
 )ÈÂ,Â˜¯‡ ·( ... צו את אהרן

ידי הקרבנות -ונות פרשת התמיד שעלומבֹאר בכ
', צו את בני ישראל'וזהו בחינת . נכנע העבודה זרה

הינו . עין שם', אלא עבודה זרה וכו' צו'אין 
שהקרבנות מכניעין ומבטלין העבודה זרה של 

כי כל , ות ממון שהוא עיקר העבודה זרהותא
צווית "כמבואר בהתורה ( בממון העבודות זרות הם

וזה שאמרו . )ג"סימן כ', ן א" לקוטי מוהר-צדק 
על פסוק צו את אהרֹן ) תורת כהנים(ל "רבותינו ז

 —' אין צו אלא זרוז': הנאמר בפרשת העולה' וכו
ביותר צריך לזרז במקום שיש חסרון , 'מיד ולדורות

שזהו , כי הקרבנות הם חסרון כיס, ל"הינו כנ. 'כיס
ידי שמחסרים -ות ממון עלוחינת שבירת תאב

, יתברך שקונים קרבנות מממונם' ממונם בשביל ה
ות ממון כשמוציאין הממון ושזהו עיקר שבירת תא

וית צדק וכמבֹאר בהתורה צ, על דבר שבקֻדשה
ביותר צריך לזרז במקום שיש ' 'וזה צו וכו. ל"הנ

ות ממון ושהוא בחינת שבירת תא', חסרון כיס
בחינת , שהם נדבת לב, ידי הקרבנות-לשזוכין ע

ות ממון בחינת חסרון כיס וכי על שבירת תא, צדקה
בשביל דבר שבקֻדשה צריכין לזרז על זה ביותר 

ות ממון קשה ביותר וכי להוציא מתא, מאוד מאוד
הנאמר בקרבנות מרמז ' צו'נמצא ש. מכל התאוות
אין צו אלא 'שזהו בחינת , ות ממוןועל שבירת תא

' ביותר צריך לזרז במקום שיש חסרון כיס, זרוז
, אלא עבודה זרה' צו'וזהו בעצמו בחינת אין . ל"כנ

כי , ת ממון הוא בטול העבודה זרהוכי שבירת תאו
לקוטי (. ל"ת ממון כנוכל העבודות זרות הם בתאו

 )ו"טאות  –'  הלכות תפילה ד-הלכות 
  

  )Ê ‡¯˜ÈÂ,·È( ...אם על תודה יקריבנו 

ב ההודאה על כל היוצאין וזה בחינת חיו
הולכי : בין להודות שהםישהם ארבעה חי, מהצרה

וחולה , ויוצאין מבית האסורים', מדברות וכו
לחן ערוך וש(ויורדי הים כשעולין משם , שנתרפא

  ):סימן ריט
כי כל הצרות רחמנא לצלן הם בחינת גלות 

ועיקר גלות . כידוע" בכל צרתם לו צר"כי , השכינה
,  שהעצבות מתגבר על לב ישראלהשכינה הוא מה

ויתעצב אל לבו כמבֹאר ): ו, בראשית ו(בחינת 
 –' ן א"לקוטי מוהר" (אמצעותא דעלמא"בהתורה 

ות המשגל ושמשם כל התאוות בפרט תא. )ד"סימן כ
ת ממון שבאין רק מן עצבות ומשם כל הצרות וותאו

יתברך עוזר שיוצאין מן ' כן כשה-על. רחמנא לצלן
ו שאין לנו יועכש. להביא קרבן תודההצרה צריכין 

שזהו בחינת , קרבן צריכין להודות בפה בכל לבו
יתברך ' כי עיקר השמחה הוא ההודאה לה, שמחה

שזהו עיקר תכלית השמחה של לעתיד שאז יעסקו 
, יתברך בשמחה עצומה' רק בתודה והודאה לה

