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� ‰Á�Ó Ô·¯˜  ...È�Ú Ô·¯˜ ...  
, עורית הצדקה הוא בלי שומעלת מצו

, ולמות תלוי בזהקון העיוכל התורה וכל ת
וכל כבודו , יל כבודוכי הכל נברא בשב

שעל ידה נעשה כלי , ידי הצדקה נתגלה על
עם העליון שעל ידי זה ולקבל השפעת הנ

אר ו כמב,נעשה הולדה ונתגלה כבודו
ועל כן שקולה צדקה ככל התורה , בפנים

  .ל"לה כמאמר רבותינו זוכ
, אבל צריכין להרבות בצדקה מאד

ים יולבקש מהשם יתברך שיזכה לק
שיתן הצדקה בלב , וית הצדקה כראומצו

זמין לו ישלם למען שמו יתברך באמת ושי
כי , עניים הגונים לזכות בהםהשם יתברך 

קון הצדקה שיתגדל כבודו יתברך יקר תיע
ון בצדקתו וכן צריך לכ על, ל"ידי זה כנ על

לא בשביל , רק בשביל כבוד השם יתברך
לא כמצוי בכמה .  חס ושלום,כבוד עצמו

רק למי שיש להם אנשים שנותנים צדקה 
ועל כן הצדקה גם , ממשלה וכבוד בעולם

ועל עניים הגונים וכשרים , להם לכבוד
אינם , באמת' העוסקים בתורה ועבודת ה

, משגיחים כלל ומעלימין עיניהם מהם
נמצא שהצדקה שנותנים הוא רק בשביל 

ואף על פי שבודאי גם בזאת . כבוד עצמן
אבל על ידי , דות טובותוהצדקה יש נק

ל "צדקה כזאת אין נעשה הכלי הנ
עם העליון ולקבל על ידה שפע נ, בשלמות
  .בשלמות

קון הצדקה שתהיה יקר תיועל כן ע
שהיא קרבן עני שנתינתו , Á�Ó‰בבחינת 

רק , ועל כן אינו מתפאר בה, עטתומ
כמו כן . ונתו בקרבנו רק לשמים לבדוכ

, אף על פי שנותן הרבה לצדקההעשיר 
נתינת הצדקה חלילה לו להתגאות ב

רק אף על פי , ון בה לכבוד עצמווולהתכ
אף על פי כן יהיה , שיתן לצדקה הון רב

כי באמת נגדו יתברך הכל , È�ÚÎבעיניו 
, ÌÏ˘‡Â È�ÓÈ„˜‰ ÈÓ : כמו שנאמר,עניים

 : כמו שנאמר,כי הכל רק ממנו יתברך
ÍÏ Â�˙� Í„ÈÓÂ ÏÎ‰ ÍÓÓ.  

 דוד המלך עליו השלום בעת ,ועל כן
 : אמר,לנדבת בית המקדששנתן הון רב 

 È˙Â�ÈÎ‰ ÈÈ�Ú· È�‡Âכי החזיק כל ,'וכו 
וצדקה כזאת יקרה מאד . נתינתו לעניות

,  שחביבה מאדמנחת עניכי היא בחינת 
 בלי שום ,ונתו רק לשמיםומחמת שכ

ועל כן נקראת צדקה , התפארות עצמו כלל
כזאת בשם מנחה בחינת מגישי מנחה 

  ). 'אות ד - 'הלכה ו -תפלת המנחה (בצדקה 
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 שהיא החיות של ,קר השמחהיע ����
דת האמת שבלב וידי נק הוא על, ישראל

