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דיע שכל ולה', וכו" לכםם ֻכואתם נצבים הי"רין פרשת ו ק,השנה ראשקֹדם 
לם צריכים להתקבץ יחד ולכלֹל יחד ֻכ, לים וקטניםוגד, ת בית ישראלונפש

שכל , אבן שתיה, ך בחינת קדשי קדשיםובת, נהוך הקֻדשה העליובאהבה בת
 ראששצריכין לנסֹע אליו על , ינת הצדיק האמתבח, משהשהוא בחינת , ללוהכ

כין וזה ז ידי על, ללושכל הכ, ך אבן שתיהוזה שנכללין יחד בת ידי ועל. השנה
, עד שיוכל להמתיק כל מיני דינים וצמצומים, ות שכלוכל אחד ואחד להחי

שידע כל אחד כפי , ו ושעתומובי, ומוומשם נמשך המתקה לכל אחד ואחד במק
 ותווכפי מה שהוא בא, ם שהואו בדרך באיזה מקוא, ו בביתומובמק, מה שהוא

 ו השעה והרגע יוכל לדבק עצמותושידע היטב שבא,  השעה והרגעותום ובאוהי
ומכל הפגמים והבלבולים והעקמומיות ,  שהוא שםומולהשם יתברך ממק

ידי  כי הכל נמתק ונתבטל על, ם והזמןוכפי האדם והמק, בר עליו אזושבלב שע
ם ות אדם ומקוזה בחינ" םואתם נצבים הי: "וזה. ל"לל הנון הכוהעליהשכל 

בחינת " נצבים"; ת ישראלובחינת כלליות נפש, נו אדםיהי - " אתם"; וזמן
, "אלֹקיכם' לכם לפני הֻכ: "וזה. בחינת זמן" םוהי"; ם שנצבים עליוומק

 לכם צריכים לידע שאתם נצביםֻכ, ו ושעתומוכל אחד כפי מק, לכםשאתם ֻכ
ידי הכלליות  כין עלווזה ז, אלֹקיכם' ם לפני הומדים היווע

אבן , שהוא בחינת קדשי קדשים,  בהצדיק האמת)ההכללות(
רת עמך אשר אנֹכי כֹ' לעברך בברית וכו: "וזה. שתיה

להתגבר , " תשמעוום אם בקֹלוהי"בחינת " םוהי
דת השם בכל עת ובכל שעה ובכל רגע ולהתחיל בעב

כי צריכין ,  כללום לחברות מיו לדחלאו, ומד בושע
 רגע ותום ואו היותו אלא אולמודם בעלאלידע שאין 

 ."ותפקדנו לבקרים לרגעים תבחננו" שכתוב וכמ, לבד
 ת לוו א,'ה הלכה –מרים ון וארבעה שות פקדוהלכ(

  )ת קפווא...  השנהראש, אלול - צר היראה ולפי א
  

f   ...ÂˆÓ ÈÎ…�‡ ¯˘‡ÂÈ‰ ÍÂ Ì...) טז,'ל( 

  יכת ימיו של האדם הוא מה שצריכין קר אריע
  ,םום ויום בכל יוזהר להאריך ולהרחיב הייל

  ,מאד קצר  הוא   ולתיבתח ם ווי ם וי כל  כי 
ם ושבכל י, וכנראה בחוש, לובמצר גד, ולכל אחד ואחד כפי בחינת, ובא להאדם

. םות בזה היודה שהוא צריך לעשו העבמאד מאד קשה על האדם ולתים בתחווי
, םום ויוחין ומטעין את עצמם בכל יו יתברך ודודתו נמנעין מעבומחמת זה רבים

ת ובלבולים ום יש לי מניעוהי! ם לבי אטוםוהי! ם קשה לי להתפללוהי: מריםושא
עד שמחמת זה רבים מזלזלין בדברים , םום ויו כמעט בכל יווכן מזדמן ל! אלו
והתפלה , ל"זתינו ו שאמרו רבוכמ, תפלה? וומאי ניה, לםו של עומדים ברומוהע

