ּכֵ עֶֹמק ַדַעת ֲאׁשֶ י ּבְ ה, ְוֵהַבְנּתִ ָרה ּוְנִקּיָ ֵדָעה ְצלּוָלה ּבָ ָלֵאל ָהִייִתי ּבְ

ָרִאיִתי  י לֹא  ְעּתִ ּדַ ִמּיֹום ָעְמִדי ַעל  ֵאּלּו.  ּכָ ּסּוִרים  ַהּיִ ִלְסּבֹל  כִֹחי  ּבְ ִיְהֶיה  י אּוַלי לֹא  ַחְדּתִ ּפָ

ֵאב  י ַרק ִמּכְ מֹוִני. ְוָצַעְקּתִ ים ּכָ ִיּסּוִרים ַאְרִסּיִ ל ּבְ ר ִיְהֶיה ְמֻסּבָ ֶזה ַרֲחָמָנא ִלְצַלן ֲאׁשֶ חֹוֶלה ּכָ
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ַרֵחם ָעַלי ְוָיִסיר  ּיְ י ׁשֶ ּתִ ׁשְ י, ּוִבּקַ ּנִ ּבּור ָהָיה ִנְמָנע ִמּמֶ י ַהּדִ ָבה ַלה' ֵאל ֶעְליֹון, ּכִ ַמֲחׁשָ ֵלב ּבְ

ַדִים  י ָהרֹאׁש ְוַהּיָ ֶטן, ּכִ ר ַהחֹוַלַאת ָהָיה ִמן ַהּבֶ ִרים ַרֲחָמָנא ִלְצַלן. ְוִעּקַ ְכאֹוִבים ַהּמָ ֵמָעַלי ַהּמַ

ֵאׁש ּבֹוֶעֶרת,  ְבֵעַרת ְמדּוָרה ּכְ ֶטן ָהָיה ּתַ ַהּבֶ ּום ַמְכאֹוב, ַרק ּבְ י ִמּשׁ ב ְוָהַרְגַלִים ָהיּו ָחְפׁשִ ְוַהּלֵ

ָליֹות. ְתַנִים ְוַהּכְ ְכאֹוִבים ֶאל ַהּמָ ל ַהּמַ ים ׁשֶ ם ָיְצאּו ָהַאְרִסּיִ ָ ּוִמּשׁ

י  ָאַמְרּתִ ִמּדֹות  ֵרה  ֶעׂשְ לֹשׁ  ׁשְ יֹום  ּבְ י  ּכִ ים,  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת  ְיֵדי  ַעל  ָהְיָתה  ׁשּוָעה  ְוַהּתְ
ר לֹא  ֶזה ֲאׁשֶ י ֶחֶסד ּכָ ַמל ִעּמִ ר הּוא ּגָ י ַנְחָמן ִריָוואְצֶקער ֲאׁשֶ ִליִדיֵדנּו ַרּבִ

ְיָלה ָעַמד  ֵעת ֲאִכיָלתֹו. ְוָכל ַהּיֹום ְוַהּלַ י ּבְ ְלּתִ ָנה ְלֵביתֹו ּבִ י ִאם לֹא ָרִאיִתי, לֹא ּפָ ֶהֱאַמְנּתִ

ר  ֻסּכֹות ֲאׁשֶ ל ִנְדֵרי ָלן ֶאְצִלי, ַעד ֵליל יֹום א' ּדְ י, ַוֲאִפּלּו ֵליל ּכָ ָכל ִמּלֵ ֵרת אֹוִתי ּבְ ֶאְצִלי ְוׁשֵ

ר ִעם ְלָבבֹו.  ֲאׁשֶ י ּכַ ה ְלָכל טּוב ֲאִמּתִ ם ָהִייִתי ַעל ֶזה ָהעֹוָלם. ְיִהי ה' ִעּמֹו ְוִיְזּכֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ָכל  י לֹו ָאז ּבְ ִראׁשֹוָנה. ְוָאַמְרּתִ ֵלְך ְלָפָניו ּבָ ְצָוה ּתֵ ר זֹאת ַהּמִ י ָסֵפק ֲאׁשֶ ְלּתִ ְוֶאְצִלי הּוא ּבִ

ים,  קּו ַלֲעִנּיִ ַחּלְ עֹות ּתְ י ְוַהּמָ צּו ִמְנַין ֵמאֹוֲהֵבי ַנְפׁשִ ִרים ָטאֶליר, ּוְתַקּבְ ּכִֹחי, ְקחּו ִמּזּוָגִתי ֶעׂשְ

יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה.  בֹוד ָהֲאִר"י ֵזֶכר ַצּדִ ל ּכְ ים ַעל ְמקֹום ָקְדׁשֹו ׁשֶ ִהּלִ ְנָין ֵיְלכּו לֹוַמר ּתְ ְוַהּמִ

י  ְדָמעֹות רֹוְתחֹות ּכִ ִים ּבִ ּמַ ם ּכַ ְפכּו ִלּבָ ם, ְוׁשָ ְנָין ְוָהְלכּו ְלׁשָ י יֹוֵתר ִמּמִ צּו אֹוֲהֵבי ַנְפׁשִ ְוִנְתַקּבְ

ָהָיה  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ַרק  ַהְיׁשּוָעה,  ִהְתִחיָלה  ֵמָאז  ְרֶאה  ַהּנִ ּוְכִפי  ָעַלי.  ַרֲחָמנּות  רֹב  ָלֶהם  ָהָיה 

ה  ֲעׂשֶ י ְמאּוָמה עֹוד ֵמַהּנַ ִריָאה, ְוַגם ָאנִֹכי לֹא ָיַדְעּתִ ׁש ְלׁשּום ּבְ דֹול לֹא ָהָיה ִנְרּגָ ַדּקּות ּגָ ּבְ

ּוְבֶעְזַרת  ְלטֹוָבה.  ֲאֵחִרים  ַרְעיֹוִנים  י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ַעל  ַלֲעלֹות  ִהְתִחיל  ּפּוִרים  ּכִ יֹום  ַעד  י,  ִעּמִ

ָקָראִתי  ְוֵתֶכף  ַהְיׁשּוָעה.  ְצַמח  ַוּתִ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ָמֳחַרת  יֹום  ְלבֶֹקר  אֹור  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ׂשֹוָרה טֹוָבה,  י ָלֶהם ַהּבְ ְרּתִ ְחֶיה, ּוִבּשַׂ ְכבֹו ְוַגם ְלזּוָגִתי ּתִ קֹום ׁשָ י ַנְחָמן ִיְחֶיה ִמּמְ ִליִדיִדי ַרּבִ

ן ְיִהי ָרצֹון. ֵלמּות ָאֵמן ּכֵ ׁשְ יֵעִני ּבִ ַוה' ַהּטֹוב יֹוׁשִ

י לֹא אּוַכל  ַנְפׁשִ ֲעֵיפּות  ֵמֲחַמת  ַרק  ָלֶכם,  ִלְכּתֹב  ה  ַהְרּבֵ י  ִלּבִ ּבְ ֵיׁש  י  ּכִ ֵער  ְלׁשַ ּתּוְכלּו 
ה  ִהּלָ ּתְ י ֲהַגם ׁשֶ רֹב ּכִֹחי ַרק ְלַמַען ַאֲהַבְתֶכם, ּכִ י ּבְ ַתְבּתִ ם ֶזה ּכָ ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר. ּגַ

ה ַעל ָמקֹום ֶאָחד.  ב ַהְרּבֵ ֶטן ֵאינֹו נֹוֵתן ְרׁשּות ֵליׁשֵ ל ֶזה ַהּבֶ י, ִעם ּכָ ֵלִמים ִאּתִ ָלֵאל ָיַדי ׁשְ

ָבר ְלַאט ְלַאט, ְוִתְקָוִתי ַרק  ה הֹוֵלְך ַהּדָ ֵלמּות ְמֵהָרה. ְלֵעת ַעּתָ ׁשְ ֵאִני ּבִ ה' ְיַרֵחם ָעַלי ְוִיְרּפָ

ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ַמֵהר ְרפּוָאִתי  ּיְ ׁשֶ ַזַצ"ל  דֹוׁש  ְוַתְלִמידֹו ַהּקָ דֹול ְזצּוַק"ל,  ַהּגָ ל  ְזכּות ָהֶאׁשֶ ּבִ ַלה' 

ם  ֵ ִנים טֹובֹות, ְוִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ יַדי ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ ָס"ה ּגִ ָכל ְרַמ"ח ֵאיְבֵרי ּוׁשְ ק ּכִֹחי ּבְ ְלַחּזֵ

ר ִעם ְלָבִבי ְלטֹוב.  ֲאׁשֶ ֲאִריכּות ּכַ ָראּוי, ָאבֹוא ֲאֵליֶכם ּבַ ַרְך ּכִֹחי ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ק ַהּשׁ ר ְיַחּזֵ ֲאׁשֶ ּכַ

לֹום. ם ְוֹאַמר ׁשָ ּוָבֶזה ֲאַסּיֵ
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<חודש>

תשמז

ְמֵהָרה  ָלֶכם  ר  ְלַבּשֵׂ ה  ֶאְזּכֶ ֲעֵדי  ְמֵהָרה,  ֵלָמה  ׁשְ ִליׁשּוָעה  ה  ְמַצּפֶ דֹול  ּגָ ֲעֵיפּות  ּבַ ּכֹוֵתב  ְבֵרי  ּדִ

ל טֹוָבִתי. ִמּכָ

ִיְצָחק.

ְחֶיה ִעם ְקִוויְטיל  ּיִ ָקר ָהַרב ַנְחָמן ׁשֶ ְלחּו ְלאּוַמאן ִליִדיֵדנּו ַהּיָ ז ְוִתׁשְ ב ַהּלָ יקּו ִמְכּתָ ְעּתִ ּתַ
ָהָיה  ַאֲהָבה; ְוֹגֶדל ָהַרֲחָמנּות ׁשֶ לֹוְמֶכם ּבְ ת ׁשְ ְחֶיה ּדֹוֶרׁשֶ ָהָרצּוף ּפֹה. זּוָגִתי ּתִ

ּיֹום  ת אֹוִתי ּבַ ׁשֶ ּמֶ ה עֹוֶמֶדת ּוְמׁשַ ְמָעָתּה; ְוַעּתָ ַמע ּדִ ַעְצְמֶכם, ַוה' ׁשָ ֵער ּבְ ָעֶליָה ּתּוְכלּו ְלׁשַ

ן  ם ּכֵ ִעיִמים, ּוָבֶזה ֲאִני רֹוֶאה ּגַ ּטֹוב ּוַבּנְ נֹוֶתיָה ּבַ ָכל ַהּצֶֹרְך. ה' ַיֲאִריְך ָיֶמיָה ּוׁשְ ְיָלה ּכְ ּוַבּלַ

ן  ִמיד ְלטֹוב ִלי, ָאֵמן ּכֵ ן ַהּטֹוב ִיְגְמֵלנּו ּתָ ים, ּכֵ ה ֲעָזרּונּו ַרֲחָמיו ַהְמֻרּבִ ַחְסֵדי ה' ָעַלי, ַעד ֵהּנָ

ְיִהי ָרצֹון.



תשמח

ין י ַנְחָמן ִמּטּוְלְטׁשִ ֵבי ַרּבִ ִמְכּתָ

א
]ִמְכַּתב ֵמַרִּבי ַנְחָמן ִמּטּוְלְטִׁשין ְלר' ִמיְכִלי ֶנֶכד מֹוֲהַרַנ"ת ַז"ל[

ת אּוַמאן. ם, יֹום ה' ָנׂשא תר"ל ְלֹפה ְקִהּלַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

י ִמיְכִלי  ַרּבִ ה ֶחֶסד ְוכּו'  ִתיק ְועֹוׂשֶ ַהּוָ ְפָלג  י, ָהַרב ַהּמֻ ַנְפׁשִ ּכְ לֹום ְוָכל טּוב ִליִדיִדי  ְוׁשָ ים  ַחּיִ

ִנים טֹובֹות ָאֵמן  ְחיּו ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ ּיִ ֵני ֵביתֹו ׁשֶ ל ּבְ לֹום ּכָ ֵנרֹו לֹא ִיְדַעְך ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד, ִעם ׁשְ

ן ְיִהי ָרצֹון. ּכֵ

ָביו, ְוַגם ִנְדַבת ִלּבֹו ַהּטֹוב.  ל ִמְכּתָ י ּכָ ְלּתִ ם ִקּבַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ר ּבָ י ְלַמֲעָלתֹו ֲאׁשֶ ְבּתִ ָבר ֵהׁשַ ּכְ
ְויֹוְצִאים  ַהּנֹוְבִעים  ֲהָבִלים  ַהֲהֵבל  ה  ֵהּמָ ֵהן  ֶמׁש,  ֶ ַהּשׁ ַחת  ּתַ ׁשֶ ֲחָדׁשֹות  ה  ְוַעּתָ

ְרמּו ָלנּו  ר ּגָ ִנים, ֲאׁשֶ יׁשָ ִנים ּדִ טּוִתים ַהְיׁשָ ְ ה ַהּשׁ י ֵהן ֵהּמָ ֶזה ַאִין ּכִ ְנָאה ְוכּו', ֲחָדׁשֹות ּבָ ִמּקִ

ַמְעָלה  ּלְ ה. ֲאָבל ֶהָחָדׁש ׁשֶ יֵלנּו ֵמַעּתָ ַרְך ַיּצִ ְכָלִלּיּות ּוִבְפָרִטּיּות, ָהַרֲחָמן ִיְתּבָ ְרמּו ּבִ ּגָ ֶ ַמה ּשׁ

א. ַוֲעַדִין  יַקּיָ ִחיֵרי ַצּדִ ׁשּו ַהּבְ ִחּדְ יָה ׁשֶ ה ְוִחּדּוׁשֶ דֹוׁשָ ֶמׁש ֵיׁש ָוֵיׁש, הּוא הּוא ַהּתֹוָרה ַהּקְ ֶ ֵמַהּשׁ

ֶרְך  ָכל ֵסֶדר ַעל ּדֶ ּבְ ׁש ׁשֶ ֶהם ַהֻחּמָ ר ּבָ ְפָלִאים ֲאׁשֶ ים ַהּנִ ֹמַע ַהִחּדּוׁשִ לֹא ָזִכינּו ִלְראֹות ְוִלׁשְ

דֹוׁש ְועֹוד  ה ּוַבּזַֹהר ַהּקָ ִמְדָרׁש ַרּבָ ר ּבְ ים ִנְפָלִאים ֲאׁשֶ רּוׁשִ "י ַז"ל, ְוַהּדְ ִ ֵפרּוׁש ַרּשׁ ט ּכְ ׁשָ ַהּפְ

ה ֶלֱהגֹות  ן ִנְזּכֶ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה. ּכֵ ים ֵזֶכר ַצּדִ דֹוׁשִ נּו ְוַתְלִמידֹו ַהּקְ ִסְפֵרי ַרּבֵ ָועֹוד, ּוִבְפָרט ּבְ

ָכל יֹום, ּוְלַהֲחיֹות ַנְפׁשֹוֵתינּו  ֶהם ּבְ ׁש ּבָ ְתַחּדֵ ּנִ ֹמַע ַהֲחָדׁשֹות ׁשֶ ִמיד, ְוִלְראֹות ְוִלׁשְ ֶהם ּתָ ּבָ

ן ְיִהי ָרצֹון. ָעה ָאֵמן ּכֵ ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ֶהם ּבְ ּבָ

ר  ֵ לּוי ּבֹו, ְלִהְתַקּשׁ ַהּכֹל ּתָ ר ְוַהְיסֹוד ׁשֶ דֹוׁש )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן קכ"ג( "ָהִעּקָ ֲאָמר ַהּקָ י ַהּמַ ְוַהּיֹום ָלַמְדּתִ
ָבר ָקָטן ְוָדָבר  י הּוא ֶזה ּדָ ר יֹאַמר ּכִ ל ֲאׁשֶ ָבָריו ַעל ּכָ ל ּדְ ּדֹור ּוְלַקּבֵ ּבַ יק ׁשֶ ּדִ ְלַהּצַ

נּו  ּדֹור, ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ּבַ יק ׁשֶ ּדִ ֵעת הּוא ַהּצַ ר ּכָ ָיֵדינּו, ֲאׁשֶ ָלל ּבְ ח ּכְ דֹול" ְוכּו'. ּוְכָבר ֻמּנָ ּגָ

ִנים ֶאל  ֶזה ּפָ ר ּבָ נּו ה' ְלַדּבֵ ה ְלָבֵאר, ְיַזּכֵ ּבּוִרים ַהְרּבֵ ֶזה ּדִ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה. ְוֵיׁש ּבָ ֵזֶכר ַצּדִ

תּוב  ּכָ י ַעל ֶזה ֶנֱאַמר ִמְקָרא ׁשֶ ִמים ָקָטן ְוָגדֹול, ּכִ ּיָ ים ְוַהּקַ ָבָריו ַהַחּיִ ם ּדְ ה ְלַקּיֵ ן ִנְזּכֶ ִנים. ּכֵ ּפָ

