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  ��לזכות�לכל�הישועות�ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומןטוב�להגיד�ולשיר���
 )סז',�מ�ב"קל(�.ְך�ְּביֹוֵתרַהַּצִּדיק�יֹוֵתר�ִמְתַּגֵּדל�ּוִמְתָּפֵאר�ֵׁשם�ַהֵּׁשם�ִיְתָּבַרם�ל�ַמה�ֶּׁשִּמְתַּגֵּדל�ּוִמְתָּפֵאר�ֵׁשָּכ

„ÒÁ ·¯Â ÌÈÙ‡ Í¯‡ ... ) ו, ד"לשמות'( 

 ועל', מחמת שכבר סבל כמה יסורים וכו, 'בד את הוגע העילפעמים מתי
כן  על, םו חס ושל,אחרא ותשות כח ל לבחינת זקנה דסטראפֹל ִלוזה יכ ידי

ת ו על כל היגיעו ורוחולהאריך אפ, דת ארך אפיםיצריך להתחזק מאֹד במ
וכן גם . 'ארך אפים לצדיקים'וזה בחינת ; חיל בכל פעם מחדשוהכבדות ולהת

שלא , דה זֹאת של ארך אפיםיכן להתחזק במ  צריכין גם,םו חס ושל,הרשעים
ולא ירך לבבם ולא יהיה נחלש ,  יתברך'תם רשעתם מלשוב להויבלבל א

שכבר התחילו כמה פעמים קצת , תות שלהם ומהנפילונודעתם מרבוי העו
ל ויאריכו אפם ורוחם על ו הגדוכן יבטחו בחסד פי על אף, לו ונפ'דת הובעב

אולי יזכה מעתה , ויתחזקו בכל פעם להתחיל מחדש, בר עליהםוכל מה שע
 וולא יהיה זקן וחלוש כח בעיני עצמ, תיוו ומחשבו לעזֹב דרכולרחם על עצמ

ת ממילא כלולין וושאר כל המדרג. 'ארך אפים לרשעים'וזה בחינת ; לםולע
  )' ד- יראה ועבודה -לפי אוצר היראה '  אות ח-'  תפלין הלכותה( .בהם
  

 ·Â¯˜ÏÂ ˜ÂÁ¯Ï ÌÂÏ˘ ...)ט"י ,ז"ישעיהו נ(  
כי אז הוא , בפסח אז הוא התחלת התקרבות ישראל לאביהם שבשמים

. ט שערי קֻדשה"ט שערי ֻטמאה ונכנסין במ"צאין ממושי, יציאת מצרים
ן של פסח נמשכין כל ום ראשושבי, בר כמה פעמיםת ומובא כוונוומבֹאר בכ

  ם וכך בי ואחר; ל מאֹדוואז הוא התקרבות גד, חיןהמֹ
, חיןאז מסתלקין המֹ, ן לספירהוראש, שני

 ומובא בשם הבעל. ומתחילין לקבלם בהדרגה כסדר
 הוא ינהגנו על"שהוא בחינת , ל על זה"ב זוט שם

 ותוק ומלמדין אוליכין את התינו שמוכמ, "מות
כך  ואחר, יםי בידותוליכין אולה מישבתח, לילך

ים ממנו כדי שילמד לילך יפתאֹם מסלקין היד
לת ישבתח, 'דת הוכן הוא בעב ו כמומעצמ

 בדרך ותוליכין אויעין להאדם ומיההתקרבות מס
 ואחר! לת החסידותיכן אין חֹזק כתח ועל, הישר
כי מסלקין ממנו , אתפל מהתלהבות הזֹוכך נ

 ותוא עליו מלמעלה ומניחין אההתלהבות שב
. ל"שזהו בחינת פסח וספירה כנ, ולילך בעצמ

ן זה מתנהג עם האדם כמה וכמה פעמים אין יועני
  . וכמבֹאר בפנים, תונות שובכמה וכמה בחינ, מספר

