
  

  לזכות לכל הישועות                                                 טוב להגיד ולשיר     

ÈÏ ‰¯‡ ‡� ‰ÎÏ...  )ו, במדבר כב( 

עד שיש כח להאדם להמשיך הרוח , השם יתברך נתן כח כל כך להבחירה
עד שיש כח להאדם שהוא , םו להפוך חס ושלוא,  דרך הקֻדשהונודלעלא כרצ

 כח ו יש לוואף על פי כן על ידי כח בחירת, ק מהקֻדשה בתכלית הרחוקורח
 רוח הקדש ו שיש לועד שיהיה נדמה ל,  מהרוח דלעלאלהמשיך עליו איזה בחינה

ומי לנו משקץ . לוכי המחשבה יש לה תקף גד, תות אמתיות ומראונואה חזיוור
 כל כך נגד ו אף על פי כן התגבר ברשעתוימח שמ, תר מבלעם הרשעוומתֹעב י
: ל"תינו זועד שאמרו רב, תוראות נונות וחזיועד שהמשיך עליו מרא, הקֻדשה
  . בלעם? ומנו, לם קםות העומאבל בֻא

ש כראוי ו קדו שאינושכל זמן שמרגיש בעצמ, זהר מאֹדיעל כן צריך האדם ל
ת ולוולֹא ירצה לילך בגד,  נגד הקֻדשה בשלמותואזי יכניע ויבטל עצמ, בשלמות
יוכל , תונות וחזיו מראוכי אם ירצה אז להמשיך על עצמ; ת ממנווובנפלא

רק ילך בתמימות ויבקש , לו בזה רבים מאֹדכאשר נכש, תרותר ויולקלקל י
ורק ,  כראויו ויזכה לקדש את עצמו לצאת מפחיתת מדרגתומהשם יתברך שיעזר

וירבה לדבר בזה דבורים , ובשביל זה ישתמש ויתאמץ בגֹדל כח הבחירה שיש ל
   יהיה כדי שיזכה על ידי זה להכניע ולשברוונתווכל כ, שים לפני השם יתברךוקד

 כדי לשוב אל השם יתברך באמת ההפוך מדעת בלעם, מרי לגוהרע של
שהם חזקים מאֹד בתֹקף הרע והטמאה , הרשע וחבריו ותלמידיו

אדרבה , צים להשפיל את עצמם נגד הקֻדשהושלהם ואינם ר
צים להמשיך איזה בחינת רוח דלעלא מהקֻדשה והם ר
להמשיך בחינת רוח , םוחס ושל, מם הטמאולמק

להגביר על , מםות למקונווחזית ובחינת מרא, נבואה
 על עיקרוה, בום הרע על הטותר חס ושלוידי זה בי
 והן בקֻדשה א, לו כח גדוכי הדבור יש ל, ידי הדבור

אף : ל"תינו זווכעין שאמרו רב, םולהפוך חס ושל
כי הבחירה יש ,  בפיווא עליהם באדם שכחואנו נב

  . כנזכר לעיל וכמבֹאר בפנים, לולה כח גד
בודאי יהיה , שכונתם להרע, לוורשעים כא

 ושכונת, אבל איש הישראלי; אחריתם להכרית
ואף על פי , ו ושפלות מדרגתומושמכיר את מק, בהולט

שים ו לדבר דבורים קדוכן הוא מתגבר גם בעֹמק נפילת
, בהו לטוונתווכל כ', דדות וכוורה ותפלה והתבוהרבה מת

 ואז בודאי . ולשוב אל השם באמתובכדי שיזכה לצאת מהרע של
ף ישוב וף כל סווס, ולֹא יהיה נאבד שום דבור, יש להשם יתברך נחת רוח מזה

לקבל רוח הקדש אמתי דרך , ואז אם יזכה ויהיה ראוי לזה. להשם יתברך באמת
 ' ט'ת חואותי, 'הלכות חדש ד(. ונו כרצוב יעשה עמוהקֻדשה בשלמות השם הט

 ,ברית; ד"ג י"אותיות י, עיין דיבורו - א" אות צ,היראה ועבוד -לפי אוצר היראה 
  )ט"אות מ
  

‡…Ï ËÈ·‰ ÔÂ‡  ·…̃ÚÈ·... )כא, במדבר כג(  
 מה כן_גם בהם שנמצא ואף, שיןושע תובוהט על להביט – יתברך השם דרך