נּו ַז"ל  ים". ּוְכָבר ָאַמר ַרּבֵ ּנּו ּתֹוְצאֹות ַחּיִ י ִמּמֶ ָך ְוכּו' ּכִ ָמר ְנצֹר ַנְפׁשְ ל ִמׁשְ ֵלי )ד(, "ִמּכָ ִמׁשְ ּבְ

ּקּון ַנְפׁשֹוֵתינּו  ֶזה ּתִ ָבר ַקל ּתֹוֶלה ּבָ ה ַלֲעׂשֹות, ֲאִפּלּו ּדָ ַצּוֶ ּמְ ל ַמה ׁשֶ ר ּכָ יחֹות ָהַר"ן קפ"ה( ֲאׁשֶ )ׂשִ

ּוִבְפָרט  ָמם.  ְלַקּיְ ה  ִנְזּכֶ ן  ּכֵ ַהּסֹוף,  ַעד  ְוכּו'  ְוכּו'  א  ַהּבָ ּוָבעֹוָלם  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ מֹוֵתינּו  ְוִנׁשְ

ָכל יֹום, ְוֵאיֶזה  ְלָחן ָערּוְך ּבְ ים ּוְנִעיִמים ַלֲעׂשֹוָתם, ִלְלֹמד ֵאיֶזה ְסִעיִפים ׁשֻ ּלִ ָבִרים ַהּקַ ַהּדְ



מֹוֲהַרַנ"ט ֵבי בִמְכּתְ

<חודש>

תשמט

ְיכֹוִלין  ֵאין  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ַרְך.  ִיְתּבָ ֵאָליו  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ נּו  ְוִלּבֵ ֵעיֵנינּו  א  ְוִלּשָׂ ים,  ִהּלִ ּתְ יְטִליְך  ַקּפִ

ם  ם ֶזה ָיָקר ְמֹאד. ּוִבְפָרט ְלַקּיֵ ל עֹוָלם ַרֵחם ָעַלי, ּגַ ּבּוִרים ֻמָעִטים, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ר ַרק ּדִ ְלַדּבֵ

ָכל יֹום  ׁש ְלָבֵבינּו ּבְ ה ְלִהְתַחּדֵ ן ִנְזּכֶ ִמיד'. ּכֵ ְמָחה ּתָ ׂשִ דֹוָלה ִלְהיֹות ּבְ ַמֲאָמרֹו ַז"ל 'ִמְצָוה ּגְ

דֹוָלה.  ֱאמּוָנה ּגְ ֶזה ּבֶ ְמָחה ּוְבַאֲהָבה, ּוְלַהֲאִמין ּבָ ׂשִ ם ּבְ ָעה ִלְלֹמד ְוכּו' ּוְלַקּיֵ ּוְבָכל ֵעת ְוׁשָ

ַע ִלְראֹות  ְעּגֵ ֲעָדם, ּוִמְתּגַ יר ּבַ ִמיד, ּוַמְעּתִ לֹוְמֶכם ּתָ ֲאַות ַנְפׁשֹו ָוֶנֶפׁש אֹוַהְבֶכם ַהּדֹוֵרׁש ׁשְ ּכַ

ה  ָ ֻדּשׁ ְנסּו רּוחֹות ַהּקְ ּכָ ּיִ ה, ֲעֵדי ׁשֶ ל ֶזה ְויֹוֵתר ִמּזֶ ר ּכָ ח, ּוְלַדּבֵ ְזַמן ְמֻרּוָ ָקר ּבִ ִעּמֹו ְוִעם ָאִחיו ַהּיָ

ן ְיִהי ָרצֹון. ה ָאֵמן ּכֵ ְלָבֵבנּו ְלִקּיּום ּוְלַמֲעׂשֶ ים ּבִ דֹוׁשִ ּבּוִרים ַהּקְ ֵמַהּדִ

ִוי. ַנְחָמן ַהּלֵ

ָנִתי  ּוָ ַרְך, ּכַ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ בּו ּבְ ְכּתְ ּנִ ָבַרי ׁשֶ ָקר. ְוָכל ּדְ לֹום ְלָכל אֹוֲהֵבינּו, ּוִבְפָרט ְלָאִחיו ַהּיָ ְוׁשָ

ִנים טֹובֹות ָאֵמן  ְחיּו ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ ּיִ ֵני ֵביתֹו ׁשֶ ל ּבְ ְחֶיה ִעם ּכָ ּיִ ָקר ׁשֶ ם, ּוִבְפָרט ְלָאִחיו ַהּיָ ְלֻכּלָ

ן ְיִהי ָרצֹון. ּכֵ

ב

ח תרל"ב לפ"ק אּוַמאן. ּלַ ׁשַ ם, יֹום ד' ּבְ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

יל  ֶהעׁשִ ְיֶחְזֵקאל  י  ַרּבִ ִגיד  ַהּנָ ְוכּו'  ְוכּו'  ִתיק  ַהּוָ ְפָלג  ַהּמֻ הּוא  ֲהלֹא  י  ַנְפׁשִ ּכְ ְיִדיִדי  ִלְכבֹוד 

ן  ן ְיִהי ָרצֹון ָאֵמן ּכֵ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות ָאֵמן ּכֵ ַגׁשְ ֵנרֹו ָיִאיר, ַהְצָלָחתֹו ַיֲעֶלה ְלַמְעָלה ּוְלטֹוָבתֹו ּבְ

ְיִהי ָרצֹון.

יַע  ר ִהּגִ י ֵנרֹו ָיִאיר, ֲאׁשֶ י ְרָפֵאל ְיִדיד ַנְפׁשִ ִגיד ַרּבִ ָקר ְוכּו' ַהּנָ ב ְלִגיסֹו ַהּיָ ר ּפֹה ִמְכּתָ ֻמְסּגָ
ן  לַֹח ַעל ָידֹו, ּכֵ ַטח ִלׁשְ ב ּבֶ ת קֶֹדׁש ֶהָעַבר, ַאְך לֹא ָהָיה עֹוֵבר ָוׁשָ ּבַ ְלָיִדי קֶֹדם ׁשַ

חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ ּבְ ְלַהֲאִריְך  נּו ה'  ְיַזּכֵ ְלַהֲאִריְך.  ֵאין  יֹוֵתר  ְלָידֹו.  ְוִיְמְסֵרהּו  ה  ַעּתָ לֹו  ְיַקּבְ

ִאיז  אט  ּגָ ְוכּו'.  ְוכּו'  ָאה  ּגָ ֹאה  ּגָ י  ּכִ ַלה'  יָרה  ָאׁשִ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ יָרה  ִ ַהּשׁ ּבְ לּוִלים  ּכְ ם  ּלָ ּכֻ ר  ֲאׁשֶ

רּוָחִנּיּות,  ִמּיּות ְוַגם ּבְ ַגׁשְ ם ּבְ ים ְוִנְפָלאֹות ּגַ נּו ִנּסִ ה ִעּמָ ה ְוַיֲעׂשֶ ה ְועֹוׂשֶ דֹול[ ְוָעׂשָ רֹויס ]ה' ּגָ ּגְ

ֶאָחד  ּוְלָכל  ירּותֹו  ֲעׁשִ ּבַ ָלֶזה  ַמֲעָמדֹו,  ּבְ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ָלֶנַצח  נּו  ׁשֵ ִיּטְ ְוַאל  ַיַעְזֵבנּו  ְוַאל 

ֶעְרּכֹו. ְוֶאָחד ּבְ

ֲאִריכּות  ְמבָֹאר ּבַ ְכָרח ַלֲעבֹר ֵאיֶזה ְמַעט ְמִרירּות, ּכַ ּמֻ ַאְך ָאִחי ְיִדיִדי, זֹאת ְצִריִכין ֵליַדע ׁשֶ
ה, ַהּמּוָבא  ָמָרה ִנְצַטּוָ ת ּבְ ּבָ ְפָלא ׁשַ ִסיָמן כ"ז לקוטי א( ַעל ִעְנָין ַהּנִ נּו ַז"ל )ּבְ ִדְבֵרי ַרּבֵ נַֹעם ּבְ

ְמַעט  ִלְסּבֹל  ְכָרִחין  ּמֻ ׁשֶ ֶרֶמז  ה  ּזֶ ׁשֶ ָקְדׁשֹו  רּוַח  ּבְ ם  ׁשָ ּוְמָבֵאר  זֹאת.  בּוַע  ׁשָ "ל  ַהּנַ ֶדר  ּסֵ ּבַ
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ִהיא  ׁשֶ לֹום  ׁשָ ת  ּבַ ׁשַ ן  ּכֵ ָמִרים,  ים  ַסּמִ ּבְ ים  ׁשִ ְמֻלּבָ ָהְרפּואֹות  ל  ּכָ ׁשֶ דּוַע  ּיָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמִרירּות, 

סּוק  ּמּוָבא ַעל ּפָ ֶ ּשׁ ם ַמה  ן ׁשָ ְוַעּיֵ "ל.  ז ַעל ַהּנַ ָמָרה ְלַרּמֵ ּבְ ה  ִנְצַטּוָ ָבִרים,  ְרפּוָאה ְלָכל ַהּדְ

ֵהיֵטב  ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ה  ִחְזִקּיָ ח  ּבַ ִ ּשׁ ֶ ּשׁ ַמה  ְוכּו'  ָמר"  ִלי  ַמר  לֹום  ְלׁשָ ה  "ִהּנֵ

ְוֻיְנַעם ְלַנְפׁשֹו.

רּוֶדער ַאַריין ָטהאן  בֹודֹו ַעל ַטְייְטׁש, ֲחַזק ַוֲחַזק ַמיין ּבְ ר ִעם ַמֲעַלת ּכְ ָאִחי ְיִדיִדי ֲאַדּבֵ
ּיֹות,  ֲעׂשִ ַהּתֹורֹות ּוְבַהּמַ נּו ַז"ל ּבְ ִדְבֵרי ַרּבֵ עֶֹמק[, ּבְ ַקע ַעְצְמָך ֵהיֵטב ּבְ ִזיְך ּגּוט ִטיף ]ַהׁשְ

"ל. ְוָהֵרם קֹוְלָך  ִפּלֹות ַהּנַ י ָנָתן ַז"ל ּוְבַהּתְ דֹוׁש מֹוֵרנּו ָהַרב ַרּבִ ְלִמידֹו ַהּקָ ל ּתַ ים ׁשֶ רּוׁשִ ְוַהּדְ

ין  ִפּלֹות, ְוָאז ֶוועְסטּו ֶלעּבִ ַהּתְ ר ּבְ חֹות ּוְזָעקֹות ְוכּו' ֲאׁשֶ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ים ְוׁשִ ְתִהּלִ ְנִעיָמה ּבִ ּבִ

ְכלֹו  ֵעין ׂשִ ּבְ ט ּוְרֵאה  ְוַהּבֵ ָלל.  ּכְ י זּוַלת זֹאת ֵאין ׁשּום ַחּיּות  ּכִ ים[,  ְחֶיה ַחּיִ ין ]ְוָאז ּתִ ַא ֶלעּבִ

ה  ְזּכֶ ּתִ ֶעְזְרָך ׁשֶ ן ְיִהי ה' ּבְ ָבִרים ָהֵאּלּו. ּכֵ ת ַהּדְ ר ֲחָנְנָך ה', ְוִתְרֶאה ֵהיֵטב ֲאִמּתַ ּוִביָנתֹו ֲאׁשֶ

ְרֵאִלי,  ׂשְ ָכל ֵלב ִאיׁש ַהּיִ ָרׁש ּבְ ר ֻמׁשְ דֹוׁש ֲאׁשֶ ֵאׁש ַהּקָ ָך[ ּבָ ִריׁש ֶאת ִלּבְ אַהאְרֶצען ִזיְך ]ְלַהׁשְ צּו ּבַ

ִאי  ַאְך  ר  ְלַדּבֵ עֹוד  ֶזה  ּבָ ְוֵיׁש  לֹו.  טֹוב  ָאז  "ל  ַהּנַ ָכל  ּבְ ַהּזֹאת  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ֵאׁש  ּוְלַהְכִניס 

ר ְלַהֲאִריְך. ֶאְפׁשָ

ּבּוִרים  יֵנינּו ֵאיֶזה ּדִ ר ּבֵ ְהֶיה ִנְדּבָ ּיִ נּו ה' ׁשֶ לֹוִמי ִלְפָרִקים, אּוַלי ְיַזּכֵ ׁשְ ְדרֹשׁ ּבִ ּיִ ׁשּוָקִתי ׁשֶ ּתְ
ּוָבעֹוָלם  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ַחּיּוֵתנּו  ר  ֲאׁשֶ ַז"ל,  ַחּיּוֵתנּו  קֹור  ִמּמְ נּו  ּבָ ים  ָרׁשִ ׁשְ ַהּמֻ

ְחיּו, ְוִליִדיֵדנּו  ּיִ ז ְוכּו' ּוְלָכל ַזְרעֹו ׁשֶ ָקר ִמּפָ לֹום חֹוְתנֹו ַהּיָ ׁשְ ִגיִני ּבִ ֶזה. ְוִיְדרֹשׁ ּבְ א ּתֹוָלה ּבָ ַהּבָ

ר ִעּמֹו  ה ְלַדּבֵ י ְיקּוִתיֵאל ֵנרֹו ָיִאיר. ְוַיְרּבֶ ן ּדֹודֹו ַרּבִ י ָנָתן ּבֶ ָקר ַרּבִ רֹו ָהַאְבֵרְך ַהּיָ ׂשָ ֵאר ּבְ עֹז ׁשְ

י  ר ַרב. ּכִ עֹשֶׁ ם ּבְ י ֵכן ַיְצִליֵחם ה' ּגַ "ל, ְוַאף ַעל ּפִ ּנַ ם ּכַ י ִאם ְלַקּיֵ ְכִלית טֹוב ּכִ ֵאין ׁשּום ּתַ ׁשֶ

ֱאֶמת, ְולֹא ַנֲחסֹר  י ה' ּבֶ ה ִלְהיֹות ּדֹוְרׁשֵ ְזּכֶ ּנִ נּו ׁשֶ ם ּבָ ן ְיֻקּיַ י ה' לֹא ַיְחְסרּו ָכל טּוב", ּכֵ "ְודְֹרׁשֵ

ָוֶנֶפׁש  ַנְפׁשֹו  ֲאַות  ּכַ ָרצֹון  ְיִהי  ן  ּכֵ ָאֵמן  ָרצֹון,  ְיִהי  ן  ּכֵ ָאֵמן,  ּוְברּוָחִנּיּות  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ל טּוב  ּכָ

ִמים. אֹוֲהבֹו ּתָ

ִוי. ַנְחָמן ַהּלֵ
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<חודש>

תשנא

ג

ַהר תרל"ב לפ"ק אּוַמאן. ת ּבְ ָרׁשַ ם, יֹום ד' ּפָ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

יל  י ְיֶחְזֵקאל ֶהעׁשִ ִגיד ַרּבִ ה ֶחֶסד ְוכּו', ַהּנָ ִתיק ְועֹוׂשֶ ְפָלג ַהּוָ י ָהַרב ַהּמֻ ַנְפׁשִ ִלְכבֹוד ְיִדיִדי ּכְ

ן ְיִהי ָרצֹון. ים ְוָכל טּוב ַהְצָלָחה ָאֵמן ּכֵ ְחיּו ְוַיֲאִריכּו ָיִמים ַרּבִ ּיִ ֵנרֹו לֹא ִיְדַעְך ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד, ׁשֶ

א  תֹו, ְיַמּלֵ ְקִהּלָ ר ָהָיה ּבִ ֵרָפה ֲאׁשֶ ְדַבר ַהּשְׂ ר ָעַבר ַעל ַמֲעָלתֹו ּבִ י ֲאׁשֶ ַמְעּתִ ָאִחי ְיִדיִדי ׁשָ
א  ּלֵ ּמַ ה ֶאל ה' ׁשֶ ָך ְוַקּוֵ קֹו. ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלּבֶ א ָקָאֵתיָנא ְלָבְרכֹו ּוְלַחּזְ ה' ֶחְסרֹוְנָך, ְוַעל ּדָ

רֹאשׁ  ְתָרא י.( ּבְ ָבא ּבַ ְפַלִים. ְוִיְזּכֹר ָנא ְיִדיִדי ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ַז"ל )ּבָ ְפֵלי ּכִ ֶכֶפל ּכִ א ה' ֶחְסרֹונֹו ּבְ ְיַמּלֵ

ְפֵלי  ָהֶרַוח ִיְהֶיה ּכִ ה ַיְרִויַח. ְוָיכֹול ִלְהיֹות, ְוֵכן ַיֲעזֹר לֹו ה' ׁשֶ ה ַיְפִסיד ְוַכּמָ ּמָ ָנה ּגֹוְזִרין ּכַ ָ ַהּשׁ

"ל, ַרק ִאם  ּנַ ן ּכַ ם ּכֵ י ֵכן ֻמְכָרִחין ְלַהְפִסיד ֵאיֶזה ְסכּום ּגַ ְפַלִים ַלֲאָלִפים. ְוַאף ַעל ּפִ ְפֵלי ּכִ ּכִ