וכל זה מחמת שאינם , וחפצים לפטֹר התפלה מעליהם, מה עליהם למשאוד
ם וכי כל י, ם הוא כךום ויות היטב שבכל יומבינים ואינם משימים אל לבם לרא

דה שהוא ווהקֻדשה והעב, לו הוא קצר ובא להאדם במצר ובצמצום גדולתיבתח
אבל . מאדל וובקטנות גדל וין היא נעלמת במצר גדים עדות בזה היוצריך לעש

ם ולהתגבר להאריך ולהרחיב את הי', ר כארי וכוובית גום להיוהאדם צריך בכל י
ספת ום בתוינו להגדיל כל שעה ושעה מהיידה, ולילך בכל שעה מקטנות לגדלות

חין דקטנות מה שצריכין בכל עת לצאת ממֹ, דהוקר העבישזה ע, קֻדשה יתרה
כי בכל , םום ויור בכל י מצרים שאנו צריכין לזכֹקר יציאתיוזה ע. למֹחין דגדלות

מן המצר קראתי : "שזהו בחינת, ם אנו צריכין להשתדל לצאת ממצר למרחבוי
הלכה  - ת גנבהוהלכ( .ל"קר אריכת ימיו של האדם כנישזה ע, "ענני במרחב, ה"י
  )ת קסאו א,דהויראה ועב -צר היראה ו לפי א'ת יו א,'ג

  
f   ...…̆  Í�‰ÍÈ˙…·‡ ÌÚ ·Î Ì˜Â ...) טז,לא(  
ית המתים נקרא יאבל תח,  לשכב ולמותופו אין מעמד מאחר שס,לם הזהובע

כב הנך שֹ): "לאדברים ( שכתוב ווכמ. םול בכל מק"תינו זובשם עמידה בדברי רב
  קר הקיום והעמידה לנצח יכי אז ע, ית המתיםישנאמר על תח". תיך וקםועם אב

  ש ברוך הוא וצדיקים שעתיד הקדכי , דו יחזרו לשכב על העפר עלאמאחר ש     
  ) כזתו א,' והלכה - ת תפליןוהלכ (.זרים לעפרםולהעמיד אינם ח                

  

  

  )'ג, ן" אנשי מוהר–כוכבי אור (

ר "ודמלאל "ת ז"הרנוכך בקיץ שקדם התקרבות מ אחר☺                     
ת ודו א, באדעסוב או בברדיטשוע דירתל לקבֹ"ת ז"הרנוהיה בדעת מ, ל"זצוק

 רבי ותנו ידיעה מחורק שנתעכב מחמת שהגיעה ל, ל"נת של אביו כומסחר החֻני
בב שנדחה יתברך ִס' וה. וב בנסיעתול שהוא צריך לעבֹר דרך נעמיר"דוד צבי ז

כה והמתין ל ִח"ת ז"הרנוומ, ןו חֹדש חשוראשם עד אחר ום אל יו מיותנונסיעת ח
ר "ותיו העצומים שיצא אדמלאויתברך בנפ' בב הִס, ך כךוובת. בועליו בנעמיר

נה ול בערך שמ"ת ז"הרנו של מושבוב עיר מובה לנעמרול לברסלב שהיא קר"זצ
ל "ת ז"הרנובה מאת השם יתברך כדי שיתקרב מיתה ִסיוכל זה ה -עשר מיל 

ר "ובור אחד מדברי אדמלו ִדי תשכח אפלא כדי שעל ידי זה ,ל"ר זצ"ודמלא
נבער ,  בברסלבור קבע ישיבת"ו שאדמ,ל"ת ז"הרנוומיד כששמע זאת מ. ל"זצ

ותכף , ל"תיו ומסחריו הנו ממחשבוד על לבבו העלה עלא כל כך עד ששכח וולבב
ישב יעל כן נת. בורצה לנסֹע אליו במהירות האפשרי כי אביו היה אז בברדיטש