; ביעקֹב און הביט לֹא): כג במדבר (שכתוב וכמ, זה על מסתכל ואינ, בוט ושאינ
 ושאינ מה קאודו וב למצֹא, רעהל וחבר על להביט ול אסור שהאדם שכן מכל

. בוהט על רק להביט מֻחיב, אדרבא רק, וחבר דתובעב פגמים למצֹא ולחפש בוט
  )ז" סימן י–' ן ב"לקוטי מוהר(

  
  )ה"נ, שיחות וסיפורים –כוכבי אור (

נתווסף הציבור הנוסעים לאומן , מחמת שמשנה לשנהו...     �                     
כך בסוף העשרה -אחר]  זכרונו לברכהרבנותלמידיו של [ראו , על ראש השנה

וחזרו , שאין שום אופן ויכולת כלל לסבול את הדוחק בזה הבית המדרש, שנים
במשך , ואחר כך.  זכרונו לברכהרבנושהתפלל שם , ‡Ó·‡¯הכנסת -ביתלזה ה

עד שגם , ‡Ó·‡¯על פי איזה סיבה זה ה, נתקלקל ונחרב קצת, שנה או שנתיים
  .יה באפשר להתפללשם לא ה

, אשר חיפש ומצא בכל שנה, ת לשכור איזה חדר גדול"והתחיל מוהרנ    �
, אבל אחר כך. להתפלל בראש השנה, שיהיה ביכולת שיכנסו שם כל הציבור

שהיה קשה וכבד לאין ערוך למצוא חדר כזה , יתברך בקצת שנים' סיבב ה
, בית הכנסת מֻיחד, העבור ז, ת שאם לא ישתדל לבנות"וראה מוהרנ, לשכרו

כי , לא תתקיים כלל אספת הקיבוץ, להתפלל שם באספת הקיבוץ בראש השנה
ותתבטל , בלי ספק יהיה נמצא לפעמים שנה אחת שלא יהיה לשכור חדר כזה

  .מחמת זה, חס ושלום, האספה לגמרי
לימי ,  שנוסעים מהם לאומןעיירותונתעורר באמצע השנה לסבב בכל ה    �

להתנדב מעות לצרכי , ולהציע לפני אנשי שלומנו בכל עיר ועיר, ל"ראש השנה כנ
  .יןיזה הבנ
, שנמצא שם בעת הזאת קצת מאנשי שלומנו, ונסע תחילה ללאדיזין    �

וכפי גֻדלת ,  זכרונו לברכהרבנווהציע לפניהם דברי התעוררות כפי רוממות 
  .ונוראות האספה על שמו בימי ראש השנה הקדושים

היה בעת הזאת מתושבי ] ל" זצרבנואחד מתלמידי  [נחם מנדילורבי מ    �
, אבל עניותו ודחקו היה גדול ועצום בעת הזאת, לאדיזין ומתפרנס ממעשה ידיו
, )מטבע רוסי(נמצא תחת ידו שני רובל , ל"ת כנ"אבל מֻכון ממש ביום בא מוהרנ

, ת"והרנוברוב להבת לבבו בשמעו דברי מ, תה כל רכושו ולא יותריאשר זאת הי
  .יןית לצורך הבנ"והביאם למוהרנ, וחטף את אלה השני רובל כסף, רץ לביתו

כי אף על פי שמובא [ת לקבל אותם כלל מידו "ולא רצה תחילה מוהרנ    �
אבל בכל זה כפי עוצם , ֻמתר להפריז יותר מחומש, שבשביל תשובה, בספרים

נות אשר מחמת הרחמ, ]ת בשום אופן לקבלם"עניותו לא רצה מוהרנ
לבקש ולהתחנן , ל"והתחיל רבי מנדיל ז. עליו מעוצם עניותו

ולזכות אותו בזכות , לרחם עליו בתכלית ההפך, ת"ממוהרנ
, ל"ת ז"עד שעלה על דעת מוהרנ, נורא ועצום כזה

שבאמת אין ביכולת לידע באיזה אופן גדול ביותר 
כי כפי שמסר את . עד שקיבלם מאתו, הרחמנות

שיהיה לו חלק , נדבה הזאתנפשו כל כך על ה
ידע והאמין שזה יהיה אם , הראשון בבנין הזה

באופן שיהיה , יןייסוד גדול וחזק לזה הבנ' ירצה ה
  ...לתו לגמרווביכ

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

רבי ישראל החליט לעזוב את [                           
  ]טבריה ולעלות עם משפחתו לירושלים

