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Ó ˙Á˜ÏÂ˘‡¯ ‰Ó„‡‰ È¯Ù ÏÎ ˙È... ) ב,וכדברים(  
תיו וונפלא' ת ולהזכיר חסדי הוכשמביאין את הבכורים צריכין להתוד

ודוי בכורים ארמי ומרים בווזה שא. 'עלינו עם סֻגלה שבחר בנו מכל העמים וכו
 ל לבן בקש לעקֹר את הכל לבן הוא"תינו זואֹבד אבי וירד מצרימה ודרשו רב

צים לעקֹר את ושר,  ֻזהמת הנחשעיקרבלעם שהוא בחינת עמלק כידוע שהם 
 הנמשכין מאדת ות רעום להתגבר על כל אחד בתאווישראל לגמרי חס ושל
 ויעזבנו ביד לא 'אבל ה. םום חס ושלו לגמרי חס ושלומזהמת הנחש ולעקר

ת וזהו בחינ. רה שמתקנת הכלוידי שנתן לנו את הת והקדים לרחם עלינו על
ן לגרש ולבער ֻזהמת הנחש בחינת לבן וראשבכורים שהם תקון לחטא אדם ה

לם ות עומרמז על תאוה, ועמלק מישראל שאחיזתם בבחינת מתיקות הדבש
 כל עיקרו. ואחריתה מרה כלענה, הזה שנדמה למתיקות הדבש בתחלה

" אשה"בגימטריא " דבש"כי , ללות המשגל שהוא רע הכתאוות הם והתאו
ף כי ותר ולשבר התאוה ולהסתכל על הסו צריכין להתגבר ביושם, כמובא

בש את ור כות גבו המלחמה להיעיקרושם , רחמנא לצלן, אחריתה מרה כלענה
ידי בכורים הבאין  כי על, "ק מדבשומה עז מארי ומה מת: "שזה בחינת, ויצר

כן צריכין להזכיר בודוי בכורים ארמי אֹבד אבי   ועל.זאתמהדבש מתקנין 
ידי בכורים מתקנים כל  כי על.  ֻזהמת הנחשעיקרלבן בחינת עמלק שהם שהוא 

ת לקֻדשת ישראל ות זכר עמלק בחינת לבן הארמי ולזכוכין לעקֹר ולמחוזה וז
ת סימני בהמה והלכ. (ם הבכוריםות שהוא יורה שקבלנו בשבועוקֻדשת הת

  )ת נזו א, ברית–צר היראה ו כז לפי אתו א, דהלכה - רהווחיה טה
  

ÚÂ˙¯Ó‡Â ˙È� ...  ˙‡ È˙‡·‰ ‰�‰ ‰˙ÚÂ
˘‡¯ ‰Ó„‡‰ È¯Ù ˙È...           ) ה י,וכדברים( 

שצריכין להביא , בכורים הם בחינת התחדשות
להביאה מיד , הפרי המתבכרת ומתחדשת בכל שנה

ולספר עליו את כל ' ת עליו להודוולה' לבית ה
 וובחסד, ת שעברו על ישראל מתחלתםוהצר

 שכתוב בודוי וכמ, לנוראים הציותיו הנוונפלא
אלֹקיך ארמי אֹבד ' וענית ואמרת לפני ה: בכורים

אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהי שם 
 חיוב בכורים עיקרכי . 'ל עצום ורב וירעו וכווי גדולג

שצריכין להתחדש בכל פעם , מרמז על התחדשות
ניו על כל ומחדש ואל יבהֻלהו רעי ולהתחיל בכל פעם

וכל ' וכו' ת והתגברות היצר הרע וכווהמניעת ווההרפתקא
  ' כי יזכר חסדי ה, בר עליוומה שע
וגם מקדם . תיו אשר עשה עמנו בכלליות ובפרטיות ממצרים ועד הנהוונפלא

וכל מה שעבר בין יעקֹב ולבן , שירדו למצרים בעת שרדף לבן הארמי את יעקֹב
 וקים להרע עמד אלֹונתנ ולא ניםו עשרת מותו ולבן רמה אובעת שעבד אצל

ציא ממנו ואף גם ה,  הרעונום כרצו חס ושלו לאבדודי שלא עלתה ביד ולא .'וכו
שהם , לם והעמיד מטה שלמה מהםוידם נבנה הע-תיו רחל ולאה שעלובנ