כי ההתרחקות שמתחילין , "בוק ולקרום לרחושל"וכל זה הוא בחינת 
והמצרים , חיןי שנסתלקין המֹיד ם שני של פסח עלול ביותנו כביכולהרחיק א

כל זה הוא רק בשביל , תנווף אאחרא מתחילין מחדש לרדֹ שהם הסטרא
 ולצעֹק אליו 'ת לישועת הו לצפ,םובשביל שנתלה עינינו למר, התקרבות

לו י כי אפ;וכמבֹאר בפנים, כי ההתרחקות תכלית ההתקרבות, יתברך באמת
כן ידע כי כל זה הוא  פי על אף, ק מאֹד ממנו יתברךו שהוא רחודע בנפשוכשי

ב וין הוא קרי עד,לים יתברךואבל מצד רחמיו וחסדיו הגד, ורק מצד עצמ
וכן . ן לשוב ולהתקרב אליו יתברך באמתי תקוה עדיומאֹד אליו יתברך ויש ל

לו לאיזה מדרגה יואפ, כה לאיזה בחינת התקרבות אליו יתברךולו כשזיאפ
ק מאֹד ממנו ון הוא רחיך לידע כי עדיכן צרי פי על אף, לה של התקרבותוגד

  . קיםו שמקרב גם הרח'רק הכל בחסדי ה, יתברך
הן , תאיריובחינת לחמא דא, 'דת הוין עביהן לענ,  צריכין לידעווידיעה ז

 ממרחק - "ממרחק תביא לחמה"בבחינת , כן ן לחם ופרנסה גשמית גםילעני
כן אסור לאכֹל  ועל. )ח"ת נו א,'ן ופרנסהוממ' -אוצר היראה ין יע(יקא יד

שאז , ם שני של פסח אחר הקרבת העֹמרו עד י,הלחם מתבואה החדשה
ההתרחקות תכלית 'בחינת , בוק וקרוממשיכין זה התקון של בחינת רח

כי , ם שני של פסחורים שמקריבין ביושע וזה בחינת העֹמר. 'ההתקרבות
ל ו שיכ,ת חסדיו יתברךות נפלאורווכל זה לה, רים הוא מאכל בהמהושע

מאכל , ריםות ולקרב גם בחינת התרחקות כזה שהוא בחינת שעולהעל
 הוא פליאה נשגבה וין זה בעצמיוענ. חולה לריח ניחוכן ע פי על ואף, בהמה

קוהלת  ("קה ממניואמרתי אחכמה והיא רח"בבחינת , ק מדעתנו מאֹדוורח
ו יתברך  שנדע עֹצם התרחקותנו ממנ,זה נמשך עלינו דעת ידי ועל, )ג"כ', ז

ת הייתי ו בהמ,ואני בער ולא אדע"בבחינת ,  בהמה ממשוכמ, ושאין לנו דעת
ק ובחינת לרח, קר ההתקרבותיקא עי דיווזה בעצמ, )ב"כ, ג"תהלים ע ("עמך

  ).אותיות יג טו טז,  הלכה ה-הקן  הלכות שילוח(ין פנים יע, ל"ב הנוולקר

‰Ï ‰¯È˘‡ ' ‰‡‚ ‰‡‚ ÈÎ ..)א, ו"שמות ט'(  

לי יאֹרי ואני : "ונאמר', וכו" 'מי ה"שאמר , וא בחינת גאותפרעֹה ה
, שהיה ענו מאֹד מכל האדם, ידי משה יתה עליכן הגֻאלה ה ועל". עשיתני
קר גמר יכן ע ועל. בחינת תכלית השפלות והענוה האמתית, "ונחנו מה"ואמר 

שזה בחינת שבירת , שהפך ים ליבשה, סוף ידי קריעת ים הגֻאלה היה על
והמים .  כעפרושים עצמישי, קר הענוה הוא בחינת עפריכי ע, ל הגאותטויוב