ר ִיְקֶנה  י ָיָדיו ֲאׁשֶ ָכל ַמֲעׂשֵ ה ַיְצִליֵחהּו ָנא ה' ּבְ ָדָקה. ּוֵמַעּתָ ָזָכה הּוא ַמְפִסידֹו ִלְנִתיַנת ַהּצְ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ה ְרָמִזים ְלִהְתָקֵרב ְלַהּשׁ ּנֹוִציא ִמּזֶ נּו ׁשֶ ה. ַוה' ְיַזּכֵ ר ִיְסַחר ִיְהֶיה ְלַהְצָלָחה ַרּבָ ַוֲאׁשֶ

ָמה  ׁשָ ַהּנְ ַרְך,  ִיְתּבָ ָידֹו  ּבְ ַהּכֹל  ר  ַעם ֲאׁשֶ ּפַ ָכל  ּבְ ֵעיֵנינּו  ּבְ ֲאַנְחנּו רֹוִאים  י ֲהלֹא  ּכִ ּוְלתֹוָרתֹו, 

ּום ֶהְפֵסד ַרק  ֵצל ִמּשׁ ָיֵדינּו ְלִהּנָ ָיֵדינּו ְלַהְרִויַח, ְוֵאין ּבְ ּלֹו, ְוֵאין ּבְ מֹון ׁשֶ ּלֹו ְוַהּמָ ּלֹו ְוַהּגּוף ׁשֶ ׁשֶ

ַרְך.  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ה,  ים ְלתֹוָרה ְוִלְתִפּלָ נּו ַז"ל ִלְקּבַֹע ִעּתִ ם ַאְזָהַרת ַרּבֵ ה ְלַקּיֵ ן ָאִחי ְיִדיִדי, ַנְתִחיל ֵמַעּתָ ַעל ּכֵ
ְנָכָסיו  ְוִלְגזֹז ֶאת  ָויֹום,  יֹום  ָכל  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ָעָליו  ִליְך ֶאת ַעְצמֹו  ְלַהׁשְ ַהְזָהָרתֹו  ם  ּוְלַקּיֵ

ה ִיְהֶיה ְלָך  עֹוָלם ַהּזֶ א. ְועֹוד ּבָ ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ יל ּבָ ּכִ ׂשְ ְצִליַח ְוָאז ּתַ ִלְצָדָקה. ָאז ּתַ

ָקה  ל ַצד, ְוֵאין ׁשּום ַהְמּתָ ָהעֹוָלם ָמֵלא ְמִרירּות ִמּכָ ָלל הּוא ׁשֶ י ּכְ ים טֹוִבים ּוְנִעיִמים. ּכִ ַחּיִ

ּסּוִרים, ְוַגם  ִקין ְוִנְתַמֲעִטין ַהּיִ ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ִנְמּתָ ֵני ֳאָפִנים, ָהֶאָחד ׁשֶ ׁשְ ַרק זֹאת ַהּתֹוָרה. ּבִ

ַעת  ְמִתיקּות ַהּדַ אֹוִתּיֹוֶתיָה ְוֵתבֹוֶתיָה ּבִ ִרין ּבְ ְ ִקין ּוִמְתַקּשׁ ּבְ ּה ּוִמְתּדַ עֹוְסִקין ּבָ ָעה ׁשֶ ָ זֹו ַהּשׁ ּבְ

ן ֵאיֶזה ְזַמן.  ם ּכֵ ֶכת ַטַעם ַחּיּוָתּה ּגַ ָעה, ְוַגם מֹוׁשֶ ָ זֹו ַהּשׁ ין ַחּיּות ּבְ יׁשִ דֹוׁש, ַעל ְיֵדי ֶזה ַמְרּגִ ַהּקָ

ח ֶאת ַעְצמֹו ְלתֹוָרה ְוִלְצָדָקה.  ּקַ ּיִ קֹו ׁשֶ יתֹו ְלטֹוב, ּוְמַחּזְ ר ֲאִני ַמּסִ ה ֲאׁשֶ ּמָ ן ָאִחי ְיִדיִדי ֶזה ּכַ ּכֵ

ִניִמּיּות  ׁשּוַקת ּפְ ְבִעיר[ ֵאׁש ּתְ אֶרע ]ּתַ ַעם ֵמָחָדׁש, צּו ְזׁשַ ָכל ּפַ ן עּוִרי ָנא, ִהְתעֹוְרִרי ָנא ּבְ ּכֵ

ר מֹוִליְך אֹוָתנּו  דֹוׁש ֲאׁשֶ ֶרְך ַהּקָ ְלָבְבָך ַהּטֹוב ְלִהְתעֹוֵרר ֵמָחָדׁש ְלתֹוָרה ְוִלְצָדָקה, ּוְבַהּדֶ

ַלֲחטֹף  זֹוִכין  ר  ֲאׁשֶ ַהּטֹוב  ְמַעט  ּבִ ַעְצֵמנּו  ֶאת  ְלַהֲחיֹות  ִלְבָרָכה,  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  נּו  ַרּבֵ

ָכל  "ּבְ ֵמָחָדׁש  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ּוְלַהְתִחיל  עֹוד  ַלֲחטֹף  ּתֹוֵקק  ּוְלִהׁשְ ֶזה,  ּבָ ַעְצמֹו  ֶאת  ּוְלַהֲחיֹות 

סּוק  ָרכֹות נד.( ַעל ּפָ ם ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ַז"ל )ּבְ ָך ּוְבָכל ְמֹאֶדָך" )דברים ו, ה(. ּוְלַקּיֵ ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשְ

ה ָלֶזה  ן ִנְזּכֶ ְמֹאד ְמֹאד. ּכֵ הּוא מֹוֵדד ְלָך ֱהֵוי מֹוֶדה לֹו ּבִ ה ׁשֶ ה ּוִמּדָ ָכל ִמּדָ "ּוְבָכל ְמֹאֶדָך" ּבְ
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ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ְלַהְצָלָחתֹו  ה  ַהְמַצּפֶ ִמים  ּתָ ת אֹוֲהבֹו  ּוְכִבְרּכַ ַהּטֹוב,  ְלָבבֹו  ִניִמּיּות  ּפְ ְתׁשּוַקת  ּבִ

ן ְיִהי ָרצֹון. ּוְברּוָחִנּיּות ָאֵמן ּכֵ

ִוי. ן ַהּלֵ ַנְחָמן ַחּזָ

ִמים  ּיָ לֹום ְלֹפה ּבַ ַע ַעל ּבֹואֹו ְלׁשָ ְעּגֵ ָקר, ְמֹאד ִהְנִני ִמְתּגַ לֹום ּוְבָרָכה ְלחֹוְתנֹו ַהּיָ ְולֹוַמר ׁשָ
ּפֹה ַעל ַל"ג  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ׁשּוָקתֹו  ּתְ ׁשֶ יֶלי  ַאּבֶ י  ֵמַרּבִ ְיִדיָעה  ִלי  ָהָיה  ׁשֶ ּוִבְפָרט  לּו,  ַהּלָ

ְחיּו. ּיִ לֹום ְלָכל ֶזַרע ִיְצָחק ׁשֶ עֶֹמר, ְוֵכן יֹאַמר ׁשָ ּבָ

ל  עֹוֵבר ַעל ּכָ ִרירּות ׁשֶ ל ַהּמְ ר ִמּכָ ַעם ֵמָחָדׁש ֲאׁשֶ ָכל ּפַ יָמה ַעל ְלָבֵבנּו ּבְ ַאַחי ְוֵרַעי ָנׂשִ
ַהּטֹוב  ְמַעט  ִאם  י  ּכִ נּו  ֵמִאּתָ ָאר  ִנׁשְ ִיְהֶיה  לֹא  ּוָממֹון,  ָוֶנֶפׁש  גּוף  ּבְ ְוֶאָחד  ֶאָחד 

י ִאם  ֶסף ְוכּו' ּכִ ין לֹו ָלָאָדם לֹא ּכֶ "ל ֵאין ְמַלּוִ ָנה ַהּנַ ׁשְ ַמֲאַמר ַהּמִ ה ָהעֹוָלם, ּכְ חֹוְטִפין ִמּזֶ ׁשֶ

ַח ֶאת ַנְפׁשֹו  ּמֵ ל זֹאת, ּוְלׂשַ ַעם ּכָ ָכל ּפַ ר ַלֲחטֹף ּבְ ּבֵ ה ְלִהְתּגַ ן ִנְזּכֶ ים טֹוִבים. ּכֵ ּתֹוָרה ּוַמֲעׂשִ

ֲאַות  ִמּיּות ּכַ ַגׁשְ ם ּבְ זֹאת ַהּתֹוָרה. ְוַדְיָקא ַעל ְיֵדי ֶזה ַיְצִליֵחנּו ה' ּגַ ּוְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו ַרק ּבְ

ן ְיִהי ָרצֹון. ֶכם ְלטֹוָבה ָאֵמן ּכֵ ַנְפׁשְ

ד

ם, יֹום ד' ֵעֶקב תרל"ב אּוַמאן. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

יל  ִגיד ר' ֶהעׁשִ ה ֶחֶסד ְוכּו', ַהּנָ ִתיק ְועֹוׂשֶ ְפָלג ַהּוָ י ּוְלָבִבי ֲהלֹא הּוא ַהּמֻ ַנְפׁשִ ִלְכבֹוד ְיִדיִדי ּכְ

ִנים טֹובֹות ָאֵמן  יתֹו ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ ֵני ּבֵ ל ּבְ ָאר ּכָ ים ִעם ׁשְ ְחֶיה ְוַיֲאִריְך ָיִמים ַרּבִ ּיִ ֵנרֹו ָיִאיר ׁשֶ

ן ְיִהי ָרצֹון. ּכֵ

ְלחֹו  ֲעֶלה, ּוְלִציר ֶנֱאָמן ְלׁשָ ָקר ְוַהּנַ ִרים ּפֹה ְלחֹוְתנֹו ַהּיָ ְסּגָ ִבים ַהּמֻ ְכּתָ ִיְמֹחל ִלְמסֹר ַהּמִ
מֹוהּו ֵאין ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר. ּכָ

ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות,  ַגׁשְ לֹום ּבְ ים ּוְלׁשָ ים ּוָבִאין ְלַחּיִ ְמׁשִ ים ְמַמׁשְ דֹוׁשִ ָאִחי ְיִדיִדי, ְיֵמי ֱאלּול ַהּקְ
א  ָבִרים ֶאּלָ ְקִרי ּדְ ָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל ה'". ַאל ּתִ ֶכם ּדְ ַע יד, ג( "ְקחּו ִעּמָ ם )הֹוׁשֵ נּו ה' ְלַקּיֵ ְיַזּכֵ

ּתֹוָרה, ֵסֶפר  ּבַ רֹות ׁשֶ ְסּתָ ּנִ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ּוִבְפָרט ּבַ ים ְלַהְרּבֹות ּבְ ּבּוִרים ְקדֹוׁשִ ּבּוִרים, ּדִ ּדִ

ֶהם ָאִחי ְיִדיִדי, ַוֲהֹפְך  ים ּוְתִפּלֹות. ֲאֹחז ּבָ דֹוׁש, ְוֵסֶפר ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ּוְתִהּלִ ּקּוִנים ַהּקָ ּתִ

ים  ֵתב ְוֵתָחֵתם ְלַחּיִ ּכָ ּתִ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות ׁשֶ ַגׁשְ ע ּבְ ׁשַ ֶהם, ּוָבֶהם ִיּוָ ֶהם, ְוִסיב ּוְבֵלּה ּבָ ַוֲהֹפְך ּבָ

לַֹח ִלי ִנְדבֹות ְלָבבֹו ַהּטֹוב  ים ְמתּוִקים ְוכּו'. ְוַגם ָאִחי ְיִדיִדי, ִיְזּכֹר ָנא ְיִדיִדי ִלׁשְ טֹוִבים ַחּיִ
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<חודש>

תשנג

ֵסֶפר  ּבְ ְוִלְלֹמד  לֹוַמר  ק  ְלִהְתַחּזֵ "ל,  ַהּנַ ָכל  ּבְ ִני  ּבְ ַוֲחַזק  ְוכּו'.  ָהֶרַוח  ַעל  ַסק  ּפָ ֶ ּשׁ ַמה  ַעל 

ה  עֹוָלם ַהּזֶ ֶריָך ּבָ ם ּבֹו ַאׁשְ ֶריָך ְוטֹוב ָלְך. ְיֻקּיַ ּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ּוִבְצָדָקה, ְוָאז ַאׁשְ ּקּוִנים ְוַהּלִ ַהּתִ

ן ְיִהי ָרצֹון. א ָאֵמן ּכֵ ְוטֹוב לֹו ָלעֹוָלם ַהּבָ

ְלָבבֹו,  ר ָטמּון ּבִ ִעים ֲאׁשֶ ַעם ַהּטֹוב ַהּנָ ָכל ּפַ ִסיתֹו ְלטֹוב, ְלעֹוֵרר ּבְ ִמים ַהּמְ ְבֵרי אֹוֲהבֹו ּתָ ּדִ
יְסק אּון ִמיט ַהאְרץ.  נּו ַז"ל ִמיט ּפִ ר ָאַמר ַרּבֵ ֲאׁשֶ ה ָלֶזה ְלהֹוִציאֹו ַלּפַֹעל, ּכַ ן ִיְזּכֶ ּכֵ

"ל, אּון ִמיט  ּנַ ׁשֹות ּכַ ּקָ ִלּמּוד ּוְבִדְבֵרי ּבַ ה[ ִלְהיֹות ָרִגיל ְוָרִגיל ּבְ ּפֶ ֶפה ּוְבֵלב, ּבַ יְסק ]ּבְ ִמיט ּפִ

ְדָרׁש  ית ַהּמִ לֹוֵמנּו, ּוִבְפָרט ְלַהֲחִזיק ַהּבֵ י ׁשְ י ַאְנׁשֵ תּוָחה ַלֲעִנּיֵ ַהאְרץ ]ּוְבֵלב[, ִלְהיֹות ָידֹו ּפְ

ִביל  ׁשְ ּנֹוֵתן ְלָיִדי ּבִ ֶ ר ַמה ּשׁ בֹודֹו ֲאׁשֶ י ָידּוַע ְלַמֲעַלת ּכְ מֹו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה. ּכִ ְקָרא ַעל ׁשְ ַהּנִ

ה.  ּלֹו ְמַזּכֶ ָלל ּכֻ י ִאם ַעל ַהּכְ ה, ּכִ בֹודֹו ְמַזּכֶ ְלַבד ַמֲעַלת ּכְ ָכאן, לֹא ְלַעְצִמי ּבִ ּבְ ַההֹוָצָאה ׁשֶ

ֲאַות ַנְפׁשֹו ָוֶנֶפׁש  ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות ּכַ ַגׁשְ י ָיָדיו ּבְ ַמֲעׂשֵ ים ַיֲעֹמד לֹו ְלַהְצִליחֹו ּבְ ּוְזכּות ָהַרּבִ

ִמים. אֹוֲהבֹו ּתָ

ִוי. ַנְחָמן ַהּלֵ

ִגיד ָנָתן ֵנרֹו ָיִאיר. ְפָלג ְוכּו' ַהּנָ לֹום, ִלְכבֹוד ָהַאְבֵרְך ָהַרב ַהּמֻ ָ לֹום ֵמֲאדֹון ַהּשׁ ְוַרב ׁשָ

ָווָנִתי, חּוָסה ָעֶליָך ָאִחי ְיִדיִדי, ּתֹוָדה ְלֵאל  ם ִלְכבֹודֹו ּכַ ף ּגַ ר ֵמֵעֶבר ַלּדַ ָבַרי ֲאׁשֶ ְמַעט ּדְ
]ֵלב ָמתֹוק, קֹול  ִזיס קֹול  ַא  ִזיס ַהאְרץ,  ַא  ּוְנִעיִמים  ָנִאים  ֵכִלים  ּבְ ֲחָננֹו  ר  ֲאׁשֶ ַחי 

ָכל ֶזה, לֹוַמר ְוִלְלֹמד ֵסֶפר  ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ד ְלַהּשׁ ָמתֹוק[, ָלׁשֹון ַצח ְוָנִעים. ַרֵחם ָעֶליָך ּוְתַכּבֵ

ה  ְזּכֶ ּתִ ָאז  ּוְתִפּלֹות.  ים  ִהּלִ ּתְ ָנִעים  קֹול  ּבְ יר  ְוָלׁשִ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ְוִסְפֵרי  ּקּוִנים  ַהּתִ

ְבּתֹו  ְעּתֹו ּוַמֲחׁשַ ם ַאל ָיִזיז ּדַ ֵ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות. ּוְלַמַען ַהּשׁ ַגׁשְ ים ְמתּוִקים ּבְ ים טֹוִבים, ַחּיִ ְלַחּיִ

ִרים ֶאת ַעְצָמם ִעם  ְ ין אֹוֲהֵבינּו ַהְמַקּשׁ ֹפה, ִלְתֹחב רֹאׁשֹו ּבֵ ָנה ּבְ ָ ַרק ִלְהיֹות ַעל רֹאׁש ַהּשׁ

ִניעֹות  ֵעיֶניָך. ְוִאם ַהּמְ ְרֶאה ּבְ ְך ּתִ ֵלייּב ]ַהֲאֵמן[ ְוַאַחר ּכָ נּו ַז"ל, ְוָאז טֹוב לֹו, ּגְ ַמת אֹור ַרּבֵ ִנׁשְ

