
עלים לתרופה

 הקדמה להמכתבים  
אמ�ר ה�מ�ל�ק�ט,  י�דוע� מ�ה ש�ד�ר�שו ר�בות�ינו ז�כ�רונ�ם ל�ב�ר�כ�ה ב�מ�ד�ר�ש ר�ב�ה פ�ר�ש�ת פ�נ�ח�ס מ�ה   
 ש�ה�ק�דוש ב�רוך�  הוא אמ�ר ל�מש�ה ע�ל י�הוש'ע�. י�הוש'ע� ה�ר�ב�ה ש�ר�ת�ך� ו�ה�ר�ב�ה ח�ל�ק ל�ך� כ�בוד ו�הוא
 ה�י�ה מ�ש�כ�ים ומ�ע.ר�יב ב�ב�ית  ה�ו�ע�ד ש�ל�ך�, ו�הוא ה�י�ה מ�ס�ד�ר א�ת ה�ס�פ�ס�ל�ים ו�כו'. הוא�יל ו�הוא ש�ר�ת�ך�
 ב�כ�ל כחו כ�ד�אי הוא ש�י�ש�מ�ש א�ת  י�ש�ר�א�ל ש�א�ינו מ�אב�ד ש�כ�רו. ק�ח ל�ך� א�ת י�הוש'ע� ב�ן נון ו�כו'

ל�ק�י�ם מ�ה ש�נ�א9מ�ר (מ�ש�ל�י כ"ז) נוצ�ר ת�א�נ�ה יאכ�ל  פ�ר�י�ה. 
  

ו�ה�נ�ה ג�ם  א.נ�ח�נו א�ל�ה פה ה�יום ב�דורות�ינו א�ל�ה מ�עול�ם לא ר�א�ינו ו�לא ש�מ�ע�נו מ�א�יש א�ח�ד   
 ש�י�ש�ר�ת א�ת ר�בו  ב�אפ�ן כ�ז�ה כ�מו ש�ר�א�ינו מ�מור�נו ה�ר�ב נ�ת�ן ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה, כ�י מ�מ�ש נ�ת�ק�י�ם בו לא
 מ�ש מ�תוך� ה�אה�ל אה>לו  ש�ל תור�ה ש�ל ר�ב�נו אור ה�אורות ב�ע�ל ל�קוט�י מוה.ר�"ן ז�כ�ר צ�ד�יק ל�ב�ר�כ�ה,
 כ�י מ�מ�ש ה�י�ה ד�בוק ומ�ק'ש�ר א�ל�יו  ב�ה�ת�ק�ש�רות וד�ב�קות א.מ�ת�י ב�מ�ס�ירות נ�פ�ש וב�ב�טול ה�ר�ג�שות
 ע�צ�מו ל�ג�מ�ר�י ל�ג�מ�ר�י ב�כ�ל ת�נועות�יו ב�מ�ע.ש�ה  וב�ד�בור וב�מ�ח.ש�ב�ה, ב�ש�ב�תו ב�ב�יתו וב�ל�כ�תו ב�ד�ר�ך�
ו�הול�ך� ר�ק ע�ל קט�ב ע�נ�י�ן ז�ה ו�ע�נ�י�נ�יו ה�כל ה�י�ה  סוב�ב  ו�כ�ל ש�יחות�יו ו�ס�פור�יו   ב�ש�כ�בו וב�קומו. 
 ל�הוד�יע� ול�פ�ר�ס�ם ג�ד'ל�ת ק�ד'ש�ת מ�ע.ל�ת ר�ב�נו ז�כ�ר צ�ד�יק ל�ב�ר�כ�ה, וג�ד'ל�ת  ק�ד'ש�ת מ�ע.ל�ת מ�א.מ�ר�י
יות�יו ו�כ�ל ע�נ�י�נ�יו. ל�הוד�יע� ל�ב�נ�י ה�אד�ם  ג�בורות�יו ו�כו' ים ו�ש�יחות�יו ו�ס�פור�י מ�ע.ש�  תורות�יו ה�ק�דוש�
 ל�ה�פ�יץ מ�ע�י�נות�יו חוצ�ה. כ�י ז�ה כ�ל אד�ם. ו�כ�ל ה�עול�ם לא נ�ב�ר�א א�ל�א ל�צ�וות ל�ז�ה וב�ש�ב�יל ז�ה,  כ�מו
יו ז�ה ש�נ�ים ר�בות אח�ר  ש�אמ�רו ר�בות�ינו ז�כ�רונ�ם ל�ב�ר�כ�ה. א�ל�מ�ל�א ז�כו ה�עול�ם ע�ל כ�ל פ�נ�ים ג�ם ע�כ�ש�
 ה�ס�ת�ל�קותו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ל�ה�נות מ�אורו כ�ב�ר ה�י�ה ה�עול�ם ב�א ל�יד�י ת�קונו ב�ש�ל�מות ו�כ�מ�באר

מ�ז�ה ב�מ�קום  אח�ר. 
  

  ו�ה�נ�ה ה�א�יש  ה�ז�ה מור�נו ה�ר�ב ר�ב�י נ�ת�ן ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה לא נ�ת�ן ש�נ�ה ל�ע�ינ�יו ול�ע�פ�ע�פ�יו ת�נומ�ה ו�כ�ל
 י�מ�י ח�י�יו  ה�י�ה עוס�ק ר�ק ב�ע�נ�י�ן ז�ה ל�ד�לות ול�ה�ש�קות מ�תור�ת ר�בו ל�א.ח�ר�ים ול�פ�ר�ס�ם ש�מו ה�ג�דול
 ו�ה�ק�דוש ב�עול�ם.  ו�ע�ס�ק ב�ז�ה ב�ש�ק�יד�ה ר�ב�ה מ�אד וב�מ�ס�יר�ת נ�פ�ש ע�צום מ�אד א.ש�ר לא י�א'מ�ן כ�י
 י�ס'פ�ר, וז�כות ר�בו ה�ק�דוש  מ�ס�י�ע�תו כ�י ז�כ�ה ל�מ�ד�ר�ג�ה ג�בה� ו�ע�ל�יונ�ה מ�אד ב�ע.בוד�ת ה' וב�ה�ש�ג�ת
יטות ג�מור וב�ש�פ�לות א.מ�ת�י ו�ע.נ�ו�ה ש�ל�מ�ה מ�ה ש�א�י  ה�תור�ה ה�ק�דוש�ה, ו�ה�כל ה�י�ה ב�ת�מ�ימות  וב�פ�ש�
 א�פ�ש�ר ל�ש�ע�ר כ�ל�ל. ו�א�י א�פ�ש�ר ל�ב�א�ר ב�פ�ר�ט�יות  ע�נ�י�ן ז�ה לא ב�כ�ת�ב ו�לא ב�ע�ל פ�ה, ו�ה�י�ה ח�דוש
ים ו�זה�ר ה�ק�דוש ו�ס�פ�ר�י  נ�פ�ל�א ו�נור�א מ�אד. כ�י ז�כ�ה ל�ל�מד ה�ר�ב�ה ב�פ�ש�יטות, ש�"ס  ופוס�ק�ים ומ�ד�ר�ש�
 ק�ב�ל�ה וש�אר ס�פ�ר�י קד�ש ע�ד ש�כ�ל מ�י ש�ש�מ�ע ק�צ�ת מ�ס�ד�ר ל�מודו  ה�י�ה מ�ש�ע�ר ב�ל�בו כ�י ב�ל�ת�י
יומ�ם ו�ל�י�ל�ה א�ינו עוס�ק ר�ק ב�ס�ד�ר ל�מודו,  ומ�ל�ב�ד ז�ה ה�י�ה  א�פ�ש�ר ד�ב�ר ז�ה א�ם לא ש�תאמ�ר ש�
ע�צום ב�כח�  ת�פ�ל�תו  מ�ת�פ�ל�ל  ה�י�ה  כ�י  ת�פ�ל�ה  זו  ע.בוד�ה  ה'  ב�ע.בוד�ת  מ�אד  ה�ר�ב�ה   עוס�ק 
יטות  וב�ה�ת�ל�ה.בות ג�דול וב�ד�ב�קות נ�פ�ל�א. ג�ם ה�י�ה עוס�ק ה�ר�ב�ה ב�ת�פ�ל�ה וב�ת�ח.נונ�ים ב�ת�מ�ימות ופ�ש�
 ג�דול כ�י  ה�י�ה ר�ג�יל לומ�ר ב�כ�ל יום מ�ז�מור�י ת�ה�ל�ים ה�ר�ב�ה וב�ה�ת�עור�רות ג�דול וב�ב�כ�י�ה ע.צומ�ה
 וב�קולות וצ�ע�קות  ג�דולות ומ�ש'נות וב�ל�ב נ�ש�ב�ר ב�א9מ�ת כ�ז�ה א.ש�ר לא י�א'מ�ן כ�י י�ס'פ�ר, ו�כ�ל ה�שומ�ע�
 ת�צ�ל�ינ�ה אז�נ�יו, ו�ר�ב�ים ר�ב�ים  מ�י�ש�ר�א�ל ג�ם מ�ה.מון ע�ם א.ש�ר לא ה�יו מ�קר�ב�ים א�ל�יו כ�ל�ל ו�כ�מ�ע�ט
י�ד�י ש�ש�מ�עו ו�נ�ת�עור�רו  ל�ת'מ�ם ב�ה�ת�עור�רות ג�דול ד�ק�ד'ש�ה ע�ל   ש�לא ה�כ�ירו אותו ב�פ�נ�יו כ�ל�ל 
 ת�פ�ל�תו ו�א.מ�יר�ת ת�ה�ל�ים ש�לו ו�ס�ד�ר ת�קון ח.צות ש�לו  ו�כ�יוצ�א ב�ז�ה כ�י�דוע� ומ�פ'ר�ס�ם ע�נ�י�ן ז�ה. ג�ם ה�י�ה
 עוס�ק ה�ר�ב�ה ב�כ�ל יום ל�פ�ר�ש ש�יח�תו ל�פ�נ�י ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�  ול�ה�ר�בות ב�ה�ת�בוד�דות ו�ת�ח.נונ�ים ו�כו'
 ש�עות ה�ר�ב�ה ב�כ�ל יום ע�ד ש�כ�ל מ�י ש�ש�מ�ע ס�ד�ר ע.בוד�ת ה�ת�פ�ל�ה ש�לו  ה�י�ה מ�ש�ע�ר ב�ל�בו כ�י א�י

א�פ�ש�ר ד�ב�ר ז�ה א�ם לא ש�מ�ב�ל�ה כ�ל י�מ�יו ו�ל�ילות�יו ע�ל ת�פ�ל�ה ו�ת�ח.נונ�ים כ�נ�"ל. 



  
י תור�ה נ�פ�ל�א�ים ע�ל פ�י ה�ה�ק�ד�מות נור�אות ש�ק�ב�ל   ג�ם ה�י�ה  עוס�ק ה�ר�ב�ה ב�כ�ל יום ל�ח�ד�ש ח�דוש�
ים  מ�ר�בו ז�כ�ר  צ�ד�יק ל�ב�ר�כ�ה ול�ס�ד�ר�ם ה�יט�ב ול�כ�ת�ב�ם ע�ל ה�ס�פ�ר כ�מוב�ן ק�צ�ת מ�ח�בור�יו ה�ק�דוש�
 ב�ס�פ�רו ל�קוט�י ה.ל�כות. ג�ם  ה�י�ה עוס�ק ב�ס�פ�ר�י ר�ב�נו ז�כ�ר צ�ד�יק ל�ב�ר�כ�ה ב�ע�צ�מו ב�כ�מ�ה ו�כ�מ�ה
ים ול�ב�ר�ר ה�ע�צות ו�ה�ד�ר�כ�ים ה�ק�דוש� יות�ר נ�כון  ול�ס�ד�ר�ם ב�כ�ל פ�ע�ם  ב�ס�ד�ר  ול�ל�ב�נ�ם   ה�ע�ת�קות 
 ה�יוצ�א�ים מ�ה�ם ל�מ�ע.ש�ה כ�מוב�ן מ�ס�פ�ר ק�צור ל�קוט�י  מוה.ר�"ן ו�ל�קוט�י ע�צות. ו�ג�ם ב�ע�נ�י�ן ז�ה ה�י�ה לו

ע�ס�ק ג�דול, כ�י ס�ד�רו כ�מ�ה פ�ע�מ�ים וב�כ�ל פ�ע�ם ב�אפ�ן אח�ר כ�י�דוע�  ל�ה�יוד�ע�ים ג�ם ב�ז�ה. 
  

  ג�ם ה�י�ה  עוס�ק ה�ר�ב�ה ל�ס�ד�ר ת�פ�לות ע�ל ס�ד�ר כ�ל מ�אמ�ר�י ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ו�ג�ם ב�ז�ה ה�י�ה לו
 ע�ס�ק ג�דול  מ�אד כ�מוב�ן מ�ז�ה ב�ס�פ�רו ל�קוט�י ת�פ�לות ה�נ�ד�פ�ס�ים, ל�ב�ד מ�מ�ה ש�נ�ש�ר�פו ה�ר�ב�ה ה�ר�ב�ה
 ח�בור�ים מ�ס�ד�ר  ל�קוט�י ת�פ�לות ש�לו מ�ה ש�לא ז�כו ה�עול�ם ל�ר�אות�ם ול�ה�נות מ�ה�ם כ�ל�ל כ�י�דוע�
יום ל�כ�תב מ�כ�ת�ב�ים ה�ר�ב�ה י ש�לומ�נו.  ל�ב�ד מ�ה ש�ה�י�ה צ�ר�יך� כ�מ�ע�ט ב�כ�ל   ומ�פ'ר�ס�ם ב�ין אנ�ש�
י ש�לומ�נו א.ש�ר ז�כו ל�ש�תות ב�צ�מ�א ים ר�ב�ים מ�אנ�ש� יב�ין א�ת ה�נ�פ�ש  ל�א.נ�ש�  וב�א.ר�יכות ב�ד�ב�ר�ים ה�מ�ש�
 א�ת ד�ב�ר�יו כ�י�דוע�. ו�כ�ל מ�י ש�ש�מ�ע ו�י�ד�ע ק�צ�ת מ�ע�נ�י�ן  ס�ד�ר כ�ת�ב�יו ה�נ�"ל, ה�י�ה מ�ש�ע�ר ב�ל�בו כ�י ב�ל�ת�י

א�פ�ש�ר ד�ב�ר ז�ה א�ם לא ש�מ�ב�ל�ה כ�ל י�מ�יו ע�ל כ�ת�יב�ת ע�נ�י�נ�ים  ה�נ�"ל. 
  

  ו�יות�ר ע�ל  ז�ה מ�ה ש�ע�ס�ק כ�ל י�מ�יו ל�י�ס�ד "ה�ב�נ�י�ן ה�ק�דוש" ש�ל ר�ב�נו ז�כ�ר צ�ד�יק ל�ב�ר�כ�ה, ול�ה�ד�פ�יס
ים כ�מ�ה פ�ע�מ�ים ול�י�ס�ד ו�ל�ב�נות ה�ב�ית ה�מ�ד�ר�ש ה�ק�דוש ש�לו. וב�כ�ל פ�ר�ט ופ�ר�ט  ס�פ�ר�יו  ה�ק�דוש�
 מ�ע�נ�י�נ�ים ה�נ�"ל ה�י�ה לו  ע�ס�ק ג�דול ע�ם ר�ב�ים מ�אנ�ש�י ש�לומ�נו א.ש�ר ה�יו ב�תומ�כ�י נ�פ�שו אך� אף ע�ל
 פ�י כ�ן ה�י�ה צ�ר�יך� ל�ב�לות ז�מ�ן ה�ר�ב�ה  ע�ל ז�ה ו�ל�ע.סEק ב�נ�ס�יעות ר�בות ב�ש�ב�יל ז�ה, ל�ב�ד מ�א.ש�ר
 ר�ב�ים ק�מו ע�ל�יו ו�ה�יו לו מ�ל�ח�מות ג�דולות ו�ע.צומות  ומ�ס�ירות נ�פ�ש ע�צום מ�אד קד�ם ש�ז�כ�ה ל�ג�מר
 כ�ל ע�נ�י�ן ו�ע�נ�י�ן מ�ע�נ�י�נ�ים ה�נ�"ל. ו�יות�ר ע�ל ז�ה מ�ה ש�ז�כ�ה ל�ל�מ�ד  מ�תור�ת ר�בו ל�א.ח�ר�ים, ו�ה�י�ה עוס�ק
 ה�ר�ב�ה ל�ד�ב�ר ע�ם ב�נ�י אד�ם ה�ר�ב�ה ב�כ�ל יום ול�ק�ר�ב אות�ם ל�ע.בוד�ת ה�ש�ם  י�ת�ב�ר�ך� ו�ה�י�ה מ�ב�ל�ה ע�ל
זוכ�ין  ז�ה ז�מ�ן ה�ר�ב�ה, כ�י�דוע� כ�מ�ה י�ג�יעות צ�ר�יכ�ין ל�ז�ה ו�כ�מ�ה ז�מ�ן צ�ר�יכ�ין ל�ב�לות ע�ל ז�ה  קד�ם ש�
 ל�ע.זר ל�ב�ע�ל ב�ח�יר�ה א�ח�ד ול�ק�ר�ב אותו ל�ע.בוד�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, ומ�כ�ל ש�כ�ן ש�ה�י�ה לו ע�ס�ק ג�דול
י ים ר�ב�ים מ�י�ש�ר�א�ל ש�ע�ס�ק ע�מ�ה�ם ב�ע�נ�י�ן ז�ה ל�ק�ר�ב אות�ם ל�ע.בוד�ת ה' ע�ל י�ד�י ה�ח�דוש�  ע�ם א.נ�ש�
יות ו�ה�ש�יחות ה�ק�דושות ש�ק�ב�ל מ�ר�בו ז�כ�ר צ�ד�יק ל�ב�ר�כ�ה. ל�ב�ד מ�ה ש�ה�י�ה צ�ר�יך�  תור�ה  ו�ה�מ�ע.ש�
יב ל�כ�ל א�ח�ד ע�ל ש�א�ל�תו, ול�הורות י ש�לומ�נו ל�ה�ש�  ל�כ�תב מ�כ�ת�ב�ים  ר�ב�ים ב�כ�ל יום ל�ר�ב�ים מ�אנ�ש�

ל�ה�ם ה�ד�ר�ך� א.ש�ר י�ל�כו ב�ה  ול�ח�ז�ק ל�ב�ב�ם ר�ק ב�י�ר�את ה' כ�ל ה�יום. 
  

י תור�תו ה�נוד�ע�ים ל�נו ו�נ�מ�צ�א�ים ב�י�ד�ינו נ�ד�פ�סו כ�ב�ר ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ו�ה�ן   ו�ה�נ�ה ה�ר�ב�ה  מ�ח�דוש�
 ה�ם  ה�ל�קוט�י ע�צות ו�ל�קוט�י ה.ל�כות ו�ל�קוט�י ת�פ�לות ו�כו' וב�ע�ז�ר�ת ה' י�ת�ב�ר�ך� ע�ת�קו ג�ם ג�ב�רו ח�י�ל

יב�ת נ�פ�ש מ�מ�ש.  ו�ע�שו רש�ם ג�דול  ב�עול�ם כ�י נ�ת�פ�ש�טו ב�כ�ל ת�פוצות י�ש�ר�א�ל ו�ה�י�ה ל�ה�ם ל�מ�ש�
  

י ש�לומ�נו לא ה�ש�ג�נו   ו�ה�ן ע�ת�ה  ש�מ�נו ל�ב�נו ל�ח�פ�ש אח�ר מ�כ�ת�ב�ים ש�לו ה�מ�פ'ז�ר�ים ב�ין ר�ב�ים מ�אנ�ש�
ים, כ�י ז�ה ש�נ�ים ר�בות אח�ר ה�ס�ת�ל�קותו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ו�א�י א�פ�ש�ר ל�ק�ב�צ�ם  אות�ם ג�ם  א�ח�ד מ�ש�ש�

עוד. 
  

  ל�ב�ד ר�א�ה  ז�ה א.ש�ר מ�צ�אנו תוד�ה ל�א�ל ב�ה�ש�ג�ח�תו י�ת�ב�ר�ך� וב�ח�מ�ל�תו ה�ג�דול�ה א.ש�ר ח�מ�ל ע�ל�ינו
 ל�שום ל�נו  ש�א�ר�ית ב�אר�ץ ו�ל�ה�יות ל�נו ל�פ�ל�ט�ה ג�דול�ה ג�ם ק�צ�ת מ�ה�מ�כ�ת�ב�ים ה�ק�דוש�ים ש�לו ו�י�ג�ע�נו
 ומ�צ�אנו א�צ�ל ב�נו  ה�ו�ת�יק ו�ח�ס�יד ה�מ'פ�ל�ג ו�כו' מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה א.ש�ר נ�מ�צ�א ב�י�דו
ז�כ�רונו נ�ת�ן  ר�ב�י  לו אב�יו מור�נו ה�ר�ב  כ�ת�ב  ג�דול,  מ�ה�מ�כ�ת�ב�ים ה�ר�ב�ים א.ש�ר   ת�כ�ר�יך� כ�ת�ב�ים 
נו, ו�צ�ר�פ�נו ל�ז�ה ג�ם  ל�ב�ר�כ�ה, ו�י�ה�י א�צ�לו ל�מ�ש�מ�ר�ת ע�ד ה�יום  ה�ז�ה. ר�או ע�ינ�ינו ו�י�ש�מ�ח ל�ב�נו ו�ת�ח�י נ�פ�ש�
ים  מ�אנ�ש�י ש�לומ�נו כ�י י�ד�ע�נו ש�ר�צונו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ה�י�ה  א�יז�ה מ�כ�ת�ב�ים ה�נ�מ�צ�א�ים ב�י�ד ש�אר א.נ�ש�
י�ת�פ�ש�טו ג�ם מ�כ�ת�ב�יו ה�ק�דוש�ים ב�עול�ם, ל�מ�ע�ן י�ס�פ�רו  דור אח.רון מ�ה�מ�ע.ש�ה ה�ג�דול ו�ה�נור�א  ש�
 ש�נ�ע.ש�ה ב�עול�ם מ�ע�נ�י�ן ק�צ�ת ה�ת�ג�לות ק�ד'ש�ת ר�ב�נו ה�ק�דוש ז�כ�ר צ�ד�יק  ל�ב�ר�כ�ה ב�עול�ם, ב�פ�ר�ט ע�ל

י�ד�י ה�ה�ת�ק�ר�בות ה�ק�דוש�ה ש�נ�ת�ק�ר�ב א�ל�יו מור�נו ה�ר�ב ר�ב�י נ�ת�ן ז�כ�ר צ�ד�יק  ל�ב�ר�כ�ה. 
  

יב�י ט�ע�ם ע�ל י�ד�י כ�ל יב א�ת נ�פ�ש�ם ב�ש�ב�ע�ה מ�ש�   ו�ע�ק�ר ה�ד�ב�ר  ל�ה�ח.יות ע�ם ר�ב מ�י�ש�ר�א�ל, ול�ה�ש�
ו�נ�פ�ל�א, ו�ש�כ�ל א.מ�ת�י  ו�י�ש ב�ה�ם ח�כ�מ�ה נ�פ�ל�אה  וב�ת�מ�ים,   ד�בור�יו  ה�ק�דוש�ים ה�נ�א9מ�ר�ים ב�א9מ�ת 



 ומ�ע�י�נ�י ה�י�שוע�ה  ה�נוב�ע�ים מ�מ�קור נ�ק'ד�ת ה�א9מ�ת ל�א.מ�תו ה�נ�ח�ל נוב�ע� מ�קור ח�כ�מ�ה כ�מ�באר ב�מ�קום
אח�ר מ�ע�נ�י�ן ז�ה ב�א.ר�יכות  נ�פ�ל�א. 

  
  ו�ה�תוע�ל�ת א.ש�ר  י�מ�צ�א ה�מ�ע�י�ן ב�מ�כ�ת�ב�ים א�לו ב�כ�ל ה�ע�נ�י�נ�ים ה�ן ב�תור�ה ו�ע.בוד�ה ה�ן ב�ד�ר�ך� א�ר�ץ
 ו�כ�יוצ�א א�י  א�פ�ש�ר ל�פ�ר�ט�ם כ�י ר�ב�ים ה�מ�ה, אך� ה�מ�ע�י�ן ב�א9מ�ת מ�א�ל�יו י�ב�ינ�ם ו�י�ר�או ע�ינ�יו ו�י�ש�מ�ח ל�בו

ו�כו'. 
  

יב ל�ב�נו ה�ח�ס�יד ו�כו' מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק   ומ�ח.מ�ת כ�י  א�לו ה�מ�כ�ת�ב�ים ר'ב�ם כ�כ'ל�ם ה�ם מ�מ�ה ש�ה�ש�
 ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה  ע�ל כ�ן ר�א�ינו ל�ה�ז�כ�יר מ�ק�צ�ת ש�ב�חו ש�ל ה�ר�ב י�צ�ח�ק ה�נ�"ל כ�י ה�י�ה א�יש ת�ם ו�י�ש�ר
 י�ר�א א9לק�ים ו�כו' מ�נ�עור�יו.  ו�ע�ס�ק ה�ר�ב�ה ב�תור�ה וב�ע.בוד�ת ה' כ�ל י�מ�יו ו�ג�ם ק�צ�ת ב�ד�ר�ך� א�ר�ץ, ו�כ�ל
 י�מ�יו לא נ�ה9נ�ה מ�ש�ל א.ח�ר�ים, ר�ק  אד�ר�ב�א ה�י�ה מ�ה�נ�ה ל�א.ח�ר�ים יות�ר מ�כ�פ�י י�כ�ל�תו, ב�ע�ל צ�ד�קות
 ומ�כ�נ�יס אור�ח�ים, ו�ה�י�ה ב�ע�ל מ�דות טובות  ו�יש�רות, ומ�ער�ב ב�ד�ע�ת ע�ם ה�ב�ר�יות, ומ�צ�א ח�ן ו�ש�כ�ל
ז�כ�ה ל�ק�בע� ד�יר�תו  ב�אר�ץ ה�ק�דוש�ה ב�ע�יר ה�קד�ש צ�פ�ת י�מ�יו  ו�סוף  ו�אד�ם,   טוב ב�ע�ינ�י א9לק�ים 
 תובב"א, ו�ג�ם ש�ם ה�י�ה נ�כ�ב�ד ו�ח�שוב מ�אד ב�ע�ינ�י כ'ל�ם ו�נ�פ�ט�ר ב�ש�ם  טוב, ומ�קום ק�בור�תו ס�מוך�

מ�מ�ש ל�ק�ב�ר ה�ר�ב ה�ק�דוש ב�ע�ל ה�מ�ח�ב�ר ש'ל�ח�ן ע�רוך� ב�ית יוס�ף ו�כו' כ�י�דוע�. 
  

  ע�ל כ�ן  אל י�פל ל�ב אד�ם ע�ל�יו ב�ר�אותו מ�ה ש�ה�ר�ב�ה ל�אונ�ן ול�קונ�ן ול�ה�ת�מ�ר�מ�ר כ�ל כ�ך� ע�ל ר�בוי
 מ�ח.ש�בות  ה�טור�דות ו�כו' כ�י ה�כל ה�י�ה ר�ק מ�ח.מ�ת גד�ל ת'מ�תו ו�צ�ד�ק�תו, ע�ל כ�ן ה�י�ה נ�ב�ה�ל ו�נ�ח�פ�ז
 ו�נ�ח9ר�ד מ�אד מ�א�יז�הו  פ�ג�ם כ�ל ש�הוא א.פ�לו ר�ק ב�מ�ח.ש�ב�ה ל�ב�ד ו�א.פ�לו ב�שוג�ג וב�אנ�ס, כ�י ש�ג�גות
 דומות לו כ�מ�ז�ידות, ו�ק�לות  דומות לו כ�ח.מורות, וכ�ע�ין ש�אמ�רו ר�בות�ינו ז�כ�רונ�ם ל�ב�ר�כ�ה (ח.ג�יג�ה
 יד), ומ�ז�ה ב�ע�צ�מו יוכ�ל ה�מ�ע�י�ן ב�א9מ�ת  ל�ה�ת�פ�ל�א מ�אד ב�יות�ר ע�ל גד�ל ת'מ�תו ו�צ�ד�ק�תו ו�י�ר�אתו
יב  ו�ח.ס�ידותו ש�ל אב�יו ה�ר�ב ר�ב�י נ�ת�ן ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה כ�י  לא ר�צ�ה ל�ה�ק�ל ע�ל�יו כ�ל�ל ג�ם ב�ז�ה, ול�ה�ש�
 לו ב�ק�צ�ר�ה מ�ה את�ה מ�ד�ק�ד�ק ומ�ר�ע�יש ה�עול�ם כ�ל כ�ך� ב�כ�ל פ�ע�ם  ב�ד�ב�ר ש�רב ה�עול�ם נ�כ�ש�ל�ים בו

ב�כ�ל יום, כ�מו ש�אמ�רו ר�בות�ינו ז�כ�רונ�ם ל�ב�ר�כ�ה (ב�ב�א ב�ת�ר�א קסד:) (כ�אן  ח�ס�ר). 
  

  ו�הוא לא  ר�צ�ה ל�ה�ק�ל לו ב�ז�ה כ�ל�ל ר�ק אד�ר�ב�א ה�ס�כ�ים ל�ד�ב�ר�יו ש�ב�ו�ד�אי צ�ר�יכ�ין ל�צ�עק מ�ר�ה ע�ל
 ז�ה ה�ר�ב�ה  מ�אד מ�אד, כ�י ה�מ�ח.ש�ב�ה ג�בה�ה מ�אד ו�ה�יא ע�ק�ר ה�אד�ם, וצ�ר�יכ�ין ל�ה�ח.ז�יק�ה ול�ש�מ�ר�ה
 ב�ק�ד'ש�ה י�ת�ר�ה מ�אד  מ�אד, ו�כ�מ�באר ב�ד�ב�ר�י ר�בות�ינו ז�כ�רונ�ם ל�ב�ר�כ�ה ה�ר�ב�ה ב�ז�ה. ר�ק אף ע�ל פ�י
 כ�ן ח�ז�ק אותו ל�ב�ל י�ת�ב�ל�ב�ל ע�ל  י�ד�י ז�ה ב�יות�ר, ו�לא י�בוא ע�ל י�ד�י ז�ה ל�ע�צ�בות ומ�ר�ה ש�חור�ה ח�ס
 ו�ש�לום, כ�י א�ין שום י�אוש ב�עול�ם, ול�כ�ל א.ש�ר  י�ח'ב�ר א�ל ה�ח�י�ים י�ש ב�ט�חון ל�ז�כות ל�כ�ל טוב
 ו�ל�ש�ל�מות ה�ק�ד'ש�ה ב�א9מ�ת, כ�מ�באר ה�ר�ב�ה ב�מ�כ�ת�ב�ים  ה�ק�דוש�ים ה�א�לו ב�ע�נ�י�ן ז�ה, אש�ר�י ש�יאח�ז

ב�ה�ם ו�נ�בון י�ב�ין כ�ל ד�ב�ר ל�א.שורו: 
  

  * 
י�ת�פ�ל�לו י ש�לומ�נו ש�   ז�ה ה�א�ג�ר�ת  כ�ת�ב א.דונ�נו מור�נו ו�ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה מ�אוס�ט�ר�ה�א ל�כ�ל�ל אנ�ש�
י�ת�פ�ל�לו ע.בורו, ו�אח�ר כ�ך� ש�ב ל�א�ית�נו.  ע.בורו, כ�י  ה�י�ה לו אז מ�חוש ו�חול�את ג�דול, וב�ק�ש מ�אד ש�

  
 וב�בואו ל�ב�יתו אמ�ר ש�ה�ם פ�ע.לו ב�ת�פ�ל�ת�ם ש�ש�ב ל�א�ית�נו מ�ה�חול�את ה�נ�"ל. 

  
(נמצא אצל  הר' סענדר מטראוויץ והועתק על ידי רבי שמואל ז"ל הורוויץ מירושלים עיר   

הקודש) צו  מ�י�ינ�ע גוט�ע פ�ר�י�ינ�ד. מ�י�ינ�ע ל�יב�ע פ�ר�י�ינ�ד ה�ש'ת�פ�ים ה�נ�א9ה�ב�ים ו�ה�נ�ע�ימ�ים. 
  

  א�יך� ב�עט  אי�יך� ז�ייע�ר ז�ייע�ר אז א�יר ז�אל�ט ג�עב�ין ל�זוג�ת�י מ�אה א.דומ�ים. ו�ואר�ים א�יך� ב�ד�אר�ף פ�יל
 ה�אב�ין אויף  הוצ�אות, ד�י הוצ�אות ז�ענ�ין ב�כ�אן ז�ייע�ר ג�רויס, כ�א.ש�ר י�ס�פ�ר ל�כ�ם מוס�ר כ�ת�ב ז�ה, נ�יט

ט�אפ�יל ד�ו�ק�א פ�יר מ�אל  אזוי פ�יל, א�יך� ה�אב נ�יט א.פ�לו פ�רוט�ה אח�ת. 
  

  ב�עט א�יך�  אי�יך� ז�ייע�ר, ר�ב�י מש�ה ב�ה�ר�ב, ר�ב�י י�ש�ר�א�ל, ע�ם ר�ב�י מש�ה ב�ן ה�ענ�י�ע, צו ש�יק�ען מ�יר
מ�עות כ�נ�"ל. 

  
  א�ם י�ר�צ�ה  ה' אז א�יך� ו�ועל אה�יים קומ�ען ו�ועל א�יך� מ�יר אפ�ר�עכ�ינ�ין ו�ויא א�יר ו�ועט ו�ועל�ין, ה'כ�פ�ל



ו�ה'ש�ל�ש ה�ד�ב�ר  ש�לא ל�ע.שות ב�אפ�ן אח�ר ר�ק ל�ש�לח� מ�אה א.דומ�ים. 
  

 ג�ם ל�ז�ר�ז א�ת זוג�ת�י אז ז�י ז�אל פ�אר�ין ת�כ�ף ומ�י�ד. 
  

  ג�ם ל�הוד�יע�  ל�יד�יד�י מור�נו ה�ר�ב ר�ב�י נ�ת�ן מ�נ�עמ�רוב ול�כ�ל אנ�ש�י ש�לומ�נו אז ז�ייא ז�אל�ין פ�אר מ�יר
נ�יט ו�ועל א�יך� אייך�  ז�אל מ�יר ש�יק�ען אי�ין ר�פואה ש�ל�מ�ה, מ�יין חול�את   ג�אט ב�עט�ין  אז ע�ר 

ש�ר�י�יב�ען כ�י ה�יכ�י ד�ל�א ל�ת�ר�ע  מ�ז�ל�ה. ר�ק א�יר ז�אל�ט מ�ת�פ�ל�ל ז�יין פ�אר מ�יר ב�כ�ל ת�פ�ל�ה ות�פ�ל�ה. 
  

 און נ�יש�ט צו פ�אר�ג�עס�ן ד�י טובות ו�ואס א�יך ה�אב אייך� א�יט�ל�יכ�ען ג�יט�אהן ב�יז א ה�ער. 
  

  און א�פ�ש�ר  אז ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ו�ועט מ�יר ג�עב�ין=(ר�פואה), ק�אנ�ט א�יר נ�אך� מ�ק�ב�ל ז�יין טובות פון
מ�יר. 

  
י ה�ע.לוב�ה, ב�כ�ו�נ�ת ה�ל�ב צו ב�עט�ין, ז�ייע�ר צו ב�עט�ין ב�ע�ד נ�פ�ש� ו�ר�ע�י א�יך� ב�עט  א.הוב�י אח�י     
 ד�ער�מ�אנ�ט אייך�  א�יט�ל�יכ�ער ו�וי אזוי א�יך� ה�אב אייך� ג�עפונ�ען אז א�יך� ב�ין ג�יקומ�ען ק�יין ב�ר�ס�ל�ב און
 ו�ויפ�יל כחות ב�רוח�נ�יות  ו�ג�ש�מ�יות א�יך� ה�אב אויס�ג�יב�ר�אכ�ט ארום אייך�. א�יז ד�ער יש�ר אז א�יר ז�אל�ט
 ה�יינ�ט פ�אר מ�יר אויך� ב�עט�ין  ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� אז ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ז�אל מ�יך� ה�ייל�ין ב�ה�ר�אות ה' ל�י נע�ם

ז�יוו. 
  

 ג�ם מ�ז�ר�ז צו ז�ין א�ת זוג�ת�י ז�יא ז�אל פ�אר�ין ו�ואר�ין א�ש�ת נ�עור�ים א�יז נ�יש�ט צו ק�ר�יג�ין. 
  

וב�פ�ר�ט ע�ס  א�יז ב�לויז ג�רוי�ס�ע הוצ�אות, ג�ם א�יך� ב�עט אי�יך� אז ע�ס ז�אל ק�יינ�ער פ�ן אייך� נ�יט   
ד�ער�ו�ועג�ין צו  קומ�ין, א�יך ו�ועל א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם ב�ק�רוב קומ�ין צו פ�אר�ין. 

  
  ה.לא כה  ד�ב�ר�י אוה�ב�כ�ם ב�א9מ�ת ו�כ�ל א�ח�ד ו�א�ח�ד מ�כ�ם י�ת�יב ב�ת�ו�נ�א ד�ל�ב�א�י נ�ח�מ�ן ב�ן מור�נו ה�ר�ב

ש�מ�ח�ה  י�ש�מ�ר�הו צורו ו�יח�י�הו. 
  

 צו ג�ר�יס�ען ל�כ�ל אנ�ש�י ש�לומ�נו ל�כ�ל א�ח�ד ו�א�ח�ד ל�פ�י מ�ע.ל�תו ה�ר�מ�ה. 
  

  ה'כ�פ�ל ה�ד�ב�ר  מ�ז�ר�ז צו ז�יין א�ת זוג�ת�י ז�יא ז�אל פ�אר�ין ג�יך� און נ�יט צו ז�אג�ין פ�אר א�יר און נ�יט פ�אר
ד�י  ק�ינ�ד�ער פון ד�עם. 

  
  נ�ח�מ�ן במו"ה  ש�מ�ח�ה ה�נ�"ל ה�ע�ת�ק�ה אות ב�אות מ�א�ג�ר�ת כ�ת�יב�ת י�ד ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ב�ע�צ�מו
ל�ק�ר�ימ�נ�ט�ש�אק. ש�ה�י�ה ש�ם מ�ח.לוק�ת ע�ל�יו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה  י�ח�יא�ל  ל�אח�יו ה�ר�ב מו"ה   ש�כ�ת�ב  

מ�מ�ת�נ�ג�ד�ים ר�ש�ע�ים ו�צ�ע.רו  אותו מ�אד. כ�מוב�ן מ�ד�ב�ר�י ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ב�ע�צ�מו ב�א�ג�ר�ת ז�ה: 
  

  * 
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם יום ב' פ�ר�ש�ת ב�ח'קת�י. 

  
  ל�א.הוב�י אח�י  ח.ב�יב�י ו�יד�יד�י ה�ר�ב�נ�י ה�מ'פ�ל�א ומ'פ�ל�ג ח�כ�ם ה�ש�ל�ם מור�נו ה�ר�ב י�ח�יא�ל צ�ב�י נ�רו י�א�יר

ו�יופ�יע�. 
  

ים ה�ר�ש�ע�ים ה�א�ל�ה   ה�ג�יע�נ�י מ�כ�ת�בו  פה ז�אס�ל�אב ו�ה�י�ה ל�י צ�ע�ר ג�דול מ�ז�ה, א�יך� מ�ל�או ל�ב�ם ה�א.נ�ש�
ו�ה�ע�זו  פ�נ�יה�ם כ�ל כ�ך� נ�ג�ד�ך�. ו�ת�מ�ה� א.נ�י א�יך� לא נ�מ�צ�א טוב ל�ע'מ�ת ר�ע כ�נ�ג�ד�ם ל�ב�ע�ר ה�ר�ע: 

  
י ול�ב�ב�י, אל ת�יר�א ו�אל ת�ח�ת מ�פ�נ�יה�ם. ר�ק ח.ז�ק ו�א9מ�ץ ב�תור�ה וב�י�ר�את ה' כ�ל   א.הוב�י אח�י  נ�פ�ש�
נ�ינו. וז�כות א.בות�יך� מ�ס�י�ע�ת�ך�. כ�י כ�ל ז�ה ל�ג�ד�ל אות�ך� ול�ה�ר�בות כ�בוד�ך� ול�ג�ד�ל  ה�יום. כ�מ�ד'ב�ר  ב�ין ש�
נות�נ�ין מ�ת�ח�ל�ה  ש�כ�ל�ך�. כ�י כ�מו ש�א�י  א�פ�ש�ר ל�כ�ל מ�ינ�י ז�ר�עונ�ים ל�בוא ל�ת�כ�ל�ית ג�דול�ם א�ל�א ע�ד ש�
 ה�ג�ר�ע�ין ב�ע�פ�ר ו�אח�ר כ�ך� ה�ג�ר�ע�ין  נ�ת�ב�ל�ה ו�אח�ר ב�לותו י�פ�ר�ח ו�י�צ�יץ ו�נ�ע.ש�ה א�יל�ן ג�דול. כ�ן ה�ד�ב�ר

ה�ז�ה ש�ע�ל י�ד�י ז�ה ש�מ�ש�פ�יל�ין אות�ך� ע�ד ע�פ�ר,  ע�ל י�ד�י ז�ה ת�ת�ג�ד�ל ו�ת�צ�יץ ו�ת�פ�ר�ח ב�עול�ם. 



  
 א�לו ה�יו יוד�ע�ין א�לו ה�ר�ש�ע�ים מ�ז�ה, ב�ו�ד�אי לא ה�יו מ�ב�ז�ין אות�ך�. כ�י כ�ל כ�ו�נ�ת�ם ל�ר�ע: 

  
 ומ�הוד�ע�נ�א ל�מ�ע.ל�תו כ�י ב�ד�ע�ת�י ל�יש�ב ב�כ�אן ק�ה�ל�ה ק�דוש�ה ז�אס�ל�אב ל�ע�ר�ך� ש�לש�ה ח>ד�ש�ים. 

  
 ו�אח�ר כ�ך� א�ד�ע�ה א�יך� ל�פ�נות. 

  
יום, ו�הול�ך� ומ�ת�מ�ע�ט כח�ה ב�כ�ל  יו נ�ת�ה�פ�ך�  נוי ו�ע�כ�ש� ומ�הוד�ע�נ�א ש�זוג�ת�י  מ�ת�ח�ל�ה ה�י�ה ל�ה ש�   
 ו�ה�הוצ�אה ב�כ�אן  מ�ר'ב�ה. כ�י ה�י�ה ל�י הוצ�אות ב�כ�אן אר�ב�ע�ה ו�ח.מ�ש�ים א.דומ�ים. ו�תו לא מ�יד�י ר�ק

ח�י�ים. 
  

  מ�נ�א�י אח�יך�  אוה�ב נ�פ�ש�ך� ה�דור�ש ש�לומו ת�מ�יד ומ�צ�פ�ה ל�ש�מע� מ�מ�נו ב�שורות טובות ו�ל�ר�אותו
ב�ח�י�ים ו�ש�לום. 

  
 נ�ח�מ�ן ב�ן מור�נו ה�ר�ב ש�מ�ח�ה י�ש�מ�ר�הו צורו ו�יח�י�הו: 

  
  זוג�ת�י פור�ס�ת  ב�ש�לום זוג�תו. ב�ת�י מ�ר�י�ם פור�ס�ת ב�ש�לום כ'ל�כ�ם. ו�ל�פ�רס ב�ש�לום תומ�כ�יו ה�נ�ל�ו�ים

א�ל�יו. ח�ז�קו  ו�א�מ�צו כ�י י�ש ש�כ�ר ל�פ�ע'ל�ת�כ�ם ב�ז�ה וב�ב�א. 
  

 נ�ח�מ�ן ה�נ�"ל: 
  

י�ש�ב י ש�לומ�נו ב�ע�ת ש�   ה�ע�ת�ק�ה אות  ב�אות מ�א�ג�ר�ת כ�ת�יב�ת י�ד ר�ב�נו ז"ל ב�ע�צ�מו ש�כ�ת�ב ל�כ�ל אנ�ש�
ב�ז�אס�ל�ב  ב�ש�נ�ת תקס"ז. 

  
י ש�לומ�נו כ�י ק�צ�ת�י ב�יש�יב�ת ב�ר�ס�ל�ב, מ�גד�ל ה�צ�רות ו�ה�ר�פ�ת�ק�אות ד�ע�דו ע�ל�י.   מ�הוד�ע�נ�א ל�כ�ל  אנ�ש�
יו  א�ה�י�ה מ�ת�ה�ל�ך� מ�אה�ל א�ל אה�ל. ו�לא ל�ה�ש�ת�ק�ע� א�ל�א ל�גור. ב�כ�ן ש�א�ל�ת�י וב�ק�ש�ת�י מ�כ�ם  ו�ע�כ�ש�
י ב�כ�פ�י ב�ש�ב�יל טוב�ת ו�ש�מ�ת�י א�ת נ�פ�ש� ו�א�ח�ד  י�ג�ע�ת�י ע�ם כ�ל א�ח�ד  י�ג�יע�י  ש� י�ה�י�ה ל�ר�יק   ש�לא 
ה�מ�ס'ל�א�ים, ה�ב�נ�ים  ומ�ית�ת  ה�י�סור�ים  ל�י  ג�ר�מו  י  ומ�ע.ש� ה�ר�ש�ע�ת�י,   ו�א.נ�י  ה�צ�ד�יק  ה'   נ�פ�ש�כ�ם. 
 ו�ה�מ�ח.לק�ת ו�ה�ק�ט�רוג�ים. אף ע�ל פ�י כ�ן י�ד�ע�ת�י ג�ם י�ד�ע�ת�י  ש�ג�ם ה�ע�ס�ק ש�ע�ס�ק�ת�י ע�מ�כ�ם ל�הוצ�יא

א�ת�כ�ם מ�ש�נ�י ה�ס"מ (ה�ס�מ�ך� מ�ם), ע�ל כ�ל א�ל�ה ע�ינ�יו ל�ט�ש ו�ש�נ�יו ח�ר�ק  ע�ל�י. 
  

  וב�כ�ן א.הוב�י  אח�י ו�ר�ע�י ח�ז�קו ו�א�מ�צו ב�י�ר�את ה' כ�ל א�ח�ד ו�א�ח�ד ל�פ�י כחו וב�ח�ינ�תו. ו�לא י�ה�י�ה ל�ר�יק
יו  י�ג�יע�י. ו�ש�מ�רו  תור�ת מש�ה ע�ב�ד ה' כ�א.ש�ר ל�מ�ד�ת�י א�ת�כ�ם. ו�ת�ד�עו ש�אף ע�ל פ�י ש�א.נ�י ר�חוק ע�כ�ש�
 מ�כ�ם א�ין ז�ה כ�י א�ם ר�חוק  ה�גופות ו�א�ין ר�חוק ח�ס ו�ש�לום ב�נ�פ�שות�ינו כ�י ק�רוב�ים א.נ�ח�נו. א.הוב�י

י�ה�יו ד�ב�ר�י א�ל�ה א.ש�ר  ה�ת�ח�נ�נ�ת�י ק�רוב�ים א.ל�יכ�ם יומ�ם ו�ל�י�ל�ה.  אח�י ו�ר�ע�י נ�א ו�נ�א ש�
  

יו א.נ�י מ�ת�גור�ר ב�ז�אס�ל�ב, ופה א�ש�ב א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם ל�ע�ר�ך� ש�לש�ה ח>ד�ש�ים.   ומ�הוד�ע�נ�א ש�ע�כ�ש�
  

  ה.לא כה  ד�ב�ר�י א.הוב�כ�ם ה�כות�ב ב�ד�מ�ע מ�גד�ל ה�ש�מ�ח�ה א.ש�ר ב�ל�ב�ב�י ש�ה�ק�דוש ב�רוך� הוא נ�ת�ן
ל�י כח� ב�ר�ז�ל  ל�ש�את על ה�י�סור�ים ו�ה�ט�ל�טול�ים כ�א�לו. 

  
  נ�ח�מ�ן ב�ן  מור�נו ה�ר�ב ש�מ�ח�ה י�ש�מ�ר�הו צורו ו�יח�י�הו. מ�הוד�ע�נ�א ש�ב�רוך� ה�ש�ם א.נ�י ב�ק�ו ה�ב�ר�יאות

ב�לא ע�ס�ק  ר�פואות ג�ש�מ�יות. 
  

 נ�ח�מ�ן ה�נ�"ל. 
  

 (ע�ד כ�אן ה'עת�ק אות ב�אות וכ�ב�ר נ�ד�פ�ס ב�ס�פ�ר ח�י�י מוה.ר�"ן אות קסו) 
  

  * 
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום ה' פ�ר�ש�ת א9מר (תקס"ז ז�אס�ל�ב). 



  
ל�י�ד א.הוב�י  ח.ת�נ�י ה�ר�ב�נ�י ה�נ�ג�יד מור�נו ה�ר�ב יוש�ע נ�רו י�א�יר ו�יופ�יע� ע�ם ש�לום זוג�תו ה�יא ב�ת�י   

ה�צ�נוע�ה  ו�ה�ח�כ�מ�נ�ית מ�ר�ת אד�יל ש�ת�ח�י�ה אמ�ן. 
  

ו   ה�ג�יע�נ�י כ�בוד  מ�כ�ת�ב�כ�ם ב�יום א' פ�ר�ש�ת א9מר, ג�ם ה�מ�אה רוב�ל ה�ג�יע� ל�י�ד�י, ומ�הוד�ע�נ�א ש�ע�כ�ש�
נוי ג�דול�ה, ג�ם מ�הוד�ע�נ�א ש�לא אבוא  א.נ�י מ�ת�גור�ר  ב�ק�ה�ל�ת קד�ש ז�אס�ל�ב ו�ח.מות�ך� י�ש ל�ה ש�
 ל�מ�ח.נ�יכ�ם קד�ש ע�ל ש�בועות,  כ�י פה א�ש�ב ב�ק�ה�ל�ה ק�דוש�ה ז�אס�ל�ב, ו�תו לא מ�יד�י ר�ק ח�י�ים

ו�ש�לום. מ�נ�א�י חות�נ�ך� אוה�ב נ�פ�ש�ך� ה�דור�ש  ש�לומ�ך� ת�מ�יד. 
  

  נ�ח�מ�ן ב�ן  מור�נו ה�ר�ב ש�מ�ח�ה י�ש�מ�ר�הו צורו ו�יח�י�הו ומ�הוד�ע�נ�א ש�א�ין א.נ�י עוס�ק ב�ר�פואות כ�י ה' ע�ז�ר
ל�י ו�לא  ע�ז�ב ח�ס�דו ו�א.מ�תו מ�מ�נ�י. 

  
  נ�ח�מ�ן ה�נ�"ל  ל�פ�רס ב�ש�לום י�ד�יד�י מור�נו ה�ר�ב מש�ה ב�ה�ר�ב ע�ם ש�כ�נ�ם י�ד�יד�י מור�נו ה�ר�ב י�ש�ר�א�ל
 ע�ם ש'ת�פ�י  י�ד�יד�י מור�נו ה�ר�ב מש�ה ב�ן ה�ענ�י�א, ו�אודות ש�כ�ת�ב ל�י ל�הוד�יע� לו א�ם י�ע.סEק ב�ר�פואות,

יב.  יו ו�א�ין א.נ�י יוד�ע� מ�ה ל�ה�ש� א�ין ד�ע�ת�י צ�לול�ה  ע�כ�ש�
  

 נ�ח�מ�ן ה�נ�"ל. 
  

 ל�פ�רס ב�ש�לום כ�ל אנ�ש�י ש�לומ�נו. 
  

 נ�ח�מ�ן ה�נ�"ל. 
  

  וכ�ש�ת�ש�ל�חו ל�י  א�ג�ר�ת, ת�ש�ל�חו ל�ק�ה�ל�ה ק�דוש�ה ז�אס�ל�ב ל�ב�ית ה�ר�ב ד�ח�י�ט�ים כ�ר�שום ב�ר�ש�ימ�ה
ה�מ'נ�ח  ב�א�ג�ר�ת. 

  
  זוג�ת�י מ�ר�ת  ס�אס�י�ע ג�ם ב�ת�י מ�ר�ת מ�ר�י�ם ת�ח�י�ה פור�ס�ים ב�ש�לומ�כ�ם ה�טוב, ב�ק�ש�ת�י מ�א.הוב�י ח.ת�נ�י
 ש�ת�ל�מד  ב�כ�ל יום ש�עור ג�מ�ר�א ופוס�ק, ש�לא ת�ע.ש�ה ח�ס ו�ש�לום מ�ט�פ�ל ע�ק�ר ר�ק א�ת ה�א9לEק�ים

י�ר�א ו�כו' כ�י ז�ה כ�ל  ה�אד�ם. 
  

 נ�ח�מ�ן ה�נ�"ל. 
  

 י�ד�יד�י ה�ר�ב�נ�י מור�נו ה�ר�ב ש�מוא�ל פור�ס ב�ש�לום כ'ל�ם. 
  

 (תקס"ז). 
  

 ז�ה ה�א�ג�ר�ת ש�כ�ת�ב ר�ב�נו, ז�כ�ר צ�ד�יק ל�ב�ר�כ�ה, ל�חות�נו מ�זווג ש�נ�י מ�ק�ה�ל�ה ק�דוש�ה ב�ר�אד. 
  

  * 
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, ה�יום יום א.ש�ר נ�כ�פ�ל בו כ�י טוב, סוף חEד�ש מ�נ�ח�ם אב תקס"ז. 

  
י ה.לוא הוא ה�ראש ו�ה�מ�ר'מ�ם ש�ר נ�ג�יד ו�ט�פ�ס�ר ה�ג�ב�יר ה�נ�ע.ל�ה   א�ל כ�בוד  אח�י מ�ח'ת�נ�י אוה�ב נ�פ�ש�

יש ו�ה�י�ק�ר כ�בוד ש�מו ת�פ�אר�תו מור�נו ה�ר�ב י�ח�ז�ק�אל ט�ר�אכ�ט�ינ�ב�ער�ג.  ו�ה�נ�כ�ב�ד  ה�י�ש�
  

  מ�הוד�ע�נ�א מ�ש�לומ�י  ומ�ש�לום כ�ל ב�נ�י ב�ית�י ש�ב�רוך� ה�ש�ם א�ת�נו פה ק�ו ה�ח�י�ים ו�ה�ש�לום, כה י�ת�ן ה'
 ו�כה יוס�יף  ל�ר�אות כ�ל ב�נ�י ב�ית�י ב�ח�י�ים ו�ש�לום, ומ�הוד�ע�נ�א מ�בוא�י ל�ב�ית�י ב�יום ה�נ�"ל, ו�ה�ג�ע�ת�י
נ�ין ש�א�י א�פ�ש�ר ל�ה ל�בוא מ�ח.מ�ת ה�פ�אש�פ�אר�ט�ין  מ�רום פ�א�רו א�ג�ר�ת  ש�לומ�ים ו�ש�ם נ�א9מ�ר ו�נ�ש�
נ�ין ש�אבוא א.נ�י ב�ע�צ�מ�י ל�ק�ר�עס�ילוב,  [ד�ר�כונ�ים], ו�ג�ם ה�ס�פ�ר [ג�בול]  ס�גור ומ�ס'ג�ר, ו�ג�ם נ�א�מ�ר�ה ו�נ�ש�
 ע�ל כ�ן מ�הוד�ע�נ�א ל�שוב ע�ל ר�אשון ו�כו', כ�י  מ�ה ש�ע�ב�ר אי�ן כ�י כ�ב�ר ע�ב�ר ז�מ�ן ה�ח.ת'נ�ה, ול�ה�ב�א
י�ה�י�ה ה�ק�ש�ר ש�נ�ת�ק�ש�ר�נו  [ב�ינ�ינו] ב�ק�ש�ר ש�ל ק�י�מ�א י�ר�א�ה ה�פ�א�ר  ב�ק�ש�ת�י א�ם ב�ר�צון מ�ע.ל�תו ש�
י�ה�י�ה  מ�ע.ל�תו ל�מ�חEל ע�ל כ�בודו ה�ר�מ�ה ו�ה�נ�ש�אה. ו�ל�ק�רא ע�ל ה�ח.ת'נ�ה ס�מוך�  ל�פה ק�ה�ל�ת�נו, ש�



 ס�מוך� ו�נ�ר�א�ה ל�ק�ה�ל�ת קד�ש ב�ר�ס�ל�ב, ו�לא י�אח�ר מ�ח.צ�י חEד�ש א9לול ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה,  כ�י א�י
א�פ�ש�ר ל�זוז מ�מ�קומ�י א.פ�לו ע�ל פ�ר�ס�ה אח�ת, ו�א�ם ל�או ח�ס ו�ש�לום ג�ב�ה טור�א ב�ינ�נ�א ו�ד�י ל�מ�ב�ין. 

  
י�ה�י�ה ע�ל   ה'כ�פ�ל. ה�ב�ק�ש�ה  ל�ה�ת�אמ�ץ ל�ש�לח� ל�י ב�תו ע�ם צ�ר�כ�י כ�ל�ה לא י�א'ח�ר מ�ז�מ�ן ה�נ�"ל, כ�ד�י ש�
 מ�לוי ה�ל�ב�נ�ה  ה�ח'פ�ה ו�כו' וב�נ�ס�יע�ת�ה ל�כ�אן כ�ש�ת�ה�י�ה ס�מוך� ל�כ�אן ל�ע�ר�ך� ש�לש או אר�ב�ע פ�ר�ס�אות
[ד�ר�כון] ו�אודות ה�פ�אש�פ�אר�ט  ו�א�כ�תב ל�ה ק�ב�יעות מ�קום ה�ח.ת'נ�ה,   ת�ר�א�ה ל�ש�לח�ה ש�לוח�ה  
 ת�ר�א�ה ל�ת�ן ע�צות ב�לא פ�אש�פ�אר�ט ש�ל�י.  ב�פ�ר�ט ש�ב�נ�ק�ל א�פ�ש�ר ל�בוא ל�כ�אן ב�לא פ�אש�פ�אר�ט,
 ו�תו לא מ�יד�י ר�ק ח�י�ים ו�ש�לום. כה ד�ב�ר�י ה�מ�ס�י�ם, ה'  יוס�ף לו ח�י�ים ו�א.ר�יכ�ת י�מ�ים ו�ש�נ�ים טוב�ים,
 ו�כה ד�ב�ר�י ה�מ�יע�ד ל�ה�יות ח.ת�נו, ה�דור�ש ש�לומו ת�מ�יד ב�אה.ב�ה  ר�ב�ה ו�ע�ז�ה ומ�צ�פ�ה ל�ת�שוב�תו ע�ל

י�ד�י מ'ק�ד�ם נ�ח�מ�ן ב�ן מור�נו ה�ר�ב ש�מ�ח�ה (זצ"ל) [י�ש�מ�ר�הו צורו ו�יח�י�הו]: 
  

ים ב�אה�ל ת�בר�ך� ה�ח�כ�מ�נ�ית ה�ג�ב�ר�ת מ�ר�ת   ו�אמ�ר ש�לום  ו�י�ש�ע ר�ב ל�זוג�תו ה�צ�נוע�ה ה�נ�ג�יד�ה, מ�נ�ש�
ו�כו'. 

  
  * 

 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום א' א9מר כ"ו ל�מ�ס�פ�ר ב�נ�י י�ש�ר�א�ל תקס"ח פה ל�בוב ל�מ�ב�ר�ג. 
  

 ש�לום ו�י�ש�ע ר�ב ל�א.הוב�י י�ד�יד�י ה.לא הוא ה�ר�ב�נ�י ה�מ'פ�ל�א ו�כו' מור�נו ה�ר�ב י�ע.קב נ�רו י�א�יר: 
  

  ה�ג�יע�נ�י מ�כ�ת�ב�ך�  זו פ�ע�ם ש�נ�ית וב�מ�כ�ת�ב ה�ר�אשון ה�יו מ'נ�ח�ים ה�ק�ד�מות ש�ל י�ד�יד�י מור�נו ה�ר�ב נ�ת�ן
 מ�נ�עמ�רוב  ו�כ�ע�ת ה�ג�יע�נ�י פ�ע�ם ש�נ�ית א�ג�ר�ת מ�מ�ע.ל�תו ה�ר�מ�ה וב�תוכו מ'נ�ח ה�כ�ת�ב ש�ל ה�ד�פוס. ו�ג�ם

מ�ע.ל�תו כות�ב ל�י  ש�א�ש�ל�ח ע�ל ז�ה לא פ�חות מ�מ�אה א.דומ�ים. 
  

  ת�מ�ה� א.נ�י  ע�ל מ�ע.ל�תו א�יך� א�ינו כות�ב ע�ל י�ד�י מ�י א�ש�ל�ח ול�י�ד מ�י א�ש�ל�ח ו�ע�ל ש�ם מ�י א�ש�ל�ח. ו�ג�ם
 ת�מ�ה� א.נ�י ע�ל  מ�ע.ל�תו ע�ל א.ש�ר לא כ�ת�ב ל�י ס�כום ה�ס�פ�ר�ים מ�ה�ד�פ�ס�ה, א�ל�ף, או יות�ר. ו�ג�ם ע�ל
 א�יז�ה נ�י�ר ע�ל ש�ר�ייב או ע�ל  ר�יג�אהל, ו�כ�מ�ה י�ה�י�ה ע�ל ש�ר�ייב ו�כ�מ�ה י�ה�י�ה ע�ל ר�יג�אהל, ו�כ�מ�ה
 מ�ע.ל�תו נות�ן ל�ה�מ�ד�פ�יס ש�כ�ר ה�ד�פ�ס�ה מ�כ�ל  בויג�ין, ו�כ�מ�ה י�ה�י�ה מ�ח.ז�יק ז�ה ה�ס�פ�ר כ�מ�ה ו�כ�מ�ה

בויג�ין, ו�כ�ן מ�ע.ל�תו י�כ�תב ל�י מ�כ�ל מ�פר�ש ע�ל י�ד�י מ'ק�ד�ם. 
  

י�ש לו י�סור�ים מ�ה�ר�ב, ו�ג�ם מ�ה ש�הוא רוצ�ה ל�ה�ד�פ�יס ב�תוך� ה�ס�פ�ר   ו�אודות ש�כ�ת�ב  ל�י מ�ע.ל�תו ש�
 א�יז�ה ד�ב�ר�ים  מ�ש�לו, ה.לא ה�כל מ�ס�ר�ת�י ל�י�ד�ך� ו�ה�כל ב�ר�שות�ך�, ב�כ�ן א�ם את�ה מ�ב�ין מ�ב�ינ�ת�ך� ש�א�ין
 את�ה צ�ר�יך� ל�ה�ר�ב ח.ד�ל  מ�מ�נו. ו�א�ם את�ה צ�ר�יך� לו א.נ�י מ�ז�ה�יר אות�ך� ש�לא י�נ�יח� ל�ד�פוס [ל�ה�ד�פ�יס]
 א.פ�לו אות אח�ת מ�ש�לו. ש�לא  י�ת�ע�ר�ב ז�ר ב�תוך� ה�ס�פ�ר. ו�א�לו ש�נ�י ה�ק�ד�מות ש�ש�ל�ח�ת� ל�י הוא י�ש�ר
 ב�ע�ינ�י ה�ק�ט�נ�ה. ו�אודות ה�ה�ס�כ�מות  ד�ב�ר�ת�י ע�ם ה�ר�ב ש�לא י�ח.שב זאת. ו�כו', ו�אודות ש�כ�ת�ב ל�י
 מ�ע.ל�תו ש�ג�יסו ש�ל ה�מ�ד�פ�יס ה.לוא הוא ה�ר�ב�נ�י  ה�מ'פ�ל�א ו�כו' מור�נו ה�ר�ב מש�ה נ�רו י�א�יר הוא עוש�ה
ל�ך� כח� י�ת�ן  י�ת�ב�ר�ך�  ו�ה�ש�ם  לו ח.ט�יב�ה מול  ח.ט�יב�ה,  י�ת�ב�ר�ך� א.ש�ל�ם  ה'   ל�ך� טובות, ב�ע�ז�ר�ת 
 ב�ג�ש�מ�יות וב�רוח�נ�יות ש�ת�ג�מר א�ת ה�ה�ד�פ�ס�ה ב�ל�י שום ע�כוב, ו�אודות  ב�ר�יאות גופ�י מ�הוד�ע�נ�א ש�ז�ה
 כ�מ�ה י�מ�ים ש�נ�ת�ח�ז�ק�ת�י מ�ע�ט, א.ב�ל ע.ד�י�ן צ�ר�יך� ל�ר�ח.מ�ים ג�דול�ים, ומ�אן ד�ר�ח�ים  ל�י ל�ב�ע�י ע�ל�י

ר�ח.מ�ים [מ�י ש�אוה.ב�י י�ב�ק�ש ע�ל�י ר�ח.מ�ים]: 
  

 כה ד�ב�ר�י אוה�ב נ�פ�שו דור�ש ש�לומו ת�מ�יד נ�ח�מ�ן ב�ן מור�נו ה�ר�ב ש�מ�ח�ה י�ש�מ�ר�הו צורו ו�יח�י�הו. 
  

 ג�ם אפ�צ�יש�יק�ען ד�י ב�ר�יב�ל�יך� [ל�ש�לוח� א�ת ה�מ�כ�ת�ב�ים] ע�ל י�ד�י ה�ב�י דאר כ�ל א�ח�ד ל�מ�קומו: 
  

  מ�כ�ת�ב ד�ש�נ�ת  ה' א.ל�פ�ים תקס"ט (מ�כ�ת�ב מ�א.דונ�נו מור�נו ו�ר�ב�נו, ז�כ�ר צ�ד�יק ל�ב�ר�כ�ה ל�ב�תו מ�ר�ת
ש�ר�ה  זצוק"ל ול�ב�ע�ל�ה מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק אי�יז�יק ז�כ�ר צ�ד�יק ל�ב�ר�כ�ה). 

  
  * 

 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום ו' ע�ר�ב ש�ב�ת קד�ש ו�י�ש�ל�ח (תקס"ט). 
  



  ר�ב ש�לום  ל�כ�בוד א.הוב�י ח.ת�נ�י ח.ב�יב�י ה.לוא הוא ה�ר�ב ה�מ'פ�ל�ג ה�מ�ה'ל�ל כ�ת�ר ש�ם טוב מור�נו ה�ר�ב
 י�צ�ח�ק  אי�יז�יק נ�רו י�א�יר. ע�ם ש�לום זוג�תו ה�י�ק�ר�ה ה�יא ב�ת�י י�ד�יד�ת�י ה�צ�נוע�ה ה�ח�כ�מ�נ�ית ה�מ�ה'ל�ל�ה

ה�י�ש�ר�ה מ�ר�ת ש�ר�ה  ת�ח�י�ה. 
  

  ק�ב�ל�ת�י מ�כ�ת�ב�ם  ל�נ�כון ו�ת�ע.לז�נ�ה כ�ל�יות�י ב�ש�מ�ע�י מ�ש�פ�ע�ת ש�לומ�כ�ם ה�טוב, ו�א.ב�ר�ך� א�ת ה' א.ש�ר
י�ה�י�ה ל�ה�ם  ע�ד ה�נ�ה  ע.ז�ר�נו כ�י ח�ל�ה ג�ם י�ל�ד�ה א�ת ב�ת�ה ת�ח�י�ה, ו�ה�נ�נ�י מ�צ�ו�ה א�ת ב�ר�כ�ת�י, י�ה�י ר�צון ש�
 ו�ל�נו ל�מ�ז�ל טוב ג�ם  ב�נ�י ב�נ�ים י'ל�דו ע�ל ב�ר�כ�יה�ם ו�ה�יו כ�ג�ן ר�ו�ה, עוד י�נובון ב�ש�יב�ה טוב�ה. ו�נ�א
 ל�הוד�יע�נ�י ת�מ�יד מ�ש�פ�ע�ת ש�לומ�כ�ם  ה�טוב, וב�ק�ש�ת�י מ�אד מ�ב�ת�י ת�ח�י�ה ומ�ח.ת�נ�י ש�י�ח�י�ה ל�ב�ל�י
 ל�ד�אג כ�ל�ל ר�ק ל�ה�יות ב�ש�מ�ח�ה ת�מ�יד, ו�ש�לום  ו�ח�י�ים כ�נ�פ�ש�ם ו�נ�פ�ש א.ב�יכ�ם ה�דור�ש ש�לומ�כ�ם

ה�טוב ב�אה.ב�ה ע�ז�ה. 
  

 נ�ח�מ�ן ב�ן מור�נו ה�ר�ב ש�מ�ח�ה י�ש�מ�ר�הו צורו ו�יח�י�הו. 
  

ג�ם י�ר�א�ה  ל�הוד�יע� ל�י מ�ע�ס�ק ל�מודו ו�כ�מ�ה ד�פ�ין ג�מ�ר�א הוא לומ�ד ב�כ�ל יום כ�י ב�א�ל�ה ח�פ�צ�ת�י   
י�ת�מ�יד ב�ל�מודו  ו�ז�ה כ�ל מ�ג�מות�י ו�ד�י ל�מ�ב�ין.  ש�

  
י�ח�י�ה, ו�ש�לום ל�ב�ת�ם ה�נול�ד�ת ל�ה�ם ל�מ�ז�ל טוב ו�ש�לום ל�ב�נ�כ�ם  ה�נ�ח�מ�ד ה�ח�כ�ם י�ש�ר�א�ל ל�עב ש�   
 ש�ת�ח�י�ה, ו�ש�לום  ל�חות�נ�ך� י�ד�יד�י ה.לוא הוא ה�ג�ב�יר ה�מ�פ'ר�ס�ם ל�ש�ב�ח ו�ל�ת�ה�ל�ה ק�ד'ש�ת ש�ם מור�נו
י�ח�יו  ה�ר�ב אר�י�ה ל�יב נ�רו י�א�יר ע�ם  ש�לום זוג�תו ה�צ�נוע�ה ה�נ�ג�יד�ה ת�ח�י�ה ו�ע�ם כ�ל יוצ�א�י ח.ל�צ�יה�ם ש�

ול�כ�ל ב�נ�י ב�יתו ש�לום וב�ר�כ�ה. ו�ש�לום  ל�כ�בוד אח�י ה�י�ק�ר ה�ו�ת�יק מור�נו ה�ר�ב י�ח�יא�ל נ�רו י�א�יר. 
  

 נ�ח�מ�ן ב�ן מור�נו ה�ר�ב ש�מ�ח�ה י�ש�מ�ר�הו צורו ו�יח�י�הו. 
  

  (ה�ע�ת�ק�ה מ�מ�כ�ת�ב  א.דונ�נו מור�נו ו�ר�ב�נו ז�כ�ר צ�ד�יק ו�ק�דוש ל�ב�ר�כ�ה ל�ב�תו מ�ר�ת ש�ר�ה ז�כ�ר צ�ד�ק�ת
ו�ק�דוש�ה  ל�ב�ר�כ�ה ז�כות�ם י�ג�ן ע�ל�ינו). 

  
 ב�ע�ז�ר�ת ה' י�ת�ב�ר�ך� יום ג' י"ב ל�חEד�ש מ�נ�ח�ם (תקס"ט). 

  
  ש�לום ל�א.הוב�ת�י  ב�ת�י ה�צ�נוע�ה ו�ה�ח�כ�מ�נ�ית ו�כו' מ�ר�ת ש�ר�ה ת�ח�י�ה ע�ם ש�לום ב�ע�ל�ך� וב�נ�ך� ה�נ�ח�מ�ד

י�ח�יו אמ�ן:  וב�ת�ך�  ה�ח�כ�מ�נ�ית ש�
  

  ה�ג�יע�נ�י מ�כ�ת�ב  מ�ב�ר�יאות ח.מות�ך� ה�צ�נוע�ה, ת�כ�ף ב�יום מ�ח�ר אח�ר נ�ס�יע�ת�ך� מ�כ�אן ו�ה�נ�אנ�י, כה י�ת�ן
ה' ו�כה  יוס�יף אמ�ן. 

  
ג�ם מ�הוד�ע�נ�א  ש�ב�רוך� ה�ש�ם א.נ�י ב�ק�ו ה�ב�ר�יאה, ג�ם מ�הוד�ע�נ�א אז א�יך� ב�ענ�ק ז�ייע�ר נ�אך� ד�עם   
 ש�ט�יפ�ין און  פ�ר�ייל�יך� ק�י�יד פון ב�נ�ך� י�ש�ר�א�ל ל�עב. פון ז�יין או�ועק פ�אר�ין א�יז ג�אר ש�ט�יל א�ין ש�ט�יב,

ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ז�אל  ג�עב�ין א�יך� ז�אל ה�ער�ין ב�שורות טובות פון אייך� ת�מ�יד אמ�ן. 
  

  ג�ם מ�הוד�ע�נ�א  ש�ב�א א�ג�ר�ת מ�א.חות�ך� מ�ר�י�ם ל�עב מ�אד�עס ש�ה�ל�כו ע�ם ה�ס�פ�ינ�ה ב�יום ה' ז' ל�חEד�ש
 מ�נ�ח�ם,  ו�כות�ב�ת ש�ה�יא ש�מ�ח�ה ו�ע�ל�יז�ה, ו�כ'ל�ם מ�ק�ר�ב�ין אות�ה, ופ�ר�ש�ה ב�ש�לום כ'ל�כ�ם, ג�ם ב�ק�ש�ת�י
י כ�מו  ש�צ�ו�ית�יך� ש�אל ת�ש�ג�יח�י ע�ל צ�ר�כ�י ה�ב�י�ת ו�תEאכ�ל�י ו�ת�ש�ת�י ב�ש�ר ו�י�י�ן כ�י ב�ר�יאות�ך� ה�יא  ש�ת�ע.ש�

י�ק�ר יות�ר מ�ח�י�י. ומ�מ�ש  ח�י�ים ת�ת�נ�י ל�י כ�ש�תוד�יע�ינ�י ש�את� ב�ר�יאה ו�ח.ז�ק�ה. 
  

 ה�נ�ה כה ד�ב�ר�י אב�יך� ה�מ�צ�פ�ה ל�ש�מע� מ�כ�ם ב�שורות טובות א.מ�ת�יות. 
  

 נ�ח�מ�ן ב�ן מור�נו ה�ר�ב ש�מ�ח�ה י�ש�מ�ר�הו צורו ו�יח�י�הו. 
  

 ל�פ�רס ב�ש�לום א.הוב�י מ�ח'ת�נ�י ה�ר�ב�נ�י ה�נ�ג�יד מור�נו ה�ר�ב יוד�א ל�יב. 
  

י ק�שור�ה ב�נ�פ�ש�ה. ג�ם מ�זוג�תו ה�צ�נוע�ה ב�ק�ש�ת�י ג�ם כ�ן.   וב�ק�ש�ת�י ל�ה�ש�ג�יח� ע�ל ב�ר�יאות ב�ת�י כ�י נ�פ�ש�



  
י�ע.סEק ב�מ�ש�א ומ�ת�ן כ�י מ�ש�א ומ�ת�ן ש�ל מ�ע.ל�תו הוא צר�ך� ג�בה� כ�י ג�ם ב�ק�ש�ת�י  מ�מ�ע.ל�תו ש�   

(ת�ה�ל�ים צו) ס�פ�רו  ב�גוי�ם א�ת כ�בודו. 
  

 נ�ח�מ�ן ה�נ�"ל: 
  

 ו�ל�פ�רס ב�ש�לום א.הוב�י אח�י ח.ב�ר�י מור�נו ה�ר�ב י�ח�יא�ל. נ�ח�מ�ן ה�נ�"ל ע�ם ש�לום זוג�ת�י וב�ת�י ת�ח�י�ה. 
  

 מ�כ�ת�ב מוה.ר�נ�"ת ל�ר�ב�נו מוה.ר�"ן ז�כ�ר צ�ד�יק ו�ק�דוש ל�ב�ר�כ�ה. 
  

 מכתב א  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום ה' ח' נ�יס�ן תקס"ז לפ"ק. 

  
  י�ש�או ה�ר�ים  ש�לום. ל�אוצ�ר ב�לום. צ�ד�יק י�סוד עול�ם. ה.לוא הוא כ�בוד א.דונ�נו מור�נו ו�ר�ב�נו. ג�און
 ע'ז�נו. ע.ט�ר�ת  ת�פ�אר�ת�נו. ו�ת�פ�א�ר�ת כ�ל י�ש�ר�א�ל. ראש גול�ת א.ר�יא�ל. ה.לוא הוא ה�נ�ש�ר ה�ג�דול ב�ע�ל
י י�ק�ימ�נו ו�נ�ח�י�ה ל�פ�נ�יו ו�יח�י עוד ל�נ�צ�ח ע�ד  כ�נ�פ�י�ם. ב�צ�לו נ�ח9ס�ה  ו�נ�ת�לונ�ן י�ח�י�נו מ�יומ�י�ם. ב�יום ה�ש�ל�יש�
 ב�ל�ת�י ש�מ�י�ם. ה�ג�און ה�ג�דול  בוצ�ינ�א ק�ד�יש�א ה�ח�ס�יד ה�א.מ�ית�י ה�מ�ת�ח�ס�ד ע�ם קונו. מ�ח�י�ה ח�י�ים. לו

דומ�י�ה ת�ה�ל�ה. כ�לום ס�י�מ�ת�י ל�כ'ל�הו  ש�ב�ח�י. א�לו כ�ל ה�י�מ�ים ד�יו ו�כו' ש�ב�חו א�י א�פ�ש�ר ל�ס�י�ם. 
  

 אש�ר�ינו אש�ר�י ח�ל�ק�נו ש�נ�פ�ל�נו ב�ח�ל�קו ו�גור�לו. ח.ב�ל�ים נ�פ�לו ל�י ב�נ�ע�ימ�ים אף נ�ח.ל�ת ש�פ�ר�ה ע�ל�י. 
  

 ומ�תוק ה�אור ו�טוב ל�ע�ינ�י�ם. אש�ר�ינו. אש�ר�י ע�י�ן ר�א.ת�ה כ�ל א�ל�ה אור ש�ב�ע�ת ה�י�מ�ים ה�ג�נוז ו�ה�צ�פון. 
  

  מ�א�ת ה'  ה�י�ת�ה זאת מ�ן ה�ש�מ�י�ם. כ�בוד ק�ד'ש�ת ש�מו. נור�א ו�נ�ש�ג�ב מ�אד נ�ע.ל�ה. מור�נו ו�ר�ב�נו ה�ר�ב
ר�ב�י נ�ח�מ�ן  נ�ט�ר�יה ר�ח.מ�נ�א וב�ר�כ�יה. י�אמ�ר ב�צ�ל�צ�ח ו�יח�י עוד ל�נ�צ�ח: 

  
  אח�ר ד�ר�יש�ת  ש�לומו. ל�ה9ו�י י�דוע� ל�א.דונ�נו מור�נו ו�ר�ב�נו ש�ר�א�ית�י ה�ע�ת�ק�ה מ�כ�ת�יב�ת י�ד א.דונ�נו מור�נו
 ו�ר�ב�נו  ש�ש�ל�ח ל�ה�ש'ת�פ�ין נ�ר�ם י�א�יר. כ�י כ�בוד ר�ב�י נ�פ�ת�ל�י מ�פה ש�ל�ח ל�י ה�ע�ת�ק�ה ה�נ�"ל ל�ק�ה�ל�ת

קד�ש מ�אה�ילוב.  ו�ע�מ�ד�ת�י מ�ר�ע�יד נ�ב�ה�ל�ת�י מ�ר�אות. צ�יר�ים א.ח�זונ�י. ח�ב�ל�י ל�ד�ה ה�ק�יפונ�י. 
  

נו. מ�ה נאמ�ר   א.הוב�נו א.דונ�נו  מור�נו ו�ר�ב�נו י�ד�יד ע�ל�יון. ו�יד�יד כ�ל ה�נ�פ�שות ב�ית י�ש�ר�א�ל. ו�יד�יד נ�פ�ש�
ומ�ה נ�ד�ב�ר.  א�ם אמ�ר ל�נ�ח�ם א�ת א.דונ�נו מור�נו ו�ר�ב�נו ול�ד�ב�ר ע�ל ל�ב�בו ה�ק�דוש. מ�י י�ש�נ�ס מ�ת�נ�יו. 

  
  ומ�י י�א9זר  ח.ל�צ�יו ל�ה�כ�נ�יס ראשו ב�ז�ה. ג�ב�ה�י ש�מ�י�ם מ�ה א�פ�ע�ל, ד�ר�כ�י ה' ה�נ�ע�ל�מ�ים מ�ע�ין כ�ל ח�י ו�כו'
 מ�י יוכ�ל  ל�ה�ע.ר�יך� מ�ל�ין ב�ז�ה. אך� אף ע�ל פ�י כ�ן אמ�ר�ת�י ו�יה�י מ�ה ארוצ�ה ד�ב�ר�י א�ל�ה ל�א.דונ�נו מור�נו
ו�ר�ב�נו. וב�גד�ל ח�ס�דו  ו�ע�נ�ו�ת�נותו ה�א9מ�ת ב�ט�ח�ת�י ל�פ�תח� פ�ה ול�ד�ב�ר ל�פ�נ�יו. א�ת א.ש�ר י�ש�ים ה' ב�פ�י: 

  
  ה9יות ב�ו�ד�אי  לא נ�ש�כ�ח מ�א.דונ�י א�ת ה�ע�ת�ים א.ש�ר ע�ב�רו ע�ל�יו מ�עודו ע�ד ה�יום ה�ז�ה. ע�ד כ�י ע.ז�רו
 ה'. ש�ז�כ�ה  ל�ש�ב�ר ול�כ�ת�ת. ל�ה.רס מ�ה ש�ה�ר�ס. ו�ל�ס�תר מ�ה ש�ס�ת�ר. ו�ל�ב�נות מ�ה ש�ב�נ�ה, ו�ל�ע.לות
 א�ל מ�קום ש�ע�ל�ה. א.ש�ר  כ�ל ז�ה נ�ע�ל�ם מ�ע�ין כ�ל ח�י ע�י�ן לא ר�א.ת�ה ו�כו'. וב�פ�ר�ט מ�ה ש�ע�ב�ר ע�ל

א.דונ�נו מור�נו ו�ר�ב�נו ב�ק�ה�ל�ת קד�ש  ס�ט�אנ�בול. ו�ה' עוז�ר לו ת�מ�יד. ע�ד א.ש�ר ז�כ�ה ל�מ�ה ש�ז�כ�ה. 
  

  וב�פ�ר�ט מ�ה  ש�ז�כ�ה אז. כ�י מ�ח.מ�ת צ�ע.רו נ�ד�מ�ה לו ש�ע.ד�י�ן לא ע�ב�ר ע�ל�יו ע�ת כ�ז�ה כ�א.ש�ר ש�מ�ע�ת�י
מ�פ�יו ה�ק�דוש  ש�נ�ד�מ�ה כ�ן ב�ע�ת ה�צ�ע�ר. ו�אף כ�י א�ם ה�א9מ�ת כ�ן ש�ע.ד�י�ן לא ע�ב�ר ע�ל�יו ע�ת כ�ז�ה. 

  
  אד�ר�ב�ה מ�ז�ה  נ�כון ל�ב�נו ב�טוח� ב�ה' ש�נ�ז�כ�ה ל�ר�אות עוד ב�ש�מ�ח�תו ב�ק�רוב כ�י י�ז�כ�ה ל�מ�ה ש�הוא
 מ�צ�פ�ה ל�ז�כות  ל�ר�אות ב�טוב ה' ב�ה�ר�אות לו נע�ם ז�יוו ו�ד�י ל�מ�ב�ין. ו�ע�ל ז�ה נ�א9מ�ר (י�ש�ע�י�ה סו) ה�א.נ�י
 אש�ב�יר ו�כו'. ו�א�ין ל�ה�א.ר�יך�  ב�ז�ה. ו�ג�ם ב�ז�ה ה�מ�ע�ט י�ר�את�י מ�אד ל�ד�ב�ר. אך� ע�נ�ו�ת�נותו ת�ר�ב�נ�י ל�ד�ב�ר

ל�פ�נ�יו א�ת א.ש�ר ב�א ת�ח�ת ה�ק'ל�מוס  כ�ע�ת. 
  



  ו�ה�נ�ה אנו  מ�ק�י�מ�ין ד�ב�ר�יו ה�ק�דוש�ים ל�ה�ת�פ�ל�ל ב�ע.דו. אך� ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ר�ח�ם ע�ל�ינו ו�ע�ל כ�ל ע�מו
נוכ�ל ל�ה�ת�פ�ל�ל כ�ר�אוי, ל�ה�ת�פ�ל�ל ע�ל ע�ס�ק כ�ז�ה. כ�י א�ם  ב�ית י�ש�ר�א�ל  ש�נ�ז�כ�ה ש�ת�ת�עור�ר ל�ב�ב�נו ש�
ים ק�צ�ת ה�י�ה  ר�אוי ל�נו ל�ז�עק ב�ש�ו�ק�ים וב�ר�חובות. ל�עור�ר ר�ח.מ�י ע�ל�יון ע�ל�יו ו�ע�ל�ינו ו�ע�ל  ה�י�ינו מ�ר�ג�יש�

י�ר�דו ומ�צ�פ�ים ומ�ח�כ�ים ל�ח.סות ת�ח�ת כ�נ�פ�יו.  כ�ל ב�ר�יות�יו ו�ע�ל כ�ל ה�נ�פ�שות ה�מ'נ�ח�ים  ב�מ�קום ש�
  

א.ש�ר ע.ד�י�ן  לא ז�כו ל�ה�ת�לונ�ן ב�צ�לו ה�ק�דוש. ומ�כ�ל ש�כ�ן גד�ל ה�ר�ח.מ�נות ש�י�ש ע�ל�ינו, כ�י�דוע�   
 ל�א.דונ�נו מור�נו  ו�ר�ב�נו, וב�פ�ר�ט ע�ל�י א.ש�ר מ�נ�מוך� מ�ע�פ�ר ה�ק�ימ�נ�י. ומ�אש�פות ד�לות�י ה�ר�ימ�נ�י. וב�ין
יב�נ�י ו�ע.ד�י�ן א.נ�י  ע�רם ב�ל�י ל�בוש. ומ�י יוד�ע� א�ם כ�ב�ר ה�ג�ע�ת�י א.פ�לו ל�ימ�י י�נ�יק�ה ו�א�ין ל�נו  נ�ד�יב�ים הוש�
 ל�ינק ו�ל�ש�אב ש�פ�ע ול�ק�ב�ל ח�יות כ�י א�ם  ע�ל י�ד�י א.דונ�נו מור�נו ו�ר�ב�נו, הוא ח�י�ינו ו�אר�ך� י�מ�ינו. ה'
יו ע�ל�ינו. ו�ע�ל כ�ל י�ש ע�כ�ש�  א9לק�ים את�ה י�ד�ע�ת�. א�ם ה�י�ה מ�יום ב�ר�יאת ה�עול�ם  ר�ח.מ�נות כ�ז�ה. כ�מו ש�
 א�ח�ד ב�י�חוד. כ�פ�י א.ש�ר יוד�ע� כ�ל א�ח�ד א�ת נ�ג�ע�י ל�ב�בו, ומ�כ�ל  ש�כ�ן ה�ר�ח.מ�נות ש�י�ש ע�ל מ�י ש�לא

ר�אה טוב מ�י�מ�יו כ�ל�ל ו�ד�י ל�מ�ב�ין. 
  

  ע�ל כ�ן  ע�ל�ינו מ'ט�ל ל�ש�פך� ש�יח� ל�פ�נ�י ה' ל�ש�פך� ל�ב�ב�נו כ�מ�י�ם ל�פ�נ�י ה'. וב�ה' ב�ט�ח�נו כ�י לא נ�בוש
ן נ�פ�ש�נו ב�צ�ח�צ�חות. ב�שב�ע  ל�עול�ם,  ו�כ�ימות ע�נ�ית�נו י�ש�מ�ח�נו, ל�ה�ר�אות ל�נו נע�ם ז�יוו. ו�א.נ�ח�נו נ�ד�ש�
ים. ס�ב�ר אפ�י ע�ת�יק יומ�ין. ב�אור פ�נ�י מ�ל�ך� ח�י�ים, ל�נו  ש�מ�חות. כ�א.ש�ר  נ�ז�כ�ה ל�ק�ב�ל פ�נ�יו ה�ק�דוש�

ול�כ�ל י�ש�ר�א�ל. וז�מ�ן ה�מ�נ�ח�ה  ה�ג�יע� ו�א.ק�צ�ר ו�א.ס�י�ם. 
  

 ה�נ�ה כה ד�ב�ר�י ה�מ�צ�פ�ה ו�ה�מ�ח�כ�ה ל�ה�ת�אב�ק ב�ע.פ�ר ר�ג�ל�יו. ל�ה�נות מ�ז�יו ק�ד�שו. 
  

 ה�ק�ט�ן נ�ת�ן ב�ן א.דונ�י אב�י מור�נו ה�ר�ב נ�פ�ת�ל�י ה�יר�ץ נ�רו י�א�יר: 
  

 מכתב ב  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום ד' כ"ו נ�יס�ן ש�מ�ינ�י ג' התקפ"ב. אד�עס. 

  
 ל�זוג�ת�י ה.לא ה�יא ה�צ�נוע�ה ו�כו'. 

  
יף. און א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם ב�יום ו' ע�ר�ב ש�ב�ת קד�ש   ז�ייט ו�ויס�ין  אז ה�יינ�ט ה�אב א�יך� ג�ידונ�ג�ין איין ש�
 ה�ס�מוך� ו�ועל  א�יך� ל�מ�ז�ל טוב ארויף ג�יין אויף ד�ער ש�יף ק�יין ס�ט�אמ�בול, א�ין ד�אר�ט ו�ועל א�יך� א�ם

י�ר�צ�ה ה�ש�ם ו�וי�יט�ער  פ�אר�ין ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ו�ועט מ�יך� ב�ר�ענ�ג�ין ל�ש�לום ק�יין א�ר�ץ י�ש�ר�א�ל. 
  

  ב�כ�ן ב�עט  א�יך� אייך� א�יר ז�אל�ט פ�אר מ�יר ג�אט ב�עט�ין, און ז�אל�ט ד�ער מ�אנ�ין אל�ע אונ�ז�ער�ע ל�ייט
ב�פ�ר�ט א�ין  אומ�אן אז ז�יי ז�אל�ין פ�אר מ�יר מ�ת�פ�ל�ל ז�יין. 

  
 ו�וייט�ער ה�אב א�יך� ג�אר נ�יט צו ש�ר�ייב�ין ר�ק ח�י�ים ו�ש�לום. 

  
  א.הוב�י ב�נ�י  ש�כ�נ�א נ�רו י�א�יר ת�ק�ב�ל ה�א�ג�ר�ת ה�מ'כ�ר�ך� כ�אן ו�ת�ש�ל�ח�הו ת�כ�ף ומ�י�ד ע�ל י�ד�י ה�פ�אס�ט
 [דאר] ר�אשון  ל�ק�ה�ל�ת קד�ש ט�ש�אהר�ין ל�י�ד ר�ב�י ב�ער אט�ק�אפט�ש�יק ג�ם ת�כ�תב ג�ם כ�ן ב�ע�צ�מ�ך�
י�ק�י�מו ל�ש�לח� מ�י�ד כ�א.ש�ר כ�ת�ב�ת�י ל�ה�ם. ו�תוד�יע� ל�ה�ם גד�ל  א�יז�ה א�ג�ר�ת ו�תוס�יף ל�ב�ק�ש  אות�ם ש�
 ה�דח�ק ש�ל�כ�ם, ש�לא ה�נ�ח�ת�י ל�כ�ם שום  מ�עות כ�י א�ם ז�ה ש�מ�ג�יע� מ�ה�ם, וב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ו�ד�אי

י�ק�י�מו ד�ב�ר�י כ�א.ש�ר ה�ב�ט�יחו ל�י. 
  

  ג�ם ת�ד�ע  ש�ק�ב�ל�ת�י מ�כ�ת�ב�ך� ב�חEל ה�מוע�ד פ�ס�ח ו�ה�י�ה ל�י ל�נ�ח�ת ג�דול. ג�ם נ�ה9נ�ית�י מ�ל�שונ�ך� מ�אד
 כ�י ה�י�ית�י  ס�בור ש�ע.ד�י�ן א�ין מ�ל�ה ב�ל�שונו ל�כ�תב ב�ל�שון ל�מוד�ים כ�י א�ם ד�ב�ר ק�ל, ו�כ�ע�ת ר�א�ית�י
 ש�תוד�ה ל�א�ל ל�שונ�ך�  עול�ה י�פ�ה. ו�ת�ר�א�ה ל�ה�ר�ג�יל ע�צ�מ�ך� ל�כ�תב ל�פ�ע�מ�ים א�ג�ר�ת ב�ע�צ�מ�ך� כ�ד�י

ש�ת�ה�י�ה ר�ג�יל ב�ל�שון צ�ח כ�י הוא  נ�צ�ר�ך� ל�ך� מ�אד ב�כ�מ�ה א>פ�נ�ים. 
  

  ופ�רוש ה�מ�ע.ש�ה  ק�ב�ל�ת�י ו�ה�י�ה ל�י ל�נ�ח�ת ג�דול, א.ש�ר נ�מ�צ�א א�יש כ�ז�ה א.ש�ר ש�ם ע�ל ל�בו ל�כ�תב
יות. ו�ג�ם פ�רושו נ�א�ה ומ�ת�ק�ב�ל ק�צ�ת ו�כ�מ�ה ד�ב�ר�ים ק�רוב�ים ל�א9מ�ת. א.ב�ל, אף ע�ל פ�י  פ�רוש  ה�מ�ע.ש�
 כ�ן ע.ד�י�ן פ�רושו  ר�חוק ה�ר�ב�ה א.פ�לו מ�כ�פ�י מ�ה ש�מ�ת�נוצ�ץ ב�ד�ע�ת�י ב�ע�נ�י�ן ה�מ�ע.ש�ה ה�זאת. מ�כ�ל ש�כ�ן



 ו�כ�ל ש�כ�ן אל�פ�י א.ל�פ�ים ק�ל  ו�חEמ�ר כ�מ�ה ר�חוק�ים ה�ד�ב�ר�ים מ�כ�ו�נות ר�ב�נו ה�ק�דוש ו�ה�נור�א ז�כ�ר
 צ�ד�יק ו�ק�דוש ל�ב�ר�כ�ה. ו�ע�ק�ר ה�ד�ב�ר מ�ה  ש�א.נ�י מ�ג�מ�ג�ם ע�ל פ�רושו הוא ש�אנכ�י ה�רוא�ה ש�ל�פ�י ד�ב�ר�יו
 מ�ס�ת�י�ם ה�מ�ע.ש�ה ב�ע�נ�י�ן ק�ב�ל�ת ה�תור�ה ש�מ�ר�מ�ז  ש�אז ז�כ�ה מש�ה ר�ב�נו ע�ל�יו ה�ש�לום ל�מ�צא א�ת
 ה�ב�ת מ�ל�כ�ה ו�לא כ�ן אנכ�י ע�מ�ד�י, כ�י ל�ד�ע�ת�י ע.ד�י�ן לא נ�ס�ת�י�ם  ה�מ�ע.ש�ה ו�ע�ק�ר ס�יום ה�מ�ע.ש�ה, ד�ה�י�נו
יח� צ�ד�ק�נו ש�הוא  מש�ה ר�ב�נו ב�ע�צ�מו ש�הוא י�בוא מ�ש�  ל�מ�צא א�ת ה�ב�ת מ�ל�כ�ה י�ה�י�ה ר�ק ל�ע�ת�יד כ�ש�
י�ז�כ�ה  מ�ת�ג�ל�ג�ל ב�כ�ל דור ו�דור כ�מו ש�מוב�א ב�ת�קונ�ים. ו�ה�כל ב�ש�ב�יל ל�ב�ק�ש א�ת ה�ב�ת  מ�ל�ך� ע�ד ש�
ה�א9מונ�ה ב�ח�ינ�ת  ה�יא  מ�ל�ך�  ו�ה�ב�ת  ב�י�מ�ינו.  ב�מ�ה�ר�ה  ש�י�בוא  צ�ד�ק�נו  מ�ש�יח�  ב�ימ�י  אות�ה   ל�מ�צא 
ה�א9מונ�ה זאת  ו�כו'.  ה�תור�ה  וב�כ�ל�ל�יות  א.מ�ת�י�ים  וב�צ�ד�יק�ים  י�ת�ב�ר�ך�  ב�ה�ש�ם  ל�ה�א.מ�ין   ה�ק�דוש�ה 
זוכ�ין י�ש�ר�א�ל ב�כ�ל דור  ה�ק�דוש�ה ה�יא  ב�ג�לות ב�כ�ל דור ו�דור. ו�ע�ק�ר ה�ג�א'ל�ה ת�לוי ב�ז�ה כ�פ�י מ�ה ש�
 ו�דור ל�ה�ע.לות ה�א9מונ�ה  ה�נ�פול�ה ול�ה�ת�ח�ז�ק ב�א9מונ�ה ש�ל�מ�ה ב�א9מ�ת, ש�ע�ל י�ד�י ז�ה י�בוא מ�ש�יח� כ�מו
ירים ד) ת�בוא�י  ת�שור�י מ�ראש א.מ�נ�ה. ו�אז ת�ת�ג�ל�ה ה�א9מונ�ה ב�ש�ל�מות ו�י�ד�ע כ�ל יר ה�ש�  ש�כ�תוב (ש�
 פ�עול כ�י את�ה פ�ע�ל�תו ו�כו'. ו�אז ד�י�ק�א ת�שוב  ה�ב�ת מ�ל�ך� ש�ה�יא ה�א9מונ�ה ע�ל מ�כונ�ה ומ�ל�כות�ה.

ו�אף ע�ל פ�י ש�ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ס�פ�ר מ�ע.ש�ה ש�ה�י�ה ו�ס�י�ם  ול�ב�סוף מ�צ�אה. 
  

  אף ע�ל  פ�י כ�ן מ�ר�מ�ז ע�ל ה�ע�ת�יד. כ�י א.פ�לו כ�ש�נ�ז�כ�ה ל�כ�ו�ן ב�א9מ�ת ר�מ�ז�י ה�מ�ע.ש�ה. א.ב�ל אף ע�ל פ�י
יות ה�י�ה ב�מ�קום ש�ה�י�ה  כ�ן ע�צ�ם  ה�מ�ע.ש�ה א�י א�פ�ש�ר ל�ה�ב�ין. ד�ה�י�נו מ�י ומ�ה ו�א�ימ�ת�י. כ�י כ�ל ה�מ�ע.ש�
 ו�א�ין ל�ה�א.ר�יך� יות�ר  ב�כ�ת�ב ב�ד�ב�ר�ים ש�כ�ס�ה אות�ם ע�ת�יק יומ�ין. וב�פ�ר�ט ע�ל פ�נ�י ה�ש�ד�ה. ה�ש�ם
יות ש�ס�פ�ר. ו�אף ע�ל פ�י כ�ן י�ש ל�י נ�ח�ת  י�ת�ב�ר�ך� י�פ�ק�ח ע�ינ�ינו ש�נ�ז�כ�ה ל�ה�ב�ין  א�יז�ה ר�מ�ז�ים ב�ה�מ�ע.ש�
 ג�דול מ�ה�פ�רוש ש�ש�ל�חו כ�י ג�ם ז�ה א9מ�ת. כ�י  ד�ב�ר�י ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה כ�פ�ט�יש י�פוצ�ץ ס�ל�ע. ו�כ�ל
 ד�ב�ר�יו מ�ת�ח�ל�ק�ים ל�כ�מ�ה ט�ע�מ�ים ב�ל�י ש�עור. ה�ש�ם  י�ת�ב�ר�ך� י�ז�כ�נו ש�נ�ז�כ�ה ל�ב�לות י�מ�ינו ל�ח.שב
יות ש�ס�פ�ר ע�ד ש�נ�ז�כ�ה ל�מ�צא ב�ה�ם  א�יז�ה פ�רוש ו�ה�ש�ג�ה ה�מ�ב�יאה יחות�יו ומ�ע.ש�  ת�מ�יד תור�תו ו�ש�
 ל�יד�י מ�ע.ש�ה אש�ר�ינו ש�ז�כ�ינו ל�ש�מע� ד�ב�ר�ים כ�א�ל�ה. אש�ר�יכ�ם ש�ז�כ�ית�ם ל�ה�יות  ח�ל�ק�כ�ם ע�מ�נו ח�ז�קו
ו�אל ת�ע�צ�בו כ�י ח�ד�ו�ת ה'  ה�יא ול�ה�ר�בות ב�ה�ת�בוד�דות  ו�ה�ע�ק�ר ל�ה�יות ב�ש�מ�ח�ה ת�מ�יד   ו�א�מ�צו. 

מ�ע'ז�כ�ם. 
  

ו�ה�י�ה ז�ה  ש�לום ו�ש�שון ו�ש�מ�ח�ה כ�נ�פ�ש�כ�ם ו�נ�פ�ש א.ב�יכ�ם ה�דור�ש ש�לומ�כ�ם ת�מ�יד ב�אה.ב�ה ע�ז�ה   
ומ�צ�פ�ה  ל�ר�אות�כ�ם ב�ח�י�ים ו�ש�לום. 

  
 ה�ק�ט�ן נ�ת�ן ב�ן מור�נו ה�ר�ב נ�פ�ת�ל�י ה�יר�ץ נ�רו י�א�יר: 

  
י ש�לומ�נו ב�אה.ב�ה ר�ב�ה ב�א9מ�ת. א.הוב�י אח�י ו�ר�ע�י ר�בות�י ו�ת�ל�מ�יד�י ו�ח.ב�ר�י. מ�אד   ו�ש�לום ל�כ�ל  אנ�ש�
 ב�ק�ש�ת�י  ל�ה�ת�פ�ל�ל ב�ע.ד�י ת�מ�יד, ו�א.ש�ר ב�ק�ש ר�ב�י י�צ�ח�ק אי�יז�יק יוס�ף נ�רו י�א�יר, ל�ש�לח� ל�ה�ם ת�פ�ל�ה
יו כ�ל�ל ל�ס�ד�ר ת�פ�ל�ה. ו�ג�ם כ�ב�ר נ�מ�צ�א  ל�ה�ת�פ�ל�ל ע�ל עוב�ר�י  י�מ�ים. ב�א9מ�ת א�ין ד�ע�ת�י צ�לול�ה ע�כ�ש�
נות ה�ל�שון  ב�ס�פ�ר ש�ע.ר�י צ�יון ת�פ�ל�ת ה�ר�מ�ב�"ן  ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ת�פ�ל�ה ע�ל ה�י�ם. ר�ק ש�צ�ר�יכ�ין ל�ש�
 ק�צ�ת כ�ש�מ�ת�פ�ל�ל�ין ע�ל א.ח�ר�ים כ�א.ש�ר ת�ב�ינו ש�ם  ב�ע�צ�מ�כ�ם. ומ�ה ש�י�ר�צ�ה כ�ל א�ח�ד ל�הוס�יף מ�ל�בו

יוס�יף כ�ר�צונו ב�ל�שון ל�ע�"ז. ו�י�ת�ר מ�ז�ה א�י א�פ�ש�ר ל�ה�א.ר�יך�  ע�ת�ה. 
  

 ו�ש�לום ו�ח�י�ים ו�כ�ל טוב ח�ז�קו ו�י�א.מ�ץ ל�ב�ב�כ�ם כ�ל ה�מ�י�ח.ל�ים ל�ה'. 
  

 נ�ת�ן ה�נ�"ל. 
  

י�ח�י�ה. פון ד�יין ג�ר�יס ה�אב א�יך� ג�רויס נ�ח�ת ג�יה�אט. מ�י י�ת�ן ו�ה�י�ה   א.הוב�י ב�נ�י  ה�מ'פ�ל�ג ר�ב�י י�צ�ח�ק ש�
 ל�ב�ב�ך� ז�ה  ב�א9מ�ת כ�ל ה�י�מ�ים, ל�מ�ע�ן ה�ש�ם ל�מ�ע�ן ה�ש�ם ש�ת�ת�מ�יד ב�ל�מוד�ך� כ�י הוא ח�י�יך� ו�כו'. ג�ם
 ת�כ�תב ב�כ�ל יום כ�י ע.ד�י�ן  א�ינ�ך� י�כול ל�אמ�ן י�ד�ך� ב�כ�ת�יב�ה נ�אה כ�ל�ל. וכ�ת�ב�ך� דומ�ה ל�כ�ת�ב ש�ל
 ת�ינוק ק�ט�ן. ע�ל כ�ן ת�ש�ת�ד�ל ל�ה�ר�ג�יל ע�צ�מ�ך�  ב�כ�ת�ב נ�א�ה ו�ל�שון צ�ח כ�י ה�כ�ת�ב ו�ה�מ�כ�ת�ב הוא י�סוד
 ג�דול ל�תור�ה ו�ע.בוד�ה ו�ד�ר�ך� א�ר�ץ. וב�פ�ר�ט את�ם ו�כ�ל  אנ�ש�י ש�לומ�נו צ�ר�יכ�ים ל�ה�ש�ת�מ�ש ה�ר�ב�ה
 ב�כ�ת�יב�ה ל�ז�כות א�ת ה�ר�ב�ים ב�כ�מ�ה ע�נ�י�נ�ים כ�י�דוע� ל�כ�ם, ו�י�ת�ר מ�ז�ה  א�ין ה�פ�נ�אי מ�ס�כ�ים ע�ת�ה

ל�ה�א.ר�יך�. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך� ה�ח�פ�ץ ב�טוב�ת�ך� ו�ה�צ�ל�ח�ת�ך� ה�א.מ�ת�ית ו�ה�נ�צ�ח�ית. 



  
 נ�ת�ן ה�נ�"ל. 

  
 מכתב ג  

 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�. 
  

 אמ�ר ה�מ�ע�ת�יק ה�פ�ר�ט ו�ה�יום ה�י�ה ח�ס�ר. ומ�ה ש�מ�צ�את�י ה�ע�ת�ק�ת�י: 
  

 ל�כ�בוד י�ד�יד�י ה�ו�ת�יק ו�כו' ר�ב�י נ�פ�ת�ל�י נ�רו י�א�יר. 
  

  הוד�יע� ל�י  ח.ד�שות ש�הוא חוש�ש ב�ע�ינ�יו ו�א�ר�א�ה ל�ה�ת�פ�ל�ל ע�ל�יו. ומ�ז�ה ת�ר�או ו�ת�ב�ינו כ�מ�ה צ�ר�יכ�ין
 ל�ה�ת�ר�ח�ק  מ�ד�אק�טור�ים, וכ�ב�ר ה�כ�נ�ת�י רוצ�עפ�ט ל�ש�לח� לו. וכ�ל�ל ה�רוצ�עפ�ט הוא. א' ש�לא י�ק�ח
 שום ר�פואה. ב' ש�לא  י�ק�ח שום ר�פואה. ג' ש�לא י�ק�ח שום ר�פואה ו�כו' ו�כו'. ג�ם ש�י�ל�ך� ד�ו�ק�א

ל�מ�ק�ו�ה ו�כו' ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ר�ח�ם ע�ל�יו  ו�י�ש�ל�ח לו ר�פואה ש�ל�מ�ה ב�מ�ה�ר�ה מ�ן ה�ש�מ�י�ם. 
  

י�ח�י�ה ע.ד�י�ן לא ה�י�ה ל�י שום א�ג�ר�ת ו�א.נ�י מ�צ�פ�ה ל�ש�מע� ה�טוב מ�א�תו. זול�ת ז�ה א�ין   מ�ב�נ�י י�צ�ח�ק  ש�
ל�ח�ד�ש: 

  
  נ�ת�ן ה�נ�"ל  ג�ם אוד�יע� ל�כ�ם ח.ד�שות מ�ע�ת�ה. ד�עו כ�י י�ש א9לק�ים ש�ל�יט ב�אר�ץ ב�ש�מ�י�ם מ�מ�ע�ל ו�ע�ל
 ה�אר�ץ מ�ת�ח�ת  ח�י ל�ע�ד ו�ק�י�ם ל�נ�צ�ח י�ש�ת�ב�ח ש�מו ל�ע�ד. ו�ה�כ�ס�ף ו�ה�ז�ה�ב ה�כל ה�ב�ל. ו�אף ע�ל פ�י
יחות כ�א�ל�ה. ה�ב�ח�יר�ה ה�יא ב�י�ד�ם  ש�רב ה�עול�ם ה�ם מ�ב�נ�י  ה�מ�ד�ינ�ה ש�ל ע.ש�ירות ש�מ�ת�לוצ�צ�ים מ�ש�
י�ה�י�ה ל�יום ה�ד�ין, ו�סוף  ל�ה�טות ש�כ�מ�ם ל�על ה�ג�יה�נם ב�ז�ה  ה�עול�ם. כ�א.ש�ר ב�ח.רו ל�ה�ם מ�ל�ב�ד מ�ה ש�
 י�שובו ה�מ�ה א�ל�ינו ו�א.נ�ח�נו לא נ�שוב א.ל�יה�ם  וכ�ב�ר אמ�ר ד�ו�ד ה�מ�ל�ך� ע�ל�יו ה�ש�לום (ת�ה�ל�ים מ"ט)
 אל ת�יר�א כ�י י�ע.ש�ר א�יש ו�כו'. ו�א�ם י�ת�לוצ�צו ג�ם מ�ז�ה  י�מ�ל�א פ�יה�ם ח�צ�ץ. בוט�ח� ב�ע�ש�רו הוא מ�ש�ע�נ�ת
 ק�נ�ה ר�צוץ. א�ל�ה ב�ר�כ�ב ו�א�ל�ה ב�סוס�ים. ו�א.נ�ח�נו ב�ש�ם ה'  א9לק�ינו נ�ז�כ�יר. כ�י א�ין מ�נוס מ�פ�ג�ע�י
 ה�עול�ם ה�מ�ל�א�ים ב�כ�ל ב�י�ת כ�י א�ם א�ל ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ו�ה�תור�ה ל�ב�ד כ�א.ש�ר  כ�ב�ר ה�א9ר�כ�נו ש�יח�ת�נו
 מ�ז�ה ה�ר�ב�ה. ו�ע.ד�י�ן צ�ר�יכ�ין ל�ח.זר ול�ד�ב�ר זאת ב�כ�ל יום. ו�ה�כ�ל�ל כ�י אד�ם ל�ע�מ�ל יול�ד  אש�ר�י מ�י
ש�ע.מ�לו ב�תור�ה. ומ�ה ש�כ�ת�ב�ת� פ�אר�ט ה�אפ א9מ�ת ו�צ�ד�ק ו�י�צ�יב ו�נ�כון ו�ק�י�ם אש�ר�יך� א�ם ת�ח.ז�יק ב�ז�ה: 

  
 מכתב ד  

 ב�רוך� ה�ש�ם יום ג' ו�י�ש�ב תקפ"ג לפ"ק ב�ר�ס�ל�ב. 
  

י ול�ב�ב�י ה.לוא הוא ה�ר�ב�נ�י ה�ו�ת�יק ה�מ'פ�ל�ג ו�כו'. מור�נו ה�ר�ב נ�פ�ת�ל�י   ש�לום ל�כ�בוד  א.הוב�י י�ד�יד נ�פ�ש�
י ש�לומ�נו ש�לום ו�י�ש�ע ר�ב.  נ�רו י�א�יר  ול�כ�ל אנ�ש�

  
  ד�עו י�ד�יד�י  כ�י תוד�ה ל�א�ל ב�את�י ב�ש�לום ל�ב�ית�י ב�יום ה' ו�י�ש�ל�ח ה�ע�ב�ר. ע�ד ה�נ�ה ע.ז�רונו ר�ח.מ�יו
 ה�ע.צומ�ים ו�א�ת  כ�ל א.ש�ר ע�ב�ר ע�ל�ינו א�ין ה�ז�מ�ן מ�ס�כ�ים ל�ב�א�ר ע�ת�ה. ו�עוד ח�זון ל�מוע�ד א�ם י�ר�צ�ה
 ה�ש�ם. אך� מ�אד ג�דול צ�ע.ר�י  מ�כ�א�ב ה�ע�ינ�י�ם ש�לו. וב�יות�ר נ�פ�ל�את�י ע�ל�יו ה�פ�ל�א ו�פ�ל�א ע�ל א.ש�ר
ל�כ�א�ב ה�ע�ינ�י�ם, א.ש�ר ה�מ�ה ה�יו ב�ר�פואות ב�ה�י�יס�ין  ו�ל�ע.סEק    הוא�יל ה�ל�ך� אח�ר רופ�א�י א9ל�יל 
י�צ�או מ�פ�י  ב�עוכ�ר�יו ו�ק�ל�ק�לו ל�ע�ינ�יו ע�ל י�ד�י ר�פואת�ם ב�יות�ר. ו�לא ז�כ�ר  א�ת כ�ל ה�ד�ב�ר�ים ה�ק�דוש�ים ש�

ר�ב�נו ה�ק�דוש ז�כ�ר צ�ד�יק ל�ב�ר�כ�ה, ל�ה�ת�ר�ח�ק מ�ר�פואות ב�כ�ל מ�ינ�י  ה�ר�ח�קות ע�ד ק�צ�ה אח.רון. 
  

 ד�ע�ת�י כ�י דומ�ה ב�ל�בו ש�א�ין ה�ד�ב�ר�ים א.מור�ים ל�כ�א�ב ע�ינ�י�ם א.ב�ל ב�א9מ�ת א.הוב�י אח�י ט�ע�ית�. 
  

 (חסר): 
  

[נ�ר�א�ה ש�ה�י�ה  כ�אן עוד ד�ב�ר�ים ב�א.ר�יכות א.ב�ל לא מ�צ�את�י יות�ר ח.ב�ל ע�ל ד�אב�ד�ין. ג�ם נ�ר�א�ה   
י�ה�י�ה ל�ז�כ�רון  ב�ע�ל�יל ש�זאת  ה�י�ה ה�מ�כ�ת�ב ש�הוד�יע� ש�ב�א מ�א�ר�ץ י�ש�ר�א�ל. הוד�ע�ת�י זאת ל�מ�ע�ן 

ב�ב�רור ש�נ�ת נ�ס�יע�תו ובואו  ו�י�ה�י�ה ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� נ�צ�ר�ך� ל�כ�מ�ה ע�נ�י�נ�ים]: 
  



  * 
 ב�רוך� ה�ש�ם, יום ו', ת�ש�ר�י תקפ"ד, מ�ב�ר�ס�ל�ב ל�ט�ש�ער�ק�אס. 

  
י, נ�צ�מ�ד ב�ק�ירות ל�ב�ב�י, ה.לא הוא ה�ו�ת�יק ה�מ'פ�ל�ג י�ד�יד נ�פ�ש� ר�ב ש�לום  ל�כ�בוד א.הוב�י ב�נ�י,    

י�ח�י�ה.  ה�נ�ח�מ�ד, מור�נו  ה�ר�ב י�צ�ח�ק ש�
  

  תוד�ה ל�א�ל  ב�את�י ל�ש�לום ל�ב�ית�י ב�יום ג' ל�ע�ת ע�ר�ב, וב�רוך� ה�ש�ם ה�כל ע�ל נ�כון מ�ע�ם ה'. ו�נ�א,
 ב�נ�י, מ�ח�מ�ד  ע�ינ�י, ה�ס�ת�כ�ל ה�יט�ב ע�ל ת�כ�ל�ית�ך� ו�ה�ח.ז�ק ב�תור�ת ה' ו�ת�ת�מ�יד ב�ל�מוד�ך�, ו�ת�ק�ב�ע ש�עור
ב�ר�ח.מ�ים מ�ל�פ�נ�יו  ול�ה�ת�ח�נ�ן  י�ת�ב�ר�ך�  ה�ש�ם  ל�פ�נ�י  ש�יח�ת�ך�  ל�פ�ר�ש  ו�יום  יום   ב�כ�ל   ל�ה�ת�בוד�דות 
ז�כ�רונו ר�ב�נו  ות�ע�י�ן ה�יט�ב ב�ס�פ�ר�י  ו�ת�ל�מד  ל�ע.בוד�תו  ב�א9מ�ת.  אות�ך�   ו�ת�ח.נונ�ים ה�ר�ב�ה, ש�י�ק�ר�ב 
 ל�ב�ר�כ�ה, ע�ד ש�ת�ה�י�ה ב�ק�י ב�ה�ם ב�ע�ל פ�ה, ו�ת�ז�כר ה�יט�ב א�ת  כ�ל ה�ד�ב�ר�ים ש�ש�מ�ע�ת� מ�מ�נ�י ב�ב�ית�י,
 ו�ה�י�ה א�ם ש�מע� ב�י�ש�ן ת�ש�מ�ע ב�ח�ד�ש ש�ת�ז�כ�ה ל�ש�מע� מ�מ�נ�י עוד ד�ב�ר�ים  ר�ב�ים כ�א�ל�ה ו�כ�א�ל�ה
 ה�מ�ח�י�ין נ�פ�שות ר�בות. ו�אז טוב ל�ך� ב�עול�ם ה�ז�ה וב�עול�ם ה�ב�א. כ�י א�ין ל�ך� מ'ב�ח�ר ל�ע.סEק  ב�תור�ה
יו א�ימ�ת�י. כ�י י�מ�ינו כ�צ�ל  ות�פ�ל�ה כ�מו ע�ת�ה, כ�י (ש�ב�ת קנב) י�נ�קות�א כ�ל�יל�א כ�ו�ר�ד�א. ו�א�ם לא ע�כ�ש�
 עוב�ר. ו�ה�ז�מ�ן הול�ך� ו�הומ�ה. ו�לא י�ש�א�ר ל�ך� כ�י א�ם מ�ה ש�ת�ח.טף ע�ת�ה ב�כ�ל יום תור�ה ות�פ�ל�ה
 ומ�ע.ש�ים טוב�ים,  ו�חוץ מ�ז�ה ה�כל ה�ב�ל. ו�י�ת�ר מ�ז�ה א�ין ל�ה�א.ר�יך�. ו�יות�ר מ�מ�ה ש�כ�תוב כ�אן ש�מ�ע�ת�
 מ�מ�נ�י כ�ב�ר. ו�ג�ם כ�י כ�ב�ר  מ�באר ה�כל ב�ס�פ�ר�י ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה. ה.פך� ב�ה�ם ו�ה.פך� ב�ה�ם ומ�ה�ם
ים. ו�ת�ת�ח�יל ב�כ�ל פ�ע�ם מ�ח�ד�ש, ו�אל י�ה�יו ה�ד�ב�ר�ים  ב�ע�ינ�יך� ב�כ�ל יום כ�ח.ד�ש�  לא ת�זוע� ו�כו' ו�ה�ע�ק�ר ש�
 ת�פל ב�ד�ע�ת�ך� ח�ס ו�ש�לום מ�שום ד�ב�ר ש�ב�עול�ם,  ר�ק ב�כ�ל ש�ע�ה ו�ש�ע�ה ת�ה�י�ה ב�ע�ינ�יך� כ�ב�ר�י�ה

ח.ד�ש�ה מ�מ�ש. אז ת�צ�ל�יח� א�ת ד�ר�כ�ך� ו�אז ת�ש�כ�יל. 
  

י�ג�מור ה�ח�ת�ימ�ה י�ת�ב�ר�ך�  ומ�צ�פ�ה ל�ת�שוב�ת�ך� ו�ה�ש�ם  ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�מ�ז�ה�יר�ך� ל�טוב�ת�ך� ה�נ�צ�ח�ית    
ל�ח�י�ים טוב�ים  א.רוכ�ים ול�ש�לום: 

  
 נ�ת�ן ב�ן מור�נו ה�ר�ב נ�פ�ת�ל�י ה�יר�ץ נ�רו י�א�יר מ�ב�ר�ס�ל�ב 

  
 מכתב ו  

 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום ב' ח�י�י ש�ר�ה תקפ"ד ב�ר�ס�ל�ב. 
  

י�ח�י�ה.   ש�לום וב�ר�כ�ה ו�ח�י�ים ו�כ�ל טוב ל�כ�בוד ב�נ�י מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק ש�
  

  א�מ�רות�יך� ה�נ�ע�ימ�ים  ה�ג�יעו א�ל�י פ�ע.מ�י�ם, א�ח�ד ב�יום ש�מ�ח�ת תור�ה, ב�ע�ת ש�ה�י�ינו ש�מ�ח�ים ב�ש�מ�ח�ה
ו�נ�ת�ן ל�נו כ�ל�י ח�מ�ד�תו, ו�ק�ר�ב�נו י�ש�ר�א�ל, א.ש�ר ז�כ�ינו ל�ה�יות ע�ם ס�ג'ל�תו   ש�א�ין ל�ה  ק�ץ ש�מ�ח�ת 
 ל�ע.בוד�תו ו�כו' אז ב�תוך�  ש�מ�ח�ת�נו ה�ג�יע�נ�י מ�כ�ת�ב�ך�. ר�א�ית�י ו�א�ש�מ�ח. ש�ש אנכ�י ע�ל א�מ�רות�יך� ב�פ�ר�ט
י א.ש�ר תוד�ה ל�א�ל  ב�א�ג�ר�ת ה�ש�נ�י א.ש�ר ק�ב�ל�ת�י  ב�ש�בוע� ה�ע�ב�ר. א.ש�ר הוד�יע�נ�י א�ת א.ש�ר ק�ו�ת�ה נ�פ�ש�
י. ח.ז�ק ו�א9מ�ץ ב�כ�ל כחות�יך� ל�ה�ת�מ�יד ב�ל�מוד�ך� ה�יט�ב.  תור�ת ה' ת�מ�ימ�ה ב�י�ד�ך�. נ�א ב�נ�י  ח.ב�יב�י כ�נ�פ�ש�
 כ�י הוא ח�ל�ק�ך� ב�ח�י�ים. טוב ל�ג�ב�ר כ�י י�ש�א  על ב�נ�עור�יו (א�יכ�ה ג). ו�ג�ם ת�ת�אמ�ץ ב�יות�ר ל�ה�ת�פ�ל�ל
ו�ד�בור ש�ל ה�ת�פ�ל�ה. ש�ת�כ�ו�ן פ�רוש  ב�כ�ו�נ�ה ג�דול�ה. ש�ת�כ�נ�יס כ�ל מ�ח�ש�בות�יך� ל�תוך� כ�ל ד�בור  
 ה�מ�לות ב�כ�ל ה�ת�פ�ל�ה. ו�ת�א9חEז מ�ח.ש�ב�ת�ך� ת�מ�יד ל�ב�ל ת�שוט�ט מ�ח.ש�ב�ת�ך�  אנ�ה ו�אנ�ה כ�ד�ר�כ�ך�
 מ�כ�ב�ר. ע�ת�ה ב�נ�י כ�ל�ך� מ�ד�ר�ך� ז�ה. ה�ז�ה�ר ו�ה�ז�ה�ר ו�ת�ת�ג�ב�ר ו�ת�ת�ח�ז�ק ב�כ�ל מ�ינ�י כחות ו�ע�צות  ל�סור
 מ�ד�ר�ך� ז�ה. ר�ק ת�א9חEז מ�ח.ש�בת�ך� ב�י�ד�ך� ל�ב�ל�י ל�ח.שב שום ד�ב�ר חוץ כ�י ה�מ�ח.ש�ב�ה ב�י�ד ה�אד�ם
י�ה�יו ש�נ�י מ�ח.ש�בות ב�י�ח�ד ב�שום אפ�ן. כ�מ�באר כ�ל ז�ה ה�יט�ב ב�ס�פ�ר�י  ל�ה�טות�ה כ�ר�צונו. ו�א�י א�פ�ש�ר ש�
 ר�ב�נו  ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה כ�י ב�ע�ל מ�ח.ש�ב�ה הוא אח�ד ה�ד�ב�ר�ים ה�מ�ע�כ�ב�ין א�ת ה�ת�שוב�ה (ר�מ�ב�"ם

ה�ל�כות ת�שוב�ה פ�ר�ק  ד' ה.ל�כ�ה ה). 
  

  ו�י�ת�ר מ�מ�ה  ש�כ�תוב כ�אן ב�נ�י ה�ז�ה�ר ו�ה�ז�ה�ר מ�אד מ�אד ות�ע�י�ן ה�יט�ב ב�ס�פ�ר�י ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה
 ו�ת�מ�צ�א ע�צות  ו�ת�ח�בולות ל�ה�נ�צ�ל מ�ז�ה. ו�ה�ע�ק�ר הוא מ�ה ש�כ�ת�ב�ת�י ל�מ�ע�ל�ה, ש�ת�ד�ע ו�ת�א.מ�ין ב�מ�ה

ש�אמ�ר ר�ב�נו ז�כ�רונו  ל�ב�ר�כ�ה ש�ה�מ�ח.ש�ב�ה ב�י�ד ה�אד�ם ל�ה�טות�ה כ�ר�צונו ל�מ�קום ש�הוא רוצ�ה. 
  

ו�אמ�ר ש�א.פ�לו  א�ם ה�מ�ח.ש�ב�ה נוט�ה ח�ס ו�ח�ל�יל�ה ל�פ�ע�מ�ים מ�ן ה�צ�ד י�ש ב�י�ד ה�אד�ם ל�ת�פ�ס�ה   



יבו א�ל יב�ה  ל�מ�קומ�ה ה�ר�אוי. כ�מו סוס ה�נוט�ה מ�ן ה�ד�ר�ך� ש�י�כול�ין ל�ת�פ�סו ב�אפ�ס�ר ל�ה.ש�  ו�ל�ה.ש�
ים, וב�פ�ר�ט ב�ש�ע�ת ה�ת�פ�ל�ה  ה�ד�ר�ך� ה�י�ש�ר כ�מו כ�ן הוא  ה�מ�ח.ש�ב�ה מ�מ�ש כ�מ�באר ב�ס�פ�ר�יו ה�ק�דוש�
י�ש ל�אד�ם ל�פ�ע�מ�ים ב�מ�ח.ש�ב�תו, כ'ל�ם  ש�אז מ�ת�ג�ב�ר�ין מ�אד ב�ל�בול�י  מ�ח.ש�בות כ�י כ�ל ה�ב�ל�בול�ים ש�
 ב�א�ים א�ל ה�אד�ם ב�ש�ע�ת ה�ת�פ�ל�ה ד�י�ק�א  כ�מ�באר ב�ס�ימ�ן ל' ע�י�ן ש�ם. ע�ל כ�ן ב�ש�ע�ת ה�ת�פ�ל�ה

צ�ר�יכ�ין ל�ה�ת�ג�ב�ר יות�ר ו�יות�ר כ�נ�ג�ד ה�מ�ח.ש�בות ז�רות  ו�ה�ע�ק�ר ה�ה�ת�ג�ב�רות הוא ב�ש�ב ו�אל ת�ע.ש�ה. 
  

  ש�לא ת�ש�ג�יח�  ו�לא ת�ס�ת�כ�ל ע.ל�יה�ם כ�ל�ל ר�ק ת�ח.שב ד�בור�י ה�ת�פ�ל�ה ה�יוצ�א�ים מ�פ�יך� ו�אז מ�מ�יל�א
י�ס�ת�ל�קו. 

  
  ג�ם ת�ז�ר�ז  ע�צ�מ�ך� מ�אד ל�ב�חEר ל�ך� ש�ע�ה ב�כ�ל יום ל�פ�ר�ש ש�יח�ת�ך� ל�פ�נ�י קונ�ך� כ�א.ש�ר י�ד�ע�ת� כ�מ�ה
 ו�כ�מ�ה ה�ר�ב�ינו  ל�ד�ב�ר מ�ז�ה ב�ש�ם ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה. ו�ש�הוא ע�צ�ה כ�ל�ל�יות ל�כ�ל א�ח�ד ו�א�ח�ד

ל�ז�כות ל�ק�ד'ש�ת י�ש�ר�א�ל. 
  

ים ע�ינ�יך� ו�ל�ב�ך� ב�ס�פ�ר�י ר�ב�נו   ו�י�ת�ר מ�ז�ה  א�י א�פ�ש�ר ל�ה�א.ר�יך� ב�כ�ת�ב כ�י י�ק�צ�רו ה.מון י�ר�יעות, ר�ק ת�ש�
ז�כ�רונו  ל�ב�ר�כ�ה, ו�ת�מ�צ�א מ�ר�גוע� ל�נ�פ�ש�ך� א.ש�ר י�יט�ב ל�ך� ל�ע�ד ו�ל�נ�צ�ח: 

  
  ג�ם א.הוב�י  ב�נ�י, לא טוב ב�ע�ינ�י ש�כ�ת�ב�ת� ל�י ש�ק�ב�ע�ת� ל�ך� ש�נ�י ש�עור�ים ב�ל�מוד פוס�ק�ים ב�אר�ח
 ח�י�ים ה�ל�כות  ש�ב�ת וב�יור�ה ד�ע�ה ה�ל�כות מ�ל�יח�ה, ה.לא ה�י�ה ל�ך� ל�ה�ב�ין כ�י לא ח�פ�צ�ת�י ב�ד�ר�ך� כ�ז�ה
 ל�פ�ז�ר ד�ע�תו, ב�ע�נ�י�נ�ים  ר�חוק�ים כ�א�ל�ה, ו�כ�י מ�ה ע�נ�י�ן מ�ל�יח�ה ל�ה�ל�כות ש�ב�ת, ה.לא י�ד�ע�ת� כ�י ר�צונ�י
יחות ה�ר�"ן עו), ד�ה�י�נו ש�ת�ג�מר ה�אר�ח ח�י�ים ע�ד  ב�ס�ד�ר ה�ל�מוד הוא ל�ל�מד כ�ס�ד�ר  ד�י�ק�א (ע�י�ן ש�
 סופו, ו�אח�ר כ�ך� ת�ת�ח�יל ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�  ל�ל�מד ה�יור�ה ד�ע�ה מ�ה�ל�כות ש�ח�יט�ה מ�ראשו
 ל�סופו כ�ס�ד�ר ד�י�ק�א, ו�כ�ן ה�חEש�ן מ�ש�פ�ט ו�ה�א�ב�ן ה�ע�ז�ר, לא כ�מו  ש�נוה.ג�ין ב�נ�י ה�נ�עור�ים ל�ח.טף
 ב�כ�ל ז�מ�ן ה�ל�כ�ת�א מ�י'ח�ד�ת ל�פ�ע�מ�ים ה�ל�כות ב�ש�ר ב�ח�ל�ב ו�ל�פ�ע�מ�ים ה�ל�כות טוע�ן  ו�נ�ט�ע�ן ופ�ת�אם
 מ�ד�ל�ג�ין ל�ה�ל�כות נ�ד�ה ו�כ�יוצ�א ב�ז�ה ו�נ�ש�אר�ים ק�ר�ח� מ�כ�אן ו�ק�ר�ח� מ�כ�אן, ו�ז�ה ו�ז�ה לא ע�ל�ת�ה  ב�י�ד�ם.

ומ�אומ�ה לא י�ש�או ב�ע.מ�ל�ם. כ�י כ�א.ש�ר י�ג�ד�לו א�ינ�ם יוד�ע�ים שום ד�ין ו�ה.ל�כ�ה א.פ�לו ב�מ�קום א�ח�ד. 
  

ים ע�ינ�יך� ו�ל�ב�ך�   ע�ל כ�ן  ר�צונ�י ש�ת�ל�מ�ד ר�ק ה�ל�כות ש�ב�ת ו�ג�ם מ�ס�כ�ת ש�ב�ת כ�א.ש�ר כ�ת�ב�ת� ו�ת�ש�
 ל�ה�ב�ין ה�ד�ב�ר�ים  ה�יט�ב ו�לא תונ�ה א�ת ע�צ�מ�ך�. ו�ג�ם לא ת�ד�ק�ד�ק יות�ר מ�ד�אי ב�ח�נ�ם. כ�א.ש�ר כ�ב�ר
נות ד�ע�ת ח.ב�ר�ך� אל ת�פ�רש מ�מ�נו ב�ש�ב�יל ז�ה. ות�מ�ל�א ר�צונו  ד�ב�ר�נו ב�ז�ה. אך� א�ם א�י א�פ�ש�ר  ל�ש�
י�ל�מ�ד כ�ס�ד�ר כ�נ�"ל מ�ה טוב,  ל�ל�מד ג�ם ה�ל�כות מ�ל�יח�ה. א.ב�ל א�ם א�פ�ש�ר  ל�ך� ל�ד�ב�ר ע�ל ל�בו ש�

וב�ו�ד�אי י�ח.ז�יק טוב�ה ל�י ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� א�ם י�ק�י�ם  ד�ב�ר�י כ�א.ש�ר הור�את�יך� כ�נ�"ל. 
  

ג�ם ת�ת�אמ�ץ  מ�אד ל�ה�יות ב�ש�מ�ח�ה ת�מ�יד. ומ�ה מ�אד נ�ה9נ�ית�י מ�א.ש�ר כ�ת�ב�ת�י ל�י א.ש�ר את�ה   
י�ה�י�ה ב�א9מ�ת ת�מ�יד ש�ת�ה�י�ה אך� ש�מ�ח� ת�מ�יד. ות�ע�י�ן ב�ת�ח�ל�ת  ב�ש�מ�ח�ה תוד�ה  ל�א�ל, מ�י י�ת�ן ש�
 מ�כ�ת�ב�י ז�ה א.ש�ר ה.ע�ירות�יך� ע�ל  ע�נ�י�ן ש�מ�ח�ת תור�ה וב�כ�ו�נ�ה ה�ר�ב�ית�י ד�ב�ר�י ש�ם כ�ד�י ל�ז�כר ת�מ�יד
 ש�מ�ח�ת י�ש�ר�א�ל כ�י י�ש ל�נו ל�ש�מח� ב�ש�מ�ח�ה  ה�זאת ת�מ�יד. ב�ש�מ�ח�ה ש�א�ין ל�ה ק�ץ א.ש�ר ז�כ�ינו ל�ה�יות

מ�ז�ר�ע י�ש�ר�א�ל ול�ק�ב�ל תור�תו ומ�צ�וות�יו ה�ק�דוש�ים ו�כו'  ו�כו'. אש�ר�ינו מ�ה טוב ח�ל�ק�נו ו�כו'. 
  

י�ק'י�ם ב�נו   ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�מ�צ�פ�ה ומ�ח�כ�ה ומ�י�ח�ל ל�ר�אות ב�טוב�ת�ך� ו�ה�צ�ל�ח�ת�ך� ה�א.מ�ת�ית ו�ה�נ�צ�ח�ית ש�
ח.כ�ם ב�נ�י  ו�ש�מ�ח ל�ב�י ו�כו': 

  
 ה�ק�ט�ן נ�ת�ן ב�ן מור�נו ה�ר�ב נ�פ�ת�ל�י ה�יר�ץ נ�רו י�א�יר מ�ב�ר�ס�ל�ב: 

  
 מכתב ז  

 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום ב' ו�י�ש�ל�ח תקפ"ד ב�ר�ס�ל�ב: 
  

 ר�ב ש�לום ל�ב�נ�י מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק נ�רו י�א�יר: 
  

  מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י  ב�יום א�ת�מול ו�ה�י�ה ל�י ל�נ�ח�ת ג�דול, אך� ה�יט�ב ח�ר�ה ל�י ע�ל�יך� ב�נ�י י�ד�יד�י, ע�ל א.ש�ר
את�ה  מ�ר�ע�יש כ�ל כ�ך� ע�ל א.ש�ר א�ינ�י ר�ג�יל ל�כ�תב ל�ך� ב�כ�ל פ�ע�ם, כ�י ה.לא י�ד�ע�ת� ש�א�ינ�י א�יש פ�נוי. 



  
  ו�ט�ר�דות�י ר�ב�ים  מ�כ�מ�ה צ�ד�ד�ים וב�פ�ר�ט כ�ע�ת א.ש�ר תוד�ה ל�א�ל ה�ת�ח�ל�נו ל�ע.סEק ב�ה�ד�פוס ל�ג�מר
ו�כ�מ�ד'מ�ה ל�י ש�כ�ב�ר הוד�ע�ת�יך� מ�ז�ה ש�כ�ב�ר ש�ל�ח�ת�י א�ת ר�ב�י  ה�ת�פ�לות  ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, 
 מ�ענ�ד�יל ל�ק�ה�ל�ת  מ�ינ�ק�או�ויץ, ו�תוד�ה ל�א�ל ב�ש�בוע� ה�ע�ב�ר כ�ב�ר ב�א ב�ש�לום ו�ה�ב�יא ה�אות�יות ש�ה�יו
 ח.ס�ר�ים. וב�ין ה�יום וב�ין ל�מ�ח�ר  נ�ת�ח�יל ב�ש�לום ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם ל�ה�ד�פ�יס�ם. ו�את�ה תוכ�ל ל�ה�ב�ין

מ�ר�חוק ט�ר�ד�ת ד�ע�ת�י ב�ז�ה. ב�כ�מ�ה א>פ�נ�ים.  וב�פ�ר�ט מ�ח.מ�ת ח�ס�רון כ�יס. ו�ל�ה' ה�י�שוע�ה. 
  

  ה�ן ע�ל  כ�ל א�ל�ה ת�ד�ע ש�א�ין ב�ד�ע�ת�י ל�ש�לח� ל�ך� א�ג�ר�ת ב�כ�ל ש�ת�י ש�בועות כ�א.ש�ר כ�ת�ב�ת� ר�ק ב�כ�ל
 חEד�ש ו�חEד�ש  א�ר�א�ה ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ל�כ�תב ל�ך� א�ג�ר�ת. ו�א.נ�י מ�ז�ה�יר אות�ך� מ�אד ש�מ�ע�ת�ה
 ת�שוב מ�ד�ר�ך� ה�ז�ה ל�צ�פות  ב�כ�ל יום ל�ק�ב�ל א�ג�ר�ת מ�מ�נ�י ל�כ�לות ע�ינ�י�ם ב�ח�נ�ם ח�ס ו�ש�לום, כ�י ג�ם ז�ה
י ב�ע�ל ד�ב�ר ל�ב�ל�ב�ל ד�ע�ת�ך�  מ�ת�פ�ל�ת�ך� ומ�ל�מוד�ך�. ו�כ�ך� ד�ר�כ�י ב�נ�י ה�נ�עור�ים ש�ב�טול�ם מ�מ�ע�ט  מ�ע.ש�
 ע.בוד�ת�ם ע�ל י�ד�י ב�ל�בול�ים ו�כ�ל�יון ע�ינ�י�ם ש�ל  ע�ס�ק�י ח�נ�ם כ�א�ל�ה. ומ�ה ש�כ�ת�ב�ת� ש�א�ין ל�ך� ב�מ�ה
י�ה�יו  ח.ב�יב�ים ב�ע�ינ�יך� ול�ה�ח.יות נ�פ�ש�ך�. א.ב�ל  ל�ה�ח.יות כ�י א�ם ב�מ�כ�ת�ב�י, ה�א9מ�ת ש�ד�ב�ר�י ר�אוי�ים ש�
 ב�כ�ל א�ג�ר�ת ו�א�ג�ר�ת תוכ�ל ל�ה�ח.יות ע�צ�מ�ך� ז�מ�ן ר�ב ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם  י�ת�ב�ר�ך�. וב�פ�ר�ט ה.לא כ�ל ס�פ�ר�י
 ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ב�י�ד�ך� ה�מ�ל�א�ים אוצ�רות ג�דולות אוצ�ר�י אוצ�רות ש�ל  י�ר�את ש�מ�י�ם ו�ה�ת�ג�לות
ו�ים ל�כ�ל נ�פ�ש ג�דול ו�ק�ט�ן נ�ע�ר ו�ז�ק�ן ה.פך� ב�ה�ם ו�ה.פך�  ב�ה�ם ו�ס�יב  א9לקות ב�ד�ר�כ�ים נ�פ�ל�א�ים, ה�ש�
י תוד�ה ל�א�ל. ו�ג�ם תוד�ה ל�א�ל כ�ב�ר  וב�ל�ה ב�ה�ם ש�א�ין ל�ך� מ�ד�ה טוב�ה מ�ה�ם, ו�ג�ם י�ש ב�י�ד�ך� מ�ח�דוש�
י ש�לומ�נו. ע�ל כ�ן ח.ז�ק ו�א9מ�ץ ב�ש�מ�ח�ה ת�מ�יד. יחות י�ק�רות מ�פ�ז מ�פ�י ומ�פ�י אנ�ש�  י�ד�ע�ת� ו�ש�מ�ע�ת� כ�מ�ה ש�
 ה�ח.ז�ק  ב�מוס�ר אל ת�ר�ף. ו�ת�ת�מ�יד ב�ל�מוד�ך� ה�יט�ב ו�ת�ת�פ�ל�ל ב�כ�ו�נ�ה ו�ת�ר�ג�יל ע�צ�מ�ך� ב�ה�ת�בוד�דות

ב�כ�ל יום כ�א.ש�ר  הור�ית�יך�. ו�י�ת�ר מ�ז�ה א�י א�פ�ש�ר ל�ה�א.ר�יך� ע�ת�ה כ�י ט�ר�יד�נ�א טוב�א. 
  

 ו�ה�י�ה ז�ה ש�לום. ד�ב�ר�י אב�יך� ה�דור�ש ש�לומ�ך� ב�אה.ב�ה: 
  

 ה�ק�ט�ן נ�ת�ן ב�ן אב�י נ�פ�ת�ל�י ה�יר�ץ נ�רו י�א�יר. 
  

 מכתב ח  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום ו', ו�י�ג�ש, תקפ"ד ב�ר�ס�ל�ב. 

  
י מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק נ�רו י�א�יר.   י�ש�או ה�ר�ים ש�לום ל�כ�בוד א.הוב�י ב�נ�י י�ד�יד נ�פ�ש�

  
  מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י  ז�ה פ�ע.מ�י�ם ו�ש�ש אנכ�י ע�ל א�מ�ר�ת�ך� כ�מוצ�א ש�ל�ל ר�ב. ת�ע.לז�נ�ה כ�ל�יות�י ב�ד�ב�ר
 ש�פ�ת�יך�  מ�יש�ר�ים. ה�ח9י�ית�נ�י ב�ד�ב�ר�יך�. ב�מ�ה ש�כ�ת�ב�ת� ש�את�ה עוס�ק ב�תור�ה ות�פ�ל�ה וב�ס�פ�ר�י ר�ב�נו
י. ומ�י י�ת�ן ו�ה�י�ה ל�ב�ב�ך� ז�ה ל�י�ר�אה א�ת ה'  ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה  ו�א.ש�ר את�ה ב�ש�מ�ח�ה כ�י ל�ז�ה כ�ל�ת�ה נ�פ�ש�
 כ�ל י�מ�י ח�י�יך� ול�הוס�יף ב�כ�ל  יום וב�כ�ל ע�ת ק�ד'ש�ה ו�ט�ה>ר�ה ו�ה�ת�ח�ז�קות ב�ע.בוד�ת ה' ב�כ�ל פ�ע�ם יות�ר
 ו�יות�ר, כ�י חוץ מ�ז�ה ה�כל ה�ב�ל כ�י כ�צ�ל  י�מ�ינו ע�ל ה�אר�ץ, ו�ה�יום ק�צ�ר ו�ה�מ�ל�אכ�ה מ�ר'ב�ה ו�א�ם לא
יו א�ימ�ת�י ח.ז�ק ב�נ�י ו�א9מ�ץ ב�כ�ל כח.ך� ל�יל�ך� ב�ד�ר�ך�  ה�י�ש�ר ו�ה�א9מ�ת א.ש�ר הור�נו ר�ב�נו ה�ג�דול  ע�כ�ש�
 ו�ה�ק�דוש ז�כ�ר צ�ד�יק ו�ק�דוש ל�ב�ר�כ�ה כ�י הוא ח�י�יך� ו�אר�ך� י�מ�יך� ל�עול�מ�י  ע�ד ול�נ�צ�ח נ�צ�ח�ים. ו�י�ת�ר מ�ז�ה
 א�י א�פ�ש�ר ל�ה�א.ר�יך� ב�כ�ת�ב, פוק ע�י�ן ו�ת�ש�כ�ח ב�ס�פ�ר�י ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה כ�ל  א.ש�ר ת�ש�אל�ך�
 נ�פ�ש�ך� ע�צות ו�ה�נ�ה�גות וד�ר�כ�ים ב�ע.בוד�ת ה' ה.פך� ב�ה�ם ו�ה.פך� ב�ה�ם ומ�ה�ם לא ת�זוע� ש�א�ין ל�ך�  מ�ד�ה

טוב�ה מ�ה�ם. 
  

