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 ‰ÓÁÏÓÏ ‡ˆ˙ ÈÎ... ) י,כאדברים(  
 כן שיהיה צהור אני – ןוהרצ התנגדות זהו, כסדר שלא לאדם לךוכשה

 הוא מלחמה כל כי, מלחמה בחינת וזה. כסדר שלא, להפך והדבר, הדבר
 לך לךוכשה – למלחמה תצא כי: וזהו. כסדר שלא בחינת הוא, ןוהרצ התנגדות

 תונורצ כל שיתבטל – בידך אלֹקיך' ה וונתנ. ןוהרצ התנגדות היינו, כסדר שלא
 בבחינת כשתהיה – ושבי ושבית כד אימתי, נךוכרצ כסדר לך שילך, נךורצ נגד
 מה חשב – מחשבה פרוש וזה. אלפין במלוי ה"הוי, אלֹקות לך כשתמשיך, מה

 בחינת וזה. ואלֹקות במחשבתך תמיד כשתקשר). סט ותיקון כד יתראשב זוהר(
 – ושבי ושבית: וזהו. דילך מֹחין ברהיטי – ברהטים אסור ךמל): ז ש"שה(

 דבר כל כי, במחשבתך ואלֹקות שתקשר, מחשבתך ךובת" מה "שתמשיך
 שבית םולמר עלית): סח תהלים (שכתוב וכמ, שבי נקרא הוגב םוממק שנמשך

 נרמז דוהס וזה. נךורצ נגד תונוהרצ וכל תוהמלחמ כל יתבטלו זה-ידי-ועל; שבי
ן "הרולקוטי מ (.אלול חֹדש-ראש של תוכוונוב, יט בכלל בהקדמה, םהחיי-בעץ

  )פבסימן  - בחלק 
  
 ‡Ï˘· ˘…̄Á˙ÂÂ„ÁÈ ¯…ÓÁ·Â ¯.. . ) י,בכדברים(  

ר הם תרי זינא בישא בחינת עשו וישמעאל שהם כלל כל ור וחמוכי ש
ידי  ת הם עלו כל הצרעיקרת כי ות כלל כל הצרום שהם כלל כל הגֻלי"העכו
 כלולים בעשו וישמעאל שהם בחינת ֻכלםם ש"לה בין העכוונו בגת שאוהגֻלי

ידי אסור תערֹבת כלאים שלא  ר והזהיר הכתוב שלא לערבם יחד עלור וחמוש
, םות יחד שאז אי אפשר לסבלם חס ושלום לערב ולחבר הצרולגרֹם חס ושל

לם נפל עליו ו כאלו כל העום שידמה לו חס ושלו שלא יגרֹם לבלבל דעתהיינו
ת ום כל הצרוכאלו חס ושל) םומר בעת צרה חס ושלולם לו שרגילין העומכ(

מר כך חס ושמי שא, והא בהא תליא. ם בלי הרחבה כללובאו עליו חס ושל
ם ול לצעֹק אליו אזי חס ושלו יכויתברך ואינ'  מהוידי זה נתעקם לב ם ועלוושל

ער נמשך  הצוכי כל הנמשך אחר צער, ת רחמנא לצלןובאמת נתרבין עליו הצר
ת וך הצרות גם בתו למצֹא הרחבום רק צריכין לתן רוח בדעתואחריו חס ושל

  כהולם יש בתודאה בכל עת כי באמת בכל צרה שבעודה והובעצמן ולהביא ת
בעי  לא ל על פסוק אך"תינו זו שאמרו רבוהרחבה בחינת בצר הרחבת לי וכמ

וח תשימו בין עדר  שזה בחינת ורויעיר כל חמת ולא וכתיב) ב לואי(ישלח יד 
ת שכיון ות והגֻליול על הצר"תינו זוובין עדר הנאמר ביעקֹב אבינו שדרשו רב

שזהו בחינת ורוח תשימו בין . תויעקֹב במה שלא ערב כלאים לתן רוח בין הצר
 היינול "תינו זו שדרשו רבועדר ובין עדר בין צרה וצרה בין גלות לגלות כמ

  . ל"כנ
ר בחינת ויהי לי ור וחמווישמעאל שהם בחינת שכי יעקֹב הכניע קלפת עשו 

צים ות שהם רונקין מהדינים והצרו היקליפות שהכניע ההיינו. רור וחמוש
לה ו הצרה הגדעיקרם שזה ולעקם את הלב בעת צרה כאלו אפס תקוה חס ושל