לה מחמת ו מניעה גדו אין ללאסע מיד לפי שעה כי כעת ממי שלעת עתה ִיובדעת
 חכמה ודעת להתחזק וכך אם יראה ויחזה שמקבל מאת ואחר, ו בביתושאביו אינ
 ועלת מאתו תו שיהיה לוויראה ויבין בדעת, )ל"כנ' קר וכוישזה ע(רה ובקיום הת

  .כך על שום מניעה ד אחרו יביט עלא' דת הובעב
אתה ואביך 'כי גם על זה נאמר , ת אשר מאביוולו על המניעיאפ
ת בלב ות התלויווים כל המציפשר לקכי אי א. 'דיויבים בכביח

רק על ידי התקשרות לצדיקים ולדבריהם , קרישהם הע
תיהם ושים המחזיקים את הלב בתפלה ובשאר עצוהקד

רה ון בייועי. ו ושעתומות לכל אחד ואחד לפי מקושוהקד
ה ובפתחי תשובה שם "מ סעיף כ"סימן ר' דעה חלק ב

אחר כמה ובאמת . נהוין תפלה בכויב לענ"סעיף קטן כ
 ודה לו והו על כל אשר הצר למאדשנים התחרט אביו 

, לםוד בזה העווזה היה ע. ו ונפשועל כל מעשיו בכל לב
בה בלי ו טובודאי הוא מחזיק ל, לם הבאוומכל שכן בע

ין יוע(כמובא בספרי אמת ' ברא מזכה אבא'עור כי יש
  .)'ת טון בספור מעלת המתקרבים אליו בא"הרובחיי מ

ד שני ול וע"שנסע בשבוע זאת הוא ורבי נפתלי ז ,וכן היה
ומיד . ל"ר זצוק"ודמלא )רבי ליפע ורבי זלמן הקטן(אנשים 

פר להם שה ִסו הקדוך שיחתוובת, בר עמהם הרבהל ִד"ר ז"ודמלאבכניסתם 
  :תושלֹשה מעשי
 את לבבם מאד שבזה רמז להם שיתנו ,ל"ן מהרב מנאסכיז זוראשמעשה 

ולבל ידמו בנפשם , לםולו בעסקי העי אפ,שופיו הקדצא מולכל דבור ודבור שי
  :פי פשוט הוא מדבר את דבריו חלילה שעל

ל שירבה "ת ז"הרנו שבזה רמז על מ,ל"ר זלמן זומעשה שני מהרב רבי שניא
  .שהו הקדורתו לחדש בתמאד

 שבזה ,ל"ב זוש רבי מיכל להבעל שם טומעשה שלישי מהתקרבות הרב הקד
 בעיניו כי ותו בראמאדמם ו שחשב אז ונתבהל ונשתובתל מחש"ת ז"הרנוון למוִכ

ומאז נמשכו אליו . ולים על לבבותיו העונותיו ורעיו גם כל מחשבו נעלם מאתלא
 ועלת מאתו תול הבין מיד שבודאי יהיה ל"ת ז"הרנוומ. מאדל ובהתקרבות גד

 ום אוכך חזרו לביתם ואחר י ואחר, ל"ב כנו הטונודת השם יתברך כרצובעב
 על זה אבל וומסתמא חרה אפ, בול מבארדיטש"ת ז"הרנום בא אביו של מימיוי

  :ל"ל לבל ישמע אליו כלל בדבר הזה כנ"ת ז"הרנו של מוכבר נחלט בדעת
   

  ) לו מכתב–' אי הנחל ֵּבספר ִא(

  .אביב- תל, כ"ח אלול תש"כ, ה"ב �
השואב חיים ממימי החסד שבהם תלוי שרש , אוהבי יקירי הטוב ונחמד לכל

