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ד“הי ל“זצ מבאבוב ק“הרה ר“אדמו ק“מכ קודש מכתב לטהרה חיבור
ה“ב

א“יע באבוב ט“תרצ המללמה לסדר
 י“נ יעקלי שמואל ט“בש מדרשנו בבית ותיק תלמיד י“בתו המופלג האברך ב“ש לידידי
מבערטש בערנער יכונה

 מתוגה נפשך דלפה כי וראיתי שורותיך מבין קראתי שכתבת ממה ויותר קבלתי מכתבך
 אלה דבריך ירדו כמה עד להבינך ולמותר חי זה ירק מהיכן העתיד על דאגות מלא והנך
 לא זאת בכל אמנם. מעצמך ותרגיש תבין בין זאת כי, וקריין דכתיבן בטני לחדרי אלי

 שלא מסותרת מאהבה מגולה בתוכחת ואוכיחך בשתיקה דבריך על לעבר כח אעציר
 בריותיו לכל מזון ומכין לכל ומפרנס הזן י“בהש בטחונך תשים רק כלל רעיוניך יבהלוך
 בכל וברכתיך ככתוב לביתו טרף להביא האדם על ברזל עול נותן כי הגם. ברא אשר
 ללא שהוא ולדאוג להאנח ולא והשתדלות עשיה לענין רק אומרת זאת אבל תעשה אשר
 הוא אדרבא. קטנה פרוסה אפילו יברא לא הלילה וכל היום כל אדם ידאג ואם. יועיל
 לא ואלמלא. לעשות ומה לפנות אנה ידע מבלי לבו את ומטמטם מחשבתו את מבלבל
 אחר להרהר פלילי ועון חטא היה הלא במלאכה או במסחר לעסוק ממעל רשות ניתן

 עין לישא אם כי הכלכלה ועל המחיה על פיגול מחשבת ולחשוב ה“הקב של מדותיו
 עול לשום הפשוט ברצונו עלה כאשר אך .קרים למים אצבע להושיט ולא לשמים
 והיגון הדאגה אבל. קונו רצון להשלים שלם ובלב בזריזות לעשותה האדם על הפרנסה

.לך התיר מי
 השנו הם תעתועים ולמעשים להבלים נעוריך בימי חבריך שהיו גילך בני כי כתבת ואשר
 נחלתך עם להתהלל ה“ב לך שיש ממה וחוץ בחטאים לבך יקנא אל אדינרי ושוכבים חיל

 ויפה אותי יודוע השכל המתהלל יתהלל בזאת רק אשר מוסר ובספרי ק“בתוה בעמלך
 לבם בודאי אשר ורכושם הונם מכל צדיקים ספרי ומשאר חיים מים בארמ אחת שורה
 יראה האדם כי קנאה רוח עליך יעלה אל דעלמא במילי אפילו ולא. מזה רחוק ודעתם
 יודע האתה. בך מתקנאים אינם הם אם יודע ומי. חברו של מטמונותיו יודע ואינו לעינים
 לא מסתורם לפניך מגלים היו ואם צד מכל אותם הסובבים ואנחות דאגות כמה עולם ימי

 על יעלה לא זה ומלבד וזהב כסף ביתם מלא לך יתנו כי גם עמהם אותך להחליף תחפוץ
 הגוים יאמרו למה: לדוד כאמור מצויה ופרנסתו יאכל עפר אשר בנחש להקנא האדם לב
 שבשמים אבינו מלפני רצון יהי וכן. עשה‘ ה חפץ אשר כל דקרא סיפא מסיים ואני‘ וכו

‘ד לישועת המחכים כל בכלל בקרוב ותוושע טוב ימלא רעבה ונפש שוקקה נפש להשביע
.הלברשטאם ציון בן‘ הק ר“באה ש“הדו ב“ש כנפש

 כי והרמז והפוך ישר השמים מן לחם לכם ממטיר הנני ת“ר הם האגרת בראש האותיות
וזה שבשמים לאביהם מפרנסין ישראל ד“ע לשורשו גשמי דבר כל להעלות האדם עבודת
.והבן, לעילא בסיוע הוא זאת גם יען. למעלה מלמטה בה והפוך למטה ממעלה ת“בר
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