ן ורעש גלי ושהוא בחינת המ, ושם מתחיל בחינת הגאות, הם למעלה מהעפר
. 'וכו" של בגאות היםואתה מ"שזה בחינת , עשין ומתנשאין עצמםוהים שר

שמשביר גאות , ד העפרושהוא בחינת יס, ל גבול ליםו יתברך שם ח'אבל ה
כן אז ביציאת  ועל. ות ולצאת מגבולול להתנשאו יכום בכל פעם ואינהי

ידי  כן היה הנס על על, שהוא בחינת גאות, מצרים שרדף פרעֹה אחריהם
, ל להפֹך ים ליבשהוידי משה שיכ  יתברך על'שהראה להם ה, סוף קריעת ים

ששם , ממים רבים כאלה, שהוא בחינת ענוה, שיהיה נעשה יבשה ועפר הארץ
ן גליו ברח ונבקע מפניהם וכן הים ברבוי מימיו והמ על. יזת הגאות מאֹדאח

, שהם בבחינת גאות, ו ופרעֹה וחיל.בחינת שפלות, ונתהפך ליבשה וארץ
תם במי וכי גאותם בעצמה הטביעה א, ב עמלם בראשםו וישוכונטבעו בת

, "הה גָאכי גאֹ' אשירה לה: "התחיל השירהכן  ועל. הים
סוף  קר קריעת יםיכי ע, גאי על גותניאארי את: וותרגומ

הלכות ערלה (ל "היה בחינת שבירת הגאות כנ
  ).'אות ה, 'הלכה ה
  

  
  

ש ועל ידי ההתחזקות בשמחה בשל� 
, ר הפניםוכים לאוז, תות וֻסכובועפסח ש, הרגלים

 מחיים את השכל ול ואמתי שעל ידונו לדעת גדיהי
. כים להשגת אלֹקותו ז,ועל ידי שכל זה. דקֻדשה

 'ראת הכים לאמונה שלמה ואמתית ולִיונו שזיהי
כי על ידי ". השגת אלֹקות"שאלו מֻכנים , כראוי

 יתברך 'אמונה ויראה שלמים מכירים את ה
כך מבֹאר בלקוטי . ית כראוי הפרטווהשגחת

  )א, שלוש רגלים –  המבוארותעצות( .תוהלכ
נו שהשמחה שהאדם שמח יהי. תוקר השמחה היא מן המצויע� 
כי כל העשירות , זבתוהי שמחה כוז, לם הזהוגבורה ועשירות של ע, בחכמה

 ו מאום מחכמתונשאר ל לא וכן. ותום מומת ובטלה ביילם הזה מסתיושל ע
ת ולשמֹח בקיום המצואבל השמחה שזכה . ולד בימי ֶחו שהיה לווגבורת

): 'ורק פ(ת וכמבֹאר במסכת אב. לם ועדו נשארת לאדם לעוז, 'וביראת ה
בים ואלא תשובה ומעשים ט' כסף ולא זהב וכו לא  לאדםווין לואין מל"

שר הוא רק בעֹ, קר השמחה שראוי וכדאי לאדם לשמֹחיעל כן ע". בלבד
שהאדם צריך , א בלבקר השמחה הויוע. תו וקיום המצו'ינו יראת היה, רוחני

 ועשירות .תו וקיום המצו' באמת את חשיבות ואת יקר יראת הולהרגיש בלב
לם הזה ובה אמתית לאדם בעוכי אלו הם ט, ימתי אינה קולה ונשגבה מזוגד

היה מרגיש , רא יתברךונן בגֻדלת הבולו היה אדם מתביגם א. לם הבאוובע
, ןוהיחיד הקדמ', ן הורצים את י בכך שהוא מק,כמה צריך לשמֹח בכל מצוה

על כן צריך . תולמושל בכל העושהוא המלך והמ,  לנצחויתברך שמ, הנצחי
קר השמחה יוע. ימה לשם שמיםירק בודאי צריך לק, לשמֹח מאֹד בכל מצוה