דוש בספר הצדיק לחיים טובים יכתב ויחתם בתוך הקבוץ הק. חיותו ותקון נפשו
  .לחיים אֻרכים ולשלום אין קץ, ונעימים

, ד אלול"י מיום כ"יק על סך מאה ל' קבלתי מכתבו בצרוף צ,בשמחת לבבי
בעזרו וזכה שיתנוצץ בלבו הזך איזה מעט '  אנֹכי על ישועתו אשר היה הׂשוׂש

   לנטֹע אורו ומגעגע, התנוצצות מאור הצדיק אשר חפר ומצא גֻאלה ופדות נפשנו
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  ר" תתעלון מספר

 !...הראש השנה שלי עולה על הכל 



 ,בלב ידידיו הסרים למשמעתו
בכל  ומשתוקק בהשתוקקות נמרץ

יניו ולתמֹך את יומאודו לחזק ענ נפשו
אין בפי . וברצוןבמנה יפה באהבה  אנשיו

ישלם , לו על כל החסד והטוב הזה מלה להודות
ויעזֹר ויגן עליו ועל ביתו ויברכם , פעלו הטוב' ה

לו במתיקת וישכיויצליחו , בשנה טובה ומתוקה
ל המוליך אותנו להחיות את עצמנו "הדעת של רבנו ז

ולשמח , במעט הטוב אשר זוכין לחטֹף בזה העולם
ולהתחיל , ולהשתוקק לחטֹף עוד, את עצמנו בזה

  .יתברך' בכל פעם מחדש לשוב לה
, אל יזוז דעתו ומחשבתו' למען ה, יקירי חביבי

 ו ביןראשולהכניס ,  השנהראשרק להיות עמנו על 
הנפשות המקשרים את עצמם עם נשמת אור רבנו 

 עוד טוב -ואם המניעות חזקים . ואז טוב לו, ל"ז
קר החשק והכסופין לשוב אליו יכי ע, יותר ויותר

חזק . ידי שבירת מניעות-יתברך מתגברין רק על
ב "ידי הנגון של ע-וחזק כי הכל יתהפך לטובה על

ום נימין של הצדיק הקדוש והנורא שלא היה לו ש
וכל העולם אינו עולה אצלו , הסתכלות בזה העולם

  .'כהרף עין וכו
הזוכרו תמיד בעמקי הלב , בידידות ואהבת עולם

דורש שלומו וישועתו בזה , ומעתיר ומתפלל עליו
  ÒÚ„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È¯  ,המעתיק והמסדר          .ובבא

  
  עצות המבוארות(

  )' אות ט, השנהראש

 על כי. קון האמונהי השנה הוא זמן תראש� 
לות המתאספים אצל צדיקי בוצים והקִהידי רבוי הִק

על ידי זה מתקבצים כל חלקי ,  השנהראשאמת ב
גם . תקנת בשלמותוהאמונה ִמ, האמונה הקדושה

 ראשחין של האנשים הבאים לצדיקי אמת להמֹ
, וכן בעשרת ימי תשובה. תקניםמתנוצצים וִמ, השנה

ים יני תשובה ומעשים טובים שעוסקישעל ידי ענ
קון יות. חיןקנים המֹמתנוצצים ומִת, בימים אלו

קון ית, חותם דקדושה, תפלין"חין מכונה המֹ
סימן (ן חלק שני "אר בלקוטי מוהרוכמב, "הברית

ביום הכפורים הוא גמר ". תקעו אמונה"בתורה ) 'ה
קון ישזה מרמז על ת, התקון של חותם דקדושה

חה ועל ידי שמ; כות ממשיכים שמחהובחג הס. חהמֹ
 יבוא על ידי המאכלים לאש, מתקנים המאכלים

בשמיני .  חס ושלום,לחלומות רעים ולמקרה לילה
קון המשפט יועל ידי ת, קון המשפטיעצרת נמשך ת

שבא ,  רחמנא לצלן,כראוי נצולים גם ממקרה לילה
אר בלקוטי וכך מב. על ידי דינים שאינם כשרים