ִרין ַרק  ּבְ ַרְך ִמְתּגַ ּסּוִפין ָלׁשּוב ֵאָליו ִיְתּבָ ק ְוַהּכִ ר ַהֵחׁשֶ י ִעּקַ ֲחָזִקים, עֹוד טֹוב יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ּכִ

ִעין  ֵהר ְמַסּיְ א ִלּטָ י ַהּבָ ֲעדֹו ְלטֹוָבה, ּכִ ן ֲחַזק ַוֲחַזק, ַוה' ִיְגֹמר ּבַ ִביַרת ְמִניעֹות. ּכֵ ַעל ְיֵדי ׁשְ

ן ְיִהי ָרצֹון. יעֹו ָאֵמן ּכֵ ן ֲחַזק ַוה' יֹוׁשִ לֹו, ּכֵ

ִוי. ַנְחָמן ַהּלֵ
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ה

ה אּוַמאן. ה ְקדֹוׁשָ ם, יֹום ב' ח"י ֲאָדר תרג"ל ְקִהּלָ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ְמֵהְמנּוָתא, ֵצל ַצח אֹור ָהאֹורֹות  ִציָלא ּדִ ים ַהחֹוִסים ּבְ ּיִ לֹום ְלָכל אֹוֲהֵבינּו ָהֲאִמּתִ ָ ים ְוַהּשׁ ַהַחּיִ

ם ְלאֹוֲהִבי  ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש, ּוְברֹאׁשָ ִבים ּבְ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ַהּיֹוׁשְ נּו ֵזֶכר ַצּדִ ְוכּו' ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

י ֵמִאיר ֵנרֹו ָיִאיר לֹא ִיְדַעְך ֵנרֹו ָאֵמן. ִתיק ְוכּו' ְוכּו' ַרּבִ ְפָלא ּוֻמְפָלג ַהּוָ יִרי ָהַרב ַהּמֻ ַיּקִ

ּוְלַאְרָעא  ַהּקֶֹדׁש  ֶאֶרץ  ּבְ ִבים  ַהּיֹוׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַאֵחינּו  ּוְלָכל  ָלֶכם  טּוב  ְוָכל  לֹום  ׁשָ
ים ּוְלׂשַֹבע, ְלָכל  ַרְך ָעֶליָה ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה ּוְלַחּיִ ם ִיְתּבָ ֵ יַע ַהּשׁ ּפִ א, ַיׁשְ יׁשָ ַקּדִ

ְיִהי ָרצֹון. ְלהֹוִדיַע ֲחָדׁשֹות  ן  ּכֵ ְיִהי ָרצֹון. ָאֵמן  ן  ּכֵ ִרים ָעֶליָה ָאֵמן  ַהּדָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַאֵחינּו 

ם.  ַמְעּתֶ ׁשְ ָבר  ּכְ ֲאָנן  ְוׁשַ ֵקט  ׁשָ ֶהָעַבר  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ י  ּכִ ָאִין. 

ית )רֹאׁש  ה ְבֵראׁשִ ִמיד ַמֲעׂשֵ ָכל יֹום ּתָ טּובֹו ּבְ ׁש ּבְ ַרְך ְמַחּדֵ ם ִיְתּבָ ֵ ר ַהּשׁ ים ֲאׁשֶ ּוֵמַהִחּדּוׁשִ

יׁש ֵמָחָדׁש  ְלָבֵבנּו, ִהְתנֹוְצצּות ְלַהְרּגִ ְתנֹוֵצץ ִלְפָרִקים ּבִ ּמִ נּו ְמֹאד. ּוַמה ׁשֶ ִית( ֶנְעָלם ֵמִאּתָ ּבַ

יק  ַצּדִ ֵזֶכר  ֵמאֹורֹו  ָרָכה  ּבְ ָלנּו  ָאר  ִנׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ֶעְזָרתֹו  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ְפָלִאים  ַהּנִ ים  ַהִחּדּוׁשִ

ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה.

ְך  ם ַהּפּור ְוַאַחר ּכָ י ּפּוִרים ַעל ׁשֵ ה הּוא ּפּור ּכִ ְתִחּלָ ָרה, ּבִ ת ּפָ ָרׁשַ ַאַחר ּפּוִרים קֹוִרין ּפָ
ּתֹוָרה  ז ּבַ ים ְוכּו' ְוכּו'. ּוְמֻרּמָ ּנִ ְפתֹוָתיו ׁשֹוׁשַ ָרה. ְוָכל ֶזה ֲהָכָנה ְלֶפַסח, ׂשִ ה ּפָ ַנֲעׂשֶ

ְרִמיזֹות ָהֵעיַנִים  ּבִ ּגּון  ַהּנִ ַסח. ּוְתנּוַעת  ּפֶ ר ֵמִעְנַין  ַדּבֵ ּמְ סּוק ׁשֶ ַהּפָ ּבְ ה ֵצרּוף ּפּוִרים  דֹוׁשָ ַהּקְ

י מֹוֵרנּו ָהַרב  דֹוׁש, מֹוִרי ְוַרּבִ ְלִמידֹו ַהּקָ ָהָיה ַמְרֶאה ָלנּו ּתַ ים ְוַהּנֹוָרִאים ׁשֶ דֹוׁשִ ַדִים ַהּקְ ְוַהּיָ

ל  ִנים, ִמּכָ ִנים ֶאל ּפָ ר ְלָבֵאר ֲאִפּלּו ּפָ ן ִאי ֶאְפׁשָ ם ּכֵ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה, ּגַ י ָנָתן ֵזֶכר ַצּדִ ַרּבִ

ל ַהְתָחלֹות  ה ָהָיה ּכָ ְתִחּלָ קֹול ָרם ְוָחָזק, ּבִ ְך ּבְ ִהְתִחיל ַאַחר ּכָ ֶ ְכָתב. ּוִבְפָרט ַמה ּשׁ ן ּבִ ּכֵ ׁשֶ

קֹול  ְך ּבְ יו[ ּוָמׁשַ ְצוֹות ֵהם ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצַרִים. "אּון ַהייְנט" ]ְוַעְכׁשָ ל ַהּמִ ן ּכָ ַסח, ְוַעל ּכֵ ִמּפֶ

ִתיָקה. ׁשְ ַאר ּבִ ה ְרָגִעים, ְוִנׁשְ ּמָ יו[ ּכַ ְנִעיָמה "אּון ַהייְנט" ]ְוַעְכׁשָ

ה ָלנּו ָמָרן  ּלָ ּגִ ל זֹאת, ּוִבְפָרט ֵאיְך ׁשֶ ֹמַע ּכָ ָאְזֵנינּו ָזכּו ִלׁשְ ֵרינּו ׁשֶ ר ַאׁשְ ַדּבֵ ַמה ּנֹאַמר ּוַמה ּנְ
ְך  ה ֵצרּוִפים. ְוַאַחר ּכָ ַכּמָ ל זֹאת ּבְ ְך ּכָ ִלּבֹו ַהּזַ ְתנֹוֵצץ ּבְ ּמִ מֹוֲהַרַנ"ת ַז"ל ַעד ֵהיָכן ׁשֶ

דֹוָלה  ּגְ ַהְבָטָחה  ּבְ ְלדֹורֹות  ָאז  ְוִהְזִהיר  ְפָרִטּיּות,  ּבִ ִמְזמֹוִרים  ַהּיּוד  ל  ׁשֶ ּקּון  ַהּתִ ה  ּלָ ּגִ ֶכף  ּתֵ

דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא  בֹוא ַעל ִקְברֹו ַהּקָ ּיָ ל ִמי ׁשֶ ִמיד ּכָ ֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה ּתָ ֲעֹמד ּבְ ּיַ ֵעִדים ֶנֱאָמִנים ׁשֶ ּבְ

עְטֶליְרס  ִיין ּבֶ ל ַהּזַ ָאה ׁשֶ ָאה ְדִעּלָ ִיְרָאה ִעּלָ ה ַהּנֹוָרָאה ּבְ ֲעׂשֶ ר ַהּמַ ֶכף ִסּפֵ ְך ּתֵ ְוכּו', ְוַאַחר ּכָ

ה ְרָמִזים מֹוֵרנּו  ּלָ ַסח ָנַסע ְלאּוַמאן. ְוָכל זֹאת ּגִ ֶכף ַאַחר ּפֶ ְך ּתֵ ָצִנים[, ְוַאַחר ּכָ ּבְ ְבַעת ַהּקַ ]ׁשִ
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ַהייְנט".  "אּון  ּבּור  ַהּדִ ּבְ ְוָכלּול  ֶאָחד  ר  ֶקׁשֶ ְוַהּכֹל  ֶאָחד  ַהּכֹל  ׁשֶ ַז"ל,  מֹוֲהַרַנ"ת  נּו  ְוַרּבֵ

ֲאִריכּות נַֹעם. אּון ַהייְנט ְצִריִכין ְלַגּלֹות  ַבת אּון ַהייְנט ּבַ ְך ּתֵ ׁשַ ּמָ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ָכה ַהּקְ ּוְבַהַהְמׁשָ

ה  ֲעׂשֶ ר ַהּמַ יו[ ְצִריִכין ְלַסּפֵ "ל, אּון ַהייְנט ]ְוַעְכׁשָ ְפָרִטּיּות ּוְלַהְבִטיַח ַהְבָטָחה ַהּנַ ְזמֹוִרים ּבִ ַהּמִ

ִלְנסַֹע  ְצִריִכין  יו[  ]ְוַעְכׁשָ ַהייְנט  אּון  אֹוָתּה[,  א  ְמַרּפֵ ]ַוֲאִני  ִזיא  ֵהייל  ִאיְך  אּון  ם  ּוְלַסּיֵ "ל  ַהּנַ

אּוַמאן.  תֹו ְלדֹורֹות עֹוָלם ּבְ ָ ְלאּוַמאן ְוִלְנטַֹע ְמקֹום ְקֻדּשׁ

ֵמִציץ  ְלָבֵבנּו ֵאיֶזה ְמַעט ּכְ ל ֶזה ּוְלִהְתנֹוֵצץ ּבִ ר ָזִכינּו ֵליַדע ִמּכָ טֹוב ְלהֹודֹות ַלה' ַעל ֲאׁשֶ
ָרׁש  ׁשְ ּמֻ ְכָתב, ַאְך ֵמעֶֹצם ַאֲהַבת ֱאֶמת ׁשֶ ר ּבִ ל זֹאת ִאי ֶאְפׁשָ ים. ּוְלָבֵאר ּכָ ִמן ַהֲחַרּכִ

ִנים ַמה  ל ּפָ ָיִדי ִלְרׁשֹם ַעל ּכָ י ּבְ ק ִליַקח ֵעִטי ְוִעּתִ י ְלִהְתַאּפֵ עּוֵרינּו, לֹא ָיכְֹלּתִ ְלָבֵבנּו ִמּנְ ּבִ

ה  ְזּכֶ ּנִ ן ׁשֶ יב ַנְפׁשֹוֵתינּו ָהֲעֵיפֹות ְוַהֲחלּוׁשֹות. ִמי ִיּתֵ ה ּוֵמׁשִ ַעְצָמּה ְמַחּיֶ ָרה ּבְ י ַהַהְזּכָ הּוא, ּכִ ֶ ּשׁ

ָלל הּוא  ִנים, ַאְך ַהּכְ ִנים ֶאל ּפָ ל ֶזה ּפָ ר ּכָ ים ַחּיּוֵתינּו ְלַדּבֵ ַחּיִ ִנים ּבַ ִנים ֶאל ּפָ עֹוד ִלְראֹות ּפָ

א  יׁשָ ַקּדִ ַאְרָעא  ֵצל  ּבְ ִבים  יֹוׁשְ ם  ַאּתֶ ר  ֲאׁשֶ ֵריֶכם  ַאׁשְ ְוכּו'.  ְוכּו'  ֵרינּו  ]ְו[ַאׁשְ )אּון(  ֵרינּו  ַאׁשְ

ָחַפר  ר  ֲאׁשֶ ְוַהּנֹוָרא  דֹוׁש  ַהּקָ ִצּיּון  ֲעַפר  ּבַ ק  ְלִהְתַאּבֵ ִעים  ְעּגְ ּוִמְתּגַ ּתֹוְקִקים  ִמׁשְ ָתָמא  ּוִמּסְ

ֲאַנְחנּו  ֵרינּו ׁשֶ ִעיִמים. ְוַאׁשְ ים ְוַהּנְ דֹוׁשִ ְסָפָריו ַהּקְ ז ּבִ ְמֻרּמָ ָרֵאל, ּכַ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ּוָמָצא ׁשֶֹרׁש ְקֻדּשׁ

ת ֶאֶרץ  ַ ר ָחַפר ּוָמָצא ׁשֶֹרׁש ְקֻדּשׁ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ֲאׁשֶ ֲעַפר ִצּיֹון ַהּקָ ֹפה ּבַ ק ּבְ זֹוִכים ְלִהְתַאּבֵ

ן יֹוֵסף  ֲעַפר ַאְדַמת קֶֹדׁש ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש. ּכֵ ק ּבַ ִעים ְלִהְתַאּבֵ ְעּגְ ּתֹוְקִקים ּוִמְתּגַ ָרֵאל, ּוִמׁשְ ִיׂשְ

ן  ּכֵ ָאֵמן  ְלטֹוב  ֲעֵדנּו  ּבַ ְגֹמר ה'  ּיִ ׁשֶ ַעד  ִנְמָרץ  ּתֹוְקקּות  ִהׁשְ ּבְ ּתֹוֵקק  ְלִהׁשְ ׁשּוָקֵתנּו  ּתְ ַעל  ה' 

ְיִהי ָרצֹון.

י. אֹוַהְבֶכם ָהֲאִמּתִ

ִוי זללה"ה. י ַאְבָרָהם ַהּלֵ ן ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ַנְחָמן ּבֶ

ין. י ִאיֶצֶלי ִמּטּוְלְטׁשִ ּקֹוִרין אֹותֹו ַרּבִ י ָהַרב ִיְצָחק, ׁשֶ י ָהֲאִמּתִ ִרי אֹוֵהב ַנְפׁשִ ׂשָ ֵאר ּבְ לֹום ִלׁשְ ְוׁשָ

ָבר ָזָכה ְלהֹוִציא ְלָבבֹו ַהּטֹוב, ְוָלבֹוא ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש, טֹוב  ר ּכְ ר ֲאׁשֶ ּשֵׂ ַהּיֹום ָזִכיִתי ְלִהְתּבַ
ֶריָך  ַאׁשְ ֵהיֵטב.  ֵהיֵטב  אֹותֹו  ְוָקִריִתי  י,  ְלּתִ ִקּבַ ֵמַאֶדעס  ִוויִטיל  ַהּקְ ַלה'.  ְלהֹודֹות 

ה ֶאת  ַחּיֶ ּתְ ן  ּכֵ ְך,  ּכָ ל  ּכָ ְך  ּכָ ל  ּכָ ּבּוִרים ַהּטֹוִבים  ְלָבבֹו ָהֵדק ֵהיֵטב ַהּדִ ּבִ רּו  ְ ְתַקּשׁ ּיִ ׁשֶ ָכה  ּזָ ׁשֶ

י, מֹוֵרנּו ָהַרב ָנָתן,  דֹוׁש מֹוִרי ְוַרּבִ ל ַהּקָ יו ׁשֶ י ִמּפִ ַמְעּתִ ר ׁשָ ֲאׁשֶ יָך. ּכַ ל ְיֵמי ַחּיֶ ֶהם ּכָ ָך ּבָ ַנְפׁשֶ

עֹוִדי  ּבְ ֵלאלַֹקי  ָרה  ֲאַזּמְ ָנאהר  אּון  ְוכּו'  ָרה  ֲאַזּמְ ]ַרק[  "ָנאהר  ִלְבָרָכה  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצּדִ ֵזֶכר 

ר  ָרֵאל. ְוִאי ֶאְפׁשָ ֵני ִיׂשְ ל ַאֵחינּו ּבְ ֱאֶמת, ַיַחד ִעם ּכָ ה ְלִהְתַעּלֹות ְלָכל ֶזה ּבֶ ְזּכֶ ּנִ ְוכּו'", ַעד ׁשֶ



מֹוֲהַרַנ"ט ֵבי וִמְכּתְ תשנו

ִנים טֹובֹות ָאֵמן  ֲאִריכּות ָיִמים ְוׁשָ יָך ּבַ ל ְיֵמי ַחּיֶ ֶזה ּכָ ה ֶאת ַעְצְמָך ּבָ ַחּיֶ ן ּתְ ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר. ּכֵ

ן ְיִהי ָרצֹון. ֶסָלה, ָאֵמן ּכֵ

אֹוֲהִבי  ַלה'.  ְלהֹודֹות  טֹוב  ְמֹאד,  ה  ִמּזֶ ֶנֱהנּו  ם  ְוֻכּלָ ְלאֹוֲהֵבינּו,  ִוויִטיל  ַהּקְ ֶהְרִאינּו  ְוַגם 
ּבּוִרים,  י לֹו ֵאיֶזה ּדִ ְבּתִ לֹום, ְוֵהׁשַ ב ׁשָ ְחֶיה ָהָיה ִלי ִמְכּתַ ּיִ ָקר ׁשֶ נֹו ַהּיָ ִרי, ִמּבְ ׂשָ ֵאר ּבְ ׁשְ