ושלים אני באתי לרב שלֹמֹה וקסלר החבר וביר... 
ברוך השם : "הוא ברך אותי ואמר לי, הוא ראה אותי, שלי

תזהר שיהיה לך אמונה ובטחון לֹא לעזֹב , שזכית לבוא לירושלים
  !"אמונה ובטחון. את ירושלים

אבל כסף ודולארים הוא , רב שלֹמֹה אמר לי שיהיה לי אמונה ובטחון, טוב
  ...ואני לֹא היה לי בטחון, "אמונה ובטחון, טוב עשית: "מר ליהוא א, לֹא נתן לי

ליד , הכנסת ברסלב ברחוב חברון בעיר העתיקה-יד בית-אני רציתי לגור על
  !מי יכול לשער מה שהיה.. אז היה מערות ויֹפי כזה, המקדש-בית

הכנסת -פנים השם יתברך הזמין לי חדר אצל אחד בחצר ליד בית-כל-על
-אז אמרו לי שיש בית, שלמתי לו אבל לֹא היה לי מה לאכֹלאני , בשכירות

התבשיל של אחד שלא היה לו בנים והוא נתן כסף על המטבח לחלק אֹכל 
  .לֹא של בשר אבל תבשיל,  לחם ותבשיל,לעניים
אני לא , אבל יש תור, התבשיל-אז אני הלכתי לבית, לֹא היה לי מה לאכֹל, נו
  .." קֹדם אני, קֹדם אני: "ם נשים ומתקוטטיםהלכתי ועמדתי בתור ובאי. מֻיחד

רבונו : "אמרתי, ותוואני באתי ואני עמדתי בין נשים וראיתי את מלאך המ
  " ?באתי לירושלים לעמֹד בין נשים,  מה עשיתי.של עולם
מה , אני ֻמכרח לעמֹד בתור בין נשים, מה עושים: "פנים אמרתי-כל-על
  !"אי אפשר לי להיות ככה? לעשות
ידי מהחצר -ז השם יתברך רחם עלי והיה איש זקן אחד שהוא היה שכן עלא
אז פתאום , הוא היה עני והוא הלך בכל יום לקחת את הלחם והתבשיל, היהשני

אז אתה , אני אביא תבשיל בשבילי? למה לך ללכת ולעמֹד בתור: "הוא אמר לי
 בכל יום תן לי כלי ואני אביא את הלחם עם הכלי של התבשיל גם בשבילךית

  ".ויום
  
  
  
  

   נא לשמור על קדושת הגיליון- ח"רע                                                                                                       עלון מספר ת                    פרשת בלק-ד "בס

  ל"זצ, אייזיק שלמה' ודסר בן ראער בשראל ילזכרון נצח מורינו רבי 

  

  

    העולם הזה לא כולםהעולם הזה לא כולםהעולם הזה לא כולםהעולם הזה לא כולם
  

    ............העיקר העולם הבא העיקר העולם הבא העיקר העולם הבא העיקר העולם הבא 



  .אני פטרתי את התור, השם יתברך רחם עלי.. שמעתי את זה, הוי
והוא היה לו חיים טובים , ברך אותי, והוא היה איש תמים והוא אהב אותי

הוא היה שמח מאֹד בזה שהוא מביא לי את הלחם , מזה המצוה שהוא עושה
לחם לבית ופטרתי את וברוך השם הבאתי , והתבשיל ואני ראיתי בזה חסד עליון

  ... התור
אז היה , סבלנו מאֹד, אבל סבלנו. ככה עבר שתי שנים וחצי, זה מעשה נורא

, לו האיש הזה מביא לי את הלחםיאפ? אולי אני אחזֹר לטבריה", לי מחשבות
ככה בטבריה היה כל העֹל על , .."כן חלב-וגם, כן נרות של שבת צריכים-אבל גם
כן לֹא -והשתי לירות גם. רות לחֹדש ובזה פטרתי הכלאני היה לי שתי לי, האשה

ישיבה -איזה בן: "אז אמרו, למירון, כי אני נסעתי נסיעות לירושלים, באו בקל
לֹא , ישיבה-הוא איש כשר אבל הוא לֹא בן, עושה מצוה, הוא עושה תעניות? זה

  ".מגיע לו כסף
אתה : "יאז הגבאי של הישיבה אמר ל, אני באתי לקחת את השתי לירות

  !" עם איזה פנים אתה בא לקבל כסף, שה ימים בישיבהוהחֹדש הזה היית של
? אולי נחזֹר לטבריה: "כן בירושלים התחיל מחשבתי-פי-על-אבל אף