היה בהם  לא כי, לםו התגלות האלֹקות בעעיקרידם -שעל, שיםוהשבטים הקד
' אלֹקינו ה'  שמע ישראל ה: ענו ואמרו בשעת הסתלקות יעקֹבֻכלםו, שום פסול

  .'ל לדבר וכוווכל מה שעבר על ישראל מאז ועד הנה אין כל פה יכ. 'אחד וכו
כי כל אחד , ת על כל אחד מישראלוברים כל אלו הבחינווכן בפרטיות ע

 ֻכלםו, תיהםות וחילומדים עליו בחינת לבן ועשו ומצרים וארבע מלֻכיוע
 על כל ֻכלםמדים ות וכן בפרטיות ער בכלליוור ודומדים על ישראל בכל דוע

 כל היינוד. הוא מצילנו מידם-ברוך-שווהקד, םו חס ושלותואחד ואחד לכל
תיו מתגרים בכל אדם בכל ות וההתגרות שהיצר הרע וחילות וההסתוהרדיפ

כי גם לבן ', ל לבן ועשו וכו" הנקליפותשהכל נמשך מבחינת ה, ם ובכל עתוי
ל היה רק שהתלבש הבעל דבר בהם ועשו ומצרים כל התגרותם בישרא

, שמסר להם אברהם אבינו' לכים בדרך הות בישראל על שהם הולהתגר
ר ור ודווכן בכל ד. 'של בכל וכוורא היחיד המשגיח ומווחזקים באמונת הב

. 'נאים בגשמיות ורוחניות למנֹע ולבטל ממלאכת שמים וכוומדים שוע
: םומרים שלֹש פעמים בכל יוא שאנו וכמ, זרנו בכל פעםוהוא ע-ברוך-שווהקד

 ב כיותיך שבכל עת ערב ובֹקר וצהרים הטום עמנו ועל נפלאוועל נסיך שבכל י
  .'כלו רחמיך וכולא 

שהיא , יתברך' כי אם אמונה שלמה בה, ואין שום עצה להנצל מכל זה
 שידע היינו, חדשים לבקרים רבה אמונתך): איכה ג(בחינת , בחינת התחדשות

 באמונה ורק יתחזק עצמ. כלל כלל לא, דע כללו יו שאינוהאדם האמת לאמת
כי , לםו שום דבר שבעותוואל יבלבל א, שיםותינו הקדושה שקבלנו מאבוהקד

, הם אמרו והם אמרו: ל"תינו זותנו רבורו אורק כפי שה, דעים כללואין אנו י
, מבעיא עברה כל שהיא לא לםות שבעו שצריכין לשבר כל התאו—הם אמרו 

 תאוה בעלמא אפילואלא , רח מן האשותר מבוצריכין לברֹח ממנה יבודאי 
צריכין לברֹח ולהתרחק ממנה , רא יתברךון הבוושום תנועה שאינה ברצ

ת אלפי אלפים ולמו בנפש הישראלי ובכל העמאדגם וכי הוא פ, בתכלית הרחוק
,  אם עבר האדם מה שעבראפילו ש—והם אמרו . ות התלויים בוורבי רבב

כן -פי-על-אף, רחמנא לצלן, רה כלה אלפים פעמיםום עבר על כל הת אאפילו
יתברך מקבל ' כי ה, לם כלל וצריך להתחיל בכל פעם מחדשואין שום יאוש בע

 יתברך ו גֻדלתעיקרזהו , אדרבא, תענוג ושעשועים מהגרוע שבגרועים
דים ו יתברך ומתחזקים באמונה ומודים בומ,  ממנומאד מאדקים וכשהרח

  ).ל כמה פעמים"כמבֹאר כל זה בדברי רבנו ז('  יתברך וכוותו אומשבחים
שהם בחינת התחדשות , כן צריכין להתחדש בכל פעם בבחינת בכורים-על

): ד, ית רבה אראשב(ל "תינו זוודרשו רב', ית וכוראשוזה שכתוב ב. ל"כנ
לם היה ו בריאת העעיקרכי , לםוברא הע', יתראש'בשביל בכורים שנקראים 