ש רגלים פסח ושים בכל השנה נאסף ומתקבץ בשלות שעושל כל המצו
להרגיש את הקֻדשה כה האדם ובים אלו זובימים ט, ינויה. תות וֻסכושבוע

  . ם בכל השנהית שקיווהשמחה של המצו
ררת הקֻדשה ובים מתעוכי בימים ט, בום טווזה הטעם של שמחת י

ינו יה. שים בכל השנהות שעות של כל המצוובות טווהשמחה של כל הנֻקד
אף על פי כן מצויה נֻקדה , שים את המצוה בשלמות כראויולו שאין עיאפ

אזמרה "רה ובת) ב" סימן רפ'אלק ח(ן "הרווטי מכמבֹאר בלק, בה במצוהוט
, ב המצוי בכל מצוהועל כן צריך להתגבר ולשמֹח עם מעט הט". דיולאלֹקי בע

  כמבֹאר בפסוק , בים צריך בודאי להתחזק מאֹד בשמחהוובפרט בימים ט
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כי אז , בים לשמחהוגם מֻסגלים הימים ט". ושמחת בחגך) "יד, דברים טז(
ר וצריך לזכֹ. כמבֹאר למעלה, תוחה של כל המצוררת ומתאספת השמומתע

כמבֹאר , ימתיאינה ק, 'רה ויראת הות התו של קיום מצוולה מזוכי שמחה גד
  )ב, שלוש רגלים –  המבוארותעצות( .בסעיף זה
שיענו שנזכה וות, ליםו ברחמיך הרבים ובחסדיך הגד,ותרחם עלינו ...  �

ת בקֻדשה ות ֻסכושים שהם פסח שבועושה רגלים הקדולקבל את כל השל
בים וונזכה לכבד את כל הרגלים והימים ט. ה רבה ועצומה מאֹדלה ובחדווגד

ובשביתה מן , במאכל ומשתה וכסות נקיה, ד ועֹז ופארובכל מיני כב
ררות ונה עצומה והתעוובתפלה בכו, להוב ובשמחה גדוובלב ט, המלאכה

ותזכנו ותעזרנו . ב קֹדשום טוכראוי לאיש ישראלי להתפלל ולהתנהג בי, נפלא
ונזכה . לה ובשמחה רבהובקֻדשה גד, ת הרבה בכל השנהוות מצולעש

ש וש שהם השלוך הלב הקדולת, ת של כל השנהוותקבץ שמחת כל המצשִי
 : שכתובו כמ,בונך הטוב באמת כרצום טוזה נזכה לשמחת י-ידי-ועל, רגלים

ש וונזכה לשמֹח מאֹד מאֹד בחדוה רבה ועצומה בכל השל. "ושמחת בחגך"
ממתנו מכל ואשר בחרת בנו מכל העמים ור, "ה בךנגילה ונשמח ";רגלים

ם כל יותעזרנו לקי. 'הר פני ות באואָרת וֵלואְרת ִלועד שנזכה לעל, תונוהלש
' ת בכל רגל אשר על ידם מעלין את השכינה שהיא בחינת דוהגות הנווהמצ

רה שהוא סדר ות קבלת התובשבוע, תוסו בפסח ארבע כ:שהם, ר הפניםולא
  . ת ארבע מינים שבלולבובֻסכ, פעמים ביד כל אחדהמשנה שהוא ארבע 

ת וראות הנוום באמת ובשלמות כל המצירחם עלינו וזכנו לקי, 'האנא   �
ת ושות הקדוועם כלל שאר המצ, עדם ובזמנם בכל רגל ורגלוהאלה במ

בשמחה ובחדוה , ימם בתכלית השלמותיונזכה לק. ת שבכל רגל ורגלוראווהנ
ת את המלכות דקֻדשה אל ובאֹפן שנזכה להעל, הרבה ועצומה וביראה ובאהב