  ו�ד�ע ב�נ�י  ח.ב�יב�י ש�כ�ב�ר נ�ג�מ�רו תוד�ה ל�א�ל ח.מ�ש�ה פור�ימ�ס מ�ה�ת�פ�לות ו�ע�ת�ה אנו עוס�ק�ים ב�פור�ים
י�דוע� ש�אנו עוס�ק�ים ב�ה�ד�פוס ב�ל�י ו�כ'ל�ם ט�רוד�ים מ�אד ב�ה�ד�פ�ס�ה, כ�י  י�ג�מר ב�ע.ד�נו.  י ה'    ש�ש�
 פוע.ל�ים. ר�ק ר�ב�י מ�ענ�ד�יל  ו�ר�ב�י ח�י�ים נ�חום ו�ה�נ�ע�ר י�צ�ח�ק י�הוש'ע� ו�ג�ם ב�נ�י ה�ו�ת�יק מור�נו ה�ר�ב ש�כ�נ�א
 נ�רו י�א�יר מ�ס�י�ע� ה�ר�ב�ה ב�כ�ל פ�ע�ם  א.ב�ל לא ב�ק�ב�יעות, ע�ל כ�ן ה�מ�ל�אכ�ה נ�ע.ש�ית ל�אט ל�אט. ה�ש�ם
 י�ת�ב�ר�ך� י�ה�א ב�ע�ז�ר�נו ל�ג�מ�ר�ם ב�ש�ל�מות מ�ה�ר�ה  ג�ם י�ש מ�נ�יעות ה�ר�ב�ה מ�ח.מ�ת ח�ס�רון כ�יס כ�י�דוע� ל�ך�
י�ר�או ל�ש�לח� ל�י ב�ז�ר�יזות ת�כ�ף  מ�ז�ה. ע�ל כ�ן ת�ר�א�ה ל�ז�ר�ז מ�אד א�ת אנ�ש�י ש�לומ�נו  ש�ב�ק�ה�ל�ת�כ�ם ש�
 מ�ת�נ�ת י�ד�ם ה�טוב�ה ו�אל י�ע�כ�בו כ�ל�ל כ�י א�י א�פ�ש�ר ל�ע�כ�ב ה�ד�פוס  ח�ס ו�ש�לום א.פ�לו יום א�ח�ד
 כ�י�דוע� ל�ך�, ות�ק�ב�לו ב�אה.ב�ה ע�ל�ה א�ח�ד ל�ד'ג�מ�א מ�ה�ת�פ�לות, י�ר�או ע�ינ�יך� ו�י�ש�מ�ח  ל�ב�ך� ו�י�ת�ר מ�ז�ה

א�ין פ�נ�אי ל�ה�א.ר�יך�. 



  
 ד�ב�ר�י אב�יך� ה�מ�צ�פ�ה ל�ש�מע� ה�טוב מ�מ�ך� ת�מ�יד ו�ע�ק�ר הוא ה�טוב ה�א.מ�ת�י ו�ה�נ�צ�ח�י: 

  
 ה�ק�ט�ן נ�ת�ן ב�ן מור�נו ה�ר�ב נ�פ�ת�ל�י ה�יר�ץ נ�רו י�א�יר. 

  
 מכתב ט  

 ב�רוך� ה�ש�ם יום ה' פ�ר�ש�ת בא תקפ"ד: 
  

  מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י  א.הוב�י ב�נ�י ו�ה�י�ה ל�י ל�נ�ח�ת ג�דול ול�מ�ש�יב נ�פ�ש ש�ש אנכ�י ע�ל א�מ�ר�ת�ך� כ�מוצ�א
 ש�ל�ל ר�ב, אך�  לא ה�י�ה ל�י פ�נ�אי ל�ה.ש�יב�ך� ע�ד ה�נ�ה כ�י ת�כ�ף ב�יום א' פ�ר�ש�ת ו�א�ר�א נ�ס�ע�ת�י ל�ק�ה�ל�ת
 אומ�אן ע�ל ע�ר�ב ראש  חEד�ש ש�ב�ט ה�ע�ב�ר. ומ�ח.מ�ת ק�ל�קול ה�ד�ר�ך� לא ח�ז�ר�ת�י ל�ב�ית�י ע�ד יום א'
 ב�ש�בוע� ה�זאת ומ�צ�את�י ה�ד�פוס  ב�ט�ל�ה מ�מ�ל�אכ�ת�ה מ�ח.מ�ת ש�כ�ל�ה צ�ב�ע ה�ד�יו. וצ�ר�יכ�ין ש�מ�ן פ�ש�ת�ן
 ל�ק�נות ול�ב�ש�ל וב�ע�ת�ים ה�ל�לו א�ינו ב�נ�מ�צ�א  כ�ל�ל כ�י א�ם ב�יק�ר ג�דול ופה א�ינו מ�צוי כ�ל�ל. ג�ם כ�י
 א�פ�ס כ�ס�ף ו�ה'כ�ר�ח ר�ב�י מ�ענ�ד�יל ל�נ�סEע� ל�ב�יתו ו�ש�ם י�ק�נ�ה  ש�מ�ן ה�ק�דוש ו�א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם ב�ש�בוע�
 ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה נ�ח.זר ל�ה�ת�ח�יל ל�ג�מר ה�ד�פ�ס�ת ה�ת�פ�לות. ו�תוד�ה  ל�א�ל כ�ב�ר נ�ג�מ�ר ע�ד סוף
 ת�פ�ל�ה נ"ה. ב�רוך� ה�ש�ם א.ש�ר ע�ד כה ע.ז�ר�נו, כ�ן י�ה�י ה' ע�מ�נו ל�ג�מר ל�טוב�ה ה'  י�ג�מר ב�ע.ד�נו כ�י ר�בו

ה�מ�נ�יעות וב�פ�ר�ט מ�נ�יעות מ�ח.מ�ת מ�מון. 
  

  נ�א ל�ד�ב�ר  עוד ע�ם ר�ב�י מ�ענ�ד�יל ו�ר�ב�י י�ש�ע�י�ה ו�כו' ש�י�ש�ל�חו ע�ל כ�ל פ�נ�ים מ�ה ד�א�פ�ש�ר. כ�י כ�ל מ�ה
 ש�י�ש�ל�חו ל�י  י�ח�י�ה כ�מ�ה נ�פ�שות מ�י�ש�ר�א�ל כ�י י�ס�י�עו ה�ר�ב�ה ב�ז�כות ה�ר�ב�ים ל�דורות ו�ה�ז�ר�יז מ�ש'ב�ח כ�י
 ה�ש�ע�ה ד�חוק�ה ו�א�י  א�פ�ש�ר ל�ב�ט�ל ה�ד�פוס א.פ�לו יום א�ח�ד ל�מ�ע�ן ה�ש�ם ש�ת�ר�א�ה ל�ז�ר�ז�ם ב�כ�ל מ�ה

ד�א�פ�ש�ר. 
  

ו�ה�נ�ה ק�ר�ית�י  מ�כ�ת�ב�ך� ה�יט�ב ו�א.נ�י מ�ב�ין ד�ב�ר�יך� מ�ר�חוק ו�ה�נ�ה אנכ�י ה�רוא�ה כ�י עוב�ר�ים ע�ל�יך�   
 מ�ח�ש�בות ה�ב�ל ש�ל  ב�נ�י ה�נ�עור�ים א.ש�ר ד�ר�ך� ה�ב�ע�ל ד�ב�ר ל�ב�ל�ב�ל�ם ב�מ�ר�ה ש�חור�ה ו�ע�צ�בות ש�ל
ו�א ו�ה�ב�ל א.ש�ר ה�מ�ר�ה ש�חור�ה  מ�ז�יק ל�ה�ם יות�ר מ�ה�כל. א.ב�ל נ�פ�ל�את�י ע�ל�יך� ב�נ�י ח.ב�יב�י מ�ח�מ�ד  ש�
 ע�ינ�י ע�ל א.ש�ר את�ה מ�ס�ת�כ�ל ע�ל ז�ה, כ�י ר�אוי  ל�ך� ל�ה�ב�ין מ�ה�ד�ב�ר�ים א.ש�ר כ�ב�ר ש�מ�ע�ת� ב�ב�ית�י
 ומ�ס�פ�ר�י ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ש�א�ין ל�ך� ל�ה�ס�ת�כ�ל ע�ל שום  מ�ר�ה ש�חורות כ�א�ל�ה כ�ל�ל, כ�י ה�מ�ר�ה
 ש�חורות ו�ה�ע�צ�בות ו�ה�ח.ש�שות ו�ה�ב�ל�בול�ים כ�א�ל�ה מ�ז�יק�ים מ�אד מ�אד  ו�ה�ם מ�פ�ס�יד�ים ח�ס ו�ש�לום

יות�ר מ�כ�ל ה�פ�ג�מ�ים ש�ב�עול�ם. 
  

 ע�ל כ�ן א.הוב�י ב�נ�י ש�מ�ע ל�ד�ב�ר�י ש�ה�ם ד�ב�ר�י ר�ב�נו ה�ק�דוש ו�ה�נור�א ז�כ�ר צ�ד�יק ו�ק�דוש ל�ב�ר�כ�ה. 
  

ו�ח.ז�ק ו�ח.ז�ק  ו�ת�ת�ח�יל ב�כ�ל יום מ�ח�ד�ש. ו�אל ת�ס�ת�כ�ל ע�ל שום ב�ל�בול ומ�ר�ה ש�חור�ה כ�ל�ל. ו�אל   
ים ל�ב�ך�  ל�ב�ל�בול�ים כ�א�ל�ה כ�ל�ל. ר�ק ת�ח�ז�ק ע�צ�מ�ך� ל�ה�יות ב�ש�מ�ח�ה ת�מ�יד, ע�ל א.ש�ר ז�כ�ינו  ת�ש�
 ל�ה�יות מ�ז�ר�ע י�ש�ר�א�ל גוי  ק�דוש. ו�ל�ב�ל�י ל�ה�יות מ�ת�נ�ג�ד ח�ס ו�ש�לום ע�ל אור ה�אורות צ�ח ה�צ�ח�צ�חות
 ס�ב�א ד�ס�ב�ין הוא ר�ב�נו ה�ק�דוש  ו�ה�נור�א ז�כ�ר צ�ד�יק ו�ק�דוש ל�ב�ר�כ�ה נ�ח�ל נוב�ע� מ�קור ח�כ�מ�ה, אש�ר�ינו
 מ�ה טוב ח�ל�ק�נו ו�כו' ש�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�  ב�ר�ח.מ�יו ה�ס�יר מ�א�ת�נו מ�ס�ו�ה ה�ע�ו�רון ה�מ�ס�מ�א א�ת ה�ע�ינ�י�ם
 ומונ�ע� ה�ר�ב�ה א.נ�ש�ים מ�ל�ה�ס�ת�כ�ל ב�ס�פ�ר�י ר�ב�נו  ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ה�נור�א�ים. ו�ה�ם חול�ק�ים ומ�ת�נ�ג�ד�ים
יו ו�ע�ל ס�פ�ר�יו ה�ק�דוש�ים ו�ה�נור�א�ים מ�אד,  ב�רוך� ה' א.ש�ר ה�צ�יל�נו מ�ז�ה ו�ה�ב�ד�יל�נו מ�ן  ע�ל�יו ו�ע�ל א.נ�ש�

ה�תוע�ים ב�כ�מ�ה ו�כ�מ�ה ב�ח�ינות ב�ו�ד�אי ר�אוי ל�נו ל�ש�מח� ב�ז�ה כ�ל  י�מ�ינו ל�עול�ם. 
  

ב�ש�מ�ח�ה ע.צומ�ה  ש�א�ין ל�ה ק�ץ ו�א�ין שום מ�ר�ה ש�חור�ה ו�ע�צ�בות ש�תוכ�ל ל�ב�ל�ב�ל ח�ס ו�ש�לום   
 מ�ש�מ�ח�ה זאת  ל�עול�ם, כ�א.ש�ר ש�מ�ע�ת�י ו�ה�ב�נ�ת�י מ�פ�יו ה�ק�דוש ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ב�פ�רוש. כ�י ע�ק�ר
 ה�ה�ת�ח�ז�קות הוא ש�מ�ח�ה כ�מו  ש�כ�תוב (נ�ח�מ�י�ה ח) כ�י ח�ד�ו�ת ה' ה�יא מ�ע'ז�כ�ם, ו�י�ת�ר מ�ז�ה א�י א�פ�ש�ר
 ל�ה�א.ר�יך� ב�כ�ת�ב ות�ע�י�ן ב�ס�פ�ר�י ר�ב�נו  ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ו�ת�מ�צ�א ל�ר�וות צ�מ�אונ�ך� ל�ש�מ�ח� ב�נ�פ�ש�ך� ב�כ�ל

ע�ת ת�מ�יד א.ש�ר ז�ה ה�ע�ק�ר. 
  

י�כ�ה   ומ�ה ש�כ�ת�ב�ת�  ל�י מ�מ�נ�ה�ג�ך� ב�ל�מוד ס�פ�ר�י ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ו�לומ�ר אח�ר כ�ך� ה�ת�פ�ל�ה ה�ש�
 ל�אות�ה  ה�תור�ה. טוב ו�י�פ�ה ה�נ�ה�ג�ה ה�זאת, אך� נ�כ�ס�פ�ת�י ש�ת�ר�ג�יל ע�צ�מ�ך� ג�ם כ�ן ל�ד�ב�ר ד�בור�ים



 מ�ע�צ�מ�ך� ב�ל�שון  אש�כ�נ�ז ב�ינ�ך� ל�ב�ין קונ�ך�, ו�ת�ע.ש�ה ב�ע�צ�מ�ך� מ�ה�תורות ת�פ�לות ל�פ�ר�ש ש�יח�ת�ך� ל�פ�נ�י
 ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ע�ל כ�ל תור�ה  א�יז�ה ז�מ�ן, ו�אח�ר כ�ך� ע�ל י�ד�י תור�ה אח�ר�ת, ו�כ�ן י�נ�הג ת�מ�יד כ�א.ש�ר
 ה�ז�ה�יר�נו ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ב�כ�מ�ה  ה�ז�ה�רות, וב�ו�ד�אי כ�ב�ר ש�מ�ע�ת� מ�פ�י ה�ר�ב�ה ב�ז�ה ו�א�ין ל�ה�א.ר�יך�

יות�ר. 
  

  ו�ש�לום ו�ח�י�ים  ו�ש�מ�ח�ה ו�כ�ל טוב כ�נ�פ�ש�ך� ו�נ�פ�ש אב�יך� ה�מ�צ�פ�ה ומ�ח�כ�ה ומ�ק�ו�ה ומ�י�ח�ל ל�ת�שוע�ת�ך�
י�ק'י�ם ב�נו ח.כ�ם ב�נ�י ו�ש�מ�ח ל�ב�י:  ה�א.מ�ת�ית  ש�

  
 ה�ק�ט�ן נ�ת�ן ב�ן מור�נו ה�ר�ב נ�פ�ת�ל�י ה�יר�ץ נ�רו י�א�יר. 

  
 מכתב י  

 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום ב' ת�רומ�ה תקפ"ד. ב�ר�ס�ל�ב. 
  

י ה.לוא הוא ה�ו�ת�יק ה�מ'פ�ל�ג מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק נ�רו   י�ש�או ה�ר�ים  ש�לום ל�כ�בוד א.הוב�י ב�נ�י י�ד�יד נ�פ�ש�
י�א�יר. 

  
  כ�ב�ר כ�ת�ב�ת�י  ל�ך� ב�יום ו' י�ת�רו א.ש�ר כ�ב�ר ש�מ�ע�ת�י א�ת א.ש�ר ע�ב�ר ע�ל�יך�, ו�ש�ת�ר�א�ה ת�כ�ף ומ�י�ד
 ל�בוא ל�פה.  ול�ע�ת ע�ת�ה ב�ק�ש�ת�י מ�מ�ך� ב�נ�י מ�ח�מ�ד ע�ינ�י י�ד�יד נ�פ�ש�י ש�לא ת�ש�ים ל�ב�ך� ל�ז�ה כ�ל�ל,
 ו�ת�ע.ב�יר מ�ד�ע�ת�ך� כ�ל  ה�ד�אגות ו�ה�מ�ר�ה ש�חורות. ר�ק ת�ח�ז�ק נ�פ�ש�ך� ב�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, ק�ו�ה ל�ה' ו�יוש�יע�
 ל�ך�. כ�י א�ין ל�נו ע�ל מ�י ל�ה�ש�ע�ן  כ�י א�ם ע�ל ח.ס�ד�יו ה�מ�ר'ב�ים, וכ�ב�ר י�ד�ע�ת� ק�צ�ת ש�ה�עול�ם ה�ז�ה מ�ל�א
 י�סור�ים ו�כ�ל י�מ�יו כ�ע�ס ומ�כ�אובות. ו�א�ין  מ�קום ל�ב�רח� מ�מ�נו כ�י א�ם א�ל ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ו�א�ל ה�תור�ה

ה�מ�ש�מ�ח�ת ל�ב ומ�ש�יב�ת נ�פ�ש. ו�י�ת�ר מ�ז�ה א�י א�פ�ש�ר  ל�ה�א.ר�יך� ע�ל פ�נ�י ה�ש�ד�ה ו�ל�ה' ה�י�שוע�ה. 
  

  ו�ד�ע ב�נ�י  ש�תוד�ה ל�א�ל אנו עוס�ק�ים ב�ד�פוס. וב�רוך� ה�ש�ם א.ש�ר כ�ב�ר נ�ג�מ�רו ש�ש�ים וש�ת�י�ם ת�פ�לות
 ב�ע�ז�ר�תו  ה�ג�דול�ה. ה' י�ג�מר ב�ע.ד�נו ל�טוב�ה ש�נ�ז�כ�ה ל�ג�מר ה�כל כ�ר�צונו י�ת�ב�ר�ך�. ו�כ�ר�צון ר�ב�נו ה�ק�דוש

ז�כ�ר צ�ד�יק  ל�ב�ר�כ�ה. ו�י�ת�ר מ�ז�ה א�ין פ�נ�אי ל�ה�א.ר�יך�. 
  

 ה�נ�ה כה ד�ב�ר�י אב�יך� ה�מ�צ�פ�ה ל�ר�אות�ך� מ�ה�ר�ה. 
  

נ�אום ה�ק�ט�ן  נ�ת�ן ב�ן מור�נו ה�ר�ב נ�פ�ת�ל�י ה�יר�ץ נ�רו י�א�יר המכתב יא של הספר לא כתוב פה   
בדיסק 

  
 מכתב יא  

 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום ו' ע�ר�ב ש�ב�ת קד�ש פ�ר�ש�ת ו�י�ג�ש תקפ"ה. 
  

 ש�לום ר�ב ל�א.הוב�י ב�נ�י מ�ח�מ�ד ע�ינ�י ה�ר�ב�נ�י ה�ו�ת�יק ה�מ'פ�ל�ג מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק נ�רו י�א�יר. 
  

  מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י  ו�ה�י�ה ל�נו ל�נ�ח�ת ג�דול ול�ש�מ�ח�ת ל�ב�ב אך� ע.ד�י�ן א.נ�י מ�צ�פ�ה ל�ישוע�ה ש�י�ג�יע� ל�י
 א�ג�ר�ת מ�מ�ך�  ש�ה�כל ע�ל נ�כון ב�ש�ל�מות ב�ל�י שום י�סור�ים וד�אגות כ�ל�ל ו�ל�ה' ה�י�שוע�ה. ול�ע�ת ע�ת�ה
 א.נ�י מ�ז�ה�יר אות�ך�  ב�אז�ה�ר�ה ג�דול�ה ש�מ�ע�ת�ה אל ת�ח.שב ו�אל ת�ד�אג ב�ע�נ�י�ן ז�ה כ�ל�ל וכ�ל�ל לא. כ�י
 מ�ח.ש�בות וד�אגות כ�א�ל�ה  מ�ז�יק�ים מ�אד מ�אד ר�ח.מ�נ�א ל�צ�ל�ן, ר�ק ת�ש�ל�יך� ה�כל ע�ל ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�,
 ו�הוא י�ג�מר ב�ע�ד�ך� ה�כל ל�טוב�ה. ו�א.נ�י  ב�טוח� ב�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ש�כ�ב�ר ה�כל ע�ל נ�כון, ו�כ�ל ה�מ�ח.ש�בות
 ב�ע�נ�י�ן ז�ה ה�כל ר�ק מ�ר�ה ש�חורות ו�ח.ש�שות  ש�מ�ז�יק�ים מ�אד א.פ�לו ב�ש�אר ד�ב�ר�ים, מ�כ�ל ש�כ�ן ו�כ�ל
 ש�כ�ן ב�ע�נ�י�ן כ�ז�ה ש�ה�מ�ר�ה ש�חורות ו�ה�ד�אגות ו�ה�מ�ח.ש�בות  (ש�קור�ין א�יב�ער ט�ר�אכ�ט�ין) מ�ז�יק�ים
 ופוג�מ�ים מ�אד מ�אד ר�ח.מ�נ�א ל�צ�ל�ן, ו�א�יך� ש�הוא א�יך� ש�הוא ד�י�ה ל�צ�ר�ה  ב�ש�ע�ת�ה, א.ב�ל לא ל�ח.שב
 מ�ח.ש�בות ב�ז�ה ח�ס ו�ש�לום ל�פ�נ�יו ול�אח.ר�יו ח�ס ו�ש�לום כ�י ז�ה פוג�ם ה�ר�ב�ה יות�ר  מ�ה�ע�נ�י�ן ש�את�ה
ו�ז�ה ב�ר�צון, כ�י פ�ג�ם ה�מ�ח.ש�ב�ה ח�מור מ�אד מ�אד ו�חוש�ב ע�ל�יו ח�ס ו�ש�לום. כ�י ז�ה ב�אנ�ס   דוא�ג 

כ�מ�באר ב�כ�ל ה�ס�פ�ר�ים וב�פ�ר�ט ב�ס�פ�ר�י ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ב�כ�מ�ה מ�קומות. 
  

  וכ�ב�ר ד�ב�ר�ת�י  ע�מ�ך� ב�א�ג�ר�ת ה�קד�ם ש�תוד�ה ל�א�ל י�ש ל�ך� כ�מ�ה ע�נ�י�נ�ים ל�ב�לות ה�יום ב�ה�ם. ד�ה�י�נו



"י ו�ל�ע.סEק ב�ס�פ�ר�י ר�ב�נו ז�כ�רונו  ל�ל�מד פוס�ק  וג�מ�ר�א ומ�ע�ט מ�ק�ר�א ב�פ�ר�ט ח'מ�ש ע�ם פ�רוש ר�ש�
 ל�ב�ר�כ�ה. וז�מ�ן ל�ת�פ�ל�ה  ה�ק�בוע�ה ו�ל�א.מ�יר�ת ת�ה�ל�ים ו�ל�ת�פ�לות ות�ח�נות ש�ל�נו ול�ה�ת�בוד�דות ד�ה�י�נו
יחות�יו ו�ע�נ�י�נ�יו ל�פ�נ�י ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ב�כ�ל יום ו�יום, ו�ג�ם ז�מ�ן ע�ל  ש�יח�ה ב�ינו ל�ב�ין קונו ל�פ�ר�ש כ�ל  ש�
 כ�ת�יב�ת ה�ס�פ�ר ש�ב�י�דו. ו�ג�ם צ�ר�יכ�ין ז�מ�ן ע�ל  ע.בודות ח�יצונ�יות ד�ה�י�נו ש�נ�ה ו�א.כ�יל�ה וש�ת�י�ה ול�ד�ב�ר
 ע�ם ב�נ�י אד�ם ל�פ�ק�ח� ד�ע�תו, ו�ה�יום ק�צ�ר ו�ה�מ�ל�אכ�ה  מ�ר'ב�ה, ר�ק לא ע�ל�יך� ל�ג�מר א�ת ה�מ�ל�אכ�ה,
 א.ב�ל ג�ם א�ין את�ה ב�ן חור�ין ל�ה�ב�ט�ל מ�מ�נ�ה, מ�כ�ל ש�כ�ן ו�כ�ל ש�כ�ן  ל�ב�לות א�יז�ה ר�ג�ע ח�ס ו�ש�לום
 ע�ל מ�ח.ש�בות מ�ג'נות כ�א�ל�ה, ח�ל�יל�ה ל�ך� מ�ה�ם ו�כ�יוצ�א ב�ה�ם. ר�ק אד�ר�ב�א ח.ז�ק  ו�א9מ�ץ ל�ש�מ�ח� נ�פ�ש�ך�
 ב�כ�ל מ�ה ד�א�פ�ש�ר כ�א.ש�ר כ�ב�ר ה�ז�ה�ר�ת�יך� ה�ר�ב�ה ע�ל ז�ה, וב�ט�ח ב�ה' כ�י לא י�ע.זב אות�ך�,  ו�ר�ח.מ�י
 ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� מ�ג�יע�ים ע�ל�יך� ב�כ�ל ע�ת, כ�י ה' י�ת�ב�ר�ך� ג�דול מ�אד, ו�הוא מ�ל�א ר�ח.מ�ים ו�כ�ל ה�עול�ם

מ�ל�א  ר�ח.מ�ים ו�כו' כ�מו ש�כ�תוב ב�ס�ימ�ן נ"ב ב�ל�קוט�י ת�נ�י�נ�א ע�י�ן ש�ם. 
  

  ו�ה�נ�ה מ�ה  ש�ב�ק�ש�ת� מ�מ�נ�י ל�כ�תב ל�ך� עוד א�ג�ר�ת כ�א�ג�ר�ת ה�ר�אשון. ת�א.מ�ין ל�י ב�נ�י ח.ב�יב�י ש�ב�ע�צ�מ�י
 א�ינ�י זוכ�ר  ה�יט�ב כ�ל מ�ה ש�כ�תוב ש�ם ו�א�ין ב�י�ד�י ל�כ�תב ל�ך� כ�י א�ם א�ת א.ש�ר י�ז�מ�ין ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�
 ב�ד�ע�ת�י ב�ע�ת ה�כ�ת�יב�ה,  אך� כ�ל מ�ה ש�ח�ס�ר ל�ך� ה�כל כ�א.ש�ר ל�כל ת�מ�צ�א ב�ס�פ�ר�י ר�ב�נו ז�כ�רונו
ו�יח�ז�קו ל�ב�ב�ך� ו�יאמ�רו ל�ך�  יורוך�,  ין ש�ח�נ�נ�י  ה' א.ש�ר ב�י�ד�ך�, ה�ם  וב�ה�ח�דוש� וב�ה�ת�פ�לות   ל�ב�ר�כ�ה 
 ל�ש�מח� ת�מ�יד ב�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ו�ל�ב�טח� ב�ח.ס�ד�יו ה�ג�דול�ים  ש�א�ינ�ם נ�פ�ס�ק�ים ל�עול�ם. ו�סוף כ�ל סוף
יוד�ע�ים כ�ל�ל ה�נ�פ�ל�אות אנו   ו�א�ין  י�ת�ב�ר�ך� ג�דל מ�אד  כ�י ה�ש�ם  ו�ה�כ�ל�ל  ל�טוב�ה,   י�ת�ה�פ�ך� ה�כל 
י ה' ו�כו', כ�י  ה�ש�ם ין ב�עול�ם, ב�כ�ל יום וב�כ�ל ע�ת פ�ל�א�י פ�ל�אות מ�ה ר�בו מ�ע.ש� ין ש�נ�ע.ש�  ו�ה�ח�דוש�
 י�ת�ב�ר�ך� עוש�ה ח.ד�שות ב�כ�ל ע�ת ו�י�ש ע�נ�י�ן ש�מ�ת�ה�פ�ך� ה�כל ל�טוב�ה ו�א�ם א�ין את�ה י�כול ל�ה�ב�ין זאת
 ול�ה�ס�ת�כ�ל ע�ל ז�ה ע�ל כ�ל פ�נ�ים ת�א.מ�ין ב�ז�ה ח�ז�ק ו�ח.ז�ק. ומ�ע�ט את�ה יוד�ע�. ו�ה�ש�אר ת�א.מ�ין ב�א9מונ�ה
 ש�הוא ל�נו  ז�כות ו�ישוע�ה ר�ב�ה ל�נ�צ�ח מ�ה ש�ז�כ�ינו ל�ה�יות ב�ח�ל�קו ש�ל ר�ב�נו ה�נור�א ו�ה�נ�ש�ג�ב מ�אד
 מ�אד, א.ש�ר א�י א�פ�ש�ר  ל�ש�ע�ר ב�שום מח� ב�עול�ם, וב�רוך� א9לה�ינו ש�ה�ב�ד�יל�נו מ�ן ה�תוע�ים ה�חול�ק�ים
זאת נ�ח�מ�ת�ינו ב�ע�נ�י�ינו  זאת  ו�בוז.  ב�ג�א.ו�ה  ע�ת�ק  צ�ד�יק  כ�ז�ה, ה�דוב�ר�ים  ע�ל  נ�ק'ד�ת ה�א9מ�ת   ע�ל 
ה�ב�ט�יח�נו קד�ם וכ�ב�ר  ע�ל�יך�.  עוב�ר  א.ש�ר  ב�כ�ל   ע�צ�מ�ך�  ל�ש�מח�  ב�מ�ה  ל�ך�  י�ש  וב�ז�ה   ש�מ�ח�ת�נו. 
 ה�ס�ת�ל�קותו ש�הוא הול�ך� ל�פ�נ�ינו ו�א�ין ל�נו ל�ד�אג. אש�ר�ינו ש�ז�כ�ינו  ל�ש�מע� מ�פ�יו ה�ק�דוש ד�בור�ים

ה�א�ל�ה ב�ל�יל�ה ש�קד�ם ה�ס�ת�ל�קותו ה�נור�א, ו�י�ת�ר מ�ז�ה א�ין פ�נ�אי ל�ה�א.ר�יך� ע�ת�ה  יות�ר. 
  

ו�ה�ז�ה�ר ו�ה�ז�ה�ר  מ�ע�ת�ה ל�ש�מר א�ת א�ג�רות�י מ�אד כ�י ה�ם א.סור�ים ל�ז�ר�ים ה�מ�ה�פ�כ�ין ד�ב�ר�י א9מ�ת   
יך� ת�מ�יד ו�יח�ז�ק  ל�ל�יצ�נות ו�כו',  ע�ל כ�ן ת�ז�ה�ר ל�שומ�ר�ם מ�אד מ�ע�ת�ה, ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ש�מ�ח נ�פ�ש�
 ל�ב�ב�ך� ל�ע.סEק ב�תור�ה ות�פ�ל�ה  ב�כ�ל ה�יום ו�ת�ז�כ�ה ל�יל�ך� ב�ד�ר�ך� א.ש�ר הור�נו ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה
יום ו�ת�ת�ח�ז�ק ב�ה�ת�ח�ז�קות ח�ד�ש ב�כ�ל   וב�פ�ר�ט ל�ה�ת�ח�ז�ק ה�ר�ב�ה ב�ה�ת�בוד�דות  ש�ת�כ�ר�יח� ע�צ�מ�ך� 
 ל�ה�ת�ח�יל ב�כ�ל פ�ע�ם מ�ח�ד�ש ול�ד�ב�ר ע�ם ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�  כ�א.ש�ר י�ד�ב�ר א�יש אל ר�ע�הו ול�פ�ר�ש ש�יח�ת�ך�
 ל�פ�נ�יו ה�יט�ב, ו�לא ת�פל ב�ד�ע�ת�ך� מ�שום ד�ב�ר ש�ב�עול�ם, כ�י כ�ל מ�ה  ש�עוב�ר ע�ל�יך�, כ�א�ל�ה ו�כ�א�ל�ה
 ו�יות�ר מ�ז�ה ע�ב�ר ע�ל כ�ל ה�י�ר�א�ים ו�ה�כ�ש�ר�ים ש�נ�כ�נ�סו ב�ע.בוד�ת ה', ו�א�ם לא ה�יו  מ�ח�ז�ק�ים ע�צ�מ�ן ב�כ�ל
 ע�ת ה�יו ח�ס ו�ש�לום נ�ש�אר�ים ב�מ�קומ�ם ה�ר�אשון ח�ס ו�ש�לום, ו�כ�מ�באר כ�ל ז�ה ב�ל�קוט�י  ת�נ�י�נ�א
ים ל�ב�ך� ה�יט�ב ל�כ�ל ה�ד�ב�ר�ים ה�נ�א9מ�ר�ים ש�ם ו�ת�ס�ת�כ�ל ו�ת�ת�בונ�ן ה�יט�ב כ�ל ד�בור  ב�ס�ימ�ן נ"א נ"ב, ש�
א�לו יחות  ו�ש� מ�אד.  מ�אד  ה�נ�פ�ש  א�ת  ומ�ח�י�ין  ח�י�ים  א9לק�ים  ד�ב�ר�י  ה�ם  כ�י  ש�ם  ה�נ�א9מ�ר   ו�ד�בור 
 ש�ב�ס�ימ�נ�ים  ה�ק�דוש�ים נ�ק�ר�או ב�ין ק�צ�ת אנ�ש�י ש�לומ�נו א�ג�ר�ת כ�י ה�ם מ�ד�ב�ר�ין כ�מו א�ג�ר�ת ה�נ�כ�ת�ב
 ל�ח.ב�רו ו�ת�ל�מ�ידו, ו�א�ין  את�ה צ�ר�יך� א�ג�ר�ת טוב�ה יות�ר מ�ה�ם, ו�אף ע�ל פ�י כ�ן א�ר�א�ה ל�כ�תב ל�ך� ב�כ�ל
י�ז�מ�ין  ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ב�י�ד�י ו�כ�ל א.ש�ר י�ע.בר ת�ח�ת ש�ב�ט ה�ק'ל�מוס י�ה�י�ה קד�ש,  פ�ע�ם ד�ב�ר�י א9מ�ת מ�ה ש�
 כ�י כ�ל ד�ב�ר�י נוב�ע�ים ו�יוצ�א�ים מ�ר�ב�נו  ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה מ�ה�נ�ח�ל נוב�ע� ו�כו'. ו�ד�ע ב�נ�י ש�ע�ל כ�ל ד�ב�ר�י
 ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה נ�א9מ�ר (י�ש�ע�י�ה יב) וש�אב�ת�ם  מ�י�ם ב�ש�שון מ�מ�ע�י�נ�י ה�י�שוע�ה, כ�י ה�ם מ�ע�י�נ�י
 ה�י�שוע�ה מ�מ�ש כ�מו מ�ע�י�ן ש�א�ינו נ�פ�ס�ק ל�עול�ם, כ�ן ד�ב�ר�יו ח�י�ים  ו�ק�י�מ�ים ו�נ�ח9מ�ד�ים ו�נ�א9מ�נ�ים ל�ע�ד
ו�ישועות�יו א�ינ�ם כ�ל�ים ל�עול�ם, ו�ת�מ�יד תוכ�ל ל�ח�ז�ק  ע�צ�מ�ך� ב�ד�ב�ר�יו ו�ע�צות�יו   ול�עול�מ�י עול�מ�ים, 
 ה�נור�א�ים א�יך� ש�הוא, כ�י הוא ה�א�יר ב�נו ג�ד'ל�ת ה�בור�א י�ת�ב�ר�ך� ו�ח.ס�ד�יו ו�ר�ח.מ�יו ה�ג�דול�ים  ה�מ�ר'ב�ים
ו�נ�ש�מ�ח�ה בו  א.ש�ר ב�ה�ם עול�ם נוש�ע, כ�י בו י�ש�מ�ח ל�ב�נו מ�כ�ל ה�מ�קומות ש�א.נ�ח�נו ש�ם, נ�ג�יל�ה 
 וב�ישוע�תו ת�מ�יד. ד�ב�ר�י אב�יך� ה�מ'כ�ר�ח ל�ק�צ�ר ול�ס�י�ם מ�פ�נ�י כ�בוד ש�ם ק�ד�שו כ�י לא י�ס�פ�יקו אל�פ�י
ו�ל�ג�מר מ�ה ש�י�ש ל�ד�ב�ר ב�זאת ש�ה�ת�ח�ל�ת�י ל�כ�נס ב�ה כ�י י�ר�יעות ל�ב�א�ר  ו�ר�ב�י  ר�ב�בות   א.ל�פ�ים 
יך� ו�נ�פ�ש אב�יך� ה�דור�ש ש�לומ�ך� ומ�ת�פ�ל�ל  ל�ג�דול�תו א�ין ח�ק�ר ו�ד�י ב�ז�ה  כ�ע�ת ו�ה�י�ה ז�ה ש�לום כ�נ�פ�ש�

ב�ע.ד�ך� ומ�צ�פ�ה ל�ש�מוע� ה�טוב מ�מ�ך�. 



  
 ה�ק�ט�ן נ�ת�ן ב�ן מור�נו ה�ר�ב נ�פ�ת�ל�י ה�יר�ץ מ�ב�ר�ס�ל�ב. 

  
 מכתב יב  

 ב�רוך� ה�ש�ם יום א' מ�ס�ע�י כ"ג ת�מוז תקפ"ה ט�ש�עהר�ין: 
  

י ה�ר�ב�נ�י ה�ו�ת�יק ו�כו' מור�נו ה�ר�ב נ�פ�ת�ל�י נ�רו י�א�יר:   ש�לום ל�כ�בוד א.הוב�י י�ד�יד נ�פ�ש�
  

ב�ק�ה�ל�ת קד�ש פ�נ�ח�ס ה�ע�ב�ר  פ�ר�ש�ת  ד'  ב�יום  פ�טור�ין  ה�ג�ט  ק�ב�ל�ה  ה�ש�ם  ב�רוך�  טוב.   מ�ז�ל    
י�ח�י�ה מ�ה�ר�ה ז�ווגו ה�ה�גון  מ�עד�ו�וד�יו�וק�א, ו�יה�י  ר�צון ש�י�ה�י�ה ל�מ�ז�ל�א ט�ב�א. ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ז�מ�ין ל�ב�נ�י ש�
י�ז�כ�ה  ל�ה�יות א�יש כ�ש�ר ב�א9מ�ת כ�י ב�ז�ה ל�ב�ד ח�פ�צ�ת�י ו�ה�ש�ם ה�טוב י�ע.ש�ה:  לו מ�ן ה�ש�מ�י�ם ב�אפ�ן ש�
 ו�ש�לום ל�ב�נ�י י�ד�יד�י מ�ח�מ�ד ע�ינ�י ה�ו�ת�יק  ה�מ'פ�ל�ג מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק נ�רו י�א�יר. כ�ב�ר הוד�ע�ת�יך� ל�מ�ע�ל�ה
י  ה�כל, ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ה�י�ה ב�ע�ז�ר�ך� ו�י�צ�ל�יח.ך�  מ�ע�ת�ה ה�צ�ל�ח�ה ה�א.מ�ת�ית ו�ה�נ�צ�ח�ית ו�ד�ע ב�נ�י י�ד�יד נ�פ�ש�
 כ�י ה�י�ה ל�י י�ג�יעות ר�בות ו�כ�ל�יון ע�ינ�י�ם ו�י�סור�ים ר�ב�ים  ו�ח.ל'ק�ת ה�ע�צ�ה ה�ר�ב�ה ו�כו' קוד�ם ש�ב�א ל�יד�י
 ג�מ�ר ש�ת�ק�ב�ל ה�ג�ט פ�טור�ין ו�כ�מ�ה ד�מ�עות נ�ש�פ�כו ע�ל ז�ה כ�א.ש�ר  א.ס�פ�ר ל�ך� פ�נ�ים א�ל פ�נ�ים א�ם
י�ה�י�ה ה�ג�מ�ר מ�י�ד, ומ�ה מ�אד  ע�צ�מו ח�ס�ד�י ה'  י�ר�צ�ה ה' ו�לול�י ה' ע�ז�ר�ת�ה ל�י לא ה�י�ה ב�א�פ�ש�ר ש�
 ו�נ�פ�ל�אות�יו א.ש�ר ע�ש�ה ע�מ�י ב�י�מ�ים ה�א�ל�ה ע�ד ש�ב�א ל�יד�י ג�מ�ר ב�ש�לום כ�א.ש�ר אוד�יע� ל�ך� ק�צ�ת  א�ם
 י�ר�צ�ה ה'. ו�כ�ל ה�י�סור�ים ה�א�ל�ה ו�כ�ל ה�טר�ח ה�ז�ה לא ט�ר�ח�ת�י כ�י א�ם ב�ש�ב�יל�ך� כ�ד�י ל�ה�צ�יל�ך� מ�מ�ה
 ש�את�ה  צ�ר�יך� ל�ה�נ�צ�ל אול�י א�ז�כ�ה ל�ר�אות ב�ש�מ�ח�ת�ך� ש�מ�ח�ת עול�ם ש�ת�ז�כ�ה ל�יל�ך� ב�ד�ר�ך� ה�י�ש�ר
 א.ש�ר ק�ב�ל�נו מ�ר�ב�נו  ה�ק�דוש ז�כ�ר צ�ד�יק ו�ק�דוש ל�ב�ר�כ�ה. ע�ל כ�ן ח.ז�ק ב�נ�י ח.ז�ק ו�אל ת�ש�כ�ח�י כ�ל
 ג�מול�יו ש�ל ה' י�ת�ב�ר�ך� א.ש�ר ג�מ�ל  ע�מ�ך� ע�ד ה�נ�ה ו�ק�ש�ר ע�צ�מ�ך� ומ�ח�ש�בות�יך� ל�ב�ל ת�נ�יח� מ�ח.ש�ב�ת�ך�
 ל�שוט�ט ל�חוץ כ�א.ש�ר ה'ר�ג�ל�ת� ע�ד ה�נ�ה, כ�י  ה�ב�ח�יר�ה ב�י�ד�ך� ב�ז�ה וב�כ�ל ד�ב�ר כ�א.ש�ר ד�ב�ר�ת�י ע�מ�ך�
ים א�ל  ה�ר�ב�ה. יות�ר מ�ז�ה א�ין ל�ה�א.ר�יך� ע�ת�ה כ�י א.נ�י נ�חוץ ל�נ�סEע�  ל�ק�רומ�ינ�ט�ש'אק כ�נ�"ל ו�אל ת�ש�
 ל�ב�ך� מ�ה ש�את�ה צ�ר�יך� ל�ה�ח.ז�יר ה�ח.פ�צ�ים ה�נ�"ל כ�י ג�ם זו ל�טוב�ה. ו�א.נ�י  מ�ק�ו�ה ל�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�
 ש�ת�ק�ב�ל מ�ה�ר�ה ט�ל�ית מ�צ'י�צ�ת מ�ח�ד�ש ו�כח� וג�בור�ה ח.ד�ש�ה ל�ה�ת�ח�ז�ק מ�ח�ד�ש ב�ע.בוד�ת  ה' ו�ת�ש�כ�ח
 כ�ל ה�צ�רות ש�ע�ב�רו ע�ל�יך� כ�י לא י�טש ה' אות�ך� ל�מ�ע�ן ש�מו ש�ל ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה א.ש�ר נ�ק�ר�א

ע�ל�ינו. ד�ב�ר�י אב�יך� ה�מ�ח�כ�ה ל�ש�מח� ב�ישוע�ת�ך� ל�נ�צ�ח. 
  

 נ�ת�ן ה�נ�"ל: 
  

 מכתב יג  
 ב�רוך� ה�ש�ם אור ל�יום ו' ע�ר�ב ש�ב�ת קד�ש פ�ר�ש�ת ו�י�ג�ש תקפ"ו לפ"ק ב�ר�ס�ל�ב: 

  
 ש�לום ו�י�ש�ע ר�ב ל�יד�יד�י ו�כו'. 

  
  מ�ה אמ�ר  ל�ך� אח�י. מ�ע�ט את�ה יוד�ע� א.ש�ר ב�ל�ב�ב�י. יות�ר מ�ז�ה א�י א�פ�ש�ר ל�ב�א�ר ב�כ�ת�ב. א�ם ת�ר�צ�ה
 נ�ק'ד�ת  ה�א9מ�ת. א�ם ת�ב�ק�ש�נ�ה כ�כ�ס�ף ו�כ�מ�ט�מונ�ים ת�ח�פ�ש�נ�ה. ת�ב�ק�ש ה�א9מ�ת ב�ה�פ�ל�ט�ין ש�ל א9מ�ת.
י א9מ�ת. ע�ל י�ד�י ב�ע�ל א9מ�ת, אז ת�ב�ין י�ר�את ה' ו�ד�ע�ת א9לק�ים ת�מ�צ�א. וב�ו�ד�אי  ה�נ�ב�נ�ה ע�ל י�ד�י  אנ�ש�
 את�ה יוד�ע� ומ�ב�ין א�ת א.ש�ר  א.נ�י מ�ר�מ�ז ל�ך� כ�י ע�נ�י�ן ה�פ�ל�ט�ין ש�ל א9מ�ת מ�באר מ�ע�ט ב�סוף ה�ס�פור�י
יות, אך� ב�א9מ�ת א�ין את�ה יוד�ע�  כ�לום. ה�ק�יצ�ה אח�י מ�ש�נ�ת פ�ת�יות�ך� וז�כר א�ת בור�א.ך� ב�ימ�י  מ�ע.ש�
 ב�ח.רות�ך�, וז�כר אל ת�ש�כ�ח כ�ל מ�ה ש�ע�ב�ר ע�ל�יך�  ב�מ�ע�ט ה�י�מ�ים ה�א�ל�ה ש�את�ה רוד�ף ו�רוד�ף אח�ר
 ח�מ�ד�ת ה�ב�ל. א9ל�יל�י כ�ס�ף. ו�ז�ה ו�ז�ה לא ע�ל�ת�ה ב�י�ד�ך�. על  תור�ה פ�ר�ק�ת� ו�על ד�ר�ך� א�ר�ץ ע�מ�ס�ת� ע�ל�יך�
 יות�ר מ�ד�אי. ז�כר נ�א אח.ר�י מ�י את�ה רוד�ף אח.ר�י כ�ל�ב מ�ת אח.ר�י  פ�ר�עוש א�ח�ד. נ�א אח�י אל י�ה�י�ה
 ב�ל�ב�ך� ע�ל�י ע�ל א.ש�ר א.נ�י כות�ב ל�ך� מ�ע�ט ב�ד�ר�ך� ב�ז�יון כ�י ב�א9מ�ת כ�ל ז�ה מ�עצ�ם  אה.ב�ת�ך� כ�י�דוע� ל�ך�
 ו�יות�ר מ�ז�ה ת�ב�ין מ�ד�ב�ר�י ה�א�ג�ר�ת ש�כ�ת�ב�ת�י ל�אב�יך� נ�רו י�א�יר כ�י ג�ם א�ל�יך� נ�א�מ�רו ד�ב�ר�ים  ה�א�ל�ה.
 ל�מ�ע�ן ה�ש�ם ל�מ�ע�ן ה�ש�ם. ע�ל כ�ל פ�נ�ים ת�ק�ב�ע ל�ך� ע�ת�ים ל�תור�ה ו�ל�ל�מד ב�כ�ל יום ש�עור ש'ל�ח�ן
ים ה�ג�דול�ים או ה�ק�ט�נ�ים ע�ל כ�ל פ�נ�ים. ו�ל�ל�מד ב�כ�ל יום ש�עור ב�ס�פ�ר�י ר�ב�נו  ע�רוך�  ע�ם ה�פ�רוש�
 ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ו�לומ�ר  ת�ה�ל�ים ב�כ�ל יום חEק ו�לא י�ע.בר. ו�ג�ם ל�ה�יות ע�ל כ�ל פ�נ�ים פ�ע�ם אח�ת ב�כ�ל
 ש�נ�ה ב�אומ�אן א.ש�ר זאת ה�יא  ה�עול�ה ע�ל כ'ל�נ�ה, ו�א�ם א�פ�ש�ר ש�ת�ס�ב�ב ה�לוכ�ך� ד�ר�ך� פה מ�ה טוב.
 ו�יות�ר מ�ז�ה א�י א�פ�ש�ר ל�ה�א.ר�יך� ו�נ�א  ל�ה.ש�יב�נ�י מ�י�ד ע�ל ד�ב�ר�י ול�ב�א�ר ה�כל ב�א.ר�יכות ב�א�ר ה�יט�ב כ�ד�י



ל�נ�ח�ת. 
  

  ד�ב�ר�י אוה.בו  ב�א9מ�ת ל�נ�צ�ח נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב ג�ם ת�ד�ע ש�תוד�ה ל�א�ל צ�מ�ח ק�ר�ן י�שוע�ה ב�ע�נ�י�ן ב�ית
יון ל�טוב�ה ו�נ�פ�ל�אות�יו כ�ב�ר ה�ג�יע� א�ג�ר�ת מ�ו�יל�נ�א ש�ב�ק�רוב י�ת�נו ל�י ר�ש�  ה�ד�פוס, כ�י  ב�ח�ס�ד�י ה' 
 ו�י�פ�ת�חו ל�י א�ת ה�ד�פוס,  ו�נ�ז�כ�ה ל�ה�פ�יץ מ�ע�י�נות�יו חוצ�ה ל�מ�ע�ן י�ת�ג�ד�ל ו�י�ת�ק�ד�ש ש�מו ב�עול�ם אמ�ן כ�ן

י�ה�י ר�צון. ד�ב�ר�י י�ד�יד�ך� ה�מ�צ�פ�ה  ל�ישוע�ה ב�כ�ל ע�ת נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב 
  

 מכתב יד  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום ו', ע�ר�ב ש�ב�ת קד�ש פ�ר�ש�ת ר�א�ה תקפ"ו לפ"ק אומ�אן. 

  
 ש�לום ל�ב�נ�י י�ד�יד�י מ�ח�מ�ד ע�ינ�י ו�ל�ב�י ה�ר�ב�נ�י ה�ו�ת�יק מור�נו ה�ר�ב ש�כ�נ�א נ�רו י�א�יר: 

  
  ה�יט�ב ח�ר�ה  ל�י ע�ל�יך� ב�נ�י ח.ב�יב�י ע�ל א.ש�ר לא ש�מ�ת� ל�ב�ך� ל�כ�תב ל�י א�יז�ה ד�ב�ר�ים ל�ש�מ�ח� א�ת
י ב�פ�ר�ט  ב�ע�ת ה�זאת א.ש�ר את�ה יוד�ע� צ�ע.ר�י ע�ד ה�נ�פ�ש. נ�א ב�נ�י ח.ב�יב�י ה�ס�ת�כ�ל ו�ה�ס�ת�כ�ל  נ�פ�ש�
ים ל�ב�ך�  ה�יט�ב כ�ל מ�ה ש�עוב�ר ע�ל  ה�אד�ם ב�עול�ם ה�ז�ה כ�ל י�מ�יו ב�פ�ר�ט מ�ה ש�עוב�ר ע�ל�יך� ו�ע�ל�ינו. ש�
 ה�יט�ב ל�ה�ס�ת�כ�ל ע�ל כ�ל ה�ר�מ�ז�ים  ש�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� מ�ר�מ�ז ל�נו ב�כ�ל ע�ת ל�ה�ת�ק�ר�ב א�ל�יו ב�כ�ל מ�קום
 ש�הוא, כ�י א�ין שום ת�רוץ ב�עול�ם כ�י�דוע� ל�ך�.  ו�נ�כ�ס�פ�ת�י מ�אד ל�ט�י�ל ע�מ�ך� ב�א.ר�יכות אך� א�ין ה�ז�מ�ן

מ�ס�כ�ים כ�ל�ל. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך� ה�מ�צ�פ�ה ל�טוב�ת�ך� ו�ה�צ�ל�ח�ת�ך� ה�נ�צ�ח�י�ית ב�ז�ה וב�ב�א ומ�צ�פ�ה ל�ר�אות�ך� מ�ה�ר�ה: 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב.  ו�ש�לום ל�ב�נ�י י�ד�יד�י מ�ח�מ�ד ע�ינ�י ה�ר�ב�נ�י ה�ו�ת�יק ה�מ'פ�ל�ג מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק נ�רו י�א�יר. 
  

י ב�כ�ל ד�בור ו�ד�בור מ�מ�כ�ת�ב�ך� ה�נ�כ�ת�ב מ�ק�ירות ל�ב�ב�ך�. אך� צ�ע.ר�י   מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י  ו�ה�ח9י�ית� א�ת נ�פ�ש�
זוג�ת�ך� ה�יא ח.לוש�ה כ�ע�ת. ה'  ג�דול מ�אד  מ�מ�ה ש�ר�א�ית�י מ�כ�ת�ב�ך� ה�נ�ש�ל�ח ל�ר�ב�י נ�פ�ת�ל�י נ�רו י�א�יר ש�
 י�ס�ע.ד�ה מ�ה�ר�ה.  ול�ה�ש�יב ל�ך� ע�ל מ�כ�ת�ב�ך� א�ין ה�פ�נ�אי מ�ס�כ�ים ע�ת�ה כ�ל�ל. כ�י ר�ב�ים עומ�ד�ים ע�ל�י
י�ח�י�ה, ו�ג�ם  כ�ע�ת. ול�ע�ת ע�ת�ה ד�י ל�ך� ב�ד�ב�ר�י  ה�מ�ע�ט�ים ה�מ�ח.ז�יק�ים ה�ר�ב�ה ש�כ�ת�ב�ת�י ל�אח�יך� ה�ג�דול ש�
 א�ל�יך� ול�כ�ל אנ�ש�י ש�לומ�נו נ�א�מ�רו ד�ב�ר�ים  ה�א�ל�ה, ו�י�ת�ר מ�ז�ה כ�ב�ר ש�מ�ע�ת� מ�מ�נ�י ה�ר�ב�ה. ו�ק�וה ק�ו�ית�י
י�ת�ג�ל�ה  ל�כ�ם רב טוב ה�צ�פון ו�ט�מון ב�ל�ב�י מ�ה ש�ק�ב�ל�ת�י  ל�ה' ש�ת�ש�מ�עו עוד כ�ה�נ�ה ו�כ�ה�נ�ה. ע�ד ש�
 מ�מ�י ש�ק�ב�ל�ת�י א.ש�ר א�ין ע�רוך� א�ל�יו. ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ז�כ�נו ל�ל�כ�ת  ב�ד�ר�כ�יו ול�ב�לות י�מ�ינו ב�ס�פ�ר�יו
ים ה�כ�לול�ים מ�ה�כל. ד�ב�ר�י אב�יך� ה�ט�רוד מ�אד ע�ת�ה ומ�צ�פ�ה ל�ר�אות�ך�  ב�ש�מ�ח�ה. אך� ז�ה  ה�ק�דוש�
 ב�את�י ל�ה�ז�ה�יר�ך� ול�ז�ר�ז�ך� ל�מ�ע�ן ה�ש�ם ש�ת�ת�ג�ב�ר ל�ש�מ�ח� א�ת נ�פ�ש�ך� ב�כ�ל מ�ה ד�א�פ�ש�ר א�יך�  ש�הוא
ית ת�מ�יד. ו�ג�ם א.נ�י ש�מ�ח� ב�מ�ה ש�ל�מ�ד�ת� ע�ל כ�ל פ�נ�ים ד�ף ש'ל�ח�ן ע�רוך� ב�כ�ל יום.  ו�ה�ב�ח�יר�ה ח�פ�ש�
 ב�רוך�  ה�ש�ם ש�ז�כ�ית�י ל�ש�מע� זאת: ד�ב�ר�י אב�יך� ה�מ�ש�תוק�ק ל�אה.ב�ת כ'ל�כ�ם נ�ת�ן ה�נ�"ל: ו�ש�לום ר�ב
 ב�אה.ב�ה ו�ע�ז�ה ל�כ�ל  אנ�ש�י ש�לומ�נו כ�ק�ט�ן כ�ג�דול. י�ה�י�ה ה' ע�מ�כ�ם ו�ת�ת�ח�ילו מ�ע�ת�ה מ�ח�ד�ש ל�יל�ך�
י�ד�ב�ק ע�צ�מו ל�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ב�כ�ל מ�ה ו�כ�ל  א�ח�ד מ�מ�קום ש�הוא   ב�ד�ר�כ�י ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה. 
יוכ�ל. ו�י�ז�כ�ה ל�ק�ש�ר ע�צ�מו ת�מ�יד ל�ה�נ�ק'ד�ה ה�ש�י�ך�  ל�ל�בו ב�ע�ת ה�זאת ד�י�ק�א כ�א.ש�ר כ�ב�ר ה�ר�ב�ית�י  ש�
 ל�ד�ב�ר ע�מ�כ�ם ב�ז�ה. ה�שומ�ע� כ�ב�ר ש�מ�ע ו�א.ש�ר לא ש�מ�ע ש�יח�ה  זאת י�ש�ת�ד�ל ל�ש�מ�ע�ה מ�ח.ב�רו
ימו ל�ב�ב�כ�ם ה�יט�ב  ל�כ�ל ד�בור ו�ד�בור  ו�יק�ב�לו ז�ה מ�ז�ה ד�ין מ�ן ד�ין. כ�מ�באר ש�ם ב�אות�ה ה�תור�ה. ש�

ש�ב�ס�פ�ר�יו ו�א.ש�ר את�ם שומ�ע�ין מ�פ�י ת�מ�יד כ�י הוא ח�י�יכ�ם ו�כו': 
  

י�ח�י�ה. מוס�ר כ�ת�ב ז�ה י�ס�פ�ר ל�ך�   ד�ב�ר�י אוה�ב�כ�ם  ב�א9מ�ת ל�נ�צ�ח נ�ת�ן ה�נ�"ל: טו) ש�לום ל�א.הוב�י ב�נ�י ש�
 ה�כל.  ש�ר�צונ�י ש�ת�כ�תב ת�כ�ף א�ג�ר�ת ל�ר�ב�י נ�פ�ת�ל�י ו�כו'. ו�ע�ל אודות צ�ע.ק�ת�ך� ב�כ�ל א�ג�ר�ת ו�א�ג�ר�ת,
יב�ך� יב�ך� ע�ת�ה. אך� מ�אה.ב�ת�ך� לא י�כל�ת�י ל�ה�ת�אפ�ק ו�א.ש�  אמ�ר�ת�י אש�ים ל�פ�י  מ�ח�סום ל�ב�ל�י ל�ה.ש�
 מ�ע�ט. מ�ה ש�כ�ת�ב�ת� מ�ע מוט�ש�עט  ד�יך� ו�כו'. ת�ד�ע מ�ע מוט�ש�עט א�יט�ל�יכ�ען. מ�יך� ה�אט מ�ען שוין
 ז�עה�ר פ�יעל ג�ימוטש�עט [מ�צ�יק�ים ל�ך� ו�כו' ת�ד�ע  מ�צ�יק�ים ל�כ�ל א�ח�ד, ו�אות�י ג�ם כ�ן מ�אד ה�ר�ב�ה
י�י�ג�עו  ו�יע�מ�לו אותו ו�א�ם הוא י�ח�תר  ה�ט�ר�ידו] מ�ה ש�א�ינ�ך� י�כול ל�ש�ע�ר. ו�ה�אד�ם נ�ב�ר�א ב�ש�ב�יל ש�
 ו�י�ת�ג�ב�ר נ�ג�ד�ם. כ�י אד�ם ל�ע�מ�ל יול�ד. אש�ר�י מ�י ש�עומ�ל ומ�ת�י�ג�ע� ומ�צ�ט�ע�ר ל�ב�רח�  מ�ה�ר�ע�יונ�ים כ�י
 ה�י�ג�יע�ה ב�ע�צ�מ�ה י�ק�ר ב�ע�ינ�י ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� כ�ק�ר�ב�נות. כ�י ז�הו ב�ח�ינ�ת כ�י ע�ל�יך� הר�ג�נו כ�ל ה�יום

נ�ח�ש�ב�נו כ�צאן ט�ב�ח�ה. כ�מ�באר ב�ס�פ�ר�יו ה�ק�דוש�ים. 



  
  וכ�ב�ר י�ד�ע�ת�  ו�צ�ר�יך� את�ה ל�ח.זר ו�ל�ז�כר זאת ב�כ�ל יום וב�כ�ל ע�ת ש�ה�מ�ח.ש�ב�ה ב�י�ד ה�אד�ם ל�ה�טות�ה
י�ה�יו ש�ת�י מ�ח.ש�בות ב�פ�ע�ם אח�ת ו�כו'. ו�א�ם אף ע�ל פ�י כ�ן ב�כ�ל פ�ע�ם  כ�ר�צונו ו�כו'  ו�א�י א�פ�ש�ר ש�
יב�ה ל�ה.ש� ב�אפ�ס�ר  סוס  כ�מו  ל�ת�פ�ס�ה  צ�ר�יכ�ין  ו�כו'  ה�מ�ט'נ�פ�ים  ל�מ�קומות   ה�מ�ח.ש�ב�ה   בור�ח�ת 
 ל�מ�קומ�ה: וכ�ב�ר י�ד�ע�ת� ש�צ�ר�יכ�ין ל�ב�ל�י ל�ה�ס�ת�כ�ל  ל�א.חור�יו כ�ל�ל ו�י�ע.מד ה�ע�ר�ל ו�כו' (ע�י�ן ב�ל�קוט�י א'
 ס�ימ�ן ע"ב). ו�את�ה ת�ע.ש�ה א�ת ש�ל�ך� ב�מ�ש�א ומ�ת�ן או ב�ד�ב�ר�י  תור�ה ו�אל ת�ס�ת�כ�ל ל�א.חור�יך� כ�ל�ל.
 ו�ג�ם ל�ח�ז�ק א�ת ע�צ�מ�ך� מ�תוך� כ�ל ה�ב�ל�בול�ים ו�ה�ר�ע�יונ�ים ל�ש�מ�ח� א�ת ע�צ�מ�ך�  ש�אף ע�ל פ�י כ�ן א�ין
ים  (ל�קוט�י  את�ה מ�ת�נ�ג�ד ע�ל נ�ק'ד�ת ה�א9מ�ת ע�ל אור כ�ז�ה ו�כו'. ו�ג�ם מ�ה ש�מ�באר ב�ס�פ�ר�יו ה�ק�דוש�
 מוה.ר�"ן ח�ל�ק ב מח) ש�כ�נ�ג�ד ז�ה ת�ד�ע ש�א�יש כ�ז�ה כ�ל ת�נוע�ה ו�ה�ע�ת�ק�ה ש�מ�נ�ת�ק ע�צ�מו מ�ר�ע ל�טוב
י�נ�צ�חו  י�ק�ר א�צ�לו י�ת�ב�ר�ך� מ�אד. ו�ג�ם מ�ה ש�אמ�ר (ל�קוט�י מוה.ר�"ן רל"ג) ש�ל�פ�ע�מ�ים מ�נ�יח�ין ב�כ�ו�נ�ה ש�
 ה�ח�יות ז�ה  ע�ם ז�ה. ה�ח�יות ר�עות ע�ם ה�ח�יות ט�הורות ש�ה�ם ה�מ�ח.ש�בות טובות ו�ר�עות ו�כו'. ו�כו'. ו�עוד
 ה�ר�ב�ה כ�יוצ�א ב�ז�ה  ש�ז�כ�ינו ל�ק�ב�ל מ�מ�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ש�כ'ל�ם ה�ם ע�צות ו�ה�ת�ח�ז�קות מ�אד מ�אד.
ין ע�מו אל י�ס�ת�כ�ל ע�ל ז�ה  ה�כ�ל�ל ש�צ�ר�יכ�ין ל�ה�ת�ג�ב�ר ב�כ�ל  כחו ש�י�ה�י�ה ה�מ�ח.ש�ב�ה ב�י�דו. ומ�ה ש�עוש�
 כ�ל�ל. ו�ע�ל כ'ל�ם ת�ז�כר ו�ת�ד�ע ו�ת�א.מ�ין ב�גד�ל  כחו ש�ל ה�ז�ק�ן ד�ק�ד'ש�ה ש�אנו חוס�ים בו ל�נ�צ�ח, ו�ג�ם
 מ�ה ש�אמ�ר ש�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ג�דול מ�אד ו�א�ין יוד�ע�ים כ�ל�ל  ו�ה�כל מ�ת�ה�פ�ך� ל�טוב�ה ב�כחו ה�ג�דול
ים ב�כ�ל ע�ת. ח�ס�ד�י ה' כ�י לא ת�מ�נו ו�כו'  ח.ד�ש�ים ל�ב�ק�ר�ים ו�כו' יך� ח.ס�ד�ים נ�פ�ל�א�ים ח.ד�ש�  ש�מ�מ�ש�

וב�כ�ל ע�ת וב�כ�ל ר�ג�ע ח.ז�ק ו�י�א.מ�ץ ל�ב�ך� ו�ק�ו�ה א�ל ה': 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך� נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב טז  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום א' ו�י�ק�ר�א תקפ"ו לפ"ק: 

  
  אוה.ב�י ו�אח�י.  כ�ב�ר ה�ז�ה�ר�ת�י א�ת�כ�ם ו�א.נ�י מ�ז�ה�יר א�ת�כ�ם עוד ש�ת�ש�ימו ל�ב�כ�ם ה�יט�ב ל�כ�ל ה�ד�ב�ר�ים
 ה�עוב�ר�ים  ע�ל�ינו ו�ע�ל�י ב�פ�ר�ט�יות, ז�כ�רו ה�יט�ב ה�יט�ב א�ת כ�ל א.ש�ר ע�ב�ר ב�ע�נ�י�ן ה�ז�ה, ו�ה�י�ה כ�י י�ב�צ�ע
 ה' א�ת כ�ל מ�ע.ש�הו  ת�ר�או ו�ת�ב�ינו נ�פ�ל�אות ה' נ�פ�ל�אות ת�מ�ים ד�ע�ים, מ�ה אמ�ר מ�ה א.ד�ב�ר נוד�ה ל�ך�
 ונ�ס�פ�ר ת�ה�ל�ת�ך� ו�כו', ו�ע�ל  נ�ס�יך� ש�ב�כ�ל יום ע�מ�נו ו�ע�ל נ�פ�ל�אות�יך� ו�טובות�יך� ש�ב�כ�ל ע�ת ו�ר�ג�ע. א�ם
 י�ר�צ�ה ה�ש�ם כ�ש�אבוא ל�ב�ית�י א.ס�פ�ר  ל�כ�ם מ�ע�ט מ�ז�ע�יר, א.ב�ל לא ה�כל, כ�י א�י א�פ�ש�ר ל�ס�פ�ר ב�שום

אפ�ן כ�י א�ם ל�כ�ל ח�ד כ�פום מ�ה ד�מ�ש�ע�ר ב�ל�ב�ה. 
  

ח�ז�קו ו�א�מ�צו  ח�ז�קו ו�א�מ�צו ל�יל�ך� ב�ד�ר�כ�י ר�ב�נו ה�ג�דול ו�ה�נור�א ז�כ�ר צ�ד�יק ו�ק�דוש ל�ב�ר�כ�ה כ�א.ש�ר   
 הור�ית�י א�ת�כ�ם  כ�פ�י מ�ה ש�ש�מ�ע�ת�י מ�פ�יו ה�ק�דוש, וכ�כ�ל א.ש�ר ש�מ�ע�ת�י כ�ן ס�פ�ר�ת�י ל�כ�ם ב�א9מ�ת. ו�ה'
 ה�יוד�ע� ו�ע�ד כ�י אנכ�י ז�כ�ית�י  ל�ה�ב�ין כ�ו�נ�תו ה�נור�אה ו�ה�ת�מ�ימ�ה יות�ר מ�כ�ל ה�עול�ם, כ�א.ש�ר ה�ע�יד ע�ל�י
 ב�פ�רוש ב�פ�ה מ�ל�א כ�מ�ה פ�ע�מ�ים.  ו�ה�ע�ק�ר ש�ת�ת�ח�ז�קו ב�ה�ת�פ�לות ו�ש�יח�ה ב�ינו ל�ב�ין קונו, ו�ל�ב�ל�י
 ל�פל מ�שום ד�ב�ר ש�ב�עול�ם ר�ק ל�ה�ת�ח�ז�ק  ול�ה�ת�ח�ד�ש ב�כ�ל ע�ת ת�מ�יד ו�י�ת�ר מ�ז�ה א�ין פ�נ�אי ל�ה�א.ר�יך�.

  
ל�ש�מח� ה�מ�צ�פ�ה  ש�ב�ל�ב,  ה�טוב�ה  מ�נ�ק'ד�ה  ב�א9מ�ת  ה�מ�ד�ב�ר  ל�נ�צ�ח  ב�א9מ�ת  אוה�ב�כ�ם   ד�ב�ר�י    

ב�ישוע�ת�כ�ם ב�ז�ה  וב�ב�א ל�נ�צ�ח: 
  

 נ�ת�ן ה�נ�"ל 
  

 מכתב יז  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום ב' אח.ר�י ג' תקפ"ו ב�ר�ס�ל�ב. ל�ק�ה�ל�ת אד�עס. 

  
י ול�ב�ב�י ה.לוא הוא ה�ר�ב�נ�י ה�מ'פ�ל�ג מור�נו ה�ר�ב ש�מ�שון נ�רו י�א�יר. ש�לום ו�י�ש�ע   ל�יד�יד�י ו�ח.ב�יב�י  כ�נ�פ�ש�

ר�ב. 
  

  מ�כ�ת�בו ה�נ�ע�ים  ק�ב�ל�ת�י אור ל�אר�ב�ע�ה ע�ש�ר ב�נ�יס�ן ע�ם ה�י�י�ן ג�פ�ן ע�ל אר�ב�ע כוסות ש�ל ג�א'ל�ה,
 כוס י�שועות י�ש�א  מ�א�ת ה' ב�רב ב�ר�כות ב�כ�ל טוב ב�ז�ה וב�ב�א ל�נ�צ�ח. ה�ח9י�ית�נ�י ב�ד�ב�ר�יך� ה�נ�ע�ימ�ים
יב ל�ך� ד�ב�ר�י א9מ�ת כ�ר�צונ�ך� י�ק�צ�רו ה.מון י�ר�יעות, כ�י ה�י�ה  ה�מ�ג�ל�ים ת�שוק�ת ל�ב�ך� א�ל  ה�א9מ�ת, ול�ה�ש�



י�ש בו ל�כ�ל א�ח�ד  מ�ה�ה�כ�ר�ח ל�ה�ע�ת�יק כ�ל ס�פ�ר�י ר�ב�נו  ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה, וכ�ב�ר מ�באר ב�ה�ם מ�ה ש�
 ו�א�ח�ד ל�פ�י מ�ד�ר�ג�תו ל�פ�י מ�קומו ו�ש�ע�תו ב�ש�ב�תו  ב�ב�יתו וב�ל�כ�תו ב�ד�ר�ך�, א�ין כ�ל ד�ב�ר נ�ע�ל�ם מ�מ�ך�
ים ו�ה�נור�א�ים א�ם ת�ע�י�ן  ב�ה�ם ב�כ�ל ל�ב ב�א9מ�ת, ה.פך� ב�ה�ם  א.ש�ר לא ת�מ�צ�א�נו ב�ס�פ�ר�ים ה�ק�דוש�
 ו�ה.פך� ב�ה�ם ומ�ה�ם לא ת�זוע� ש�א�ין ל�ך� מ�ד�ה טוב�ה מ�ה�ם, ח.ז�ק ו�א9מ�ץ אח�י  ח.ב�יב�י ו�יד�יד�י וז�כר א�ת
 בור�א.ך� ב�כ�ל ע�ת א.פ�לו ב�ש�ע�ת ה�מ�ש�א ומ�ת�ן מ�כ�ל ש�כ�ן ב�ע�ת ה�פ�נ�אי, ל�מ�ע�ן ה�ש�ם  ל�ח.טף א�יז�ה
 ש�ע�ה ל�פ�ר�ש ש�יח�ת�ך� ל�פ�נ�יו י�ת�ב�ר�ך� כ�א.ש�ר ה�ז�ה�יר�נו ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה פ�ע�מ�ים א�ין מ�ס�פ�ר,  ח.ז�ק
י�ע.בר  ו�ח.ז�ק ב�ז�ה ב�ה�ת�ח�ז�קות ח�ד�ש ב�כ�ל יום ו�אל י�ב�ה.לוך� ר�ע�יונ�יך� מ�שום ד�ב�ר ש�ב�עול�ם, ו�א�יך� ש�
י�ה�י�ה י�ה�י�ה א�יך� ש�  ע�ל�יך�  ה�ן ב�ע�ס�ק�י ה�גוף ה�ן ב�ע�ס�ק�י ה�נ�פ�ש ה�ן ב�ע�ס�ק�י מ�מון ומ�ש�א ומ�ת�ן א�יך� ש�
 את�ה מ�קומ�ך� אל  ת�נ�ח, כ�י י�ש ד�בור�י א9מ�ת ל�ד�ב�ר ל�פ�נ�י ה�מ�קום ב�רוך� הוא ב�כ�ל יום ת�מ�יד א�יך�
 ש�עוב�ר ע�ל ה�אד�ם ב�ין ב�ע.ל�י�ה  ב�ין ב�י�ר�יד�ה ב�ין ב�ט�יבו ב�ין ב�ע�קו ח�ס ו�ש�לום, ו�א�ין שום ת�רוץ
 ב�עול�ם כ�ל�ל, כ�י א9מ�ת ה' ל�עול�ם, ה�י�נו ש�א9מ�ת ה'  הוא ל�עול�ם ת�מ�יד, ו�א�ין שום ד�ב�ר ש�ב�עול�ם
יוכ�ל ל�ה�ס�ת�יר ול�ה�ע�ל�ים ח�ס  ו�ש�לום ה�א9מ�ת ש�ל ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, כ�י  ה�עוב�ר ע�ל ה�אד�ם א�יך� ש�הוא ש�
 א9מ�ת הוא אור ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ב�ע�צ�מו, ו�ה�ד�בור ה�א9מ�ת מ�א�יר ב�כ�ל מ�ינ�י  חEש�ך� ו�א.פ�ל�ה ש�ב�עול�ם,
 ו�ת�מ�יד י�כול�ין ל�מ�צא פ�ת�ח�ים ל�שוב ל�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ע�ל י�ד�י ד�בור ה�א9מ�ת א�יך� ש�הוא,  כ�מ�באר כ�ל
 ז�ה ע�ל פ�סוק צה�ר ת�ע.ש�ה ל�ת�ב�ה, ב�ש�נ�י מ�קומות (ל�קוט�י מוה.ר�"ן ט' קיב) ע�י�ן ש�ם ה�יט�ב, ו�ה�ר�ג�ל
 ע�צ�מ�ך� ל�יל�ך� ע�ם ה�תור�ה ה�זאת ש�ת�מ�ש�יך� ע�צ�מ�ך� ר�ק א�ל ה�א9מ�ת ו�ת�ב�יט ת�מ�יד ע�ל ה�א9מ�ת ל�א.מ�תו
 ו�ת�ר�א�ה  ל�הוצ�יא ה�ד�בור מ�פ�יך� ב�א9מ�ת ת�מ�יד, ו�אז י�א�יר ל�ך� אור ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ב�כ�ל מ�קום א.ש�ר
 את�ה ש�ם ב�כ�ל ע�ת,  ו�ת�ר�א�ה ה�פ�ת�ח�ים ל�צ�את מ�חEש�ך� ל�אור ג�דול ו�תוכ�ל ל�ז�כר ב�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�
 ת�מ�יד, כ�י הוא י�ת�ב�ר�ך� נ�מ�צ�א ב�כ�ל  ע�ת וב�כ�ל מ�קום וב�כ�ל אד�ם ב�א�יז�ה מ�ד�ר�ג�א ש�הוא, ול�מ�ע�ן
 ה�ש�ם ש�לא י�ה�י�ה ד�ב�ר�ים ה�א�לו י�ש�נ�ים א�צ�ל�ך� ח�ס  ו�ש�לום, מ�ח.מ�ת ש�נ�ד�מ�ה ל�ך� ש�את�ה יוד�ע� אות�ם
 מ�כ�ב�ר, כ�י ב�א9מ�ת ע.ד�י�ן לא ה�ת�ח�ל�ת� ל�יד�ע ע�ד ה�יכ�ן ע�ד ה�יכ�ן  מ�ג�יע�ים ד�ב�ר�ים א�ל�ה, ו�ה�ע�ק�ר
ה�ם א�לו  ש�ד�ב�ר�ים   וב�פ�ר�ט  כ�ח.ד�ש�ים,  יום  ב�כ�ל  ב�ע�ינ�יך�  י�ה�י�ה  ו�ש� ב�א9מ�ת  ב�פ�ש�יטות   ל�ק�י�מ�ם 
ים ל�ב�ק�ר�ים ר�ב�ה א9מונ�ת�ך�, ול�ב�א�ר ים ל�ב�ק�ר�ים ב�כ�ל יום מ�ח�ד�ש ב�ב�ח�ינ�ת (א�יכ�ה ג) ח.ד�ש�  מ�ת�ח�ד�ש�
 ל�ך� ע�נ�י�ן ז�ה א�י א�פ�ש�ר ב�כ�ת�ב ע�ל פ�נ�י ה�ש�ד�ה, ו�ג�ם מ�פ�ה ל�אז�ן מ�ן ה�נ�מ�נ�ע כ�י א�ם כ�ט�פ�ה מ�ן ה�י�ם
 ה�ג�דול, ו�ה�נ�ה  ג�ם ע�ת�ה א.נ�י ט�רוד, אך� ת�שוק�ת�ך� ה�ג�דול�ה ו�ה�א.מ�ת�ית ה�כ�ר�יח�נ�י ל�כ�תב ל�ך� ד�ב�ר�י

א�ל�ה ה�מ'ע�ט�ים ה�מ�ח.ז�יק�ים  ה�ר�ב�ה, ו�ד�י ב�ז�ה כ�ע�ת. 
  

  ו�ה�ז�ה�ר ו�ה�ז�ה�ר  ל�ה�יות ב�ש�מ�ח�ה ת�מ�יד, ו�אל ת�נ�יח� ה�ע�צ�בות ל�תוך� ב�ית�ך� ב�שום אפ�ן, וכ�ב�ר י�ד�ע�ת�
נ�י גוי ו�כו' ו�כו', ו�ג�ם ע�ל  ה�ר�ב�ה  ד�ר�כ�ים ו�ע�צות ל�ה�ת�ח�ז�ק ב�ש�מ�ח�ה ת�מ�יד, ו�ה�ע�ק�ר ע�ל י�ד�י ש�לא ע�ש�
י פ�ר�ק�ים ו�את�ה ת�ב�ין  י�ד�י מ�ל�י ד�ש�טות�א  וב�ד�יחות�א, ו�א�ין ל�ה�א.ר�יך� ב�ז�ה ר�ק ב�את�י ל�ה�ז�כ�יר�ך� ר�אש�
 מ�ע�צ�מ�ך� כ�א.ש�ר ד�ב�ר�נו ב�ז�ה  כ�מ�ה פ�ע�מ�ים ו�כ�מ�באר ב�ס�פ�ר�יו ה�ק�דוש�ים כ�מ�ה פ�ע�מ�ים: ד�ב�ר�י אוה.בו

ב�א9מ�ת ל�נ�צ�ח ה�מ�צ�פ�ה ל�ר�אותו  ב�ש�מ�ח�ה מ�ה�ר�ה. 
  

  נ�ת�ן ב�ן  מור�נו ה�ר�ב נ�פ�ת�ל�י ה�יר�ץ נ�רו י�א�יר מ�ב�ר�ס�ל�ב. ו�ש�לום ר�ב ל�יד�יד�י ו�ח.ב�יב�י ה�ר�ב�נ�י, מור�נו ה�ר�ב
צ�ב�י  ה�יר�ש, נ�רו י�א�יר. 

  
  כ�ל ה�ד�ב�ר�ים  ה�א�ל�ה נ�א�מ�רו ג�ם א�ל�יו ול�כ�ל אנ�ש�י ש�לומ�נו, ו�א�ין צר�ך� ל�כ�פל ה�ד�ב�ר�ים ו�את�ה ש�לום
 ו�ת�ת�ע�נ�ג ע�ל  רב ש�לום כ�נ�פ�ש�ך� ו�נ�פ�ש אוה.ב�יך� ב�א9מ�ת ל�נ�צ�ח ה�מ�צ�פ�ה ל�ר�אות�ך� ע�ל ראש ה�ש�נ�ה

ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה  ב�אומ�אן בוא י�בוא ב�ר�נ�ה אז טוב לו ב�ז�ה וב�ב�א ל�נ�צ�ח. 
  

 נ�ת�ן ה�נ�"ל  ל�כ�ל ב�נ�י ב�ית�י ש�לום ו�י�ש�ע ר�ב: 
  

  א.הוב�י י�ד�יד�י,  ה�נ�ה ש�מ�ע�ת�י מ�פ�י י�ד�יד�נו ה�ו�ת�יק מור�נו ה�ר�ב ג�ר�שון ש�נ�מ�צ�א ב�י�ד י�ד�יד�י ה�ר�ב�נ�י מור�נו
 ה�ר�ב ב�ער  מ�ל�יפ�יו�ויץ כ�ת�ב�ים ב�כ�ת�יב�ת י�ד ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ב�כ�ן ת�ר�או ל�ק�ב�ל מ�א�תו ול�ש�ל�ח�ם
 ל�י�ד�י מ�י�ד, כ�י הוא יוד�ע�  ב�ע�צ�מו ש�כ�ל ה�כ�ת�ב�ים ה�א�לו ה�ם ש�ל�י ש�ק�ב�ל�ת�ים ב�ע�צ�מ�י מ�י�ד ר�ב�נו ז�כ�רונו
 ל�ב�ר�כ�ה כ�י א�ין מ�י ש�ק�ב�ל מ�מ�נו  כ�ת�יב�ת י�דו ה�ק�דוש�ה כ�י א�ם אנכ�י כ�י�דוע� ל�כל, ו�א.נ�י צ�ר�יך� אות�ם
 מ�אד ל�ע�נ�י�ן ס�פ�ר�י ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה, ו�י�ג�יע�  מ�ז�ה תוע�ל�ת ג�דול ב�כ�מ�ה ע�נ�י�נ�ים וז�כות ה�ר�ב�ים,
 ו�א�ל�יו א�ינ�ם נ�צ�ר�כ�ים כ�ל�ל, ע�ל כ�ן י�ר�א�ה ל�ש�ל�ח�ם ל�י מ�י�ד ו�א.נ�י  א�ת�ן לו ב�ע�ד ז�ה ש�אר�י ע�נ�י�נ�ים
 ה�נ�צ�ר�כ�ים לו. ד�ה�י�נו ת�פ�לות ש�נ�ד�פ�סו ות�פ�לות ש�לא נ�ד�פ�סו ע.ד�י�ן ר�ק ה�ם  ב�כ�ת�ב ו�עוד ד�ב�ר�ים
 כ�א�ל�ה, נ�א מ�אד ל�ב�ל י�ש�נ�ה אח.ר�י ד�ב�ר�י כ�י ב�א9מ�ת ה�ם ש�ל�י ו�א�ינ�י מוח.ל�ם לו ב�שום אפ�ן,  ו�א.פ�לו



 א�ם לא ק�ב�ל�ם מ�י�ד�י מ�מ�ש מ�מ�י ש�ק�ב�ל�ם ה�ם ש�ל�י, כ�י מ�י�ד�י ב�או ל�י�ד ה�ח.ב�ר�ים אנ�ש�י ש�לומ�נו
 ו�נ�ת�ג�ל�ג�לו  מ�א�ח�ד ל�ח.ב�רו ע�ד ש�ב�או ל�י�דו, וב�א9מ�ת לא נ�ת�ת�ים ל�שום אד�ם כ�י א�ם ל�ה�ע�ת�יק�ם
 ול�ה�ח.ז�יר�ם ל�י מ�י�ד, ו�ע�ת�ה  א�ינ�ם נ�צ�ר�כ�ים לו ר�ק א.נ�י צ�ר�יך� ל�ה�ם מ�כ�מ�ה ט�ע�מ�ים ע�ל כ�ן חוב�ה ע�ל�יו
י�ק�י�ם  ד�ב�ר�י וב�ז�ה י�ג�רם ז�כות ה�ר�ב�ים ל�דורות ו�י�ג�ד�ל ש�כ�רו מ�א�ש�ר  ל�ה�ח.ז�יר�ם ל�י מ�י�ד, ומ'ב�ט�ח�נ�י בו ש�
 י�ה�יו כ�בוש�ים ב�י�דו ב�א�סור ג�ז�ל�ה ח�ס ו�ש�לום  כ�נ�"ל, ו�א�ין ל�ה�א.ר�יך� יות�ר ל�א�יש כ�ש�ר ו�אוה�ב נ�א9מ�ן

כ�מותו, ד�ב�ר�י אוה.ב�ם ב�א9מ�ת. 
  

 נ�ת�ן ה�נ�"ל 
  

 מכתב יח  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום ג' ק�דוש�ים תקפ"ו. ב�ר�ס�ל�ב: 

  
י ה�ר�ב�נ�י ה�מ'פ�ל�ג מור�נו ה�ר�ב נ�פ�ת�ל�י נ�רו י�א�יר,   ח�י�ים וב�ר�כ�ה  ור�פואה ו�ש�לום ו�כ�ל טוב ל�יד�יד�י נ�פ�ש�
 יוס�יף ה'  ע�ל�יך� ש�נות ח�י�ים ו�ש�לום ו�י�ת�ה�פ�ך� ה�כל ל�טוב�ה ו�י�רום ק�ר�נו ל�מ�ע�ל�ה מ�ע.ל�ה ב�תור�ה

ילה  אמ�ן כ�ן י�ה�י�ה ר�צון:  וג�ד'ל�ה ע�ד כ�י י�בוא ש�
  

יב�ך� כ�י נ�פ�ל�את אה.ב�ת�ך� ל�י כ�י�דוע�   מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י  ב�זאת ה�ש�ע�ה ו�ח�ש�ת�י ו�לא ה�ת�מ�ה�מ�ה�ת�י ל�ה.ש�
 ל�ך�. ומ�ה  מ�אד הומ�ה ע�ל�י ל�ב�י צ�ר ל�י ע�ל�יך� אח�י ח.ב�יב�י, א.ה�ה אח�י ה�כ�ר�ע� ה�כ�ר�ע�ת�נ�י כ�י ע�ר�ב�ב�ת�
 ש�מ�ח�ת�י א.ש�ר ש�מ�ח�ת�י  כ�ע�ל כ�ל הון ב�ש�מ�ע�י מ�פ�י ה�ש�מוע�ה ש�כ�ב�ר ה�ת�ח�יל ל�שוב ל�א�ית�נו. ו�ע�ת�ה
ים ו�כו'. ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ר�פ�א.ך� מ�ה�ר�ה. ו�ע�ת�ה מ�ה ק�ו�ית�י  הוד�ע�ת�נ�י מ�כ�אוב�יך� ש�ח�ז�רו ו�נ�ת�עור�רו  מ�חוש�
י�שוב א�ל�יו ו�יר�ח.מ�הו  וכ�אב א�ת ב�ן י�ר�פ�א�הו ו�יר�צ�הו, ו�י�ש�ל�ח ע�ז�רו מ�קד�ש  ה' תוח�ל�ת�י א�ל�יו הוא ש�
 ומ�צ�יון י�ס�ע.ד�הו. ח�יש ק�ל מ�ה�ר�ה י�ש�יב�הו ל�א�ית�נו ב�ש�ל�מות  ו�י�ח.ל�ימ�הו ו�יח�י�הו ו�י�צ�ל�יחו ב�כ�ל א.ש�ר
 י�פ�נ�ה ב�עש�ר ו�כ�בוד ו�ח�י�ים ו�כ�ל טוב ב�אפ�ן ש�י�ז�כ�ה ל�ה�צ�ל�ח�ה א.מ�ת�ית  ו�ה�נ�צ�ח�ית ל�ע�ד ו�ל�נ�צ�ח, כ�י חוץ
 מ�ז�ה ה�כל ה�ב�ל ו�א�ין י�ת�רון ל�אד�ם ב�כ�ל ע.מ�לו כ�י א�ם כ�ש�נ�צ�מ�ח מ�ז�ה טוב�ה  ל�ה�צ�ל�ח�ה ה�נ�צ�ח�ית. נ�א
 אח�י ח.ב�יב�י ו�יד�יד�י ז�כר אל ת�ש�כ�ח א�ת כ�ל א.ש�ר ז�כ�ינו ל�ש�מע� ו�ל�ר�אות מ�פ�י ס�ב�א  ד�ס�ב�ין. כ�י י�ש
 ב�ה�ם ד�י ל�ה�ח.יות ע�צ�מ�ך� ב�כ�ל ע�ת ב�ין ב�ט�יבו ב�ין ב�ע�קו ח�ס ו�ש�לום ב�ין ב�ע.ל�י�ה ב�ין ב�יר�יד�ה ב�כ�ל
י�ה�י�ה, מ�ן ה�א�ר�ז א.ש�ר ב�ל�ב�נון ע�ד ה�א�זוב ה�יוצ�א ב�ק�יר ש�ה�ם ה�ק�ט�נ�ים  ע�ת וב�כ�ל ד�ר�ג�א י�ה�י�ה מ�י ש�
ים א�ם י�ש�ימו  ב�מ�ע.ל�ה  מ�אד מ�אד. כ'ל�ם כ�א�ח�ד י�כול�ים ל�ה�ח.יות א�ת ע�צ�מ�ם ע�ל י�ד�י ד�ב�ר�ים ה�ק�דוש�
 ל�ב�ם ו�ע�ינ�יה�ם ה�יט�ב  ה�יט�ב ב�ע�ין ה�א9מ�ת, ו�א�ם אמ�נ�ם ע�ת�ה כח.ך� ח�לוש ל�ע.סEק ב�תור�ה ות�פ�ל�ה,
ים א�יך� ל�ה�ח.יות א�ת ע�צ�מו ג�ם ב�ע�ת ה�זאת. ד�ה�י�נו ע�ל  ע�ם כ�ל ז�ה נ�מ�צ�א�ים ע�צות ב�ד�ב�ר�יו  ה�ק�דוש�
ים, ול�פ�ר�ש ש�יח�תו  י�ד�י ר�צון ו�כ�סופ�ין ו�ג�ע�גוע�ים ל�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�  ול�תור�תו כ�מ�באר ב�ס�פ�ר�יו ה�ק�דוש�
 ל�פ�נ�י ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� כ�ב�ן ל�פ�נ�י אב�יו. וב�פ�ר�ט מ�י ש�א�ינו  ב�ק�ו ה�ב�ר�יאה ש�ל�בו נ�ש�ב�ר ב�ק�ר�בו ו�ד�ר�כו
 ל�פ�ר�ש ש�יח�תו א.פ�לו ל�פ�נ�י ב�נ�י אד�ם ב�ל�ב נ�ש�ב�ר מ�כ�ל ש�כ�ן ו�כ�ל ש�כ�ן  ל�פ�נ�י ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� א.ש�ר
 הוא מ�ח�ץ ו�הוא י�ר�פ�א, ו�ת�ר�ג�יל ע�צ�מ�ך� ות�ח�ז�ק ע�צ�מ�ך� ב�כ�ל עז ל�ש�מ�ח� נ�פ�ש�ך� ב�כ�ל  מ�ה ד�א�פ�ש�ר. כ�י
כ�מ�באר חול�את  מ�ינ�י  ל�כ�ל  ג�דול�ה  ר�פואה  ה�יא  ו�ש�מ�ח�ה  ע�צ�בות.  י�ד�י  ע�ל  ב�א�ין   כ�ל ה�ח>ל�א�ים 
 ב�ל�קוט�י ת�נ�י�נ�א ס�ימ�ן כ"ד ע�י�ן ש�ם וב�ש�אר מ�קומות מ�עצ�ם מ�ע.ל�ת ה�ש�מ�ח�ה. ו�א�יך� כ�ל אד�ם י�כול
יע� ל�ך�. כ�י נ�י גוי ו�ה�ב�ד�יל�נו מ�ן ה�תוע�ים ו�כו'. ק�ו�ה א�ל ה' ו�יוש�  ל�ש�מ�ח� נ�פ�שו  ב�מ�ה ש�ז�כ�ה ש�לא ע�ש�
 ב�ו�ד�אי א�ינו נ�א9ב�ד ח�ס  ו�ש�לום כ�ל פ�ס�יע�ה ופ�ס�יע�ה ו�כ�ל ת�נוע�ה ות�נוע�ה ו�כ�ל פ�רוט�ה ופ�רוט�ה.
 ש�ט�ר�ח�ת� ב�גופ�ך� ומ�אד�ך� ב�ש�ב�יל  ל�ה�ת�ק�ר�ב ל�ה�צ�ד�יק ה�א9מ�ת ה�נור�א ו�ה�נ�ש�ג�ב כ�ז�ה ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה.
יר  ו�ה�כל נ�ז�כ�ר ל�ך� ל�טוב�ה. וז�כותו י�ג�ן ע�ל�יך�  ל�ה�צ�יל�ך� מ�כ�ל ר�ע ו�ל�ה.ש�יב�ך� ל�א�ית�נ�ך� ב�ש�ל�מות ול�ה�יש�
 ל�ב�ך� א�ל�יו ב�א9מ�ת ול�ה�צ�ל�יח.ך� ב�כ�ל א.ש�ר ת�פ�נ�ה  ל�ה�יט�יב�ך� ב�אח.ר�ית�ך�. י�ש�ג�א אח.ר�ית�ך� מ�ר�אש�ית�ך�.

ד�ב�ר�י אוה�ב�ך� ב�א9מ�ת ל�נ�צ�ח ה�מ�צ�פ�ה ל�ישוע�ת�ך� מ�ה�ר�ה: 
  

  נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב.  ג�ם א.נ�י פור�ס ב�ש�לום כ'ל�כ�ם ב�אה.ב�ה ר�ב�ה. ל�מ�ע�ן ה�ש�ם ש�ת�ת�ח�ז�קו ל�ש�מח� ב�ח�ג
 ה�ק�דוש  ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה ל�ק�י�ם ב�ש�ל�מות ו�ש�מ�ח�ת� ב�ח�ג�ך�. וכ�ב�ר י�דוע� ל�כ�ם ש�תוד�ה ל�א�ל י�ש ל�נו
 ב�מ�ה ל�ש�מח�. ו�כ�ך�  ה�יא ה�א9מ�ת ב�א9מ�ת. ו�ה�ז�ה.רו ל�ה�ת�ק�ב�ץ י�ח�ד ב�אה.ב�ה ו�אח�ו�ה ו�ש�לום ו�ר�עות ב�ל�י
 שום ק�פ�יד�א ב�ין א�ח�ד ל�ח.ב�רו  כ�י מ�אד ה�ז�ה�יר�נו ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ב�כ�מ�ה ה�ז�ה�רות ע�ל אה.ב�ת

ה�ח.ב�ר�ים ומ�גד�ל ה�נ�ח�יצ�ה א�י א�פ�ש�ר  ל�ה�א.ר�יך� ד�ב�ר�י אוה�ב�כ�ם ב�א9מ�ת ל�ע�ד ול�נ�צ�ח. 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 



  
 מכתב יט  

 ב�רוך� ה�ש�ם יום ב' ו�י�ש�ב תקפ"ז ב�ר�ס�ל�ב: 
  

י ה�ר�ב�נ�י ה�ו�ת�יק ה�מ�ה'ל�ל. י�ר�א ה' מ�ר�ב�ים מור�נו   י�ש�או ה�ר�ים  ש�לום ל�כ�בוד א.הוב�י אח�י ו�ר�ע�י כ�נ�פ�ש�
ה�ר�ב נ�פ�ת�ל�י  נ�רו י�א�יר ל�נ�צ�ח: 

  
ומ'ב�ט�ח�נ�י ין.  טול�ט�ש� קד�ש  מ�ק�ה�ל�ת  ש�י�ח�י�ה  י�צ�ח�ק  ה�ר�ב  מור�נו  מ�ב�נ�י ה�מ'פ�ל�א  א�ג�ר�ת   י�ק�ב�ל    
י�ק�י�ם  מ�ש�אל�תו ל�ה�ז�כ�ירו ל�טוב�ה ע�ל צ�יון ה�ק�דוש אותו ו�א�ת א�ש�תו ת�ח�י�ה ש�צ�ר�יכ�ה  ב�אה.ב�תו ש�
 ע�ת�ה ל�ר�ח.מ�ים ר�ב�ים ש�ת�ל�ד  ב�מוע.ד�ה וב�ז�מ�נ�ה ב�נ�ק�ל ב�ל�י שום ק�שוי הול�ד�ה כ�ל�ל ל�אר�ך� י�מ�ים
 ו�ש�נ�ים טוב�ים אמ�ן כ�ן י�ה�י ר�צון. ו�הול�ד�ה  ב�נ�ק�ל ה�יא ב�ח�ינ�ת ח.נ'כ�ה ש�ה�ם י�מ�י הוד�אה ב�ח�ינ�ת
 ש�ע.שוע� עול�ם ה�ב�א ב�ח�ינ�ת ה.ל�כות. ש�ע�ל י�ד�י ז�ה ב�א  הול�ד�ה ב�נ�ק�ל ו�כו' כ�מ�באר ב�תור�ה י�מ�י ח.נ'כ�ה
 כ�י�דוע� ל�כ�ם. ו�ה�נ�ה א.נ�ח�נו מ�ח'י�ב�ים ל�יל�ך� ע�ם ה�תור�ה ה�זאת  ת�מ�יד ל�הודות ול�ה�ל�ל ל�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�
 ת�מ�יד ע�ל גד�ל ה�ח�ס�ד א.ש�ר ע�ש�ה ע�מ�נו ב�כ�ל�ל וב�פ�ר�ט ע�ל ש�ז�כ�ינו  ל�ה�יות ב�ח�ל�קו ש�ל א.דונ�נו
יום ב�ז�ה ו�כו'. ו�א�ם נ�ר�ג�יל ע�צ�מ�נו ב�כ�ל    מור�נו ו�ר�ב�נו אור ה�ח�ד�ש ה�ק�דוש ו�ה�נור�א ו�ה�נ�ש�ג�ב ו�כו' 
 ל�ה�ע.מ�יק מ�ח.ש�ב�ת�נו ב�א9מ�ת ב�עצ�ם ה�ח�ס�ד ו�ה�י�שוע�ה ה�נ�פ�ל�אה ו�ה�נור�אה ה�זאת א.ש�ר ה�פ�ל�יא ה�ש�ם
 י�ת�ב�ר�ך� ע�מ�נו ו�ע�ם ז�ר�ע�נו ו�ע�ם כ�ל י�ש�ר�א�ל ל�דורות עול�ם. ול�הודות ול�ה�ל�ל ל�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ב�כ�ל יום
 ע�ל ז�ה. ע�ל  י�ד�י ז�ה נוכ�ל ל�ה�ר�ח�יב ל�ב�נו ל�פ�תח� פ�ינו ל�פ�ר�ש ל�פ�נ�יו י�ת�ב�ר�ך� כ�ל א.ש�ר ע�ם ל�ב�ב�נו כ�ב�ן
 ה�מ�ת�ח�ט�א ל�פ�נ�י אב�יו  מ�מ�ש. כ�י אנו רוא�ים ב�ע�ינ�ינו ב�כ�ל ע�ת ש�אנו ב�נ�ים ל�ה' א9לק�ינו מ�מ�ש, כ�י
 הוא גומ�ל ע�מ�נו ח.ס�ד�ים ת�מ�יד ב�כ�ל  יום וב�כ�ל ע�ת וב�כ�ל ש�ע�ה, כ�ר�ח�ם אב ע�ל ב�נ�ים ו�כו'. ו�ה�נ�ה י�ש
 ל�י ב�ע�נ�י�ן ז�ה ש�יחות א.ר'כות ל�ח�ז�ק ול�ז�ר�ז ל�יל�ך�  ע�ם ה�תור�ה ה�זאת ל�ה�ת�ק�ר�ב ל�ה' י�ת�ב�ר�ך� ב�כ�ל ע�ת
 ע�ל י�ד�י ב�ח�ינ�ת תוד�ה ו�הוד�אה ש�הוא ב�ח�ינ�ת ח.נ'כ�ה  ב�ח�ינ�ת ה.ל�כות ש�ע�ל י�ד�י ז�ה מ�א�יר ה�א9מ�ת
 ב�ר�בוע� ה�ד�בור ה�י�נו ש�לש�ה ק�ו�י א9מ�ת ב�אר�ב�ע�ה ח�ל�ק�י ה�ד�בור ו�כו'  ו�כו'. ו�ע�ל י�ד�י ז�ה זוכ�ין ל�ה�מ�ש�יך�
 ה�ש�מ�ח�ה ש�ל ש�ב�ת ו�כו', ו�ע�ל י�ד�י ז�ה נ�ת�ג�ל�ה אח�דות ה�פ�שוט מ�תוך� פ�ע'לות  מ�ש�ת�נות ש�ז�ה י�ק�ר
 מ�אד ב�ע�ינ�י ה' י�ת�ב�ר�ך� ב�ח�ינ�ת את�ה א�ח�ד ו�ש�מ�ך� א�ח�ד ומ�י כ�ע�מ�ך� י�ש�ר�א�ל גוי א�ח�ד ב�אר�ץ  ו�כו' ו�כו'.

יר�ה כ�י�ם ו�כו'.  אש�ר�י אז�נ�ינו ש�ז�כ�ינו ל�ש�מע� נור�אות כ�א�ל�ה, א�לו פ�ינו מ�ל�א ש�
  

  ו�א�ם ה�י�ינו  רוצ�ים ל�ה�ב�יא תוד�ה ע�ל זאת ה�תור�ה ש�ל תוד�ה ב�ע�צ�מ�ה לא י�ס�פ�יקו כ�ל י�מ�ינו ל�הודות
 ול�ה�ל�ל  ול�ש�ב�ח� ול�פ�א�ר ול�רומ�ם ל�ה�ד�ר ול�נ�צ�ח� ל�ב�ר�ך� ול�ע�ל�ה ול�ק�ל�ס ל�מ�י ש�ע�ש�ה ל�א.בות�ינו ו�ל�נו
 ול�כ�ל י�ש�ר�א�ל א�ת כ�ל  ה�נ�ס�ים ה�א�לו ש�ז�כ�ינו ל�ש�מע� ה�ת�ג�לות נ�ס�ת�רות כ�א�ל�ה א.ש�ר א�ין ל�נו פ�ה
 ו�כ�ל�ים ל�ס�פ�ר ש�ב�ח נור�אות ג�דולות  כ�ל ד�בור מ�ה�תור�ה ה�זאת, מ�כ�ל ש�כ�ן ו�כ�ל ש�כ�ן ק�ש�ר ב�נ�י�ן
 ה�נור�א ה�ז�ה ב�י�ח�ד. א�ל�מ�ל�א ל�א את�ינ�ן ל�ע�ל�מ�א א�ל�א  ל�מ�ש�מ�ע ד�א ד�י�נו. מ�כ�ל ש�כ�ן ו�כ�ל ש�כ�ן
יות  נור�אות כ�ה�נ�ה ו�כ�ה�נ�ה. כ�מ�ה יחות ומ�ע.ש�  ש�ז�כ�ינו ג�ם ז�כ�ינו ל�ש�מע� עוד ו�עוד כ�מ�ה ו�כ�מ�ה תורות ש�
 מ�ע.לות טובות ל�מ�קום ע�ל�ינו. א�לו לא ש�מ�ע�נו א�ל�א ד�בור א�ח�ד מ�זאת ה�תור�ה  ד�י�נו. ו�א�ם נ�ת�ח�יל
י�מ�ינו ל�הודות ל�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ע�ל אח�ת מ�נ�י א�ל�ף אל�פ�י ו�כו' ד�י�נו ד�י�נו. לא י�ס�פ�יקו   לומ�ר א�לו 
 א.ל�פ�ים ו�ר�ב�י ר�ב�בות פ�ע�מ�ים ה�טובות ש�ע�ש�ה ע�ם א.בות�ינו ו�ע�מ�נו ב�י�מ�ינו ו�כו' ו�כו'. מ�ה נ�ד�ב�ר ו�הוא
 אמ�ר ו�ע�ש�ה  כ�ח�ס�דו כ�טובו כ�ר�ח.מ�יו כ�נ�פ�ל�אות�יו לא כ�ח.ט�א�ינו ע�ש�ה ל�נו ו�כו'. כ�ר�ח�ם אב ע�ל ב�נ�ים
 ר�ח�ם ה' ע�ל�ינו ו�כו' ו�כו'.  אש�ר�ינו מ�ה טוב ח�ל�ק�נו ומ�ה נ�ע�ים גור�ל�נו ומ�ה י�פ�ה י�רוש�ת�נו ו�כו' ו�כו'.
 ו�ה�נ�ה ע�ת�ה טוב ל�הודות ל�ה'  ב�פ�ר�ט�יות ע�ל ה�ח�ס�ד ש�ע�ש�ה ע�מ�נו. כ�י תוד�ה ל�א�ל ה�י�ה ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�
 ב�ע�ז�ר�נו ו�ס�ב�ב ב�נ�פ�ל�אות�יו ו�ח�ז�ק אות�נו  ל�ח.זר ל�ה�ת�ח�יל ל�ע.סEק ל�ג�מר ה�ד�פ�ס�ת ה�ת�פ�לות. וכ�ב�ר
י�ח�י�ה נ�י�ר ת�ש�ע�ה ר�יז  מ�ב�ר�ד�יט�שוב ב�ד�ר�ך� ה�מ�ק'ל�ק�ל ה�ז�ה. וב�א9מ�ת ה�י�ה  ה�ב�יא ב�נ�י ר�ב�י ש�כ�נ�א ש�
 ב�ד�ר�ך� נ�ס ו�ה�ש�ג�ח�ה נ�פ�ל�אה מ�מ�נו י�ת�ב�ר�ך� א.ש�ר א�י א�פ�ש�ר  ל�ב�א�ר ב�כ�ת�ב. ו�טוב ל�הודות ל�ה' ע�ל
יע�נו  ב�נ�פ�ל�אות�יו ל�ג�מר מ�ה�ר�ה ו�יוש� ו�י�ע�ז�ר�נו  י�ת�ב�ר�ך� ע�מ�נו  ול�ב�ק�ש ל�ה�ב�א ש�י�ה�י�ה ה�ש�ם   ה�ע�ב�ר 
 ה�ד�פ�ס�ת ה�ת�פ�לות כ�ר�צונו י�ת�ב�ר�ך� ו�כ�ר�צון ר�ב�נו ה�נור�א ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה. כ�י ע.ד�י�ן אנו  צ�ר�יכ�ין י�שוע�ה
 ו�ר�ח.מ�ים ר�ב�ים ל�ג�מ�ר�ם. כ�י א�ין ל�י ע�ל הוצ�אות ה�ג�מ�ר. ו�ג�ם ע�ל ה�נ�י�ר ל�ו�ית�י ע�ל ע�ס�ק�א. ו�ג�ם א�ינ�י
א�יך� ה�ד�ר�ך�  יוד�ע�  א�ינ�י  ופה  ה�הוצ�אה.  ג�דול�ה  ל�מ�ינ�ק�או�ויץ  ל�נ�סEע�  כ�י  ל�ה�ד�פ�יס�ם.  ה�יכ�ן   יוד�ע� 
 ל�ה�ש�ת�ד�ל ב�ז�ה. ו�ע�ל  ז�ה ב�את�י ב�מ�כ�ת�ב ה�ז�ה ל�הוד�יע� ל�ך� ול�כ�ל אנ�ש�י ש�לומ�נו כ�ל ז�ה. ו�ע�ל�יך� אח�י
י ש�לומ�נו ה�נ�ל�ו�ים א�ל�יך� ש�ת�ל�כו ע�ל צ�יון ה�ק�דוש ו�ה�נור�א י ול�ב�ב�י ה�מ�צ�ו�ה ה�זאת ו�ע�ל  כ�ל אנ�ש�  נ�פ�ש�
 ות�ס�פ�רו ב�פ�יכ�ם ל�ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה כ�ל ז�ה  כ�א.ש�ר ב�ל�ב�ב�כ�ם, ות�ב�ק�שו ו�ת�ת�ח�נ�נו ל�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�
י�ח�מל ע�ל ע.נ�יות�נו ו�ש�פ�לות�נו, ו�י�ה�י�ה ב�ע�ז�ר�נו ל�ג�מר  ע.ס�ק�ינו מ�ה�ר�ה כ�י א�ין ל�נו ע�ל מ�י ל�ה�ש�ע�ן כ�י  ש�



 א�ם ע�ל אב�ינו ש�ב�ש�מ�י�ם, ב�כח� וז�כות א.דונ�נו מור�נו ו�ר�ב�נו אור  ה�אורות ז�כ�ר צ�ד�יק ו�ק�דוש ל�ב�ר�כ�ה,
ו�ה' ה�טוב י�ע.ש�ה. 

  
  ג�ם ת�ד�עו  ש�ג�ם ב�ע�ת�ים ה�ל�לו נ�ג�מ�רו תוד�ה ל�א�ל כ�מ�ה ת�פ�לות נ�פ�ל�אות ו�נור�אות ה�מ�ח�י�ין נ�פ�שות
 מ�אד, ו�כ�ל  ה�מ�ס�ת�כ�ל�ים ב�ה�ם ב�א9מ�ת נ�כ�ס�פ�ה ו�ג�ם כ�ל�ת�ה נ�פ�ש�ם ש�י�צ�או ל�אור מ�ה�ר�ה, ו�ה' י�ג�מר

ב�ע.ד�נו כ�י הוא י�ת�ב�ר�ך�  ג�מ�ר ו�י�ג�מר ה�כל ל�טוב�ה מ�ה�ר�ה אמ�ן כ�ן י�ה�י ר�צון: 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב.  יש בספר פה מכתב כא שלא נמצא בדיסק 
  

 מכתב כ  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום א' ב�ל�ק תקפ"ט. 

  
 ש�לום ל�א.הוב�י ב�נ�י מ�ח�מ�ד ע�ינ�י מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק נ�רו י�א�יר: 

  
  מ�כ�ת�בו ק�ב�ל�ת�י  ב�ש�בוע� ה�ע�ב�ר וב�ו�ד�אי צ�ע.ר�י ג�דול מ�אד מ�צ�ע.רו וב�פ�ר�ט ע�ל ב�טול תור�ה ות�פ�ל�ה
 ש�מ�ב�ט�ל  אותו, אך� מ�ה מ�אד ה�ח9י�ית�נ�י ב�ד�ב�ר�יך� ש�כ�ת�ב�ת� ש�את�ה מ�ת�ח�ז�ק ע�ל פ�י ה�ד�ב�ר�ים ש�ש�מ�ע�ת�
 ב�ח�ג ה�ש�בועות  ה�ע�ב�ר ו�את�ה חוט�ף א�יז�ה טוב כ�ל מ�ה ש�את�ה י�כול ל�ח.טף וב�ש�אר ה�ע�ת�ים את�ה
 מ�ת�ח�ז�ק ב�ר�צון ו�כ�סופ�ין  ד�ק�ד'ש�ה ו�שומ�ר ומ�מ�ת�ין ל�ישוע�תו י�ת�ב�ר�ך�, כ�ך� הוא ה�מ�ד�ה ו�כ�ך� י�פ�ה ל�ך�
י�ת�ב�ט�לו ה�י�סור�ים ה�א�ל�ה מ�א�ת�ך� ו�ת�ז�כ�ה ל�ח.זר ע�ל  ל�ה�ת�נ�ה�ג, כ�י א.פ�לו כ�א.ש�ר י�ע�זר ה'  י�ת�ב�ר�ך� ש�
 מ�קומ�ך� ל�ה�ת�מ�יד ב�ל�מוד�יך� יום ו�ל�י�ל�ה כ�ב�ת�ח�ל�ה  ג�ם אז צ�ר�יכ�ין ל�ז�כר כ�ל ד�ב�ר�ינו ול�ה�ת�נ�ה�ג ב�ה�ם
 כ�א.ש�ר ד�ב�ר�ת�י ב�ה�ם קד�ם ש�בועות, ב�פ�ר�ט כ�י א�י א�פ�ש�ר  ב�לא ב�טול�ים ה�מ�ז�ד�מ�נ�ים ב�כ�ל יום כ�י כ�ל
יום ד�ל�ית ב�ה טוב ו�כו' כ�א.ש�ר  כ�ב�ר ד�ב�ר�נו ב�ז�ה ה�ר�ב�ה  יומ�א א�ית ל�ה ג�ד�ר מ�ל�ב�ר א.ב�ל ל�ית 
 ב�ע�ז�ר�תו ה�ג�דול�ה. נ�א ב�נ�י ח.ב�יב�י ח.ז�ק ו�ח.ז�ק כ�י ע�ל פ�י ד�ב�ר�ים ה�א�ל�ה את�ה י�כול  ל�ה�יות א�יש כ�ש�ר
 ו�צ�ד�יק כ�ל י�מ�יך� ר�ק ח.ז�ק ו�א9מ�ץ ב�תור�ה ות�פ�ל�ה ו�ש�יח�ה ב�ינ�ך� ל�ב�ין קונ�ך� ב�כ�ל מ�ה ד�א�פ�ש�ר  ו�כ�ל

א.ש�ר ת�מ�צ�א י�ד�ך� ל�ע.שות ב�כח.ך� ע.ש�ה כ�י א�ח�ד ה�מ�ר�ב�ה ו�א�ח�ד ה�מ�מ�ע�יט ו�כו'. 
  

  ו�ה�נ�ה ד�ע  ב�נ�י כ�י ב�יום ו' ע�ר�ב ש�ב�ת קד�ש צ�ו�ית�י ל�ס�תר ב�ית�י וכ�ב�ר ס�ת�רו אות�ה ל�ג�מ�ר�י ע�ד ה�ס'כ�ה
 ו�ג�ם ע�ל ז�ה  ה�י�ה כ�מ�ה מ�נ�יעות ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ב�ע�ז�ר�תו ע.ז�ר�נ�י ע�ד כה ו�ע�ת�ה א.נ�י מ�צ�פ�ה ל�ישוע�תו
 ש�ב�יום מ�ח�ר א�ם י�ר�צ�ה  ה�ש�ם י�בוא ה�ב�ע�ל מ�ל�אכ�ה ע�ם כ�מ�ה פוע.ל�ים ל�ה�ת�ח�יל ל�ע.סEק ה�יט�ב
ול�ש�לום [ה�נ�ח�ת ה�י�סוד] ל�ח�י�ים  י�ר�צ�ה ה�ש�ם  ת�ה�י�ה ה�ז�אק�ל�אש�צ�ינ�ע  י א�ם  וב�יום ש�ל�יש�  ב�ב�נ�י�ן 

ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�. 
  

מ�ל�ע.סEק אות�ם ש�ם  ל�מ�נע�  א�פ�ש�ר  א�י  ה�נ�ר�א�ה  כ�פ�י  י�ח�י�ה  ש� חור�ג�י ש�מ�על�ק�א  ב�נ�י   ו�אודות    
 ב�ר�פואות, ול�ד�ע�ת�י  ה�יא ס�כ�נ�ה ל�ע�ינ�יו יות�ר כ�ל ע�ס�ק�י ר�פואות ש�ל�ה�ם, ע�ל כ�ן ד�ב�ר�ת�י ע�ם זוג�ת�י,
י�ח�ז�רו  ו�ה�ס�כ�ימ�ה ל�ד�ע�ת�י, ש�תאמ�ר  ל�ה�ם, ש�ב�א�ם לא ה�ת�ח�ילו ע�ינ�יו ל�ה�ת�ר�פ�אות ש�ת�כ�ף ומ�י�ד 
 ו�י�ש�ל�חו אותו ל�פה ו�ק�ו�ית�י ל�ה' ש�פה י�ה�י�ה לו  ר�פואה ש�ל�מ�ה ב�ל�י שום ר�פואה ג�ש�מ�יות ו�י�כ�תב ל�י

ת�כ�ף ת�שוב�ה ע�ל ז�ה כ�י נ�חוץ הוא מ�כ�מ�ה ט�ע�מ�ים. 
  

ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�ט�רוד מ�אד כ�א.ש�ר ת�ב�ין ב�ע�צ�מ�ך� ו�דור�ש ש�לומ�ך� ב�אה.ב�ה ומ�ע�ת�יר ב�ע�ד�כ�ם נ�ת�ן   
מ�ב�ר�ס�ל�ב 

  
 מכתב כא  

 ב�רוך� ה�ש�ם יום א' מ�ס�ע�י תקפ"ט. 
  

 ל�א.הוב�י ב�נ�י ח.ב�יב�י מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק נ�רו י�א�יר: 
  

י�ח�י�ה י�ס�פ�ר ל�ך� ט�ר�דות�י ב�פ�ר�ט מ�ה�ד�ל�ף ה�טור�ד מוס�ר כ�ת�ב  ז�ה י�ד�יד�י ב�ן א.חות�י ר�ב�י אי�יז�יק ש�   
 ש�ה�י�ה ב�ש�בוע�  ה�ע�ב�ר א.ש�ר ה'כ�ר�ח�ת�י ל�ט�ל�ט�ל א�ת ע�צ�מ�י ה�ר�ב�ה כ�א.ש�ר ת�ב�ין מ�ע�צ�מ�ך�, אך� הוא

ה�פ�צ�יר ב�י ה�ר�ב�ה ל�כ�תב ל�ך�  א�ג�ר�ת ל�ה�ח.יות אות�ך� ו�א.נ�י מ'כ�ר�ח ל�כ�תב א�ת א.ש�ר י�ש�ל�ח ה' ב�ל�ב�י. 
  



ו�ד�ע ב�נ�י  ח.ב�יב�י כ�י ע�ת�ה א.נ�י מ�ח�י�ה א�ת ע�צ�מ�י ב�ה�תור�ה ש�ל ה�פ�ר�אס�ט�אק ה�ג�דול ש�מ�ח�י�ה כ�ל   
ש�ה�ם ו�ע�ת  ב�ש�ע�ה  ל�ה�ח.יות�ם  ש�צ�ר�יכ�ין  ב�תור�ה  ו�עוס�ק�ים  ל�ל�מד  ה�יוד�ע�ים  ה�ן   ה�פ�ר�אס�ט�ק�יס  
 מ�ב�ט�ל�ין מ�ה�תור�ה ה�ן  פ�ר�אס�ט�אק�יס ל�ג�מ�ר�י ו�א.פ�לו ה�מ'נ�ח�ים ב�ש�אול ת�ח�ת�ית כ'ל�ם הוא מ�ח�י�ה ע�ל
יטותו ש�אז הוא מ�ק�ב�ל  מ�ה�אוצ�ר מ�ת�נ�ת ח�נ�ם ש�הוא ב�ח�ינ�ת ה�ח�ס�ד ח�נ�ם ש�ה�י�ה מ�ק�י�ם  י�ד�י פ�ש�
 ה�עול�ם קד�ם מ�ת�ן תור�ה ש�הוא ב�ח�ינ�ת ה�ד�ר�ך�  ל�א�ר�ץ י�ש�ר�א�ל, אש�ר�ינו אש�ר�ינו ש�ז�כ�ינו ל�ש�מע� ד�ב�ר�י
 א9לק�ים ח�י�ים כ�א�ל�ה מ�ה נ�ד�ב�ר, כ�מ�ה ו�כ�מ�ה אוצ�ר�י אוצ�ר�י  מ�ת�נ�ת ח�נ�ם ה�ש�פ�יע� ע�ל�ינו ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�
 ב�ז�ה ל�ב�ד ש�ז�כ�ינו ל�ש�מע� תור�ה ה�זאת ש�ל ה�אוצ�ר מ�ת�נ�ת ח�נ�ם  וב�ז�ה ב�ו�ד�אי את�ה י�כול ל�ה�ח.יות א�ת
 ע�צ�מ�ך� ת�מ�יד כ�ל י�מ�י ח�י�יך� ב�פ�ר�ט ב�ע�ת�ים ה�ל�לו ש�את�ה ב�ח�ינ�ת  פ�ר�אס�ט�יק ב�כ�מ�ה ש�עות ו�ע�ת�ים,
י�ש פ�ר�אס�ט�יק ג�דול כ�ז�ה  ש�ג�ל�ה ה�ש�יח�ה ו�ה�תור�ה  א.ב�ל ת�ז�כר א�ת ע�צ�מ�ך� ת�מ�יד ב�כ�ל ע�ת ה�ב�טול ש�
 ה�זאת ש�הוא מ�ח�י�ה ה�כל א.פ�לו אות�ן ש�לא ש�מ�עו זאת ו�א�ין יוד�ע�ין מ�ז�ה ו�א.פ�לו  ה�חול�ק�ים ע�ל�יו,
 מ�כ�ל ש�כ�ן ו�כ�ל ש�כ�ן כ�מ�ה מ�ע.לות טובות ל�מ�קום ע�ל�ינו ש�אנו ז�כ�ינו ל�ש�מע� כ�ל ז�ה מ�פ�יו ה�ק�דוש
ים ב�ו�ד�אי אנו י�כול�ין ל�ה�ח.יות ע�צ�מ�נו ב�ז�ה ת�מ�יד, ו�ה�נ�ה י�ש ב�ז�ה ה�ר�ב�ה ה�ר�ב�ה  ומ�פ�י ס�פ�ר�יו ה�ק�דוש�
 ל�ד�ב�ר אך�  א�ין ה�פ�נ�אי מ�ס�כ�ים כ�ל�ל ו�ה.לא ה�ס�פ�ר�ים ל�פ�נ�יך� פוק ע�י�ן ו�ת�ש�כ�ח ב�ה�ם כ�ל מ�ה ש�י�ח�ס�ר
 ל�ך�, ו�ע�י�ן ב�ה�תור�ה  ה�ק�דוש�ה כ�י ה�יא מ'כ�ר�ח�ת ל�ך� ע�ת�ה ב�יות�ר, ו�ה�ע�ק�ר הוא ה�א9מונ�ה ש�צ�ר�יכ�ין
וב�א�לו ה�ע.ש�ר�ה י�ת�ב�ר�ך�  ב�ר�א כ�ל ד�ב�ר ב�ר�צונו ב�ע.ש�ר�ה מ�א.מ�רות   ל�ה�א.מ�ין ב�כ�ל ע�ת ש�ה�ש�ם 
ין ה�ן מ�ל�אכ�ה או  מ�א.מ�רות נ�ע�ל�מ�ין ע.ש�ר�ת ה�ד�ב�רות ש�ה�ם כ�ל�ל  ה�תור�ה, ו�ע�ל כ�ן ב�כ�ל מ�ה ש�עוש�
י�ש  ב�ז�ה תור�ה ה�נ�ע�ל�מ�ת ב�ע.ש�ר�ה ו�ל�ז�כר ב�כ�ל ע�ת ש� יוש�ב�ין ב�ח.נות צ�ר�יכ�ין ל�יד�ע ול�ה�א.מ�ין   ש�
 מ�א.מ�רות ש�ב�ה�ם נ�ב�ר�א כ�ל ד�ב�ר ו�כ�ל מ�ין ס�חור�ה ש�י�ש ב�ה�ח.נות, כ�י ה�כל ב�ר�א  ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�
 ב�ע.ש�ר�ה מ�א.מ�רות, וז�כר זאת ה�יט�ב ה�יט�ב ב�א9מ�ת ל�א.מ�תו כ�י ה�יא ח�י�יך�, וב�פ�ר�ט ב�כח�  ה�פ�ר�אס�ט�יק
 ה�ג�דול א.נ�ח�נו כ'ל�נו י�כול�ים ל�ק�ב�ל מ�ה�אוצ�ר מ�ת�נ�ת ח�נ�ם ו�כו' ו�כ�נ�"ל, וכ�ש�ת�ח�י�ה א�ת ע�צ�מ�ך� ב�ז�ה
 ב�א9מ�ת א.פ�לו ב�ע�ת ה�ב�טול�ים ה�ג�דול�ים ו�א.פ�לו א�ם הוא כ�מו ש�הוא א.נ�י ב�טוח� ב�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ש�ע�ל
 י�ד�י ז�ה  ב�ע�צ�מו ת�שוב ב�כ�ל ע�ת א�ל ה�ל�מוד ה�תור�ה ה�ק�דוש�ה ו�א�ל ע.בוד�ת ה�ת�פ�ל�ה אף ג�ם י�תוס�ף
ו�ה�ע�ק�ר ש�ת�ת�ח�ז�ק א�ת ע�צ�מ�ך� ו�ת�ה.פך� ה�כל ל�טוב�ה,   ל�ך� ח�ש�ק ח�ד�ש  ב�כ�ל פ�ע�ם א�ל ה�תור�ה 
 ב�ש�מ�ח�ה ת�מ�יד ו�ת�ב�ט�ח ב�ה' כ�י  ה�כל ל�טוב�ת�ך�, וב�ק�רוב ת�ו�ש�ע ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ות�ב�ש�ר�נ�י
ו�ת�ע.ב�יר מ�ד�ע�ת�ך� כ�ל ה�ד�אגות  מ�ה�ר�ה ב�ח�ס�דו ה�ג�דול, אך� ל�ע�ת ע�ת�ה ת�ע.ב�יר  ה�כל מ�ד�ע�ת�ך� 
 ו�ה�מ�ח.ש�בות ו�כ�יוצ�א ב�ז�ה ה�מ�ט�ר�יד�ים ומ�ב�ל�ב�ל�ים ח�ס ו�ש�לום ר�ק  ה�ש�ל�ך� ע�ל ה' י�ה�ב�ך� ו�הוא י�כ�ל�כ�ל�ך�
יע� ל�ך� ול�כ�ל ה�נ�ל�ו�ים א�ל�יך� ב�כ�ל מ�ה ש�את�ם צ�ר�יכ�ים ל�ה�ו�ש�ע. ד�ב�ר�י  אב�יך� ה�מ�צ�פ�ה ל�ישוע�ת�ך�:  ו�יוש�

  
 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב 

  
 מכתב כב  

 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום ב' ד�ב�ר�ים תקפ"ט. 
  

 ל�ב�נ�י י�ד�יד�י ה�ו�ת�יק מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק נ�רו י�א�יר ש�לום ו�כ�ל טוב: 
  

  מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י  ב�ש�בוע� ה�ע�ב�ר. ו�ה�ח9י�ית�נ�י ב�ד�ב�ר�יך� ב�מ�ה ש�כ�ת�ב�ת� ש�ד�ב�ר�י ע�שו רש�ם א�צ�ל�ך� כ�י
 ז�ה ח�ל�ק�י  כ�ש�א.נ�י זוכ�ה ל�ש�מע� ש�ד�ב�ר�י ה�נ�ח�ל נוב�ע� מ�קור ח�כ�מ�ה פוע.ל�ים ב�ח�ס�דו ה�ג�דול, ו�ה�נ�ה

כ�ע�ת א�ין ל�י פ�נ�אי כ�ל�ל  ומוס�ר כ�ת�ב ז�ה י�ס�פ�ר ל�ך�. 
  

ג�ם ת�ק�ב�ל  א�ג�ר�ת ה�ר�צוף פה מ�ר�ב�י ח�י�ים נ�חום נ�רו י�א�יר כ�ד�י ל�ה�ח.יות אות�ך� ב�ב�שור�ה טוב�ה   
 מ�אוה.ב�יך�, ג�ם  ת�ר�א�ה ב�ז�ה י�שוע�ת ה' א�יך� ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� א�ינו עוז�ב אות�נו ל�עול�ם, ו�א�ם מ�ת�מ�ה�מ�ה�
 א�יז�ה ד�ב�ר י�שוע�ה צ�ר�יכ�ין  ל�ח�כות לו כ�י ל�כל ע�ת ו�ה�ה�כ�ר�ח� ל�ה�מ�ת�ין ע�ל כ�ל ד�ב�ר, כ�י ב�ז�ה ה�עול�ם
 צ�ר�יכ�ין ל�ס�בל ה�ר�ב�ה ה�ר�ב�ה ו�ה�ע�ק�ר  ל�ה�מ�ת�ין ו�ל�דם ל�ישוע�תו ת�מ�יד ו�ל�ב�ל�י ל�ה�ר�ה�ר אח�ר מ�דות�יו
יע� ה' ב�כ�ל  ה�ד�ב�ר�ים, כ�י צ�ר�יכ�ין ל�ק�י�ם ד�ב�ר�י ר�בות�ינו ז�כ�רונ�ם  י�ת�ב�ר�ך� כ�ל�ל, ו�סוף כ�ל סוף יוש�
 ל�ב�ר�כ�ה כ�פ�שוטו ש�ה�ז�ה�ירו אות�נו לומ�ר ת�מ�יד כ�ל מ�ה  ד�ע�ב�ד ר�ח.מ�נ�א ל�ט�ב ע�ב�ד, ו�ה�נ�ך� רוא�ה א�ת
 א.ש�ר ע�ב�ר ע�ל ג�יס�ך� נ�רו י�א�יר, ו�א�ם אמ�נ�ם ה�מו מ�ע�י לו כ�י  ה�ר�ח.מ�נות ע�ל�יו ע�צום מ�אד אך� אף ע�ל
 פ�י כ�ן ב�ו�ד�אי צ�ד�יק ה' ומ�י יאמ�ר לו מ�ה ת�ע.ש�ה וב�ו�ד�אי הוא ל�טוב�ה  ר�ב�ה ומ�אד נ�פ�ל�את�י ע�ל�יך� ב�נ�י
 ע�ל א.ש�ר ש�מ�ע�ת�י מ�יד�יד�י ר�ב�י ל�יב�ל�י ח.ת�ן ר�ב�י ר�אוב�ן ש�ה�ת�ח�ל�ת� ל�ה�ר�ה�ר ב�ז�ה  ו�כו', ח�ל�יל�ה ל�ך� ב�נ�י
 מ�ל�ה�ת�ח�יל ל�ה�ר�ה�ר ב�ז�ה כ�י א�ינ�ך� יוד�ע� כ�ל�ל מ�ה נ�ע.ש�ה ב�עול�ם ע�ם כ�ל א�ח�ד ו�א�ח�ד, ה�כ�ל�ל  ש�אסור
 ל�ה�ת�ח�יל ל�כ�נ�ס ב�א�לו ה�ה�ר�הור�ים ו�ה�ח.ק�ירות כ�ל�ל ר�ק ל�ה�א.מ�ין ב�א9מונ�ה ש�ל�מ�ה כ�י צ�ד�יק ה' ו�י�ש�ר



 מ�ש�פ�ט�יו ו�ה�כל ב�ש�ב�יל ה�ב�ח�יר�ה, וב�ו�ד�אי י�ש ב�ח�יר�ה ל�כ�ל א�ח�ד ו�כ�ל מ�ה ש�עוב�ר ע�ל כ�ל ה�אד�ם ה�ן
 ל�טוב ה�ן  ל�ה�פ�ך� ח�ס ו�ש�לום ה�כל הוא ר�מ�ז�ים וכ�רוז�ים ש�י�שוב א�ל�יו וב�פ�ר�ט ל�ה�ר�ה�ר ע�ל אד�ם אח�ר
 ש�א�ין את�ה יוד�ע� כ�ל�ל  מ�ה נ�ע.ש�ה ע�מו, אך� א.פ�לו מ�ה ש�עוב�ר ע�ל�יך� א�ם ל�פ�ע�מ�ים א�ינ�ך� י�כול
 ל�ה�ב�ין ה�ר�מ�ז�ים ו�ה�כ�רוז�ים את�ה צ�ר�יך�  ל�ה�א.מ�ין ו�ע�ל י�ד�י ז�ה י�ע�זר ל�ך� ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ו�י�א�יר ע�ינ�יך� א�יך�
יע� ל�ך�  ל�שוב א�ל�יו ו�ל�ב�רח� ו�ל�נוס א�ל�יו ת�מ�יד מ�כ�ל מ�ה  ש�עוב�ר ע�ל�יך� ו�ע�ל י�ד�י ז�ה י�ע�זר ל�ך� ו�יוש�

י�ה�י�ה ה�ר�ח.מ�נות  ב�י�ד�ינו ו�כו':  ת�מ�יד ו�יק'י�ם ו�א�ל ש�ד�י י�ת�ן ל�כ�ם ר�ח.מ�ים ש�
  

 ד�ב�ר�י אב�יך� ה�ט�רוד מ�אד ומ�צ�פ�ה ל�ישוע�ת�ך�. 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב  ו�ש�לום ל�ב�ן א.חות�י י�ד�יד�י מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק אי�יז�יק נ�רו י�א�יר. 
  

  מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י  ו�א�ם ע�ינ�י א9מ�ת ל�ך� ג�ם מ�ז�ה ר�אוי ל�ך� ל�ה�ת�עור�ר ול�ה�ת�ק�ר�ב ל�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ו�ל�נוס
 א�ל�יו ת�מ�יד,  כ�י ה�נ�ך� רוא�ה גד�ל ה�ח�ס�ד ש�ע�ש�ה ע�מ�ך� ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� א.ש�ר ב�את� ב�ג�בול�נו, ו�ע�ל כ�ל
 ה�טובות א.ש�ר ע�ש�ה  ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ע�מ�ך� ע�ל י�ד�י, ע�ל ה�כל עול�ה ה�טוב�ה ו�ה�ח�ס�ד ה�ז�ה א.ש�ר
 הוד�ע�ת�י ל�ך� ש�א�ין מ�קום ל�ב�רח� מ�פ�ג�ע�י  עול�ם ה�ז�ה כ�י א�ם ל�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ל�ב�ד, מ�י י�ת�ן ש�ת�ז�כ�ה
 ל�יל�ך� ב�ז�ה ת�מ�יד, כ�י לא ד�ב�ר ר�יק הוא מ�כ�ם כ�י ה�יא  ח�י�יכ�ם. ו�י�ש ל�ה�א.ר�יך� ב�ז�ה ה�ר�ב�ה אך� ז�מ�ן
 ה�מ�נ�ח�ה ה�ג�יע�. וב�נ�י ה�נ�עור�ים עוס�ק�ים ע�ת�ה ב�יג�יע�ה ג�דול�ה  ל�ה�ש�ל�יך� ר�פ�ש ו�ט�יט ש�נ�פ�ל ל�ב�ית�י
 מ�ח.מ�ת ה�ג�ש�מ�ים ו�ג�ם ז�ה ל�טוב�ה, מ�ל�ב�ד ע.ס�ק�ים ג�דול�ים מ�אד ש�מ'נ�ח�ים  ע�ת�ה ב�מ�ח.ש�ב�ת�י אך� אף
יב ל�כ�ם ג�ם כ�ן ל�כ�ל א�ח�ד ו�א�ח�ד ת�שוב�ה נ�כונ�ה, כ'ל�י ה�אי  ו�אול�י י�ה�י ה'  ע�ל פ�י כ�ן ה�ה�כ�ר�ח� ל�ה�ש�
 ע�מ�נו ב�כחו ה�ג�דול ל�ז�כ�נו ת�מ�יד ל�ש�א ע�ינ�ינו ל�מ�רום ב�כ�ל מ�ה ש�עוב�ר ע�ל�ינו ע.ד�י נ�ז�כ�ה ל�שוב  א�ל�יו

ב�א9מ�ת ל�א.מ�תו: 
  

 ד�ב�ר�י דוד�ך�  ו�ר�ע.ך� ח�פ�ץ טוב�ת�כ�ם ו�ה�צ�ל�ח�ת�כ�ם ב�ז�ה וב�ב�א ל�נ�צ�ח נ�ת�ן ה�נ�"ל: 
  

 מכתב כג  
 ב�רוך� ה�ש�ם  יום ה' ע�ק�ב תקפ"ט. ר�ב ש�לום ל�א.הוב�י ב�נ�י ח.ב�יב�י מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק נ�רו י�א�יר. 

  
  י�נוחו ב�ר�כות  ע�ל ראש�ך� ב�נ�י ח.ב�יב�י כ�י ש�מ�ח�ת�נ�י ב�ישוע�ת�ך� א.ש�ר ב�ש�ר�ת�נ�י ב�מ�כ�ת�ב�ך� א.ש�ר ק�ב�ל�ת�י
 ה�יום מ�י  י�ת�ן ו�א�ז�כ�ה ל�ש�מע� ת�מ�יד ב�שורות טובות מ�א�ת�ך� ומ�כ�ל ה�נ�ל�ו�ים א�ל�ינו ומ�כ�ל י�ש�ר�א�ל. ו�ה�נ�ה
 את�ה רוא�ה ב�ע�ינ�יך�  מ�ה נ�א�מ�נו ד�ב�ר�ינו א.ש�ר ד�ב�ר�נו ה�ר�ב�ה ב�ע�ת�ים ה�ל�לו ש�צ�ר�יכ�ין ר�ק ל�ה�מ�ת�ין
 ל�ישוע�ת ה'. ו�ה�נ�ה אנו רוא�ים  י�שוע�ת ה' ב�כ�ל יום וב�כ�ל ע�ת. ו�ג�ם ב�ב�נ�י�ן ה�ב�י�ת א.נ�י רוא�ה י�שועות ה'
 ב�כ�ל יום, אך� אף ע�ל פ�י כ�ן צ�ר�יכ�ין  ל�ה�מ�ת�ין ת�מ�יד ב�כ�ל ד�ב�ר ב�כ�ל�ל וב�פ�ר�ט ו�ה�ע�ק�ר ב�ה�י�שוע�ה
 ה�ע�ק�ר�ית ל�ז�כות ל�ה�ת�ק�ר�ב ל�ע.בוד�תו י�ת�ב�ר�ך�  ב�א9מ�ת. אף ע�ל פ�י ש�צ�ר�יכ�ין ל�מ�ה�ר ל�ה�ז�ד�ר�ז ה�ר�ב�ה
 ב�ז�ה אף ע�ל פ�י כ�ן ג�ם צ�ר�יכ�ין ל�ה�מ�ת�ין ה�ר�ב�ה. ו�כ�מ�באר  ב�ד�ב�ר�י א.דונ�נו מור�נו ו�ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה
ו) מ�א.מ�ר ר�בות�ינו ז�כ�רונ�ם ל�ב�ר�כ�ה (יומ�א לח:  לט.) ה�ב�א ל�ט�ה�ר מ�ס�י�ע�ין לו  (ל�קוט�י מוה.ר�"ן 
ה�יום, ו�ע�ינ�ינו כ�לות  כ�ל  אנכ�י ב�ע�נ�י�י כ�ב�ר ה�מ�ת�נ�ת�י ה�ר�ב�ה ה�ר�ב�ה,  ו�ה�נ�ה  לו ה�מ�ת�ן.   אומ�ר�ים 
 ל�ישוע�תו ה�א.מ�ת�יות. וכ�ב�ר ר�א�ית�י י�שועות ה' ה�ר�ב�ה ב�ל�י ש�עור, אך� אף ע�ל פ�י כ�ן ב�מ�ה ש�ע.ד�י�ן לא
 נוש�ע�ת�י א.נ�י מ�מ�ת�ין ע.ד�י�ן ע.ד�י�ן, ע�ד י�ש�ק�יף ו�י�ר�א ה' מ�ש�מ�י�ם. ח.ז�ק ב�נ�י ו�ח.ז�ק וז�כר ה�יט�ב ו�אל ת�ש�כ�ח�י
ו�י�ר�או שונ�א�ינו ו�נ�צ�ח�ית,   כ�ל  ג�מול�יו, ו�ל�ה' ה�י�שוע�ה ל�ע.זר ול�הוש�יע� ל�ך� י�שוע�ה ש�ל�מ�ה א.מ�ת�ית 

ו�י�בושו ו�כו'. ד�ב�ר�י  אב�יך� ה�כות�ב מ�תוך� ט�ר�ד�א ומ�צ�פ�ה ל�ישוע�ה. 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב כד  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום ה' כ�י ת�בא ל�אומ�אן. תקפ"ט. 

  
י ה�מ'פ�ל�ג ה�ו�ת�יק מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק נ�רו י�א�יר ח�י�ים ו�ש�לום ו�כ�ל טוב.   ל�ב�נ�י ח.ב�יב�י כ�נ�פ�ש�

  
  ה.לא ל�מ�ר�א�ה  ע�ינ�יך� י�ה�י�ה ה�מ�כ�ת�ב ל�חות�נ�ך�. ו�א�ין צר�ך� ל�כ�פל ה�ד�ב�ר�ים. ו�ת�א.מ�ין ל�י כ�י לא ע�ל�ה
י�צ�א, יבו מ�י�ד ב�פ�ר�ט ד�בור�ים כ�א�ל�ה. אך� ג�ם זאת מ�א�ת ה' צ�ב�אות   ע�ל ד�ע�ת�י  א�ת�מול ל�ה.ש�



 ה�מ�פ�ל�יא ח�ס�דו ע�מ�נו ב�כ�ל  ע�ת ב�ד�ר�כ�ים נ�פ�ל�א�ים מ�אד, ח.ז�ק ו�א9מ�ץ ב�נ�י ב�כ�ל מ�ה ש�תוכ�ל, כ�י י�ש
 ת�ק�ו�ה ל�אח.ר�ית�ך�, ו�אל ת�ש�כ�ח�י כ�ל  ג�מול�יו א.ש�ר כ�ב�ר ג�מ�ל ע�מ�ך� ח�ס�ד ו�א9מ�ת ל�נ�צ�ח, ק�וה ק�ו�ית�י

יוס�יף ח�ס�דו ע�מ�ך� ל�ה�יט�יב אח.ר�ית�ך�  מ�ר�אש�ית�ך�, ר�ק ח.ז�ק ו�א9מ�ץ.  ל�ה' ש�
  

יות�ר כ�י כ�ב�ר ה�ג�יע� ז�מ�ן ק�ר�יאת ש�מ�ע ש�ל ש�ח.ר�ית, ו�את�ה י�ד�ע�ת� עצ�ם ו�א�י א�פ�ש�ר  ל�ה�א.ר�יך�    
יחות ה�ר�"ן לא).  ת�שוק�ת�נו  ל�ה�ת�פ�ל�ל ת�מ�יד ב�בק�ר ה�ש�כ�ם כ�א.ש�ר ה�ז�ה�יר�נו הוא ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה (ש�
 נ�א ב�נ�י ש�ת�ר�ג�יל  ע�צ�מ�ך� ב�ז�ה, מ�י י�ת�ן ש�ת�ז�כ�ה ל�ה�ת�פ�ל�ל ב�כ�ל יום ת�פ�ל�ת ה�ו�ת�יק�ין אש�ר�יך� ו�טוב ל�ך�,
 כ�י כ�ש�מ�ת�פ�ל�ל�ין ב�בק�ר  ה�ש�כ�ם י�ש פ�נ�אי ו�ח�רות כ�ל ה�יום ל�ע.בוד�תו י�ת�ב�ר�ך�, אש�ר�ינו מ�ה טוב
 ח�ל�ק�נו ע�ל כ�ל ד�בור ו�ד�בור ש�ז�כ�ינו  ל�ק�ב�ל מ�מ�ע�י�נ�י ה�י�שוע�ה, כ�י ג�ם ה�נ�ה�ג�ה ה�זאת ה�נ�"ל הוא י�סוד

ג�דול ל�ה�ת�ק�ר�ב ל�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�: ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�מ�צ�פ�ה ל�ש�מח� ב�ך� ל�נ�צ�ח. 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב כה  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום ב' ב�ה�ע.לות�ך� תק"צ. 