, יתראשבחינת , שהיא בחינת בכורים, בחינת התחדשות, ובחינה זבשביל 
ברא אלֹקים את השמים ' יתראש'שבשביל ', ית ברא אלֹקים וכוראשבחינת ב

 שיתחיל האדם היינוד, יתראש בריאת שמים וארץ היה בשביל עיקרש', וכו
 תקון עיקרכי זה , וית התחלתראשם הוא וית כאלו היראשבכל פעם מ

: מריםו שאוכמ, ם מחדש ממשותם בכל יויתברך מחדש א'  גם הכי, תולמוהע
מרים בכל ו שאווכמ, יתראשם תמיד מעשה בו מחדש בכל יוובטוב

  .'ת וכוושה חדשוע: םוי
אחר ' אווהיה כי תב'כן נסמך תכף בפרשת -ועל

אלֹקיך מצוך ' ם הזה הוהי: מצות ודוי בכורים ומעשר
. 'ו לעם וגם הזה נהייתוהי: וכתיב שם', ת וכוולעש

ם ובכל י: י שם"ופרש רש. םואשר אנֹכי מצוך הי
 בברית ום נכנסת עמומה בעיניך כאלו היויהיה ד

,  בחינת בכוריםעיקרכי זה , ל" כנהיינו. 'וכו
ם נכנס בברית ום כאלו היובחינת התחדשות בכל י

 . לכנֹס בקֻדשת ישראלוומתחיל להרגיל עצמ
  )ת יגוא, ד הלכה –ת בשר בחלב והלכ(

  
  )כוכבי אורמתוך ספר (

, מעשה אחד הלך מאביו...     �       
ולזמן בא . והיה במדינות אחרות ימים רבים אצל אחרים

לעשות מנורה : והתפאר בעצמו שלמד שם אמנות גדול, לאביו
והוא , וצוה להתאסף כל בעלי אמֻניות הזה. )שקורין הענג לייכטער(התלויה 

וקבץ כל הבעלי אמֻניות הזאת . כן עשה אביוו. יראה להם חכמתו בזה האמנות
  .מה שפעל בכל הימים האלו שהיה ביד אחרים, לראות גֻדלת הבן

ואביו הלך . והיתה מֻגנה מאֹד בעיני כלם, והבן הוציא מנורה אחת שעשה
וֻהכרחו להודיע לו האמת שהיא מֻגנה . ובקש מאתם שיגלו לו האמת, אצלם
והודיע לו אביו שלא נראה . מת אמנותיהלא ראיתם חכ: והבן התפאר. מאֹד

כי הראיתי לֻכלם . בזה הראיתי גֻדלתי! אדרבא: השיב לו הבן. יפה בעיני כלם
כי בזֹאת המנורה נמצאים החסרונות של כל אחד מהבעלי אמנות . חסרונם

אבל חתיכה אחרת יפה , מֻגנה חתיכה זו, שאצל זה. הלא תראה. הנמצאים כאן
זֹאת החתיכה שהיא מֻגנה אצל חברו , אדרבא. הפךואצל אחר ל. אצלו מאֹד

מה שרע בעיני : וכן אצל כלם. רק זֹאת החתיכה מֻגנה, היא יפה ונפלאה בעיניו
. ועשיתי מנורה זֹאת מחסרונות לבדם. וכן להפך, זה היא יפה בעיני חברו

כי מה שיפה בעיניו . ויש לכל אחד חסרון, להראות לֻכלם שאין להם שלמות
  .אבל באמת אני יכול לעשות כתקונו,  בעיני חברוהוא חסרון

היו יודעים מהות , אם היו יודעים כל החסרונות והנמנעים של הדבר
  .אף שלא ראו אותו מעולם, הדבר

וכל הצורות היו באדם , אין אדם דומה לחברו. גדולים מעשי השם
. בריםוכן בשאר ד. היו נכללין כל הצורות הללו, בתבת אדם לבד, הינו. הראשון

. הינו כל מעשה בראשית, וכן כלם, לבד" אור"כל המאורות היו נכללין בתבת 
והאריך בענין זה הרבה : 'ואפלו העלין של האילן אין אחד דומה לחברו וכו

, שיכולים לחיות עם החכמות לבד, שיש חכמות בזה העולם, ואמר אז. מאֹד
שיחות שאחר ( .והאריך אז בשיחה נפלאה ונוראה. בלי שום אכילה ושתיה