גם ". תקעו אמונה"ן חלק שני בתורה "מוהר
נים הנזכרים למעלה על ידי שתלמידים ינים ענימתק

קר הוא שבאים יוהע, אמתיים באים אל רבי אמתי
קר זמן התקונים הנזכרים ישזה ע,  השנהראשאליו ל
 השנה ראשגם על ידי התקיעות הקדושות ד. למעלה

כי על ידי תקיעה זוכים . מתקנים תקונים אלו
על ידי תרועה זוכים לקדושת , קון האמונהילת
ח יהיה זך וטהור מכל שהמֹ, חקון המֹינו תיהי, ליןתפ

ועל ידי שברים , מיני מחשבות רעות והרהורים רעים
נצל יקון המשפט ולהילת, קון החלוםיזוכים לת

  .ממקרה לילה בשלמות
 יש להסיק כמה צריך ,מכל הנזכר למעלה

, ביראת השם,  השנהראשזהר בשמיעת שופר בילה
 כלצים וקלי לאש, בהתעוררות גדולה ובלב נשבר

כי . הדעת המתלוצצים רחמנא לצלן מתקיעת שופר
על ידי כל מין קול שופר נעשים תקונים שונים 

אר וכמב, קון נפשוי לתמאדשהם נחוצים , באדם
 אות –' סימן ה', ן ב"ראה לקוטי מוהר (.בסעיף זה

  )ו"ט
  ע קול שופר ולשמ, וזכנו ברחמיך הרבים...   ����

  ונזכה . שר השנה מתוקע הגון וכראשב                
   ראשת שמיעת קול שופר בום מצוילקי                   

השנה בשלמות בקדושה ובטהרה                        

באימה ביראה , בחדוה ובשמחה רבה ועצומה, גדולה
ותעזרנו שנזכה לתקן כל התקונים , ובאהבה גדולה

שצריכין לתקן על ידי קול התקיעה , הקדושים
ובזכות התקיעה הקדושה נזכה . והשברים והתרועה

, ת החכמה והתבונה והדעתלהמשיך עלינו קדוש
ונזכה לצחצח נשמותינו בשבע הצחצחות העליונות 

ובזכות התרועה הקדושה תזכנו להמשיך . הקדושות
שהוא הרועה , " היה רועהמשה"עלינו קדושת 

ונזכה בזכותו וכחו וקדושתו , ישראל האמתי
 ,ובזכות השברים הקדוש .לקדושת הברית באמת

לחלום על ידי  ,נזכה לחלומות צודקים ואמתיים
ותשמרנו ותצילנו על ידי זה מפגם , ך הקדושלאמ

ונזכה על ידי זה , הברית וממקרה לילה בכל הבחינות
  . קון המשפטילת

ותעזרנו ותושיענו להשקות את הלב בקדושה   ����
ות רעות ומום הלב הבוער אל התאיולכבות ח, גדולה

ותמשיך עלינו מימי החסד . אוףית נוובפרט לתאו
מים "ותשאב לנו , מימי הדעת והתבונה, והרחמים

ותשבר ותשקה ותכבה , "בששון ממעיני הישועה
קון יונזכה לת, צמאון וחמימות הלב דסטרא אחרא

 ויגל כמים משפט :ים מקרא שכתוביויקו, המשפט
 .וצדקה כנחל איתן

שנזכה , ותעזרנו ברחמיך וחסדיך הרבים  ����
 בקדושה מאד השנה הקדוש והנורא ראשלקבל 

 השנה נזכה ראשובזכות קדושת . רה גדולהובטה
ותעזרנו ותושיענו שיתקבצו . מונה שלמה באמתלא

בוץ ייחד כל חלקי נצוצות האמונה הקדושה על ידי ק
לות יהקדוש של עמך ישראל המתקבצין בכל הקה

ים יויקו,  השנה הקדושיםראשהקדושות יחד בימי 
אף אמונתך ' ך הלא ויודו שמים פ:מקרא שכתוב

