
 ¯„� ¯Â„È ÈÎ ˘È‡ ...)ג, במדבר ל(  
בחינת תשובה שהוא , רהווהם בבחינת שרשי הת. הים מאֹדונדרים גב
 על ידי צדיקי האמת עיקרוה, תונוומשם נמשך כל סליחת עו, רהולמעלה מהת

ת שהם בחינת יחיד ֻממחה ובחינת מֹשה שממנו מקבלים כח כל ראשי המט
לו כשעלה יתר שאפודוש ופלא יידרים הוא חכי התרת נ. ל להתיר הנדרושיכ
רה אף על פי ו איזה דבר שאזי נאסר עליו באסור תום הנדר ואסר על עצמולמק

ת וכי כל נפש. ו נדרוא לפני החכם ויתיר לו ויבו כח שיתחרט על נדרוכן עדין יש ל
וממנו מקבלים כח כל הממחים , רוישראל כלולים במֹשה שהוא בחינת צדיק הד

כי כל התרת נדרים הוא בכֹח מֹשה . תוטו שלֹשה הדיולהתיר ביחיד אלין ושיכ
ד נדרים ויתברך ס' רה ואליו גלה הון שנתן לנו את התורבנו שהוא הראש

ה היא עיקרד התשובה שושזה ס' והתרתן על ידי החרטה לפני החכם וכו
  .החרטה

ם תווירא בסבל) ת בושמ(על פסוק ) ז"ויקרא רבה פל(ועל כן איתא במדרש 
יתברך שעל ידי '  הות בני ישראל בגלות ואז אמר לושמשה רבנו נתן לב על סבל
כות יש ימה שי, והדבר פליאה ותמוה מאֹד. 'זה יזכה לפרשת נדרים וכו

אך מֹשה ראה מרירת . ין מרירת הגלותיקא לפרשת נדרים לענידי
 עיקרת ישראל וונו הגלות על ידי עעיקרוראה ש, הגלות ונתן לב לזה

כוב של התשובה הוא י העעיקרו. ון על ידי תשובהקיהת
 ו מאֹד כמולקים עליו שמתגברים כנגדוהמחלֹקת של הח

ת רבה ושמ(ל "תינו זוודרשו רב, דע הדברושכתוב אכן נ
לקין וד הגלות שהוא בשביל החו סודע לושנ) פרשה א
 כח להשיב ו שהבין שהיה להיינו. ריןווהדלט

 ישראל היו ן בניוכי רֹב המ. ישראל בתשובה
כוב הוא על ידי י העעיקראך , מעים אליווש

 בכל ומדים כנגדובחינת דתן ואבירם שע
ם וכל מק) שם(ל "תינו זו שאמרו רבופעם כמ

וכן . אינם אלא דתן ואבירם, שנאמר נצים נצבים
יתברך שמשה ' על כן כשראה ה. רור ודוהוא בכל ד

תם ואה היטב בסבלותן לב לזה להצטער בצרתם ורונ
ד ויתברך ס'  הועל כן גלה ל, איך שקשה מאֹד לתקן ולגאלםו

 הכח של הצדיקים והכשרים ופרשת נדרים שבזה הראה ל
ת וצבא' ר שהם בחינת מקנאי קנאת הור ודושבישראל שבכל ד

  .בחינת פינחס
. ת שהוא בחינת צדקהוצבא' כי נדרים הם בבחינת מקנאי קנאת ה

צה ו רואה שיצרופרישות שהוא מחמת שרדר איזה נדר בשביל ו הנו כמהיינוד
תר בשביל וסר עליו גם את המודר ואו נופץ ונשבע אועל כן הוא ק, להתגבר עליו

ת וצבא'  כן הוא המקנא קנאת הוכמ. תר להתגברו כח יופרישות ועל ידי זה יש ל
ולֹא היה מי לעמֹד נגד עשרים וארבעה אלף , דל הקלקול אזו פינחס שראה גוכמ
) במדבר כה( שכתוב ו נגד הרֹאש והנשיא שלהם שהוא זמרי כמקרעיוה. 'וכו

 ועשה מה שלא נצטוה על ותניו מעצמוואז חגר מ. עדוכים פתח אֹהל מווהמה ב
ת והציל את כל וצבא' וקנא קנאת ה' זה בפרוש ועמד והתפלל ולקח רֹמח וכו