נור בנבל עשור יבכ' הודו לה): ב, תהלים לג(בחינת 
וכמו שכתוב . נת עשרה מיני נגינהבחי, זמרו לו

כל הארץ ' הריעו לה): ב-א, שם ק" (במזמור לתודה"
קון של יכי זה עיקר הת. 'בשמחה וכו' עבדו את ה

, בין להודות כשיוצאין מהצרהיהתודה והודאה שחי
לתקן הקלקול שמשם באו הצרות שהוא העצבות 

ידי -ל כדי שמעתה נזכה להנצל מכל הצרות על"כנ

 להשיג אור , עד שנזכה לכל התקוניםתקף השמחה
לקוטי  ( שהוא עיקר התכלית כמו שכתוב שם,ל"הנ

כן כל הקרבנות בטלין -ועל. )ד" סימן כ–' ן א"מוהר
  ):ב"י, ז"פכ. ז, ט"ויקרא רבה פ(חוץ מקרבן תודה 

  

  )Ê ‡¯˜ÈÂ,‚Î( .. כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו

 פת לבןינו בחינת קליהי, פותייש שני מיני קל
נות וומקלפות לבן נמשכין העו, ובחינת קלפת עשו
, ידי שכחה ובלבול הדעת-שבשוגג שנעשין על

פי -על-והנה אף. פת עשו נמשכין הזדונותיומקל
-אף, ון מזיד חמור ופוגם יותר מהשוגגודאי עושבו
כן בנקל יותר להתגבר כנגדו ולמנֹע עצמו -פי-על

 פת לבןיאבל מקל; ממנו מאחר שיודע שהוא עברה
מזה קשה מאוד , שמכשיל את האדם בשגגות

כי מערבב ומבלבל את הדעת עד שנכשל , להנצל
-ועל. כן צריך סיוע דלעלא להנצל מזה-ועל, ממילא

זה נצולין -ידי-על, ידי שנזהרין בשלמות מאסור חלב
ידי שנזהרין בשלמות מאסור -ועל; פת לבןימקל

לקוטי ( .פת עשויזה נצולין מקל-ידי-על, אכילת דם
לפי אוצר '  ו' היותאות, ' חלב אכותהל -הלכות 
  )ב"אות צ,  אמת וצדק-היראה 
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אמירת ההגדה בליל הסדר של     ����                      
, כ' ן סי"לקוטי מוהר. (קון הבריתיפסח מֻסגלת לת

על כן צריך לומר את ההגדה בקול חזק .) י
כי אמירת ההגדה בקול חזק . רות רבהובהתעור

ועל ידי זה זוכים להתגלות , מעוררת את הדעת
. הינו להבין בדעת זו את שצריך להבין באמת. הדעת

כי גלות . הוא עקר הגֻאלה, וכשזוכים לדעת אמתי
ועל ידי פגם הברית , מצרים נגרם על ידי פגם הברית

אבל על ידי ספור הנסים . נפגמת הדעת רחמנא לצלן
, קון הבריתיזוכים לת, והנפלאות של יציאת מצרים

גם על ידי שתית . וזה עקר הגֻאלה, קון הדעתית
, זוכים לתקון הדעת, מצות ארבע כוסות יין בפסח

מסעיף זה יכולים ללמֹד כמה צריך . קון הבריתית
להזהר בכל מנהג קדוש מן המנהגים המבֹארים 

 מנהג כי על ידי כל. בהנהגת סדר פסח, בשלחן ערוך
ובפרט , זוכים לתקון מֻיחד, ומנהג הנהוג בליל הסדר

שזה כלל כל התקונים כמבֹאר , לתקון הברית
  .ט"סימן כ' ן חלק א"בלקוטי מוהר

בימי הפסח צריך להתפלל בקול אדיר              ����
. כי התפלה בזעקה מֻסגלת לתקון הברית, וחזק