ך וותזכנו לשוב בתשובה שלמה לפניך מת. ש רגליםור הפנים המאיר בשלוא
ת תשובה שלמה וותחנני ברחמיך הרבים לעש. ביםושמחה בכל הימים ט

 .ת שאינם ידועים ליונוולו על העיאפ
ב וטם וק מקֻדשת ושמחת יואתה ידעת כמה אני רח, לםו של עונורב  �

שאזכה , וזכני בחסדיך העצומים, חוס וחמֹל עלי ברחמיך הרבים. שוהקד
ידי קֻדשת -עד שאזכה על, לה ובשמחה רבהובים בקֻדשה גדולקבל הימים ט

ת ות את המלכות דקֻדשה מבין הארבע מלֻכיולהעל, בום טוושמחת י
 צדק לפניו יהלך וישם לדרך :ויֻקים מקרא שכתוב. 'הר פני ותה לאוולהעל

ותזכני להמשיך . דו לשמך ישבו ישרים את פניךו אך צדיקים י:ונאמר. עמיופ
ואזכה לשמחה דקֻדשה , להב תמיד בכל השנה ֻכום טועלי קֻדשת ושמחת י

ממותך ותשוקת אמונתך באמת וותך וידיעת רקעד שאזכה להשגת אלֹ, תמיד
'  אלקוטי תפילות. (..להובקֻדשה ובטהרה גד, בשמחה ובטוב לבב, ובלב שלם

  )' מתוך תפילה ל–
  

  )ל"לרבנו זישראל אודסר ' רהתקרבות (

 ישראל' עכשיו אני רוצה לספר עוד על ר... ☺                             
קודש " בכל ימי השבוע ובבחינת "קדוש"שהיה בבחינת  ,]קארדונר[

. הוא היה רואה את השבת ומרגיש אור השבת.  ביום השבת"קדשיםה
ודבר , והיינו רוקדים כל הלילה. הזמירות שלו והריקודים שלו היו נפלאים

אף ראיתי בו . ראו בשום חסידות ריקודים כאלו לא  כי,זה היה חידוש גדול
  .במידה שאין לשער ואין לתאר, אמונה וביטחון

והיה אז יום חורף והוא עמד . ד על הציוןעומ, ראיתיו פעם במירון☺    
הוא עמד בצד אחד ואני עמדתי בצד השני וקראנו . כל היום על יד הציון

, הדיבורים היו גחלי אש ממש וביראה ובדבקות ובמתיקות כזו. תהלים
, ואף שדרך הבכיות שסוף סוף נגמר המקור. שמעתי תהלים כזה לא שמעולם

עד שהיה , ודמעותיו שטפו את הציון, רהולך ומתגב, ואצלו היה כל הזמן
  .כל זה ראיתי במו עיני. כאילו שפכו מים, הציון רטוב
") שבר ענן"שקורין (ובדרך היה שיטפון  , הלכנו למושבה אחת,פעם☺    

והיינו הולכים ובוססים ומנסים להציל את , ונעשה כמו מבול והיה בור גדול
וכשראה בעל הבית , נכנסנו .וכך עברו כמה שעות עד שראינו אור נר, עצמנו

ישראל עמד ' ור. נתן לנו מיד בגדים להחליף והגישו לנו תה ,את מצבנו
יוכל לקום לחצות  לא חשבתי בלבי כי בלילה הזה ודאי. להתפלל מעריב

הייתי יכול להניע  לא ,אף שהייתי אברך, כי אני, אחרי כל מה שעבר עלינו
  .סידרו לנו את המטה. אבר

וחצות כזה . ישראל התגבר כארי וקם' הרבה זמן ורעבר  לא והנה☺    
ואני . לחן והדליק נר נגש לֻש,אחרי כן. ראיתי בכל ימי חיי לא ,שערך אז

עמדתי אף אני . התהפכתי על משכבי ולא יכולתי למצוא מרגוע לנפשי
לחן רועד וכאילו היה מכונה גדולה וראיתי את הֻש .ונתקרבתי לדלת בחשאי