 גם כי זהו.  לצדקהוותחשב ל) תהלים קו( שכתוב וכמ,  לצדקהוישראל ונחשב ל
 ות עמו לעשון כבר ביד העשיר ובידו הוא מחמת שהממעיקרכן בחינת צדקה שה
 ו צדקה ומשבר אכזריות שבלבותן מכיסווהוא מתגבר ונ, ומה שירצה בבחירת

ש וונחשב כאלו הלוה להקד, יתברך' ל להושה נחת רוח גדובזה ע, ןו לרצוומהפכ
דל כח ואין גוובכל זה ר. 'נן דל וכווח' מלוה ה) משלי יט( שכתוב וכמ, ברוך הוא
, יתברך לפרנס העניים ולתן להם העשירות' כי הלֹא בודאי ביד ה. הבחירה

: לקים שהקשווֻקשיא זֹאת מהח) בבא בתרא דף י(ל "תינו זווכמובא בדברי רב
 הוא רק עיקראך ה. ' מפרנסן וכווהב עניים למה אינוש ברוך הוא אואם הקד

 שנתן ולם על ידי צדקתוך החסד לעבשביל שהבן אדם הבעל בחירה ימשי
יתברך ומקים ' ן הו והוא מאמין שהכל מרצות לכיסו שלאחר שבא המעובבחירת

 זה יקר מאֹד ותן צדקה לרעבים בבחירתו ונויתברך ומשבר אכזריות' ן הורצ
) תהלים סא(על פסוק ) ערובין פו(ל שם "תינו זו שאמרו רבווכמ. יתברך' אצל ה

ועל כן נסמך פרשת . יקא על ידי זה ממשיך חסדיםי כי ד.חסד ואמת מן ינצֻרהו
צא ומ) דברים כג(כי נדרים הם בבחינת צדקה בחינת , נדרים לפרשת פינחס

והוא ). רֹאש השנה ו( צדקה ועד בפיך ז' שפתיך תשמֹר ועשית כאשר נדרת וכו
. ועל כן נסמכו זה לזה כי הכל בחינה אחת. ת בחינת פינחסוצבא' בחינת קנאת ה

 )א"אות צ', ההלכה  - הלכות ברכת השחר(

  )נג-בנ, שיחות וסיפורים –כוכבי אור (

היה בתולדתו ומנעוריו , ל"רבי מנדיל מלאדיזין הנ �                                 
שנתוועד , ל על ידי רבי יצחק חזן מברסלב"ת ז"ונתקרב למוהרנ, מצד המתנגדים

  .אשר נשכר להם לצרכי פרנסתו, אתו בכפר במקום לימודו עם נערים
ובהתוועדו עם רבי מנדיל , ורבי יצחק היה דרכו לומר דברי צחות בכל עת�   

‡·ÌÎÁ ‰˙‡ , ¯ÈÚ· Ï: ענה ואמר לו רבי יצחק, ל ואמר איזה דברי צחות"הנ
ÍÓÓ ¯˙ÂÈ ÌÎÁ ˘È‡ ‡ˆÓ� ·ÏÒ¯· .ושאל אותו :‡Â‰ ÈÓ?והשיב לו  :Ô˙� È·¯!  

יען אשר ראה והבין בזה האיש רבי , י רבי מנדילונכנס זה הדיבור באזנ�   
, ל"ת ז"והתחיל לכסוף לנסוע לברסלב למוהרנ, יצחק שגם הוא איש חכם ונבון

וזה . ל"עם הנערים הנ אבל לא היה יכול לנסוע באמצע הזמן שנשכר בו ללמוד
  .אשר הוכרח להמתין עד קודם פסח שחזר לביתו לטאלטשין, היה בחורף
שיישב אז (נתוועד אתו בשוק רבי מאיר יהודה ,  פסחובחול המועד�   

, ל על ימים אחרונים של פסח"ת ז"בעת שרצה לנסוע למוהרנ) בטאלטשין
עד ששכר אתו ביחד את , ל"ונתעורר עוד הפעם על ידי רבי מאיר יהודה הנ

וסיפר לפניו את כל לבבו בדבר מבוכותיו , ל"ת ז"ובא לפני מוהרנ. העגלה
, שר נטעה ונתעה בהם קודם התקרבותוא, מספרי החקירות