  
  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י, ה�א�ירו מול ע�ב�ר פ�נ�י ד�ב�ר�יך� ה�נ�ע�ימ�ים ה�יום ב�ע�ת ת�פ�ל�ת ש�ח.ר�ית, ש�אז ה�ג�יע�נ�י
 מ�כ�ת�ב�ך�  ה�י�ק�ר, ב�ע�ת ש�ה�י�ית�י עומ�ד ב�ב�ר�כ�ת אה.ב�ת עול�ם ב�ת�ב�ת אב�ינו אב ה�ר�ח.מ�ן ה�מ�ר�ח�ם ר�ח�ם
 נ�א ע�ל�ינו, ו�אח�ר  ה�ת�פ�ל�ה ר�א�ית�י בו ו�ה�יו ד�ב�ר�יך� מ�ע�נ�י�נ�א, ל�צ�עק ב�כ�ל ע�ת ל�ר�ח.מ�יו ה�מ�ר'בבים, ומ�ה
ישו מ�ע�י ב�ר�אות�י ש�תוד�ה ל�א�ל  מ�אד מ�ת�קו ד�ב�ר�יך� א�ל�י,  ה�ח9י�ית�נ�י ב�ד�ב�ר�יך� ב�נ�י י�ד�יד�י ו�ח.ב�יב�י. ש�
ים רש�ם ב�ל�ב�כ�ם. כ�י ד�ב�ר�יו ח�י�ים ו�ק�י�מ�ים ו�נ�ח9מ�ד�ים ל�ע�ד  ד�ב�ר�י ר�ב�נו ה�נ�ש�ג�ב ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה,  עוש�
יטות ות�מ�ימות, א.ב�ל כ�ב�ד ו�ק�ש�ה מ�אד ל�ק�ב�ל�ם  ול�עול�מ�י עול�מ�ים, כ�י א�ם אמ�נ�ם ה�ם ד�ב�ר�י  פ�ש�
 מ�ר�בוי ה�מ�ס�כ�ים ה�מ�ב�ד�יל�ים וב�ל�בול�י ה�ד�עות ש�ל כ�ל  א�ח�ד ו�ה�ש�טות�ים ש�ל כ�ל א�ח�ד ה�נ�ק�ר�א�ים
 א�צ�ל ה�עול�ם ח�כ�מות. ש�ה�ם מ�ס�ב�ב�ים ומ�ע�ק�מ�ים ה�ל�ב מ�אד ב�כ�מ�ה  ד�ר�כ�ים נ�בוכ�ים. ו�ה�ע�ק�ר ב�מ�ה
 ש�מ�ח.ל�יש ד�ע�ת ה�אד�ם ו�עוש�ה ע�צ�מו כ�א�יש א9מ�ת. ע�ד ש�ר�ב�ים מ�ח.כ�מ�ים כ�א�ל�ה  אומ�ר�ים ב�ל�ב�ם מ�ה
יוד�ע� ב�ע�צ�מ�י ה�א9מ�ת מ�ה ש�א.נ�י עוש�ה ומ�ה  יוע�ילו ל�י ד�ב�ר�ים כ�א�ל�ה. ה.לא אף ע�ל פ�י כ�ן א.נ�י 
 ש�נ�ע.ש�ה ע�מ�י ו�כו' ו�כו', ע�ד ש�מ�ת�ח�יל ל�ר�ח�ק ע�צ�מו מ�צ�ע�ק�ה ו�ת�ח.נונ�ים, וכ�ת�יב יום ת�ע�ז�ב�נ�י יומ�י�ם
 א�ע�ז�ב�ך�, ע�ד  ש�חול�פ�ים ח�ס ו�ש�לום י�מ�ים או ש�נ�ים ש�מ�ת�ר�ח�ק מ�אד, אש�ר�י אד�ם שומ�ע� לו ל�ש�קד
ים יום יום ל�ה�ת�ח�יל ב�כ�ל פ�ע�ם מ�ח�ד�ש ל�ה�ש�תוק�ק ו�ל�כ�סEף  ע�ל ד�ל�ת�י תור�תו ו�ש�יחות�יו  ה�ק�דוש�
ים ד�ק�ד'ש�ה,  ול�הוצ�יא ה�כ�סופ�ין ב�פ�יו ב�ד�ב�ר�י ש�יחות ו�ת�ח.נונ�ים וצ�ע�קות  ב�כ�סופ�ין ור�צונות ח.ד�ש�
 ו�ש�ו�עות וג�נ�יחות ו�א.נ�חות ול�פ�ר�ש ש�יח�תו ב�כ�ל יום  כ�ב�ן ל�פ�נ�י אב�יו, י�ה�י�ה א�יך� ש�י�ה�י�ה י�ה�י�ה א�יך�
י�ה�י�ה, ו�א.פ�לו א�ם לא יוכ�ל ל�ד�ב�ר כ�ל�ל, י�ח�ז�ק א�ת ע�צ�מו, ו�י�כ�ין א�ת  ע�צ�מו ב�כ�ל פ�ע�ם ל�צ�עק  ש�
יוכ�ל, כ�י שום צ�ע�ק�ה ו�ד�בור א�ינו נ�א9ב�ד, ו�א.פ�לו ר�צון  ב�ע�ל�מ�א א�ינו יוכ�ל א�יך� ש�  ול�ה�ת�ח�נ�ן א�יך� ש�
 נ�א9ב�ד, כ�י ל�ית ר�עות�א ט�ב�א ד�א�ת�אב�ד, אש�ר�יך� ב�נ�י א�ם ת�ח�ז�ק ע�צ�מ�ך� ל�יל�ך� ב�ד�ר�ך� ש�כ�ת�ב�ת�, אך�
 ב�יות�ר את�ה צ�ר�יך� ל�ז�ר�ז ע�צ�מ�ך� ול�ח�ז�ק ע�צ�מ�ך� ל�ה�יות רב ה�יום כ�כ'לו ב�ש�מ�ח�ה ו�ח�ד�ו�ה, ל�ח�ז�ק ע�צ�מ�ך�
 ל�פ�ק�ח�  ד�ע�ת�ך� ל�ש�מ�ח� ע�צ�מ�ך� ב�כ�ל ה�ד�ר�כ�ים ש�ש�מ�ע�ת� מ�מ�נ�י, ה�ן ב�ה�נ�ק'דות טובות, ה�ן ב�מ�ה ש�ז�כ�ינו
נ�י גוי, ו�ה�ע�ק�ר ב�מ�ל�י ד�ש�טות�א וב�ד�יחות�א, ו�א�ין ל�ה�א.ר�יך� ב�ז�ה כ�י  ל�יד�ע מ�אור כ�ז�ה,  וב�מ�ה ש�לא ע�ש�
 כ�ב�ר ש�מ�עת�ם ב�ז�ה ה�ר�ב�ה,  אך� ל�מ�ע�ן ה�ש�ם אל ת�ש�כ�חו ד�ב�ר א�ח�ד מ�מ�ש�נ�ת�כ�ם, כ�י כ'ל�ם צ�ר�יכ�ים
 ל�כ�ם מ�אד, ו�ג�ם מ�אד ה�ח9י�ית�נ�י ב�מ�ה  ש�כ�ת�ב�ת� ש�את�ה חוט�ף ב�ח.ל�ישות�ך� מ�ע�ט מ�ע�ט ל�מוד ב�כ�ל
 יום, כ�ך� הוא ה�מ�ד�ה, ו�כ�ך� י�פ�ה ל�ך� ל�ה�ר�ג�יל ע�צ�מ�ך�  ל�ב�ל�י ל�פ�טר ע�צ�מ�ך� מ�ד�ב�ר�י תור�ה ח�ס ו�ש�לום,
 א.פ�לו ב�ע�ת ה�ח.ל�ישות ו�ה�ט�ר�ד�א, וב�כ�ל מ�ינ�י ב�ל�בול�ים ח�ס  ו�ש�לום, כ�י ת�מ�יד י�כול�ין ל�ח.טף א�יז�ה
 טוב ע�ל פ�י ה�ד�ר�כ�ים ש�ש�מ�ע�ת� מ�מ�נ�י, ות�ק�י�ם מ�ה ש�אמ�רו ר�בות�ינו  ז�כ�רונ�ם ל�ב�ר�כ�ה ד�ב�ר�י תור�ה לא
 י�ה�י�ה ע�ל�יך� חוב�ה, ו�א�ין ל�ך� ר�שות ל�פ�טר מ�ה�ם, ח.כ�ם ב�נ�י ו�ש�מ�ח ל�ב�י, ו�ע�ינ�י  א�ל ה' ש�י�ק'י�ם ב�ך�, א�ם

ח�כ�ם ב�נ�י י�ש�מ�ח ל�ב�י ג�ם א.נ�י אמ�ן. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך� ה�מ�צ�פ�ה ש�ת�שוב מ�ה�ר�ה ל�א�ית�נ�ך� ב�ש�ל�מות ומ�ע�ת�יר ב�ע�ד�כ�ם. 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

  * 



 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום ב' ו�א�ת�ח�נ�ן תק"צ. אד�עס. 
  

  ל�א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י ה�ר�ב�נ�י ה�ו�ת�יק מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק ש�י�ח�י�ה. ח�י�ים ו�ש�לום ו�כ�ל טוב ב�ז�ה וב�ב�א
ל�נ�צ�ח אמ�ן כ�ן  י�ה�י ר�צון. 

  
ב�יום ו'  כ�ת�ב�ת�י ל�ך� ש�ב�את�י ה�נ�ה ל�ש�לום. ו�תוד�ה ל�א�ל ה�י�ית�י ב�כ�אן ב�ש�ב�ת קד�ש ה�ע�ב�ר ו�ה�י�ה   
 ה�כל ע�ל נ�כון  ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�. ו�ה�יו א�צ�ל�י ה�ר�ב�ה א.נ�ש�ים אור�ח�ים וק�צ�ת ב�נ�י ה�ע�יר, ו�ד�ב�ר�ת�י
י�כ�נ�סו ב�ל�ב י�ש�ר�א�ל ו�י�ע.שו  ק�צ�ת ד�ב�ר�י א9מ�ת א.ש�ר  ק�ב�ל�נו מ�ה�מ�ע�י�ן ה�יוצ�א מ�ב�ית ה', מ�י י�ת�ן ש�

פ�ע'ל�ת�ם. 
  

  ו�ה�נ�ה כ�ש�מ�ס�ת�כ�ל�ים  ה�יט�ב ב�א9מ�ת י�כול�ים ל�ר�אות ב�כ�ל יום ו�יום צ�מ�יח�ת ק�ר�ן י�שוע�ה, וכ�מו ש�אנו
 מ�ב�ר�כ�ים ב�כ�ל  יום מ�צ�מ�יח� ק�ר�ן י�שוע�ה, ו�כ�ן ב�ת�ח�ל�ת ה�ת�פ�ל�ה אומ�ר�ים מ�צ�מ�יח� י�שוע�ה, ו�כ�ן ב�ב�ר�כ�ת
וב�ו�ד�אי צ�ר�יכ�ים ל�ה�א.מ�ין ב�ז�ה ב�ל�ב ש�ל�ם, ש�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� מ�צ�מ�יח�  ה�מ�אורות מ�צ�מ�יח�  י�שועות, 
ים ל�ב ל�ז�ה, ו�אף  י�שועות ב�כ�ל יום וב�כ�ל ע�ת וב�כ�ל  ש�ע�ה, וק�צ�ת י�כול�ים ל�ר�אות מ�ר�חוק מ�י ש�מ�ש�
 ע�ל פ�י ש�ע�צ�ם ה�י�שוע�ה ב�ש�ל�מות ע.ד�י�ן ר�חוק�ה  מ�א�ת�נו מ�אד מ�אד, וכ�מו ש�כ�תוב ל�ישוע�ה ר�ח.ק�ה
 מ�מ�נו, אף ע�ל פ�י כ�ן ה�ר�ב�ה ה�ר�ב�ה י�כול�ין ל�ה�ח.יות א�ת  ע�צ�מ�ם ול�ח�ז�ק א�ת ע�צ�מ�ם ע�ל י�ד�י ז�ה
ים ל�ב�ך�  ב�נ�י ה�יט�ב ל�ד�ב�ר�ים י�ד�י ש�מ�א.מ�ינ�ים ש�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� מ�צ�מ�יח� י�שועות, ש�  ש�ד�ב�ר�נו, ע�ל 
 ה�א�ל�ה, כ�י א.נ�י יוד�ע� מ�ר�חוק מ�ה ש�עוב�ר ע�ל�יך� מ�ר�ירות ד�מ�ר�ירות. ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ב�ר�ח.מ�יו  י�מ�ת�יק�ם
 ו�יב�ט�ל�ם מ�מ�ך� מ�ה�ר�ה אך� מ�ד�ה טוב�ה מ�ר'ב�ה, כ�י א.נ�י יוד�ע� כ�י ה�ר�ב�ה ה�ר�ב�ה ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� שול�ח�
י�שוע�ת�ך� ת�צ�מ�ח  סוף  כ�ל  י�ת�ב�ר�ך� ש�סוף  ל�ה�ש�ם  ומ�י�ח�ל  מ�ק�ו�ה  ו�א.נ�י  ע�ת,  ב�כ�ל  א�ל�יך�   י�שוע�תו 
 ב�ש�ל�מות, ו�ת�ז�כ�ה  ל�ה�ת�ק�ר�ב א�ל�יו י�ת�ב�ר�ך� ב�א9מ�ת ל�ז�כות ל�ת�שוב�ה ש�ל ש�ב�ת, ל�ק�בע� ע�צ�מ�ך� ע�ל
 ה�תור�ה ו�ה�ת�פ�ל�ה ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם  י�ת�ב�ר�ך�, ר�ק ח.ז�ק ו�א9מ�ץ, מ�אד מ�אד ב�ל�י ש�עור ו�ע�ר�ך�. ו�אל ת�ש�ג�יח�
 ע�ל שום ח.ל�ישות ה�ד�ע�ת ש�נ�כ�נ�ס ב�ל�ב�ך�,  ו�אל ת�ש�מ�ע ל�ד�ב�ר�י מוס�ר ש�ל ה�ב�ע�ל ד�ב�ר ו�ה�ס�ט�ר�א
 אח�ר�א, ה�אומ�ר�ים מוס�ר ב�ל�ב ב�ש�ב�יל ל�ה�ח.ל�יש ה�ל�ב  ול�ר�ח�ק מ�מ�ע�ט ה�טוב ש�רוצ�ים ל�ת�פס בו,
 לא תאב�ה ו�לא ת�ש�מ�ע ל�ה�ם, כ�י א�ין שומ�ע�ין ד�ב�ר�י תוכ�ח�ה ומוס�ר  כ�י א�ם ל�ק�ר�ב ו�לא ל�ר�ח�ק ח�ס
 ו�ש�לום, כ�א.ש�ר כ�ב�ר ד�ב�ר�ת�י ע�מ�ך� ה�ר�ב�ה ב�ז�ה (ע�י�ן ל�קוט�י ה.ל�כות ה�ל�כות ב�כור  ב�ה�מ�ה ט�הור�ה
 ה.ל�כ�ה ד אות כז) ש�כ�ל כ�ו�נ�ת ה�"ר�אש�ית ח�כ�מ�ה" וש�אר ס�פ�ר�י מוס�ר ש�מוכ�יח�ים ומ�ב�ז�ים  ה�ר�ב�ה א�ת
 ה�אד�ם, א�ין כ�ו�נ�ת�ם ל�ה�ת�ר�ח�ק מ�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� כ�י א�ם ל�ק�ר�ב. ו�יות�ר מ�ז�ה צ�ר�יכ�ין ל�שום ל�ב ב�כ�ל ע�ת
 ל�ה�ב�ין ב�ע�צ�מו ש�לא י�ג�יע� ח�ס ו�ש�לום שום ה�ת�ר�ח.קות ו�ה�ת�ר�ש�לות ע�ל י�ד�י ה�תוכ�ח�ה ומוס�ר ש�נ�כ�נ�ס
 ב�ל�ב, כ�י  י�כול ל�ה�יות, ש�ה�ת�עור�רות ה�תוכ�ח�ה ומוס�ר ש�ב�א ע�ל ה�ל�ב הוא מ�ה�ק�ד'ש�ה מ�ה�כ�רוז
ומ�ע.ש�ה וב�כ�ל ה�מ�ח.ש�ב�ה ד�בור  יום, א.ב�ל  ה�ב�ע�ל ד�ב�ר אור�ב ת�מ�יד ע�ל ה�אד�ם,   ה�יוצ�א ב�כ�ל 
 ש�עוב�ר�ים ע�ל ה�אד�ם י�ש ב�ה�ם ש�נ�י  ב�ח�ינות ד�ה�י�נו ס�ם ח�י�ים ו�ס�ם מ�ו�ת כ�מו ש�אמ�רו ר�בות�ינו ז�כ�רונ�ם
 ל�ב�ר�כ�ה ו�ש�מ�ת�ם ז�כ�ה ו�כו', ע�ל כ�ן ע�ל פ�י ה�רב  מ�ה�פ�ך� ד�ב�ר�י א9לק�ים ח�י�ים, ו�רוצ�ה ד�י�ק�א ע�ל י�ד�י ז�ה
 ל�ר�ח�ק ול�ר�ש�ל ל�ב ה�אד�ם ח�ס ו�ש�לום, ע�ל כ�ן צ�ר�יכ�ין ל�שום  ל�ב ל�ז�ה ה�יט�ב, וכ�ב�ר מ�באר א�צ�ל�נו
 כ�מ�ה ע�צות א�יך� ל�ה�נ�צ�ל מ�מ�נו ול�ה�ח.יות א�ת ע�צ�מו ול�ש�מ�ח� א�ת ע�צ�מו,  וב�פ�ר�ט ע�ל י�ד�י ה�ד�ר�ך�
 ה�נ�פ�ל�א ו�ה�נור�א ו�ה�נ�ש�ג�ב ש�ג�ל�ה אור ה�אורות ע�ל פ�סוק א.ז�מ�ר�ה ל�אלק�י ב�עוד�י (ל�קוט�י  מוה.ר�"ן
 רפ"ב). ה.פך� ב�ה ו�ה.פך� ב�ה ו�ס�יב וב�ל�ה ב�ה, ומ�מ�נ�ה לא ת�זוע�, ש�א�ין ל�ך� מ�ד�ה טוב�ה מ�מ�נו, וב�כ�ל
 יום  ו�יום י�ה�י�ה ה�ד�ר�ך� ה�ז�ה ב�ע�ינ�יך� כ�ח�ד�ש, ל�ר�אות א�ת ע�צ�מו ב�כ�ל יום כ�א�לו הוא ר�חוק ב�ת�כ�ל�ית
 ה�ר�חוק מ�ה�ש�ם  י�ת�ב�ר�ך�, וב�ז�ה ב�ע�צ�מו ד�י�ק�א י�ח�י�ה ו�יש�מ�ח א�ת ע�צ�מו ש�ב�עצ�ם ר�חוקו כ�ז�ה, אף ע�ל
 פ�י כ�ן ע.ד�י�ן י�ש ב�י מ�ע�ט  ש�א�ינ�י ר�ש�ע, אף ג�ם י�ש ב�י כ�מ�ה ו�כ�מ�ה נ�ק'דות טובות מ�כ�מ�ה מ�צ�וות
יום, אש�ר�ינו  מ�ה טוב ח�ל�ק�נו, א�ל�מ�ל�א ל�א את�ינ�א ל�ע�ל�מ�א א�ל�א  נור�אות ש�אנו מ�ק�י�מ�ין ב�כ�ל 
 ל�מ�ש�מ�ע ד�א ד�י�נו, א�לו פ�ינו מ�ל�א ש�יר�ה כ�י�ם ו�כו' ו�כו'. א�ין  אנו מ�ס�פ�יק�ין ל�הודות ו�לומ�ר ד�י�נו ע�ל
 ש�ז�כ�ינו ל�ש�מע� ה�ח�דוש ה�נ�ש�ג�ב ה�ז�ה. מ�כ�ל ש�כ�ן ו�כ�ל ש�כ�ן ש�ש�מ�ע�נו עוד  כ�ה�נ�ה ו�כ�ה�נ�ה, ע�ד כה

ה�ג�יעו ד�ב�ר�י ה�מ�ע�ט�ים ה�מ�ח.ז�יק�ים ה�ר�ב�ה, י�ת�ר מ�ז�ה א�י א�פ�ש�ר ל�ה�א.ר�יך� ע�ת�ה. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך� ה�מ�צ�פ�ה ל�ישוע�ה ש�ל�מ�ה ב�כ�ל ע�ת. 
  

י ש�לומ�נו ב�אה.ב�ה ר�ב�ה. וב�פ�ר�ט ל�ב�ן א.חות�י י�ד�יד�י ה�ר�ב�נ�י מור�נו   נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב.  ו�ש�לום ל�כ�ל אנ�ש�
 ה�ר�ב אי�יז�יק  נ�רו י�א�יר ה�ש�ל�ך� ע�ל ה' י�ה�ב�ך� ו�הוא י�כ�ל�כ�ל�ך�, ו�אל ת�כ�ע�ס ו�אל ת�ח9ט�א כ�מו ש�אמ�רו
 ר�בות�ינו ז�כ�רונ�ם ל�ב�ר�כ�ה  (ב�ר�כות כט:), ה�ר�ג�ל ע�צ�מ�ך� מ�אד ב�מ�ד�ת א.ר�יכ�ת אפ�י�ם, ז�כר ה�יט�ב ה�יט�ב



 א�ת כ�ל ה�ח.ס�ד�ים ו�ה�נ�פ�ל�אות  ש�ע�ש�ה ע�מ�ך� ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, כ�ן יוס�יף ה' ע�מ�ך� א�ל�ף פ�ע�מ�ים, ר�ק ח.ז�ק
 ו�א9מ�ץ מ�אד ל�ק�ב�ל טובות�יו ו�ח.ס�ד�יו ב�כ�ל  ע�ת, ו�ת�א.מ�ין ש�כ�ל מ�ה ש�עוב�ר ע.ל�יכ�ם ע�ל כ�ל א�ח�ד
 ו�א�ח�ד, ה�כל ל�טוב�ת�כ�ם, מ�ל�או י�ד�כ�ם ה�יום ל�ה' ל�ה�ר�ג�יל  ע�צ�מ�כ�ם ב�תור�ה ות�פ�ל�ה ב�כ�ל יום א.פ�לו
 ב�יום ש�ט�ר�ד�תו מ�ר'ב�ה מ�כ�ל ש�כ�ן ב�ש�אר ה�י�מ�ים כ�י א�ין נ�ש�אר מ�ה�אד�ם  כ�י א�ם מ�ה ש�חוט�פ�ין

ל�ע�צ�מ�ן ב�כ�ל יום כ�א.ש�ר את�ם יוד�ע�ים ב�ע�צ�מ�כ�ם ה�א9מ�ת. 
  

 ד�ב�ר�י דוד�ך� אוה�ב�ך� ב�א9מ�ת ל�נ�צ�ח. 
  

  נ�ת�ן ה�נ�"ל.  א.הוב�י ב�נ�י ה�א�ג�ר�ת ה�מ'כ�ר�ך� פה ת�ר�א�ה ל�ח�ת�מו ול�ש�ל�חו מ�י�ד ל�י�ד אח�יך� הוא ב�נ�י ר�ב�י
 ש�כ�נ�א נ�רו  י�א�יר, כ�י לא ח�ת�מ�ת�י אותו כ�ד�י ש�תוכ�ל ל�ק�רותו, כ�י י�ד�ע�ת�י עצ�ם ת�שוק�ת�ך� ל�ש�מע�
 ה�ר�ב�ה ד�ב�ר�י א9מ�ת מ�מ�נ�י,  ו�כ�ך� י�פ�ה ל�ך�. כ�י צ�ר�יכ�ין ד�בור�ים ה�ר�ב�ה ה�ר�ב�ה, כ'ל�א ה�אי ו�אול�י נ�ז�כ�ה

ל�בוא ל�מ�ה ש�אנו צ�ר�יכ�ין ל�בוא ב�ז�ה  ה�עול�ם א.ש�ר ל�כ�ך� נוצ�ר�נו. נ�ת�ן ה�נ�"ל. 
  

  * 
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� אור ל�יום ב' ד�ס�ל�יחות, תק"צ. 

  
  א.הוב�י ב�נ�י  מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י וכ�ב�ר ה�י�ית�י מוכ�ן ה�יום ל�נ�סEע�, ו�ה�ב�ע�ל ע.ג�ל�ה ר�מ�נ�י כ�י ה�ש�כ�יר ע.ג�ל�ה
 ש�לו ה�יום  ל�ד�ר�ך� ק�רוב. ו�אמ�ר ב�כ�ל ש�ע�ה ש�י�בוא ע�ד ש�נ�ת�ע�כ�ב�ת�י כ�ל ה�יום. ו�כ�ל מ�ה ד�ע�ב�ד
 ר�ח.מ�נ�א ל�ט�ב ע�ב�ד. אף ע�ל  פ�י ש�א�ין מ�ב�ינ�ים ה�טוב�ה מ�י�ד. כ�ע�ת כ�פ�י ה�נ�ר�א�ה לא א�ס�ע עוד ד�ר�ך�
ין. מ'ב�ט�ח�נ�י ב�ח�ס�ד�י ד' ש�ב�ו�ד�אי  י�ה�י�ה ע�ל ראש ה�ש�נ�ה ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, ג�ם אל  טול�ט�ש�
 ת�ש�כ�ח ל�ה�ב�יא ע�מ�ך� ל�אומ�אן ע�ל כ�ל פ�נ�ים ה�מ�עות  ש�ה�ב�ט�יח� ר�ב�י ש�מ�שון, ג�ם מ�ר�ב�י ח"ש א�ם
י�ס�ע ב�ע�צ�מו ל�אומ�אן אש�ר�יך� ו�אש�ר�י  לו, כ�י ראש ה�ש�נ�ה ש�ל�נו ג�דול  א�פ�ש�ר. ו�א�ם תוכ�ל ל�ז�ר�זו ש�
 מ�אד מ�אד ב�ע�ינ�י ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ש�א�ין ל�מ�ע�ל�ה מ�מ�נו, יות�ר מ�ז�ה ש�לום ו�ח�י�ים  וכ�ת�יב�ה ו�ח.ת�ימ�ה

טוב�ה. 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב כו  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום ו' ע�ר�ב ש�ב�ת קד�ש פ�ר�ש�ת ל�ך� תקצ"א. 

  
 ש�לום ו�ח�י�ים ו�כ�ל טוב ל�א.הוב�י ב�נ�י ו�ח.ב�יב�י ה�ר�ב�נ�י מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק נ�רו י�א�יר. 

  
  ה�נ�ה ב�ו�ד�אי  ש�מ�ע�ת� ש�י�ש�ב�נו ב�כ�פ�ר שור�יו�ועץ כ�ל ש�ב�ע�ת י�מ�י ה�מ�ש�ת�ה. ע�ד ה�נ�ה ע.ז�רונ�י ר�ח.מ�יו ו�כו'
י�שוע�תו ב�ק�רוב נ�ז�כ�ה ל�ר�אות ש�ת�צ�מ�ח ו�ת�ת�ג�ל�ה  י�ע�ז�בונ�י ע�ד א.ש�ר  יב�ה אל  ז�ק�נ�ה ו�ש�  ו�ג�ם ע�ד  
 ל�ע�ינ�ינו. וכ�ב�ר כ�ת�ב�ת�י  ל�ך� ש�אנו רוא�ים צ�מ�יח�ת ק�ר�ן י�שוע�ה ב�כ�ל ע�ת. אך� ע.ד�י�ן אנו צ�ר�יכ�ין
 ל�ישוע�ה ו�ר�ח.מ�ים ר�ב�ים מ�אד מ�אד ב�כ�ל  יום וב�כ�ל ע�ת וב�כ�ל ש�ע�ה ע�ד א.ש�ר נ�ז�כ�ה ל�ה�יות כ�ר�צונו
 י�ת�ב�ר�ך� ב�א9מ�ת ו�אנו מ�ח'י�ב�ים ת�מ�יד ל�ה�יות מוד�ים ע�ל  ה�ע�ב�ר ע�ל כ�ל ה�ח.ס�ד�ים ו�ה�טובות א.ש�ר כ�ב�ר
 ה�פ�ל�יא ל�ע.שות ע�מ�נו ע�ם כ�ל א�ח�ד ו�א�ח�ד ב�כ�מ�ה ו�כ�מ�ה א>פ�נ�ים  ב�ג�ש�מ�יות ו�רוח�נ�יות. א�לו פ�ינו מ�ל�א
 ש�יר�ה כ�י�ם ו�כו' ו�כו' ו�ע�ל י�ד�י ז�ה י�ה�י�ה ל�נו כח� ל�צ�עק ע�ל ל�ה�ב�א ש�י�ר�ח�ם  ע�ל�ינו ב�ר�ח.מ�יו ה�ג�דול�ים
יע�נו ל�צ�את מ�מ�צולות י�ם מ�יו�ן מ�צול�ה ו�א�ין מ�ע.מ�ד א.ש�ר מ�ת�פ�ש�ט ב�ז�ה ה�עול�ם  ב�פ�ר�ט ב�דורות  ו�יוש�
 ה�ל�לו ב�ע�ק�בות מ�ש�יח�א כ�א.ש�ר יוד�ע� כ�ל א�ח�ד ב�נ�פ�שו ו�אף ע�ל פ�י כ�ן אנו רוא�ין נ�פ�ל�אות�יו  ב�מ�צול�ה
 כ�זאת. כ�י כ�ב�ר ה�ר�ב�ה ו�ה�פ�ל�יא ח�ס�דו ע�מ�נו ע�ד א�ין סוף. ע�ל כ�ן צ�ר�יכ�ין ל�יל�ך� ב�כ�ל ע�ת ב�ד�ר�ך� ה�נ�"ל
 ל�ה�יות מוד�ה ע�ל ה�ע�ב�ר ו�צוע�ק ל�ע�ת�יד ל�בוא כ�א.ש�ר כ�ב�ר ש�מ�ע�ת� מ�מ�נ�י ה�ר�ב�ה ב�ע�נ�י�ן ז�ה. ח.ז�ק ב�נ�י
י�ע.זב אות�ך�. ד�ב�ר�י אב�יך� ה�מ�צ�פ�ה כ�י לא  נ�פ�ש�ך� ב�כ�ל מ�ה ש�תוכ�ל ל�ב�טח� ב�ה'  ו�ש�מ�ח   ו�ח.ז�ק  

ל�ישוע�ת�ך�: 
  

  נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב.  ל�כ�ל אנ�ש�י ש�לומ�נו ש�לום. ל�כ'ל�ם נ�א�מ�רו ד�ב�ר�ים ה�א�ל�ה ח�ז�קו ו�י�א.מ�ץ ל�ב�ב�כ�ם כ�ל
ה�מ�י�ח.ל�ים  ל�ה: 

  
 מכתב כז  



 ב�רוך� ה�ש�ם יום א' ח�י�י ש�ר�ה תקצ"א. ש�לום כ�נ�הוג. 
  

יב לו   מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י  פ�ע.מ�י�ם. א�ח�ד ב�סוף יום ד' ב�א.ר�יכות ג�דול וב�ח�ס�ד�י ה' כ�ב�ר ה�ק�ד�מ�ת�י ל�ה�ש�
 ת�שוב�ה  נ�כונ�ה אור ל�יום ד' א.ש�ר ש�ל�ח ה' ת�ח�ת ק'ל�מוס�י ל�ח�ז�ק�ך� ל�ה�יות ב�ש�מ�ח�ה ת�מ�יד ע�ל ש�לא
ו�כו'.  ל�ד�ע�ת�י ב�ו�ד�אי ה�ח9י�ה אות�ך� ה�א�ג�ר�ת מ�אד, אך� כ�פ�י ה�נ�ר�א�ה לא ה�ג�יע� ל�ך� ז�ה גוי   ע�ש�נ�י 
 ה�מ�כ�ת�ב ע�ד יום ו' ה�ס�מוך�  ל�כ�נ�יס�ת ש�ב�ת קד�ש, ת�ש�יב ל�י א�ם ק�ב�ל�ת�. וב�יום ו' ה�ג�יע�נ�י עוד ה�פ�ע�ם
 מ�כ�ת�ב�ך� ומ�אד נ�פ�ל�את�י ע�ל�יך� ע�ל  ש�עול�ה ע�ל ל�ב�ך� פ�ח�ד מ�ע�נ�י�ן ה�אט�ש�ער�עד כ�י הוא ר�ק מ�ר�ה
 ש�חור�ה ב�ח�נ�ם. ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ב�ר�ח.מ�יו י�חוס ע�ל  ע�מו ו�י�צ�יל�ם מ�ע�ת�ה מ�ג�ז�ר�ה ה�מ�ר�ה ה�זאת. א.ב�ל
רוצ�ה את�ה  א�ם  ה'.  ב�ע.בוד�ת  ע�ס�ק�ך�   מ�מ�ע�ט  ע�צ�מ�ך�  ול�ב�ל�ב�ל  ב�ח�נ�ם  ל�ה�ת�פ�ח�ד  ל�ך�   ח�ל�יל�ה 
 ל�ה�ש�ת�ת�ף ב�צ�רות י�ש�ר�א�ל ב�ו�ד�אי י�פ�ה ל�ך� ל�ה�ת�פ�ל�ל ו�ל�צ�עק מ�ר�ה ע�ל ג�ז�ר�ה זאת  א.ב�ל ה�כל ע�ל פ�י
 ד�ר�כ�ים ש�ל�מ�ד�נו מור�נו ה�ק�דוש ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה. ד�ה�י�נו ל�י�ח�ד ש�ע�ה ב�יום ל�צ�עק ע�ל צ�רות  נ�פ�שו ו�אז
 י�כ�לל ב�תוכו ג�ם צ�ע�ק�ה ה�זאת א.ש�ר ב�י�מ�ינו נ�ג�ז�ר�ה ג�ז�ר�ה מ�ר�ה כ�זאת אול�י י�חוס אול�י י�ר�ח�ם, א.ב�ל
 ג�ם ע�ת�ה צ�ר�יכ�ין ל�ח�ז�ק ע�צ�מו ל�ה�יות כ�ל ה�יום ב�ש�מ�ח�ה ע�ל כ�ל ה�נ�ק'דות טובות ש�נ�מ�צ�א�ים ב�נו
יך� ע�ל�יך� ח�ס ו�ש�לום מ�ר�ה ש�חור�ה ב�ח�נ�ם  ע.ד�י�ן, ה9ק�יצות�י  ו�עוד�י ע�מ�ך�, נ�א ב�נ�י ח.ב�יב�י אל ת�מ�ש�
 ו�ח�ל�יל�ה ל�ך� ל�זוז מ�מ�קומ�ך�  מ�ח.מ�ת ז�ה, ש�לום ל�ך� אל ת�יר�א, וכ�מו כ�ן ש�אר�י ה�ד�אגות ומ�ר�ה ש�חור�ה
 ש�ל�ך� כ'ל�ם ב�ח�נ�ם ו�א�ינ�ם מוע�יל�ים  כ�ל�ל ומ�ז�יק�ים ה�ר�ב�ה ר�ח.מ�נ�א ל�צ�ל�ן. ו�ה�נ�ה ב�ת�ח�ל�ה ה�י�ה ל�י צ�ע�ר
 ג�דול מ�מ�כ�ת�ב�ך� מ�יום ג' ש�ה�א9ר�כ�ת� ב�צ�ע�ר�ך�,  אך� מ�צ�את�י ג�ם ש�ם א�ת ש�אה.ב�ה נ�פ�ש�י ש�ה�ם ה�נ�ק'דות
 טובות ש�ל�ך� ש�את�ה מ�ח�י�ה ע�צ�מ�ך� ב�ד�ר�כ�י א.דונ�נו  מור�נו ו�ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ב�מ�ע�ט ה�ת�בוד�דות
 וצ�ע�ק�ה. זאת נ�ח�מ�ת�י ב�ע�נ�י�י ז�ה ח�ל�ק�י מ�כ�ל ע.מ�ל�י מ�ה ש�כ�ב�ר  ה�כ�נ�ס�ת�י ב�כ�ם מ�ע�ט א.מ�ת�ת ע.צות�יו
ב�קול ה�יט�ב  ל�ש�מע�  ו�ה�ע�ק�ר   ד�ר�כ�יו  ב�כ�ל  ו�ת�ל�כו  ה�כל  י�ת�ן ש�ת�ק�ב�לו  ומ�י  ה�ק�דוש�ים,   וד�ב�ר�יו 
 ה�ת�ח�ז�קותו מ�ה ש�מ�ח�ז�ק ומ�ז�ר�ז ומ�ז�ה�יר ב�יות�ר ו�יות�ר ל�ש�מ�ח� א�ת ע�צ�מ�נו ב�כ�ל ע�ת ו�ע�ת  י�ה�י�ה א�יך�
י�ה�י�ה, וב�רוך� ה�ש�ם י�ש ל�נו ב�מ�ה ל�ש�מח� ע�ל ש�ז�כ�ינו ל�יד�ע מ�אור כ�ז�ה אור ה�אורות אור צ�ח  ש�
 ומ�צ'ח�צ�ח ד�ל�א י�ד�יע� ו�ל�א א�ית�י�ד�ע ו�ל�א א�ית מ�אן ד�ק�י�מ�א ב�ה ו�כו'. אש�ר�י ה�חוס�ה ב�צ�לו, אש�ר�י ה�ב�א
 ע�ל צ�יון  ה�ק�דוש ש�לו ומ�ק�י�ם ד�ב�ר�יו לומ�ר ע.ש�ר�ה ק�פ�יט�ל�אך� ת�ה�ל�ים, ו�הוא ב�ו�ד�אי י�ע.ש�ה א�ת ש�לו
 ל�ק�י�ם ה�ב�ט�ח�תו ו�כו'.  ר�א�ה ב�נ�י ח.ב�יב�י נ�פ�ל�אות ת�מ�ים ד�ע�ים ש�נ�ת�ן ז�כ�רון ו�ש�כ�ח�ה ב�ל�ב ה�אד�ם, כ�י
 ה.לא ז�ה כ�מ�ה פ�ע�מ�ים ש�ח�ז�ק�ת�יך�  ב�ד�ב�ר�י ל�ש�מח� ב�ע�נ�י�ן ה�ע.ש�ר�ה ק�פ�יט�ל�אך� ת�ה�ל�ים, כ�י ה�כל ע�ש�ה
יוכ�ל כח� ה�ש�כ�ח�ה ל�ה�ש�כ�יח� א�ת  ה�אד�ם ד�ב�ר ה�ר�ג�יל בו, ו�ה�כל ל�טוב�ה ג�דול�ה כ�י  י�פ�ה ב�ע�תו ש�
 מ�אד ע�מ�קו מ�ח�ש�בות�יו אך� נ�ת�ן ל�נו ה�ב�ח�יר�ה ו�ע�ל�ינו ל�ה�ז�כ�יר  ע�צ�מ�נו ב�כ�ל פ�ע�ם א�ת כ�ל ה�טוב
 א.ש�ר ג�מ�ל ע�מ�נו ב�ע�נ�י�ן ה�נור�א ו�ה�נ�ש�ג�ב ה�ז�ה ש�ז�כ�ינו ל�ה�ס�תופ�ף ב�צ�ל ק�דוש  ו�נור�א ו�נ�ש�ג�ב כ�ז�ה.
ית ו�ה�י�ה נ�צ�ר�ך� ל�ך�.  אך� ת�פ�ל�ת  ו�ה�נ�ה ר�צונ�י ל�כ�תב ל�ך� א�יז�ה ד�בור ש�ד�ב�ר�ת�י א�ת�מול ב�ס�ע'ד�ה ש�ל�יש�
 ש�ח.ר�ית ה�ג�יע�. ו�ג�ם ז�ה ש�כ�ת�ב�ת�י ה�י�ה מ�ר�בוי ה�אה.ב�ה ה�מ�ק�ל�ק�ל�ת ה�שור�ה, ו�עוד ח�זון ל�מוע�ד א�ם

י�ר�צ�ה ה�ש�ם. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך� ה�מ�ת�ג�ע�ג�ע� ל�יד�יד'ת�ך� ומ�צ�פ�ה ל�ש�מע� מ�מ�ך� ד�ב�ר�י ש�מ�ח�ה ו�ח�ד�ו�ה: 
  

  נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב.  א.הוב�י ב�נ�י ב�ק�ש�ת�י ש�ת�ש�ל�ח ל�י ש�לש�ה רוב�ל ח�ד�ש ב�ה�ל�ו�אה וב�ק�רוב ת�ק�ב�ל�ם
 מ�ר�ב�י ש�מ�שון.  נ�א ל�ק�י�ם ד�ב�ר�י כ�כ�ל מ�ה ד�א�פ�ש�ר כ�י ד�ח�יק�א ל�י ש�ע.ת�א טוב�א ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ר�ח�ם,
 ו�ג�ם מ�ז�ה אל י�ה�י�ה ל�ך�  מ�ר�ה ש�חור�ה ר�ק ת�ה.פך� ל�ש�מ�ח�ה ש�אף ע�ל פ�י כ�ן תוד�ה ל�א�ל ה�י�ה ל�י כ�מ�ה
 אור�ח�ים ע�ל ש�ב�ת קד�ש ו�כ'ל�ם  אכ�לו קוג�יל ו�קול�יט�ש ו�ג�ם ד�ב�ר�נו ד�ב�ר�י תור�ה ד�ב�ר�י א9מ�ת ו�י�צ�יב

ו�כו': 
  

 מכתב כח  
  ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם  י�ת�ב�ר�ך� ש�ח.ר�ית יום ד' ח�י�י ש�ר�ה תקצ"א. ב�ר�ס�ל�ב. ש�לום כ�נ�הוג. מ�כ�ת�בו ק�ב�ל�ת�י.
 ג�ם ש�לש�ה  רוב�ל ח�ד�ש, ת�שואת ח�ן ח�ן לו ע�ל ז�ה. ו�ה�נ�ה מ�כ�ת�ב�ך� ה�י�ה ל�י ל�נ�ח�ת ג�דול כ�י א.נ�י רוא�ה
י�ד�י גד�ל ת�שוק�ת וב�א9מ�ת כ'ל�ם נ�כ�ת�בו ב�ת�שוע�ת ה' ע�ל   ש�מ�כ�ת�ב�י עוש�ים  רש�ם טוב א�צ�ל�ך�, 
 ה�ר�צונות ו�ה�כ�סופ�ין ש�ל�נו ל�ה�ש�ם  י�ת�ב�ר�ך�. נ�א ב�נ�י ח.ז�ק ו�א9מ�ץ ו�ת�ת�מ�יד ב�ל�מוד�ך� ה�יט�ב ל�ל�מד כ�מ�ה
 ש�עות ב�כ�ל יום ו�ג�ם לומ�ר ת�ה�ל�ים ות�פ�לות  ב�כ�ל יום ו�ג�ם ל�פ�ר�ש ש�יח�ת�ך� ב�כ�ל יום ול�ר�ח�ם ע�ל
 ע�צ�מ�ך� ב�כ�ל יום. ו�א�ם י�ת�ן ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ת�ן, ו�א�ם ל�או ל�או.  ע�ל�ינו ל�ע.מד כ�ר�ש ו�א�ב�יון ל�ב�ק�ש
נו, אול�י י�ר�ח�ם. ו�לא אוכ�ל ל�ה�ת�אפ�ק מ�עצ�ם אה.ב�ת�ך�  מ�ל�כ�תEב ל�ך� מ�ע�ט  מ�ת�נ�ת ח�נ�ם ל�ה�צ�יל נ�פ�ש�
 מ�מ�ה ש�אמ�ר�ת�י ב�ש�ב�ת קד�ש ה�ע�ב�ר. ו�ת�מ�צ�ית ה�ע�נ�י�ן מ�ר'מ�ז ב�פ�סוק (ב�ר�אש�ית י"ח): ו�הוא  יש�ב



 פ�ת�ח ה�אה�ל כ�חEם ה�יום. יוש�ב ל�שון ה�מ�ת�נ�ה ו�ע�כ�ב�ה ז�מ�ן ר�ב, כ�מו: ו�ת�ש�בו ב�ק�ד�ש י�מ�ים ר�ב�ים,
יוש�ב ומ�מ�ת�ין  ה�י�נו  ש�א�ין ה�אד�ם זוכ�ה ל�ה�ת�ג�לות א9להות ב�ח�ינ�ת ו�י�ר�א א�ל�יו ה' כ�י א�ם ע�ל י�ד�י ש�
 ומ�ת�ע�כ�ב א�צ�ל פ�ת�ח  אה�ל ה�ק�ד'ש�ה ז�מ�ן ר�ב. ו�אף ע�ל פ�י ש�ב�תוך� כ�ך� עוב�ר ע�ל�יו מ�ה ש�עוב�ר.
 ו�ח.מ�ימות ה�יום ש�ה�ם כ�ל�ל ה�ת�א.וות  בוע�ר אותו ה�ר�ב�ה אף ע�ל פ�י כ�ן הוא א�ינו מ�נ�יח� א�ת מ�קומו
 ח�ס ו�ש�לום ר�ק הוא יוש�ב ומ�מ�ת�ין ומ�ת�ע�כ�ב א�צ�ל  ה�פ�ת�ח י�מ�ים וז�מ�נ�ים ר�ב�ים ב�ח�ינ�ת ו�הוא יוש�ב
 פ�ת�ח ה�אה�ל כ�חEם ה�יום ו�ה�ב�ן ה�יט�ב, כ�י א�ית�א ב�ד�ב�ר�יו ז�כ�רונו  ל�ב�ר�כ�ה (ל�קוט�י מוה.ר�"ן ח�ל�ק ב'
 מח) ש�ל�פ�ע�מ�ים ה�אד�ם א�צ�ל ה�פ�ת�ח ו�הוא ש�ב ל�אחור או ש�מ�ש�ת�ט�ח�  ומ�ת�פ�ש�ט אז כ�נ�ג�דו ה�ב�ע�ל
 ד�ב�ר ו�כו' א.ב�ל מ�י ש�חוש�ב ע�ל ת�כ�ל�יתו ה�נ�צ�ח�י ב�א9מ�ת ו�ח�ס ע�ל ח�י�יו ב�א9מ�ת א�ינו  ש�ב ל�אחור ו�א�ינו
 ז�ז מ�מ�קומו ח�ס ו�ש�לום ב�שום אפ�ן ר�ק הוא יוש�ב ומ�מ�ת�ין א�צ�ל פ�ת�ח אה�ל ה�ק�ד'ש�ה ש�הוא  אה�ל
 ב�ית ה�מ�ד�ר�ש ו�אה�ל ה�צ�ד�יק�ים ו�ה�כ�ש�ר�ים אף ע�ל פ�י ש�חEם ה�יום בוע�ר ח�ס ו�ש�לום ו�ע�ל י�ד�י ז�ה ו�י�ר�א
 א�ל�יו  ה' ו�כו'. ו�י�ת�ר מ�ז�ה מ�באר א�צ�ל�י ב�א.ר�יכות יות�ר. וב�י�מ�ים ה�ל�לו ב�כ�ל מ�ה ש�עוב�ר ע�ל�י או מ�ה
 ש�א.נ�י שומ�ע� מ�מ�ך�  ו�כ�יוצ�א ב�ך� א.נ�י נ�ז�כ�ר ב�כ�ל פ�ע�ם ו�הוא יש�ב פ�ת�ח ה�אה�ל ו�כו' כ�נ�"ל. ו�אף ע�ל פ�י
 ש�ה�כ�ל�יון ע�ינ�י�ם ק�ש�ה מ�אד אף  ע�ל פ�י כ�ן צ�ר�יכ�ין ל�ה�ח.יות א�ת ע�צ�מו ול�ח�ז�ק א�ת ע�צ�מו ב�ש�מ�ח�ה
 ב�כ�ל ע�ת ע�ל פ�י ה�ד�ר�כ�ים ש�ה�ז�ה�יר�נו א.דונ�נו  מור�נו ו�ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה, וב�פ�ר�ט ש�ב�תוך� כ�ך�
 עוס�ק�ים ק�צ�ת ב�תור�ה ות�פ�ל�ה ומ�צ�וות א.ש�ר ה�ם ח�י�ינו  ו�ש�מ�ח�ת�נו, י�ת�ר מ�ז�ה א�י א�פ�ש�ר ל�ה�א.ר�יך� כ�י
 ה�ג�יע� ז�מ�ן ק�ר�יאת ש�מ�ע ש�ל ש�ח.ר�ית לומ�ר ב�ש�מ�ח�ה אש�ר�ינו מ�ה  טוב ו�כו' ול�ה�נ�יח� ט�ל�ית ות�פ�ל�ין
 ו�כו'. ד�ב�ר�י אב�יך� ה�מ�צ�פ�ה ל�ישועות ח.ד�שות ב�כ�ל ע�ת ש�י�ת�ק�י�ם מ�ה�ר�ה (י�ש�ע�י�ה  יב) וש�אב�ת�ם מ�י�ם

ב�ש�שון מ�מ�ע�י�נ�י ה�י�שוע�ה כ�ת�ר�גומו ות�ק�ב�לון אול�פ�ן ח.ד�ת ו�כו'. מ�ב�ח�יר�י צ�ד�יק�י�א. 
  

  נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב  כ�בוד אב�י נ�רו י�א�יר הוא א�צ�ל�י מ�יום א' ע�ד ה�יום, ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ז�כ�נו ל�ק�י�ם כ�בוד
אב ב�א9מ�ת  כ�ר�אוי וב�ש�מ�ח�ה ג�דול�ה: 

  
 מכתב כט  

 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום ג' ו�י�ש�ל�ח תקצ"א: 
  

 ש�לום ל�א.הוב�י ב�נ�י ו�ה�ר�ב�נ�י מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק נ�רו י�א�יר. 
  

  מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י  ב�יום ה' ו�ת�כ�ף ב�יום ו' ב�בק�ר ה�ש�כ�ם ר�צ�ית�י ל�ש�לח� ע.ג�ל�ה ע.בור�ך� ו�ל�א א�יס�ת�י�יע
 מ�ל�ת�א. ג�ם  ה�י�ית�י מ�ת�ר�ש�ל ק�צ�ת מ�ח.מ�ת ש�לא ס�ל�קו אז ה�נ�ק�ר�אט�ין, ו�גד�ל ה�פ�ח�ד ש�ה�י�ה ב�ש�בוע�
 ה�ע�ב�ר י�דוע� ל�ך� ב�ו�ד�אי,  אף ע�ל פ�י ש�י�ד�ע�ת�י ש�ע�ל�יך� א�ין שום פ�ח�ד ב�רוך� ה�ש�ם אף ע�ל פ�י כ�ן לא
 ה�י�ה נ�י�ח�א ל�י ש�ת�ה�י�ה פה ב�ע�ת  ה�הוא. אח�ר כ�ך�, ב�ע�ר�ב ש�ב�ת, ס�מוך� ל�כ�נ�יס�ת ש�ב�ת קד�ש, ה�ג�יע�נ�י
 שוב מ�כ�ת�ב�ך�, ו�ע�מ�ד�ת�י מ�ר�ע�יד, וכ�ב�ר  ק�ד�ש ה�יום ו�ת�כ�ף ב�מוצ�א�י ש�ב�ת ש�ל�ח�ת�י ל�ך� א�ג�ר�ת ש�ת�בוא
יג ת�שוב�ה  ת�כ�ף ל�פה ו�ש�ל�ח�ת�י ה�א�ג�ר�ת ל�י�ד ר�ב�י פ�נ�ח�ס  נ�א9מ�ן ו�ה�י�ית�י מ�צ�פ�ה כ�ל יום א' ו�יום ב' ל�ה�ש�
 מ�א�ת�ך� ו�א�ין קול ו�א�ין עונ�ה, א�ת�מול ל�ע�ת ע�ר�ב פ�ג�ע�ת�י  א�ת ר�ב�י פ�נ�ח�ס ה�נ�"ל ו�ש�אל�ת�י אותו מ�ה ז�ה
יב ל�י ש�ג�ם מ�כ�ת�ב�י ש�ש�ל�ח�ת�י ל�ך� ע.ד�י�ן ב�י�דו כ�י לא ש�ל�חו  שום א�ג�ר�ת ב�יום א' ו�נ�ב�ה�ל�ת�י מ�אד  ה�ש�
י  כ�י י�ש פה ח�לוק�י ד�עות  ו�ר�א�ית�י כ�י מ�א�ת ה' ה�י�ת�ה זאת, כ�ע�ת א�ינ�י יוד�ע� כ�ל�ל ל�ת�ת ע�צות ב�נ�פ�ש�
 ה�ר�ב�ה ב�ע�נ�י�ן ה�נ�ש�מ�ע מ�ק�ה�ל�ת�כ�ם, ק�צ�ת שוח.ק�ים מ�ז�ה וק�צ�ת אומ�ר�ים ל�ה�פ�ך�, ע�ל כ�ן  א�ינ�י יוד�ע�
 מ�ה ל�ע.שות, אך� א�יך� ש�הוא את�ה ת�ר�א�ה ל�בוא ל�פה ת�כ�ף ומ�י�ד, ב�ל�י א�חור ו�ע�כוב כ�ל�ל, ו�א�ם
 זוג�ת�ך�  ת�ח�י�ה וב�נ�ך� ש�י�ח�י�ה רוצ�ים ג�ם כ�ן ל�בוא ל�פה, ה�טוב ב�ע�ינ�יכ�ם ע.שו, כ�י א.נ�י א�ינ�י י�כול ל�ג�לות
 ד�ע�ת�י ב�ז�ה,  מ�ח.מ�ת ש�א�ינ�י יוד�ע� מ�ה נ�ע.ש�ה ב�ק�ה�ל�ת�כ�ם ב�א�לו ה�י�מ�ים, אך� א�יך� ש�הוא ע�ל כ�ל פ�נ�ים
 ת�בוא את�ה מ�י�ד, י�ת�ר  מ�ז�ה א�ין ל�ה�א.ר�יך�, ו�ה' י�צ�יל�כ�ם מ�כ�ל ר�ע, ו�י�ש�מר צ�את�כ�ם ובוא.כ�ם ל�ח�י�ים
 ול�ש�לום מ�ע�ת�ה ו�ע�ד עול�ם, ו�ה�ש�ם  י�ת�ב�ר�ך� י�ר�ח�ם ע�ל י�ש�ר�א�ל ו�יב�ט�ל כ�ל ה�ג�ז�רות ק�שות ו�י�ש�מ�יע�נו

ב�שורות טובות. 
  

  נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב:  (ע�נ�י�ן חול�את ה�נ�ז�כ�ר כ�אן הוא כ�י ב�אותו ה�ש�נ�ה ה�י�ה ה�פ�ע�ם ה�ר�אשון ה�חול�את
ש�ק�ר�או אח�ר  כ�ך� ב�ש�ם ח�ל�יר�ע ר�ח.מ�נ�א ל�יצ�ל�ן): 

  
 מכתב ל  

 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום א' ו�י�ש�ב תקצ"א. 
  



י�ח�י�ה.  י�ח�י�ה. וב�נו ש�  ש�לום ל�א.הוב�י ב�נ�י מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק ש�
  

ים ר�ח.מ�נ�א ל�צ�ל�ן.   י�ד�ע�ת�י כ�י  ב�ו�ד�אי י�ה�י�ה נ�ש�מ�ע א�צ�ל�כ�ם כ�י ג�ם פה ה�ג�יע� ה�חול�את ל�כ�מ�ה א.נ�ש�
 ע�ל כ�ן א.נ�י  מ'כ�ר�ח ל�הוד�יע� צ�ע.ר�נו, ה9יות ב�ש�ב�ת קד�ש נ�ח9ל�ש ב�ב�ית�י מ�אנ�ש�י ש�לומ�נו ה�ו�ת�יק מור�נו
 ה�ר�ב ש�מוא�ל ב�ן מור�נו  ה�ר�ב י�ע.קב מ�נ�עמ�רוב ו�ח�ל�יו כ�ב�ד ע�ל�יו מ�אד, ו�הוא מ�ס'כ�ן מ�אד מ�אד, ו�ג�ם
 ב�ב�ית ר�ב�י יונ�ה מ�ל�מ�ד ה�ס�מוך�  ל�ב�ית�י נ�פ�ט�ר�ה י�ל�ד�ה אח�ת א�ת�מול ו�ה�כל מ�ה�חול�את ה�נ�ש�מ�ע כ�ע�ת,
 ו�גד�ל צ�ע.ר�נו ת�ב�ין מ�ע�צ�מ�ך�, אך� אף ע�ל פ�י  כ�ן א.נ�י מ�ח�י�ה ע�צ�מ�י ג�ם ע�ת�ה ב�מ�עוף צוק�ה ה�זאת
 ב�גד�ל ח�ס�דו ה�נ�פ�ל�א א.ש�ר ה�ג�ד�יל ע�ל�י י�ח�יד ק�ד�מון י�ת�ב�ר�ך�  ש�מו, ש�הוד�יע�נו מ�אור כ�ז�ה א.ש�ר יוד�ע�
 נ�גון כ�ז�ה (ל�קוט�י מוה.ר�"ן ח�ל�ק ב' ס�ימ�ן ח') ו�כו' ו�כו' ול�ע�ת�יד ל�בוא  ה�כל י�ה�י�ה נ�כ�ל�ל ב�ה�נ�גון ה�ז�ה
י�ש אור  כ�ל מ�ה ש�ע�ב�ר ע�ל כ�ל א�ח�ד. ב�רוך� ה�ש�ם א.ש�ר ע�ד כה ע.ז�ר�נו ש�אנו זוכ�ים ע.ד�י�ן  ש�ה�י�ה ו�ש�
 כ�ז�ה ב�עול�ם, ל�עול�ם לא נ�בוש ב�ח�ס�דו ה�ג�דול, ג�ם א.נ�י מ�ח�י�ה א�ת ע�צ�מ�י ע�ל א.ש�ר ס�ב�ב  ה�ש�ם
 י�ת�ב�ר�ך� ב�ר�ח.מ�יו ש�לא ב�את�ם ה�נ�ה, מ�ה מ�אד ג�ד�לו ח�ס�ד�י ה', נ�א ב�נ�י ח.ב�יב�י אל ת�צ�ט�ע�ר כ�ל�ל ע�ל
 ז�ה,  ת�א.מ�ין ב�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� כ�י ה�כל ל�טוב�ה ע.צומ�ה ו�נור�אה, ו�ה�נ�ה מ�גד�ל צ�ע.ר�י ע�ד ה�נ�פ�ש ע.ז�ר�נ�י
 ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�  ש�ה�ח9י�ית�י א�ת ע�צ�מ�י כ�ל כ�ך�, ע�ד ש�א�ם לא ה�י�ית�י מ�ת�ב�י�ש מ�ה�עול�ם ה�י�ית�י מ�ר�ק�ד
 מ�ח.מ�ת ש�מ�ח�ה, כ�י ח�ס�דו  ג�ב�ר ע�ל�ינו ו�א9מ�ת ה' ל�עול�ם, ומ�גד�ל ה�נ�ח�יצ�ה א�י א�פ�ש�ר ל�ה�א.ר�יך�. ו�ה�ש�ם

י�ת�ב�ר�ך� י�ר�ח�ם ע�ל י�ש�ר�א�ל ו�יאמ�ר  ל�מ�ל�אך� ה�ר�ף י�ד�ך� ו�י�שוב א�ל�ינו ו�יר�ח.מ�נו ב�ק�רוב. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך� ה�מ�צ�פ�ה ל�ישוע�ה. 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב: 
  

 מכתב לא  
 ב�רוך� ה�ש�ם אור ל�יום ד' ו�י�ש�ב תקצ"א. 

  
 ה�ח�י�ים ו�ה�ש�לום ל�א.הוב�י ב�נ�י ח.ב�יב�י מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק, נ�רו י�א�יר. 

  
י�ה�י�ה ה�כל ל�טוב�ה, ו�ה�נ�ה   א.הוב�י ב�נ�י  כ�ב�ר ש�מ�ע�ת� מ�ע�ט א.ש�ר ע�ב�ר ע�ל�ינו ב�א�לו ה�י�מ�ים, י�ה�י ר�צון ש�
 אנכ�י כ�ב�ר  ה�ק�ד�מ�ת�י ע�צ�מ�י ב�יום א' ו�הוד�ע�ת�יך� מ�ז�ה מ�ח.מ�ת ש�י�ד�ע�ת�י ש�ב�ו�ד�אי י�ה�י�ה נ�ש�מ�ע א�צ�ל�כ�ם
 קול ה�ר�ע�ש ה�ז�ה, אך�  ב�ע�ת�ים ה�ל�לו מ�ת�ע�כ�ב�ים ה�מ�כ�ת�ב�ים ב�ב�ית ר�ב�י פ�נ�ח�ס וב�ש�ע�ה זאת ה�י�ית�י
 ב�ע�צ�מ�י ב�ב�ית ר�ב�י פ�נ�ח�ס אודות  ע�נ�י�ן אח�ר, וב�תוך� ז�ה ש�אל�ת�י אותו אודות ה�א�ג�ר�ת מ�מ�נ�י א�ל�יך�,
 ומ�א�ת�ך� א�ל�י, ו�ה�ש�יב ש�ג�ם ה�א�ג�ר�ת ש�ש�ל�ח�ת�י  ל�ב�ית�י ב�יום א' ע.ד�י�ן ב�י�דו. ו�ע�מ�ד�ת�י מ�ש�תומ�ם, ו�כ�ן
 ה�י�ה ב�ש�בוע� ה�ע�ב�ר כ�א.ש�ר כ�ב�ר הוד�ע�ת�יך�. ו�ה�נ�ה ה�כל  ל�טוב�ה כ�א.ש�ר את�ה רוא�ה ב�ע�ינ�יך� הוא
 ח�ס�ד ג�דול ש�נ�ת�ע�כ�בו ה�א�ג�רות ב�ש�בוע� ה�ע�ב�ר ו�לא ב�את�ם ה�נ�ה,  ו�ע�ת�ה ת�ש�ע�ר ב�ד�ע�ת�ך� גד�ל
 ה�צ�ע�ר ו�ה�פ�ח�ד ו�ה�י�סור�ים ש�ה�י�ה ל�נו א�ם ה9י�ית�ם את�ם ג�ם כ�ן ב�כ�אן, וב�פ�ר�ט ש�ה�כל  ה�יו אומ�ר�ים
ל�ב�דו ש�ס�ב�ב ב�ר�ח.מ�יו ש�נ�ת�ע�כ�ב�ת�ם נ�פ�ל�אות  ו�ש�לום, ב�רוך� ה�עוש�ה  י�ד�כ�ם ח�ס  ע�ל   ש�נ�ת�ג�ל�ג�ל 

ב�ב�ית�כ�ם, ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ש�מ�ר�כ�ם ל�ע�ד. 
  

  ו�ד�ע ב�נ�י  כ�י ב�רוך� ד�י�ן ה�א9מ�ת שופ�ט ב�צ�ד�ק לוק�ח� נ�פ�שות ב�מ�ש�פ�ט, כ�י ב�יום ב' ב�ע�ת מ�נ�ח�ה נ�פ�ט�ר
 ר�ב�י  ש�מוא�ל ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ו�ש�ב�ק לו ח�י�ים, מ�ע�י מ�ע�י אוח�יל�ה, הוי אח�י, ה�ר�ח.מ�ן הוא י�ג�דר פ�ר�צות
ע�מו י�ש�ר�א�ל  ו�י�ת�ן ל�נו ח�י�ים טוב�ים ו�א.ר'כ�ים, זאת נ�ח�מ�ת�י ב�ע�נ�י�י כ�י תוד�ה ל�א�ל ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יוד�ע� [ש�
]כ�ו�נ�ת�י ר�צוי�ה ל�ש�מ�י�ם  ב�כ�ל ה�ע�ס�ק ה�ז�ה, כ�י לא ה�י�ה ל�י שום ע�ס�ק ש�ל מ�ש�א ומ�ת�ן מ�ע�ס�ק�י  ש�

 ה�עול�ם ע�מו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה, כ�י א�ם מ�ה  ש�ה�י�ה ב�ב�ית�י ה�כל ה�י�ה ב�ש�ב�יל ה�ת�כ�ל�ית ה�א.מ�ת�י ש�י�ע.מד
י�ז�כ�ה ל�ש�מע� א�צ�ל�נו ד�ב�ר�י ע�ל י�ד�י ו�כו'  ו�כו', ו�ג�ם כ�ל כ�ו�נ�תו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ה�י�ה ר�ק  לו ל�נ�צ�ח ש�
 ב�ש�ב�יל ז�ה, וב�ו�ד�אי הוא לו ל�טוב�ה נ�צ�ח�ית כ�ל מ�ה ש�ק�ב�ל מ�מ�נ�י  ד�ב�ר�י א9מ�ת ש�ק�ב�ל�ת�י מ�פ�י ה�ס�ב�א
 ד�ס�ב�ין נ�ח�ל נוב�ע� מ�קור ח�כ�מ�ה ז"ל, וכ�ב�ר כ�ת�ב�ת�י ל�ך� ב�מ�כ�ת�ב�י ה�ר�אשון  ש�ב�גד�ל ה�צ�ר�ה ו�ה�פ�ח�ד
 ה�י�ית�י מ�ת�ח�ז�ק ב�ש�מ�ח�ה ו�כו', ב�רוך� ה�ש�ם א.ש�ר ע.ז�ר�נ�י ע�ד כה ו�נ�ת�ן ל�נו כח� ל�ס�בל כ�ל  ז�ה. ומ�א�ל�יך�
 ת�ב�ין גד�ל ה�פ�ח�ד ש�ה�י�ה ב�כ�אן, כ�י ה�ד�אק�ט�יר ה�י�ה ב�כ�אן ב�יום א' אף ש�לא ק�ר�ית�י אותו ו�ר�צו
 ל�ס�גר ב�ית�י ח�ס ו�ש�לום, ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ב�ר�ח.מ�יו ח�מ�ל ע�ל�י, כ�י ר�ב�ים מ�אוה.ב�י אמ�רו ש�ה�י�ה ר�אוי
 ל�ס�גר ח�ס  ו�ש�לום ר�ק מ�ח.מ�ת ש�ג�ם א�צ�ל ש�כ�נ�י ר�ב�י יונ�ה נ�פ�ט�ר ב�תו ה�ק�ט�נ�ה ו�לא ס�ג�רו א�ת ב�יתו,
 ע�ל כ�ן ח�מ�לו ע�ל�י ג�ם  כ�ן, ומ�א�ל�יו ת�ב�ין ש�ב�ו�ד�אי ה�י�ה י�סור�ים ג�דול�ים ופ�ח�ד�ים ע.צומ�ים ב�ז�ה, אך�



 ה�כל ה�י�ה ב�ח�ס�ד, כ�י ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�  ב�ר�ח.מ�יו לא ה�נ�יח� ל�צ�ע�ר אות�י ה�ר�ב�ה, כ�י ח�ס�דו ג�דול ע�ל�י ב�כ�ל
 ע�ת א.ש�ר א�ין ל�ש�ע�ר, ו�ה�נ�ה תוד�ה ל�א�ל ב�ב�ית�י  ח�י�ים ו�ש�לום, ה�ש�ם י�ש�מ�ר�נו ת�מ�יד מ�ע�ת�ה ו�ע�ד
 עול�ם, כ�ע�ת מ�א�ל�יך� ת�ב�ין ש�אף ע�ל פ�י כ�ן א�ין מ�ה�ר�אוי ש�ת�בוא  ת�כ�ף ל�פה, וכ�פ�י ה�נ�ר�א�ה ה�נ�כון
 ש�ת�בוא ל�כ�אן אח�ר ש�ב�ת קד�ש ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה, וב�ל�ב�ד ש�ת�ח.קר ת�ח�ל�ה  א�ם מ�נ�יח�ין ל�כ�נס
י�ה�י�ה ל�י י�סור�ין מ�ז�ה ח�ס ו�ש�לום ח�ס ו�ש�לום. ו�ה�נ�ה  א.הוב�י ין, כ�י א�ינ�י רוצ�ה ש� י טול�ט�ש�  ל�פה אנ�ש�
 ב�נ�י ח.ב�יב�י מ�אה.ב�ת�ך� הוד�ע�ת�יך� ה�כל ב�א.ר�יכות, ו�ה�נ�ה מ�כ�ל ז�ה יוכ�ל ה�מ�ש�כ�יל ל�ה�ת�עור�ר מ�אד
 ל�ה�ת�ק�ר�ב ל�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� מ�כ�ל מ�קום ש�הוא, כ�י אנו רוא�ין ב�ע�ינ�ינו כ�ל מ�ה ש�עוב�ר ע�ל ה�אד�ם
 ב�ה�צ�ל ה�עוב�ר  ה�ז�ה, ו�ה�נ�ה ב�ט�נ�י מ�ל�א מ�ל�ים אך� א�ין ה�פ�נ�אי מ�ס�כ�ים ל�ה�א.ר�יך�, א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם
 כ�א.ש�ר ת�ה�י�ה פה א.ס�פ�ר ל�ך�  ה�כל ב�א.ר�יכות. אול�י ת�ש�מ�ע ו�ת�ב�ין ח�ס�ד�י ה' ו�נ�פ�ל�אות�יו א.פ�לו ב�ע�ת
 צ�ר�ה ר�ח.מ�נ�א ל�צ�ל�ן. ש�הוא ע�נ�י�ן ב�צ�ר  ה�ר�ח�ב�ת� ל�י, ש�ב�תוך� ה�צ�ר�ה ע�צ�מ�ה י�ש כ�מ�ה ה�ר�ח�בות, וכ�ב�ר
 ד�ב�ר�ת�י ב�ז�ה ה�ר�ב�ה, וב�ע�ת�ים ה�ל�לו ה�ח9י�ית�י  ע�צ�מ�י ב�ז�ה ה�ר�ב�ה, ב�רוך� ה�נות�ן ל�י�ע�ף כח� א.ש�ר ע�ד כה
 ע.ז�ר�נ�י, ו�א.נ�י ח�ז�ק ע�ת�ה ב�ד�ע�ת�י תוד�ה ל�א�ל ש�כ�ל  ה�עול�ם צ�ר�יכ�ים מ�אד מ�אד ל�ש�מע� ול�ק�ב�ל ד�ב�ר�ינו
י�ר�צ�ה י�ז�כ�ה ל�ז�ה, ו�א.נ�י כ�ל י�מ�י ח�ל�ד�י א.י�ח�ל  ל�הוד�יע� ול�ה�ש�מ�יע� ל�כ�ל מ�י ש�  ש�ק�ב�ל�נו, אש�ר�י מ�י ש�
 ל�ש�מע� א�ת כ�ל טוב ג�נ�ז�י אוצ�ר�י אוצ�רות ש�ל ח�י�ים נ�צ�ח�י�ים אוצ�ר�י י�ר�את  ש�מ�י�ם א.ש�ר ה�צ�פ�ין א�צ�ל�י
 ע�צ�ם ה�י�ר�אה ע�צ�ם ה�ח�י�ים ע�צ�ם ה�טוב הוא א.דונ�נו מור�נו ו�ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה,  ה�שומ�ע� י�ש�מ�ע ו�כו',
 כ�י מ�ל�ב�ד מ�ה ש�אנו מ�א.מ�ינ�ים ב�ה�א9מ�ת אנו רוא�ים ב�ע�ינ�ינו, ש�כ�א.ש�ר מ�ג�יע� ק�צו ש�ל  ה�אד�ם, כ�מ�ה
ל�ב�ר�כ�ה, ז�כ�רונו  ר�ג�ע ש�ה�ל�ך� ב�ד�ר�כ�י ה�א9מ�ת ש�ק�ב�ל�נו מ�ר�ב�נו  וב�כ�ל   ו�כ�מ�ה ה�צ�ל�יח� ב�כ�ל ש�ע�ה 
 וב�פ�ר�ט ב�מ�ה ש�ז�כ�ה כ�ל א�ח�ד ש�ה�י�ה לו ה�ת�בוד�דות וב�מ�ה ש�ה�י�ה ע�ל צ�יון ש�לו ה�ק�דוש. ו�ה�נ�ה ז�ה
י�צ�אה ו�ת�ד�ע ש�נ�ש�מ�תו  י�ד�ע�ת� אותו ה�יט�ב,  ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ש�נ�פ�ט�ר ב�ו�ד�אי את�ה   ר�ב�י ש�מוא�ל  
י�צ�ת�ה נ�ש�מ�תו ת�ה�א נ�ש�מ�תו צ�רור�ה ב�צ�רור ה�ח�י�ים.  ב�ט�ה>ר�ה, ו�ד�ב�ר ד�בור�י א9מונ�ה  ב�כ�ל ע�ת ע�ד ש�
י�ה�י�ה  לו כ�ל פ�ע�ם ה�ת�בוד�דות ב�ש�ד�ה ב�ין ה�ר�ים ומ�ח�לות ע�פ�ר,  מ�ה ג�ד�לו ח�ס�ד�י ה' ש�ז�כ�ית�י אותו ש�
 ו�ה�ל�ך� ב�ד�ר�ך� ה�י�ש�ר ב�ד�ר�ך� ה�תור�ה כ�ל י�מ�יו ו�נ�פ�ט�ר  ב�ש�ם טוב, ו�ק�ו�ית�י ל�ה' ש�ב�ו�ד�אי י�ק�ר�בו ש�ם
 ה�ב�ע�ל ה�ש�ד�ה, כ�א.ש�ר אמ�ר ב�ע�צ�מו קד�ם ה�ס�ת�ל�קותו ה�ק�דוש  ל�מ�ע�ל�ה ל�מ�ע�ל�ה: "מ�ה ל�כ�ם
 ל�ה�ת�י�ר�א מ�אח�ר ש�א.נ�י הול�ך� ל�פ�נ�יכ�ם ומ�ה א�ם ה�נ�ש�מות ש�לא ה�כ�ירו אות�י" ו�כו'  כ�א.ש�ר כ�ב�ר
נות�יכ�ם ו�ימ�י כ�ל אנ�ש�י ש�לומ�נו ו�ימ�י כ�ל י�ש�ר�א�ל ע�ד  ש�מ�ע�ת� כ�ל ז�ה. ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�א.ר�יך� י�מ�יכ�ם וש�
יחות ו�ס�פור�ים י�ז�כו ל�יד�ע ול�ה�כ�יר מ�י ה�י�ה ב�עול�ם ב�דורות ה�ל�לו א.ש�ר ה�נ�יח� אח.ר�יו תורות ו�ש�  ש�
יות  כ�א�ל�ה וב�פ�ר�ט ה�מ�ע.ש�ה ש�ל ה�ז' ב�עט�ל�יר�ש. אש�ר�ינו מ�ה טוב ח�ל�ק�נו ו�כו', ו�ה�י�ה ז�ה  ומ�ע.ש�
 ש�לום ו�ח�י�ים. ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�מ�צ�פ�ה ל�ר�אות�ך� ב�ק�רוב. אך� אף ע�ל פ�י כ�ן ה�ה�כ�ר�ח� ל�ה�מ�ת�ין א�יז�ה
 י�מ�ים ו�ל�ח.קר ו�ל�ד�רש ב�ז�ה כ�נ�"ל.  ומ�ה�ס�ת�ם א�כ�תב ל�ך� עוד ב�ז�ה. ומ�ה' מ�צ�ע.ד�י ג�ב�ר כונ�נו ו�כ�ר�צונו

נ�ע.ש�ה. 
  

נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב.  ב�ית�י פ�תוח� ל�ר�ו�ח�ה תוד�ה ל�א�ל. ו�אודות ה�נ�ג�יד ר�ב�י ש�מ�שון נ�רו י�א�יר א�ין ל�י   
 ד�בור�ים ע�ת�ה כ�ל�ל  ל�ד�ב�ר ו�ל�כ�תב ב�ז�ה. כ�י מ�א�ל�יך� ת�ב�ין ש�ע.ד�י�ן א�ין ד�ע�ת�י צ�לול�ה אח.ר�י א.ש�ר ע�ב�ר
 ע�ל�י ע�נ�י�ן כ�ז�ה, א�ם ת�ר�צ�ה  ת�ד�ב�ר ב�ע�צ�מ�ך� ו�א�ם ת�ר�צ�ה ל�ה�ר�אות לו מ�כ�ת�ב�י א�ל�ה כ�ר�צונ�ך� ת�ע.ש�ה,
נו. ו�ה�נ�ה י�ש  כ�י ל�פ�נ�יו א�ינ�ם סוד אף ע�ל פ�י ש�לא  ה�י�ה ע�ל ראש ה�ש�נ�ה ע.ד�י�ן. נ�פ�שו ק�שור�ה ב�נ�פ�ש�
י�ח�י�ה אך�  מ�ח.מ�ת ש�א�ין א�ת�ע�רות�א ד�ל�ת�ת�א מ�מ�נו כ�י כ�פ�י  ל�י ה�ר�ב�ה ל�ד�ב�ר ע�ם ר�ב�י ש�מ�שון ש�
 ה�נ�ר�א�ה ה�י�ה פה ב�ע�ת�ים ה�ל�לו ו�לא ה�ת�ר�אה פ�נ�ים ע�מ�י ע�ל כ�ן  א�י א�פ�ש�ר ל�י ל�ד�ב�ר ו�ל�כ�תב לו כ�ל
 מ�ה ש�ב�ל�ב�י, ו�ה' ה�טוב י�ז�כ�יר�הו ה�א9מ�ת ו�יח�ד�ש י�מ�יו ל�טוב�ה ו�לא י�ה�י�ה נ�פ�ר�ד  מ�א�ת�נו ח�ס ו�ש�לום ר�ק

י�ה�י�ה נ�מ�נ�ה ע�מ�נו ת�מ�יד מ�ע�ת�ה ו�ע�ד עול�ם ל�עול�מ�י ע�ד ול�נ�צ�ח נ�צ�ח�ים אמ�ן: 
  

  ה�ש�מ�ן ז�י�ת  ק�ב�ל�ת�י ג�ם כ�ן, ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ז�כ�נו ל�ק�י�ם מ�צ�ו�ת ה�ד�ל�ק�ת נ�ר ח.נ'כ�ה ב�ש�ל�מות ל�אמ�ש�כ�א
 מ�ש�ח  ר�בות ק'ד�ש�א ול�אד�ל�ק�א בוצ�ינ�א, א�ם י�ה�יו כ�ל ה�י�מ�ים ד�יו ו�כו' א�י א�פ�ש�ר ל�ב�א�ר פ�רוש ד�ב�ר�ים

א�ל�ה ש�ה�ז�כ�ר�ת�י  ע�ת�ה: 
  

 מכתב לב  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום א', ו�י�ג�ש תקצ"א. 

  
 ש�לום ל�ב�נ�י ה�ר�ב�נ�י מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק נ�רו י�א�יר. 

  
  ב�יום ה'  ש�ל�ח�ת�י ל�ך� מ�כ�ת�ב ומ�ה�ס�ת�ם ה�ג�יע� ל�י�ד�ך�, וב�ו�ד�אי כ�ב�ר נ�ש�מ�ע ל�ך� א�ת כ�ל א.ש�ר ע�ב�ר פה



 י�יט�יב ה'  ל�ה�ב�א. ומוס�ר כ�ת�ב ז�ה י�ס�פ�ר ל�ך� ה�כל, ה�מ�קום י�ר�ח�ם ה�מ�קום י�ר�ח�ם, ו�תוד�ה ל�א�ל א�ת�נו
 ה�ח�י�ים ו�ה�ש�לום ה'  י�ש�מ�ר�נו ת�מ�יד מ�ע�ת�ה ו�ע�ד עול�ם, ה�כ�ל�ל כ�י ע�ת צ�ר�ה ג�דול�ה ה�יא ע�ל מ�י ל�נו
 ל�ה�ש�ע�ן כ�י א�ם ע�ל אב�ינו  ש�ב�ש�מ�י�ם. ע�ל ש�ב�ת ח.נ'כ�ה לא ה�י�ה ל�נו שום אור�ח�ים כ�י א�ם ר�ב�י ח�י�ים
 נ�חום ש�י�ח�י�ה. ר�ב�י אי�יז�יק מ�ל�אד�יז�ין  ו�ר�ב�י י�ע.קב ח.ת�ן ר�ב�י ב�ער מ�ל�אד�יז�ין נ�ס�עו ב�ב�ה�ל�ה מ�פה ב�יום
 ה' ה�ע�ב�ר מ�גד�ל ה�פ�ח�ד, ו�כ�ל מ�ה ד�ע�ב�ד  ר�ח.מ�נ�א ל�ט�ב ע�ב�ד, ו�אף ע�ל פ�י כ�ן ה�י�ה ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�
ים ו�נ�פ�ל�א�ים מ�אד, ב�ו�ד�אי ה�י�ה  ב�ע�ז�ר�נו ו�ד�ב�ר�נו ד�ב�ר�י תור�ה א�ת�מול ב�ה�ש�לש ס�ע'דות  ד�ב�ר�ים ח.ד�ש�
 כ�ד�אי ל�בוא ב�ש�ב�יל ז�ה א.ל�פ�ים נ�פ�שות ל�פה, אך� מ�י יוד�ע� ג�ד'ל�תו  ש�ל יוצ�ר ב�ר�אש�ית א�יך� הוא
 מ�ת�נ�ה�ג ב�ח�ס�דו כ�ל דור וב�פ�ר�ט ב�דור ה�ז�ה מ�ה ש�עוש�ה ע�מ�נו ש�ז�כ�ינו ל�אוצ�רות  כ�א�ל�ה ו�ה�מ�נ�יעות
 מ�ש�ת�ט�ח�ים כ�ל כ�ך� כ�ל כ�ך�. וב�ו�ד�אי ה�כל ל�טוב�ה ו�סוף כ�ל סוף י�ג�מר ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ו�ג�ם ע�ת�ה  הוא
 גומ�ר ת�מ�יד כ�ר�צונו. אך� מ�י יוד�ע� ד�ר�כ�י ח�ס�דו ו�נ�פ�ל�אות�יו ב�כ�ל ע�ת. ע�ל�ינו ל�ח�כות ול�צ�פות ל�ישוע�תו
 ת�מ�יד,  ול�ה�ת�ג�ע�ג�ע� ו�ל�כ�סEף ל�ה�יות כ�ר�צונו ול�ה�ת�פ�ל�ל ול�ה�ת�ח�נ�ן ו�ל�צ�עק ל�פ�נ�יו ב�כ�ל ע�ת ב�כ�ל מ�ה
 ש�עוב�ר ע�ל�ינו ע�ד  י�ש�ק�יף ו�י�ר�א ה' מ�ש�מ�י�ם, ו�ה�נ�ך� רוא�ה א.הוב�י ב�נ�י ח.ב�יב�י מ�ה ש�י�כול ל�ע.בר ע�ל
י�כול  ה�אד�ם וב�ז�מ�נ�ים ה�קוד�מ�ים  נ�ד�מ�ה ש�א�ין צ�רות ומ�נ�יעות ג�דול�ים מ�ה�ם, ו�ע�ת�ה רוא�ים מ�ה ש�
 ל�ע.בר ר�ח.מ�נ�א ל�צ�ל�ן ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�צ�יל  ב�ר�ח.מ�יו אך� ב�א9מ�ת ה�כל ל�טוב�ה, ו�ה�ח�כ�ם ע�ינ�יו ב�ראשו
ול�ח�ז�ק ל�ב�בו ל�יל�ך� ע�ם ד�ב�ר�י תור�תו ה�ק�דוש�ה,  ש�כ�ב�ר ה�ז�ה�יר אות�נו ל�שום ל�ב ל�כ�ל  ל�ד�ע�ת 
 ה�מ�ח.ש�ב�ה ד�בור ומ�ע.ש�ה ש�עוב�ר ע�ל ה�אד�ם ב�כ�ל יום, כ�י ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�  מ�צ�מ�צ�ם א�ת ע�צ�מו ב�ה�ם
 כ�ב�י�כול ומ�ר�מ�ז ר�מ�ז�ים ל�כ�ל אד�ם כ�פ�י ה�מ�קום ו�ה�ז�מ�ן ו�כו' ו�כו' כ�מ�באר ב�ה�תור�ה ו�י�ה�י  מ�ק�ץ ז�כ�רון
י�ל�ך� ב�ז�ה ת�מ�יד. כ�י א�ין שום פ�טור ב�עול�ם. ו�ח�ל�יל�ה ל�פ�טר א�ת ע�צ�מו ע�ת�ה  ס�ימ�ן נ"ד. אש�ר�י ש�
 מ�תור�ה ות�פ�ל�ה כ�ד�ר�ך� ש�נ�מ�צ�א�ים ה�טוע�ים ב�ז�ה, לא ב�א�ל�ה ח�ל�ק�נו כ�י אף ע�ל פ�י ש�נ�מ�צ�א�ים ע�ת�ה
 ב�טול�ים  ה�ר�ב�ה מ�ח.מ�ת ה�צ�רות ר�ח.מ�נ�א ל�צ�ל�ן אף ע�ל פ�י כ�ן ל�ע'מ�ת ז�ה צ�ר�יכ�ים ע�ת�ה ל�ה�ת�עור�ר
 ב�יות�ר ב�ה�ת�ג�ב�רות  יות�ר מ�אח�ר ש�רוא�ים ב�ע�ינ�ינו מ�ה ש�רוא�ים ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ר�ח�ם ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�
 י�ר�ח�ם. ו�ה�נ�ה מ�ח.מ�ת נ�ח�יצות  מוס�ר כ�ת�ב ז�ה א�י א�פ�ש�ר ל�ה�א.ר�יך� יות�ר ו�ד�י ב�ה�ע�ר�ה זאת, ומ�א�ל�יך�
 ת�ב�ין ה�כל כ�י כ�ב�ר ד�ב�ר�נו ה�ר�ב�ה ב�ז�ה  ש�ה�ע�ק�ר הוא ה�יום א�ם ב�קלו ת�ש�מ�עו ה�יום ד�י�ק�א י�ה�י�ה א�יך�
י�ה�י�ה, ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ח�ז�ק ל�ב�ב�כ�ם ב�א.מ�ת�ת  ד�ר�כ�י ה�ת�ק�ר�בות א�ל�יו י�ת�ב�ר�ך� מ�כ�ל מ�קום ש�הוא  ש�

ו�יר�ח�ם ע�ל�ינו ו�ע�ל כ�ל ע�מו י�ש�ר�א�ל ו�י�ס�יר מ�ח.ל�ה מ�ק�ר�ב�נו  ו�י�שוב א�ל�ינו ו�יר�ח.מ�נו: 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך� ה�מ�צ�פ�ה ל�ישוע�ה. 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב לג  
 ב�רוך� ה�ש�ם אור ל�יום ה' ראש חEד�ש ט�ב�ת תקצ"א. ש�לום כ�נ�הוג. 

  
ים רש�ם א�צ�ל�ך�, ו�ה�ח9י�ית�נ�י   מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י  ו�ה�י�ה ל�י ל�נ�ח�ת ג�דול מ�אד מ�אד ב�ר�אות�י ש�ד�ב�ר�י עוש�
 ב�ד�ב�ר�יך�  ה�ר�ב�ה ע�ד ש�הוע�ילו ג�ם כ�ן ל�ע.בוד�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ב�רוך� ה�ש�ם א.ש�ר ע.ז�ר�נ�י ע�ד כה, כ�ע�ת
 א�ין א.נ�י יוד�ע� מ�ה  ל�כ�תב ל�ך� כ�י ה�י�ית�י מ�צ�פ�ה ש�ת�בוא ע�ל ש�ב�ת ח.נ'כ�ה ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה ו�כ�ע�ת
 א�ינ�י יוד�ע� א�ם תוכ�ל ל�בוא כ�פ�י  ה�נ�ש�מ�ע ו�ג�ם פה א�ינו י�פ�ה כ�ל�ל כ�ע�ת. וב�ו�ד�אי נ�ש�מ�ע א�צ�ל�כ�ם כ�י
 ה�יום נ�ע�ד�רו ש�נ�י א.נ�ש�ים י�יט�יב ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�  ל�ה�ב�א ה�מ�קום י�ר�ח�ם, ו�כ�ע�ת א�ין ל�י פ�נ�אי כ�ל�ל
 ל�ה�ר�ח�יב ה�ד�בור ו�ג�ם א�ינ�י יוד�ע� כ�ל�ל א�ם י�ג�יע� א�ג�ר�ת ל�י�ד�ך� כ�י  מ�עצ�ם ת�שוק�ת�ך� א.נ�י מ'כ�ר�ח ל�כ�תב
 ל�ך� שורות�י�ם א�לו ו�תוד�ה ל�א�ל א�ת�נו פה ה�ח�י�ים ו�ה�ש�לום. ו�ג�ם ב�ית  ה�צ�ד�ק�ת מ�ר�ת אד�יל ת�ח�י�ה
י ש�לומ�נו תוד�ה ל�א�ל ב�ח�י�ים ו�ש�לום,  ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ח�י�ה ו�כ�ל אנ�ש�  וב�ית ב�נ�י ש�כ�נ�א וב�ית ה�ר�ב ש�
 י�ש�מר אות�נו ל�נ�צ�ח ו�א�ת כ�ל ה�ע�יר ו�א�ת כ�ל י�ש�ר�א�ל. נ�א ב�נ�י ח.ב�יב�י ח.ז�ק ו�א9מ�ץ ג�ם ע�ת�ה ל�ז�כר  ב�כ�ל
 ע�ת ב�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� וב�ח�ס�דו וב�טובו ש�א�ינו נ�פ�ס�ק ל�עול�ם, וב�ו�ד�אי צ�ד�יק ה' ב�כ�ל ד�ר�כ�יו, וב�ר�ח.מ�יו
 י�ג�דר  ע�מו י�ש�ר�א�ל מ�ע�ת�ה ו�ע�ד עול�ם ו�יאמ�ר ל�מ�ל�אך� ה�ר�ף י�ד�ך�, וכ�ב�ר כ�ת�ב�ת�י ל�ך� ה�ר�ב�ה ו�כ�ע�ת א�ין
 פ�נ�אי ל�ה�א.ר�יך�,  ו�אל ת�ב�ל�ב�ל ד�ע�ת�ך� ל�צ�פות ב�כ�ל ע�ת ע�ל מ�כ�ת�ב כ�י מ�א�ל�יך� ת�ב�ין ש�כ�ע�ת ק�ש�ה
י�ג�יעו ל�ך� מ�כ�ת�ב�י, אף  ע�ל פ�י כ�ן א�ר�א�ה ל�ח.קר ע�ל ז�ה, ו�ג�ם את�ה ת�ז�ר�ז ע�צ�מ�ך� ב�ז�ה ש�י�ג�יעו  מ�אד ש�
 א�ל�י מ�כ�ת�ב�יך� ב�כ�ל מ�ה ד�א�פ�ש�ר, אך� לא  י�ה�י�ה ל�ך� כ�ל�יון ע�ינ�י�ם ע�ל ז�ה ר�ק ת�ק�י�ם כ�ל�ת�ה ע�ינ�י
 ל�ישוע�ת�ך� ו�ג�ם ת�ח�ז�ק ע�צ�מ�ך� ב�ש�מ�ח�ה, כ�י ה�כל מוד�ים  ש�ד�י�ק�א כ�ע�ת צ�ר�יכ�ין ל�ח�ז�ק ע�צ�מו ב�ש�מ�ח�ה
 ה�ר�ב�ה, ו�תוד�ה ל�א�ל י�ש ל�נו ל�ש�מח� ג�ם ע�ת�ה, ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�  ב�ע�צ�מו י�מ�ת�יק ד�ינ�ים מ�ע�ל�ינו ומ�ע�ל
ים א.ש�ר ב�אר�ץ ה�מ�ה א.ש�ר ב�ז�כות�ם  אנו ח�י�ים ו�ק�י�מ�ים. ד�ב�ר�י  כ�ל י�ש�ר�א�ל ב�ז�כות ה�צ�ד�יק�ים ק�דוש�



אב�יך� ה�דור�ש ב�ש�לומ�ך� ב�אה.ב�ה ומ�צ�פ�ה ל�ישוע�ה: 
  

י ש�לומ�נו   נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב.  ו�ש�לום ל�כ�ל אנ�ש�
  

 מכתב לד  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום ד' ו�י�ח�י תקצ"א. 

  
  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י ה�י�ית�י עומ�ד ומ�צ�פ�ה ל�ר�אות מ�כ�ת�ב�ך�, כ�לו ע�ינ�י כ�ל ה�יום מ�ח.מ�ת ש�לא ר�א�ית�י
י�ש מ�כ�ת�ב מ�א�ת�ך�, ו�ש�ש�ת�י  מ�כ�ת�ב�ך� ז�ה  כ�מ�ה י�מ�ים, ו�ה�נ�ה ב�יום א�ת�מול ב�ש�רונ�י ב�ב�ית ה�מ�ד�ר�ש ש�
 כ�ע�ל כ�ל הון, וב�את�י  ל�ב�ית�י ופ�ת�ח�ת�י אותו ו�ע�מ�ד�ת�י מ�ר�ע�יד, כ�י לא ש�מ�ע�ת�י מ�קד�ם כ�ל�ל ש�מוע�ה
 לא טוב�ה כ�זאת מ�ח.מות�ך� ז�כ�רונ�ה  ל�ב�ר�כ�ה, צ�ד�יק ה' ב�כ�ל ד�ר�כ�יו ו�כו'. וב�ו�ד�אי א.נ�י מ�ב�ין מ�ר�חוק
כ�י כ�ב�ר וב�ל�בול ד�ע�ת�נו,  וב�ל�בול ד�ע�ת�ך�, אך� ג�ם את�ה ר�אוי  ל�ך� ל�ה�ב�ין צ�ע.ר�נו   עצ�ם צ�ע�ר�ך� 
 הוד�ע�ת�יך� מ�ה ש�ה�י�ה ב�ב�ית�י ב�ע�ת ש�נ�פ�ט�ר ר�ב�י ש�מוא�ל ז�כ�רונו  ל�ב�ר�כ�ה ה�מ�קום י�צ�יל�נו מ�ע�ת�ה.
 ו�ה�נ�ה ז�ה יות�ר מ�ש�נ�י ש�בועות א.ש�ר ב�ע.ר�ה א�ש ה' ב�כ�מ�ה ו�כ�מ�ה נ�פ�שות  ה�ק�דושות ש�נ�ע�ד�רו ה�ר�ב�ה
 ב�א�לו ה�י�מ�ים ה�מ�ע'ט�ים, ה�מ�קום י�ר�ח�ם ו�יאמ�ר ל�מ�ל�אך� ה�ר�ף י�ד�ך�, ר�א�ה ב�נ�י ו�ח.כ�ם  מ�ה ש�עוב�ר ע�ל
 ה�אד�ם ב�ימ�י ח�י�י ה�ב�לו ו�ה�כל ל�טוב�ה, ב�נ�י ר�א�ה ג�ם ר�א�ה ה�ב�ל ה�עול�ם ה.ב�ל ה.ב�ל�ים, ה.ב�ל  ה.ב�ל�ים
 ו�א�ם קה�ל�ת אמ�ר ש�ב�ע�ה ה.ב�ל�ים ר�אוי ל�נו לומ�ר אל�פ�י א.ל�פ�ים ו�ר�ב�י ר�ב�בות ה.ב�ל�ים, ר�א�ה ב�נ�י מ�ה
 ש�עוב�ר ע�ל ה�אד�ם ב�ימ�י ח�י�יו, ו�כ�כ�ה ו�כ�כ�ה ע�ב�רו ע�ל י�מ�י א.בות�ינו כ�מוב�א ב�ס�פ�ר�ים כ�מ�ה מ�ינ�י ד�ב�ר
 ו�ח�ר�ב  ר�ח.מ�נ�א ל�צ�ל�ן ע�ב�רו ב�כ�ל ה�דורות, ל�פ�ע�מ�ים ב�מ�ד�ינ�ה זאת ו�ל�פ�ע�מ�ים ב�מ�ד�ינ�ה זאת. ו�ה�כל
 ב�ש�ב�יל ה�נ�ס�יון  ו�ה�ב�ח�יר�ה, ל�מ�ע�ן ה�ש�ם ל�מ�ע�ן ה�ש�ם ש�נ�ת�ח�ז�ק ו�נ�ע�ת�יר ל�ה' ש�י�ה�י�ה ה�כל ל�טוב�ה,
 ב�ב�ח�ינ�ת (מ�ש�ל�י יט) י�ר�את ה'  ל�ח�י�ים ו�לא ל�מ�ו�ת, ה�י�נו ש�ע�ל י�ד�י כ�ל מ�ה ש�עוב�ר נ�ז�כ�ה ל�ה�ת�ק�ר�ב
 יות�ר ל�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ו�ל�ז�כר ב�ה�ת�כ�ל�ית  ה�א9מ�ת ש�ה�כל ה.ב�ל ה.ב�ל�ים ה�ב�ל נ�ד�ף. א.הוב�י ב�נ�י י�ש
 ב�ל�ב�י ה�ר�ב�ה ל�ד�ב�ר אך� ג�ב�ה טור�א ב�ינ�ן, ל�מ�ע�ן ה�ש�ם  ח.ז�ק ו�ה�ת�ח�ז�ק וז�כר א�ת בור�א.ך� ב�כ�ל ע�ת ב�ין
 ב�ט�יבו ב�ין ב�ע�קו ח�ס ו�ש�לום ח�ס ו�ש�לום, ו�ק�י�ם מ�ה ש�נ�א9מ�ר  (ת�ה�ל�ים נו) ב�ה' א.ה�ל�ל ד�ב�ר ב�אלק�ים
 א.ה�ל�ל ד�ב�ר. כ�י כ�ל ה�מ�אר�עות ה�כל ל�טוב�ת�נו, ו�ז�ה מ�ע�ין עול�ם ה�ב�א  ו�כו' כ�מ�באר ב�ס�ימ�ן ד', ר�א�ה
נ�פ�ל�אות כ�א�ל�ה י�ת�ב�ר�ך� ח�ס�דו ה�ג�דול ע�מ�נו ש�ה�ק�ד�ים ר�פואות    ג�ם ר�א�ה כ�מ�ה ה�פ�ל�יא ה�ש�ם 
 ל�מ�כות�ינו ה�א.נושות כ�א�ל�ה ש�הוד�יע�נו ב�ר�ח.מ�יו תורות נור�אות ו�נ�פ�ל�אות ו�נ�ש�ג�בות כ�א�ל�ה א.ש�ר  לא
נוכ�ל ל�ה�ח.יות נ�פ�שות�ינו ב�ה�ם ג�ם ב�ע�ת�ים ה�ל�לו ב�אח.ר�ית ה�י�מ�ים ה�א�לו, א.ש�ר  נ�ש�מ�עו מ�עול�ם ש�
 ע�ל�ינו  נ�ב�או כ�ל ק�ד�מונ�ינו ה�צ�ד�יק�ים ו�ה�נ�ב�יא�ים ה�א.מ�ת�י�ים, ל�מ�ע�ן ה�ש�ם ח�ז�ק ו�נ�ת�ח�ז�ק ו�אל ת�ש�כ�ח
 ב�כ�ל ע�ת מ�י ה�י�ה  ב�עול�ם ומ�י מ�ק�י�ם ה�עול�ם ע�ת�ה, ב�ה' ב�ט�ח�נו לא נ�מ�ע�ד, ח.טף ו�א9כל ח.טף ו�א9כל
 ב�נ�י ג�ם ע�ת�ה תור�ה ומ�צ�וות  ות�פ�ל�ה ו�ה�ת�בוד�דות כ�ל מ�ה ש�תוכ�ל, כ�י ג�ם י�מ�ים א�לו ה�ם י�מ�ים
 ו�נ�ח9ש�ב�ים ב�ימ�י ח�י�ינו, ו�ג�ם ע.ל�יה�ם נ�א9מ�ר  ה�יום א�ם ב�קלו ת�ש�מ�עו ה�יום ד�י�ק�א, ו�אז טוב ל�ך� ול�ב�ית�ך�

ו�ה�א.ר�כ�ת� י�מ�ים ו�ש�נ�ים אמ�ן. ד�ב�ר�י אב�יך� ה�כות�ב  ב�ח�פ�זון ומ�צ�פ�ה ל�ישוע�ת ה' מ�ה�ר�ה: 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב לה  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום ג' ו�י�ח�י תקצ"א. 

  
  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י, ב�יום א�ת�מול ש�ל�ח�ת�י ל�ך� מ�כ�ת�ב�י ע�ל י�ד�י ר�ב�י מ�ר�ד�כ�י ב�ן ר�ב�י י�ע.קב ב�א.ר�יכות
 ק�צ�ת, כ�ע�ת  א�ין ב�ל�שונ�י מ�ל�ה מ�גד�ל ה�צ�רות ו�ה�ט�ר�דות. י�יט�יב ה' ל�ה�ב�א, ר�ק א.נ�י מוד�יע.ך� ש�א.נ�ח�נו
 תוד�ה ל�א�ל ב�ח�י�ים  ו�ש�לום, ה' י�ש�מ�ר�נו ת�מ�יד ב�ז�ה וב�ב�א ל�נ�צ�ח, וכ�ב�ר הוד�ע�ת�יך� ש�ק�ב�ל�ת�י מ�כ�ת�ב�ך�,
 ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�נ�ח�ם א�ת�כ�ם  מ�ה�ר�ה ו�יב�ט�ל מ�ע.ל�יכ�ם ומ�כ�ל י�ש�ר�א�ל כ�ל ה�ד�ינ�ים ו�כ�ל ה�ג�ז�רות, ו�יש�מ�ח
 נ�פ�ש�כ�ם ו�יב�ש�ר�נו ב�שורות טובות ז�ה  מ�ז�ה ת�מ�יד אמ�ן כ�ן י�ה�י ר�צון, וכ�ב�ר ה�ח9ז�ק�ת�יך� ה�ר�ב�ה ל�ח.טף

כ�ל מ�ה ש�תוכ�ל ג�ם ע�ת�ה כ�י ה�יא ח�י�יך� ו�כו', ו�כ�ע�ת  א�י א�פ�ש�ר ל�ה�א.ר�יך� כ�ל�ל. 
  

ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�מ�צ�פ�ה ל�ישוע�ה. נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. ל�זוג�ת�ך� ה�יא כ�ל�ת�י ה�צ�נוע�ה מ�ר�ת ח�נ�ה ת�ח�י�ה   
 ול�ב�נ�ך� ד�ו�ד צ�ב�י  נ�רו י�א�יר, ל�מ�ע�ן ה�ש�ם ש�ל�אג�ט ארויס ד�עם צ�ע�ר פון אייך� ג�לויב�ט ו�ואס ה�ש�ם
 י�ת�ב�ר�ך� ט�יט א�יז אל�ץ ל�טוב�ה  ז�עהט אז א מ�ענ�ט�ש ב�ד�אר�ף נ�אר ט�ר�אכ�ט�ין אויף ד�עם ת�כ�ל�ית א�ין
 ז�ייט נ�יט ב�ייז א�ין ז�אר�ג�ט נ�יט ה�ש�ם  י�ת�ב�ר�ך� ז�אל אייך� ט�ר�ייס�ט�ין מ�יט אל�ים גוט�ין ב�תוך� כ�ל



י�ש�ר�א�ל: 
  

 מכתב לו  
 ב�רוך� ה�ש�ם אור ל�יום ב' ש�מות תקצ"א. 

  
י�ח�י�ה, ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ש�מ�ר�כ�ם מ�כ�ל ר�ע ש�לום ל�א.הוב�י  ב�נ�י ח.ב�יב�י ה�ר�ב�נ�י מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק ש�   

ו�י�ס�יר מ�ח.ל�ה  מ�ק�ר�ב�כ�ם ו�י�ת�ן ל�כ�ם ח�י�ים טוב�ים ו�א.ר'כ�ים אמ�ן כ�ן י�ה�י ר�צון. 
  

ו�ואס א�יך� ה�אב ל�יב�ע ק�ינ�ד�ער,  א�יר ק�ענ�ט אל�יין פ�אר ש�ט�ין ד�עם צ�ע�ר פ�ין אי�יער�ע ב�ר�יף    
 ג�יה�ער�ט ד�י ב�שורות  פ�ין אי�יער ש�טוב, א�יינ�ס נ�אך� ד�אס אנ�ד�ר�ע, ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ז�אל שוין ר�ח.מ�נות
 ה�אב�ין, נ�אר ו�ואס ק�ען ה�יינ�ט  ו�וער ה�על�פ�ן, נ�אר ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� אל�יין, א�ין מ�יר ק�אנ�ין מ�ער נ�יט
 נ�אר ב�עט�ין א�ם ת�מ�יד אול�י י�ר�ח�ם. מ�ן ה�ס�ת�ם  ה�אט א�יר ג�יה�ער�ט ו�ואס ס�יא ט�יט ז�יך�. פ�יל ז�אג�ין אז
ין נ�ע�ד�ר ין  ס�ע ז�ענ�ין ז�ייע�ר פ�יל מ�ענ�ט�ש�  פה א�יז ח�ס ו�ש�לום ע�ר�ג�יר ג�יו�וען א�ייד�ער א�ין טול�ט�ש�
 ג�יו�ואר�ין, ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ז�אל שוין ר�ח.מ�נות ה�אב�ין. ה�יינ�ט ו�ואס פ�אר א�יין  ע�צ�ה ק�אן א�יך אייך�
 ג�עב�ין, מ�ען ה�ער�ט אל�ע ט�אג אז מ�ען ו�ועט ח�ס ו�ש�לום ה�יא ש�פ�ר�ין. ג�ם ב�ב�ית�י א�יז נ�יט  ג�יזונ�ט ב�ת
 א�ש�ת�י ח�י�ה ת�ח�י�ה ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ש�ל�ח ל�ה ר�פואה ש�ל�מ�ה ב�ק�רוב, ד�עם צ�ע�ר מ�יט ד�י י�סור�ים מ�יט
 ד�יא פ�ח�ד�ים ו�ואס א�יט�ל�יכ�יר ה�אט ד�י צ�י�יט�ין פ�אר ש�ט�ייט א�יר אל�יין. ק�יין ע�צ�ה ק�אן מ�ען ה�י�ינ�ט
 ג�אר נ�יט ג�יב�ין  מ�ען ק�אן נ�יט ה�על�פ�ין נ�אר ב�עט�ין ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ב�ר�ח.מ�ים ו�ת�ח.נונ�ים אול�י י�חוס

אול�י י�ר�ח�ם. 
  

  ל�ע�ת ע�ת�ה  קוק א�יך ארויס ב�כ�ל ש�ע�ה צו ה�ער�ין פ�ין ד�יא ק�ינ�ד�ער ו�ואס ז�ענ�ין ש�ל�אף ב�ייא אי�יך�
 ו�ואס ז�יי טוה�ין.  ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ש�ל�ח ל�ה�ם ר�פואה ש�ל�מ�ה מ�ן ה�ש�מ�י�ם ב�ק�רוב ו�י�ש�מר א�ת כ'ל�כ�ם
יכ�ם ב�כ�ל  ה�טובות מ�ה�ר�ה. ל�יב�ע ק�ינ�ד�ער ל�מ�ע�ן ה�ש�ם ש�ט�אר�ק�ט אי�יך� א�ין  מ�ע�ת�ה ו�יש�מ�ח נ�פ�ש�
 ל�אז�ט אייך� נ�יט אפ ה�אט ב�ט�חון א�ין ה�ש�ם  י�ת�ב�ר�ך� ע�ר ו�ועט אייך� נ�יט אפ ל�אז�ין ח�ס ו�ש�לום אך�
 לא ב�ע�י י�ש�ל�ח י�ד ע�ר ו�ועט אייך� שוין ה�על�פ�ין א�ין ו�ועט  אייך� ט�ר�ייס�ט�ין מ�יט אל�יר�ל�יי נ�ח�מות
 ו�ישועות ג�דולות. ו�ואס ס�ע א�יז ג�יו�וען א�יז ב�ו�ד�אי אל�ץ ל�טוב�ה, ו�וי�יט�ער  ו�ועט ע�ר אייך� שוין אפ
יע� ל�כ�ם ב�כ�ל טוב ו�ה�כל י�ת�ה�פ�ך� ל�טוב�ה,  ו�י�יט�ער  ה�יט�ין, וכ�אב א�ת ב�ן י�ר�צ�ה ו�יח�ב�ב א�ת�כ�ם ו�יוש�
 ק�אן א�יך� פ�יל נ�יט ש�ר�ייב�ין מ�ח.מ�ת ג�רויס צ�ע�ר פון אייך� ומ�כ�ל ה�צ�ד�ד�ים. ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ר�ח�ם ע�ל�ינו

ו�ע�ל  כ�ל י�ש�ר�א�ל ו�יאמ�ר ל�מ�ל�אך� ה�ר�ף י�ד�ך� ו�י�שוב א�ל�ינו ו�יר�ח.מ�נו. 
  

  ד�ב�ר�י א.ב�יכ�ם  ה�מ�צ�פ�ה ב�כ�ל ר�ג�ע ל�ש�מע� ה�טוב מ�כ�ם. נ�א ל�ז�ר�ז ל�הוד�יע�נ�י מ�י�ד מ�ב�ית�כ�ם ומ�ש�לום
 כ�ל א�ח�ד  ב�י�חוד, ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ר�ח�ם ו�י�ש�מ�יע�נו ב�שורות טובות ז�ה מ�ז�ה ת�מ�יד. ד�ב�ר�י ה�מ�צ�פ�ה

ל�ישוע�ה. 
  

י ש�לומ�נו   נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב.  תוד�יע�נו ג�ם מ�ש�לום ב�ן א.חות�י ר�ב�י אי�יז�יק נ�רו י�א�יר ומ�ש�לום כ�ל אנ�ש�
 ו�אוה.ב�ינו  ו�ר�ע�ינו י�ר�ח�ם ה' ב�ר�ח.מ�יו ה�מ�ר'ב�ים מ�ע�ת�ה ע�ל�ינו ו�ע�ל כ�ל י�ש�ר�א�ל כ�י ע�ת צ�ר�ה ה�יא ל�י�ע.קב
 ומ�מ�נ�ה י�ו�ש�ע�. א.הוב�י  ב�נ�י מ�י י�ת�ן ל�י א�ב�ר כ�יונ�ה אעופ�ה א�ל�יך� ל�ר�אות ע�מ�ך� פ�נ�ים א�ל פ�נ�ים אך� מ�ה
 ל�ע.שות כ�י ג�ב�ה טור�א ב�ינ�ן  ו�ל�יוצ�א ו�ל�ב�א א�ין ש�לום. ל�מ�ע�ן ה�ש�ם ח.ז�ק ו�א9מ�ץ ע�ת�ה ו�אל ת�ה�י�ה
 נ�מ�ש�ך� אח�ר ה�צ�ע�ר כ�ל כ�ך� ח�ס ו�ש�לום כ�י ה'  א�ת�ך� אל ת�יר�א ו�אל ת�ח�ת, ב�ט�ח ב�ה' כ�י לא י�ע.זב
 אות�ך�, אנו מ�ח'י�ב�ים ל�ה�פ�ק�יד רוח�נו ו�נ�ש�מות�ינו ב�י�דו  י�ת�ב�ר�ך� ו�ה�טוב ב�ע�ינ�יו י�ע.ש�ה ע�מ�נו, ע�ת�ה
 יוד�ע�ים ה�כל כ�י א�ין ע�צ�ה ו�ת�ח�בול�ה כ�י א�ם ל�ה�ש�ל�יך� ע�צ�מו ע�ל ה�ש�ם  י�ת�ב�ר�ך�, ז�כר ע�ת�ה כ�מ�ה
 ה�ח9י�ית� ע�צ�מ�ך� ב�פ�סוק (ת�ה�ל�ים נה) ה�ש�ל�ך� ע�ל ה' י�ה�ב�ך� ו�כו' ב�ק�י�ץ ה�ז�ה. ע�ת�ה ע�ת�ה  ה�ג�יע� ה�ע�ת
י�ג�יע� יע� ל�ך�, ו�כ�ע�ת א�י א�פ�ש�ר ל�ה�א.ר�יך� יות�ר ע�ד ש�  ש�ת�ח�י�ה ע�צ�מ�ך� ב�פ�סוק ז�ה ב�יות�ר ו�יות�ר ו�ה' יוש�
ית�י מ�ה ש�מ'ט�ל ע�ל�י ל�ה�ת�פ�ל�ל  ל�י א�ג�ר�ת מ�מ�ך� מ�ה�ר�ה ו�ל�ה' ה�י�שוע�ה. ה�ח.צ�י רוב�ל ח�ד�ש ק�ב�ל�ת�י ו�ע�ש�
 ל�ה�ש�ם  י�ת�ב�ר�ך� ע�ר�ב ש�ב�ת ס�מוך� ל�ק�ב�ל�ת ש�ב�ת ו�אמ�ר�ת�י ה�ת�פ�ל�ה ש�ל ה�כ"ד [ע�ש�ר�ים ו�אר�ב�ע�ה]
י�כול ל�ע.שות ז�ה ה�פ�ד�יון, ו�יב�ט�ל כ�ל ה�ג�ז�רות  מ�ינ�י פ�ד�יונות ו�כו'.  ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�עור�ר ל�ב ה�צ�ד�יק ש�
 ק�שות מ�ע�ל�ינו ומ�ע�ל כ�ל  י�ש�ר�א�ל, ב�רוך� א9לק�ינו א.ש�ר ע.ז�ר�נו ע�ד כה ש�אנו יוד�ע�ין ג�ם עוד ע�ת�ה
י�ש ב�ה�ם  כח� ל�ה�ח.יות�נו ג�ם ע�ת�ה ול�ש�מ�ח� נ�פ�שות�ינו ת�מ�יד א�ם נ�ר�צ�ה  מ�ד�ב�ר�ים נ�ש�ג�ב�ים כ�א�ל�ה, ש�
 ל�ח�ז�ק ע�צ�מ�נו ו�ל�שום ל�ב�נו ה�יט�ב ל�כ�ל ה�ח.ס�ד�ים  ו�ה�טובות נ�צ�ח�יות נ�פ�ל�אות ו�נור�אות א.ש�ר ג�מ�ל
 ע�ל�ינו ב�ר�ח.מ�יו ו�רב ח.ס�ד�יו: (ע�ד ה�נ�ה נ�מ�ש�כ�ה ה�חול�את ה�נ�"ל.  מ�כ�אן ו�א�יל�ך� ה�ת�ח�יל ל�ה�יות ש�ק�ט



ע�ד ע�ר�ך� ש�בוע� א�ח�ד או יות�ר ו�אז ש�ק�ט�ה ה�אר�ץ תוד�ה ל�א�ל): 
  

 לז) יום ב' י�ת�רו תקצ"א. 
  

  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י ו�כו'. ד�ע ב�נ�י כ�י ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ג�דול מ�אד, ו�א�י א�פ�ש�ר ל�ד�ב�ר ב�ז�ה כ�ל�ל א.פ�לו מ�ה
 ש�מ�ת�נוצ�ץ  ב�ל�ב�י, ו�ק�ו�ינו ל�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ש�ה�כל י�ת�ה�פ�ך� ל�טוב�ה כ�ל מ�ה ש�עוב�ר ע�ל כ�ל א�ח�ד ו�א�ח�ד,
ן ג�דול  ר�ק ח.ז�ק ו�א9מ�ץ וז�כר  ה�יט�ב ה�יט�ב מ�ה ש�אמ�ר ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ש�צ�ר�יכ�ין ל�ה�יות ע�ק�ש�
 ב�ע.בוד�ת ה', ז�כר זאת ה�יט�ב  ע�ת�ה ב�כ�ל יום, וב�פ�ר�ט ב�ז�מ�נ�ים ה�ב�א�ים ל�ש�לום, כ�י י�צ�ט�ר�ך� ל�ך� מ�אד
 מ�אד, כ�י ע.ד�י�ן א�ין את�ה יוד�ע� מ�ה ש�י�כול  ל�ע.בר ע�ל ה�אד�ם, ו�א.פ�לו את�ם צ�ר�יכ�ים ל�ה�יות ע�ק�ש�נ�ים
ן ג�דול,  ג�דול�ים ב�מ�ע�ט מ�ע�ט ע.בוד�ת�כ�ם, ו�ג�ם ב�ה�ר�צון  ו�ה�ה�ש�תוק�קות ו�ה�כ�סופ�ין צ�ר�יכ�ין ל�ה�יות ע�ק�ש�
י�ה�י�ה, כ�מ�באר א�צ�ל�י  ל�ח.פץ ול�ה�ש�תוק�ק ב�ר�צון ח�ז�ק ת�מ�יד ל�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�  ול�תור�תו י�ה�י�ה א�יך� ש�
 ב�א.ר�יכות, ו�י�ע.בר ע�ל�י מ�ה א.נ�י ח�פ�ץ אף ע�ל פ�י כ�ן ה�א9מ�ת ל�א.מ�תו  ש�הוא ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ו�תור�תו
 ש�הוא ע�צ�ם ה�א9מ�ת. ו�ז�הו מ�ה ת�ע�ירו ומ�ה ת�ער�רו א�ת ה�אה.ב�ה ע�ד ש�ת�ח�פ�ץ,  כ�א.ש�ר כ�ב�ר ד�ב�ר�נו
 ב�ז�ה. י�ת�ר מ�ז�ה א�ין ל�ה�א.ר�יך� כ�י מ�ה�ס�ת�ם ת�ה�י�ה ב�ק�רוב פה ב�ח�י�ים ו�ש�לום: ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�מ�צ�פ�ה

ל�ר�אות ב�טוב�ך� ה�א.מ�ת�י ל�נ�צ�ח. 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב.  לח) יום ג' פ�קוד�י תקצ"א פה אומ�אן. 
  

י ה�ר�ב�נ�י ה�ו�ת�יק מור�נו ה�ר�ב ח�י�ים נ�חום נ�רו י�א�יר ל�נ�צ�ח.   ש�לום ו�ח�י�ים ל�א.הוב�י ח.ב�יב�י כ�נ�פ�ש�
  

ב�ש�ע�ה זו  ש�מ�ע�ת�י ש�ה�ג�יע� מ�כ�ת�ב מ�א�ת�ך� ש�חות�נ�ך� נ�פ�ט�ר ת�ה�א נ�ש�מ�תו צ�רור�ה ב�צ�רור ה�ח�י�ים   
ז�ר�ז�ת�י ע�צ�מ�י ל�כ�תב ל�ך� שורות�י�ם א�לו ש�תוד�ה ל�א�ל ב�את�י ומ�אה.ב�ת�ך�  י�נ�ח�ם  א�ת�כ�ם.   ה�מ�קום 
 ל�ש�לום ל�פה א�ת�מול, וב�רוך�  ה�ש�ם ה�כל ש�לום, אך� ה�יט�ב ח�ר�ה ל�י ע�ל�יך� ע�ל ש�ה�ש�ל�כ�ת� א�ת
 א.חות�ך� ע�ל ה�צ�ד�ק�ת מ�ר�ת אד�ל ת�ח�י�ה ופ�ק�ד�ת�  ע�ל�יה� ב�אז�ה�ר�ה ל�ב�ל ת�נ�ש�א ל�א�יש פ�שוט ע�ד
י�ז�ד�מ�ן ל�ה ל�מ�ד�ן ד�י�ק�א. ה.י�ת�כ�ן ל�ע.שות כ�ן, א�ם את�ה רוצ�ה  ל�ה�ש�יאה ל�ת�ל�מ�יד ח�כ�ם ד�י�ק�א  ש�
 ת�ק�ח�נ�ה ל�ב�ית�ך� ו�ת�ה�י�ה מ'ט�ל ע�ל�יך� ו�תוכ�ל ל�ע.שות כ�ר�צונ�ך�, ו�א�יך� את�ה רוצ�ה  ל�ה�ע.מ�יס ה�על ע�ל
 אד�ל ת�ח�י�ה ש�ת�ה�י�ה ב�ב�ית�ה, א.ש�ר ה�ש�ע�ה ד�חוק�ה ל�ה מ�אד כ�י�דוע� ל�ך�, ו�ת�ה�י�ה צ�רור�ה  מ�ל�ה�נ�ש�א
י�ח�ז�ר י�ז�ד�מ�ן ל�ה ת�ל�מ�יד ח�כ�ם ד�י�ק�א, ומ�י יוד�ע� א�ם ה�ת�ל�מ�יד ח�כ�ם י�ר�צ�ה ל�ש�א�נ�ה ע�ל ת�נ�אי ש�  ע�ד ש�
 ע�ל ה�פ�ת�ח�ים ע�מ�ה כ�א.ש�ר ד�ב�ר�ת� ע�מ�ה, א.פ�לו א�ם א.חות�ך� ת�ת�ר�צ�ה ל�ז�ה, מ�כ�ל ש�כ�ן ש�ב�א9מ�ת ג�ם
 א.חות�ך�  א�ינ�ה מ�ר'צ�ה ל�ז�ה כ�ל�ל. ו�א�ם אמ�רו ר�בות�ינו ז�כ�רונ�ם ל�ב�ר�כ�ה (פ�ס�ח�ים מט) ל�עול�ם י�מ�כר
יא ב�תו  ל�ת�ל�מ�יד ח�כ�ם, א.ב�ל את�ה לא מ�כ�ר�ת� כ�ל�ל, ו�א�ין ל�ך� מ�ה ל�מ�כר. מ�דוע� לא  אד�ם ו�כו' ו�י�ש�
 ת�ז�כר ד�ב�ר�י ר�בות�ינו ז�כ�רונ�ם  ל�ב�ר�כ�ה (פ�ס�ח�ים קיג) ב�ת�ך� ב�ג�ר�ה ש�ח�ר�ר ע�ב�ד�ך� ו�כו'. מ�כ�ל ש�כ�ן
 ש�ה�ש�ל�כ�ת� אות�ה ב�ל�י ר�שות ב�ב�ית ה�צ�ד�ק�ת  אד�ל ת�ח�י�ה ו�את�ה מ�ז�ה�יר ע�ל�יה� כ�א�ל�ה. ה�ס�כ�ל�ת� ע.שו
 אח�י ח.ב�יב�י, כ�י נ�ז�ד�מ�ן ל�ה ש�דוך� ה�גון ל�ד�ע�ת�י ומ�ח.מ�ת  ד�ב�ר�יך� נ�ת�ב�ל�ב�ל, אף ע�ל פ�י ש�א.חות�ך�
 נ�ת�ר�צ�ית, א.ב�ל אף ע�ל פ�י כ�ן נ�ת�ב�ל�ב�ל ה�ד�ב�ר ע�ל י�ד�ך�, כ�א.ש�ר א.ס�פ�ר  ל�ך� א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם, ע�ל כ�ן
 ת�ר�א�ה ל�ת�ק�ן זאת, ו�ת�כ�תב ל�ה ת�כ�ף ש�לא ת�ד�ק�ד�ק ד�י�ק�א ע�ל ז�ה, ר�ק ת�ס�מך� ע�ל  ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�

י�נ�ח�ה אות�ה ב�ד�ר�ך� ה�א9מ�ת, י�ת�ר מ�ז�ה א�ין ל�ה�א.ר�יך� ב�ז�ה.  ש�
  

  ח.ז�ק ו�א9מ�ץ  אח�י ו�ת�ל�מ�יד�י ח.ב�יב�י, ה�ש�ל�ך� ע�ל ה' י�ה�ב�ך� ו�הוא י�כ�ל�כ�ל�ך�, ו�אל ת�ד�אג ד�א.ג�ת מ�ח�ר,
ים, ל�ב�ל�י ל�ח.שב מ�יום ל�ח.ב�רו כ�ל�ל, ר�ק כ�ל א.ש�ר  ו�י�ה�י�ה ב�ע�ינ�יך�  ד�ב�ר�ים א�ל�ה ב�כ�ל יום כ�ח.ד�ש�
 ת�מ�צ�א י�ד�ך� ל�ע.שות ב�כח.ך�  ע.ש�ה ב�כ�ל יום ו�יום, ו�ת�ז�ה�ר מ�ע�ת�ה ל�יל�ך� ע�ם מ�ה ש�כ�ת�ב א.דונ�נו מור�נו
 ו�ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה, ה�יום א�ם ב�קלו  ת�ש�מ�עו, ה�יום ד�י�ק�א, ו�אף ע�ל פ�י ש�ג�ם ה�יום ה�ז�ה ל�ב�ד
יחות  ו�ה�תורות ה�ק�דושות מ�ה�נ�ח�ל נוב�ע� מ�קור ח�כ�מ�ה  ק�ש�ה ל�צ�את חוב�ת ה�יום, ת�צ�ר�ף ל�ז�ה ש�אר ש�
 ש�ה�ם מ�ל�א�ים ע�צות ע.מ'קות מ�אד, ב�פ�ר�ט ה�ד�ר�ך� ה�ת�ם  ו�ה�י�ש�ר ע�ל פ�סוק א.ז�מ�ר�ה ל�אלק�י ב�עוד�י

ו�כו', ו�ד�י ב�ז�ה כ�ע�ת. ד�ב�ר�י אוה�ב�ך� ב�א9מ�ת ל�נ�צ�ח: 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב לט  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום ג' צ�ו תקצ"א ב�ר�ס�ל�ב: 



  
י ה�ר�ב�נ�י ה�ו�ת�יק מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק ש�י�ח�י�ה:   ש�לום ל�א.הוב�י ב�נ�י מ�ח�מ�ד נ�פ�ש�

  
  מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י,  ו�א�ת�מול ב�את�י ל�ב�ית�י ב�ש�לום תוד�ה ל�א�ל, ו�ה�י�ה ל�י כ�מ�ה ה�ר�פ�ת�ק�אות ב�ד�ר�ך�,
 מ�ח.מ�ת ק�ל�קול  ה�ד�ר�ך� ו�ה�פ�ש�ר�ת ש�ל�ג�ים, ו�ה�י�ית�י ב�אומ�אן מ�יום ב' פ�קוד�י ע�ד יום ב' ו�י�ק�ר�א, ש�הוא

ע�ר�ב ראש חEד�ש נ�יס�ן,  וב�ש�ב�ת קד�ש ה�ע�ב�ר ה�י�ית�י ב�ל�אד�יז�ין. 
  

  ו�ה�נ�ה א�ם  אמ�נ�ם הומ�ה ע�ל�י ל�ב�י מ�מ�כ�ת�ב�ך� א.ש�ר את�ה צוע�ק ב�כ�ל פ�ע�ם ב�קול מ�ר ע�ל ש�ט�ף מ�י�ם
 ר�ב�ים  ה�עוב�ר�ים ע�ל�יך� ב�כ�ל ע�ת. ה�מ�קום י�ר�ח�ם ע�ל�יך� מ�ע�ת�ה, אף ע�ל פ�י כ�ן ח�ד�ו�ה ת�קוע�ה ב�ל�ב�י
 מ�ס�ט�ר�א ח.ד�א, מ�מ�ה  ש�א.נ�י רוא�ה חEז�ק ל�ב�ך� ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, מ�ה ש�את�ה ח�ז�ק ב�ר�צון
 ו�כ�סופ�ין ג�דול�ים ל�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�  ול�תור�תו, א.ש�ר ה�מ�ה י�ק�ר�ים מ�אד מ�אד. מ�י י�ת�ן, ו�ה�י�ה ל�ב�ב�ך� ז�ה
 כ�ל ה�י�מ�ים ל�כ�סEף ול�ה�ש�תוק�ק ב�כ�ל ע�ת  ל�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ב�ר�צונות ח.ז�ק�ים, כ�י ר�צונות ו�כ�סופ�ין
 ד�ק�ד'ש�ה י�ק�ר�ים מ�אד מ�אד א�צ�לו י�ת�ב�ר�ך�, ו�ד�ע ב�נ�י וז�כר  ה�יט�ב כ�י ה�אד�ם לא ב�א ל�ז�ה ה�עול�ם כ�י
 א�ם ל�ה�א.מ�ין ב�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, וב�ש�ב�יל ז�ה נ�ב�ר�א ה�אד�ם ו�כ�ל ה�עול�ם  ומ�לואו ה�ת�לוי�ים בו כ�מו
 ש�כ�תוב (ת�ה�ל�ים לג) ו�כ�ל מ�ע.ש�הו ב�א9מונ�ה, ו�צ�ר�יך� ה�אד�ם ל�ח�ד�ש ע�צ�מו ב�ת�שוק�ת  ה�א9מונ�ה ב�כ�ל
 יום וב�כ�ל ע�ת, כ�י אף ע�ל פ�י ש�ה�א9מונ�ה י�רוש�ה ה�יא ל�נו מ�א.בות�ינו, ו�ז�ה ע�ק�ר ה�א9מונ�ה ל�ס�מך�  ע�ל
 א.בות�ינו ה�ק�דוש�ים. ו�ל�יל�ך� ב�ד�ר�כ�יה�ם. אף ע�ל פ�י כ�ן צ�ר�יכ�ין ל�ה�מ�ש�יך� ע�ל ע�צ�מו ה�א9מונ�ה ה�ק�דוש�ה
 ב�כ�ל  יום ו�יום מ�ח�ד�ש, ול�ה�כ�נ�יס כ�ל ל�בו ו�נ�פ�שו, ול�ה�ג�ד�יל ד�ע�תו ב�ז�ה ב�כ�ל יום מ�ח�ד�ש, כ�מו ש�כ�תוב
 ב�פ�ר�ש�ת ש�מ�ע  א.ש�ר אנכ�י מ�צ�ו�ך� ה�יום ע�ל ל�ב�ב�ך�, ו�ד�ר�שו ר�בות�ינו ז�כ�רונ�ם ל�ב�ר�כ�ה ב�כ�ל יום ו�יום
ים, ש�לא  י�ה�י�ה ב�ע�ינ�יך� כ�ד�יוט�ג�מ�א י�ש�נ�ה, ש�א�ין ה�אד�ם סופ�נ�ה א�ל�א כ�ח.ד�ש�ה,  י�ה�יו ב�ע�ינ�יך� כ�ח.ד�ש�
 ו�ז�ה נ�א9מ�ר ב�פ�ר�ש�ת ק�ר�יאת ש�מ�ע ד�י�ק�א  כ�י ע�ק�ר ע�נ�י�ן ז�ה נ�א9מ�ר ע�ל ה�א9מונ�ה ה�ק�דוש�ה ש�הוא כ�ל�ל
 ו�יסוד כ�ל ה�תור�ה כ'ל�ה. ו�ה�נ�ה ב�א�לו ה�י�מ�ים ש�ל�ח ה'  ב�ל�ב�י ש�ז�הו מ�ה ש�אנו אומ�ר�ים ב�ק�ב�ל�ת
 א9מונ�ת י�חודו י�ת�ב�ר�ך� אומ�ר�ים ת�ח�ל�ה א�לו ה�ש�נ�י ת�בות ש�מ�ע י�ש�ר�א�ל,  ו�ל�כ�אור�ה ה�י�ה ד�י לומ�ר
 ה�ע�ק�ר ה�י�חוד ש�הוא ה' א9לק�ינו ה' א�ח�ד. ו�ל�מ�ה ל�נו ל�ה�ת�ח�יל מ�קד�ם ב�א�לו ה�ש�נ�י  ת�בות ש�מ�ע
י�ט�ה אז�נו ו�ל�בו ה�יט�ב ה�יט�ב, ל�מ�ה ש�הוא  י�ש�ר�א�ל אך� א�לו ה�ש�נ�י ת�בות ב�א�ים ל�עור�ר ל�ב ה�אד�ם ש�
כ�י י�ש�ר�א�ל,  ש�מ�ע  ת�ח�ל�ה  אומ�ר�ים  כ�ן  ו�ע�ל  ע�ת,  ב�כ�ל  ל�ג�מ�ר�י  ח�ד�ש  ב�ע�ינ�יו  ו�ש�י�ה�י�ה   אומ�ר, 
נ�י  כ�ש�מ�ש�מ�יע�ין ד�ב�ר  ח�ד�ש אומ�ר�ים ת�ח�ל�ה ש�מ�ע ה�יט�ב מ�ה ש�א.ס�פ�ר ל�ך�, ו�ז�הו ב�ח�ינ�ת א�לו ה�ש�
י�טו אז�נ�ם ו�ל�ב�ם ה�יט�ב  ת�בות ש�מ�ע י�ש�ר�א�ל ש�אומ�ר�ים  קד�ם א9מונ�ת ה�י�חוד ל�עור�ר ל�ב י�ש�ר�א�ל ש�
י�ה�י�ה ב�ע�ינ�יה�ם  כ�ח.ד�ש�ים ד�י�ק�א, וכ�מו ש�אמ�רו ר�בות�ינו ז�כ�רונ�ם ל�ב�ר�כ�ה  ל�ש�מע� מ�ה ש�אומ�ר�ים ש�
 (ב�ר�כות יג) ע�ל פ�סוק ז�ה ש�מ�ע ה�ש�מ�ע ל�אז�נ�יך� מ�ה  ש�את�ה מוצ�יא מ�פ�יך�, ה�י�נו ה�ט�ה אז�נ�יך� וש�מ�ע
י�סוד  ה�יט�ב ה�יט�ב מ�ה ש�את�ה מוצ�יא מ�פ�יך�, ו�לא י�ה�י�ה ב�ע�ינ�יך� כ�ד�ב�ר  י�ש�ן ח�ס ו�ש�לום, אף ע�ל פ�י ש�
 ה�א9מונ�ה י�ש�נ�ה מ�כ�ב�ר מ�א.בות א.בות�ינו ה�ק�דוש�ים, ו�ז�ה ע�ק�ר ה�א9מונ�ה, אף  ע�ל פ�י כ�ן את�ה צ�ר�יך�
 ל�ש�מע� ול�ק�ב�ל ב�ל�ב�ך� ה�א9מונ�ה ב�כ�ל יום מ�ח�ד�ש, ו�ע�נ�י�ן ז�ה א�י א�פ�ש�ר ל�ב�א�ר לא ב�כ�ת�ב  ו�לא ב�ע�ל
 פ�ה, כ�י הוא ל�כ�ל ח�ד כ�פום מ�ה ד�מ�ש�ע�ר ב�ל�ב�ה, י�כול ל�ה�ת�פ�ל�א ו�ל�ז�חEל ו�ל�ר�עד מ�ה�ת�נוצ�צות
 א.מ�ת�ת  ה�א9מונ�ה ה�ק�דוש�ה ב�כ�ל ע�ת מ�ח�ד�ש, א.ש�ר אנו זוכ�ין ל�ה�א.מ�ין ב�ח�י ה�ח�י�ים ב�ה�י�ח�יד נ�צ�ח�י
 ה�ק�ד�מון ה�בור�א ה�כל  ב�ח�ס�דו י�ת�ב�ר�ך� ו�י�ת�ע�ל�ה ש�מו ל�נ�צ�ח, וב�ז�ה י�כול כ�ל אד�ם ש�ב�עול�ם ל�ה�ח.יות
 א�ת ע�צ�מו ב�א�יז�ה מ�ד�ר�ג�ה ש�הוא,  כ�י מ�ל�כותו ב�כל מ�ש�ל�ה, וב�פ�ר�ט�יות את�ה ב�נ�י ח.ב�יב�י א.ש�ר א.נ�י
 י�ד�ע�ת�יך�, וכ�ב�ר ס�פ�ר�ת� ל�י ה�ר�ב�ה ב�מ�כ�ת�ב�ך�,  אך� א�יך� ש�הוא ח.ז�ק ו�ח.ז�ק ל�ק�ב�ל ד�ב�ר�י א�ל�ה ל�ח�ז�ק א�ת
י�ש�ר�א�ל ל�ה�יות מ�ז�ר�ע  ז�כ�ינו  נ�פ�ש�ך� ב�כ�ל ע�ת ב�ה�א9מונ�ה  ה�ק�דוש�ה, א.ש�ר  ול�ש�מ�ח� א�ת   ע�צ�מ�ך� 
 ול�ה�א.מ�ין בו י�ת�ב�ר�ך� וב�תור�תו ה�ק�דוש�ה וב�צ�ד�יק�יו ה�א.מ�ת�ים,  ו�ת�ר�ג�יל ע�צ�מ�ך� ל�ש�מח� ב�ז�ה ב�כ�ל יום
 וב�כ�ל ע�ת מ�ח�ד�ש, ו�ת�כ�נ�יס ב�ל�ב�ך� ה�יט�ב ו�ת�ז�כר ה�יט�ב מ�ה ש�אנו אומ�ר�ים  ב�כ�ל יום ו�יום אש�ר�ינו מ�ה
ים  אומ�ר�ים זאת ב�כ�ל  טוב ח�ל�ק�נו ומ�ה נ�ע�ים גור�ל�נו ומ�ה י�פ�ה י�רוש�ת�נו אש�ר�ינו ו�כו', כ�י כ�מ�ה א.נ�ש�
 יום, ו�א�ינ�ם יוד�ע�ים מ�ח�י�יה�ם ומ�ש�מ�ח�ת�ם ה�ג�דול�ה, ו�אף ע�ל פ�י כ�ן ה�ם ג�ם ה�ם ח�י�ים ר�ק  מ�ז�ה, כ�י ר�ק
 זאת ח�י�ינו ו�ק�יומ�נו, כ�מו ש�נ�א9מ�ר כ�י ה�ם ח�י�ינו ו�אר�ך� י�מ�ינו, אך� מ�ה טוב ו�י�פ�ה מ�י ש�מ�ש�ת�ד�ל ע�ל  כ�ל
י�ד�ע ש�א�ינו שום ח�יות ו�טוב א.מ�ת�י כ�י א�ם ה�א9מונ�ה ה�ק�דוש�ה ש�ז�כ�ינו כ'ל�נו  פ�נ�ים ל�יד�ע מ�ח�י�יו, ש�
י�ה�י�ה מ�מון וב�ין ל�או, סוף כ�ל סוף ה�ז�מ�ן ו�ה�י�מ�ים עוב�ר�ים כ�צ�ל עוב�ר, ו�לא  מ�ק�ט�ן ו�ע�ד  ג�דול, וב�ין ש�
 י�ש�א�ר כ�י א�ם ח�יות  ה�א9מונ�ה ה�ק�דוש�ה ש�ז�ה ה�ח�יות י�ת�ק�י�ם ל�ע�ד ו�ל�נ�צ�ח, כ�מו ש�נ�א9מ�ר ומ�ל�כותו
 ו�א9מונ�תו ל�ע�ד ק�י�מ�ת ו�כו', וב�כ�ל  מ�ה ש�עוב�ר ע�ל ה�אד�ם ב�גוף ו�נ�פ�ש ומ�מון ב�ין טוב ו�כו' צ�ר�יך� ל�יד�ע
 ש�מ�ל'ב�ש ש�ם ח�יות ה�א9מונ�ה ה�ק�דוש�ה  ש�מ�ק�י�מ�ת ה�כל, ו�צ�ר�יך� ל�ה�טות ל�בו ה�יט�ב ל�ז�ה, ו�צ�ר�יך�
 ל�ק�י�ם ול�ק�ב�ל ע�ל ע�צ�מו ב�כ�ל ע�ת פ�סוק ש�מ�ע י�ש�ר�א�ל  ש�פ�רושו ש�מ�ע ה�יט�ב ב�כ�ל ד�ב�ר ש�ב�עול�ם



 ש�מ�ל'ב�ש ש�ם אח�דותו י�ת�ב�ר�ך�, וכ�מו ש�מ�פ�ר�ש אח�ר כ�ך� ב�פ�ר�ש�ה  זאת ו�אה�ב�ת� ו�כו' ב�כ�ל ל�ב�ב�ך� ו�כו'
 ב�ש�ב�ת�ך� ו�כו' וב�ל�כ�ת�ך� ב�ד�ר�ך� וב�ש�כ�ב�ך� וב�קומ�ך� ו�כו', ד�ה�י�נו ב�כ�ל מ�ה ש�עוב�ר  ע�ל ה�אד�ם צ�ר�יך�
 ל�ש�מע� ה�יט�ב מ�ש�ם א9מונ�ת י�חודו י�ת�ב�ר�ך�, כ�י מ�כ�ל ה�ד�ב�ר�ים ש�ב�עול�ם י�כול�ין ל�ד�ב�ק א�ת ע�צ�מו
 ב�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, כ�מו ש�כ�ת�ב א.דונ�נו מור�נו ו�ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ב�כ�מ�ה מ�קומות, י�ת�ר מ�ז�ה א�י
 א�פ�ש�ר  ל�ה�א.ר�יך�, ו�ג�ם כ�י ה�ג�יע� ז�מ�ן ה�מ�נ�ח�ה ו�ה' ב�ר�ח.מ�יו י�ח�ז�ק ל�ב�ב�ך� ש�ת�ז�כ�ה ל�ח.טף תור�ה ות�פ�ל�ה
ים טוב�ים מ�ה�צ�ל ה�עוב�ר ה�ז�ה, ל�מ�ע�ן י�יט�יב ל�ך� ל�נ�צ�ח. ד�ב�ר�י אב�יך� ה�מ�צ�פ�ה  ה�ר�ב�ה וצ�ד�ק�ה  ומ�ע.ש�

ל�ישוע�ת�ך� ל�נ�צ�ח: 
  

 מכתב מ  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� מוצ�א�י ש�ב�ת ה�ג�דול תקצ"א: 

  
  א.הוב�י ב�נ�י,  ב�ע�ר�ב ש�ב�ת ש�ל�ח�ת�י ל�ך� מ�כ�ת�ב�י ב�א.ר�יכות, וב�ו�ד�אי ה�י�ה ל�ך� ל�נ�ח�ת, ו�תוד�ה ל�א�ל כ�ב�ר
ים ל�ב�ך� ה�יט�ב ל�ד�ב�ר�ים ה�א�ל�ה  הוע�יל ל�י  ה�ר�ב�ה ה�מ�כ�ת�ב ש�כ�ת�ב�ת�י ל�ך� ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, ש�
 ו�י�ע9ר�ב ל�ך� ל�נ�צ�ח, כ�ע�ת  א�ין ל�ח�ד�ש ד�ב�ר, ו�י�ע9ר�ב ל�כ�ם ש�מ�ח�ת ה�ח�ג ה�ק�דוש ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה,
 ו�ת�ז�כ�ה ל�ה�ת�ח�ד�ש מ�ע�ת�ה ל�ג�מ�ר�י  ל�צ�את מ�ע�ב�דות ל�ח�רות עול�ם מ�ח�מ�ץ ל�מ�צ�ה ש�לא ת�ח�מ�יץ עוד
 א�ת מח.ך� ח�ס ו�ש�לום ב�שום מ�ח.ש�בות  ח�יצונ�יות. מ�כ�ל ש�כ�ן ו�כ�ל ש�כ�ן ב�שום ת�א.ו�ה ו�ה�ר�הור ח�ס
 ו�ש�לום, ות�ק�י�ם ג�ע�ר ח�י�ת ק�נ�ה כ�מ�באר ב�ס�ימ�ן ה' ע�י�ן  ש�ם ו�ע�ל י�ד�י ז�ה ת�ז�כ�ה ל�ש�מ�ח�ה ו�כו' אמ�ן כ�ן

י�ה�י ר�צון. ד�ב�ר�י אב�יך� ה�דור�ש ש�לומ�ך� ב�אה.ב�ה. 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב מא  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום א' מ�צור�ע תקצ"א. 

  
  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י, ב�יום ה' א�ס�רו ח�ג ש�ל�ח�ת�י ל�ך� מ�כ�ת�ב�י, מ�ה�ס�ת�ם ה�ג�יע� ל�י�ד�ך�, ו�כ�ע�ת ה�ג�יע� ז�מ�ן
 ק�ר�יאת  ש�מ�ע ש�ל ש�ח.ר�ית, ו�א.נ�י מוכ�ן ל�ע.מד ול�ה�ת�פ�ל�ל, אך� מ�אה.ב�ת�ך� א.נ�י מוד�יע.ך�, ש�תוד�ה ל�א�ל
 א�ת�נו ה�ח�י�ים  ו�ה�ש�לום, ות�ק�ב�ל א�ג�ר�ת מ�יד�יד�נו ר�ב�י ח�י�ים נ�חום נ�רו י�א�יר, כ�י ה�ח9י�ה אות�י ב�מ�ה
 ש�ה�ז�כ�יר אות�י מ�ע�נ�י�ן ב�טול  ה�ז�מ�ן, כ�י צ�ר�יכ�ין ל�יל�ך� ב�ז�ה, כ�י ב�א9מ�ת א�ין שום ז�מ�ן כ�ל�ל, וב�ק�רב

א�ר�א�ה ל�כ�תב ל�ך� ב�א.ר�יכות יות�ר: 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב מב  
ים.   ב�רוך� ה�ש�ם יום א' ק�דוש�

  
י�ח�י�ה:   ש�לום ל�א.הוב�י ב�נ�י ה�ו�ת�יק מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק ש�

  
  מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י  ב�ש�בוע� ה�ע�ב�ר, ו�כ�ע�ת א.נ�י מ�ת�י�ר�א פ�ן י�ק�ד�ים מוס�ר כ�ת�ב ז�ה י�ד�יד�י ר�ב�י ח�י�ים ו�י�ס�ע
 מ�י�ד, ע�ל כ�ן  א.נ�י כות�ב ב�ח�פ�זון ב�א�מ�צ�ע ה�ת�פ�ל�ה קד�ם אש�ר�י וב�א ל�צ�יון, ו�א�ינ�י יוד�ע� כ�ל�ל מ�ה
 ל�כ�תב ל�ך�, ו�ה�נ�ה ב�ו�ד�אי כ�ב�ר  ש�מ�ע�ת� ש�מ�אור ע�ינ�ינו ה�נ�ח�מ�ד ר�ב�י אב�ר�ה�ם ב�ער ב�ן אד�ל ש�י�ח�י�ה
י�שוב ל�א�ית�נו ב�ש�ל�מות נוי ל�טוב�ה; ה' י�ס�ע�ד�נו, ש�  נ�ח9ל�ש ז�ה יות�ר מ�ש�בוע�, וב�רוך� ה�ש�ם ה�י�ה  לו ש�
 מ�ה�ר�ה. ומ�א�ל�יך� ת�ב�ין גד�ל ה�צ�ע�ר ש�ה�י�ה ל�נו, ע�ל כ�ן לא  י�כל�ת�י ל�ח.קר אח�ר עוב�ר ו�ש�ב ב�ש�בוע�
 ה�ע�ב�ר ל�כ�תב ל�ך� מ�אומ�ה: ה�נ�עק�ר�עט�ין מ�נ�עמ�רוב ס�ל�קו ש�מונ�ה,  ו�נ�ש�אר ח�י�ל א�ח�ד, ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�
 י�ר�ח�ם ע�ל ע�מו מ�ה�ר�ה, מ�ר ומ�רור ו�אח ו�א.בוי ל�ד�ב�ר ו�ל�כ�תב מ�ז�ה. ה�מ�קום  י�ר�ח�ם ע�ל פ�ל�ט�ת ע�מו
י�ס�ת�כ�ל ע�ל ע�צ�מו ה�יט�ב מ�ה נ�ע.ש�ה ב�עול�ם צ�רות צ�רורות  ת�כופות,  י�ש�ר�א�ל, ו�י�ת�ן ב�ל�ב כ�ל א�ח�ד ש�
 ו�ע.ד�י�ן הוא מ�ר�ק�ד ב�ינ�ן, לא י�ת�נ�נו ה�ש�ב רוח�נו ל�י�ש�ב ד�ע�ת�נו ל�ח.שב ע�ל סופ�נו ו�אח.ר�ית�נו, מ�ה נאמ�ר
יב�ה ר�ג�ל�י א�ל ע�דת�יך�, א�ין ל�נו א�ל מ�י  מ�ה נ�ד�ב�ר מ�ה נאמ�ר מ�ה נ�ד�ב�ר, אך� ח�ש�ב�ת�י ד�ר�כ�י ו�אש�
 ל�ב�רח�, כ�י א�ם  א�ל ה�תור�ה ו�א�ל ה�ת�פ�ל�ה ע�ל פ�י ד�ר�כ�י א9מ�ת ו�יש�ר, א.ש�ר ש�אב�נו מ�מ�ע�י�נ�י ה�י�שוע�ה,
 ו�ג�ם ע�ת�ה אנו צ�ר�יכ�ין ל�נ�ח�ם  ע�צ�מ�נו ול�ש�מ�ח� נ�פ�ש�נו ב�גד�ל נ�פ�ל�אות ה�י�שועות, א.ש�ר ה�פ�ל�יא ח�ס�דו
 ע�מ�נו ב�ע�ל ה�ר�ח.מ�ים, ל�ה�ק�ד�ים ל�נו  ר�פואות כ�א�ל�ה, קד�ם ל�מ�כות ה�א�ל�ה, לול�י ה' ש�ה�י�ה ל�נו



 כ�מ�ע�ט כ�מ�ע�ט אב�ד�ה ת�ק�ו�ת�נו ח�ל�יל�ה, ע�ל כ�ן ע�ל�ינו  ל�ש�ב�ח� ל�א.דון ה�כל ו�כו' ב�כ�ל יום וב�כ�ל ע�ת,
נו ב�ז�ה, ע�ד ש�נ�ז�כ�ה ע�ל י�ד�י ז�ה ד�י�ק�א ל�פ�ר�ש ש�יח�ת�נו  ל�פ�נ�יו י�ת�ב�ר�ך�, כ�ב�ן ה�מ�ת�ח�ט�א  ול�ש�מ�ח� נ�פ�ש�
 ל�פ�נ�י אב�יו, כ�י כ�ב�ר ק�ר�ב�נו ב�ר�ח.מ�יו כ�ב�נ�ים ח.ב�יב�ים ו�יק�ר�ים, ו�ה�ר�אה ל�נו אוצ�ר�י  אוצ�רות טוב�ים

ו�יק�ר�ים כ�א�ל�ה, ס�ג'לות נ�פ�ל�אות ו�ח.מודות ו�נור�אות כ�א�ל�ה. 
  