שת ושנפשו יודעת מאד קד, איש הישראלי
 בחינת , שזה כל שמחתנו,אמונת ישראל

‰· ÁÓ˘‡ ÈÎ�‡'.  
ר את ו אם יזכ,וכל אדם כפי מה שהוא

, עצמו שאף על פי כן הוא מזרע ישראל

יכול ,  בכמה בחינותועיםוהבדילנו מן הת
ידי   על,ח את עצמו בכל מקום שהואולשמ

קר השמחה הוא בחינת יכן ע ועל .זה
ÁÓ˘È ·˜ÚÈ Ï‚È בחינת , שת יעקבוקד

Ï‡¯˘È , כידועאמתכי יעקב הוא בחינת  ,
שרש בכל ודת האמת שמושהוא בחינת נק

 .קר השמחהיידי זה ע שעל, אחד מישראל
  .ראבל הבעל דבר מתגרה על זה ביות

לה מסית את האדם ומחטיאו יובתח
 ומונעו ,ומטרידו בטרדת הפרנסה וכיוצא

ואחר כך הוא מוסיף ', מעבודת ה
, להתגרות בו בעצבות ומרה שחורה מאד

ובפרט בעת שמתעורר איזה התעוררות 
, שהו לעשות איזה דבר שבקד,שהודקד

שזה מזיק , שאז מתגרה בו בעצבות יותר
  .מאד להאדם

יעקב עם שרו של קר מלחמת יוזה ע
 שרוצה להאריך ,שהוא הבעל דבר, עשו

, ידי התגרות העצבות הגלות מאד על
  .ויעקב נלחם עמו בכל דור

והנה ביעקב בעצמו שהוא הצדיק האמת 
כי , בודאי אין להבעל דבר כנגדו שום כח

, שת הבריתוהוא קדוש מאד בפרט בקד
 פגם הבריתקרו נמשך מיואין להעצבות שע

קר המלחמה בעבור ירק ע, שום אחיזה בו
יוצאי ירך יעקב שהם הנפשות הקטנות 

  .קר אחיזת העצבותיבחינת רגלין שבהם ע
דל כחו והצדיק בג,  אף על פי כן,אך

ידי שממשיך השמחה  מתגבר עליו על
, כתר עליוןממקור השמחה שהוא בחינת 

ידי זה יכול לשמח גם הנפשות  ועל
הנפולות והיורדות והחלושות מאד 

עד שתגדל אור ,  מצליעתןלרפאותן
 עד שיהפכו כל ,השמחה עליהם כל כך

מק וקא מתוך עישדי, היגון ואנחה לשמחה
חלישותם ופחיתות מדרגתם יתגברו את 

להחיות את עצמם ולשמח , עצמם ביותר
את נפשם בתכלית שלמות השמחה במעט 

  .שת יהדותםודתם הטובה ובקדונק
ידי זה מכניעין את היכלי התמורות  ועל

כרחים להחזיר ועד שהם בעצמם מ,  כךכל
שה כל וולהוציא ולהשיב אל הקד

 שעל. הניצוצות הקדושים שהיו ביניהם
עד , שת השמחה ביותרוידי זה נתגדל קד

שעולין מדרגא לדרגא עד שבאין באמת 
ÁÓ˘Â˙  :לתכלית מקור השמחה בחינת

 Ì˘‡¯ ÏÚ ÌÏÂÚוזה בחינת מה . ל"כנ
הודות שיעקב הכריח לשרו של עשו עצמו ל

  .לו על הברכות

· ÏÁ�‰ È ≈a ƒ‡ ¯ÙÒÓ'  
 ·˙ÎÓ˜"‚  

  
  

 כדי לזכותו ,והעלה אותו' אשר נשאו ה ����
 ,לתכלית המעלה שאין למעלה הימנה

שינשא ויגדיל ויאדיר בקול רעש גדול בכל 
 , המלך האמתי, את שם הצדיק ,העולמות

 שיכבוש כל העולם בלי ,החי וקיים
 החכמה  רק על ידי גודל,מלחמה כלל

  שעל,הנוראה שמגלה רק בקולמוס שלו
זה הוא ממשיך ומאיר אלוקותו  ידי

 עד שכל ,ומלכותו יתברך לכל באי עולם
הרחוקים ואומות העולם יבואו ויתגיירו 

ויקבלו עול מלכותו , ÎÂÏÓ ¯˙Î‰' ויתנו לה
  .עליהם לעובדו שכם אחד

  
‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡  
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רג מם והוא המקט-עמלק הוא הסמך �
ועיקר קנאתו וקטרוגו , הגדול על ישראל