ם המצרין מבזין " צער הגלות מה שהעכועיקרת בעצמן שזה ותר מהצרובי
תי ו שכתוב ברצח בעצמום כמוין תקוה חס ושלמרים אותנו ואוומחרפין א

ם כלמתי נגדי ום איה אלֹקיך וכתיב כל היוררי באמרם אלי כל היוחרפוני צ
וכן הרבה וכל זה בחינת התחברות קלפת עשו וישמעאל ביחד שהם כלל כל ' וכו

תם מישראל וצוה לשמֹר ואבל יעקֹב אבינו הכניע א. ל"ת כנות והגֻליוהצר
ר ור וחמות שובו שלא לערב כלאים שהם בחינת תערודר לבדשיהיה כל עדר וע

 בעת הצרה אפילות שורק לתת רוח בין עדר ובין עדר לתן רוח בין הצר. ל"כנ
ת ובו טו וגמל לויתברך הרחיב עמ' ם יסתכלו על הרוח וההרחבה שהוחס ושל

יתברך ' ידי זה יוכל לצעֹק לה ועל. ל" כנו וגם בהצרה בעצמה מרחיב לודומע
 - ת כלאי בהמהוהלכ. (תיוול ונפלאו הגדות בחסדול לגמרי מכל הצרוהיה נצוי

  ) חתו א,דהלכה 
  
ÎÊÂÍ¯„· ˜ÏÓÚ ÍÏ ‰˘Ú ¯˘‡ ˙‡ ¯ ... ) זי,הכדברים( 

  ים וית גראש): במדבר כד(בחינת , ית דסטרא אחראראשעמלק הוא בחינת 
ת ורו בית האמת שכל הדראש הוא רק כנגד הוכן כל מלחמת ועל. עמלק  
  צה ו רוכי עמלק אינ. ראשת מורוקֹרא הד): ישעיה מא(בבחינת , משכין ממנונ

 אבל. ו בית בעצמראשל כי אם עם הואת הגד ולא את הקטן לא להלחם   

כי זה הצדיק , ו בעצמו שום כח להלחם עמו אין לו בעצמראשמחמת שכנגד ה
י אתהנ לא כי,  בתכליתותו ולשבר אותו בית כבר זכה לנצח אראשהאמת ה

ת בתכלית תכליתן ו רעמידותת וכל התאווכי כבר שבר כל ה, מדילה כלום
 ֻזהמת הנחש שהוא ווהכניע ובטל מעצמ, בתכלית השלמות שאין שלמות אחריו

 בתכלית ההכנעה ו מעצמֻכלםוהוא הכניעם , ֻזהמת עמלק שהוא הסטרא אחרא
ד ווע,  כל שהואאפילו שום אחיזת הרע כלל ו עד שלא נשאר אצלביטולוה
 יסורים ווקבל על עצמ, יתברך' ם בשביל הו בכל יוסיף אחר כך למסֹר נפשוה

 על', וכו'  ישראל וכוו יתברך ובשביל עמוקשים ומרים ממות בשביל קֻדשת שמ
 הסטרא אחרא שום אחיזה להלחם עם ראשכן בודאי אין לעמלק שהוא 

שה ווע, לם בכל עתו הוא מה שמערבב את העוכן כל מלחמת על, והצדיק בעצמ
כדי להרחיק ,  ביתראשל בכל עת על הצדיק האמת הזה שהוא הומחלֹקת גד

 ראשידי הצדיק הזה שהוא ה יתברך על' כדי שלא ישובו לה, את ישראל ממנו
  :לם למוטבו כח להחזיר כל העובית שיש ל

 הוא ותיו וכל מלחמתוכל תחבול, עמלק  הרעה שהוא המןקליפה הזאתו
כי קלפת .  בית האמתיראשק האמת הזה שהוא הלהסתיר ולהעלים שם הצדי

אה שאי וולפעמים כשר, לםוים שבעראשעמלק מֻרצה שיתקרבו ישראל לכל ה
,  ומֻפרסםראש ותות או להפֹך האמת לגמרי להעמיד רשע גמור לעשואפשר ל

תיו וכן הוא משתדל בתחבול על,  בני ישראל הכשריםויטעו ב לא כי בודאי
 שיחלֹק על זה ותן בלבוונ,  גמורו צדיק שאינו באיזה כשר אולהתלבש עצמ