ה ֶאת ַנְפׁשֹו. ַחּיֶ ּיְ ה ַלה' ׁשֶ ַוֲאַקּוֶ

ה,  ַאֲהָבה ַעּזָ ֶרְסֶלב ּבְ ֵטיין ִמּבְ ים ְקַראִסיְנׁשְ י ַחּיִ ד ְוכּו' ַרּבִ ְכּבָ יׁש ַהּנִ ׁשִ לֹום ִליִדיֵדנּו ַהּיָ ְוׁשָ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵאַלי[,  ַמע  ]ׁשְ ִמיְך  ָפאְלג  ְיִדיִדי  ן  ּכֵ ַהּקֶֹדׁש.  ְלֶאֶרץ  ב  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ֵריֶכם  ַאׁשְ

ָאבֹות ַעל ִלּמּוד  בָֹאר ּבְ ּמְ ֵעין ׁשֶ יַבת ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ּכְ ְדַבר ְיׁשִ ם ּבִ ר ְיַקּיֵ י ִלְכבֹודֹו ֲאׁשֶ ְקּתִ ִחּזַ

ְוִאם  מּו.  ַקּיְ ּתְ ן  ּכֵ ְוכּו',  זּוַע  ּתָ ּה לֹא  ּוִמּנֵ ּה  ּבָ ּוְבֵלּה  ְוִסיב  ְוכּו'  ּה  ּבָ ֲהֹפְך  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה 

כּו אֹותֹו ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש,  ם ִמׁשְ ֵ חּוץ ָלָאֶרץ, ְלַמַען ַהּשׁ יל אֹו ָזָהב ּבְ ֲעַדִין ֵיׁש ָלֶכם ֵאיֶזה רּוּבִ

ַבר ִמְצָוה;  ר ֲאִפּלּו ְפרּוָטה ַאַחת לֹא יֹוִציאּו ְלחּוץ ָלָאֶרץ ַרק ֵאיֶזה ְמַעט ַעל ּדְ ּוְלַצּוֹות ֲאׁשֶ

רֹו  ׂשָ ּבְ ה  ְיַבּלֶ טֹוָבה,  יָבה  ׂשֵ ּבְ טֹוִבים  ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  ְלֹאֶרְך  תֹו  ֻקּדָ ּפְ ֵעת  יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ ּכְ ַרק 

י ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש  ת ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ֲעִנּיֵ ַ ְקֻדּשׁ ה ּבִ ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶכם ַהּכֹל ּבְ ּלָ ּפֹו" ׁשֶ ְוַעְצמֹוֵתיֶכם ִו"יִגיַע ּכַ

ן ְיִהי ָרצֹון. ְזּכּו ָלֶזה ָאֵמן ּכֵ ן ּתִ ת ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש, ּכֵ ַ ים ְקֻדּשׁ ֵהם - ֵהם ְקדֹוׁשִ מֹו ׁשֶ יֹאְכלּוהּו, ּכְ

א,  יׁשָ ַאְרָעא ַקּדִ ר ּבְ ל אֹוֲהֵבנּו ֲאׁשֶ לֹום ּכָ ׁשְ ִמיד ְודֹוֵרׁש ּבִ לֹוְמֶכם ּתָ אֹוַהְבֶכם ַהּדֹוֵרׁש ׁשְ
ָנא  ִיְהֶיה  ן  ּכֵ ַעל  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ְלָכל  ִלְפרֹט  יק  ַמְסּפִ ְוַהּכַֹח  ַנאי  ַהּפְ ֵאין  ַאְך 

ִאּלּו ְפַרְטנּום. ֵעיֵניֶכם ּכְ ּבְ

ו

ם, יֹום ג' ֵעֶקב תרל"ג אּוַמאן. ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ

ִגיד  ַהּנָ ְוכּו'  ָוֶחֶסד  ְצָדָקה  ה  ְועֹוׂשֶ ִתיק  ַהּוָ ְפָלג  ַהּמֻ ָקר ָהַרב  ַהּיָ נֹו  ּוְמֻחּתָ ְיִדיִדי ָהָאהּוב  ִלְכבֹוד 

ל  לֹום ּכָ ע ַרב ִעם ׁשְ לֹום ְוֵיׁשַ יל, ֵנר ַהְצָלָחתֹו ְלטֹוָבה ַיֲעֶלה ְלַמְעָלה, ׁשָ י ְיֶחְזֵקאל ֶהעׁשִ ַרּבִ

ֵלמּות  ׁשְ ִנים טֹובֹות ּבִ ְחיּו ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ ּיִ ְחֶיה, ׁשֶ ה ּתִ ּתֹו ַהֲחָדׁשָ ל טֹוב ֲעבּור ּבִ ֵני ֵביתֹו, ּוַמּזָ ּבְ

ן ְיִהי ָרצֹון. ן ְיִהי ָרצֹון ָאֵמן ּכֵ יֵדיֶהם ָאֵמן ּכֵ ָס"ה ּגִ ָכל ְרַמ"ח ֵאיְבֵריֶהם ּוׁשְ ִריאּות ּבְ ַהּבְ

ְמֹאד  ַהּטֹוב.  ְלָבבֹו  ִנְדַבת  ֵצרּוף  ּבְ ִעים  ְוַהּנָ ָקר  ַהּיָ בֹו  ִמְכּתָ י  ְלּתִ ִקּבַ ֶהָעְבָרה  בּוַע  ׁשָ ּבְ
ַתב  ר ּכָ ִרים ֲאׁשֶ ׁשָ ִנְדַבת ְלָבבֹו ַהּטֹוב ּוִבְדָבָריו ַהּטֹוִבים ְוַהּיְ י ּבְ ֶהֱחֵייָת ֶאת ַנְפׁשִ
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<חודש>

תשנז

ְלָבבֹו  עֶֹמק  ּבְ ָרׁש  ֻמׁשְ חֹון  ּטָ ְוַהּבִ ָהֱאמּוָנה  ת  ּדַ ּמִ ׁשֶ ֲעִליל  ּבַ ִנְרֶאה  ר  ֲאׁשֶ ָקר,  ַהּיָ בֹו  ִמְכּתָ ּבְ

ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו  ְצֹות ּכְ ל ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ר ַהְיסֹוד ַיֲהדּוֵתנּו. ְיסֹוד ּכָ ר זֹאת הּוא ִעּקַ ַהּטֹוב, ֲאׁשֶ

ֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה". יק ּבֶ א ֲחַבּקּוק ְוֶהֱעִמיָדן ַעל ַאַחת, "ְוַצּדִ ַז"ל )ַמּכֹות כד.( ּבָ

ר לֹא ַיַעְזֵבהּו ֶנַצח  חֹון ֲאׁשֶ ָרה ּוִבּטָ ֱאמּוָנה ַהְיׁשָ ן ָאִחי ְיִדיִדי, ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ְלָבְבָך ַהּטֹוב ּבָ ּכֵ
ְך ְוֹאֶפל ַעל ָהָאָדם  י עֹוֵבר ִלְפָעִמים ֵאיֶזה ֹחשֶׁ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות. ְוִאם ּכִ ַגׁשְ ֶסָלה ָוֶעד ּבְ

ְקָרא ָמֵלא  ַהּמִ ְעּתֹו ּוְלָבבֹו ַהּטֹוב, ַרק ְלַהֲאִמין ּבְ ֶנֶפׁש ּוָממֹון, ַאל ַיֲחִליׁש ּדַ גּוף ְוֵהן ּבְ ֵהן ּבְ

רֹב ֲחָסָדיו", ְוַחְסֵדי ה' לֹא ָתמּו ְולֹא ָכלּו,  ְך( "ְוִרַחם ּכְ י ִאם הֹוָגה", )ֲאָבל ַאַחר ּכָ )ֵאיָכה ג, לב( "ּכִ

ים  "ֲחָדׁשִ ם(  )ׁשָ סּוק  ּפָ ַעל  "י  ִ ַרּשׁ ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּבֶֹקר,  ָכל  ּבְ ין  ׁשִ ִמְתַחּדְ ַהֲחָסִדים  א  ַרּבָ ַאּדְ

ר  ּבֵ ָעה, ְוִיְתּגַ ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ְוׁשָ ה ֲחַזק ַוֲחַזק ּבְ חֹון ַהּזֶ ּטָ ָקִרים"; ּוָבֱאמּוָנה ַהּזֹאת ּוַבּבִ ַלּבְ

ה. ָכל ֵעת ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ַלֲחטֹף ּבְ

ים  ְתִהּלִ אי ַמה ּטֹוב, ֵהן ּבִ ַוּדַ ַרְך ּבְ ּפְֹך ְלָבבֹו ְלָפָניו ִיְתּבָ ר ִאם ְיכֹוִלין ִלׁשְ ְוַדע ְיִדיִדי, ֲאׁשֶ
יק ְוָקדֹוׁש  נּו ֵזֶכר ַצּדִ ָדנּו ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ר ִלּמְ ֲאׁשֶ ְתִפּלֹות ּוְבִהְתּבֹוְדדּות ּכַ ְוֵהן ּבִ

ָאְמרּו  ר' ְוכּו' ׁשֶ ה ְלַדּבֵ ְבִחיַנת 'ֵאין ִלי ּפֶ ִפינּו ּבִ ה ּבְ ב ָאטּום ְוֵאין ִמּלָ ִלְבָרָכה. ַאְך ִאם ַהּלֵ

עּור  ִלי ׁשִ ַרְך ּבְ ר זֹאת ָיָקר ֶאְצלֹו ִיְתּבָ רֹום, ֲאׁשֶ א ֵעיֵנינּו ַלּמָ ר ִלּשָׂ ְדמֹוִנים, ָאז ָהִעּקָ ְוָצְוחּו ַהּקַ

ר  ים ְלַהֲאִריְך. ְוַכֲאׁשֶ ַנאי ַמְסּכִ ִדְבֵרי ְנִביִאים ּוְבִדְבֵרי ֲחָכֵמינּו ַז"ל. ַאְך ֵאין ַהּפְ ְמבָֹאר ּבְ ּכַ

סּוק "סֹוד ה'  יק ִלְבָרָכה ַעל ּפָ י ָנָתן ֵזֶכר ַצּדִ נּו מֹוֵרנּו ָהַרב ַרּבִ ה מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ר ִמּזֶ ה ְלַדּבֵ ִהְרּבָ

י הּוא  ִמיד ֶאל ה' ּכִ ה ּגֶֹדל ַרֲחָמיו ַוֲחָסָדיו. ְוַעל ְיֵדי ֶזה "ֵעיַני ּתָ ּלָ ִליֵרָאיו" ְוכּו' ְוכּו', ְוָלֶהם ּגִ

גּוף ָוֶנֶפׁש ּוְבָממֹון. ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות ּבְ ַגׁשְ ת ַרְגַלי" ּבְ יֹוִציא ֵמֶרׁשֶ

ׁש  ִנים טֹובֹות ְוִיְתַחּדֵ ְחיּו ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ ּיִ ֵני ֵביתֹו ׁשֶ ל ּבְ ן ַיֲעזֹר ְוָיֵגן ָעֶליָך ה', ָעָליו ְוַעל ּכָ ּכֵ
י ְיֵמי ֱאלּול ִמְתנֹוְצִצים  ה, ּכִ ָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה ֵמַעּתָ ְחיּו ׁשָ ּיִ ֵני ֵביתֹו ׁשֶ ל ּבְ ָעָליו ְוַעל ּכָ

ה  ְתַרּצֶ ה, ַהּמִ ַרְך ְוִיְתַעּלֶ ס אֹותֹו ִיְתּבָ ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ְלַרּצֹות ּוְלַפּיֵ ָלם ּבְ ה ְלַקּבְ ן ִנְזּכֶ ּוָבִאים, ּכֵ

נּו ִויָבְרֵכנּו ּוְלָכל  ָחּנֵ ּיְ לּויֹות ַעד ׁשֶ ַרְך ּתְ ם ֵעיֵנינּו ְלָך ִיְתּבָ ַתֲחנּוִנים, ּוְלַקּיֵ ס ּבְ ּיֵ ַרֲחִמים ּוִמְתּפַ ּבְ

ְוֶנֶפׁש אֹוֲהבֹו  ַנְפׁשֹו  ֲאַות  ּכַ ּוָממֹון  ְוֶנֶפׁש  גּוף  ּבְ ּוְמתּוָקה  ָנה טֹוָבה  ׁשָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַאֵחינּו 

ׁש ְיִדיָעתֹו ַהּטֹוָבה. ָנה טֹוָבה ּוְמַבּקֵ ׁשָ ַעם ּוְמָבְרכֹו ּבְ ָכל ּפַ ירֹו ְלטֹוב ּבְ ְזּכִ ִמים ַהּמַ ּתָ

ן. ִוי ַחּזָ ַנְחָמן ַהּלֵ
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ן ְיקּוִתיֵאל ֵנרֹו ָיִאיר, ֵאין  ִרי ָהַאְבֵרְך ָהַרב ָנָתן ּבֶ ׂשָ ֵאר ּבְ לֹום ִלׁשְ ִגיִני ׁשָ י לֹוַמר ּבְ ּתִ ׁשְ ּוִבּקַ
י  ַנְפׁשִ ֵמאֹוֵהב  ִלי  יַע  ַמּגִ ר  ֲאׁשֶ ִלי  ַלח  ִיׁשְ ה  ַעּתָ ְלֵעת  ֵעת.  ּכָ ְלַהֲאִריְך  ַנאי  ּפְ

)ָחֵסר(  עֹוֵסק  ִהְנִני  י  ּכִ ַההֹוָצָאה,  ּבְ ֵעת  ּכָ ִלי  חּוק  ּדָ י  ּכִ ה,  ֲחֻנּכָ ִמיֵמי  ַהּטֹוב  ְלָבבֹו  ְנִדיַבת 

ָנה  ׁשָ ַרְך ֵמֵאת ה' ּבְ ה ִיְתּבָ ָבר ַהּזֶ ִים. ּוִבְגַלל ַהּדָ ָמָנה ָיָפה ַאּפַ ֵעִני ּבְ י ְלַסּיְ ּתִ ׁשְ ְוַכּיֹוֵצא, ּוִבּקַ

ִמים. ן ְיִהי ָרצֹון, אֹוֲהבֹו ּתָ ה ָאֵמן ּכֵ טֹוָבה ּוְמתּוָקה ֵמַעּתָ

ִוי. ַנְחָמן ַהּלֵ



מֹו ָנֶאה לֹו ֶזה ׁשְ

ָלִלי ּקּון ַהְכּ ִתּ
ּקּון  ּתִ ְוהּוא  ד(.  אֹות  כט  ח"א  מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי  ּבְ ְמבָֹאר  )ּכַ ִרית  ַהּבְ ּקּון  ּתִ הּוא 

ים  ִהּלִ ָרה ִמְזמֹוֵרי ּתְ לֹום, לֹוַמר ֵאּלּו ָהֲעׂשָ ְלִמְקֵרה ַלְיָלה ַחס ְוׁשָ

ָרה לֹו. ּקָ אֹותֹו ַהּיֹום ׁשֶ ּבְ

יק  נּו ַהָקדֹוׁש ַצּדִ ּלּוי, ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ הֹוִציאֹו ֵמַהֶהְעֵלם ֶאל ַהּגִ

ן  ּבֶ ֵפיֶגא  ן  ּבֶ ַנְחָמן  נּו  ַרּבֵ ָחְכָמה,  ְמקֹור  נֹוֵבַע  ַנַחל  עֹוָלם,  ְיסֹוד 

יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה, ְזכּותֹו  ְמָחה, ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן ֵמאּוָמן ֵזֶכר ַצּדִ ׂשִ

ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן:

◇ ◇ ◇

בֹוא  ּיָ ׁשֶ ִמי  קּותֹו,  ּלְ ִהְסּתַ ַאַחר  ֲאַזי  ָיָמיו,  ִיְמְלאּו  י  ּכִ ם  ּגַ ׁשֶ ָאַמר: 

ן  ְוִיּתֵ "ל,  ים ַהּנַ ִהּלִ יְטל ּתְ ָרה ַקּפִ ם ֵאּלּו ָהֲעׂשָ ַעל ִקְברֹו ְויֹאַמר ׁשָ

ֲעוֹונֹוָתיו  ְוָעְצמּו  ְדלּו  ּגָ ִאם  ֲאִפּלּו  ֲעבּורֹו,  ּבַ ִלְצָדָקה  רּוָטה  ּפְ

ָלֹאֶרְך  ל  ּדֵ ּתַ ְוֶאׁשְ ץ  ֶאְתַאּמֵ ֲאַזי  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְמֹאד  ְמֹאד  ַוֲחָטָאיו 

ָבִרים  ַהּדְ ָכל  ּבְ ְמֹאד  ָחָזק  ַוֲאִני  ְוכּו'.  נֹו  ּוְלַתּקְ יעֹו  ְלהֹוׁשִ ְוָלרַֹחב 

יְטל מֹוִעיִלים  ָרה ַקּפִ ֵאּלּו ָהֲעׂשָ יֹוֵתר, ׁשֶ ֶזה ֲאִני ָחָזק ּבְ י, ַאְך ּבָ ּלִ ׁשֶ