  .)ספורי מעשיות
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  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

כן בכל מיני התנגדויות וליצנות - אני הייתי גם,אוי, אוי                       ... 
. 'ישראל בער ברסלב, 'מה שאני סבלתי רק על זה שיש לי שם ברסלב, ושפלות

, כל הילדים, מני מאדֻכלם היו מצחקים ומתלוצצים מ, היה לי כמה נסיונות
אתה , הוא ברסלב, הנה! אהה: " וכל הלומדים הראו באצבע, גדולים וקטנים

  "?רואה
  "?מה יש, יש ברסלב אחד, מה איכפת לך"
  !"הוא יכול לקחת ֻכלם, מה זה מה איכפת לי"

אבל היה רבנים , היה כמה שהיה להם יראת שמים והם פחדו לצחֹק ממני
הוא ! צריכים להשליכו לחוץ, ריכים להרחיק אותוצ. לא, לא: "גדולים שאמרו

  !"אתה יודע מזה, כל היום לומד בספרי ברסלב
כשנסעתי . כל העולם לא היו נותנים לי שלום, כל העולם היו ברֹגז אתי

, בכל ירושלים יש שמה גאונים גדולים וחכמים, רהלירושלים ושמה עיר התו
אני באתי וֻכלם , זה היה נסיעה גדולה, ואני באתי מטבריה לירושלים, רבנים

  !"הוא ברסלב", לא רצו לתת לי שלום
הם , "ישראל בער בא מטבריה", ֻכלם היו מסתכלים עלי בפנים חמוצים

 היו כאלה שרצו לתת "?מה לעשות, לתת לו שלום או לא לתת לו שלום: "חשבו
הם נתנו לי שלום אבל , אז הם עשו פשרה, לי שלום אבל הם היו מפחדים

, שלא ידעו שהוא נותן שלום לישראל בער, שלא יראו, בלחש ובסוד, במהרה
  .הוא לומד בספרי ברסלב

, כל העולם היה מדברים מברסלב, מי יכול לתאר לשער מה שהיה בעולם
כך הרבה -מדוע הם מדברים כל, תי מה זהאני לא ידע. מברסלב, מברסלב
, טוב: "ואני קבלתי ואמרתי, ֻכלם צחקו ממני.. ומה שאני סבלתי, מברסלב

  !אהה.. מתנות כאלו!" תן עוד, טוב
, ֻכלם היו שקר. זהו כל חיותי. בשמחה, אני ברוך השם קבלתי הכל באהבה

  )ההמשך יבוא (...אבל הכבוד הגדול היה יותר, אני סבלתי בזיון

  

  
. ראש השנה הוא זמן תקון האמונה � � � �                                                  

, כי על ידי רבוי הקבוצים והקהלות המתאספים אצל צדיקי אמת בראש השנה
. והאמונה מתקנת בשלמות, על ידי זה מתקבצים כל חלקי האמונה הקדושה

מתנוצצים , השנהחין של האנשים הבאים לצדיקי אמת לראש וגם המ
שעל ידי עניני תשובה ומעשים טובים , וכן בעשרת ימי תשובה. ומתקנים

חין מֻכנה וותקון המ. חיןומתנוצצים ומתקנים המ, שעוסקים בימים אלו
סימן (ן חלק שני "כמבֹאר בלקוטי מוהר, "תקון הברית, חותם דקֻדשה, תפלין"
, תקון של חותם דקֻדשהביום הכפורים הוא גמר ה". תקעו אמונה"בתורה ) 'ה

ועל ידי שמחה ; בחג הסכות ממשיכים שמחה. חושזה מרמז על תקון המ
שלא יבוא על ידי המאכלים לחלומות רעים ולמקרה לילה , מתקנים המאכלים

ועל ידי תקון המשפט כראוי , בשמיני עצרת נמשך תקון המשפט. חס ושלום
כך . נים שאינם כשריםשבא על ידי די, נצולים גם ממקרה לילה רחמנא לצלן

גם מתקנים ענינים ". תקעו אמונה"ן חלק שני בתורה "מבֹאר בלקוטי מוהר
והעקר הוא , הנזכרים למעלה על ידי שתלמידים אמתיים באים אל רבי אמתי