עד שנהפך לאיש כשר בכל ימי חייו , ל ידע מה להשיבו"ת ז"ומוהרנ
  ].ל"כל זה שמעתי מאבי ז. [וכאשר נספר לקמן

שראה  ,ל שמעתי"ר לייבלי ראובן ז"ומרבי נתן ב�   
אותו פעם אחת בבית המדרש בעת לבישת הטלית שהיה 

דותו עם רבי שביום התווע, וספר לו. שמח מאוד
נכנס בלבבו , יצחק מכוון ממש טרם שנתוועד אתו

שיפסוק שלגמרי ] ל"כפי עוצם מבוכותיו כנ[
  .מללבוש טלית ותפילין

ת "מיד בשמעו שבחי מוהרנ, אבל�   
חשב בדעתו להמתין , ל"ל מפי רבי יצחק הנ"ז

  . ת"עד שידבר תחילה עם מוהרנ, על כל פנים
, יתברך' רת הת בעז"שזכה מוהרנ, וכן היה�   

להוציא מלבבו כל מבוכותיו עד שנהפך לאיש כשר 
כמוצא , והיה שמח ושש על זה בכל ימי חייו, ל"ומאמין כנ

  .שלל רב
  

  )ס-נח ים מכתב- חלק ב -י הנחל ֵּבספר ִא (

שהוא הגבר המֻיחד , ד איש בריתיולכב �     
ועים  למיתה על מזבח האהבה והגעגוסר עצמושזכה להקריב את חייו ומ

ר החדש הצח ומֻצחצח שממרק ומצחצח וא, וההתקשרות אל הצדיק האמת
  .זרים למוטבוידי זה ח-שך ועלות הפתחים איך לצאת מכל מיני חונים לראיעיה

דים ות שלא יהיו נצות רעות מן החיושות הקדות העשוקוהצדיק מציל נפש
בלתי שהיה , ת בפח וכדגים שנאחזים במצודהום כצפרים האחוזובהם חס ושל

ת ור על הכל ועשה עמנו נסים ונפלאובייתברך ג' אבל ה, אפשרי לעמֹד כנגדם
, שיע להצדיק להכניע קלפת המן הרשע וכל זרע עמלקות ועזר והוראות ונולוגד

  . ו וזרעותוולהפיל א
דוש והפלא של כל י החעיקר בהצדיק שהוא וחז עצמוהא, לבי יקירי �
 נגון ושיר של חסד כזה ושיש ל, הוו ולֹא יהיו כמותושלא היה כמ, הבריאה

ל להפֹך כל וויכ, קוןילם משנתם ומתקן הכל בתכלית התורר כל העושמקיץ ומע
  .ורתויתברך ולת' לם להוב ולקרב כולם מרע לטוהע

 לב חזק ו ויש לו חזקים בהאמת לאמתו ומֹחושדעת, עצמי ובשרי �
רת רבנו ום ת יתפרסויד-ושעל', ש רוח גבורה ללחֹם מלחמת הוותקיף ללב

ידי זה אנשים -לקרב על, ראהו הנורתואדם גֻדלת ת-דיע לבניולה, לםוש בעוהקד
  .יהדיםייתברך ורבים מעמי הארץ יהיו מת' רבים לה
בזה ,  מנֻקדת האמתותונעים אוחזין הכלי מלחמה ללחֹם עם המוכשא

ל ת בשביוכי כל ֻעבדא ותנועה קלה שהאדם מתגבר לעש,  כבר נצח הרבהובעצמ
ן וצחיותכף הוא מנצח הרבה נ, יתברך' התקרבות לצדיק הוא יקר מאֹד בעיני ה

 ובודאי אינה נאבדת כל פסיעה ופסיעה וכל ,ים לנצחיישאר קיאמתי ונצחי ש
. בהווהכל נזכר לך לט, רא והנשגבובע הנותנועה ותנועה בשביל להתקרב להנחל נ

עיני  .בהוהמהפך הכל לטתך בכֹח הצדיק וכי לֹא יעזֹב א' חזק וחזק ובטח בה
ת ות והתחנות לישועתך בכל עת תמיד בכֹח התפלופיות וצות תלויוני כלוורעי