כשם שאמירת ההגדה בקול גדול מֻסגלת לתקון 
 . בלקוטי הלכותכמבֹאר, הברית
  

) ‡ ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï- ‰ÏÈÙ˙ Î(  

שנזכה , ותהיה בעזרנו...                                       
לקבל עלינו קֻדשת חג הפסח בקֻדשה נוראה ועצומה 

ונזכה לקים מצות ארבע . ובשמחה וחדוה גדולה
בקֻדשה , כוסות של יין של פסח בשלמות הראוי

ותשפיע ,  אור הדעתותפתח לנו. ובטהרה גדולה
שנזכה שיהיו , עלינו אור קֻדשת המוחין העליונים

מוחין , נמשכין עלינו בפסח כל המוחין הקדושים
  .דגדלות ומוחין דקטנות

ונזכה לסדר הסדר של פסח בקֻדשה גדולה 
ונה ובכ, ותעזרנו לומר ההגדה בקול רם, כראוי

, ובשמחה וחדוה רבה ועצומה, גדולה ונוראה
בקֻדשה , גדול ובהתלהבות נמרץובהתעוררות 

עד שאזכה , עד שהקול יעורר הכונה, ובטהרה גדולה
ידי זה לתקון הברית ולתקון הדעת בשלמות -על

, דושי תורה אמתייםיעד שאזכה לבֹא לח, באמת
-ואזכה להמשיך תמיד דבורים חמים כגחלי אש על

ותזכני להתפלל אליך . ידי תפלה ותחנונים
לתנו תפלת י שתהיה תפ,בהתקשרות נשמות ישראל

הן אל , לתנו כמו שכתובירבים ולֹא תמאס את תפ
ויתוסף ויתגדל למעלה תוספות . כביר ולֹא ימאס

זה -ידי-ועל, לתנויידי תפ-קֻדשה רבה ועצומה על
נזכה להמשיך באורי התורה מלב העליון אשר שם 

  ...כתובים כל באורי התורה
  

)¯Ó '¯Ò„Â‡ Ï‡¯˘È ,ˆÊ" Ï-Í˘Ó‰ (        

                              ] ¯˘Ù‡ Ì‡ Ï‡˘ Ï‡¯˘È È·¯
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רש והיסוד של וקר השיזה הע.. !ודאיוב, כן... 
רש וש, רש הכלורש התורה ושוזה ש. כל התורה

בור שלו יכל ד. רש הכלורש התשובה ושוש, אמונה
, שראלאת כל י, מחיה את כל העולם, הוא כל חיותנו

זה , אדם-הגויים לֹא נחשבים לבני. את כל היהודים
רק אנחנו . יפלו לגמרי, הגויים יפלו. מין חמורים

 כי ,נויבור של רביצריכים להשתדל ולהתגעגע לכל ד
תנו ובור שלו הוא כל חיותנו וכל ישענו וכל תקויכל ד

ל שנכנס "נו זיבור של רביכל ד. שלנו ושל כל ישראל
  .קון שלויהת, לה שלוו כל הגא זה-באיזה יהודי 

נו הקדוש הוא רבי כזה שמדבר עם כל אחד ירב
 מדבר  והואבור שלו הוא כתוב בספרי כל ד,ואחד

  .עם כל העולם
נו הקדוש כבש כל העולם והוא הרבי של כל ירב
הוא לומד אתך . של כל אחד ואחד מישראל, ישראל

מאיר לכל  ו ומגלה,ואתו ועם כל אחד בתורה שלו
בכל .  צריך ללכתואאיך ה ומה שהוא צריךאחד 

קונים וכל הרפואות וכל יכל הת בור שלויד
לם הם מלמדים אותנו ונו כיכל דברי רב !הישועות
  . הם מורים אותנו על הכל,דרך השם

  
  

  ג"ריעלון ת   פרשת צו- ד"בס
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קונים ינו הקדוש מרחם עליו ונותן לו תירבי
  ! ותשובה לכל אחד מישראל כמו שהוא
,  זה פלא.ולםזה דבר כזה חדש שעוד לֹא היה בע