הוא על הרחוקים הרוצים להתקרב להשם 
ÌÈÏ˘Á�‰ ÏÎ Í· ·�ÊÈÂ בבחינת , יתברך
ÍÈ¯Á‡שהם החלושי כח שבישראל , ' וכו

ורק עליהם בא עמלק , שהיה הענן פולטן
  .להלחם

הם חייבים , ואף על פי שבאמת �
ובוודאי , כי לא כבשו את תאוותם, גדולים

ואם , רה חופשית אצל כל אחד ואחדהבחי
ועליהם , היו רוצים היו מתגברים עליהם

ÍÈÏÚ Ì˙Â‡ ˙„ÓÏ ˙‡Â  ):ג" יה-ירמי( נאמר
˘‡¯Ï ÌÈÙÂÏ‡ , אף על פי כן השם יתברך

 ושולח לנו בכל דור, מלא רחמים תמיד
צדיק אמתי שהוא מרחם על אלו החלושי 

 ולוחם ,הרחוקים מן הקדושה מאוד, כח
ומשתדל , מלחמת עמלקבשבילם בכל עת 

  .בכל כחו לקרבם להשם יתברך
ומחמת שעמלק רואה שאין לו כח גם  �

, שהם מתקרבים להצדיק האמת, על אלו
 בכל הנפילות  אותםכי הצדיק מחייה

, ומקרבם תמיד להשם יתברך, שבעולם
 על כן הוא מתחכם ,בכל מקום שהם

 ועושה מחלוקת גדול בכל מיותיויבערמ
ומטעה את ,  הזהדור על הצדיק האמת

,  ובכמה הוכחותתהעולם בכמה מיני רמאו
, עד שכופרין וחולקין על הצדיק האמת

וזהו עיקר . שאינו צדיק כלל עליו םואומרי
  .מלחמת עמלק שבכל דור ודור

  
  

  
  
  

]˙Â¯‡Â·Ó‰ ˙ÂˆÚ - ÌÈ¯ÂÙ ,‡'[  

 במחיאת כפיים ˘ÌÈ¯ÂÙ ˙ÁÓעל ידי     ����
היינו על ידי ההתחזקות בימי , וריקודים

עד כדי , הפורים בשמחה גדולה ורבה
זוכה להמשיך על , רקודים ומחיאת כפיים

, קבלת התורה בנגלה ובניסתרעצמו 
. שזוהי הארה נפלאה של מרדכי ואסתר

היינו שזוכה להתעוררות גדולה וחשק 
, עצום לקיים את מצוות התורה שבנגלה

ולהבין באמת ולקיים סודות וחכמות 
 זוכה עוד. אמתיות שבתורת הניסתר

גם על . לקיים מצוות ספירת העומר כראוי
זוכה להכניע את , ידי שמחת פורים כראוי

היינו , קליפת המן עמלק ימח שמו
שהן מכונות , התאוות ומידות רעות

ועל ידי שמחת פורים . קליפת המן עמלק
מתבטלים גאווה ועבודה זרה , כראוי

וזוכה לאמונה גדולה ולחכמה , וכפירות
, ם ואריכות ימיםולחיי, דקדושה

ונמתקים ובטלים כל מיני דינים וגזרות 
  .רעות מישראל

ÌÈ¯ÂÙ:  ˙ÂˆÚ ���� ˙ÏÈÙ˙Â ����  

���� ¯ÂÎÊ ˙˘¯Ù  ����  

����  ‰ÁÓ˘  ����  

����    ·˙ÎÓ����  

  ‰ÓÈÏ˘ ‡ÂÙ¯Ï :   ¯˙Ò‡ ˙· ‰‡Ï ‰È·‡/ ˙Ó˘� ÈÂÏÈÚÏ   ÒÁ�ÙÂ „È˘¯ÂÁ Ô· ‰È¯ÎÊ ÈÎ„¯Ó ,Ê"Ï  
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����  Â¯˜È‡  ����  