ְמֹאד ְמֹאד:

ּקּון ְמֻיָחד ֲאָבל  ל ֲעֵבָרה ֵיׁש ָלּה ּתִ י ּכָ ָלִלי. ּכִ ּקּון ַהּכְ הּוא ּתִ ְוָאַמר ׁשֶ

ָלִלי. ּקּון ַהּכְ "ל הּוא ּתִ ּקּון ַהּנַ ּתִ

יחֹות ָהַר"ן, קמ"א. ׂשִ



תשס

ָרה ִמְזמֹוִרים: טֹוב לֹוַמר ֹזאת ִלְפֵני ָהֲעָשׂ

יִקים  ִדּ ַהַצּ ְלָכל  ֵאּלּו  ים  ִהּלִ ּתְ ִמְזמֹוֵרי  ָרה  ָהֲעָשׂ ֲאִמיַרת  ַבּ ַעְצִמי  ר  ְמַקֵשׁ ֲהֵריִני 

ר  ֲאֵשֶׁ ים  ְקדֹוִשׁ ָעָפר  ׁשֹוְכֵני  ּיים  ָהֲאִמִתּ יִקים  ִדּ ַהַצּ ּוְלָכל  דֹוֵרנּו,  ְבּ ֶשׁ ים  ִיּ ָהֲאִמִתּ

יק ְיסֹוד עֹוָלם ַנַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה,  דֹוׁש ַצִדּ נּו ַהָקּ ה, ּוִבְפָרט ְלַרֵבּ ָאֶרץ ֵהָמּ ָבּ

ן לֹוַמר  ּקֵ ָלה ְוּתִ ר ּגִ ְמָחה, ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן ֵמאּוָמן, ֲאׁשֶ ן ׂשִ ן ֵפיֶגא ּבֶ נּו ַנְחָמן ֶבּ ַרֵבּ

ל  ִרית, ְזכּוָתם ָיֵגן ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ ּקּון ַהּבְ ִביל ּתִ ׁשְ ים ּבִ ִהּלִ ָרה ִמְזמֹוֵרי ּתְ ֵאלּו ָהֲעָשׂ

ָרֵאל, ָאֵמן. ִיְשׂ

ּוִבְזכּוָתם  ֵאּלּו,  ים  ִהּלִ ּתְ יְטל  ַקּפִ ָרה  ָהֲעׂשָ אֹוֵמר  ֲאִני  ָנָתם  ּוָ ּכַ ְוַעל  ם  ְעּתָ ּדַ ְוַעל 

ֵסֶפר  ֶהם  ּבָ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְנִגיָנה  ִמיֵני  ָרה  ָהֲעׂשָ ל  ּכָ ּוְלַגּלֹות  ְלעֹוֵרר  ה  ֶאְזּכֶ ְוכָֹחם 

הֹוָדָאה,  ה,  ִפּלָ ּתְ ִנּגּון,  ִנּצּוַח,  יר,  ׁשִ יל,  ּכִ ַמׂשְ ָרָכה,  ּבְ ֵרי,  ַאׁשְ ֵהם:  ׁשֶ ים,  ִהּלִ ּתְ

לּוִלים  ּכְ ֵהם  ׁשֶ ע,  ְמֻרּבָ ׁש,  ּלָ ְמׁשֻ פּול,  ּכָ ׁשּוט,  ּפָ יר  ׁשִ ֵהם:  ׁשֶ ַהְללּוָיּה,  ִמְזמֹור, 

ָהֵאּלּו  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ מֹות  ׁשְ ֵני  ַהׁשְ ְוכַֹח  ּוִבְזכּות  דֹוׁש.  ְוַהָקּ דֹול  ַהּגָ ַהְמֻיָחד  ְמָך  ׁשִ ּבְ

ֵהם  ֶזה(: ָאֶלף ָלֶמד, ָאֶלף ָלֶמד ֵהי יֹוד ֵמם, ׁשֶ ֵהם ֵאל ֱאלִֹהים )ּכָ ִמּלּוָאם, ׁשֶ ּבְ

ְלִתּקּון  ִני  ַזּכֵ ּתְ מֹות  ֵ ַהּשׁ ֵאלּו  כַֹח  ּבְ ים,  ִהּלִ ּתְ ר  ִמְסּפַ ּכְ תפ"ה,  ר  ִמְסּפָ ּבְ עֹוִלים 

ָלִלי, ָאֵמן: ּקּון ַהּכְ הּוא ּתִ ִרית, ׁשֶ ַהּבְ

ים ֹיאַמר ֶזה: ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ ַיְתִחיל ּבַ קֹוֶדם ׁשֶ

ְזִמרֹות ָנִריַע לֹו:  תֹוָדה, ּבִ ָמה ָפָניו ּבְ ֵענּו: ְנַקּדְ ָנה ַליהָֹוה, ָנִריָעה ְלצּור ִיׁשְ ְלכּו ְנַרּנְ

ל ֱאלִֹהים: דֹול ַעל ּכָ דֹול ְיהָֹוה, ּוֶמֶלְך ּגָ י ֵאל ּגָ ּכִ

א  ֻקְדׁשָ ִיחּוד  ם  ְלׁשֵ ּבֹוְרִאי.  ֶאת  ַח  ּבֵ ּוְלׁשַ ל  ּוְלַהּלֵ ְלהֹודֹות  י  ּפִ ֶאת  ן  ְמַזּמֵ ֲהֵריִני 

ל  ּכָ ם  ׁשֵ ּבְ ְוֶנְעָלם  ָטִמיר  ַההּוא  ַעל־ְיֵדי  ּוְרִחימּו  ְדִחילּו  ּבִ ּה  ִכיְנּתֵ ּוׁשְ ִריְך הּוא  ּבְ

ָרֵאל: ִיׂשְ



ָלִלי ּקּון ַהּכְ תשסאּתִ

טז }ֵמסמ{

ָעֶליָך:  ל  ּבַ ה, טֹוָבִתי  ָאּתָ ֲאדָֹני  ַליהָֹוה  ב. ָאַמְרּתְ  ָבְך:  ָחִסיִתי  י  ּכִ ֵאל  ְמֵרִני  ׁשָ ְלָדִוד,  ם  א. ִמְכּתָ

יְך  ל ַאּסִ בֹוָתם ַאֵחר ָמָהרּו, ּבַ ל ֶחְפִצי ָבם: ד. ִיְרּבּו ַעּצְ יֵרי ּכָ ה, ְוַאּדִ ָאֶרץ ֵהּמָ ר ּבָ ים ֲאׁשֶ ג. ִלְקדֹוׁשִ

ה ּתֹוִמיְך  ָפָתי: ה. ְיהָֹוה ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי, ַאּתָ מֹוָתם ַעל ׂשְ א ֶאת ׁשְ ָ ם, ּוַבל ֶאׂשּ יֶהם ִמּדָ ִנְסּכֵ

ר ְיָעָצִני, ַאף  ְפָרה ָעָלי: ז. ֲאָבֵרְך ֶאת ְיהָֹוה ֲאׁשֶ ִעִמים, ַאף ַנֲחָלת ׁשָ ּנְ ּגֹוָרִלי: ו. ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי ּבַ

ֶגל  י ַוּיָ ַמח ִלּבִ ל ֶאּמֹוט: ט. ָלֵכן ׂשָ י ִמיִמיִני ּבַ י ָתִמיד, ּכִ יִתי ְיהָֹוה ְלֶנְגּדִ ּוִ רּוִני ִכְליֹוָתי: ח. ׁשִ ֵלילֹות ִיּסְ

ַחת:  ן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ׁשָ אֹול, לֹא ִתּתֵ י ִלׁשְ י לֹא ַתֲעזֹב ַנְפׁשִ ּכֹן ָלֶבַטח: י. ּכִ ִרי ִיׁשְ ׂשָ בֹוִדי, ַאף ּבְ ּכְ

יִמיְנָך ֶנַצח: ֶניָך, ְנִעמֹות ּבִ ָמחֹות ֶאת ּפָ ים, ׂשַֹבע ׂשְ יא. ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַחּיִ

לב }משמְ{

ֵרי ָאָדם לֹא ַיְחׁשֹב ְיהָֹוה לֹו ָעֹון, ְוֵאין  סּוי ֲחָטָאה: ב. ַאׁשְ ע ּכְ ׁשַ ֵרי ְנׂשּוי ּפֶ יל, ַאׁשְ ּכִ א. ְלָדִוד ַמׂשְ

ָעַלי  ד  ְכּבַ ּתִ ָוַלְיָלה  יֹוָמם  י  ד. ּכִ ַהּיֹום:  ל  ּכָ ֲאָגִתי  ׁשַ ּבְ ֲעָצָמי,  לּו  ּבָ י  ּתִ ֶהֱחַרׁשְ י  ג. ּכִ ה:  ְרִמּיָ רּוחֹו  ּבְ

י אֹוֶדה ֲעֵלי  יִתי, ָאַמְרּתִ אִתי אֹוִדיֲעָך ַוֲעֹוִני לֹא ִכּסִ ַחְרבֵֹני ַקִיץ ֶסָלה: ה. ַחּטָ י ּבְ ּדִ ְך ְלׁשַ ָיֶדָך, ֶנְהּפַ

ל ָחִסיד ֵאֶליָך ְלֵעת ְמצֹא,  ל ּכָ ּלֵ אִתי ֶסָלה: ו. ַעל זֹאת ִיְתּפַ אָת ֲעֹון ַחּטָ ה ָנׂשָ ַעי ַליהָֹוה, ְוַאּתָ ְפׁשָ

ֵרִני,  ּצְ ר ּתִ אן ָצִריְך ְלַהְפִסיק ְמַעט( ִמּצַ ה ֵסֶתר ִלי )ּכָ יעּו: ז. ַאּתָ ים ֵאָליו לֹא ַיּגִ ֶטף ַמִים ַרּבִ ַרק ְלׁשֵ

ְהיּו  ֶדֶרְך זּו ֵתֵלְך, ִאיֲעָצה ָעֶליָך ֵעיִני: ט. ַאל ּתִ יְלָך ְואֹוְרָך ּבְ ּכִ סֹוְבֵבִני ֶסָלה: ח. ַאׂשְ ט ּתְ י ַפּלֵ ָרּנֵ

ע,  ים ַמְכאֹוִבים ָלָרׁשָ ל ְקרֹב ֵאֶליָך: י. ַרּבִ ֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום ּבַ ֶפֶרד ֵאין ָהִבין, ּבְ סּוס ּכְ ּכְ

ֵרי ֵלב: ל ִיׁשְ יִקים, ְוַהְרִנינּו ּכָ ְמחּו ַביהָֹוה ְוִגילּו ַצּדִ יהָֹוה ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו: יא. ׂשִ ְוַהּבֹוֵטַח ּבַ

מא }זשסְל{

ְמֵרהּו  ֵטהּו ְיהָֹוה: ג. ְיהָֹוה ִיׁשְ יֹום ָרָעה ְיַמּלְ ל, ּבְ יל ֶאל ּדָ ּכִ ֵרי ַמׂשְ ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: ב. ַאׁשְ א. ַלְמַנּצֵ

בֹו  ּכָ ל ִמׁשְ ָוי, ּכָ ּדְ ֶנֶפׁש ֹאְיָביו: ד. ְיהָֹוה ִיְסָעֶדּנּו ַעל ֶעֶרׂש  ּבְ ֵנהּו  ּתְ ָאֶרץ, ְוַאל ּתִ ר ּבָ ַ הּו ְוֻאׁשּ ִויַחּיֵ

י ָחָטאִתי ָלְך: ו. אֹוְיַבי יֹאְמרּו ַרע ִלי,  י ּכִ ִני, ְרָפָאה ַנְפׁשִ י ְיהָֹוה ָחּנֵ ָהַפְכּתָ ְבָחְליֹו: ה. ֲאִני ָאַמְרּתִ

ר:  ץ ָאֶון לֹו, ֵיֵצא ַלחּוץ ְיַדּבֵ ר, ִלּבֹו ִיְקּבָ ְוא ְיַדּבֵ א ִלְראֹות ׁשָ ז. ְוִאם ּבָ מֹו:  ָמַתי ָימּות ְוָאַבד ׁשְ

ַכב לֹא  ר ׁשָ ַעל ָיצּוק ּבֹו, ַוֲאׁשֶ ִלּיַ ַבר ּבְ בּו ָרָעה ִלי: ט. ּדְ ל ׂשְֹנָאי, ָעַלי ַיְחׁשְ ח. ַיַחד ָעַלי ִיְתַלֲחׁשּו ּכָ

ה ְיהָֹוה  יל ָעַלי ָעֵקב: יא. ְוַאּתָ י בֹו אֹוֵכל ַלְחִמי, ִהְגּדִ ַטְחּתִ ר ּבָ לֹוִמי ֲאׁשֶ ם ִאיׁש ׁשְ יֹוִסיף ָלקּום: י. ּגַ

י לֹא ָיִריַע ֹאְיִבי ָעָלי: יג. ַוֲאִני  י, ּכִ י ָחַפְצּתָ ּבִ י ּכִ זֹאת ָיַדְעּתִ ָמה ָלֶהם: יב. ּבְ ּלְ ִני ַוֲהִקיֵמִני, ַוֲאׁשַ ָחּנֵ

ָרֵאל ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם,  רּוְך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ִיׂשְ יֵבִני ְלָפֶניָך ְלעֹוָלם: יד. ּבָ ּצִ י, ַוּתַ ַמְכּתָ ּבִ י ּתָ ֻתּמִ ּבְ

ָאֵמן ְוָאֵמן:

מב }שְמ{

י ַתֲערֹג ֵאֶליָך ֱאלִֹהים:  ן ַנְפׁשִ ֲערֹג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים, ּכֵ ל ּתַ ַאּיָ יל ִלְבֵני קַֹרח: ב. ּכְ ּכִ ַח ַמׂשְ א. ַלְמַנּצֵ
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י ִדְמָעִתי ֶלֶחם  ֵני ֱאלִֹהים: ד. ָהְיָתה ּלִ י ֵלאלִֹהים ְלֵאל ָחי, ָמַתי ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה ּפְ ג. ָצְמָאה ַנְפׁשִ

י  ּכִ י,  ַנְפׁשִ ָעַלי  ָכה  ּפְ ְוֶאׁשְ ָרה  ֶאְזּכְ ה  ה. ֵאּלֶ ֱאלֶֹהיָך:  ה  ַאּיֵ ַהּיֹום  ל  ּכָ ֵאַלי  ֱאֹמר  ּבֶ ָוָלְיָלה,  יֹוָמם 

י  ּתֹוֲחִחי ַנְפׁשִ ׁשְ ה ְותֹוָדה ָהמֹון חֹוֵגג: ו. ַמה ּתִ קֹול ִרּנָ ית ֱאלִֹהים, ּבְ ם ַעד ּבֵ ּדֵ ְך ֶאּדַ ּסָ ֶאֱעבֹר ּבַ

ּתֹוָחח,  ִתׁשְ י  ַנְפׁשִ ָעַלי  ז. ֱאלַֹהי,  ָניו:  ּפָ ְיׁשּועֹות  י עֹוד אֹוֶדּנּו  ּכִ ֵלאלִֹהים  ָעָלי, הֹוִחיִלי  ֱהִמי  ַוּתֶ

הֹום קֹוֵרא ְלקֹול ִצּנֹוֶריָך,  הֹום ֶאל ּתְ ן ְוֶחְרמֹוִנים ֵמַהר ִמְצָער: ח. ּתְ ְרָך ֵמֶאֶרץ ַיְרּדֵ ן ֶאְזּכָ ַעל־ּכֵ

י:  ה ְלֵאל ַחּיָ ִפּלָ י ּתְ ירֹה ִעּמִ ְיָלה ׁשִ ה ְיהָֹוה ַחְסּדֹו ּוַבּלַ יָך ָעַלי ָעָברּו: ט. יֹוָמם ְיַצּוֶ ֶריָך ְוַגּלֶ ּבָ ל ִמׁשְ ּכָ

ַעְצמֹוַתי ֵחְרפּוִני  ֶרַצח ּבְ ַלַחץ אֹוֵיב: יא. ּבְ ה קֵֹדר ֵאֵלְך ּבְ ִני, ָלּמָ ַכְחּתָ י. אֹוְמָרה ְלֵאל ַסְלִעי ָלָמה ׁשְ

ֱהִמי ָעָלי, הֹוִחיִלי  י ּוַמה ּתֶ ּתֹוֲחִחי ַנְפׁשִ ׁשְ ה ֱאלֶֹהיָך: יב. ַמה ּתִ ל ַהּיֹום ַאּיֵ ָאְמָרם ֵאַלי ּכָ צֹוְרָרי, ּבְ

ַני ֵואלָֹהי: י עֹוד אֹוֶדּנּו, ְיׁשּועֹת ּפָ ֵלאלִֹהים ּכִ

נט }נמממ{

יֵלִני  ב. ַהּצִ ַלֲהִמיתֹו:  ִית  ַהּבַ ֶאת  ְמרּו  ׁשְ ַוּיִ אּול  ׁשָ לַֹח  ׁשְ ּבִ ם,  ִמְכּתָ ְלָדִוד  ֵחת  ׁשְ ּתַ ַאל  ַח  א. ַלְמַנּצֵ