לק ו של זה החווהבעל דבר מגדיל שמ,  בית האמתיראשל שהוא ה"הצדיק הנ
כי , מאד ותו ומפרסם אמאד ווהוא מגדיל שמ,  בית האמתיראשוהמתנגד על ה

, פי שהם צדיקים קצת על אף, יםראשלם יתקרבו לאלו הועמלק מֻרצה שכל הע
תיו לרחק וכי כל תחבול,  בית האמתיראשל הוק הגדכדי להרחיקם מהצדי

ת ישראל וכל ול שכל תקון נפש" בית האמתי הנראשישראל מהצדיק ה
  .ות על ידולמוהע

, דייקא' ויזנב', 'ויזנב בך כל הנחשלים אחריך וכו): דברים כה(וזה שכתוב 
רקן כלפי ות וזותך זנבושהיה ח) תצא תנחומא כי(ל "תינו זו שדרשו רבווכמ

כי , כי הם טפלים אליו, ן עם כנגד הצדיק הם בבחינת זנבוכי ההמ. עלהמ
והקטנים הטפלים אליו הם בבחינת , )יד, ישעיה ט(' ראשהוא ה'הצדיק האמת 

,  בית האמתיראשת זנב וטפל לצדיק הזה שהוא וב להיואבל בודאי ט. זנב
ת ויהוי זנב לאר) ד"ת פואב( שאמרו במשנה ווכמ, ם אחרו במקראשת ומלהי

הדבוק :) בבא קמא צב(ל "תינו זו שאמרו רבווכמ.  לשועליםראשואל תהי 
הדבק לשחור וישתחוו .  מלך—וכדאמרי אנשי עבד מלך . רור טהוומֻחבר לטה

. 'ישראל וכו  נהר פרת שסמוך לארץענייןל) דברים א(י " שפרש רשוכמ, לך
, ראש לשמהפך מזנב, רק כלפי מעלהות וזותך הזנבותיו חוועמלק בתחבול

ת ושהיו צריכין להי,  ביתראשקח קטנים במעלה שהם בבחינת זנב נגד הושל
תכם ומרחקם ווח, ת הקטנים במעלהוקח אלו הזנבווהוא ל, טפלים אליו
ים ראששה מהם ו שעהיינוד, רקן כלפי מעלהווז,  בית האמתיראשמהצדיק מה

קו על ומכניס בלבם שיחלֹ, מאדומגדיל שמם , תם למעלה למעלהוומגביה א
 בית ראשהכל בשביל להסתיר ולהעלים שם הצדיק הזה שהוא ה, הצדיק

  :ל"האמתי וכנ
ת עמלק ו מלחמתוקף עיקרכי זה , בעמלק מדר דר' כן מלחמה לה ועל
 בית הזה שהוא בחינת ראשידי ה א עלור מוכנת הגֻאלה לבוכי בכל ד, רושבכל ד

כוב י העעיקרך א. רול במעלה שבכל דושהוא הצדיק האמת הגד, משה משיח
 ושכל מלחמת, ידי המחלֹקת העצום הזה שהוא בחינת מלחמת עמלק הוא על

 )יט ת ותיוא, ה הלכה –ת שבת והלכ (.להסתיר ולהעלים שם הצדיק הזה
  

  )כוכבי אורמתוך ספר (

ת "לם על פי משל ממהרנומר אמת לעורוש השינציג פ...     �     
,  והצליחמאדלֹקת שגבר השקר איך שבהתגברות המח, ת"הרנל ספר מֹ"ז

וגם הכתוב מעיד , ועד שכמעט אין להאמין בקיומ, והאמת ֻמשלך כל כך ארצה
  קֹדם התפלה  רר בקרב פעם בבקרווכל זה התע". ותשלך אמת ארצה"על זה 

וכן בקטנות . להתפלל שצריכים והיה ביכלת להתפלל כמ לא עד שמחמת זה
  וכמעט שהיה לאחר, דזמרה פסוקי מֹחין אלו התחיל להתפלל עד שהגיע ל

  
  

  ד"בס

  לזכרון נצח
  ולעילוי נשמת

  מורינו
  

¯ ' Ï‡¯˘È ·„
¯Ò„Â‡ ,ˆÊ"Ï  

  

  =בעל הפתק = 
  

  בן הרב
  ל"ז, אייזיק שלמה

  ז"תשל' עלון מס

  לזכרון נצח
  ולעילוי נשמת
  הרב החסיד

  