הוא יכול לעזֹר לנו , פלא כזה שהוא יכול לעזֹר לנו
והאדם הוא נותן להשם , לתשובה שלמה באמת

רק שאני , קח את הבנים וקח את הכל", יתברך
  ! זה הישועה שלנו."נויבור מרביאזכה לדבר איזה ד

 שהוא יודע כל מה ,אשרינו שיש לנו רבי כזה
עות של כל אחד שעובר עלינו ויודע הרפואות והישו

איך לזכות לתשובה שלמה ולעבֹד השם , ואחד
בור שלו יבור ודי בכל ד-נו הקדוש ירב. יתברך באמת

מחיה , מרפא אותנו, מתקן אותנו, הוא מחזק אותנו
ו ילו עכשיהוא מחדש את כל אחד ואחד כא, אותנו

מה שהוא , קר אמונהיוהע. תשובה-הוא נעשה בעל
  !יםי צריכים לק-אומר 

, נו הקדושיצריכים אמונה ברב, ם אמונהצריכי
לה הוא יבור שגיבכל ד. בור שלו הוא כל חיותנויכל ד

מאיר בנו ומגלה לנו את השם , מקרב אותנו
רק אנחנו . והתשובה וכל דבר שאנחנו צריכים

כל מה , לקבל באמונה, צריכים להתחזק באמונה
לֹא לחפש , לבטל דעתו. יםי לק-שמלמד אותנו 
. לקבל, ללמֹד בתמימות. 'חכם'היות דרכים ולֹא ל

מן השם יתברך ,  מן השמים-ל "נו זיבור של רביכל ד
  . רפואות וישועות, בור שלויכל ד, בעצמו

ברי יהשם יתברך יעזֹר שנזכה יחד לעסֹק בד
כל אחד , נו שהוא גואל ומחיה כל ישראלירב

  !איך שאנחנו, מישראל איך שהוא
 נורא שעוד פלא, ין נוראינו הקדוש הוא ענירב

הוא כולל . לֹא היה כזה בעולם מיום שנברא העולם
זה פלא שלא . כל אחד עם כל הרפואות, כל העולם

  ...פלא חדש, היה מעולם
  )‰‰Â·È Í˘Ó‡(                    ...קר הוא האמונהיהע
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מע והש, ד חמדת לבי ולכב                            
,  דרך ישרהורה לולעצת הצדיק החביב עליו המ

 .וים ככל אשר יגיד לית ולקו לעשונווהטה כל רצ
   .ם רבושל

ת ולות וגדות עֻמקוקר קץ הגֻאלה תלוי בעציע
ד וד מאות מאושהן עֻמק, תר של החכם האמתובי

רק הצדיק , זהוואי אפשר לעמֹד עליהן שום נביא וח
  .האמת
שך בעת שאין וקר העצה צריכין בעת החיע

' אז צריכין לבקש הרבה מה, ודעין לתת עצה לנפשוי
ינו שלא ידה, בה מלפניוויתברך שיתקנהו בעצה ט

 ות כך אואם לעש, םי חלוקה לשתיותהיה עצת
שיזכה . רק יזכה לאמתיות העצה איך יתנהג, להפך
ינו החלק ידה, חלוקת העצה, ת חשכת העצהולדח

 אמת שהוא מחשיך העצה ואינשל העצה ש
שיהיה נדחה צד ( האמת וויתגלה ויאיר ל, האמתית

וידע הצד האמת של העצה איך , העצה של שקר
  ).יתנהג

ם ור יווא, חשכת לילה הוא בחינת חשכת העצה
בחינת התגלות , שךות מיני חוזה בחינת מגלה עֻמק

שך וקר העצה צריכין בעת החיכי ע, עמקות העצה
אז צריכין לבקש , וים לתת עצה לנפשדעובעת שאין י
  . בה מלפניוויתברך שיתקננו בעצה ט' הרבה מה