ינו א�ל   ות�ק�ב�ל א�ג�ר�ת  ה�ר�צוף פה, מ�יד�יד�ינו ר�ב�י אי�יז�יק מ�ל�אד�יז�ין, ל�מ�ע�ן ת�ר�א�ה עצ�ם ת�שוק�ת א.נ�ש�
 ה�א9מ�ת,  ל�בוא ל�א�ר�ץ י�ש�ר�א�ל ו�כו', וכ�ב�ר ה�ש�ב�ת�י לו ת�שוב�ה נ�אה ע�ל ז�ה, א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם א�ם
י�ר�א�ה ל�ך� מ�כ�ת�ב�י, ו�ת�צ�נ�יע� ה�א�ג�ר�ת ה�ז�ה, כ�י ק�ו�ית�י ל�ה' ש�מ�כ�ת�ב�ינו י�ה�יו  ת�ה�י�ה ב�ל�אד�יז�ין  ת�ב�ק�שו ש�
 י�ק�ר�ים ב�י�מ�ים ה�ב�א�ים  ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, כ�י כ'ל�ם סוב�ב�ים ע�ל מ�ר�כ�ז נ�ק'ד�ת ה�א9מ�ת ל�א.מ�תו,
ים, אש�ר�ינו ש�ז�כ�ינו  ל�ה�ש�תוק�ק ו�ל�כ�סEף ל�ה' ול�תור�תו  ו�ל�צ�ד�יק�ים ה�א.מ�ת�י�ים ול�ד�ר�כ�יה�ם ה�ק�דוש�
 ל�ז�ה, י�ה�י כ�ן ה' ע�מ�נו ש�נ�ז�כ�ה ל�ג�מר ול�הוצ�יא  מ�ח.ש�ב�ת�נו ה�טוב�ה א�ל ה�פע�ל מ�ה�ר�ה, ל�מ�ע�ן לא

נ�בוש ו�כו' ל�עול�ם ו�ע�ד. ד�ב�ר�י אב�יך� ה�מ�צ�פ�ה ל�ישוע�ה: 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב מג  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום ד' ב�ח'קת�י תקצ"א, ש�לום כ�נ�הוג: 

  
א�ת�מול ב�את�י  ל�ב�ית�י ב�ש�לום, כ�ע�ת ת�ר�א�ה ל�ש�לח� ל�הוד�יע� ל�ר�ב�י מ�ר�ד�כ�י ש�אב�יו ר�ב�י ש�מוא�ל   
 ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה  נ�פ�ט�ר ל�עול�מו ב�ט�עפ�ל�יק ב�יום ש�ב�ת קד�ש ה�ע�ב�ר ת�ה�א נ�ש�מ�תו צ�רור�ה ב�צ�רור
ה�ח�י�ים, כ�ד�י ש�יאמ�ר ק�ד�יש,  ה�מ�קום י�נ�ח�ם אותו מ�ה�ר�ה, י�ת�ר מ�ז�ה א�ין פ�נ�אי ע�ת�ה ל�ה�ר�ח�יב ה�ד�בור. 

  
  ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�  י�ע�ז�ר�ך� ל�ה�ב�ין ה�ר�מ�ז�ים מ�כ�ל ה�ד�ב�ר�ים ש�ב�עול�ם, א�יך� ל�ה�ת�ק�ר�ב ל�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ע�ל
 י�ד�ם ב�כ�ל  יום ו�יום, כ�פ�י ה�אד�ם וכ�פ�י ה�מ�קום וכ�פ�י ה�ש�ע�ה, כ�י כ�ל מ�ה ש�ע�ב�ר ב�עול�ם ה�ן ל�מ�ו�ת, ה�ן
 ל�ח�י�ים, ה�ן ל�יק�ר, ה�ן  ל�זול, ה�ן ל�ענ�י, ה�ן ל�עש�ר, ו�כ�ל ש�אר�י מ�ינ�י ה�ר�פ�ת�ק�אות ו�ס�בוב�ים ש�עוב�ר�ים
 ב�עול�ם, ב�כ�ל�ל ה�עול�ם או  ה�מ�ד�ינ�ה, או ה�ע�יר, או ב�פ�ר�ט�יות ע�ל כ�ל אד�ם ו�אד�ם, ה�כל הוא ר�ק
 ב�ש�ב�יל ז�ה ל�ב�ד, כ�ד�י ל�ז�כר אותו י�ת�ב�ר�ך�,  ע�ל י�ד�י ז�ה ד�י�ק�א, כ�י הוא י�ת�ב�ר�ך� מ�ס�ב�ב כ�ל ה�ס�בות
 ב�ח�כ�מ�תו ו�ר�ח.מ�נותו, ה�כל ל�טוב�ה ה�נ�צ�ח�ית, כ�ד�י ל�ה�כ�יר  אותו י�ת�ב�ר�ך� ע�ל י�ד�י ז�ה ב�כ�ל יום ו�יום, כ�י
 הוא גומ�ר ו�י�ג�מר ה�כל כ�ר�צונו, כ�מו ש�כ�תוב (ת�ה�ל�ים צ"ב) ו�את�ה  מ�רום ל�עול�ם ה' כ�מו ש�פ�ר�ש

"י ש�ם. ד�ב�ר�י אב�יך� ה�דור�ש ש�לומ�ך� ת�מ�יד ב�אה.ב�ה:  ר�ש�
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב מד  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום א' ש�ח.ר�ית תקצ"א. אר�ב�ע�ים ל�מ�ס�פ�ר ב�נ�י י�ש�ר�א�ל. 

  
  א.הוב�י ב�נ�י,  ז�מ�ן ת�פ�ל�ת ש�ח.ר�ית ה�ג�יע�, אך� מ�אה.ב�ת�ך� א.נ�י כות�ב ל�ך� ע�ת�ה, ש�ק�ב�ל�ת�י מ�כ�ת�ב�ך�, ו�י�ש
 ל�י צ�ע�ר  ג�דול מ�צ�ע�ר�ך� ומ�ר�ה ש�חור�ה ש�ל�ך� ש�את�ה כות�ב ל�י ב�כ�ל פ�ע�ם, ו�ה.לא כ�ב�ר כ�ת�ב�ת�י ל�ך�
י�ש בו ד�י ל�נ�ח�ם ול�ש�מ�ח� ע�צ�מ�ך� ב�כ�ל ע�ת ב�כ�ל מ�ה ש�עוב�ר ע�ל�יך�, ו�כ�י ל�ח�נ�ם  ה�ר�ב�ה ה�ר�ב�ה, מ�ה  ש�
 א.נ�י ד�ב�ר�ת�י ע�מ�ך� א.ל�פ�ים פ�ע�מ�ים  ש�כ�ל אד�ם מ�ל�א י�סור�ים, כ�מו ש�כ�תוב (א�יוב ב) אד�ם ל�ע�מ�ל
 יול�ד ו�כו', ו�א�ין שום נ�ח�מ�ה ו�ש�מ�ח�ה ו�ח�יות כ�י א�ם  ב�כ�ל נ�ק'ד�ה ונ�ק'ד�ה טוב�ה ש�אנו זוכ�ים ל�ח�טף
ין כ�מ�ה מ�צ�וות  ב�כ�ל יום, כ�י אנו מ�נ�יח�ין ט�ל�ית ות�פ�ל�ין ו�לומ�ד�ין מ�ע�ט או ה�ר�ב�ה,  ומ�ת�פ�ל�ל�ין, ו�עוש�
 ו�כו', וב�פ�ר�ט ש�אנו יוד�ע�ין מ�אור כ�ז�ה ו�כו'. נ�א ב�נ�י ח.ב�יב�י, ז�כר אל ת�ש�כ�ח כ�ל  ז�ה, ז�כור ת�ז�כר ב�כ�ל
 ע�ת א�ת כ�ל ה�ח.ס�ד�ים ה�ג�דול�ים ו�ה�נור�א�ים ש�ע�ש�ה ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ע�מ�נו, ש�ק�ר�ב�נו ל�אור  כ�ז�ה א.ש�ר
 ש�מו נ�ק�ר�א ע�ל�ינו תוד�ה ל�א�ל, ו�ת�ר�ג�יל ע�צ�מ�ך� מ�אד ל�יל�ך� ע�ם ה�ד�ר�ך� ש�ד�ב�ר�ת�י ע�מ�ך� כ�ב�ר ל�ה�יות
 ב�כ�ל פ�ע�ם מוד�ה ע�ל ה�ע�ב�ר ו�צוע�ק ל�ע�ת�יד ל�בוא, ות�פ�ר�ש ש�יח�ת�ך� ל�פ�נ�י ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ב�כ�ל יום ו�יום
 חEק ו�לא  י�ע.בר, ל�מ�ע�ן ה�ש�ם ל�מ�ע�ן ה�ש�ם ח.טף ו�א9כל ח.טף ו�א9כל תור�ה ות�פ�ל�ה, ו�ה�ת�בוד�דות
 ומ�ע.ש�ים טוב�ים, ו�אל  ת�ש�ג�יח� כ�ל�ל וכ�ל�ל ב�כ�ל מ�ה ש�עוב�ר ע�ל�יך�, וב�ז�ה טוב מ�אד מ�ד�ת ה�ש�כ�ח�ה
 ל�ה�ש�כ�יח� מ�ד�ע�תו ל�ג�מ�ר�י ב�כ�ל ע�ת  כ�ל מ�ה ש�ע�ב�ר ע�ד ה�נ�ה, ומ�ה ש�י�ה�י�ה א�ינ�ך� יוד�ע� כ�ל�ל, וב�פ�ר�ט
 ב�ש�ע�ת ה�ת�פ�ל�ה ת�ה�י�ה ב�ע�ינ�יך� כ�ח�ד�ש מ�מ�ש,  וכ�א�לו א�ין ל�ך� ר�ק ה�ש�ע�ה ה�זאת ל�ב�ד ו�לא ת�ס�ת�כ�ל



 ע�ל ה�ע�ב�ר ו�ע�ל ה�ע�ת�יד כ�ל�ל, א.פ�לו ב�ד�ב�ר�ים ה�נוג�ע�ים א�ל  ה�נ�ש�מ�ה, מ�כ�ל ש�כ�ן ו�כ�ל ש�כ�ן ב�ד�ב�ר�י
 ה�גוף ו�ה�מ�מון, ו�א�ם ת�ר�ג�יל ע�צ�מ�ך� ב�ז�ה, אז טוב ל�ך�, ו�תוכ�ל ל�ה�ת�פ�ל�ל ע�ל  י�ד�י ז�ה ו�ל�ח.טף ה�ר�ב�ה
 טוב ב�כ�ל יום, ל�מ�ע�ן ה�ש�ם ח.ז�ק ו�א9מ�ץ ו�ש�מ�ח נ�פ�ש�ך� ב�כ�ל ה�ד�ר�כ�ים ש�ש�מ�ע�ת� מ�מ�נו,  ק�ו�ה ל�ה' ו�יוש�ע

ל�ך�, כ�י לא י�ז�נ�ח ל�עול�ם ה' ח�ס�ד�י ה' כ�י לא ת�מ�נו ו�כו'. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך�. 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב מה  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום ה' ב�מ�ד�ב�ר תקצ"א. 

  
ו�ה�י�ה ל�י ל�נ�ח�ת ג�דול מ�ה ש�ז�כ�ית�י ל�ק�ב�ל י�ח�י�ה, ה�יום ק�ב�ל�ת�י מ�כ�ת�ב�ך�,  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י ש�   
 מ�כ�ת�ב�ך�, כ�י ה�י�ה ל�י  ג�ע�גוע�ים ג�דול�ים ו�יג�יע�ה ר�ב�ה מ�יום א' ע�ד א�ת�מול, ע�ד ש�מ�צ�את�י ל�ש�לח� ל�ך�
 מ�כ�ת�ב�י ה�נ�"ל, ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�  י�ז�כ�נו ש�י�ע.שו ד�ב�ר�י רש�ם ב�ל�ב�ב�כ�ם, כ�י לא ד�ב�ר ר�יק הוא, כ�י נוב�ע�ים
 מ�מ�קור ע�ל�יון ו�נור�א מ�אד מ�אד ע�צום  ו�נ�ש�ג�ב, ע�ת�ה ב�ק�ש�ת�י ש�ת�ש�יב�נ�י מ�י�ד ב�א.ר�יכות ק�צ�ת, ל�ב�א�ר
וק�צ�ת מ�צ�ו�את  חות�נ�ך� ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה, א�ם ה�נ�יח� א�יז�ה ח�ל�ק  ל�י מ�ה ש�תוכ�ל ל�ב�א�ר ב�מ�כ�ת�ב, 

ב�ש�ב�יל�ך� ג�ם כ�ן, י�ת�ר מ�ז�ה א�ין ל�ה�א.ר�יך�. 
  

  ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�  י�ח�ז�ק ל�ב�ב�ך� ל�צ�את חוב�ת ה�יום ב�כ�ל יום ו�יום, כ�ל א.ש�ר ת�מ�צ�א י�ד�ך� ב�כח.ך� ל�ע.שות
 ב�אותו  ה�יום, ו�ל�ב�ל�י ל�ה�נ�יח� מ�יום ל�ח.ב�רו כ�ל�ל, כ�א.ש�ר כ�ב�ר ד�ב�ר�נו ב�ז�ה ה�ר�ב�ה, ו�ע.ד�י�ן צ�ר�יכ�ין
ו�ר�ח.מ�ים ר�ב�ים ל�ק�י�ם זאת ב�א9מ�ת ל�א.מ�תו כ�ר�צונו ו�ה�ת�בוד�דות  ה�ר�ב�ה ל�ז�כות ל�ישוע�ה   ת�פ�ל�ה 

ה�טוב. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך� ה�דור�ש ש�לומ�ך� ת�מ�יד ב�אה.ב�ה ומ�צ�פ�ה ל�ר�אות�ך� מ�ה�ר�ה. 
  

  נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב.  ו�ש�לום ל�יד�יד�י ר�ב�י מ�ר�ד�כ�י, מ�ה אמ�ר ל�ך� ל�נ�ח�מ�ך�, מ�א�ל�יך� ת�ב�ין ש�כ�ל ה�ד�ב�ר�ים
 ש�א.נ�י כות�ב  ל�ב�נ�י ש�י�ח�י�ה נ�א9מ�ר�ים ג�ם א�ל�יך�, ול�כ'ל�כ�ם, ו�ת�ש�מ�רו מ�כ�ת�ב�י ה�יט�ב, כ�י א�צ�ל�י ב�ע�צ�מ�י
ים ב�כ�ל פ�ע�ם מ�א�תו י�ת�ב�ר�ך� ב�ח�ס�דו ה�ג�דול, ו�ה�ן ה�ן נ�ח�מ�ת�ך� ע�ל  ה�ם ד�ב�ר�ים י�ק�ר�ים מ�אד,  ומ�ת�ח�ד�ש�
יך� ע�צות א.מ�ת�יות ל�ה�ש�א�ר נוכ�ל ע�ל י�דו ל�ה�מ�ש�  כ�ל ה�צ�רות, כ�י ע�ק�ר ה�נ�ח�מ�ה הוא  ה�ד�ע�ת ה�א9מ�ת, ש�

ק�י�ם ב�ע�ב�דותו י�ת�ב�ר�ך� ל�נ�צ�ח: 
  

  ה�נ�"ל.  ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ז�כ�נו ל�ה�י�ר�אה ו�ה�ש�מ�ח�ה ו�ה�ק�ד'ש�ה ו�ה�ט�ה>ר�ה ש�ל ח�ג ה�נור�א ה�ק�דוש ה�ב�א
 ע�ל�ינו  ל�טוב�ה, א�ם נ�ז�כר נ�ק'ד�ה אח�ת מ�עצ�ם ה�י�ר�אה ה�נ�מ�ש�כ�ת ב�ש�בועות, כ�מו ש�כ�תוב ג�ם כ�ל
 ה�עול�ם כ'לו ח�ל  מ�פ�נ�יך� ו�כו', ב�קולות וב�ר�ק�ים ו�כו', ר�אוי ל�ה�ז�ד�ע�ז�ע� מ�ע�ת�ה ב�ל�י ש�עור, ו�א�ם ע.ד�י�ן
יח�נו ה�ר�ב�ה כ�מ�י�ם נוכ�ח פ�נ�י ה', ה�יכ�ן א.נ�ח�נו  א�ין אנו זוכ�ין ל�ז�ה, ע�ל כ�ל  פ�נ�ים מ�ע�ת�ה ר�אוי ל�ש�פך� ש�
 ב�עול�ם ש�כ�ב�ר ס�פ�ר�נו יות�ר מ�ש�ש�ה  ש�בועות, ו�ע.ד�י�ן לא נ�ט�ה�ר�נו ל�ה�ר�ג�יש ה�י�ר�אה ש�ל ש�בועות, ה'
יך� ע�ל�ינו ב�ר�ח.מ�יו  י�ר�אתו ה�ג�דול�ה, ש�י�ק'י�ם ב�נו (ש�מות כ) ול�ב�ע.בור  ה�טוב י�כ�פ�ר ו�י�ג�ן ע�ל�ינו ו�י�מ�ש�
 ת�ה�י�ה י�ר�אתו ע�ל פ�נ�יכ�ם ל�ב�ל�ת�י ת�ח9ט�או, ע�ד ש�נ�ז�כ�ה  ל�ש�מ�ח�ה ג�דול�ה ע�ל י�ד�י ז�ה, כ�מו ש�כ�תוב
זוכ�ין ע�ל  י�ד�ה ל�ש�מ�ח�ה, וכ�ב�ר כ�ת�ב�נו  (ת�ה�ל�ים ב) ו�ג�ילו ב�ר�ע�ד�ה, ו�ז�ה ע�ק�ר ש�ל�מות ה�י�ר�אה כ�ש�
 ו�ד�ב�ר�נו ה�ר�ב�ה ב�ז�ה, ש�א.פ�לו ע�ל י�ד�י י�ר�את ה�ענ�ש זוכ�ין ל�ש�מ�ח�ה ע�ל פ�י ה�ד�ר�כ�ים  ש�ק�ב�ל�נו ל�ש�מ�ח�

נו ב�כ�ל ה�נ�ק'דות טובות ו�כו':  נ�פ�ש�
  

  נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב.  אח�ר כות�ב�י ה�א�ג�ר�ת ה�מ'ס�ג�ר פה, ה�ג�יע�נ�י מ�כ�ת�בו ש�נ�ית מ�יום ו' ע�ר�ב ש�ב�ת קד�ש,
 ו�נ�פ�ל�את�י  ב�נ�י, א�יך� לא ה�ב�נ�ת� מ�ע�צ�מ�ך� ש�א�ינ�י מ�ק�פ�יד ע�ל ד�ב�ר�ים כ�א�לו, ומ�ה א�כ�פ�ת ל�י א�ם תאמ�ר
 כ�מ�ה ק�ד�יש�ים ב�כ�ל  יום ב�כ�ו�נ�ה, ש�הוא ש�ב�ח ג�דול ו�נור�א מ�אד, ד�ת�ב�ר כ�ל ג�ז�יז�ין ד�פ�ר�ז�ל�א, אך� א�ם
 תאמ�ר ק�ד�יש י�ה�י�ה ב�ד�ע�ת�ך�  ש�הוא ג�ם ב�ש�ב�יל א.דונ�י אב�י ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ש�הוא ז�ק�נ�ך�, ו�ז�הו כ�בוד�י
 ש�ת�כ�ב�ד�נ�י ב�עוב�ד�ין ט�ב�ין, ב�מ�ה  ש�תוכ�ל, אך� לא ת�ב�ל�ב�ל ד�ע�ת�ך� ב�ש�ע�ת ה�א.מ�יר�ה ב�ז�ה, ר�ק קד�ם

תוכ�ל ל�ח.שב כ�נ�"ל: 
  



ין מ�ח.מ�ת ה�פ�ח�ד�ים, ע�ל כ�ן נ�ת�ע�כ�ב א.הוב�י ב�נ�י,  כ�ב�ר כ�ת�ב�ת�י ל�ך� ש�לא נ�ס�עו מ�פה ל�טול�ט�ש�   
 ה�א�ג�ר�ת ע�ד ה�נ�ה,  ו�ה�יום יום ב' אח�ר ח.צות ה�ג�יע�נ�י ש�ל�יש�ית מ�כ�ת�ב�ך�, ב�קול ז�ע�ק�ה ג�דול�ה ומ�ר�ה,
 ו�א�ינ�י יוד�ע� מ�ה ל�כ�תב ל�ך� עוד,  כ�י כ�ב�ר כ�ת�ב�ת�י ל�ך� ה�ר�ב�ה, וכ�ב�ר ה�ש�ב�ת�יך� ב�מ�כ�ת�ב ה�ר�אשון,
י�ע.בר ע�ל כ�ל אד�ם כ�מ�ה ו�כ�מ�ה  ו�ה�ז�כ�ר�ת�יך� ש�כ�ב�ר הוד�ע�ת�יך� מ�קד�ם כ�מ�ה  פ�ע�מ�ים, ש�ה�ה�כ�ר�ח� ש�

ה�ר�פ�ת�ק�אות שונות, ה�מ�קום י�ר�ח�ם ש�י�ה�י�ה ב�ח�ס�ד ג�דול. 
  

  מ�ה אמ�ר  ל�ך� ב�נ�י, ה.לא את�ה רוא�ה ב�ע�ינ�יך� ב�כ�ל יום וב�כ�ל ע�ת ה�ב�ל ה�עול�ם, א�יך� ה�כל ה�ב�ל,
וכ�ב�ר צ�ע.קו כ�ל ה�צ�ד�יק�ים  ו�א�ת כ�ל ה�ע�מ�ל  א.ש�ר נ�ע.ש�ה ת�ח�ת ה�ש�מ�ש, ע�ם כ�ל א�ח�ד ו�א�ח�ד, 
 ה�ק�ד�מונ�ים ו�ה�אח.רונ�ים, וב�פ�ר�ט  א.דונ�נו מור�נו ו�ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה, ש�ה�עול�ם מ�ט�ע�ה אות�נו ל�ג�מ�ר�י
 ו�כו', ו�א�ם אנו יוד�ע�ים כ�ל ז�ה, ו�אף ע�ל פ�י  כ�ן רוצ�ים ל�ה�ט�עות אות�נו ח�ס ו�ש�לום ב�ע�ל כ�ר�ח�נו, כ�י
 ה�ש�אור ש�ב�ע�ס�ה מ�ע�כ�ב, ומ�ש�ת�ט�ח� ומ�ת�פ�ש�ט נ�ג�ד כ�ל  א�ח�ד כ�א.ש�ר מ�ת�פ�ש�ט, אף ע�ל פ�י כ�ן
 ה�א9מ�ת הוא א9מ�ת, כ�י א9מ�ת הוא א�ח�ד, ו�א�י א�פ�ש�ר ל�ש�נות ה�א9מ�ת ב�שום  אפ�ן מ�י ש�רוצ�ה ל�ה�ס�ת�כ�ל
 ע�ל ה�א9מ�ת, ו�ע�ל ז�ה טוב ל�נו ל�הודות ל�ה' ב�כ�ל ע�ת מ�ה ש�ע�ל כ�ל פ�נ�ים אנו יוד�ע�ין  ה�א9מ�ת ב�ב�רור
יך� עול�ים י�פ�ה, יו, ו�א�ם אף ע�ל פ�י כ�ן א�ין מ�ע.ש�  יות�ר מ�ש�אר ה�עול�ם, א.פ�לו מ�ה�ח.ס�יד�ים ש�ל ע�כ�ש�
 אף ע�ל פ�י כ�ן טוב ו�י�ק�ר מ�אד מ�אד מ�ה ש�את�ה יוד�ע� ה�א9מ�ת ל�א.מ�תו, אך� כ�מו ש�הוא מ�ע.ל�ה ג�דול�ה
 מ�ה  ש�את�ה מ�ש�תוק�ק כ�ל כ�ך� א�ל ה�ת�כ�ל�ית ה�א.מ�ת�י, כ�מו כ�ן י�ש בו ח�ס�רון ג�דול מ�ה ש�את�ה בוע�ר
 ו�צוע�ק יות�ר  מ�ד�אי. כ�י יות�ר מ�ד�אי הוא ח�ס ו�ש�לום ב�ח�ינ�ת ה.ר�יס�ה, ו�ה.לא כ�ב�ר ד�ב�ר�נו ע�ד ק�צ�ה
 ה�אח.רון, ש�צ�ר�יכ�ין ל�ה�ח.יות  א�ת ע�צ�מו א.פ�לו ב�נ�ק'ד�ה ב�ע�ל�מ�א ש�ל ד�ת י�ה.דות�נו ה�ק�דוש�ה ש�אנו
 אוח.ז�ין ב�ה�ם ב�ח�ס�דו ה�ג�דול, ו�א�ין ל�ך�  ל�ה�ס�ת�כ�ל כ�ל�ל ע�ל ש�אר א.נ�ש�ים ש�א�ינ�ם מ�ח�י�ין ע�צ�מ�ן ב�ז�ה,
י  א.פ�לו ה�ם טוב�ים מ�מ�ך� ה�ר�ב�ה ו�אף ע�ל פ�י כ�ן ה�ם  ב�מ�ר�ה ש�חור�ה ו�ע�צ�בות, ו�א.פ�לו א�ם ה�ם מ�אנ�ש�
 ש�לומ�נו, כ�י א�ין ל�ך� ל�ה�ס�ת�כ�ל ע.ל�יה�ם ב�ע�נ�י�ן ז�ה כ�ל�ל, ר�ק  ש�ת�ש�מ�ע ל�ד�ב�ר�י, ש�ה�ם נוב�ע�ים מ�ד�ב�ר�יו
ים ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה, ל�ה�ח.יות ע�צ�מ�ך� ב�כ�ל ע�ת וב�כ�ל יום ב�מ�ה  ש�את�ה מ�ז�ר�ע י�ש�ר�א�ל ו�לא  ה�ק�דוש�
 ע�ש�נ�י גוי, ו�אנו זוכ�ין ל�ע.שות מ�צ�וות ה�ר�ב�ה ב�כ�ל יום, וב�פ�ר�ט וב�פ�ר�ט ב�גד�ל ה�ח�ס�ד  ה�נ�פ�ל�א ה�נור�א
 ש�אנו א.חוז�ים וד�בוק�ים ב�ש�מו ה�ק�דוש ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה, ו�א�ם לא ה�י�ינו שומ�ע�ים מ�מ�נו כ�י א�ם  ה�תור�ה
 א.ז�מ�ר�ה ל�אלק�י ב�עוד�י ד�י�נו, כ�י י�ש בו ד�י ל�ה�ח.יות ע�צ�מ�נו ע�ל י�ד�י ה�תור�ה ה�ק�דוש�ה ה�זאת, כ�ל י�מ�י
 ח�י�ינו, ו�ל�ז�כות ע�ל י�ד�י ז�ה ל�ח�י�י עול�ם ל�נ�צ�ח, מ�כ�ל ש�כ�ן ו�כ�ל ש�כ�ן ש�ש�מ�ע�נו ג�ם ה�מ�ע.ש�ה ש�ל ר�ב�י
 א9ל�יע�ז�ר ו�ר�ב�י  י�הוש'ע�, ו�כ�ס�ל�ו ו�ח.נ'כ�ה, ו�ח.ל�יפות, ו�יוב�ל, ד�ר�י מ�ע�ל�ה ו�ד�ר�י מ�ט�ה, מ�ק�יפ�ים ל�מ�ע�ל�ה
 מ�ה�ז�מ�ן, ת�קופ�ת ה�י�מ�ים  ת�קופ�ת ה�ש�נ�ים ו�כו' ו�כו', ו�כ�ן ש�מ�ע�נו עוד נור�אות ו�נ�פ�ל�אות א.ש�ר לא

נ�ש�מ�עו מ�עול�ם, מ�ה א.ד�ב�ר. 
  

י�ע.בר   ד�ע ב�נ�י  ח.ב�יב�י כ�י ר�ב�נו ה�ק�דוש ו�ה�נ�ש�ג�ב ו�ה�נור�א ז�כ�ר צ�ד�יק ו�ק�דוש ל�ב�ר�כ�ה י�ד�ע כ�ל מ�ה ש�
ה�תורות כ�ל  י�ד�י  ע�ל  ה�א.נושות,  ל�מ�כות�ינו  נור�אות  ר�פואות  ה�ק�ד�ים  וכ�ב�ר  ה�סוף,  ע�ד    ע�ל�יך� 
יחות  ו�ה�ה�ת�ג�לות א9לקות ש�ה�א�יר ב�ד�ע�ת�נו, ח.ז�ק ב�נ�י ח.ז�ק, ו�ה�ע�ק�ר ש�ת�ל�ך� ב�מ�ה יות ו�ה�ש�  ו�ה�מ�ע.ש�
 ש�כ�ת�ב�ת�י ל�ך� כ�ב�ר, ש�ב�כ�ל ע�ת  ת�ע.ש�ה ע�צ�מ�ך� כ�שוכ�ח� ל�ג�מ�ר�י, וב�ז�ה ת�צ�א ל�ח�רות ב�כ�ל פ�ע�ם
 מ�ג�לות א�ש�ת�ך� ש�מ'נ�ח ע�ל�יך� ומ�ש�אר מ�ינ�י ג�ל'יות  ו�ש�ע�בוד ש�מ'נ�ח�ין ע�ל מוח.ך� כ�א�לו אוח.ז�ים אות�ך�
ית ו�ה�מ�ח.ש�ב�ה ב�י�ד  ה�אד�ם ל�ה�טות�ה כ�ר�צונו, ו�ה�ע�ק�ר  ב�י�ד�ם ח�ס ו�ש�לום. וב�א9מ�ת ה�ב�ח�יר�ה ח�פ�ש�
 ל�ב�ל�י ל�ה�ת�ח�יל ל�ח.שב כ�ל�ל, ר�ק כ�א�לו ע�ת�ה נול�ד�ת�, וכ�א�לו א�ינ�ך� יוד�ע� כ�ל�ל  מ�ה ש�ה�י�ה ומ�ה
י�ה�י�ה, וב�אותו ה�ש�ע�ה ת�ש�מ�ח ע�צ�מ�ך� ב�כ�ל מ�ה ש�תוכ�ל, ה�ן ה�נ�ק'דות טובות ו�כו' כ�נ�"ל ה�ן  ב�מ�ל�י  ש�
 ד�ש�טות�א וב�ד�יחות�א ו�כ�יוצ�א, ו�א�ם מ�תוך� כ�ך� תוכ�ל ל�ח.טף ע�צ�מ�ך� ל�תוך� תור�ה ות�פ�ל�ה מ�ה טוב,
 ו�א�ם ל�או  אף ע�ל פ�י כ�ן ת�ש�מ�ח ב�ה' וב�תור�תו וב�צ�ד�יק�יו ה�א.מ�ת�י�ים ע�ל פ�י ה�ד�ר�כ�ים ה�נ�"ל, ו�ת�מ�ת�ין
 ע�ד בוא ה�ע�ת  ה�טוב�ה ש�תוכ�ל ל�ח.טף טוב ו�א9מ�ת מ�ה ש�ת�ח.טף ב�ח�ס�דו ה�ג�דול ע�ל י�ד�י י�ג�יע�ה ק�צ�ת,
יך�  כ�י ב�לא י�ג�יע�ה כ�ל�ל א�י  א�פ�ש�ר, כ�י א.פ�לו ה�י�ג�יע�ה ו�ה�ט�ר�ח�א ב�ע.בוד�ת ה' י�כול�ין ל�ק�ב�ל ול�ה�מ�ש�
 ע�ל ע�צ�מו יות�ר ע�ל י�ד�י ש�מ�ח�ה ו�ח�רות,  ו�י�ת�ר מ�ז�ה א�י א�פ�ש�ר ל�ה�א.ר�יך� ב�כ�ת�ב ומ'ב�ט�ח�נ�י ש�ת�ב�ין
 מ�ע�צ�מ�ך� א�יך� ל�ה�כ�נ�יס ד�ב�ר�י א�ל�ה ב�ל�ב�ך� ב�אפ�ן  ש�ת�נ�ח�ם ות�ש�מ�ח ע�צ�מ�ך� ו�א.ח�ר�ים ו�ת�ז�כ�ה ל�ק�י�ם

ד�ב�ר�י א.דונ�נו מור�נו ו�ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה, ו�ל�יל�ך� ב�ד�ר�כ�יו  ה�ק�דוש�ים ל�מ�ע�ן י�יט�ב ל�ך� ל�נ�צ�ח. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך�  נ�ת�ן ה�נ�"ל. 
  

  * 
 ב�רוך� ה�ש�ם, יום א', תקצ"א, פ�ר�ש�ת קר�ח. 



  
  א.הוב�י ב�נ�י.  ה�יט�ב ח�ר�ה ל�י ע�ל�יך� ע�ל א.ש�ר ב�כ�ל ש�בוע� ה�ע�ב�ר לא ר�א�ית�י כ�ת�יב�ת י�ד�ך� כ�ל�ל, ו�ג�ם
יך�  מ�קד�ם לא  כ�ת�ב�ת� ל�י ת�שוב�ה ה.גונ�ה כ�ד�ר�כ�ך�, לא י�ד�ע�ת�י מ�ה ז�ה ו�ע�ל מ�ה ז�ה, ו�א�יך� את�ה מ�מ�ש�
 ע�ל�יך� ט�ר�דות כ�ל כ�ך�,  ע�ד ש�א�ין ל�ך� פ�נ�אי ב�כ�ל ה�ש�בוע� א.פ�לו ל�כ�תב א�ג�ר�ת א�ל�י, ו�ג�ם מ�ע�י ה�מו ל�י
 ע�ל ז�ה ל�ח.שב מ�ח.ש�בות מ�י יוד�ע�  מ�ה נ�ע.ש�ה ש�ם, ו�ע�ק�ר צ�ע.ר�י ש�א.נ�י מ�ב�ין מ�ז�ה ש�א�ין את�ה שוק�ד
 מ�תוך� ה�ט�ר�ד�א ע�ל ד�ל�ת�י ה�תור�ה ו�ה�ת�פ�ל�ה  כ�א.ש�ר הור�ית�יך�, ו�ע�ד מ�ת�י ו�ע�ד מ�ת�י י�ה�י�ה ט�ר�ד�ת�ך�
 ק�ש�ה כ�ל כ�ך�, וכ�ב�ר ה�ז�ה�ר�ת�יך� ה�ר�ב�ה ש�ח�ל�יל�ה ו�אסור  ל�ד�חות ע�ל יום מ�ח�ר, כ�י ה�ע�ק�ר ל�ח.טף
י�כול�ין ל�ח.טף טוב, וכ�ב�ר ד�ב�ר�ת�י ע�מ�ך� ו�כ�ת�ב�ת�י ל�ך�  ה�ר�ב�ה ה�ר�ב�ה ב�ז�ה, ו�א�יך�  ב�כ�ל יום ו�יום מ�ה ש�
 לא י�כל�ת� ל�ח.טף ש�ע�ה ל�כ�תב ל�י א�ג�ר�ת כ�ר�אוי, כ�ע�ת ת�ר�א�ה ל�ה.ש�יב�נ�י מ�י�ד כ�ר�אוי,  ו�אז א�ר�א�ה
 ל�כ�תב ל�ך� ב�א.ר�יכות יות�ר ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, י�ת�ר מ�ז�ה א�ין ל�ה�א.ר�יך�, כ�י ה�ג�יע� ז�מ�ן ת�פ�ל�ת

ש�ח.ר�ית. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך� ה�מ�צ�פ�ה ש�ת�ח.זר ל�ק�בע� ע�צ�מ�ך� ע�ל ה�תור�ה ו�ע�ל ה�ת�פ�ל�ה ב�א9מ�ת ומ�ע�ת�יר ב�ע�ד�כ�ם. 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב מו  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום א' ח'ק�ת תקצ"א. 

  
י�ח�י�ה.   ש�לום ו�ח�י�ים ל�א.הוב�י ב�נ�י ח.ב�יב�י מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק ש�

  
ו�ה�נ�ה ב�ו�ד�אי כ�ב�ר ש�מ�ע�ת� ש�ב�ב�ית�י ה�יו ה�י�ל�ד�ים חול�ים מ�ח>ל�י מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י  קד�ם ש�ב�ת,    
 ה�מ�אז�ל�ין [אד�מ�ת],  ו�ה�יו ב�ס�כ�נ�ה ג�דול�ה, וב�ח�ס�ד�י ה' ש�בו ל�ב�ר�יאות�ם ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, אך�
י�ח�י�ה הוא מוט�ל  ע�ל ע�ר�ש ד�ו�י, ה' י�ס�ע.ד�הו מ�ה�ר�ה, ג�ם ב�ב�ית ב�נ�י ר�ב�י ש�כ�נ�א  ב�נ�י יוס�ף יונ�ה ש�
ו�תוד�ה  ל�א�ל ה�ם חוז�ר�ים ל�א�ית�נ�ם ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ל�ד�ים חול�ים מ�חEל�י ה�נ�"ל,  נ�י  י�ח�י�ה ה�יו ש�  ש�
נ�א  מ�אד ל�הוד�יע�נ�י מ�ה�ר�ה ו�ע�ת�ה ע�ינ�י כ�לות כ�ל ה�יום ל�ש�מע� ה�טוב מ�ב�נ�ך� ש�י�ח�י�ה,   י�ת�ב�ר�ך�, 
 מ�ש�לומו ה�טוב, ות�פ�ל�ה ל�א�ל ח�י ש�א�ז�כ�ה מ�ה�ר�ה ל�ש�מע� ב�שור�ה טוב�ה מ�א�תו. ש�ח�ז�ר  ל�ב�ר�יאותו,

נות�יו, ו�ת�ז�כו ל�ג�ד�לו ל�תור�ה ל�ח'פ�ה ול�מ�ע.ש�ים טוב�ים אמ�ן.  ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�א.ר�יך� י�מ�יו וש�
  

  ו�ה�נ�ה כ�ב�ר  י�ד�ע�נו ש�ב�כ�ל מ�ה ש�עוב�ר ע�ל ה�אד�ם א�ין ל�נו ב�ית מ�נוס כ�י א�ם א�ל�יו י�ת�ב�ר�ך� ל�ב�ד, ו�כ�ל
י�ז�כר בו ו�י�ת�פ�ל�ל א�ל�יו, כ�מו ש�כ�תוב  כ�ו�נ�תו  י�ת�ב�ר�ך� ב�כ�ל מ�ה ש�מ�ב�יא ע�ל ה�אד�ם, ה�כל כ�ד�י ש�
 (ת�ה�ל�ים נ) וק�ר�א�נ�י ב�יום  צ�ר�ה א.ח�ל�צ�ך� ות�כ�ב�ד�נ�י, ו�ע�ת�ה ב�נ�י ק�ב�ל ע�ל�יך� על מ�ל�כות ש�מ�י�ם ב�כ�ל
 ע�ת, ו�ת�ת�פ�ל�ל א�ל�יו ב�כ�ל ע�ת ע�ל כ�ל  ד�ב�ר, ו�ק�ו�ה ל�ה' ו�יוש�ע ל�ך�, ומ�ח.מ�ת ה�נ�ח�יצ�ה א�י א�פ�ש�ר
 ל�ה�א.ר�יך� יות�ר. ד�ב�ר�י אב�יך� ה�דור�ש ש�לומ�ך� ת�מ�יד  ב�אה.ב�ה ומ�ע�ת�יר ב�ע�ד�כ�ם ומ�צ�פ�ה ל�ש�מע� ה�טוב

מ�א�ת�כ�ם ת�מ�יד. 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב מז  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום ג' ח'ק�ת תקצ"א. 

  
 ש�לום ו�ח�י�ים ל�א.הוב�י ב�נ�י ח.ב�יב�י ה�ו�ת�יק מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק ש�י�ח�י�ה. 

  
י�ח�י�ה, כ�י ע�ינ�י נ�א ב�נ�י  ח.ב�יב�י, ל�הוד�יע�נ�י מ�י�ד ע�ל י�ד�י מוס�ר כ�ת�ב ז�ה מ�ש�לומ�ך� ומ�ש�לום ב�נ�ך� ש�   
 כ�לות כ�ל ה�יום  ל�ש�מע� ה�טוב מ�א�תו, ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ס�ע.ד�הו ו�יש�יב�הו ל�א�ית�נו ב�ק�רוב. ו�ה�נ�ה ל�ס�פ�ר
י�ח�יו ה�יו חול�ים מ�ח>ל�י נ�י ב�נ�י ש�  ל�ך� ח�ס�ד�י ה' א.ש�ר ע�ש�ה  ע�מ�י ב�א�לו ה�י�מ�ים ת�ק�צ�ר ה�י�ר�יע�ה, כ�י ש�
נ�י ב�נ�יה� ש�ל זוג�ת�י,  ו�כ'ל�ם ה�יו מ�ס'כ�נ�ים מ�אד, וק�צ�ת�ם ה�יו א�צ�ל�י ל�אח�ר י�אוש  ה�מ�אז�ל�ין, ו�ג�ם ש�
 כ�מ�ע�ט ר�ח.מ�נ�א ל�צ�ל�ן, וב�גד�ל נ�פ�ל�אות�יו י�ת�ב�ר�ך�  ו�ח.ס�ד�יו ה�ע.צומ�ים ש�בו ל�א�ית�נ�ם ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם
י�ח�י�ה ע.ד�י�ן לא ש�ב ל�כחו מ�ח.מ�ת  ש�ב�יום ש�ב�ת קד�ש וב�יום א' ב�ש�בוע�  י�ת�ב�ר�ך�, ר�ק ב�נ�י יוס�ף יונ�ה ש�
 זאת ה�י�ה מ�ס'כ�ן מ�אד מ�אד, ו�ז�ה ס�מוך� ה�ח9ל�ימ�הו ו�ה�ח9י�הו ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�  ב�ר�ח.מ�יו ה�ג�דול�ים ב�ל�י שום



יב�הו ל�א�ית�נו  ב�ק�רוב, ו�ע�ת�ה  ר�פואות וב�ל�י שום ע.ש�י�ה ו�ת�ח�בול�ה כ�ל�ל, כ�ד�ר�כ�נו, כ�י�דוע� ל�ך�, ה' י�ש�
 ע�ינ�י צופ�יות ל�ש�מע� ה�טוב מ�ב�נ�ך� ש�י�ח�י�ה, נ�א ל�הוד�יע�נ�י מ�י�ד, י�ת�ר מ�ז�ה א�ין ב�ל�שונ�י מ�ל�ה ע�ת�ה

ל�ה�ר�ח�יב ה�ד�בור. 
  

  נ�א ב�נ�י  ח.ז�ק ו�א9מ�ץ מ�אד, ו�ש�מ�ח נ�פ�ש�ך� ב�כ�ל מ�ה ש�תוכ�ל, וז�כר ח�ס�ד�י ה' א.ש�ר כ�ב�ר ה�פ�ל�יא ע�מ�נו
 ל�שום ל�נו  ש�א�ר�ית ב�אר�ץ ל�ה�ח.יות�נו כ�ה�יום ה�ז�ה, ע�ל י�ד�י מ�ע�י�נ�י ה�י�שוע�ה ו�כו' ו�כו', כ�ן יוס�יף ה'

ח�ס�דו ע�מ�נו, ו�אל י�ע�ז�ב�נו  ו�אל י�ט�ש�נו ל�עול�ם: 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך� ה�דור�ש ש�לומ�ך� ת�מ�יד ב�אה.ב�ה ומ�ע�ת�יר ב�ע�ד�כ�ם, ומ�צ�פ�ה ל�ת�שוב�ת�ך� מ�ה�ר�ה. 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב מח  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום ד' ח"י ת�מוז תקצ"א. 

  
  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י, נ�פ�ל�את�י ע�ל�יך� ע�ל א.ש�ר לא כ�ת�ב�ת� ל�י ד�ב�ר, ז�ה ק�רוב ל�ש�בוע� ב�פ�ר�ט ע�ל י�ד�י
 ג�יס�ך� מוס�ר  כ�ת�ב ז�ה. ע�ל כ�ן ת�ר�א�ה ל�הוד�יע�נו מ�י�ד מ�ש�לומ�ך� ה�טוב, ו�ג�ם מ�ר�ב�י ש�מ�שון, ו�ד�ע�ת�ך�
 ב�נ�ס�יע�ת�י א�צ�ל�כ�ם, ו�ה'  ה�טוב י�ע.ש�ה, כ�ע�ת ע.ד�י�ן א�ינ�י יוד�ע� מ�ת�י א�ס�ע, ו�ס�ד�ר ה�נ�ס�יע�ה, ו�ע�ל ה�כל

א.נ�י סומ�ך� ע�ל�יו י�ת�ב�ר�ך� ל�ב�ד. 
  

  ו�נ�א ב�נ�י  ח.ז�ק ו�ח.ז�ק מ�אד מ�אד, ב�כ�ל יום וב�כ�ל ע�ת. כ�י ה�נ�ך� רוא�ה מ�ה ש�עוב�ר ע�ל כ�ל א�ח�ד ו�א�ח�ד,
 וב�פ�ר�ט מ�ה  ש�עוב�ר ע�ל�יך�, ו�ה�כל ל�טוב�ה, כ�ד�י ל�ה�ז�כ�יר�ך� ע�ל י�ד�י ז�ה ד�י�ק�א א�ת ה�ת�כ�ל�ית ה�אח.רון,
 א.ש�ר חוץ מ�ז�ה ה�כל  ה�ב�ל, ו�ה�ס�ימ�ן ש�ל עמ�ר ש�עור�ים אל י�ע.בר מ�ד�ע�ת�ך�, כ�י ע.ד�י�ן את�ה י�כול
 ל�ה�ת�ג�ב�ר ב�מ�ח�ש�בות�יך� ב�כ�ל ע�ת ב�ש�ב  ו�אל ת�ע.ש�ה, כ�א.ש�ר ד�ב�ר�נו כ�ב�ר, ו�ה' יוש�יע� ל�ך�: ד�ב�ר�י

אב�יך� ה�ח�פ�ץ ל�ש�מע� כ�ל טוב מ�א�ת�כ�ם ת�מ�יד. 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב מט  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום ד' ד�ב�ר�ים תקצ"א. 

  
א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י, נ�פ�ל�את�י ע�ל�יך� ע�ל א.ש�ר א�ינ�ך� ר�ג�יל ב�ע�ת�ים ה�ל�לו ל�כ�תב ל�י ב�כ�ל פ�ע�ם   
 כ�מ�קד�ם, ו�אז  ה�ע�ת�ר�ת� ע�ל�י ד�ב�ר�יך� ב�מ�כ�ת�ב�יך� יות�ר מ�ד�אי, ו�ע�ת�ה את�ה מ�ת�ע�צ�ל ל�ג�מ�ר�י ל�כ�תב ל�י
 מ�ש�לומ�ך�, וב�פ�ר�ט מ�ש�לום  תור�ת�ך� ות�פ�ל�ת�ך� ו�ש�ח�ת�ך�, ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ח�ז�ק ל�ב�ב�ך� ל�ע.סEק ב�כ�ל יום
י�ה�י�ה, ו�ת�ז�כ�ה מ�ע�ת�ה ל�ה�יות ג�בור ה�כוב�ש א�ת  ב�תור�ה ות�פ�ל�ה ו�ש�יח�ה ב�ינ�ך� ל�ב�ין  קונ�ך�, י�ה�י�ה א�יך� ש�
ל�ש�מר ל�ה�ז�ה�ר מ�אד מ�אד  וב�פ�ר�ט  ב�ח�ל�קו,  ו�ע�ש�יר  ה�ש�מ�ח�  ה�נול�ד,  א�ת  ה�רוא�ה  ו�ח�כ�ם   י�צ�רו, 
י�כול�ין ל�ה�יות ב�י�ח�ד ב�שום אפ�ן, יוד�ע� מ�כ�ב�ר ש�א�ין ש�ת�י מ�ח.ש�בות    ה�מ�ח.ש�ב�ה, כ�א.ש�ר את�ה 
 ו�ה�ס�ימ�ן עמ�ר ש�עור�ים, ו�אף ע�ל פ�י ש�כ�ב�ר י�ד�ע�ת� זאת ו�אף ע�ל פ�י כ�ן  ה�מ�ח.ש�בות רוד�פ�ין ב�מח.ך�
 ומ�ב�ל�ב�ל�ין אות�ך� ה�ר�ב�ה, ה.לא אד�ר�ב�א מ�ז�ה תוכ�ל ל�יד�ע א.מ�ת�ת ה�ד�ב�ר�ים ה�נ�"ל,  ש�אף ע�ל פ�י כ�ן
 א�ין ש�ת�י מ�ח.ש�בות י�ח�ד, כ�י א.נ�י יוד�ע� ש�אף ע�ל פ�י כ�ן כ�מ�ה ו�כ�מ�ה פ�ע�מ�ים הוע�ילו ל�ך� א�לו  ה�ד�ב�ר�ים
י�כול�ין ל�ב�רח� מ�ה�ם ב�ש�ב ו�אל ת�ע.ש�ה ו�כו', ע�ל כ�ן את�ה צ�ר�יך�  ה�נ�"ל ש�א�ין ש�ת�י מ�ח.ש�בות י�ח�ד, ו�ש�
ן ג�דול מ�אד מ�אד ב�פ�ר�ט ב�ע�נ�י�ן ז�ה, ול�ה�ת�ח�יל ב�כ�ל יום ו�יום וב�כ�ל ע�ת מ�ח�ד�ש ל�ה�ר�ג�יל  ל�ה�יות ע�ק�ש�
ית ב�כ�ל ע�ת, ו�ג�ם  ע�צ�מ�ך�  ל�ע�כ�ב מ�ח�ש�בות�יך� ל�ב�ל ת�צ�א ל�חוץ כ�ל�ל ח�ס ו�ש�לום, כ�י ה�ב�ח�יר�ה ח�פ�ש�
 צ�ר�יכ�ין ל�ב�ק�ש ה�ש�ם  י�ת�ב�ר�ך� ע�ל ז�ה ה�ר�ב�ה מ�אד, כ�י ה�כל [ת�לוי] ב�מ�ח.ש�ב�ה כ�י�דוע� ל�ך� ב�ע�צ�מ�ך�,
 ו�ה�ע�ק�ר ש�לא ל�ח.שב ה�ר�ב�ה ע�ל  ה�ע�ב�ר ו�ע�ל ל�ה�ב�א, ר�ק ל�ה�ס�ת�כ�ל ע�ל ה�ת�כ�ל�ית ב�אותו ה�ש�ע�ה
י�צ�ל�יח� ל�ך� ל�נ�צ�ח, כ�י כ�ל  ד�בור ו�ד�בור ש�ל תור�ה ות�פ�ל�ה ו�ש�יח�ה ו�כו' ה�כל  ו�ל�ע.שות מ�ה ש�תוכ�ל ש�
 הוא ה�צ�ל�ח�ת ה�נ�פ�ש ל�נ�צ�ח, ה�צ�ל�ח�ה נ�פ�ל�אה ש�א�ין ל�ה ש�עור  ע�י�ן לא ר�א.ת�ה ו�כו'. ות�ק�י�ם ב�כ�ל
 פ�ע�ם שוב יום א�ח�ד ל�פ�נ�י מ�ת�ת�ך� כ�מו ש�ש�מ�ע�ת� פ�רושו מ�ש�מו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה  (ש�יחות ה�ר�"ן רפח).

  
  ו�ד�ע ב�נ�י  ח.ב�יב�י ש�ד�ע�ת�י ל�נ�סEע� א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם ב�יום ר�ב�יע�י ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה, ד�ה�י�נו ת�כ�ף אח�ר



ין ב�יום ר�ב�יע�י ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה, כ�י ר�צונ�י מ�אד  ת�ש�ע�ה  ב�אב, וב�ד�ע�ת�י ל�נ�סEע� ת�ח�ל�ה ל�טול�ט�ש�
ין כ�ד�י ל�ר�אות  ל�ר�אות ע�מ�ך� פ�נ�ים א�ל  פ�נ�ים קד�ם נ�ס�יע�ת�י, ו�ג�ם ז�ה ק�צ�ת כ�ו�נ�ת�י ל�ה�יות ב�טול�ט�ש�
נוכ�ל ל�ה�ח.יות ע�צ�מ�נו ב�ה�ם ל�נ�צ�ח, ה�אמ�נ�ם כ�ב�ר  ע�מ�כ�ם אול�י י�חוס ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�  ו�י�ש�ל�ח ד�בור�ים ש�
 ד�ב�ר�נו ה�ר�ב�ה תוד�ה ל�א�ל אך� עוד ל�אלה�י  מ�ל�ין, וב�פ�ר�ט ש�אנו רוא�ין ש�ה�ב�ע�ל ד�ב�ר עוש�ה א�ת ש�לו
 ה�ר�ח.מ�ן י�צ�יל�נו, אנו מ�ח'י�ב�ים ל�ע.שות א�ת ש�ל�נו,  ל�ד�ב�ר ז�ה ע�ם ז�ה, ול�ד�ב�ר ע�ם ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�,
 ול�ד�ב�ר ע�ם ה�ר�ב ו�כו' כ�ד�י ל�ק�ב�ל מ�ה�ש�לש נ�ק'דות טובות  כ�מ�באר ב�תור�ה ו�את�ם ת�ה�יו ל�י ו�כו'
 (ב�ס�ימ�ן ל"ד) וב�ע�ת�ים ה�ל�לו תוד�ה ל�א�ל ד�ב�ר�ת�י ה�ר�ב�ה ב�זאת ה�תור�ה,  ו�ה�ע�ק�ר ש�צ�ר�יכ�ין ל�ה�ת�ח�ז�ק
יך� ע�ל ע�צ�מו ה�אר�ת וק�ד'ש�ת ה�נ�ק'ד�ה טוב�ה  ל�ק�ש�ר�ה ב�כ�ל ל�בו  מ�אד ב�כ�ל יום ל�ק�י�ם זאת ל�ה�מ�ש�
 ב�ק�ש�ר אמ�יץ ו�ח�ז�ק, ע�ל י�ד�י ש�מ�ד�ב�ר ב�ינו ל�ב�ין קונו, ול�ד�ב�ר ע�ם ח.ב�רו ב�י�ר�את ש�מ�י�ם כ�ל  יום,

ול�ד�ב�ר ע�ם ה�ר�ב ו�כו', אש�ר�י ש�יאח�ז ב�ז�ה, י�ת�ר מ�ז�ה א�ין פ�נ�אי ל�ה�א.ר�יך�, ו�ד�י ב�ז�ה כ�ע�ת. 
  

  ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�  י�ז�כ�ה א�ת�כ�ם ל�ק�י�ם א�ל�ה ה�ד�ב�ר�ים ל�מ�ע�ן י�יט�ב ל�כ�ם ל�ע�ד ו�ל�נ�צ�ח, ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�
נוכ�ל ל�ג�מר מ�ה�ר�ה ב�ח�י�ים ו�ש�לום:  יול�יכ�נו ל�ש�לום  ב�ד�ר�ך� ה�י�ש�ר ו�ה�א9מ�ת, כ�ר�צונו ה�טוב, ב�אפ�ן ש�

  
 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 

  
 מכתב נ  

 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ה' ע�ק�ב תקצ"א: 
  

 א.הוב�י ב�נ�י ח.ב�יב�י, מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י ב�ש�ע�ה זו, ו�ה�י�ה ל�י ל�נ�ח�ת ג�דול, ו�ה�נ�ה ב�ד�ע�ת�י ל�נ�סEע� ה�יום 
  

  * 
  ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם  י�ת�ב�ר�ך�, ע�ל כ�ן ת�ר�א�ה ל�ז�ר�ז ע�צ�מ�ך� ל�ש�לח� ל�ב�ית�י ה�ס�ך� א�ח�ד רוב�ל ח�ד�ש ו�ח�צ�י, כ�י
י�ס�עו ים ש�  מ'כ�ר�ח מ�אד,  ו�ג�ם ה�ס�ך� ש�תוצ�יא מ�י�דו ע�ל ה�ב�נ�י�ן ת�ש�ל�ח ל�פה ו�י�ש�ל�ח ל�י ע�ל י�ד�י ה�א.נ�ש�
 מ�פה ע�ל ע�ר�ב ראש חEד�ש  א9לול ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה, כ�י ה�מ�עות ש�ל ה�ב�נ�י�ן מ'כ�ר�ח ל�י מ�אד ש�ם
י�ד�י ז�ה ל�ה�ת�ח�יל יות�ר מ�א�ל�ף, כ�י נ�ת�ח�ז�ק ל�ב�ב�י ע�ל  ו�כ�ל ק�ער�ב�יל הוא ע�ת�ה ב�ע�ינ�י    ב�אומ�אן, 
 ה�ת�ח�ל�ה כ�זאת ש�ק�ש�ה וכ�ב�ד�ה מ�אד מ�אד, כ�א.ש�ר ת�ב�ינו  ב�ע�צ�מ�כ�ם, ע�ל כ�ן ת�ב�ק�שו מ�אד מ�יד�יד�י
י�ק�י�ם ה�ב�ט�ח�תו ו�י�ש�ל�ח ל�י מ�י�ד ג�ם ח.מ�ש�ה  רוב�ל ח�ד�ש ע�ל ה�ב�נ�י�ן, ל�מ�ע�ן  ר�ב�י ש�מ�שון נ�רו י�א�יר ש�
לו ל�צ�ד�ק�ה מ�י'ח�ד�ת  כ�ל ש�ע�ה ו�ת�ח�ש�ב  י�ק�ר�ה מ�ן ה�כל,  לו ח�ל�ק ב�ה�ה�ת�ח�ל�ה ש� י�ה�י�ה   י�ז�כ�ה ש�
י�ק�י�ם ד�ב�ר�י מ�י�ד, ו�יש�ל�ם ה' פ�ע>לו ות�ה�י מ�ש�כ'ר�תו י�ק�ד�ים, ו�י�ת�ר מ�ז�ה א�ין ל�ז�ר�זו, כ�י מ'ב�ט�ח�נ�י ש�  ש�
 ש�ל�מ�ה מ�א�ת ה', ו�י�ז�כ�ה ל�ר�אות ב�נ�ים וב�נ�י ב�נ�ים עוס�ק�ים ב�תור�ה וב�מ�צ�וות ו�כו', ו�ה�נ�ה מ�ה מ�אד א.נ�י
 נות�ן  ש�מ�ח�ה ב�ל�ב�י ע�ל מ�כ�ת�ב�ך� א.ש�ר א.נ�י רוא�ה עצ�ם ת�שוק�ת�ך� א�ל ה�תור�ה ו�ה�ע.בוד�ה, מ�י י�ת�ן
 ו�ה�י�ה ל�ב�ב�ך� ז�ה כ�ל  ה�י�מ�ים ל�מ�ע�ן י�יט�יב ל�ך� ל�ע�ד, ו�י�ת�ר מ�ז�ה א�ין ל�י פ�נ�אי ל�ה�א.ר�יך� כ�ל�ל כ�י ב�ש�ע�ה

זאת ש�כ�ר�ת�י ע.ג�ל�ה ל�נ�סEע� ה�יום  ל�ש�לום, ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יול�יכ�נו ב�ד�ר�ך� ה�י�ש�ר ו�ה�א9מ�ת. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך� ה�מ�צ�פ�ה ל�ש�מח� ב�ך� ל�נ�צ�ח: 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב נא  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום א' כ�י ת�צ�א תקצ"א ב�ר�ס�ל�ב: 

  
  ב�את�י ל�ב�ית�י  ב�ש�לום ב�יום ו' ע�ר�ב ש�ב�ת קד�ש ה�ע�ב�ר, ומ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י ב�אומ�אן, ו�ה�י�ה ל�י ל�נ�ח�ת,
 עוד תוס�יף  ל�הוד�יע�נו מ�ש�לום ר�ב�י מ�ר�ד�כ�י ו�ת�ל�מ�ידו ר�ב�י י�ע.קב מ�ה ע�ל�ת�ה ב�ם, ו�ר�ב�י י�ע.קב מ�אי
י א9מ�ת ע�ת�ה, ו�ה'  ע.ב�יד�ת�ה א�ם עוד�נו  מ�ח.ז�יק ב�ת'מ�תו ל�ש�קד ע�ל ד�ל�ת�י ה�א9מ�ת ל�ה�ת�ק�ר�ב ל�אנ�ש�
 ה�טוב י�ח�ז�ק ל�ב�בו ו�י�נ�ח�הו ב�ד�ר�ך�  ה�א9מ�ת, כ�י י�מ�י ה�י�ל�דות ו�ה�ש�ח.רות ה�ב�ל, וב�ו�ד�אי י�ה�י�ה אש�ר�י לו
 ב�ז�ק�נותו, א�ם י�ב�חEר ב�ה�א9מ�ת ב�י�ל�דותו, י�ת�ר  מ�ז�ה א�י א�פ�ש�ר ל�ה�א.ר�יך� ע�ל פ�נ�י ה�ש�ד�ה, ב�פ�ר�ט כ�י
 ט�ר�יד�נ�א טוב�א, כ�י ד�עו ב�נ�י ור�או ש�תוד�ה ל�א�ל ב�ח�ס�ד�י ה'  נ�ת�ח�ז�ק�ת�י וכ�ב�ר ק�נ�ית�י ע.צ�י י�סודות ע�ל
 ה�ב�נ�י�ן (ש�קור�ין פוד�ו�ואל�ינ�יס), וכ�ב�ר הול�יכו אות�ם ע�ל ה�פ�ל�אץ (מ�קום),  ו�לא ה�י�ה שום פוצ�ה
 ומ�צ�פ�צ�ף, אד�ר�ב�ה ה�ר�ב�ה מ�ה�ש�כ�נ�ים י�צ�או וב�ר�כו ש�נ�ז�כ�ה ל�ג�מר ה�ב�נ�י�ן ש�ל ה�מ�קום ק�דוש  ו�כו'



 כ�נ�הוג, ל�כו ח.זו מ�פ�ע.לות ה', ו�ת�ז�כ�רו זאת מ�אד, אך� ע.ד�י�ן צ�ר�יכ�ין י�שוע�ה ו�ר�ח.מ�ים ש�נ�ז�כ�ה ל�ה�ת�ח�יל
 ו�ל�ג�מר ב�ק�רוב, ו�ה�נ�ה ח�ז�ר�ת�י ל�ב�ית�י מ�ח.מ�ת ש�ה�מוכ�ר ה�פ�ל�אץ לא ה�י�ה ב�ב�יתו. ו�ע�ת�ה א.נ�י מוכ�ן ב�כ�ל
 יום ל�ח.זר  ו�ל�נ�סEע� ל�אומ�אן, ול�ה�ת�ע�כ�ב ש�ם ע�ד אח�ר ראש ה�ש�נ�ה ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה, ול�ה�נ�יח�
 ה�י�סוד ש�ם, ה' י�ע�ז�ר�נו  ב�ר�ח.מ�יו ל�מ�ע�ן ש�מו ה�ג�דול, ו�ה�נ�ה ע�ת�ה מ�א�ל�יך� ת�ב�ין כ�מ�ה ו�כ�מ�ה את�ה
 צ�ר�יך� ל�ב�ק�ש ול�ז�ר�ז א�ת י�ד�יד�י ר�ב�י  ש�מ�שון ש�י�ש�ל�ח ל�י ה�ס�ך� ש�ה�ב�ט�יח�, מ�י�ד ב�ל�י שום ע�כוב כ�ל�ל,
י�ה�י�ה לו  ח�ל�ק ב�יסוד ש�ל ב�נ�י�ן ק�דוש ו�נור�א כ�ז�ה, ו�כ�ל מ�ה י�ה�י�ה לו כ�ש�  ומ�א�ל�יו י�ב�ין גד�ל ז�כות ש�
י�ג�ד�ל ח�ל�קו י�ג�ד�ל ש�כ�רו ל�נ�צ�ח, ג�ם יוכ�ל ל�ז�כות ע�ל י�ד�י ז�ה  ל�ב�נ�י�ן עול�ם ע.ד�י ע�ד, ש�הוא ז�ר�ע ש�ל  ש�
י�ז�ה�ר ל�ק�י�ם מ�ה  ש�ק�ב�ל ע�ל ע�צ�מו ל�ה�יות י�פ�ק�ד�הו ב�ר�ח.מ�יו מ�ה�ר�ה, ג�ם  י�ת�ב�ר�ך�   ק�י�מ�א, ה�ש�ם 
 ב�אומ�אן ב�ס�מוך�, כ�י א�ין לו שום ס�מ�יכ�ה טוב�ה יות�ר מ�ז�ה, כ�א.ש�ר יוד�ע� ב�נ�פ�שו,  וב�ו�ד�אי ה�י�ית�י צ�ר�יך�
 ל�כ�תב לו ה�ר�ב�ה ה�ר�ב�ה ב�ז�ה, ל�ה�ז�כ�ירו ח�ס�ד נ�עור�יו א�ת גד�ל אה.ב�תו ות�שוק�תו א�ל  ה�א9מ�ת אז, אך�

מ�א.ל�יכ�ם ת�ב�ינו ט�ר�ד�ת�י ע�ת�ה, ו�עוד ח�זון ל�מוע�ד א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם 
  

  * 
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�. 

  
  ות�ק�ב�ל א�ג�ר�ת  א.ר'כ�ה מ�ר�ב�י אה.רן ב�ן ש�מוא�ל מ�ט�עפ�ל�יק, אח�יו ש�ל ר�ב�י מ�ר�ד�כ�י, ו�ת�מ�ס�ר�הו ל�י�דו,
יבות ש�ל ה�ס�פ�ר�ים ש�ם, ה�ש�ם  ו�ת�ת�ן  ל�ק�רותו ג�ם ל�ר�ב�י ש�מ�שון ל�מ�ע�ן ת�ר�או כ'ל�כ�ם גד�ל ה�ח.ש�
 י�ת�ב�ר�ך� י�ר�ח�ם ע�ל ע�מו  י�ש�ר�א�ל, ש�י�פוצו מ�ע�י�נות�יו חוצ�ה, כ�י ב�ה�ם ת�לוי�ים כ�ל ה�י�שועות ש�ל כ�ל
יב�נ�י ת�שוב�ה ב�רור�ה מ�י�ד, ו�ה' ה�טוב י�ע.ש�ה, ה' י�ג�מר ב�ע.ד�י  י�ש�ר�א�ל ל�נ�צ�ח, ות�ז�ר�ז ע�צ�מ�ך� מ�אד  ל�ה.ש�
 ו�כו', ו�ע�ת�ה ב�נ�י ו�אח�י, ח�ז�קו ו�א�מ�צו ו�ת�ת�ח�ילו  מ�ח�ד�ש ב�פ�ר�ט ב�חEד�ש ה�נור�א ו�ה�נ�ש�ג�ב ה�ז�ה י�מ�י ר�צון
 ש�ע�ל�ה ב�ה�ם מש�ה ר�ב�נו ל�מ�רום, ו�ת�ז�ה.רו מ�אד ל�ק�ד�ש  מ�ח�ש�בות�יכ�ם מ�ע�ת�ה ע�ל כ�ל פ�נ�ים. ל�ב�ל�י
יע�  ל�ח.שב מ�ח�ש�בות חוץ, כ�י ה�מ�ח.ש�ב�ה ב�י�ד ה�אד�ם ו�כו' כ�א.ש�ר כ�ב�ר  ש�מ�עת�ם ה�ר�ב�ה ב�ז�ה, ו�ה' יוש�

ל�כ�ם. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך� ה�דור�ש ש�לומ�ך� ת�מ�יד ב�אה.ב�ה ומ�צ�פ�ה ל�ת�שוב�ת�ך� מ�ה�ר�ה. 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

  * 
 ב�רוך� ה�ש�ם יום ד' ת�צ�א תקצ"א: 

  
  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י, מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י ה�יום, ו�א�ינ�י יוד�ע� מ�ה ל�ע.שות, כ�י י�ש ל�י צ�ע�ר ג�דול מ�ה ש�לא
 ה�ג�יע� ל�י  מ�עות ר�ב�י ש�מ�שון, ל�זאת ת�ב�ק�ש ע.בור�י מ�אד מ�אד ל�יד�יד�י ר�ב�י ש�מ�שון ש�אל י�ע�כ�ב�נ�י,

ו�ת�כ�ף י�ס�ל�ק ל�ך� ה�ס�ך�,  ו�את�ה ת�ש�ל�ח�ם ל�פה. 
  

  ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�  י�ה�י�ה ב�ע�ז�ר�ך� ש�תוכ�ל ל�בוא ב�ז�ר�יזות א�יז�ה י�מ�ים קד�ם ראש ה�ש�נ�ה כ�א.ש�ר כ�ת�ב�ת�,
 ג�ם ת�ז�ר�ז  א�ת ר�ב�י ש�מ�שון ש�י�ס�ע ל�אומ�אן ב�חEד�ש ה�ז�ה, כ�א.ש�ר אמ�ר ל�פ�נ�י, ו�ע�ל י�ד�י ז�ה י�צ�ל�יח� ה'
י�ב�יא ע�מו מ�עות ע�ל ראש  ד�ר�כו ב�ג�ש�מ�יות  ו�רוח�נ�יות. ג�ם ת�ז�ר�ז א�ת ב�ן א.חות�י י�ד�יד�י ר�ב�י אי�יז�יק ש�
י�ה�י�ה לו ג�ם כ�ן א�יז�ה ח�ל�ק ב�ה�ת�ח�ל�ת ה�י�סוד ב�ב�נ�י�ן  ה�ש�נ�ה ש�י�ת�ן ל�י ע�ל ה�ב�נ�י�ן,  כ�י ב�ו�ד�אי ה�ה�כ�ר�ח ש�
י�ה�י�ה לו א�יז�ה ח�ל�ק ב�ה�ת�ח�ל�ה ע�ל כ�ל פ�נ�ים,  ק�דוש כ�ז�ה, ג�ם ר�ב�י מ�ר�ד�כ�י י�ת�ן א�יז�ה  ס�ך� מ�עוט ש�
י�ה�י�ה  ל�כ�ם ח�ל�ק ג�דול ב�ב�נ�י�ן ה�נור�א ה�ז�ה ב�ה�ת�ח�ל�תו  ו�אל י�פ�ט�רו ע�צ�מ�ן ב�שום ת�רוץ, כ�י ה�ה�כ�ר�ח ש�
 וב�ג�מ�רו, ו�ה' יוש�יע� ל�כ�ם, ו�ה�נ�ה א.נ�י נוס�ע� ע�ת�ה ב�ל�י מ�עות,  ו�א�ינ�י יוד�ע� מ�ה א�ע9ש�ה, ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�
 י�ר�ח�ם ע�ל�י, ו�י�ה�י�ה ב�ע�ז�ר�י ל�ה�ת�ח�יל ו�ל�ג�מר, כ�י א�ין מ�ע.צור ל�ה' ל�הוש�יע�,  ו�א�ין ל�י ע�ל מ�י ל�ה�ש�ע�ן כ�י
 א�ם ע�ל�יו י�ת�ב�ר�ך�, ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ת�ן ל�כ�ם ו�ל�נו כ�ת�יב�ה ו�ח.ת�ימ�ה טוב�ה, ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�ט�רוד מ�אד,

כות�ב ב�ח�פ�זון ומ�צ�פ�ה ל�ת�שוב�תו ב�אומ�אן: 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב נב  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום ו' ע�ר�ב ש�ב�ת קד�ש תקצ"א: 



  
יבו   ל�א.הוב�י ב�נ�י  מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק נ�רו י�א�יר. מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י, ב�זאת ה�ש�ע�ה, ו�א�ין פ�נ�אי כ�ל�ל ל�ה.ש�
 כ�ר�אוי,  ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ח�ז�ק ל�ב�ב�ך� ו�יעור�ר�ך� ב�יום ה�ג�דול ו�ה�נור�א ה�ב�א ל�ק�ר�את�נו ל�ש�לום יום א�ח�ד
יום א�ח�ד ב�ל�י יום ל�טוב�ה, ו�אל ת�אב�ד   ב�ש�נ�ה, ש�ת�ז�כ�ה  ל�ק�ב�ל ע�ל�יך� ל�ה�ת�ח�ד�ש מ�ע�ת�ה ב�כ�ל 
ים טוב�ים יום תור�ה ות�פ�ל�ה ומ�ע.ש� יום, ו�ת�ח.טף ב�כ�ל   ה�ת�בוד�דות, ו�ל�ח�שב ע�ל ת�כ�ל�ית�ך�  ב�כ�ל 
 ה�ר�ב�ה, כ�פ�י מ�ה ש�תוכ�ל ל�ח.טף ו�ל�ע.שק ו�ל�ג�זל  מ�ה.ב�ל ה.ב�ל�ים ה�ז�ה מ�ע�נ�ן כ�ל�ה ה�ז�ה ו�כו' ו�כו', ז�כר
 ה�יט�ב כ�י כ�ל י�מ�ינו ה�ב�ל, ו�יכול�ין ל�ח.טף ב�ה�ם ח�י�י עול�ם כ�ל  אד�ם ב�א�יז�ה מ�ד�ר�ג�ה ש�הוא, יות�ר מ�ז�ה

א�ין פ�נ�אי ע�ת�ה. ד�ב�ר�י אב�יך� ה�דור�ש ש�לומ�ך� ב�אה.ב�ה ומ�ע�ת�יר  ב�ע�ד�כ�ם. 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב נג  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום א' מ�ח>ר�ת יום ה�כ�פור�ים ש�ם ה' תקצ"ב: 

  
יע.ך� ו�י�ע�ז�ר�ך� ל�בוא מ�ה�ר�ה ל�כ�ל מ�ה ש�ב�ק�ש�ת� מ�עוד�ך� ו�יות�ר ו�יות�ר. ו�ה�נ�ה מ�ה   ש�ם ה'  י�ג�ן ע�ל�יך� ו�יוש�
י ב�מ�כ�ת�ב�ך� א.ש�ר ק�ב�ל�ת�י ב�ש�ע�ה זאת, ה�ח9י�ית�נ�י ב�ד�ב�ר�יך� ב�ר�אות�י ש�תוד�ה ל�א�ל  מ�אד ש�מ�ח�ת�  נ�פ�ש�
 כ�ב�ר ה�ת�ח�ל�ת� ל�ר�אות  י�שוע�ת ה', א�יך� הוא י�ת�ב�ר�ך� שומ�ע� ת�פ�ל�ת כ�ל פ�ה ת�מ�יד. אך� אף ע�ל פ�י כ�ן
 את�ה צ�ר�יך� ה�ת�ח�ז�קות ג�דול  ו�נ�פ�ל�א, ב�פ�ר�ט ב�ע�נ�י�ן ה�ש�יח�ה ב�ינ�ך� ל�ב�ין קונ�ך�, ג�ם צ�ר�יכ�ין ל�ז�כר מ�ה
 ש�אמ�ר הוא ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ב�ז�ה ה�ל�שון  מ�ען ט�אר נ�יט ד�עם אוי�ב�ער�ש�ט�ין נ�אך� ג�יב�ען, ד�ה�י�נו
 כ�ש�הוא י�ת�ב�ר�ך� מ�ר�ח�יב ק�צ�ת אסור ל�ה�ס�ת�פ�ק ב�ז�ה, ר�ק  ל�ה�ת�ח�נ�ן ול�ה�ת�ג�ע�ג�ע� ב�כ�ל פ�ע�ם ע�ל
 ה�ש�אר, מ�ה ש�ח�ס�ר לו ע.ד�י�ן ב�ע.בוד�ת ה', ב�פ�ר�ט ש�ע.ד�י�ן ח�ס�ר ל�נו ה�ר�ב�ה  ה�ר�ב�ה, אך� אמ�ר ש�אף
 ע�ל פ�י כ�ן אסור ל�ה�יות ב�ע�צ�בות ומ�ר�ה ש�חור�ה, ר�ק ל�ש�מח� מ�אד ב�ישוע�ת ה', ב�פ�ר�ט  ב�ע�ת
יוכ�ל ל�ה�ב�ין מ�ע�ט, א�יך� ל�ה�ת�נ�ה�ג ב�ז�ה, ל�יד�ע ת�מ�יד  ש�מ�ר�ח�יב ק�צ�ת ב�ח�ס�דו, ומ�ש�כ�יל ע�ל ד�ב�ר 
 ש�ע.ד�י�ן  ח�ס�ר לו ה�ר�ב�ה מ�אד מ�אד, כ�מ�ע�ט ב�ל�י ש�עור, ו�אף ע�ל פ�י כ�ן י�ה�י�ה ב�ש�מ�ח�ה ת�מ�יד, כ�י ג�ם
 ב�ע�ת ש�צ�ר ל�אד�ם  ח�ס ו�ש�לום ו�נ�ד�מ�ה לו ש�א�ין ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� פונ�ה א�ל�יו כ�ל�ל, אף ע�ל פ�י כ�ן צ�ר�יכ�ין
 ל�ה�יות ב�ש�מ�ח�ה ת�מ�יד ו�ל�מ�צא  ת�מ�יד א�יז�ה ה�ר�ח�ב�ה א.פ�לו אז ב�ב�ח�ינ�ת ב�צ�ר ה�ר�ח�ב�ת� ל�י ו�כו', ומ�כ�ל
 ש�כ�ן ב�ע�ת ש�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� מ�א�יר פ�נ�יו  ק�צ�ת, ו�כ�מ�ד'מ�ה ל�י ש�כ�ב�ר ש�מ�ע�ת� מ�מ�נ�י ש�יח�ה זאת, ו�א�י
 א�פ�ש�ר ל�ב�א.ר�ה ב�כ�ת�ב ה�יט�ב, אך� ב�את�י כ�מ�ז�כ�יר,  ו�א�ם ת�ז�כ�ה ת�ש�מ�ע עוד מ�מ�נ�י ב�ז�ה, ו�ג�ם ש�אר�י
 ש�יחות ק�דושות ה�נוב�ע�ים מ�ד�ב�ר�יו ה�נור�א�ים ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה,  ש�ה�ם כ�מ�ע�י�ן ה�נוב�ע� ש�א�ינו פוס�ק,
 מ�י�ם ח�י�ים ד�ל�א פ�ס�ק�ין ה�מ�ט�ה.ר�ין מ�כ�ל ה�ט'מ�אות ש�ב�עול�ם, ה�מ'ז�כ�ר�ים  ב�מ�א.מ�ר ה�ק�דוש ק�ם ר�ב�י
 ש�מ�עון ש�אומ�ר�ים קד�ם כ�ל נ�ד�ר�י, כ�י מ�ב�א�ר ש�ם ש�ה�ם מ�י�ין ד�אור�י�ת�א ו�כו' ע�י�ן ש�ם,  יות�ר מ�ז�ה א�ין

פ�נ�אי ל�ה�א.ר�יך�. ד�ב�ר�י אב�יך� ה�ש�מ�ח� ב�ד�ב�ר�יך� ומ�צ�פ�ה ל�ישוע�ה ש�ל�מ�ה מ�ה�ר�ה. 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב נד  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום ב' ל�ך� ל�ך� תקצ"ב: 

  
  ש�לום ל�א.הוב�י  ב�נ�י ח.ב�יב�י מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק נ�רו י�א�יר. א�ין פ�נ�אי ל�ה�א.ר�יך�, וב�ק�ש�ת�י מ�מ�ך� ש�ת�ש�ל�ח
 ל�י ת�כ�ף  ה�ק�ער�ב�ל�יך� מ�ר�ב�י ש�מ�שון ש�הוא ב�טוח� א�צ�ל�ך�, כ�י ה�ש�ע�ה ד�חוק�ה ל�י ע�ת�ה מ�אד, ו�ה�ש�ם
 י�ת�ב�ר�ך� י�ח�ז�ק ל�ב�ב�ך�  ל�ה�יות ב�ש�מ�ח�ה ת�מ�יד, ו�י�ס�יר מ�ח.ל�ה מ�ב�ית�ך�, ו�תוד�יע� ל�י מ�זוג�ת�ך� ת�ח�י�ה, כ�י
 ק�ו�ית�י ל�ה' ש�י�ה�י�ה ל�ה ר�פואה  ב�ק�רוב ב�ל�י ר�פואות ג�ש�מ�י�ים ד�י�ק�א, ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ר�ח�ם ש�ת�ש�מ�ע
 ל�ד�ב�ר�ינו ו�לא ת�בוא ל�יד�י שום ד�אק�ט�יר  אז טוב ל�ך�, ו�ה�נ�ה מ�ה ש�נ�ע.ש�ה א�צ�ל�כ�ם, ב�ו�ד�אי כ�ב�ר
י�ס�ע ח.ת�נו  כ�א.ש�ר כ�ת�ב ל�י ה�יום, ו�ג�ם ב�ז�ה י�כול�ין ל�ר�אות  ש�מ�ע�ת� ש�ר�ב�י מש�ה ח�י�ים כ�ב�ר נ�ת�ר�צ�ה ש�
 ול�ה�ב�ין י�שוע�ת ה' ב�כ�ל ע�ת, ש�א�ין שום מ�נ�יע�ה ב�עול�ם ש�לא יוכ�ל  ל�ש�ב�ר�ה, כ�י א�ין ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�
 שול�ח� ע�ל ה�אד�ם ד�ב�ר ש�לא יוכ�ל ל�ס�בל ב�שום אפ�ן, ו�ז�ה ר�מ�ז ל�כ�ל אד�ם ל�כ�ל  ע�נ�י�נ�י מ�נ�יעות
 ו�ת�א.וות ש�לו, ש�ב�ו�ד�אי א�ם לא ה�י�ה לו כח� ל�ש�ב�ר�ם, לא ה�י�ה ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� שול�ח� ע�ל�יו ד�ב�ר�ים
 כ�א�ל�ה, וב�ו�ד�אי י�ש ד�ר�ך� ל�ה�ת�ק�ר�ב ל�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ג�ם מ�מ�קומות ה�א�ל�ה, ו�ה�ב�ן ז�ה מ�אד מ�אד,
י�ח�מל ע�ל�יו ב�כ�ל ע�ת, ו�יור�הו ה�ד�ר�ך� א�יך� ל�ה�ת�ק�ר�ב א�ל�יו  וצ�ר�יכ�ין ל�ב�ק�ש  ה�ר�ב�ה מ�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ש�

מ�מ�קומות ה�א�ל�ה ומ�ע�נ�י�נ�ים  ה�א�ל�ה ש�עוב�ר�ים ע�ל�יו, ו�ד�י ב�ז�ה כ�ע�ת: 



  
 ד�ב�ר�י אב�יך� ה�מ�צ�פ�ה ל�ש�מח� ב�ך� ל�נ�צ�ח דור�ש ש�לומ�ך� ת�מ�יד ב�אה.ב�ה. 

  
 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 

  
 מכתב נה  

 ב�רוך� ה�ש�ם יום א' ו�י�ר�א תקצ"ב: 
  

  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י, ע�ת�ה א.ב�ש�ר�ך�, ש�ב�יום ו' ע�ר�ב ש�ב�ת קד�ש ה�ע�ב�ר ק�ב�ל�ת�י א�ג�ר�ת מ�יד�יד�נו ר�ב�י
 נ�פ�ת�ל�י נ�רו  י�א�יר, ש�תוד�ה ל�א�ל כ�ב�ר נ�מ�ד�ד ה�פ�ל�אץ [ה�מ�קום] ב�אומ�אן, ב�רוך� ה�ש�ם א.ש�ר ע.ז�ר�נו ע�ד
 כה, כ�י את�ה יוד�ע�  גד�ל ה�י�סור�ים, ו�כ�ל�יון ע�ינ�י�ם ש�ה�י�ה ל�י ע�ל ז�ה ב�ל�י ש�עור. ו�ע�ת�ה ע�ד ה�נ�ה ע.ז�רונ�י
 ר�ח.מ�יו י�ת�ב�ר�ך�, ש�כ�ב�ר  ה�פ�ל�אץ ב�ח�ז�ק�ת�נו ב�תEק�ף ג�דול ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, ו�ק�רוב ש�א�ס�ע
 ל�מ�ח�ר א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם ל�אומ�אן, ל�ה�נ�יח�  ה�י�סוד, אך� ע.ד�י�ן י�ש ל�י ס�פ�קות, א�ם אמ�ת�ין ע�ד ש�בוע�
 ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה, א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם, ו�ה' יול�יכ�נו ד�ר�ך�  ה�י�ש�ר ו�ה�א9מ�ת, ב�אפ�ן ש�א�ז�כ�ה ל�ה�ת�ח�יל
 ו�ל�ג�מר ה�ב�נ�י�ן ה�ק�דוש ה�ז�ה, ח�יש ק�ל מ�ה�ר�ה, וב�ח�ס�ד�י ה' ש�מ�ח�נו  ה�ר�ב�ה ב�ש�ב�ת ה�ע�ב�ר ב�ש�מ�ח�ה
 ו�ר�קוד�ין ה�ר�ב�ה ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, כ�י ה�יו ל�נו אור�ח�ים ה.גונ�ים, ו�ג�ם נ�כ�ד  ה�ק�דוש מוה.ר�"י ז�צ�"ל
 מ�ק�אמ�ינ�ק�א ומ�צ�ד א�ח�ד נ�כ�ד ה�ר�ב ה�ק�דוש מ�ל�ינ�ץ, כ�א.ש�ר י�ס�פ�ר ל�ך� מוס�ר כ�ת�ב ז�ה,  ת�ש�מ�ע
 ו�ת�ש�מ�ח ע�ל י�שוע�ת ה', א.ש�ר ע�ד כה ע.ז�ר�נו, מ�י י�ת�ן ש�נ�ז�כ�ה ל�ג�יל ו�ל�שוש ת�מ�יד ב�ישוע�תו ה�נ�פ�ל�אה,
 א.ש�ר ה�פ�ל�יא ח�ס�דו ע�מ�נו, ל�ה�ש�מ�יע�נו נור�אות כ�א�ל�ה, א.ש�ר לא נ�ש�מ�עו מ�עול�ם ו�כו', י�ת�ר א�ין
 ל�ה�א.ר�יך� כ�י א.נ�י  ט�רוד ע�ת�ה מ�אד, ומוס�ר כ�ת�ב ז�ה י�ס�פ�ר ל�ך� ה�כל: ו�ה' ה�טוב י�ג�מר ב�ע.ד�נו ל�טוב�ה

מ�ה�ר�ה י�ר�או ע�ינ�ינו ו�י�ש�מ�ח  ל�ב�נו ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך� ה�מוד�ה ע�ל ה�ע�ב�ר ומ�ב�ק�ש ע�ל ל�ה�ב�א ו�ל�ה' ה�י�שוע�ה. 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב נו  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום ד' ו�י�ש�ל�ח תקצ"ב: 

  
י�ח�י�ה. ב�יום א�ת�מול ב�את�י ל�ב�ית�י ב�ש�לום, ו�תוד�ה ל�א�ל   ש�לום ל�א.הוב�י  ב�נ�י מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק ש�
 ע.ז�ר�נו ר�ח.מ�יו  י�ת�ב�ר�ך� ש�ה�נ�ח�נו י�סוד ה�ב�נ�י�ן ה�ק�דוש ב�אומ�אן ב�ש�לום ו�ה�ש�ק�ט, מ�ה ג�ד�לו מ�ע.ש�יך� ה'
 מ�אד ע�מ�קו מ�ח�ש�בות�יך�,  מ�י פ�ע�ל ו�ע�ש�ה נור�אות נ�פ�ל�אות כ�א�ל�ה, קור�א ה�דורות מ�ראש ו�כו': ע�ל�ינו
 ל�ש�ב�ח ול�הודות ל�א.דון כל ע�ל  ה�ע�ב�ר, ול�ב�ק�ש ל�ה�ב�א, כ�י ע.ד�י�ן אנו צ�ר�יכ�ין י�שועות ג�דולות
 ו�ר�ח.מ�ים ר�ב�ים, ל�ז�כות ל�ג�מר ה�ב�נ�י�ן ה�נור�א ה�ז�ה,  ו�ע�ת�ה ע�ק�ר ה�מ�נ�יע�ה מ�ח.מ�ת מ�מון ו�ל�ה' ה�י�שוע�ה,
 ו�ה�נ�ה ג�ם ע�ל י�ד�י ז�ה ר�אוי ל�כ�ם ל�ה�ת�ח�ז�ק ה�ר�ב�ה, כ�י ה.לא  את�ם רוא�ים ש�ה' א�ת�נו ג�ם ע�ת�ה, וב�ו�ד�אי
 י�ש ל�כ�ם כ'ל�כ�ם ח�ל�ק ב�ב�נ�י�ן ה�ז�ה, כ�י ב�ל�ע.ד�י ה�ר�צונות ה�ח.ז�ק�ים  ה�טוב�ים ש�ל�כ�ם, לא ה�י�ית�י י�כל
ו�ע�ת ע.נ�י�ים כ�מונ�י נוג�ע�, ש�מ�חו ב�ה' א.ש�ר שומ�ע�  ש�  ל�ה�ר�ים י�ד�י ו�ר�ג�ל�י ב�ב�נ�י�ן כ�ז�ה ה�נוג�ע� ל�מ�קום ש�
 ה�יום, ב�עוק�ב�א ד�מ�ש�יח�א ב�ז�לות�א ד�ג�לות�א, ב�גוף ו�נ�פ�ש ומ�מון, א.ש�ר ב�כ�ל יום עומ�ד�ים  ע�ל�ינו
 ר�ח.מ�נ�א ל�צ�ל�ן, ו�ע�ק�ר מ�ה ש�ב�כ�ל יום י�צ�רו ש�ל אד�ם מ�ת�ג�ב�ר ע�ל�יו, ו�ה' ע.ז�ר�נו ב�נ�פ�ל�אות�יו ה�ע.צומ�ים
 ע�ד  א�ין ח�ק�ר, מ�ה ש�א�ין ה�פ�ה י�כול ל�ד�ב�ר, ו�ה�ל�ב ל�ח.שב, ו�כ�ל א�ח�ד ו�א�ח�ד י�כול ל�ה�ב�ין מ�ע�ט, ע�ד
 ה�יכ�ן ע�צ�מו ר�ח.מ�יו  י�ת�ב�ר�ך� ב�ל�י ש�עור, ר�ק ח.ז�ק ו�א9מ�ץ, ו�אל ת�פל ב�ד�ע�ת�ך� ל�עול�ם, ה�ת�י�צ�בו ור�או
 א�ת י�שוע�ת ה' א.ש�ר י�ע.ש�ה ע�מ�נו  ב�כ�ל יום ו�יום. ע�ד נ�ז�כ�ה ל�בוא ל�מ�ל�אות ר�צון א.דונ�נו מור�נו ו�ר�ב�נו
ינו ה�טוב�ים, כ�י א�ם  ה�נור�א ז�כ�ר צ�ד�יק ו�ק�דוש ל�ב�ר�כ�ה ל�ה�יות  כ�ר�צונו י�ת�ב�ר�ך�, לא ב�מ�ע.ל�ל�ינו וב�מ�ע.ש�
 ב�כחו ה�נ�פ�ל�א ו�ה�נור�א, א.ש�ר א�ין ד'ג�מ�תו, אש�ר�י  אד�ם עז לו ל�ה�ת�ח�ז�ק ב�ע�ת�ים ה�ל�לו ב�נ�ק'ד�ת

ה�א9מ�ת ב�כ�ל ע�ת: 
  

  ו�ש�לום ל�ך�  ול�כ�ל אנ�ש�י ש�לומ�נו, אל ת�יר�או ו�א�ת ת�ע�ר�צו, כ�י ה' ע�מ�נו, ר�ב�ים א.ש�ר א�ת�נו מ�א.ש�ר
 ע�מ�ה�ם, וכ�ב�ר  ש�מ�ע�ת�י ב�ל�אד�יז�ין א.ש�ר ח�ז�ר ה�כ�ס�יל ע�ל ק�יאו ל�הוצ�יא רוח� ש�טות, ל�ק�ל�ל א�ת
 ע�צ�מו, וכ�ב�ר אמ�ר ש�למה  ה�מ�ל�ך� ע�ל�יו ה�ש�לום ק�ל�ל�ת ח�נ�ם לא ת�בא ו�כו', ו�ה' י�ה.פך� ה�ק�ל�ל�ה
 ל�ב�ר�כ�ה, ו�ה�כל י�ת�ה�פ�ך� ל�טוב�ה, כ�י כ�ל ז�ה  ב�ש�ב�יל ל�ח�ז�ק ול�אמ�ץ א�ת�כ�ם, כ�י ה�מ�נ�יע�ה ב�ש�ב�יל



 ה�ח�ש�ק, ול�פ�י עצ�ם מ�ע.לות ה�נ�ח9ש�ק כ�ן ה�ת�ג�ב�רות  ו�ה�ש�ת�ט�חות ה�מ�נ�יעות ב�ש�ב�יל ה�ח�ש�ק ה�ג�דול
 ש�צ�ר�יכ�ין ל�נ�ח9ש�ק כ�ז�ה (כ�מ�באר ב�ה�תור�ה ו�י�ה�י נ�א פ�י ש�נ�י�ם ו�כו'  ב�ס�ימ�ן ס"ו) ע�י�ן ש�ם, ו�א�ינ�י רוצ�ה

ל�ה�א.ר�יך� ב�ז�ה, ד�ב�ר�י א.ב�יכ�ם ו�אוה�ב�כ�ם ב�א9מ�ת ל�נ�צ�ח. 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב נז  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום ה' ו�י�ח�י תקצ"ב: 

  
  ש�לום ל�א.הוב�י  ב�נ�י ח.ב�יב�י מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק נ�רו י�א�יר. מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י ה�יום, ו�א�ת�מול ה�י�ה ב�ב�ית�י
 ר�ב�י  ש�מ�שון נ�רו י�א�יר, אך� לא ה�י�ה פ�נ�אי ל�ד�ב�ר ע�מו ה�ר�ב�ה, כ�י ב�תוך� כ�ך� ב�או ה�מ�ח'ת�נ�ים ל�ק�רות
 אות�נו ע�ל  ה�ח.ת'נ�ה, ו�ג�ם מ�ע�נ�י�ן ה�מ�ח.לק�ת לא ד�ב�ר�ת�י ע�מו ד�ב�ר ע.ד�י�ן, ומ�ה�ס�ת�ם י�ה�י�ה ה�יום א�צ�ל�י,
 ו�ה�נ�ה מ�ע�נ�י�ן  ה�מ�ח.לק�ת לא ש�מ�ע�ת�י ע�ד א�ת�מול ב�ע�ר�ב, ול�ח�ז�ק א�ת�כ�ם א�ין מ�ה�צר�ך�. כ�י תוד�ה ל�א�ל
יוכ�ל  כ�ב�ר את�ם רוא�ים  ה�א9מ�ת ע�י�ן ב�ע�י�ן, ו�ה�נ�ה כ�מ�ה ר�אוי ל�נו ל�ש�מח� ול�מ�ל�אות ש�חוק פ�ינו ע�ל ש�
 ה�ב�ע�ל ד�ב�ר ל�ב�ל�ב�ל ה�ד�ע�ת  ב�ש�טות�ים כ�א�ל�ה, ו�ל�מ�נע� מ�ל�ר�אות א.מ�ת�ת י�ק�ר�ת ה�ד�ב�ר�ים ה�י�ק�ר�ים
 מ�פ�ז כ�א�ל�ה, ש�הוא ה�כ�ס�ילות ו�כו' ש�מ�צ�א  פ�ג�ם ב�נ�פ�שו ע�ל ש�לא כ�ת�ב�ת�י ל�ה�ב�ד�יל, וב�א9מ�ת מ�י
 ש�מ�ב�ין ק�צ�ת ד�ר�כ�י ה�ל�שון ו�ה�מ�ל�יצ�ה, א�ין מ�ה�ר�אוי ל�ה�כ�נ�יס  ש�ם ת�ב�ת ל�ה�ב�ד�יל, ו�הוא ר�ק ע.ל�יל�ה,
ים ב�ח�נ�ם, כ�ד�י ל�ס�מ�א א�ת ע�ינ�יו  ל�ב�ל�י ל�ר�אות נ�פ�ל�אות  ש�רוצ�ה ל�ה�ע.ל�יל ול�ה�ט�יל פ�ג�ם ב�ק�ד�ש�
י�ש לו ל�ב  ה�ת�ג�לות ה�ח�דוש ה�ז�ה, ש�מש�ה עומ�ד ו�כו', ש�ה�ת�ג�לות כ�זאת לא נ�ש�מ�ע מ�עול�ם, ומ�י  ש�
 ל�ה�ס�ת�כ�ל ע�ל ה�א9מ�ת ר�אוי לו ש�ת�ס�מ�ר ש�ע.רות ראשו ו�י�ע.מד מ�ר�ע�יד ומ�ש�תומ�ם מ�ג�ד'ל�ת נ�פ�ל�אות
 ה�ת�ג�לות ה�זאת, ו�א�ל�מ�ל�א לא ב�אנו ל�עול�ם א�ל�א ל�מ�ש�מ�ע ד�א ד�י�נו, מ�כ�ל ש�כ�ן ו�כ�ל ש�כ�ן ש�ז�כ�ינו
 ל�ש�מע� כ�א�ל�ה  ו�כ�א�ל�ה ו�כו', וב�ו�ד�אי ר�אוי ל�כ�ם ל�ש�מח� ב�כ�ל עז ע�ל י�ד�י כ�ל ז�ה, אח.ר�י ש�אנו רוא�ין
 כ�מ�ה א�ין ה�נ�צ�חון י�כול ל�ס�בל  ה�א9מ�ת, ו�ה.לא ה�מ�ת�נ�ג�ד חות�נו ש�ל י�ע.קב הוא ב�ע�צ�מו הוט�בו ב�ע�ינ�יו
ים, אף ע�ל פ�י  ש�ג�ם אז לא ה�ס�ת�כ�ל ב�ה�ם ב�ע�י�ן י�פ�ה כ�ר�אוי, ו�לא ש�ם ל�בו  ת�ח�ל�ה ס�פ�ר�יו ה�ק�דוש�
 ל�ה�ם ה�יט�ב, ומ�ח.מ�ת ז�ה ג�ם אז לא ה�ר�ג�יש  נ�ע�ימ�ת ה�ד�ב�ר�ים, ע�ל כ�ל פ�נ�ים לא ה�י�ה מ�ת�נ�ג�ד
י�יט�ב לו ול�ז�ר�עו ל�נ�צ�ח,  ע.ל�יה�ם, ו�ע�ת�ה ב�ש�ב�יל ש�ש�ק�ד�נו ע�ל טוב�ת ב�תו ש�י�ה�י�ה ח.ת�נו  א�יש כ�ש�ר ש�
 ע�ת�ה נ�ת�ה�פ�ך� ל�נו ל�אוי�ב, ו�רוצ�ה ל�ש�ל�ם ר�ע�ה ת�ח�ת טוב�ה, וג�מולו י�שוב  ב�ראשו, כ�י א�ל�ף כ�מותו
 יאב�דו, ו�ד�ב�ר א�ח�ד מ�ד�ב�ר�י תור�תו אל י�ת�ב�ט�ל, ומ�ה מ�אד נ�פ�ל�את�י ע�ל י�ד�יד�י ר�ב�י  י�ע.קב ח.ת�נו ע�ל
 א.ש�ר הוא ח�ל�ש ב�ד�ע�תו כ�ל כ�ך�, ה.לא א�ין מ�מ'צ�ע, ומ�אח�ר ש�כ�ב�ר ד�ל�ג ע�ל כ�מ�ה מ�נ�יעות ו�ה�י�ה  פה
 ש�ת�י פ�ע�מ�ים, ו�ג�ם מ�ר�ג�יל ע�צ�מו ב�ד�ר�כ�י א9מ�ת ל�ה�ת�פ�ל�ל ב�כח� וב�כ�ו�נ�ה ו�כו' מ�דוע� י�ק�ב�ל ע�ל ע�צ�מו
 ע.ד�י�ן  מור�א חות�נו, כ�י ב�ה�כ�ר�ח� ש�י�ה�י�ה ע�ז כ�נ�מ�ר ו�י�ת�ח�ז�ק ב�ע�זות ד�ק�ד'ש�ה, ול�ה�ש�ל�יך� מור�או מ�ע�ל
 פ�נ�יו, ו�יד�ב�ר ד�י�ק�א  ע�ם י�ד�יד�י ר�ב�י מ�ר�ד�כ�י נ�רו י�א�יר, מ�אח�ר ש�הוא ק�ר�בו א�ל ה�א9מ�ת, וב�ח�ס�ד�י ה'
 י�ק�ר�ב�הו יות�ר ו�יות�ר ל�ע�צ�ם  נ�ק'ד�ת ה�א9מ�ת א.ש�ר י�יט�יב לו ל�ע�ד, ו�י�ש ב�ל�ב�י ה�ר�ב�ה ל�ה�ר�ח�יב ה�ד�בור
 ב�ז�ה ל�ח�ז�קו ול�אמ�צו ב�כ�ל עז, אך� א�י  א�פ�ש�ר ע�ל פ�נ�י ה�ש�ד�ה ו�ד�י ב�ז�ה כ�ע�ת, ח�ז�קו ו�א�מ�צו אל ת�ר�או
 מ�פ�נ�יה�ם, אל י�ר�ך� ל�ב�ב�כ�ם, כ�י ה' ע�מ�כ�ם  ל�הוש�יע� א�ת�כ�ם, כ�י ש�פ�ת א9מ�ת ת�כון ל�ע�ד, ח�ז�קו ו�י�א.מ�ץ
 ל�ב�ב�כ�ם כ�ל ה�מ�י�ח.ל�ים ל�ה' ו�ג�ם ע�ל ר�ב�י מ�ר�ד�כ�י  נ�פ�ל�את�י ע�ל ש�הוא ח�ל�ש ב�ע�ינ�יו כ�ל כ�ך�, וב�ה�כ�ר�ח�
יע� לו.  ו�ע�ת�ה ב�נ�י כ�ב�ר ש�מ�ע�ת� ה�ר�ב�ה כ�מ�ה ו�כ�מ�ה י�ח�ז�ק א�ת ע�צ�מו ב�ע�זות ד�ק�ד'ש�ה ה�ר�ב�ה ו�ה' יוש�  ש�
 צ�ר�יכ�ין ל�ח�ז�ק א�ת ע�צ�מ�ך� ב�ש�מ�ח�ה, וב�כ�ל ע�נ�י�ן ה�מ�ע.ש�ה ה�זאת  ש�נ�ע.ש�ה א�צ�ל�כ�ם ר�אוי ל�כ�ם ל�ש�מח�
 מ�אד מ�אד ע�ל ש�נ�צ�ל�ת�ם ב�ר�ח.מ�יו ה�ע.צומ�ים ו�ה�נ�פ�ל�א�ים מ�ש�טות�ים  ו�ט�עות�ים כ�א�ל�ה, ה�מ�ס�ת�יר�ים
 מ�פ�נ�יה�ם אורות נור�אות כ�א�ל�ה, ה�ת�ג�לות כ�א�ל�ה ח�דוש�ים כ�א�ל�ה ו�כו', ל�מ�ע�ן  ה�ש�ם ת�ח�ז�קו ע�צ�מ�כ�ם
ו�י�ר�או וב�ד�יחות�א, כ�י ח�ד�ו�ת ה' ה�יא מ�ע'ז�כ�ם   וב�פ�ר�ט ב�מ�ל�י ד�ש�טות�א   ב�כ�ל ה�ד�ר�כ�ים ש�ד�ב�ר�נו, 
 שונ�א�ינו ו�י�בושו ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�. ו�ה�נ�ה א�ין ר�צונ�י ש�ר�ב�י י�ע.קב י�ב�ז�ה א�ת חות�נו, ר�ק י�ה�י�ה לו
 ע�זות  ד�ק�ד'ש�ה, ל�ב�ל�י ל�ק�ב�ל ע�ל ע�צ�מו מור�או כ�ל�ל ו�כ�נ�"ל, ו�ד�ע�ת ל�נ�בון נ�ק�ל ל�יד�ע א�יך� ל�ה�ת�נ�ה�ג
 ע�ם ה�ע�זות  ד�ק�ד'ש�ה, ל�ב�ל�י ל�חוש ע�ל ד�ב�ר�יו כ�ל�ל, ו�אף ע�ל פ�י כ�ן אל י�ב�ז�הו מ�אח�ר ש�הוא ב�ב�יתו,
 ו�י�ת�ר מ�ז�ה ת�ב�ינו  מ�ע�צ�מ�כ�ם א�יך� ל�ה�ת�נ�ה�ג ב�ז�ה, ו�ג�ם צ�ר�יכ�ין ל�ה�ת�פ�ל�ל ה�ר�ב�ה ל�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ל�יד�ע
 א�יך� ל�ה�ת�נ�ה�ג ב�ז�ה, כ�י לא  ד�ב�ר ר�יק הוא, כ�י הוא ח�י�יכ�ם, כ�י ה�מ�ת�נ�ג�ד�ים רוצ�ים ל�מ�נע� מ�ח�י�ים
 א.מ�ת�י�ים, ל�הול�יך� ה�אד�ם ח�ס ו�ש�לום  ב�ד�ר�ך� ה�י�ש�ר ב�ע�ינ�יה�ם א.ש�ר אח.ר�ית�ה ד�ר�כ�י מ�ו�ת, כ�י מ�ה
 ש�ה�ם רוצ�ים ל�מ�נע� ת�כ�ף מ�טוב א.מ�ת�י רוא�ים  ב�ע�ינ�י�ם, כ�י רוצ�ים ל�מ�נע� מ�תור�ה ות�פ�ל�ה ו�כו', כ�א.ש�ר
 יוד�ע� כ�ל א�ח�ד ב�נ�פ�שו ב�כ�מ�ה ו�כ�מ�ה תור�ה ות�פ�ל�ה מ�ז�כ�ה  אות�נו ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ע�ל י�ד�י ד�ב�ר�יו
 וד�ר�כ�יו ה�ק�דוש�ים ו�כו', ו�כ�ל ה�פור�ש מ�מ�נו כ�פור�ש מ�ן ה�ח�י�ים, אך� לא  ז�ה ב�ל�ב�ד כ�ו�נ�ת ה�ב�ע�ל ד�ב�ר.



ים, כ�א.ש�ר  רוא�ים ב�ע�ינ�י�ם עצ�ם  כ�י א�ם רוצ�ה ל�ע.קר ח�ס ו�ש�לום ל�ג�מ�ר�י א�ת ה�פור�ש מ�ד�ר�כ�יו ה�ק�דוש�
 ה�ה�פ�ר�ש ו�ה�ה�ב�ד�ל ב�ין ה�נ�ש�אר�ים ע�ל ע�מ�ד�ם ל�א.ש�ר פ�ר�שו מ�א�ת�נו, ו�ה�ר�ב�ה מוד�ים  ב�ע�צ�מ�ם מ�ה
 ש�א�ב�דו, אך� הוא א.ב�ד�ה ש�א�ינ�ה חוז�ר�ת, ומ�ע'ו�ת לא יוכ�ל ל�ת�קן, ו�ח�ס�רון לא יוכ�ל ל�ה�מ�נות, כ�מו
 ש�ד�ר�שו ר�בות�ינו ז�כ�רונ�ם ל�ב�ר�כ�ה (ח.ג�יג�ה ט:) ז�ה ש�נ�מ�נו ח.ב�ר�יו ל�ד�ב�ר�ים ש�ב�ק�ד'ש�ה ו�לא נ�מ�נ�ה
י�ש�ימו ל�ב�ם ה�יט�ב ל�ד�ב�ר�ים א�ל�ה, כ�י מ�אח�ר  ע�מ�ה�ם.  ות�ד�ב�רו ה�ר�ב�ה ע�ם ה�מ�קר�ב�ים מ�ח�ד�ש, ש�
 ש�כ�ב�ר ר�צו ל�ה�ת�ח�יל  ק�צ�ת, וכ�ב�ר ס�ב�לו ב�ז�יונות ו�ש�ב�רו כ�מ�ה מ�נ�יעות, ע�ל כ�ן צ�ר�יכ�ים ל�ר�ח�ם

ע.ל�יה�ם ל�ח�ז�ק�ם, ש�לא יאב�דו ע�ל ע�ס�ק�י  ח�נ�ם ח�ס ו�ש�לום ח�י�ים א.מ�ת�י�ים, ח�י�ים נ�צ�ח�י�ים ו�כו'. 
  

  ד�ב�ר�י ה�כות�ב  ומ�ז�ר�ז�ם ל�טוב�ת�ם ל�נ�צ�ח, אוה.ב�ם ב�א9מ�ת ל�א.מ�תו, אה.ב�ה ש�א�ינ�ה ת�לוי�ה ב�ד�ב�ר, כ�י
א�ם אה.ב�ת  ה�א9מ�ת ל�מ�ע.נו י�ת�ב�ר�ך� ל�ז�כות�ם ב�ז�ה וב�ב�א ל�נ�צ�ח: 

  
י ח.ד�ש�ים ג�ם י�ש�נ�ים ל�כ�ל א�ח�ד ל�פ�י מ�ע.ל�תו ה�ר�מ�ה,   נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב.  ו�ש�לום ל�יד�יד�י אוה.ב�י נ�פ�ש�

ח�ז�קו ו�א�מ�צו,  ק�וו ל�ה' ו�יוש�ע ל�כ�ם. 
  

  * 
 ב�רוך� ה�ש�ם יום ד' ש�מות תקצ"ב: 

  
  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י, מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י, ו�ל�א א�יס�ת�י�ע מ�ל�ת�א ל�ה.ש�יב�ך� מ�י�ד, כ�ע�ת א.נ�י ט�רוד מ�אד,
 אך� מ�ד�י ד�ב�ר�י  ע�ם ר�ב�י א�פ�ר�י�ם נ�ז�כ�ר�ת�י ב�ע�נ�י�נ�ך�, וב�פ�ר�ט ב�ע�ס�ק ה�אב�ר�ך� ר�ב�י י�ע.קב, ו�נ�ת�עור�ר�ת�י
 ל�ה�כ�ין ה�מ�כ�ת�ב ה�ל�ז, ו�ה�נ�ה  את�ם ב�ע�צ�מ�כ�ם מ�ב�ינ�ים ש�א�ין ר�צונ�י ב�שום אפ�ן ש�י�ג�ר�ש א�ת א�ש�תו
 ה�ר�אשונ�ה, ש�ה�מ�ז�ב�ח� מור�יד ע�ל ז�ה  ד�מ�עות (ג�ט�ין צ:), ומ�י יוד�ע� כ�מ�ה י�ת�ע�ג�ן ע�ד ש�י�ש�א ה�ש�נ�י�ה,
 ו�א�ם ת�ה�י�ה כ�ר�צונו, מ�כ�ל ש�כ�ן ה�חות�ן ו�ח�מותו  ו�ה�ע�יר ו�כו' א�יך� י�ה�י�ה, א�ם לא י�ה�י�ה ג�רוע�ים מ�ז�ה,
 וכ�פ�י ע�ס�ק�י ה�עול�ם ש�ה�רב א�ינ�ם מ�ס�כ�ימ�ים ש�ח.ת�נ�ם י�פ�רק  על ה�עול�ם ו�י�ע.סEק ר�ק ב�תור�ה ות�פ�ל�ה
י�ה�י�ה נ�ק�ר�א ח.ת�נ�ם ע�ל ש�מ�נו ו�כו', ב�פ�ר�ט  א�ש�ה, ב�כ�ל א�ל�ה לא י�מ�צ�א,  ו�ה�ת�בוד�דות, מ�כ�ל ש�כ�ן ש�
י�ש ל�כ�ל מ�י ש�רוצ�ה ל�ה�ת�ק�ר�ב א�ל�ינו ל�ג�ש�ת א�ל  ק�ד'ש�ת א.מ�ת�ת י�ה�י�ה נ�מ�ל�ט מ�כ�ל ה�י�סור�ים ש�  ש�
י�ש לו ש�כ�ל מ�ע�ט ב�ק�ד�ק>דו וב�ק�י מ�ע�ט ב�ה�ת�נ�ה.גות ה�עול�ם ע�ת�ה, י�כול ל�ה�ב�ין כ�ל  ז�ה  ה�א9מ�ת, ומ�י ש�
י�ע.ש�ה ל�מ�ע.נ�י י�ד�ב�רו ע�ם ב�ן דוד�י ר�ב�י אי�יז�יק נ�רו י�א�יר ש�  ב�נ�ק�ל, ע�ל כ�ן ד�ע�ת�י ור�צונ�י ח�ז�ק מ�אד ש�
 ו�י�כ�נ�יס  א�ת ע�צ�מו ב�ש�לום ש�הוא מ�צ�ו�ה ר�ב�ה, ו�א.פ�לו א�ם לא ה�י�ה מ�כ�נ�יע� א�ת ע�צ�מו חות�נו כ�ל כ�ך�,
 אנכ�י יוד�ע� ש�ר�ב�י  י�ע.קב יוכ�ל ל�ע.שות כ�ל מ�ה ש�י�ר�צ�ה כ�ש�י�ה�י�ה ב�ב�יתו, יות�ר מ�א.ש�ר יוכ�ל ל�ע.שות
י�ה�י�ה ב�ב�ית אב�יו, כ�י ה�ב�נ�ת�י  מ�קד�ם ש�ג�ם אב�יו כ�ש�י�בוא י�כ�ע�ס ע�ל�יו ה�ר�ב�ה, ו�י�כול ל�ה�יות ש�אב�יו  כ�ש�
 א�ינו מ�ת�נ�ג�ד כ�ל�ל, אך� מ�ר�בוי ד�בור�ים ש�ל  ה�מ�ד�ב�ר�ים ע�ת�ק ו�כו' הוא כ�מ'כ�ר�ח ל�ח.לק ע�ל ב�נו
 ה�ר�ב�ה, ו�ה�יום נוד�ע ל�י ז�ה, ש�כ�ב�ר ב�א אב�יו, ו�ש�י�ש לו י�סור�ים  ומ�נ�יעות ע.צומ�ים מ�אב�יו, ו�כ�א.ש�ר
 ה�ב�נ�ת�י כ�ן הוא, ע�ל כ�ן א�ם הוא רוצ�ה ל�ה�יות א�יש כ�ש�ר ב�א9מ�ת ו�ל�ח�שב  ב�א9מ�ת ע�ל ת�כ�ל�יתו
 ה�נ�צ�ח�י א�ין טוב ל�פ�נ�יו, כ�י א�ם ל�ת�ו�ך� ה�ש�לום, וב�א�ש�ת נ�עור�יו אל י�ב�גד ח�ל�יל�ה, ו�ה' י�נ�ח�הו  אותו
 ו�אות�נו כ'ל�נו ב�ד�ר�ך� ה�א9מ�ת ת�מ�יד, ו�לא נ�ט�ע�ה ע�צ�מ�נו כ�ל�ל. ו�ה�נ�ה ל�ע�ת ע�ת�ה י�מ�ת�ין מ�ל�בוא ל�פה
כ�י אוד�יע.ך� ב�נ�י ח.ב�יב�י, ש�כ�פ�י ה�נ�ר�א�ה ק�רוב מ�אד ש�א�ה�י�ה ו�א�ר�א,   ע�ד  ס�מוך� ל�ש�ב�ת פ�ר�ש�ת 

א�צ�ל�כ�ם אח�ר ש�ב�ת  ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם. 
  

  ו�ה�נ�ה ה�ה�כ�ר�ח�  ל�הוד�יע.ך� ש�מוע�ה לא טוב�ה, כ�י ב�ת ר�ב�נו ה�ק�דוש ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ה�צ�ד�ק�ת מ�ר�ת
 ש�ר�ה ז�כ�רונ�ה  ל�ב�ר�כ�ה מ�ק�רומ�ינ�ט�ש�עג ש�ב�ק�ה ל�ן ח�י�ים ב�ע�ר�ב ש�ב�ת ח.נ'כ�ה, וב�יום ה�קד�ם ה�מ�ל�יט�ה
 ז�כ�ר ל�מ�ז�ל טוב, ו�נ�כ�נ�ס  ל�ב�ר�ית אח�ר ה�ס�ת�ל�קות�ה, ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�נ�ח�ם אות�נו מ�ה�ר�ה, ב�נ�ח�מות צ�יון
 ו�ירוש�ל�י�ם אמ�ן, ו�ה�נ�ה ב�יום  א�ת�מול ב�א ל�כ�אן ר�ב�י א�פ�ר�י�ם ב�ן ר�ב�י נ�פ�ת�ל�י ו�ח�מותו מ�ש�ם, ו�ג�ם י�ד�יד�נו
 ר�ב�י נ�פ�ת�ל�י נ�רו י�א�יר ב�ע�צ�מו, ו�רוצ�ים  ש�ה�צ�ד�ק�ת מ�ר�ת אד�יל ת�ח�י�ה ת�כ�נ�ס א�ל אה�ל א.חות�ה ש�ר�ה
 ז�כ�רונ�ה ל�ב�ר�כ�ה ל�אר�ך� י�מ�ים ו�ש�נ�ים ל�ג�ד�ל ב�נ�י  א.חות�ה, כ�י ר�ב�י אי�יז�יק רוצ�ה ל�כ�נ�ס�ה, וכ�ב�ר ה.ו�ה
יב�ה  מ�ה ד�ה.ו�ה, כ�י ב�ו�ד�אי ב�כ�ת�ה ב�מ�ר נ�פ�ש ש�ה�י�ה ק�ש�ה ל�ס�בל,  ה' י�נ�ח.מ�ה מ�ה�ר�ה, ו�ע.ד�י�ן א�ינ�ה מ�ש�
 ד�ב�ר, אך� כ�פ�י ה�נ�ר�א�ה ב�ו�ד�אי ת�ה�י�ה מ'כ�ר�ח�ת ל�ס�ע ל�ש�ם, ו�י�כול ל�ה�יות  ש�ג�ם אנכ�י א�ה�י�ה מ'כ�ר�ח
 ל�ס�ע ע�מ�ה, ו�אז א�ר�א�ה מ�קד�ם ל�ס�ע ל�ק�ה�ל�ת�כ�ם, ו�א.ד�ב�ר ע�מ�כ�ם פ�נ�ים א�ל פ�נ�ים ה�כל  ע�ל נ�כון
י�ת�ו�ד�ע ל�ה�אב�ר�ך� ר�ב�י נ�ח�מ�ן י�ב�ין ל�ה�ז�ה�ר ל�ה�ע�ל�ים ה�ד�ב�ר ש�לא  ומ�א�ל�יו  י�ת�ב�ר�ך�,   ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם 
יב�ך� ע�ל ד�ב�ר�יך� י�ש ב�ל�ב�י י�ח�י�ה  נ�כ�ד א.דונ�נו מור�נו ו�ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה. ו�ה�נ�ה א.הוב�י ב�נ�י, ל�ה.ש�  ש�
 ה�ר�ב�ה, ו�א�ינ�י יוד�ע�  ע�ל מ�ה את�ה תופ�ס ע�צ�מ�ך� ב�מ�א.ס�ר ה�ר�ע�יון כ�ל כ�ך�, ה.לא כ�ב�ר הוד�ע�ת�יך�



 ש�ה�מ�ח.ש�ב�ה ב�י�ד�ך� ת�מ�יד, ו�י�ד�ע�ת�י  ש�כ�ב�ר הוע�יל ל�ך� ה�ר�ב�ה, ו�ע.ד�י�ן את�ה מ�נ�יח� מ�ח.ש�ב�ת�ך� ל�ח.שב
 מ�ח.ש�בות ש�ל ש�טות כ�א�ל�ה, וב�פ�ר�ט מ�ח.ש�בות  ש�ל ת�א.ו�ת מ�מון, א.ש�ר כ�ב�ר ד�ב�ר�נו ש�א�ין מ�י
י�יט�יב לו ב�עול�ם, ו�א.פ�לו ה�מ�נ�יעות ש�ל�ך� לא י�ת�ב�ט�לו כ�ל�ל ע�ל  י�ד�י מ�מון, ו�א�ם א�פ�ש�ר ש�ת�ת�ב�ט�ל  ש�
 א�יז�ה מ�נ�יע�ה, י�ע�מ�דו כ�נ�ג�ד�ה אל�פ�ים מ�נ�יעות א.ח�ר�ים ה�ר�ב�ה ה�ב�א�ים ע�ל י�ד�י  ר�בוי ה�מ�מון ד�י�ק�א, ו�כ�ל
יג מ�מון ע�ל י�ד�י א�לו ה�מ�ח.ש�בות, א.ב�ל ה.לא את�ה יוד�ע�  ש�א�ינ�ך� פוע�ל  ז�ה א�ם ה�י�ה א�פ�ש�ר ל�ך� ל�ה�ש�
יך� ול�ה�מ�ש� ג�ו�ך�,  אח.ר�י  ל�ה�ש�ל�יכ�ם  ע�ל�יך�  ת�חוס  לא  ל�מ�ה  ה�ר�ב�ה,  מ�ז�יק�ים  ו�ה�ם  כ�לום,   ב�ה�ם 
 ה�מ�ח.ש�ב�ה ל�כ�סEף א�ל ה�תור�ה ו�ה�ת�פ�ל�ה ו�כו', ה�ש�ל�ך� ע�ל ה' י�ה�ב�ך� ו�הוא י�כ�ל�כ�ל�ך�, כ�א.ש�ר כ�ת�ב�ת�י
 ל�ך� כ�ב�ר,  ש�צ�ר�יכ�ין ל�ה�ש�ל�יך� כ�ל י�ה�בו ומ�ש�או ו�כ�ל מ�ה ש�מ'נ�ח ע�ל ד�ע�תו ל�ה�ש�ל�יך� ה�כל ע�ל ה�ש�ם
 י�ת�ב�ר�ך�, כ�א.ש�ר כ�ת�ב�ת�  ל�י ל�אד�עס ש�ד�בור�ים ה�ל�לו נ�כ�נ�סו אז ב�ל�ב�ך� ה�ר�ב�ה מ�אד, וב�ע�נ�י�ן ה�י�סור�ים
י�ש ל�ך� מ�ה ש�מונ�ע�ת אות�ך�  ל�נ�סEע� ל�פה, מ�ה ל�ע.שות, ל�ע�ת ע�ת�ה ת�ח�י�ה ע�צ�מ�ך� מ�ה ש�ע�ל כ�ל  ש�
 פ�נ�ים את�ה י�כול ל�ה�יות א�צ�ל�נו ש�לש פ�ע�מ�ים  ב�ש�נ�ה ל�פ�חות, וכ�ב�ר ה�י�ית� ב�ח�ס�ד�י ה' ע�ל ראש
 ה�ש�נ�ה ו�ע�ל ש�ב�ת ח.נ'כ�ה, וב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ע�ל ח�ג  ה�ש�בועות ת�ה�י�ה ג�ם כ�ן, ומ�ה�ס�ת�ם ת�ה�י�ה
 עוד פ�ע�ם אח�ת או יות�ר מ�קד�ם ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, ו�א�ם ת�ר�צ�ה  ל�ה�יות א�יש כ�ש�ר תוכ�ל ל�ה�יות
 ע�ל י�ד�י ז�ה א.פ�לו מ'פ�ל�ג ב�ח.ס�ידות א.מ�ת�י, ו�ג�ם ע�ל י�ד�י ר�צון ו�כ�סופ�ין א.מ�ת�י�ים  תוכ�ל ל�ז�כות ל�ה�יות
ר�צונות י�ד�י  י�כול�ין ל�פ�על ע�ל  כ�י ה�כל  א�יז�ה פ�ע�מ�ים ב�אומ�אן,  ו�ג�ם ל�ה�יות   פה כ�מ�ה פ�ע�מ�ים, 
 ו�כ�סופ�ין, ול�ה�ר�ג�יל א�ת ע�צ�מ�ך� ל�ד�ב�ר ה�כ�סופ�ין ו�ה�ר�צונות ב�פ�יו, קומו נ�א, ע�מ�דו נ�א, עור�רו נ�א
 ל�ב�ב�כ�ם ה�טוב  ה�יט�ב ה�יט�ב ל�ה�ר�ג�יל ע�צ�מ�כ�ם ל�יל�ך� ב�ד�ר�ך� ה�ז�ה, ל�כ�סEף ול�ה�ש�תוק�ק ה�ר�ב�ה
ים נ�פ�ל�א�ים,  ל�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ב�כ�ל ע�ת ול�ד�ב�ר  ה�כ�סופ�ין ב�פ�יו, ש�ע�ל י�ד�י ז�ה נ�א9ר�ג�ין עול�מות ו�ח�דוש�
ים ו�א�ח�ד) ש�ע�ר�ים, ה�מ�צ�ט�ר�פ�ין ו�נ�ז�ד�ו�ג�ין ב�צ�רופ�ין  ע�ל י�ד�י צ�רופ�י אות�יות ברל"א (מ�את�י�ם  ש�לש�
ומ�באר כ�מוב�ן  ה�ק�דוש�ים.  ו�ל�ד�ר�כ�יו  ול�תור�תו   ל�ה'  ה�כ�סופ�ין  ד�בור�י  י�ד�י  ע�ל  נ�פ�ל�א�ים  ים   ח.ד�ש�
 ב�ה�תור�ה א�ית ל�ן ב�יר�א ב�ד�ב�ר�א ע�י�ן ש�ם ה�יט�ב (ב�ס�ימ�ן ל"א) כ�י לא ד�ב�ר  ר�יק הוא מ�כ�ם, כ�י הוא
 ח�י�יכ�ם ו�כו', ומ�ח.מ�ת ש�ה�יום ל�מ�ד�ת�י ב�ס�פ�ר�י ק�ב�ל�ה מ�ע�נ�י�ן ה�ת�ה�וות ו�א.ר�יג�ת כ�ל  ה�עול�מות ע�ל י�ד�י
ים ו�א�ח�ד) ש�ע�ר�ים פ�נ�ים ו�אחור ו�כו', ו�ע�ל י�ד�י ז�ה  נ�ת�עור�ר�ת�י  צ�רופ�י ה�אות�יות ברל"א (מ�את�י�ם ש�לש�
 ע�ת�ה ה�ר�ב�ה ה�ר�ב�ה מ�ד�י ד�ב�ר�י ע�ם א�ח�ד מ�ב�נ�י ה�נ�עור�ים ש�ל�נו, כ�מ�ה ו�כ�מ�ה מ�ע.לות טובות  ל�ה�זוכ�ה
ול�תור�תו י�ת�ב�ר�ך�  ו�ה�כ�סופ�ין ל�ה�ש�ם  ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה, ב�פ�ר�ט ב�ע�נ�י�ן ה�ר�צונות   ל�יל�ך� ב�ד�ר�כ�י ר�ב�נו 
 ב�כ�ל�ל�יות וב�פ�ר�ט�יות ול�ד�ב�ר�ם ב�פ�ה, ה�ן ב�ד�ר�ך� כ�ל�ל ש�ר�צונו ל�ה�יות י�הוד�י ב�א9מ�ת, ה�ן ב�פ�ר�ט�יות מ�ה
 ש�ח�ס�ר לו  ב�פ�ר�ט ב�אותו ה�ע�ת ו�כו' ו�כו', אש�ר�י אש�ר�י ש�יאח�ז ב�ז�ה, ל�ית כ�ל מח�א ס�ב�יל ד�א מ�ה
 ש�נ�ע.ש�ה ו�נ�א9ר�ג מ�ז�ה  ב�עול�מות ה�ע�ל�יונ�ים, ו�נ�פ�ל�אות ה�ש�ע.שוע�ים ה�עול�ים ל�פ�נ�יו י�ת�ב�ר�ך� ע�ל י�ד�י ז�ה,
 ח�ז�קו ו�א�מ�צו ב�כ�ל יום ל�ק�י�ם  ה�נ�ה�ג�ה זאת ב�כ�ל ע�ת ל�מ�ע�ן י�יט�יב ל�כ�ם ל�ע�ד, וז�מ�ן ה�מ�נ�ח�ה ה�ג�יע�, ו�א�י

א�פ�ש�ר ל�ה�ת�מ�ה�מ�ה עוד כ�ל�ל, ו�ה'  י�ע.נ�נו ב�יום ק�ר�א�נו ו�נ�ז�כ�ה ל�פ�על ב�ק�ש�ת�נו ב�ר�ח.מ�ים. 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב נח  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום א' ב�ש�ל�ח תקצ"ב: 

  
י�ח�י�ה. מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י פה, ו�ה�י�ה ל�י ל�נ�ח�ת, ומ�ח.מ�ת ש�א�ינ�י   ש�לום ל�ב�נ�י  ה�ר�ב�נ�י מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק ש�
 יוד�ע� מ�ת�י  י�בוא מוס�ר כ�ת�ב ז�ה ל�ב�יתו כ�י מ�ע�ק�ם ה�ד�ר�ך�, ע�ל כ�ן לא ש�ל�ח�ת�י ע�ל י�דו מ�כ�ת�ב�י מ�י'ח�ד
יב�ך� ע�ל  מ�כ�ת�ב�ך�, ו�א�פ�ש�ר א�כ�תב ל�ך� מ�ט�ש�עהר�ין, אך� הוא ל�מות�ר, כ�י ב�ק�רוב אבוא  א�ל�יך� ל�ה.ש�

ל�ב�ית�י א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם. 
  

  ד�ב�ר�י א.ב�יכ�ם  ה�מ�צ�פ�ה ומ�ח�כ�ה ל�ש�מח� ב�כ�ם כ�ש�ת�ז�כו ל�ח.שב ע�ל ת�כ�ל�ית�כ�ם ה�נ�צ�ח�י ל�ש�קד ע�ל
 ד�ל�ת�י ה�תור�ה  ו�ה�ת�פ�ל�ה ב�כ�ל יום, כ�י חוץ מ�ז�ה ה�כל ה�ב�ל כ�י�דוע� ל�כ�ם, א.ב�ל צ�ר�יכ�ין ל�ח.זר זאת
 ב�כ�ל יום וב�כ�ל ע�ת. כ�י ה�ז�מ�ן  הול�ך� ו�הומ�ה ו�כו', וד�עו כ�י ב�כ�ל מ�קום ש�נוס�ע�ים וב�א�ים ל�ש�ם,
 שומ�ע�ים קול צ�ע�קות ו�א.נ�חות ג�דולות ומ�רות  מ�פ�ג�ע�י ה�עול�ם ה�עוב�ר�ים ע�ל כ�ל א�ח�ד ו�א�ח�ד, וב�פ�ר�ט
 צ�ע.ק�ת ל�ג�ימ�א מ�ח�ס�רון ה�פ�ר�נ�ס�ה, ו�רוא�ין ב�חוש מ�ה  ש�אמ�ר א.דונ�נו מור�נו ו�ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה
י�ז�כ�ה יום ש� י�כול ל�מ�יס�ב�ל מ�ר�ירות�א, אש�ר�י  ה�מ�ת�פ�ל�ל ב�כ�ל   א�ל�מ�ל�א מ�ל�ח�א לא ה.ו�י ע�ל�מ�א, 
ומוצ�א א.נ�י מ�ר מ�מ�ו�ת ש�הוא  מ�ר�ירות ד�א.ג�ת  ל�ה�נ�צ�ל מ�מ�ר�ירות�א ד�ה�אי ע�ל�מ�א, ש�ע�ל�יו נ�א9מ�ר 
ירות א.מ�ת�י ש�הוא ה�ש�מ�ח� ב�ח�ל�קו,  ש�ע�ל�יו ירות, אש�ר�י ה�זוכ�ה ל�ע.ש�  ה�פ�ר�נ�ס�ה ו�ח�מ�ד�ת ה�מ�מון ו�ה�ע.ש�

נ�א9מ�ר טוב ל�פ�נ�י א9לק�ים י�מ�ל�ט מ�מ�נ�ה ו�כו', ו�ד�י ב�ה�ע�ר�ה זאת. 



  
 ד�ב�ר�י א.ב�יכ�ם ה�מ�צ�פ�ה ל�ר�אות�כ�ם ב�ש�מ�ח�ה. 

  
 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 

  
 ו�ש�לום ל�כ�ל אנ�ש�י ש�לומ�נו ב�אה.ב�ה ר�ב�ה ל�כ'ל�ם נ�א�מ�רו ד�ב�ר�ים א�ל�ה. 

  
 מכתב נט  

 ב�רוך� ה�ש�ם יום ב' י�ת�רו תקצ"ב ק�רומ�ינ�ט�ש�אג. 
  

י�ח�י�ה, ש�לום ל�ך� ול�ב�ית�ך� ול�יוצ�א�י ח.ל�צ�יך�, ה' ע.ל�יה�ם י�ח�יו ו�י�א.ר�יכו י�מ�ים ו�ש�נ�ים ב�רב   א.הוב�י ב�נ�י  ש�
 טוב א.מ�ת�י  ו�נ�צ�ח�י אמ�ן כ�ן י�ה�י ר�צון: מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י פ�ע.מ�י�ם, ו�ה�י�ה ל�י ל�נ�ח�ת ג�דול, ו�א�ין ל�י פ�נ�אי
יב�ך� ע�ת�ה, כ�י  א.נ�י נ�חוץ ל�ד�ר�כ�י ל�נ�סEע� ה�יום ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ל�ט�ש�עהר�ין, וכ�ב�ר  כ�ל�ל ל�ה.ש�
 ה�י�ית�י מוכ�ן ב�יום ד' ב�ש�ל�ח ל�נ�סEע�  מ�פה, כ�א.ש�ר כ�ת�ב�ת�י ל�ך�, ומ�א�ת ה�ש�מ�י�ם הוא ד�ע�כ�בונ�י ע�ד
 ה�נ�ה. כ�ע�ת א�ינ�י יוד�ע� מ�ה ל�כ�תב ל�ך�, אך� אה.ב�ת�ך�  ות�שוק�ת�ך� ה�ח.ז�ק�ה ל�ש�מע� ד�בור�ים א.מ�ת�י�ים
 מ�מ�כ�ת�ב�י א�ל�צונ�י ו�ד�ח.קונ�י ל�כ�תב ל�ך� א�ת א.ש�ר י�ז�מ�ין ה' ת�ח�ת  ק'ל�מוס�י, וכ�ב�ר כ�ת�ב�ת�י ל�ך� ב�מ�כ�ת�ב
 ה�נ�"ל ש�ה�עול�ם מ�ל�א צ�ע�קות וג�נ�יחות ב�ל�י ש�עור, ו�כ'ל�ם צוע.ק�ים מ�מון, ו�כ�ל  א�ח�ד ו�א�ח�ד צוע�ק
נות, כ�א�לו לו ח�ס�ר יות�ר מ�כ�ל ה�עול�ם, ע�ד ש�כ�מ�ע�ט יוצ�את נ�פ�ש�ם מ�עמ�ק  מ�ר�ירות�ם,  ב�קולות מ�ש'
 ו�ח�יות�ם ב�נ�ס ע�ל י�ד�י ח�יות ה�נ�מ�ש�ך� ב�ד�ר�כ�ים נ�פ�ל�א�ים מ�ב�ר�ית מ�ל�ח עול�ם א.ש�ר א�ל�מ�ל�א מ�ל�ח�א ל�א
זוכ�ר�ים זאת יות�ר ש�ע�ק�ר ה�ח�יות  ה.ו�י י�כ�ל ע�ל�מ�א ל�ס�בל, וצ�ר�יכ�ין ל�ז�כר זאת ה�יט�ב, כ�י כ�ל מ�ה ש�
יכ�ין ע�ל ע�צ�מו ח�יות  מ�ה�צ�ד�יק י�סוד  עול�ם ה�מ�מ�ת�יק ב�כ�ל ע�ת מ�ר�ירות�א ד�ע�ל�מ�א, ע�ל י�ד�י ז�ה מ�מ�ש�
 ד�ק�ד'ש�ה ב�יות�ר, ומ�מ�ת�יק�ים  מ�ע�צ�מו ה�מ�ר�ירות ב�ה�מ�ת�קות י�ת�רות כ�י ב�ו�ד�אי כ�ל א�ח�ד כ�פ�י ק�רובו
 ל�ה�צ�ד�יק וכ�פ�י א9מונ�תו בו כ�מו כ�ן נ�מ�ת�ק  מ�ר�ירותו יות�ר, וב�ז�ה אנו צ�ר�יכ�ים ל�ש�מ�ח� נ�פ�ש�נו ב�כ�ל ע�ת,
 ול�ה�ש�ל�יך� י�ה�ב�נו ע�ל�יו י�ת�ב�ר�ך�, ו�ל�ב�טח� בו י�ת�ב�ר�ך�,  כ�י כ�ל מ�ה ד�ע�ב�ד ר�ח.מ�נ�א ל�ט�ב ע�ב�ד ו�ה�כל
 ל�טוב�ה, ח.ז�ק ב�נ�י ב�תור�ה ות�פ�ל�ה ב�כ�ל ע�ת, ו�ש�מ�ח נ�פ�ש�ך� ב�כ�ל  ה�ד�ר�כ�ים ו�ה�ע�צות ש�ש�מ�ע�ת�, ה.פך�
 ב�ה�ם ו�ה.פך� ב�ה�ם ו�כו', ומ�גד�ל ט�ר�ד�ת�י א�ין ד�ע�ת�י צ�לול�ה כ�ל�ל ל�ה�ר�ח�יב  ה�ד�בור יות�ר, ו�ה' י�ר�ח�ם
 ע�ל�יך� ו�י�מ�ת�יק ו�יב�ט�ל מ�ע�ל�יך� ומ�ב�ית�ך� כ�ל ה�ד�ינ�ים, ו�י�ר�ח�יב ל�ך� ב�כ�ל ע�ת ב�אפ�ן ש�תוכ�ל  ל�ע.בד אותו
 י�ת�ב�ר�ך� ב�ה�ר�ח�ב�ת ה�ל�ב ב�ש�מ�ח�ה וב�טוב ל�ב�ב מ�רב כל. ד�ב�ר�י אב�יך� ח�פ�ץ ומ�ש�תוק�ק ל�ה�צ�ל�ח�ת�ך�

ה�נ�צ�ח�ית. 
  

י ש�לומ�נו ב�אה.ב�ה ר�ב�ה:   נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב.  ו�ש�לום ל�כ�ל אנ�ש�
  

 מכתב ס  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ה' ת�צ�ו�ה תקצ"ב: 

  
י�ח�י�ה, ת�ק�ב�ל ה�א�ג�ר�ת ה�ר�צוף פה, ו�ת�ש�ל�חו מ�י�ד ע�ל ה�פ�אש�ט [דאר] ו�ת�ח�ת�מו כ�ר�אוי,   א.הוב�י ב�נ�י  ש�
 כ�י לא  ה�נ�ח�ת�י ה�חות�ם ב�ע�צ�מ�י כ�ד�י ש�תוכ�ל ל�ק�רות ה�א�ג�ר�ת ש�כ�ת�ב�ת�י ל�ר�ב�י א�פ�ר�י�ם, כ�י כ�ל ד�בור
 ש�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�  שול�ח� ת�ח�ת ק'ל�מוס�י ב�ע�נ�י�נ�ינו הוא נ�צ�ר�ך� מ�אד ל�כ�ל א�ח�ד ו�א�ח�ד, כ�י ב�ו�ד�אי צ�ר�יך�
יחות ה�ר�"ן  כ�ל א�ח�ד ל�ק�י�ם מ�ה ש�ה�ז�ה�יר  ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה, ל�ח�ז�ק ע�צ�מו ת�מ�יד, ו�אמ�ר ב�פ�רוש (ש�
ו�ע�ת�י". ו�כ�ל א�ח�ד נופ�ל ב�ד�ע�תו כ�ל כ�ך� ע�ד ש�נ�ד�מ�ה לו כ�א�לו  שב) ש�ה�ע�ק�ר הוא "מ�ב�ט�ן ש�אול  ש�
 ע�ל�יו לא נ�א9מ�ר זאת, כ�א�לו י�ר�ד יות�ר מ�ב�ט�ן  ש�אול ח�ס ו�ש�לום, וכ�א�לו א�ין ב�כחו ל�צ�עק עוד וכ�א�לו
 כ�ב�ר צ�ע�ק ה�ר�ב�ה מ�אד ו�א�ינו מוע�יל לו, ו�עוד ד�ח�יות  ה�ר�ב�ה כ�א�ל�ה ו�כ�א�ל�ה, וב�א9מ�ת לא כ�ן הוא, כ�י
 א.נ�י יוד�ע� ה�א9מ�ת ש�הוא ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה כ�ו�ן ב�כ�ל ד�ב�ר�יו ג�ם ע�ל�יך�  ב�פ�רוש ו�ע�ל כ�ל א�ח�ד ו�א�ח�ד, ו�לא
ים  ו�ה�נ�ע�ימ�ים ו�ה�י�ק�ר�ים י�כול�ין ל�צ�עק ת�מ�יד א�יך� ש�הוא א�יך� ש�הוא, ג�ם ע�ל פ�י ד�ב�ר�יו ה�ק�דוש�  ד�י ש�
 ו�ה�נ�פ�ל�א�ים ו�ה�ת�מ�ימ�ים ב�ת�כ�ל�ית א.מ�ת�ת ע�מ�קות ה�ת�מ�ימות ב�א9מ�ת י�כול�ין ג�ם ל�ש�מ�ח�  ע�צ�מו ב�כ�ל
ים  ע�ת, ו�ל�ח.טף ה�י�גון ו�א.נ�ח�ה ל�ה�פ�כו ל�ש�מ�ח�ה, ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ח�ז�ק ל�ב�ב�ך� ל�יל�ך� ב�ד�ר�כ�יו ה�ק�דוש�

ת�מ�יד, ו�לא י�מושו ד�ב�ר�י תור�תו ה�ק�דוש�ה מ�פ�ינו ומ�פ�י ז�ר�ע ז�ר�ע�נו ע�ד עול�ם. ד�ב�ר�י אב�יך�. 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  



 מכתב סא  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום ו' ע�ר�ב ש�ב�ת קד�ש פ�ר�ש�ת ו�י�ק�ה�ל תקצ"ב: 

  
  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י, מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י פ�ע.מ�י�ם ו�ש�לש ו�לא נ�ז�ד�מ�ן א�יש ל�ה.ש�יב�ך�, ו�ע�ת�ה א�ין ל�י פ�נ�אי
 כ�ל�ל כ�י הוא  ע�ר�ב ש�ב�ת קד�ש ו�י�ש ל�י אור�ח�ים תוד�ה ל�א�ל, אך� עצ�ם צ�ע.ק�ת�ך� ד�ח.קונ�י ל�ק�ח ל�י
 מוע�ד ופ�נ�אי ע�ת�ה, וב�א9מ�ת  א�ינ�י יוד�ע� מ�ה ל�כ�תב ל�ך�, כ�י כ�ב�ר כ�ת�ב�ת�י ל�ך� ה�ר�ב�ה מ�אד, ו�ה�ר�ב�ה
 ש�מ�ע�ת� ב�ע�ל פ�ה, ומ�ה אוס�יף ל�כ�תב ל�ך�  ה.לא כ�ב�ר הוד�ע�ת�יך� וש�מ�ע�ת�יך� פ�ע�מ�ים א�ין מ�ס�פ�ר ש�א�י
 א�פ�ש�ר ל�ע.בר ה�עול�ם ה�ז�ה ב�ל�י י�סור�ים וד�אגות  ו�נ�ס�יונות ו�ה�ת�ג�רות ה�ב�ע�ל ד�ב�ר ומ�ר�ירות ה�ר�ב�ה
 ר�ח.מ�נ�א ל�צ�ל�ן, כ�י אד�ם ל�ע�מ�ל יול�ד ו�כו', ו�א�ין ל�נו ב�מ�ה  ל�ה�ח.יות ע�צ�מ�נו כ�י א�ם ע�ל י�ד�י ה�תור�ה
 ה�ק�דוש�ה, כ�י א�ין שום טוב ב�עול�ם א�ל�א ה�תור�ה, וכ�מו ש�כ�ת�ב ד�ו�ד  ה�מ�ל�ך� ע�ל�יו ה�ש�לום (ת�ה�ל�ים

קי"ט) לול�א תור�ת�ך� ש�ע.ש'ע�י אז אב�ד�ת�י ב�ע�נ�י�י, וב�רוך� ה�ש�ם א.ש�ר ח�ל�ק�ך�  מ�יוש�ב�י ב�ית ה�מ�ד�ר�ש 
  

  * 
  ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם  י�ת�ב�ר�ך�, ו�א�ם א�ינ�ך� לומ�ד כ�ר�אוי ב�א9מ�ת כ�א.ש�ר נ�כ�סEף נ�כ�ס�פ�ת�, כ�ב�ר ד�ב�ר�נו ה�ר�ב�ה
 ש�ל�ע�ת ע�ת�ה  צ�ר�יכ�ין ל�ה�ח.יות א�ת ע�צ�מו ב�כ�ל ת�ב�ה ו�ת�ב�ה ש�לומ�ד�ים ב�ה�תור�ה ה�ק�דוש�ה וב�כ�ל
 נ�ק'ד�ה ונ�ק'ד�ה ש�חוט�פ�ין א�יז�ה  טוב ב�כ�ל יום, ו�ל�ה�יות מוד�ה ע�ל ה�ע�ב�ר ב�ש�מ�ח�ה ר�ב�ה ב�כ�ל יום,
 ו�ל�צ�עק ע�ל ה�ע�ת�יד ב�קול ג�דול ע�ד י�ש�ק�יף  ו�י�ר�א ה' מ�ש�מ�י�ם. ו�ג�ם ה�כ�סופ�ין ב�ע�צ�מ�ן טוב�ים ו�יק�ר�ים
י�ד�ע�ת� ש�א.פ�לו את�ה ש�ה'ר�ג�ל�ת� מ�אד ר�ע�ים כ�ב�ר   וב�ע�נ�י�ן ר�ה�יט�ת ה�מ�ח.ש�בות ב�ר�ע�יונ�ים   מ�אד, 
 ב�מ�ח.ש�בות מ�ן ה�צ�ד אף ע�ל פ�י כ�ן ה�מ�ח.ש�ב�ה ב�י�ד�ך� ת�מ�יד, ו�כ�ל ע�ת  ש�את�ה מ�נ�ת�ק מ�ח.ש�ב�ת�ך� מ�ר�ע
 ל�טוב הוא י�ק�ר מ�אד ב�ע�ינ�יו י�ת�ב�ר�ך�, ו�ה.לא ר�א�ית� אף ע�ל פ�י כ�ן כ�מ�ה ו�כ�מ�ה  פ�ע�מ�ים ה�ת�ג�ב�ר�ת� ע�ל
ל�ת�פס מ�ח�ד�ש  יום  ב�כ�ל  ל�ה�ת�ח�יל  ל�ך�  ר�אוי  כ�ן  ע�ל  ה�ק�דושות,  ע�צות�יו  ב�ד�ר�כ�י   מ�ח�ש�בות�יך� 
יוצ�את, ת�ת�פס אות�ה ב�ר�ס�ן ו�אפ�ס�ר יוצ�את ח�ס ו�ש�לום ל�מ�קום ש�  מ�ח.ש�ב�ת�ך� ב�י�ד�ך�, ו�א.פ�לו א�ם 

ל�ה.ש�יב�ה ל�ד�ר�ך�  ה�י�ש�ר, כ�י ה�יא ב�י�ד�ך� ב�כ�ל ע�ת. 
  