גם על ידי . שזה עקר זמן התקונים הנזכרים למעלה, שבאים אליו לראש השנה
כי על ידי תקיעה .  אלוהתקיעות הקדושות דראש השנה מתקנים תקונים

, חוהיינו תקון המ, על ידי תרועה זוכים לקֻדשת תפלין, זוכים לתקון האמונה
ועל ידי , ח יהיה זך וטהור מכל מיני מחשבות רעות והרהורים רעיםושהמ

. לתקון המשפט ולהנצל ממקרה לילה בשלמות, שברים זוכים לתקון החלום
, הר בשמיעת שופר בראש השנהמכל הנזכר למעלה יש להסיק כמה צריך להז

שלא כלצים וקלי הדעת , בהתעוררות גדולה ובלב נשבר, ביראת השם
כי על ידי כל מין קול שופר נעשים . המתלוצצים רחמנא לצלן מתקיעת שופר

 .כמבֹאר בסעיף זה, שהם נחוצים מאד לתקון נפשו, תקונים שונים באדם
  )אות ט,  ראש השנה–עצות המבוארות (

השנה מתוקע הגון -לשמֹע קול שופר בראש, זכנו ברחמיך הרבים ו ...  ����
ונזכה לקים מצות שמיעת קול שופר בראש השנה בשלמות בקֻדשה . וכשר

, באימה ביראה ובאהבה גדולה, בחדוה ובשמחה רבה ועצומה, ובטהרה גדולה
ידי קול -שצריכין לתקן על, ותעזרנו שנזכה לתקן כל התקונים הקדושים

ובזכות התקיעה הקדושה נזכה להמשיך עלינו . ים והתרועההתקיעה והשבר
ונזכה לצחצח נשמותינו בשבע הצחצחות , קֻדשת החכמה והתבונה והדעת

ובזכות התרועה הקדושה תזכנו להמשיך עלינו קֻדשת . העליונות הקדושות
ונזכה בזכותו וכֹחו וקֻדשתו , שהוא הרועה ישראל האמתי, "משה היה רועה"

ובזכות השברים הקדוש נזכה לחלומות צודקים . באמתלקֻדשת הברית 
זה מפגם -ידי-ותשמרנו ותצילנו על, ידי מלאך הקדוש-ואמתיים לחלום על

ותעזרנו . זה לתקון המשפט-ידי-ונזכה על, הברית וממקרה לילה בכל הבחינות
ולכבות חמום הלב הבוער אל , ותושיענו להשקות את הלב בקֻדשה גדולה

, ותמשיך עלינו מימי החסד והרחמים. ט לתאוות נאוףהתאוות רעות ובפר
ותשבר , "מים בששון ממעיני הישועה"ותשאב לנו , מימי הדעת והתבונה

, ונזכה לתקון המשפט, ותשקה ותכבה צמאון וחמימות הלב דסטרא אחרא
 :ויגל כמים משפט וצדקה כנחל איתן, ויֻקים מקרא שכתוב

כה לקבל ראש השנה הקדוש שנז, ותעזרנו ברחמיך וחסדיך הרבים  ����
ובזכות קֻדשת ראש השנה נזכה לאמונה . והנורא מאד בקֻדשה ובטהרה גדולה

ותעזרנו ותושיענו שיתקבצו יחד כל חלקי נצוצות האמונה . שלמה באמת
ידי קבוץ הקדוש של עמך ישראל המתקבצין בכל הקהלות -הקדושה על

ויודו שמים , שכתובויֻקים מקרא , הקדושות יחד בימי ראש השנה הקדושים
זה לתקון המוחין -ידי-ונזכה על. אף אמונתך בקהל קדושים' פלאך ה

ותעזרנו ותזכנו שימשך עלינו קֻדשה גדולה בכל החמשה חושים , הקדושים
, וחוש הטעם, וחוש הריח, וחוש השמע, הנמשכים ממחנו שהם חוש הראות

 משרשם שימשך קֻדשה גדולה על כל החמשה חושים שבמח, וחוש המשוש
ותמשיך עלינו השגחתך השלמה מראש השנה על כל השנה . העליון שבקֻדשה

אלקיך בה ' תמיד עיני ה, כמו שכתוב, ותשגיח עלינו בעין חמלתך תמיד, כלה
ותשמע קול תפלותנו ותחנותינו וזעקותנו . מראשית השנה ועד אחרית שנה