חין קון המֹיונזכה על ידי זה לת. בקהל קדושים
משך עלינו קדושה ותעזרנו ותזכנו שִי, הקדושים

 :חנו שהם חושים הנמשכים ממֹמשהגדולה בכל הח
, וחוש הטעם, וחוש הריח, וחוש השמע, חוש הראות

 משהמשך קדושה גדולה על כל הח שִי;וחוש המשוש
  .רשם העליון שבקדושהוח משחושים שבמֹ

 השנה ראשותמשיך עלינו השגחתך השלמה מ  ����
, ותשגיח עלינו בעין חמלתך תמיד, להועל כל השנה כ

ית השנה ראשאלקיך בה מ'  תמיד עיני ה:כמו שכתוב
נו ותחנותינו יותשמע קול תפלות.  אחרית שנהועד

נו ואנחותינו וקול תרועת עמך יעותונו ושויוזעקות
, ותמשיך עלינו יראתך הגדולה, ישראל ברחמים

 :ים בנו מקרא שכתוביויקו',  ותריח אותנו ביראת ה
אלקינו על כל ' תן פחדך הוִת. 'והריחו ביראת ה

כל  וייראוך ,מעשיך ואימתך על כל מה שבראת
המעשים וישתחוו לפניך כל הברואים ויעשו כולם 

ונזכה להרבות . אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם
עד שנזכה , ות ובמעשים טובים בכל השנהובמצ

תינו ומעשינו ו השנה טעם מצוראששתטעם ב
ותזכנו ברחמיך לתקן ולעשות לך מטעמים . הטובים

ותהיה ידך , "מפקודין דעשה"טובים כאשר אהבת 
וטה לקבל שבים ותחזירנו ותקבלנו בתשובה פש

 מתוך – 'חלק בלקוטי תפילות  (...שלמה לפניך
  )'תפילה ה

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

ועליך אמרתי ", כתוב בפתק...  �                         
אני , "מיין פייעריל וועט טליען ביז משיח וועט קומען

כל החברים שלי , ת המשיחמוכרח לחכות עד ביא
אבל מי , עשרה שנים, עשרים, כולם, כבר בארץ

אני מוכרח לחכות עד ביאת , רק אני לבדי? נשאר
במכתב של , לא שמה, בשביל זה אני פה, המשיח

ועליך אמרתי מיין פייעריל : "רבנו כתוב בזה הלשון
אני מוכרח , "וועט טליען ביז משיח וועט קומען

מה : "יש הרבה שמדברים, חלחכות עד ביאת המשי
מה הוא  ,הוא צריך להיות שמה? הוא עושה כאן

: במכתב של רבנו כתוב, אז זה התירוץ, "?עושה כאן
, אני מחכה לביאת המשיח, "עד ביאת המשיח"

אני , לא שמה, בשביל זה אני פה
מה , לחכות עד ביאת המשיחמוכרח 

, אתה לא משלנו, לך כבר? אני עושה פה
: אבל בפתק כתוב, ם שלךאתה שמה המקו

אז אני מוכרח לחכות עד , "עד ביאת המשיח"
  ...ביאת המשיח

: רבנו הקדוש כותב לי, אה? מה אתה עושה פה...
 אני מוכרח, "עליך אמרתי עד ביאת המשיח"

  ...לחכות
ועליך אמרתי עד ביאת : "כתוב במכתב...

  ...אני מוכרח להיות פה, "המשיח
כל , אור הגאולהזה , "ליקוטי תפילות"-ה...

  ...דיבור שלו הוא האור הגאולה
שלא , ראשחגר חגורה על ההרב דב מוורשה ...