]‡ ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜ÈÏ ,' ‰ÏÈÙ˙È' -  ÔÓÈÒÎ˜"‡[  
ותעזרני ברחמיך לקיים ולקבל את  ... ����

ונזכה שימשך , ימי הפורים בשמחה גדולה
קדושת מרדכי , קדושת הארת פורים

ואסתר עלינו ועל זרענו ועל כל עמך בית 
ה לקיים כל המצוות הנוהגות ונזכ. ישראל

בפורים בקדושה ובטהרה ובלב טוב 
עד , ותתן שמחה בלבנו. ובשמחה גדולה

ונזכה , שתתפשט השמחה בידינו ורגלינו
אז להמחאת כף ורקודין דקדושה בשמחה 

  ...גדולה לשמך באמת 
]˙Â¯‡Â·Ó‰ ˙ÂˆÚ - ÌÈ¯ÂÙ ,·'[  

היינו שעל ידי . ‰ÁÒÙÏ ‰�Î פורים הוא ����
זוכים להנצל , פורים כראוימצוות ושמחת 

וזוכים לקיים כל מצוות , מחמץ בפסח
   .הפסח כראוי

] · ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜ÈÏ ,' ‰ÏÈÙ˙Ï" Ê-Î˙ "Ê,Î˙"Ë-˙"Ï[  