  . שאני מתפלל בעדך בכל נפשי ורוחי

  ל"זצ, ודסראאאאער בבבבשראל יייי' לזכרון נצח מורינו ר
  

  פ"תרעלון  - פרשת מטות – ד"בס



   
היו שותפים בהפצת דעת 

  ל"ז, רבינו הקדוש

  בעולם
  

  בכל  סניפי  הדואר

  89-2255-7 חשבון
  

  תזכו למצוות

  
צריך לשמֹר מאֹד את הבגדים שלא  � � � �                                        

דנים את כי הבגדים בעצמן הם , רק לשמרם היטב מכתמים ולכלוך, תםויבזה א
צריך לשמֹר את , תרול ביווכל מי שהוא גד.  מכבדם כראויוהאדם אם אינ

 –עצות לקוטי (תר ו יומדקדקין עמ, תרול יוכי כל מה שגד, תרוהבגדים בי
 ).א, בגדים

שה פרוד בין וזה ע-ידי-על, מר את הבגדים מכתמיםו שוידי שאינ-על � � � � 
, שהיא מלכות הרשעה, לטת שפחה בישאוואז ש, הוא ושכינתה-בריך-ֻקדשא

,  בגדים–עצות לקוטי ( בטֹרח ובכבדות וזה פרנסת-ידי-ועל, רד במלכותווהוא כמ
 ).ב

זה מלביש את השכינה -ידי-על, שין לבוש נאה לצדיקוידי שע-על� � � � 
 ).ג,  בגדים–עצות לקוטי (רין ונמתקין כל הדינים ובלבושין דנה

חס , הבגדים קרועיםכי כש, הבגדים יהיו שלמים תמיד ולֹא קרועים� � � � 
שהוא שמירה , ל"ד החשמוכי הבגדים הם בס, הוא קלקול השמירה, םוושל

 ).ד,  בגדים–עצות לקוטי (
 שמטריד היינוד, ופס את האדם בבגדוהבעל דבר והסטרא אחרא ת� � � � 

כי טרדת הצטרכות המלבושים ובגדים של האדם ,  בטרדת בגדיו ומלבושיוותוא
 ואך מי שלב. דת השם יתברךו מעבותונעים אוהם מבלבלין מאֹד את האדם ומ

 ושה את שלוהוא ע, שו בגד ללבופי שאין ל-על- משגיח על זה  אףואינ' חזק בה
,  בגדים–עצות לקוטי (משמים ' עד ישקיף וירא ה, לוהשם כפי מה שיכ-דתובעב
  ).ה

ותשמֹר את לבושי ובגדי שלא יבֹא , שיעני ותהיה עמי תמידוותעזרני ות�    
גע וכי אתה לבד ידעת גדל הפגם הנ, ם לכלוך ושום כתם ושום רבבעליהם שו

  מרים וידי פגם הבגדים כשאין ש-נים עלות עליולמוובע, בהשכינה בעצמה
והבגדים בעצמן דנין את האדם על זה , תם מכתמים ולכלוכיםוא

תי הרבים קשה וכבד עלי ונווובע. תם מכתמיםומרים אוכשאין ש
כי אי אפשר ,  הבגדים מכתמיםמאֹד גם דבר הזה לשמֹר את

רה וובפרט בשעת עסק הת, שלא אסיח דעתי מהם
ם עליהם וואז באים חס ושל, והתפלה ושאר עסקים
תי ונווידי ע-וכל זה גרמתי על. כתמים בהסח הדעת

  ידי-אשר על, ת מאֹדותי המֻבלבלוהמֻרבים ומחשב
כה לשמֹר את הבגדים ולהחזיקן בנקיות וזה איני ז

 :ים ולכלוכיםולהצילן מכתמ
  ותזכני לתקן פגם כל הכתמים של הבגדים  

  ותמחֹל ותסלח לי על , תם עד הנהושלא שמרתי א
ותעזרני מעתה ותשמרני ותצילני . כל הפגמים האלה

ותעזרני מעתה לשמֹר את , לון ומכשוומכל חטא וע
ותזכני , הבגדים והלבושים שלי לכבדן ולהחזיקן בנקיות

ושי שום כתם ושום לכלוך ורבב שלא ימצא על כל בגדי ולב
ויהיו גופי ונפשי , תי ואת בגדי תמידוותגן בעדי ותשמרני א. כלל

 ולםשים תמיד מעתה ועד עורים וקדוובגדי ולבושי ֻכלם נקיים וטה
  ). מתוך תפילה כט–לקוטי תפילות (