  ו�ה�ע�ק�ר ש�ת�ר�ג�יל  ע�צ�מ�ך� ל�ש�מ�ח� נ�פ�ש�ך� ב�כ�ל עז ב�כ�ל מ�ינ�י ד�ר�כ�ים ו�ע�צות ש�ש�מ�ע�ת�, ב�פ�ר�ט ב�מ�ל�י
י�ה�י�ה אח.ר�ית�ך� י�ה�י�ה טוב  ד�ש�טות�א  וב�ד�יחות�א, וב�ט�ח ב�ה' וב�כחו ה�ג�דול ו�ה�נ�ש�ג�ב ש�א�יך� א�יך� ש�
ז�כ�ינו מ�ה ש�ז�כ�ינו ל�יד�ע וכ�ב�ר  ב�ו�ד�אי,  ו�י�ג�מר  ג�מ�ר  ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה  כ�י  הוא  ב�ל�י ס�פ�ק,   ב�ו�ד�אי 
יות כ�א�לו ש�לא  נ�ש�מ�עו מ�עול�ם, ו�ז�ה י�ה�י�ה נ�ש�אר ל�נו ל�נ�צ�ח ב�ח�ס�ד�י ה',  מ�ה�ת�ג�לות תורות ומ�ע.ש�
 וב�עול�ם ה�ב�א ת�ד�ע נ�פ�ל�אות ענ�ג נ�ע�ימ�ת ה�תורות  ה�א�לו, ו�אז נ�ב�ין ל�מ�פ�ר�ע� עצ�ם ה�ח�ס�ד ש�ע�ש�ה
 ע�מ�נו הוא י�ת�ב�ר�ך�, ש�ז�כ�ינו ל�יד�ע ב�ז�ה ה�עול�ם כ�ל ז�ה, ו�י�ת�ר א�י  א�פ�ש�ר ל�ה�ר�ח�יב ב�ז�ה ע�ת�ה, ח.ז�ק
 ו�א9מ�ץ ו�ש�מ�ח נ�פ�ש�ך� מ�אד, כ�י ה�כל י�ת�ה�פ�ך� ל�טוב�ה ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�,  ומ�ח.מ�ת כ�בוד ש�ב�ת

קד�ש א�י א�פ�ש�ר ל�ה�א.ר�יך� יות�ר. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך�. 
  

י ש�לומ�נו ב�אה.ב�ה ר�ב�ה, וב�פ�ר�ט ל�יד�יד�י ה�אב�ר�ך� ה�מ'פ�ל�א מור�נו   נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב.  ו�ש�לום ל�כ�ל אנ�ש�
ה�ר�ב י�ע.קב  נ�רו י�א�יר. 

  
  לא י�כל�ת�י  ל�ה�ת�אפ�ק מ�ל�כ�תב ל�ך� מ�עצ�ם אה.ב�ת�י א.ל�יכ�ם, ו�גד�ל ת�שוק�ת�י ל�ר�אות ב�ה�צ�ל�ח�ת�כ�ם
 ה�נ�צ�ח�ית, ה9יות  ג�ם ב�ע�ת ה9יות�ך� פה ש�מ�ע�ת�י ו�ה�ב�נ�ת�י ש�נ�ת�ר�פ�ית� מ�ה�ת�מ�ד�ת ה�ל�מוד ב�ע�ת�ים ה�ל�לו,
ו א�ימ�ת�י, ור�א�ה ו�ה�ב�ן  ו�ג�ם ע�ת�ה ש�מ�ע�ת�י ע�ל�יך�  כ�א�ל�ה, נ�א ב�נ�י ח.ב�יב�י, ח.מל ע�ל�יך�, כ�י א�ם לא ע�כ�ש�
 כ�מ�ה י�סור�ים ס�ב�ל�ת� ו�ש�ב�ר�ת� כ�מ�ה  מ�נ�יעות כ�ד�י ל�ה�ת�ק�ר�ב א�ל ה�א9מ�ת, ו�ע�ת�ה אח.ר�י כ�ל ה�ד�ב�ר�ים
ו�ל�נו ל�ה�ת�ר�פות  ו�ה�א9מ�ת ה�א�ל�ה ש�ש�מ�ע�ת� ו�ה�ב�נ�ת� מ�פ�ינו ומ�פ�י  ס�פ�ר�יו ה�ק�דוש�ים, א�ין נ�א�ה ל�ך� 
 מ�ד�ב�ר�י תור�ה ח�ס ו�ש�לום א.ש�ר ה�ם ח�י�יך� ו�אר�ך� י�מ�יך� ל�נ�צ�ח,  חוס�ה ע�ל�יך� ו�ה�ת�ג�ב�ר מ�ע�ת�ה כ�א.ר�י
 ו�ת�ת�ח�יל מ�ח�ד�ש ל�ה�ת�ג�ב�ר ל�ה�ת�מ�יד ב�ל�מוד�ך� ב�כ�ל יום, ו�אל ת�מ�ש�יך� ע�ל�יך�  מ�י�ד מ�ר�ירות ט�ר�ד�ת
ין אות�ך� פ�ר�נ�ס�ה, ז�כר כ�י י�נ�קות�א כ�ל�יל�א  כ�ו�ר�ד�א  ה�מ�מון, ב�ט�ח ב�ה', ב�פ�ר�ט ע�ת�ה ש�ע.ד�י�ן א�ין נוג�ש�
 א�ם זוכ�ין ל�ע.סEק ב�ה�ם ב�תור�ה ות�פ�ל�ה ומ�ע.ש�ים טוב�ים, כ�י ה�ז�מ�ן ר�ץ ופור�ח� מ�אד מ�אד, ו�א�ינו עומ�ד
 כ�ל�ל א.פ�לו ר�ג�ע אח�ת, כ�י א�ין שום ז�מ�ן כ�ל�ל, ו�ה�י�ל�דות ו�ה�ש�ח.רות ה�ב�ל, ה.ב�ל ה.ב�ל�ים ה.ב�ל ה.ב�ל�ים,
 ז�כר א�ת  בור�א�יך� ב�ימ�י ב�חורת�יך� ו�ח�ד�ש כ�נ�ש�ר נ�עור�יך� ו�ת�ל�ך� ב�ד�ר�כ�י ה�א9מ�ת ש�ש�מ�ע�ת� מ�א�ת�נו
 ו�ת�ע.סEק ב�תור�ה ה�ר�ב�ה  ב�כ�ל יום, ג�ם מ�ז�ה אל ת�נ�ח י�ד�ך� ל�ה�ר�בות ב�ת�ח�נות וב�ק�שות ו�א.מ�יר�ת



 ת�ה�ל�ים ול�פ�ר�ש ש�יח�ת�ך� ל�פ�נ�יו י�ת�ב�ר�ך�  ב�כ�ל יום כ�ב�ן ל�פ�נ�י אב�יו, ו�ת�ה�י�ה ה�צ�נ�ע� ל�כ�ת ב�כ�ל מ�ה
 ד�א�פ�ש�ר, ו�א�ם אף ע�ל פ�י כ�ן י�ת�ו�ד�ע ל�ה�מ�ת�נ�ג�ד�ים אל  ת�ת�ב�י�ש מ�פ�נ�י ה�מ�ל�ע�יג�ים, ו�י�ה�י�ה מ�צ�ח.ך� ח�ז�ק
 נ�ג�ד ע�זות�ם ה�ר�ע, ות�ק�י�ם ה9ו�י ע�ז כ�נ�מ�ר, כ�י צ�ר�יכ�ין ע�זות ה�ר�ב�ה  ד�ק�ד'ש�ה ל�ע.מד נ�ג�ד�ם ו�נ�ג�ד כ�ל
י�ש מ�ע�צ�מו ומ�א.ח�ר�ים, אש�ר�יך� א�ם ת�ש�מ�ע ל�ד�ב�ר�י א�ל�ה, אז  ת�צ�ל�יח� ו�אז ת�ש�כ�יל ל�נ�צ�ח.  ה�מונ�ע�ים ש�

  
 ד�ב�ר�י אוה.בו ב�א9מ�ת ל�נ�צ�ח. 

  
 נ�ת�ן ה�נ�"ל. 

  
 מכתב סב  

 ב�רוך� ה�ש�ם יום ב' צ�ו תקצ"ב: 
  

י�ח�י�ה. מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י ב�ש�ע�ה זאת ש�א.נ�י מוכ�ן מ�י�ד ל�ה�ת�ע�ט�ף ב�ט�ל�ית ות�פ�ל�ין א.הוב�י ב�נ�י  ש�   
 ול�ה�ת�פ�ל�ל, ו�ג�ם  ב�ש�ע�ה זו נ�ז�ד�מ�ן ל�י עוב�ר ו�ש�ב, ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ש�ל�ח ר�פואה ש�ל�מ�ה ל�ב�ת�ך� ול�ב�נ�ך�
י�ח�יו, ול�מ�ע�ן ה�ש�ם  ל�ה�ז�ה�ר מ�ר�פואות ג�ש�מ�יות, ר�ק ל�ס�מך� ע�ל ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� כ�י ה�ן רופ�א�י א9ל�יל  ש�
 כ'ל�ם תהו ו�כו', רופ�א ח�נ�ם י�ר�פ�א  אות�ך� מ�ה�ר�ה ב�תוך� ש�אר חול�י י�ש�ר�א�ל אמ�ן כ�ן י�ה�י ר�צון, ומ�ח.מ�ת
י  ש�ה�ג�יע� ז�מ�ן ה�ת�פ�ל�ה א�י א�פ�ש�ר ל�ה�ר�ח�יב  ה�ד�בור כ�ל�ל, ו�ה' י�ת�ב�ר�ך� י�ת�ן ב�ל�ב�ך� וב�ל�ב כ�ל אנ�ש�
 ש�לומ�נו ש�ת�ש�מ�ע ו�ת�ב�ין ה�יט�ב כ�ל מ�ה ש�ד�ב�ר�נו ב�ש�ב�ת  ה�ע�ב�ר ו�ל�יל�ך� ב�ז�ה, ל�יד�ע ול�ה�א.מ�ין ת�מ�יד
 ש�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� שומ�ע� ת�פ�ל�ת�ך� ת�מ�יד, ו�שום ד�בור א�ינו נ�א9ב�ד, ר�ק  כ�ל ד�בור ו�ד�בור עוש�ה רש�ם
יע�נו  ב�כ�ל מ�ה ש�אנו  ג�דול, ו�ע�ל י�ד�י ז�ה י�כ�מ�רו ר�ח.מ�יו י�ת�ב�ר�ך�, ו�י�ת�ה�פ�ך� פ�נ�יו א�ל�ינו ו�יר�ח.מ�נו ו�יוש�

צ�ר�יכ�ים ל�ה�ו�ש�ע. 
  

י�ח�יו ומ�כ�ל ב�ית�ך�, ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�   ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�מ�צ�פ�ה ל�ש�מע� כ�ל טוב מ�א�ת�ך� ומ�יוצ�א�י ח.ל�צ�יך� ש�
י�ב�ר�ך� אות�ך�  ב�ש�לום: 

  
  נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב.  ו�י�פ�רס ב�אה.ב�ה ב�ש�לום י�ד�יד�י ה�מ'פ�ל�א מור�נו ה�ר�ב נ�ח�מ�ן נ�כ�ד א.דונ�נו מור�נו ו�ר�ב�נו
 ז�כ�רונו  ל�ב�ר�כ�ה, ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ש�פות ש�לום ב�ב�יתו: ל�כ�ל אנ�ש�י ש�לומ�נו ש�לום ר�ב ב�אה.ב�ה ר�ב�ה

ים טוב�ים אמ�ן.  ור�ח�ימ�ת�ן ע.ז�יז�א,  ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ח�ז�ק ל�ב�ב�כ�ם ב�תור�ה ו�ע.בוד�ה זו ת�פ�ל�ה ומ�ע.ש�
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב סג  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום ד' ש�מ�ינ�י תקצ"ב: 

  
  ש�לום ל�א.הוב�י  ב�נ�י ח.ב�יב�י מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק נ�רו י�א�יר. מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י, ו�ה�נ�ה מוס�ר כ�ת�ב ז�ה ב�א
 מ�מ�ר�ח�ק  ו�ה�ב�יא א�ג�ר�ת ו�יד�יע�ה ב�רור�ה מ�אח�יו ש�ל ר�ב�י מ�ר�ד�כ�י נ�רו י�א�יר כ�א.ש�ר ת�ר�או ב�ע�ינ�יכ�ם, ל�כו
 ח.זו מ�פ�ע.לות ה',  וכ�ב�ר מ�ס�ר�ת�י לו מ�כ�ת�ב�י ב�ל�י ח.ת�ימ�ה מ�ט�ע�ם ה�כ�מוס, ג�ם ס�פ�ר�ים, ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�
י�פוצו מ�ע�י�נות�יו  חוצ�ה ל�ה�יט�יב מ�טובו ל�כ�ל ה�עול�ם. ש�כ'ל�ם צ�ר�יכ�ין ל�ה�נות מ�תור�תו א.ש�ר  י�ז�כ�נ�י ש�
 כ�ל ה�עול�מות ב�פ�ר�ט ז�ה ה�עול�ם ת�לוי  בו ו�כו', ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ר�ח�ם ע�ל�ינו ו�ע�ל כ�ל י�ש�ר�א�ל ו�יק'י�ם
 ת�ת�ן א9מ�ת ל�י�ע.קב ש�י�ת�ג�ל�ה ה�א9מ�ת ב�עול�ם, כ�י לא  ד�ב�ר ר�יק הוא כ�ל ה�מ�ע.ש�ה א.ש�ר נ�ע.ש�ה ת�ח�ת
ים, ו�א�י א�פ�ש�ר  ל�ש�ע�ר ול�ב�א�ר א.פ�לו מ�ה ש�ב�ל�ב�י  ה�ש�מ�ש ע�ת�ה ב�דור ה�ז�ה ב�ע�נ�י�ן ס�פ�ר�יו ה�ק�דוש�
 ב�ז�ה מ�כ�ל ש�כ�ן ו�כ�ל ש�כ�ן מ�ה ש�נ�ע�ל�ם מ�מ�נ�י ג�ם כ�ן, כ�י מ�אד ע�מק ע�מק ה�ע�ס�ק  ה�ז�ה ו�כ�ל ע�נ�י�ן
ו�א.נ�ח�נו לא נ�ד�ע מ�ה נ�ע.ש�ה כ�י ע�ל�יך� ע�ינ�ינו,  ה�מ�ח.לק�ת ה�ז�ה א.ש�ר לא ה�י�ת�ה כ�מוהו מ�עול�ם, 
 ו�כ�ת�ב�ת�י זאת ל�מ�ע�ן ת�ב�ין מ�ז�ה כ�מ�ה את�ם צ�ר�יכ�ים ל�ה�ת�ח�ז�ק ול�ה�ת�עור�ר ב�כ�ל יום מ�ח�ד�ש, אח.ר�י
 א.ש�ר ז�כ�ינו  ל�יד�ע מ�ע�ט מ�א.מ�ת�ת ה�א9מ�ת ו�כו', ב�רוך� א9לק�ינו א.ש�ר ע.ז�ר�נו ע�ד כה ל�ה�א�יר ע�ינ�ינו ב�אור
 ה�אורות כ�ז�ה, ו�א�ם  לא ה�ג�ד�ל�ת� ה�ש�מ�ח�ה ב�פור�ים ה�ע�ב�ר כ�א.ש�ר כ�ת�ב�ת�, אף ע�ל פ�י כ�ן ת�ש�מ�ח
 נ�פ�ש�ך� מ�ע�ת�ה ב�כ�ל יום ב�פ�ר�ט  ב�י�מ�ים ה�ל�לו י�מ�י א.ד�ר ו�נ�יס�ן ש�ה�ם י�שוע�ת י�ש�ר�א�ל ו�עוס�ק�ים ב�מ�צ�וות
 ה�ר�ב�ה ל�ה�כ�ין ע�ל פ�ס�ח ה�ק�דוש, ח.ז�ק  ו�ח�ז�ק ל�ע.שות כ�ל ה�ה.כ�נות ל�פ�ס�ח ב�ש�מ�ח�ה ר�ב�ה ו�ע.צומ�ה
 א.ש�ר ז�כ�ינו ל�ה�כ�ין ע�צ�מ�נו ל�א9כל מ�צ�ה ב�פ�ס�ח  ל�ע.שות ר�צונו י�ת�ב�ר�ך�. כ�י הוא ח�י�ינו ו�כו', ות�ז�ר�ז
 ע�צ�מ�ך� ל�ש�לח� ל�י צ�ר�כ�י ה�ט�ל�ית ב�ז�ר�יזות כ�י ה�ז�מ�ן ק�צ�ר ע�ד  ה�פ�ס�ח: ד�ב�ר�י אב�יך� ה�מ�צ�פ�ה ל�ש�מע� כ�ל



טוב מ�א�ת�כ�ם ומ�ע�ת�יר ב�ע�ד�כ�ם. 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב סד  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום א' ראש חEד�ש נ�יס�ן תקצ"ב פ�ר�ש�ת מ�צר�ע. 

  
 א.הוב�י ב�נ�י. 

  
  מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י  ב�ע�ת ת�פ�ל�ת ש�ח.ר�ית, ו�ה�י�ה ל�י ל�נ�ח�ת ג�דול, כ�י ה�י�ה ל�י צ�ע�ר ק�צ�ת ע�ל ש�לא
 ר�א�ית�י מ�כ�ת�ב�ך�  ז�ה כ�מ�ה י�מ�ים, ו�כ�ל צ�ר�כ�י ה�ט�ל�ית ק�ב�ל�ת�י ע�ל נ�כון, ות�ה�ל�ה ל�א�ל ת�כ�ף ת�ק�נ�ת�י א�ת
 ה�ט�ל�ית ו�ה�ט�ל�ת�י בו צ�יצ�ית  ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ו�ח�ד�ש�ת�י אותו ב�ש�ב�ת פ�ר�ש�ת פ�ר�ה ה�ע�ב�ר ו�ה�י�ה
 ל�י ל�נ�ח�ת ג�דול ת�ה�ל�ה ל�א�ל, ה.ט�יבות�  א.ש�ר ע�ש�ית� א.ש�ר ז�כ�ית� ע�ל י�ד�י ת�שוק�ת�ך� ה�טוב�ה ש�י�ה�י�ה ל�ך�
 ח�ל�ק ג�דול ב�ה�ט�ל�ית ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם, וז�כות כ�נ�פ�י  ה�ט�ל�ית י�ג�נו ע�ל�יך� כ�נ�ש�ר י�ע�יר ק�נו ו�כו' ל�ה�צ�יל�ך�
 מ�מ�ח.ש�בות ז�רות י�ת�רות, ר�ק ל�ה�ר�ג�יל ע�צ�מ�ך� ב�כ�ל ע�ת ל�ה�ס�יח�  ד�ע�ת�ך� ל�ג�מ�ר�י מ�מ�ח.ש�בות ש�א�ינ�ם
 נ�צ�ר�כ�ים ב�אותו ה�ש�ע�ה, ו�לא ת�ת�ח�יל ל�ח.שב ב�ה�ם כ�ל�ל, ו�ז�ה ע�צ�ה טוב�ה  מ�אד, ו�ל�ה�יות כ�שוכ�ח�
ו�ל�ע.סEק  ב�מ�ה יוד�ע� מ�א�לו ה�ר�ע�יונ�ים כ�ל�ל,  ו�ל�ע.שות ע�צ�מו כ�א�ינו  יות�ר מ�ש�כ�ח�ה  ו�ג�ם   ל�ג�מ�ר�י, 
י�כ�ים ב�ע�נ�י�ן  ש�עוס�ק ב�תור�ה או ת�פ�ל�ה או מ�ש�א ומ�ת�ן ו�כ�יוצ�א, ו�א.פ�לו מ�ח.ש�בות טובות א�ם א�ינ�ם ש�
 ז�ה  צ�ר�יכ�ים ל�ס�ל�ק ג�ם כ�ן כ�א�לו א�ינו יוד�ע� ע�ת�ה מ�ה�ם כ�ל�ל, כ�גון ב�ש�ע�ת ה�ת�פ�ל�ה א�ין צ�ר�יכ�ין
 ל�ח.שב שום ד�ב�ר,  וב�א9מ�ת אז ד�י�ק�א מ�ת�ג�ב�ר�ים כ�ל מ�ינ�י ב�ל�בול�ים ו�ע�ר�בוב ה�ד�ע�ת ב�יות�ר, אך�
 צ�ר�יכ�ים ל�ה�ת�ג�ב�ר אז ה�ר�ב�ה מ�אד  ב�ע�צ�ה ה�זאת ל�ב�ל�י ל�ה�ת�ח�יל ל�ח.שב שום מ�ח�ש�בות חוץ כ�ל�ל,
 ו�אף ע�ל פ�י ש�מ�ח.מ�ת ה�ה�ר�ג�ל ב�כ�ל פ�ע�ם יוצ�את  ה�מ�ח.ש�ב�ה ל�חוץ, צ�ר�יכ�ים ל�ת�פ�ס�ה ב�כ�ל פ�ע�ם
י�ה�י�ה כ�ן מ�אה פ�ע�מ�ים ו�א.פ�לו  א�ם  ול�ה�כ�נ�יס�ה ל�פ�נ�ים ל�ח.שב מ�ה ש�הוא מ�ד�ב�ר אז,   ב�אפ�ס�ר 

ב�ת�פ�ל�ה אח�ת. 
  

  וב�ע�נ�י�ן כ�ל  מ�ה ש�כ�ת�ב�ת� ל�י כ�ב�ר ש�מ�ע�ת�י מ�מ�ך� ד�ב�ר�ים כ�א�ל�ה פ�ע�מ�ים ה�ר�ב�ה, וכ�ב�ר י�ד�ע�ת� ש�א�ין
 ל�ך� ב�מ�ה  ל�ה�ח.יות ע�צ�מ�ך� כ�י א�ם ב�ע�נ�י�נ�ים ש�את�ה כות�ב ב�מ�כ�ת�ב�ך�, ו�כ�ן עוב�ר ע�ל כ�ל אד�ם אף ע�ל
ו�ין לא  ר�א�י ז�ה כ�ר�א�י ז�ה, א.ב�ל אף ע�ל פ�י כ�ן ע�ל כ�ל א�ח�ד עוב�ר מ�ה ש�עוב�ר ב�ל�י  פ�י ש�א�ין ה�כל ש�
 ש�עור, וב�ו�ד�אי א�ין שום ח�יות ו�א�ין  שום מ�נוס מ�ה�ם כ�י א�ם ל�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ול�ה�תור�ה, וב�פ�ר�ט ע�ל
 ד�ר�ך� ה�ק�דוש ו�ה�ח�ד�ש ו�ה�נ�פ�ל�א ו�ה�נור�א ש�הוא  ע�נ�י�ן ה�ש�יח�ה ב�ינו ל�ב�ין קונו ש�א�ין ל�מ�ע�ל�ה מ�ז�ה,
 טוב ל�הודות ל�ה' ע�ל מ�ע�ט ד�מ�ע�ט ש�כ�ב�ר ז�כ�ית� ל�ק�ב�ל מ�מ�נו  ול�ק�י�ם מ�ע�ט ב�ע�נ�י�ן ז�ה, מ�י י�ת�ן ו�ה�י�ה
יחות יות�ר ו�יות�ר,  ל�ב�ב�ך� ז�ה ל�י�ר�אה א�ת ה' כ�ל ה�י�מ�ים ב�תוס�פ�ת ק�ד'ש�ה ו�ט�ה>ר�ה וב�ר�בוי  ת�פ�לות ו�ש�
 ו�ג�ם ל�ה�ז�ה�ר מ�אד מ�אד ל�ח�ז�ק א�ת ע�צ�מו ב�כ�ל יום ב�ש�מ�ח�ה ו�ח�ד�ו�ה ע�ל כ�ל נ�ק'ד�ה  ונ�ק'ד�ה טוב�ה

ש�ז�כ�ינו ו�כו'. 
  

ו�ה�נ�ה ב�ע�ת�ים  ה�ל�לו א.נ�י עוס�ק ב�ע�נ�י�ן כ�ו�נ�ת א9לול, ש�ה�ם ת�קון ה�ב�ר�ית, ש�הוא סודות ע.צומ�ים   
ין וב�ע�נ�י�ן ה�א.ב�דות ש�מ�ח�פ�ש� וב�ע�נ�י�ן ה�פ�רות  ו�כו',  ו�א�ם לא תאב�ה ה�א�ש�ה   ש�ג�ל�ה ש�ם ב�ע�נ�י�ן  
 ה�מ�ל�אכ�ים ש�תוק�ע�ין ת�ק�יע�ה, ת�רוע�ה  ת�ק�יע�ה ו�כו' ו�כו', אש�ר�י ה�אז�נ�י�ם ש�ש�מ�עו מ�ז�ה, כ�י לא נ�ש�מ�ע
 כ�זאת מ�עול�ם ו�כו', ו�ה�ע�ק�ר ה�יוצ�א מ�ש�ם ש�צ�ר�יך�  כ�ל אד�ם ל�ב�ק�ש ול�ח�פ�ש ה�ר�ב�ה ה�ר�ב�ה מ�אד מ�אד
 אח�ר א.ב�דות�יו, ו�ע�ק�ר ה�ב�ק�ש�ה ו�ה�ח�פוש הוא ע�ל י�ד�י ד�ר�כ�י  תור�ה ש�ג�ל�ה ע�ל פ�סוק ק�ר�א א�ת
 י�הוש'ע� ב�ס�ימ�ן ו' כ�מ�באר ש�ם ב�מ�קומו, כ�י ה�תור�ה ה�נ�"ל הוא סוד כ�ו�נ�ת  א9לול ו�כו'. ו�ע�ק�ר ה�כ�ו�נות
 ה�ם ב�ח�ינ�ת א�ם א�ס�ק ש�מ�י�ם ש�ם את�ה ו�אצ�יע�ה ש�אול ה�נ�ך�, ש�הוא ב�ח�ינ�ת ב�ק�י  ב�ר�צוא ב�ק�י ב�שוב
זוכ�ה ל�ק�י�ם א�ם א�ס�ק ו�כו' ו�אצ�יע�ה ש�אול ה�נ�ך�, הוא מ�מ�ש�יך�  ע�ל  ב�ק�י ב�ע�י�ל ב�ק�י ב�נ�פ�יק, כ�י מ�י ש�
 ע�צ�מו ב�ח�ינ�ת סוד כ�ו�נ�ת א9לול, ו�י�כול ל�ח�פ�ש ול�ב�ק�ש אח�ר א.ב�דות�יו, כ�י צ�ר�יכ�ין ל�ח�פ�ש ול�ב�ק�ש
 ה�ר�ב�ה,  וב�ו�ד�אי ב�תוך� אותו ה�ז�מ�ן עוב�ר ע�ל ה�אד�ם מ�ה ש�עוב�ר ב�פ�ר�ט ש�א.ב�ד�תו ע�ל פ�י רב ה�ם
 ב�מ�קום מ�ד�ב�ר ש�מ�מ�ה  ב�מ�קום תהו ו�בהו, ש�מ�ח.מ�ת ז�ה ה�אד�ם תוע�ה כ�ש�ה אוב�ד, ו�ע�ל ז�ה נ�א9מ�ר
ימון ד�ר�ך� ו�כו' ו�כ�ל ה�מ�ז�מור, ו�ע�ת�ה ה�ב�ן ב�ע�צ�מ�ך� כ�מ�ה ו�כ�מ�ה  (ת�ה�ל�ים ק"ז) ת�עו ב�מ�ד�ב�ר  ב�יש�
 צ�ר�יכ�ים ל�ח�ז�ק א�ת ע�צ�מו כ�ש�צ�ר�יכ�ין ל�ע.בר  ב�מ�קומות כ�א�לו ל�ב�ק�ש אח�ר א.ב�דות ש�נ�א9ב�דו מ�כ�מ�ה
 ש�נ�ים, ו�ג�ם צ�ר�יכ�ין ל�ב�ק�ש ו�ל�מ�צא א.ב�דות מ�ג�ל�גול�ים  ה�קוד�מ�ים ש�ע�ב�ר�ה נ�ש�מ�תו ב�ה�ם, ו�ק�ש�ה
 ל�ה�מ�ל�ט ש�ב�תוך� ה�ח�פוש לא יאב�ד עוד יות�ר, ו�כ�מ�ר'מ�ז ש�ם ש�א.פ�לו  ה�צ�ד�יק�ים ה�חופ�ר�ים אח�ר



ים, ו�ע�ל  י�ד�י ז�ה מ�ת�אר�ך�  ה�א.ב�דות ל�פ�ע�מ�ים ה�ם ע�צ�מ�ם אוב�ד�ים עוד, ע�י�ן ש�ם, מ�כ�ל ש�כ�ן ש�אר א.נ�ש�
 ה�ג�לות כ�ל כ�ך� ב�כ�ל�ל�יות, ו�כ�ן ג�לות ה�נ�פ�ש ב�פ�ר�ט�יות ש�ל כ�ל א�ח�ד ו�א�ח�ד מ�ת�אר�ך� כ�ל כ�ך� ה�כל

מ�ח.מ�ת ז�ה, ה�מ�קום י�ר�ח�ם. 
  

  ע�ל כ�ן  כ�ל מ�י ש�רוצ�ה ל�חוס ע�ל נ�פ�שו, כ�מ�ה ו�כ�מ�ה ה�ת�ח�ז�קות הוא צ�ר�יך� ל�ב�ל�י ל�י�א�ש ע�צ�מו מ�ן
י�ה�י�ה, א.פ�לו א�ם נ�ד�מ�ה לו ש�אוב�ד ח�ס ו�ש�לום ב�כ�ל פ�ע�ם  ה�ב�ק�ש�ה  ו�ה�ח�פוש ל�עול�ם, י�ה�י�ה א�יך� ש�
יות�ר, ו�אף ע�ל פ�י ש�א�ינו מוצ�א כ�ל�ל, צ�ר�יך�  יות�ר אף ע�ל פ�י כ�ן הוא  י�ע.ש�ה א�ת ש�לו ו�יח�פ�ש 
 ל�ה�א.מ�ין ש�ב�ו�ד�אי מוצ�א ה�ר�ב�ה ע�ל י�ד�י  ה�ב�ק�ש�ה ו�ה�ח�פוש ל�ב�ד, כ�י ה�י�ג�יע�ה א�ינו נ�א9ב�ד�ת כ�ל�ל כ�י
 ל�ית ר�עות�א ט�ב�א ד�א�ת�אב�יד, ו�ז�הו י�ג�ע�ת�י ו�לא  מ�צ�את�י אל ת�א.מ�ין, י�ג�ע�ת�י ומ�צ�את�י ת�א.מ�ין, ו�ק�ש�ה
 מ�ה הוא ל�שון ת�א.מ�ין ה.לא י�כול�ין ל�ר�אות א�ם מ�צ�א א�ם  ל�או, אך� ב�א9מ�ת י�כול ל�ה�יות ש�י�ג�ע ה�ר�ב�ה
 ו�נ�ד�מ�ה לו ש�ע.ד�י�ן לא מ�צ�א כ�ל�ל ומ�ח.מ�ת ז�ה הוא אומ�ר י�ג�ע�ת�י ו�לא  מ�צ�את�י, אף ע�ל פ�י כ�ן אל
 ת�א.מ�ין לו, ר�ק י�ג�ע�ת�י ומ�צ�את�י ת�א.מ�ין, אף ע�ל פ�י ש�א�ין ב�י�דו מ�אומ�ה מ�ה ש�מ�צ�א  אף ע�ל פ�י כ�ן
 ת�א.מ�ין ב�א9מונ�ה ש�ל�מ�ה ש�ב�ו�ד�אי מ�צ�א ה�ר�ב�ה, כ�י י�ש ה�ר�ב�ה ש�א�ין מ�ר�א�ין לו מ�ה ש�מ�צ�א ע�ד  ה�סוף,
 ו�ג�ם א.פ�לו א�ם לא מ�צ�א כ�ל�ל ע.ד�י�ן, אף ע�ל פ�י כ�ן מ�צ�א ה�ר�ב�ה ע�ל י�ד�י ה�ח�פוש ו�ה�י�ג�יע�ה ל�ב�ד, כ�י
 ה�י�ג�יע�ה ו�ה�ח�פוש ל�ב�ד א�ינו נ�א9ב�ד ב�שום אפ�ן, ו�ע�ל כ�ן י�ג�ע�ת�י ומ�צ�את�י ת�א.מ�ין, ת�א.מ�ין ד�י�ק�א כ�נ�"ל
 ו�ה�ב�ן ה�יט�ב,  כ�י לא ד�ב�ר ר�יק הוא. ו�ע�ל פ�י ד�ר�ך� ז�ה ש�אנו קור�א�ין א�ת כ�ל ה�י�ג�יעות ו�ה�ע.בודות
יחות ל�פ�נ�יו י�ת�ב�ר�ך� ה�כל אנו קור�א�ין ע�ת�ה ב�ש�ם ב�ק�ש�ה ו�ח�פוש, ו�כ�ן  ב�תור�ה ות�פ�ל�ה, ב�פ�ר�ט  ב�ש�
ין ע�ל י�ד�י  ר�צון ות�שוק�ה ו�ג�ע�גוע�ים ו�כו', ע�ל י�ד�י ז�ה את�ם י�כול�ים ין ומ�ח�פ�ש�  ע�ל פ�י רב מ�ב�ק�ש�
 ל�ה�ת�ח�ז�ק ה�ר�ב�ה ב�כ�ל ע�ת א�יך� ש�הוא, כ�י את�ם מ�ח'י�ב�ים  אף ע�ל פ�י כ�ן ל�ב�ק�ש ול�ח�פ�ש יות�ר כ�מו
 ה�מ�ח�פ�ש אח�ר א.ב�דות ב�ג�ש�מ�יות ש�ב�ו�ד�אי א�ינו מוצ�א ב�פ�ע�ם א�ח�ד,  ב�פ�ר�ט א.ב�דות כ�א�לו, ש�צ�ר�יכ�ין
ול�ח�פ�ש�ם, ב�פ�ר�ט ש�אנו מ�א.מ�ינ�ים ב�א9מ�ת ש�א�ין  ה�י�ג�יע�ה ל�ר�יק ח�ס י�מ�יו ל�ב�ק�ש�ם   ל�ב�לות כ�ל 
 ו�ש�לום, כ�י מ�ה ש�מ�ר�ו�יח�ין ע�ל י�ד�י ה�י�ג�יע�ה ו�ה�ח�פוש ל�ב�ד א.פ�לו כ�ל ז�מ�ן ש�א�ין מוצ�א�ין הוא  ר�ו�ח ב�ל�י
 ש�עור, יות�ר מ�כ�ל הון ד�ע�ל�מ�א ע�י�ן לא ר�א.ת�ה ו�כו', מ�כ�ל ש�כ�ן ש�אנו ב�טוח�ים ש�ב�ו�ד�אי נ�ז�כ�ה ל�מ�צא
 ה�כל, סוף כ�ל סוף א�ם נ�ז�כ�ה ל�ה�ת�ח�ז�ק ול�ב�ק�ש ול�ח�פ�ש ת�מ�יד ו�כ�נ�"ל. וב�ע�נ�י�ן ה�נ�"ל כ�לול�ים כ�ל
 ה�כ�ו�נות ש�ל  פ�ס�ח ופ�ר�ש�ת ה�חEד�ש. ו�ע�ת�ה שוש ת�ש�יש ב�ה' ש�ז�כ�ינו ל�ש�מע� ד�ב�ר�ים נור�א�ים כ�א�ל�ה,
 ו�י�ת�ר מ�ז�ה א�י א�פ�ש�ר  ל�ה�א.ר�יך� כ�מ�ה אנו צ�ר�יכ�ים ל�ש�מח� כ�ש�ז�כ�ינו ש�מ�ח�י�ין אות�נו ב�ש�ב�ע�ה מ�ש�יב�י
יג, ע�ד ש�ת�ח.טף ג�ם ה�י�גון ו�א.נ�ח�ה ל�תוך� ה�ש�מ�ח�ה ב�ע�ל כ�ר�ח�ם, כ�י  ט�ע�ם כ�א�ל�ה, ו�ש�שון ו�ש�מ�ח�ה  ת�ש�
יוכ�לו ל�ה�ח.ל�יש ד�ע�ת�ך�  ב�א�יז�ה ע�צ�בות, ח�ס ו�ש�לום, תאמ�ר: אד�ר�ב�ה, ז�הו ש�מ�ח�ת�י,  ב�כ�ל מ�ה ש�
 ש�א�יש כ�מונ�י אף ע�ל פ�י כ�ן א.נ�י יוד�ע� מ�נ�פ�ל�אות  כ�א�ל�ה מ�נ�ע�ימות ב�ימ�ינו נ�צ�ח כ�א�ל�ה, ו�א�ם א.נ�י ג�רוע�
 עוד יות�ר ו�יות�ר, אד�ר�ב�א ר�אוי ל�י ל�ש�מח� עוד יות�ר ו�יות�ר,  ש�אף ע�ל פ�י כ�ן ז�כ�נו ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�
 ל�ה�ש�ע�ן ע�ל צ�ד�יק ק�דוש כ�ז�ה, א.ש�ר ג�ל�ה נור�אות כ�א�ל�ה. ו�ה.לא א�י א�פ�ש�ר  ל�ה�כ�ח�יש ש�אף ע�ל פ�י
 כ�ן א.נ�י יוד�ע� ה�מ�ע.ש�ה ש�ל ר�ב�י א9ל�יע�ז�ר ו�ר�ב�י י�הוש'ע�. ו�ג�ם א.נ�י יוד�ע� ה�תור�ה ש�ל ה�נ�גון  מ�ע"ב
 [ש�ב�ע�ים וש�נ�י�ם] נ�ימ�ין ו�ג�ם ה�מ�ע.ש�ה ש�ל ה�ש�ב�ע�ה ב�עט�ל�יר�ש ו�כו' ו�כו', מ�ה נ�ד�ב�ר מ�ה נ�ש�יב ל�ה' כ�ל
 ת�ג�מולוה�י ע�ל�ינו, ומ�ח.מ�ת ה�ט�ר�ד�א ג�ם א.נ�י צ�ר�יך� ל�נ�סEע� ע�ל ה�ח.ת'נ�ה א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם ב�ש�בוע� ה�זאת
 א�י א�פ�ש�ר  ל�ה�א.ר�יך� יות�ר, ו�י�ע9ר�ב ל�כ�ם ש�מ�ח�ת ה�ח�ג ה�ק�דוש ו�ת�ז�כו ל�ה�ז�ה�ר מ�מ�ש�הו ח�מ�ץ ב�ג�ש�מ�יות
 ו�רוח�נ�יות, ול�ה�ר�ג�יש  ש�מ�ח�ת וד�ב�קות ה�ה�ל�ל ה�ק�דוש ש�ל פ�ס�ח, ו�נ�ש�ג�בות נ�ע�ימ�ת ק�ד'ש�ת ה�ס�ד�ר

ש�ל פ�ס�ח נ�ג�יל�ה ו�נ�ש�מ�ח�ה  ב�ישוע�תו: 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב סה  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום ה' מ�צר�ע תקצ"ב: 

  
  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י, ב�ש�ע�ה זאת ב�את�י מ�נ�עמ�רוב מ�ש�מ�ח�ת ה�נ�שוא�ין ת�ה�ל�ה ל�א�ל, וב�רוך� ה�ש�ם
 ה�כל ע�ל נ�כון  מ�ע�ם ה', ו�ימ�ין ה' רומ�מ�ה ל�עול�ם כ�א.ש�ר א.ס�פ�ר ל�ך� א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם ב�בוא.ך� ל�פה.
 א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם, ו�א�ין כ�ע�ת  פ�נ�אי ל�ה�א.ר�יך� כ�ל�ל, אך� מ�ח.מ�ת ש�נ�ס�ע�ת�י ל�פה ע�ם מוס�ר כ�ת�ב ז�ה
 ב�ע�ל ה�ע.ג�ל�ה מ�ק�ה�ל�ת�כ�ם, אמ�ר�ת�י לא  א�מ�נ�ע ל�ד�רש ב�ש�לומ�ך� ה�טוב. כ�י י�ד�ע�ת�י עצ�ם ת�שוק�ת�ך�
 ל�ר�אות מ�כ�ת�ב�י ת�מ�יד, ו�שוש ת�ש�יש ו�ת�ג�ל ב�ש�מ�ח�ת  ה�ח�ג ה�ק�דוש ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה, ו�ת�ר�א�ה
 ל�ז�ר�ז ע�צ�מ�ך� ל�ש�לח� ה�י�י�ן ו�כו' ב�ז�ר�יזות ע�ל י�ד�י מ'ק�ד�ם, ו�ת�כ�תב ל�י  ת�שוב�ה ב�רור�ה ע�ל כ�ל מ�ה
י�ג�יע� ל�י א�ג�ר�ת מ�ר�ב�י נ�ח�מ�ן נ�כ�ד א.דונ�נו  מור�נו ו�ר�ב�נו ז�כ�רונו  ש�כ�ת�ב�ת�י ל�ך�, ו�א�ם א�פ�ש�ר ש�ת�ש�ת�ד�ל ש�



 ל�ב�ר�כ�ה מ�ה טוב, י�ת�ר מ�ז�ה ח�י�ים ו�ש�לום ו�ש�שון ו�ש�מ�ח�ה, כ�י ב�ק�רוב נ�ז�כ�ה ל�א9כל מ�זונ�א  ד�נ�ש�מ�ת�א
 מ�זון ש�ה�מ�ל�אכ�ים נ�זונ�ין מ�מ�נו, ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ה�י�ה ב�ע�ז�ר�נו ל�ב�ע�ר ה�ח�מ�ץ כ�ר�אוי, ו�ל�ז�כות ל�צ�את

מ�ח�מ�ץ ל�מ�צ�ה מ�מ�ו�ת ל�ח�י�ים מ�ע�צ�בות ל�ש�מ�ח�ה ו�כו'. 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב סו  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום ה' אח.ר�י תקצ"ב: 

  
 ש�לום ל�א.הוב�י ב�נ�י ח.ב�יב�י מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק נ�רו י�א�יר. 

  
  מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י  ע�ם ה�י�י�ן ג�פ�ן, י�ש�ל�ם ה' פ�ע�ל�ך� ות�ה�י מ�ש�כ'ר�ת�ך� ש�ל�מ�ה מ�א�ת ה', ו�ת�ז�כ�ה ל�ש�מח�
 ב�ש�מ�ח�ת  ה�ח�ג ול�ה�ז�ה�ר מ�מ�ש�הו ח�מ�ץ ב�ג�ש�מ�יות ו�רוח�נ�יות. ומ�ח.מ�ת ה�ט�ר�ד�א א�י א�פ�ש�ר ל�ה�א.ר�יך�
 יות�ר ו�עוד ח�זון  ל�ה�ר�ח�יב ה�ד�בור א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם. ו�ש�לום ו�ח�י�ים ו�ש�מ�ח�ה, ו�ת�ז�כר ה�ד�ב�ר�ים ש�כ�ת�ב�ת�י

כ�ב�ר ו�י�ע9ר�ב ל�ך� ל�ע�ד. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך� ה�מ�צ�פ�ה ל�ישוע�ה. 
  

י ש�לומ�נו ב�אה.ב�ה, ו�ש�לום ל�ה�אב�ר�ך� מור�נו ה�ר�ב י�ע.קב, מ�כ�ת�בו   נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב.  ו�ש�לום ל�כ�ל אנ�ש�
 ק�ב�ל�ת�י. אף  ע�ל פ�י ש�כות�ב מ�ר�ירות ל�בו, ע�ם כ�ל ז�ה נ�ה9נ�ית�י מ�מ�כ�ת�בו א.ש�ר ת�ה�ל�ה ל�א�ל כ�ב�ר
 נ�כ�נ�ס ב�ל�בו כ�מ�ה ד�בור�ים  מ�ס�פ�ר�י א.דונ�נו מור�נו ו�ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה א.ש�ר ב�ש�ב�יל ז�ה ל�ב�ד כ�ד�אי
ים י�פ�ע.לו ד�ב�ר�יו ה�ק�דוש�  ל�ס�בל ש�ב�יר�ת מ�נ�יעות א.ל�פ�ים  מ�ש�ה�י�ה, ק�ו�ית�י ל�ה' ש�סוף כ�ל סוף 
 א�צ�ל�כ�ם, מ�ה ש�ה�ם צ�ר�יכ�ים ל�פ�על, ר�ק ח�ז�קו  ו�א�מ�צו מ�אד מ�אד ב�כ�ל יום מ�ח�ד�ש ו�אל י�ב�ה.לו א�ת�כ�ם
 ר�ע�יונ�יכ�ם ו�כו' כ�י ב�רב ח.לומות ו�ה.ב�ל�ים וד�ב�ר�ים ה�ר�ב�ה  כ�י א�ת ה�א9לEק�ים י�ר�א (קה�ל�ת ה), ע�י�ן
"י ש�ם, ד�ה�י�נו ש�כ�ל ה�מ�ח.ש�בות ר�עות ו�ר�ע�יונ�ים ר�ע�ים  ה�מ�ב�ה�יל�ים א�ת ה�אד�ם ע�ל כ'ל�ם  ב�פ�רוש ר�ש�
 צ�ר�יכ�ים ל�ז�כר בו י�ת�ב�ר�ך� ול�ה�ת�י�ר�א מ�מ�נו י�ת�ב�ר�ך�, כ�י סוף כ�ל סוף מ�ה י�ה�י�ה  מ�מ�נו, וב�ו�ד�אי כ�ל מ�ה
י�ח.טף מ�ז�ה ה�עול�ם א�יז�ה טוב י�ה�י�ה לו ל�ש�ל�ל ג�דול ב�סוף כ�י י�בוא ע�תו, ב�פ�ר�ט  ש�ת�ה�ל�ה ל�א�ל  ש�
 י�ש ל�נו כ�ת�פ�י�ם ר�ח�ב�ים ע�ל מ�י ל�ס�מך�, י�ש ו�י�ש ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, ר�ק ל�א9חEז ע�צ�מו ב�ש�ת�י  י�ד�י�ם

וב�כ�ל כחו ב�נ�ק'ד�ת ה�א9מ�ת, ו�ד�י ב�ז�ה כ�ע�ת. 
  

יגו ו�ל�ה.פך� כ�ל ה�י�גון ו�א.נ�ח�ה ל�ש�מ�ח�ה, א.ש�ר ז�כ�ינו ב�דורות ה�א�ל�ה ל�ה�ת�ג�לות   ו�ש�שון ו�ש�מ�ח�ה  י�ש�
 נור�אות כ�א�ל�ה,  ש�ה�צ�ד�יק ה�א9מ�ת י�כול ל�כ�פ�ר ע.וונות ע�ל י�ד�י ש�ת�י�ת י�י�ן, כ�מו ש�כ�תוב (ב�מ�ד�ב�ר י"ד)
 ו�יאמ�ר ה' ס�ל�ח�ת�י כ�ד�ב�ר�יך�  ו�כו', וב�ו�ד�אי מ�צ�ו�ת ש�ת�י�ת י�י�ן ש�ל אר�ב�ע כוסות ב�פ�ס�ח נוג�ע� ל�ע�נ�י�ן ז�ה,
 י�מ�ל�א פ�י ת�ה�ל�ת ה' א.ש�ר ז�כ�ית�י ל�ש�מע�  זאת ול�ה�ד�פ�יסו ע�ד ש�ח�ז�ר ה�אור א�צ�ל�י ל�ח.זר ול�ק�ב�ל
י�ז�כ�ירונ�י נ�פ�ל�אות ה' ב�כ�ל פ�ע�ם א.ש�ר  ש�מ�ע�ה אז�נ�י ו�ת�ב�ן ל�ה כ�י לא ד�ב�ר ר�יק הוא כ�ל  מ�ת�ל�מ�יד�י, ש�
ים, אש�ר�י ה�ש�ם ל�בו  ד�בור ו�ד�בור ש�ז�כ�ינו ל�ש�מע� מ�מ�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ה�נ�א9מ�ר�ים  ב�ס�פ�ר�יו ה�ק�דוש�
ימו ל�ב�ב�כ�ם ה�יט�ב ל�ד�ב�ר�יו ה�ק�דוש�ים ה�נ�פ�ל�א�ים ו�ה�נור�א�ים  א.ש�ר לא נ�ש�מ�ע כ�זאת ו�כו'.  ע.ל�יה�ם, ש�

  
 ד�ב�ר�י אוה�ב�כ�ם ב�א9מ�ת ל�נ�צ�ח: 

  
 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 

  
 מכתב סז  

 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום ו' ע�ר�ב ש�ב�יע�י ש�ל פ�ס�ח תקצ"ב: 
  

  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י, אה.ב�ת�ך� א�ל�צ�נ�י ל�כ�תב ע�ת�ה ב�חEל ה�מוע�ד ב�ע�ר�ב ש�ב�ת וש�ב�יע�י ש�ל פ�ס�ח ו�ג�ם
וב�ק�ש�ת�י מ�מ�ך� ב�נ�י ח.ב�יב�י ש�ת�ש�מ�ח  א�ין ל�י פ�נ�אי  כ�ל�ל מ�ח.מ�ת כ�בוד אור�ח�ים וש�אר ע�נ�י�נ�ים, 
 ב�ש�מ�ח�ת ה�ח�ג ה�ק�דוש א.ש�ר  ז�כ�ינו ש�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ע�ש�ה ל�נו נ�ס�ים כ�א�ל�ה ש�הוצ�יאנו מ�מ�צ�ר�י�ם
 ו�ק�ר�ע ל�נו א�ת ה�י�ם ה�כל ב�ש�ב�יל�נו, כ�ד�י ש�ג�ם  א.נ�ח�נו ב�דור ה�ז�ה ש�הוא א.נ�י ו�את�ה ו�כ�ל ה�א.נ�ש�ים
ין ופה ב�ר�ס�ל�ב ו�ש�ב�כ�ל ע�ר�י י�ש�ר�א�ל  ב�מוש�בות�יה�ם ש�כ'ל�נו א�ל�ה א.נ�ח�נו פה ה�יום ח�י�ים,  ש�ב�טול�ט�ש�



 כ'ל�נו ה�ם ב�נ�י ה�דור ה�ז�ה, ו�ע�ל�ינו נ�פ�ל חוב�ת ה�יום ה�ז�ה  ל�ש�מח� ב�ש�מ�ח�ת ק�ר�יע�ת י�ם סוף, א.ש�ר אז
 נ�ת�ג�ל�ה א9להותו ו�אד�נותו ומ�מ�ש�ל�תו ש�ל ה�א�ין סוף ב�ע�ל ה�ר�צון  י�ת�ב�ר�ך� ב�ה�ת�ג�לות נ�פ�ל�א ו�נור�א
א.ש�ר לא ה�י�ה כ�מוהו ע�ד א.ש�ר ר�א.ת�ה ש�פ�ח�ה ע�ל ה�י�ם ו�כו' ו�עול�ל�ים ו�יונ�ק�ים  אמ�רו ז�ה א�ל�י ו�אנ�ו�הו. 

  
ש�מ�ח ב�נ�י  ב�ש�מ�ח�ה זאת, א.ש�ר ז�כ�ית� ל�ה�א.מ�ין ב�ז�ה ע�ל כ�ל פ�נ�ים ו�ל�ה�יות ב�כ�ל�ל י�ש�ר�א�ל ע�ם   
 ה�נ�ב�ח�ר א.ש�ר  ב�ש�ב�יל�נו ע�ש�ה א�ת כ�ל ה�נ�ס�ים ה�א�ל�ה, וב�א�ם לא ה�י�ה מ�ס�ת�כ�ל ע�ל ה�טוב ש�ב�נו לא
יום, כ�מו  ה�י�ה עוש�ה ל�נו נ�ס�ים  כ�א�ל�ה, כ�ל�ל ה�ד�ב�ר ח.ז�ק ו�א9מ�ץ ל�ה�יות אך� ש�מ�ח� ת�מ�יד ב�כ�ל 
יו, וכ�ת�יב (ש�ם יד) י�ג�ל י�ע.קב י�ש�מ�ח י�ש�ר�א�ל, וב�פ�ר�ט  ש�כ�תוב (ת�ה�ל�ים קמ"ט) י�ש�מ�ח י�ש�ר�א�ל  ב�עוש�
יטות א.ש�ר ב�ח�ר  ב�יום טוב קד�ש יום ק�ר�יע�ת י�ם סוף, כ�י ת�ה�ל�ה  ל�א�ל י�ש ל�נו ב�מ�ה ל�ש�מח� ב�פ�ש�
 ב�נו מ�כ�ל ע�ם ו�רומ�מ�נו מ�כ�ל ל�שון ו�כו', וב�פ�ר�ט ש�ז�כ�ינו ב�דור  ה�ז�ה ש�א�ין אנו מ�ת�נ�ג�ד�ים ע�ל ב�ע�ל
 ה�ש�מ�ח�ה ה�א.מ�ת�י ש�הוא מ�קור ה�ש�מ�ח�ה מ�קור ה�ק�ד'ש�ה מ�קור ה�א9מונ�ה  מ�קור ה�ח�י�ים ה�א.מ�ת�י�ים
 ו�ה�נ�צ�ח�י�ים מ�קור ה�ח�כ�מ�ה, אש�ר�ינו ש�ז�כ�ינו ל�ז�ה, ע�ל�ינו ל�ש�ב�ח� ל�א.דון ה�כל ע�ל כ�ל  ה�טוב ה�נ�פ�ל�א
 א.ש�ר ה�פ�ל�יא ל�ע.שות ע�מ�נו, א.ש�ר לא י�א'מ�ן כ�י י�ס'פ�ר ש�א.נ�ח�נו ב�ש�פ�לות כ�ז�ה נ�ז�כ�ה ל�ש�מע�  ול�ה�ב�ין
 ד�ב�ר�ים נור�א�ים כ�א�ל�ה ו�כו' ו�כו', וב�נו נ�ת�ק�י�ים ה�מ�ק�ר�א ש�ב�ש�פ�ל�נו ז�כ�ר ל�נו כ�י ל�עול�ם ח�ס�דו, ע�ל כ�ן
 אנו  מ�ח'י�ב�ים ל�ש�מח� ול�ר�ק�ד ב�כ�ל יום ו�יום ב�כ�ל מ�ה ש�עוב�ר ע�ל�ינו ומ�כ�ל ש�כ�ן ו�כ�ל ש�כ�ן ב�יום טוב
 קד�ש, ו�אל י�ה�י�ה  ל�ך� צ�ע�ר כ�ל�ל מ�ה ש�א�ין את�ה זוכ�ה ל�ה�יות א�צ�ל�נו ב�כ�ל פ�ע�ם כ�ר�צונ�ך� ה�טוב, כ�י
 ג�ם ז�ה ל�טוב�ה, כ�י י�ק�ר מ�אד  א.ל�פ�ים פ�ע�מ�ים כ�ש�את�ה א�צ�ל�נו פ�ע�ם אח�ת ב�ר�ב�ע ש�נ�ה ב�ש�ב�יר�ת
 מ�נ�יעות כ�א�ל�ה, מ�א.ש�ר ה�י�ית� א�צ�ל�י ב�כ�ל  ש�בוע� ב�ל�י מ�נ�יעות, ב�רוך� ה�ש�ם א.ש�ר את�ה זוכ�ה ע�ל כ�ל
 פ�נ�ים ל�ה�יות ע�ל ראש ה�ש�נ�ה ב�כ�ל ש�נ�ה ו�ש�נ�ה, ו�ג�ם  ב�תוך� ה�ש�נ�ה אנו רוא�ים פ�נ�ים ב�פ�נ�ים כ�מ�ה
 פ�ע�מ�ים, ש�מ�ח ב�נ�י ו�אל ת�ת�ע�צ�ב, ו�ש�מ�ח נ�פ�ש�ך� ב�כ�ל נ�ק'ד�ה ונ�ק'ד�ה  טוב�ה, וב�יות�ר ב�מ�ל�י ד�ש�טות�א

כ�י�דוע� ל�ך�. ו�י�ת�ר א�י א�פ�ש�ר ל�ה�א.ר�יך�, ומ'ב�ט�ח�נ�י ב�ך� ש�ת�ק�י�ם ד�ב�ר�י א�ל�ה. 
  

ומ�י ש�ה�ש�מ�ח�ה  ב�מ�עונו י�ש�ל�ח ע�ל�ינו ש�מ�ח�ה ש�נ�ז�כ�ה ל�ש�מח� ב�ר�ג�ל ה�ק�דוש ו�ה�נור�א ה�ז�ה ה�ב�א   
ע�ל�ינו ל�טוב�ה,  ב�פ�ר�ט ש�הוא ש�ב�ת קד�ש ו�יום טוב קד�ש ב�י�ח�ד נ�ג�יל�ה ו�נ�ש�מ�ח�ה ב�ישוע�תו אמ�ן: 

  
 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 

  
 מכתב סח  

 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום א' ב�ה�ר תקצ"ב. 
  

 א.הוב�י ב�נ�י מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק נ�רו י�א�יר. 
  

ד�ע ב�נ�י  כ�י ב�ש�ב�ת קד�ש ב�בק�ר קד�ם ס�ע'ד�ת ש�ח.ר�ית ה�ז�מ�ין ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ש�ש�מ�ע�ת�י מ�א�יש   
ין ב�ע�ס�ק ה�מ�ח.לק�ת ש�ע.ל�יכ�ם, ש�ר�ב�י ח"ש ה�כ�ה א�יז�ה  מ�מ�אהל�יב ש�ה�י�ה  ר�ע�ש ג�דול ב�טול�ט�ש�
 א.נ�ש�ים ו�ע�ת�ה רוצ�ים ל�ק�נ�סו,  ו�ש�את�ה ו�ר�ב�י נ�ח�מ�ן מ�ה�י�יס�ין ה'כ�ר�ח�ת�ם ל�נ�סEע� ל�ב�ר�ס�ל�ב, ומ�א�ל�יך�
 ת�ב�ין גד�ל ה�נ�ח�ת ש�ה�י�ה ל�י מ�ז�ה, ו�אף ע�ל פ�י  כ�ן ה�ת�ח�ז�ק�ת�י ב�ע�ז�ר�תו י�ת�ב�ר�ך� ש�לא ל�ב�ל�ב�ל ש�מ�ח�ת
 ש�ב�ת קד�ש ח�ס ו�ש�לום, ו�ה�יום ב�בק�ר פ�ר�ש�ת�י ש�יח�ת�י  ע�ל ה�צ�יון ה�ק�דוש ו�ס�פ�ר�ת�י ל�פ�נ�יו ז�כ�רונו
 ל�ב�ר�כ�ה כ�ל ז�ה ל�מ�ע�ן י�חוס ה' ע�ל ע.נ�יות�נו וב�ז�יונ�נו, ה�א9לEק�ים י�ב�ק�ש  א�ת נ�ר�ד�פ�ים כ�מונו, ו�ה�נ�ה
 י�ד�ע�ת�י כ�י מ�ה�ס�ת�ם כ�ב�ר ה�נ�ח�ת� א�ג�ר�ת ע�ל ה�פ�אס�ט ב�יום ו', ו�א.נ�י מ�צ�פ�ה ב�כ�ל ע�ת  ל�ר�אותו ל�יד�ע
 מ�ה נ�ע.ש�ה ש�ם, ול�ע�ת ע�ת�ה א.הוב�י ב�נ�י ח.ז�ק ו�א9מ�ץ אל ת�יר�א ו�אל ת�ח�ת כ�י ה' א�ת�נו, ו�ר�ב�ים  א.ש�ר
נו, ו�נ�פ�ל�את�י ע�ל�יך� ב�נ�י  א�ת�נו מ�א.ש�ר א�ת�ם, ע�מ�ם ז�רוע� ב�ש�ר ו�ע�מ�נו ה' א9לק�ינו, אל י�ע�ז�ב�נו ו�אל י�ט�ש�
 א�ם  א9מ�ת ש�ה'כ�ר�ח�ת� ל�נ�סEע� ל�ב�ר�ס�ל�ב ה�י�ה ל�ך� ל�נ�סEע� ל�פה ל�אומ�אן, ל�ק�י�ים ופ�ר�עה ה�ק�ר�יב
 ש�ה�ק�ר�יב א�ת י�ש�ר�א�ל  ל�א.ב�יה�ם ש�ב�ש�מ�י�ם, כ�י כ�ל מ�ה ש�רוד�פ�ין א�ת ה�אד�ם הוא בור�ח� ב�יות�ר
 ל�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, כ�מ�באר ב�ד�ב�ר�יו  ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה אך� אף ע�ל פ�י ש�לא ע�ל�ת�ה ב�י�ד�ך� ע�צ�ה זאת, ע�ל
 כ�ל פ�נ�ים ת�ק�י�ם ל�ב�רח� ש�ם ל�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� כ�י  א�ין ל�כ�ם ל�מ�י ל�ב�רח� כ�י א�ם א�ל�יו י�ת�ב�ר�ך� ל�ב�ד,
 א.ש�ר הוא נ�מ�צ�א ב�כ�ל ע�ת, ו�א�ם נ�ד�מ�ה ל�ך� ש�את�ה ר�חוק מ�מ�נו  מ�אד, אף ע�ל פ�י כ�ן ב�א9מ�ת הוא
 ק�רוב א�ל�יך� ת�מ�יד, ב�פ�ר�ט ע�ת�ה ש�את�ם נ�ר�ד�פ�ים כ�ל כ�ך�, ה�חומ�ל ע�ל ד�ל  י�ח.מל ע�ל ד�לות�נו ו�י�ר�א�ה
 ב�ע�נ�י�נו, ו�ל�ה' ה�י�שוע�ה כ�י י�בושו ה�מ�ה ו�אל נ�בוש א.נ�ח�נו ו�יק'י�ם ב�חEד�ש ה�ז�ה, אוי�ב�י  י�ש'בו י�בשו ר�ג�ע
 וב�ז�כות מ�צ�ו�ת ס�פ�יר�ת ה�עמ�ר נ�ז�כ�ה ל�ה�כ�נ�יע� אות�ם ש�ה�ם ג�רוע�ים מ�מוס�ר�ים כ�י ה�ם עומ�ד�ים  ע�ל
 ה�נ�פ�שות, וב�ע�ל מ�ל�ח�מות י�ש�פ�יל ו�י�פ�יל אות�ם מ�א�ג�ר�א ר�מ�א ל�ב�יר�א ע.מ�יק�ת�א, י�שובו ה�מ�ה א.ל�יכ�ם



 ו�את�ם  לא ת�שובו א.ל�יה�ם ח�ז�קו ו�א�מ�צו כ�י ה' ע�מ�כ�ם ו�לא י�ע.זב א�ת�כ�ם ו�ה�כל ל�טוב�ת�כ�ם, ו�ה�ז�ה.רו
 ש�ת�ה�יו כ'ל�כ�ם ע�מ�נו  י�ח�ד ב�ח�ג ה�ש�בועות ה�ק�דוש ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה, נ�ג�יל�ה ו�נ�ש�מ�ח�ה ב�ישוע�תו,

ד�ב�ר�י ה�מ�צ�פ�ה ל�ישוע�ה: 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב סט  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� אור ל�יום ה' ב�ח'קת�י תקצ"ב, אומ�אן. 

  
א.הוב�י ב�נ�י  מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י ע�ל י�ד�י ה�פ�אש�ט ר�אשון ב�יום ג' ב�ה�ר, ומ�א�ל�יך� ת�ב�ין גד�ל ה�צ�ע�ר   
נוד�ע ל�י ק�צ�ת מ�ע�נ�י�ן ז�ה ב�ש�ב�ת ה�ע�ב�ר כ�א.ש�ר כ�ב�ר הוד�ע�ת�יך�  ש�ה�י�ה ל�י, אך�  מ�א�ת ה' ה�י�ת�ה ש�
 ב�מ�כ�ת�ב�י, וב�ו�ד�אי ד�ב�ר�ת�י  מ�ז�ה ה�ר�ב�ה ע�ל צ�יון ה�ק�דוש וב�רוך� ה�ש�ם א.ש�ר ב�ח�מ�ל�תו ה�ג�יע�נ�י מ�כ�ת�ב
 ה�ש�נ�י ב�ש�בוע� זאת מ�א�ת�ך� א.ש�ר ש�ם  נ�א�מ�רו ק�צ�ת ה�ר�ח�בות א.ש�ר ב�צ�ר ה�ר�ח�יב ל�נו, ב�רוך� ה�ש�ם
 א.ש�ר ע�ד כה ע.ז�ר�נו, א.ב�ל ע.ד�י�ן צ�ר�יכ�ין ל�ישוע�ה  ה�ר�ב�ה ש�י�חוס ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ע�ל כ�בודו וכ�בוד
 ה�צ�ד�יק ה�א9מ�ת ו�י�חוס ע�ל נ�ר�ד�פ�ים כ�מונ�י ו�י�צ�יל�נו מ�י�ד אוי�ב�ינו  ו�רוד�פ�ינו ח�נ�ם, ו�כ�ל ה�ק�מ�ים ע�ל�ינו
 ל�ר�ע�ה מ�ה�ר�ה י�פ�יר ע.צ�ת�ם ו�יק�ל�ק�ל מ�ח.ש�ב�ת�ם, ו�יק'י�ם ב�חEד�ש ה�ז�ה אוי�ב�י  י�ש'בו י�בשו ר�ג�ע אמ�ן:
ים רוב�ל  ע�ת�ה ב�את�י ל�ב�ש�ר�ך� ח�ס�ד�י ה' ו�נ�פ�ל�אות�יו ה�ע.צומ�ים, ש�ת�ה�ל�ה ל�א�ל ק�נ�ית�י ב�ס�ך�  ח.מ�ש�
ע�צ�ים ק�נ�ית�י  ו�ג�ם  אות�ם,  ל�ס�ת�ת  ה�ת�ח�ילו  וכ�ב�ר  ומ'ב�ח�ר�ים,  נ�פ�ל�א�ים  קורות  ע�ל  ע�צ�ים   ח�ד�ש 
 ל�ע�מוד�ים ש�קור�ין ס�לופ�יס, וב�ח�ס�ד�י ה' ב�ק�רוב י�ג�ב�יהו ה�ב�נ�י�ן ב�ע�ז�ר�ת ה', ו�א.נ�י מוכ�ן ע�ת�ה ל�נ�סEע�
ל�טוב�ה א�ש�בות ב�ק�ה�ל�ה ק�דוש�ה וב�ש�ב�ת קד�ש ה�ב�א ע�ל�ינו  ל�ב�ית�י  י�ר�צ�ה ה�ש�ם   ב�בק�ר א�ם  
 ט�עפ�ל�יק וב�ש�בוע� ה�ב�א ע�ל�ינו  ל�טוב�ה אבוא ל�ב�ית�י ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, ומ�עצ�ם ט�ר�ד�ת�י א�י
 א�פ�ש�ר ע�ת�ה ל�ה�א.ר�יך� כ�ל�ל, ו�א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם  כ�א.ש�ר ת�ה�י�ה א�צ�ל�י ב�ח�ג ה�ש�בועות ה�ב�א ע�ל�ינו
 ל�טוב�ה נ�ס�פ�ר נ�פ�ל�אות�יו י�ת�ב�ר�ך� א.ש�ר ג�מ�ל ע�ל�ינו ע�ד ה�נ�ה,  ב�פ�ר�ט ב�ע�נ�י�ן ה�ב�נ�י�ן ה�ק�דוש ה�ז�ה,

ו�נוד�ה ע�ל ה�ע�ב�ר ונ�ב�ק�ש ל�ה�ב�א, כ�ן י�ה�י ה' ע�מ�נו ל�ג�מ�רו מ�ה�ר�ה, ד�ב�ר�י  אב�יך� ה�מ�צ�פ�ה ל�ישוע�ה: 
  

י ש�לומ�נו ב�אה.ב�ה ר�ב�ה וב�פ�ר�ט ל�יד�יד�י מור�נו ה�ר�ב ש�מ�שון נ�רו   נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב.  ו�ש�לום ל�כ�ל אנ�ש�
 י�א�יר, ח�ז�קו  ו�י�א.מ�ץ ל�ב�ב�כ�ם כ�ל ה�מ�י�ח.ל�ים ל�ה', אל ת�יר�או ו�אל ת�ח�תו כ�י ה' ע�מ�נו אל י�ע�ז�ב�נו ו�אל
נו, י�בושו ו�י�ח�פ�רו י�ח�ד  כ�ל שונ�א�ינו י�בושו ה�מ�ה ו�לא נ�בוש א.נ�ח�נו, ב�רוך� ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� א�ין ל�נו  י�ט�ש�
 ל�ה�ת�ב�י�ש מ�פ�נ�יה�ם כ�ל�ל ב�ע�נ�י�ן  ה�מ�ח.לק�ת ה�ז�ה, כ�י לא ע�ל�ינו ת�לונ�ת�ם כ�י א�ם ע�ל ה' ו�ע�ל תור�תו
 ה�ק�דוש�ה ו�ע�ל ה�צ�ד�יק ה�א9מ�ת צ�ד�יק י�סוד  עול�ם א.ש�ר כ�ל ב�ית י�ש�ר�א�ל נ�ש�ע�ן ע�ל�יו, יאח�זו ה�ם
 ד�ר�כ�ם ל�ה�ר�בות ב�ש�ת�י�ה וב�ש�כ�רות ול�ה�ר�בות י�מ�יה�ם  ב�ח�ג�ים, ו�א.נ�ח�נו ב�ש�ם א9לה�ינו נ�ז�כ�יר ל�ה�ר�בות
 ב�תור�ה ות�פ�ל�ה ו�א.מ�יר�ת ת�ה�ל�ים ו�ה�ת�בוד�דות ו�ל�ש�מח� ב�ה'  וב�תור�תו וב�ה�צ�ד�יק ה�א9מ�ת, ו�נ�ר�א�ה ד�ב�ר
 מ�י י�קום, אש�ר�ינו מ�ה טוב ח�ל�ק�נו ש�ה�ם רוד�פ�ים אות�נו ב�ש�ב�יל  ש�אנו נ�ק�ר�א�ים ע�ל ש�מו ה�ק�דוש,

ח.ב�ל�ים נ�פ�לו ל�י ב�נ�ע�ימ�ים אף נ�ח.ל�ת ש�פ�ר�ה ע�ל�ינו: 
  

 מכתב ע  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום ו' ע�ר�ב ש�ב�ת קד�ש אח�ר ח.צות ב�מ�ד�ב�ר תקצ"ב: 

  
  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י, מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י פ�ע.מ�י�ם ו�א�ין ז�מ�ן ל�ה.ש�יבו ע�ת�ה ס�מוך� ל�ש�ב�ת קד�ש, ב�פ�ר�ט כ�י
 ב�ק�רוב  ת�ה�י�ה פה ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ש�מ�ח נ�פ�ש�יכ�ם מ�ה�ר�ה, ו�י�ר�או שונ�א�ינו
י�ה�י�ה מ�פ�ל�ה ג�דול�ה מ�ה�ר�ה ל�כ�ל שונ�א�יכ�ם ו�רוד�פ�יכ�ם, כ�י לא י�ח.ר�יש ה�ש�ם  ו�י�בושו. ו�ק�ו�ית�י ל�ה',  ש�
 י�ת�ב�ר�ך� ע�ל ב�ז�יונות ור�ד�יפות  כ�א�ל�ה ש�ר�ד�פו א�ת�כ�ם ח�נ�ם ב�פ�ר�ט כ�י ש�ל�חו י�ד ב�ס�פ�ר�יו ה�ק�דוש�ים
ו�ר�ב�נו ה�נור�א ו�ה�נ�ש�ג�ב ז�כ�ר צ�ד�יק ו�ק�דוש  ב�ב�ז�יונות כ�א�ל�ה, ו�א�ם ד�ר�כ�י טובו ש�ל  א.דונ�נו מור�נו 
 ל�ב�ר�כ�ה ה�ם ע�ד א�ין סוף ו�א.ר�יכות אפו ב�ל�י ש�עור,  ומ�ח.מ�ת ז�ה ע�ל פ�י רב א�ין רוא�ין נ�ק�מ�ה ת�כ�ף
י�ש ח�לול ה�ש�ם וב�ז�יון כ�ז�ה  ה�נוג�ע� ע�ד ה�נ�פ�ש א�ין ד�ר�כו  ב�רוד�פ�יו ו�כו', אף ע�ל פ�י כ�ן ב�מ�קום ש�
 ל�ה�ח.ר�יש, ומ'ב�ט�ח�נ�י ב�ח�ס�דו י�ת�ב�ר�ך� ש�י�ק'י�ם מ�ה�ר�ה מ�שד ע.נ�י�ים מ�א�נ�ק�ת א�ב�יונ�ים  ע�ת�ה אקום יאמ�ר
 ה' ו�כו', י�בושו ו�י�ח�פ�רו י�ח�ד כ�ל שונ�א�ינו י�פ�לו ו�לא י�קומו, וז�כות א.בות�ם י�ע.מד ל�ה�ם ש�י�ה�י�ה  ל�ה�ם
 מ�פ�ל�ה ג�דול�ה מ�י�ד כ�י א�ם ל�או ח�ס ו�ש�לום י�ה�יו נ�א9ב�ד�ין ו�נ�ע9ק�ר�ין ל�ג�מ�ר�י מ�ש�נ�י ה�עול�מות, כ�י לא
 ד�ב�ר ר�יק  הוא מ�ה ש�ע�שו, ש�תו ב�ש�מ�י�ם פ�יה�ם ו�כו', ה' י�ר�יב ר�יבו, ה' י�ל�ח�ם ל�כ�ם ו�את�ם ת�ח.ר�ישון,
 ו�א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם  ב�ח�ג ה�ש�בועות ה�ק�דוש ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה י�ש�פ�יע� ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ע�צות נ�כונות



א�יך� ל�ה�ת�נ�ה�ג ב�ז�ה, ש�מ�חו  ב�ה' א.ש�ר ע.ז�ר�נו ל�ה�יות ב�ח�ל�קו ה�ק�דוש, אש�ר�ינו מ�ה טוב ח�ל�ק�נו ו�כו'. 
  

  ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�מ�צ�פ�ה ל�ישוע�ה מ�ה�ר�ה ב�כ�ל ה�ב�ח�ינות וב�כ�ל ה�ד�ב�ר�ים ב�ג�ש�מ�יות וב�רוח�נ�יות, ו�ש�לום
ר�ב ל�כ�ל  אנ�ש�י ש�לומ�נו ב�אה.ב�ה ר�ב�ה: נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 

  
 מכתב עא  

 ב�רוך� ה�ש�ם יום א' נ�שא תקצ"ב: 
  

ין, נ�א ל�הוד�יע�נ�י א�ם י�ח�י�ה, ה�יום ש�ל�ח�ת�י ל�ך� מ�כ�ת�ב�י ע�ל י�ד�י א�יש א�ח�ד מ�טול�ט�ש�   א.הוב�י ב�נ�י  ש�
ה�פ�ר�נ�ס�ה ו�ש�לום  ח�ס  אות�נו  י�ב�ל�ב�ל  ש�לא  ול�כ'ל�נו  ל�י  י�ר�ח�יב  י�ת�ב�ר�ך�  ה�ש�ם  מ�כ�ת�ב�י,    ק�ב�ל�ת� 
י�ת�ה�פ�ך� ה�כל ל�טוב�ה ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם, ד�ב�ר�י  מ�ע.בוד�תו י�ת�ב�ר�ך�, ו�ח.ז�ק ו�א9מ�ץ ב�נ�י  ח.ב�יב�י וב�ט�ח ב�ה' ש�

אב�יך� ה�דור�ש ש�לומ�ך� ת�מ�יד ב�אה.ב�ה. 
  

נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב.  נ�א ל�ה�ש�ת�ד�ל ל�ה.ש�יב�נ�י מ�י�ד, ו�א�ם א�פ�ש�ר ש�ת�ש�ל�ח מ�י�ד א�יז�ה ס�ך� מ�כ�יס�ך� ע�ל   
 ס�מ�ך� ש�ת�ק�ב�ל  מ�ר�ב�י ש�מ�שון, א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם מ�ה טוב, כ�י מ�א�ל�יך� ת�ב�ין ש�א.נ�י צ�ר�יך� ל�ה�כ�ין ע�ל
 ש�בועות ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה,  ו�א.נ�י צ�ר�יך� ל�ח.שב מ�ה ש�צ�ר�יכ�ין ע�ל ש�בועות ה�ק�דוש ב�ש�ב�יל ק�בוץ
 ק�דוש כ�ז�ה ה�ב�א�ים ל�ש�מע� ד�ב�ר ה',  וב�ו�ד�אי ר�אוי ש�לא י�ה�י�ה ל�י שום ט�ר�ד�א מ�ה.כ�נ�ה ג�ש�מ�יות, ו�ל�ה'

י�ה�י�ה ה�כל ע�ל נ�כון מ�א�תו י�ת�ב�ר�ך�:  ה�י�שוע�ה ש�
  

 מכתב עב  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום ו' ע�ר�ב ש�ב�ת קד�ש ב�ה�ע.לת�ך� תקצ"ב: 

  
  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י ע�ל י�ד�י מוס�ר כ�ת�ב ז�ה ו�ע�ל י�ד�י ר�ב�י א�ל�י�הו, ג�ם ח.צ�י רוב�ל ח�ד�ש
 ע�ל פ�ד�יון,  ו�הומ�ה ע�ל�י ל�ב�י ע�ל צ�ע�ר�ך�, אך� את�ה מ�ר�ע�יש ע�ל ה�ד�ב�ר יות�ר מ�ד�אי, כ�י כ�ב�ר ה�ק�ד�מ�ת�י
ב�ו�ד�אי מ�ה ש�ש�ל�ח�ת� ל�ה�ת�פ�ל�ל ו�כו'  עוב�ר�ין ב�ה�כ�ר�ח� ת�הומות ה�ר�ב�ה   ל�הוד�יע.ך� ש�ע�ל ה�אד�ם  
 ו�ל�ע.שות פ�ד�יון ה.ט�יבות� א.ש�ר ע�ש�ית�, כ�י  א�ין ל�נו ב�מ�ה ל�ה�מ�ל�ט כ�י א�ם ב�ת�פ�ל�ה וצ�ד�ק�ה ו�כו', אך�
 ב�מ�כ�ת�ב�ך� את�ה מ�ר�ע�יש ע�ל ה�ד�ב�ר יות�ר מ�ד�אי, ה�א9מ�ת  י�ד�ע�ת�י מ�כ�אוב�י ל�ב�ך� אף ע�ל פ�י כ�ן ה�ה�כ�ר�ח�
 ל�ה�ח.יות א�ת ע�צ�מ�ך� ב�כ�ל ע�ת ול�ה�ס�יח� ד�ע�ת�ך� מ�צ�ע�ר�ך� ו�ל�ב�ל�י ל�ה�יות  כ�רוך� אח�ר ה�צ�ע�ר כ�ל כ�ך� ח�ס
 ו�ש�לום, ו�ה�ע�ק�ר ל�ב�ל ת�ח.שב ו�ת�ד�אג כ�ל�ל מ�יום ל�ח.ב�רו, ו�אל י�ה�י�ה ב�ל�ב�ך� כ�י א�ם  צ�ע�ר אותו ה�יום
ו�כ�ן ב�יום י�כול�ין ל�ה�ס�יח� ד�ע�תו ל�ג�מ�ר�י מ�צ�ע�ר אותו ה�יום,  י�כול�ין ל�ס�בל, ג�ם  ו�ז�ה ב�ק�ל   ב�ל�ב�ד, 
יע� ל�ך� מ�ה�ר�ה כ�י לא  ש�ל�אח.ר�יו לא ת�ח.שב ר�ק אותו ה�יום וב�תוך� כ�ך� י�ר�ח�ם ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ו�יוש�

ל�עול�ם י�ר�יב ו�כו'. 
  

  ו�ה�נ�ה ג�ם  ד�ע�ת�י א�ינ�ה צ�לול�ה ע�ת�ה מ�רב ט�ר�דות�י, ב�פ�ר�ט ב�ע�נ�י�ן ה�ב�נ�י�ן ה�ק�דוש ב�אומ�אן ש�מ'נ�ח ע�ל
י  ו�ק�ש�ה ל�י ל�ה�ס�יח� ד�ע�ת�י מ�ז�ה, ע�ל כ�ן א�י א�פ�ש�ר ע�ת�ה ל�ה�א.ר�יך� כ�ל�ל, ו�ת�ר�א�ה ל�מ�ע�ן ה�ש�ם  ראש�
 ל�ש�לח� ל�י ב�ש�בוע�  ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה ה�ס�ך� ש�ה�ב�ט�ח�ת� ע�ל ה�ב�נ�י�ן, ו�ח.ז�ק ו�א9מ�ץ ב�נ�י ח.ב�יב�י ות�פ�ר�ש
 ש�יח�ת�ך� ל�פ�נ�י ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�  ב�כ�ל יום, ו�לא ת�ח.שב מ�יום ל�ח.ב�רו כ�ל�ל ות�ח�י�ה א�ת ע�צ�מ�ך� ב�כ�ל
יחות ה�ק�דושות ש�ש�מ�ע�ת�  מ�מ�נ�י ב�ח�ג ה�ק�דוש ה�ע�ב�ר ו�כ�ל מ�ה ש�ש�מ�ע�ת� מ�קד�ם, כ�י  ה�ד�בור�ים ו�ה�ש�
 י�ש ב�ה�ם ב�מ�ה ל�ה�ח.יות א�ת ע�צ�מ�ך� ב�כ�ל ע�ת ב�ע�ז�ר�ת  ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ש�ל�ח מ�ה�ר�ה
 ר�פואה ש�ל�מ�ה מ�ן ה�ש�מ�י�ם ל�זוג�ת�ך�, ו�י�צ�ל�יח� א�ת�כ�ם ב�פ�ר�נ�ס�ת�כ�ם  ו�י�ה�י�ה ש�לום ו�ש�ל�ו�ה ב�ב�ית�כ�ם,

ו�ת�ז�כ�ה ל�ה�יות א�יש כ�ש�ר ב�א9מ�ת כ�ר�צונו ה�טוב אמ�ן: ד�ב�ר�י אב�יך� ה�מ�צ�פ�ה  ל�ישוע�ת�ך�. 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב עג  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום ה' ש�ל�ח ל�ך� תקצ"ב: 

  
 א.הוב�י ב�נ�י ח.ב�יב�י ה�ו�ת�יק מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק נ�רו י�א�יר. 

  
מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י  ב�יום ר�אשון ו�ה�י�ה ל�י ל�נ�ח�ת ג�דול ב�ש�מ�ע�י ש�ת�ה�ל�ה ל�א�ל ה�ח�ל ה' ל�ה�ר�אות   



י�ה�י�ה ל�ה ר�פואה ש�ל�מ�ה מ�ה�ר�ה, אמ�ן. ו�ד�ע ב�נ�י ש�ב�ד�ע�ת�י ל�נ�סEע� א�ם  ח�ס�דו, כ�ן י�ג�מר ה'  ב�ע�ד�כ�ם ש�
י�בוא ב�ק�ל אח�ר ש�ב�ת מ�ה טוב,  י�ר�צ�ה ה�ש�ם ב�יום ש�נ�י ל�אומ�אן  ב�ד�ב�ר ה�ב�נ�י�ן, ע�ל כ�ן א�ם א�פ�ש�ר ש�
 ו�א�ם ל�או ל�מ�ע�ן ה�ש�ם ש�י�ר�א�ה ל�ש�לח� ל�י  ה�ס�ך� ש�ה�ב�ט�יחו ל�י ב�ל�י ת�רוצ�ים ו�ה�ת�נ�צ�לות כ�ל�ל, כ�י א�ין
 ל�ש�ע�ר גד�ל ה�ה�כ�ר�ח� ע�ת�ה ל�מ�עות, א.ש�ר כ�מ�ע�ט כ�ל  ה�ב�נ�י�ן ת�לוי ב�ז�ה, כ�י כ�ב�ר מ'נ�ח ה�כל ר�ק
 ל�ה�ג�ב�יה�, וצ�ר�יכ�ין ל�ה�ז�ד�ר�ז מ�ח.מ�ת כ�מ�ה ט�ע�מ�ים ופ�ח�ד�ים כ�י�דוע�,  ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ש�מ�ר�נו ו�י�ע�ז�ר�נו
 ל�ה�ג�ב�יה� ו�ל�ג�מר מ�ה�ר�ה, ומ�א�ל�יך� ת�ב�ין כ�מ�ה א.נ�י צ�ר�יך� ל�ה�ז�ד�ר�ז ע�ת�ה ו�ה'  א9לה�ים י�ע�זר ל�י כ�י כ�ב�ד
 ע�ל�י ה�ד�ב�ר ע�ת�ה מ�אד מ�אד, א.ש�ר כ�מ�ע�ט כ�ש�ל כח� ה�ס�ב�ל, אך� ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� עוז�ר ל�י  ו�י�ע.זר ל�י
 ו�ע�ל ז�ה ל�ב�ד ת�מ�כ�ת�י י�ת�דות�י ל�ע.סEק עוד ב�ז�ה ע�ד א.ש�ר ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ב�ר�ח.מ�יו י�ג�מר ו�יוצ�יא ה�ב�נ�י�ן
נו ב�ע�נ�י�ן  ה�ק�דוש מ�כח� א�ל ה�פע�ל ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�. ות�ה�ל�ה ל�א�ל ע.ז�ר�נו ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ש�ח�ד�ש�
ים נ�א�ים ה�נ�צ�ר�כ�ים ל�ע'ב�ד�א. ו�ה�ע�ק�ר הוא ה�ר�צון ו�ה�ח�ש�ק ו�כו' כ�מ�באר  מוצ�יא  מ�כח� א�ל ה�פע�ל ח�דוש�
 ה�יט�ב ב�ה�תור�ה  ו�י�ה�י�ה נ�א פ�י ש�נ�י�ם ב�רוח.ך� ו�כו' וכ�ב�ר ד�ב�ר�נו ב�ז�ה ב�ש�ב�ת קד�ש ה�ע�ב�ר, וכ�ב�ר נ�כ�ת�ב
 ה�ע�נ�י�ן ב�ח�ס�דו ו�ישוע�תו  ה�ג�דול�ה ו�ה�נ�פ�ל�אה. וכ�ב�ר ס�פ�ר�ת�י ל�ך� ש�ב�כ�ל ע�ת ש�א.נ�י מ�ד�ב�ר או כות�ב
 א�יז�ה ח�דוש א.נ�י מ�ת�ג�ע�ג�ע� מ�אד  ש�את�ה ת�ר�א�ה אותו ה�ח�דוש ו�י�ג�יע� א�ל�יך�, אך� מ�ה נ�ע.ש�ה כ�י ר�בו
 ה�מ�נ�יעות ל�ז�ה. א.ב�ל כ�ב�ר הוד�ע�ת�יך� ב�נ�י  ח.ב�יב�י ש�ה�כל ל�טוב�ה, כ�י י�ק�ר ב�ע�ינ�י ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� פ�ע�ם
 א�ח�ד ב�כ�מ�ה ש�בועות ש�את�ה ב�א א�ל�ינו ב�מ�נ�יעות  כ�א�ל�ה יות�ר מ�א�לו ה�י�ית� פ�ע.מ�י�ם ב�כ�ל ש�בוע�
 א�צ�ל�י ב�ל�י מ�נ�יעות. ו�ה�נ�ה ע�ת�ה ע�ר�ב ש�ב�ת אח�ר ח.צות ה�ר�ב�ה ו�א�י  א�פ�ש�ר ל�ה�א.ר�יך� כ�ל�ל. ו�ה�ש�ם
יך� ק�ד'ש�ת ול�ה�מ�ש� ו�טוב ל�ב�ב כ�ר�אוי   ו�נ�ז�כ�ה ל�ק�ב�ל ש�ב�ת קד�ש ב�ש�מ�ח�ה  י�ר�ח�ם ע�ל�ינו   י�ת�ב�ר�ך� 

ו�ש�מ�ח�ת ש�ב�ת ע�ל ש�ש�ת י�מ�י ה�חול ע�ד נ�ז�כ�ה ל�יום ש�כ'לו ש�ב�ת ו�כו'. 
  

  ד�ב�ר�י א.ב�יכ�ם  ה�מ�ש�תוק�ק ל�טוב�ת�כ�ם ו�ה�צ�ל�ח�ת�כ�ם ה�נ�צ�ח�ית, כות�ב ב�ד�מ�ע�ה מ�רב ה�ת�שוק�ה ש�לא
 ת�ה�י�ה  ט�ר�ח�ת�כ�ם ו�יג�יע�ת�כ�ם ו�יג�יע�ת�י ו�ט�ר�ח�ת�י ב�ח�נ�ם ח�ס ו�ש�לום, אך� ל�ה' הוח�ל�נו כ�י הוא יוד�ע�
 ת�ע.לומות ש�כ�ל כ�ו�נ�ת�י  ל�טוב�ה ב�א9מ�ת, ו�ג�ם כ�ו�נ�ת�כ�ם ל�טוב�ה ב�א9מ�ת, וב�ו�ד�אי לא נ�ג�ע ל�ר�יק ח�ס
 ו�ש�לום, אך� מ�י י�ת�ן ש�י'ש�ל�ם ר�צון ר�ב�נו  ה�ק�דוש ו�ה�נור�א ז�כ�ר צ�ד�יק ו�ק�דוש ל�ב�ר�כ�ה ש�נ�ז�כ�ה ל�ה�ג�יע�

א�ל ה�ת�כ�ל�ית ה�טוב ש�הוא רוצ�ה ל�ה.ב�יא�נו א�ל�יו  ו�ל�ה' ה�י�שוע�ה: 
  

ו�א�מ�צו ור�ח�ימ�ת�ן ע.ז�יז�א, ח�ז�קו  י ש�לומ�נו ב�אה.ב�ה ר�ב�ה  ו�ש�לום ר�ב ל�כ�ל אנ�ש� נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב.     
 ל�ב�ב�כ�ם כ�ל  ה�מ�י�ח.ל�ים ל�ה', ע�ינ�יכ�ם ה�רואות ש�כ�ל מ�ה ש�ה�אד�ם רוצ�ה יוכ�ל ל�פ�על כ�א.ש�ר כ�ב�ר
 ר�א�ית�ם ו�ה�ב�נ�ת�ם ה�ר�ב�ה,  ו�ע�ל י�ד�י ז�ה ת�ת�ח�ז�קו כ�ל י�מ�יכ�ם ל�ח.שק ול�ה�ש�תוק�ק ת�מ�יד ל�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�
י א9מ�ת ל�א.מ�תו ע�ד ת�ז�כו  ל�ש�ב�ר ג�ם כ�ל י�ת�ר ה�מ�נ�יעות ע�ד ת�ז�כו ל�ח.זות ב�נע�ם ה' ו�כו', ו�אז  ל�אנ�ש�
 ת�ד�עו מ�ה כ�ל ה�ר�ע�ש ה�ז�ה מ�מ�ה ה�יו רוצ�ים  ל�מ�נע� א�ת�כ�ם ח�ס ו�ש�לום, אז י�מ�ל�א ש�חוק פ�ינו ו�כו'

ו�י�ר�או שונ�א�ינו ו�י�בושו 
  

  * 
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�: 

  
 מכתב עד  

 ב�רוך� ה�ש�ם יום ג' קר�ח תקצ"ב: 
  

י ש�לומ�נו ש�לום ל�כ�ם אל ת�יר�או כ�י ה' ע�מ�כ�ם, ו�ה�נ�ה א.נ�י   א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י נ�רו י�א�יר ול�כ�ל אנ�ש�
ו�ה�נ�ה י�ע�ז�ר�נו ל�ג�מר ה�ב�נ�י�ן ה�ק�דוש מ�ה�ר�ה,   מוכ�ן ל�נ�סEע� מ�י�ד  ל�אומ�אן ל�ש�לום, ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� 
י ב�ז�ה כ�י ג�דול ה�ה�כ�ר�ח� ע�ת�ה א�י  מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י ע�ם ה�ס�ך� אר�ב�ע  רוב�ל ח�ד�ש, ומ�אד ה�ח9י�ית�ם נ�פ�ש�
י�ה�י�ה ל�כ�ם ח�ל�ק ג�דול ב�ב�נ�י�ן ה�ק�דוש  א�פ�ש�ר ל�ש�ע�ר ו�א�ין ל�ה�ע.ר�יך�, י�ש�ל�ם ה'  פ�ע�ל�כ�ם ו�כו', ו�ת�ז�כו ש�
י�ת�ר�בו ה�ב�ת�ים ע�ל י�ד�י ש�כ�נ�ים ר�ב�ים ע�ד א�ין  ו�ה�נ�פ�ל�א ש�עוס�ק בו הוא ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ז�ה כ�מ�ה  ש�
 מ�ס�פ�ר ו�כו' ע�ד ש�י�ע.ל�ה ש�ע.שוע�ים ל�פ�נ�יו י�ת�ב�ר�ך� ש�לא ע�לו  מ�ימות עול�ם, ו�ה�נ�ה א.נ�י ט�רוד ע�ת�ה
 מ�אד כ�א.ש�ר ת�ב�ין מ�ע�צ�מ�ך�, אך� מ�אה.ב�ת�כ�ם ה�כ�ר�ח�ת�י א�ת ר�ב�י ח�י�ים  נ�חום נ�רו י�א�יר ע�ד ש�נ�ת�ן ל�י
 ה�ע�ת�ק�ת כ�ל ה�תור�ה ש�ד�ב�ר�נו ב�ח�ג ה�ק�דוש ה�ע�ב�ר וב�ש�ב�ת קד�ש ש�ל�פ�נ�יו, י�ר�או  ע�ינ�יה�ם ו�י�ש�מ�ח
 ל�ב�ב�ם. ו�ה�ם ש�לש�ה בוג�ין ו�ח�צ�י כ�תוב�ים מ�ש�נ�י ע�ב�ר�יה�ם, ו�א�ם י�ר�צו י�ע�ת�יקוה� מ�י�ד ו�י�ח.ז�ירו ל�י  א�ם
 י�ר�צ�ה ה�ש�ם כ�ש�אבוא ל�ש�לום ל�ב�ית�י, ומ�גד�ל ה�נ�ח�יצ�ה א�י א�פ�ש�ר ל�ה�א.ר�יך� כ�ל�ל. ד�ב�ר�י א.ב�יכ�ם

ה�ח�פ�ץ  ב�טוב�ת�כ�ם ו�ה�צ�ל�ח�ת�כ�ם ה�נ�צ�ח�ית: 
  



 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב עה  
 ב�רוך� ה�ש�ם מוצ�א�י ש�ב�ת קד�ש פ�ר�ש�ת ח'ק�ת תקצ"ב אומ�אן. 

  
 ר�ב ש�לום ל�א.הוב�י ב�נ�י מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק נ�רו י�א�יר. 

  
  ב�את�י ה�נ�ה  אור ל�יום ו' פ�ר�ש�ת קר�ח ה�ע�ב�ר, וב�אותו ה�יום ל�ע�ת ע�ר�ב ס�מוך� ל�כ�נ�יס�ת ש�ב�ת קד�ש
 ע.ז�ר�נו ה�ש�ם  י�ת�ב�ר�ך� ב�ישוע�תו ו�נ�פ�ל�אות�יו ה�נור�אות ש�ב�א ה�א.דון ה�ג�ר�אד�נ�יצ�ש�ע ד�פה ע�ל ה�ב�נ�י�ן
 ה�ק�דוש ש�ל�נו. ו�ה�ס�כ�ים  ב�פ�ה מ�ל�א ו�נ�ת�ן ר�שות ל�ב�נותו, וב�ר�ך� אות�נו ש�נ�ג�מר אותו ב�ק�רוב, ע�ד ה�נ�ה
 ע.ז�ר�נו ר�ח.מ�יו י�ת�ב�ר�ך�, ומ�א�ל�יך�  ת�ב�ין עצ�ם ה�י�שוע�ה ה�זאת כ�י ע�ל ז�ה ה�י�ית�י מ�צ�פ�ה ז�מ�ן ר�ב כ�י�דוע�
 ל�ך�, ו�ע�ת�ה טוב ל�הודות ל�ה' ע�ל ה�ע�ב�ר  ול�ב�ק�ש ל�ה�ב�א, כ�ן י�ה�י ה' ע�מ�נו ש�נ�ז�כ�ה ל�ה�ג�ב�יה� ה�ב�נ�י�ן
 ב�ש�בוע� ה�זאת ול�ג�מ�רו מ�ה�ר�ה ו�ל�ה' ה�י�שוע�ה, ומ�ח.מ�ת  א.פ�יס�ת כ�ל�י כ�ת�יב�ה א�י א�פ�ש�ר ל�ה�א.ר�יך�, ו�ג�ם
 ע�ל י�ד�י ה�י�שוע�ה ה�זאת ר�אוי ל�כ�ם ל�ה�ת�ח�ז�ק ב�ה' ו�ל�ב�טח� בו  ת�מ�יד ש�ב�ו�ד�אי י�ג�מר ג�ם ע�ם כ�ל א�ח�ד
 ו�א�ח�ד ב�פ�ר�ט�יות פ�ע'ל�תו ה�טוב�ה א.ש�ר ה�ת�ח�יל ל�ה�פ�ל�יא ע�מ�נו, ו�ת�ר�א�ה  ל�הוד�יע� זאת ל�ב�ר�ס�ל�ב
 י�ש�מ�עו ע.נ�ו�ים ו�י�ש�מ�חו. ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ז�כ�נו ל�ש�מע� ב�שורות טובות ת�מ�יד. ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�מ�צ�פ�ה

ל�ישוע�ה: 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב עו  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום ד' ב�ל�ק תקצ"ב: 

  
 א.הוב�י ב�נ�י ח.ב�יב�י ש�לום ל�ך� ול�ב�ית�ך�. 

  
מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י  ה�יום, ו�ה�י�ה ל�י ל�נ�ח�ת ג�דול. ו�א�ין ל�ה�ר�ח�יב ה�ד�בור מ�אח�ר ש�ב�ין ה�יום ל�מ�ח�ר   
 ת�ה�י�ה פה  ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� כ�א.ש�ר כ�ת�ב�ת�, ומ�מוס�ר כ�ת�ב ז�ה ת�ש�מ�ע נ�פ�ל�אות י�שוע�ת ה' א.ש�ר
 ע.ז�ר�נו ע�ד ה�נ�ה  ש�ז�כ�ינו ל�ה�ג�ב�יה� ב�נ�י�ן ה�ב�ית ה�מ�ד�ר�ש ה�ק�דוש ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, ג�דול�ים מ�ע.ש�ה
 ה'. כ�ן י�ה�י ע�מ�נו ש�נ�ז�כ�ה  ל�ג�מ�רו ב�ש�ל�מות מ�ה�ר�ה ול�ה�ת�פ�ל�ל ש�ם ב�כ�ו�נ�ה. ב�פ�ר�ט ב�ראש ה�ש�נ�ה
 ה�ק�דוש ו�ל�פ�על ש�ם מ�ה ש�צ�ר�יכ�ין ל�פ�על  כ�ל א�ח�ד ו�א�ח�ד ב�כ�ל�ל וב�פ�ר�ט אמ�ן כ�ן י�ה�י ר�צון, ו�ת�ג�יל
 ו�ת�ש�מ�ח ב�ישוע�ת ה' א.ש�ר ע.ז�ר�נו ע�ד ה�נ�ה, ו�ע�ל ל�ה�ב�א  נ�ב�ק�ש ב�כ�ל יום ע�ד י�ע�ת�ר ל�נו ה' מ�מ�רום
 ב�ר�ח.מ�יו ו�ימ�ל�א מ�ש�א.לות�ינו ל�טוב�ה ב�ר�ח.מ�יו ה�מ�ר'ב�ים, כ�י ב�ו�ד�אי לא  י�ע.זב אות�נו ל�עול�ם ח�ס

ו�ש�לום, כ�י לא י�טש ה' א�ת ע�מו ו�כו'. ד�ב�ר�י אב�יך� ה�מ�צ�פ�ה ל�ר�אות�ך� מ�ה�ר�ה ומ�ע�ת�יר  ב�ע�ד�כ�ם: 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב עז  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום א' י"ז ב�ת�מוז תקצ"ב: 

  
  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י, מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י ב�יום ו' ע�ר�ב ש�ב�ת קד�ש ה�ע�ב�ר ע�ל י�ד�י ר�ב�י נ�ח�מ�ן מ�ה�י�יס�ין ע�ם
 א�ח�ד רוב�ל  ח�ד�ש, ג�ם מ�כ�ת�ב מ�ר�ב�י י�ע.קב, ו�נ�פ�ל�את�י ע�ל�יך� מ�ה ש�לא ש�ל�ח�ת� מ�כ�ת�ב�ך� ה�יום ע�ל י�ד�י
 מול�יכ�י ה�פ�אס�ט ב�פ�ר�ט  ל�הוד�יע�נ�י מ�ר�ב�י נ�ח�מ�ן נ�כ�ד ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה כ�א.ש�ר ה�ז�ה�ר�ת�יך�, ו�ה�נ�ה
 אודות ה�מ�קום ב�ה�ק�לוי�ז אף ע�ל פ�י  ש�ה�י�ה ל�י ג�ם כ�ן ק�צ�ת צ�ע�ר מ�ז�ה, אך� לא ה�ג�ד�ל�ת�י ה�י�סור�ים, כ�י
 כ�ב�ר י�ד�ע�ת� ש�אנו ר�חוק�ים מ�כ�בוד עול�ם ה�ז�ה  כ�א.ש�ר ש�מ�ע�ת�י מ�מ�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה, ו�כ�א.ש�ר אנו
 רוא�ים ב�ע�ינ�ינו ב�כ�ל ע�ת, וכ�ב�ר ד�ב�ר�נו ה�ר�ב�ה מ�ז�ה  ב�ש�בועות ה�ע�ב�ר כ�מ�ה ו�כ�מ�ה צ�ר�יכ�ים ל�ס�בל
 ב�ז�יונות וש�פ�יכות ד�מ�ים כ�ד�י ל�ה�ת�ק�ר�ב ל�נ�ק'ד�ה ה�ע�ל�יונ�ה ו�כו', ו�כ�ן  עוד ב�כ�מ�ה מ�קומות ב�ד�ב�ר�יו
ו ה�כ�בוד ב�ג�לות ו�כו' ו�כ�ל ה�כ�בוד א�צ�ל ה�ע�ז�י פ�נ�ים  ש�ב�דור ו�כו'. ו�א�ם  ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה מ�באר ש�ע�כ�ש�
 ק�ט�ן את�ה ב�ע�ינ�יך� ו�נ�ד�מ�ה ל�ך� ש�את�ה ר�חוק מ�אד מ�מ�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ע�ל י�ד�י מ�ע.ש�יך�,  אד�ר�ב�א
 מ�כ�ל ש�כ�ן ו�כ�ל ש�כ�ן ש�צ�ר�יכ�ים ל�ס�בל ב�ז�יונות וש�פ�יכות ד�מ�ים כ�ש�רוצ�ים ל�ה�ק�ר�א ע�ל ש�מו ז�כ�רונו
 ל�ב�ר�כ�ה, נ�א ב�נ�י ז�כר אל ת�ש�כ�ח ב�כ�ל ע�ת עצ�ם ה�ח�ס�ד ו�ה�ר�ח.מ�ים ש�ח�מ�ל ע�ל�ינו ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�



 ל�ה�יות נ�ק�ר�א  ע�ל ש�מו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה א.ש�ר לא י�ס�פ�יקו כ�ל י�מ�ינו ל�הודות ול�ה�ל�ל ע�ל ז�ה ו�כו' ו�כו',
י�ה�י�ה ל�ך� מ�קום י�ע�זר ל�ך� ש� וב�ו�ד�אי  עוז�ב אות�נו,  י�ת�ב�ר�ך� א�ינו  כ�ן  ה�ש�ם   ב�פ�ר�ט ש�אף ע�ל פ�י 
יך� ע�ל�יך�  ל�ה�ת�פ�ל�ל ש�ם ש�לא ב�ב�ז�יון ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם  י�ת�ב�ר�ך�, מ�ע�ת�ה ח�ז�ק ע�צ�מ�ך� ל�ב�ל�י ל�ה�מ�ש�
 מ�ח.ש�בות י�ת�רות, ות�ב�ק�ש ות�ח�פ�ש ב�כ�ל ד�ב�ר א�יז�ה צ�ד  ל�טוב�ה, ו�א�ם לא תוכ�ל ל�מ�צא, ת�א.מ�ין

ב�ח�ס�ד�י ה' ש�ב�ו�ד�אי ה�כל ל�טוב�ה, כ�י ח�י�ב אד�ם לומ�ר כ�ל ד�ע�ב�ד  ר�ח.מ�נ�א ל�ט�ב ע�ב�ד. 
  

  ו�ה�נ�ה הוד�ע�ת�יך�  ע�ל י�ד�י ר�ב�י נ�ח�מ�ן מ�ע�נ�י�ן ה�מ�עות ש�נ�ת�ן ר�ב�י מש�ה נ�רו י�א�יר ב�אומ�אן ע�ל ה�ב�נ�י�ן,
 ו�ש�מ�ח.מ�ת ז�ה  ב�ד�ע�ת�י ל�נ�סEע� ב�ש�בוע� זאת ל�אומ�אן. ע�ל כ�ן אל ת�ע.ש�ה ב�אפ�ן אח�ר ר�ק ל�ש�לח� ל�י
 ב�ש�בוע� זאת, ד�ה�י�נו ב�יום  ר�ב�יע�י לא י�א'ח�ר ל�פ�חות אר�ב�ע�ה או ש�לש�ה רוב�ל ח�ד�ש, ב�ז�ה י�ה�י�ה
 נ�ד�ב�ת�ך�, ו�ה�מות�ר ת�ת�ן ע�ל ר�ב�י ש�מ�שון,  כ�ד�י ש�אוכ�ל ל�ק�ב�ץ א�יז�ה מ�עות ל�צ�ר�ף ל�מ�עות ה�נ�"ל
 ו�ל�ע.סEק ב�ה�ב�נ�י�ן, כ�י כ�ב�ר א.נ�י ח�י�ב אר�ב�ע�ים רוב�ל ח�ד�ש,  ע�ל כ�ן א�ינ�י י�כול ל�ע.סEק ב�ה�ב�נ�י�ן כ�י א�ם
 כ�ש�א.צ�ר�ף ל�מ�עות ה�נ�"ל עוד א�יז�ה ס�ך�, כ�א.ש�ר ת�ב�ין ב�ע�צ�מ�ך�, ו�אל  ת�ע.ש�ה ב�אפ�ן אח�ר, ו�ה�ש�ם
 י�ת�ב�ר�ך� י�ה�י�ה ב�ע�ז�ר�י ו�יול�יכ�נ�י ל�ש�לום, ו�י�ע�ז�ר�נו ל�ג�מר ה�ב�נ�י�ן ב�ש�ל�מות מ�ה�ר�ה. ד�ב�ר�י  אב�יך� ה�מ�צ�פ�ה

ל�ישוע�ת�ך� ומ�ע�ת�יר ב�ע�ד�ך�. 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב.  ו�ש�לום ל�יד�יד�י ה�אב�ר�ך� ה�מ'פ�ל�ג מור�נו ה�ר�ב י�ע.קב נ�רו י�א�יר. 
  

  מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י,  ו�ש�מ�ע�ת�י ז�ע.ק�ת�ך�, ו�י�ד�ע�ת�י א�ת מ�כ�אוב�יך�, אך� א�ין ל�י ע�ת�ה ד�בור�ים כ�ר�אוי ל�כ�תב
 ל�ך�, וב�ו�ד�אי  ה�י�ה טוב ל�פ�נ�יך� ש�ת�ה�י�ה ר�ג�יל פה, אך� ר�בו ה�מ�נ�יעות, וב�ש�בוע� זאת א�ס�ע א�ם י�ר�צ�ה
 ל�אומ�אן, וכ�פ�י ה�נ�ר�א�ה  לא תוכ�ל ל�ה�יות פה ע�ד ש�ב�ת נ�ח.מו ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה, ומ�ה�ס�ת�ם ת�ה�יו
 אז פה א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם, ו�א�ת א.ש�ר  י�ש�ל�ח ה' ב�פ�י א.ד�ב�ר ע�מ�ך� ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, ל�ע�ת ע�ת�ה
י�ע.בר ע�ל ה�אד�ם, כ�י אד�ם  ח.ז�ק ו�ח�ז�ק ב�נ�י, כ�י כ�ב�ר י�ד�ע�ת� ו�ה�ב�נ�ת� ש�כ�ל מ�ה  ש�עוב�ר ע�ל�יך� ב�ה�כ�ר�ח� ש�
 ל�ע�מ�ל יול�ד, ופ�ר�שו ר�בות�ינו ז�כ�רונ�ם ל�ב�ר�כ�ה ל�ע.מ�ל תור�ה,  א.ב�ל ב�לא ע�מ�ל כ�ל�ל א�י א�פ�ש�ר ל�ק�ב�ל
 ק�ד'ש�ת ה�תור�ה, כ�י מ�צ�את�י ו�לא י�ג�ע�ת�י אל ת�א.מ�ין, א.ב�ל א�ין ה�ש�ם  י�ת�ב�ר�ך� שול�ח� ע�ל ה�אד�ם ע�מ�ל
 ו�יג�יע�ה ש�לא יוכ�ל ל�ע.מד בו, וכ�ב�ר י�דוע� ל�נו ש�ל�ה�ת�פ�ל�ל ק�ש�ה מ�אד מ�אד  מ�ח.מ�ת ר�בוי ה�מ�ח.ש�בות
 ז�רות, ו�י�ש ב�ז�ה ל�ד�ב�ר ה�ר�ב�ה ש�לא ת�ס�פ�יק ה�י�ר�יע�ה, אך� ה�כ�ל�ל ש�ז�ה ב�ע�צ�מו  ש�מ�י�ג�ע�ין ע�צ�מו
 ומ�כ�ר�יח�ין א�ת ע�צ�מו ל�ה�ת�פ�ל�ל אף ע�ל פ�י ש�א�ינו י�כול ל�ה�ת�פ�ל�ל כ�ר�אוי ז�ה ב�ע�צ�מו י�ק�ר מ�אד  מ�אד
 ב�ע�ינ�י ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, ו�נ�ח9ש�ב כ�ק�ר�ב�נות, ב�ב�ח�ינ�ת כ�י ע�ל�יך� הר�ג�נו כ�ל ה�יום ו�כו' כ�מ�באר ב�ד�ב�ר�יו
 ז�כ�רונו  ל�ב�ר�כ�ה. ג�ם ז�כר ה�יט�ב ש�ש�נ�י מ�ח.ש�בות א�י א�פ�ש�ר ל�ה�יות ב�י�ח�ד ב�שום אפ�ן, ו�ג�ם ז�כר ה�יט�ב
 ה�יט�ב ה�תור�ה  ש�ל א.ז�מ�ר�ה ל�אלק�י ב�עוד�י, ות�ע�י�ן ש�ם י�פ�ה י�פ�ה, ו�לא ת�ה�י�ה ב�ע�ינ�יך� כ�יש�נ�ה, ו�ת�ל�ך�
 ע�מ�ה ב�כ�ל יום, ו�ג�ם ז�כר  ה�תור�ה ע�ל פ�סוק צה�ר ת�ע.ש�ה ל�ת�ב�ה, ו�ג�ם ש�ם ת�ע�י�ן י�פ�ה ו�ת�ל�ך� ב�ז�ה ג�ם
י�ש ל�ך� מ�אב�יך�  כ�ן, וב�ח�ס�ד�י ה' תוכ�ל ל�ה�ח.יות  נ�פ�ש�ך� ב�ה�ם ו�כ�יוצ�א ב�ה�ם, ו�ה�י�סור�ים ו�ה�פ�ח�ד�ים ש�
י�צ�יל�ך� מ�מ�נו,  כ�א.ש�ר כ�ב�ר ה�צ�יל ה�ר�ב�ה מ�מ�נ�יעות ופ�ח�ד�ים כ�א�ל�ה  ה�מ�ג�ז�ים ע�ל�יך�, ב�ט�ח ב�ה' ש�
 ו�כ�א�ל�ה ה�ר�ב�ה יות�ר, וב�ו�ד�אי א�ם ת�ה�י�ה נ�ש�אר ע�ל ע�מ�ד�ך�  ל�ה�ת�ק�ר�ב ל�נ�ק'ד�ת ה�א9מ�ת ב�כ�ל ע�ת
 ת�ע.ש�ה נ�ח�ת רוח� ה�ר�ב�ה ל�אב�יך� ב�ז�ה וב�ב�א ה�ר�ב�ה יות�ר מ�א�ם ת�צ�י�ת  אותו ח�ס ו�ש�לום, ו�ד�ע�ת ל�נ�בון
 נ�ק�ל ל�ה�ב�ין כ�ל ז�ה, ק�ו�ה ל�ה' ו�יוש�ע ל�ך�, ומ�גד�ל ט�ר�ד�ת�י א�י א�פ�ש�ר ל�ה�א.ר�יך�  ול�ה�ר�ח�יב ה�ד�בור

כ�ר�אוי ו�ד�י ב�ז�ה כ�ע�ת. 
  

  ד�ב�ר�י אוה�ב�ך�  ב�א9מ�ת ל�נ�צ�ח ה�ח�פ�ץ ומ�ת�ג�ע�ג�ע� ל�טוב�ת�כ�ם ב�א9מ�ת ל�מ�ע.נו י�ת�ב�ר�ך� ל�ב�ד לא ב�ש�ב�יל
שום פ�נ�י�ה  ו�כ�בוד ש�ל עול�ם ה�ז�ה ח�ס ו�ש�לום, ר�ק ל�מ�ע�ן ה�א9מ�ת ל�א.מ�תו ל�ב�ד: 

  
  נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב.  ב�ע�נ�י�ן ה�ל�מוד ב�ו�ד�אי טוב ל�פ�נ�יך� ב�כ�ל ה�א>פ�נ�ים ש�ת�ת�ח�יל כ�ס�ד�ר ה�אר�ח ח�י�ים ע�ם
 ה�מ�ג�נ�י א�ר�ץ  ו�ת�ק�ב�ע ל�ך� חEק ק�בוע� כ�מ�ה ד�פ�ין ב�כ�ל יום ע�ד ש�ת�ג�מר ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� כ�ל

ה�אר�ב�ע�ה ח�ל�ק�י ש'ל�ח�ן ע�רוך�  ו�ת�ח.זר ו�ת�ת�ח�יל ו�כו' ו�כ�ן ת�נ�הג כ�ל י�מ�י ח�י�יך�, וב�ז�ה י�יט�יב ל�ך� ל�ע�ד: 
  

 עח) יום ו' ע�ר�ב ש�ב�ת קד�ש פ�ר�ש�ת ד�ב�ר�ים תקצ"ב: 
  

 א.הוב�י ב�נ�י ח.ב�יב�י. 
  

  מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י  ב�ש�ע�ה זאת, ו�אודות ה�ז�ייג�יר�יל [ש�עון] ת�ד�ע ש�ה�י�ה הול�ך� מ�ה�ר�ה ק�צ�ת ב�ע�ר�ך�



 ש�מונ�ה מ�נוט�ין  [ד�קות] ב�מ�ע�ת ל�ע�ת ש�ה�י�ה ר�ץ יות�ר מ�מ�ד�ת יום, ע�ל כ�ן ת�ר�א�ה ש�י�ש�ת�ד�ל ה�אומ�ן
י�ל�ך� כ�ר�אוי ב�ל�י מ�רוצ�ה  ו�לא ל�אט יות�ר מ�ה�ר�אוי ר�ק כ"ד [ע�ש�ר�ים ו�אר�ב�ע�ה] ש�עות ב�מ�ע�ת ל�ע�ת,  ש�
 ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ע�ז�ר�נו ש�נ�ז�כ�ה ל�ש�מר  מ�ד�ת יום ומ�ד�ת ל�י�ל�ה ל�ב�ל�י ל�אב�ד שום ש�ע�ה ח�ס ו�ש�לום,

ומ�ח.מ�ת כ�נ�יס�ת ש�ב�ת א�י א�פ�ש�ר ל�ה�א.ר�יך�. 
  

  מ�ר�ח�ם צ�יון  י�ר�ח�ם ע�ל�ינו ש�נ�ז�כ�ה ל�פ�על ע�ל י�ד�י ה�ק�ינות ב�ק�ש�ת ה.ש�יב�נו ה' א�ל�יך� ו�כו', ש�ז�ה ע�ק�ר
ב�רוח� ה�קד�ש ה�נ�ב�יא  י�ר�מ�י�ה  א�יכ�ה ש�אמ�ר  ב�מ�ג�ל�ת  כ�לול�ים  ה�ק�ינות ש�כ'ל�ם  א.מ�יר�ת   ת�כ�ל�ית  
יב�נו ו�כו'  ו�ה�ע�ק�ר ש�נ�ק�י�ם ש�פ�כ�י כ�מ�י�ם ל�ב�ך� נכ�ח פ�נ�י ה' ע�ד ש�נ�עור�ר ר�ח.מ�יו ב�כ�ל  ש�מ�ס�י�ם ב�סוף ה.ש�
 יום ו�י�שוב א�ל�ינו ו�יר�ח.מ�נו ו�ינ�ח.מ�נו  ו�יש�מ�ח�נו ע�ד ש�נ�ז�כ�ה ל�ע�ב�דו י�ת�ב�ר�ך� ב�ש�מ�ח�ה ת�מ�יד, וז�כות ש�ב�ת
 קד�ש י�ג�ן ע�ל�ינו ל�ה�ג�יע� ל�כ�ל ז�ה מ�ה�ר�ה, כ�י  לא ד�ב�ר ר�יק הוא מ�ה ש�נ�ע.ש�ה ע�מ�נו ב�כ�ל יום ו�יום
 ב�ע�ת�ים ה�ל�לו ב�ע�ק�בות מ�ש�יח�א ב�כ�ל�ל�יות וב�פ�ר�ט�יות ע�ם  כ�ל א�ח�ד ו�א�ח�ד, וצ�ר�יכ�ים אנו ל�ה�ח.יות
 ע�צ�מ�נו ב�כ�ל מ�ינ�י מ�ט�ע�מ�ים ה�מ�ש�יב�ין א�ת ה�נ�פ�ש, וב�יות�ר ב�ק�ד'ש�ת  ו�ש�מ�ח�ת ש�ב�ת קד�ש ש�הוא מ�ג�ן

ע�ל ה�כל: 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 עט) ב�רוך� ה�ש�ם יום ד' ע�ק�ב תקצ"ב: 
  

  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י ו�ה�י�ה ל�י צ�ע�ר ג�דול מ�ע�ס�ק�ך�, וב�יות�ר א�ין ד�ע�ת�י צ�לול�ה מ�מ�ה
 ש�לא ק�ב�ל�ת�י  ע.ד�י�ן שום מ�כ�ת�ב מ�א�ת�ך� א�ם כ�ב�ר נ�ת�ת�ק�ן ה�ד�ב�ר, ע�ל כ�ן ת�כ�תב ל�י ת�כ�ף ע�ל י�ד�י

מוס�ר כ�ת�ב ז�ה א�יך� ה�ד�ב�ר  עומ�ד כ�ע�ת. 
  

ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�  י�ע�זר ל�ך� ש�ת�ה�י�ה ב�ן חור�ין ב�א9מ�ת ו�לא ת�ה�י�ה מ�ש'ע�ב�ד ל�שום ד�ב�ר ו�א�ין ל�ך� ב�ן   
 חור�ין א�ל�א מ�י  ש�עוס�ק ב�תור�ה, ל�מ�ע�ן ה�ש�ם ל�מ�ע�ן ה�ש�ם ה�ז�ה�ר ו�ה�ז�ה�ר ל�ב�ל ת�ש�כ�ח א�ת ע�צ�מ�ך�
 ו�ח.טף ו�א9כל ח.טף ו�א9כל תור�ה  ות�פ�ל�ה ב�כ�ל יום כ�ל מ�ה ד�א�פ�ש�ר, ו�כ�א.ש�ר כ�ת�ב�ת� ב�ע�צ�מ�ך� ש�את�ה
 רוא�ה ב�ע�ינ�יך� מ�ה ש�אמ�רו ר�בות�ינו ז�כ�רונ�ם  ל�ב�ר�כ�ה ש�אסור לומ�ר ל�כ�ש�א�פ�נ�ה א�ש�נ�ה, ז�כר אל
 ת�ש�כ�ח מ�ה ש�ד�ב�ר�נו ב�ש�ב�ת ה�ע�ב�ר ומ�ה ש�ד�ב�ר�נו  ב�ש�בועות ומ�ה ש�ש�מ�ע�ת� מ�כ�ב�ר, ו�אל ת�נ�יח�
י�מ�ש�לו ע�ל�יך� ח�ל�יל�ה, ל�חEם ע�מ�ה�ם וב�ר�ח מ�ה�ם  ב�ש�ב ו�אל ת�ע.ש�ה וב�כ�ל ה�ד�ר�כ�ים  מ�ח�ש�בות�יך� ש�
 ו�ה�ע�צות ש�ש�מ�ע�ת� ו�ה�ב�נ�ת�, ו�ה�ע�ק�ר ש�ע�ל כ�ל פ�נ�ים ת�ק�ב�ע ע�ת�ים ל�תור�ה כ�מ�ה  ש�עות ב�כ�ל יום
 וב�ע�ת ה�ט�ר�ד�א ע�ל כ�ל פ�נ�ים א�יז�ה ש�עות ק�ט�נות, ומ�א�ל�יך� ת�ב�ין א�יך� ל�ג�נב ו�ל�ג�זל י�מ�ים ו�ש�עות
נ�צ�ח. ח�י�י א9מ�ת. ח�י�ים טוב�ים ח�י�י  עול�ם  ח�י�י  ו�ה�ט�ר�ד�א ש�ל ה�ב�ל ל�ח.טף ב�ה�ם   מ�תוך� ה�ב�ל�בול 

ו�א.ר'כ�ים. ד�ב�ר�י  אב�יך� ה�מ�צ�פ�ה ל�ישוע�ה, ו�ל�ש�מע� טוב מ�א�ת�ך� מ�ה�ר�ה. 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב פ  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום א' ר�א�ה תקצ"ב: 

  
א.הוב�י ב�נ�י.  מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י ב�ע�ר�ב ש�ב�ת קד�ש ב�ע�ת ה�ד�ל�ק�ת נ�רות ש�ב�ת, וק�ר�את�י מ�י�ד כ'לו   
 מ�אה.ב�ת�ך�,  ו�נ�ה9נ�ית�י מ�א.ר�יכות ד�ב�ר�ים ש�ל�ך� מ�ח.מ�ת ש�ב�אר�ת� ל�י מ�א.ש�ר עוב�ר ע�ל�יך�. ו�ה�ע�ק�ר מ�מ�ה
 ש�ר�א�ית�י ש�את�ה נות�ן  ל�ב ק�צ�ת ש�כ�ל ז�ה ר�מ�ז�ים מ�א�תו י�ת�ב�ר�ך� ל�ק�ר�ב�ך� א�ל�יו י�ת�ב�ר�ך� ע�ל י�ד�י ז�ה
 ד�י�ק�א, ו�כ�ך� י�פ�ה ל�ך� ו�ל�נו ל�שום ל�ב  ב�כ�ל יום מ�ה ש�עוב�ר ע�ל�ינו ו�ל�ש�מר ה�ז�כ�רון ה�יט�ב כ�י ה�כל
 ב�ש�ב�יל ת�כ�ל�ית עול�ם ה�ב�א. ו�א�ם א�ין ב�י�ד�ך� ל�ה�ב�ין  ב�פ�ר�ט�יות ה�ר�מ�ז�ים, אף ע�ל פ�י כ�ן ה�א9מונ�ה
 ש�מ�א.מ�ינ�ים ש�כ�ל ז�ה ר�מ�ז�ים, ומ�ה ש�מ�ש�ימ�ים ל�ב ל�ז�ה ל�ה�ש�ג�יח�  ע�ל ז�ה, אף ע�ל פ�י ש�א�ין מ�ב�ינ�ים
 ב�פ�ר�ט�יות ה�יט�ב, אף ע�ל פ�י כ�ן ז�ה ל�ב�ד טוב מ�אד מ�ה ש�מ�א.מ�ינ�ים ב�ז�ה  כ�נ�"ל, ול�מ�ע�ן ה�ש�ם
 ש�ת�ת�מ�יד ב�ל�מוד�ך� ב�כ�ל ע�ת ש�תוכ�ל ל�ח.טף, ו�ע�ת�ה את�ה צ�ר�יך� ל�ה�ת�מ�יד ול�ה�ש�ג�יח� ע�ל  ה�ז�מ�ן יות�ר
י�ש ל�ך� ב�טול�ים ה�ר�ב�ה. ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ר�ח�ם ע�ל�יך� ש�ת�ק�ב�ל ע�ל�יך� על תור�ה  מ�ב�ת�ח�יל�ה, מ�ח.מ�ת ש�
 ה�יט�ב, ו�ת�פ�רק מ�ע�ל�יך� על ד�ר�ך� א�ר�ץ. וז�מ�ן ת�פ�ל�ת ש�ח.ר�ית ה�ג�יע�, ו�א�ין פ�נ�אי ל�ה�א.ר�יך� כ�ל�ל. ד�ב�ר�י

אב�יך�  ה�מ�ע�ת�יר ב�ע�ד�ך�. 
  



 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב פא  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום ד' ר�א�ה תקצ"ב: 

  
 ר�ב ש�לום ל�ב�נ�י ח.ב�יב�י נ�רו י�א�יר. 

  
  ק�ב�ל�ת�י מ�כ�ת�ב�ך�  אור ל�יום ז�ה, ו�נ�ה9נ�ית�י מ�אד מ�אד, מ�מ�ה ש�א.נ�י רוא�ה ש�ד�ב�ר�י ה�א.מ�ת�י�ים עוש�ים
 רש�ם א�צ�ל�ך�  תוד�ה ל�א�ל, ו�א.ש�ר ע�ת�ה עוס�ק ל�ח.זר ה�ז�כ�רון ה�א.מ�ת�י. כ�ך� הוא ה�מ�ד�ה, ו�כ�ך� י�פ�ה ל�ך�
 ל�ח.זר ה�ז�כ�רון ה�ז�ה ב�כ�ל  יום א.ל�פ�ים פ�ע�מ�ים. כ�י ר�ק ב�ש�ב�יל ז�ה ב�אנו ל�עול�ם ה�ז�ה ל�ז�כר ת�מ�יד
 ב�ע�ל�מ�א ד�את�י, כ�י ה�כל יוד�ע�ין ש�א�ין  שום ק�ב�יעות ב�ז�ה ה�עול�ם, וב�ה�כ�ר�ח� ל�זוז מ�כ�אן ב�ה�ע.ב�ר�ת
ים ל�בו ו�ד�ע�תו ה�יט�ב א�ל פ�ר�יח�ת  ר�ג�ע ק�ל�ה, כ�י כ�ל ה�ז�מ�ן א�ינו נ�ח9ש�ב א.פ�לו ל�ר�ג�ע  ק�ל�ה ל�מ�י ש�מ�ש�
 ה�ז�מ�ן יות�ר מ�עוף ה�פור�ח�, וצ�ר�יכ�ין ל�ה�ת�ג�ב�ר מ�אד ל�ב�ל�י  ל�ש�כח� א�ת ע�צ�מו. ו�ע�ל ז�ה ה�ז�ה�יר�נו ב�תור�ה
 (ד�ב�ר�ים ד) ר�ק ה�ש�מ�ר ל�ך� וש�מר נ�פ�ש�ך� מ�אד פ�ן ת�ש�כ�ח א�ת  ה�ד�ב�ר�ים ו�כו', ו�ה�נ�ה ה�יום ה�י�ה ה'
 ב�ע�ז�ר�י ש�כ�ת�ב�ת�י א�יז�ה ח�דוש�ים ב�ע�נ�י�ן ז�ה. וב�כ�ל ע�ת ש�א.נ�י כות�ב ד�ב�ר�ים  כ�א�ל�ה ב�א ע�ל ד�ע�ת�י מ�י
 י�ת�ן ש�ת�ר�א�ה אות�ם. כ�י נ�ד�מ�ה ל�י ב�כ�ל פ�ע�ם ש�א�לו ה�ד�ב�ר�ים מ'כ�ר�ח�ים ל�ך� מ�אד כ�א.ש�ר  כ�ב�ר
 הוד�ע�ת�יך� מ�ז�ה ב�נ�י ח.ב�יב�י ו�יד�יד�י, ו�ג�ם ה�יום ח�ש�ב�ת�י כ�ך�, ו�אמ�ר�ת�י ב�ל�ב�י ל�ה�ת�ח�ז�ק ל�כ�תב ל�ך� מ�י�ד
 א�יז�ה  ד�ב�ר�ים. אף ע�ל פ�י ש�ע.ד�י�ן א�ין ל�י עוב�ר ו�ש�ב ע�ם מ�י ל�ש�ל�ח�ם. ו�ה�כ�ל�ל ש�צ�ר�יכ�ין ל�ש�מר
ר�בו ו�כו', אך�  וב�פ�ר�ט�יות  יום ב�ע�ל�מ�א ד�את�י ב�כ�ל�ל�יות  ל�ז�כר ב�כ�ל   ה�ז�כ�רון מ�אד מ�אד ד�ה�י�נו  
 ה�מונ�ע�ים ה�נ�מ�ש�כ�ין מ�ב�ח�ינ�ת ה�ר�ע ע�י�ן  ש�מ�ט�יל�ין ש�כ�ח�ה, ו�ה�ם מ�ת�ג�ב�ר�ים כ�ל כ�ך� ב�כ�מ�ה א>פ�נ�ים ע�ד
 ש�מ'כ�ר�ח�ים ל�ה�מ�ש�יך� ב�ח�ינ�ת שר�ש ה�מ�ל�כות  ש�הוא ב�ח�ינ�ת ע�ד ח�ט�מ�י ו�כו' כ�מו ש�מ�באר ש�ם, ו�א�ין
 א�ת�נו יוד�ע� ע�ד מ�ה א�יך� זוכ�ים ל�ז�ה, ר�ק אנו סומ�כ�ים ע�ל  כחו ש�ל ז�ק�ן ד�ק�ד'ש�ה ש�הוא לוח�ם ב�ע.ד�נו
יך� ב�ח�ינ�ה ה�נ�"ל כ�ד�י ל�ה�כ�נ�יס  ה�ז�כ�רון ב�נו. אך� ה�ע�צ�ה ה�פ�שוט�ה ל�ז�ה  מ�ל�ח.מות ה' ו�הוא יוד�ע� ל�ה�מ�ש�
 ל�ש�מר ה�ז�כ�רון הוא ע�ל י�ד�י ה�ד�בור פ�ה, כ�י ה�ד�בור י�ש לו כח� ג�דול  מ�אד, ו�ע�ל י�דו מ�נ�צ�ח�ין כ�ל
 ה�מ�ל�ח�מות, וכ�מו ש�ל�ע�נ�י�ן ה�ז�כ�רון ה�פ�שוט כ�גון ל�ז�כר ל�מודו צ�ר�יכ�ין ל�ח.זר פ�ר�קו  ב�פ�יו כ�מ�ה ו�כ�מ�ה
 פ�ע�מ�ים כ�י�דוע� ב�חוש, כ�מו כ�ן ל�ע�נ�י�ן ה�ז�כ�רון ה�ז�ה ש�הוא ה�ע�ק�ר, צ�ר�יכ�ין ל�ח.זר ב�פ�יו ה�ז�כ�רון  ה�ז�ה,
 ה�ן ב�ינו ל�ב�ין ע�צ�מו ל�ד�ב�ר ל�ע�צ�מו ד�ב�ר�י מוס�ר ב�כ�ל יום מ�ה י�ה�י�ה ת�כ�ל�יתו ל�עול�ם ה�ב�א ומ�ה י�ה�י�ה
 סופו  ל�נ�צ�ח ו�כו', ו�כ�ן ל�ד�ב�ר ע�ם ח.ב�רו ב�ז�ה, כ�י ה�ד�בור י�ש לו כח� ג�דול ל�ה�ז�כ�יר א�ת ה�אד�ם,
 ב�ב�ח�ינ�ת כ�י מ�ד�י ד�ב�ר�י  בו ז�כר א�ז�כ�ר�נו כ�מו ש�מ�באר ב�מ�קום אח�ר, ו�ע�ק�ר נ�צ�חון ה�מ�ל�ח�מ�ה ש�ל ז�ה
 ה�עול�ם ש�ה�יא מ�ל�ח�מ�ה א.ר'כ�ה  מ�אד מ�אד ב�ל�י ש�עור ע�ק�ר ה�נ�צ�חון הוא ע�ל י�ד�י ה�ד�בור ש�הוא
 ה�כ�ל�י ז�י�ן ש�ל י�ש�ר�א�ל כ�י א�ין כח�נו א�ל�א ב�פ�ה.  ו�ז�ה ב�ח�ינ�ת ל�מ�נ�צ�ח� ש�ה�ת�ח�יל ד�ו�ד ה�מ�ל�ך� ע�ל�יו
"י ש�ע�ש�ה  ה�מ�ז�מור ב�ש�ב�יל ה�ל�ו�י�ים ש�יאמ�רוהו ש�ה�ם  ה�ש�לום רב ה�מ�ז�מור�ים ש�ב�ת�ה�ל�ים, ופ�ר�ש ר�ש�
נו ז�ה ה�פ�רוש ג�ם ע�ל כ�ל י�ש�ר�א�ל,  ופ�רושו ב�פ�ש�יטות. ל�מ�נ�צ�ח�. יר ו�כו', ו�א.נ�ח�נו פ�ר�ש�  מ�נ�צ�ח�ים ב�ש�
 ש�הוא ל�מ�י ש�רוצ�ה ל�ה�יות מ�נ�צ�ח� ה�מ�ל�ח�מ�ה ב�ז�ה ה�עול�ם יאמ�ר ז�ה ה�מ�ז�מור ו�ז�ה  ה�מ�ז�מור ו�כו' ו�ה�ב�ן
 ה�יט�ב, וכ�מו כ�ן הוא ל�ע�נ�י�ן ה�ת�בוד�דות ש�הוא ג�ם כ�ן ב�ח�ינ�ת א.מ�יר�ת ת�ה�ל�ים כ�מו ש�מ�באר  ב�מ�קום
 אח�ר ג�ם ד�ו�ד אמ�ר ל�מ�נ�צ�ח� ז�ה ע�ל ע�צ�מו כ�מ�נ�ש�א ומ�ח�ז�ק א�ת ע�צ�מו ו�אומ�ר ל�מ�נ�צ�ח� מ�ז�מור ל�ד�ו�ד,
 ה�י�נו  ל�ד�ו�ד ש�מ�נ�צ�ח� כ�ל ה�מ�ל�ח�מות ע�ל י�ד�י ד�בורו אומ�ר ע�ת�ה ז�ה ה�מ�ז�מור, ו�כ�ן צ�ר�יך� כ�ל אד�ם א.פ�לו
 ב�מ�ד�ר�ג�תו  ה�ש�פ�ל�ה ל�יד�ע ול�ה�א.מ�ין ש�ב�ו�ד�אי הוא מ�נ�צ�ח� ה�ר�ב�ה ע�ל י�ד�י כ�ל ד�בור ו�ד�בור ש�ל ש�יח�ה
 ו�ה�ת�בוד�דות ו�כו'  ש�אומ�ר, כ�י ז�הו נ�צ�חון נ�צ�ח�י ש�נ�ש�אר ל�עול�מ�י ע�ד ול�נ�צ�ח נ�צ�ח�ים, ו�א�ם י�ה�י�ה ח�ז�ק
י�נ�צ�ח ב�ו�ד�אי  ו�י�ע.בר ע�ל�יו מ�ה  י�ה�י�ה  י�ה�י�ה א�יך� ש� ב�ז�ה  י�ע.סEק  נ�פ�שו  מ�מ�ש   ב�ז�ה ש�ע�ד ש�ת�צ�א 

ה�מ�ל�ח�מ�ה ב�ח�ס�דו ה�ג�דול: 
  

  ו�ה�נ�ה ס�מ�כ�ת�י  ז�ה ה�ע�נ�י�ן ל�ע�נ�י�ן ה.ט�ב�ת ח.לום ש�א.נ�י עוס�ק בו ע�ת�ה ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, כ�י ע�ל
 י�ד�י ז�ה רוא�ין  נ�פ�ל�אות ת�ק�יפות ה�ד�בור ב�מ�ה ש�ת�ק�נו ל�נו ר�בות�ינו ז�כ�רונ�ם ל�ב�ר�כ�ה (ב�ר�כות נה:)
 ש�מ�י ש�ח�ל�ם לו ח.לום לא  טוב י�ט�יב�נו ב�אפ�י ת�ל�ת�א ד�ל�ימ�רו ל�ה ח�ל�מ�א ט�ב�א ח�ז�ית. נ�מ�צ�א ש�אף
 ע�ל פ�י ש�ב�א9מ�ת ח�ל�ם לו ח.לום ר�ע, אף  ע�ל פ�י כ�ן ע�ל י�ד�י ש�ה�מ�ט�יב�ין אומ�ר�ים לו ב�פ�יה�ם ח�ל�מ�א
י�ה�י�ה ה�ח.לום ב�א9מ�ת טוב ו�ל�ה.פך�  ט�ב�א ח�ז�ית ח�ל�מ�א ט�ב�א ח�ז�ית כ�מ�ה פ�ע�מ�ים, ב�ז�ה י�ש  ל�ה�ם כח� ש�
 מ�ר�ע ל�טוב. ב�ז�ה רוא�ין כ�מ�ה ג�דול כחו ש�ל ה�ד�בור ה�ק�דוש  ש�מ�נ�צ�ח� כ�ל ה�מ�ל�ח�מות, ו�עוד ל�א9לק�י
אנ�ש�י ש�לומ�נו כ�ל  ומ�אה.ב�ת   ומ�אה.ב�ת�ך�  ע�ל�י.  ה�ג�דול  ב�ח�ס�דו  ז�ה  ב�ע�נ�י�ן  מ�ה ש�כ�ת�ב�ת�י   מ�ל�ין 
 ש�ב�ק�ה�ל�ת�כ�ם אמ�ר�ת�י לא א�מ�נ�ע ה�טוב ל�ה�ע�ת�יק ל�כ�ם מ�ע�ט ה�נוג�ע� ל�ה�ת�עור�רות, ול�ע�צות,  אול�י



 ת�ז�כ�ירו ע�צ�מ�כ�ם ה�יט�ב, ו�ת�ש�ת�ד�לו ל�ק�י�ם ד�ב�ר�יו ה�ק�דוש�ים ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה א.ש�ר ה�ם ח�י�יכ�ם ל�נ�צ�ח.