ועזרנו והושיענו להתענות תענית ...  ����
ולומר , אסתר קודם פורים בקדושה גדולה

ולצעוק ולזעוק , סליחות בכוונה גדולה
ה אליך מאד מאד ותפתח את לבבי שאזכ

ועצם , להרגיש כאב עוונותי באמת בלבי
עד שאזכה , צרת נפשי אשר אין לשער

לזעוק זעקה גדולה ומרה כראוי לי לזעוק 
ופגמי , לפי רבוי עוונותי ופשעי העצומים

עד אשר יתעוררו , הגדולים והרבים מאד
ותמהר להושיעני , רחמיך עלי באמת

ותעשה את אשר , ולגאלני ממני בעצמי
ת מצוותיך אשמור באמת בחוקיך אלך וא

, אבי מלכי יוצרי ובוראי ועושי. ובלב שלם
הורני הדרך איך להתחיל מבחינת קדושת 

כאשר רמזת לנו על ידי חכמיך , פורים
עזרני בדרך נס וישועה נפלאה , הקדושים

באופן , בדרך חידוש נפלא ונורא, ונוראה
שאזכה מעתה לשוב אליך בתשובה שלימה 

חדש התחלה ואזכה להתחיל מ; באמת
שלימה ואמתיית בכל לב ונפש בעבודתך 

ותורני ותלמדני באמת ממה , באמת
להתחיל ובאיזה דרך ועצה אזכה לשוב 

  ...אליך באמת 
ותרחם עלינו בכל דור ודור ובכל שנה ...  ����

שנזכה לשמוח מאד מאד בימי , ושנה
הפורים בשמחה גדולה וחדוה רבה 

ונזכה לקיים מצוות קריאת , ועצומה
ילה בקדושה ובטהרה גדולה ובשמחה המג

ונזכה להתבונן גודל עוצם ; רבה ועצומה
הנס הנפלא והישועה הנוראה והעצומה 

, ולפרסומי נסא בפני כל עם ועדה, הזאת
È‡ ˙Â�Ó ÁÂÏ˘Ó˘ ונזכה לקיים מצוות 

ÌÈ�ÂÈ·‡Ï ˙Â�˙ÓÂ Â‰Ú¯Ï , ומצוות ˙„ÂÚÒ
ÌÈ¯ÂÙ בשלמות גדול ובשמחה רבה 

‰˘Ï˘ ˙Â¯Î וות ונזכה לקיים מצ; ועצומה
 ÌÈ¯ÂÙ כאשר צוונו חכמינו זכרונם

ותעזרנו ותשמרנו שלא יזיק לנו ; לברכה
לא בגוף , השתיה והשכרות של פורים כלל

ולא נזיק שום אדם ולא שום , ולא בנפש
רק נזכה על ידי , דבר על ידי השכרות

השכרות של פורים לבא לתוך שמחה 
לתוך , גדולה וחדוה רבה ועצומה מאד

אשר אז מאיר הארה ,  פוריםשמחה של
אשר , נפלאה ועצומה שהוא הארת מרדכי

  ...אין דוגמתה בכל ימות השנה 
ולשמח , ואזכה להיות שמח בכל לב...  ����

לשמח כל ישראל עמך בשמחת , גם אחרים
, פורים בחדוה רבה ועצומה מאד מאד
, נגילה ונשמחה בישועתך בשמחה אמתיית

בל ותק, באופן שיהיה לך לנחת ולרצון
שעשועים גדולים משתייתינו ושמחותינו 

ונזכה גם עתה בכל שנה ; בפורים הקדוש
ושנה להנס הגדול והישועה הנפלאה של 

להכניע ולגרש ולעקור ולבטל , פורים
מאתנו קליפת המן עמלק וזוהמתו 

, ולמחות שמו וזכרו מן העולם, הגדולה
ולטהר עצמנו מזוהמתו בקדושה ובטהרה 

נו קדושת מרדכי ולהמשיך עלי, גדולה
  .ואסתר

ונזכה להמשיך שמחת פורים על כל 
לשמוח תמיד בך בשמחה , השנה כולה

ועל ידי זה נזכה , וחדוה רבה באמת
ולקדושת , לקדושת וטהרת הפרה אדומה

, ונזכה להיות בשמחה תמיד. פסח באמת
ÁÓ˘È Â· ÈÎ : ויקויים בנו מקרא שכתוב

Â�ÁË· Â˘„˜ Ì˘· ÈÎ Â�·Ï , ÔÂˆ¯Ï ÂÈ‰È
È¯Ó‡‰ ÍÈ�ÙÏ È·Ï ÔÂÈ‚‰Â ÈÙ  'ÈÏ‡Â‚Â È¯Âˆ.  

  
  

  

¯Â‡ È·ÎÂÎ -ÌÈ¯ÂÙÒ   
ÌÈ‡ÏÙ� ,„Ó¯-‰Ó¯  

  