ליקוטי "רק ה, כל הלימודים לא קשים לו, יתפוצץ
הוא " ן"ליקוטי מוהר"כשהוא לומד , "ן"מוהר

הוא אמר לי רב , ראששלא יתפוצץ ה, מוכרח חגורה
  ...בלא כסף, שמואל הורוביץ למד אצלו בחינם

, אין לי, ברוך השם התאוות עזבו אותי לגמרי...
אם יש אישה , אני לא יודע אם יש תאווה בעולם

חסדי השם  זה, אם יש תאווה בעולם, בעולם
, שזה לא דבר רגיל, נסים ונפלאות, ונפלאותיו

, זה פלא, שהאדם חי בעולם הזה ואין לו שום תאווה
אני לא יודע איך זכיתי , פלא גדול, נפלאות הבורא

אני ראיתי איזה דיבור ... אבל אני זכיתי לזה, זהל
, "ן"ליקוטי מוהר"ו" ן"שיחות הר"בספר , של רבנו

הוא מטהר את , רבנו הקדוש, אז זה עשה לי פלאות
הייתי , זה עיקר הרע, מכל התאוות, האדם מכל רע

השם יתברך עשה איתי , צריך להיות תמיד בכותל
שאר בלבי שלא נ, דברים פלאים כאלה, דברים כאלה

אני נקי , והעיקר, חס ושלום, איזה כבוד, איזה גאווה
הייתי , אם היה זה אצלי, חלילה וחס, מפגם הברית
וברוך השם אני לא צריך המלחמה , מת בכל יום

 הם ,אין לי אתם שום מלחמה ושום עסק, והעבודה
, הם לא רוצים להכיר אותי, ברוגז איתי לגמרי

חס ושלום זה לא אם , התאווה הכללית זה העיקר
, של כל התורה זה השורש, אז הכל לא בסדר, בסדר

, הייתי מת, אם חס ושלום היה לי איזה ריח מתאווה
וברוך השם התאוות הם בסוף , לא יכולתי לחיות

אני לא צריך שום , הם לא באים אלי כלל, העולם
אבל אני , אומר אני לא" תיקון הכללי" ה.מלחמה

תיקון "זה , כים להגידכי צרי, מצטער מאד על זה
... מי שהוא נקי: "אבל אמרו לי הזקנים, "הכללי

מה שאדם , "זה העיקר, והוא נקי מהתאווה הכללית
, לשבר התאווה, רק בשביל זה, בא לעולם הזה, נברא

כל זמן ,  התאווה.ואני אין לי מלחמה בתאווה
, כל זמן שיש לו איזה חיות, שהאדם בעולם הזה

 אותי והם עזבו, ואותי. האדםהתאווה לא עוזב את 
אינני , הם בסוף העולם, כשאני פה, בסוף העולם

 ...אם יש אישה בעולם, יודע אם יש תאווה בעולם
אבל ,  אני הייתי הולך בכל יום למקווה.נקי לגמרי

אין לי , "תיקון הכללי"היום אין לי לא מקווה ולא 
, להגיד את זה, אולי לא כדאי לפרסם את זה, על מה

אם רוצים , לפטור אותם  טוב שידעו שיכוליםאבל
אני לא מרגיש אם , אז יכולים לפטור אותם, באמת

כאילו אין שום , אם יש אישה בעולם, יש כלה בעולם
, אם היה לי מלחמות בזה, אישה בעולם כלה ואין

ברוך השם הם יודעים מזה והם עזבו , הייתי מת
כי , מתנה מן השם יתברך, זה לא משלי, אותי לגמרי

אין ?, מה? מה חיינו? מה אנו, גבורתנו, זה לא גבורה
אין לי עם מי ,  לא באים.אז ללחום, לי שום מלחמה

יותר טוב אם יש מלחמה ונותנים , אדרבה, ללחום
אבל העבודה , כל החיים, להשם יתברך הכל

, כשזוכים לפטור אותם בלי מלחמה, כשזוכים
, צריכים ללחום, אם יש חס ושלום איזה פגם

, עם מי ללחום אבל אני אין לי, מלחמה
, אולי לא היה את זה לפני עשרים שנה

  ...אבל היה מלחמות
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