¯ 'ÛÒÂÈ Ì¯Ó‡  
  משה נחום' רבן 

  ל"זצ, הורוביץ
  

ישראל דב ' נכד ר
  אודסר

  מייסד ומנהל
   הקרן

  



   

  א בגדלות  לבֹויאוש בתפלה ז                
  מר וש" אמנם כשהגיע להפסוק. המחין       

 צצותום זכה להתנופתא, "לםואמת לע  
 וובאר לעצמ. בלב ושמחה חיןוממות המוהתר

 ,לאנפ  גןולֻדכס אחד היה ל. הפסוק על פי משל
, לםולקי הצמח שבעשב נמצאו וגדלו כל מיני ח

נמצא  ולא שחלפו שנים הרבה, לבד מין אחד
עד . בהגן הזה מחמת שהוא יקר המציאות

שהגיע הזמן והשיג גרעין אחד ממין הצמח 
ומחמת שהגרעין הזה . ו בגנותוהזה והזריע א

 על גרעין דווקאו, והיה יחיד מֻיחד ומֻיחס בגנ
אין ותר עד שרוהסכנה מרחפת בי, הוכמֹ

 והן מצד המכשירים לגדול,  מֻגדלותוא
ים בשעה שהוא צריך כוונת מושצריכים להי

, תרוי ולא תופח לא דה מֻצמצמתיובמ, להם
, רבים על הגרעיניםווהן מצד הצפרים הא

ת מֻיחדים ושע מריוובכן הפקיד על גרעין זה ש
 לא ,שתמיד ישגיחו על גרעין זה בעינא פקיחא

ת כן עם האמ. יסירו עין מעליו אף רגע אחד
בר עליו מה והיקר המציאות וֻמשלך ארצה וע

ד על האמת המשליך אמת ואבל אין לפח, ברושע
" לםומר אמת לעוהש "ווהוא בעצמ, ארצה

עדי אמת מארץ תצמח , עיניו עליו תמיד
תגדל ותצליח ותעשה פרי ושפת אמת 

 תפלת ו תפלתהייתהואחרי זה . תכן לעד
  .ה'ה וחדו'ה דיצ'ה רנ'בגיל, צדיקים

 ו בזה שאמר לותוונחם א' דת הות עבודול א"ת ז"הרננן לפני מֹואחד התא
יך צו זיין ואין בענק א, ין א גראווער יהודוטוסט א קוק איך בין ש: ןובזה הלש

ד מתגעגע ור ואני עותסתכל אני כבר יהודי עם זקן אפ [איין הערליכער יהוד
  .]ת יהודי כשרולהי

 אסאך הארעווען מען זאל הערשט מען דארף אין דער יוגענד, ד אמרוע
בימי הנעורים צריכים  [יף דער עלטער זיין אפראסטער הערליכער יהודוא

כוכבי אור (. ]ת יהודי כשר פשוטול הרבה כדי שבימי הזקנה יהיו לפחולעמ
  .)רמה-ספורים נפלאים עמודים רמד

  

  ) מכתב קלו- חלק ב -ספר ִאֵּבי הנחל  (

' שזכה ברחמים ונסים גדולים מאת ה, י ולבביבת עינ    �               
להרגיש ולהאמין בהצדיק האמת היחיד בעולם שהוא אב הרחמים והחכמים 

וחושב וחותר במסירות ביגיעות , וראש לכל בחירי צדיקיא יחידי הדורות
לגדל ולפאר ולפרסם בכל העולם , עצומות מקרב לב בוער ולוהט כגחלת אש

הוא החן והפאר וההדור , ל הבית של העולםאת שם הצדיק האמת שהוא הבע
ידי משיח -שכל עיקר הגֻאלה שעתיד להתגלות על, והיפי של כל העולם כלו

  . ותקון העולם תלוי בו, ידו-צדקנו לעתיד על
  . ..הוא מחמת שהעלים מאתנו את הצדיק האמת, עיקר התגברות השטן

  
  

כי , עיקר התשובה היא בחֹדש אלול � � � �                                                
. שעלה משה לקבל לוחות אחרונות ופתח דרך כבושה לילך בה, הם ימי רצון

ולמצֹא , ועיקר דרך התשובה שעשה משה הוא לידע שהשם יתברך בכל מקום
כי , בכל הירידות שבעולם ובכל העליות שבעולם, השם יתברך בכל מקום

 -אזי הוא שוכח בהקדוש, ון שנתעשרכג, ידי שהאדם עולה למעלה-לפעמים על
וכפר , גם אפילו בעבודת השם מצינו שיש שעלה למעלה גדולה. הוא-ברוך