 על פי ,נציג פרוש השומר אמת לעולם ☺☺☺☺
  .ל"ת ז"משל ממוהרנ

איך שבהתגברות , ת"ספר מוהרנ
, קת שגבר השקר מאד והצליחוהמחל

עד שכמעט , שלך כל כך ארצהווהאמת מ
 וגם הכתוב מעיד על, אין להאמין בקיומו

וכל זה התעורר . Ó‡ ÍÏ˘˙Â˙ ‡¯ˆ‰ ,זה
 עד ,להידם התפו ק,קרו פעם בב,בקרבו

שמחמת זה לא היה ביכלתו להתפלל כמו 
וכן בקטנות מחין אלו  .שצריכים להתפלל

התחיל להתפלל עד שהגיע לפסוקי 
לה יוכמעט שהיה לאחר יאוש בתפ, דזמרה

אמנם כשהגיע . זו לבוא בגדלות המחין
פתאם זכה , ÚÏ ˙Ó‡ ¯ÓÂ˘‰ÌÏÂלהפסוק 

להתנוצצות התרוממות המחין ושמחה 
  :ובאר לעצמו הפסוק על פי משל. לבוב

שבו נמצאו , לדכס אחד היה לו גן נפלא
לבד , וגדלו כל מיני חלקי הצומח שבעולם

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

שהגיע הזמן והשיג גרעין אחד ממין 
ומחמת . ח הזה והזריע אותו בגנוהצומ

חס וחד ומיושהגרעין הזה היה יחיד מי
הסכנה , ודוקא על גרעין כמוהו, בגנו

הן , מרחפת ביותר עד שרואין אותו מגדל
מצד המכשירים לגדולו שצריכים להיות 

ה דיובמ, מכונים בשעה שהוא צריך להם
והן מצד , מצמצמת לא פחות ולא יותר

ובכן , עיניםהצפרים האורבים על הגר
חדים ושעות מי הפקיד על גרעין זה שומרי

, שתמיד ישגיחו על גרעין זה בעינא פקיחא
כן עם . לא יסירו עין מעליו אף רגע אחד

שלך ארצה והאמת היקר המציאות ומ
אבל אין לפחד על , ועובר עליו מה שעובר

והוא בעצמו , האמת המשליך אמת ארצה
ÌÏÂÚÏ ˙Ó‡ ¯ÓÂ˘‰עדי , עיניו עליו תמיד 
ÁÓˆ˙ ı¯‡Ó ˙Ó‡ תגדל ותצליח ותעשה 

  .ÚÏ ÔÂÎ˙ ˙Ó‡ ˙Ù˘Â„פרי 
, לתו תפלת צדיקים היתה תפ,ואחרי זה

  .ה'ה וחדו'ה דיצ'ה רנ'בגיל
ל אודות "ת ז"אחד התאונן לפני מוהרנ

 ונחם אותו בזה שאמר לו בזה ,'עבודת ה
טוסט א קוק איך בין שוין א : הלשון

ין איין אין בענק אויך צו זי, גראווער יהוד
 ‡�ÏÎ˙Ò˙! È„Â‰È ¯·Î È[הערליכער יהוד 

¯ÂÙ‡ Ô˜Ê ÌÚ, ˙ÂÈ‰Ï Ú‚Ú‚˙Ó „ÂÚ È�‡Â 
¯˘Î È„Â‰È[.  

מען דארף אין דער יוגענד , עוד אמר
אסאך הארעווען מען זאל הערשט אויף 
דער עלטער זיין אפראסטער הערליכער 

·ÏÓÚÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ¯ÂÚ�‰ ÈÓÈ ‰¯·‰ [יהוד 
Â‰È ˙ÂÁÙÏ ÂÈ‰È ‰�˜Ê‰ ÈÓÈ·˘ È„Î ¯˘Î È„

ËÂ˘Ù[.  

  
  

  

Ï ·˙ÎÓ"·  
  

	 ‡ ÌÂÈ Í¯·˙È Ì˘‰ ˙¯ÊÚ· ,' ˘‚ÈÂ
ˆ˜˙"‡ .  

 Â¯� ˜ÁˆÈ ·¯‰ Â�¯ÂÓ È�·¯‰ È�·Ï ÌÂÏ˘
¯È‡È .  

 ומהסתם ,שלחתי לך מכתב' ביום ה
ובודאי כבר נשמע לך את כל , הגיע לידך

ומוסר כתב . להבא'  ייטיב ה,אשר עבר פה
המקום ירחם המקום , זה יספר לך הכל

' דה לאל אתנו החיים והשלום הותו, ירחם
הכלל כי , ישמרנו תמיד מעתה ועד עולם

 על מי לנו להשען כי ,עת צרה גדולה היא
כה לא ועל שבת חנ. אם על אבינו שבשמים
 כי אם רבי חיים ,היה לנו שום אורחים