. נפלה עלי בושה וחרפה ונתביישתי לגשת אליו. ועצומה והכל הזדעזע
וכשראיתי את הצורה . וראיתי כי פניו זוהרים ,התגברתי ונגשתי אליו
  . נסתלקתי מרוב בושה

שכל , והתפילה הייתה במתיקות כזו, בבוקר התפלל כדרכו ותיקין☺    
נעצרו ליד הבית והיו מאזינים בחרדת קודש , בני המושבה שיצאו לעבודה

מרוב , פן עוד מעט יגווע, ואני חשבתי. ואני הייתי עמו בבית אחד .לתפילתו

הוא היה גווע כתינוק המגיע . מתיקות וביחוד כשאמר ברכות וקריאת שמע
ועמד לפניו כמו בפני   נכנס הבעל הבית,אחר התפילה. ה עצומה-לכלל בכי

יסו הנשים כ, ובני הבית. לחן מכל טוב וביקשו לבוא ולסעודוהכין לו ֻש, מלך
' ר. במגבות וכיוצא בזה מרוב חרדת קודש, את זרועותיהם בכל שבא לידם

ולא מחמת . כי אינו סועד אלא לחם ותה, ישראל אמר לבעל הבית שיסלח לו
  ...אלא זהו מנהגו , ושלום  חס,חשש של כשרות שהוא חושד

) ‰ ˙¯ÊÚ· ‡Â·È Í˘Ó‰'(  
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(
                               �   ]Ê Â·¯ È¯ÙÒ ˙‡ ıÈÙ‰ÏÂ ÒÈÙ„‰Ï"Ï,[  ..תר מן וזה י

בשביל להכניס , שים בשביל רבנווכל מה שע. רהות בכל התומכל המצו, הכל
ד וע, ד הרבהואו אליך עויב. לםוין פלא כזה שלא היה מעיזה ענ, לםורבנו בע

  .בווטזה דבר קל . הרבה שילכו עם הספרים למכירה להכניס בכל בית
לים ואני הלכתי לבד ברגלים גם כשהרגלים היו ח, אני אלך אתך ברגלים

ר ום ללכת מבית לבית למכום ויוו אני צריך את הרגלים בכל ייעכש.  והלכתי-
. יש הרבה בתים,  נלך,חמשה בתים, אנחנו נכבש ארבע בתים. הספרים

היה י. םות ובכל מקובכל הישיב, םוכל מק, ת כל המדינהוצריכים למלא
לם ירצו רק  ֻכ-דה חדשה בארץ ישראל וו מינים שיש עכשוכתוב בכל העת

כל אחד , יהיה מלא, לם עם הספריםויהיה מלא כל הע, ר ספרי רבנוולמכ
בשביל , כן בשביל הילדים הוא צריך ספרים-גם, כל אחד ואחד, צריך ספרים

לך וזה ה, אוזה יב, יהיה זמן כזה. יהיה פרנסה וכל טוב. תוהילדים והילד
  . תרותר ויותר ויום יוזה יתגבר בכל י, ומהר

צים ואנחנו ר'? תוספורי מעשי'אולי יש ספר : "או ויֹאמרווהילדים יב
  .."תן לי, תן לי, תן לי. לקרֹא

וכשלא ידעו מי בא !" אני באתי קֹדם: "כל אחד יֹאמר, יהיה מחלֹקת
יהיה . םובכל מק, תובויהיה שמח בכל הרח .ק ולברראז יצטרכו לבדֹ, קֹדם

  !רק ירקדו, ירקדו, שמח מאֹד
ב על צריכים לכתֹ, ת ותלמידים שילמדו נהיגהוניוצריכים כמה מכ

  .זה דבר חדש!" מכירת ספרי רבנו נחמן, דה חדשהומ: "וטוהא
, בכל ירושלים ובכל ארץ ישראל, תומואנחנו צריכים ללכת בכל המק