פלים ותר וכל מה שנוכל מה שהמדרגה נמוכה בי
ת ות עֻמקושם צריכים עצ, תרוקים יות רחומובמק

כדי שישובו , תר לצאת משםות יולותר וגדוי
  . ת מֻגנים כאלהומוממק

  באמת צריך לבקשוצה לחוס על עצמומי שר
יתברך ואת הצדיק ' ד בתחנונים רבים את האומ

 ,ושימו לבם היטב על מה שנעשה עמיהאמת שי
ידה - עצה אמתית ונצחית שיצליח עלובאֹפן שיתנו ל
זכה בכל פעם לעצה שלמה יעד ש, לנצח באמת

ידה כנגד -שיוכל לעמֹד על, הנמשכת מהצדיק האמת
 ודבר מסבב בלב-ת שהבעלות מֻקלקלוכל מיני עצ

  . ם ובכל עתובכל י

' שיתגבר לשוב לה, קון התשובהיקר תיזה ע
 ולו אם נדמה לים אשר הוא שם אפויתברך מכל מק

ם וכי אין מק, תיו הרביםונוד בעווד מאושנתעה מא
רק , לם שאין שם עצה ותקוה לצאת משםובע

אבל , ידי קלקוליו הרבים-שנעלם ממנו העצה על
 בכל ל יש עצהוידי אמונת חכמים בהצדיק הגד-על
  .לםום שבעומק

קון אמונת חכמים אמתיים יקר הוא תיהע
שאי , מים עֻמקים עצה בלב איששעצתם בחינת 
מדים כנגד ותם בשום אֹפן כי הם עואפשר לקלקל א

ד עמקו וכי מא, כל מיני קלקול העצה של כל אחד
אשר '  של הצדיק היא עצת הוכי עצת, תיוומחשב

  . "'לם הום לעוכי אתה מר"לם תעמֹד ולע
כי , ת מעשה הצדיקוקר נפלאיזה ע, דע אחי

דע ומחזק כל אדם כפי מה שהוא וכי י, רא הואונ
ת ות עֻמקום בעצום ויום שהוא בכל יובכל מק

תם בשום אֹפן ות שאי אפשר לקלקל אואמתי
שהם מכונים ממש כפי קלקול העצה , לםושבע
תיו וצה השטן להתגבר עליו בתחבולושר

  . ווערמימיות
ת מהצדיק האמת באֹפן ולקבל עצקר הוא יהע

ידם בכל פעם כנגד קלקול ובלבול -שיוכל לעמֹד על
, ות של הסטרא אחרא שמתגבר בערמימיותוהעצ

 ולחזק עצמ, וולשוב ולהתחזק לשאר על עמד
  . קר העצה השלמהי עויד-בהצדיק שעל

ת כאלה לכל ות עֻמקוהצדיק האמת ממשיך עצ
זיר הכל עד שיח, לםו בעמאודת ונות התחתוהמדרג

  . ידם-בתשובה על
דבר הוא להעלים -קר ההתגרות של הבעליע

ואין לנו שום עצה , ר הצדיק האמתוולהסתיר את א
חנו לנוס ו רק שנתגבר ונתאמץ בכל כ-ותחבולה 

ת ות העֻמקולה ומגלה העצוולפרֹח להצדיק שד
  ...שעליהם גדלה האמונה

  דעסרוישראל דב א
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, להיש ישראל הוא התפזין של אי קר הכלייע

הן מלחמת , שות שצריך האדם לכבווכל המלחמ
נעים ות עם המוהיצר הרע הן שאר מלחמ

-על. וומשם כל חיות, להיידי תפ-הכל על, לקיםווהח
צריך , ת לקֻדשת ישראל באמתוצה לזכוכן מי שר

, ונו לבין קות בינות ושיחות ובקשולית בתפולהרב
סימן , לקוטי א(ה זין לנצח המלחמ קר הכלייכי זה ע