 ומ�א�ל�יך� ת�ב�ין ל�ה�ר�אות ה�א�ג�ר�ת ה�ז�ה ל�כ�ל אנ�ש�י ש�לומ�נו ה�חוס�ים ב�צ�ל�נו ה�ק�דוש צ�ל�א ד�מ�ה�מ�נות�א.
י�כ�ים ה�ד�ב�ר�ים ה�א�ל�ה אף ע�ל פ�י  וב�פ�ר�ט  ל�יד�יד�י אוה.ב�י ב�א9מ�ת ר�ב�י ש�מ�שון נ�רו י�א�יר. כ�י ג�ם א�ל�יו ש�
 ש�לא ש�מ�ע  ה�ת�ח�ל�ת�ם ב�ש�ב�ת נ�ח.מו כ�י לא ז�כ�ה ל�ה�יות נ�מ�נ�ה ע�מ�נו לא ב�ש�בועות ו�לא ב�ש�ב�ת
 נ�ח.מו ו�לא ב�שום ש�ב�ת ו�ג�ם  לא ב�חEל. מ�ר�חוק הוא אוה�ב אות�י ב�א9מ�ת, ו�ג�ם א�ינו מונ�ע� מ�מ�נ�י
 מ�ת�נ�ת י�דו ה�טוב�ה ו�ג�ם ז�ה טוב ב�ו�ד�אי,  י�ב�ר�כו ה' ו�י�צ�ל�יחו ב�כ�ל א.ש�ר י�פ�נ�ה, אך� אף ע�ל פ�י כ�ן
מ�ג'ל�ה ב�תוכ�ח�ת  פ�נ�יו  ע�ל  ד�ר�כו  מ�ל�הוכ�יחו  ל�ה�ת�אפ�ק   י�כול  א�ינ�י  ב�ע�צ�מו  ז�ה   אד�ר�ב�א מ�ח.מ�ת 
 מ�ה�אה.ב�ה ע.צומ�ה ו�ח.ז�ק�ה ש�ב�ל�ב�י א�ל�יו אה.ב�ה ר�ב�ה ו�אה.ב�ת עול�ם,  לא כ�ך� הוא ה�מ�ד�ה ו�לא כ�ך�
 י�פ�ה ל�ך� אח�י ח.ב�יב�י ל�ה�ת�נ�ה�ג ע�מ�נו א.ש�ר נ�ת�ג�ד�ל�ת� ב�ינ�ינו ו�את�ה יוד�ע� ה�א9מ�ת  ל�א.מ�תו, ל�ה�ת�ח�ז�ק
 כ�ל כ�ך� מ�ל�ה�ת�ו�ע�ד ע�מ�נו ע�ל כ�ל פ�נ�ים ש�נ�י�ם או ש�לש�ה פ�ע�מ�ים ב�ש�נ�ה, פ�ע�ם ב�א�יז�ה ש�ב�ת  ופ�ע�ם
 ב�חEל א�ם א�י א�פ�ש�ר ב�ש�ב�ת, ו�ה.לא את�ה ח�פ�ץ ש�א�ת�ן ל�ך� ב�נ�ים, ב�א9מ�ת א�ין ב�י�ד�י מ�פ�ת�ח� ש�ל ב�נ�ים,
 א.ב�ל הוא א�ינו ג�ם ב�י�ד ה�ש�אר ו�ד�י ל�מ�ב�ין, ו�א.נ�י ח�ז�ק ב�ד�בור�י ש�ד�ב�ר�ת�י ע�מ�ך� כ�ב�ר כ�מ�ה פ�ע�מ�ים

יך� א�יז�ה ח�ס�ד ל�ת�ן ל�ך� ב�נ�ים ב�ו�ד�אי תוכ�ל ל�פ�על פה  מ�מ�ה נ�פ�ש�ך�  א�ם א�פ�ש�ר ל�ה�מ�ש�
  

  * 
  ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם  י�ת�ב�ר�ך� יות�ר מ�ב�כ�ל ה�עול�ם כ'לו, וב�ו�ד�אי את�ה צ�ר�יך� ל�ש�קד ע�ל ד�ל�תות�י יום יום.
 אול�י י�ה�י�ה ע�ת  ר�צון ב�א�יז�ה פ�ע�ם ש�ת�ה�י�ה נ�פ�ק�ד ב�ישוע�ה ו�ר�ח.מ�ים ב�ז�ר�ע ש�ל ק�י�מ�א אמ�ן כ�ן י�ע.ש�ה
 ה'. ו�א�ם ל�ה�פ�ך� ח�ס ו�ש�לום  ו�א�י א�פ�ש�ר ל�פ�על ח�ס ו�ש�לום, מ�כ�ל ש�כ�ן ו�כ�ל ש�כ�ן ש�את�ה צ�ר�יך�
 ל�ש�קד ע�ל ד�ל�תות�ינו כ�ד�י ש�נוכ�ל ל�ה�ז�כ�יר�ך�  ב�כ�ל פ�ע�ם ת�כ�ל�ית�ך� ה�נ�צ�ח�י, כ�י מ�ה י�ה�י�ה מ�מ�ך�, כ�י מ�י
 ש�א�ין לו ב�נ�ים ח�ס ו�ש�לום ב�ו�ד�אי א�ין לו שום ת�ק�ו�ה  ל�עול�ם ה�ב�א כ�י א�ם ע�ל י�ד�י תור�ה ומ�צ�וות
 ומ�ע.ש�ים טוב�ים ה�ר�ב�ה ו�ל�ע.שות מ�צ�ו�ה ש�ת�ה�י�ה ז�כות ה�ר�ב�ים ל�נ�צ�ח,  א.ש�ר א�צ�ל�י ת�ה�ל�ה ל�א�ל
 ת�מ�צ�א ז�כות ה�ר�ב�ים ל�נ�צ�ח ה�ר�ב�ה, כ�א.ש�ר את�ה יוד�ע� ומ�א.מ�ין ב�ע�צ�מ�ך�, וב�פ�ר�ט  ש�ב�א9מ�ת א�ין שום
 י�אוש מ�שום ד�ב�ר ש�ב�עול�ם, כ�י י�כול ל�ה�יות ש�כ�ב�ר נ�ג�ז�ר�ה ג�ז�ר�ה ח.ז�ק�ה ע�ל ה�אד�ם ש�לא  י�ה�י�ה לו
ים טוב�ים ו�ע�ל י�ד�י ר�בוי ה�ש�ק�יד�ה ו�כו'  ב�נ�ים ח�ס ו�ש�לום, ו�אף ע�ל פ�י כ�ן ע�ל י�ד�י ר�בוי ת�פ�לות ומ�ע.ש�
י�ז�כ�ה ל�ב�נ�ים ש�ל ק�י�מ�א, כ�מו ש�ר�א�ינו ב�חוש כ�מ�ה  י�עור�ר ר�ח.מ�יו י�ת�ב�ר�ך� ל�ה.פך� מ�ה�פ�ך� א�ל ה�פ�ך� ש�
 פ�ע�מ�ים, כ�מו  ש�כ�תוב ו�י�ע�ת�ר י�צ�ח�ק ל�ה' ו�ד�ר�שו ר�בות�ינו ז�כ�רונ�ם ל�ב�ר�כ�ה ל�מ�ה נ�מ�ש�לו ת�פ�לות
 צ�ד�יק�ים ל�ע�ת�ר א�ל�א מ�ה  ע�ת�ר מ�ה�פ�ך� ה�ת�בואה כ�ך� ת�פ�ל�ת ה�צ�ד�יק�ים מ�ה�פ�כ�ין מ�ד�ת ה�ד�ין ל�מ�ד�ת
יב ל�א.מ�ר�י ה�נ�א9מ�ר�ים ב�א9מ�ת  ה�ר�ח.מ�ים. ו�ה�ע�ב�ר אי�ן, מ�ע�ת�ה א�ם  את�ה שומ�ע� ל�י ת�כ�ין ל�ב�ך� ל�ה�ק�ש�
 ב�ש�ב�יל אה.ב�ת�ך� ל�ב�ד ב�ש�ב�יל ת�כ�ל�ית�ך� ה�נ�צ�ח�י.  ה�א9מ�ת ש�ג�ם אה.ב�ת�ך� א�ל�ינו מ�ר�חוק י�ק�ר ו�נ�ע.ל�ה
 מ�אד. ב�פ�ר�ט נ�ד�ב�ת ל�ב�ך� ה�טוב י�ח�ז�ק ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� א�ת  ל�ב�ב�ך� ול�הוס�יף ב�כ�ל פ�ע�ם, ול�ד�ע�ת�י ה�י�ית�י
י�ר�ח�ם ע�ל�יך� ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ב�ש�ב�יל ז�ה ל�ב�ד ל�פ�ק�ד�ך� ת�כ�ף  ב�ז�ר�ע ש�ל ק�י�מ�א, אך� מ�י יוכ�ל  מ�ר'צ�ה ש�
 ל�ה�ב�ין ד�ר�כ�י ה' ש�הוא יוד�ע� ר�ז�י עול�ם ו�ת�ע.לומות ס�ת�ר�י כ�ל ח�י, אול�י ע�ל י�ד�י ר�בוי  ה�ש�ק�יד�ה ש�ה�י�ית�
 שוק�ד א�צ�ל�נו ה�י�ית� י�כול ל�פ�על ו�כו' ו�כ�נ�"ל. ד�ב�ר�י אוה�ב�כ�ם ב�א9מ�ת ה�מ�ד�ב�ר מ�נ�ק'ד�ה ש�ב�ל�ב  ומ�צ�פ�ה

ל�ישוע�ה ב�כ�ל יום. 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב פב  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום א' ת�בוא תקצ"ב: 

  
י�ח�י�ה, ק�ב�ל�ת�י מ�כ�ת�ב�ך� ה�יום, ו�ה�י�ה ל�י ל�נ�ח�ת ג�דול, כ�י ה�י�ית�י מ�צ�פ�ה ל�ז�ה, כ�י נ�פ�ל�את�י   א.הוב�י ב�נ�י  ש�
 ש�ב�כ�ל  ש�בוע� ה�ע�ב�ר לא ר�א�ית�י כ�ל ת�מונ�ה מ�כ�ת�ב י�ד�ך�, כ�ע�ת ה�ח9י�ית�נ�י ב�ד�ב�ר�יך�, ב�פ�ר�ט מ�ה
 ש�ל�מ�ד�ת� ב�ב�ית ה�פ�אש�ט  [ה�דאר] ו�כו', כ�י ב�א�ל�ה ח�פ�צ�ת�י ש�ת�ח.טף ע�ת�ים ו�י�מ�ים ל�תור�ה ומ�ע.ש�ים
 טוב�ים ב�כ�ל מ�ינ�י ע�צות ו�ת�ח�בולות  ש�ב�עול�ם ו�כ�ע�ת כ�ב�ר ש�כ�ב�ת�י ל�ישן ע�ל כ�ן א�ין ב�פ�י מ�ל�ה
 ל�ה�ר�ח�יב ה�ד�בור ב�פ�ר�ט כ�י ב�ק�רוב נ�ת�ו�ע�ד י�ח�ד  ב�אומ�אן א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם, ו�י�ר�א�ה ל�כ�תב ל�י מ�ב�נ�י
 ה�נ�עור�ים ש�ב�ק�ה�ל�ת�כ�ם א�ם כ'ל�ם נ�כונ�ים ל�נ�סEע� ל�בוא ל�יום  ה�כ�ס�א ל�אומ�אן אז טוב ל�ה�ם, יות�ר

מ�ז�ה א�ין ל�ח�ד�ש ע�ת�ה. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך� ה�מ�ע�ת�יר ב�ע�ד�כ�ם: 
  



 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב פג  
 ב�רוך� ה�ש�ם אור ל�יום ד' ע�ר�ב יום כ�פור אח�ר ח.צות ל�י�ל�ה, תקצ"ג לפ"ק. 

  
  מ�ל�ך� מוח�ל  ו�סול�ח� י�ז�כ�נו ל�פ�על ב�ק�ש�ת ס�ל�ח נ�א ב�יום ה�כ�פור�ים ה�ק�דוש ו�ה�נור�א ה�ז�ה ה�ב�א ע�ל�ינו
י�ב�נ�ה ב�מ�ה�ר�ה ב�י�מ�ינו (ע�י�ן ל�קוט�י  ל�טוב�ה, ע�ד  ש�נ�ז�כ�ה ל�ח.נ'כ�ה טוב ל�ח.נ'כ�ת ה�ב�ית ה�מ�ק�ד�ש ש�
 מוה.ר�"ן ת�נ�י�נ�א ז), ול�ע�ת  ע�ת�ה נ�ז�כ�ה ל�ח�נ�ך� ה�ב�ית ה�מ�ק�ד�ש מ�ע�ט (י�ח�ז�ק�אל י"א למקדש מעט עיין
 רש"י שם) ש�אנו עוס�ק�ין ב�ב�נ�י�נו  ש�נ�ז�כ�ה ש�י'ג�מ�ר ב�ש�נ�ה ה�זאת ל�טוב�ה ב�ש�ל�מות ול�ה�ת�פ�ל�ל בו
 ב�ראש ה�ש�נ�ה ה�ק�דוש ה�ס�מוך� מ�אד מ�אד  ה�ב�א ע�ל�ינו, כ�י ה�ש�נ�ה פור�ח�ת מ�אד, וב�ק�רוב י�ג�יע� ראש
 ה�ש�נ�ה ש�ל ש�נ�ה ה�ב�אה ל�טוב�ה, מ�י י�ת�ן ש�נ�ז�כ�ה  ב�ש�נ�ה ה�זאת ל�ה�מ�ש�יך� ע�ל�ינו ק�ד'ש�ת ראש ה�ש�נ�ה
 ה�ע�ב�ר ו�ה�ב�א, ו�נ�ז�כ�ה ל�ש�פך� ל�ב�נו כ�מ�י�ם נוכ�ח פ�נ�י ה' ב�כ�ל  יום ב�פ�ר�ט ב�יום ה�ג�דול ו�ה�נור�א ה�ז�ה

הוא יום ה�כ�פור�ים ה�ק�דוש ה�ז�ה ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה ו�נ�ז�כ�ה ל�ח.ת�ימ�ה  טוב�ה ל�נ�צ�ח: 
  

  מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י  ב�ת�ח�ל�ת ה�ל�י�ל�ה ה�זאת, וב�ו�ד�אי לא ע�ל�ה ע�ל ד�ע�ת�י ל�כ�תב ל�ך� ע�ת�ה ד�ב�ר�ים
 א�ל�ה. אך� מ�א�ת  ה' ה�י�ת�ה ש�נוס�ע� מוס�ר כ�ת�ב ז�ה ע�ת�ה ב�ע�ת ח�פ�זון כ�ז�ה א.ש�ר מ�ל�אכ�ים י�ח�פ�זון ו�כו',
י�ך� ל�ק�ב�ל�ת יום ה�כ�פור�ים ה�ק�דוש  ומ�ח.מ�ת ה�ט�ר�ד�א ע�ת�ה  לא ר�צ�ית�י ל�כ�תב, אך� נ�ז�כ�ר�ת�י אול�י ז�ה ש�
 ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה, ו�ע�ת�ה א.נ�י  רוא�ה זאת ב�ע�ינ�י כ�י ה�ז�מ�ין ל�י ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ל�ה�ז�כ�יר�ך� מ�ע�נ�י�ן
 ב�ק�ש�ת ס�ל�ח נ�א כ�ד�י ל�ז�כות ל�ח.נ'כ�ה, וב�ו�ד�אי  כ�ד�אי וכ�ד�אי ל�כ�תב ע�ת�ה ד�ב�ר נ�פ�ל�א ו�נור�א כ�ז�ה
 ש�ז�כ�ינו ב�ח.ס�ד�יו ה�נ�פ�ל�א�ים ש�נ�ת�ג�ל�ה ב�י�מ�ינו סוד כ�מוס  ו�נ�ע�ל�ם ו�נ�ס�ת�ר כ�ז�ה ש�כ�מ�ה ו�כ�מ�ה עול�מות
ים ע�ל�יונ�ים לא י�ד�עו מ�ז�ה, וב�י�מ�ינו ב�י�מ�ינו נ�ת�ג�ל�ה סוד ח�דוש  כ�ז�ה, ומ�ל�ב�ד נ�ע�ימות ק�ד'ש�ת  ק�דוש�
 ה�ת�ג�לות ח�ד�ש כ�ז�ה הוא נ�צ�ר�ך� ל�נו מ�אד מ�אד ל�כ�ל א�ח�ד ו�א�ח�ד, ב�פ�ר�ט ע�ת�ה  ב�ע�ת ה�זאת ב�ע�ר�ב
 יום ה�כ�פור�ים ש�אנו צ�ר�יכ�ים ל�ז�כר זאת ה�יט�ב ל�ב�ק�ש מ�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ה�ר�ב�ה ה�ר�ב�ה ס�ל�ח  נ�א ו�כו'
 ע�ד ש�נ�ז�כ�ה ל�ח.נ'כ�ה טוב ל�ה�מ�ש�יך� ע�ל�ינו ה�אר�ת ב�ן ו�ת�ל�מ�יד, ש�נ�ז�כ�ה כ�ל א�ח�ד ל�יד�ע ב�כ�ל מ�קום
 ש�הוא  ב�כ�ל מ�קום ש�הוא ב�כ�ל ע�ת ו�ר�ג�ע, כ�י ה' א�תו ו�ע�מו ו�ק�רוב א�ל�יו מ�אד מ�אד, כ�י מ�לא כ�ל
 ה�אר�ץ כ�בודו. ו�י�ת�ר  מ�ז�ה ת�ע�י�ן או ת�ז�כר מ�ע�צ�מ�ך� מ�ה ש�כ�תוב ש�ם, ו�א�ם י�ש ל�ך� פ�נ�אי טוב ש�תאמ�ר
 ס�מוך� ל�יום ה�כ�פור�ים או ב�יום  ה�כ�פור�ים ב�ע�צ�מו ה�ת�פ�ל�ה ש�ל ה�תור�ה ה�נור�אה ה�זאת, ו�ה�ש�ם
 י�ת�ב�ר�ך� ע.ז�ר�נו ש�ד�ב�ר�נו ה�ר�ב�ה מ�ה�תור�ה  ה�זאת ב�ש�ב�ת קד�ש ה�ע�ב�ר ב�ט�עפ�ל�יק, אש�ר�ינו מ�ה טוב
 ח�ל�ק�נו ומ�ה נ�ע�ים גור�ל�נו ש�אנו יוד�ע�ים מ�אוצ�רות  סודות נ�ש�ג�בות כ�א�ל�ה, ש�כ�ל ד�בור ו�ד�בור מ�ח�י�ה
 כ�ל ה�נ�פ�שות ש�ב�עול�ם, א.פ�לו ה�ג�רוע�ים ב�יות�ר ש�א�ין ג�ר�יעות  מ�ה�ם כ�מו ש�כ�תוב ש�ם ה�ק�יצו ו�ר�נ�נו
 שכ�נ�י ע�פ�ר ו�כו' ו�כו', ו�כ�ל מ�ה ש�כ�ת�ב�ת� ש�ה�ח9י�ית� ע�צ�מ�ך� ב�ה�תור�ה  ה�ק�דוש�ה א.ז�מ�ר�ה ל�אלק�י ב�עוד�י,
יב  ל�ה' כ�ל ת�ג�מולוה�י ע�ל�ינו י�ך� ג�ם כ�ן ל�ז�ה, כ�א.ש�ר ת�ב�ין ב�ע�צ�מ�ך�, מ�ה נאמ�ר מ�ה נ�ד�ב�ר, מ�ה נ�ש�  ש�
י�כול�ים ל�ה�ח.יות  ש�ה�ח9י�ה אות�נו ב�דורות ה�ל�לו ב�מ�ט�ע�מ�ים ק�דוש�ים כ�א�לו, ב�ש�ב�ע�ת מ�ש�יב�י ט�ע�ם  ש�
יב ב�ה�ם ש�קור�ין ד�ער ק�ו�ויק�ין כ�ל ה�נ�פ�שות ש�ב�עול�ם, כ�ל ה�חול�ים ו�ה�ח.לוש�ים ב�ח>ל�י  ה�נ�פ�ש  ול�ה�ש�
 מ�אד. ב�נ�י ה�ח9י�ית�נ�י ב�ד�ב�ר�יך� ב�מ�ה ש�כ�ת�ב�ת� ש�ה�ח9י�ית� ע�צ�מ�ך� ב�ה�תור�ה ה�זאת, כ�ך� הוא ה�מ�ד�ה, ו�כ�ך�
 י�פ�ה ל�ך�, ומ�ה ש�כ�ת�ב�ת� מ�ע�נ�י�ן צ�ע�ר�ך� וב�ל�בול�יך� א�ין ז�ה ח�ד�ש א�צ�ל�י, כ�י כ�ב�ר א.נ�י יוד�ע� ש�ב�כ�ל פ�ע�ם
 עוב�ר�ים ע�ל  ה�אד�ם ד�ב�ר�ים ש�נ�ד�מ�ה לו ש�לא ע�ב�רו ע�ל�יו מ�עול�ם, וב�א9מ�ת הוא כ�ן, ש�ב�כ�ל פ�ע�ם
 מ�ת�ח�ד�ש ע�ל ה�אד�ם  מ�נ�יעות וב�ל�בול�ים שונ�ים, ומ�ז�ה יוכ�ל ל�ה�ב�ין כ�י ב�ו�ד�אי מ�ד�ה טוב�ה מ�ר'ב�ה,
יך�  ע�ל ע�צ�מו ע�ל י�ד�י ז�ה ד�י�ק�א ה�ת�ח�ד�שות ל�טוב�ה, ל�ה�ת�ח�ד�ש  וב�ו�ד�אי א�ם י�ת�ג�ב�ר ע�ל ז�ה י�מ�ש�
 ב�ע.בוד�תו. ו�א�י א�פ�ש�ר ל�ה�א.ר�יך� ע�ת�ה ב�ז�ה ו�עוד  ח�זון ל�מוע�ד א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם ל�אח�ר יום ה�כ�פור�ים
י�צ�מ�ח מ�ז�ה ל�כ�תב ל�ך� ע�ת�ה מ�ע�נ�י�ן  ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה. ו�ה�כל כ�ד�אי ל�ט�רח� ב�ע�ר�ב יום כ�פור כ�ד�י  ש�
 ה�ס�ל�ח נ�א ו�כו' ה�נ�"ל, ו�א�ם נ�כ�פל ו�נאמ�ר אש�ר�ינו ו�כו' א.ל�פ�ים ו�ר�ב�י ר�ב�בות  פ�ע�מ�ים ע�ל ז�ה ל�ב�ד לא
ונ�ר�נ�נ�ה ב�בק�ר ח�ס�דו   י�ש�ב�יע�נו  וב�ע�ל ה�ח�ס�ד  ה�יום,  ב�אור  ע�ת�ה  ה�כות�ב  אב�יך�  ד�ב�ר�י   י�ס�פ�יק. 

ו�נ�ש�מ�ח�ה כ�ל י�מ�ינו. 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב פד  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום ו' ע�ר�ב ש�ב�ת קד�ש מ�ח>ר�ת יום ה�כ�פור�ים ש�ם ה' תקצ"ג לפ"ק. 

  



  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י ב�ע�ר�ב יום כ�פור אח�ר ח.צות, ו�ה�ג�ד�ל�ת�י ה�ש�מ�ח�ה ע�ל א.ש�ר
 ה�ח9י�ית�י אות�ך�  ב�ד�ב�ר�י, כ�י מ�א�ת ה' ה�י�ת�ה ל�ש�לח� ל�ך� א�ג�ר�ת אז, ו�אח�ר כ�ך� נ�ת�ע�כ�ב ו�לא נ�ס�ע ר�ב�י
 ב�ער�יש ח.ת�ן ר"ש כ�א.ש�ר  י�ס�פ�ר ל�ך� מוס�ר כ�ת�ב ז�ה, ו�אמ�ר�ת�י ב�ל�ב�י מ�ה זאת א�פ�ש�ר צ�ר�יכ�ין ל�ש�לח�
יום ה�כ�פור�ים,  אח�ר כ�ך� קד�ם ת�פ�ל�ת ש�ח.ר�ית הוד�יעו ל�י ב�ב�ה�ל�ה פ�ת�אם  א�ג�ר�ת ה�זאת אח�ר 
ין מ�ה�נ�ג�יד�ים, ו�ז�ר�ז�ת�י ע�צ�מ�י  ל�ש�לח� ל�ך� ה�מ�ת�נ�ה ב�ז�מ�נ�ה, ב�רוך� ה�ש�ם א.ש�ר ע.ז�ר�נו  ש�י�ש�ל�חו ל�טול�ט�ש�
 ע�ד כה, כ�ע�ת א�ין פ�נ�אי כ�ל�ל, כ�י ע.ד�י�ן א.נ�י מ�ע'ט�ף ב�ט�ל�ית  ות�פ�ל�ין ד�ר�ב�ינו ת�ם, ר�ק ת�ר�א�ה ל�ח.קר
 ה�יט�ב אודות א�ת�רוג�ים ק�ר�פ�יר�ר א�ם נ�מ�צ�א�ים ה�ר�ב�ה א�צ�ל�כ�ם וב�א�יז�ה  מ�ק�ח ה�ם ו�א�ם ה�ם כ�ש�ר�ים
 ו�י�פ�ים ומ�ה'ד�ר�ים ה�כל תוד�יע�נ�י ה�יום א�ם א�פ�ש�ר, ו�ע�ל כ�ל פ�נ�ים ב�יום א' ב�בק�ר, ו�אז  אוד�יע� ל�ך� א�יך�
 ל�ה�ת�נ�ה�ג, כ�י ה�ר�ב ד�פה כ�ב�ר ק�נ�ה א�ת�רוג כ�ש�ר ו�נ�א�ה קד�ם יום ה�כ�פור�ים, ו�ע.ד�י�ן לא ר�א�ית�יו  ו�א�ינ�י
 יוד�ע� מ�ה ל�כ�תב ל�ך� ע�ד ש�א�ר�א�ה אותו ו�א.ד�ב�ר ע�ם ה�ר�ב מ�ז�ה, ל�ע�ת ע�ת�ה מ�א�ל�יך� ת�ב�ין ל�ח.קר

יב�ך� א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם.  ה�יט�ב  ב�ז�ה, ל�מ�ע�ן ת�ד�ע מ�ה ל�כ�תב ל�י, ו�אז א.ש�
  

  ומ�ע�ת�ה ת�ג�יל  ו�ת�ש�יש ב�ישוע�ת ה' א.ש�ר ה�פ�ל�יא ח�ס�דו ע�מ�נו א.ש�ר לא ה�י�ת�ה כ�זאת מ�ימ�י ק�ד�ם,
ים כ�א�ל�ה ב�דורות ה�א�ל�ה ל�יד�ע מ�נ�פ�ל�אות י�ז�כו א.נ�ש�  מ�א�ת ה'  ה�י�ת�ה זאת ה�יא נ�פ�ל�את ב�ע�ינ�ינו ש�
 נור�אות כ�א�ל�ה ש�ה�ם  סודות נור�אות ע.מ'קות מ�אד מ�אד, נ�מ�ש�כ�ים מ�מ�קור ע�ל�יון נור�א ו�ק�דוש מ�אד,
 ו�ה�ם נ�ע�ימ�ים ומ�תוק�ים מ�אד  ל�אז�ן שומ�עות ל�אז�ן מ�ל�ין ת�ב�ח�ן ב�א9מ�ת, ו�ע�ל כ�ל א�ל�ה ה�ם מ�ח�י�ין
י�ר�צ�ה ל�ה�טות אז�נו  ומ�ש�יב�ין ומ�ג�ב�יה�ין ומ�ר�ימ�ין כ�ל ה�חול�ים ו�כו'  כ�ל ה�נ�פ�שות ש�ב�עול�ם, כ�ל מ�י ש�
 א.ל�יה�ם ב�א9מ�ת ל�א.מ�תו וב�ת�מ�ימות, מ�ה נאמ�ר מ�ה נ�ד�ב�ר,  ח.ז�ק ב�נ�י ו�ח.ז�ק, ה.פך� ד�ב�ר�יו ה�ק�דוש�ים
 ה�נור�א�ים מ�אד ה.פך� ב�ה�ם ו�ה.פך� ב�ה�ם, ו�ס�יב וב�ל�ה ב�ה�ם, ומ�ה�ם לא  ת�זוע�, ש�א�ין ל�ך� מ�ד�ה טוב�ה
 מ�ה�ם, כ�י כ�לול�ים מ�כ�ל ה�תור�ה כ'ל�ה ש�ב�כ�ת�ב וב�ע�ל פ�ה, ו�א�ם את�ם צ�ר�יכ�ין  ל�ה�ת�ח�ז�ק ל�פ�ר�ש
 ש�יח�תו ב�כ�ל יום ו�ל�צ�עק ה�ר�ב�ה ול�ה�ת�ח�נ�ן ה�ר�ב�ה ל�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� כ�א.ש�ר יוד�ע� כ�ל א�ח�ד נ�ג�ע�י  ל�ב�בו
ו�יות�ר צ�ר�יכ�ין וב�כ�ל ש�ע�ה, אך� ב�יות�ר  יום  ומ�ה ש�עוב�ר ע�ל�יו ב�כ�ל ע�ת ב�כ�ל   ומ�כ�אוב�יו מ�כ�ב�ר 
 ל�ה�ת�ח�ז�ק  ב�ש�מ�ח�ה ו�ח�ד�ו�ה ו�ל�ה.פך� כ�ל מ�ינ�י י�גון ו�א.נ�ח�ה ל�ש�מ�ח�ה, ש�כ�ל מ�ה ש�רוצ�ים ל�ה�ח.ל�ישו
 ול�ה�ש�ל�יכו ח�ס ו�ש�לום, ע�ל  י�ד�י ר�בוי ק�ל�קול�יו צ�ר�יך� ל�ה.פך� ה�כל ל�ש�מ�ח�ה, כ�י ה.לא אף ע�ל פ�י כ�ן
 א�ינ�י מ�ת�נ�ג�ד ע�ל ה�א9מ�ת ע�ל ה�נ�ח�ל נוב�ע�  מ�קור ח�כ�מ�ה, ו�ג�ם א.נ�י יוד�ע� מ�ד�ב�ר�יו ו�נ�פ�ל�אות�יו ד�ב�ר�ים
ים ה�ר�ב�ה, ש�ע�ל כ�ל ד�בור ו�ד�בור צ�ר�יכ�ין לומ�ר  א�ל�מ�ל�א ל�א את�ינ�א ל�ע�ל�מ�א א�ל�א ל�מ�ש�מ�ע  ק�דוש�
 ד�א ד�י, ו�אד�ר�ב�א כ�ל מ�ה ש�א.נ�י יוד�ע� מ�ג�ר�עות�י יות�ר ג�ד�ל�ה ו�ש�ג�ב�ה  ה�ש�מ�ח�ה ב�יות�ר ו�יות�ר, ש�ג�רוע�
 כ�ז�ה י�ד�ע מ�ק�ד'ש�ה כ�זו, מ�נ�ע�ימות כ�ז�ה מ�נ�פ�ל�אות כ�א�ל�ה ו�כו' ו�כו', כ�י לא ד�ב�ר  ר�יק הוא, מ�ה
ו�ישוע�תו ג�ם ע�ל�י ב�עצ�ם  ש�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ה�פ�ל�יא ע�מ�נו ב�דורות�ינו א�ל�ה, וב�ז�ה א.נ�י רוא�ה ח�ס�דו 
 פ�ח�יתות�י, מ�אח�ר ש�ע.ד�י�ן א.נ�י זוכ�ר ש�ה�צ�רוף ח.נ'כ�ה מ�ר'מ�ז ב�פ�סוק ס�ל�ח נ�א, ו�ש�ר�ב�י א9ל�יע�ז�ר ו�ר�ב�י
 י�הוש'ע� ה�ם  ב�ח�ינ�ת ב�ן ו�ת�ל�מ�יד ו�כו' ו�כו' מ�י ש�מ�ע כ�זאת מ�י ר�אה כ�א�ל�ה, כ�י ה.לא ה�י�ה י�כל ל�ה�יות
 ל�פ�י ג�ר�יעות�י ש�ג�ם אנכ�י  ה�י�ית�י ח�ס ו�ש�לום עוס�ק ל�ק�רע� ול�ב�זות ז�ה ה�ס�פ�ר ה�ק�דוש, ו�ע�ת�ה א.נ�י
 עוס�ק ל�ל�מ�דו ו�ל�יד�ע מ�נ�ע�ימות כ�זאת  ה�מ�ח�י�ה ג�ם אות�י, ב�כ�ל מ�קום א.ש�ר א.נ�י ש�ם, מ�ה אש�יב ל�ה'
 כ�ל ת�ג�מולוה�י ע�ל�י, ב�ד�ר�ך� ז�ה י�כול�ין ל�ה�ח.יות א�ת  ע�צ�מו ל�ש�מ�ח� א�ת ע�צ�מו ב�כ�ל ע�ת א.פ�לו א�ם
 י�ע.בר ע�ל�יו מ�ה ח�ס ו�ש�לום, ו�ג�ם צ�ר�יכ�ין ל�ח�ז�ק א�ת ע�צ�מו ל�ש�מ�ח�  א�ת ע�צ�מו ע�ל י�ד�י מ�ל�י ד�ש�טות�א,
 וכ�ב�ר אמ�ר�ת�י ש�צ�ר�יכ�ין ל�ר�ק�ד ב�כ�ל יום, וב�ו�ד�אי ש�מ�ע�ת� זאת, ו�ע�ת�ה ח�ז�ר�ת�י  ו�ד�ב�ר�ת�י ב�ז�ה, כ�י ל�פ�י
 עצ�ם ה�י�סור�ים ו�ה�ב�ל�בול�ים ו�כו' ה�עוב�ר�ין ע�ל כ�ל א�ח�ד ע�ת�ה, א�ין ע�צ�ה כ�י א�ם ל�ש�מ�ח� א�ת  ע�צ�מו
פ�נ�ים כ�ל  ע�ל  או  ח.ב�ר�יו מ�ז�ה,  ל�ד�ב�ר ע�ם  או ב�מ�לול�א  ב�ע'ב�ד�א  יום  ב�כ�ל  ול�ר�ק�ד   ב�כ�ל ה�נ�"ל 
 ב�מ�ח.ש�ב�ה, און  ט�אק�י פ�אר�ט ה�אפ, ב�פ�ר�ט ע�ת�ה ש�נ�מ�ש�כ�ים ח.ס�ד�ים ג�דול�ים, ו�ה�י�מ�ים מ�מ�ש�מ�ש�ים

וב�א�ים ז�מ�ן ש�מ�ח�ת�נו,  נ�ג�יל�ה ו�נ�ש�מ�ח�ה ב�ישוע�תו אמ�ן: 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

י ש�לומ�נו ה�ח.פ�צ�ים ב�א9מ�ת, ו�ת�ח.זר ו�ת�צ�נ�יע�ם א�צ�ל�ך�, כ�י ה�ם ו�ת�ה�י�ה מ�ר�א�ה  א�לו ה�א�ג�רות ל�אנ�ש�   
 ד�ב�ר�ים י�ק�ר�ים  וצ�ר�יכ�ים ל�ש�מ�ר�ם, כ�י י�ה�יו נ�צ�ר�כ�ים ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ל�ה�ח.יות נ�פ�שות ר�בות

ב�ח�ס�דו ה�ג�דול י�ת�ב�ר�ך�: 
  

 מכתב פה  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום א' ל�ך� ל�ך� תקצ"ג: 

  



 ש�לום ל�א.הוב�י ב�נ�י ח.ב�יב�י מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק ש�י�ח�י�ה: 
  

ן, ו�ה�י�ה ל�י ל�נ�ח�ת ג�דול ב�ש�מ�ע�י מ�ע�ס�ק מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י  ב�זאת ה�ש�ע�ה, ג�ם ה�ט�ל�ית ק�ט�ן ה�י�ש�   
 תור�ת�ך�, מ�י י�ת�ן  ו�יח�ז�ק ה' א�ת ל�ב�ב�ך� ש�ת�ק�ב�ע ע�צ�מ�ך� ע�ל ה�תור�ה ו�ע�ל ה�ע.בוד�ה זו ת�פ�ל�ה, כ�י ז�ה כ�ל
 ה�אד�ם, ו�חוץ מ�ז�ה ג�רוע�  מ�ה�ב�ל, ו�א�ין ל�שון ב�עול�ם ל�כ�נות בו ה�ב�ל ה�עול�ם ה�פור�ח� ו�ר�ץ ו�ש�ט יות�ר
 מ�צ�ל עוב�ר, ו�אף ע�ל פ�י כ�ן י�כול�ין  ל�ח�טף בו ס�ג'לות י�ק�רות כ�א�ל�ה נ�ע�ימות כ�ז�ה נ�ע�ימות נ�צ�ח

י�כול�ין ל�ז�כות ע�ל י�ד�י ז�ה ל�נ�ע�ימות ב�ימ�ינו נ�צ�ח.  ש�
  

  ו�זאת ת�ז�כר  מ�ה ש�ד�ב�ר�נו ב�ס�מוך� מ�פ�סוק (א�יוב ז) ל�ר�ג�ע�ים ת�ב�ח�נ�נו, כ�י כ�ן הוא ה�א9מ�ת ש�ה�אד�ם
 נ�ב�ח�ן  ב�נ�ס�יונות ב�כ�ל ר�ג�ע, ו�א�ין ר�ג�ע דומ�ה ל�ח.ב�ר�ת�ה, ע�ל כ�ן ב�כ�ל ר�ג�ע י�כול�ין ל�ז�כות ה�ר�ב�ה
ים כ�ע�ר�כ�כ�ם ו�ל�ב�רח� מ�ר�ע ה�ר�ב�ה ה�מ�ת�ג�ב�ר ומ�ת�עור�ר ב�כ�ל ר�ג�ע, כ�י א.נ�ש�  ו�ל�ח.טף טוב ה�ר�ב�ה  
 ה�מ�ל�ח�מ�ה ה�יא ב�כ�ל ע�ת ו�ר�ג�ע מ�מ�ש,  וב�פ�ר�ט ב�ע�נ�י�ן ה�ה�ש�ל�כ�ה ו�ה�נ�פ�ילות ר�ח.מ�נ�א ל�צ�ל�ן ש�רוצ�ה
 ל�ה�ש�ל�יך� ול�ה�פ�יל א�ת ה�אד�ם ב�כ�ל ע�ת, וצ�ר�יכ�ין  ה�ת�ח�ז�קות ה�ר�ב�ה ו�ה�ת�עור�רות ה�ר�ב�ה ב�כ�ל ע�ת
ין ח�דוש�ים ה�ר�ב�ה ב�עול�ם, כ�י  וב�כ�ל ש�ע�ה. ו�ל�פ�ע�מ�ים ב�כ�ל ר�ג�ע. ו�ת�ד�ע נ�א9מ�נ�ה ש�ב�כ�ל ר�ג�ע  נ�ת�ח�ד�ש�
ית, ה�י�נו  ב�כ�ל ה�יום כ'לו, כ�י א�ין ש�ע�ה  ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� מ�ח�ד�ש ב�טובו ב�כ�ל יום ת�מ�יד מ�ע.ש�ה ב�ר�אש�
 דומ�ה ל�ח.ב�ר�ת�ה, ו�א�ין ר�ג�ע דומ�ה ל�ח.ב�ר�ת�ה, כ�א.ש�ר מ�ע�ת�ק א�צ�ל�י מ�כ�ת�ב�י ה�אר�"י  ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה,
 וז�כר אל ת�ש�כ�ח ב�כ�ל ע�ת א�ת ה�ח.ס�ד�ים ה�נ�פ�ל�א�ים ש�ע�ש�ה ע�מ�נו ב�ע�ל ה�ר�ח.מ�ים ש�י�ש ל�נו  תורות
 כ�א�לו ות�פ�לות כ�א�לו, א.ש�ר לא ה�י�ה מ�עול�ם, ב�ה�ם עול�ם נוש�ע, י�ת�ר מ�ז�ה א�ין ל�ה�א.ר�יך� ו�ד�י ב�ז�ה

כ�ע�ת. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך� ה�מ�צ�פ�ה ת�מ�יד ל�ש�מע� טוב א.מ�ת�י מ�א�ת�כ�ם ומ�ע�ת�יר ב�ע�ד�כ�ם. 
  

  נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב.  ש�לום ל�כ�ל אנ�ש�י ש�לומ�נו ב�אה.ב�ה ר�ב�ה, ח�ז�קו ו�א�מ�צו אח�י ו�ר�ע�י, ו�ש�ימו ל�ב�ב�כ�ם
 ל�כ�ל ה�ד�ב�ר�ים  ה�נ�א9מ�ר�ים פה ו�א.ש�ר ד�ב�ר�נו כ�ב�ר ב�כ�ת�ב וב�ע�ל פ�ה, כ�י לא ד�ב�ר ר�ק הוא מ�כ�ם כ�י

הוא ח�י�יכ�ם ל�נ�צ�ח: 
  

  אל ת�ש�כ�ח  ל�ד�ב�ר ע�ם ר�ב�י ח"ש נ�רו י�א�יר. נ�מ�ל�כ�ת�י ל�ש�לח� לו מ�כ�ת�ב ה�ר�צוף ו�א�ם ת�ב�ין ש�ר�אוי
ל�מ�ס�רו לו  כ�ר�צונ�ך� ת�ע.ש�ה, ו�ה' ה�טוב י�ע.ש�ה כ�י א�ין ל�י ע�ל מ�י ל�ה�ש�ע�ן כ�י א�ם ע�ל�יו י�ת�ב�ר�ך�: 

  
 מכתב פו  

 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום א' ו�י�ר�א תקצ"ג: 
  

  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י ש�י�ח�י�ה. מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י ב�ש�ע�ה זאת ב�ע�ת ש�ק�ר�ית�י ה�מ�כ�ת�ב�ים ש�ה�ג�יע� ל�נו
 ב�ש�ע�ה זאת  מ�ק�ר�עמ�ינ�ט�שוג מ�ה�צ�ד�ק�ת מ�ר�ת אד�יל ת�ח�י�ה, ומ�ר�ב�י מ�א�יר ל�יב ו�ר�ב�י אב�ר�ה�ם ב�ער
י�ח�יו, ו�כ'ל�ם קור�א�ים  ת�ג�ר ב�קול ג�דול מ�אד ע�ל ש�לא ב�את�י ע�ל ה�ח.ת'נ�ה, ו�כות�ב�ים ש�ה�ח.ת'נ�ה  ש�
י  נ�ת�ע�כ�ב�ה ע�ד ראש חEד�ש כ�ס�ל�ו א�ם  י�ר�צ�ה ה�ש�ם, ו�ש�ה�ה�כ�ר�ח� ש�אבוא ל�ש�ם ע�ם כ�מ�ה מ�אנ�ש�
 ש�לומ�נו ב�ל�י שום ת�רוץ, ו�כ�ע�ת י�ש כ�מ�ה ס�ב�רות ב�ל�ב�י  ש�א�ס�ע א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם ע�ל ה�ח.ת'נ�ה,
 ו�א�כ�תב ל�ך� ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, כ�י מ�ה�ס�ת�ם לא א�ס�ע ב�ש�בוע� זאת  ר�ק אח�ר ש�ב�ת קד�ש א�ם
 י�ר�צ�ה ה�ש�ם, ו�טוב ש�ת�ה�י�ה פה ע�ל ש�ב�ת קד�ש או אח�ר כ�ך� מ�י�ד, כ�י מ�י יוד�ע� א�יך�  ת�ה�י�ה ה�נ�ח�יצ�ה
 ש�ל�י כ�י אח�ר ש�ב�ת א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם א�ינ�י יוד�ע� ב�ע�צ�מ�י מ�ת�י א�ס�ע ל�ש�לום א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם,  וכ�פ�י
 ד�ע�ת�י לא א�ס�ע ת�כ�ף אח�ר ש�ב�ת א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם, אך� אף ע�ל פ�י כ�ן טוב ש�ת�ה�י�ה ת�כ�ף אח�ר ש�ב�ת
 ה�ב�א  ע�ל�ינו ל�טוב�ה, א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם או ע�ל ש�ב�ת קד�ש כ�נ�"ל, ו�ה' ה�טוב י�ע.ש�ה, כ�י ל�ע�ת ע�ת�ה

ק�ש�ה ב�ע�ינ�י מ�אד  מ�אד ה�נ�ס�יע�ה ה�זאת, ה' י�ג�מר ב�ע.ד�י ל�טוב�ה. 
  

  ה�אר�ב�ע�ה ז�הוב�ים  ק�ב�ל�ת�י וכ�ב�ר ה�ק�ד�מ�ת�י ו�צ�ו�ית�י ל�ה�א'מ�ן ש�י�בוא א�ל�י ל�ק�ח ה�ת�פ�לות ל�כ�ר�כ�ם, ה'
 י�ה�י�ה ב�ע�ז�ר�נו  ל�ב�לות י�מ�ינו ב�א�לו ה�ת�פ�לות ה�נור�אות א.ש�ר כ�מוה�ם לא ה�י�ה ב�עול�ם, ו�א�ם אנו
יו ב�דורות כ�א�לו ב�ע�ק�בות  מ�ש�יח�א א.ש�ר נ�ע.ש�ה ע�ם כ�ל א�ח�ד מ�ה ש�נ�ע.ש�ה, כ�א.ש�ר יוד�ע� כ�ל  ע�כ�ש�
 א�ח�ד ב�נ�פ�שו, נ�ג�ד ז�ה ח�מ�ל ע�ל�ינו ה�ש�ם  י�ת�ב�ר�ך� ו�ה�ק�ד�ים ר�פואה ל�מ�כ�ה מ�ה ש�ש�ל�ח ל�נו מ�קד�ם
תור�תו ה�ק�דוש�ים ה�ח.ד�ש�ים ה�נ�פ�ל�א�ים י   י�ד�י ה�ת�ג�לות ח�דוש� ל�ה�צ�יל�נו ע�ל  ו�ר�ב ה�א9מ�ת   מוש�יע� 
 ו�ה�נור�א�ים ו�כו' ש�ה�ם מ�ע�י�נ�י ה�י�שוע�ה ה�א.מ�ת�י�ים, וב�יות�ר ע�ל י�ד�י א�לו  ה�ת�פ�לות, א.ש�ר א�י א�פ�ש�ר



יות  ל�ב�א�ר ב�כ�ת�ב וב�ע�ל פ�ה ע�ד ה�יכ�ן מ�ג�יע�ים טובות ו�ח.ס�ד�ים ש�ל א�לו ה�תורות  ו�ה�ת�פ�לות ו�ה�מ�ע.ש�
ו�ע�ל כ'ל�ם גד�ל  כחו ו�כ�ל ק�ד'ש�ת ה�ה�ש�אר�ה ש�ה�ש�א�יר ב�ז�ה ה�עול�ם.  ו�כו'  ים   ו�ה�ש�יחות ה�ק�דוש�
 ה�ק�דוש ה�ע�זוז ו�ה�ג�בור ו�כו' ה�עול�ה ע�ל ה�כל א.ש�ר ה�ב�ט�יח�נו ו�ה�ז�ה�יר�נו ל�ס�מך� ע�ל כחו ה�נור�א, וב�רוך�
 ה�ש�ם י�ש ל�נו ע�ל מ�י ל�ס�מך� ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, וכ�ב�ר י�ד�ע�ת�ם מ�ה ש�ד�ב�ר�נו ב�ש�מו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה
ים ה�חול�ק�ים  מ�ה  ש�אמ�ר א�ם ע�מ�כ�ם נ�ע.ש�ה כ�ך�, מ�כ�ל ש�כ�ן ו�כ�ל ש�כ�ן מ�ה נ�ע.ש�ה ע�ם ש�אר א.נ�ש�
 מ�א�ת�נו ש�א�ינ�ם  שוק�ד�ים כ�ל�ל ע�ל ת�קונ�ם ו�כו' ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ר�ח�ם, ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ר�ח�ם ו�י�חוס ע�ל�ינו
 ו�ע�ל ע�מו י�ש�ר�א�ל  ב�ר�ח.מ�נות ה�א.מ�ת�י ל�הוצ�יא א�ת י�ש�ר�א�ל מ�ע.וונות. א.ש�ר ב�א9מ�ת א�ין נ�א�ה ל�ה�ם
 שום ע�וון כ�ל�ל ל�פ�י רוח�נ�יות�ם  ו�כו' ו�ק�ש�ה ע.ל�יה�ם ל�ס�בל מ�שאוי ה�זאת ש�ל ע�וון ר�ח.מ�נ�א ל�צ�ל�ן
 א.פ�לו יום א�ח�ד, ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ר�ח�ם, ה�ש�ם  י�ת�ב�ר�ך� י�ר�ח�ם, י�ת�ר מ�ז�ה א�ין פ�נ�אי כ�ל�ל ל�ה�א.ר�יך� כ�י
 ד�ע�ת�י א�ינ�ה צ�לול�ה כ�ל�ל מ�ח.מ�ת ס�פ�קות ה�נ�ס�יע�ה  ש�נת�ה�ו�ה ע�ת�ה ב�ש�ע�ה זאת, ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�
 י�ד�ר�יכ�נ�י ב�א.מ�תו ו�יל�מ�ד�נ�י א�יך� ל�ה�ת�נ�ה�ג ב�א9מ�ת כ�י א�ל�יו ל�ב�ד  ת�ק�ו�ת�י, ד�ב�ר�י אב�יך� ה�דור�ש ש�לומ�ך�
 ת�מ�יד ב�אה.ב�ה, ו�א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם ב�יום ד' א�ר�א�ה ל�כ�תב ל�ך� ב�ע�ז�ר�ת  ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� כ�פ�י א.ש�ר י�ש�ל�ח
 ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ב�ד�ע�ת�י אז ל�טוב�ה ב�א9מ�ת, ה�ז�אק�ין לא נ�ג�מ�רו ע.ד�י�ן וב�ת�י ת�ח�י�ה  עוס�ק�ת ע�ת�ה

ל�ג�מ�ר�ם וב�ק�רוב י�ג�יעו לו א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם. 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב פז  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום ב' ו�י�ר�א תקצ"ג ב�ר�ס�ל�ב. 

  
י ול�ב�ב�י ה�ר�ב�נ�י ה�ג�ב�יר יגו כ�בוד א.הוב�י י�ד�יד�י ו�ח.ב�יב�י כ�נ�פ�ש�   ח�י�ים וב�ר�כ�ה  ו�ש�לום ו�ש�שון ו�ש�מ�ח�ה י�ש�
 ה�מ�פ'ר�ס�ם  ו�כו', מור�נו ה�ר�ב אי�יז�יק נ�רו י�א�יר ע�ם ש�לום זוג�תו ב�ת מ�ל�ך� פ�נ�ימ�ה ה�צ�ד�ק�ת ה�י�ק�ר�ה מ�ר�ת
 ה�אד�יל ת�ח�י�ה ע�ם  כ�ל יוצ�א�י ח.ל�צ�יה�ם ה�י�ק�ר�ים ל�כ�ל א�ח�ד ב�י�חוד ש�י�ח�יו ל�אר�ך� י�מ�ים אמ�ן כ�ן י�ה�י

ר�צון: 
  

  אי�יער ב�ר�יף  ה�אב א�יך� א�ת�מול ע�רה�אל�ט�ין מ�י�ד ר�ב�י ש�מ�ח�ה ח.ת�ן ה�ר�ב, ג�ם א�ג�ר�ת מ�ר�ב�י מ�א�יר
 ל�יב ופ�ר�יש�ת  ש�לום מ�ר�ב�י נ�פ�ת�ל�י נ�רו י�א�יר, ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ו�וייס�ט אז א�יך� ה�אב ז�ייע�ר ג�יו�ואל�ט
ו�וער ד�אס  פ�אר�ין, נ�אר מ�י�ינ�ע מ�נ�יעות  ק�אן א�יך� נ�יט ש�ר�ייב�ען, ע�ס א�יז ה�יינ�ט ב�יי מ�יר אויך� ז�ייע�ר ש�
 פ�ר�ין, אזוי ו�וי ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� א�יז יוד�ע�  מ�יין ה�אר�ץ, נ�אר ו�וי א�יך� ז�עה אז א�יר ש�ר�יט אזוי, ט�ר�אכ�ט א�יך�
 א�פ�ש�ר ה�ייס�ט אזוי ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, א�יך� ז�אל  פ�אר�ט פ�אר�ין, ע�ל כ�ן א�יז ה�יינ�ט ב�ד�ע�ת�י צו פ�אר�ין א�ם
 י�ר�צ�ה ה�ש�ם" אח�ר ש�ב�ת ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה כ�ד�י א�יך�  ז�אל א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם אן קומ�ען ע�ל ראש
וג ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�  ב�ר�ח.מ�יו יול�יכ�נ�י ל�ש�לום, נ�אר  חEד�ש כ�ס�ל�ו ל�ק�ר�עמ�ינ�ט�ש�
 ר�צונ�י א�יז אז ד�י ח.ת'נ�ה ז�אל ד�י�ק�א ז�יין ב�ראש חEד�ש כ�ס�ל�ו א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם נ�יט  ש�פ�עט�ער, כ�ד�י
 א�יך� ז�אל ק�ענ�ען אום ק�ער�ין ל�ב�ית�י ע�ל ח.נ'כ�ה א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם, ו�ואר�ין א�יר ו�וייס�ט ו�ויפ�יל קוק�ין
 ארויס א�יך� ז�אל ז�יין ב�ב�ית�י ע�ל ש�ב�ת ח.נ'כ�ה א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם, ו�ה' י�ג�מר ב�ע.ד�י ה�כל ל�טוב�ה כ�ר�צונו

ו�כ�ר�צון ר�ב�נו  ה�נור�א ז�כ�ר צ�ד�יק ל�ב�ר�כ�ה: 
  

  ע�ם ה�ר�ב  ד�פה ה�אב א�יך� נ�אך� נ�יט ג�עש�מוס�ט מ�כח� ד�עם, נ�אר כ�פ�י ה�נ�ש�מ�ע מ�ר�ב�י ש�מ�ח�ה ק�ען
 ע�ר נ�יט פ�אר�ין  מ�ח.מ�ת ז�יין מ�ש�א ומ�ת�ן, ו�וייט�ער ק�יין צ�ייט נ�יט מ�א.ר�יך� צו ז�יין, ו�ואר�ין ד�י פ�אט�ש�ט
 ג�ייט ב�אל�ד או�ועק. ז�ייט  ג�יזונ�ט און פ�ר�ייל�יך�, כ�נ�פ�ש�כ�ם ו�נ�פ�ש אוה.ב�יכ�ם ב�א9מ�ת, ומ�ע�ת�יר ב�ע�ד�כ�ם,
 ב�פ�ר�ט א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם ע�ל צ�יון  ה�ק�דוש ב�ו�ד�אי י�ה�יו נ�ז�כ�ר�ים ל�טוב�ה, ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ש�מ�ע ת�פ�לת�ינו

ת�מ�יד. 
  

י, מ�ח�מ�ד ע�ינ�ינו, ה�ו�ת�יק ה�נ�ח�מ�ד ה�מ'פ�ל�ג מור�נו ה�ר�ב אב�ר�ה�ם   נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב.  ו�ש�לום ל�יד�יד�י כ�נ�פ�ש�
 ב�ער  ש�י�ח�י�ה, נ�אר א�יך� פ�אר�ש�ט�ייא נ�יט ו�ואס ד�יא מ�יינ�ס�ט, ו�ואס ד�יא ה�אס�ט נ�יט ג�יש�ר�יב�ין ק�יין
 שום ג�ר�יס ל�זוג�ת�ך�  ת�ח�י�ה ו�ל�ח.מות�ך� ול�ח�מ�יך� ש�י�ח�יו, ס�ע נ�יט ק�יין יש�ר ו�כו'. ומ'ב�ט�ח�נ�י ש�ב�ו�ד�אי
 ת�צ�י�ת ל�ד�ב�ר�י, כ�י כ�ל א�לו ה�ק�פ�ידות  ה.ב�ל ה.ב�ל�ים, ו�ה�ע�ק�ר ש�ת�ל�ך� ב�ד�ר�כ�י ז�ק�נ�ך� ה�ק�דוש ו�ה�נור�א
 הוא א.דונ�נו מור�נו ו�ר�ב�נו ז�כ�ר צ�ד�יק ו�ק�דוש  ל�ב�ר�כ�ה, ש�ת�ת�מ�יד ב�ה�ת�בוד�דות ב�כ�ל יום, וב�ל�מוד
 ה�תור�ה ה�ק�דוש�ה, ו�אל ת�ש�ג�יח� ע�ל א�לו ה�ה.ב�ל�ים כ�ל�ל, כ�י  ה�י�ל�דות ו�ה�ש�ח.רות ה�ב�ל. ו�עוד מ�ע�ט
י�ר�בו ל�ך� א�ם י�ר�צ�ה  ה�ש�ם, כ�א.ש�ר הוד�ע�ת�י ל�א�מ�ך�  י�ה�י�ה ל�ך� ע�נ�י�נ�י ק�פ�ידות כ�א�לו מ�ב�נ�יך� וב�נות�יך� ש�



י�ה�י�ה כ�ך�, אך� ע.צ�ת�י ש�לא ת�ק�פ�יד ע�ל ע�נ�י�נ�ים כ�א�ל�ה  כ�ש�י�ה�י�ה ל�ך� מ�ב�נ�יך�  ת�ח�י�ה ז�ה כ�מ�ה ש�נ�ים ש�
י�ח�יו. מ�כ�ל ש�כ�ן ע�ת�ה ע�ל ע�צ�מ�ך� ל�ב�ד. א�ין ל�ך� פ�נ�אי ל�ח.שב זאת כ�ל�ל, ר�ק  ל�ח.שב  וב�נות�יך� ש�
י א.בות�יך� יך� ל�מ�ע.ש�  ב�תור�ה ות�פ�ל�ה, ו�ל�ש�פך� ש�יח�ת�ך� ל�פ�נ�י ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ב�כ�ל יום, מ�ת�י י�ג�יעו מ�ע.ש�

ו�כו', י�ת�ר מ�ז�ה א�ין פ�נ�אי ל�ה�א.ר�יך�. ד�ב�ר�י אוה�ב�ך� ב�א9מ�ת ל�נ�צ�ח, ה�מ�י�ע.צ�ך� ל�טוב�ת�ך� ה�נ�צ�ח�ית. 
  

 נ�ת�ן ה�נ�"ל. 
  

  נ�פ�ל�את�י מ�אד  ע�ל ש�לא ה�י�ה ל�י שום פ�ר�יש�ת ש�לום מ�יד�יד�י ר�ב�י א�פ�ר�י�ם נ�רו י�א�יר, ו�אף ע�ל פ�י
יב לו כ�הג�ן, ו�א.נ�י פור�ס ב�ש�לומו ב�אה.ב�ה ר�ב�ה, וב�ש�לום חות�נו י�ד�יד�י  ש�ע�ש�ה ש�לא  כ�הג�ן, אש�
י�ח�יו. א.הוב�י ר�ב�י א�פ�ר�י�ם ז�כר א�ת  ה�ר�ב�נ�י מור�נו ה�ר�ב ש�מוא�ל  נ�רו י�א�יר ע�ם כ�ל יוצ�א�י ח.ל�צ�יה�ם ש�
 בור�א.ך� ג�ם ב�תוך� ה�ח.נות, ו�א.פ�לו ב�תוך�  ה�ל�או�וק�י ב�ל�שון רוס�י�ה, ו�אל י�ה�יו ב�ע�ינ�יך� כ�יש�נ�ים ד�ב�ר�י
 א.דונ�נו מור�נו ו�ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ש�אמ�ר (ל�קוט�י  מוה.ר�"ן לח) ש�ב�כ�ל ל�שונות ה�גוי�ים י�ש אות�יות
 ה�תור�ה ו�כו', כ�י ט�"ט ב�כ�ת�פ�י ש�ת�י�ם ו�כו', ומ�ש�ם את�ה י�כול  ל�ד�ב�ק א�ת ע�צ�מ�ך� בו י�ת�ב�ר�ך�, כ�י ב�ו�ד�אי
 לא ב�את� ל�מ�ד�ה זו, ש�ת�ש�ב ב�ח.נות כ�ל ה�יום, כ�י א�ם כ�ד�י ש�ת�ז�כר  זאת ה�יט�ב ב�כ�ל יום, כ�י א�יש ג�ס
 ש�א�ינו יוד�ע� מ�ז�ה כ�לום, ב�ו�ד�אי א�ינו חוש�ב זאת, ו�יוש�ב�י אה�ל ב�ית ה�מ�ד�ר�ש  כ�ל ה�יום, א�ינ�ם צ�ר�יכ�ים
 ל�ז�ה כ�ל כ�ך� ב�ז�ה ה�אפ�ן, ומ�אח�ר ש�את�ה ב�רוך� ה�ש�ם מ�יוש�ב�י ב�ית ה�מ�ד�ר�ש ש�ל  א.דונ�נו מור�נו ו�ר�ב�נו
 ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה, ו�את�ה מ'כ�ר�ח ל�צ�את ל�חוץ ב�כ�ל יום, ע�ל כ�ל פ�נ�ים ת�ק�י�ם ש�מ�ח ז�ב'לון  ב�צ�את�ך�,
 ול�ר�ק�ד ב�כ�ל יום ב�מ�ח.ש�ב�ה או ב�מ�ע.ש�ה, ע�ל י�ד�י ש�ת�ז�כר ב�ד�ב�ר�ים ה�נ�"ל כ�א�ל�ה ו�כ�א�ל�ה ו�כ�א�ל�ה ו�כו'

ו�כו'. ו�אז טוב ל�ך� ל�נ�צ�ח. ד�ב�ר�י אוה�ב�ך� ב�א9מ�ת. 
  

י ש�לומ�נו ב�אה.ב�ה ר�ב�ה, ור�ח�ימ�ת�ן ע.ז�יז�א, וב�פ�ר�ט ל�ז�ר�ע קד�ש ש�ל   נ�ת�ן ה�נ�"ל.  ו�ש�לום ל�כ�ל אנ�ש�
י�ח�יו, ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�א�יר ע�ינ�יה�ם  א.דונ�נו מור�נו  ו�ר�ב�נו ז�כ�ר צ�ד�יק ל�ב�ר�כ�ה, ל�כ�ל א�ח�ד ו�א�ח�ד ב�י�חוד ש�

י�ז�כו ל�יד�ע מ�י הוא  ז�ק�נ�ם ה�ק�דוש ז�כ�ר צ�ד�יק ל�ב�ר�כ�ה:  ש�
  

 מכתב פח  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום ד' ו�י�ר�א תקצ"ג לפ"ק. 

  
 א.הוב�י ב�נ�י ח.ב�יב�י: 

  
  מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י  ב�זאת ה�ש�ע�ה, ו�כ�ע�ת א�ינ�י יוד�ע� ע.ד�י�ן מ�ת�י א�ס�ע א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם. כ�י לא ש�כ�ר�ת�י
 ע.ג�ל�ה ע.ד�י�ן,  אך� כ�פ�י ה�נ�ר�א�ה א�ס�ע ל�ש�לום א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם ב�יום ב' אח�ר ש�ב�ת ה�ב�א ע�ל�ינו
י�ה�יו  ל�טוב�ה, ומ�ה ש�לא ת�בוא ע�ל  ש�ב�ת קד�ש א�ין ק�פ�יד�א, כ�י ג�ם א�צ�ל�י א�ין נ�י�ח�א כ�ל כ�ך� ש�
 אור�ח�ים ע�ל ש�ב�ת ז�ה, כ�י ד�ע�ת�י א�ין צ�לול�ה כ�ל  כ�ך� מ�ח.מ�ת ה�ד�ר�ך� ה�ז�ה, ו�טוב ש�ת�בוא א�ם י�ר�צ�ה

ה�ש�ם ב�יום א', ד�ה�י�נו אח�ר ק�ב�ל�ת ה�פ�אס�ט [ה�דאר] ו�ה'  ה�טוב י�ע.ש�ה. 
  

  וב�ע�נ�י�ן ד�ב�ר�י  א9מ�ת ו�ה�ת�ח�ז�קות, כ�ב�ר כ�ת�ב�ת�י ל�ך� ה�ר�ב�ה ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, ו�טוב ש�ת�ס�ת�כ�ל
י�ח�יו אות�ך� ה�ר�ב�ה ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם  ל�פ�ע�מ�ים  ב�א�ג�רות ה�מ'נ�חות א�צ�ל�ך� מ�כ�ב�ר. ו�ק�ו�ית�י ל�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ש�
 י�ת�ב�ר�ך�, ו�כ�ע�ת א�ין  ל�י פ�נ�אי כ�ל�ל ל�ה�א.ר�יך� כ�י מוס�ר כ�ת�ב ז�ה נ�חוץ, ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ש�מ�ח אות�ך�
 ו�אות�נו, כ�י ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ג�דול  מ�אד ו�ל�ג�ד'ל�תו א�ין ח�ק�ר. וב�ג�ד'ל�תו ה�נור�אה ש�ש�ם ע�נ�ו�ת�נותו י�כול�ין
 ל�ש�מח� ל�עול�ם, א.פ�לו א�יך� ש�הוא. א�יך�  ש�הוא. וכ�ב�ר ר�א�ינו ה�ר�ב�ה ה�ר�ב�ה טובו ו�ח�ס�דו, ע�ד א�ין
י ה�תור�ה ש�ק�ב�ל�נו מ�א.דונ�נו מור�נו  ש�עור ב�דורות ה�א�ל�ה, ש�ג�ל�ה ל�נו ח.ס�ד�ים כ�א�ל�ה,  ש�ה�ם ח�דוש�
 ו�ר�ב�נו ה�נור�א ז�כ�ר צ�ד�יק ל�ב�ר�כ�ה, ש�כ'ל�ם ה�ם ח.ס�ד�ים נ�פ�ל�א�ים  ע�ד א�ין ח�ק�ר ו�ה�ם ה�ם ש�ב�ע�ה
נוג�ע�  ב�מ�ע�ט ד�מ�ע�ט, י�ה�י�ה, כ�ל מ�י ש� יב�י ט�ע�ם ל�ה�ח.יות ע�ם ר�ב, י�ה�י�ה מ�י ש�י�ה�י�ה, י�ה�י�ה א�יך� ש�  מ�ש�
 א.פ�לו ב�נ�ג�יע�ה ב�ע�ל�מ�א ב�ח.ס�ד�ים ה�נ�פ�ל�א�ים ה�א�ל�ה, י�ש לו ל�ש�מח� ל�נ�צ�ח. כ�י ה�ם אר�ח ח�י�ים  שב�ע

ש�מ�חות ו�כו'. 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב פט  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�. 



  
  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י. א�ין ב�ל�שונ�י מ�ל�ה ע�ת�ה ל�כ�תב ל�ך� ד�ב�ר. ג�ם א�ין ד�ע�ת�י צ�לול�ה. אך� אף ע�ל פ�י
 כ�ן מ�ל�את�י  ר�צונ�ך� ל�כ�תב ל�ך� ע�ל כ�ל פ�נ�ים א�ג�ר�ת ש�לום, וכ�ב�ר כ�ת�ב�ת�י ל�ך�, ומ�ה אוס�יף ל�ד�ב�ר ל�ך�
 ב�נ�י, ו�ג�ם ל�פ�י ד�ב�ר�יך�  ת�ה�י�ה פה ב�ס�מוך� א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם. ופ�ה א�ל פ�ה נ�ד�ב�ר א�ת א.ש�ר י�ש�ל�ח ה'
 ב�פ�ינו, ו�ה' י�א�יר ע�ינ�יך� ב�כ�ל יום  ל�מ�צא ע�צות א.מ�ת�יות, כ�פ�י אותו ה�יום ו�ה�ש�ע�ה, ל�ה�ת�ח�ז�ק ב�כ�ל עז,
 ו�ה�ע�ק�ר ל�ש�מ�ח� נ�פ�שו ב�כ�ל פ�ע�ם ב�גד�ל  י�שוע�תו ו�נ�פ�ל�אות�יו י�ת�ב�ר�ך� ה�ע.צומ�ים, א.ש�ר ז�כ�ינו ל�ב�ל�י
 ל�ה�ת�נ�ג�ד ע�ל ס�פ�ר�ים ק�דוש�ים כ�א�ל�ה. א.ש�ר א�ין ע�רוך�  א.ל�יה�ם. ה.פך� ב�ה�ם ו�ה.פך� ב�ה�ם ו�ס�יב וב�ל�ה
ות�ה�ל�ים, ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה,  ים   וס�פ�ר�יו ה�ק�דוש� יום ל�מוד ש'ל�ח�ן ע�רוך�  ו�ת�ח.טף ב�כ�ל  ו�כו',   ב�ה�ם 
נו ב�ע�ינ�יך� כ�ל ד�ב�ר�ים ה�א�ל�ה  ש�ד�ב�ר�נו מ�ז�ה כ�מ�ה  ות�פ�לות, וק�צ�ת ש�יח�ה ב�ינו ל�ב�ין קונו, ו�אל י�ת�י�ש�
יום י�ה�יו ב�ע�ינ�יך� כ�ח.ד�ש�ים, וב�א9מ�ת מ�י ש�י�ש לו ל�ב י�ש�ר�א�ל�י, ומ�ס�ת�כ�ל  ע�ל  פ�ע�מ�ים, ר�ק ב�כ�ל 
ו�יום נ�ע.ש�ה ח.ד�שות ל�ג�מ�ר�י. וק�צ�ת רוא�ין יום  ים ב�כ�ל פ�ע�ם, כ�י ב�כ�ל   ה�א9מ�ת, ה�ם ב�א9מ�ת ח.ד�ש�
 ב�חוש, וב�כ�ל  יום נ�ע.ש�ה מ�ה ש�נ�ע.ש�ה. ח�דוש�ים נ�פ�ל�א�ים ו�נור�א�ים, ה�כל ב�ע�נ�י�ן ה�ראש ב�י�ת א�יך�
יום ת�מ�יד מ�ע.ש�ה וב�טובו מ�ח�ד�ש ב�כ�ל  ו�א.מ�ת�תו ב�עול�ם, כ�מו ש�כ�תוב  אור ק�ד'ש�תו    ל�ה�כ�נ�יס 
 ב�ר�אש�ית. ב�ר�אש�ית הוא ראש ב�י�ת  כ�י�דוע�. ה�י�נו ב�כ�ל יום ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� מ�ח�ד�ש ב�טובו מ�ע.ש�ה
 ה�נ�ה�ר ה�יוצ�א מ�ע�ד�ן. ש�הוא י�סוד ה�פ�שוט ש�נ�מ�ש�ך�  מ�ה�ראש ב�י�ת, ו�ה�ב�ן ד�ב�ר�ים א�לו ה�יט�ב, כ�י א�י
 א�פ�ש�ר ל�ב�א.ר�ם ע�ל פ�נ�י ה�ש�ד�ה, וכ�ב�ר ד�ב�ר�ת�י ב�ד�ר�ך� מ�ע�ט  מ�ז�ה, כ�א.ש�ר ת�ש�מ�ע מ�פ�י ר�ב�י נ�ח�מ�ן.
 ו�ה' י�א�יר ע�ינ�ינו ב�א.מ�ת�ת תור�תו ה�ק�דוש�ה. ו�נ�ז�כ�ה ל�יל�ך� ב�ד�ר�כ�יו ו�ע�צות�יו  ב�כ�ל יום, ע�ד י�ש�ק�יף ו�י�ר�א
 ה' מ�ש�מ�י�ם ו�יק�ר�ב�נו ב�אה.ב�תו וב�ח�מ�ל�תו ל�ע.בוד�תו ב�א9מ�ת כ�ל י�מ�ינו ל�עול�ם. ד�ב�ר�י  אב�יך� ה�מ�צ�פ�ה

ל�ישוע�תו י�ת�ב�ר�ך�. 
  

  נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב.  צ) (אמ�ר ה�מ�ע�ת�יק ת�ח�יל�ת ה�מ�כ�ת�ב ה�ל�ז לא מ�צ�את�י ר�ק מ�ע�ט מ�סופו, ו�אמ�ר�ת�י
יות י�ז�כ�ה ל�ה�ב�יט בו וב�כ�ל ה�מ�כ�ת�ב�ים ב�ע�ינ�א פ�ק�יח�א י�ר�א�ה ב�ע�ינ�י חוש�  ג�ם ז�ה  ל�ה�ע�ת�יקו. כ�י מ�י ש�
נו ל�ר�פ�אות�ה מ�ח�ל�את ז'ה.מ�ת�נו ול�ה�ד�ב�יק�ה ב�אור  ש�כ�ל ד�בור ו�ד�בור  מ'ש�ר�ש בו ר�פואות ת�ע.ל�ת נ�פ�ש�
 פ�נ�י מ�ל�ך� מ�ל�כ�י ה�מ�ל�כ�ים  ה�ק�דוש ב�רוך� הוא א9לק�ים ח�י�ים. מ�ע�מ�ק�י ש�אול ומ�ת�ח�ת�ית ומ�ת�ח�ת�יו, כ�י
ו�יוצ�א�ים מ�מ�א.מ�רות  ט�הורות מ�ז'ק�ק ש�ב�ע�ת�י�ם ש�ל ר�ב�נו מוה.ר�"ן ז�כ�ר צ�ד�יק ו�ק�דוש  ה�ם נוב�ע�ים 
יב נ�פ�ש כ�ל ח�י, ב�ב�ח�ינ�ת ו�אצ�יע�ה  ל�ב�ר�כ�ה ז�כותו י�ג�ן ע�ל�ינו, א.ש�ר י�ש ב�ה�ם כח�  ו�ח�יות ל�ה�ח.יות ול�ה�ש�
 ש�אול ה�נ�ך�, וב�ב�ח�ינ�ת (י�ש�ע�י�ה כז) וב�או ה�אוב�ד�ים  ב�א�ר�ץ אשור ו�ה�נ�ד�ח�ים ב�א�ר�ץ מ�צ�ר�י�ם ו�ה�ש�ת�ח.וו
 ל�ה' ב�ה�ר ה�קד�ש ב�י�ר�אה ש�ל�מ�ה ע�ל י�דו ב�ירוש�ל�י�ם אמ�ן כ�ן  י�ה�י ר�צון ב�מ�ה�ר�ה ב�מ�ה�ר�ה, ע�ל כ�ן

ט�ר�ח�ת�י 
  

  * 
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ל�ה�ע�ת�יק כ�מ�ע�ט כ�ל ד�בור ו�ד�בור. כ�י מ�ה�ם תוצ�אות ח�י�ים. 

  
י�ג�יע� ל�י. ו�ת�ש�ל�ח   ה�ד�יו ו�ה�נ�י�ר  כ�פ�י ה�נ�ר�א�ה ה�ם עול�ים י�פ�ה, ש�מ�ן ז�י�ת א�ין ל�י שום מ�ר�א�ה מ�קום ש�
 ב�ז�ר�יזות, או  ב�יום ד' ע�ל י�ד�י ה�פ�אט�ש�ט. או ב�יום ה' ע�ל כ�ל פ�נ�ים ב�ל�י שום א�חור, כ�ד�י ש�לא
 א�צ�ט�ר�ך� ל�ח.שב ע�ל ז�ה כ�ל�ל  ב�יום ו' א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם, ל�ע�ת ע�ת�ה ה�ר�ו�ח�ת� ה�ר�ב�ה ע�ל י�ד�י ה�נ�י�ר ו�ה�ד�יו
 כ�ל ה�א�ג�ר�ת ה�ז�ה ה�ר�צוף פה, ש�לא  ע�ל�ה ע�ל ד�ע�ת�י ל�ה�א.ר�יך� כ�ל כ�ך�, אך� ר�צונ�ך� ה�ח�ז�ק הוע�יל,
 ו�ה�ד�יו נ�מ�ש�כ�ה אח�ר ה�ק'ל�מוס ע�ל נ�י�ר י�פ�ה מ�אד.  ב�רוך� ה�ש�ם א.ש�ר ע.ז�ר�נו ע�ד כה, ו�ג�ם ז�ה הוא
ו�ישוע�ה הוא ה�ר�ח�ב�ה  וב�א9מ�ת  ל�י,   ו�ה�ה�ר�ח�בות ה�נ�"ל, ב�ח�ינ�ת ב�צ�ר ה�ר�ח�ב�ת�   א�ח�ד מ�ה�י�שועות 
 נ�פ�ל�אה. כ�י א�ג�רת ש�ל�נו ה�ם ר�פואות י�ק�רות. כ�י כ'ל�ם נוב�ע�ים מ�מ�ע�י�ן ה�יוצ�א  מ�ב�ית ה', א.ש�ר כ�ל
 פ�ר�יו ל�מ�א.כ�ל ו�ע�ל�יהו ל�ת�רופ�ה. "ע�ל�יהו", ה�י�נו ה�נ�י�ר, ש�ה�ם ע�ל�ין ו�ד�פ�ין, ש�ע.ל�יה�ם אנו  כות�ב�ין כ�ל

ים ש�ל ה�תור�ה ה�ק�דוש�ה. א.ש�ר ה�ם ר�פואת�נו ו�ח�י�ינו ל�נ�צ�ח.  ה�ס�פ�ר�ים ה�ק�דוש�
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב צא  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום א' ו�י�ח�י תקצ"ג ב�ר�ס�ל�ב. 

  
  ר�ב ש�לום  ל�א.הוב�י ב�נ�י ח.ב�יב�י ה�ר�ב�נ�י מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק נ�רו י�א�יר. מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י ב�זאת ה�ש�ע�ה
 ע�ם ה�מ�כ�ת�ב  ל�ט�ש�ער�ין, ה.ט�יבות� א.ש�ר ע�ש�ית� א.ש�ר פ�ע�ל�ת� ה�מ�כ�ת�ב ה�ז�ה ל�ט�ש�ער�ין, ת�ה�ל�ה ל�א�ל



י�ה�י�ה ל�ך� ח�ל�ק כ�ז�ה ב�ש�לום כ�ז�ה ש�ב�ין ז�ווג כ�ז�ה.  ז�כ�ית�י אות�ך� ב�מ�צ�ו�ה ר�ב�ה  ש�א�ין ל�ה ש�עור, ש�
 ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ז�כ�ך� ש�תאכ�ל פ�רות�יה�ן  ב�עול�ם ה�ז�ה, ש�ת�ז�כ�ה ל�ה�יות א�יש כ�ש�ר ב�א9מ�ת, ו�ה�ק�ר�ן י�ה�י�ה
 ק�י�ם ל�ע�ד. ו�ה�נ�ה ק�ר�ית�י מ�כ�ת�ב�ך�. ו�ח�ד�ו�ה ת�קוע�  ב�ל�ב�י מ�ס�ט�ר�א ח.ד�א מ�מ�כ�ת�ב�ך�. ו�צ�ע�ר מ�ס�ט�ר�א
 ח.ד�א א.ש�ר ע.ד�י�ן א�ינ�ך� מ�ת�ח�ז�ק ל�ה�ש�ל�יך� ה�מ�ח.ש�בות ז�רות,  ב�פ�ר�ט ה�מ�ח.ש�בות ש�ל מ�מון. ו�ה.לא
יחות ו�תורות ק�דושות, ש�ה�מ�ח.ש�ב�ה ב�י�ד ה�אד�ם  ל�ה�טות�ה כ�ר�צונו. ו�ש�א�י  כ�ב�ר ש�מ�ע�ת� כ�ל כ�ך� ש�
י�כול�ין ל�ה�נ�צ�ל יחות ה�ר�ב�ה כ�ה�נ�ה,  ש� י�ה�י�ה ש�נ�י מ�ח.ש�בות ב�י�ח�ד ו�כו', ו�עוד ש�  א�פ�ש�ר ב�שום אפ�ן, ש�
 מ�ה�ם ב�ש�ב ו�אל ת�ע.ש�ה, וב�פ�ר�ט מ�ה ש�ד�ב�ר�נו ב�ש�ב�ת ח.נ'כ�ה ה�ז�ה. ע�ל ד�ר�י כ�רוכ�י�א ד�ק�נ�י�א  א�ית�פ�ח.
 ומ�דוע� לא ת�ח�גר מ�ת�נ�יך� ל�ג�ר�ש�ם מ�ע�ל�יך� ע�ל י�ד�י ע�צות ק�דושות כ�א�לו. י�ד�ע�ת�י ב�נ�י י�ד�ע�ת�י. א�יך� ו�א�יך�
 ה�ם מ�ת�ג�ב�ר�ין מ�אד אף ע�ל פ�י כ�ן אף ע�ל פ�י כ�ן. אך� כ�ב�ר י�ד�ע�ת� ו�ש�מ�ע�ת�, ש�ה�ע�ק�ר ש�את�ה ת�ה�י�ה
 ב�ש�ב ו�אל  ת�ע.ש�ה, ומ�ה ש�נ�ע.ש�ה ע�מ�ך� אל ת�חוש ע�ל ז�ה, כ�י י�ק�ר מ�אד ב�ע�ינ�י ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, כ�ל
ים (ל�קוט�י  ה�מ�ש�כ�ה ו�ה�מ�ש�כ�ה  ש�את�ה מ�מ�ש�יך� א�ת ע�צ�מ�ך� מ�ה�ם ו�כו', כ�מ�באר ב�ד�ב�ר�יו ה�ק�דוש�
 מוה.ר�"ן ח�ל�ק ב ח'). וב�ז�ה ר�אוי ל�ך�  ל�ה�ח.יות א�ת ע�צ�מ�ך� ב�כ�ל ע�ת. ו�ע�ל י�ד�י ז�ה ת�ת�ג�ב�ר ע.ל�יה�ם
 ב�ע�ז�ר�תו ה�ג�דול�ה י�ת�ב�ר�ך�. ל�מ�ע�ן ה�ש�ם ח.ז�ק ו�א9מ�ץ,  וב�ר�ח ב�כ�ל ע�ת מ�מ�ח.ש�בות ז�רות. ע�ל י�ד�י ש�ב
 ו�אל ת�ע.ש�ה, ו�אל ת�ס�ת�כ�ל א�ם י�ת�ג�ב�רו ע�ל�יך� א�ל�ף פ�ע�מ�ים ב�כ�ל  יום ח�ס ו�ש�לום, את�ה ת�ע.ש�ה א�ת
י�כ�ר�כו ב�מ�ח.ש�ב�ת�ך� מ�ה  טוב, ו�א.פ�לו א�ם ח�ס  ש�ל�ך� ל�ב�רח� מ�ה�ם ב�כ�ל פ�ע�ם. א�ם ת�ב�ר�ח מ�קד�ם ש�
 ו�ש�לום נ�ת�ר�ש�ל ע�ד א.ש�ר נ�ע.ש�ה ח�ס ו�ש�לום כ�רוכ�י�א ד�ק�נ�י�א, ת�ע.מד פ�ת�אם ות�ב�ט�ל  ע�צ�מ�ך�, ו�ת�ז�כר
ו�ז�ה ה�ע�נ�י�ן א�י א�פ�ש�ר ל�ב�א�ר ב�פ�ר�ט�יות. כ�י הוא ל�כ�ל ח�ד כ�פום מ�ה  ב�ש�ב�ת ש�הוא ה�ת�כ�ל�ית. 
 ד�מ�ש�ע�ר ב�ל�ב�ה. ע�ל כ�ל פ�נ�ים י�כול כ�ל א�ח�ד. ו�את�ה ג�ם את�ה ל�ב�ט�ל א�ת ע�צ�מ�ך� ב�כ�ל פ�ע�ם. ו�אז
 י�ת�ה�פ�ך�  ה�ת�ג�ב�רות ה�מ�ח.ש�בות ל�טוב�ה, כ�ד�י ש�ת�ת�עור�ר ע�ל י�ד�י ז�ה ד�י�ק�א ל�ב�ח�ינ�ת ב�טול א�ל ה�אור
 א�ין סוף, ש�הוא  י�ק�ר מ�אד מ�אד, ו�כ�ל אד�ם ב�כ�ל מ�קום ש�הוא. א.פ�לו ב�ש�אול ת�ח�ת�יות צ�ר�יך�
 ל�ה�מ�ש�יך� ע�צ�מו ל�ז�ה, ל�א.ת�ר ד�כ�ל  ר�עות�ין ת�קוע�ין ת�מ�ן. ו�ז�ה ע�ק�ר ב�ח�ינ�ת ו�אצ�יע�ה ש�אול ה�נ�ך�, ש�ג�ם
 ב�ש�אול ת�ח�ת�יות י�כול�ין ל�ב�ט�ל א�ת ע�צ�מו א�ל  ה�אור א�ין סוף, ש�ז�ה ע�ק�ר ת�כ�ל�ית ה�ע.בוד�ה, ו�ז�ה
 ופ�ר�עה ה�ק�ר�יב א�ת ל�ב�ן ל�א.ב�יה�ן ש�ב�ש�מ�י�ם כ�מו ש�אמ�רו  ר�בות�ינו ז�כ�רונ�ם ל�ב�ר�כ�ה. ש�ד�י�ק�א ע�ל י�ד�י
 ה�ת�ג�ב�רות ה�ס�ט�ר�א אח�ר�א מ�ב�ט�ל�ין א�ת ע�צ�מו ל�ג�מ�ר�י. ול�מ�ע�ן ה�ש�ם  ש�ת�ד�ע ו�ת�א.מ�ין. ש�א�ינ�י כות�ב
ים וד�רוש�ים ב�ע�ל�מ�א. אף ע�ל פ�י ש�ב�ו�ד�אי ג�ם ז�ה י�ק�ר מ�אד. א.ב�ל א�ין  כ�ו�נ�ת�י ל�ז�ה. ר�ק  ל�ך� ח�דוש�
 ש�ת�ל�ך� ע�ם כ�ל ז�ה. ו�ת�ש�ת�ד�ל ו�ת�ת�ג�ב�ר ל�ק�י�ם כ�ל ז�ה. כ�י ת�ה�ל�ה ל�א�ל י�ש ב�י�ד�ך� ל�ק�י�ם כ�ל ז�ה,  ו�ש�מ�ח
 נ�פ�ש�ך� ב�כ�ל מ�ה ש�תוכ�ל. וב�רוך� ה�ש�ם ש�כ�ת�ב�ת� ב�מ�כ�ת�ב�ך� ה�ר�ב�ה ד�ב�ר�י א9מ�ת, מ�ה ש�את�ה מ�ח�י�ה
 ע�צ�מ�ך� ב�כ�ל ע'ב�ד�א ד�ק�ד'ש�ה, ו�כ�ן הוא ה�מ�ד�ה, ו�כ�ך� י�פ�ה ל�ך�, א.ב�ל ע.ד�י�ן את�ה צ�ר�יך� ל�ה�ח.יות א�ת
יות�ר  ב�כ�ל ת�נוע�ה ות�נוע�ה טוב�ה, ול�ה�א.מ�ין ש�כ�ל ה�מ�ש�כ�ה ו�ה�ת�ג�ב�רות ש�את�ה מ�ת�ג�ב�ר  ע�צ�מ�ך� 
 ל�ה�מ�ש�יך� א�ת ע�צ�מ�ך�  מ�מ�ח.ש�בות ר�עות, י�ק�ר מ�אד מ�אד ב�ע�ינ�י ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, ול�ה�ת�ח�ז�ק ב�ז�ה ל�ב�רח�
 מ�ע�ת�ה מ�מ�ח.ש�בות ר�עות, כ�י  ע�ק�ר ה�ה�ת�ג�ב�רות ע�ל י�ד�י ה�ה�ת�ח�ז�קות ו�ה�ש�מ�ח�ה, וב�פ�ר�ט ש�י�ש ל�נו
 ת�ה�ל�ה ל�א�ל ל�ש�מח� ב�ה�ע�ק�ר, ב�מ�ה  ש�ז�כ�ינו ל�יד�ע מ�אור ה�אורות כ�ז�ה א.ש�ר הוא ח�י�ינו ו�כו', א�יך�
י�ה�י�ה, ב�ו�ד�אי י�ה�י�ה סופ�ך� טוב ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם  י�ת�ב�ר�ך�, ו�י�ש ת�ק�ו�ה ל�אח.ר�ית�ך� ת�ה�ל�ה ל�א�ל, י�ת�ר  ש�

מ�ז�ה א�ין פ�נ�אי ל�ה�א.ר�יך�. ד�ב�ר�י אב�יך� ה�מ�צ�פ�ה ל�ישוע�ת�ך�  מ�ה�ר�ה. 
  

י ש�לומ�נו ב�אה.ב�ה ר�ב�ה. ח�ז�קו ו�י�א.מ�ץ ל�ב�ב�כ�ם, כ�ל ה�מ�י�ח.ל�ים נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב.  ו�ש�לום ל�כ�ל אנ�ש�   
ל�ה'. 

  
 מכתב צב  

 ב�רוך� ה�ש�ם יום א' ש�מות תקצ"ג: 
  

א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י נ�רו י�א�יר מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י ע�ר�ב ש�ב�ת קד�ש, ו�ק�ר�ית�י אותו, ו�ה�ב�נ�ת�י מ�ר�חוק   
 צ�ע.ק�ת�ך�, ו�י�ד�ע�ת�י  א�ת מ�כ�אוב�יך�, ה' י�ר�ח�ם ש�ת�ז�כר מ�ע�ת�ה ל�ה�ת�עור�ר, ש�ת�ד�ע מ�כח.ך�, ו�ת�ת�ג�ב�ר ע�ל
 ה�מ�ח.ש�בות, כ�י ז�ה כ�ל�ל  א9מ�ת ו�י�צ�יב ש�ה�מ�ח.ש�ב�ה ב�י�ד ה�אד�ם ל�ה�טות�ה כ�ר�צונו, ו�ה�ה�כ�ר�ח� ש�ת�ת�ג�ב�ר
 ב�ע�צ�מ�ך� ע�ל פ�י כ�ל ד�ב�ר�י א9מ�ת  א.ש�ר י�ד�ע�ת� ו�ש�מ�ע�ת� מ�פ�י ומ�פ�י ס�פ�ר�יו ה�ק�דוש�ים, ו�ה' יוש�יע� ל�ך�.
 ו�ד�ע ב�נ�י ח.ב�יב�י, ש�מ�כ�ת�ב�ך� פ�ע�ל ב�י ה�ר�ב�ה,  ב�פ�ר�ט ב�מ�ה ש�כ�ת�ב�ת� ב�סוף א�יך� לא ע�ש�ית� פ�ע�ם
 אח�ת א�יז�ה ג�נ�יח�ה טוב�ה ו�כו', ו�ג�ם מ�פ�י מוס�ר כ�ת�ב ז�ה  ו�כ�יוצ�א, ש�מ�ע�ת�י כ�ע�ין ז�ה, מ�גד�ל צ�ר�ת
 נ�פ�ש�ם, א.ש�ר מ�ת�ג�ב�ר ב�כ�ל פ�ע�ם, ע�ל י�ד�י כ�ל ז�ה נ�ת�עור�ר�ת�י ה�ר�ב�ה,  ו�נ�ז�כ�ר�ת�י מ�ח�ד�ש ב�ה�תור�ה
 א.ז�מ�ר�ה ל�אלק�י ב�עוד�י, ו�אמ�ר�ת�י ב�ל�ב�י מ�ה טוב ה�י�ה ל�ח�ד�ש�ה ל�ג�מ�ר�י ב�כ�ל יום, ו�י�ש  ב�ל�ב�י ה�ר�ב�ה
 ב�ז�ה, מ�ה ש�ק�ש�ה ל�ב�א�ר ב�כ�ת�ב, ו�תוד�ה ל�א�ל ע�ש�ה רש�ם ל�טוב�ה, ש�ע�ל י�ד�י ז�ה ע.ז�ר�נ�י ה�ש�ם  י�ת�ב�ר�ך�



 ל�ח�ד�ש ה�ר�ב�ה ע�ל פ�י ה�תור�ה ה�זאת, וכ�ב�ר ד�ב�ר�ת�י מ�ז�ה ב�ס�ע'ד�ה ש�ל�יש�ית ה�ע�ב�ר א�ת�מול ב�ש�ב�ת
 קד�ש, ב�ח�ס�ד�י ה' ה�ז�מ�ין ל�י ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� נור�אות נ�פ�ל�אות, ו�לא ה�מ�ד�ר�ש ע�ק�ר ו�כו'. ב�נ�י ב�נ�י. את�ה
 ו�כ�ל  ה�שומ�ע�ים ל�קול ה�א9מ�ת. ה�טו אז�נ�יכ�ם ו�ל�ב�כ�ם מ�ח�ד�ש ב�כ�ל ע�ת א�ל ד�ב�ר�י ה�תור�ה ה�ק�דוש�ה
 ה�זאת, ש�מ�עו  ות�ח�י ל�ב�ב�כ�ם. כ�י נ�פ�ל�אות ע�ש�ה ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ע�מ�נו, א.ש�ר ש�ל�ח ל�נו ה�נ�ח�ל נוב�ע�
יב�י ט�ע�ם כ�א�ל�ה, ו�ה�נ�ה  מ�קור ח�כ�מ�ה ז�כותו י�ג�ן  ע�ל�ינו, ל�ה�ש�מ�יע�נ�י כ�ל א�ל�ה ל�ה.ש�יב�נ�י ב�ש�ב�ע�ה מ�ש�
 ב�ד�ע�ת�י ה�י�ה ל�ה�ר�ח�יב ה�ד�בור ב�ז�ה  יות�ר, אך� ר�בות מ�ח.ש�בות ו�כו', כ�י ס�מוך� ל�מ�נ�ח�ה, ו�ה�ה�כ�ר�ח�
 ל�ק�צ�ר, ו�ד�י ב�ז�ה ל�ה�ז�כ�יר אות�ך� ש�ת�ח�פ�ש א�צ�ל�ך�  ב�כ�ל יום ה�נ�ק'דות טובות ש�ב�ך�, ול�ש�מ�ח� נ�פ�ש�ך�
יך� מ�ח�ש�בות�יך� ל�תוך� ת�מ�ימות  ב�ה�ם ב�ת�מ�ימות וב�פ�ש�יטות, ו�ע�ל י�ד�י ז�ה ב�ע�צ�מ�ך� ת�צ�מ�צ�ם  ו�ת�מ�ש�
 א9מ�ת, ל�ב�ל�י ל�צ�את ח�ס ו�ש�לום כ�ל�ל חוץ ל�ג�בול. ו�א.פ�לו מ�ה ש�מ�ח.מ�ת רב  ה�ה�ר�ג�ל ה�מ�ח.ש�ב�ה
 ר�ג�יל�ה ל�ה�ח�ל�ק ול�ה�מ�ע�ד ח�ס ו�ש�לום, ו�ל�צ�את ו�ל�פ�רח� ל�חוץ ה�ר�ב�ה, ת�כ�ף ת�ז�כר ל�ת�פ�ס�ה  ב�ז�ר�יזות
יטות, ו�ל�ב�ל�י ל�פל  כ�מו ש�תופ�ס�ים סוס ב�אפ�ס�ר ל�ה�טות�ה א�ל ה�ד�ר�ך� ה�י�ש�ר, ו�ה�כל ב�ת�מ�ימות וב�פ�ש�
 ב�ד�ע�ת�ך� ב�שום אפ�ן, ו�ת�ז�כר ה�יט�ב מ�ה ש�ד�ב�ר�נו כ�מ�ה פ�ע�מ�ים כ�י ל�ג�ד'ל�תו א�ין ח�ק�ר ו�ה�כל מ�ת�ה�פ�ך�
 ל�טוב�ה,  ב�פ�ר�ט ע�ל י�ד�י א�יז�ה ה�מ�ש�כ�ה כ�ל ש�הוא, א�ל ה�ק�ד'ש�ה ש�ז�ה י�ק�ר מ�אד ב�ע�ינ�יו י�ת�ב�ר�ך�, כ�י
 מ�ד�ה טוב�ה מ�ר'ב�ה,  ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ר�ח�ם ש�נ�ז�כ�ה ל�ה�ת�פ�ל�ל ב�כ�ו�נ�ה מ�נ�ח�ה ומ�ע.ר�יב ו�ש�ח.ר�ית, ו�ח.ז�ק
 ו�ח.ז�ק, ו�ש�ים ל�ב�ך� ה�יט�ב,  ל�ד�ב�ר�י ה�ת�פ�ל�ה ה�ק�דוש�ה, ו�א�ם אמ�נ�ם ת�פ�ל�ה ה�יא ע.בוד�ה ק�ש�ה מ�אד,
ב�יות�ר מ�ה�כל, ע�ם כ�ל ז�ה תוכ�ל  ל�ח.טף מ�ע�ט ב�כ�ל יום, א�ם ת�ש�ים כ�ל ל�ב�ך� ע�ל�יך�, כ�י ה' י�ע�זר ל�ך�. 

  
 ד�ב�ר�י אב�יך� ה�כות�ב ד�ב�ר�י א9מ�ת ה�נוב�ע�ים מ�מ�קור ה�א9מ�ת. 

  
  נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב.  א�ג�ר�ת ז�ה כ�ת�ב�ת�י ב�ח.ד�ר ה�ע.ל�י�ה ש�ל�י ת�כ�ף אח�ר ש�ק�מ�ת�י מ�ש�נ�ת�י, ו�ע.ד�י�ן לא מ�ס�רו
 ל�י  מ�כ�ת�ב�ך� ש�ה�ג�יע� אז, ו�אח�ר כ�ך� ב�את�י ל�ב�ית ה�מ�ד�ר�ש ל�ה�ת�פ�ל�ל מ�נ�ח�ה, ס�פ�ר ל�י ר�ב�י ב�ער�יש
 ח.ת�ן ר"ש א�ת כ�ל  ה�מ�ע.ש�ה א.ש�ר נ�ע.ש�ה ע�מ�ך�, ו�ע�מ�ד�ת�י מ�ר�ע�יד ומ�ש�תומ�ם, ו�ש�ל�ח�ת�י ת�כ�ף אח�ר
 מ�כ�ת�ב�ך� וק�ר�ית�יו, ע�ת�ה מ�ה  נ�ש�יב ל�ה' כ�ל ת�ג�מולוה�י ע�ל�ינו, ו�ה�נ�ה מ�א�ת ה' ה�י�ת�ה ש�ה�ק�ד�מ�ת�י
 ל�כ�תב ל�ך�, ב�פ�ר�ט ש�כ�פ�י מ�כ�ת�ב�ך� את�ה  רוצ�ה ל�ה�יות פה ב�ק�רוב, ו�ג�ם א�ינ�י יוד�ע� ע�ם מ�י ל�ש�לח�
 ה�א�ג�ר�ת ה�ז�ה, כ�י ר�ב�י נ�ח�מ�ן א�ין ר�צונו ל�שוב ל�ב�יתו  ת�כ�ף, אך� ל�ע�ת ע�ת�ה אל ת�יר�א ו�אל ת�פ�ח�ד
י�ג�מ�ל�ך� כ�ל  ו�אל ת�ח�ת כ�י ה' א�ת�ך�, ו�ת�ה�י�ה מוד�ה ע�ל ה�ע�ב�ר א.ש�ר ג�מ�ל�ך� כ�ל  טוב. ות�ב�ק�ש ל�ה�ב�א ש�
 טוב ס�ל�ה, ש�ת�ז�כ�ה ל�ה�נ�צ�ל מ�כ�ל צ�ר�ה ב�גוף ו�נ�פ�ש ומ�מון, ו�ת�ז�כ�ה ל�ה�כ�יר  ח.ס�ד�יו ו�נ�פ�ל�אות�יו י�ת�ב�ר�ך�,
 א.ש�ר הוא עוש�ה ע�מ�נו ב�כ�ל יום, כ�מו ש�אנו אומ�ר�ים ש�לש פ�ע�מ�ים ב�כ�ל יום נוד�ה  ל�ך� ו�כו' ע�ל
 נ�ס�יך� ש�ב�כ�ל יום ע�מ�נו, ו�ע�ל נ�פ�ל�אות�יך� ו�טובות�יך� ש�ב�כ�ל ע�ת ע�ר�ב ו�בק�ר ו�צ�ה>ר�י�ם ו�כו'. ו�ה�ע�ק�ר מ�ה
 ש�ב�ר�ח.מ�יו הוא י�ת�ב�ר�ך� מ�ס�ב�ב ס�בות ל�טוב�ה, ל�ה�ח.יות�נו ב�נ�ק'דות טובות. ש�נ�ז�כ�ה ב�ה�ם ל�ח�י�ים
 נ�צ�ח�י�ים. ש�ז�הו  ע�ק�ר ה�נ�ס�ים ו�ה�נ�פ�ל�אות ש�ב�כ�ל יום וב�כ�ל ע�ת, ומ�ע�ט ק�צ�ת י�כול�ין ל�ר�אות ול�ה�ב�ין
 מ�ר�חוק נ�פ�ל�אות ח.ס�ד�יו  ה�נור�א�ים ב�ע�נ�י�ן ז�ה, ו�יות�ר מ�ז�ה צ�ר�יכ�ין ל�ה�א.מ�ין כ�י ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� חוש�ב
 מ�ח.ש�בות ב�ש�ב�יל�נו, ר�ק ב�ש�ב�יל  ה�ת�כ�ל�ית ה�נ�צ�ח�י, ו�א�י א�פ�ש�ר ל�ב�א�ר ב�כ�ת�ב כ�ל ז�ה, ח.ז�ק ו�א9מ�ץ
 ב�נ�י, ו�ש�מ�ח נ�פ�ש�ך� ב�ישוע�ת ד', וב�ט�ח ב�ה', כ�י  לא י�ע.זב אות�ך�, כ�י ה�כל ל�טוב�ת�ך�, וב�ר�ח מ�ה�מ�ר�ה
 ש�חור�ה ו�ה�ע�צ�בות ב�כ�ל כח.ך� ב�כ�ל מ�ינ�י ע�צות וד�ר�כ�ים  ש�ש�מ�ע�ת� מ�א�ת�נו, וכ�ב�ר י�ד�ע�ת� ש�ת�ה�ל�ה
 ל�א�ל י�ש ל�נו ב�מ�ה ל�ש�מח� ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, י�ש ו�י�ש ב�ח�ס�דו  ה�ג�דול א.ש�ר ר�א�ינו ב�ע�ינ�יו ש�ז�כ�ינו

ל�יד�ע מ�אור כ�ז�ה ו�כו'. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך�  נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב צג  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום ד' בא תקצ"ג: 

  
  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י, מ�כ�ת�ב�יך� ק�ב�ל�ת�י ב�יום א' ו�ה�יום, ו�צ�ע.ר�י ג�דול מ�אד ע�ל כ�א�ב�ך�, ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�
 י�ר�פ�א.ך�  מ�ה�ר�ה, ו�ה�נ�ה ג�ם אנכ�י חוש�ש ב�ש�נ�י ב�ע�ת�ים ה�ל�לו ל�פ�ר�ק�ים, ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ס�יר מ�ע�ל�ינו
 ומ�ע�ל כ�ל י�ש�ר�א�ל כ�ל  ה�מ�כ�אוב�ים ו�ה�מ�חוש�ים ב�ג�ש�מ�יות ו�רוח�נ�יות, ו�נ�ז�כ�ה ל�שוב א�ל�יו י�ת�ב�ר�ך� ע�ל
 י�ד�י כ�ל ה�כ�רוז�ים ו�ה�ר�מ�ז�ים ש�הוא  מ�ר�מ�ז ל�נו ב�כ�ל ע�ת ב�ין ב�ט�יבו ב�ין ב�ע�קו ר�ח.מ�נ�א ל�צ�ל�ן, כ�י ה�ז�מ�ן
ים ומ�ת�נ�ש�א�ים ע�ל כ�ל א�ח�ד ב�כ�ל  הול�ך� ו�סוע�ר, הול�ך� ו�הומ�ה, ומ�ש�ב�ר�י ו�ג�ל�י  ה�י�ם הומ�ים ומ�ר�ע�יש�
י�כול�ין יוד�ע� מ�ה ל�ע.שות. לול�א ה' ע�ז�ר�ת�ה ל�נו  א.ש�ר ש�מ�ע�נו מ�ה ש�ש�מ�ע�נו ש� ו�א�ין א�ת�נו   יום. 
 ל�ה�ח.יות א�ת ע�צ�מ�נו ב�ה�ם ת�מ�יד. ח.ז�ק ו�ה�ת�ח�ז�ק ב�נ�י ח.ב�יב�י, כ�א.ש�ר  כ�ת�ב�ת� ב�מ�כ�ת�ב�ך� ה�ר�אשון, אז



 ד�יא ה�אס�ט ז�יך� צו ג�יש�פ�אר�ט ל�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� דור�ך ד�י י�סור�ים. וכ�ב�ר י�ד�ע�ת�  מ�ה�תור�ה ו�יאמ�ר בע�ז
 א�ל רות (ל�קוט�י מוה.ר�"ן ס�ימ�ן סה), ש�ע�ל י�ד�י ה�י�סור�ים מ�ב�ט�ל�ין ע�צ�מו ל�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�,  ו�כ�א.ש�ר
 ש�מ�ע�ת� מ�מ�נ�י ב�ע�ל פ�ה ב�ע�נ�י�ן ז�ה. ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ר�ח�ם ע�ל�יך�. ומ�ע�ת�ה י�ס�יר מ�מ�ך� כ�ל חEל�י ו�כ�ל
 מ�ד�ו�ה  ו�כ�ל מ�חוש ב�עול�ם, ו�ת�ז�כ�ה ל�ה�ת�ק�ר�ב ל�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ע�ל י�ד�י ר�מ�ז�ים ש�ל טוב�ה ו�ה�צ�ל�ח�ה,

ו�יק'י�ם ו�א�ל ש�ד�י י�ת�ן  ל�כ�ם ר�ח.מ�ים, ל�כ�ם ד�י�ק�א ו�כו'. 
  

  ו�ת�כ�תב ל�י  עוד מ�ש�לום ר�ב�י מ�ר�ד�כ�י נ�רו י�א�יר, א�ם כ�ב�ר א�ין ע�ל�יו שום ח.ש�ש מ�ה�ע�ס�ק ש�לו, ג�ם
י�ק�ב�ל ע�ל�יו  תוד�יע� לו ש�כ�פ�י  מ�ה ש�ש�מ�ע�ת�י ש�הוא מ�ע�צ�מו י�ד�ע מ�ז�ה, ה�יט�ב ח�ר�ה ל�י ע�ל�יו, ו�צ�ר�יך� ש�
 ש�לא יוס�ף ל�ע.לות ע�ל  מ�ח.ש�ב�תו ל�ע.סEק ב�ד�ב�ר�ים כ�א�ל�ה, כ�י ז�ה ע�ק�ר פ�ג�ם ת�א.ו�ת מ�מון, ו�ג�ם
 ב�עול�ם ה�ז�ה א�ין אח.ר�ית טוב  ל�ה�ל�הוט�ים כ�ל כ�ך� אח�ר ה�ב�צ�ע ו�כו', ו�א�ין צר�ך� ל�ה�א.ר�יך� ב�ז�ה, ו�צ�ר�יך�
י�ז�כ�ה ל�ק�ב�ל מ�ל�ח  ל�ה�מ�ת�יק מ�ר�ירות�א ו�כו', ו�י�ז�כ�ה ל�אנ�פ�ין נ�הור�ין, א9מונ�ה ו�כו'.  ת�פ�ל�ה ו�ת�ח.נונ�ים, ש�

  
ד�ב�ר�י א.ב�יכ�ם  ה�דור�ש ש�לומ�כ�ם ב�אה.ב�ה נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. ו�ש�לום ל�כ�ל אנ�ש�י ש�לומ�נו ב�אה.ב�ה   

ר�ב�ה, ו�יוד�יע�נ�י  מ�ש�לום ר�ב�י י�ע.קב נ�רו י�א�יר. 
  

 מכתב צד  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום א' ב�ש�ל�ח תקצ"ג: 

  
  א.הוב�י ב�נ�י  מ�ח�מ�ד ע�ינ�י, נ�צ�מ�ד ב�ק�ירות ל�ב�ב�י. ש�לום ל�ך� אל ת�יר�א ח.ז�ק ו�א9מ�ץ! ד�ע ב�נ�י ח.ב�יב�י, כ�י
 ע.ד�י�ן לא  ק�ב�ל�ת�י מ�כ�ת�ב�ך� ה�יום, ו�ג�ם ה�יום יום ר�אשון ב�ש�ב�ת א.ש�ר את�ה י�ד�ע�ת� כ�י א.נ�י ח�לוש, ו�א�ין
 ד�ע�ת�י צ�לול�ה כ�י�דוע�  ל�ך�, אך� אה.ב�ת�ך� א�ל�צ�נ�י ל�כ�תב ל�ך� ע�ת�ה קד�ם ה�ס�ע'ד�ה, כ�י מ�א�ת ה' ה�י�ת�ה כ�י
 ע�ס�ק�ת�י ב�כ�ת�יב�ת תור�ה ב�ע�נ�י�ן  ה�ל�מוד ה�ק�דוש ש�ל א.ז�מ�ר�ה ל�אלק�י ב�עוד�י, א.ש�ר ד�ב�ר�ת�י מ�ז�ה
 א�ת�מול ב�ס�ע'ד�ה ש�ל�יש�ית, ש�הוא ב�ח�ינ�ת  ק�ימ�ת ח.צות ל�י�ל�ה. ש�ב�ז�ה ת�לוי�ה ה�ג�א'ל�ה, ב�ח�ינ�ת
 כ�ח.צות ל�י�ל�ה א.נ�י יוצ�א ו�כו', ומ�ד�י כ�ת�ב�י נ�ז�כ�ר�ת�י  ב�אה.ב�ת�ך�, כ�י י�ד�ע�ת�י ש�את�ה צ�ר�יך� מ�אד ל�ד�בור�ים
ים נ�פ�ל�א�ים  א�לו, ב�פ�ר�ט ש�כ�ל ה�ח�דוש�ים ש�ח�ד�ש�ת�י ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם  י�ת�ב�ר�ך� ב�ע�ת�ים ה�ל�לו, ח�דוש�
 ב�ישוע�תו ה�ג�דול�ה ה�כל נ�ת�ג�ל�ג�ל ע�ל י�ד�ך�, ע�ל י�ד�י ה�מ�כ�ת�ב ש�ה�ג�יע� ל�י  מ�א�ת�ך� ב�ע�ר�ב ש�ב�ת קד�ש
 ס�מוך� ל�ע�ר�ב ע�ל י�ד�י י�ד�יד�י ר�ב�י נ�ח�מ�ן ה�ייס�ינ�יר, כ�א.ש�ר ס�פ�ר�ת�י ל�ך� ק�צ�ת מ�ז�ה  ב�ה�יות�ך� פה, ע�ל כ�ן
 אמ�ר�ת�י ו�יה�י מ�ה ארוצ�ה ד�ב�ר�י א�ל�ה א�ל�יך�. אול�י א�ז�כ�ה ל�עור�ר�ך� מ�ש�נ�ת�ך�, ל�ה�ח.יות�ך�  ול�ח�ז�ק�ך�,
 ה�ק�יצ�ה ב�נ�י ה�ק�יצ�ה, אל י�ב�ה.לוך� ר�ע�יונ�ך� מ�כ�ל מ�ה ש�עוב�ר ע�ל�יך�, ד�ע ו�ה�א.מ�ן ש�כ�ל ה�נ�ק'דות טובות
 ש�ל�ך� י�ק�ר�ים מ�אד מ�אד א�צ�לו י�ת�ב�ר�ך�, ו�את�ה י�כול ל�ה�ח.יות א�ת ע�צ�מ�ך� ב�ה�ם ת�מ�יד. ו�ל�כ�נס ל�כ�ף
 ז�כות ב�א9מ�ת,  ב�ב�ח�ינ�ת ו�עוד מ�ע�ט ו�א�ין ר�ש�ע ו�כו', ז�כר ז�כר ה�יט�ב ד�בור�ים נור�א�ים א�לו, ו�אל י�ה�יו
 י�ש�נ�ים א�צ�ל�ך� ח�ס ו�ש�לום,  ר�ק ח.זר ח.זר אות�ם ה�יט�ב ה�יט�ב. וב�כ�ל יום י�ה�יו ב�ע�ינ�יך� כ�ח.ד�ש�ים.
 ו�נ�כ�ס�פ�ת�י מ�אד ל�כ�תב ול�ה�ע�ת�יק ל�ך� ק�צ�ת  מ�מ�ה ש�כ�ת�ב�ת�י ב�ז�ה, אך� הוא מ�ה�נ�מ�נ�ע, כ�י א�ין ה�ז�מ�ן
 מ�ס�פ�יק, אך� ק�ו�ית�י ל�ה', כ�ש�ת�ה�י�ה פה ע�ל ש�ב�ת קד�ש,  ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה, נ�ד�ב�ר מ�ז�ה, ב�ע�ז�ר�ת
י�ז�מ�ין ה�ש�ם  י�ת�ב�ר�ך� ל�תוך� פ�ינו, ה�נוב�ע�ים מ�מ�קור יחות ק�דושות, ש�  ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, ב�תוס�פ�ת ש�אר ש�
 ח�כ�מ�ה ה�ק�דוש ו�ה�נור�א מ�אד מ�אד, ו�תוד�יע�נ�י מ�י�ד א�ם ת�ה�י�ה פה ע�ל  ש�ב�ת קד�ש, כ�י נ�כ�ס�פ�ת�י מ�אד
 ש�ת�ה�י�ה פה ע�ל ש�ב�ת ז�ה, ר�ק א�ם י�ש ל�ך� ע�כוב מ�ח.מ�ת ה�ח.ת'נ�ה ש�ל ג�יס�ך�,  ב�ו�ד�אי א�י א�פ�ש�ר ל�ך�
 ל�בוא, ו�אנ�ס ר�ח.מ�נ�א פ�ט�ר�יה ו�ת�בוא א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם ב�א�יז�ה ש�ב�ת אח�ר אך� א�ם לא  ת�ה�י�ה ה�ח.ת'נ�ה

מ�י�ד, מ�ה�ר�אוי ש�ת�בוא ל�ש�לום כ�נ�"ל. ו�ת�כ�תב ל�י ד�ע�ת�ך� ב�ז�ה. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך� ה�דור�ש ש�לומ�ך� ב�אה.ב�ה ר�ב�ה. 
  

י ש�לומ�נו ב�אה.ב�ה ר�ב�ה. ג�ם א.ל�יה�ם נ�א�מ�רו כ�ל ה�ד�ב�ר�ים ה�נ�"ל,   נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב.  ו�ש�לום ל�כ�ל אנ�ש�
ח�ז�קו ו�י�א.מ�ץ  ל�ב�ב�כ�ם כ�ל ה�מ�י�ח.ל�ים ל�ה': 

  
  ו�ה�נ�ה ע�ת�ה  כ�ב�ר ק�ב�ל�ת�י מ�כ�ת�ב�ך�, ו�ה�י�ה ל�י ל�נ�ח�ת. וכ�פ�י ה�נ�ר�א�ה מ�מ�כ�ת�ב�ך� לא תוכ�ל ל�ה�יות פה
 ע�ל ש�ב�ת  קד�ש ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה. וב�ו�ד�אי ה�כל ל�טוב�ה, ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ע�ז�ר�ך� ש�ת�ש�מ�ח ש�ם
 ב�ב�ית�ך� ו�ע�ל ה�ח.ת'נ�ה, כ�י  ח�ד�ו�ת ה' ה�יא מ�ע'ז�כ�ם. ו�כ�ל כ�ו�נ�ת�י ב�מ�כ�ת�ב ז�ה כ�ד�י ל�ש�מ�ח� נ�פ�ש�כ�ם
 ב�ישוע�תו ה�ג�דול�ה א.ש�ר הוא עוז�ר ל�נו  ב�כ�ל ע�ת, כ�מו ש�כ�תוב (ת�ה�ל�ים נה) ה�נ�ה א9לק�ים עוז�ר ל�י
 ו�כו', ו�יב�ק�ש מ�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ו�י�ב�ט�ח בו, ש�כ�א.ש�ר  ה�ח�ל ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ל�ה�ר�אות ח�ס�דו ע�מו כ�ן י�ג�מר



י�ב�ין ע�ל י�ד�י ז�ה ר�מ�ז�ים ג�דול�ים  ב�ע.דו, כ�י ה�י�ה לו נ�ס ג�דול ו�ישוע�ה נ�פ�ל�אה. ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�  י�ז�כ�הו ש�
 ל�ה�ת�ק�ר�ב א�ל�יו י�ת�ב�ר�ך� ב�כ�ל ע�ת, מ�כ�ל מ�קום ש�הוא, ומ�ח.מ�ת א�ישון  ל�י�ל�ה א�ין ל�ה�א.ר�יך� יות�ר.

ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ש�מ�ח נ�פ�ש�כ�ם ל�נ�צ�ח. 
  

 נ�ת�ן ה�נ�"ל.  צה) אור ל�יום א' ת�רומ�ה תקצ"ג: 
  

  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י, א�ין ב�ל�שונ�י מ�ל�ה ל�כ�תב ל�ך� ע�ת�ה, כ�י ה�יום י�צ�את�י מ�ב�ית�י ו�לא ע�ל�ה ע�ל ד�ע�ת�י
 ל�כ�תב ל�ך�  ע�ת�ה, אך� מ�ד�י כ�ת�ב�י א�יז�ה ד�בור�ים מ�ע�ט�ים ל�ב�ן א.חות�י ר�ב�י אי�יז�יק נ�רו י�א�יר, נ�ז�כ�ר�ת�י

ב�עצ�ם ת�שוק�ת�ך�  ל�ר�אות מ�כ�ת�ב�י, אמ�ר�ת�י ל�כ�תב ל�ך� פ�ר�יס�ת ש�לום. 
  

  ו�ה�נ�ה צ�ע.ר�י  ג�דול מ�אד מ�מ�ה ש�לא ה�י�ית� ב�ש�מ�ח�ה ב�ה�יות�ך� ב�ב�ית�י, ו�ל�ב�ך� ה�י�ה נ�ש�ב�ר ב�יות�ר, א.ש�ר
 ה�י�ה ק�ש�ה  ל�י ל�ס�בל, אך� אף ע�ל פ�י כ�ן א.נ�י יוד�ע� ומ�א.מ�ין כ�י ע.ד�י�ן ר�ח.מ�י ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ע�ל�י ו�ע�ל�יך�
י�ה�י�ה, י�ה�י�ה אח.ר�ית�ך� ל�טוב ב�ח�ס�דו י�ה�י�ה, א�יך� ש�  ו�ע�ל כ'ל�נו, וב�ו�ד�אי לא  י�ע.זב אות�ך� ל�עול�ם, ו�א�יך� ש�
 ה�ג�דול י�ת�ב�ר�ך�, כ�י י�ש ל�נו ע�ל מ�י  ל�ס�מך� ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, ע�ל כחו ש�ל ז�ק�ן ד�ק�דוש�ה ע�ת�יק
 ד�ע�ת�יק ס�ב�א ד�ס�ב�ין, ו�ע�ת�ה ב�נ�י ש�מ�ע ב�קול�י  ל�א.ש�ר א.נ�י מ�צ�ו�ה אות�ך�, ות�ש�מ�ח ע�צ�מ�ך� ב�כ�ל מ�ה
 ד�א�פ�ש�ר, ב�פ�ר�ט כ�י י�מ�י א.ד�ר נ�כ�נ�ס�ין, ש�צ�ר�יכ�ין ל�ה�ר�בות  ב�ש�מ�ח�ה, ו�ג�ם מוס�ר כ�ת�ב ר�ב�י נ�ח�מ�ן ו�כ�ל
 אנ�ש�י ש�לומ�נו, כ'ל�ם חוב�ה מ'ט�ל�ת ע.ל�יה�ם ל�ה�ר�ג�יל ב�ש�מ�ח�ה, ע�ל י�ד�י  כ�ל מ�ינ�י מ�ל�י ד�ש�טות�א,

וב�פ�ר�ט ב�פור�ים ב�ע�צ�מו ת�ה�י�ה אך� ש�מ�ח�. און ט�אק�י פ�אר�ט ה�אפ. פ�אר�ט און פ�אר�ט  און פ�אר�ט: 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך�. 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב צו  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום ב' פ�קוד�י תקצ"ג: 

  
א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י, מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י ב�ל�יל ש�ב�ת קד�ש קד�ם ה�ק�דוש, ג�ם ה�א�ג�ר�ת מ�יד�יד�י ר�ב�י   
 ה�ער�א נ�רו  י�א�יר, ו�ה�י�ה ל�י ל�נ�ח�ת, ו�ע�ת�ה א�ין ל�ח�ד�ש ד�ב�ר ו�כו', ו�ה�נ�ה ל�ה�ח.יות אות�ך� ב�ד�ב�ר�י א9מ�ת
י�ש ב�ה�ם ד�י ל�ה�ח.יות ול�ש�מ�ח� נ�פ�ש�ך� ב�כ�ל ע�ת,  א�ין ה�פ�נ�אי מ�ס�כ�ים  ע�ת�ה, וכ�ב�ר ש�מ�ע�ת� ה�ר�ב�ה ש�
 א�יך� ש�הוא א�יך� ש�הוא, כ�י כ�ל מ�ה  ש�ד�ב�ר�נו ה�ר�ב�ה ש�צ�ר�יכ�ין ל�ה�ח.יות א�ת ע�צ�מו ב�כ�ל נ�ק'ד�ה ונ�ק'ד�ה
 טוב�ה, וב�יות�ר ב�מ�ה ו�כו' ו�ש�ה�צ�יל�נו  מ�ה�ת�נ�ג�דות ע�ל ע�צ�ם ה�א9מ�ת ו�כו', ה�כל א�ינ�ם ד�ב�ר�ים ב�ע�ל�מ�א
 ח�ס ו�ש�לום, ר�ק ה�ע�ק�ר ל�יל�ך� ב�ה�ם ול�ק�י�מ�ם,  ו�ה�ע�ק�ר ב�ע�ת ש�צ�ר ל�ה�אד�ם ב�ד�ע�תו ב�א9מ�ת מ�ח.מ�ת
 ק�ל�קול�יו ח�ס ו�ש�לום ו�כ�יוצ�א, אז צ�ר�יך� ב�יות�ר ל�ה�ח.יות א�ת  ע�צ�מו ב�כ�ל ז�ה, ו�ל�ה.פך� ה�י�גון ו�א.נ�ח�ה
 ל�ש�מ�ח�ה, ש�כ�ל מ�ה ש�מ�ת�ג�ב�ר ע�ל�יו ב�יות�ר ה�י�גון ו�א.נ�ח�ה, ו�רוצ�ה ל�ה�פ�יל  ע�ל�יו ע�צ�בות ומ�ר�ה ש�חור�ה
 מ�ח.מ�ת ש�ע�ש�ה מ�ה ש�ע�ש�ה, י�ה.פך� ה�כל ל�ש�מ�ח�ה. ו�יאמ�ר ב�ל�בו, אד�ר�ב�א ה.לא אף  ע�ל פ�י כ�ן ז�כ�ית�י
י ר�ב�נו ה�נור�א  ז�כ�ר י, נ�או�ה א.נ�י ב�מ�ע.ש�  ו�אף ע�ל פ�י כ�ן א�ינ�י מ�ת�נ�ג�ד כ�ל�ל, ו�א�ם ש�חור�ה א.נ�י ב�מ�ע.ש�
"י ש�ם ב�מ�קומו ע�ל פ�סוק ז�ה י י�ש ב�ה�ם נ�א�ים, וכ�ע�ין ש�פ�ר�ש ר�ש�  צ�ד�יק ו�ק�דוש ל�ב�ר�כ�ה, ו�ג�ם ב�מ�ע.ש�
יר�ים א), וכ�ב�ר ד�ב�ר�ת�י ת�ה�ל�ה ל�א�ל ה�ר�ב�ה ב�ע�נ�י�ן ז�ה, ב�ש�ב�ת�ים ה�ס�מוכ�ים ש�ע�ב�רו. נ�א  (ש�יר  ה�ש�
 ב�נ�י ח.ב�יב�י, ל�ך�  ב�ד�ר�ך� ז�ה ל�ה�ח.יות ול�ש�מ�ח� נ�פ�ש�ך� ב�כ�ל ע�ת, ו�ל�ה.פך� ה�י�גון ו�א.נ�ח�ה ד�י�ק�א ל�ש�מ�ח�ה,
י�ת�ה�פ�ך�  ו�ע�ל י�ד�י ז�ה תוכ�ל ע.ד�י�ן  ל�ח�ז�ק ע�צ�מ�ך� ל�ע.סEק ב�תור�ה ות�פ�ל�ה ב�ש�מ�ח�ה, ו�ל�ה' ה�י�שוע�ה ש�
ו�ה�נור�א מ�אד, כ�א.ש�ר ו�כחו ה�ג�דול  י�ת�ה�פ�כו  ל�ז�כ'יות ה�כל ב�ז�כותו  ו�כ�ל ה�ע.וונות   ה�כל ל�טוב�ה. 

ש�מ�ע�ת�י מ�פ�יו ה�ק�דוש ב�פ�רוש. ו�ד�י ב�ז�ה כ�ע�ת. 
  

ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�מ�צ�פ�ה ומ�ח�כ�ה ל�ה�ח.יות�ך� ול�ש�מ�ח.ך� ב�ישוע�ת ה', א.ש�ר ז�כ�ינו ל�ש�אב מ�י�ם ח�י�ים   
כ�א�ל�ה מ�מ�ע�י�נ�י  ה�י�שוע�ה. 

  
י ש�לומ�נו ב�אה.ב�ה ר�ב�ה, וב�פ�ר�ט ל�יד�יד�י ב�ן א.חות�י ה�ר�ב�נ�י מור�נו   נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב.  ו�ש�לום ל�כ�ל אנ�ש�
 ה�ר�ב י�צ�ח�ק  אי�יז�יק נ�רו י�א�יר. ח.ז�ק ו�א9מ�ץ, וב�ט�ח ב�ה' ש�י�ש�ל�ח ל�ך� ר�פואה ש�ל�מ�ה מ�ה�ר�ה, ו�אל
 ת�ע.סEק ב�ר�פואות, אף ג�ם  ל�ה�ע.מ�יד ע.לוקות ת�צ�ו�ה ל�ה�ע.מ�יד�ם ל�שונ�א�יך� ול�אוי�ב�יך�, ו�את�ה ת�ק�ב�ל
 ר�פואה מ�א�ת ה' מ�ן ה�ש�מ�י�ם, ות�ח�ז�ק  ע�צ�מ�ך� מ�ע�ת�ה ל�ע.סEק ב�תור�ה ב�כ�ל יום מ�ע�ט או ה�ר�ב�ה, ע�ל



 כ�ל פ�נ�ים לא י�ע.בר ע�ל�יך� יום כ�ל י�מ�י ח�י�יך� ב�ל�י ע�ס�ק  ה�תור�ה ח�ס ו�ש�לום, ו�ה�ע�ק�ר ל�ל�מד פוס�ק
 ב�כ�ל יום ו�יום, חEק ו�לא י�ע.בר, כ�ל י�מ�י ח�י�יך�, ו�ג�ם ל�ר�בות ל�ע.סEק  ב�ת�פ�לות ות�ח�נות וב�ק�שות ב�כ�ל
 יום ו�יום, ו�ל�ת�ן צ�ד�ק�ה כ�פ�י כח.ך�, ומ�ע�ט יות�ר מ�כח.ך�, ו�אז טוב ל�ך� ב�ז�ה וב�ב�א  ל�נ�צ�ח, כ�י י�מ�י ח�י�ינו
 ה�ב�ל כ�צ�ל עוב�ר ו�כו', ו�לא י�ש�א�ר מ�א�ת�נו כ�י א�ם מ�ע�ט ה�טוב ש�נ�ח.טף ב�ימ�י ה�ב�ל ה�א�ל�ה,  ו�י�ה�י�ה ל�נו
 ל�ש�ל�ל ג�דול אח�ר כ�ך� כ�י י�בוא ק�צ�נו, טוב ל�ג�ב�ר ל�ש�ים כ�ל מ�ג�מ�תו ר�ק ע�ל ז�ה ול�ש�מ�ח� נ�פ�שו ב�ז�ה

כ�ל  י�מ�יו, ו�אז י�ה�י�ה אח.ר�יתו טוב ל�נ�צ�ח. 
  

 נ�ת�ן ה�נ�"ל. 
  

 מכתב צז  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום ד' צ�ו תקצ"ג: 

  
א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י. ד�ע ש�ב�את�י ל�ש�לום ב�יום ב', ות�ה�ל�ה ל�א�ל ה�כל ע�ל נ�כון ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם   
 י�ת�ב�ר�ך�, וב�רוך�  ה�ש�ם פ�ע�ל�ת�י ק�צ�ת ש�ם ל�צר�ך� נ�שוא�י ב�ת�י ת�ח�י�ה, אך� ע.ד�י�ן ח�ס�ר ל�י ה�ר�ב�ה כ�א.ש�ר

י�מ�ל�א כ�ל מ�ח�סור�נו ל�טוב�ה מ�ה�ר�ה אמ�ן כ�ן י�ה�י ר�צון.  ת�ב�ין מ�ע�צ�מ�ך�, ו�ל�ה'  ה�י�שוע�ה ש�
  

  ו�א.נ�י מ�ע'ט�ף  ב�ט�ל�ית ות�פ�ל�ין ד�ר�ב�נו ת�ם, ו�א�ינ�י י�כול ל�ה�ר�ח�יב ה�ד�בור כ�ל�ל, ו�ה' י�ש�מ�ח נ�פ�ש�ך� ו�יח�ז�ק
 ל�ב�ב�ך� ב�כ�ל  עז ו�ת�ע.צומות ש�ת�ז�כ�ה ל�ה�ב�ין מ�ר�חוק ג�ד'ל�ת א.דונ�נו מור�נו ו�ר�ב�נו ו�כו' ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה,
 ע�ד ש�לא י�ב�ל�ב�ל�ך� כ�ל  מ�ה ש�עוב�ר ע�ל�יך�, י�ה�י�ה א�יך� ש�י�ה�י�ה כ�י ה�כל י�ת�ה�פ�ך� ל�טוב�ה, כ�י ג�דול
ים ע�ד ש�נ�ז�כ�ה ל�ג�א'ל�ה  א.דונ�נו ו�ר�ב כח� ו�כו'. ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�מ�ח�כ�ה ל�ק�ב�ל ק�ד'ש�ת נ�יס�ן ראש ח>ד�ש�
יר יר ש�  ש�ל�מ�ה ש�ת�ה�י�ה ב�נ�יס�ן כ�מו ש�אמ�רו ח.כ�מ�ינו  ז�כ�רונ�ם ל�ב�ר�כ�ה (ראש ה�ש�נ�ה יא.). ו�אז נ�ש�

ח�ד�ש ו�כו', ו�ג�ם ע�ת�ה ר�אוי ל�נו ל�ש�מח� ב�ת�ק�ו�ה ה�זאת,  נ�ג�יל�ה ו�נ�ש�מ�ח�ה ב�ישוע�תו. 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב צח  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום ג' י"ג נ�יס�ן תקצ"ג: 

  
  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י, מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י ב�ש�ע�ה זאת, ו�ה�נ�ה ע�ת�ה ה�כל ט�רוד�ים, ו�ג�ם א�ינ�י יוד�ע� ע�ם מ�י
 א�ש�ל�ח  ה�א�ג�ר�ת ה�זאת, אך� אמ�ר�ת�י, מ�אה.ב�ת�ך� ות�שוק�ת�ך� ה�ע.צומ�ה ל�מ�כ�ת�ב�י ל�ה.כ�ינו מ�י�ד, ו�א.צ�ו�ה
 ל�ח.קר אח�ר עוב�ר  ו�ש�ב ל�ש�ל�חו ה�יום או ל�מ�ח�ר או ב�חEל ה�מוע�ד א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם, ו�ה' ה�טוב

י�ע.ש�ה, כ�י ה�כל ב�ה�ש�ג�ח�ה נ�פ�ל�אה. 
  

וב�ש�ב�ת ה�ע�ב�ר  ד�ב�ר�נו מ�ע�נ�י�ן ה�ה�ש�ג�ח�ה, ש�ע�ל י�ד�י ז�ה ע�ק�ר תק�ף כ�ל ה�נ�ס�ים ו�ה�ג�א'לות, ב�פ�ר�ט   
 ג�א'ל�ה  ר�אשונ�ה ש�ל י�צ�יאת מ�צ�ר�י�ם ש�ה�י�ת�ה ב�פ�ס�ח. ע�ל פ�י ה�תור�ה (ל�קוט�י מוה.ר�"ן רנ) ב�ש�ע�ה
 ש�ה�ק�דוש ב�רוך� הוא  זוכ�ר א�ת ב�נ�יו ו�כו'. וב�ש�ב�יל ז�ה קור�ין ש�ב�ת ש�ל�פ�נ�יו ש�ב�ת ה�ג�דול, ע�ל ש�ם
 ה�נ�ס�ים ו�ה�נ�פ�ל�אות ש�נ�מ�ש�כ�ין מ�ק�ץ  ה�אח.רון, ש�הוא ב�ח�ינ�ת יום ש�כ'לו ש�ב�ת, ב�ב�ח�ינ�ת ק�ץ ב�א ה�ק�ץ,
 כ�מ�באר ב�ה�תור�ה, ע�י�ן ש�ם. ו�ע�ל כ�ן נ�ק�ר�א  ש�ב�ת ה�ג�דול, ב�ב�ח�ינ�ת ס�פ�ר�ה ל�י א�ת ה�ג�דלות ש�ע�ש�ה
 א9ל�יש�ע ו�כו', ש�ז�הו ב�ח�ינ�ת ומור�יד ש�נ�י ד�מ�עות ל�י�ם  ה�ג�דול ו�כו' ע�י�ן ש�ם. ו�אח�ר כ�ך� ע.ז�ר�נ�י ה�ש�ם
 י�ת�ב�ר�ך� ב�ר�ח.מ�יו ה�נ�פ�ל�א�ים ש�ר�ק�ד�ת�י ב�ע�צ�מ�י ה�ר�ב�ה פ�ת�אם, מ�ה  ש�לא ע�ל�ה ע�ל ד�ע�ת�י ל�ר�ק�ד אז,
 ו�ה�כל ב�ישוע�תו ו�ה�ש�ג�ח�תו ה�נ�פ�ל�אה, כ�י לא ד�ב�ר ר�יק הוא מ�ה ש�נ�ע.ש�ה ע�מ�נו  ב�כ�ל יום ו�יום ע�ם
יח� י�ס�פ�ר ל�כ�ל א�ח�ד מ�ה ש�נ�ע.ש�ה ע�מו ב�כ�ל יום,  וצ�ר�יכ�ין  כ�ל א�ח�ד ו�א�ח�ד ב�פ�ר�ט ע�מ�ך� ו�ע�מ�י, ומ�ש�
 ל�ז�כר זאת ה�יט�ב ה�יט�ב ב�כ�ל יום, אך� ב�רוך� ה�ש�ם ת�ה�ל�ה ל�א�ל ח�י כ�ב�ר ה�ק�ד�ים ל�נו ר�פואה ל�מ�כ�ה,
 מ�ה ש�אנו יוד�ע�ים מ�אור ה�אורות ו�כו' נ�פ�ל�א כ�ז�ה א.ש�ר לא ה�י�ה ל�עול�מ�ים ו�כו' ו�כו'. ז�כר אל ת�ש�כ�ח
 א�ת כ�ל  ה�ח.ס�ד�ים ש�ע�ש�ה ה' י�ת�ב�ר�ך� ע�מ�נו ב�ע�נ�י�ן ז�ה, ש�הוא ת�רוץ ו�נ�ח�מ�ה ור�פואה ע�ל כ�ל מ�ה
 ש�עוב�ר ע�ל�יך� ב�כ�ל יום,  ר�ק ה�ש�מ�ר ל�ך� וש�מר נ�פ�ש�ך� מ�אד פ�ן ת�ש�כ�ח א�ת ה�ד�ב�ר�ים א.ש�ר ר�או ע�ינ�י
 ש�כ�ל�ך�, ו�א.ש�ר ש�מ�עו אז�נ�יך� מ�יום  ש�ע�מ�ד�ת� ע�ל ד�ע�ת�ך� ב�ע�נ�י�ן ז�ה ע�ד ה�יום ה�ז�ה, ו�טוב ל�הודות ל�ה'
 א.ש�ר ע.ז�ר�נו ע�ד כה ל�כ�תב ל�ך� ע�ת�ה ג�ם  ע�ת�ה ד�ב�ר�ים כ�א�ל�ה, וב�ז�ה ר�אוי ל�ך� ל�ש�מ�ח� נ�פ�ש�ך� ב�ח�ג
 ה�ק�דוש ה�ז�ה ז�מ�ן ח�רות�נו, ח.ז�ק ו�א9מ�ץ ל�ש�מ�ח� ע�צ�מ�ך�  וב�פ�ר�ט ב�ש�ב�ת ו�יום טוב קד�ש ב�כ�ל ד�ר�כ�י
 ה�ש�מ�ח�ה, ו�ה�ז�ה�ר ו�ה�ז�ה�ר ש�לא י�ה�י�ה ל�ך� ע�צ�בות ומ�ר�ה ש�חור�ה  מ�ז�ה ב�ע�צ�מו ש�א�ינ�ך� ש�מ�ח� כ�ר�אוי,



 ו�לא ת�ה�י�ה ע�ל�יך� ש�מ�ח�ת יום טוב ל�מ�שאוי, ר�ק ת�ר�ג�יל ע�צ�מ�ך� ל�ה�יות ב�ן  חור�ין, כ�י ת�ה�ל�ה ל�א�ל י�ש
 מ�י ש�עוש�ה ב�ע.ד�נו כ�ל ה�ת�קונ�ים ש�צ�ר�יכ�ים ב�כ�ל ע�ת, ו�ע�ל�ינו ל�ש�ב�ח ל�א.דון ה�כל  ב�ש�מ�ח�ה ש�ז�כ�ינו
 ל�יד�ע מ�ה�עוס�ק ב�ת�קון נ�פ�שות�ינו ל�נ�צ�ח, וכ�ב�ר ש�מ�ע�ת� ה�ר�ב�ה ע�צות ל�ה�ר�ח�יק ה�ע�צ�בות  ול�ח�ז�ק
יע� ל�ך� ו�ל�נו ל�ז�כות ל�ש�מ�ח�ת יום טוב ב�א9מ�ת, ול�ה�ת�ח�יל מ�ע�ת�ה ה�ת�ח�ל�ה  ע�צ�מו ב�ש�מ�ח�ה, ו�ה' יוש�

ג�מור�ה ב�א9מ�ת ל�ה�ת�ק�ר�ב א�ל�יו י�ת�ב�ר�ך� מ�ע�ת�ה ו�ע�ד עול�ם אמ�ן. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך� ה�כות�ב ב�ח�פ�זון ש�ל פ�ס�ח. 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב צט  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� מוצ�א�י ש�ב�ת ל"א ל�מ�ס�פ�ר ב�נ�י י�ש�ר�א�ל תקצ"ג: 

  
א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י, מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י ב�יום ד' ל�ע�ת ע�ר�ב, ו�ה�י�ה ל�י צ�ע�ר ו�ח�ד�ו�ה ו�נ�כ�ס�פ�ת�י מ�י�ד   
 ל�ה.ש�יב�ך� ו�לא  נ�ז�ד�מ�ן ל�י עוב�ר ו�ש�ב ע�ד ה�נ�ה ו�ג�ם ע�ת�ה א.נ�י ט�רוד מ�אד, וב�זאת ה�ש�ע�ה ה�ל�כ�ת�י
ית, ו�ז�ר�ז�ת�י ע�צ�מ�י כ�ד�י ל�מ�ל�אות ר�צונ�ך� ל�ה.ש�יב�ך�, אף ע�ל פ�י ש�ב�ק�רוב  מ�ה�ש'ל�ח�ן ש�ל ס�ע'ד�ה  ש�ל�יש�
 ת�ה�י�ה פה ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�,  ו�ה�נ�ה כ�ע�ת א�ין ע�מ�י ד�ב�ר�ים כ�י ט�ר�יד�נ�א טוב�א ב�ע�נ�י�ן ה�ח.ת'נ�ה
 וב�ש�אר�י ד�ב�ר�ים, וב�פ�ר�ט ב�ע�נ�י�ן ב�נ�י�ן ה�ק�לויז  ב�אומ�אן ש�א.נ�י נ�כ�ס�ף ומ�ש�תוק�ק מ�אד מ�אד ש�נ�ז�כ�ה
 ע�ל כ�ל פ�נ�ים ל�ה�ת�פ�ל�ל בו ב�ראש ה�ש�נ�ה ה�ס�מוך� ה�ב�א  ע�ל�ינו ל�טוב�ה, ומ�ה מ�אד ע�צ�מו נ�פ�ל�אות�יו
 י�ת�ב�ר�ך� ש�ד�י�ק�א ע�ת�ה ב�ר�בוי ט�ר�דות�י נ�ר�א�ה ל�י צ�מ�יח�ת ק�ר�ן י�שוע�ה  ש�י�ש ת�ק�ו�ה ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם
 י�ת�ב�ר�ך� ע�ל ז�ה, ו�א.נ�י ח�ז�ק ע�ת�ה ב�ה�ר�צון ו�ה�ש�תוק�קות, ו�ק�ו�ית�י ל�ה' ש�ב�עצ�ם  נ�פ�ל�אות�יו י�ע�ז�ר�נו ל�מ�ע�ן
 ש�מו י�ת�ב�ר�ך� ל�הוצ�יא מ�כח� א�ל ה�פע�ל מ�ה�ר�ה, י�ר�או י�ש�ר�ים ו�י�ש�מ�חו ו�ח.ס�יד�ים ב�ר�נ�ה  י�ג�ילו, ול�ד�ע�ת�י
 ב�ז�ה ב�ע�צ�מו ר�אוי ל�ך� ל�ש�מ�ח� נ�פ�ש�ך� ע�ת�ה, כ�י לא ד�ב�ר ק�ט�ן הוא מ�ה ש�כ�ת�ב�ת�י ל�ך� ע�ת�ה, כ�י  הוא
 נור�אות נ�פ�ל�אות ת�מ�ים ד�ע�ים, ו�א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם כ�א.ש�ר ת�ה�י�ה פה ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� א.ס�פ�ר ל�ך�
 מ�ע�ט  נ�פ�ל�אות ה' ב�ע�נ�י�ן ז�ה, ו�ה�י�ה כ�י י�ב�צ�ע ה' א�ת כ�ל מ�ע.ש�הו נ�ס�פ�ר ת�ה�לות ה' ו�ע9זוזו ו�נ�פ�ל�אות�יו

א.ש�ר ע�ש�ה ע�מ�נו  ל�ח�יות�נו ל�נ�צ�ח לא ל�מ�ע.נ�נו כ�י א�ם ל�מ�ע.נו. 
  

  ו�ה�נ�ה ע�ינ�י  מ�צ�פות ע�ת�ה ב�כ�ל ע�ת ל�ר�אות�ך� מ�ה�ר�ה ב�ח�י�ים ו�ש�לום, ופ�ה א�ל פ�ה א.ד�ב�ר ב�ך�. א�ם
 א�פ�ש�ר ש�ת�בוא  מ�י�ד מ�ה טוב, י�ת�ר מ�ז�ה מ�ה�נ�מ�נ�ע ע�ת�ה ל�ה�א.ר�יך� ב�ד�ב�ר�ים, ח.ז�ק ו�א9מ�ץ ו�ש�מ�ח נ�פ�ש�ך�

ב�כ�ל ע�ת, וב�ט�ח ב�ה', כ�י  לא י�ע.זב אות�ך�, כ�י ה�כל ל�טוב�ת�ך�, ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�. 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב 
  

 מכתב ק  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום א' ב�מ�ד�ב�ר תקצ"ג: 

  
  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י ה�יום ו�ה�י�ה ל�י ל�נ�ח�ת, ב�פ�ר�ט מ�ה ש�כ�ת�ב�ת� ש�את�ה מ�ת�ח�ז�ק
 ב�מ�ע�ט טוב  ש�את�ה חוט�ף ב�כ�ל יום, י�ה�י ה' ע�מ�ך� ו�יח�ז�ק א�ת ל�ב�ב�ך� ל�הוס�יף ב�כ�ל יום אור ק�ד'ש�ה
 ו�ד�ע�ת, כ�י חוץ מ�ז�ה ה�כל  ה�ב�ל, ומ�ה ש�את�ה כות�ב ב�כ�ל א�ג�ר�ת ש�נ�ע.ש�ה ע�מ�ך� ה�ר�ב�ה ב�כ�ל יום, אף
י�ש ל�י י�סור�ים מ�ז�ה מ�צ�ד  א�ח�ד, א.ב�ל זאת נ�ח�מ�ת�י כ�י י�ד�ע�ת�י ש�ע�ם כ�ל אד�ם ב�ה�כ�ר�ח�  ע�ל פ�י ש�
י�ע.בר ע�ל�יו כ�ל ז�ה, ו�א.נ�י ש�מ�ח� ב�ה�צ�ד ל�טוב�ה מ�ה  ש�א.נ�י רוא�ה מ�כ�ת�ל�י ד�ב�ר�יך� ש�את�ה מ�ת�ח�ז�ק  ש�
 ב�ד�ב�ר�יו ו�ע�צות�יו ה�ק�דושות, ח.ז�ק ב�נ�י ו�ח.ז�ק, ו�ה�ז�ה�ר ל�ז�כר ב�כ�ל  ע�ת ש�ה�ע�ק�ר הוא ה�ש�ע�ה ה�זאת,
 ו�ש�י�ש כ�ת�פ�י�ם ר�ח�ב�ים ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ל�ס�מך� ע.ל�יה�ם, ומ�מ�ך� ת�ר�א�ה  ו�ת�ב�ין מ�ה ה�י�ית� עוש�ה
 א�ם לא ה�י�ה ל�ך� כח� כ�ז�ה ו�ע�צות כ�א�לו א�יך� ה�י�ה ב�ל�ת�י א�פ�ש�ר ל�ס�בל מ�ר�ירות�א  ד�ע�ל�מ�א, וז�כר
ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ב�ל�שונו ה�ק�דוש ש�ח�מ�ד�ת ה�מ�מון הוא  ה�יט�ב ה�ל�שון ה�ק�דוש ה�ז�ה ש�ג�ל�ה הוא 
 מ�ר�ירות�א ד�ע�ל�מ�א, מ�ר מ�מ�ו�ת, ו�הוא נ�מ�ש�ך� מ�פ�ג�ם ה�ב�ר�ית, ו�א�י א�פ�ש�ר ל�ה�מ�ת�יקו כ�י א�ם ע�ל י�ד�י
 ב�ר�ית מ�ל�ח  עול�ם ש�הוא ה�צ�ד�יק ה�א9מ�ת. ת�ד�ע ו�ת�א.מ�ין ש�כ�ל ה�עול�ם מ�ל�א מ�ר�ירות יות�ר מ�א.ש�ר
יב  ל�ה' א.ש�ר אנו זוכ�ים ל�יד�ע מ�ה�צ�ד�יק ה�א9מ�ת י�סוד ה�עול�ם, ש�הוא מ�מ�ת�יק  עוב�ר ע�ל�יך�, מ�ה נ�ש�
 ה�מ�ר�ירות ש�ל כ�ל ה�עול�ם כ'לו,  וב�ו�ד�אי ה�חוס�ים ב�צ�לו ומ�ת�ק�ר�ב�ים א�ל�יו נ�מ�ת�ק מ�ה�ם ה�מ�ר�ירות
ים, אש�ר�ינו מ�ה זוכ�ים ב�כ�ל יום  ל�ח.טף טוב ו�ע�צות ע�ל פ�י ד�ר�כ�יו ה�ק�דוש�  ה�ר�ב�ה יות�ר, ומ�כ�ל ש�כ�ן ש�



 טוב ח�ל�ק�נו ש�ז�כ�ינו ל�ז�ה, וב�ז�ה ת�ג�יל ו�ת�ש�יש ב�כ�ל  יום וב�כ�ל ע�ת, ו�ת�ב�ר�ח מ�כ�ל ה�ר�ע�יון ו�ת�מ�הון
 ל�ב�ב ש�עוב�ר ע�ל�יך� א�ל מ�ח�ש�בות תור�ה ות�פ�ל�ה ו�ש�מ�ח�ה וב�ט�חון  ו�ה�ת�ח�ז�קות ב�ח�ס�ד�י ה' וב�ח�מ�ל�תו

ה�ג�דול�ה ל�נ�צ�ח, ו�ה�נ�ה מוס�ר כ�ת�ב ז�ה נ�חוץ מ�אד ו�א�י א�פ�ש�ר ל�ה�א.ר�יך� יות�ר. 
  