: אמרתי, "ושמה בטבריה אני יש לי שתי לירות לחֹדש, בירושלים כל העֹל עלי
  !"לחזֹר לטבריה"

  ".אני החלטתי לחזֹר לטבריה, לואני לֹא יכול לסב: "וספרתי לרב שלֹמֹה
יהיה לך אמונה ובטחון ולֹא לעזֹב את ! לֹא: "אז אמר לי רב שלֹמֹה

  !"ירושלים
עם חכמות וחשבתי שרב שלֹמֹה ' חכם'אבל אני הייתי , הוא אמר לי בתֹקף

הוא לֹא ,  אבל הוא אין לו דולארים-שאר בירושלים יהוא אומר לה, לֹא כלום
  .מעתי לרב שלֹמֹה והלכתי לטבריהאז לֹא ש. נותן לי כלום

אולי אין מקום , ק אם יהיו משלמים ליולה הלכתי בעצמי לטבריה לבדיבתח
פנים היה נסים שהם החזירו -כל-על. כך נסעתי עם כל המשפחה-אחר. בישיבה

  ...אבל הם הסכימו שאני אחזֹר, אולי שתי לירות וחצי כבר, אותי בשתי לירות
ובזמן שאני הלכתי לטבריה , י נשארה עם נחמןאני קֹדם הלכתי לבדי ואשת

והיה רופא . אשתי ונחמן קבלו דלקת ריאות כזה שאחד מאלף אפשר לצאת מזה
שהוא לֹא , הוא היה מֻקבל בירושלים שהוא מלאך, דוקטור גדול ופרופסור זקן

שהוא היה והיה רוקח בירושלים . 'מחיה מתים'הוא היה ,  רק מלאך-רופא 
בעלי הלך : "ואשתי בכתה לפניו, היה לו רחמנות על חולים, נשמה גדולה

  .."לטבריה והילד הוא חולה כזה
וברוך השם הבן יצא , הזה להבן שלי' מלאך'אז הרוקח הלך והביא את ה

כך שהבן שלי סובל כל ימי חייו -תה חזקה כליאבל המחלה הי. מהמחלה
  .כן, מהנשימה

: ואשתי ספרה לי, לירושלים לקבל את האשה והילדואני חזרתי מטבריה 
  !" הוא כבר היה מת, אתה יודע מה זה היה עם נחמן"

שהוא לֹא , של רב שלֹמֹה, אני חזרתי לטבריה וראיתי שהדבורים שלו, טוב
ואני לֹא קבלתי ' חכם' זה אני הייתי -רק נתן לי אמונה ובטחון , נתן לי דולארים

  ... מהבניםוקבלתי צרות כאלה, את זה
אם הייתי גר בירושלים הייתי לאט . אי הייתי שומע לרב שלֹמֹהוהלו, אוי

, לאט עובר לדירה יותר גדולה והילדים היו מתחתנים והיו לומדים בישיבות
רב שלֹמֹה הוא צעק והוא רעד , ראיתי שאני לֹא עשיתי טוב. אבל אבדתי הכל

רק אמונה ! זה כל ימי חייךיהיה לך חרטה על , תן את הדיןיאתה ת: "ואמר לי
  !"רק אמונה ובטחון. אל תצא מירושלים לטבריה! ובטחון ורק ירושלים

הייתי , אני בטלתי אותו, אני מתחרט על רב שלֹמֹה, עד היום אני מתחרט
רב . לֹא עלי, אני רוצה שהעֹל יהיה על האשה: " ואמרתי,חזק בההחלטה שלי

ורב שלֹמֹה הוא רעד ". לי אמונה ובטחוןהוא נותן , שלֹמֹה הוא לֹא נותן לי כסף
  !"רק ירושלים! רק ירושלים: "בקפדה, בכעס.. וצעק עלי בצעקות כאלה

הוא אומר לי רק ? הוא נותן לי כסף? הוא נותן לי דולארים, מה: "אמרתי
ין יועבר עלי מה שעבר בענ, אז לֹא שמעתי לו והלכתי לטבריה, "אמונה ובטחון

  ...הילדים
  ...אני לֹא ספרתי הכל, ם מעשיה יפהספרתי לכ, נו
מי יודע אם היינו , אם הייתי בירושלים מי יודע אם הייתם כאן היום, נו
  !אז יש לי ילדים אחרים.. אני עזבתי את הילדים! ברק-ו בבנייעכש