כן צריך לבקש מהשם יתברך שיקרבהו בהתקרבות -על. רחמנא לצלן, בעיקר
, אפילו בדיוטא התחתונה, חס ושלום, וכן בכל הירידות שבעולם. שלא יזיק לו

ם שם צריכין לקשר את עצמו להשם ג, אפילו בעשרה כתרין דמסאבותא
 –לקוטי עצות  ().א"ובמ' התחזקות'ז ב"ועיין כ(כי מלכותו בכל משלה , יתברך

 )אות ד, חודש אלול
שתעזרני ותושיעני , אלקיינו ואלקי אבותינו' ובכן באתי לפניך ה ...  ����

בזכות וכֹח דרך התשובה שהמשיכו משה רבנו עליו השלום וכל הצדיקים 
שאזכה גם אנֹכי מעתה לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת , לםאמתיים בעו

, כי אתה יודע נפלאות הדרכים של תשובה שהמשיכו בעולם. ובלב שלם
אפילו עם פחות , שהורידו את עצמן וקשרו את עצמן עם הפחות שבפחותים

ועדין הם מקשרים עצמם עמי במקומי שאני שם , כמוני בכל מקום שאני שם
ולהעלותי ולהכניסני לתוך הקֻדשה , ר להוציאני מגלותיומצדם לא יבצ, עתה

  רחם עלי וזכני להתקשר לצדיקים קדושים . ולהעלות אותי מעלה מעלה, באמת
  , ויתגלה לי דרך הקדש דרכי התשובה שהם ממשיכים בעולם, כאלו תמיד   

  ולקשר ולדבק , באֹפן שאזכה מעתה לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת       
  

  בתכלית , יך תמיד באמתעצמי אל
ותשמרני ותצילני . הענוה והביטול באמת

ברחמיך שלא יהיה כח לשום בחינת ירידה ולא 
כי . לשום בחינת עליה לרחקני חס ושלום ממך

ידי -לפעמים נתרחק האדם חס ושלום על
ידי רבוי -דהיינו על, העליה שאתה מעלה אותו

ידי -או על, העושר והטוב שאתה משפיע לו
כי רבוי האור , דעת בידיעת רוממותךרבוי ה

כן באתי -על, מכהה עיניו ומזיק לו חס ושלום
ותשמרני , לבקש ממך שתגן עלי בכפך

, ותצילני ותגן בעדי שלא יזיק לי שום דבר
הן בבחינת ירידה , ולא אתרחק ממך לעולם

אפילו , חס ושלום אפילו בדיוטא התחתונה
גם שם , בעשרה כתרין דמסאבותא חס ושלום

, כמו שכתוב, אזכה למצוא אותך תמיד
, והן בבחינת עליה. ומלכותו בכל משלה

  כאשר תרחם עלי ותעלני 
בכל עליה ועליה אזכה . מעלה מעלה

ואתקרב אליך תמיד בכל , למצוא אותך תמיד
בין , הבחינות בין בטיבו בין בעקו חס ושלום

אם אסק שמים , כמו שכתוב, בירידה בין בעליה
באֹפן שאזכה . ה שאול הנךשם אתה ואציע

, לתשובה שלמה באמת מעתה ועד עולם
ובפרט בחודש אלול הקדוש שהם ימי 
רצון שעלה משה לקבל לוחות אחרונות 

רחם עלי מעתה שאזכה להכין את עצמי מהיום . ופתח דרך כבושה לילך בה
קֻדשת הדרך תשובה שהמשיך משה , להמשיך עלי קֻדשת חודש אלול הקדוש

כי אין לי שום , דיקים אמתיים בעולם בדרכי נפלאותיהם הנוראותרבנו וכל הצ
, פי דרך זה שהוא ידוע לך ולצדיקיך הגדולים האמתיים לבד-תקוה כי אם על

. "משמים' עד ישקיף וירא ה, ואני תמיד איחל", והטוב בעיניכם עשו עמי
  )תפילה מא מתוך –' לקוטי תפילות ב(

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

!  אל תפחדו-בת היהדות ות לטולים לעשומה שאתם יכ...                        
, כן, השם יתברך עמנו. לםותדעו שלא תפחדו משום כח שבע! אל תפחדו כלל
  !אל תפחדו מהשקר! אל תפחד כלל