י  ד. ּכִ יֵעִני:  הֹוׁשִ ָדִמים  י  ּוֵמַאְנׁשֵ ָאֶון,  ִמּפֲֹעֵלי  יֵלִני  ג. ַהּצִ ֵבִני:  ּגְ ׂשַ ּתְ ִמְתקֹוְמַמי  ּמִ ֱאלָֹהי,  ֵמֹאְיַבי, 

ִלי ָעֹון ְירּוצּון ְוִיּכֹוָננּו,  אִתי ְיהָֹוה: ה. ּבְ ִעי ְולֹא ַחּטָ י, ָיגּורּו ָעַלי ַעִזים, לֹא ִפׁשְ ה ָאְרבּו ְלַנְפׁשִ ִהּנֵ

ל ַהּגֹוִים,  ָרֵאל, ָהִקיָצה ִלְפקֹד ּכָ ה ְיהָֹוה ֱאלִֹהים ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיׂשְ עּוָרה ִלְקָראִתי ּוְרֵאה: ו. ְוַאּתָ

ִפיֶהם  יעּון ּבְ ה ַיּבִ ֶלב ִויסֹוְבבּו ִעיר: ח. ִהּנֵ ל ּבְֹגֵדי ָאֶון ֶסָלה: ז. ָיׁשּובּו ָלֶעֶרב ֶיֱהמּו ַכּכָ ֹחן ּכָ ַאל ּתָ

ְלַעג ְלָכל ּגֹוִים: י. ֻעּזֹו ֵאֶליָך  ַחק ָלמֹו, ּתִ ׂשְ ה ְיהָֹוה ּתִ י ִמי ׁשֵֹמַע: ט. ְוַאּתָ ְפתֹוֵתיֶהם, ּכִ ׂשִ ֲחָרבֹות ּבְ

ַהְרֵגם  ֵמִני, ֱאלִֹהים ַיְרֵאִני ְבׁשְֹרָרי: יב. ַאל ּתַ י ְיַקּדְ י: יא. ֱאלֵֹהי ַחְסּדִ ּבִ ּגַ י ֱאלִֹהים ִמׂשְ ֹמָרה, ּכִ ֶאׁשְ

ְכדּו  ָפֵתימֹו ְוִיּלָ ַבר ׂשְ ימֹו ּדְ את ּפִ נּו ֲאדָֹני: יג. ַחּטַ י, ֲהִניֵעמֹו ְבֵחיְלָך ְוהֹוִריֵדמֹו, ָמִגּנֵ חּו ַעּמִ ּכְ ן ִיׁשְ ּפֶ

ַיֲעקֹב  ל ּבְ י ֱאלִֹהים ֹמשֵׁ ה ְוֵאיֵנמֹו, ְוֵיְדעּו ּכִ ּלֵ ה ְבֵחָמה ּכַ ּלֵ רּו: יד. ּכַ ַחׁש ְיַסּפֵ ִבְגאֹוָנם, ּוֵמָאָלה ּוִמּכַ

ה ְיִניעּון ֶלֱאכֹל, ִאם לֹא  ֶלב ִויסֹוְבבּו ִעיר: טז. ֵהּמָ בּו ָלֶעֶרב ֶיֱהמּו ַכּכָ ְלַאְפֵסי ָהָאֶרץ ֶסָלה: טו. ְוָיׁשֻ

יֹום ַצר ִלי:  ב ִלי ּוָמנֹוס ּבְ ּגָ י ָהִייָת ִמׂשְ ָך, ּכִ ן ַלּבֶֹקר ַחְסּדֶ ָך ַוֲאַרּנֵ יר ֻעּזֶ ִלינּו: יז. ַוֲאִני ָאׁשִ עּו ַוּיָ ּבְ ִיׂשְ

י: י ֱאלֵֹהי ַחְסּדִ ּבִ ּגַ י ֱאלִֹהים ִמׂשְ ָרה, ּכִ י ֵאֶליָך ֲאַזּמֵ יח. ֻעּזִ

עז }נממן{

ְוַהֲאִזין  ֱאלִֹהים  ֶאל  קֹוִלי  ְוֶאְצָעָקה,  ֱאלִֹהים  ֶאל  ב. קֹוִלי  ִמְזמֹור:  ְלָאָסף  ְידּותּון  ַעל  ַח  א. ַלְמַנּצֵ

ָרה  י: ד. ֶאְזּכְ ֵחם ַנְפׁשִ ָרה ְולֹא ָתפּוג, ֵמֲאָנה ִהּנָ י, ָיִדי ַלְיָלה ִנּגְ ּתִ ָרׁשְ יֹום ָצָרִתי ֲאדָֹני ּדָ ֵאָלי: ג. ּבְ

ר:  י ְולֹא ֲאַדּבֵ ֻמרֹות ֵעיָני, ִנְפַעְמּתִ ף רּוִחי ֶסָלה: ה. ָאַחְזּתָ ׁשְ יָחה ְוִתְתַעּטֵ ֱאלִֹהים ְוֶאֱהָמָיה, ָאׂשִ

ׂש  יָחה, ַוְיַחּפֵ ְיָלה, ִעם ְלָבִבי ָאׂשִ ּלָ ָרה ְנִגיָנִתי ּבַ נֹות עֹוָלִמים: ז. ֶאְזּכְ ֶדם, ׁשְ י ָיִמים ִמּקֶ ְבּתִ ַ ו. ִחׁשּ

ֹאֶמר  ַמר  ּגָ ַחְסּדֹו,  ָלֶנַצח  ט. ֶהָאֵפס  עֹוד:  ִלְרצֹות  יִֹסיף  ְולֹא  ֲאדָֹני,  ִיְזַנח  ח. ַהְלעֹוָלִמים  רּוִחי: 

נֹות ְיִמין  ַאף ַרֲחָמיו ֶסָלה: יא. ָוֹאַמר ַחּלֹוִתי ִהיא, ׁשְ ַכח ַחּנֹות ֵאל, ִאם ָקַפץ ּבְ ְלדֹר ָודֹר: י. ֲהׁשָ

ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך  ֳעֶלָך,  ּפָ ְבָכל  יג. ְוָהִגיִתי  ְלֶאָך:  ּפִ ֶדם  ִמּקֶ ָרה  ֶאְזּכְ י  ּכִ ָיּה,  ַמַעְלֵלי  יב. ֶאְזּכֹור  ֶעְליֹון: 



ָלִלי ּקּון ַהּכְ תשסגּתִ

ה ֶפֶלא, הֹוַדְעּתָ  ה ָהֵאל עֹׂשֵ אלִֹהים: טו. ַאּתָ דֹול ּכֵ ָך, ִמי ֵאל ּגָ ְרּכֶ ּקֶֹדׁש ּדַ יָחה: יד. ֱאלִֹהים, ּבַ ָאׂשִ

ִים  ִים ֱאלִֹהים, ָראּוָך ּמַ ֵני ַיֲעקֹב ְויֹוֵסף ֶסָלה: יז. ָראּוָך ּמַ ָך, ּבְ ְזרֹוַע ַעּמֶ ַאְלּתָ ּבִ ָך: טז. ּגָ ים ֻעּזֶ ָבַעּמִ

כּו: יט. קֹול  ָחִקים, ַאף ֲחָצֶציָך ִיְתַהּלָ זּו ְתהֹמֹות: יח. זְֹרמּו ַמִים ָעבֹות, קֹול ָנְתנּו ׁשְ ָיִחילּו, ַאף ִיְרּגְ

ים,  ַמִים ַרּבִ ִביְלָך ּבְ ָך ּוׁשְ ְרּכֶ ם ּדַ ּיָ ְרַעׁש ָהָאֶרץ: כ. ּבַ ֵבל, ָרְגָזה ַוּתִ ל ֵהִאירּו ְבָרִקים ּתֵ ְלּגַ ּגַ ַרַעְמָך ּבַ

ה ְוַאֲהרֹן: ַיד ֹמשֶׁ ָך, ּבְ בֹוֶתיָך לֹא נָֹדעּו: כא. ָנִחיָת ַכּצֹאן ַעּמֶ ְוִעּקְ

צ }תכְלמ{

דּו  ֻיּלָ ֶטֶרם ָהִרים  דֹר ָודֹר: ב. ּבְ נּו ּבְ ּלָ ה ָהִייָת  ה ִאיׁש ָהֱאלִֹהים, ֲאדָֹני ָמעֹון ַאּתָ ה ְלֹמשֶׁ ִפּלָ א. ּתְ

א, ַוּתֹאֶמר ׁשּובּו ְבֵני  ּכָ ב ֱאנֹוׁש ַעד ּדַ ׁשֵ ה ֵאל: ג. ּתָ חֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל, ּוֵמעֹוָלם ַעד עֹוָלם ַאּתָ ַוּתְ

ָנה ִיְהיּו,  ם ׁשֵ ְיָלה: ה. ְזַרְמּתָ מּוָרה ַבּלָ י ַיֲעבֹר, ְוַאׁשְ יֹום ֶאְתמֹול ּכִ ֵעיֶניָך ּכְ ִנים ּבְ י ֶאֶלף ׁשָ ָאָדם: ד. ּכִ

ּוַבֲחָמְתָך  ָך,  ְבַאּפֶ ָכִלינּו  י  ז. ּכִ ְוָיֵבׁש:  ְימֹוֵלל  ָלֶעֶרב  ְוָחָלף,  ָיִציץ  ּבֶֹקר  ו. ּבַ ַיֲחלֹף:  ָחִציר  ּכֶ ּבֶֹקר  ּבַ

ינּו  ּלִ ּכִ נּו ְבֶעְבָרֶתָך,  ּפָ י ָכל ָיֵמינּו  ֶניָך: ט. ּכִ ּפָ ָך, ֲעֻלֵמנּו ִלְמאֹור  ה ֲעֹונֵֹתינּו ְלֶנְגּדֶ ּתָ ִנְבָהְלנּו: ח. ׁשַ

ם ָעָמל  ָנה, ְוָרְהּבָ מֹוִנים ׁשָ ְגבּורֹת ׁשְ ָנה, ְוִאם ּבִ ְבִעים ׁשָ נֹוֵתינּו ָבֶהם ׁשִ ֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגה: י. ְיֵמי ׁשְ ׁשָ

ן הֹוַדע,  ָך, ּוְכִיְרָאְתָך ֶעְבָרֶתָך: יב. ִלְמנֹות ָיֵמינּו ּכֵ ֻעָפה: יא. ִמי יֹוֵדַע עֹז ַאּפֶ י ָגז ִחיׁש ַוּנָ ָוָאֶון, ּכִ

ָך,  ַחְסּדֶ ַבּבֶֹקר  ֵענּו  ּבְ יד. ׂשַ ֲעָבֶדיָך:  ַעל  ֵחם  ְוִהּנָ ָמָתי,  ַעד  ְיהָֹוה  יג. ׁשּוָבה  ָחְכָמה:  ְלַבב  ְוָנִבא 

נֹות ָרִאינּו ָרָעה: טז. ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך  יָתנּו, ׁשְ ימֹות ִעּנִ ֵחנּו ּכִ ּמְ ָכל ָיֵמינּו: טו. ׂשַ ְמָחה ּבְ ָנה ְוִנׂשְ ּוְנַרּנְ

ָעֵלינּו,  ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו,  ֱאלֵֹהינּו  ֲאדָֹני  נַֹעם  יז. ִויִהי  ֵניֶהם:  ּבְ ַעל  ַוֲהָדְרָך  ָפֳעֶלָך, 

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: ּוַמֲעׂשֵ

קה }ממממ{

ָכל  ּבְ יחּו  ׂשִ לֹו,  רּו  ַזּמְ לֹו  ירּו  ב. ׁשִ ֲעִלילֹוָתיו:  ים  ָבַעּמִ הֹוִדיעּו  מֹו,  ִבׁשְ ִקְראּו  ַליהָֹוה  א. הֹודּו 

ׁשּו ָפָניו  ּקְ ְרׁשּו ְיהָֹוה ְוֻעּזֹו, ּבַ י ְיהָֹוה: ד. ּדִ ַמח ֵלב ְמַבְקׁשֵ ם ָקְדׁשֹו, ִיׂשְ ׁשֵ ִנְפְלאֹוָתיו: ג. ִהְתַהְללּו ּבְ

ֵני ַיֲעקֹב  ֵטי ִפיו: ו. ֶזַרע ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו, ּבְ ּפְ ה, ֹמְפָתיו ּוִמׁשְ ר ָעׂשָ ִמיד: ה. ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאׁשֶ ּתָ

ה ְלֶאֶלף  ָבר ִצּוָ ִריתֹו, ּדָ ָטיו: ח. ָזַכר ְלעֹוָלם ּבְ ּפָ ָכל ָהָאֶרץ ִמׁשְ ז. הּוא ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו, ּבְ ִחיָריו:  ּבְ

ִרית  ָרֵאל ּבְ ֲעִמיֶדָה ְלַיֲעקֹב ְלֹחק, ְלִיׂשְ ָחק: י. ַוּיַ בּוָעתֹו ְלִיׂשְ ַרת ֶאת ַאְבָרָהם, ּוׁשְ ר ּכָ ּדֹור: ט. ֲאׁשֶ

ְמַעט  ּכִ ר,  ִמְסּפָ ְמֵתי  ְהיֹוָתם  יב. ּבִ ַנֲחַלְתֶכם:  ֶחֶבל  ָנַען,  ּכְ ֶאֶרץ  ֶאת  ן  ֶאּתֵ ְלָך  יא. ֵלאֹמר  עֹוָלם: 

ָקם, ַוּיֹוַכח  יַח ָאָדם ְלָעׁשְ ְמָלָכה ֶאל ַעם ַאֵחר: יד. לֹא ִהּנִ כּו ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי, ִמּמַ ְתַהּלְ ּה: יג. ַוּיִ ְוָגִרים ּבָ

ה  ל ַמּטֵ ְקָרא ָרָעב ַעל ָהָאֶרץ, ּכָ ֵרעּו: טז. ַוּיִ יָחי, ְוִלְנִביַאי ַאל ּתָ עּו ִבְמׁשִ ּגְ ֲעֵליֶהם ְמָלִכים: טו. ַאל ּתִ

ָאה ַנְפׁשֹו:  ְרֶזל ּבָ ֶבל ַרְגלֹו, ּבַ ר יֹוֵסף: יח. ִעּנּו ַבּכֶ ַלח ִלְפֵניֶהם ִאיׁש, ְלֶעֶבד ִנְמּכַ ָבר: יז. ׁשָ ֶלֶחם ׁשָ

ֵחהּו:  ַוְיַפּתְ ים  ל ַעּמִ יֵרהּו, ֹמשֵׁ ַוַיּתִ ַלח ֶמֶלְך  כ. ׁשָ יט. ַעד ֵעת ּבֹא ְדָברֹו, ִאְמַרת ְיהָֹוה ְצָרָפְתהּו: 

ָרֵאל  בֹא ִיׂשְ ם: כג. ַוּיָ ַנְפׁשֹו, ּוְזֵקָניו ְיַחּכֵ ָריו ּבְ ָכל ִקְנָינֹו: כב. ֶלְאסֹר ׂשָ ל ּבְ מֹו ָאדֹון ְלֵביתֹו, ּוֹמשֵׁ כא. ׂשָ

נֹא  ם ִלׂשְ ָריו: כה. ָהַפְך ִלּבָ ֲעִצֵמהּו ִמּצָ ֶפר ֶאת ַעּמֹו ְמֹאד, ַוּיַ ֶאֶרץ ָחם: כד. ַוּיֶ ר ּבְ ִמְצָרִים, ְוַיֲעקֹב ּגָ
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ְבֵרי ֹאתֹוָתיו,  מּו ָבם ּדִ ַחר ּבֹו: כז. ׂשָ ר ּבָ ה ַעְבּדֹו, ַאֲהרֹן ֲאׁשֶ ַלח ֹמשֶׁ ֲעָבָדיו: כו. ׁשָ ל ּבַ ַעּמֹו, ְלִהְתַנּכֵ

ָברֹו: כט. ָהַפְך ֶאת ֵמיֵמיֶהם ְלָדם,  ְך, ְולֹא ָמרּו ֶאת ּדְ ְחׁשִ ְך ַוּיַ ַלח ֹחשֶׁ ֶאֶרץ ָחם: כח. ׁשָ ּוֹמְפִתים ּבְ

ָכל  ים ּבְ ּנִ בֹא ָערֹב, ּכִ ַחְדֵרי ַמְלֵכיֶהם: לא. ָאַמר ַוּיָ ִעים, ּבְ ַרץ ַאְרָצם ְצַפְרּדְ ָגָתם: ל. ׁשָ ֶמת ֶאת ּדְ ַוּיָ

בּוָלם:  ר ֵעץ ּגְ ּבֵ ְפָנם ּוְתֵאָנָתם, ַוְיׁשַ ְך ּגַ ַאְרָצם: לג. ַוּיַ ָרד, ֵאׁש ֶלָהבֹות ּבְ ֵמיֶהם ּבָ ׁשְ בּוָלם: לב. ָנַתן ּגִ ּגְ