. אז עוד לֹא היה הפתק, הפתק היה אחרי שחזרתי מירושלים.. והפתק
  )ההמשך יבוא( ...הפתק היה אחרי שחזרתי מירושלים לטבריה

  
  

 לבין ו לדבר בינוצריך להרגיל את עצמ � � � �                                        
עד שיתחיל לדבר בחמימות שבלב ,  באמתורר את לבבועד שיע, לו באמת גדונוק

עד , ראותיו וגֻדלת הבועד שיראה פחיֻתי, ררות בתשובהו בהתעואמת שבלב-דברי
ן יו השליך חטאתיו אחר כתפיו ולֹא עייכי עד עכש, תברךיש מאֹד מלפניו יישיתב
לה על גדל פשעיו כנגד רב ו בושה גדואזי נכנס ב, תםודע אוו כשייועכש, בהם

כי , ין אינה בפֹעל על פניוילה הבושה עדיובתח. עקרא ושרשא דכל עלמין, ושליט
כה וזכן קֹדם ש-על, ושטות שבקרב-ידי רוח- עלו וידיעתוחטאתיו מטמטמין שכל

ש לפי עֹצם פשעיו י להתביוש כראוי ליכך שיתבי- דעת כלולתשובה שלמה אין ל

שה תשובה ומסיר וכשע, כך-אבל אחר; ורא יתברך שפשע כנגדוולפי גֻדלת הב
תר ונתגלה הבושה על וש בייאזי הוא מתבי,  שכלוסף בוופשות ונתיממנו הט

, רא יתברךול דבקות הבשהם סימן ע, ר התפליןווזֹאת הבושה היא בחינת א. פניו
תיו ונו כל עוחלין לוידי הבושה הזאת מ-ועל, ר הפניםווהוא בחינת קרון א

 ).ב,  בושה ועזות-לקוטי עצות ( בעץ החיים וומדבק את עצמ
אמת ויראים -יש מצדיקיי מתבואחרא ואינ- עזות דסטראומי שיש ב � � � � 
שהם , קֻדשת התפליןגם בוופ, סיני-תיו על הרובידוע שלא עמדו רגלי אב, וכשרים

עדן - מהגןותוומגרשין א, תאו באילנא דמוומדבק את עצמ, החיים-בחינת עץ
,  מידוחלין לוזה מ-ידי-על, תיוונוש על עישה תשובה ומתביווכשע. םורד לגיהנווי

ר וכה לבחינת אווז, ושטות מקרב-ומגרש הרוח, חיןו הדעת והמוומחזיר לעצמ
לקוטי עצות (ל  "כנ' החיים וכו-בחינת עץ, םר הפניושהם בחינת קרון א, התפלין

 ).ג,  בושה ועזות-
, לה ועצומה מאתךוותעזרני ברחמיך הרבים שיהיה נמשך עלי בושה גד   �

כנגד רב ושליט , תיונוש מפניך מאֹד מאֹד על רבוי ועֹצם פשעי ועיואזכה להתבי
. מניהרב ושליט על כלא ולעלא מן כלא ולית לעלא , עקרא ושרשא דכל עלמין

אשר כל , ך כל עלמין ולית אתר פנוי מניהובב כל עלמין ובתוממלא כל עלמין וס
ש ול והקדו הגדולם ירעדון ויפחדון מאימת שמוברואי מעלה וכל ברואי מטה כ

ל מי לֹא יירא ו באהבה באימה וביראה ובפחד גדונושים רצווֻכלם ע, יתברך
עד אשר , תי לפשע נגדך תתברךתי הרבים הרביונווובע, מפניך מי לֹא ירעד משמך

ש וש לֹא אבוגם ב, ש ממך כראויילו להתבייעד שאיני יכֹל אפ, נטמטם לבי כל כך
תך וובמה ארצה ואפיס א, תי המֻרביםונווועתה במה יֻכפרו ע, גם הכלים לֹא אדע

 :תיו אבאלקי ואלקי 'ה
ש יבאֹפן שאזכה להתבי, וחנני מאתך דעה בינה והשכל, חוס וחמֹל עלי   �

ררות וואזכה לדבר ולפרש כל שיחתי לפניך בהתע, מפניך מאֹד על גדל פשעי נגדך
, וכל דברי יהיו כגחלי אש, מעֹמק האמת שבלב, הטול ברשפי שלהבת אש לוגד
רר לבי וואזכה לע. ניוחם לבי בקרבי בהגיגי תבער אש דברתי בלש,  שכתובוכמ