דמים -ת ושפיכותונובלים בזיוב שסוכמה ט, ב וכמה נעיםוי כמה טוה
  .ב לעבֹר את זהוכמה זה ט. רהו בשביל הת,בשביל השם יתברך, בשביל האמת
מר וא', שעוקרא את יה'רה ובהת' ן"הרולקוטי מ'ש מדבר בורבנו הקד

. םוצריכים להפך דם לד ".דמים-ת ושפיכותונו התשובה הוא בזיעיקר: "רבנו
  !םוד? דמים-מה זה שפיכות. םודם לד, םו ד-רק , שלא להשיב להמתנגדים

לם וכי כל הע, מאדבלים וש הם סוהקדכים להתקרב לרבנו וכל אלו שז
בלים בשביל וכי כל מה שס, להואבל זה מתנה גד. תםומבזים א, תםודפים אור

  .מאדב והאמת זה ט
, דמים-ת ושפיכותונו בזימאדאיך יקר , דע מה זהוהלואי ואני הייתי י, יוה

  ! דוד עוד עוהייתי מתפלל להשם יתברך שיתן לי ע
אני כבר מתבלבל , מצא וגם הילדים שליאה באיזה מצב אני נוכשאני ר

  !דע מה זה אתיוי לא ואני
ש לפני ואני נתקרבתי לרבנו הקד, דעים מה זה ברסלבוי לא ֻכלכםאתם 

ם שאני ובמק.. ומה שאני סבלתי, ל מזהוואני הספקתי לסב, שבעים שנה בערך
 ֻכלםוהם היו , זקנים, חסידים, ליםוגד. רש של המתנגדיםוישבתי היה הש

אני הייתי שפל למטה מן הארץ וסבלתי מה . 'גדוב'גדים עלי וקראו לי מתנ
  !מה שאי אפשר לספר ואי אפשר לבאר, שסבלתי

ת ו צרמאדואז אני סבלתי , י ווי מה שעבר עלי ומה שסבלתיוא, י וויוא
אה את גדל הערך של היסורים ו אני רעכשיואבל , ני בזהוהיה רצ ולא תורב

 שזכיתי להתקרב לרבנו מאדאני שמח .  שבקֻדשהבלים בשביל דברווהצער שס
 להתקרב מאדב ואדרבא זה ט, ן לבול ושברוך צער גדומת, ך יסוריםומת

, לואני סבלתי סבל גד, אני מתענג מעצמי ממה שסבלתי, ך יסוריםולהצדיק מת
ואי ושב שהלו אני חעכשיו, וברוך השם אני קבלתי בזה מתנה כזה שאין לדבר

  ...תרוב יוהיה לי ט, תרותר ויוויתר ובל יוהייתי סו
לחם בשביל  לא היה לי ולא , אני בזמן שעבר עלי מה שעבר,ברוך השם

 ולא בשבילי לא היה לא .כן צריך לאכֹל-אני גם; בשבילי ולא ילדים קטנים
ואני סבלתי , כלום ולא כסף ולא לחם ולא םינעלי ולא בגד לא ,בשביל הילדים

דע איך אני חי ואיך הילדים שלי ואינני י. בשביל ברסלב, הכל בשביל האמת
השם יתברך , אבל ברוך השם אני חי! אני חי בנס, זה למעלה מן הטבע, חיים

רא מי ועל גֻדלת הב, "מה חיינו, מה אנו", תיווזה גֻדלת השם ונפלא. צה ככהור
  )ההמשך יבוא (...ל לשערויכ
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  :ל"אמר רבינו ז
  

. עולה על הכל, הראש השנה שלי �

מאחר שהמקורבים שלי , ופלא אצלי
  למה לא יזהרו כל, מאמינים לי

  שיהיו כולם, האנשים המקורבים אלי
  כי כל? איש לא יעדר, על ראש השנה

  !ענין שלי הוא רק ראש השנה 
  

  כל מי שסרש, והזהיר לעשות כרוז �

  יהיה על, אל משמעתו ומקורב אליו

לא יחסר איש וכן הוא . ראש השנה אצלו

הוא , הראש השנה שלי: נוהג לדורות 
יתברך יודע שאין הדבר ' וה, חידוש גדול

  יתברך נתן' רק ה. הזה בירושה מאבותי
  שאני יודע מהו ראש, לי זאת במתנה

לכם בודאי אתם כו, לא מבעיא. השנה
  אלא אפילו. תלויין בראש השנה שלי

  

  תלוי בראש השנה, כל העולם כולו

  .   שלי