 עלינו יראתך ותמשיך, ושועותנו ואנחותינו וקול תרועת עמך ישראל ברחמים
. 'והריחו ביראת ה, ויֻקים בנו מקרא שכתוב',  ותריח אותנו ביראת ה, הגדולה

אלקיינו על כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת וייראוך כל ' ותתן פחדך ה
המעשים וישתחוו לפניך כל הברואים ויעשו ֻכלם אֻגדה אחת לעשות רצונך 

עד שנזכה , ם בכל השנהונזכה להרבות במצות ובמעשים טובי. בלבב שלם
ותזכנו ברחמיך לתקן . שתטעם בראש השנה טעם מצותינו ומעשינו הטובים

ותהיה ידך , "מפקודין דעשה"ולעשות לך מטעמים טובים כאשר אהבת 
לקוטי תפילות  (.פשוטה לקבל שבים ותחזירנו ותקבלנו בתשובה שלמה לפניך

 )' מתוך תפילה ה–' ב
  

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

על גדל חבתו ' החביב כבן לפני ה, לכבוד עיני ולבי    �               
כדי ... 'וגזר עליו ובחר אותו מעת תחלת הויתו בבטן אמו להיות וכו, לישראל

שיפתח עיניהם ולבם של ישראל שיראו את אור הצדיק האמת הגנוז וצפון 
  .המאיר בכל העולמות לדורות עולם, וטמון

 אחרא רוצה חס ושלום להעלים ולהסתיר את אור אלֹקותו יתברך הסטרא
  . לגמרי

כל עיקר קנאתו והתגרותו של קלפת עמלק הוא להעלים ולהסתיר אור 
  .'הצדיק האמת שהוא בחינת שם ה

כשמתגברין מאורי אור אזי , יש מאורי אור ויש מאורי אש וזה לֻעמת זה
תלקין מאורי אור אזי מתגברין כשנס, וכן להפך חס ושלום, נכנעין מאורי אש

ומאורי אור בחינת אור . וזה בחינת ֻחרבן בית המקדש, מאורי אש חס ושלום
  . כלל'הומאורי אש בחינת מֻפרסמים של שקר שאין בהם שם , הצדיק האמת

כי יש צדיק אמתי שהוא ההדור והיפי והפאר והחן של כל העולם , דע אחי
של כל העולם נתפרסם ונתגדל בעולם וכשזה הצדיק שהוא היפי והפאר , כלו

שכל מי שנכלל בזה החן האמת של זה הצדיק , אזי נפתחים העינים של העולם
נפתחין עיניו , דהיינו שמתקרב אליו ונכלל בו, שהוא החן והיפי של העולם

וגם יכול , ויכול לראות ולהסתכל בעצמו על כל המידות איך הוא אוחז בהם
ידי -ידי שנפתחו עיניו על-להסתכל בעולם עלו' לראות ולהסתכל בגֻדלת ה

וכשזה הצדיק נתגלה ונתגדל ונתפרסם . התגלות הפאר של הצדיק האמת
וכל מה שנתגדל יותר , אזי נתגדל שמו יתברך, בעולם ויש לו שם גדול בעולם

וכשנתגלה הפאר והיפי של .  נתגדל יותר שמו יתברך כביכול-שם הצדיק 
ידי זה נעשין -שעל, ה הגדלת שמו יתברך כביכולשז, הצדיק האמת ונתגדל שמו

אותיות ראש ', בראשית'וזה . המחין וכֹח הראות ונפתחין העינים של ישראל
כי זה הצדיק הוא הבעל הבית של העולם שהוא , בחינת הבעל הבית, בית

וזהו . ידי זה-משגיח על העולם ומחזק בדקי הבית כי תקון העולם הוא על
ל שהוא "היינו הצדיק הנ, לעיני כל ישראל, שית ביתאותיות רא', בראשית'

אבל יש חס ושלום להפך . ידו נפתחין עיני כל ישראל-הפאר של העולם שעל
 'הידי זה נתעלם שם -כשמתגברים ונתגדלין המֻפרסמים של שקר שעל, ממש

  . 'חס ושלום וכו
, לוֻכ וא הפאר והחן והיפי של כל העולםהעיקר הוא הצדיק האמת שה

  ".יפה נוף משוש כל הארץ"בחינת 
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