אנחנו ברוך , דיעודעים מה להוי לא ]השקרנים[הם . .דיעודיע להודיע להולה
  ...דיעודעים מה יש להו כבר י'ה

ל ואז הוא יכ, ותוצריך א לא בלילה הוא, וטו או חבר אחד שיש לוישנ
סע בכל ִנ. צריך הוא יתן לא  מתי שהוא-ם ולו בייאפ. ו שלוטולתת לנו את הא

נעשה , ל ונשמיע נגונים ונעשה רעשום וכל הלילה עם רמקוארץ ישראל כל הי
, ב מאֹדונגונים זה ט, דע לנגןווגם מי שי. לםורעש שיש רבי נחמן מברסלב בע

לים לרקֹד בכל וכן אנחנו יכ-וגם. אמת ואמונה. קר הוא האמתירק הע
ר אדֹם אז ורים כשיש אוברמז. בכל כפר, בכל עיר, םובכל מק, תובוהרח

  .כן ונרקֹד-נעמֹד גם
  !..םואנחנו צריכים לשמֹח ולרקֹד בכל מק

זה , לפרסם את האמת, דיעוצריכים לה? מדוע שנישן, ו ישניםאנחנ
  ..רר ונזמרואו ונרקֹד ונשות אמתיים שיבונקבל נפש. מתקבל

כל אחד ! הוא מֻחיב. לומה שהוא יכ, דעות מה שהוא יוכל אחד צריך לעש
 שהוא עשה כל ו אז נחשב כמ- לא אם! יבי הוא ח-כל עם ישראל , מישראל

ת ודע לעשואם הוא י, כן. בליםות שאנחנו סו וכל הצרכוב הגֻאלהיהע, תוהצר
ת ולו הוא הרג והוא הביא את היטלר וכל הצרימה כאואז זה ד, שהוולא ע

  .כך-השכר בא אחר,  אין גבול לשכר-שה וואם הוא ע. לםושבע
  . ..כן, תודעים צריכים לעשומה שי, נו
  

  )יג מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא (

  .אביב-תל, ח"ט אלול תשי"י, ה"ב    �                       
  .ם רבושל,  של אמת)ההיכל (רש ומבקש הפלטיןו הד,לאיש משכיל

. ]אחֹז עצמך ואל תרפה, אחי היקר[ לאז זיך ניט אפ, ברודער האלט זיך
 - העכבר ולו כשמשכהו בחטמיאפ, ל וכגמלוחזק ונתחזק ואל נהיה כפיל גד

אבל נפשי הפקחת , ודע מכחו יווכל זה מחמת שטות שאינ, ויבעט בלא 
תניך לעוף כנשר אל הצדיק האמת וחגֹר בעֹז מֹ, ר חלציךואזֹר נא כגב, וחזקה

צרוע , סחור וִפוע, תובוהמרפא כל חלי ואיש מכא, משיח-שהוא בחינת משה
  . תות לזֻכיונווזד, תות לעליומהפך יריד, תול תחתיות משאוציא נפשומ. ונגוע

, ואשרי ל,  לצדיק האמתו בחיים חיותודובעכה להתקרב ואשרי למי שז
כי , לםוו לבלבל את העי על זה מאֹד עכשודבר שם לב-כי הבעל. ו חלקאשרי

לים וו לישראל געגועים גדיבים אל הקץ מאֹד ויש עכשוו קריישראל הם עכש
וכל אחד נכסף , יתה כזֹאת בימי קדםיה לא  אשר,יתברך' לים להווכסופין גד

, דבר והכניס מחלֹקת בין הצדיקים-כן הערים הבעל-לע. יתברך' מאֹד לה
-על, דע היכן האמתו עד שאין אחד י,לם מֻפרסמים הרבה של שקרווהקים בע

  . ת להתקרב להצדיק האמתו לזכ,ת בתפלה ותחנונים מאֹדוכן צריכים להרב
��
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