, שורנו הקדוממ" עלים לתרופה"ן בספר יועי). [ב
שכתב , )מכתב קיז(זכר צדיק לברכה , הרב רבי נתן

 ונונו זכריש של רבון הקדון ולשואשר כל לש, שם
ח מֻיחד ו כויש ל, שמזכיר אצל כל דבר, לברכה

ומי . רר ולחזק לב איש הישראלי לעסֹק בזהולע
', לה וכוי הוא התפוזין של שכל כלי, ושמשים אל לב

אם : וב בלבבוכי יחש, רר מחדש לעסֹק בזהומתע
אבל , ליםו השרים הגדוכך כמ ח ללחֹם כלואין לי כ

זין  קח כליושגם ל, חיל פשוט  אישוהלֹא אני כמ
בכל ' מבית המלך וֻמכרח ללמֹד תכסיסי מלחמה וכו

',  וכוותוח המלך והשרים המלמדים אווהכל בכ, םוי
 מאודדע שהמלחמה אֻרכה וחזקה וא אני יואיך שהו

וגם , בור פייאם מעט ד כי' זין וכו ואין לי שום כלי
ן יעי', תיו העצומים וכווזה בישועת השם ונפלא

  ].שם
דדות ימים ולה והתביואם האדם מרבה בתפ

ין ישעד, ואה בעצמוכן הוא ר פי על ושנים הרבה ואף
ם שהש, וונדמה ל,  מהשם יתברךמאודק והוא רח

אל יטעה חס , םויתברך כמסתיר פנים ממנו חס ושל
תיו ולימע תפו שושהשם יתברך אינ, םוושל

שהשם , רק יאמין באמונה שלמה, תיו כללוושיח
בור של יבור ודימע ומאזין ומקשיב כל דויתברך ש

בור נאבד חס יואין שום ד, נה ושיחהילה ותחיכל תפ
שם למעלה ושה רובור עיבור ודירק כל ד, םוושל

ין לֹא יאך עד, רר רחמיו יתברך בכל פעםומעט ומע

ת ווברב; ושהוא צריך לכנֹס ב, ין הקֻדשהינגמר בנ
ל וולֹא יפ, פשיאם לֹא יהיה ט, הימים והשנים

ויתגבר ויתחזק ויתאמץ , לםו בשום אֹפן בעובדעת
ת יכמרו וליידי רבוי התפ אז על, תרותר ויולה ייבתפ

 ו אליו ויאיר לעד שהשם יתברך יפנה, רחמיו יתברך
ח הצדיקים האמתיים ו בכונו ורצופניו וימלא חפצ

לו אם האדם יואפ. להוויקרבהו ברחמים ובחמלה גד
אל , כה לפעמים לאיזה ישועה והתקרבות קצתוז

, ביםו ומעשיו הטולתיידי תפ שזכה לזה על, בויחש
 שאמרו וכמ,  יתברךובים מאתוכי כל המעשים ט

על ) ב, כז- א רבאיקרו( נם לברכהותינו זכרורב
מי עשה , )ג, מא–איוב ( מי הקדימני ואשלם: פסוק

 וולולא חסד',  בית וכוולי מזוזה טרם שנתתי ל
, במה שהיה נטבע, םוחס ושל, ל כבר היה נטבעוהגד

  ).ת צאו א,ועין לקמן. (רחמנא לצלן
  

) ¯Â‡ È·ÎÂÎ–¯‰ÂÓ È˘‡ "Ô ,‡-·(  

ם "אלפים תק'  הבשנת    ����                               
, בו היה בנעמרו והתגדלותוולדת. ל"ת ז"הרנולד מונ

, ל"ן הנכבד רבי נפתלי הירץ זובבית אביו הרב הגא
ל "כי אביו הנ. רה ובעֹשר ובחכמהו בתוונתגדל אצל
לים ותפים גדוד שני שו עם עווהיה ל, לוהיה עשיר גד