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

כל , וֻכלם. היה כמו אחד משגע, יםאני סבלתי כמה שנ                            
, אם אני חי. כן, אני קבלתי הכל. בזיון גדול, פות ואבניםיהילדים זרקו עלי קל

  !מה שאני סבלתי זה למעלה מן הטבע. אינני יודע
התפללתי בכל , בוריאני הייתי ג! וחדש.. היום אני זקן, אני לֹא האדם שהיה

רק לשמֹע . כל המתנגדים, לםו כ היה מתבטלים-כחי והקולות של התפלה שלי 
העולם . אבל אני לֹא יכול לדבר, כן יש עוד הרבה לדבר לספר-וגם. קולות כאלו

  ...עוד לֹא יודע כלום, לֹא יודע כלום
מה יש לי לעשות , אני מצטער מאֹד על כל הזמן שלא הייתי אצל רבי שמעון

 אז הייתי צריך ,אני ורבי ישראל קרדונר היינו תמיד אצל רבי שמעון? בעולם
  .להמשיך להיות אצל רבי שמעון
ואנחנו זוכים להיות .. צדיקים קדושים כאלה, רבי שמעון ובנו רבי אלעזר

אנחנו לֹא משיגים , אני שמעתי שנים רבות שהמקום הזה קֹדש קדשים. ידם-על
. כל הסביבה הוא קֹדש קדשים! זה קֹדש קדשים, ולֹא יודעים כלום כלום מה זה

  !וש כמו הציון הקדושזה הכל קד
כן -גם, אנחנו פה!  הכל אחד-ירושלים עם הצדיק ובית המקדש , הכל אחד
אי , אסור לדבר, נים פלאיםייש עני. כל הסביבה הוא רבי שמעון, רבי שמעון פה

  ...אפשר
ו תדע שהמקום שלי הוא רק מירון אצל רבי ימעכש, ויפנים מעכש-כל-על
  ! רבי שמעון, רק מירון, לםאני משליך את צפת וכל העו. שמעון

שלא , אני רוצה להיות באיזה מקום במירון שלא ידע שום אדם שאני שמה
המקום שלי . אני נמצא אצל רבי שמעון במירון כמו שהייתי עם רבי ישראל. ידעו

  ... רק אצל רבי שמעון במירון, לֹא בשום מקום
.. היה נס כזה. ןהכנסת הגדול אצל רבי שמעו-בבית, פה במירון, היה מעשה

  !ת המתיםיאני שמעתי מאנשים שהיה נס של תחי

. ין היה גבוה מאֹד והוא נפל מהגג ומתיוהבנ, ילד קטן, נפל ילד ממגדל גבוה
לֹא , וככה היה, הכנסת-אז היה צדיקים והם אמרו שכל הקהל יצא מן הבית

  !ת המתיםיהיה לו תחי, והוא נחיה..  רק המת לבדו-נשאר 
והפלאות של רבנו גבוה יותר .  זה מאנשים שראו את זהאני שמעתי את

  )...צוחק(
, הוא הגיע עם התלמיד הראשון שלו, כשרבנו הקדוש הגיע לארץ ישראל

, רון-מי: "י הוא שאל את רבנו"אז הרשב, י"והוא בא על ציונו הקדוש של הרשב
  "?מי

  !ן מאומַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן, "רבי נחמן! אני רון: "אמר לו רבנו
  ? מי זה רון-מירון 

  !רבי נחמן!" אני.. מירון: "אז אמר רבנו
  !אני!  רבי נחמן-מי רון 

  
-מו בהשגחה נפלאה ובדרךי על ארוסיו שהתקיו ללבשר  הגיע לרבי ישראלאחד[

  ]נתן בן ֻעזיאלוש רבי יום ההלולא של התנא הקדובי, נס
, וווג שליהשם יתברך יברך כל אחד בז, להוזה שמחה גד, שמח תשמח, וה

  ...ב וכשרוווג טיבז
דאה להשם יתברך על ודה והותן תיות, אל תעכבו את החתונה, ברוך השם

אים שזה מאת ור. אתה ממש התחדשת בחיים חדשים, ל הזהוהנס והחסד הגד
ציא מזה למוד שכל דבר מהשם ולה צריכים. בלי שום פֻעלה, השם מן השמים

. שיהיה באמת, בל צריכים אמונה באמתא, אנחנו מאמינים. רק אמונה, יתברך
  . זה לֹא נקרא אמונה-אם יש אמונה אבל בדבר שקר 