  .נחום שיחיה
רבי אייזיק מלאדיזין ורבי יעקב חתן 
רבי בער מלאדיזין נסעו בבהלה מפה ביום 

  .דל הפחדו העבר מג'ה
ואף על , וכל מה דעבד רחמנא לטב עבד

פי כן היה השם יתברך בעזרנו ודברנו דברי 
 דברים ,דותוש סעותורה אתמול בהשל

בודאי היה כדאי , חדשים ונפלאים מאד
אך מי , לבוא בשביל זה אלפים נפשות לפה

 איך הוא ,לתו של יוצר בראשיתויודע גד
 ,בדור הזה ובפרט ,מתנהג בחסדו כל דור

 , שזכינו לאוצרות כאלה,מה שעושה עמנו
  .והמניעות משתטחים כל כך כל כך

ר ו וסוף כל סוף יגמ,ובודאי הכל לטובה
 וגם עתה הוא גומר תמיד ,השם יתברך

אך מי יודע דרכי חסדו ונפלאותיו . כרצונו
  .בכל עת

, עלינו לחכות ולצפות לישועתו תמיד
להתפלל  ו,ף להיות כרצונווולהתגעגע ולכס
 בכל מה ,ק לפניו בכל עתוולהתחנן ולצע

, משמים'  עד ישקיף וירא ה,שעובר עלינו
והנך רואה אהובי בני חביבי מה שיכול 

ר על האדם ובזמנים הקודמים נדמה ולעב
ועתה , שאין צרות ומניעות גדולים מהם

 , רחמנא לצלן,רורואים מה שיכול לעב
 אך באמת הכל ,השם יתברך יציל ברחמיו

לדעת ולחזק  ,Â˘‡¯· ÂÈ�ÈÚ ÌÎÁ‰Â, ובהלט
,  לילך עם דברי תורתו הקדושה,לבבו

שכבר הזהיר אותנו לשום לב לכל 
המחשבה דבור ומעשה שעובר על האדם 

כי השם יתברך מצמצם את , בכל יום
 ומרמז רמזים לכל ,עצמו בהם כביכול

אר ו כמב,'וכו'  כפי המקום והזמן וכו,אדם
  .ד"נÒ ÔÂ¯ÎÊ ı˜Ó È‰ÈÂ ÔÓÈ :בהתורה

כי אין שום פטור . אשרי שילך בזה תמיד
ר את עצמו עתה ווחלילה לפט. בעולם

 כדרך שנמצאים הטועים ,להימתורה ותפ
 כי אף על פי ;לא באלה חלקנו, בזה

 מחמת ,שנמצאים עתה בטולים הרבה
מת ו לע, אף על פי כן, רחמנא לצלן,הצרות

זה צריכים עתה להתעורר ביותר 
חר שרואים בעינינו  מא,בהתגברות יותר

 השם יתברך ירחם השם ,מה שרואים
  .יתברך ירחם

והנה מחמת נחיצות מוסר כתב זה אי 
,  ודי בהערה זאת,אפשר להאריך יותר

 כי כבר דברנו הרבה ,ומאליך תבין הכל
, ‰ÂÚÓ˘˙ ÂÏ˜· Ì‡ ÌÂÈקר הוא י שהע,בזה

והשם , יהיה איך שיהיהיקא יהיום ד
יתברך יחזק לבבכם באמתת דרכי 

 , מכל מקום שהוא,התקרבות אליו יתברך
 ויסיר ,וירחם עלינו ועל כל עמו ישראל

  .נו וירחמנומקרבנו וישוב אלימחלה 
‰ÚÂ˘ÈÏ ‰ÙˆÓ‰ ÍÈ·‡ È¯·„ .  

·ÏÒ¯·Ó Ô˙� .  

���� ‰ÙÂ¯˙Ï ÌÈÏÚ ����  

☺☺☺☺    ¯ÂÙÈÒ☺☺☺☺  
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