  ו�א.נ�י מ�צ�פ�ה  ב�כ�ל ע�ת ל�ישוע�תו ה�ג�דול�ה ש�נ�ז�כ�ה ל�ה�ת�פ�ל�ל ב�ה�ב�ית ה�מ�ד�ר�ש ש�ל�נו ב�ראש ה�ש�נ�ה
 ה�ק�דוש  ה�ס�מוך� ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה, נ�ג�יל�ה ו�נ�ש�מ�ח�ה ב�ישוע�תו, ו�ת�פ�רס ב�ש�לום י�ד�יד�י ה�ו�ת�יק
 מור�נו ה�ר�ב נ�ח�מ�ן נ�רו  י�א�יר נ�כ�ד א.דונ�נו מור�נו ו�ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ו�ת�ר�ב�ה ל�ד�ב�ר ע�מו כ�ר�צונו

ש�הוא ר�צונו י�ת�ב�ר�ך�: 
  

  ה�ר�ב ה�ח�ס�יד  ו�כו' מור�נו ה�ר�ב ר�ב�י יוד�יל נ�רו י�א�יר מ�מ�עד�ו�ועדוב�ק�א ב�א ל�פה ע�ל ש�ב�ת, ו�י�ס�ע מ�פה
י�ח�י�ה  מ�ח�ר א�ם  י�ר�צ�ה ה�ש�ם, וב�רוך� ה�ש�ם ה�כל ע�ל נ�כון ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, וב�רוך� ה�ש�ם ח.ת�נ�י ש�
 מוצ�א ח�ן ו�כו' ב�ע�ינ�י  א9לק�ים ו�אד�ם, ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ע�ז�ר�נו ו�י�ג�מר ח�ס�דו ע�מ�נו ל�טוב�ה ב�כ�ל ה�ע�נ�י�נ�ים,
 ו�ג�ם ב�ז�ה רוא�ים כ�מ�ה ג�דול  ח�ס�דו י�ת�ב�ר�ך�, ו�כ�מ�ה ג�דול כח� ה�ת�פ�ל�ה, כ�י א�ח�ד מ�ה�מ�ת�נ�ג�ד�ים הוד�ה

ב�א9מ�ת ש�ז�ה נ�ע.ש�ה ר�ק ע�ל י�ד�י ת�פ�ל�ה: 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך� ה�מ�צ�פ�ה ל�ישוע�ת�ך� ב�כ�ל ע�ת. 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב קא  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום א' ב�ה�ע.לת�ך� תקצ"ג: 

  
 ש�לום ל�א.הוב�י ב�נ�י ח.ב�יב�י נ�רו י�א�יר. 

  
  מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י  ע�ת�ה, ו�ה�י�ה ל�י ל�נ�ח�ת, ב�ר�אות�י ש�נ�כ�נ�סו ד�ב�ר�י א9מ�ת ב�ל�ב�ך�, ו�כ�ל מ�ה ש�את�ה
 כות�ב מ�מ�ר�ירות  ל�ב�ך� א�ין כ�ל ז�ה ח�ד�ש ב�ע�ינ�י, כ�י כ�ב�ר א.נ�י יוד�ע� ו�ש�מ�ע�ת�י ה�ר�ב�ה ה�ר�ב�ה ב�פ�רוש
י�ע.בר ע�ל כ�ל מ�י ש�רוצ�ה ל�ג�ע ול�ה�ר�יח� ב�ר�יח�  וב�ר�מ�ז מ�פ�יו ה�ק�דוש, א.ש�ר  כ�א�ל�ה ו�כ�א�ל�ה ה�ה�כ�ר�ח� ש�
ים, וב�פ�ר�ט ב�ה�ש�יח�ה ה�נ�ד�פ�ס�ת ב�ל�קוט�י ת�נ�י�נ�א  י�ר�את ה', כ�מ�באר מ�ז�ה ה�ר�ב�ה ב�ס�פ�ר�יו  ה�ק�דוש�
ו�ד�בור ו�כו', ע�י�ן ש�ם ה�יט�ב כ�ל ד�בור   ס�ימ�ן נ"א (מ"ח) ה�מ�ת�ח�יל כ�ש�אד�ם נ�כ�נ�ס ב�ע.בוד�ת  ה' 
 וב�ס�ימ�נ�ים ה�ס�מוכ�ים נ"ב נ"ג נ"ד וכו, ג�ם ב�ל�קוט�י א' ב�ס�ימ�ן ע"ב  וב�ש�אר�י מ�קומות וב�פ�ר�ט ב�מ�ה
 ש�ע.ז�ר�נ�י ה' ל�ח�ד�ש ב�ה�ס�פ�ר�ים ה�נ�כ�ת�ב�ים וב�כ�ל ה�א�ג�רות ש�כ�ת�ב�ת�י ל�ך� ע�ד  ה�נ�ה, ו�כ�ל מ�ה ש�ש�מ�ע�ת�
 מ�פ�י, מ�כ'ל�ם תוכ�ל ל�ה�ב�ין, ש�הוא מ�ע.ש�ה ג�דול�ה ע.מ'ק�ה ו�נור�אה מ�אד מ�אד, מ�ה  ש�נ�ע.ש�ה ע�ם
 ה�אד�ם ב�ז�ה ה�עול�ם, ו�ע�ם כ�ל א�ח�ד נ�ע.ש�ה מ�ה ש�נ�ע.ש�ה, א.ש�ר א.פ�לו ש�למה ה�מ�ל�ך� ע�ל�יו ה�ש�לום
 לא ה�י�ה י�כול ל�ע.מד ע�ל ה�ד�ב�ר�ים מ�ה ש�נ�ע.ש�ה ע�ם ה�אד�ם ב�ז�ה ה�עול�ם כ�מו ש�כ�תוב (קה�ל�ת ג)
 מ�ב�ל�י א.ש�ר  י�מ�צ�א א�ת ה�מ�ע.ש�ה א.ש�ר ע�ש�ה ה�א9לEק�ים ו�כו'. וכ�ת�יב (ש�ם) ב�ש�ב�יל א.ש�ר י�ע.מל
 ה�אד�ם ל�ב�ק�ש ו�לא י�מ�צ�א, ו�ג�ם  א�ם יאמ�ר ה�ח�כ�ם ל�ד�ע�ת לא יוכ�ל ל�מ�צא. ו�כ�ל ז�ה כ�לול ומ�ר'מ�ז
יג�ם, כ�י א�ם  ב�מ�ה ש�ה�ז�כ�ר�נו ב�ש�בועות ה�ק�דוש ה�ע�ב�ר  ב�ע�נ�י�ן ד�ר�כ�י ה�מ�ש�פ�ט ש�ל ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ל�ה�ש�
יג ד�ר�כ�י ה' ו�כו', ו�יות�ר ע.ז�ר�נו  מ�י ש�ה�ש�ל�יך� ע�צ�מו ל�ע�ב�דות ג�מור, ב�ת�מ�ימות  ופ�ש�יטות ו�כו' ש�ה�ש�
ות�מ�ימ�ים מ�אד, י�ת�ב�ר�ך� ל�ד�ב�ר ב�ס�ע'ד�ה ש�ל�יש�ית ש�ל א�ת�מול ד�ב�ר�ים  נ�פ�ל�א�ים ע.מ'ק�ים   ה�ש�ם 
 כ�א.ש�ר י�ס�פ�ר ל�ך� מ�ע�ט ד�מ�ע�ט מ�ה�ם מוס�ר כ�ת�ב ז�ה ר�ב�י נ�ח�מ�ן מ�ה�י�יס�ין,  ומ�אד ה�מו מ�ע�י ל�י א.ש�ר
 לא ז�כ�ינו ש�ת�ש�מ�ע ב�ע�צ�מ�ך� ה�ד�ב�ר�ים ה�א�ל�ה, אך� זאת נ�ח�מ�ת�נו כ�ל מ�ה ש�ש�מ�ע�ת� ע�ד  ה�נ�ה ב�פ�ר�ט
יוס�יף נ�פ�ל�אות�יו ו�ח.ס�ד�יו ע�מ�נו  ב�ש�בועות ה�ע�ב�ר, ע�ד ה�נ�ה ע.ז�ר�נו ר�ח.מ�יו י�ת�ב�ר�ך�, ו�אנו מ�ח�כ�ים ש�
 ב�י�ת�ר ש�א�ת ע�ד ש�נ�ז�כ�ה ל�אח.ר�ית טוב ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, כ�י ח�ס�ד�י ה' לא ת�מו ו�לא כ�לו ר�ח.מ�יו
י ב�ע�ת ש�ה�י�ה י�ד�יד�י ר"ש נ�רו י�א�יר ב�ב�ית�י, ו�ס�פ�ר ש�ש�מ�ע  ל�עול�ם,  ו�ה�נ�ה מ�ה מ�אד ה�ח9י�ית�י נ�פ�ש�
י מ�ז�ה, כ�י ב�א�ל�ה  מ�א�ת�ך� כ�מ�ה ד�בור�י  תור�ה מ�ח�ג ה�ש�בועות ה�ע�ב�ר, כ�מו ח�ל�ב ו�ד�ש�ן ש�ב�ע�ה נ�פ�ש�
יח� ב�ד�ב�ר�י  תור�ת א9מ�ת, ש�את�ה שומ�ע� מ�א�ת�י, ת�ע.לז�נ�ה כ�ל�יות�י ב�ד�ב�ר ש�פ�ת�יך�  ח�פ�צ�ת�י ש�ת�ז�כר ו�ת�ש�
 מ�יש�ר�ים. ות�ה�ל�ה ל�א�ל ע�שו רש�ם ג�דול  ב�ל�ב ר"ש ה�נ�"ל. וכ�ב�ר ס�פ�ר מ�ה�ם ע�ם א.ח�ר�ים, ו�כ�ל ז�ה
 הוא ר�צונו ה�ק�דוש ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ל�הוד�יע� ל�ב�נ�י  ה�אד�ם ו�כו', ל�כ�ל מ�י ש�ח�פ�ץ ל�ש�מע� ב�א9מ�ת,
 ו�ת�ר�א�ה ל�ש�לח� ל�י מ�י�ד מ�עות נ�ד�ב�ת ל�ב�ך� ה�טוב ע�ל ה�ב�נ�י�ן  ה�ק�דוש, ג�ם א�ם א�פ�ש�ר ש�ת�ק�ב�ל
 מ�אנ�ש�י ש�לומ�נו ר�ב או מ�ע�ט ע�ל ה�ב�נ�י�ן מ�ה טוב, כ�י א.נ�י צ�ר�יך� ע�ת�ה הוצ�אות  ר�בות ל�ג�מר ה�ב�נ�י�ן



ה�ק�דוש ו�ל�ה' ה�י�שוע�ה. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�מ�צ�פ�ה ל�ישוע�ה ומ�ע�ת�יר ב�ע�ד�כ�ם. נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב קב  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום א' ב�ל�ק תקצ"ג. 

  
י�ח�יו.   ש�לום ל�א.הוב�י ב�נ�י ח.ב�יב�י נ�רו י�א�יר ש�לום ל�ך� ול�ב�ית�ך� ול�יוצ�א�י ח.ל�צ�יך� ש�

  
  מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י  ב�יום ו' ה�ע�ב�ר, ג�ם ב�אומ�אן ק�ב�ל�ת�י מ�כ�ת�ב�ך� ב�יום ו' ע�ר�ב ש�ב�ת קד�ש ש�ל�ח,
 ע�ת�ה אוד�יע.ך�  י�שוע�ת ה' ו�ע9זוזו ו�נ�פ�ל�אות�יו א.ש�ר ע�ש�ה ע�מ�נו, כ�י ת�ה�ל�ה ל�א�ל ג�מ�ר�נו ה�ר�ב�ה ב�ה�ב�נ�י�ן
 ה�ק�דוש, וכ�ב�ר נ�ג�מ�ר�ה  ה�ת�ק�ר�ה (ש�הוא ה�ס�ט�ע�ל�יא) וב�ס�מוך� ת�ה�י�ה מ�כ'ס�ה ב�טש�ער�יפ�יס, ו�ג�ם
 עוס�ק�ים ב�ה�ט�יח�ה ש�ל ה�כ�ת�ל�ים, ו�ג�ם  כ�ב�ר ה�נ�ח�ת�י מ�עות ע�ל ת�ש�ע�ה ח�לונות וכ�ב�ר ק�נ�ית�י ד�ל�ת
וות ה�גומות, ו�ה�כל ה�י�ה  ב�ישוע�ת ה' ו�נור�אות�יו ה�ג�דול�ים. וב�ח�ס�ד�י ה'  נ�אה, וכ�ב�ר מ�ל�או ע�פ�ר ל�ה�ש�
 נ�ת�פ�ל�ל ש�ם א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם ב�ראש ה�ש�נ�ה ה�ס�מוך� ה�ב�א ע�ל�ינו  ל�טוב�ה, י�ר�או ע�ינ�ינו ו�י�ש�מ�ח ל�ב�נו
 ו�כו', ול�ב�א�ר ל�ך� ב�פ�ר�ט�יות מ�ע.ש�ה ה' ה�ג�דול�ים א.ש�ר ה�פ�ל�יא ח�ס�דו ב�ז�ה,  א�ין ה�ז�מ�ן מ�ס�פ�יק ע�ת�ה,
 ע�ד ה�נ�ה ע.ז�ר�נו ר�ח.מ�יו י�ת�ב�ר�ך�, כ�ן י�ג�מר ב�ע.ד�נו ל�ג�מור ג�ם כ�ל ב�נ�י�ן ה�ב�י�ת ה�ש�י�ך� ל�ז�ה  ב�ס�מוך�
י�ג�מר ה' ב�ע.ד�נו ה�ב�נ�י�ן ה�ק�דוש ב�רוח�נ�יות, ה�נ�ב�נ�ה ע�ל י�ד�י ק�בוץ נ�פ�שות י�ש�ר�א�ל  מ�ה�ר�ה, ו�ה�ע�ק�ר ש�
י�ת�ר�בו ה�ב�ת�ים ע�ד א�ין מ�ס�פ�ר, ע�ל י�ד�י תוס�פ�ת ש�כ�נ�ים ה�ר�ב�ה  ה�ח.פ�צ�ים ל�ה�ת�ק�ר�ב א�ל�יו ב�א9מ�ת. ש�
ו�נ�ז�כ�ה כ'ל�נו ל�כ�נס מ�חוץ ל�פ�נ�ים ו�ל�א9סEף ה�ב�י�ת�ה כ�ל ה�נ�פ�שות ה�נ�ד�ח�ים ה�נ�ש�פ�כ�ים  ד�ק�ד'ש�ה,  
ול�ק�ב�ץ פ�זור�נו, ו�ע.ל�יה�ם ל�א9סEף נ�ד�ח�נו  ו�י�ח.מל ע�ל�ינו  י�חוס   ב�ראש כ�ל חוצות, ב�ע�ל  ה�ח�מ�ל�ה 
ים, ו�נ�ש�ב�ע�ה מ�טוב  ב�יתו ו�כו', ומ�ח.מ�ת ה�נ�ח�יצ�ה א�י א�פ�ש�ר ל�ה�א.ר�יך� יות�ר.  ו�ל�ה.ב�יא�נו ח.ד�ר�יו ה�ק�דוש�

  
 ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�מ�צ�פ�ה ל�ישוע�ה. נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 

  
 מכתב קג  

 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום א' מ�טות ומ�ס�ע�י תקצ"ג. 
  

  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י ש�לום ל�ך� ול�ב�ית�ך�, י�צ�ו ה' א�ת�ך� א�ת ה�ב�ר�כ�ה ח�י�ים ו�ש�לום ו�כ�ל טוב ב�ז�ה וב�ב�א
ל�נ�צ�ח אמ�ן,  כ�ן י�ה�י ר�צון: 

  
  מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י  ה�יום ע�ם ח.צ�י רוב�ל ח�ד�ש ו�ה�י�ה ל�י ל�נ�ח�ת, ה.ט�יבות� א.ש�ר ש�ל�ח�ת� ה�יום כ�י ה�ג�יע�
 ב�מוע.דו  וב�ז�מ�נו ב�ע�ת ש�ה�י�ה מ'כ�ר�ח ל�י מ�אד, י�ש�ל�ם ה' פ�ע�ל�ך� ו�ת�ה�י מ�ש�כ'ר�ת�ך� ש�ל�מ�ה מ�א�ת ה'
א�יש ה�טוב ש�ל  ל�ת�כ�ל�ית  ע�ד ש�ת�ג�יע�  יום  יום  ו�ה�ע.בוד�ה  ה�תור�ה  ד�ל�ת�י  ע�ל   ל�ש�קד   ש�ת�ז�כ�ה 

ה�י�ש�ר�א�ל�י ש�נ�ב�ר�א ב�ש�ב�ילו, ש�הוא  ל�ה�כ�יר אותו י�ת�ב�ר�ך�. 
  

  ומ�ה ש�את�ה  מ�צ�ט�ע�ר ומ�ת�ג�ע�ג�ע� ל�ה�יות ר�ג�יל א�צ�ל�י ע�ל ש�ב�ת קד�ש ג�ם א.נ�י נ�כ�ס�ף מ�אד ל�ז�ה. אך�
 כ�ב�ר כ�ת�ב�ת�י  ל�ך� ש�טוב יות�ר כ�ש�מ�ש�ב�ר�ים מ�נ�יעות וב�א�ים ל�פ�ר�ק�ים מ�ל�בא ב�כ�ל יום ב�ל�י מ�נ�יעות,
 כ�י ע�ק�ר ה�אד�ם ב�א ל�עול�ם  ל�ש�ב�ר מ�נ�יעות ל�ע.מד כ�נ�ג�ד ד�ל�תות נ�חEש�ת וב�ר�יח�י ב�ר�ז�ל, ו�ה�כל א�י
 א�פ�ש�ר ל�ש�ב�ר כ�י א�ם ע�ל י�ד�י ה�ר�צון  ו�ה�כ�סופ�ין ו�ה�ח�ש�ק ה�נ�מ�ר�ץ כ�מוב�א א�צ�ל�נו ה�ר�ב�ה מ�ז�ה. ו�ה�נ�ה
 ת�ש�מ�ע מ�פ�י מוס�ר כ�ת�ב ז�ה גד�ל ה�צ�ע�ר ש�ה�י�ה  ל�י ב�ע�ת�ים ה�ל�לו, ו�גד�ל ב�ל�בול ה�ד�ע�ת ש�ה�י�ה ל�י
 מ�ז�ה, א�י א�פ�ש�ר ל�ב�א�ר, ומ�ע�ט תוכ�ל ל�ה�ב�ין ב�ע�צ�מ�ך�, ו�לא ה�י�ה  ל�י מ�קום ל�ה�ח�ב�א ע�צ�מ�י מ�גד�ל
י ר�ב�י נ�ח�מ�ן נ�רו י�א�יר  נ�כ�ד נ�ז�ר ראש�נו ז�כ�ר  ה�צ�ע�ר, וב�תוך� כ�ך� ב�או א�ל�י ע�ל ש�ב�ת ז�ה ד�י�ק�א י�ד�יד נ�פ�ש�
 צ�ד�יק ל�ב�ר�כ�ה ע�ם עוד אור�ח�ים ח.שוב�ים מ�ק�ה�ל�ת�כ�ם ומ�נ�עמ�רוב, ו�ר�א�ית�י נ�פ�ל�אות ה',  וב�ה' ב�ט�ח�ת�י
 ש�ב�נ�פ�ל�אות�יו ה�ע.צומ�ים י�ע�זר ע�ת�ה ד�י�ק�א ל�מ�ע�ן ש�מו ה�ג�דול ל�כ�ב�ד א�ת ה�ש�ב�ת כ�ר�אוי, ב�ד�ב�ר�י
 א9מ�ת ה�נוב�ע�ים מ�מ�ע�י�נ�י ה�י�שוע�ה ו�כו', ו�ה' ע�ז�ר ל�נו ה�ר�ב�ה ב�נור�אות�יו ה�ג�דול�ים כ�א.ש�ר ת�ש�מ�ע מ�ע�ט
 מ�פ�י  מוס�ר כ�ת�ב ז�ה, ו�י�ת�ר מ�ז�ה א�י א�פ�ש�ר ל�ב�א�ר כ�ל מ�ה ש�ע�ב�ר ב�ז�ה, ו�א�יך� אנו מ�ח'י�ב�ים ל�הודות
 לו י�ת�ב�ר�ך� ע�ל  נ�ס�יך� ש�ב�כ�ל יום ע�מ�נו ו�ע�ל נ�פ�ל�אות�יך� ו�טובות�יך� ש�ב�כ�ל ע�ת ו�כו', ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�
 י�ר�ח�ם ע�ל�ינו ב�כ�ל�ל וב�פ�ר�ט ע�ל  כ�ל א�ח�ד ו�א�ח�ד, ו�י�ר�א�ה ב�ע�נ�י�נו ו�ע.מ�ל�נו ו�יב�ק�ש נ�ר�ד�פ�ים כ�מונו
ו�ה�ע�ק�ר ש�י�ה�א ב�ע�ז�ר�נו ש�נ�ז�כ�ה ו�רוד�פ�ינו  ב�ג�ש�מ�יות וב�רוח�נ�יות,  ו�י�צ�יל�נו מ�י�ד כ�ל אוי�ב�ינו   ב�ח�נ�ם. 



מ�ע�ת�ה ע�ל כ�ל פ�נ�ים ל�ה�יות כ�ר�צונו י�ת�ב�ר�ך� ב�א9מ�ת  ומ�גד�ל ה�ט�ר�ד�א א�י א�פ�ש�ר ל�ה�א.ר�יך� יות�ר. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�מ�צ�פ�ה ל�ישוע�ה ב�כ�ל ע�ת. נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב קד  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום א' ד�ב�ר�ים תקצ"ג: 

  
  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י, מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י ע�ת�ה ב�ע�ת ה�ש�נ�ה, ו�א�ין ל�י פ�נ�אי ל�ה�א.ר�יך�, ו�ה�נ�ה ד�ע�ת�י נוח�ה
 מ�אד מ�מ�ה  ש�את�ה עוס�ק ב�כ�ת�יב�ת ה�מ�פ�ת�חות, כ�י הוא ה�צ�ל�ח�ה נ�פ�ל�אה נ�צ�ח�ית כ�ש�אנו זוכ�ין
 ל�ע.סEק ב�ס�פ�ר�י א.דונ�נו מור�נו  ו�ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ב�פ�ר�ט ל�ע.שות ב�ה�ם א�יז�ה ת�קונ�ים ש�ה�ם ז�כות
 ה�ר�ב�ים ל�דורות, ו�א�י א�פ�ש�ר ל�ב�א�ר גד�ל  ה�ע�ס�ק ה�ז�ה, טוב ל�הודות ל�ה' א.ש�ר ע.ז�ר�נו ע�ד כה, וב�ז�ה
 ר�אוי ל�ך� ל�ה�ח.יות נ�פ�ש�ך� ב�כ�ל ע�ת א.ש�ר ג�ם ע�ת�ה  ש�א�ינ�ך� י�כול ל�ה�ת�מ�יד כ�ר�אוי, ע�ם כ�ל ז�ה את�ה
 זוכ�ה ל�ע.סEק ב�ע�ס�ק ק�דוש ו�נור�א כ�ז�ה, כ�ן י�ה�י�ה ה' ע�מ�ך�  ש�ת�ז�כ�ה ל�ח.זר א�ל אה�ל תור�ה ב�ק�ב�יעות,
 ו�ת�ה�י�ה תור�ת�ך� ק�ב�ע ומ�ל�אכ�ת�ך� ע.ר�אי, ו�ע�ל�יך� ל�כ�סEף ל�ז�ה ב�כ�ל ע�ת  ו�ל�ח.טף ל�ע�ת ע�ת�ה כ�ל מ�ה
 ש�תוכ�ל ול�ש�מ�ח� נ�פ�ש�ך� ב�כ�ל נ�ק'ד�ה ונ�ק'ד�ה טוב�ה, ו�ל�ה�יות מוד�ה ע�ל ה�ע�ב�ר ול�ב�ק�ש  ב�כ�ל יום
 ל�הוס�יף ל�ה�ב�א ב�כ�ל ע�ת ק�ד'ש�ה ו�ד�ע�ת ו�כו', ש�ז�הו ע�ק�ר א.ר�יכ�ת י�מ�ים ב�א9מ�ת, כ�מ�באר ב�ד�ב�ר�יו

ז�כ�רונו  ל�ב�ר�כ�ה. 
  

י ה�ו�ת�יק ה�י�ק�ר מור�נו ה�ר�ב   ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�מ�ע�ת�יר ב�ע�ד�כ�ם. נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. ו�ש�לום ל�יד�יד�י כ�נ�פ�ש�
 נ�ח�מ�ן נ�רו י�א�יר  נ�כ�ד ג�און ע'ז�נו א.דונ�נו מור�נו ו�ר�ב�נו ז�כ�ר צ�ד�יק ו�ק�דוש ל�ב�ר�כ�ה, ה�י�ה ל�י נ�ח�ת ג�דול
י�ה�י�ה ש�לום ב�ב�ית�כ�ם ת�מ�יד, ו�ת�ז�כו  מ�מ�ה ש�כ�ת�ב�ת� ש�ת�ה�ל�ה  ל�א�ל ש�לום ב�ב�יתו, כ�ן י�ה�י ה' ע�מ�כ�ם ש�
ב�כח� כ�ר�אוי  ל�ה�ת�פ�ל�ל  ש�ת�ז�כו  ע�ד  כ�ל�ל,  ח�לוק  ל�ב�כ�ם  י�ה�י�ה   ו�לא  ב�ע�צ�מ�כ�ם,  ש�לום  י�ה�י�ה   ש�
י ש�לומ�נו ב�אה.ב�ה  ו�ה�ת�עור�רות ג�דול ע�ד ת�ז�כו ל�ש�לום ה�כ�ל�ל�י אמ�ן כ�ן י�ה�י  ר�צון: ו�ש�לום ל�כ�ל אנ�ש�

ר�ב�ה: 
  

 מכתב קה  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום א' אח�ר ח.צות. ו�א�ת�ח�נ�ן תקצ"ג: 

  
 א.הוב�י ב�נ�י ח.ב�יב�י ש�לום ל�ך� ול�ב�ית�ך�. 

  
יב�ך�, אך� מ�גד�ל ת�שוק�ת�ך� ה�ה�כ�ר�ח� ל�מ�ל�אות   מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י  ב�זאת ה�ש�ע�ה, ו�א�ין ל�י פ�נ�אי ל�ה.ש�

יב�ך� א�יז�ה ד�ב�ר ע�ל כ�ל פ�נ�ים.  ר�צונ�ך�  ל�ה.ש�
  

ו�ה�נ�ה צ�ע.ר�י  ג�דול מ�אד מ�ע�נ�י�ן ה�י�סור�ים ש�ל�ך� מ�ח'ל�ש�ת זוג�ת�ך� ת�ח�י�ה, ומ�ע�נ�י�ן אד�עס, אך� כ�ב�ר   
 י�ד�ע�ת�י ה�יט�ב  ב�ב�רור ג�דול ש�כ�ל ה�עול�ם מ�ל�א י�סור�ים ו�כו' כ�נ�ד�ב�ר ב�ינ�ינו ה�ר�ב�ה ב�ז�ה, וכ�ב�ר ש�מ�ע�ת�י
 מ�מ�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה  ש�כ�ל ה�י�סור�ים ש�לו הוא יוד�ע� אות�ם מ�קד�ם ו�כו' ו�לול�א זאת ה�י�ה ק�ש�ה לו
 ל�ק�ב�ל�ם ו�כו', ו�ד�ו�ד ה�מ�ל�ך� ע�ל�יו  ה�ש�לום אמ�ר כ�י א.נ�י ל�צ�ל�ע נ�כון ו�כו' חוש�ה ל�ע�ז�ר�ת�י ו�כו'. אך� אף
 ע�ל פ�י כ�ן צ�ר�יכ�ין ל�יד�ע ש�מ�ד�ה טוב�ה מ�ר'ב�ה,  ו�ח�ס�ד א�ל כ�ל ה�יום. ו�א�ל�מ�ל�א ה�ח�ס�ד ו�ה�ר�ח.מ�ים
 ה�נ�פ�ל�א�ים ש�מ�מ�ש�יכ�ין ג�דול�י ה�צ�ד�יק�ים. וב�פ�ר�ט צ�ד�יק�י שוכ�נ�י  ע�פ�ר ש�ה�ם מ�ת�פ�ל�ל�ין ע�ל ה�עול�ם,
יום ע�ל י�ד�י  ת�פ�ל�ת�ם ה�נור�אה,  ו�לול�א ה�י�שועות ו�ה�ח.ס�ד�ים ו�ה�נ�ס�ים ו�ה�נ�פ�ל�אות ש�נ�מ�ש�כ�ין ב�כ�ל 
י�ש לו ל�ב ל�ה�ב�ין יוכ�ל ל�ר�אות זאת כ�מ�ע�ט  ב�כ�ל יום  ב�ו�ד�אי לא ה�י�ה א�פ�ש�ר ל�אד�ם ל�ה�ת�ק�י�ם, ומ�י ש�
 ע�ל י�ד�י ה�ד�ב�ר�ים ו�ה�ה�ר�פ�ת�ק�אות ש�עוב�ר�ים ע�ל�יו ו�ע�ל כ�ל אד�ם ב�כ�ל יום מ�ה ש�רוא�ה ק�צ�ת ומ�ה
ים ב�עול�ם ב�כ�ל יום ו�יום ב�כ�ל ע�יר ו�ע�יר  ש�שומ�ע� ק�צ�ת, מ�ל�ב�ד ר�בוי ה�ד�ב�ר�ים ו�ה�ה�ר�פ�ת�ק�אות ה�נ�ע.ש�
 ו�כו' ו�ע�ם כ�ל  אד�ם ב�פ�ר�ט�יות מ�ה ש�א�י א�פ�ש�ר ל�ש�ע�ר ב�מח�, ר�ק ה�ח�כ�ם י�ב�ין מ�ד�ע�תו מ�מ�ה ש�רוא�ה
 ו�שומ�ע� ק�צ�ת, ל�ה�ב�ין  מ�ז�ה, ב�ש�אר מ�ד�ינות ה�מ�ל�ך� מ�ל�כו ש�ל עול�ם מ�ה נ�ע.ש�ה ב�כ�ל יום, ומ�כ�ל ז�ה
 יוכ�ל ל�ה�ב�ין ר�מ�ז�ים ל�ב�ל י�ב�ה.לוהו  ר�ע�יונ�יו מ�כ�ל מ�ה ש�עוב�ר ע�ל�יו, ה�ן ב�פ�ר�נ�ס�ה, ה�ן ב�ב�ר�יאות,
 וש�אר ד�ב�ר�ים, ר�ק מ�כ'ל�ם י�ז�כר ב�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�  מ�כ�ל מ�קום ש�הוא א�יך� ש�הוא, כ�י ג�ם ב�ש�אול
 ת�ח�ת�יות י�כול�ין ל�ה�יות ס�מוך� ל�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ו�ל�ז�כר א�ת ע�צ�מו  ב�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ב�כ�ל ע�ת, ב�פ�ר�ט ע�ל
נוי�ים ו�ה�ה�ר�פ�ת�ק�אות ה�עוב�ר�ים ע�ל�יו, ש�כ'ל�ם ה�ם ר�ק ב�ש�ב�יל  ל�ר�מ�ז לו ו�כו' כ�י�דוע� ל�נו,  י�ד�י ה�ש�
 כ�א.ש�ר כ�ב�ר ד�ב�ר�נו ב�ז�ה ה�ר�ב�ה, ו�א�יך� ש�הוא ת�פ�ל�ה וצ�ע�ק�ה מוע�יל ל�כ�ל ד�ב�ר, אך�  ק�ש�ה ל�צ�עק



 ול�ה�ת�פ�ל�ל כ�י א�ם ע�ל י�ד�י ד�ר�ך� ה�נ�"ל כ�ש�א�ינ�ם מ�ת�ב�ה.ל�ים כ�ל כ�ך� ר�ק יוד�ע�ים ש�כ�ך� מ�נ�ה�יג ה�ש�ם
י�ע.בר ב�כ�ל יום, ו�ה�כל י�ע.בר ע�ל�יו מ�ה ש�  י�ת�ב�ר�ך� ה�עול�ם, ו�כ�ך� הוא ה�נ�ס�יון ש�ל כ�ל אד�ם ש�ב�עול�ם, ש�
ירות מ'פ�ל�ג ו�ז�ה ב�פ�ר�נ�ס�ה כ�זאת ו�ז�ה ב�פ�ר�נ�ס�ה  ל�פ�י ה�אד�ם  ו�ה�ז�מ�ן. ז�ה מ�נ�ס�ין ב�ע.נ�יות ג�דול ו�ז�ה ב�ע.ש�
ין ב�אד�ם וב�ז�מ�ן, ב�כ�ל יום וב�כ�ל אד�ם א.ש�ר ע�צ�מו מ�ס�פ�ר, כ�י נוי�ים ש�נ�ע.ש�  כ�זאת ו�כו' ו�כו', ו�כ�ל  ה�ש�
יו  ול�פ�י נ�ש�מ�תו צ�ר�יך� ל�ה�ת�נ�סות ב�ע�נ�י�ן ז�ה ד�י�ק�א, ו�ז�ה ב�ע�נ�י�ן אח�ר  אד�ם ז�ה ב�ז�ה ה�יום ל�פ�י מ�ע.ש�
ו�ה ש�ב�כ'ל�ם, ש�כ'ל�ם  מ�ל�א�ים ד�אגות ו�יגונות ו�י�סור�ים ב�ל�י ש�עור, ו�כ'ל�ם א�ין  ל�ג�מ�ר�י, א.ב�ל ה�צ�ד ה�ש�
 ל�ה�ם ב�מ�ה ל�ה�ח.יות ול�נ�ח�ם ע�צ�מ�ן כ�י א�ם ב�מ�ה ש�חוט�פ�ין  ב�כ�ל יום א�יז�ה ד�ב�ר ש�ב�ק�ד'ש�ה תור�ה
 ות�פ�ל�ה וצ�ד�ק�ה וג�מ�ילות ח.ס�ד�ים ו�כו', ש�ע�ל י�ד�י ז�ה י�צ�ל�יחו ל�נ�צ�ח, ו�חוץ  מ�ז�ה ה�כל ה�ב�ל, א.פ�לו א�ם
י�ה�י�ה  לו עול�ם ה�ז�ה ירות ו�ה�עול�ם ה�ז�ה ש�ל כ�ל ב�נ�י ה�עול�ם, מ�כ�ל ש�כ�ן ש�א�ין מ�י ש�  ה�י�ה לו כ�ל ה�ע.ש�
 ו�כו', כ�א.ש�ר י�דוע� ל�נו כ�ב�ר. ע�ד ה�נ�ה ע.ז�ר�נו ר�ח.מ�יו ל�כ�תב ד�ב�ר�ים ה�א�ל�ה ה�מ'ע�ט�ים ה�מ�ח.ז�יק�ים
 ה�ר�ב�ה מ�ה ש�לא ע�ל�ה ע�ל ד�ע�ת�י ל�כ�תב ד�ב�ר�ים א�לו, ומ�א�ת ה' ה�י�ת�ה זאת, נ�פ�ל�את ה�יא נ�פ�ל�אות
 ת�מ�ים  ד�ע�ים ה�ח.ס�ד�ים ו�ה�י�שועות ש�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� עוש�ה ע�מ�נו ב�כ�ל יום וב�כ�ל ע�ת. וב�ז�ה ב�ט�ח�נו
 ש�סוף כ�ל סוף י�ה�י�ה  אח.ר�ית�נו ל�טוב�ה ג�דול�ה ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ו�אל י�ע�ז�ב�נו ו�אל י�ט�ש�נו ב�ח�ס�דו

ה�ג�דול י�ת�ב�ר�ך� ש�מו ל�נ�צ�ח. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�כות�ב מ�נ�ק'ד�ה ש�ב�ל�ב ומ�צ�פ�ה ל�ישוע�ה. נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב קו  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום ד' ע�ק�ב תקצ"ג. 

  
י�ח�י�ה.   א.הוב�י ב�נ�י ח.ב�יב�י ש�

  
  מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י,  ו�ה�י�ה ל�י ל�נ�ח�ת ג�דול, ב�ש�מ�ע�י ק�צ�ת צ�מ�יח�ת י�שוע�ת�ך�, כ�ן יוס�יף ה' ח�ס�דו ל�ג�מר
 י�שוע�ת�ך�  ב�ש�ל�מות, ב�אפ�ן ש�ת�ז�כ�ה ל�ה�ג�יע� מ�ה�ר�ה ל�ת�כ�ל�ית א.מ�ת�י ו�נ�צ�ח�י, ש�ת�ב�ל�ה י�מ�יך� ב�טוב
 א.מ�ת�י ב�תור�ה ות�פ�ל�ה  ומ�ע.ש�ים טוב�ים, ל�אר�ך� י�מ�ים ו�ש�נ�ים טוב�ים, ו�א�ין ל�י פ�נ�אי ל�ה�א.ר�יך� ו�ד�י ב�ז�ה

כ�ע�ת. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�דור�ש ש�לומ�ך� ב�אה.ב�ה ומ�ע�ת�יר ב�ע�ד�כ�ם. נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב קז  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום א' ר�א�ה תקצ"ג: 

  
י�ח�י�ה, ה�מוס�ר כ�ת�ב ז�ה נ�חוץ מ�אד ו�ג�ם א.נ�י ט�רוד ע�ת�ה ב�כ�מ�ה ד�ב�ר�ים ו�א�ין   א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י ש�
 ב�ל�שונ�י מ�ל�ה  ל�כ�תב ל�ך�, א�ם אמ�נ�ם י�ש ל�י צ�ע�ר ה�ר�ב�ה מ�צ�ע.ק�ת מ�כ�אוב�יך� ב�מ�כ�ת�ב�ך�, אך� זאת
ים  רש�ם ד�ב�ר�יו ה�ק�דוש�ים ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ש�ש�מ�ע�ת�ם מ�פ�י ע�ד ש�ג�ם  נ�ח�מ�ת�י ש�ת�ה�ל�ה ל�א�ל עוש�
 ה�נ�גון ת�קוע� ב�ל�ב�ך� ו�כ�ך� י�פ�ה ל�ך�, כ�י ב�א9מ�ת  לא ד�ב�ר ר�יק הוא ל�ה�ת�ח�ז�ק א�יך� ש�הוא א�יך� ש�הוא כ�י
 ז�ה ה�ע�ק�ר, וב�ז�ה ת�לוי כ�ל ה�י�ה.דות, כ�י ה�ר�ב�ה נ�פ�שות  מ�אד ש�ק�עו ר�ח.מ�נ�א ל�צ�ל�ן ע�ל י�ד�י ה�י�אוש
 ש�ל�ה�ם, א.ש�ר ל�כ�ל א�ח�ד נ�ד�מ�ה ש�י�ר�יד�תו ג�רוע� מ�כ�ל ה�עול�ם ו�כ�יוצ�א  ב�מ�ח.ש�בות א�לו, ו�אף ע�ל פ�י
 ש�ה�יו ח.כ�מ�ים ק�צ�ת לא הוע�יל ל�ה�ם ח�כ�מ�ת�ם אד�ר�ב�א ח�כ�מ�ת�ם ק�ל�ק�ל�ה ל�ה�ם  ב�יות�ר ר�ח.מ�נ�א
ים ע�שו פ�ירות ב�ל�ב�ך�  ע�ל  ל�צ�ל�ן, ו�ה�נ�ה מ�אח�ר ש�ת�ה�ל�ה ל�א�ל ב�ח�ס�דו ה�ג�דול י�ת�ב�ר�ך� ד�ב�ר�יו ה�ק�דוש�
 כ�ן ח.ז�ק ב�נ�י ו�ח.ז�ק יות�ר ו�יות�ר, ו�ת�א.מ�ין ש�כ�ך� הוא ה�א9מ�ת ל�א.מ�תו כ�מו ש�כ�ת�ב�ת� ש�כ�ו�נ�תו ז�כ�רונו
 ל�ב�ר�כ�ה  ה�י�ה ע�ל�יך� ד�י�ק�א, ו�א.פ�לו ע�ל ה�ג�רוע�ים ה�ר�ב�ה יות�ר ר�ח.מ�נ�א ל�צ�ל�ן, ול�מ�ע�ן ה�ש�ם ת�ק�י�ם
 ב�כ�ל ע�ת מ�ב�ט�ן ש�אול  ש�ו�ע�ת�י ו�כו', כ�א.ש�ר ש�מ�ע�ת�י מ�פ�יו ה�ק�דוש ש�אמ�ר ש�ז�ה ה�ע�ק�ר, וב�יות�ר
 ת�ת�ח�ז�ק ב�כ�ל כח.ך� ב�כ�ל מ�ינ�י ע�צות  ל�ש�מ�ח� נ�פ�ש�ך� ב�כ�ל מ�ה ד�א�פ�ש�ר, וב�פ�ר�ט ב�מ�ל�י ד�ש�טות�א,
 ו�ת�ס�מך� ע�ל כחו ש�ל ז�ק�ן ד�ק�ד'ש�ה, ש�ה�כל י�ת�ה�פ�ך�  ל�טוב�ה, כ�י ע.וונות י�ת�ה�פ�כו ל�ז�כ'יות, כ�י ה' ג�דול

מ�אד ו�כו', ש�א�י א�פ�ש�ר ל�ד�ב�ר ב�ז�ה כ�ל�ל, י�ת�ר מ�ז�ה א�ין  ל�ה�א.ר�יך�, ו�ד�י ב�ז�ה כ�ע�ת: 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�מ�צ�פ�ה ל�ישוע�ה ב�כ�ל ע�ת. נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב קח  



 ב�רוך� ה�ש�ם יום א' שופ�ט�ים תקצ"ג. 
  

 א.הוב�י ב�נ�י ח.ב�יב�י נ�רו י�א�יר. 
  

יב�ך� ד�ב�ר, טוב ל�הודות   מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י  ה�יום, ו�א.נ�י מוכ�ן ע�ת�ה ל�נ�סEע� ל�ש�לום, ו�א�ין פ�נ�אי ל�ה.ש�
 ל�ה' א.ש�ר  ת�שוק�ת�ך� ו�נ�ח�מ�ת�ך� הוא אור ה�א9מ�ת ה�מ�א�יר ל�כל, א.ש�ר זאת ה�יא ה�נ�ח�מ�ה ש�ל ה�כל.
י�חוס ע�ל�יך� ו�י�ע.זר ו�יוש�יע� ו�י�ג�ן ע�ל�יך� ית  כט) ז�ה י�נ�ח.מ�נו ו�כו', ו�ל�ה' ה�י�שוע�ה ש�  כ�מו ש�כ�תוב (ב�ר�אש�
 ש�ת�ז�כ�ה ל�בוא א�ל ה�ת�כ�ל�ית ה�טוב,  ו�את�ה ב�נ�י ח.ז�ק ו�א9מ�ץ ו�ת�ת�ח�יל מ�ע�ת�ה ב�כ�ל מ�ה ש�תוכ�ל.
 ו�ת�ש�יש� כ�ג�בור ל�רוץ אר�ח, כ�י ה�ב�ח�יר�ה ח�פ�ש�ית  ת�מ�יד, ו�ה�ב�א ל�ט�ה�ר מ�ס�י�ע�ין לו ו�כו', ו�ת�ז�כ�ה ל�ה�יות
 ב�ק�י ב�ה.ל�כ�ה ו�כו' ש�ז�הו סוד כ�ו�נ�ת א9לול כ�י�דוע� ל�ך�, אש�ר�ינו  ש�אנו זוכ�ים ל�יד�ע מ�סודות כ�א�ל�ה
 ש�ה�ם ד�ר�כ�ים נ�פ�ל�א�ים ל�כ�ל א�ח�ד ל�ע.בוד�תו י�ת�ב�ר�ך�, א.נ�י ל�דוד�י ו�דוד�י ל�י  י�ז�כ�נו ל�ל�כ�ת ב�ה�ם ב�א9מ�ת,
 ו�ז�הו ב�ע�צ�מו ה�כ�ו�נ�ה ש�א.נ�י צ�ר�יך� ל�ה�ת�עור�ר ול�ה�ש�תוק�ק ול�ה�ת�י�ג�ע� ול�ה�ת�ק�ר�ב ל�דוד�י  י�ת�ב�ר�ך� ו�ל�ה�יות
 ב�ק�י ב�ז�ה, ו�דוד�י ל�י י�ז�כ�נו ו�י�ע�ז�ר�נו ל�ק�ר�ב�נו א�ל�יו ב�ח�מ�ל�תו ו�כו', ו�א�י א�פ�ש�ר ל�ה�א.ר�יך� יות�ר ע�ת�ה,
ו�ע�ת�נו: יב ש�  ומ�ה�ס�ת�ם לא א�ש�כ�ח אות�ך� ג�ם ש�ם ע�ל צ�יון ה�ק�דוש. ב�ע�ל ה�ח�מ�ל�ה י�כ�ין ל�ב�נו ו�י�ק�ש�

נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב קט  
ו�ן תקצ"ד.   ב�רוך� ה�ש�ם יום א' נח� ראש חEד�ש ח�ש�

  
  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י, מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י ב�יום ו'. ו�ה�נ�ה ב�רב מ�כ�ת�ב�יך� אף ע�ל פ�י ש�קול צ�ע.ק�ת�ך� עול�ה
יב ת�שוב�ת�ך� ב�צ�ד�ך� ת�שוב�ה נ�כונ�ה ו�א.מ�ת�ית, ב�פ�ר�ט מ�ה  ל�ש�מ�י�ם, אך�  ב�ר'ב�ם את�ה ב�ע�צ�מ�ך� מ�ש�
 ש�כ�ת�ב�ת� ב�מ�כ�ת�ב�ך�  ה�ס�מוך� ש�א�ין ל�ך� מ�קום ל�נוס כ�י א�ם ל�ק�בע� ע�ת�ים ל�תור�ה, א9מ�ת ו�י�צ�יב ו�נ�כון
 ו�ק�י�ם ו�י�ש�ר ו�כו' ה�ד�ב�ר ה�ז�ה, כ�י  ב�ו�ד�אי תור�ה ות�פ�ל�ה הוא ע�ק�ר ה�ב�ית מ�נוס, מ�כ�ל מ�ה ש�עוב�ר ע�ל
ין ל) ב�ר�את�י י�צ�ר ה�ר�ע ב�ר�את�י  ה�אד�ם ב�כ�ל יום, וכ�מו ש�אמ�רו ר�בות�ינו  ז�כ�רונ�ם ל�ב�ר�כ�ה (ק�דוש�
 תור�ה ת�ב�ל�ין, וכ�מו ש�כ�תוב (ת�ה�ל�ים קי"ט) לול�א  תור�ת�ך� ש�ע.ש'ע�י אז אב�ד�ת�י ב�ע�נ�י�י, ו�ש�ים ל�ב�ך�
 ה�יט�ב ל�ד�ב�ר�ים ה�א�ל�ה, ו�ת�ד�ע נ�א9מ�נ�ה ש�מ�עוד�י ע�ד ה�יום ה�ז�ה,  כ�מ�ע�ט לא ה�י�ה ע�ת ש�לא ע�ב�ר ע�ל�י
 כ�ל מ�ה ש�עוב�ר ע�ל�יך�, וב�כ�ל פ�ע�ם נ�ד�מ�ה ל�י ש�כ�מ�ע�ט א�פ�ס ת�ק�ו�ה ח�ס  ו�ש�לום, לול�א ה' ע�ז�ר�ת�ה ל�י
 ב�כ�ל יום ב�ד�ר�כ�יו ה�נ�פ�ל�א�ים ש�ה�ק�ד�ים ל�ח�יות�נו ב�ש�ב�ע�ה מ�ש�יב�י ט�ע�ם ו�כו' ע�ל י�ד�י  ה�נ�ח�ל נוב�ע�
 מ�קור ח�כ�מ�ה ו�כו' ו�כו', ז�כר כ�י א�ין שום ז�מ�ן ב�עול�ם, ו�ה�כל הול�ך� ופור�ח� כ�צ�ל עוב�ר ו�כו', וב�צ�ל
ו�ע�ה ו�א.נ�ח�ה ו�ל�ת�לות  עוב�ר ה�ז�ה י�כול�ין ל�ב�לות ק�צ�ת ב�תור�ה ק�צ�ת ב�ת�פ�ל�ה ק�צ�ת ב�ש�יח�ה וצ�ע�ק�ה ו�ש�
 ע�ינ�יו  ל�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, וק�צ�ת ב�ש�יח�ה ע�ם ב�נ�י אד�ם ב�מ�ל�י ד�ש�מ�י�א וב�מ�ל�י ד�ע�ל�מ�א, וק�צ�ת ב�ע�ס�ק�י
 מ�ש�א ומ�ת�ן  ופ�ר�נ�ס�ה וק�צ�ת ב�ה�ה�כ�ר�ח�יות ל�ק�יום ה�גוף ש�ה�ם א.כ�יל�ה וש�ת�י�ה ו�ש�נ�ה ו�כו', וב�תוך� כ�ך�
יע� ו�עוז�ר מ�ה ש�צ�ר�יכ�ין כ�י  חול�ף ו�עוב�ר ה�יום, ו�כ�ן  כ�מ�ה י�מ�ים וב�תוך� כ�ך� חומ�ל ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ומוש�
 לא ל�נ�צ�ח י�ר�יב ו�כו', ו�ה�ע�ק�ר ל�ב�ל�י  ל�ח.שב מ�יום ל�ח.ב�רו, ו�אל י�ב�ה.לוך� ר�ע�יונ�ך� לא מ�ן ה�ע�ב�ר ו�לא מ�ן
 ה�ע�ת�יד, ו�ה�ש�ע�ה ו�ה�יום ש�את�ה עומ�ד תוכ�ל  ל�ק�פץ ול�ד�ל�ג ו�ל�ב�רח� מ�מ�ה ש�את�ה צ�ר�יך� ל�ב�רח� ע�ל
 י�ד�י כ�ל ה�נ�"ל, ו�ע�ל כ'ל�ם הוא י�שוע�ת ה' ו�נ�פ�ל�אות�יו  ה�ע.צומ�ים א.ש�ר הוא י�ת�ב�ר�ך� עוש�ה ע�ם כ�ל
 ה�אד�ם ב�כ�ל יום וב�כ�ל ע�ת, כ�מו ש�אומ�ר�ים ו�ע�ל נ�ס�יך� ש�ב�כ�ל יום  ע�מ�נו ו�ע�ל נ�פ�ל�אות�יך� ו�טובות�יך�
 ש�ב�כ�ל ע�ת ו�כו', ב�פ�ר�ט ש�אנו ס�מוכ�ין ו�נ�ש�ע�נ�ים ע�ל כח� וז�כות ב�ע�ל כח� כ�ז�ה,  א.ש�ר הוא ז�כ�רונו
י�ת�ר מ�ז�ה א�ין פ�נ�אי  ל�ב�ר�כ�ה ב�ע�צ�מו ה�ז�ה�יר�נו ל�ב�טח� ע�ל כחו ה�ג�דול מ�אד ה�עול�ה ע�ל ה�כל, 

ל�ה�א.ר�יך�, כ�י ת�ה�ל�ה ל�א�ל י�ש ל�י ע�ת�ה אור�ח�ים ח.שוב�ים ב�ב�ית�י, כ�א.ש�ר י�ס�פ�ר ל�ך� מוס�ר כ�ת�ב ז�ה. 
  

ית א�ת�מול, ו�ל�ב�י   וב�ישוע�ת ה'  ו�נ�פ�ל�אות�יו ה�ע.צומ�ים ש�מ�ח�נו ת�ה�ל�ה ל�א�ל ב�ס�ע'ד�ה ב�ס�ע'ד�ה ש�ל�יש�
יב ו�כו', ו�ר�ק�ד�ת�י ה�ר�ב�ה ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� מ�ה ש�ב�ש�מ�ח�ת  נ�ש�א א�ת  ר�ג�ל�י ב�ה�הוא רוח�א ד�נ�ש�
 תור�ה לא ז�כ�ית�י ל�ז�ה,  ו�ה�כל ב�נ�פ�ל�אות�יו ו�ח.ס�ד�יו ה�ג�דול�ים, מ�י י�מ�ל�ל ג�בורות ה' ו�כו', י�ת�ר מ�ז�ה
 י�ס�פ�ר ל�ך� מוס�ר כ�ת�ב ז�ה י�ד�יד�י נ�רו  י�א�יר, ח.ז�ק ו�א9מ�ץ ו�ש�מ�ח נ�פ�ש�ך� ב�ראש ה�ש�נ�ה ה�ע�ב�ר, וב�מ�ה
 ש�אנו מ�ק�ו�ים ומ�ח�כ�ים ל�ה�יות ע�ל ראש ה�ש�נ�ה  ה�ס�מוך� ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה, ו�ח�ד�ו�ת ה' ה�יא מ�ע'ז�ך�
יע� ל�ך� ב�כ�ל מ�ה  ל�ע.סEק ב�תור�ה כ�מ�ה ש�עות ב�כ�ל יום וב�ת�פ�ל�ה ו�ש�יח�ה ו�כו',  ו�ה' א9לק�ים י�ע�זר ו�יוש�

ש�את�ה צ�ר�יך� ל�ה�ו�ש�ע ח�יש ק�ל מ�ה�ר�ה: 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך�.  נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 



  
 מכתב קי  

 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום ד' ל�ך� ל�ך� תקצ"ד. 
  

  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י נ�רו י�א�יר, ש�לום ל�ך�, מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י ב�יום א', ו�ה�יום ק�ב�ל�ת�י ש�נ�ית מ�כ�ת�ב�ך�,
 וב�רוך� ה�ש�ם  ה�י�ה ל�י נ�ח�ת ק�צ�ת ב�יום א' כ�י ש�מ�ח�ת�נ�י ב�ישוע�ת�ך� ק�צ�ת, ו�ג�ם אז ב�יום א' י�ד�ע�ת�י כ�י
 ב�ו�ד�אי צ�ר�יכ�ין ע.ד�י�ן י�שוע�ה  ו�ר�ח.מ�ים ר�ב�ים, ו�ה�יום ר�א�ית�י זאת ב�מ�כ�ת�ב�ך�, אך� כ�ב�ר ד�ב�ר�נו ה�ר�ב�ה
 ב�ז�ה ש�צ�ר�יכ�ין ב�כ�ל פ�ע�ם ל�הודות ע�ל  ה�ע�ב�ר ול�ב�ק�ש ע�ל ל�ה�ב�א, וכ�ב�ר ח�ש�ב�ת�י ד�ר�כ�י ו�ד�ר�כ�י
 ה�עול�ם ו�ר�א�ית�י ה�יט�ב ש�א�ם י�ר�צ�ה ה�אד�ם ל�ה�ס�ת�כ�ל ע�ל  ה�ח�ס�רונות י�ה�י�ה ח�ס�ר לו ל�עול�ם ה�ר�ב�ה,
 כ�י א.פ�לו ה�ג�ב�יר�ים ה�ג�דול�ים ע.ד�י�ן ח�ס�ר ל�ה�ם ה�ר�ב�ה מ�אד, ש�נ�ד�מ�ה  ל�ה�ם ל�ה�כ�ר�ח�יות, א.ב�ל ל�ה�פ�ך�
י�ש לו  הוא ח�ס�ד ג�דול, זוכ�ר�ין ש�ה�כל ח�ס�ד ח�נ�ם, כ�י ע�רם י�צ�א ה�אד�ם מ�ב�ט�ן א�מו, ו�כ�ל מ�ה ש�  כ�ש�
י�ש לו, א.פ�לו ב�כ�תEנ�ת ק�רוע� ומ�נ�ע�ל�ים  ה�מ�ט'ל�א�ים  א.ז�י י�כול ל�ה�ח.יות א�ת ע�צ�מו ה�ר�ב�ה ב�כ�ל מ�ה ש�
 ח�ס ו�ש�לום, מ�כ�ל ש�כ�ן כ�ש�י�ש לו עוד א�יז�ה מ�ל�בוש י�ש�ן א.פ�לו ש�ל פ�ש�ת�ן ע�ב ו�כו'. ו�א.פ�לו ב�ע�נ�י�ן
 ע.בוד�ת ה', אף ע�ל פ�י ש�ב�ז�ה צ�ר�יכ�ין ל�ה�ס�ת�כ�ל ל�ע.לות ב�כ�ל פ�ע�ם ל�מ�ע�ל�ה ל�מ�ע�ל�ה, אף ע�ל פ�י כ�ן
 כ�ש�רוא�ין  ש�עוב�ר ע�ל�יו מ�ה ש�עוב�ר, צ�ר�יכ�ין ל�ה�ח.יות א�ת ע�צ�מו ב�כ�ל פ�ע�ם ב�כ�ל נ�ק'ד�ה ונ�ק'ד�ה
י�ש בו, ו�כ�ן ב�כ�ל  ה�י�סור�ים ו�ה�ה�ר�פ�ת�ק�אות ש�עוב�ר�ין ע�ל ה�אד�ם ב�כ�ל פ�ע�ם צ�ר�יכ�ין ל�יל�ך�  טוב�ה ש�
 ב�כ�ל ז�ה ה�ר�ב�ה, ו�ה�כ�ל�ל ש�ב�ו�ד�אי ל�פ�י  תק�ף מ�ר�יר�ת ה�ג�לות ב�ג�ש�מ�יות וב�רוח�נ�יות ש�מ�ת�ג�ב�ר ע�ת�ה
 ר�ח.מ�נ�א ל�צ�ל�ן ע�ל כ�ל�ל י�ש�ר�א�ל, וב�פ�ר�ט�יות ע�ל כ�ל  א�ח�ד ו�א�ח�ד מ�ה ש�עוב�ר ע�ל�יו, וכ�פ�י ר�בוי
יוד�ע� כ�ל א�ח�ד ב�נ�פ�שו, ב�ו�ד�אי צ�ר ו�מ�ר מ�אד מ�אד  ש�כ�מ�ע�ט א�י א�פ�ש�ר ל�ח�יות, אך�  ה�ק�ל�קול�ים ש�
 ע�ק�ר ה�ק�יום ו�ה�ח�יות הוא ב�נ�ס נ�פ�ל�א מ�א�תו י�ת�ב�ר�ך� ע�ל י�ד�י עצ�ם ח.ס�ד�יו  י�ת�ב�ר�ך� ש�הוא מ�מ�ש�יך�
 ב�כ�ל יום וב�כ�ל ע�ת, ו�כ�ל ז�ה כ�לול ב�ד�ב�ר�י ק�ד�שו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה (ל�קוט�י מוה.ר�"ן  קצ"ה), ב�מ�ה
י�ש ה�ר�ח�ב�ה ג�ם ב�ה�צ�ר�ה ב�ע�צ�מ�ה ו�כו', מ�ל�ב�ד מ�ה ש�הוא  ש�אמ�ר ע�ל פ�סוק ב�צ�ר ה�ר�ח�ב�ת� ל�י, ש�
 י�ת�ב�ר�ך� מוצ�יא מ�כ�מ�ה צ�רות ב�ח�ס�דו, וכ�ב�ר נ�ח9ק�ר א�צ�ל�י ש�ע�ק�ר ה�ח�יות ע�ל י�ד�י א.ז�מ�ר�ה ל�אלק�י
 ב�עוד�י ו�כו'  ב�ע�נ�י�ן ע.בוד�ת ה', וב�ע�נ�י�ן ע�ס�ק�י ה�עול�ם ו�ט�ר�ד�ת ה�פ�ר�נ�ס�ה ו�ה�י�סור�ים ר�ח.מ�נ�א ל�צ�ל�ן, ע�ל
 י�ד�י ב�צ�ר ה�ר�ח�ב�ת� ל�י  ה�נ�"ל, וז�כר ה�יט�ב ד�ב�ר�ים א�לו, כ�י כ�ב�ר ד�ב�ר�נו ה�ר�ב�ה ב�כ�ל ז�ה, ו�אף ע�ל פ�י כ�ן
י�ה�יו י�ש�נ�ים א�צ�ל�נו, כ�י  ה�ם ח�י�ינו ו�כו', ו�ע�ל כ�ל ז�ה אמ�ר ד�ו�ד ה�מ�ל�ך� ע�ל�יו ה�ש�לום (ת�ה�ל�ים  אסור ש�
 צ"ד) לול�א ה' ע�ז�ר�ת�ה ל�י כ�מ�ע�ט ו�כו', ו�כ�ן  (ש�ם ל"ח) א�ם אמ�ר�ת�י מ�ט�ה ר�ג�ל�י ח�ס�ד�ך� ה' י�ס�ע�ד�נ�י,
 ו�כ�ן צופ�ה ו�כו' ה' לא י�ע�ז�ב�נו ב�י�דו ו�כו', ו�אמ�רו ר�בות�ינו  ז�כ�רונ�ם ל�ב�ר�כ�ה (ס'כ�ה נב) א�ל�מ�ל�א ה�ק�דוש
 ב�רוך� הוא עוז�רו ו�כו', ו�כ�ן ה�ר�ב�ה, וז�מ�ן ה�מ�נ�ח�ה ה�ג�יע�, ו�ג�ם  ה�ש�ל�יח� ב�א ע�ת�ה ל�ב�ית�י, ו�ה�יום חול�ף
 ו�עוב�ר. און ס�ע ג�יז�עג�ינ�ט ז�יך� ד�אס ה�אר�ץ מ�יט ד�עם ק�ו�ואל און ד�ער  ק�ו�ואל מ�יט ד�עם ה�אר�ץ מ�יט
ירות ו�ת�ש�ב�חות ו�כו', און ה�אט ג�ייט או�ועק ד�ער ט�אג ו�ועט ח�ס ו�ש�לום  ד�אס ה�אר�ץ ו�כו'  אזונ�י ש�
יינ�ק�ט אט�אג ד�עם  ה�אר�ץ  ו�כו', ד�ער ו�וייל קומ�ט ד�ער ג�רוס�ער מ�אן ד�ער א�מ�ת�ער א�יש ח�ס�ד און ש�
 ו�כו', אז וואול ד�י אויע�ר�ין ו�ואס ה�ער�ין אזונ�ס א.פ�לו ה�יינ�ט, און ז�ענ�ין ז�ייע�ר פ�ר�ייל�יך� ג�יו�ואהר�ען, אזוי
 מ�יר ב�ד�אר�פ�ין אויך� ב�ו�ד�אי ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ד�ער מ�יט ז�ייע�ר פ�ר�ייל�יך� ז�יין. א.פ�לו א�ין ד�ער
 ב�ל�אט�יע  ב�ג�ש�מ�יות ו�רוח�נ�יות. אף ע�ל פ�י כ�ן ב�תוך� ר�פ�ש ו�ט�יט ה�י�ו�ן כ�ז�ה, ומ�צולות י�ם כ�א�ל�ה
כ�א�ל�ה נור�אות  ז�כ�ינו ל�ש�מע�  ב�ע.וונות�ינו ה�ר�ב�ים ב�ע�ק�בות מ�ש�יח�א.  ב�עול�ם   יו   ש�נ�ת�פ�ש�ט ע�כ�ש�
 פ�ל�אות כ�א�ל�ה נ�פ�ל�אות נ�פ�ל�אות. ו�א�ם  נאמ�ר פ�ל�א�י פ�ל�אות ר�ב�בות פ�ע�מ�ים לא י�ס�פ�יק ע�ל ת�ב�ה
 אח�ת מ�זאת ה�מ�ע.ש�ה ה�נור�אה ש�לא נ�ש�מ�ע כ�זאת  מ�ימות עול�ם און ט�אק�י פ�אר�ט אש�ר�ינו אש�ר�ינו

ו�כו'. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך�.  נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב קיא  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום א' ח�י�י ש�ר�ה תקצ"ד. 

  
  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י, י�ק�ב�ל ה�א�ג�ר�ת מ�א�ת�י ה�ר�צוף פה, א.ש�ר ה�כ�נ�ת�י ב�יום ד', ומ�ה אוס�יף ל�כ�תב ל�ך�
 אח.ר�י  ש�כ�ב�ר כ�ת�ב�ת�י ל�ך� ה�ר�ב�ה, וב�א�ג�רות�יך� ש�ב�י�ד�ך� ב�ו�ד�אי י�ש ב�ה�ם ד�י ע�ל כ�ל מ�ה ש�עוב�ר ע�ל�יך�,
 ו�א�ינ�י זוכ�ר א�ם  ד�ב�ר�ת�י ע�מ�ך� פ�נ�ים א�ל פ�נ�ים מ�ע�נ�י�ן ה�מ�ד�ר�ש א�ת ה�כל ע�ש�ה י�פ�ה ב�ע�תו, ו�א�ת�מול
 ב�ס�ע'ד�ה ש�ל�יש�ית ד�ב�ר�נו  מ�ז�ה, אך� ל�ד�ע�ת�י ב�ו�ד�אי ד�ב�ר�ת�י ע�מ�ך� מ�ז�ה, ו�ע�ל פ�נ�י ה�כ�ת�ב א�י א�פ�ש�ר
 ל�ב�א�ר כ�ל ז�ה, ו�ת�ד�ע ו�ת�א.מ�ין ש�אף ע�ל  פ�י כ�ן ה�אד�ם י�ש לו ב�ח�יר�ה ב�כ�ל פ�ע�ם, ומ�ה ש�נ�ע.ש�ה



 מ�מ�יל�א אל י�חוש, וב�ח�ס�ד�י ה' ת�ד�ל�ג ו�ת�ק�פץ ע�ל ה�כל  ע�ל י�ד�י גד�ל כח� ה�תור�ה ות�פ�ל�ה ו�ע�ל י�ד�י
 גד�ל כחו ש�ל ז�ק�ן ד�ק�ד'ש�ה, ו�ע�ל י�ד�י כ�ל מ�ה ש�ז�כ�ינו ל�נק מ�ע�ט  מ�ע�צות�יו ה�ק�דושות, ו�סוף כ�ל סוף
 י�ת�ה�פ�ך� ה�כל ל�טוב�ה ו�יק'י�ם ב�יום ה�הוא י�ב'ק�ש ו�יח'פ�ש ע�וון י�ש�ר�א�ל כ�ד�י  ל�ה�פ�כ�ם ל�ז�כ'יות ו�א�ינ�נו
י�ה�י�ה נ�כ�ל�ל�ים ב�אי�ן, ב�נ�י ה.נ�ש�מ�ע כ�זאת, א.ב�ל ב�אז�נ�ינו ש�מ�ע�נו זאת מ�פ�יו ה�ק�דוש  ב�ע�צ�מו, מ�פ�י  ש�
 ז�ה ש�ז�כ�ה ל�תור�ת ה' ול�ת�פ�ל�ת ה' מ�מ�ש, ו�לא ה�י�ה לו מ�מ�י ל�ה�ת�ב�י�ש כ�ל�ל ו�כו', ע�ל כ�ן ע.ד�י�ן  ת�ק�ו�ת�נו

ח.ז�ק�ה ל�ז�כות ל�ש�מ�ח�ת עול�ם ע�ל ראש�ם ל�נ�צ�ח מ�אח�ר ש�ז�כ�ינו ל�תורות ות�פ�לות כ�א�ל�ה: 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�מ�צ�פ�ה ל�ישוע�ת�ך�. נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב קיב  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום ד' ח�י�י ש�ר�ה תקצ"ד. 

  
  ד�ע ב�נ�י  ח.ב�יב�י, כ�י ה�מ�ל�בוש נ�ג�מ�ר ב�יום ה', ו�ה�יום ה�ת�פ�ל�ל�ת�י בו פ�ע�ם ר�אשון, ו�הוא מ�ת'ק�ן ו�טוב
 ל�פ�נ�י. י�ש�ל�ם  ה' פ�ע�ל�ך�, ת�ה�י מ�ש�כ'ר�ת�ך� ש�ל�מ�ה מ�ע�ם ה', ש�ת�ז�כ�ה ל�ה�ס�יר מ�ע�ל�יך� ה�ב�ג�ד�ים צוא�ים,
 ול�ה�ל�ב�יש אות�ך�  מ�ח.ל�צות, ומ�ח.מ�ת ש�לא ק�ב�ל�ת�י מ�כ�ת�ב�ך� ע.ד�י�ן, א�ין ב�פ�י מ�ל�ה ל�כ�תב ל�ך� ע�ת�ה,
 ג�ם כ�ב�ר כ�ת�ב�ת�י ל�ך� ה�ר�ב�ה  ה�ר�ב�ה ש�י�ש בו ד�י ל�ה�ח.יות ע�צ�מ�ך� ול�ש�מ�ח� נ�פ�ש�ך� ת�מ�יד, ר�ק ח.ז�ק

ו�א9מ�ץ. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך�.  נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב קיג  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום ו' ע�ר�ב ש�ב�ת קד�ש תול�דות תקצ"ד. 

  
י�ח�י�ה, ה�א�ג�ר�ת ה�ר�צוף פה ל�פ�עט�ער�בור�ג ה�כ�נ�ת�י אור ל�יום ד' ה�ע�ב�ר, ומ�א�ת   א.הוב�י, ב�נ�י  ח.ב�יב�י ש�
 ה' ה�י�ת�ה  ש�ס�ב�ב ב�מ�ח.ש�ב�ת�י ע�ד ש�כ�ת�ב�ת�י ה�א�ג�ר�ת ה�ז�ה אז ד�י�ק�א, ו�ג�ם לא ע�ל�ה ע�ל ד�ע�ת�י ל�כ�תב
 לו כ�ד�ב�ר�ים ה�א�ל�ה,  אך� ה�כל מ�ע�ם ה' י�צ�אה, ו�ה�י�ית�י מ�צ�פ�ה ל�ש�ל�חו ב�יום ד מ�י�ד ו�לא ה�י�ה שום
 ש�ל�יח� ב�אותו ה�יום, ו�ג�ם ה�יום לא  ה�י�ה ש�ל�יח�, וב�ו�ד�אי ה�כל ל�טוב�ה: ו�ה�נ�ה ק�ב�ל�ת�י מ�כ�ת�ב�ך� ב�יום ד'
 ו�ג�ם ה�יום, ו�ה�ם מ�ל�א�ים צ�ע�קות ג�דולות  ומ�רות, ו�א�ינ�י יוד�ע� מ�ה ל�ה.ש�יב�ך�, ו�ג�ם ה�יום ה�י�ית�י ט�רוד
 ק�צ�ת ב�א�יז�ה ע�ס�ק, ו�ג�ם ה�יא ע�ר�ב ש�ב�ת קד�ש אח�ר  ח.צות, אף ע�ל פ�י כ�ן אמ�ר�ת�י ל�ה�כ�ין ל�ך� א�ג�ר�ת
 מ�י�ד. ו�ה�נ�ה ת�ק�ב�ל ה�א�ג�ר�ת ה�ר�צוף פה ל�פ�ט�ער�בור�ג ו�ת�ש�ת�ד�ל  ל�ש�ל�חו ב�ז�ר�יזות, כ�י הוא ע�ס�ק
 ג�דול, וז�כות ה�ר�ב�ים כ�א.ש�ר ת�ר�א�ה ב�ע�צ�מ�ך�, כ�י לא ח�ת�מ�ת�י ה�א�ג�ר�ת ה�ז�ה כ�ד�י  ש�תוכ�ל ל�ק�רותו.
ג�ם א�ם  א�ל�יך�,  ר�מ�ז�ים  ל�ה�ב�ין  תוכ�ל  ומ�ש�ם  א�ל�יך�,  ת�שוב�ה  הוא  ה�א�ג�ר�ת  ז�ה  ג�ם   ול�ד�ע�ת�י 
 ב�פ�ט�ער�בור�ג כ�פ�י מ�ה ש�עומ�ד ע�ת�ה ר�ב�י ז�א�ב ה�נ�כ�ת�ב א�ל�יו, כ�פ�י מ�ה ש�את�ה יוד�ע� ק�צ�ת, א�ם ג�ם
 ש�ם י�ש  ת�ק�ו�ה מ�כ�ל ש�כ�ן ו�כ�ל ש�כ�ן ו�כו', כ�י ב�א9מ�ת כ�ל ה�ד�ב�ר�ים ש�ד�ב�ר�ת�י א�ל�יו ה�ם ד�ב�ר�י א9מ�ת
 ו�צ�ד�ק, ש�ב�א9מ�ת כ�ו�ן  ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ב�ד�ב�ר�יו ג�ם ע�ל�יו, מ�כ�ל ש�כ�ן ע�ל�יך� ב�נ�י ח.ב�יב�י, ול�ד�ע�ת�י
 ב�ז�ה ב�ע�צ�מו ר�אוי ל�ך� ל�ש�מ�ח�  נ�פ�ש�ך� מ�אד ול�הודות ע�ל ח�ל�ק�ך� ש�נ�צ�ל�ת� ע�ל כ�ל פ�נ�ים ל�ב�ל�י ל�ה�יות
 ע�ת�ה ב�ר�חוק מ�קום ב�אד�עס. מ�כ�ל ש�כ�ן  ב�פ�ט�ער�בור�ג, ו�ה�ח�לוק ת�ב�ין מ�א�ל�יך�, אף ע�ל פ�י ש�ג�ם
 ע�ת�ה עוב�ר ע�ל�יך� מ�ה ש�עוב�ר, מ�ז�ה תוכ�ל ל�ה�ב�ין מ�ה  ה�י�ה א�ם ה�י�ה עול�ה ע�ל ד�ע�ת�ך� כ�ד�ר�ך� ה�ר�ב�ה
 כ�מות�ך�, ה' י�צ�יל�ך� מ�ל�ה�ר�ח�יק נ�דוד ח�ס ו�ש�לום, ב�פ�ר�ט ב�מ�קומות  כ�א�לו, ו�א�ם כ�ל ז�ה ע.ד�י�ן א�ינו
 מ�ס�פ�יק ל�ה�פ�יג צ�ע�ר�ך�, ת�ד�ע ו�ת�ז�כר ה�יט�ב מ�ה ש�כ�ת�ב א.דונ�נו מור�נו ו�ר�ב�נו ז�כ�רונו  ל�ב�ר�כ�ה ו�ת�ח.זר
 ד�ב�ר�ים א�לו ות�ש�ימ�ם ע�ל ל�ב�ך� ה�יט�ב מ�ה ש�אמ�ר ב�ז�ה ה�ל�שון ג�אט א�יז ג�רויס מ�ע ו�ויייס�ט  ג�אר נ�יט
 ו�כו', א.פ�לו אי�יער ז�אך� ו�ויא ה�ין א�יט�ל�יכ�יר א�יז ג�יפ�אל�ין, ס�ע פ�אר ה�אנ�ד�ין אב�ער אזוי אה ז�אך� ו�ואס
 ס�ע א�יז ג�אר ע�פ�עס אנ�ד�ער�ש ו�כו', ו�ס�י�ם אב�י מ�ע א�יז ז�יך� נ�יט מ�י�יא�ש פון ש�ר�ייע�ין. וב�רוך� ה�ש�ם א�ין
 את�ה  מ�י�א�ש ע�צ�מ�ך� מ�צ�ע�ק�ה כ�ל�ל, וב�ו�ד�אי קול צ�ע.ק�ת�ך� עול�ה ע�ד ל�ש�מ�י�ם, אך� א.הוב�י ב�נ�י את�ה
 מ�ת�פ�ח�ד יות�ר  מ�ד�אי, כ�י ח�ל�יל�ה ל�ה�מ�ש�ך� אח�ר ה�צ�ע�ר ח�ס ו�ש�לום כ�ל כ�ך�, ב�פ�ר�ט ש�כ�ב�ר ר�א�ית�
 ח�ס�ד�י ה' כ�מ�ה פ�ע�מ�ים א.ש�ר  ע�ש�ה ע�מ�ך�, ע�ל כ�ן אל ת�יר�א ו�אל ת�פ�ח�ד, כ�י ב�ו�ד�אי לא י�ע.זב אות�ך�
 ל�עול�ם, ו�י�ת�ה�פ�ך� ה�כל ל�טוב�ה, ומ�ה  ש�א�יז�ה א�יש ב�ז�ה ו�ק�ל�ל אות�ך� ח�ס ו�ש�לום, אל ת�צ�ט�ע�ר ע�ל
 ז�ה, כ�י ז�ה מ�באר ב�כ�ל ה�ס�פ�ר�ים ש�הוא ל�טוב�ה  ו�הוא כ�פ�ר�ת ע�וון, ו�ק�ל�ל�ת ח�נ�ם לא ת�בא ו�י�ת�ה�פ�ך�
 ל�ב�ר�כ�ה, וב�ו�ד�אי לא ע�ל ח�נ�ם צ�ר�יכ�ין ל�ה�ת�פ�ל�ל ב�כ�ל יום  ש�ת�צ�יל�נ�י ו�כו' מ�ע�ז�י פ�נ�ים ומ�ע�זות פ�נ�ים
י ת�דם, ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� מ�א�ל�יך� ת�ב�ין א�יך�  ל�ה�ת�נ�ה�ג ב�ז�ה, א.ב�ל ח�ל�יל�ה  ו�כו' ו�ל�מ�ק�ל�ל�י נ�פ�ש�



 ל�ה�צ�ט�ע�ר כ�ל כ�ך� ע�ל ז�ה, ה�א9מ�ת ש�צ�ר�יכ�ין ל�ק�ב�ל ר�מ�ז�ים ל�ה�ת�ק�ר�ב ל�ה�ש�ם  י�ת�ב�ר�ך� מ�כ�ל מ�ה
 ש�עוב�ר ע�ל ה�אד�ם ב�כ�ל יום. א.ב�ל ח�ל�יל�ה ל�ה�יות ב�מ�ר�ה ש�חור�ה ו�ע�צ�בות כ�ל כ�ך� מ�כ�ל ד�ב�ר  ח�ס
 ו�ש�לום, כ�י כ�ב�ר י�דוע� ש�אד�ם ל�ע�מ�ל יול�ד ו�כו', ו�א�ין יום ו�כו' וכ�ב�ר צ�ע�ק ד�ו�ד ה�מ�ל�ך� ע�ל�יו ה�ש�לום
ו�כ�א.ש�ר ש�כל�ת�י ית מ"ג)  (ב�ר�אש� ו�י�ע.קב אב�ינו אמ�ר  ו�כו',  נ�כון  כ�י א.נ�י ל�צ�ל�ע   (ת�ה�ל�ים  ל"ח) 
 ש�כ�ל�ת�י, ו�כ�ן ה�ר�ב�ה, מ�כ�ל  ש�כ�ן ק�ט�נ�י ע�ר�ך� כ�מונ�י ה�יום ש�ה�כל ח�ס�ד ג�דול מ�א�תו י�ת�ב�ר�ך�, וב�פ�ר�ט
 ש�ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� רוא�ים ב�כ�ל  פ�ע�ם ה�ר�ח�בות נ�פ�ל�אות ג�ם ב�ע�צ�ם ה�צ�רות ו�ה�י�סור�ים, ומ�כ�מ�ה
 ר�עות ו�צ�רות הוא י�ת�ב�ר�ך� מ�צ�יל�נו ל�ג�מ�ר�י, טוב  ל�הודות ל�ה' ע�ל כ�ל ה�ח�ס�ד א.ש�ר הוא גומ�ל ע�מ�נו
 ב�כ�ל יום, ו�ע�ל כ'ל�ם מ�ה ש�ז�כ�ינו ל�יד�ע מ�אור כ�ז�ה ו�ל�ב�ל�י  ל�ה�יות מ�ת�נ�ג�ד ע�ל�יו ח�ס ו�ש�לום, ב�ז�ה י�ש
 ל�נו ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ב�מ�ה ל�ה�ח.יות ע�צ�מ�נו ת�מ�יד ב�כ�ל מ�ה  ש�עוב�ר ע�ל�ינו, כ�י הוא י�צ�א ל�פ�נ�ינו,
יע�נו ל�נ�צ�ח, ומ�ח.מ�ת כ�בוד ש�ב�ת ו�ג�ם ה�נ�י�ר  ו�ה�ד�יו א�ינ�ם עול�ים י�פ�ה  וב�ו�ד�אי י�ג�מר מ�ה ש�ה�ת�ח�יל ו�יוש�
 ב�כ�ת�יב�ה ה�ה�כ�ר�ח� ל�ק�צ�ר, ו�א�ם י�ה�י�ה ה' ע�מ�ד�י ו�י�ש�ל�ח ל�י עוד ד�בור�ים אח�ר ש�ב�ת א�ם  י�ר�צ�ה ה�ש�ם
נ�פ�ש�ך� ו�ש�מ�ח  ו�א9מ�ץ  ו�ח.ז�ק  ב�ז�ה,  ד�י  ע�ת�ה  ול�ע�ת  י�ת�ב�ר�ך�,  ב�ר�ח.מ�יו  י�ר�צ�ה  כ�א.ש�ר  ל�כ�תב   אוס�יף 

ב�ש�מ�ח�ת י�ש�ר�א�ל. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�מ�ע�ת�יר ב�ע�ד�ך�. נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב קיד  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום א' ו�י�צ�א תקצ"ד לפ"ק. 

  
י�ח�י�ה, ג�ם ה�יום ק�ב�ל�ת�י מ�כ�ת�ב�ך�, ו�כ'ל�ם ש�פ�ה אח�ת ל�ה�ם. וכ�ב�ר ה�כ�נ�ת�י ל�ך� א�ג�ר�ת   ב�נ�י ח.ב�יב�י  ש�
 ה�כ�רוך� פה  ב�יום ו' ו�כ�ע�ת א�ין פ�נ�אי, ו�ג�ם מ�ה אוס�יף ל�ד�ב�ר עוד, ו�ד�אי א�ין ה�ק�דוש ב�רוך� הוא ב�א
 ב�ט�רונ�י�א ע�ם ב�ר�יות�יו,  וב�ו�ד�אי ה�כל ל�טוב�ה, ו�ג�ם ה�יום ת�ד�ע ו�ת�ז�כר מ�ח�ד�ש כ�י ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ג�דול
 מ�אד ו�ע�ד ה�נ�ה ע.ז�ר�נו ר�ח.מ�יו  ה�ר�ב�ה מ�אד, ו�ת�א.מ�ין כ�י ח�ס�ד�י ה' לא ת�מ�נו ו�לא כ�לו ר�ח.מ�יו ל�עול�ם
 ו�ה�כל י�ת�ה�פ�ך� ל�טוב�ה ב�ק�רוב ב�ע�ז�ר�ת  ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, ר�ק לא ת�ה�י�ה נ�מ�ש�ך� אח�ר ה�צ�ע�ר כ�ל כ�ך�,
 ו�ת�ר�ג�יל ע�צ�מ�ך� ל�ה�ס�יח� ד�ע�ת�ך� ול�ה�ש�כ�יח� מ�ל�ב�ך�  ה�צ�ע�ר ש�ל�ך�, ב�פ�ר�ט ה�פ�ח�ד�ים ה�י�ת�ר�ים ו�ה�מ�ר�ה
י�ש ל�ך� מ�מ�ה ש�עוב�ר ע�ל�יך�, ה�כל ש�טות וכ�ס�ילות,  ו�ה�ע�ק�ר ל�ה�ש�כ�יח�ם מ�ל�ב�ך� ול�ה�ר�אות  ש�חור�ה ש�
 פ�נ�ים שוח.קות ו�י�פות ו�ל�ע.שות ע�צ�מ�ך� כ�א�לו את�ה ש�מ�ח�, ו�ע�ל י�ד�י ז�ה ת�בוא  ב�א9מ�ת ל�ש�מ�ח�ה, ב�פ�ר�ט
 ש�רב ה�ש�עות א�ין ל�ך� פ�נ�אי ל�ח.שב ב�ז�ה כ�ל�ל, כ�י את�ה צ�ר�יך� ל�ה�ת�פ�ל�ל ו�ל�ל�מד כ�מ�ה  ד�ב�ר�ים
 ול�פ�ר�ש ש�יח�ת�ך� ק�צ�ת ו�ל�ע.סEק ב�מ�ש�א ומ�ת�ן ב�ע.ס�ק�יך� ו�ל�א9כל ו�ל�ישון, ו�ת�ש�ת�ד�ל ש�לא י�ה�י�ה ל�ך�
 פ�נ�אי  כ�ל�ל ל�ח.שב מ�ר�ה ש�חור�ה ופ�ח�ד�ים כ�א�לו, ו�ה�ב�ח�יר�ה ב�י�ד ה�אד�ם ל�ה�ס�יח� ד�ע�תו, א.פ�לו מ�כ�א�ב
 ו�י�סור�ים מ�מ�ש  ח�ס ו�ש�לום, מ�כ�ל ש�כ�ן מ�ד�ב�ר�ים כ�א�לו ש�כ�ש�מ�ס�יח� ד�ע�תו ו�שוכ�ח� ב�ה�ם נ�ס�ת�ל�ק�ים
 ל�ג�מ�ר�י, כ�א.ש�ר את�ה מ�ב�ין  ב�ע�צ�מ�ך�, ו�א�ין ל�ה�א.ר�יך� ב�ז�ה, כ�י א�ין צ�ר�יכ�ין ל�ח.זר ד�ב�ר�ים כ�א�לו ר�ק
 ל�ד�חות�ם ול�ה�ע.ב�יר�ם מ�ד�ע�תו כ�ל�אח�ר י�ד  ל�ג�מ�ר�י, ו�ל�ב�ל�י ל�ה�ש�ג�יח� ע.ל�יה�ם כ�ל�ל, ומ�ה ש�נ�ע.ש�ה ע�מ�ך�
 מ�מ�יל�א אל ת�חוש ע�ל ז�ה כ�ל�ל, ו�ע�ל כחו ש�ל ז�ק�ן  ד�ק�ד'ש�ה ת�ס�מך� ו�ת�ש�ע�ן, ש�הוא י�כול ל�ה.פך�
יות ש�ל  ש�נ�ים ק�ד�מונ�יות, ש�ע�ל י�ד�י ז�ה  ה�כל ל�טוב�ה, ו�ת�ד�ע ש�ב�ז�ה ה�ש�ב�ת ד�ב�ר�נו מ�ס�פור�י מ�ע.ש�
 מ�עור�ר�ין מ�ה�ש�נ�ה ו�כו', מ�י ש�מ�ע כ�זאת, מ�י ר�אה כ�א�ל�ה, נ�ג�יל�ה ו�נ�ש�מ�ח�ה  ב�ישוע�תו, א.ש�ר ע�ד כה
 ע.ז�ר�נו ל�ש�מע� נור�אות כ�א�ל�ה ל�ח�יות�נו נ�צ�ח, ז�כר אל ת�ש�כ�ח כ�ל א.ש�ר נ�ד�ב�ר ב�ינ�ינו  ב�ע�נ�י�ן כ�ל
 מ�ע.ש�ה ומ�ע.ש�ה ו�כו', ו�ע.ד�י�ן אנו צ�ר�יכ�ין ל�ד�ב�ר ה�ר�ב�ה ב�ז�ה ב�ישוע�תו י�ת�ב�ר�ך�, ר�ק ח.ז�ק ו�א9מ�ץ ו�ש�מ�ח

נ�פ�ש�ך� ת�מ�יד, ו�י�ה�י�ה ה�כל ע�ל נ�כון ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�. 
  

  ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�מ�ע�ת�יר ב�ע�ד�ך�, ומ�צ�פ�ה ל�ש�מ�ח�ת�ך� ת�מ�יד. נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. קטו) יום ד' ו�י�צ�א תקצ"ד
לפ"ק. 

  
י�ח�י�ה, מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י ב�זאת ה�ש�ע�ה, ו�ה�ח9י�ית� אות�י ב�מ�כ�ת�ב�ך�, כ�י ל�פ�י גד�ל   א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י ש�
 ה�צ�ע�ר ש�ה�י�ה  ל�י מ�מ�כ�ת�ב�יך� ה�קוד�מ�ים ה�כל הוא ב�שורות טובות ב�ח�ס�דו ה�ג�דול, ו�כ�ן ב�כ�ל מ�ה
י�ח�י�ה ומ�ר�ב�י ז�א�ב מ�פ�ט�ער�בור�ג ומ�ר�ב�י מ�ר�ד�כ�י נ"ש ה�כל הוא צ�מ�יח�ת  ש�כ�ת�ב�ת� ל�י מ�ר�ב�י נ�ח�מ�ן  ש�
י�ד�י מ�כ�ת�ב�ך� ו�ע�ל  ל�טוב�ה מ�ה�ר�ה,  ה�כל  י�ג�מר  ה�י�שוע�ה ש� ו�ל�ה'   ה�נ�פ�ל�א,  ב�ח�ס�דו  י�שוע�ה   ק�ר�ן 
 ה�ז�כ�ר�ת�נ�י ל�הוס�יף ל�ס�פ�ר ה�ק�ט�ן ש�א.נ�י עוס�ק ע�ת�ה  ב�כ�ת�יב�תו מ�ה ש�נ�ש�מ�ט ש�ם ל�ה�ע�ת�יק מ�ה
יות, ע�ל י�ד�י ב�שורות טובות י�כול�ין  לומ�ר ת�ה�ל�ים, ע�ל כ�ן א.נ�י מ�ב�ר�כ�ך�  ש�כ�תוב ב�סוף ה�ס�פור�י מ�ע.ש�
 ע�ת�ה ש�ת�ז�כ�ה מ�ע�ת�ה לומ�ר ב�כ�ל יום ת�ה�ל�ים ב�כ�ו�נ�ה, ו�ע�ל י�ד�י ז�ה נ�ז�כ�ה  ל�ת�שוב�ה ב�א9מ�ת, ו�ה�נ�ה א.נ�י



 מ�ת�ג�ע�ג�ע� מ�אד ש�ת�ז�כ�ה מ�ה�ר�ה ל�ה�ע�ת�יק ס�פ�ר ה�נ�"ל, כ�י הוא י�ק�ר ו�נ�פ�ל�א מ�אד  מ�אד, וב�י�מ�ים א�לו
 ג�מ�ר�ת�י אותו ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, אך� צ�ר�יכ�ין ל�כ�ר�כו ול�ה�ג�יהו עוד ק�צ�ת, מ'ב�ט�ח�נ�י ב�ה'  י�ת�ב�ר�ך�
י�ח�י�ה א�ת�כ�ם ה�ר�ב�ה ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, י�ר�או ע�ינ�יכ�ם ו�ת�ג�ל נ�פ�ש�כ�ם, ה�ב�ט ור�א�ה ב�נ�י ח.ב�יב�י  ש�
 צ�מ�יח�ת ק�ר�ן י�שוע�ה ב�כ�ל יום, וב�ו�ד�אי ה�מ�ת�ח�יל י�ג�מר ה�כל ל�טוב�ה, ו�ה�ב�ן ה�יט�ב מ�ה ש�כ�ת�ב�ת�י, כ�י
 ה�מ�ת�ח�יל  הוא ה�בור�א י�ת�ב�ר�ך� ה�י�ח�יד ה�ק�ד�מון י�ת�ב�ר�ך� ש�מו ל�נ�צ�ח, הוא ה�ת�ח�יל וב�ר�א א�ת ה�עול�ם
 ל�ע�מו י�ש�ר�א�ל  ה�נ�ב�ח�ר, ו�הוא י�ג�מר ב�ו�ד�אי מ�ה ש�ה�ת�ח�יל ל�ק�ר�ב�נו א�ל�יו כ�ר�צונו י�ת�ב�ר�ך�, ל�ה�ס�יר ל�ב

ה�א�ב�ן מ�ב�ש�ר�נו, ו�ל�ת�ן ל�נו  ל�ב ב�ש�ר, ו�נ�כ�ס�פ�ת�י מ�אד ל�ה�ר�ח�יב ה�ד�בור, אך� מוס�ר כ�ת�ב ז�ה נ�חוץ. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך�.  נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. קטז) יום ב' ו�י�ש�ל�ח תקצ"ד לפ"ק. 
  

י�ח�י�ה. מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י ב�יום ה', וב�יום א�ת�מול ע�ם ס�ך� ש�לש�ה ש�לום ל�א.הוב�י  ב�נ�י ח.ב�יב�י ש�   
י'מ�ת�קו ה�ד�ינ�ים מ�ע.ל�יה�ם ע�ל י�ד�י פ�ל�א ע�ל�יון ו�כו', ו�י�ר�א�ה ל�הוד�יע�נ�י  ג�דול�ים ע�ל פ�ד�יון,  י�ה�י ר�צון ש�
 מ�ע�נ�י�ן י�שוע�תו ש�כ�ת�ב, ה�ש�ם  י�ת�ב�ר�ך� י�ג�מר ב�ע.דו ל�טוב�ה ב�כ�ל ה�א>פ�נ�ים ב�גוף ו�נ�פ�ש. ומ�מון, ו�לא
 י�ג�ע ל�ר�יק ח�ס ו�ש�לום, ר�ק י�ז�כ�ה ע�ל י�ד�י כ�ל  מ�ה ש�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� מ�ס�ב�ב ע�מו ב�כ�ל יום וב�כ�ל ע�ת
 ל�ה�ת�ק�ר�ב ע�ל י�ד�י ז�ה ל�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ב�א9מ�ת, ו�ה�נ�ה כ�ע�ת  א�ין ל�י פ�נ�אי כ�ל�ל ל�כ�תב, כ�י א.נ�י עומ�ד
ים "י ו�ר�ב�נו ת�ם ו�א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם ב�ק�רוב נ�ת�ו�ע�ד י�ח�ד  ב�ימ�י ה�ח.נ'כ�ה ה�ק�דוש�  ע�ת�ה ב�ין ת�פ�ל�ין ד�ר�ש�
 ה�ב�א�ים ע�ל�ינו ל�טוב�ה ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ש�מ�ח�נו ב�ישוע�תו, ש�נ�ז�כ�ה ל�ק�ב�ל י�מ�י ה�ח.נ'כ�ה  ה�ב�א�ים ע�ל�ינו
 ל�טוב�ה ב�ש�מ�ח�ה וב�ק�ד'ש�ה וב�ט�ה>ר�ה כ�ר�אוי, ו�א�י א�פ�ש�ר ל�ה�א.ר�יך� ע�ת�ה, ומ�ה�ס�ת�ם ת�ש�מ�ע  מ�מוס�ר
י�ח�יו נ�פ�ש�ך�, ו�יח�ז�קו ו�יאמ�צו ל�ב�ב�ך� ל�ב�טח� ב�ה' ב�כ�ל ע�ת,  כ�ת�ב ז�ה א�יז�ה ד�בור�ים ו�ש�יחות מ�מ�נ�י, ש�
 ול�ה�ת�ח�יל ב�כ�ל פ�ע�ם מ�ח�ד�ש כ�מו ת�ינוק ב�ב�ית ה�ס�פ�ר מ�מ�ש, ו�כ�א.ש�ר ד�ב�ר�ת�י ע�ם מוס�ר כ�ת�ב ז�ה
 ב�יום ו' ע�ר�ב  ש�ב�ת קד�ש. ו�י�ז�כ�יר�הו ל�ד�ב�ר מ�ז�ה, אול�י יוכ�ל ל�ק�ב�ל מ�מ�נו א�יז�ה ד�בור�ים ב�ע�נ�י�ן ז�ה, ו�ה'

ה�טוב י�נ�ח�הו ב�ד�ר�ך�  ה�א9מ�ת ב�כ�ל ה�א>פ�נ�ים, ו�י�צ�ל�יחו ב�ז�ה וב�ב�א ל�נ�צ�ח. 
  

ד�ב�ר�י אב�יך�.  נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. ו�ש�לום ל�כ�ל אנ�ש�י ש�לומ�נו ב�אה.ב�ה ר�ב�ה, וב�פ�ר�ט ל�יד�יד�י ה�ו�ת�יק   
 ה�י�ק�ר מור�נו  ה�ר�ב נ�ח�מ�ן נ�כ�ד א.דונ�נו מור�נו ו�ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה. י�ר�א�ה ל�ז�ר�זו ש�י�ש�ל�ח ל�י מ�כ�ת�בו
 מ�י�ד, ו�י�ר�א�ה ל�ד�ב�ר ע�מו  ב�כ�ל פ�ע�ם, ול�עור�רו ול�ח�ז�קו כ�י הוא טוב�ה ג�דול�ה לו ול�ך�, כ�י�דוע� ל�ך�
 ב�כ�מ�ה ה�ז�ה�רות ה�ז�ה�יר�נו ר�ב�נו ה�ג�דול  ז�כ�ר צ�ד�יק ו�ק�דוש ל�ב�ר�כ�ה ש�י�ד�ב�ר א�ח�ד ע�ם ח.ב�רו ד�ב�ר�י

א9מ�ת ו�א9מונ�ה, ו�יק�ב�לו ד�ין מ�ן ד�ין ו�כו'. נ�ת�ן ה�נ�"ל. 
  

 מכתב קיז  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום א' ו�י�ש�ב תקצ"ד לפ"ק. 

  
א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י נ�רו י�א�יר. מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י ב�זאת ה�ש�ע�ה, ו�לא ה�ז�כ�ר�ת� ש�ם מ�ע�נ�י�ן ה�י�שוע�ה   
 ש�כ�ת�ב�ת�  ב�ש�בוע� ה�ע�ב�ר ש�ת�כ�תב ל�י, ו�ה�י�ה ל�י צ�ע�ר ו�כ�ל�יון ע�ינ�י�ם כ�ל ה�ש�בוע� ה�ע�ב�ר, כ�י לא ד�י
 ש�לא ב�ש�ר�ת�נ�י י�שוע�ת�ך�,  אף ג�ם לא ה�י�ה ל�י שום א�ג�ר�ת ש�נ�י פ�אס�ט�ין, ד�ה�י�נו ב�יום ד' ו�יום ו', ו�ה�יום
 כ�לו ע�ינ�י ל�ר�אות מ�כ�ת�ב�ך�, וב�ש�ע�ה  זאת ה�ג�יע� א.ב�ל א�ין נ�ז�כ�ר בו ד�ב�ר מ�ע�נ�י�ן ה�י�שועות, אף ג�ם הוא
 מ�ל�א צ�ע�קות ז�ע�ק�ה ג�דול�ה ומ�ר�ה, ו�ג�ם א.נ�י  ע�ת�ה מ�ל�א י�סור�ין ה�ן ב�ע�נ�י�ן ה�פ�ר�נ�ס�ה ש�א�י א�פ�ש�ר
 ל�ב�א�ר, ה�ן ב�ע�נ�י�ן ב�ר�יאות ה�גוף, ו�ה�ע�ק�ר ב�ע�נ�י�ן ע.בוד�ת ה',  ו�נוס�ף ל�ז�ה א.נ�י צ�ר�יך� ל�ש�א ע�ל�י ר�ב�ים
 מ�י�ש�ר�א�ל ש�י�ח�יו, ש�כ�ל א�ח�ד מ�ל�א ד�אגות ב�כ�ל ה�נ�"ל, ו�ה�ע�ק�ר ב�ע.בוד�ת  ה', ומ�ה ש�רוד�פ�ין כ�ל א�ח�ד
ין ים מ�מ�ש�מ�ש�  מ�אד מ�אד, ב�פ�ר�ט ב�ע�נ�י�ן ה�מ�ח.ש�בות ש�ה�ם ע�ק�ר ה�י�צ�ר�ין ו�כו', ו�ימ�י ה�ח.נ'כ�ה  ה�ק�דוש�
 וב�א�ין ל�ש�לום. ו�א.נ�י צ�ר�יך� ל�ה�כ�ין ש�מ�ן מ�ש�ח�ת קד�ש ש�הוא ה�ד�ע�ת ה�ק�דוש ע�ל ח.נ'כ�ה  ה�ק�דוש
 ב�ש�ב�יל ר�ב�ים. מ�ל�ב�ד מ�ה ש�א�י א�פ�ש�ר ל�י ל�כ�תב כ�ל�ל, ו�ע�ל כ'ל�ם א�ין ל�י ע�ל מ�י ל�ה�ש�ע�ן, כ�י א�ם ע�ל
וכ�א�ב�י ו�ה�נ�ה א�ם אמ�נ�ם מ�אד מ�אד ג�דול צ�ע.ר�י  ז�ק�ן ד�ק�ד'ש�ה.  ו�ע�ל כחו ש�ל   אב�ינו ש�ב�ש�מ�י�ם, 
 מ�מ�כ�ת�ב�ך�. אך�  ע�ם כ�ל ז�ה ב�צ�ר ה�ר�ח�ב�ת� ל�י, ש�א.נ�י מוצ�א ב�ח�ס�דו י�ת�ב�ר�ך� ה�ר�ח�ב�ה ג�דול�ה ב�תוך�
 ע�צ�ם ה�צ�ר�ה ר�ח.מ�נ�א ל�צ�ל�ן  מ�ה ש�ת�ה�י�ה אף ע�ל פ�י כ�ן א.נ�י רוא�ה ש�ד�ב�ר�י ש�ה�ם ד�ב�ר�י א.דונ�נו מור�נו
יב�ין נ�פ�ש�ך� מ�אד  ו�ר�ב�נו ז�כ�ר צ�ד�יק ו�ק�דוש ל�ב�ר�כ�ה  מוע�יל�ים ל�ך� ה�ר�ב�ה ה�ר�ב�ה ג�ם ע�ת�ה, ומ�ח�י�ין ומ�ש�
 מ�אד, ו�י�א.מ�ין ל�י ב�א9מ�ת ש�כ�ל מ�ה ש�כ�ת�ב�ת�  א�ינו ח�דוש א�צ�ל�י כ�ל�ל, כ�י כ�א�ל�ה מ�מ�ש ע�ב�ר ע�ל�י כ�מ�ה
 פ�ע�מ�ים, ו�נ�מ�ש�ך� ז�מ�נ�ים ה�ר�ב�ה, ש�נ�ד�מ�ה ל�י ש�א�י א�פ�ש�ר  ל�ח�יות יום א�ח�ד ו�א.פ�לו ש�ע�ה אח�ת, אך�
י�ה�י�ה א.נ�י א.נ�ס�ה א�ת ע�צ�מ�י ב�כ�ל ש�ע�ה, ו�א�ר�א�ה ב�כ�ל  ע�ת ל�ה�ס�יח� ד�ע�ת�י מ�מ�ה  נ�ת�י�ש�ב�ת�י א�יך� ש�
 ש�א.נ�י צ�ר�יך� ל�ש�כח�, ו�ז�ה ה�ע�ק�ר ד�ה�י�נו ל�ה�יות ש�ב ו�אל ת�ע.ש�ה ע�ל כ�ל פ�נ�ים, ומ�ה  ש�אוכ�ל ל�ח.טף



 ל�פ�ע�מ�ים א�יז�ה טוב, מ�ה טוב, ו�ה�ע�ק�ר ל�ב�לות ה�יום כ�מ�ה ש�אוכ�ל ב�ש�ב ו�אל ת�ע.ש�ה ו�ג�ם ע�ל ז�ה
 ה'כ�ר�ח�ת�י עוד ל�צ�עק ה�ר�ב�ה ה�ר�ב�ה ל�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, ול�ה�ת�פ�ל�ל כ�מ�ה ת�פ�לות, ו�כ�מ�ה ש�עות ה'כ�ר�ח�ת�י
 ל�ב�לות  ב�כ�מ�ה מ�ל�י ד�ש�טות�א וב�ד�יחות�א, ומ�ן ה�ס�ת�ם ב�ו�ד�אי ל�מ�ד�ת�י כ�מ�ה ש�עות ב�פ�ר�ט ה�ש�עור�ים
 ה�ק�בוע�ים, ב�תוך�  כ�ך� ע�ב�ר ה�יום ו�כ�ן כ�מ�ה י�מ�ים ו�כ�ן כ�מ�ה ש�נ�ים, א�ם אמ�ר�ת�י א.ס�פ�ר�ה ל�ך� ב�נ�י
ו�ין מ�מ�ש, וב�ו�ד�אי נ�י ב�נ�י אד�ם ש�  ח.ב�יב�י א�פ�ס ק�צ�הו מ�ז�ה, לא  י�ס�פ�יקו ה.מון י�ר�יעות, כ�י ב�ו�ד�אי א�ין ש�
נוי�ים ה�ר�ב�ה, אך� אף ע�ל  פ�י כ�ן כ�ל מ�ה ש�את�ה כות�ב ע�ב�ר ע�ל�י כ�א�ל�ה ו�כ�א�ל�ה  ב�פ�ר�ט�יות י�ש ש�
 מ�מ�ש, וב�רוך� ה�ש�ם כ�ל מ�ה ש�את�ה כות�ב ש�את�ה מ�ח�י�ה  ע�צ�מ�ך� הוא טוב ו�נ�כון ו�י�ש�ר ו�כו', אך� ר�צונ�י
 ש�ת�ת�ח�ז�ק ב�ז�ה יות�ר ו�יות�ר, א9זר נ�א כ�ג�בור ח.ל�צ�יך� ב�נ�י ח.ב�יב�י,  ד�לו ע�ינ�יך� ל�מ�רום ו�ח.גר ב�עז מ�ת�נ�יך�,
 וב�ט�ח ב�כחו ש�ל ז�ק�ן ד�ק�ד'ש�ה כ�י הוא הול�ך� ל�פ�נ�ינו ב�כ�ל ע�ת ב�ז�ה  וב�ב�א. ול�מ�ע�ן ה�ש�ם ב�רוד�ער
 ה�אל�ט ז�יך�, וכ�ב�ר אמ�ר הוא ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ש�א.פ�לו ל�חול�ה ה�מוט�ל ע�ל ע�ר�ש ד�ו�י  ו�ח�לוש מ�אד
י�ת�ח�ז�ק, ל�אז ד�יך� נ�יט אפ, מ�אך� ז�יך� פ�ר�יש�ער,  א.ש�ר כ�ל מ�ש�כ�בו נ�ה�פ�ך� ב�ח�ל�יו, אומ�ר�ים לו ש�
י�ת�ר�פ�א ו�י�שוב ל�א�ית�נו ע�ל י�ד�י ז�ה,  ו�כ�יוצ�א ב�ז�ה, ו�א�ם הוא צ�י�ת ומ�ח�ז�ק ע�צ�מו מוע�יל לו ה�ר�ב�ה ש�

ב�פ�ר�ט  ש�ת�ה�ל�ה ל�א�ל י�ש ל�ך� ע�ל מ�י ל�ה�ש�ע�ן ב�ח�ס�דו ה�ג�דול י�ת�ב�ר�ך�. 
  

יך�   ו�ה�נ�ה ב�ש�ב�ת  ז�ה ש�ע�ב�ר ד�ב�ר�ת�י ה�ר�ב�ה ב�ע�נ�י�ן י�מ�י ח.נ'כ�ה ה�ם י�מ�י הוד�אה, ש�צ�ר�יך� ה�אד�ם ל�ה�מ�ש�
 ד�ר�ך� ז�ה  ל�הודות ול�ה�ל�ל ל�ש�מו ה�ג�דול י�ת�ב�ר�ך� ת�מ�יד, א.פ�לו ב�תוך� מ�עוף צוק�ה ו�צ�ר�ה ר�ח.מ�נ�א
ו�ע�ל כ�ל יוד�ה  ל�ש�מו ה�ג�דול י�ת�ב�ר�ך� ע�ל גד�ל ה�ח.ס�ד�ים ש�ע�ש�ה ע�מו ע�ד ה�נ�ה,   ל�צ�ל�ן, ג�ם אז 
 ה�ה�ר�ח�בות ה�ג�דולות ש�מוצ�א ב�תוך�  ה�צ�ר�ה ע�צ�מ�ה ב�ב�ח�ינ�ת ב�צ�ר ה�ר�ח�ב�ת� ל�י כ�נ�"ל, ו�ע�ל י�ד�י ז�ה,
 ד�י�ק�א ש�ג�ם ב�ע�ת ה�צ�ר�ה י�ב�יא תוד�ה ע�ל ה�ע�ב�ר,  ע�ל י�ד�י ז�ה יוכ�ל ל�צ�עק ע�ל ל�ה�ב�א, ב�ב�ח�ינ�ת מוד�ה
 ע�ל ה�ע�ב�ר, ע�ל י�ד�י ז�ה יוכ�ל ל�צ�עוק ע�ל ל�ע�ת�יד ל�בוא, וכ�ב�ר  ד�ב�ר�ת�י ב�ז�ה וב�ו�ד�אי ש�מ�ע�ת� מ�מ�נ�י ב�ז�ה
 ה�ר�ב�ה, אך� צ�ר�יכ�ין ל�ח.זר זאת ה�ר�ב�ה ו�ל�יל�ך� ב�ז�ה, ומ�אד א.נ�י מ�ח�י�ה  ע�צ�מ�י ב�ד�ר�ך� ז�ה ה�ר�ב�ה, ו�ג�ם ע�ל
 כ�ל מ�כ�ת�ב�יך� ו�צ�ע�ר�ך� א.נ�י מ�ח�י�ה ע�צ�מ�י ר�ק ב�ז�ה ש�א.נ�י מוד�ה ל�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�  ע�ל כ�ל ה�ח�ס�ד א.ש�ר
 ע�ש�ה ע�מ�י ו�ע�מ�ך�, מ�ה ש�ע�ל כ�ל פ�נ�ים את�ה צוע�ק ע�ל ר�חוק�ך� מ�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, ו�ע�ל ה�ח�ס�ד  ה�נ�פ�ל�א
ז�ה וכ�מו ש�כ�ת�ב�ת� ב�ע�צ�מ�ך� ב�מ�כ�ת�ב�ך�  ו�ש�לום,  י�ת�ב�ר�ך� ע�מ�ך� ש�א�ינ�ך� מ�ת�נ�ג�ד ח�ס   ש�ע�ש�ה ה�ש�ם 
 ש�ה�ש�ם  י�ת�ב�ר�ך� ה�ק�ד�ים ל�ך� ר�פואה ל�מ�כ�ה, וב�ו�ד�אי כ�ך� הוא ה�א9מ�ת ב�רור ו�צ�לול ש�ה' י�ת�ב�ר�ך�
 ה�ק�ד�ים ל�ך� ול�כ'ל�נו  ר�פואה ג�דול�ה ל�נ�צ�ח ל�מ�כ�ת�נו ה�א.נוש�ה מ�אד ש�ל כ�ל א�ח�ד ו�א�ח�ד ו�ע�ל ז�ה אנו
 מ�ח'י�ב�ים ל�הודות לו י�ת�ב�ר�ך�  ב�פ�ה מ�ל�א ב�כ�ל יום ע�ל כ�ל ה�ח�ס�ד ו�ע�ל כ�ל ה�נ�פ�ל�אות ו�ה�טובות
ו�כ�ל מ�ה ו�נור�אות כ�א�ל�ה,   ש�ע�ש�ה ע�מ�נו, ש�נ�ז�כ�ה ל�יד�ע מ�אור כ�ז�ה,  ומ�תור�תו ו�ש�יחות ק�דושות 
 ש�ה�צ�רות ו�ה�י�סור�ין ו�ה�ב�ל�בול�ים ו�כו' ר�ח.מ�נ�א ל�צ�ל�ן  מ�ת�ג�ב�ר�ין ב�יות�ר ו�יות�ר מ�ח'י�ב�ים ל�הודות יות�ר
 ו�יות�ר, ש�אף ע�ל פ�י כ�ן אף ע�ל פ�י ש�א.נ�י כ�מו ש�א.נ�י אף ע�ל פ�י כ�ן  ח�ס�דו ג�ב�ר ע�ל�י כ�ל כ�ך� ש�א.נ�י
 יוד�ע� מ�מ�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה, ו�א�ינ�י מ�ת�נ�ג�ד ע�ל�יו, ו�ג�ם א.נ�י זוכ�ה ל�נ�סEע� ע�ל ראש  ה�ש�נ�ה ו�ל�ה�יות
י�ח�יו ל�אר�ך� י�מ�ים ו�ש�נ�ים, כ�י ה�ק�בוץ ש�ל�נו י�ק�ר מ�אד מ�אד  ב�ע�ינ�יו יו ה�י�ק�ר�ים ש�  נ�כ�ל�ל ו�נ�מ�נ�ה ב�ין א.נ�ש�
 י�ת�ב�ר�ך�, כ�י זאת צ�ר�יכ�ין ל�יד�ע, ש�אף ע�ל פ�י ש�ע�ל כ'ל�ם עוב�ר מ�ה ש�עוב�ר, ו�ה�ר�ב�ה י�ש ש�עוב�ר�ים
ו�ין. ו�י�ש ה�ר�ב�ה ש�ה�ם  ע.ל�יה�ם  כ�א.ש�ר ע�ל�יך� ו�יות�ר ר�ח.מ�נ�א ל�צ�ל�ן אף ע�ל פ�י כ�ן ל�או כ�ל אפ�ין ש�
 א.נ�ש�ים כ�ש�ר�ים ו�י�פ�ים מ�אד  ש�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� מ�ת�פ�א�ר ב�ה�ם מ�אד, וב�א9מ�ת ע�ם כ'ל�ם ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�
 מ�ת�פ�א�ר ה�ר�ב�ה ו�ג�ם ע�מ�ך� ב�ו�ד�אי ה�ש�ם  י�ת�ב�ר�ך� מ�ת�פ�א�ר ה�ר�ב�ה, מ�כ�ל ש�כ�ן ו�כ�ל ש�כ�ן ב�כ�ל�ל�יות
 ה�ק�בוץ ב�ו�ד�אי עול�ה ה�ת�פ�א.רות ה�ר�ב�ה ב�ל�י ש�עור  ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�. ו�א�י א�פ�ש�ר ל�ב�א�ר כ�ל מ�ה
 ש�מ�ת�נוצ�ץ ב�ל�ב�י ב�ע�נ�י�ן ז�ה ו�י�ד�ע�ת�י כ�י ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�  את�ה מ�א.מ�ין ב�כ�ל ז�ה ע�ל כ�ן ת�ה�ל�ה
 ל�א�ל י�ש ו�י�ש ל�ך� ב�מ�ה ל�ה�ח.יות א�ת ע�צ�מ�ך� ב�כ�ל ע�ת, י�ה�י�ה א�יך� ש�י�ה�י�ה  ל�טוב�ה, ול�ה�ב�יא ת�מ�יד
 תוד�ה ע�ל ה�ע�ב�ר א.פ�לו ב�ע�ת ה�צ�ר�ה ר�ח.מ�נ�א ל�צ�ל�ן ו�כ�נ�"ל, ו�ע�ל י�ד�י ז�ה תוכ�ל ל�ח�יות  ח�י�ים א.מ�ת�י�ים
 ב�כ�ל ע�ת. ו�ל�צ�עק ע�ל ל�ה�ב�א. ו�ג�ם ת�ד�ע ש�אף ע�ל פ�י כ�ן אף ע�ל פ�י ש�ע�ב�ר ע�ל�יך� מ�ה ש�ע�ב�ר, אף
 ע�ל פ�י כ�ן ה�מ�ח.ש�ב�ה ב�י�ד�ך� ו�א�י א�פ�ש�ר ש�י�ה�יו ש�נ�י מ�ח.ש�בות ב�י�ח�ד ב�שום אפ�ן, ו�א�ם אף ע�ל פ�י כ�ן
 כ�ב�ר נ�כ�ש�ל�ת�  ה�ר�ב�ה כ�א�לו לא ה�י�ית� ב�י�ד�ך� ח�ס ו�ש�לום, ה.לא נ�ג�ד ז�ה את�ה ב�ע�צ�מ�ך� יוד�ע� ה�א9מ�ת.
י�ה�יו ש�נ�י מ�ח.ש�בות י�ח�ד  ש�אף ע�ל פ�י כ�ן כ�ב�ר הוע�יל  ל�ך� ע�נ�י�ן ז�ה מ�ה ש�את�ה יוד�ע� ש�א�י א�פ�ש�ר ש�
 ב�שום אפ�ן. ו�ש�ה�מ�ח.ש�ב�ה ב�י�ד ה�אד�ם  ל�ה�טות�ה כ�ר�צונו ו�כו'. ו�ש�ה�ע�ק�ר ל�ה�יות ש�ב ו�אל ת�ע.ש�ה ג�ם
 ב�מ�ח.ש�ב�ה, ב�כ�ל מ�ה ש�כ�ת�ב�ת�י ל�ך� ת�ת�ח�יל ב�כ�ל  פ�ע�ם מ�ח�ד�ש. ו�ה�ע�ק�ר מ�אכ�ן ז�יך� פ�ר�ייל�יך�, אף ע�ל
 פ�י ש�א�ינו ב�א9מ�ת, ע�ל כ�ל פ�נ�ים י�ע.ש�ה ע�צ�מו כ�א�לו הוא  ש�מ�ח�, ו�ע�ל י�ד�י ז�ה י�ז�כ�ה ב�א9מ�ת ל�ש�מ�ח�ה,
 ו�ח�ד�ו�ת ה' י�ה�י�ה מ�ע'ז�ך� ש�ת�ז�כ�ה ל�ד�ל�ג ע�ל ה�כל ב�ש�לום ו�י�ת�ה�פ�ך�  ה�כל ל�טוב�ה. ו�אז נ�ב�יא תוד�ה
 ש�ל�מ�ה ע�ל גד�ל ח�ס�דו ו�נ�פ�ל�אות�יו. וב�ר�ח.מ�יו ה�ע.צומ�ים י�ז�כ�נו ל�ק�ב�ל י�מ�י ח.נ'כ�ה  ה�ק�דוש�ים ב�ש�מ�ח�ה,
 ו�נ�ז�כ�ה ת�מ�יד ל�ב�ח�ינ�ת תוד�ה ו�הוד�אה, ש�ז�ה ע�ק�ר ש�ע.שוע� עול�ם ה�ב�א, ו�ג�ם ל�ל�מד  ה�ר�ב�ה ה.ל�כות



י�א�יר ה�א9מ�ת ב�ר�בוע� ה�ד�בור, ו�נ�ז�כ�ה ל�ה�מ�ש�יך� ה�ש�מ�ח�ה  ש�ל  מ�אר�ב�ע�ה ש'ל�ח�ן ע�רוך� ב�כ�ל יום. ע�ד ש�
ו�כו'. אש�ר�ינו ש�אנו י�ת�ג�ל�ה אח�דות ה�פ�שוט מ�תוך� פ�ע'לות מ�ש�ת�נות   ש�ב�ת ל�ימ�י ה�חEל. ע�ד ש�
 מ�ד�ב�ר�ים  מ�ז�ה, ב�פ�ר�ט ש�ת�ה�ל�ה ל�א�ל י�ש ב�י�ד�ינו כ�ל ה�תור�ה ה�זאת. ות�פ�ל�ה נור�אה ה�נוב�ע�ת מ�ש�ם.
 מ�ל�ב�ד עוד תורות  נ�פ�ל�אות כ�ה�נ�ה ו�כ�ה�נ�ה. ות�פ�לות נ�פ�ל�אות ה�נוב�ע�ים מ�ה�ם א.ש�ר עול�ים מ�ה�ם
ו�ה�ב�ן ה�יט�ב מ�ה וש�מ�ע  ול�ב�ב�ך�  י�ת�ב�ר�ך� ש�לא  ע�לו מ�ימות עול�ם. ה�ט אז�נ�ך�   ש�ע.שוע�ים ל�פ�נ�יו 
 ש�נ�ע.ש�ה. א�ם אמ�נ�ם ה�ר�ד�יפות ב�ל�י ש�עור א.ב�ל  מ�ד�ה טוב�ה מ�ר'ב�ה ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�. כ�י
 ה�ר�פואות ש�ה�ק�ד�ים ב�ח�ס�דו ה�ם עול�ים ע�ל ה�כל, כ�י מ�עול�ם לא  ה�יו ע.ד�י�ן ר�פואות ה�נ�פ�ש כ�א�ל�ה
 ש�מוע�יל�ים א.פ�לו ל�חול�ים א.נוש�ים ש�ב�ע�ת�ים ה�ל�לו ב�ע�ק�בות מ�ש�יח�א. וד�ב�ר  א9לק�ינו י�קום ל�עול�ם.
 וב�ו�ד�אי י�ג�מר ל�טוב�ה ג�ם ע�מ�ך�, ו�אל י�ע�ז�ב�ך� ו�אל י�ט�ש�ך�, כ�י ח�ס�ד�י ה' לא ת�מ�נו ו�לא כ�לו  ר�ח.מ�יו
 ל�עול�ם. ומ�ע�ט מ�ז�ה אנו רוא�ין ב�כ�ל יום מ�מ�ש, ו�יות�ר ו�יות�ר מ�ז�ה אנו מ�ח'י�ב�ים ל�ה�א.מ�ין ב�ח�ס�דו ו�טובו

ה�ג�דול ש�א�ינו נ�פ�ס�ק ל�עול�ם. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�כות�ב מ�ל�ב ו�נ�פ�ש ומ�צ�פ�ה ל�ישוע�ת�ך�. ר�ק ח.ז�ק ו�א9מ�ץ. נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב קיח  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום ד' ו�י�ש�ב תקצ"ד לפ"ק. 

  
  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י. מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י ו�ה�י�ה ל�י ל�נ�ח�ת ג�דול ב�ר�אות�י גד�ל ה�ח�יות ש�ק�ב�ל�ת� מ�מ�כ�ת�ב�י
 ה�ע�ב�ר.  ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ש�מ�ח נ�פ�ש�ך� ת�מ�יד ב�ישוע�תו ו�ח�ס�דו ה�ג�דול ש�א�ינו נ�פ�ס�ק ל�עול�ם, ו�ה�יום ז�ה
 ס�מוך� נ�ס�ע מ�כ�אן  ר�ב�י מ�ר�ד�כ�י נ�רו י�א�יר, ו�ש�ל�ח�ת�י ל�ך� ע�ל י�דו ש�נ�י ק'נ�ט�ר�ס�ים מ�ה�ס�פ�ר ה�ח�ד�ש
 ל�ה�ע�ת�יק�ם, וב�ו�ד�אי י�ח�יו נ�פ�ש�ך�  ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, ע�ל כ�ן א�ין צר�ך� ע�ת�ה ל�ה�א.ר�יך�, ומ�ה מ�אד
י�ה�י�ה ל�ה�ם ו�ל�נו נול�ד  ל�נו ב�ן ז�כ�ר מ�ג�ז�ע קד�ש, י�ה�י ר�צון ש�  ש�מ�ח�ת�נ�י ע�ל י�ד�י ה�ב�שור�ה ה�טוב�ה ש�
 ול�כ�ל י�ש�ר�א�ל ל�ס�ימ�ן טוב ול�מ�ז�ל טוב. ו�ע�ל י�דו י�צ�מ�ח צ�ד�יק  י�ל�כו יונ�קות�יו צ�ד�יק כ�ת�מ�ר י�פ�ר�ח ו�כו',
 ו�תEאמ�ר ל�מ�ע.נ�י מ�ז�ל טוב ל�יד�יד�י ר�ב�י נ�ח�מ�ן נ�רו י�א�יר ב�פ�ה מ�ל�א  ב�ש�מ�ח�ה ו�ח�ד�ו�ה, ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�
 י�ש�מ�יע�נו ב�שורות טובות ת�מ�יד, ע�ד ש�נ�ז�כ�ה ש�י�בוא מ�ב�ש�ר טוב ל�כ�ל י�ש�ר�א�ל  ע�ל ג�א'לות�ינו ו�ע�ל
נו ב�מ�ה�ר�ה ב�י�מ�ינו אמ�ן, ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ש�ל�ח ר�פואה ש�ל�מ�ה ל�זוג�ת�ך� ת�ח�י�ה  מ�ה�ר�ה,  פ�דות נ�פ�ש�

ו�י�ה�י�ה ש�לום ו�ש�ל�ו�ה ב�ב�ית�ך� ת�מ�יד, ו�תוכ�ל ל�ע.בד א�ת ה' מ�תוך� רב ש�מ�ח�ה. 
  

  ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�מ�ע�ת�יר ב�ע�ד�כ�ם. נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. ו�ת�פ�רס ב�ש�לום י�ד�יד�נו ה�ו�ת�יק ר�ב�י נ�ח�מ�ן נ�רו י�א�יר
 נ�כ�ד ג�און  ע'ז�נו א.דונ�נו מור�נו ו�ר�ב�נו ז�כ�ר צ�ד�יק ו�ק�דוש ל�ב�ר�כ�ה ות�ב�ר�כו ל�מ�ע.נ�י ב�מ�ז�ל טוב כ�נ�"ל

ו�יג�ד�לו ל�תור�ה ול�ח'פ�ה  ול�מ�ע.ש�ים טוב�ים ל�אר�ך� י�מ�ים ו�ש�נ�ים אמ�ן כ�ן י�ה�י ר�צון: 
  

 מכתב קיט  
 ב�רוך� ה�ש�ם אור ל�יום ב' מ�ק�ץ ג' ד�ח.נ'כ�ה תקצ"ד לפ"ק. 

  
  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י, ש�לום ל�ך�, אל ת�יר�א ו�אל ת�ח�ת כ�י ה' ע�מ�ך�, ק�ב�ל�ת�י מ�כ�ת�ב�ך� ע�ת�ה, ו�א�ין ל�י
יוד�ע� מ�ה ל�כ�תב. ו�ה�נ�ה ב�ע�נ�י�ן א.ש�ר את�ה מ�ש�ת�ד�ל ע.בור�י יב�ך�  ב�א.ר�יכות, ג�ם א�ינ�י   פ�נ�אי ל�ה.ש�
 ל�ה�ס�פ�יק צ�ר�כ�י ש�ב�ת קד�ש ה�ב�א  ע�ל�ינו ל�טוב�ה ה�ט�ב�ת� ח�ס�ד�יך� י�ש�ל�ם ה' פ�ע�ל�ך� ות�ה�י מ�ש�כ'ר�ת�ך�
 ש�ל�מ�ה מ�ע�ם ה', אך� א�ינ�י יוד�ע� ע�ל מ�ה את�ה  מ�ש�תוק�ק כ�ל כ�ך� ל�הוד�יע� ל�ך� ב�פ�רוש כ�מ�ה א.נ�י צ�ר�יך�
 ע�ל ש�ב�ת קד�ש. וב�א9מ�ת א.נ�י ב�ע�צ�מ�י א�ינ�י יוד�ע�, ומ�ה  ש�כ�ת�ב�ת� ל�ק�ב�ל פה ק�מ�ח וב�ש�ר, טוב ו�י�פ�ה,
 א�ם תוכ�ל ל�ה�ב�יא עוד מ�עות מ�ה טוב, כ�י את�ה יוד�ע� ר�בוי  ה�ה�כ�ר�ח�יות. ו�א.נ�י צ�ר�יך� ל�ש�ל�ם ב�ש�בוע�
 ז�ה ב�ע�ד ע�צ�ים ו�נ�רות. ו�ג�ם ז�ה הוא צ�ר�כ�י ש�ב�ת קד�ש. ו�כ�ן ש�אר�י  ה�ה�כ�ר�ח�יות ה�ר�ב�ים. אך� א�ינ�י מ�ט�יל
 ע.ל�יכ�ם ח�ס ו�ש�לום ה�כל. ר�ק א.ש�ר י�ה�י�ה ב�כח.כ�ם ע.שו. ו�ה' ה�טוב י�ע.ש�ה  ו�י�ג�מר ב�ע�ד�כ�ם. ו�א�ם י�ר�צ�ה
 ה�ש�ם ב�יום ב' א�כ�תב ל�ך� עוד. י�ת�ר מ�ז�ה א�ין פ�נ�אי ל�ה�א.ר�יך� כ�ל�ל. כ�י מוס�ר כ�ת�ב ז�ה  נ�חוץ מ�אד. כ�י
יע� ל�ך� ב�כ�ל מ�ה ש�את�ה צ�ר�יך�  ל�ה�ו�ש�ע�.  ע.ד�י�ן לא ק�ב�ל ה�מ�כ�ת�ב�ים. ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ש�מ�ח נ�פ�ש�ך� ו�יוש�
 ו�ה�נ�ה ת�ה�ל�ה ל�א�ל ע�ל ש�ב�ת קד�ש ה�ע�ב�ר ה�י�ה ג�ם כ�ן כ�מ�ה אור�ח�ים יות�ר מ�מ�נ�י�ן. יוס�ף ה' ע.ל�יה�ם
ו�ה�ע�ק�ר ל�ה�ס�פ�יק�ם,  י�ע�ז�ר�נו  י�ת�ב�ר�ך�  אור�ח�ים. ה�ש�ם  כ�מ�ה  ב�ב�ית�י  נ�ש�א.רו  ז�ה  ב�ש�בוע�  ו�ג�ם   ו�כו'. 

ל�ה�ס�פ�יק�ם צ�ר�כ�י  נ�פ�ש�ם א.ש�ר ב�ש�ב�יל ז�ה ב�או ל�כ�אן. ה' י�ג�מר ב�ע.ד�י ו�כו'. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�מ�ע�ת�יר ב�ע�ד�כ�ם. נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 



  
 מכתב קכ  

 ב�רוך� ה�ש�ם אור ל�יום ה' ו ד�ח.נ'כ�ה תקצ"ד לפ"ק. 
  

  י�א�ר ה'  פ�נ�יו א�ל�יך� ו�יח'נ�ך�, ב�ה�אר�ת ח.נ'כ�ה ה�ק�דוש. ב�ש�ע�ה ז�ה ק�ב�ל�ת�י מ�כ�ת�ב�ך� קד�ם ה�ד�ל�ק�ת נ�ר
 ח.נ'כ�ה. ו�ה�י�ה  ל�י ל�נ�ח�ת ג�דול. ב�פ�ר�ט מ�ה ש�ה�ט�ב�ת� ל�ע.שות ב�ע�נ�י�ן מ�ה ש�כ�ת�ב�ת� ל�אד�עס ל�יד�יד�י
 ר"ש נ�רו י�א�יר. ה�צ�ל�ח�ת� ו�ג�ם  ע�ש�ית� פ�ר�י ת�ה�ל�ה ל�א�ל. א�ם ה�י�ית� יוד�ע� מ�ה ש�ע�ש�ית� מ�צ�ו�ה ר�ב�ה וז�כות
 ג�דול ב�כ�מ�ה א>פ�נ�ים ה�ן ב�י ו�יות�ר בו  ב�ו�ד�אי ה�י�ית� מ�ל�א ש�מ�ח�ה. ב�רוך� ה�ש�ם א.ש�ר ע.ז�ר�נ�י ע�ד כה.
ים עומ�ד�ים ע�ל�י ש�א.נ�י מ'כ�ר�ח  ו�כ�ע�ת א�ין ל�י פ�נ�אי כ�ל�ל ל�ה�א.ר�יך�. כ�י מוס�ר כ�ת�ב  ז�ה נ�חוץ מ�אד ו�א.נ�ש�
 ל�ד�ב�ר ע�מ�ם. ו�ה' י�ש�מ�ח�נו ב�ה�נ�ס ש�ל ח.נ'כ�ה. ו�כ�ן י�ע.ש�ה ע�מ�נו  נ�ס�ים ו�נ�פ�ל�אות ג�ם ע�ת�ה. ש�נ�ז�כ�ה
 ל�ה�כ�ירו ב�א9מ�ת מ�תוך� רב ש�מ�ח�ה. ו�א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם ב�יום מ�ח�ר ת�בוא  ל�ש�לום. ופ�נ�ים א�ל פ�נ�ים

א.ס�פ�ר ל�ך� מ�ה ש�ע�ב�ר פה. 
  

  ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�מ�ע�ת�יר ב�ע�ד�ך�. נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. קכא) ב�רוך� ה�ש�ם יום א' ע.ש�ר�ה ב�ט�ב�ת תקצ"ד
לפ"ק. 

  
  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י. מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י ע�ת�ה ע�ם ה�ק'נ�ט�ר�ס�ים. ו�ש�ל�ח�ת�י ל�ק�רא ב�נ�י ה�נ�עור�ים ל�ש�לח�
נ�י ז�הוב�ים ו�ה�ז�ייג�יר�יל. ו�ה�נ�ה א.נ�י כ�ע�ת  ל�ך� עוד.  וב�יום ב' כ�מ�ד'מ�ה ל�י ש�לא ק�ב�ל�ת�י שום א�ג�ר�ת ר�ק ש�
 ח�לוש ק�צ�ת. ו�כ�ל  ה�יום ה�י�ית�י מ'ט�ה ע�ל מ�ט�ת�י ו�ג�ם ה�ת�פ�ל�ל�ת�י כ�ן. ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ס�ע�ד�נ�י ב�ק�רוב
 ל�מ�ע�ן ש�מו ה�ג�דול י�ת�ב�ר�ך�.  ומ�א�ל�יך� ת�ב�ין ש�א�ין ל�י כח� ל�ה�א.ר�יך� כ�ל�ל. ו�א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם כ�ש�י�בוא
 ר�ב�י י�ע.קב ל�ב�יתו י�כול ל�ה�יות ש�י�ש�מ�ע  מ�מ�נו ד�בור�ים טוב�ים. ות�ה�ל�ה ל�א�ל א�ת�מול ב�ש�ב�ת ד�ב�ר�נו
 ה�ר�ב�ה מ�ע�נ�י�ן ה�ע�צ�ה ש�כ�ל אד�ם צ�ר�יך� ע�צות ה�ר�ב�ה  ל�ה�צ�יל נ�פ�שו ו�כו'. ו�ח�ז�ר�ת�י ה�תור�ה ח.ד�י ר�ב�י
ים נ�פ�ל�א�ים. אך� מ�י יוד�ע� א�ם יוכ�ל  ל�אמ�ר�ם ל�ך� כ�ר�אוי ד�ב�ר�י אב�יך�  ש�מ�עון ו�ד�ב�ר�נו ד�בור�ים ו�ח�דוש�
 ה�דור�ש ש�לומ�ך� ת�מ�יד ב�אה.ב�ה ומ�ע�ת�יר ב�ע�ד�ך�. נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. י�ק�ב�ל ח.מ�ש�ה  ק'נ�ט�ר�ס�ים ה�י�נו א�ח�ד
 מ�ת�ח�ל�ה כ�ס�ד�ר. ו�אר�ב�ע�ה ב�מ�קום ש�עומ�ד ש�ם כ�י א�י א�פ�ש�ר ל�ש�לח� ע�ת�ה כ�ס�ד�ר ה�ר�ב�ה.  ו�א�ין
 נ�פ�ק�א מ�נ�ה ב�ז�ה, ות�ז�ר�ז ע�צ�מ�ך� ל�ה�ע�ת�יק�ם מ�ה�ר�ה ול�ש�ל�ח�ם ל�פה, ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ע�זר ל�ך� ש�ת�ק�י�מ�ם
 ב�א9מ�ת ו�תוצ�יא מ�ה�ם ע�צות א.מ�ת�יות ע�צות ע.מ'קות ב�כ�ל יום וב�כ�ל ע�ת, ל�ה�ת�ח�ז�ק ת�מ�יד ב�ה�ש�ם

י�ת�ב�ר�ך�  וב�תור�תו. 
  

 ה�ק�ט�ן נ�ת�ן ה�נ�"ל. 
  

 מכתב קכב  
 ב�רוך� ה�ש�ם אור ל�יום ב' ו�י�ח�י תקצ"ד לפ"ק. 

  
  ש�לום ל�א.הוב�י  ב�נ�י ח.ב�יב�י נ�רו י�א�יר. מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י ו�ה�י�ה ל�י ל�נ�ח�ת, ו�ד�ע ש�ת�ה�ל�ה ל�א�ל ה�ש�ם
 י�ת�ב�ר�ך�  ב�ר�ח.מ�יו ע.ז�ר�נ�י ו�ח�ז�ר�ת�י ל�א�ית�נ�י ת�ה�ל�ה ל�א�ל ומ�ה ש�עוב�ר ע�ל�י ב�כ�ל יום א�י א�פ�ש�ר ל�ד�ב�ר
יום. ומ�ן ה�ס�ת�ם מ�י י�ג�יד ל�אד�ם מ�ה ש�ע�ב�ר ע�ל�יו ב�כ�ל  יח�   ב�ז�ה כ�ל�ל. כ�י ר�בות  ש�מ�ע�נו ש�מ�ש�
יע�נ�י ב�כ�ל מ�ה ש�א.נ�י צ�ר�יך� ים נ�ע.ש�ה ע�מו  יות�ר. ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ר�ח�ם ע�ל�י ו�יוש�  ש�ת�לוי�ים בו יות�ר א.נ�ש�
 ל�ה�ו�ש�ע, כ�י ע�ל�י נ�א9מ�ר (ת�ה�ל�ים קב) ש�ק�ד�ת�י  ו�א�ה�י�ה כ�צ�פור בוד�ד ע�ל ג�ג, ש�א.נ�י יוד�ע� מ�ה ש�א.נ�י
 יוד�ע� ב�ח.ס�ד�יו וב�ר�ח.מ�יו ה�ג�דול�ים, ו�ה�ר�ד�יפות ש�ל�י ה�ם  כ�מ�ע�ט ב�ל�י ש�עור. א�ם אמ�נ�ם ה�כל ב�ח.ס�ד�ים
 נ�פ�ל�א�ים. אך� אף ע�ל פ�י כ�ן כ�ש�ל כח� ה�ס�ב�ל. וב�ש�ב�ת ה�ע�ב�ר ה�יו  א�צ�ל�י אור�ח�ים ומ�ח'ת�נ�י ר�ב�י
 ש�למה וב�נו ר�ב�י א�יצ�יל�י מ�ה�י�יס�ין ומ�כ�ב�ר ר�ב�י י�ע.קב נ�רו י�א�יר. וב�ל�יל ש�ב�ת י�ש�ב�ת�י  א�צ�ל ה�ש'ל�ח�ן.
נוב�ע�ים. וב�יום ש�ב�ת ב�ת�ח�ל�ת  ס�ע'ד�ת  ו�ד�ב�ר�נו ד�בור�ים א.מ�ת�י�ים ו�נ�א�ים כ�ד�ר�כ�נו ה�נוב�ע�ים מ�מ�קום ש�
 ש�ח.ר�ית ה�ג�יע� ל�י מ�חוש ש�ל�י ב�מ�ע�י�ם (אמ�ר ה�מ�ע�ת�יק הוא ה�מ�חוש א.ש�ר נ�ס�ת�ל�ק מ�ז�ה ב�ש�נ�ת תר"ה
 לפ"ק כ�מ�באר ב�מ�קום אח�ר) ו�אח�ר כ�ך� ב�ר�כ�ת�י ב�ר�כ�ת ה�מ�זון ו�י�ש�נ�ת�י ק�צ�ת ב�ח�ס�דו י�ת�ב�ר�ך� ו�ת�כ�ף
 ב�ה.ק�יצ�י  ה�ת�ג�ב�ר ע�ל�י ה�כ�א�ב מ�אד, ו�י�ש�ב�ת�י כ�מ�ב'ל�ב�ל ע�ד ס�מוך� מ�אד ל�מ�נ�ח�ה, ו�לא י�ד�ע�ת�י כ�ל�ל
 מ�ה ל�ע.שות, כ�י ה�יו ל�י  ד�ב�ר�ים נ�פ�ל�א�ים מ�אד, ו�ה�י�סור�ים ר�צו ל�ב�ל�ב�ל אות�י, אך� ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�
 ב�ח�ס�דו לא ע.ז�ב�נ�י ו�ה�פ�ל�יא ח�ס�דו ע�מ�י,  ומ�ן ה�ש�מ�י�ם ס�ע�ד�נ�י ס�מוך� ל�ע�ר�ב מ�אד, ו�ג�ם הוס�יף ח�ס�דו
 ו�ע.ז�ר�נ�י ל�ה�ג�יד ב�ר�ב�ים א�ת כ�ל א.ש�ר ח�נ�נ�י, ות�ה�ל�ה  ל�א�ל ה�יו ד�ב�ר�ים נ�פ�ל�א�ים מ�אד, וב�בק�ר ב�ה.ק�יצ�י
 ש�הוא ע.ש�ר�ה ב�ט�ב�ת נ�ח9ל�ש�ת�י א�יז�ה ח'ל�שות ע�ד ש�אפ�ס כח�י  מ�מ�ש, כ�מ�ע�ט לא י�כל�ת�י ל�יל�ך�,



 ו�ה'כ�ר�ח�ת�י ל�ה�ת�פ�ל�ל ב�ש�כ�יב�ה, וב�דח�ק ג�דול ה�ל�כ�ת�י ל�ב�ית ה�מ�ד�ר�ש ל�מול ב�נו  ש�ל ר�ב�י ח�י�ים ב�ן
 ר�ב�י י�ע.קב ב�ע�ל מ�ג�יה� ו�ח�ז�ר�ת�י ל�ב�ית�י ו�ש�כ�ב�ת�י ב�ח'ל�שות ע�ד ה�ע�ר�ב, וב�יום ב' ת�ה�ל�ה ל�א�ל  ה�י�ה ל�י
ו�יום ו�ה�נ�ה לא י�כל�ת�י ל�ה�ת�אפ�ק מ�ל�כ�תב מ�ע�ט מ�מ�ה ש�ע�ב�ר ע�ל�י ב�ש�ב�ת ה�ע�ב�ר  נוי ל�טוב�ה,   ש�
 ש�ל�אח.ר�יו, וב�ו�ד�אי א�ין ז�ה כ�ט�פ�ה מ�ן ה�י�ם, כ�י ע�ק�ר ה�י�סור�ים ב�ע�נ�י�ן ע.בוד�ת ה'. ומ�ה ש�ע�ב�ר ב�כ�ל
 ה�ש�בוע�  ב�ו�ד�אי א�י א�פ�ש�ר ל�ב�א�ר כ�ל�ל. ו�לול�א תור�ת�ך� ש�ע.ש'ע�י אז אב�ד�ת�י ב�ע�נ�י�י. ו�ה�יום ב�בק�ר
 ה�ר�ג�ש�ת�י מ�ח�ד�ש כ�מ�ה  ו�כ�מ�ה צ�ר�יכ�ין ל�ב�ר�ך� ב�ר�כ�ת ה�תור�ה ב�ש�מ�ח�ה א.ש�ר ב�ח�ר ב�נו ו�כו' ו�נ�ת�ן ל�נו
 א�ת תור�תו. כ�י ב�לא ה�תור�ה א�ינ�י  יוד�ע� א�יך� י�כול�ים ל�ח�יות. ו�ג�ם ע�ת�ה כ�ש�א.נ�י זוכ�ר י�מ�ים ה�ב�א�ים
י�ש ל�י עוד  ל�ש�לום א�ין ל�י שום ס�מ�יכ�ה כ�י א�ם ע�ל ה�תור�ה  ו�ע�ל ה�ת�פ�ל�ה. ב�ה�ם אוכ�ל ל�ב�לות י�מ�י ש�
י�ת�ב�ר�ך�. כ�י ונ�ש�ימ�ה ד�ק�ד'ש�ה  צ�ר�יכ�ין ל�ה�ל�ל ל�ה�ש�ם  ו�ע�ל כ�ל נ�ש�ימ�ה  ו�ל�נ�שם נ�ש�ימות.   ל�ח�יות 
 ס�ב�בונ�י ג�ם ס�ב�בונ�י מ�כ�ל צ�ד. אך� ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� לא ע.ז�ב�נ�י ב�י�ד�ם. ומ�נ�יח�ים  ל�נו ב�כ�ל פ�ע�ם ה�נ�ש�ימ�ה
י�צ�את�י מ�ד�ר�כ�י ע�ת�ה ל�כ�תב ל�ך� מ�ע�ט מ�י�סור�ים ש�ל�י מ�ח.מ�ת ש�מ'נ�ח�ים ע�ל  ל�ב�י. ו�ה�נ�ה   ל�נ�שם. 
 אמ�ר�ת�י אש�יח�ה ו�י�ר�ו�ח ל�י. ו�ג�ם אול�י תוכ�ל ל�ה�ב�ין מ�ז�ה ר�מ�ז�ים ל�ח�ז�ק ע�צ�מ�ך� ב�מ�קום ש�את�ה ש�ם. כ�י
ים כ�א�ל�ה  ה�נ�ה  אף ע�ל פ�י כ�ן ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� עוז�ר ל�י ל�פ�על פ�ע'לות טובות. ל�ח�ב�ר ס�פ�ר�ים ק�דוש�
 ב�ח�ס�דו ה�ג�דול.  ול�ד�ב�ר ע�ם ב�נ�י אד�ם ל�ק�ר�ב�ם ל�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�. א.ש�ר ע�ד כה ע.ז�ר�נ�י ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�.
 יוס�יף ה' כ�ה�ם ו�כ�ה�ם א�ל�ף  א.ל�פ�ים ו�ר�ב�י ר�ב�בות פ�ע�מ�ים ו�כו'. מ�י פ�ע�ל ו�ע�ש�ה נ�פ�ל�אות כ�א�ל�ה א.ש�ר
 לא י�א'מ�ן כ�י י�ס'פ�ר כ�י א�ם קור�א  ה�דורות מ�ראש ו�כו'. וכ�מו כ�ן ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� מ�פ�ל�יא ח.ס�ד�יו ע�מ�ך�
 ו�ע�ם כ�ל ה�מ�ס�תופ�פ�ים ב�צ�לו ה�ק�דוש. כ�א.ש�ר  א.נ�י רוא�ה כ�מ�ה פ�ע�מ�ים ב�מ�כ�ת�ב�ך�, ש�אף ע�ל פ�י כ�ן
 את�ה מ�פ�ר�ש ש�יח�ת�ך� ב�ת�פ�לות ה�נור�אות ש�ל�נו ו�כ�יוצ�א  ב�ז�ה וב�ל�מוד ה�תור�ה ה�ק�דוש�ה. ח.ז�ק ב�נ�י
 ו�ח.ז�ק. ו�כ�ל א.ש�ר ת�מ�צ�א י�ד�ך� ל�ע.שות ב�כח.ך� ע.ש�ה, ו�ע.ש�ה מ�ה  ש�תוכ�ל ל�ח�ז�ק ע�צ�מ�ך� ל�ש�מ�ח� א�ת
 נ�פ�ש�ך�. כ�י ע�ק�ר ה�י�סור�ים ש�ל�י הוא ה�מ�ר�ה ש�חור�ה אך� ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ע.ז�ר�נ�י  ו�י�ע.זר ל�י ל�ש�מ�ח� נ�פ�ש�ך�

ב�ישוע�תו ת�מ�יד ו�א�ין פ�נ�אי ל�ה�א.ר�יך� יות�ר. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�מ�צ�פ�ה ל�ישוע�ה. נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. קכג) אור ל�יום ב' ש�מות תקצ"ד לפ"ק. 
  