  , וש שהוא מכניס בנו אמונה כזוברוך השם אנחנו זכינו לידע מרבנו הקד
  .רק אנחנו צריכים לקבל, אמונה שהיא חדשה
לה על וזה ע, שודיע למשפחה מרבנו הקדואולי תזכה לה, נו

תן לנו כל וזה נ, שוקרב לרבנו הקדבזכות שזכית להת. הכל
  .תוכל מיני ישוע, תומיני עצ

ש באמת וזה שזכית להתקרב לרבנו הקד
ת וזה הדבר יביא עליך כל הברכ, ובאמונה

  !תובות טוכל ההשפע, לםושבע
ת ולהלל לשם על ודואל תשכח תמיד לה

ל הזה שאין לנו ול הזה ועל החסד הגדוהנס הגד
 ,תוצרוכל האצר של וזה א, זה חסד, מושג
צה וכך אם ירצה השם יתברך אני ר-ואחר

מילה ועל החתונה של -ת על הבריתושאזכה להי
יש לי ברכה , ברוך השם יש לי זמן. שמחת הנכד
כתוב בהפתק , ש שאני אאריך ימיםומרבנו הקד

". ועליך אמרתי האש שלי תוקד עד ביאת המשיח"
ל כ, א ריקםוש לֹא שוודבר אחד מדבריו של רבנו הקד

  !איםו אנחנו ר-מה שהוא אמר 
  –עקרת ,  הביתעיקר -' עקרת הבית'נו את האשה יל כ"חז

ת ומוב שהאשה תעבֹד במקוכן לֹא ט-וגם.  האשה, הביתעיקר, עיקר 
  .אחרים

. ת הביתעיקרש הוא מאיר בנו לדעת האמת איך שהאשה היא ורבנו הקד
כמה הוא מזהיר , שורבנו הקד. תר מגדל הרחמנות שיש על האשהווהוא מדבר בי

על כל דבר , ולרחם עליה ולעזֹר לה הכל מה שאפשר ל, ב לכבד את האשהיומחי
ורבנו . רהואבל בדרך הת, ד לאשהותנו לתת כל הכבורה מזהירה אוהת. לעזֹר לה

  .כן, לעזֹר לה, לרחם עליה, ש מצוה מאֹד לרחם ולכבד את האשהוהקד
כן -הגמרא גם,  דברותווגם הגמרא א' תוספר המד'מר בוש אורבנו הקד
!"  מצליחוידי זה אינ- על- והמגרש את אשת: "ן הגמראוזהו לש, מדברת מזה

  .ם ביתואדרבא צריכים של, ב לגרש את האשהולֹא ט
לֹא ידעתי בשכלי , אבל מזה לֹא ידעתי, התחתנתי, אני הייתי מקֹרב לרבנו

לֹא , ביתתנו בוחשבתי שהיא משרתת א, לֹא חשבתי על זה. גדל מעלת האשה
ת של ורומאיר בנו כל הא, ש הוא מכניס בנוואבל רבנו הקד. מגיע לה כלום

  . רה של כל דברוהת
בלת וכך ס-שב מה שהאשה כלוש חורבנו הקד, צריכים לרחם על האשה

, הכל.. נה כל דבר והיא מבשלת והיאובחייה בלידת הבנים ובגדול הבנים והיא ק
מה , מהילדים ומהבנים, ה מאתנובלת מאֹד בחייה הרבוהיא ס. הכל האשה

  ... בלת בחייהושהיא ס
ש ורבנו הקד, י וויוא. לו האשה היא כלביכא, לם לֹא מדברים מזה כללוהע

, תהוצריכים לכבד א, צריכים לרחם עליה, הוא מגלה גדל הרחמנות, הוא הרגיש
  .כן

  ...כך בכה לפני השם יתברך-הוא כל, שורבנו הקד
או בבקשה אליו שיתפלל על מקשה ורך שכשיבהוא התפלל הרבה להשם יתב

, לידו תכף היא ת-שימשך הדלת , רק השליח יגע בהנעל בפתח של הדלת, לילד
.. רק יפתח את הדלת, לפני שיכנס לבית ויגיד לרבנו את הבקשה, השליח !תכף

   ... )חקוצ! (הוא פעל אצל השם יתברך !לידואז האשה תכף ת
 )ההמשך יבוא(
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