ב ובעיר ות באדעס ובבארדיטשולות גדושלֹש חֻני
ל היה מנעוריו בקי "ת ז"הרנווגם מ. בו בנעמרושבומ

 היה רב ותנווח. תיו ובשאר עסקיוורוומבין בכל סח
 על פני ודע שמום נוואב בית דין בישראל אשר עד הי

ל "ן הצדיק רבי דוד צבי זצוהרב הגא, תבל
ב ובשאריגראד ואשר נהג רבנות במאהל, בוממאהל

לם ותיהם כות אשר סביבוובקרעמיניץ ובכל העיר
ל בבית התלמוד "ת ז"הרנוא מוובב. ומשמעתסרו ל
 ו ובקיאותול נתגבר ועלה בחריפות" הנותנושל ח

נים כשאר ונים ואחרוסקים ראשובתלמוד ובכל הפ
  .לים אשר בארץוהגד

ת "הרנו וימי נעוריו של מווהנה מימי ילדות   ����
קר יכי לֹא המדרש ע[' דת הו לעבול נכסף לבב"ז

כך   אחרוקרבותומכל שכן בעת הת, ]אלא המעשה
הלֹא המה , לםוין בעיל שהיו עד"לתלמידי המגיד ז

והרב הצדיק רבי לוי , ל"הרב הצדיק רבי זוסיא ז
, ל"ש רבי ברוך זווהרב הקד, בויצחק מבארדיטש

והרב הצדיק רבי , ל"והצדיק רבי גדליה מליניץ ז
נם ולים זכרוושאר גד, ל מפראבישטש"ם זושל

רה ור לקיום התתורר ונכסף יוומאז נתע. לברכה
תר וכי בדבר הזה נתעלו י[לעובדא ולמעשה 
ב ול שהיו מצד הבעל שם ט"שים הנוהצדיקים והקד

ומאז היה . ]והמגיד זכר צדיקים לברכה
, דול ונפלא מאויתברך גד'  וכסופיו להוקקותוהשת

נע והמדיח שבכל וח המואבל מעֹצם התגרות הכ
, מנול מו גדו יצרול מחברווכל הגד[מדרגה ומדרגה 

אלא בתלמידי '  מתגרה וכוולם ואינוומניח כל הע
ת ות רבות וירידו על כן עלה וירד בעלי,]חכמים
ד ווהיה קשה עליו מא, ד בכל עת ועתות מאוועצומ

רה והן והן בת, תוכל דבר שבקֻדשה שרצה לעש
ד ול מאוגם היה בעל מחשבה גד. צאולה וכייבתפ

ת שזה אחד מהעשרים וארבעה דברים שמעכבין א
ל שום עצה ותחבולה מה "ולֹא ידע לכל הנ. התשובה

ת כי כבר בחן ונסע לכמה צדיקים אמתיים ולעש
 כלל לזה ועילו לואבל לֹא ה, ל" העת כנותושהיו בא

ואם בכל זֹאת . עלת מזהו מהם שום תוולֹא היה ל
אבל מחמת שאביו היה , היה מֻרצה לנסֹע אליהם

 הבעל שה שלומצד המתנגדים על כל החבריא הקד
ן יעי[ל ו היה מתנגד גדותנווגם ח, ל"ב זצושם ט

 ,]'ת כובא'  הלכה ה,ת רביתוהלכ -ת ובלקוטי הלכ
ת ולם המחלֹקת והרדיפוין בעיכי אז לֹא נשקט עד

שרדפו מאֹד את כל האנשים שרצו להתקרב 
ומחמת , ל כידוע ומֻפרסם כל זה"לתלמידי המגיד ז
ת ומת עצוול מניע"ת ז"הרנוכל זה היה גם למ

רק אף על פי כן אם היה מרגיש , ע אליהםומלנס
לֹא היה מסתכל על ' דת הו לעבועילים לושהם מ

  ...שום מניעה