  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י נ�רו י�א�יר. מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י. ו�ק�צור ה�ד�ב�ר ת�ד�ע ש�א�ין א.נ�י מ�ת�ח�יל כ�ל�ל ע.ד�י�ן
 ל�ה�כ�ין ע�צ�מ�י  ו�ל�נ�סEע�. ור�צונ�י ל�ב�ל�י ל�נ�סEע� כ�ל�ל. אך� א�ם י�ג�יע� ל�י א�ג�ר�ת עוד מ�ש�ם ו�י�כ�ר�יחו אות�י
 ל�נ�סEע� אז את�ח�יל ל�י�ש�ב ע�צ�מ�י  א�יך� ל�ה�ת�נ�ה�ג. וכ�פ�י ה�נ�ר�א�ה מ�ן ה�ס�ת�ם לא א�ס�ע ב�ש�בוע� ז�ה.
 וב�ו�ד�אי תוכ�ל ל�ק�ב�ל מ�מ�נ�י עוד ת�שוב�ה ב�יום ב'  א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם א�ם ה�ג�יע� ל�י א�יז�ה א�ג�ר�ת מ�ש�ם.
 ול�ע�ת ע�ת�ה ד�ע�ת�י ל�ב�ל�י ל�נ�סEע� כ�ל�ל ר�ק אח�ר ש�ב�ת א�ם  י�ר�צ�ה ה�ש�ם א�ס�ע ל�אומ�אן ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם
 י�ת�ב�ר�ך�. ו�אף ע�ל פ�י כ�ן א�ם לא תוכ�ל ל�בוא ע�ל ש�ב�ת קד�ש ה�ב�א  ע�ל�ינו ל�טוב�ה טוב ש�ת�בוא
 ב�א�יז�ה יום קד�ם ש�ב�ת קד�ש, כ�י אח�ר ש�ב�ת קד�ש ב�ס�מוך� א�ס�ע ל�אומ�אן א�ם י�ר�צ�ה  ה'. ג�ם ר�ב�י
י�בוא ל�פה ע�ל ש�ב�ת קד�ש ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה כ�א.ש�ר  נ�ח�מ�ן נ�כ�ד ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ר�אוי ש�
 ש�מ�ע�ת�י ש�ר�צונו ל�ז�ה. כ�ן י�ע�ז�רו ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ל�מ�ל�אות ר�צונו ול�ש�ב�ר כ�ל ה�מ�נ�יעות, כ�י מ�ה�מ�נ�יעות
 י�כול�ין  ל�ה�ב�ין גד�ל מ�ע.ל�ת ה�נ�ח9ש�ק כ�י�דוע� ל�נו. ול�ע�ת ע�ת�ה הוד�ע�ת�נ�י ח.ד�שות מ�ע�נ�י�ן צ�ו�את ה�מ�נוח�
 ר�ב�י אי�יז�יק ז�כ�ר  צ�ד�יק ל�ב�ר�כ�ה ו�ה�י�ה ל�י ל�נ�ח�ת. כ�י ע�ד ה�נ�ה לא ש�מ�ע�ת�י מ�ז�ה מ�אומ�ה. ו�ה' ה�טוב
 י�נ�ח�נ�י ב�ד�ר�ך� ה�א9מ�ת ו�י�חוס  ע�ל�י ו�יס�ב�ב ס�בות ל�טוב�ה ל�ה�צ�יל�נ�י מ�ט�ל�טול ה�נ�ס�יע�ה ל�ש�ם ש�ק�ש�ה
 ע�ל�י מ�אד. כ�י א�ין ל�י שום כח� ל�ז�ה כ�א.ש�ר  ת�ב�ין מ�מ�כ�ת�ב�י ה�קוד�ם ש�ש�ל�ח�ת�י ב�ש�בוע� ה�ע�ב�ר. ו�א.נ�י

סומ�ך� ע�צ�מ�י ע�ל ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ל�ב�ד כ�ר�צונו א�ע9ש�ה,  ומ�ח.מ�ת ה�נ�ח�יצ�ה א�י א�פ�ש�ר ל�ה�א.ר�יך� עוד. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך�. 
  

 ה�ק�ט�ן נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב קכד  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום ד' ו�א�ר�א תקצ"ד לפ"ק. 

  
  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י. ת�ק�ב�ל א�ג�ר�ת ש�ש�ל�ח ל�י ר�ב�י ח�י�ים נ�חום נ�רו י�א�יר, ג�ם מ�כ�ת�ב�י ש�א.נ�י שול�ח�
 א�ל�יו ו�הוא  נ�צ�ר�ך� א�ל�יך� ג�ם כ�ן, ו�ת�ר�א�ה ל�ז�ר�ז ל�ש�ל�חו ב�פ�אס�ט ר�אשון ז�ו�וינ�יר�אד�ק�ע ו�ה�אד�ר�עס
ז�ה. ו�א�ם  ת�ר�צ�ה ל�ה�ע�ת�יקו ה�ר�שות ב�י�ד�ך�. ר�ק ש�לא ת�ע�כ�ב ל�ש�ל�חו מ�ח.מ�ת   נ�כ�ת�ב ב�מ�כ�ת�בו. 
 ו�ה�א�ג�ר�ת ה�ר�צוף פה ל�ר�ב�י ח�י�ים נ�חום  י�ה�י�ה ב�מ�קום ה�א�ג�ר�ת ש�את�ה נ�כ�ס�ף ל�ק�ב�ל מ�מ�נ�י א�ל�יך�. כ�י



 ג�ם א�ל�יך� נ�א�מ�רו כ�ל ה�ד�ב�ר�ים ה�נ�א9מ�ר�ים ש�ם,  ב�פ�ר�ט ב�ע�נ�י�ן ה�ה�ת�ח�ז�קות ב�ה�ת�בוד�דות ו�ש�יח�ה ב�ינו
ל�ב�ין קונו. וב�ע�נ�י�ן ה�ה�ת�ח�ז�קות ב�ש�מ�ח�ה. ו�ת�כ�תב ל�י  ת�כ�ף א�ם ק�ב�ל�ת� ה�א�ג�ר�ת ה�זאת. 

  
 ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ש�מ�ח נ�פ�ש�נו ב�ישוע�תו ת�מ�יד. 

  
  ד�ב�ר�י אב�יך�.  נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. ג�ם מ�א�ל�יך� ת�ב�ין ל�כ�תב ג�ם כ�ן א�יז�ה ד�בור�ים ל�ר�ב�י ח�י�ים נ�חום כ�י
 י�ה�י�ה לו ל�נ�ח�ת,  ה�א�ג�ר�ת ה�ז�ה ה�כ�נ�ת�י ל�ש�ל�חו ע�ל י�ד�י ר�ב�י יוס�ף ב�ן ש�מ�ער�יל ח.ת�ן ה�ר�ב ש�הוא פה
כ�ך� ה�ג�יע� א�ג�ר�ת כ�ל�ל, ב�תוך�  לא ה�י�ה א�ת�מול  ג�ם ה�ש�ל�יח�  כ�ל�ל,  נ�ס�ע   ו�לא  ו�נ�ת�ע�כ�ב   כ�ע�ת. 
 מ�ק�ר�ימ�ינ�ט�שוק ש�א.נ�י מ'כ�ר�ח ל�נ�סEע� ל�ש�ם ב�ל�י  ת�רוץ. ו�א.נ�י מוכ�ן ל�נ�סEע� א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם ב�ש�בוע�
 ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה ס�מוך� ל�פ�ר�ש�ת בא ל�פ�נ�יו או ל�אח.ר�יו. כ�י  י�ש ל�י ע�כוב מ�ח.מ�ת ה�ב�יל�עט ו�ה�ש�ם
 י�ת�ב�ר�ך� יול�יכ�נ�י ל�ש�לום ו�כו'. ו�ה�נ�ה ה�א�ג�ר�ת ל�ר�ב�י ח�י�ים נ�חום כ�ב�ר נ�ס�כ�ם  ב�ד�ע�ת�י ל�ש�ל�חו מ�ח�ר ע�ל
 י�ד�י ה�פ�אס�ט ד�פה, אך� מ�א�ת ה' ה�י�ת�ה ש�ה�ג�יע� ל�י ע�ת�ה ה�א�ג�ר�ת מ�מ�ך� ו�ה�י�ה ל�י  ל�נ�ח�ת. כ�י ז�ה כ�מ�ה
 י�מ�ים ש�לא ק�ב�ל�ת�י מ�כ�ת�ב�ך�, ו�אמ�ר�ת�י ל�ב�ל�י ל�מ�נע� ה�טוב מ�א�ת�ך� ו�א.נ�י שול�ח� ל�ך� ה�א�ג�ר�ת  א�ל�יו אך�
 ב�אפ�ן ש�ת�ש�ל�חו ת�כ�ף ומ�י�ד ב�יום מ�ח�ר א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם ו�לא ת�ע�כ�בו ב�ש�ב�יל ל�ה�ע�ת�יקו ר�ק ת�ק�ר�א�הו
 ה�יט�ב ות�ה�ל�ה ל�א�ל כ�ב�ר י�ש ל�ך� כ�מ�ה א�ג�רות י�פ�ים, ר�ק א�ם לא י�ה�י�ה שום ע�כוב כ�ל�ל מ�ח.מ�ת
יוכ�ל י�ג�יע� א�ל�יו ב�אפ�ן ש�  ה�ה�ע�ת�ק�ה  ה�ר�שות ב�י�ד�ך�, כ�י מ�א�ל�יך� ת�ב�ין ש�ה�א�ג�ר�ת נ�חוץ מ�אד כ�ד�י ש�
 ל�ה�ז�ד�ר�ז ל�בוא ל�אומ�אן  ל�ה�ת�ר�אות פ�נ�ים א�ת�י, ו�ה' ה�טוב י�ע.ש�ה ו�י�ג�מר כ�ר�צונו ו�כ�ר�צון י�ר�איו ז�כ�רונ�ם

ל�ב�ר�כ�ה, ומ�ח.מ�ת ר�בוי ט�ר�דות א�י  א�פ�ש�ר ל�ה�א.ר�יך� כ�ל�ל. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך�.  נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב קכה  
 ב�רוך� ה�ש�ם אור ל�יום ה' ש�מ�ינ�י תקצ"ד לפ"ק: 

  
  ש�לום ל�א.הוב�י  ב�נ�י ח.ב�יב�י ה�ר�ב�נ�י ו�כו', מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק נ�רו י�א�יר. מ�ה אמ�ר ל�ך� ב�נ�י ח.ב�יב�י מ�מ�ש
י מ�גד�ל ה�צ�ע�ר ש�ה�י�ה ל�י כ�ל י�מ�י ה9יות�י ב�ד�ר�ך� מ�ח.מ�ת ש�לא ה�י�ה ל�י שום א�ג�ר�ת מ�א�ת�ך�,  כ�ל�ת�ה  נ�פ�ש�
 ו�לא י�כל�ת�י  ל�ה�ע.ב�יר מ�ד�ע�ת�י כ�י א�ם ב�ע�ת עוס�ק�י ב�א�יז�ה ע.בוד�ה ש�ה�כ�ר�ח�ת�י ע�צ�מ�י ל�ה�ע.ב�יר מ�ד�ע�ת�י
 ה�כל, א.ב�ל אח�ר כ�ך�  ב�כ�ל פ�ע�ם לא ש�ק�ט�ה ד�ע�ת�י מ�גד�ל ה�צ�ע�ר. ו�ז�ה ה�צ�ע�ר ב�ל�ב�ל אות�י ה�ר�ב�ה
 ה�ר�ב�ה מ�אד ב�כ�ל ה�י�סור�ים  ו�ה�ר�פ�ת�ק�אות ש�ע�ב�רו ע�ל�י ב�כ�ל ה�י�מ�ים ה�א�ל�ה, מ�ה אמ�ר מ�ה א.ד�ב�ר

י מ�אד כ�א.ש�ר  מ�צ�את�י מ�כ�ת�ב�ך� ב�אומ�אן ה�ט�ב�ת� ל�ע.שות  א�ם ה�ח9י�ית� א�ת נ�פ�ש�
  

  * 
  ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם  י�ת�ב�ר�ך� י�מ�ל�א פ�י ת�ה�ל�ת ה' א.ש�ר ע�ד כה ע.ז�ר�נו, ג�ם פה ק�ב�ל�ת�י מ�כ�ת�ב�ך� א�ת�מול
 ו�ג�ם ה�יום ע�ל  י�ד�י ה�ש�ל�יח�, ו�ל�ה.ש�יב�ך� ע.ל�יה�ם א�ין פ�נ�אי, ג�ם ב�ק�רוב ת�ה�י�ה א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם ב�ב�ית�י
ים ה' ב�פ�ינו. ו�ע�ת�ה ח.ז�ק ו�א9מ�ץ ו�ש�מ�ח נ�פ�ש�ך� ב�כ�ל עז כ�י ה'  ונ�ד�ב�ר פ�נ�ים א�ל פ�נ�ים א�ת  כ�ל א.ש�ר י�ש�

א�ת�נו אל ת�יר�א. 
  

  ות�ה�ל�ה ל�א�ל  ה�ב�את�י ס�פ�ר תור�ה כ�ש�ר�ה ומ'ג�ה�ה מ�אד א.ש�ר א�ין ש�כ�יח� ד'ג�מ�ת�ה ב�מ�אה פ�ר�ס�אות
 ו�ה�כ�ת�ב  נ�פ�ל�א, ג�ם ה�ב�את�י כ�ת�ר תור�ה ע�ם ש�אר כ�ל�י קד�ש נ�פ�ל�א�ים ג�ם ש�"ס ו�ע�ין י�ע.קב ו�ה�כל
נו  ב�ישוע�ת ה' ו�נ�פ�ל�אות�יו  ה�נור�א�ים, ז�ה ע�נ�י ק�ר�א ו�ה' שמ�ע�, ע�ד ה�נ�ה ע.ז�רונו ר�ח.מ�יו ו�כו' ו�אל ת�ט�ש�

יר�ה ו�כו'  א�ין אנו מ�ס�פ�יק�ים ל�הודות ו�כו' ו�כו'.  ל�נ�צ�ח, א�לו פ�ינו מ�ל�א ש�
  

  ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�מ�צ�פ�ה ל�ר�אות�ך� ב�ש�מ�ח�ה ול�ב�ר�ך� ב�ר�כ�ת ש�ה�ח9י�נו ב�פ�ה מ�ל�א ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�.
 נ�ת�ן  מ�ב�ר�ס�ל�ב. ו�ת�פ�רס ב�ש�לום י�ד�יד�י ה�ו�ת�יק ה�אב�ר�ך� פ�ר�י קד�ש ה�לול�ים מור�נו ה�ר�ב נ�ח�מ�ן נ�רו י�א�יר
 ו�ת�מ�סEר לו  ש�נ�י ה�מ�כ�ת�ב�ים ה�מ'כ�ר�ח�ים פה מא"ז ומ�א.חותו ת�ח�י�ה ור�צונ�ם מ�אד ש�י�ה�י�ה פה ל�ד�ב�ר
 ע�מו פ�נ�ים א�ל פ�נ�ים,  ו�ה' י�ח�ז�ק ל�ב�בו ל�יל�ך� ב�ד�ר�ך� ה�א9מ�ת ב�ד�ר�כ�י א.בות�יו ה�ק�דוש�ים כ�ר�אוי לו, ו�לא
י ש�לומ�נו  נ�בוש בו ו�לא י�בוש ב�נו: ד�ב�ר�י  אוה.בו ב�א9מ�ת ל�נ�צ�ח. נ�ת�ן ה�נ�"ל ו�ש�לום ר�ב ל�כ�ל אנ�ש�
 ב�אה.ב�ה ר�ב�ה ור�ח�ימ�ת�ן ע.ז�יז�א, ח�ז�קו ו�י�א.מ�ץ  ל�ב�ב�כ�ם כ�ל ה�מ�י�ח.ל�ים ל�ה', ח�ז�קו מ�אד ב�תור�ה ות�פ�ל�ה
 ו�ת�ח.נונ�ים ב�כ�ל יום, כ�י חוץ מ�ז�ה ה�כל ה�ב�ל, ז�כ�רו  מ�אד ה.ב�ל ה�עול�ם, ה.ב�ל ה.ב�ל�ים א�ין בו מ�מ�ש,
 ו�א�ם כ�י ה�כל יוד�ע�ים זאת, אף ע�ל פ�י כ�ן צ�ר�יכ�ין ל�ח.זר זאת  ב�כ�ל יום ו�יום ו�ל�ח.טף ב�כ�ל יום כ�ל מ�ה



נוכ�ל, אול�י אול�י נוכ�ל ל�ה�צ�יל ע�צ�מ�ינו מ�ש�ט�ף מ�י�ם ר�ב�ים מ�מ�צולות י�ם  ש�ל ה�ב�ל�י ה�עול�ם, ו�ע�ל  ש�
 כ�ל פ�נ�ים ה�ר�צון ד�ק�ד'ש�ה ב�ע�צ�מו ג�ם כ�ן טוב ו�י�ק�ר מ�אד, ו�ה�י�ג�יע�ה ל�ה�צ�יל א�ת ע�צ�מו  א.פ�לו א�ם א�ינו
 זוכ�ה כ�ר�אוי ג�ם כ�ן הוא טוב ו�י�ק�ר מ�אד, ו�שום י�ג�יע�ה ות�שוק�ה ו�ר�צון טוב א�ינו נ�א9ב�ד ל�עול�ם  ול�נ�צ�ח
 נ�צ�ח�ים, ו�סוף כ�ל סוף י�ת�ק�ב�צו כ�ל ה�י�ג�יעות ו�ה�ת�שוקות טובות, ו�יוצ�יאו א�ת ה�אד�ם מ�ב�א�ר ש�ח�ת

מ�ט�יט  ה�י�ו�ן ל�אור ל�ח.זות ב�נע�ם ה' ו�כו'. 
  

 ד�ב�ר�י אוה�ב�כ�ם  ב�א9מ�ת ל�נ�צ�ח. נ�ת�ן ה�נ�"ל. 
  

 מכתב קכו  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום ה' מ�צר�ע תקצ"ד: 

  
י�ח�י�ה, מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י ב�זאת ה�ש�ע�ה, ב�ע�ת ה�ט�ר�ד�א ק�צ�ת, ו�א�ינ�י יוד�ע� מ�ה ל�ה�ש�יב,   ב�נ�י ח.ב�יב�י  ש�
 כ�י כ�ל  מ�כ�ת�ב�יך� ז�ה כ�מ�ה י�מ�ים ו�ש�נ�ים כ'ל�ם מ�ל�א�ים צ�ע�קות ג�דולות, ומ�ה א�ע9ש�ה ל�ך� כ�י כ�ך� ב�ר�א
י�ה�י�ה ב�נ�ס�יון וב�מ�ל�ח�מ�ה ב�כ�ל ע�ת וב�כ�ל יום, כ�מו ש�אמ�רו ר�בות�ינו  ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� א�ת  ה�אד�ם ש�
 ז�כ�רונ�ם ל�ב�ר�כ�ה (ס'כ�ה נב) י�צ�רו  ש�ל אד�ם מ�ת�ח�ד�ש ע�ל�יו ב�כ�ל יום, ו�א�ל�מ�ל�א ה�ק�דוש ב�רוך� הוא
 עוז�רו ו�כו', וכ�ב�ר ה�ח9ז�ק�ת�יך� ה�ר�ב�ה ע�ל פ�י  ה�ד�ב�ר�ים ש�ק�ב�ל�ת�י מ�מ�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה, ה.פך� ב�ה�ם
 ו�ה.פך� ב�ה�ם ו�כו', וכ�ב�ר הוד�ע�ת�יך� ש�ע�ם כ�ל אד�ם נ�ע.ש�ה  ה�ר�ב�ה ב�עול�ם ה�ז�ה ב�כ�ל יום כ�מו ש�אמ�ר
 הוא ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ש�מ�ש�יח� י�ג�יד ל�כ�ל אד�ם מ�ה ש�נ�ע.ש�ה ע�מו ב�כ�ל  יום, ומ�ז�ה ל�ב�ד י�כול�ין ל�ה�ב�ין
יות ש�ל�מות ה�ר�ב�ה ב�כ�ל יום ו�יום, ו�טוב ל�הודות ל�ה'  ע�ל א.ש�ר את�ה  ש�ע�ם כ�ל אד�ם נ�ע.ש�ים מ�ע.ש�
 צוע�ק ע�ל כ�ל פ�נ�ים ב�כ�ל פ�ע�ם כ�ל כ�ך�, כ�י שום צ�ע�ק�ה א�ינ�ה נ�א9ב�ד�ת, מ�י י�ת�ן ש�ת�ז�כ�ה ל�ק�י�ם  ד�ב�ר�יו
יטות ל�פ�ר�ש ש�יח�ת�ך� ב�כ�ל יום ו�יום, וכ�מו ש�את�ה צוע�ק ב�מ�כ�ת�ב�יך� א�ל�י, כ�ן  ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ב�פ�ש�
 תוצ�יא  ד�בור�יך� ב�פע�ל ב�ינ�ך� ל�ב�ין קונ�ך� ב�כ�ל יום ו�יום ב�ו�ד�אי יוע�יל ל�ך� ה�ר�ב�ה ה�ר�ב�ה ב�ע�ל�מ�א ד�ין

וב�ע�ל�מ�א ד�את�י  ל�נ�צ�ח, ו�חוץ מ�ז�ה א�ינ�י יוד�ע� שום ע�צ�ה ל�ת�ן ל�ך�. 
  

י�ש ל�נו ת�ה�ל�ה ל�א�ל ח�י ע�ל מ�י ל�ס�מך� כ�י�דוע� ל�ך� ב�נ�י ח.ב�יב�י. וב�כח� ה�ז�ה   ר�ק זאת  ת�ד�ע ו�ת�ז�כר ש�
 תוכ�ל ל�פ�ר�ש  ש�יח�ת�ך� ו�ל�ש�פך� כ�מ�י�ם ל�ב�ך� נוכ�ח פ�נ�י ה' ב�כ�ל פ�ע�ם, אף ג�ם תוכ�ל ל�נ�ח�ם ע�צ�מ�ך�
 ול�ש�מ�ח� א�ת ל�ב�ך� ב�גד�ל כחו  ה�ק�דוש ה�ג�דול ו�ה�נור�א מ�אד מ�אד, ו�לול�א זאת נ�ח�מ�ת�י ב�ע�נ�י�י ע�ל פ�י
 ה�ד�ר�כ�ים ה�א�ל�ה. כ�ב�ר אב�ד�ת�י ב�ע�נ�י�י ח�ס  ו�ש�לום, כ�י לא י�א'מ�ן כ�י י�ס'פ�ר א�ת א.ש�ר ע�ב�ר ע�ל�י, אך�
 כ�ל ח�יות�י ו�ת�ק�ו�ת�י הוא ע�ל פ�י ה�ד�ר�כ�ים ה�נ�"ל ב�כ�ל יום  ש�א.נ�י מוד�ה ע�ל ה�ע�ב�ר ש�א�יך� ש�הוא א�יך�
 ש�הוא ע�ל כ�ל פ�נ�ים ז�כ�ינו ל�ה�יות ב�ח�ל�קו ו�גור�לו ו�כו' ו�כו', ו�ע�ל י�ד�י ז�ה  י�ש ל�י כח� מ�ע�ט ל�צ�עק
ו�ל�פ�ע�מ�ים נ�פ�ת�ח ה�ל�ב ל�פ�ר�ש  ש�יח�ת�י  ול�ה�ת�ח�נ�ן ול�פ�ר�ש ש�יח�ת�י ל�פ�נ�יו י�ת�ב�ר�ך� ק�צ�ת מ�ה�ר�ב�ה, 
 ה�יט�ב, ו�א�ם אמ�ר�ת�י מ�ט�ה ר�ג�ל�י ח�ס�ד�ך� ה' י�ס�ע�ד�נ�י ע�ד ש�א.נ�י זוכ�ה ע�ל כ�ל פ�נ�ים ל�ה�ר�ג�יש ח.ס�ד�יו
י�ת�ב�ר�ך� ב�ש�ב�ת ה�ע�ב�ר ע.ז�ר�נ�י ה�ש�ם  כ�א.ש�ר  מ�ר�ק�ד מ�ח.מ�ת ש�מ�ח�ה,  ע�ד ש�א.נ�י  ל�נ�צ�ח   ה�ג�דול�ים 
 ש�ר�ק�ד�ת�י  ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� מ�ה ש�ה�י�ה ר�חוק ב�ע�ינ�י ב�כ�נ�יס�ת ה�ש�ב�ת ב�ת�כ�ל�ית ה�ר�חוק, ב�רוך�
 ה�ש�ם א.ש�ר ע.ז�ר�נ�י ע�ד  כה, ו�ד�ע ו�ה�א.מ�ן ש�מ�ק�ט�ן ש�ב�ק�ט�נ�ים ע�ד ג�דול ש�ב�ג�דול�ים כ'ל�ם צ�ר�יכ�ין
 ל�ס�בל מ�ר�ירות ג�דול ב�כ�ל יום ב�ז�ה  ה�עול�ם כ�ל א�ח�ד ל�פ�י ע�ר�כו, אך� א�ל�מ�ל�א מ�ל�ח�א ל�א ה.ו�י
 ע�ל�מ�א י�כול ל�מ�ס�ב�ל מ�ר�ירות�א. ומ�ה ג�ד�לו ח�ס�ד�י ה'  ש�א�ין אנו מ�ת�נ�ג�ד�ים ע�ל ה�צ�ד�יק ה�א9מ�ת ש�הוא
 ב�ח�ינ�ת ב�ר�ית מ�ל�ח עול�ם, ש�הוא מ�מ�ת�יק ה�מ�ר�ירות ש�ל כ�ל  ה�עול�ם, ו�ה�ם מ�ש�ל�מ�ים לו ר�ע�ה ת�ח�ת
 טוב�ה ו�חול�ק�ים ע�ל�יו, י�ס�ל�ח ל�ה�ם ה', וב�רוך� ה�ש�ם ש�אנו נ�צ�ל�נו מ�ז�ה,  ג�יו�ואל�ד ד�יא ו�ויסט ג�אר נ�יט
 ו�ואס ס�ע טוט ז�יך� אויף ד�ער ו�ועל�ט ו�כו' ו�ה.ר�י אנו רוא�ים ש�כ�ל מ�י ש�רוד�ף ב�יות�ר  אח�ר ה�עול�ם ה�ז�ה
 ח�י�יו מ�ר�ים ב�יות�ר. ו�א�ם ג�ם את�ם א�ינ�כ�ם נ�ק�י�ים ל�ג�מ�ר�י מ�ת�א.וות עול�ם ה�ז�ה ו�ה.ב�ל�יו, ע�ל כ�ל  פ�נ�ים
 את�ם יוד�ע�ים ה�יט�ב ה�יט�ב ש�ה�כל ה�ב�ל ו�ר�יק, ו�את�ם יוד�ע�ים מ�ה�צ�ד�יק ה�א9מ�ת ה�מ�מ�ת�יק ה�מ�ר�ירות,
ים, ו�ה�ר�ב�ה ה�ר�ב�ה נ�צ�ל�ת�ם מ�כ�מ�ה  ו�כ�ל  ת�ק�ו�ת�כ�ם א�ל�יו, ו�כ�ל מ�ג�מ�ת פ�נ�יכ�ם ל�יל�ך� ב�ד�ר�כ�יו ה�ק�דוש�

ו�כ�מ�ה מ�ינ�י  מ�ר�ירות ב�ל�י ש�עור ב�עול�ם ה�ז�ה וב�עול�ם ה�ב�א, י�ת�ר מ�ז�ה א�ין פ�נ�אי ל�ה�א.ר�יך�. 
  

  ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�דור�ש ש�לומ�ך� ב�אה.ב�ה ומ�צ�פ�ה ל�ש�מ�ח�ת ה�ח�ג ה�ק�דוש ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה נ�ג�יל�ה
ו�נ�ש�מ�ח�ה  ב�ישוע�תו. נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 

  
  ש�מ�ח�ת�נ�י ב�ב�שור�ת�ך�  ה�טוב�ה מ�ע�נ�י�ן כ�ת�יב�ת ס�פ�ר�ים ב�ב�ית ר"ד נ�רו י�א�יר, ב�ו�ד�אי הוא י�שוע�ת ה'
י�פוצו מ�ע�י�נות�יו חוצ�ה ב�כ�ל ת�פוצות י�ש�ר�א�ל  ו�נ�פ�ל�אות�יו  אך� ע.ד�י�ן צ�ר�יכ�ין י�שוע�ה ו�ר�ח.מ�ים ר�ב�ים ש�



ל�ה�ח.יות�ם ל�נ�צ�ח: 
  

 מכתב קכז  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום ב' י"ב נ�יס�ן תקצ"ד לפ"ק. 

  
  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י, י�ק�ב�ל ש�ת�י א�ג�רות, א�ח�ד ל�ר�ב�י ש�מ�שון ו�א�ח�ד ל�ה�ר�ב ה�יר�ש נ�עמ�ירוב�ר, ו�לא
יוכ�ל ל�ק�רות�ם, ו�את�ה ת�ח�תם אות�ם כ�ר�אוי ש�לא י�ש�ל�טו ב�ה�ם י�ד�י ז�ר�ים, ות�ז�ר�ז  ח.ת�מ�ת�ים כ�ד�י  ש�
 ל�ש�ל�ח�ם מ�י�ד ל�אד�עס ב�אפ�ן  ש�י�ג�יעו ל�י�ד�ם מ�מ�ש, וז�מ�ן ה�מ�נ�ח�ה ה�ג�יע� ו�א�ין פ�נ�אי ל�ה�א.ר�יך�, ו�י�ע9ר�ב
 ל�ך� ש�מ�ח�ת ה�ח�ג ו�ת�ז�כ�ה ל�ק�ב�ל ה�פ�ס�ח  ה�ק�דוש ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה ב�ש�מ�ח�ה ו�טוב ל�ב, ו�ה�ע�ק�ר
 ש�א�יך� ש�את�ה אוח�ז ע�ת�ה אף ע�ל פ�י כ�ן י�ה�יו ב�ע�ינ�יך�  כ�ח.ד�ש�ים כ�ל ס�ד�ר ה�ע.בוד�ה ש�ל פ�ס�ח
ין נ�פ�ל�אות ח.ד�שות ל�טוב�ה ע�ם  כ�ל א�ח�ד מ�י�ש�ר�א�ל ב�ח�ג  וס�פ�יר�ה ו�כו' כ�י אף ע�ל פ�י כ�ן י�ה�יו נ�ע.ש�
 ה�ק�דוש ה�ז�ה ו�ג�ם את�ה ב�כ�ל�ל ב�ו�ד�אי, ב�פ�ר�ט ש�אנו זוכ�ין ל�יד�ע מ�ב�ע�ל ה�נ�פ�ל�אות  א.ש�ר כ�ל ד�ב�ר�יו
 וד�ר�כ�יו ה�ת�מ�ימ�ים ו�ה�ע.מ'ק�ים ש�ה�ש�א�יר ל�נו י�רוש�ה טוב�ה כ'ל�ם נ�פ�ל�א�ים פ�ל�א�י פ�ל�אות ע�ד א�ין  ח�ק�ר,
 ו�ד�י כ�ע�ת ב�ז�ה ל�ש�מ�ח� נ�פ�ש�ך� א�יך� ש�הוא, ו�ג�ם אנכ�י א�ין ל�י שום ש�מ�ח�ה ו�ח�יות כ�י א�ם ע�ל פ�י
 ה�ד�ב�ר�ים  ה�נ�"ל ו�י�ת�ר מ�ז�ה ת�ב�ין מ�ע�צ�מ�ך� כ�י כ�ב�ר ד�ב�ר�נו ת�ה�ל�ה ל�א�ל ה�ר�ב�ה ב�ז�ה, אך� ה�ע�ק�ר
נוי ה�ז�מ�נ�ים ה�ק�דוש�ים כ�א�ל�ה א.ש�ר מ�צ�ו�ה ע�ל�ינו ל�ה�ר�בות יום  ב�פ�ר�ט ב�ש�  ל�ז�כ�ר�ם מ�ח�ד�ש ב�כ�ל 
י יוד�ע�ת מ�אד ש�א�ין ב�כ�ל ה�עול�ם מ�י  ל�ס�פ�ר ב�יצ�יאת מ�צ�ר�י�ם ב�כ�ל דור וב�כ�ל  ש�נ�ה ו�ש�נ�ה, ו�נ�פ�ש�
י�ד�ע ו�י�ר�ג�יש נ�פ�ל�אות כ�א�ל�ה כ�א.ש�ר ז�כ�ינו א.נ�ח�נו  ב�ע�נ�י�נו, א.ש�ר י�ל�א�ה ה�פ�ה ל�ד�ב�ר ו�ה�ר�ע�יון ל�ה�כ�יל  ש�
 עצ�ם ה�נ�פ�ל�אות א.ש�ר ע�ש�ה ע�מ�נו א.דון ה�נ�פ�ל�אות ל�ז�כות  ל�ק�ב�ל אורות ע.צומות ו�נור�אות כ�א�ל�ה
 מ�אור ה�אורות ו�כו' ו�כו', ע�ד ה�נ�ה ע.ז�רונו ר�ח.מ�יו ו�כו', ע�ל�ינו ל�ב�לות י�מ�ינו  ע�ל ז�ה ל�הודות ל�ה�ל�ל
 ל�ש�ב�ח� ו�כו' ב�כ�ל יום ו�יום ל�מ�י ש�ע�ש�ה ל�א.בות�ינו ו�ל�נו א�ת כ�ל ה�נ�ס�ים ה�א�ל�ה ב�דור ה�ז�ה,  ב�פ�ר�ט
 ב�ע�ת כ�זאת ב�פ�ס�ח ש�מ�צ�ו�ה ל�ה�ר�בות ב�ס�פור נ�פ�ל�אות א.ש�ר ע�ש�ה ע�מ�נו ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ו�א.ש�ר הוא
 עוש�ה ע�מ�נו ב�כ�ל דור ו�דור, ו�ג�ם מ�ה ש�א.נ�י כות�ב ל�ך� ע�ת�ה הוא ג�ם כ�ן נ�פ�ל�אות ת�מ�ים ד�ע�ים, כ�י לא
י�ז�ד�מ�ן ל�י ב�ש�ע�ה ה�זאת עוב�ר ו�ש�ב ל�כ�תב ל�ך� כ�ד�ב�ר�ים ה�א�ל�ה, ב�ר�יך� ר�ח.מ�נ�א  ע�ל�ה ע�ל  ד�ע�ת�י ש�

ד�ס�י�ע�ן ע�ד כ�אן. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�מ�צ�פ�ה ל�ש�מח� ב�ישוע�תו י�ת�ב�ר�ך� ב�כ�ל ע�ת, נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב קח  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום ב' תקצ"ד לפ"ק. 

  
  א.הוב�י ב�נ�י  מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י ה�יום ו�נ�ה9נ�ית�י מ�אד, ג�ם ב�ה�י�יס�ין ק�ב�ל�ת�י מ�כ�ת�ב�ך� ומ�ח.מ�ת ז�ה נ�מ�נ�ע�ת�י
 ל�נ�סEע� ד�ר�ך�  ה�כ�פ�ר, ו�ע�ת�ה א�ינ�י יוד�ע� א�יך� י�פל ד�ב�ר ו�ה' ה�טוב י�ע.ש�ה ו�י�ג�מר ה�כל ל�טוב�ה כ�ר�צונו
 ו�כ�ר�צון צ�ד�יק�י א9מ�ת ז�כות�ם  י�ג�ן ע�ל�ינו. וכ�פ�י מ�כ�ת�ב�ך� ת�ה�י�ה פה ב�ק�רוב ע�ל כ�ן א�ין ל�ה�א.ר�יך� כ�ל�ל כ�י
נ�י י�מ�ים  ז�מ�ן ה�מ�נ�ח�ה ה�ג�יע�, ב�רוך� ה�ש�ם א.ש�ר  ה�ז�מ�ין ל�י מוס�ר כ�ת�ב ז�ה מ�ה ש�א.נ�י מ�צ�פ�ה ל�ז�ה ש�
 ל�כ�תב ל�ך� א�ג�ר�ת, ג�ם ה�א�ג�ר�ת מ�פ�ט�ער�בור�ג  ק�ב�ל�ת�י ו�ה�י�ה ל�י ל�נ�ח�ת, ו�ע�ל ה�כל נ�ד�ב�ר פ�נ�ים א�ל
 פ�נ�ים א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם, וב�כ'ל�ם רוא�ים מ�ה ש�נ�ע.ש�ה ב�עול�ם  ב�כ�ל יום ו�א�יך� א�י א�פ�ש�ר ל�ח�יות א�יז�ה
 ח�יות ב�עול�ם כ�י א�ם ע�ל פ�י ד�ב�ר�י ק�ד�שו ש�ל א.דונ�נו מור�נו ו�ר�ב�נו ז�כ�ר  צ�ד�יק ו�ק�דוש ל�ב�ר�כ�ה, א.ש�ר
 ר�ק מ�מ�נו נ�מ�ש�ך� ב�ח�ינ�ת ק�ד'ש�ת ה�מ�ל�ח�א, ה�מ�מ�ת�יק מ�ר�ירות�א ד�ע�ל�מ�א א.ש�ר  ב�לא ז�ה לא ה�י�ה
 א�פ�ש�ר ל�ח�יות ול�ה�ת�ק�י�ם כ�ל�ל, אש�ר�ינו ש�אנו זוכ�ים ע�ל כ�ל פ�נ�ים ל�יד�ע מ�ח�יות�נו מ�י מ�ח�י�ה  אות�נו

ו�א�ת כ�ל ה�עול�מות כ'ל�ם, מ�ה ש�רב ה�עול�ם א�ינ�ם זוכ�ים ל�ז�ה. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�מ�צ�פ�ה ל�ר�אות�ך� מ�ה�ר�ה ב�ח�י�ים ו�ש�לום ו�ש�מ�ח�ה. נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב קכט  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום א' נ�שא תקצ"ד לפ"ק. 

  
  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י ה�ר�ב�נ�י ה�מ'פ�ל�ג מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק נ�רו י�א�יר: ה�ן ה�יום ב�א ל�ב�ית�י מוס�ר כ�ת�ב ז�ה
 ה�ר�ב�נ�י  ה�נ�ג�יד מור�נו ה�ר�ב ח�י�ים נ�רו י�א�יר מ�ל�בוב ו�הוא ש�א�ר ב�ש�ר�ך� כ�י אב�יו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה הוא
 אח�יה� ש�ל ח.מות�י  ז�כ�רונ�ה ל�ב�ר�כ�ה ה�יא א�מ�ך� ז�ק�נ�ת�ך�, ו�אכ�ל א�צ�ל�י ה�יום ו�הוא א�יש נ�כ�ב�ד, וב�א



 א�ל�ינו ב�ש�ב�יל ל�ה�ת�ר�אות פ�נ�ים  ע�מ�י ו�ע�מ�כ�ם כ�י אך� ע�צ�מו וב�ש�רו את�ם, ומ�ד�י עוב�רו ל�ק�אמ�ינ�ק�ע
 י�ע.מד א�צ�ל ב�ית�ך� ות�ק�ב�לו כ�ר�אוי ב�ס�ב�ר פ�נ�ים  י�פות ו�א�ת מ�כ�ב�ד�י ת�כ�ב�ד, ג�ם ת�ר�א�ה ל�ד�ב�ר ע�מו
 ה�יט�ב א�יך� ל�ש�לח� א�ג�ר�ת א�ל�יו ל�ל�עמ�ב�ער�ג ד�ר�ך� ר�אד�יו�ויל,  ו�ע�ל ש�ם מ�י י�ה�י�ה נ�ש�ל�ח ל�ר�אד�ו�ויל
 ומ�ש�ם א�ל�יו, ו�כ�ן ב�ח.ז�ר�ה י�ה�י�ה נ�ש�ל�ח מ�מ�נו א�ל�יך�, ו�ת�ר�שום א�צ�לו אד�ר�עס  ש�ל�ך� ל�מ�ע�ן נוכ�ל ב�ק�ל
יג מ�כ�ת�ב�ים ז�ה מ�ז�ה כ�י נ�חוץ הוא א�ל�ינו מ�אד, כ�י י�כול ל�צ�מח� מ�ז�ה י�שוע�ה ג�דול�ה  ב�ע�נ�י�ן  ל�ה�ש�
 ה�ד�פ�ס�ת ס�פ�ר�ינו, כ�י כ�פ�י ד�ב�ר�יו נוכ�ל ל�ה�ד�פ�יס ש�ם ב�ישוע�תו ה�ג�דול�ה י�ת�ב�ר�ך�, ו�ג�ם ק�נ�ה א�צ�ל�י ס�פ�ר
 ל�קוט�י ת�פ�לות ת�ה�ל�ה ל�א�ל ומ�א�ל�יך� ת�ב�ין נ�פ�ל�אות ה' ב�כ�ל יום וב�כ�ל ע�ת, ה' י�ל�ח�ם ל�נו ו�א.נ�ח�נו
 נ�ח.ר�יש ו�נ�ר�א�ה  ב�ישוע�תו ה�ג�דול�ה א.ש�ר י�ע.ש�ה ע�מ�נו ב�ח�ס�דו ע�ד י�ת�ג�ל�ה ה�א9מ�ת ל�ע�ין כ�ל, י�ת�ר מ�ז�ה

א�ין פ�נ�אי ל�ה�א.ר�יך�. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�מ�צ�פ�ה ל�ר�אות�ך� ב�ק�רוב. נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב קל  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום א' נ�שא תקצ"ד לפ"ק. 

  
א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י, ה�יום ש�ל�ח�ת�י ל�ך� א�ג�ר�ת ע�ל י�ד�י נ�ג�יד א�ח�ד מ�ל�ע�מ�ב�ר�ג ש�הוא ש�א�ר ב�ש�ר�י   
 וב�ו�ד�אי ה�ג�יע�  ל�י�ד�ך�, ו�כ�ע�ת ק�ב�ל�ת�י מ�כ�ת�ב�ך� ע�ם ה�מ�כ�ת�ב�ים ה�כ�רוכ�ים ש�ם, ו�א�ינ�י יוד�ע� מ�ה ל�כ�תב
 ל�ך� ע�ת�ה ג�ם א�ין ה�פ�נ�אי  מ�ס�כ�ים כ�י ע�ד ח.צות ה�יום ה�י�ית�י ט�רוד ל�ק�ב�ל פ�נ�י ה�אור�ח� ה�נ�"ל. ו�ה�נ�ה
 א.הוב�י ב�נ�י ב�ע�נ�י�ן ה�אור�ח� ה�נ�"ל ר�אוי  ל�ך� ל�ה�ח.יות ע�צ�מ�ך� ה�ר�ב�ה כ�י אף ע�ל פ�י ש�ע.ד�י�ן א�ין אנו
 יוד�ע�ים מ�ה י�צ�מ�ח מ�ז�ה, ע�ל כ�ל פ�נ�ים ל�ע�ת ע�ת�ה הוא  פ�ל�א ג�דול א�צ�ל�י מ�א�ת ה' ה�י�ת�ה זאת ה�יא
יוצ�א מ�ר�שות�י ל�ר�שות אד�ם אח�ר  הוא ע�נ�י�ן י�ק�ר מ�אד, כ�י י�ד�ע�ת�י  נ�פ�ל�אות ב�ע�ינ�ינו, כ�י כ�ל ס�פ�ר ש�
יוצ�א  ל�מ�ר�ח�ק�ים, ו�ה�נ�ה ל�ע�ת  ש�הוא ד�ב�ר ג�דול מ�אד א.ש�ר א�ין ל�ב�א�ר, מ�כ�ל ש�כ�ן ו�כ�ל ש�כ�ן כ�ש�
נוכ�ל ל�ש�לח�  מ�כ�ת�ב�ים ית�י ע�מו מ�ע.מ�ד ש�  ע�ת�ה ק�ב�ל א�צ�ל�י ת�פ�לות ו�נ�ת�ן ל�י א�ח�ד ק�ער�ב�יל, ו�ג�ם ע�ש�
יג ת�שוב�ה מ�מ�נו, וכ�פ�י ד�ב�ר�יו ב�ק�ל נוכ�ל ל�ה�ד�פ�יס ש�ם ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� א�ם י�ה�יו  א�ל�יו ול�ה�ש�
 ל�נו  מ�עות, ו�ל�ה' ה�ת�שוע�ה, כ�י כ�ל מ�ה ש�ז�כ�ינו ע�ד ה�נ�ה ל�ג�מר ע.ס�ק�יו ה�כל ה�י�ה ב�ד�ר�ך� נ�פ�ל�א מ�אד,
 ע�ל כ�ן א.נ�י  מ�א.מ�ין ש�ג�ם ע�נ�י�ן ז�ה ש�ה�ז�מ�ין ל�נו ה�יום ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ב�ח�ס�דו הוא צ�מ�יח�ת ק�ר�ן י�שוע�ה,
 וב�ו�ד�אי לא ע�ל ח�נ�ם  ח�ס ו�ש�לום אנו מ�ב�ר�כ�ין ש�לש פ�ע�מ�ים ב�כ�ל יום מ�צ�מ�יח� ק�ר�ן י�שוע�ה, וק�צ�ת
 ר�א�ינו ב�ע�ינ�ינו כ�מ�ה פ�ע�מ�ים ו�א�י  א�פ�ש�ר ל�ב�א�ר כ�ל א.ש�ר ב�ל�ב�ב�י ב�ע�נ�י�ן ז�ה, אך� ח.ז�ק ו�א9מ�ץ ו�ש�מ�ח
 נ�פ�ש�ך� א.ש�ר ז�כ�ית� ל�ה�יות נ�מ�נ�ה ב�ין ה�ק�בוץ  ה�ק�דוש ה�ז�ה ה�נ�ק�ר�א�ים ע�ל ש�מו ה�ק�דוש ו�ה�נור�א ז�כ�רונו
 ל�ב�ר�כ�ה, ו�ק�ו�ית�י ל�ה' ש�ג�ם ב�ז�ה ה�עול�ם נ�ר�א�ה עוד  נ�פ�ל�אות ג�דולות ו�ישועות נור�אות ב�ע.ס�ק�יו
ים, מ�כ�ל ש�כ�ן ו�כ�ל ש�כ�ן ל�אר�ך� י�מ�ים ו�ש�נ�ים טוב�ים ב�עול�ם  ה�נ�צ�ח�י ש�ם י�ר�א�ה כ�ל א�ח�ד  ה�ק�דוש�
 נ�פ�ל�אות ה�י�שועות ו�ח.ס�ד�ים נ�צ�ח�י�ים ב�ד�ר�כ�ים נ�פ�ל�א�ים ו�נ�ש�ג�ב�ים א.ש�ר ס�ב�ב ה�ש�ם  י�ת�ב�ר�ך� ע�מ�נו
י ה'  מ�אד  ב�כ�ל�ל�יות וב�פ�ר�ט�יות ע�ם כ�ל א�ח�ד ו�א�ח�ד ב�כ�ל יום וב�כ�ל ע�ת וב�כ�ל ש�ע�ה, מ�ה ג�ד�לו מ�ע.ש�
יר ח�ד�ש ו�כו' ו�נאמ�ר ב�ש�מ�ח�ה מ�ה אש�יב ל�ה' ו�כו', ל�ע�ת ע�ת�ה ר�אוי  ע�מ�קו מ�ח�ש�בות�יו ו�אז נוד�ה לו ש�
ינו ב�כ�ל מ�קום ב�ה�ת�ק�ו�ה ה�זאת, כ�י ת�ה�ל�ה ל�א�ל י�ש ל�נו ע�ל מ�י ל�ה�ש�ע�ן י�ש ו�י�ש  ל�נו  ל�ח�ז�ק נ�פ�ש�

ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם  י�ת�ב�ר�ך�. 
  

ין וב�א�ין, ב�ע�ל ה�ר�ח.מ�ים י�חוס ע�ל�ינו ש�נ�ז�כ�ה ל�ג�מר י�מ�י ים מ�מ�ש�מ�ש�   ו�ה�נ�ה י�מ�י  ה�ש�בועות ה�ק�דוש�
 ה�ס�פ�יר�ה  ב�ק�ד'ש�ה וב�ט�ה>ר�ה ש�נ�ז�כ�ה ע�ל כ�ל פ�נ�ים מ�ע�ת�ה ל�ה�כ�ין ע�צ�מ�נו כ�ר�אוי ל�ק�ב�ל�ת ה�תור�ה
 ה�ק�דוש�ה ב�ח�ג ה�ק�דוש  ה�ז�ה ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה, ו�א�ם אמ�נ�ם ע.ד�י�ן צ�ר�יכ�ין ל�ש�ב�ר ה�ל�ב ע�ל ז�ה
 ה�ר�ב�ה ול�ב�ק�ש ול�ה�ת�ח�נ�ן ל�פ�נ�יו י�ת�ב�ר�ך�  ע�ל ז�ה ה�ר�ב�ה, ו�ל�ב�כות ל�פ�נ�יו ב�ד�מ�עות ש�ל�יש כ�ב�ן ה�בוכ�ה
 ל�פ�נ�י אב�יו ש�י�ק�ר�ב�נו ג�ם כ�ן ב�תוך� ב�נ�י י�ש�ר�א�ל  ה�כ�ש�ר�ים ה�זוכ�ים ל�ק�ב�ל�ת ה�תור�ה ב�ש�בועות, אף
 ע�ל פ�י כ�ן ב�יות�ר צ�ר�יכ�ין ל�ח�ז�ק א�ת ע�צ�מ�נו ב�ש�מ�ח�ה ב�כ�ל  יום, כ�י ע�ק�ר ה�כ�ל�י ל�ק�ב�ל�ת ה�תור�ה הוא
 ש�מ�ח�ה כ�מו ש�מ�באר ב�ה�תור�ה ו�יאמ�ר בע�ז א�ל רות ו�כו' (ל�קוט�י  מוה.ר�"ן סה) ע�ל מ�א.מ�ר ר�בות�ינו
 ז�כ�רונ�ם ל�ב�ר�כ�ה ע�ת�יד ה�ק�דוש ב�רוך� הוא ל�ע.שות מ�חול ל�צ�ד�יק�ים ל�ע�ת�יד  ל�בוא ו�כו', ב�תוך� כות�ב�י
 זאת נ�ז�כ�ר�ת�י נ�ע�ימות ה�ת�נוצ�צות ש�ב�ל�ב�י מ�זאת ה�תור�ה ה�ק�דוש�ה ו�א�ינ�י יוד�ע� עוד  מ�ה ל�כ�תב ל�ך�
 מ�רב ה�ת�שוק�ה ש�ב�ל�ב�י כ�ל�ה ש�א�ר�י ול�ב�ב�י ו�כו'. כ�י ש�ם מ�ד�ב�ר מ�ה�ת�נוצ�צות א9לקות וב�טול א�ל
ית יך� מ�ש�ם ה�תור�ה ע�ל י�ד�י גד�ל ה�ש�מ�ח�ה ש�נ�ע.ש�  ה�א�ין סוף ע�ד ש�ה�ר�ש�ימו מ�א�יר ל�ה�ד�ע�ת ול�ה�מ�ש�
 כ�ל�י ל�ק�ב�ל�ת  ה�תור�ה, ש�כ�ל ז�ה הוא סוד ש�בועות ז�מ�ן תור�ת�נו, מ�ה נאמ�ר ומ�ה נ�ד�ב�ר א�ל�מ�ל�א ל�א
 את�ינ�ן ל�ע�ל�מ�א א�ל�א  ל�מ�ש�מ�ע ד�א ד�י ו�ד�י ו�הות�ר, ו�כ�ן ב�כ�ל תור�ה ו�תור�ה, ב�רוך� ב�ע�ל ה�ר�ח.מ�ים



ה�עוש�ה ח.ס�ד�ים נ�פ�ל�א�ים ב�כ�ל דור  ו�דור. 
  

  ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�מוד�ה ע�ל ה�ע�ב�ר ומ�צ�פ�ה ל�ה�ב�א ל�ישועות ג�דולות נ�ג�יל�ה ו�נ�ש�מ�ח�ה ב�ישוע�תו. נ�ת�ן
מ�ב�ר�ס�ל�ב. 

  
 מכתב קלא  

 ב�רוך� ה�ש�ם יום א' א�ס�רו ח�ג ש�בועות תקצ"ד לפ"ק. 
  

  ב�נ�י ח.ב�יב�י  ש�מ�ח�ת ל�ב�ב�י, ק�ב�ל�ת�י מ�כ�ת�ב�ך� ב�זאת ה�ש�ע�ה קד�ם ה�ש�נ�ה ה�מ'כ�ר�ח�ת ל�י ע�ת�ה מ�אד,
י ש�לומ�נו עומ�ד�ים ע�ל�י ל�ק�ב�ל ר�שות ל�שוב ל�ב�ית�ם ל�ש�לום, ומ�א�ל�יך� ת�ב�ין ט�ר�ד�ת�י  ו�ג�ם כ�מ�ה  אנ�ש�
יב�ך� מ�ע�ט, ו�אודות ה�ק�אפ�ט�ין ה.ט�יבות� ב�נ�י ח.ב�יב�י  ע�ת�ה, ע�ם כ�ל ז�ה  אה.ב�ת�ך� ה�ח.ז�ק�ה א�ל�צ�נ�י ל�ה.ש�
 כ�י ה�י�ה ע�ם ל�ב�ב�ך�, י�ש�ל�ם ה'  פ�ע�ל�ך� א.ש�ר ת�שוק�ת�ך� ח�ז�ק ל�תומ�כ�נ�י יות�ר מ�כח.ך�, אך� ע�ם כ�ל ז�ה
 א�ינ�י י�כול ע�ת�ה ל�ק�ב�ל טוב�ת�ך�, ג�ם א�ין ב�י�ד�י  ה�ק�ער�ב�יל ע�ל ה�ס�ט�ר�אק�ע וש�אר ה�צ�ט�ר�כות ע�ל
י�ע.שו י�ע.שו ל�י א�יז�ה מ�ל�בוש, ו�צ�ו�ית�ים ש� י ט�עפ�ל�יק  ש�  ה�ק�אפ�ט�ין, ג�ם ב�זאת ה�ש�ע�ה ה�ב�ט�יחונ�י אנ�ש�
י'מ�ש�ך� עוד א�יז�ה ז�מ�ן ה�ה�כ�ר�ח�  ל�ה�מ�ת�ין כ�י א�ין ל�י כח� ל�ד�חEק  ל�י ק�אפ�ט�ין טוב, ו�אף ע�ל פ�י ש�
 ה�ש�ע�ה ו�ה' ה�טוב י�ע.ש�ה ו�י�ל�ב�יש�נ�י ב�ג�ד�י כ�בוד ב�ג�ד�י י�ש�ע מ�ע�יל צ�ד�ק�ה י�ע�ט�נ�י,  ומ�ה מ�אד ש�מ�ח�ת�
 א�ת ל�ב�ב�י ב�א�מ�רות�יך� א.ש�ר כ�ת�ב�ת�, ש�מ�ע�ת�י ש�מ�ע�ת�י. מ�י י�ת�ן ש�ת�ז�כ�ה ל�ק�י�ם ב�ש�ל�מות  ד�ב�ר�ינו
ים, ע�ד ש�ת�מ�ל�א ר�צון א.דונ�נו מור�נו ו�ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ל�ק�י�ם ד�ב�ר�יו  ה�נוב�ע�ים מ�ס�פ�ר�יו ה�ק�דוש�
 ב�א9מ�ת, ל�ב�לות י�מ�יך� ע�ל ה�תור�ה ו�ע�ל ה�ת�פ�ל�ה ו�ע�ל ה�ת�שוב�ה ו�ע�ל ה�כ�סופ�ין ו�ה�ג�ע�גוע�ים ור�צונות
ים ב�כ�ל יום, ול�הוצ�יאם מ�כח� א�ל ה�פע�ל, ל�ד�ב�ר ה�כ�סופ�ים ב�פ�ה ו�ל�צ�עק  טוב�ים  ו�ח.ז�ק�ים ו�ח.ד�ש�
 ו�ל�ע.רג כ�אי�ל ת�ע.רג ע�ל  א.פ�יק�י מ�י�ם, ע�ד י�ר�ח�ם ה' מ�ש�מ�י�ם ע�ד ש�ת�ז�כ�ה ב�כ�ל פ�ע�ם ל�בוא ל�ש�מ�ח�ה
 ג�דול�ה ע�ל י�ד�י ה�ל�ב נ�ש�ב�ר  ול�ה�ת�ח�ז�ק ב�ש�מ�ח�ה ב�כ�ל ע�ת, כ�י ח�ד�ו�ת ה' ה�יא מ�ע'ז�נו, י�ת�ר מ�ז�ה א�ין

פ�נ�אי ל�ה�א.ר�יך�. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך�.  נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב קלב  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום ב' נ�שא תקצ"ד לפ"ק, ב�ר�ס�ל�ב. 

  
י ה�ר�ב�נ�י ה�מ'פ�ל�ג ה�נ�ג�יד ה�מ�פ'ר�ס�ם ש'ל�ש�ל�ת   מ�ר�חוק א�ק�ר�א  ל�ש�לום א.הוב�י מ�ח'ת�נ�י י�ד�יד�י כ�נ�פ�ש�
 ה�יוח.ס�ין מור�נו  ה�ר�ב ח�י�ים ה�כה�ן י�ה�י ה' ע�מו ו�י�ע.ל�ה מ�ע�ל�ה מ�ע�ל�ה ב�תור�ה וג�ד'ל�ה ע�ד כ�י י�בוא
 ש�ילה אמ�ן כ�ן י�ה�י ר�צון. ה�א�ירו  מול ע�ב�ר פ�נ�י א�מ�רות�יו ה�נ�ע�ימ�ים, ו�ש�ש אנכ�י ע�ל א�מ�רות�יו כ�מוצ�א
 ש�ל�ל ר�ב. וב�ק�ש�ת�י מ�א�ת מ�ע.ל�תו ש�כ�א.ש�ר  י�בוא ל�ש�לום ל�ב�יתו נ�א.ו�ה קד�ש אל י�ת�ר�ש�ל ל�ק�י�ם
י�ר�א�ה ל�ד�ב�ר ע�ם ה�מ�ד�פ�יס�ים  ה�ב�ט�ח�תו ל�כ�תב ל�י מ�י�ד מ�ש�לומו ה�טוב, וב�פ�ר�ט אודות  ה�ה�ד�פ�ס�ה ש�
 ד�ש�ם, א�ם אוכ�ל ל�ה�ד�פ�יס ש�ם ה�ס�פ�ר�ים ש�ל�נו, ו�כ�מ�ה הוא רוצ�ה  ב�ע.ד�ם, וב�א�יז�ה אפ�ן י�ת�ר�צ�ה
 ל�ה�ד�פ�יס, ו�א�ם י�ה�יו מ�צוי�ים ש�ם ב�ס�ב�יבות�יה�ם קופ�צ�ים ע.ל�יה�ם, ה�כל י�ש�אל  כ�ח�כ�מ�תו, ו�יוד�יע�נ�י מ�י�ד
ין ל�ב�נ�י ר�ב�י י�צ�ח�ק ש�ט�ער�ין ה�אר�ץ כ�י�דוע� ל�מ�ע.ל�תו. י�ת�ר מ�ז�ה  א�ין ה�ז�מ�ן  ל�ק�ה�ל�ה ק�דוש�ה טול�ט�ש�
יב�ה טוב�ה, ו�ה�י�ה כ�ג�ן  מ�ס�כ�ים ל�ה�א.ר�יך�, וש�לומו י�ג�ד�ל נ�א ו�י�צ�ל�יחו ה' ב�כ�ל א.ש�ר י�פ�נ�ה, עוד י�נוב ב�ש�

ר�טב. 
  

 ד�ב�ר�י אוה.בו  ב�א9מ�ת ל�נ�צ�ח ומ�צ�פ�ה ל�ת�שוב�תו. נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב קלג  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום ד' נ�שא ב' תקצ"ד לפ"ק. 

  
  א.הוב�י ב�נ�י,  ב�ש�ע�ה זאת ק�ב�ל�ת�י מ�כ�ת�ב�ך�, א.ב�ל ה�א�ג�ר�ת ש�ש�ל�ח�ת� א�ת�מול לא ה�ג�יע� ל�י�ד�י, ו�א�ינ�י
 יוד�ע� ל�מ�י  ל�ש�אל ע�ל�יו, ו�לא טוב ע�ש�ית� מ�ה ש�לא ה�ז�כ�ר�ת� ב�מ�כ�ת�ב�ך� ע�ל י�ד�י מ�י ש�ל�ח�ת� א�ת�מול,
 ו�צ�ר ל�י ע�ל ז�ה, ב�פ�ר�ט  ה�א�ג�ר�ת מ�פ�ט�ער�בור�ג, ו�תוד�יע�נ�י מ�י�ד ע�ם מ�י ש�ל�ח�ת�, ומ�ה�ס�ת�ם י�ג�יע� ל�י�ד�י,
 ו�כ�ע�ת א�ין ל�י מ�ה ל�כ�תב, כ�י ז�ה  ס�מוך� ה�י�ית� פה, ו�ג�ם כ�ת�ב�ת�י ל�ך� א�ג�ר�ת פה ב�יום א' ה�ע�ב�ר,

יב�ך� עוד א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם.  ו�כ�א.ש�ר א.ק�ב�ל ה�א�ג�ר�ת ש�ש�ל�ח�ת� א�ת�מול א�ר�א�ה  ל�ה.ש�



  
ו�ע�ת�ה ח.ז�ק  ו�א9מ�ץ, ו�ת�ג�יל ו�ת�ש�יש ב�ישוע�תו ה�ק�דוש�ה, א.ש�ר ז�כ�ינו ל�ש�אב מ�י�ם ב�ש�שון מ�מ�ע�י�נ�י   
ים, כ�א.ש�ר אנו רוא�ים ב�חוש ש�ג�ם ע�ת�ה נוב�ע�ים  ה�י�שוע�ה, א.ש�ר  ע.ד�י�ן לא נ�פ�ס�קו מ�ימ�יו ה�ק�דוש�
ים כ�מ�ע�י�ן  ה�נוב�ע�, כ�א.ש�ר את�ם רוא�ים ב�ע�ינ�יכ�ם ב�כ�ל פ�ע�ם, ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ז�כ�ה  ד�ב�ר�יו ה�ק�דוש�

ים  ב�כ�ל ע�ת.  ל�כ'ל�נו ש�נ�ז�כ�ה ל�ק�י�ם ד�ב�ר�יו ה�ק�דוש�
  

 ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�מ�צ�פ�ה ל�ישוע�ה נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

ק�דוש�ה ל�ק�ה�ל�ה  מ�י�ד  ל�ש�ל�חו  ו�ת�ש�ת�ד�ל  מ�ל�ע�מ�ב�ר�ג,  ה�כה�ן  ח�י�ים  ל�ר�ב�י  א�ג�ר�ת  ת�ק�ב�ל   ג�ם    
 ק�אמ�ינ�ק�ע, ו�א�ם  י�ת�מ�ה.מ�ה ע�ד ש�ת�ב�ין ש�כ�ב�ר נ�ס�ע מ�ש�ם לא ת�ש�ל�חו כ�ל�ל, אך� ר�אוי ל�ך� ל�ז�ר�ז ב�ז�ה
 ה�ר�ב�ה ל�ש�לח� א�ל�יו ה�א�ג�ר�ת  מ�י�ד, כ�י מ�א�ל�יך� ת�ב�ין כ�מ�ה צ�ר�יכ�ין ל�ט�רח� ע�ל ע�ס�ק כ�ז�ה, אול�י ת�צ�מ�ח
 מ�ז�ה י�שוע�ה ג�דול�ה, כ�י כ�ך� ה�ש�ם  י�ת�ב�ר�ך� מ�נ�ה�יג ע�מ�נו ב�ח�ס�דו ו�נ�פ�ל�אות�יו ב�כ�ל ע�ת, כ�י כ�ל מ�ה
 ש�ז�כ�ינו ל�ג�מר ע.ס�ק�יו ה�ק�דוש�ים ב�פ�ר�ט ב�ע�נ�י�ן  ה�ה�ד�פ�ס�ה, ה�כל ה�י�ה ב�ד�ר�ך� נ�פ�ל�אות כ�א�ל�ה, ו�אנו
 מ�ח'י�ב�ים ל�ה�ש�ת�ד�ל ו�ל�ע.שות מ�ה ש�מ'ט�ל ע�ל�ינו, ו�ה' ה�טוב  י�ע.ש�ה, הוא ה�ת�ח�יל הוא י�ג�מר. ה' י�ג�מר

ב�ע.ד�י. 
  

 נ�ת�ן ה�נ�"ל. 
  

 מכתב קלד  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� מוצ�א�י ש�ב�ת קד�ש אור ל�יום א' ש�ל�ח תקצ"ד לפ"ק. 

  
  ש�לום ר�ב  ל�א.הוב�י ב�נ�י ח.ב�יב�י ה�ר�ב�נ�י מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק נ�רו י�א�יר. מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י אור ל�יום ה',
 ו�ת�ע.לז�נ�ה  כ�ל�יות�י ב�ישוע�ת�ך� א.ש�ר ת�ה�ל�ה ל�א�ל ק�נ�ית� ב�ח�ס�דו ב�י�ת נ�א�ה ל�מ�ז�ל טוב. א�ם אמ�נ�ם
ית� י�פ�ה ש�לא ע�ז�ב�ת� ב�י�ת כ�ז�ה, כ�פ�י א.ש�ר ש�מ�ע�ת�י  י�ד�ע�ת�י כ�י כ�ב�ד ע�ל�יך�  ה�ד�ב�ר ק�צ�ת, ע�ם כ�ל ז�ה ע�ש�
 ו�ה�ב�נ�ת�י מ�ר�חוק, כ�י לא ב�כ�ל  יומ�א מ�ת�ר�ח�ש ד�יר�ה נ�אה ור�ח�ב�ה כ�זאת ב�מ�ק�ח כ�ז�ה. ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�
 י�ע�זר ל�ך� ש�תוכ�ל ל�ס�ל�ק ב�ר�ו�ח, וב�ר�ח.מ�יו  י�ש�פ�יע� ל�ך� ב�כ�פ�ל�י�ם ש�פ�ע טוב�ה וב�ר�כ�ה ו�ה�ר�ח�ב�ה ג�דול�ה
 ל�תוך� ב�ית�ך�, ו�ת�ר�א�ה ל�ג�מר כ�ל ה�תור�ה כ'ל�ה קד�ם  ש�ת�כ�נס ל�ש�ם כ�י�דוע� ל�ך�, ו�ג�ם ת�ע.ש�ה מ�ה
 ש�כ�תוב ב�ס�פ�ר ה�אל�ף ב�ית ל�ה�כ�נ�יס ל�ש�ם ת�ח�ל�ה ח�ר�ב או ס�כ�ין  ו�כו', ו�ת�ז�כ�ה ל�ע.סEק ב�תור�ה
 ב�תוך� ב�ית�ך� ע�ם כ�ל יוצ�א�י ח.ל�צ�יך� ל�אר�ך� י�מ�ים ו�ש�נ�ים טובות אמ�ן כ�ן י�ה�י ר�צון.  ו�ה�נ�ה ב�ו�ד�אי
 מ�ה�ר�אוי ה�י�ה ל�י ל�ע.זר ע�ל ע�ס�ק כ�ז�ה, אך� י�דוע� ל�ך� כ�י א�ין ב�י�ד�י ל�ע.זר ל�ך� ב�מ�מון, א.פ�לו פ�רוט�ה
 אח�ת, ב�פ�ר�ט ש�א.נ�י צ�ר�יך� ע�ת�ה ל�ע.סEק ב�ג�מ�ר ב�נ�י�ן ב�ית�י ל�טוב�ה, ו�א�ין ב�י�ד�י ל�ע.זר ל�ך� כ�י א�ם
ל�ע�ז�ר ל�ך�  י�ה�י�ה  יות�ר מ�ז�ה  ו�ג�ם  ל�ב�ר�כ�ה ש�ע�ז�רו ב�ת�פ�ל�ה,  ז�כ�רונ�ם  ר�בות�ינו   ב�ת�פ�ל�ה, כ�מ�א.מ�ר  
 ו�ל�ישוע�ה מ�ה ש�א.נ�י מ�ח�ז�ק�ך� ש�את�ה  ת�ע.סEק ב�ת�פ�ל�ה ו�ש�יח�ה ל�פ�נ�י ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, ש�ז�ה ע�ק�ר ה�ע�ז�ר
 ו�ה�י�שוע�ה ה�ג�דול�ה מ�ה�כל, ו�ה�נ�ה מ�ח.מ�ת אפוק�י  ש�ב�ת�א ו�א�ין ד�ר�כ�י ל�כ�תב ב�ע�ת כ�זאת ס�מוך� אח�ר
 ה�ה�ב�ד�ל�ה ר�ק אה.ב�ה מ�ק�ל�ק�ל�ת ה�שור�ה ו�כ�ת�ב�ת�י ל�ך� ע�ת�ה  ד�ב�ר�י א�ל�ה ה�מ'ע�ט�ים ה�מ�ח.ז�יק�ים ה�ר�ב�ה

ו�י�ת�ר מ�ז�ה א�ין ב�כח�י ע�ת�ה ל�ה�א.ר�יך�. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�מ�ע�ת�יר ב�ע�ד�כ�ם. נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב קלה  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום א' ע�ר�ב ראש חEד�ש ת�מוז תקצ"ד לפ"ק. 

  
י ב�ר�אות�י א�מ�רות�יך� נ�פ�ש� ו�ד�ש�ן ת�ש�ב�ע  ת�ע.לז�נ�ה כ�ל�יות�י  ב�ד�ב�ר ש�פ�ת�יך� מ�יש�ר�ים, כ�מו ח�ל�ב    
 ה�י�ק�ר�ים מ�פ�ז א.ש�ר  ק�ב�ל�ת�י ע�ת�ה ב�ע�ת ס�ע'ד�ת ש�ח.ר�ית ש�מ�ע�ת�י א�מ�רות�יך� כ�י נ�ע.מו, ב�מ�ה נ�ק�ד�ם ה'
י�כ�נ�סו י�צ�או מ�פ�י ד�ב�ר�ים כ�א�ל�ה ו�ש�  א.ש�ר ע�ד כה ע.ז�ר�נ�י ב�ר�ח.מ�יו  ו�נ�פ�ל�אות�יו ה�ע.צומ�ים ש�א�ז�כ�ה ש�
י�ח�יו, ה�א9מ�ת כ�א.ש�ר  כ�ת�ב�ת� ש�ד�ב�ר�ים א�לו א�י א�פ�ש�ר ל�ס�פ�ר א.פ�לו ל�ע�צ�מו  ב�אז�נ�י פ�ר�י ב�ט�נ�י ש�
יות  (ש�יחות ה�ר�"ן א) ע�ל פ�סוק כ�י א.נ�י י�ד�ע�ת�י כ�י  ו�כ�מ�באר מ�ז�ה ב�ל�קוט�י מוה.ר�"ן ש�א�צ�ל ה�מ�ע.ש�
 ג�דול ה' ו�כו', ו�ג�ם ב�ז�ה ב�ע�צ�מו רוא�ין ג�ד'ל�ת ה' ו�נ�פ�ל�אות�יו ב�כ�ל  דור ו�דור ע�ם כ�ל נ�פ�ש מ�י�ש�ר�א�ל
 א.ש�ר ה�פ�ל�יא ח�ס�דו ע�מ�נו ש�נ�ז�כ�ה ל�ש�א ו�ל�ת�ן ב�ע�ל פ�ה וב�כ�ת�ב ב�ד�ב�ר�ים  כ�א�ל�ה ה�עומ�ד�ים ב�רום
 רומו ש�ל עול�ם ע�ד א�ין סוף ו�יור�ד�ים ע�ד א�ין ת�כ�ל�ית ל�ה�ח.יות ג�ם אות�י ו�אות�ך�,  ב�ה�ת�נוצ�צות נ�ע�ימ�ת



 י�ד�ידות ע.ר�יב�ת מ�ת�יק�ת ת�שוק�ת ה�ת�נוצ�צות א9לקותו י�ת�ב�ר�ך� ש�מו ל�נ�צ�ח, ע�ל�ינו ל�ש�ב�ח�  ל�א.דון ה�כל
 ו�כו' א.ש�ר ה�י�ה ב�ע�ז�ר�נו ב�דור ה�י�תום ה�ז�ה ב�ש�פ�ל מ�צ�ב�נו כ�ז�ה ב�ד�ח.קות כ�ז�ה, ל�יד�ע ול�ה�א.מ�ין  ול�ד�ב�ר
ים כ�א�ל�ה, מ�ה נאמ�ר מ�ה נ�ד�ב�ר מ�ה נ�ש�יב ל�ה' כ�ל ת�ג�מולוה�י ע�ל�ינו, ל�פ�יכ�ך� א.נ�ח�נו  ב�ד�ב�ר�ים ק�דוש�
וב�כ�ל ש�ע�ה, ל�ה�ז�כ�יר ע�צ�מ�נו ב�כ�ל פ�ע�ם יום  ו�ח�ד�ו�ה ב�כ�ל ע�ת ב�כ�ל   ח�י�ב�ים ל�ה�ת�ח�ז�ק ב�ש�מ�ח�ה 
 ב�ח.ס�ד�ים ה�א�ל�ה  ב�ישוע�ת נ�פ�ל�אות כ�א�ל�ה, א.ש�ר הוא י�ת�ב�ר�ך� עוש�ה ע�מ�נו ב�כ�ל יום, ול�ק�י�ם אג�יל�ה
 ו�א�ש�מ�ח�ה ב�ח�ס�ד�ך� ו�כו':  ו�ע�ת�ה א.ס�פ�ר ל�ך� ב�נ�י ח.ב�יב�י א�ת ה�י�שועות ה�פ�ר�ט�יות א.ש�ר ע.ז�ר�נ�י ה�ש�ם
 י�ת�ב�ר�ך� ב�י�מ�ים ה�א�ל�ה, אח.ר�י נ�ס�יע�ת�ך�  ב�יום ב' ל�ע�ת ע�ר�ב אח�ר מ�נ�ח�ה ה�ק�ימו א�ת ה�ב�נ�י�ן, ד�ה�י�נו
 ש�ה�ע9מ�ידו א�ת ה�ע�מוד�ים ו�ה�קורות, ש�ז�ה ה�י�ה ד�ב�ר  ג�דול ל�ה�ק�ים א�ת ה�ב�נ�י�ן ב�ז�ר�יזות כ�ל כ�ך�, ו�ה�י�ה
 ע�ל ז�ה מ�נ�יעות ר�בות, ו�ה' ע.ז�ר�נ�י, וב�יום ה' לא ע�ס�קו כ�י א�ם  ש�לש�ה ע.ר�ל�ים ב�ה�ב�נ�י�ן, מ�ח.מ�ת ש�ה�י�ה
י פול�ין ו�ג�ם א�לו ה�ע.ר�ל�ים ר�צו ה�ד�יס�אט�נ�יק�יס  ל�ב�ט�ל, וכ�ב�ר נ�ת�ב�ט�לו. אך� אח�ר  יום ח�ג�ם א�צ�ל אנ�ש�
 ה�ה�פ�צ�ר�ה ומ�ע�ט שח�ד ח�ז�רו ל�מ�ל�אכ�ת�ם. וב�יום ו' ה�ע�ב�ר ח�פ�צ�נו ל�ע.סEק  ב�ה�ב�נ�י�ן ע�ם כ�מ�ה ע.ר�ל�ים.
 אך� ה�ד�יס�אט�נ�יק�יס ב�ט�לו ה�מ�ל�אכ�ה ש�לא נ�ב�נ�ה עוד ע�ד א.ש�ר נוד�יע�  ל�ה�ג�אר�ד�נ�יט�ש�ע ו�ה�י�ה ל�נו
 ק�צ�ת צ�ע�ר מ�ז�ה, ו�ת�ש�בת ה�מ�ל�אכ�ה כ�ל יום ו', ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ה�י�ה ב�ע�ז�ר�נו, ו�ה�יום  פ�ע�ל א�צ�לו ר�ב�י
 נ�חום יוס�ף ש�נ�ת�ן ר�שות ל�ב�נות, ב�רוך� ומ�בר�ך� ש�מו ה�ג�דול י�ת�ב�ר�ך�, א.ש�ר ע�ד כה ע.ז�ר�נו, כ�ן  י�ה�י�ה
 ע�מ�נו ל�ה�ז�מ�ין ל�נו מ�עות ו�כ�ל ה�צ�ט�ר�כות ה�ב�נ�י�ן ש�נ�ז�כ�ה ל�ג�מ�רו מ�ה�ר�ה ב�כ�י טוב, ו�ל�ע.סEק בו ב�תור�ה
 ות�פ�ל�ה, ול�ס�פ�ר ע9זוזו ו�נ�פ�ל�אות�יו א.ש�ר ע�ש�ה ע�מ�נו מ�מ�צ�ר�י�ם ו�ע�ד ה�נ�ה, ע�ד ה�דור ה�ז�ה ו�ע�ד ה�ש�ע�ה
יכו ו�הוצ�יאו מ�פ�י  ה�זאת,  ו�ד�ע ב�נ�י ח.ב�יב�י כ�י ה�מ�עות ש�ה�יו ב�י�ד�ך� ל�ת�ן ל�י אז ב�ה�יות�ך� פה ה�ם ה�מ�ש�
 ד�ב�ר�ים ה�נור�א�ים  ה�א�ל�ה, כ�מו ש�כ�תוב (ראש ה�ש�נ�ה ו) ב�פ�יך� זו צ�ד�ק�ה ש�ע�ל י�ד�י צ�ד�ק�ה נ�ע.ש�ה
 ה�ד�בור, ו�ע�ת�ה ר�א�ינו זאת  ב�חוש כ�י אנכ�י לא ע�ל�ה ע�ל ד�ע�ת�י ש�ת�ת�ן ל�י אז ו�ג�ם לא ע�ל�ה ע�ל ד�ע�ת�י
 ל�ד�ב�ר ד�בור�ים א�ל�ה, ו�ג�ם כ�י ה�י�ית�י אז  ט�רוד מ�אד ב�ט�ר�ד�א כ�זאת ב�ע�ס�ק ה�ת�ח�ל�ת ב�נ�י�ן כ�ז�ה, אך�
 מ�א�ת ה' ה�י�ת�ה זאת ל�ד�ב�ר ד�בור�ים א�ל�ה ע�ל י�ד�י  עצ�ם ת�שוק�ת�ך� ל�ש�מע� ו�ע�ל י�ד�י מ�ס�ת נ�ד�ב�ת י�ד�ך�
 ה�טוב, ו�ה' י�ש�ל�ם פ�ע�ל�ך� ות�ה�י מ�ש�כ'ר�ת�ך� ש�ל�מ�ה ו�כו', ו�נ�ד�בות  פ�יך� ר�צ�ה נ�א ה' ומ�ש�פ�ט�יו י�ל�מ�ד�ך�
א�י א�פ�ש�ר ומ�ח.מ�ת  ה�ט�ר�ד�א  ל�ך� ל�נ�צ�ח,  י�יט�יב  ל�מ�ע�ן  ו�ה�י�ש�ר   ו�י�ד�ר�יכ�ך� ב�כ�ל ע�ת ב�ד�ר�ך� ה�טוב 
 ל�ה�א.ר�יך� כ�י כ�ל ה�ל�י�ל�ה לא י�ש�נ�ת�י ו�ה�ת�פ�ל�ל�ת�י ב�בק�ר ה�ש�כ�ם מ�ה ש�א�ין ד�ר�כ�י ב�כ�ך� ב�ע�ת�ים  ה�ל�לו,
 ומ�א�ל�יך� ת�ב�ין גד�ל ה�ה�כ�ר�ח� ל�י ל�ישן ע�ת�ה, אך� אה.ב�ת�ך� א�ל�צ�נ�י ל�כ�תב ל�ך� מ�י�ד ד�ב�ר�ים א�ל�ה

ל�ה�ח.יות�ך�  ל�נ�צ�ח. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�מ�צ�פ�ה ל�ישוע�ה. נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

י ש�לומ�נו ב�אה.ב�ה ר�ב�א ור�ח�ימ�ת�ן ע.ז�יז�א ב�ז�ה וב�ב�א ל�עול�מ�י ע�ד ול�נ�צ�ח ו�ש�לום ר�ב  ל�כ�ל אנ�ש�   
 נ�צ�ח�ים, ח�ז�קו  ו�א�מ�צו ל�ב�ב�כ�ם כ�ל ה�מ�י�ח.ל�ים ל�ה' ו�ת�ר�ג�ילו ע�צ�מ�כ�ם ל�ד�ב�ר ב�כ�ל יום א�ח�ד ע�ם ח.ב�רו
 מ�ה�ת�כ�ל�ית ה�נ�צ�ח�י ול�ד�ב�ר  כ�ל א�ח�ד ב�ינו ל�ב�ין קונו ו�כו', כ�ד�י ל�ק�ב�ל מ�כ�ל ה�נ�ק'דות טובות ו�כו', ו�אל
 ת�ת�ב�י�שו כ�ל�ל מ�פ�נ�י ה�מ�ל�ע�יג�ים, כ�י  ת�ה�ל�ה ל�א�ל א�ין ל�נו כ�ל�ל ל�ה�ת�ב�י�ש מ�פ�נ�יה�ם, ו�א�ין פ�נ�אי ע�ת�ה

ל�ה�א.ר�יך� ב�ז�ה. 
  

 ד�ב�ר�י אוה�ב�ך�  ב�א9מ�ת ל�נ�צ�ח. נ�ת�ן ה�נ�"ל. 
  

 ות�ק�ב�ל א�ג�ר�ת לר"ש, ג�ם זאת מ�א�ת ה' ה�י�ת�ה ל�כ�תב לו ע�ת�ה ד�ב�ר�ים א�ל�ה: 
  

 מכתב קלו  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום ג' ח'ק�ת תקצ"ד לפ"ק. 

  
  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י, מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י ע�ת�ה, ו�ה�י�ה ל�י ל�נ�ח�ת, ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ע�זר ל�ך� ש�ת�כ�נס מ�ה�ר�ה
 ל�ב�ית�ך�  ב�ח�י�ים ו�ש�לום, ו�י�ז�מ�ין ל�ך� ש'ת�ף טוב, ו�כ�ל א�ח�ד ע�ל מ�קומו י�בוא ב�ש�לום, ו�ת�ז�כ�ה ב�ב�ית�ך�
 ל�ע.סEק ב�תור�ה  ות�פ�ל�ה ומ�ע.ש�ים טוב�ים, ול�ה�כ�נ�יס אור�ח�ים ה.גונ�ים את�ה ו�ז�ר�ע.ך� ל�דורות עול�ם
 ל�אר�ך� י�מ�ים ו�ש�נ�ים טוב�ים, ע�ד  א.ש�ר י�ב�נ�ה ה�יכ�ל ע�ל ת�ילו אמ�ן כ�ן י�ה�י ר�צון: ע�ת�ה ת�ד�ע ש�ב�ד�ע�ת�י
 נ�ת�ח�ד�ש ב�ש�בוע� ה�ע�ב�ר ל�נ�סEע� ב�ס�מוך� א�ם  י�ר�צ�ה ה�ש�ם ל�אומ�אן, וב�ד�ע�ת�י ל�נ�סEע� ב�יום ה' ה�ב�א
 ע�ל�ינו ל�טוב�ה ס�מוך� ל�ש�ב�ת או אח�ר ש�ב�ת ה�ב�א ע�ל�ינו  ל�טוב�ה ב�ס�מוך� ל�ח.שב ש�ם מ�ח.ש�בות
 ב�ע�נ�י�ן ג�מ�ר ה�ב�נ�י�ן. כ�י ה�ה�כ�ר�ח� ל�ח.שב ב�ז�ה, ול�ה�ת�פ�ל�ל ע�ל ז�ה ה�ר�ב�ה,  א�ש�א ע�ינ�י א�ל ה�ה�ר�ים מ�אי�ן
 י�בא ע�ז�ר�י ע�ז�ר�י מ�ע�ם ה', ו�ג�ם ב�ע�נ�י�ן ב�נ�י�ן ב�ית�י א.נ�י צ�ר�יך� ל�ע.סEק ב�ש�בוע� ז�ה ע�ל  כ�ל פ�נ�ים ו�ה�כ�יס



י�ע�זר ע�ל ה�כל, כ�י ה�ר�ב�ה ה�ר�ב�ה ר�ו�ח ו�ה�צ�ל�ה ל�פ�נ�יו י�ת�ב�ר�ך�,  ו�ה�י�ה  ר�יק ו�כו', אך� ל�ה' ה�י�שוע�ה ש�
 מ�ה�ר�אוי ל�נ�גש אות�ך� ג�ם כ�ן מ�ה ש�נ�ש�אר�ת� ח�י�ב ע�ל ה�ב�נ�י�ן ה�נ�"ל ב�אומ�אן, אך� א�ינ�י יוד�ע� א�ם את�ה
 י�כול  ע�ת�ה ל�ת�ת ל�כ�ס�ף מוצ�א, אך� א�ם א�פ�ש�ר א�יז�ה ס�ך� ע�ל ז�ה מ�ע�ט או ה�ר�ב�ה מ�ה טוב, ו�ה'
 י�ב�ר�כ�ך� ו�י�צ�ל�יח.ך�  ב�כ�פ�ל�י�ם, ב�ר�כ�ה ו�ש�לום ו�ח�י�ים, כ�נ�פ�ש�ך� ו�נ�פ�ש אב�יך� ה�ח�פ�ץ ומ�ת�ג�ע�ג�ע� ל�ש�מח�

ב�כ�ם ש�י�ק'י�ם ב�כ�ם י�ש�מ�ח אב�יך�  ו�א�מ�ך� ו�כו'. נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

י ש�לומ�נו ב�אה.ב�ה ר�ב�ה, ג�ם מ�ר�ב�י מ�ר�ד�כ�י ו�כ�ל אנ�ש�י ש�לומ�נו ב�ק�ש�ת�י כ�ל מ�ה   ו�ש�לום ל�כ�ל  אנ�ש�
 ש�א�פ�ש�ר  ש�י�ש�ל�חו ע�ל ה�ב�נ�י�ן ה�ק�דוש ב�אומ�אן, י�ר�או ל�ש�לח� מ�י�ד ב�ש�בוע� ז�ה, ל�מ�ע�ן י�ה�י�ה ל�כ�ם

ח�ל�ק טוב ב�ג�מ�ר ה�ב�נ�י�ן  ק�דוש ו�נור�א מ�אד: 
  

 מכתב קלז  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום א' פ�נ�ח�ס תקצ"ד לפ"ק. 

  
י�ח�י�ה, מ�כ�ת�ב�יך� ק�ב�ל�ת�י ז�ה   ר�ב ש�לום  ל�א.הוב�י ב�נ�י ח.ב�יב�י, ה�ר�ב�נ�י ה�מ'פ�ל�ג מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק ש�
 ש�לש פ�ע�מ�ים.  ו�לא ה�י�ה ל�י ע�ם מ�י ל�ה.ש�יב�ך� ע�ד ה�יום, ומ�ה מ�אד ה�ג�ד�ל�ת�י ה�ש�מ�ח�ה ע�ל ה�מ�כ�ת�ב
י�ה�י�ה נ�צ�מ�ח מ�ז�ה ה�פ�רות ה�טוב�ים ש�אנו  מ�ל�בוב, א�ם אמ�נ�ם ע.ד�י�ן  צ�ר�יכ�ין י�שוע�ה ו�ר�ח.מ�ים ר�ב�ים ש�
 מ�ח�כ�ים ל�ה�ם, ע�ם כ�ל ז�ה טוב  ל�הודות ל�ה' ע�ל ה�ת�ח�ל�ת ה�ת�נוצ�צות צ�מ�יח�ת ק�ר�ן י�שוע�ה ב�ע�ס�ק
י�ה�י�ה ב�ח�ס�דו י�ת�ב�ר�ך� ב�ו�ד�אי  א�ין ז�ה ד�ב�ר ר�יק מ�ה ש�הול�כ�ים ל�ע�ת ע�ת�ה מ�כ�ת�ב�ים  כ�ז�ה, כ�י א�יך� ש�
 מ�ש�ם ב�ע�נ�י�ן ז�ה, ו�ה' י�חוס ע�ל ע�מו ו�י�ג�מר ב�ע.ד�נו כ�ר�צונו  ו�כ�ר�צון י�ר�איו ה�א.מ�ת�י�ים ו�כו', ה' י�ג�מר
 ב�ע.ד�י ו�כו'. וב�ע�נ�י�ן ב�ית�ך� ש�ק�נ�ית� ל�מ�ז�ל טוב ג�ם כ�ן נ�ת�ת� ש�מ�ח�ה ב�ל�ב�י  מ�ה ש�פ�ט�ר�ת� א�ת ה�ש�כ�ן.
ו�ה. ו�ז�כ�ית� נ�י נח� ל�ך� מ�ן ה�ר�אשון. ו�ג�ם ב�רוך� ה�ש�ם ש�כ�ב�ר ב�את� ע�מו א�ל ע�מ�ק  ה�ש�  וכ�פ�י מ�כ�ת�ב�ך� ה�ש�
ו�ג�ם כ�פ�י ול�ב�ק�ש ע�ל ה�ע�ת�יד.  ו�ע�ל ה�כל טוב ל�הודות ל�ה' ע�ל ה�ע�ב�ר   ב�ח�ל�ק�ך� א.ש�ר ח�פ�צ�ת�. 
ל�ע.סEק ש�ם ו�ת�ז�כ�ה  ול�ש�לום,  טוב�ים א.ר'כ�ים  ל�ח�י�ים  ל�ב�ית�ך�  ל�כ�נס   פ�רושות ל�ש�מ�י�ם ש�ת�ז�כ�ה 
ים טוב�ים את�ה ו�ז�ר�ע.ך� ל�אר�ך� י�מ�ים ו�ש�נ�ים טובות ל�דורות עול�ם. ו�י�ה�י�ה  ב�תור�ה ות�פ�ל�ה  ומ�ע.ש�
 ש�לום ב�ב�ית�ך� ו�ר�ע.נ�ן ב�ה�יכ�ל�ך�  עוד ת�נוב ב�ש�יב�ה טוב�ה ות�ה�י כ�ג�ן ר�ו�ה אמ�ן כ�ן י�ה�י ר�צון. ו�ה�נ�ה
 ת�ה�ל�ה ל�א�ל י�ש ל�י ע�ת�ה ש�יח�ה נ�אה ב�ע�נ�י�ן  ב�ית י�ש�ר�א�ל ה�נוג�ע� א�ל ה�ת�כ�ל�ית ה�א.מ�ת�י ה�נ�צ�ח�י. אך�
 א�ין פ�נ�אי ל�ב�א.ר�ה ב�פ�ר�ט ב�כ�ת�ב ע�ל פ�נ�י ה�ש�ד�ה. וכ�בוד  י�ד�יד�נו ר�ב�י נ�פ�ת�ל�י נ�רו י�א�יר הוא ע�ת�ה פה.
 ו�ה�יום או מ�ח�ר י�ס�ע מ�פה. ו�א.נ�י צ�ר�יך� ל�ד�ב�ר ע�מו. ע�ל כ�ן א�י א�פ�ש�ר  ל�ה�א.ר�יך� כ�ל�ל. וב�ע�ל ה�י�שועות
 יוש�יע.ך� ו�י�צ�ל�יח.ך� ב�כ�ל א.ש�ר ת�פ�נ�ה. ו�כ�ל ה�ק�מ�ים ע�ל�יך� ל�ר�ע�ה מ�ה�ר�ה תופ�ר  ע.צ�ת�ם ו�כו'. ו�ת�ז�כ�ה
 ת�מ�יד ל�אד�ב�ק�א מ�ח.ש�ב�ת�ך� ב�ע�ל�מ�א ד�את�י. מ�כ�ל ה�מ�ח.ש�ב�ה ד�בור ומ�ע.ש�ה ש�עוב�ר ע�ל�יך�  ב�כ�ל יום.

  
 ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�מ�צ�פ�ה ל�ישוע�ת�ך� ומ�ע�ת�יר ב�ע�ד�כ�ם. נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 

  
 מכתב קלח  

 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום ו' ע�ר�ב ש�ב�ת קד�ש פ�ר�ש�ת פ�נ�ח�ס תקצ"ד לפ"ק. 
  

י�ד�ע�ת�י מ�קד�ם מ�ר�ב�י טוב�י�ה א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י. מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י מ�ר�ב�י פ�נ�ח�ס ה�עני�ס. וכ�ב�ר    
י�ה�י�ה ל�ח�י�ים טוב�ים א.ר'כ�ים ול�ש�לום ל�ך� ול�כ�ל  מ�ט�עפ�ל�יק  ש�נ�כ�נ�ס�ת� ל�ב�ית�ך� נ�א.ו�ה קד�ש. י�ה�י ר�צון ש�
 ב�ית�ך�. ו�ת�ז�כו ל�ע.סEק  ש�ם ב�ע.בוד�ת ה' ב�א9מ�ת. ו�י�ה�י�ה ב�ית�ך� ב�ית ו�ע�ד ל�ח.כ�מ�ים ב�י�ת פ�תוח� ל�ר�ו�ח�ה,
 ב�י�ת ש�מ�ג�ד�ל�ין בו תור�ה  ות�פ�ל�ה. ו�כ�ע�ת כ�ב�ר ע�ב�ר ח.צות ה�יום וק�ד'ש�ת ש�ב�ת קד�ש מ�מ�ש�מ�ש וב�א.
 ו�א�ין פ�נ�אי ל�ה�א.ר�יך� כ�ל�ל. וכ�פ�י  ה�נ�ר�א�ה לא א�ס�ע עוד שום נ�ס�יע�ה ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ע�ד אח�ר

ש�ב�ת נ�ח.מו ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה. 
  

  ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�מ�צ�פ�ה ל�ר�אות�ך� ב�ש�ב�ת נ�ח.מו ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה. מ�י י�ת�ן ש�נ�ז�כ�ה ל�ה�כ�ין ע�צ�מ�נו
נו ש�לא נ�סג עוד מ�מ�נו י�ת�ב�ר�ך�  מ�ע�ת�ה ע�ל  ש�ב�ת נ�ח.מו ש�נ�ז�כ�ה ל�נ�ח�מ�ה ש�ל�מ�ה ע�ל כ�ל צ�רות נ�פ�ש�

ש�ז�ה ע�ק�ר ה�נ�ח�מ�ה  ו�ה�י�שוע�ה ע�ל ה�כל. נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב קלט  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום ב' מ�נ�ח�ם אב תקצ"ד לפ"ק. 

  



  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י. ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ש�ל�ח ל�ך� ר�פואה ש�ל�מ�ה ק�ל מ�ה�ר�ה ו�יש�יב�ך� ל�א�ית�נ�ך� ב�ש�ל�מות.
ו�חוץ מ�ז�ה כ�מ�ה ו�כ�מ�ה  ב�ז�ה  ה�ש�ע�ה ק�ב�ל�ת�י מ�כ�ת�ב�ך� ע�ם ה�ס�ך� מ�את�י�ם ו�אר�ב�ע�ים ק�אפ�יק�עס. 
 פ�רוטות ש�ל ב�ל�עך�  ו�א�ינ�י יוד�ע� מ�ס�פ�ר�ם ו�לא נ�ז�כ�רו ב�מ�כ�ת�ב�ך� כ�ל�ל. ו�א�ינ�י יוד�ע� ל�מ�י ה�ם ש�י�כ�ים.
 ו�ה�נ�ה מ�א�ל�יך� ת�ב�ין גד�ל צ�ע.ר�י  מ�צ�ע�ר�ך� ו�א�ינ�י יוד�ע� מ�ה ל�ה.ש�יב�ך� ע�ת�ה ב�ח�פ�זון. כ�י מוס�ר כ�ת�ב ז�ה
 נ�חוץ. ו�ה�יום פ�נ�ה. ו�הוא ס�מוך� ל�מ�נ�ח�ה.  ו�ה�מ�כ�ת�ב מ�יום (ח�ס�ר) ע.ד�י�ן לא ב�א ל�י�ד�י ו�א�ר�א�ה ל�ח.קר
 אח.ר�יו. ו�נ�פ�ל�את�י ע�ל�יך� ב�נ�י ח.ב�יב�י ע�ל א.ש�ר ע.ד�י�ן א�ינ�ך�  יוד�ע� ש�ב�כ�ל יום ו�יום מ�ת�ח�ד�ש ע�ל כ�ל א�ח�ד
 כ�מ�ה מ�נ�יעות וב�ל�בול�ים שונ�ים א.ש�ר א�י א�פ�ש�ר ל�ב�א�ר. ו�כ�ל ז�ה  ב�כ�ל�ל מ�ה ש�אמ�רו ר�בות�ינו ז�כ�רונ�ם
 ל�ב�ר�כ�ה (ס'כ�ה נב) ב�כ�ל יום י�צ�רו ש�ל אד�ם מ�ת�ח�ד�ש ע�ל�יו. ו�א�ל�מ�ל�א  ה�ק�דוש ב�רוך� הוא עוז�רו ו�כו'.
י�ה�י�ה לו צ�ע�ר ב�כ�ל יום  ו�ג�ם א�ית�א ב�ד�ב�ר�י א.דונ�נו מור�נו ו�ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ש�כ�ל אד�ם ב�ה�כ�ר�ח�  ש�
 ו�כו' וצ�ר�יכ�ין ה�מ�ת�ק�ה ג�דול�ה ש�לא י�ת�ג�ב�ר ה�צ�ע�ר ב�יות�ר ח�ס ו�ש�לום ומ�ה ז�ה ח�דוש  א�צ�ל�ך� מ�ה
 ש�עוב�ר ע�ל�יך� ו�ה�ה�כ�ר�ח� ל�יל�ך� ע�ל פ�י ה�ד�ב�ר�ים ש�ש�מ�ע�נו מ�מ�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה אז מ�ען ה�אט ג�אר
 נ�יט צוא ט�אן ו�כו'. ו�ת�א.מ�ין ל�י ב�נ�י ח.ב�יב�י ש�ז�ה א�יז�ה ז�מ�ן ש�את�ה ב�ע�צ�מ�ך� כ�ת�ב�ת� ל�י ו�ה�ז�כ�ר�ת� אות�י
 ד�בור�ים  א�לו ה�נ�"ל ב�מ�כ�ת�ב�ך� ש�א�ין צ�ר�יכ�ין ל�ע.שות כ�ל�ל ו�כו' ו�ה�ח9י�ית� אות�י ב�ה�ם מ�אד. אף ע�ל פ�י
 ש�ב�א9מ�ת מ�פ�י ש�מ�ע�ת�  אות�ם אף ע�ל פ�י כ�ן ב�אותו ה�ז�מ�ן נ�ש�כ�חו ק�צ�ת מ�ל�ב�י ו�את�ה ה�ז�כ�ר�ת�נ�י.
 ו�ר�א�ית�י אז גד�ל מ�ע.ל�ת ש�יח�ת�נו  ש�מ�ק�ב�ל�ין ד�ין מ�ן ד�ין. וכ�ב�ר י�ד�ע�ת� ש�ה�ע�ק�ר הוא ה�ר�צון ות�ה�ל�ה
 ל�א�ל י�ש ל�ך� ר�צונות טוב�ים ו�ח.ז�ק�ים מ�אד  ו�את�ה פוע�ל ב�ה�ם ה�ר�ב�ה ל�טוב�ה ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�.

וב�תוך� כ�ך� את�ה חוט�ף ג�ם כ�ן כ�מ�ה ד�ב�ר�ים  ש�ב�ק�ד'ש�ה ו�ל�ה' ה�י�שוע�ה ש�תוכ�ל 
  

  * 
  ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם  י�ת�ב�ר�ך� ל�ל�מד יות�ר ו�ל�ע.סEק ב�ת�פ�ל�ה יות�ר. כ�י ה�ב�א ל�ט�ה�ר מ�ס�י�ע�ין לו אומ�ר�ים לו
 ה�מ�ת�ן. ו�אף  ע�ל פ�י ש�צ�ר�יכ�ין ז�ר�יזות ג�דול צ�ר�יכ�ין ג�ם ל�ה�מ�ת�ין ה�ר�ב�ה. וב�ו�ד�אי כ�ב�ר ש�מ�ע�ת� מ�מ�נ�י
 ה�ר�ב�ה ב�כ�ל ז�ה. ו�ע�ל כ�ל  א�ל�ה ה�ע�ק�ר ד�ע�ק�ר הוא גד�ל כח� ש�ל ז�ק�ן ד�ק�ד'ש�ה ס�ב�א ד�ס�ב�ין ש�אנו
 נ�ש�ע�נ�ים ע�ל�יו. ת�ה�ל�ה ל�א�ל י�ש ל�נו ע�ל  מ�י ל�ס�מך� י�ש ו�י�ש ב�עול�ם ה�ז�ה וב�עול�ם ה�ב�א. ח.ז�ק ב�נ�י
 ח.ז�ק. כ�י ה' א�ת�ך� ו�ע�מ�ך� אל ת�יר�א ו�אל ת�ח�ת. ו�ה'  י�ס�ע�ד�ך� מ�ה�ר�ה ו�ת�שוב ל�א�ית�נ�ך� ות�ח�ד�ש כ�נ�ש�ר
 נ�עור�י�כ�י ל�ה�ת�ח�יל מ�ח�ד�ש מ�ה ש�תוכ�ל ל�ע.שות ב�כח.ך�. ו�ה�נ�ה  ע�ת�ה ש�כ�יח� מ�אד ג�ם פה וב�ש�אר
ים ו�חול�את כ�א�ל�ה ו�כ�א�ל�ה כ�א.ש�ר כ�ת�ב�ת�. אך� מ�ה ש�כ�ת�ב�ת�  ש�מ�ח.מ�ת צ�ע�ר וד�אג�ה  ע.י�רות מ�חוש�
 ב�א ל�ך� ח�ס ו�ש�לום את�ה צ�ר�יך� ל�שוב ע�ל ז�ה, כ�י לא כ�ך� הוא ה�מ�ד�ה ו�לא כ�ך� י�פ�ה ל�ך�  ל�ה�יות
 נ�מ�ש�ך� אח�ר ה�צ�ע�ר כ�ל כ�ך� ח�ס ו�ש�לום, כ�י צ�ר�יכ�ין ל�ה�ז�כ�יר א�ת ע�צ�מו מ�י�ד כ�ש�עוב�ר א�יז�ה ד�ב�ר ש�כ�ל
 מ�אר�עות�יו ה�ם ל�טוב�תו ול�ק�י�ם ד�ב�ר�י ר�בות�ינו ז�כ�רונ�ם ל�ב�ר�כ�ה ל�עול�ם ו�כו' ד�ע�ב�ד ר�ח.מ�נ�א ל�ט�ב
 ע�ב�ד. י�ת�ר  מ�ז�ה א�י א�פ�ש�ר ל�ה�א.ר�יך�, ו�כ�פ�י פ�רושות ל�ה' א�ל ש�ד�י י�ת�ן ל�כ�ם ר�ח.מ�ים. ר�ח.מ�ים ג�דול�ים
 ר�ח.מ�ים פ�שוט�ים  ש�א�ין ב�ה�ם ת�ע.רב�ת ד�ין כ�ל�ל, ו�י�ה�יו ה�ר�ח.מ�ים ב�י�ד�כ�ם ש�ת�ז�כו ל�כ�ל טוב ב�ז�ה וב�ב�א

ל�נ�צ�ח. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�מ�ע�ת�יר ב�ע�ד�ך� ומ�צ�פ�ה ל�ש�מע� ה�טוב מ�א�ת�ך� מ�ה�ר�ה. נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב קמ  
 ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� יום א' ר�א�ה תקצ"ד לפ"ק. 

  
  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י. מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י ע�ת�ה. ו�א�ם אמ�נ�ם י�ש ל�י צ�ע�ר מ�ז�ה ש�ב�את� ל�יד�י ז�ה ל�ה�צ�ט�ע�ר
 כ�ל כ�ך�  ב�ד�ר�ך� ב�ש�ב�יל ר�ו�ח כ�ז�ה. ע�ם כ�ל ז�ה זאת נ�ח�מ�ת�י מ�ה ש�כ�ת�ב�ת� ש�נ�ז�כ�ר�ת� ב�ד�ב�ר�י א.דונ�נו
 מור�נו ו�ר�ב�נו ז�כ�רונו  ל�ב�ר�כ�ה ש�ד�ר�ך� הוא ת�קון ה�ב�ר�ית, וב�כ�ו�נ�ת א9לול. ומ�ה�ס�ת�ם ח�ש�ב�ת� אז כ�מ�ה
ו�ג�ם ה�י�ה ל�ך� ב�תוך�  כ�ך� ל�פ�ר�ש ש�יח�ת�ך� ל�פ�נ�יו י�ת�ב�ר�ך� כ�א.ש�ר ד�ב�ר�נו מ�ז�ה כ�מ�ה  ד�ב�ר�י תור�ה. 
 פ�ע�מ�ים. ומ�ס�ת�מ�א ק�י�מ�ת� ק�צ�ת מ�ז�ה. ו�ע�ל י�ד�י ז�ה  ל�ה' ה�ת�ק�ו�ה ש�ה�כל י�ת�ה�פ�ך� ל�טוב�ה. ו�ג�ם צ�ר�יכ�ין
 ל�כ�ו�ן ב�ש�ע�ת ה�מ�ש�א ומ�ת�ן ש�כ�ל ה�ט�ר�חות ו�ה�י�ג�יעות נ�ח9ש�ב�ין  ט�ר�חות ש�ל מ�צ�ו�ה ש�ה�ם י�ק�ר�ים מ�אד.
 ו�ה�נ�ה ב�רוך� ה�ש�ם ע�ס�קו א�צ�ל�י ב�ת�קון ה�ס'כ�ה כ�ל יום ו' ע�ר�ב ש�ב�ת  קד�ש ה�ע�ב�ר ו�ג�ם ב�יום מ�ח�ר
 ו�אח�ר כ�ך� א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם נ�ע.סEק ב�ז�ה. אך� א�פ�ס כ�ס�ף, ו�ע�ל י�ד�י ר�ב�י נ�ח�מ�ן אוד�יע�  ל�ך� מ�ז�ה. ו�ה'
ו�ל�ג�מר ע�ס�ק�י ר�ב�נו ו�י�ה�י�ה ב�ע�ז�ר�נו ל�ה�יות כ�ר�צונו ה�טוב ב�א9מ�ת,  ו�יפ�ר�נ�ס�נו ב�כ�בוד  י�ע.ש�ה   ה�טוב 

ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה ל�ז�כות א�ת ה�ר�ב�ים ל�נ�צ�ח. 
  

ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�ט�רוד ק�צ�ת ו�ת�ד�ע ש�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ה�י�ה ב�ע�ז�ר�נו ל�ה�יות ש�מ�ח�ים ה�ר�ב�ה ב�ס�ע'ד�ה   



ית מ�ה  ש�לא ע�ל�ה ע�ל ד�ע�ת�י כ�ל�ל, כ�י אד�ר�ב�א ה�י�ה ל�י אז כ�ב�דות ו�ל�ב נ�ש�ב�ר ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�  ש�ל�יש�
 ע.ז�ר�נ�י ב�נ�פ�ל�אות�יו ל�ה.פך�  ה�כל ל�ש�מ�ח�ה ג�דול�ה ע�ד ש�ה�ג�יע� ע�ד ה�ר�ג�ל�י�ן, ב�רוך� ה�ש�ם א.ש�ר ע.ז�ר�נ�י
 ע�ד כה. ו�יות�ר מ�ז�ה י�ס�פ�ר ל�ך� ר�ב�י  נ�ח�מ�ן א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם. וצ�ר�יכ�ין ל�ז�כר כ�ל זאת כ�ל מ�ה ש�עוב�ר
 ע�ל כ�ל א�ח�ד ב�פ�ר�ט מ�ה ש�עוב�ר ב�ב�ית�י ב�ח�ס�דו  ו�נ�פ�ל�אות�יו ה�ע.צומ�ים כ�י לא ד�ב�ר ר�יק ה�יא כ�ל מ�ה
 ש�נ�ע.ש�ה ע�מ�נו ב�ז�ה ה�עול�ם ה�עוב�ר. א�ם אמ�נ�ם ה�ה�כ�ר�ח�  ל�ה�ש�כ�יח� מ�ד�ע�תו ה�ע�ב�ר כ�ד�י ש�לא י�ב�ל�ב�ל
 אותו מ�ת�פ�ל�תו ו�ע.בוד�תו כ�א.ש�ר אמ�ר א.דונ�נו מור�נו ו�ר�ב�נו ז�כ�רונו  ל�ב�ר�כ�ה ש�מ�צ�ד ז�ה ה�ש�כ�ח�ה
ים ל�ב ל�ה�ז�כ�יר א�ת  ע�צ�מו ב�כ�ל פ�ע�ם  מ�ע.ל�ה ג�דול�ה. אף ע�ל פ�י כ�ן ל�כ�ל ע�ת ו�כ�ל פ�ע�ם צ�ר�יכ�ין ל�ש�
 מ�ה נ�ע.ש�ה ע�מו ב�עול�ם. ו�נ�בון י�ב�ין ל�א.שורו א�יך� ל�נ�הג ע�ם כ�ל מ�ד�ה ב�ע�תו וב�ז�מ�נו. ו�ה' יול�יכ�נ�י

ב�ד�ר�ך� ה�י�ש�ר ו�ה�א9מ�ת ת�מ�יד. נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב קמא  
 ב�רוך� ה�ש�ם מוצ�א�י ש�ב�ת קד�ש אור ל�יום א' שופ�ט�ים תקצ"ד לפ"ק. 

  
  ס�ימ�ן טוב  ומ�ז�ל טוב ל�ב�נ�י ח.ב�יב�י ה�ר�ב�נ�י מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק ש�י�ח�י�ה. ת�ה�ל�ה ל�א�ל ח�ל�ת�ה ג�ם י�ל�ד�ה
 ב�ת�י ח�נ�ה  צ�יר�יל ת�ח�י�ה ה�יא א.חות�ך� ב�ת ל�מ�ז�ל טוב ב�יום ו' ע�ר�ב ש�ב�ת קד�ש ה�ע�ב�ר. ו�ר�ב�ת ש�ב�ע�ה
נו צ�ע�ר  ומ�ר�ירות ג�דול מ�ח�ב�ל�י ל�ד�ה ש�ל�ה ש�ה�יו ק�ש�ים מ�אד. ו�נ�מ�ש�כו מ�ת�ח�ל�ת ל�יל ו' ע�ד  ל�ה נ�פ�ש�
 אח�ר ת�פ�ל�ת ש�ח.ר�ית ב�יום  ו' כ�מו ב' ש�עות. ד�ה�י�נו ש�ע�ה ע.ש�יר�ית ע�ל ה�ז�ייג�יר. וכ�ב�ר י�ד�ע�ת� ב�נ�י
 ח.ב�יב�י כ�י טוב ה' ל�כל ש�ל�כ�ל ה�ד�ב�ר�ים  ש�ב�עול�ם טוב ה'. ד�ה�י�נו ת�פ�ל�ה (כ�מ�באר ב�ס�ימ�ן י"ד
 ל�קוט�י ח�ל�ק א), ב�פ�ר�ט כ�י, ת�ה�ל�ה ל�א�ל, נ�מ�צ�א  ב�אוצ�רות�ינו ס�ג'לות י�ק�רות, ת�פ�לות נור�אות ע�ל
 מ�ק�ש�ה ל�יל�ד ה�מ�ה ה�יו ב�ע�ז�ר�נו. אח.ר�י א.ש�ר כ�מ�ע�ט אפ�ס  כח�ה ב�ב�ח�ינ�ת ו�כח� אי�ן ל�ל�ד�ה, ו�צ�ע.ק�ת�נו
יב�ם, ו�י�ל�ד�ה ב�ש�לום ל�מ�ז�ל טוב ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם  י�ת�ב�ר�ך�. ב�מ�ה א.ק�ד�ם ה', א�כ�ף  יוד�ע� ת�ע.לומות ה�ק�ש�
 ל�א9לק�י מ�רום ע�ל כ�ל ה�ח.ס�ד�ים ה�נ�פ�ל�א�ים ש�ע�ש�ה ע�מ�נו ל�יד�ע ע�ל כ�ל ד�ב�ר  ש�ב�עול�ם תורות
 נור�אות כ�א�ל�ה. וק�צ�ר�ה ה�י�ר�יע�ה ו�א�פ�ס ה�פ�נ�אי ל�ב�א�ר ול�ה�ז�כ�יר ב�כ�מ�ה מ�קומות הוא ז�כ�רונו  ל�ב�ר�כ�ה
 מ�ד�ב�ר מ�ע�נ�י�ן הול�ד�ה, וב�כ�ל תור�ה ו�ש�יח�ה י�כול�ין ל�ה�יות א�יש כ�ש�ר ו�י�ר�א ו�צ�ד�יק א.מ�ת�י וכו. מ�ה ג�ד�לו
י�ל�ד�ה י ה' א.ש�ר ע�ש�ה ע�מ�נו ב�דור ה�ז�ה מ�י פ�ע�ל ו�ע�ש�ה ו�כו'. ו�ה�נ�ה אח.ר�י א.ש�ר ע.ז�ר�נ�י ה' ש�  מ�ע.ש�
 ל�מ�ז�ל טוב  ב�ח�מ�ל�תו י�ת�ב�ר�ך� ה�ת�ח�ילו ל�נ�גש אות�י מ�עות ל�ג�מר צ�ר�כ�י ש�ב�ת ו�צ�ר�כ�י ה�יול�ד�ת ש�ת�ח�י�ה
 וב�י�ד�י א�ין ל�פ�ר�ט�ה  א.פ�לו פ�רוט�ה אח�ת. ו�א.נ�י ע�י�ף ו�י�ג�ע� מ�ח�ס�רון ה�ש�נ�ה כ�ל ה�ל�י�ל�ה ב�צ�ע�ר וב�כ�ל�יון
 ע�ינ�י�ם כ�ז�ה. ב�פ�ר�ט ב�ע�ר�ב ש�ב�ת.  ב�תוך� כ�ך� ב�א ר�ב�י א�יצ�יק ב�ן ר�ב�י יוד�יל ה�כה�ן ו�ה�ב�יא ל�י מ�כ�ת�בו
נ�י רוב�ל כ�ס�ף. ו�ע�ת�ה מ�א�ל�יך� ת�ב�ין מ�ה  ז�כ�ית� ב�ז�ה ב�זו ה�ש�ע�ה. וב�ו�ד�אי ה�כל מ�א�ת ה' ש�ה�ז�מ�ין  ע�ם ש�
 ל�י ה�ש�ל�יח� ב�ז�מ�נו. אך� ת�שוק�ת�ך� ה�טוב�ה ז�כ�ה אות�ך�  ל�ז�ה כ�י ב�ד�ר�ך� ש�אד�ם רוצ�ה ל�יל�ך� ו�כו'. ו�ה�נ�ה
 ע�ת�ה ס�מוך� ל�ח.צות לא ש�כ�ר�ת�י ע.ג�ל�ה. אך� מ�אה.ב�ת�ך� ל�ק�ח�ת�י  מוע�ד ל�ע�צ�מ�י ע�ת�ה ל�ה�כ�ין ה�א�ג�ר�ת
יב�ך� י�ג�יע� ה�ש�ל�יח� ב�ו�ד�אי לא י�ה�י�ה ל�י פ�נ�אי ל�הוד�יע.ך� ו�כ�ל ז�ה  ל�ה�ח.יות�ך� ו�ל�ה.ש�  ה�זאת כ�י ב�ע�ת ש�
 ב�ד�ב�ר�י א�ל�ה כ�א.ו�ת נ�פ�ש�ך�, ו�ה�נ�ה ב�ח�ס�דו ע.ז�ר�נו ש�ה�י�ינו ש�מ�ח�ים ה�ר�ב�ה ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם  י�ת�ב�ר�ך�
ב�י�ש�ר�א�ל א�ס�ת�ר נ�ק�ר�א ש�מ�ה  וכ�ב�ר  ה�יו מ�ר�ק�ד�ים ה�ר�ב�ה.  י מ�ע.ש�ה  ו�אנ�ש� ו�ח.ס�יד�ים  ז�ה   ב�ש�ב�ת 
ים טוב�ים ל�אר�ך� י�מ�ים ו�ש�נ�ים טובות. י�ז�כו ל�ג�ד�ל�ה ל�ח'פ�ה ול�מ�ע.ש� יינ�צ�א  ש�ת�ח�י�ה, י�ה�י ר�צון ש�  ש�
 ו�ת�ה�י�ה ל�נו ול�כ�ל י�ש�ר�א�ל  ל�מ�ז�ל טוב ול�ש�שון ול�ש�מ�ח�ה, ו�נ�ז�כ�ה ל�ק�ב�ל חEד�ש א9לול ה�נור�א ה�ז�ה
 ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה ב�ק�ד'ש�ה וב�ט�ה>ר�ה.  כ�י כ�ל ד�ב�ר�י מ�כ�ת�ב�י ה�נ�"ל מ�ד�ב�ר�ים מ�א9לול ש�נ�ר�מ�ז ב�פ�סוק
י ת�בות כ�מו ש�כ�תוב  (מ�ש�ל�י לא) עז ו�ה�ד�ר ל�בוש�ה ו�ת�ש�ח�ק ל�יום  אח.רון ש�הוא צ�רוף א9לול ב�ר�אש�
 ב�ס�ימ�ן כ"א ו�ש�ם מ�ד�ב�ר מ�ע�נ�י�ן יול�דות ומ�ע�נ�י�ן צ�ע.ק�ת�נו  יוד�ע� ת�ע.לומות כ�מו ש�כ�תוב ש�ם ע�י�ן ש�ם.
 ר�א�ה ו�ה�ב�ן ש�ב�תור�תו ה�ק�דוש�ה י�כול�ין ל�מ�צא כ�ל מ�ב'ק�ש כ�י ב�ש�ב�ת  זו ב�ר�כו חEד�ש א9לול ו�ה�י�ה
 ח�בור נ�פ�ל�א ל�ע�נ�י�ן ה�נ�"ל. ו�כ�ן הוא ב�כ�ל יום ו�יום ש�כ�ל מ�ה ש�נ�ע.ש�ה ב�כ�ל יום ו�יום  א�צ�ל כ�ל א�ח�ד
 ו�א�ח�ד ה�כל י�כול�ין ל�מ�צא ב�תור�תו ה�ק�דוש�ה ב�ד�ר�כ�ים נ�פ�ל�א�ים כ�א.ש�ר כ�ב�ר ש�מ�ע�ת� ו�ר�א�ית�  ו�ה�ב�נ�ת�
 א�צ�ל�י כ�מ�ה פ�ע�מ�ים ו�כ�ל ז�ה ל�פ�י מ�עוט ש�כ�ל�נו, מ�כ�ל ש�כ�ן ה�נ�ס�ת�רות ש�ב�ה�ם ע�ד א�ין סוף ו�א�ין
ים ו�ה�נ�פ�ל�אות ו�ה�נור�אות ש�ב�כ�ל תור�ה  ת�כ�ל�ית,  א�לו כ�ל ה�י�מ�ים ד�יו ו�כו' א�י א�פ�ש�ר ל�ב�א�ר ה�ח�דוש�
 ו�תור�ה, ו�ע�ל אודות  ת�שוק�ת�ך� ה�ע.צומ�ה ב�א9מ�ת ל�ה�ת�ק�ר�ב א�ל�יו י�ת�ב�ר�ך� ול�תור�תו ה�ק�דוש�ה, א�ם
 אמ�נ�ם ז�ה י�ק�ר מ�אד, אך� צ�ר�יכ�ין  ל�ז�כר ב�ה�תור�ה ל�ש�מ�ש ש�ם אה�ל ב�ה�ם ש�אור ל�ה.בות ה�ל�ב ש�ל
 א�יש י�ש�ר�א�ל�י הוא ע�ד א�ין סוף ע�ד א.ש�ר א�י  א�פ�ש�ר ל�ע.בד א�ת ה' מ�ר�בוי ה�ה�ת�ל�ה.בות וצ�ר�יכ�ין
 ל�צ�מ�צ�ם ה�ה�ת�ל�ה.בות ה�זאת ו�כו' ע�י�ן ש�ם, ו�א�ם אמ�נ�ם  נ�ד�מ�ה ל�ך� ש�ה�תור�ה ה�זאת נ�א�מ�ר�ה ל�ג�דול�ים
 מ�מ�ך�, ב�א9מ�ת ג�ם את�ה צ�ר�יך� ל�ז�ה�ר ב�ז�ה, כ�י א.פ�לו ב�מ�ד�ר�ג�ה  ה�נ�מוכ�ה צ�ר�יכ�ין ל�צ�מ�צ�ם ה�ה�ת�ל�ה.בות
 ש�לא י�ב�ער יות�ר מ�ד�אי כ�ד�י ש�לא י�ב�ל�ב�לו ח�ס ו�ש�לום ו�לא יוכ�ל ל�ע.שות  כ�ל�ל מ�ר�בוי ה�ת�שוק�ה



 ו�ה�ג�ע�גוע�ים, ו�י�ש ב�ז�ה ה�ר�ב�ה ל�ד�ב�ר ו�א�י א�פ�ש�ר ע�ל פ�נ�י ה�כ�ת�ב, ו�ג�ם כ�י א�פ�ס ה�פ�נ�אי,  ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�
 י�עור�ר ל�ב�ב�כ�ם ב�א9מ�ת ש�ת�ז�כו ל�ה�ר�ג�יש א.מ�ת�ת נ�ע�ימ�ת תור�תו ה�ק�דוש�ה ו�ל�יל�ך� ב�ה�ם ב�א9מ�ת  ב�כ�ל
 ע�ת כ�ל א�ח�ד ב�כ�ל מ�קום ש�הוא, ול�ק�י�ם ב�א9מ�ת א�ם א�ס�ק ש�מ�י�ם ש�ם את�ה ו�אצ�יע�ה ש�אול ה�נ�ך�
 ש�ז�הו סוד  כ�ו�נ�ת א9לול ו�ל�יל�ך� ב�ז�ה ב�א9מ�ת וב�ת�מ�ימות, ל�ק�י�ם ו�י�ד�ע�ת� ה�יום ו�כו' כ�י ה' הוא ה�א9לEק�ים

ב�ש�מ�י�ם מ�מ�ע�ל ו�ע�ל  ה�אר�ץ מ�ת�ח�ת א�ין עוד. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�ט�רוד מ�אד ע�ת�ה, ח�פ�ץ ב�טוב�ת�כ�ם ה�נ�צ�ח�ית ומ�ע�ת�יר ב�ע.ד�ם. נ�ת�ן ה�נ�"ל. 
  

 מכתב קמב  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום א' ת�בא תקצ"ד לפ"ק. 

  
  ש�לום ל�ב�נ�י  ח.ב�יב�י ה�ר�ב�נ�י מור�נו ה�ר�ב י�צ�ח�ק נ�רו י�א�יר, מ�כ�ת�ב�ך� ק�ב�ל�ת�י ב�זאת ה�ש�ע�ה ו�ה�ח9י�ית� א�ת
י  ב�ר�אות�י כ�ת�יב�ת י�ד�ך�, אך� צ�ר ל�י מ�אד ע�ל א.ש�ר ע.ד�י�ן לא ק�מ�ת� מ�מ�ט�ת�ך�, ה' י�ס�ע�ד�ך� ו�יק�ימ�ך�  נ�פ�ש�
יב�ך�  ל�א�ית�נ�ך� ב�ש�ל�מות ח�יש ק�ל מ�ה�ר�ה, ו�נ�א ב�נ�י ח.ב�יב�י ל�מ�ע�ן ה�ש�ם ה�ס�ר ד�אג�ה ומ�ר�ה  מ�ה�ר�ה ו�יש�
 ש�חור�ה מ�ל�ב�ך� ו�אל ת�יר�א  ו�אל ת�פ�ח�ד כ�ל�ל כ�י ה�מ�ר�ה ש�חור�ה ו�ה�פ�ח�ד מ�ז�יק�ים ח�ס ו�ש�לום ל�ה�גוף
 ה�ר�ב�ה ול�ה�נ�פ�ש ב�ו�ד�אי, ח.ז�ק ו�י�א.מ�ץ  ל�ב�ך� ו�ק�ו�ה א�ל ה' א.ש�ר ע�ד ה�נ�ה ע.ז�ר�ך�, אל י�טש ו�אל י�ע.זב
 אות�ך� ו�יר�פ�א.ך� ו�י�ח.ל�ימ�ך� מ�ה�ר�ה, ו�ת�ז�כ�ה ל�ה�יות  ע�מ�נו ע�ל ראש ה�ש�נ�ה ה�ק�דוש ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה,
 ו�א.ש�ר ר�צונ�ך� ח�ז�ק ש�א�ה�י�ה א�צ�ל�ך� עוד ה�פ�ע�ם, ק�ש�ה ע�ל�י  ה�ט�ל�טול מ�אד מ�אד, אך� אף ע�ל פ�י כ�ן
 ל�מ�ע�ן אה.ב�ת�ך� א�ר�א�ה ל�ה�יות ב�ש�בוע� זאת א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם א�צ�ל�ך�  ל�ח�י�ים טוב�ים ול�ש�לום, אך� ב�נ�י
יום כ�י  ר�בו ט�ר�דות�י  ח.ב�יב�י אל ת�ר�ב�ה ב�ג�ע�גוע�ים ה�ר�ב�ה, כ�י א�י א�פ�ש�ר ש�א�ה�י�ה א�צ�ל�ך� ב�כ�ל 
 וב�ע�ס�ק�י ש�מ�י�ם כ�י�דוע� ל�ך�, ו�כ�פ�י פ�רושות א�ל ה' יומ�ם ו�ל�י�ל�ה י�חוס ו�יר�ח�ם ע�ל�ינו ו�יש�יב�ך� ל�א�ית�נ�ך�

מ�ה�ר�ה ו�ת�ז�כ�ה ל�ע.סEק ב�תור�ה ו�ע.בוד�ה כ�ל י�מ�י ח�י�יך� ל�אר�ך� י�מ�ים ו�ש�נ�ים טובות. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�מ�ע�ת�יר ב�ע�ד�ך�. נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב קמג  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום ד' ת�בוא ל�אומ�אן ב�ש�מ�ח�ה תקצ"ד לפ"ק. 

  
א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י, צ�ר ל�י מ�אד מ�ה ש�ע.ד�י�ן לא ש�ב�ת� ל�א�ית�נ�ך�, וב�יות�ר צ�ע.ר�י ג�דול ע�ל עצ�ם   
 ג�ע�גוע�יך� אח.ר�י  ל�בוא א�ל�יך�, וב�א9מ�ת הוא ד�ב�ר ש�א�י א�פ�ש�ר ע�ת�ה, כ�י ח�ש�ב�ת�י ד�ר�כ�י ב�ז�ה ה�ר�ב�ה
 ו�א.נ�י רוא�ה ש�א�ין ז�ה ר�צון  ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ש�א�ס�ע ע�ת�ה ל�ב�ט�ל ע�צ�מ�י מ�תור�ה ות�פ�ל�ה מ�ל�ב�ד ש�אר�י
 ט�ע�מ�ים ש�ב�ל�ב�י, ו�אף ע�ל פ�י כ�ן א�ם  ה�י�ת�ה ה�ע.ג�ל�ה הול�כ�ת ו�חוז�ר�ת ל�פה ה�י�ית�י מ'כ�ר�ח ל�ב�ט�ל ע�צ�מ�י
 ע�ל יום א�ח�ד ל�נ�סEע�, א.ב�ל מ�אח�ר ש�א�ין ה�ע.ג�ל�ה  ר�ק ל�ש�ם, ו�א�ה�י�ה מ'כ�ר�ח ל�ש�כר ע.ג�ל�ה ל�ח.זר,
י�ה�י�ה ל�ך� צ�ע�ר מ�נ�ס�יע�ת�י  מ�א�ת�ך� יות�ר מ�ה�נ�ח�ת, ע�ל כ�ן אמ�ר�ת�י ש�ב  ו�ד�ע�ת�י ל�ח.זר מ�י�ד ו�י�כול ל�ה�יות ש�
 ו�אל ת�ס�ע ע�ד�יף, ו�טוב כ�י א�ה�י�ה ל�ך� מ�ע�יר ל�ע.זר ב�ת�פ�ל�ה ו�ת�ח.נונ�ים  כ�פ�י כח�י ש�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ר�ח�ם
יב�ך� ל�א�ית�נ�ך� מ�ה�ר�ה, ומ�צ�יון י�ס�ע�ד�ך� ו�ת�ז�כ�ה ל�נ�סEע� מ�ה�ר�ה ע�ל  צ�יון ה�ק�דוש ל�אומ�אן  ע�ל�יך� ו�ע�ל�י ו�יש�
 ע�ל ראש ה�ש�נ�ה ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה נ�ג�יל�ה ו�נ�ש�מ�ח�ה ב�ישוע�תו, וב�ש�בוע� ה�ב�א ע�ל�ינו  ל�טוב�ה י�כול
ו�נוד�ה ל�ש�מו ו�ק�ו�ית�י ל�ה' ש�ב�תוך� כ�ך� ת�שוב ל�א�ית�נ�ך�  י�ר�צ�ה ה�ש�ם,   ל�ה�יות ש�א�ה�י�ה א�צ�ל�ך� א�ם 

י�ת�ב�ר�ך� ע�ל י�שוע�ת�ך� ח�יש ק�ל מ�ה�ר�ה. 
  

ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�מ�צ�פ�ה ל�ש�מע� כ�ל טוב מ�א�ת�ך�. ו�א.נ�י מ�ב�ק�ש ומ�ז�ה�יר אות�ך� ש�ת�ס�יר ה�ג�ע�גוע�ים   
 מ�ל�ב�ך� וב�פ�ר�ט  ה�מ�ר�ה ש�חור�ה ו�ה�ד�אגות ו�ה�פ�ח�ד�ים ת�ס�יר�ם מ�ל�ב�ך� כ�י ה�ם מ�פ�ס�יד�ים ל�גוף מ�אד ח�ס
 ו�ש�לום כ�י�דוע� ו�ה�ב�ח�יר�ה  ח�פ�ש�ית א.פ�לו א�צ�ל ה�חול�ה, ח.ז�ק ו�ה�ת�ח�ז�ק ב�כ�ל מ�ה ש�תוכ�ל כ�י ה' ע�מ�ך�
 ו�כו', וז�כות ה�צ�ד�יק ג�און ע'ז�נו י�ג�ן  ע�ל�יך� ב�כ�ל יום וב�כ�ל ע�ת, וב�ז�ה י�ש ו�י�ש ל�נו ל�ש�מח� ת�מ�יד ב�ע�ז�ר�ת
י�ת�ן ה�ר�ח.מ�ים ב�י�ד�ינו ו�כו'.  ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ב�כ�ל א.ש�ר עוב�ר ע�ל�ינו כ�י  ה�כל ל�טוב�ה ו�ל�ה' ה�י�שוע�ה ש�

נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב קמד  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום ב' נ�צ�ב�ים תקצ"ד לפ"ק. 

  



  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י, מ�ה אמ�ר ל�ך� ב�נ�י מ�גד�ל צ�ע.ר�י ומ�כ�אוב�י ע�ל צ�ע�ר�ך� ו�ח'ל�ש�ת�ך�, ות�שוק�ת�י ו�ג�ע�גוע�י
 ל�בוא א�ל�יך�  ב�ל�י ש�עור, כ�י יות�ר מ�מ�ה ש�ה�ע�ג�ל רוצ�ה ל�ינק ו�כו', אך� מ�ה א�ע9ש�ה כ�י ר�בו ה�מ�נ�יעות,
 כ�י לא י�כל�ת�י ל�ב�ט�ל  ע�צ�מ�י ע�ד ה�נ�ה ב�שום אפ�ן, ו�ע�ת�ה א.נ�י מ�ת�ר�ש�ל ב�כ�ו�נ�ה ל�ב�ל�י ל�נ�סEע� מ�י�ד כ�י
י�ה�י�ה ס�מוך� ל�ש�ב�ת קד�ש יות�ר, כ�י ק�ו�ית�י ל�ה' ש�אז  א.נ�י רוצ�ה ל�בוא א�ל�יך� ב�עוד יום או  יומ�י�ם כ�ד�י ש�
 אוכ�ל ל�ח�ז�ק�ך� ול�אמ�צ�ך� ב�ח�ס�דו ה�ג�דול י�ת�ב�ר�ך�  ש�ת�ס�ע ע�מ�נו ל�אומ�אן ע�ל ראש ה�ש�נ�ה ה�ב�א ע�ל�ינו
 ל�טוב�ה ו�א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם ב�יום ד' אבוא א�ל�יך� ב�ע�ז�ר�ת  ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�, ו�ל�ה' ה�י�שוע�ה ש�ב�תוך� כ�ך�
 ת�ת�ח�ז�ק ב�אפ�ן ש�אוכ�ל ל�ח�ז�ק�ך� ב�ד�ב�ר�ים ול�ש�מ�ח.ך� ב�ישוע�תו י�ת�ב�ר�ך�  ע�ד ש�תוכ�ל ל�נ�סEע� א�ם י�ר�צ�ה
 ה�ש�ם אח�ר ש�ב�ת קד�ש ל�אומ�אן, ו�ה�נ�ה ה�יום ב�בק�ר קד�ם אור ה�יום ה�ג�ד�יל  צ�ע�ר�ך� ב�ל�ב�י מ�אד ע�ד
 א.ש�ר ב�כ�ית�י ב�ד�מ�עות ע�ל צ�ע�ר�ך� ו�ה�ת�פ�ל�ל�ת�י ל�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ב�ש�ב�רון ל�ב, ב�ע�ל ה�ר�ח.מ�ים  י�ש�מ�ע
 א�נ�ק�ת�נו ו�יוש�יע.ך� מ�ה�ר�ה ש�תוכ�ל ל�ה�יות ב�אומ�אן ע�ל ראש ה�ש�נ�ה ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה ו�ה�י�ה ב�ד�ע�ת�י
נו ל�ח�ז�ק�ך� ול�ב�ק�ר�ך�, ו�אח�ר כ�ך� ב�ע�ת ה�ת�פ�ל�ה ב�א ל�ב�ית�י  ל�ש�לח� ה�יום ש�ל�יח� מ�י'ח�ד א�ח�ד מ�א.נ�ש�
 י�ד�יד�נו כ�בוד  ר�ב�י נ�ח�מ�ן נ�רו י�א�יר נ�כ�ד א.דונ�נו מור�נו ו�ר�ב�נו ז�כ�רונו ל�ב�ר�כ�ה מוס�ר כ�ת�ב ז�ה ו�נ�מ�ל�כ�ת�י
י�ד�יד�י מ�ח�מ�ד ע�ינ�י ה�ס�ר מ�ל�ב�ך� ה�ד�אגות  מ�ל�ש�לח� א�יש מ�י'ח�ד,  אך� ב�ק�ש�ת�י מ�מ�ך� ב�נ�י ח.ב�יב�י 
י�ת�ה�פ�ך� ה�כל  ל�טוב�ת�ך�, ו�ה�נ�ה ב�ס�מוך� ק�ב�ל�ת�י מ�כ�ת�ב�ך� מ�ר�ב�י ל�ייב�יל�ע  ו�ה�ג�ע�גוע�ים וב�ט�ח ב�ה' ש�
י, אך� צ�ע�ר ג�דול מ�אד מ�גד�ל י מ�אד ב�ר�אות�י כ�ת�יב�ת י�ד�ך� א.ש�ר ל�ז�ה  כ�ל�ת�ה נ�פ�ש�  ו�ה�ח9י�ית�י נ�פ�ש�
 צ�ע�ר�ך� ו�ח'ל�ש�ת�ך�, וב�פ�ר�ט מ�עצ�ם ג�ע�גוע�יך� אח.ר�י וב�א9מ�ת ה�י�ית�י  מ�ד�ל�ג ע�ל ה�ה�ר�ים ל�בוא א�ל�יך� מ�י�ד,
 אך� ח�ש�ב�ת�י ד�ר�כ�י ו�הוא מ�ה�נ�מ�נ�ע ש�א�ת�מ�ה.מ�ה כ�ל ה�ש�בוע� א�צ�ל�כ�ם. ע�ל כ�ן  ה�ה�כ�ר�ח� ל�ה�מ�ת�ין ע�ד
 יום ד' א�ם י�ר�צ�ה ה�ש�ם בוא אבוא א�ל�יך� ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ו�כ�נ�"ל, נ�א ב�נ�י י�ד�יד�י ז�כר  אל ת�ש�כ�ח
י�ע.בר ע�ל ה�אד�ם ה�ר�פ�ת�ק�אות ה�ר�ב�ה  ש�כ�ב�ר ד�ב�ר�נו ה�ר�ב�ה מ�ע�נ�י�ן אד�ם ל�ע�מ�ל יול�ד, ו�ש�ב�ה�כ�ר�ח� ש�
 ש�א�י א�פ�ש�ר ל�אד�ם ל�יד�ע מ�ה�ם ת�ח�ל�ה, ו�ה�כל צ�ר�יכ�ין ל�ק�ב�ל ב�אה.ב�ה ו�ל�יד�ע ש�כ�ל מ�אר�עות�יו כ'ל�ם
 ל�טוב�תו, ו�ע�ל  י�ד�י ז�ה, ב�נ�ק�ל יות�ר ל�ה�ת�פ�ל�ל ל�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� ש�י�ס�יר ה�מ�ח.ל�ה ו�ה�י�סור�ים מ�א�ת�נו, כ�י
ים  אף ע�ל פ�י ש�ה�ם ל�טוב�ה,  א.ב�ל א�ין ב�י�ד�ינו כח� ו�ש�כ�ל ל�ק�ב�ל ה�טוב�ה ה�זאת, ע�ל כ�ן אנו מ�ב�ק�ש�
י�ה�יו  ה�ר�ח.מ�ים ב�י�ד�ינו כ�י�דוע� ל�ך� ב�נ�י ח.ב�יב�י, ו�ל�ה' ה�י�שוע�ה ש�י�סור  א�ל ש�ד�י י�ת�ן ל�כ�ם ר�ח.מ�ים ש�
 ה�מ�ח.ל�ה מ�ק�ר�ב�ך� ל�ג�מ�ר�י ו�ת�שוב ל�א�ית�נ�ך� מ�ה�ר�ה,  ובוא ת�בוא ב�ר�נ�ה ל�אומ�אן ב�ע�ז�ר�ת ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך�
 ע�ל ראש ה�ש�נ�ה ה�ב�א ע�ל�ינו ל�טוב�ה י�ת�ר מ�ז�ה א�ין פ�נ�אי  ל�ה�א.ר�יך�, ו�ש�לום ו�ח�י�ים וב�ר�יאות ה�גוף

ו�כ�ל טוב כ�נ�פ�ש�ך� ו�נ�פ�ש אב�יך� ה�מ�ע�ת�יר ב�ע�ד�ך�. 
  

 נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

י ש�לומ�נו ש�לום ו�י�ש�ע ר�ב.   ל�כ�ל אנ�ש�
  

 מכתב קמה  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום ב' ד�ס�ל�יחות תקצ"ד לפ"ק: 

  
  א.הוב�י ב�נ�י  ח.ב�יב�י, א.נ�י עומ�ד ע�ת�ה ב�ח�ד כ�ר�ע�א ע�ל ה�ע.ג�ל�ה ל�נ�סEע� ל�אומ�אן, ו�נ�ז�כ�ר�ת�י ב�אה.ב�ת�ך�
 ו�ע�כ�ב�ת�י ע�צ�מ�י  ל�כ�תב ל�ך� שורות�י�ם א�לו, וב�יום א�ת�מול כ�ת�ב�ת�י ל�ך� ע�ל י�ד�י ר�ב�י מש�ה ב�ה�ר�ב
 וב�ו�ד�אי ה�ג�יע� ל�י�ד�ך�, ו�אח�ר כ�ך�  ק�ב�ל�ת�י מ�כ�ת�ב�ך� ו�לא נ�ז�כ�ר ש�ם ש�ק�ב�ל�ת� מ�כ�ת�ב�י, ומ�ה מ�אד ג�דול
י�עור�ר ר�ח.מ�יו  צ�ע.ר�י וכ�א�ב�י ע�ל ח�ל�י�יך� ב�פ�ר�ט ע�ל ע�נ�י�ן  ה�ק�ד�ח�ת ר�ח.מ�נ�א ל�צ�ל�ן ב�ע�ל ה�ר�ח.מ�ים 
 ה�ע.צומ�ים ע�ל�יך� ו�ע�ל�ינו ו�י�ס�יר מ�מ�ך� כ�ל מ�ח.ל�ה מ�ה�ר�ה  ו�ת�שוב ל�א�ית�נ�ך� ב�ש�ל�מות מ�ה�ר�ה אמ�ן כ�ן י�ה�י
י  ר�צון, ו�נ�כון ל�ב�ך� ב�טוח� י�ה�י�ה ש�ב�ו�ד�אי א�ין את�ה יוצ�א  מ�מ�ח.ש�ב�ת�י, ו�ג�ם א.ב�ק�ש כ�ל י�ק�יר�י אנ�ש�
 ש�לומ�נו ל�ה�ת�פ�ל�ל ע�ל�יך�, ו�ת�ש�ל�ח ע�ל פ�ד�יון ל�יד�יד�נו כ�בוד ר�ב�י יוד�ל,  א.פ�לו א�יז�ה ס�ך� מ'ע�ט תוכ�ל
 ל�ש�לח�, ו�ה�ש�ם י�ת�ב�ר�ך� י�ש�מ�ע ת�פ�לות�ינו ב�ר�ח.מ�ים ו�ת�ז�כ�ה ל�כ�ת�יב�ה ו�ח.ת�ימ�ה טוב�ה  ל�ח�י�ים טוב�ים

א.ר'כ�ים ול�ש�לום. 
  

 ד�ב�ר�י אב�יך�  ה�מ�ע�ת�יר ב�ע�ד�ך�. נ�ת�ן מ�ב�ר�ס�ל�ב. 
  

 מכתב קמו  
 ב�רוך� ה�ש�ם יום ו' ע�ר�ב ש�ב�ת קד�ש ע.ש�ר�ת י�מ�י ת�שוב�ה תקצ"ה לפ"ק. 

  
י מ�אד ב�ז�ה, אך� צ�ע.ר�י ג�דול מ�אד   א�ת�מול ב�את�י  ל�ע�ת ע�ר�ב, ומ�צ�את�י מ�כ�ת�ב�ך�, ו�ה�ח9י�ית� א�ת נ�פ�ש�



 ע�ל ש�ע.ד�י�ן  לא ש�ב�ת� ל�ב�ר�יאות�ך�, אך� ק�וה ק�ו�ית�י ל�ה' ש�ב�ק�רוב ת�ו�ש�ע, כ�י לא ל�נ�צ�ח י�ר�יב ו�כו', כ�י
ו�ח�ז�ק ע�צ�מ�ך� ל�ה�ר�ח�יק ה�מ�ר�ה ש�חור�ה ב�כ�ל מ�ה ו�א9מ�ץ  ו�י�ח.בש,  ל�מ�ע�ן ה�ש�ם ח.ז�ק  י�כ�א�יב   הוא 
 ש�תוכ�ל, וב�ע�ל ה�ר�ח.מ�ים י�חוס ע�ל�יך�,  ו�יש�מ�ח נ�פ�ש�ך� ב�ישוע�תו, ו�ת�שוב ל�א�ית�נ�ך� מ�ה�ר�ה, ו�י�ת�ה�פ�ך�
ה�כל ל�טוב�ה, ו�י�ג�מר ה�ח.ת�ימ�ה ל�ח�י�ים טוב�ים  א.ר'כ�ים ול�ש�לום, ו�כ�ע�ת ט�ר�יד�נ�א טוב�א, וז�מ�ן ת�פ�ל�ה  