ְך  ִרי ַאְדָמָתם: לו. ַוּיַ ַאְרָצם, ַוּיֹאַכל ּפְ ב ּבְ ל ֵעׂשֶ ר: לה. ַוּיֹאַכל ּכָ ה, ְוֶיֶלק ְוֵאין ִמְסּפָ בֹא ַאְרּבֶ לד. ָאַמר ַוּיָ

ַמח  ל: לח. ׂשָ ָבָטיו ּכֹוׁשֵ ׁשְ ֶכֶסף ְוָזָהב, ְוֵאין ּבִ ית ְלָכל אֹוָנם: לז. ַוּיֹוִציֵאם ּבְ ַאְרָצם, ֵראׁשִ כֹור ּבְ ל ּבְ ּכָ

ֵבא  ַאל ַוּיָ ַרׂש ָעָנן ְלָמָסְך, ְוֵאׁש ְלָהִאיר ָלְיָלה: מ. ׁשָ ם ֲעֵליֶהם: לט. ּפָ ְחּדָ י ָנַפל ּפַ ֵצאָתם, ּכִ ִמְצַרִים ּבְ

ַבר  י ָזַכר ֶאת ּדְ ּיֹות ָנָהר: מב. ּכִ ּצִ זּובּו ָמִים, ָהְלכּו ּבַ ַתח צּור ַוּיָ יֵעם: מא. ּפָ ּבִ ַמִים ַיׂשְ ָלו, ְוֶלֶחם ׁשָ ׂשְ

ן ָלֶהם ַאְרצֹות  ּתֵ ִחיָריו: מד. ַוּיִ ּבְ ה ֶאת  ִרּנָ ּבְ ׂשֹון,  מג. ַוּיֹוִצא ַעּמֹו ְבׂשָ ָקְדׁשֹו, ֶאת ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו: 

יו ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו, ַהְללּוָיּה: ְמרּו ֻחּקָ ֲעבּור ִיׁשְ ים ִייָרׁשּו: מה. ּבַ ּגֹוִים, ַוֲעַמל ְלֻאּמִ

קלז }זמזממ{

ִלינּו  ּתָ תֹוָכּה,  ּבְ ֲעָרִבים  ב. ַעל  ִצּיֹון:  ֶאת  ָזְכֵרנּו  ּבְ ִכינּו,  ּבָ ם  ּגַ ְבנּו  ָיׁשַ ם  ׁשָ ֶבל  ּבָ ַנֲהרֹות  א. ַעל 

יר ִצּיֹון: ד. ֵאיְך  ִ ירּו ָלנּו ִמׁשּ ְמָחה,ׁשִ יר ְותֹוָלֵלינּו ׂשִ ְבֵרי ׁשִ ֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו ּדִ ם ׁשְ י ׁשָ ּנֹרֹוֵתינּו: ג. ּכִ ּכִ

ק ְלׁשֹוִני  ְדּבַ ח ְיִמיִני: ו. ּתִ ּכַ ׁשְ ָלִם, ּתִ ֵחְך ְירּוׁשָ ּכָ יר ְיהָֹוה, ַעל ַאְדַמת ֵנָכר: ה. ִאם ֶאׁשְ יר ֶאת ׁשִ ָנׁשִ

ְמָחִתי: ז. ְזכֹר ְיהָֹוה ִלְבֵני ֱאדֹום  ָלִם ַעל רֹאׁש ׂשִ ֵרִכי, ִאם לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוׁשָ י ִאם לֹא ֶאְזּכְ ְלִחּכִ

ם ָלְך  ּלֶ ְיׁשַ ֵרי ׁשֶ דּוָדה, ַאׁשְ ְ ֶבל ַהׁשּ ת ּבָ ּה: ח. ּבַ ָלִם, ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ּבָ ֵאת יֹום ְירּוׁשָ

ַלע: ץ ֶאת עָֹלַלִיְך ֶאל ַהּסָ ּיֹאֵחז ְוִנּפֵ ֵרי ׁשֶ ַמְלּתְ ָלנּו: ט. ַאׁשְ ּגָ מּוֵלְך ׁשֶ ֶאת ּגְ

קנ }מללמְמ{

ְדלֹו:  רֹב ּגֻ ְרִקיַע ֻעּזֹו: ב. ַהְללּוהּו ִבְגבּורָֹתיו ַהְללּוהּו ּכְ ָקְדׁשֹו, ַהְללּוהּו ּבִ א. ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֵאל ּבְ

ים ְועּוָגב:  ִמּנִ ֹתף ּוָמחֹול, ַהְללּוהּו ּבְ ֵנֶבל ְוִכּנֹור: ד. ַהְללּוהּו ְבּ ֵתַקע ׁשֹוָפר, ַהְללּוהּו ּבְ ג. ַהְללּוהּו ּבְ

ל ָיּה, ַהְללּוָיּה: ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ ִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: ו. ּכֹל ַהּנְ ַמע, ַהְללּוהּו ּבְ ה. ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי ׁשָ

סּוִקים ֵאּלּו: ה ּפְ לֹוׁשָ ְזמֹוִרים ֹיאַמר ׁשְ ְלַאַחר ִסּיּום ַהּמִ

ָרֵאל: ּוְתׁשּוַעת  ַמח ִיׂשְ בּות ַעּמֹו, ָיֵגל ַיֲעקֹב ִיׂשְ ׁשּוב ְיהָֹוה ׁשְ ָרֵאל ּבְ ּיֹון ְיׁשּוַעת ִיׂשְ ן ִמּצִ ִמי ִיּתֵ

י  ּכִ יֵעם  ְויֹוׁשִ ִעים  ֵמְרׁשָ ֵטם  ְיַפּלְ ֵטם,  ַוְיַפּלְ ְיהָֹוה  ְעְזֵרם  ַוּיַ ָצָרה:  ֵעת  ּבְ ם  ָמעּוּזָ ֵמְיהָֹוה,  יִקים  ַצּדִ

ָחסּו בֹו:
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ָתִבים, ְוִהיא ְמָעט  ַחת ַהְכּ ַאְמַתּ ה ָמָצאנּו ְבּ ִפָלּ  ֹזאת ַהְתּ

ּמּות ְוַרב ָהֵאיכּות: ַהַכּ

ַאְנְתּ  ּבֹות,  ַהִסּ ל  ָכּ ת  ְוִסַבּ ָהִעּלֹות  ת  ִעַלּ עֹוָלם,  ל  ֶשׁ ִרּבֹונֹו 

ָבה  ַמֲחָשׁ ֵלית  ְדּ ְך,  ִמָנּ א  ְלֵעָלּ ְוֵלית  ָלא,  כֹּ ִמן  א  ְלֵעָלּ א,  ְלֵעָלּ

ָרָכה  ל ְבּ ה, ּוְמרָֹמם ַעל ָכּ ִהָלּ ָלל, ּוְלָך ּדּוִמָיּה ְתּ ְך ְכּ ִפיָסא ָבּ ְתּ

ֶרְך  ר ֲחִתיָרה ֶדּ ְחֹתּ ַתּ ׁש ֶשׁ ה. אֹוְתָך ֶאְדרֹשׁ, אֹוְתָך ֲאַבֵקּ ִהָלּ ּוְתּ

לּות  ְלְשׁ ַתּ ַהִהְשׁ ַעד  ָהעֹוָלמֹות,  ל  ָכּ ֶרְך  ֶדּ ָך,  ֵמִאְתּ ה  בּוָשׁ ְכּ

יֹוֵדַע  ְלָך,  ִנְגָלה  ר  ֲאֶשׁ ִפי  ְכּ עֹוֵמד,  ֲאִני  ֶשׁ קֹום  ָמּ ַבּ י  ִלּ ֶשׁ

ִאיר ָעַלי אֹוְרָך, ְלַהֲחִזיֵרִני  ֶרְך ּוְנִתיב ַהֶזּה ָתּ ֲעלּומֹות, ּוַבֶדּ ּתַ

ִפי  ְכּ ֱאֶמת,  ֶבּ ְרצֹוְנָך  ִפי  ְכּ ֱאֶמת,  ֶבּ ְלָפֶניָך  ֵלָמה  ְשׁ ְתׁשּוָבה  ִבּ

ׁשּום  י  ְבִתּ ַמֲחַשׁ ְבּ ב  ַלֲחשֹׁ ִלְבִלי  רּוִאים,  ַהְבּ ִמְבָחר  ְרצֹון 

ְרצֹוְנָך,  ֶנֶגד  הּוא  ֶשׁ ּוִבְלּבּול  ָבה  ַמֲחָשׁ ְוׁשּום  חּוץ  ֶבת  ַמֲחֶשׁ

ֲעבֹוָדְתָך  ַבּ ּוְקדֹוׁשֹות  ַצחֹות  ַזּכֹות  בֹות  ַמֲחָשׁ ְבּ ק  ְלַדֵבּ ַרק 

ְוֶתן  ֵעְדֹוֶתיָך",  ֶאל  י  ִלִבּ "ַהט  ּוְבתֹוָרְתָך.  ָגְתָך  ׂ ַהָשּ ְבּ ֱאֶמת  ֶבּ

צּולֹות ָים ּתֹוִציֵאִני ְלאֹור  ֱאֶמת. ּוִמְמּ ָך ֶבּ ִלי ֵלב ָטהֹור ְלָעְבְדּ

אֹור  ֶהֶרף ַעִין, ֵלאֹור ְבּ ׁשּוַעת ְיהָֹוה ְכּ דֹול ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה. ְתּ ָגּ

ׁש ְנעּוָרי,  ה ְלַחֵדּ ֵני ָהֲאָדָמה. ְוֶאְזֶכּ ל ְיֵמי ֱהיֹוִתי ַעל ְפּ ים ָכּ ַהַחִיּ

ְוִתְהֶיה  ה,  ׁ ֻדָשּ ַהְקּ ֶאל  ְלַהֲחִזיָרם  ְך,  ֹחֶשׁ ַבּ ָעְברּו  ֶשׁ ִמים  ַהָיּ

ַלֲחזֹות  ה  ְוֶאְזֶכּ ֵחְטא.  לֹא  ְבּ ִביָאִתי,  ְכּ ָהעֹוָלם  ִמן  ְיִציָאִתי 

ֶנַצח  ָאֵמן  בֹוד,  ָכּ אֹוֵמר  ּלֹו  ֻכּ ֵהיָכלֹו,  ְבּ ר  ּוְלַבֵקּ ְיהָֹוה  נַֹעם  ְבּ

ֶסָלה ָוֶעד:



ְדיֹון ּפִ
עֹות ְויֹאַמר:[ ]ָיִניַח ָיָדיו ַעל ַהּמָ

דֹוֵרנּו, ּוְלָכל  ְבּ ים ֶשׁ ִיּ יִקים ָהֲאִמִתּ ִדּ ְדיֹון ֶנֶפׁש ֶזה ְלָכל ַהַצּ ּפִ ר ַעְצִמי ּבְ ֲהֵריִני ְמַקֵשׁ

נּו  ְלַרֵבּ ּוִבְפָרט  ה,  ֵהָמּ ָאֶרץ  ָבּ ר  ָאֵשׁ ים  ְקדֹוִשׁ ָעָפר  ׁשֹוְכֵני  ים  ָהֲאִמִתּ יִקים  ִדּ ַהַצּ

ן  ן ֵפיֶגא ּבֶ נּו ַנְחָמן ֶבּ יק ְיסֹוד עֹוָלם ַנ'ַחל נ'ֹוֵבַע ְמ'קֹור ָח'ְכָמה, ַרֵבּ דֹוׁש ַצִדּ ַהָקּ

ָרֵאל, ָאֵמן. ל ִיְשׂ ְמָחה, ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן ְמאּוָמן ְזכּוָתם ָיֵגן ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ ׂשִ

ִיְקָרֵאהּו  ֶצֶדק  ַרְגֵליֶהם:  ּבְ ר  ֲאׁשֶ קּום  ַהּיְ ְוֵאת  ָמעֹות 
יָנא  ּדִ א:  יׁשָ ַקּדִ ַמְלכּוָתא  ֶצֶדק  ְלַרְגלֹו: 

ִלי  יָנה  ּבִ ֲאִני  יָנה.  ּבִ יִנים  ַהּדִ ׁשֶֹרׁש  יָנא.  ּדִ ַמְלכּוָתא  ּדְ

ָיַדִים  ה  לֹשָׁ ׁשְ ְרׁשֹו.  ׁשָ ּבְ א  ֶאּלָ ק  ִנְמּתָ ין  ַהּדִ ֵאין  בּוָרה.  ּגְ

ָעִמים  לֹשׁ ּפְ דֹוָלה, ָיד ַהֲחָזָקה, ָיד ָהָרָמה. ׁשָ ִביָנה: ָיד ַהּגְ ּבְ

א  ל ָאּנָ ם ׁשֶ ִציָרה ׁשֵ ּיְ ּבַ ל מ"ב. מ"ב ׁשֶ ם ׁשֶ א ׁשֵ יַמְטִרּיָ ָיד ּגִ

מ"ב  אקי"ק.  ָעִמים  ּפְ ֵני  ׁשְ ִריָאה:  ְבּ ּבַ ׁשֶ מ"ב  כַֹח.  ּבְ

ִמּלּואֹו, ּוִמּלּוי ְדִמּלּוי: ׁשּוט(, ּבְ ֲאִצילּות: ֲהָוָי"ה )ּפָ ּבָ ׁשֶ

ׁשֹות  בּורֹות ַהּקָ יִנים ְוַהּגְ קּו ַהּדִ ְמּתְ ּיֻ ָפֶניָך ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ֲחָסִדים  הּוא  ׁשֶ ֶעְליֹון  ֶלא  ּפֶ ַעל־ְיֵדי  לֹוִנית(  ּפְ ן  ּבֶ לֹוִני  )ּפְ ֵמַעל 

ין  ֵאין ּבֹו ַתֲערֶֹבת ּדִ מּוִרים ּוְפׁשּוִטים ׁשֶ דֹוִלים ְוַרֲחִמים ּגְ ּגְ

ָלל, ָאֵמן: ּכְ

ָהְרפּוָאה  ר  ִעּקַ י  ּכִ רֹות,  ַהּצָ ל  ִמּכָ יַע  מֹוׁשִ ְוהּוא  יִנים  ַהּדִ ַקת  ַהְמּתָ הּוא  ְדיֹון  ּפִ

ְדיֹון ֶנֶפׁש". ר "ּפִ בֹות( ִמְסּפַ י ַהּתֵ ּתֵ א" )ִעם ׁשְ ְיַרּפֵ י "ְוַרּפֹא  ְוָקא, ּכִ ּדַ ְדיֹון  ּפִ ַעל־ְיֵדי 

ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ח"ב, ג.



לרפואה שלימה
 ויקטוריה בת סוליקה הי"ו

אליאור בן לישי הי"ו

לעילוי נשמת
יחיא בן יחיא יעקב ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה

להצלחת כל העוסקים בהדפסת 
והפצת ספרי רבנו נחמן בן פייגה 

זיע"א בכל רחבי תבל

תשובה שלימה
דוד בן חנה הי"ו
לעילוי נשמת

יהושוע דוד בן מרדכי ז"ל
בתיה בת שמואל ז"ל

משה חיים בן שמואל ז"ל
דוד בן בניהו יוסף חיים ז"ל

לרפואה שלימה
ברק מאיר בן לאה הי"ו

לעילוי נשמת
מלכה אסתר בת דוד ז"ל
דינה תהילה בת יעקב ז"ל

מזל בת מננה ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת
 אברהם בן שמעון ז"ל

 אסתר בת בוליסה ז"ל 
שולמית בת חנה ז"ל

ולהבדיל, לזרע בר קיימא
אבירן בן ענת ורעייתו

להצלחת וישועת
כל תינוקות של בית רבן

לעילוי נשמת
אושרי בן רחל ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה



ָבֵעי ל ַמאן ְדּ ְלֹכּ
ק ְלָכל ּדֹוֵרׁש  ֻחּלָ ים ּוּמְ ס ְלִזּכּוי ָהַרּבִ ַהֵסֶפר ֻמְדּפָ

ָפִרים  ַהְסּ ַסת  ַהְדָפּ ְבּ ָרֵתנּו  ַמְטּ ל  ָכּ ׁש.  ּוְמַבּקֵ

מֹוֲהַרַנ"ת  ַאת  ַצָוּ ֶאת  ְלַקֵיּם  ִהיא  ים  דֹוִשׁ ַהְקּ

קּותֹו "ָיפּוצּו  ְלּ ָוּה קֹוֶדם ִהְסַתּ ִצּ ֶשׁ ַזַצ"ל זיע"א 

ַמְעְינֶֹתיָך חּוָצה". 

יס  ְלַהְדִפּ ְרצֹונֹו  ִבּ ֶשׁ ִמי  ל  ְלכֹּ ְנתּוָנה  ָהְרׁשּות 

ָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה,  הּוא ְבּ ָכל ָלׁשֹון ֶשׁ ֵסֶפר ֶזה ְבּ

ה,  א ַאְדַרָבּ ְוֵאין ְרׁשּות ְלַאף ֶאָחד ְלאֹוְסרֹו ֶאָלּ

יר". יל ּתֹוָרה ְוַיְאִדּ "ַיְגִדּ

. ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן ֵמאּוָמן .