ת שבלב דברי אמת ולדבר תמיד בחמימו, רתךודתך וליראתך ולתובאמת לעב
בתכלית , ושיהיו כל דברי באמת לאמת, ותזכני לנֻקדת מבחר רֹאש האמת. שבלב

לם כל משפט ורֹאש דברך אמת ולע,  שכתובוכמ, ונֻקדת האמת שאתה חפץ ב
ת דקֻדשה ום בשלהבת הגבורות בדבורי אמת בכל יוואזכה להרב. צדקך

לה וי בושה ויראה גדוֻימשך על, דתךורר באמת לעבועד שאתע, בחמימות הלב
 .בכל עת מפניך

וזכני מהרה . חוס ורחם וחמֹל עלי. אל תעשה עמי כרֹע מעללי, 'האנא    �
, עד שאזכה שתתגלה הבושה דקֻדשה בפֹעל על פני, לתשובה שלמה לפניך באמת

כאשר ראוי לי , לה בתכלית הבושהוש מפניך באמת בבושה גדיואזכה להתבי
, תון כל הנשמון כל המעשים אדורב, תיו אבלקיא ואלקי 'הש מפניך ילהתבי

, ק להטיב אחריתיות כאלה בכל עת ובכל שעה וחשבת מרחובואשר גמלתני ט
ת ופשעים ופגמים רבים עצומים ונות וחטאים ועות רבוואני גמלתיך הרעה רע

ומה אספר לפניך , םושב מרומר לפניך יומה א. ם ממשוראים בכל עת ובכל יוונ
למים עזרני פדני וצור ע, דעות אתה יות והנגלוא כל הנסתרהלֹ, כן שחקיםוש

זכני שיהיה נמשך עלי קֻדשת , מנייר פניך החייני וקיובא, שיעניוהצילני וה, וחנני
, שה תמידורה הקדוואזכה לחדד שכלי בהת, ןושים משרשם העליוהתפלין הקד

 חדשה ידי הנחת תפלין למֹחין חדשים ולהכרה-ם עלום ויוואזכה תמיד בכל י
, ממותך יתברך ויתעלה שמך לעד ולנצח נצחיםוותך וידיעת רקבהשגת אל

ותהיה יראתך על פני זו הבושה לבלתי , לה מפניך תמידוותמשיך עלי בושה גד
לה ות בקֻדשה גדוויהיו פני מאיר, ר פניךוותאיר עלי בא. לםואחטא מעתה ועד ע

שו ועד שיב, ליםו הגדר הבושה דקֻדשה שתמשיך עלי ברחמיך ובחסדיךוידי א-על
ר וידי קֻדשת א-על, לה מפניואי שיפל עליהם בושה ויראה גדויבהלו מפני כל ריו

לה והכרה חדשה דקֻדשה וסף להם ידיעה גדווית, התפלין שתמשיך עלי ברחמיך
. להור הפנים שתמשיך עלי בחמלתך הגדוידי קֻדשת א-על, להוויראה ובושה גד

  נקרא עליך ויראו ממך'ה עמי הארץ כי שם וראו כל, ויֻקים בי מקרא שכתוב
 ).תפילה לח מתוך –לקוטי תפילות (

  

  )נו מכתב - חלק ב -י הנחל ֵּבספר ִא (

ער כלבת אש אל הצדיק האמת וסף ובוהכ, לבי יקירי �    
 וין גם בעֹצם שפלותי עדוהמחזק ומאמץ נפש הישראלי ומגלה כל הטוב שנמצא ב

צצות ו התנוומאיר ב, פה עליוול רבוי הרע החשך שוך עֹמק החובת, וושחרות
אלֹקות יתברך עד שיזכה גם הגרוע שבגרועים למצֹא עצה ותחבולה ודרך ושביל 

בה וכתיבה וחתימה ט.  אשרי חלקך,ם שהואויתברך מכל מק' ונתיב לשוב לה
  . בים ואֻרכיםולחיים ט

ף וד אין סלים עוע, בעונחל נ, ל"רא זוכל דבור ודבור שיצא מפי רבנו הנ
קים שנתרחקו וירדו לגמרי ורדים עד אין תכלית להרים ולהגביה גם כל הרחווי

ררם ור הזה לעוגם עליהם הגיעו רחמיו בד, ורה עד שאין ירידה למטה מזומהת
זנינו ואשרי עינינו ולבנו שראינו ושמענו ואשרי א, אשרינו. ולהקיצם ולשמחם

  ... אמתי ונצחי בזה ובבאלנו כל טובין יש גם יכי עד, נו כל זהנוהב
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