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הניגון של הצדיק 
 אני אשיר שיר לעתיד, שזה יהיה:  נחמן()רבי אמר

 העולם הבא של כל הצדיקים והחסידים.
 )עיין בליקוטי מוהר"ן חלק א סימן סד, ובחלק ב,  סימן ח(.

מתוך הספר חיי מוהר"ן, סימן רסז

ע יק, ד� ד2 צ� ל ה� גון ש5 נ2 י ה� ד: ל י� ע�  ,ש5
ה ינ�ת מש5 ח2 הוא ב� ת, ש5 ה א5 ל5 ע>  הוא מ�

ל �ל �ח ל ה5 ית ש5 ס2 יקור� פ2 א5 �ן ה מות מ2 �ש נ�  ה�

ם �ש לו ל� פ� �נ נוי ש5 �פ ע. ה� י ד� ל, כ2 �כ  ש5

ם �עול �ב ה ש5 �מ כ� �ח ה ו� �מ כ� �ר, ח ה ז5מ5 � י:ש ל

גון מ נ2 יו� ד� �ר מ, Aח ז5מ5 ז5ה ה� יש5 ד� � Aח

ה זו �מ כ� �ח כ5ת, ל� ש5 מ� ר נ2 ז5מ5 ז5ה ה�  ומ2

זאת  ה ה� �מ כ� �ח ים מ)- ה� ל2 ה2 רו: "(ז"ת�  ז�מ�

יל כ2 ש� ה י:ש לו", מ� �מ כ� �ח ל ו� כ5 ל ש: �כ  ש5

גון נ2 ר ו� ת. ז5מ5 מ� כ� �לו ח פ2  ו�א>



ית ס2 יקור� פ2 א5 �ר, ה ז5מ5 גון ו� ה נ2 � י:ש ל

מ יה� ית� ס2 יקור� פ2 א5 �ה ה �מ כ� �ח ד ל� �ז5ה. Aח  ו�

ינו בות: רו ר� אמ� ה ש5 �כ �ר ב� רונ�ם ל2 כ�  ז2

יג�ה ט) ג2  : (ו"ח>

ר '  הכוונה למורו של רבי מאיר)אח:

 וכפר, בעל הנס שהפך פניו מהקדושה

ה "(אחר"על כן כינו אותו , בעיקר � מ

ה  ו:י ב: ה- ה> פAמ: ק מ2 ס� י לא פ� נ2 �ו א י� �ר מ�  ז2
 ניגונים יווניים? מה היה בו- תרגום)

ית, (לא פסקו מפיו ב: ם מ2 �י�ה ק �ה ש5  וכ�

ש �ר ד� מ2 ין, ה� ל2 ין נופ� ינ2 י מ2 ר: פ� ה ס2 �מ  כ�

נו מ5 ז5ה', מ2 �לוי ב �י ז5ה ת י, כ2 ד: ל י� י ע�  כ2

נ ר ה� יו"ז5מ5 פ2 ק מ2 ס� �לא פ י, ל ש5 ד: ל י�  ע�

נו מ5 ין מ2 ל2 ין נופ� ינ2 י מ2 ר: פ� ס2 יו ה� �, ז5ה ה



י�ה מ �ר ה ז5מ5 י ז5ה ה� יכ2 ז5ה� ד ל� � Aח

י�ה לו �ה ינות ש5 מ2 ה� ית ו� ס2 יקור� פ2 א5 � .ה
א �צ מ� י, נ2 פ2 ה ל� �מ כ� �ח ה ו� �מ כ� �ל ח � כ

ה �ג�ת ר: ד� ה ומ� �ינ�ת ח2 ר, ב� ה ז5מ5 �ן י:ש ל  כ:

י�ך� ומ ש� גון ה� נ2 יו� יו� �ל ד א: �ן, Aח כ:  ו�

ג�ה ר: ד� מ� ג�ה ל� ר: ד� מ� ינ�ת, מ2 ח2 י ב�  כ2

יונ�ה ל� ר ע5 יות: ג�ה ה� ר: ד� מ� ב� ה ש5 �מ כ� �ח  ,ה�
י פ2 יון ל� ל� ר ע5 גון יות: נ2 ר ו� ה ז5מ5 � י:ש ל

ה �ינ�ת ח2 ד, ב� ה ע� �ל ע� ה מ� �ל ע� מ� ן ל� כ:  ו�
יא ה2 יאה ש5 ר2 ב� ת ה� ד� Aק ית נ� אש2  ר:

ילות צ2 א> �ת ה יל� ח2 ין, ת� ם א: �ש  ו�
ה �אות יף ל� ק2 ין מ� א: ה ו� �נ מ5 ה מ2 �ל ע� מ�  ל�

ם �י:ש ש ה ש5 �מ כ� �י, ח ם אור -כ2 א2

ין א: �נוי-ה �פ ל ה� �ל �ח יף ל5 ק2 מ� , סוף ה�



מות כ� �ח ה� יאות ו� ר2 ב� ל ה� �תוכו כ ב�  .ש5
ה �מ כ� �ינ�ת ח ח2 ם י:ש ב� �אי ג�ם ש ו�ד�  ,וב�
ין אור א: ם ב� �י:ש ש ה ש5 �מ כ� �ח  אך� ה�

יג, סוף ש2 ה� ע ול� יד� ר ל: �ש פ� י א5  א2

ה �ם, אות ש: ין סוף הוא ה� י א:  כ2

מו צ� ע� ך� ב� ר� �ב ת� ר, י2 �ש פ� י א5 תו א2 �מ כ� �ח  ו�

ל �ל יג כ� ש2 ה� ינ�ת, ל� ח2 ק ב� ם ר� �ין ש א:  ו�

מונ�ה Pך�, א ר� �ב ת� ים בו י2 ינ2 מ2 א> מ� ש5

ין מ2 ל� �ל ע �ב כ ב: ס� ין סוף מ� א: �אורו ה   ש5

כל יף ה� ק2 מונ�ה. ומ� Pן, ו5א ה ג�ם כ: � י:ש ל

מ גון ה� נ2 ר ו� יז5מ5 מונ�ה� Pא ד ל5 �מו. Aח  וכ�
מונות Pלו א פ2 א> ים ש5 אנו רוא2  ש5

כו ם"ע� �עות �י ט ר: ב� ד2 ל, ם ב� �כ  י:ש ל�

כו ל ע� מונ�ה ש5 Pגון מ"א ים נ2 ד� �, Aח



ית ב: ין בו ב� כ2 עור� ין בו ו� ר2 ז�מ� מ�  ש5

ם �ת �ל פ2 ך�. ת� פ5 ה: ן ל� ה, כ: �דAש ק� ל, ב� � כ

גון נ2 ר ו� ה ז5מ5 �מונ�ה י:ש ל Pאותו. א  ו�

מ ר ה� ז5מ5 יה� נ� מונ�ה ה� Pא �ד ל �הוא, ל"Aח  ש5
מות כ� �ינ:י ח מ2 ל ה� �כ יונ�ה מ2 ל� ע5 �מונ�ה ה Pא 

ם �עול �ב מונות ש5 Pה, ו5א�מונ Pנו א י�  ה�
ל �ב כ סוב: מו ה� צ� ין סוף ע� אור א: �ה  ב�

נ ין כ� מ2 ל� �ר הוא ג�ם, ל"ע ז5מ5  אותו ה�
ירות מ2 ינות וז� ג2 נ� ל ה� �כ ה מ2 �ל ע� מ� ן ל�  כ:

ם �עול �ב ה, ש5 �מ כ� �ל ח �כ ים ל� י�כ2 ש�  ה�

מונ�ה Pים. ו5א גונ2 נ2 ה� ירות ו� מ2 ז� ל ה� �כ  ו�

מות כ� �ח ל ה� �ל כ ז5ה, ש5 ין מ2 כ2 �ש מ�  נ2

גון נ2 ה� ר ו� ז5מ5 ל, ה� �כ ה מ2 �ל ע� מ� הוא ל� ש5

מות כ� �ח ל ה� �ל כ ים ש5 גונ2 נ2 ה� ירות ו� מ2 ז� ,  ה�



מונ�ה Pא �ה י�ך� ל� ש� ר ה� ז5מ5 י הוא ה�  כ2

מו צ� ין סוף ע� אור א: �ה הוא, ב�  ש5

כל ן ה� ה מ2 �ל ע� מ� בוא. ל� �יד ל ת2 �ע ל5  ו�

ה" �רור ה ב� �פ �ים ש מ2 ע� �ל ה �כ פך� ל� י�ה�  ש5

ם ה ש: ם ב� �רא כAל ק� י�ה ג)' " ל2 נ� פ�  ,(צ�
ך� ר� �ב ת� ינו בו י2 מ2 כל י�א> ה� י:ם, ו� ק� ת�  אז י2

ים) יר2 ש2 יר ה� י: "(ד, ש2 שור2 �י ת בוא2 � ת

נ�ה �מ ראש א> נ�ה", 'מ: �מ ראש א>  'מ:
א �ק י� יונ�ה, ד� ל� מונ�ה ע5 Pינ�ת א ח2 נו ב� י�  ה�

נ ל, ל"זו ה� �כ הוא ראש ל�  ש5

נ מונות כ� Pא �ז5ה . ל"ה י'ו� שור2 � 'ת
א �ק י� י�ך�, ד� ש� ן ה� מ� ז� ה� גון ו� נ2 נו ה� י� ה�

נ� מונ�ה זו כ� Pינ�ת. ל" לראש א ח2 ב� ל2  ו�

זאת יונ�ה ה� ל� ע5 �מונ�ה ה Pל א ר ש5 , ז5מ5



ה כ5 ז� י2 י ש5 ין מ2 דור, א: יק ה� ד2 ם צ� י א2  ,כ2
ה ינ�ת מש5 ח2 הוא ב� הוא, ש5  ש5

ה זו �מונ Pג�ת א ר: ד� מ� ינ�ת, ב� ח2 הוא ב�  ש5

ה �יק ת2 ינ�ת , ש� ח2 ה'ב� �ל �ך� ע �תQק כ  ש�

ה �ב �ש ח> מ� נ�' ב� ן, ל"ה� י2 ד� יא ע> ה2 נו ש5 י�  ה�

נ בור כ� ד2 ה� ה מ: �ל ע� מ� . ל"ל�

ז5ה  מות ט)ו� ה: "(ו"ש� יר מש5  ",אז י�ש2
ינו מ: �כ רו ח> אמ� ה, ו� �כ �ר ב� רונ�ם ל2 כ�  ז2

ין צ) ר2 ד� ה5 נ� ר : '(א"ס� מ� Pר לא נ5א �א, ש �ל  א5

יר ן', י�ש2 ים מ2 ת2 מ: י�ת ה� ח2 ת� אן ל2 �כ  מ2

ה �תור יד, ה� ת2 �ע יר ל5 ש2 �ה ל יד מש5 ת2 �ע  ש5

בוא �ירות. ל ש2 ל ה� �י כ ן כ2 ין, ג�ם כ: ב:

ז5ה ם ה� �ל עול בוא,  ש5 �יד ל ת2 �ע ל ל5 ין ש5 ,ב:

  



ה ל מש5 צ5 ק א: ינות, הוא ר� ח2 הוא ב�  ש5

ה �יק ת2 י�ך�  , ש� ש� ר ש5 ז5מ5 ה ל� �ז�כ ש5

כל ל ה� יונ�ה ע� ל� ע5 �מונ�ה ה Pא �ם,  ל �ש  ש5

ירות מ2 ז� ל ה� �ין כ ל2 �ל כ� ם, נ2 �י כAל  כ2

נ�ה מ5 ים מ2 כ2 �ש מ� ש2. נ2 ש ר� ר: פ: ז5ה ש5  :י"ו�
יר' ל"יו', י�ש2 ה-ד ע� �ב �ש ח> מ� ם ה�  ש:

ה �ר מ� ינות , נ5א5 ח2 נו ב� י� ה'ה� �ל �ך� ע � כ

ה �ב �ש ח> מ� נ�' ב� ה, ל"ה� ינות מש5 ח2  ,ב�
נ� ה כ� �יק ת2 ינות ש� ח2 ן. ל"ב� ל כ: ע� ל, ו�  ע�

יק ד2 צ� ל ה� גון ש5 י נ2 ד: ינות, י� ח2 הוא ב�  ש5

נ ה כ� ים, ל"מש5 י ז5ה עול2 ד: ל י�  ע�
תוך�  לו ב� פ� �נ מות ש5 �ש נ� ל ה� �ים כ א2 יוצ� ו�

נוי �פ ל ה� �ל �ל ח זאת ש5 ית ה� ס2 יקור� פ2 א5 �, ה



ינות  ח2 ב� גונו הוא ב2 י נ2  ראש'כ2

מונ�ה Pל', א יונ�ה ע� ל� ע5 �מונ�ה ה Pנו א י�  ה�

כל ה זו, ה� �מונ Pגון ו5א י נ2 ד: ל י� ע�  ש5
ית ס2 יקור� פ2 א5 �ל ה �ים כ ל2 ט� ב� ת�  נ2

ים גונ2 נ2 ל ה� �ים כ ל2 ט� ב� ת� נ2 ים ו� ל2 �ל כ� נ2  ו�

ז5ה גון ה� נ2 תוך� ה� ן, ב� ה מ2 �ל ע� מ� הוא ל�  ש5

כל ים, ה� גונ2 נ2 ל ה� �ים כ כ2 �ש מ� נו נ2 מ5 מ2  ש5

נ  :ל"כ�

ה, סד, ן"ליקוטי מוהר



ינ:י ה" יד ע: מ2 �ה-אP' ת �יך� ב  לק5
נ�ה �ית ש ר2 ד אח> ע� ה ו� �נ �ש ית ה� אש2 ר:  ";מ:

יד ת2 �ע ל5 ם, ו� �עול �ל ה �ת כ ש א5 ד: ח� י�  ש5
ץ ר5 ינ�ת א5 ח2 ב� נ�-כAלו ב2 ל כ� א: �ר ש�  אז, ל"י2

ל ם כAלו ע� �עול �ל ה �ג כ נ�ה: ת� י-י2 ד:  י�
ד ב� ה ל� �ג�ח ש� ץ, ה� ר5 מו א5 ל- כ� א: �ר ש�  ,י2

י ר: ג�מ� ע ל� ב� ט5 ל ה� ט: ב� ת� אז י2 ג, ו� נ�ה: ת� י2  ו�
ל ם ע� �עול �ד-ה ב� ה ל� �ג�ח ש� י ה� ד: הוא, י�  ש5

אות �ל פ� ינ�ת נ2 ח2 ע, ב� ב� ט5 ך� ה� ר5 ד5 לא כ�  ,ש5
ש �ד �יר ח ר ש2 ע� ת� אז י2 ינ�ת, ו� ח2  ב�

ים צ) ל2 ה2 ה(: "ח"ת� ירו ל� יר' ש2  ש2
ש �ד �ה, ח �ש �אות ע �ל פ� י נ2 נו"; כ2 י�  ה�

יד ת2 �ע ר ל5 ע� ת� י2 יר ש5 ש2 גון, ה� הוא נ2  ש5
ה �ג�ח ש� ל ה� אות, ש5 �ל פ� ינ�ת נ2 ח2 י אז, ב�  כ2

ל ם ע� �עול �ג ה נ�ה: ת� ה-י2 �ג�ח ש� י ה� ד:  י�
אות �ל פ� נ2 ינ�ת. ו� ח2 ל ב� גון ש5 י י:ש נ2  כ2

ע ב� ט5 ך� ה� ר5 , ד5



ינ�ת  ח2 ז5ה ב� ים י)ו� ל2 ה2 ם(: "ט"ת� י2 מ� �ש  ה�
בוד א ים כ� ר2 פ� ס� יו, ל-מ� �י י�ד ש: ע>  ומ�

יע ק2 �ר �יד ה ג2 גון", מ� נ2 ינ�ת ה� ח2 הוא ב�  ש5
ע ב� ט5 ך� ה� ר5 ל ד5 יר ש5 ש2 ה� כונות, ו� ל ת�  ש5

ים  יר2 ש2 ינ�ת ה� ח2 נו ב� י� ם ה� י2 מ� �ש ה�

ך� ר� �ב ת� ם י2 ש: ה� ין ל� ח2 ב� ש� מ� חות ש5 �ב ש� ת2 ו�

ו �ש כ� ל ע� ג�ה ש5 �ה נ� ה� ל ה� יג,  ע� ה2 נ� מ�  ש5
ע ב� ט5 ך� ה� ר5 ד5 ם ב� �עול �יד. ה ת2 �ע ל ל5 �ב  א>

ינ�ת ח2 ל ב� ש ש5 �ד �יר ח ר ש2 ע� ת�  י2
אות �ל פ� ה, נ2 �ג�ח ש� ינ�ת ה� ח2 י אז, ב�  כ2

ל ג�ה ע� �ה נ� ה� י5ה ה� ה� ד-י2 ב� ה ל� �ג�ח ש� י ה� ד:  .י�
יד ת2 �ע ר ל5 ע� ת� י2 ז5ה ש5 ש ה� �ד �ח יר ה5 ש2  ,ו�

שוט �יר פ ינ�ת ש2 ח2 פול, הוא ב� � ,כ
ש �ל Aש ע, מ� �רAב ה ע, מ� עול5 ינ�ת, ב"ש5 ח2  ב�

ד ס5 ל, ח5 ע� ם-ש5 �עול �דוש ה י5ה ח2 ה�  י�דו י2
יד ת2 �ע ינ�ת, ל5 ח2 נ5ה: "ב� �ב ד י2 ס5 ם ח5 � ".עול



 

"�ך ר קול5 �שופ ם כ� ר: �ר" – "ה �שפ  "-כ�
י אש: �בות-ר שוט: ת: �פול, פ �לוש, כ � ,ש

בוע� �יד- ר ת2 �ע ל5 יר ש5 ש2 ינ�ת ה� ח2 הוא ב�  ש5
כו '..ו�

 

ד" ס5 ל ח5 ע" - חוט ש5 ל� ק� נ2 ינ�ת ש5 ח2  ז5ה ב�
ין ימ2 נ2 ה� ה חוט מ: �ש נ�ע> ז�ר ו� ש� נ2 ל, ו� ע�  ש5

ין  ימ2 נ2 לו ה� ינ5יס)א: ר2 ט� ין ס� קור2  (ש5
יד ת2 �ע ל ל5 ז5ה ש5 יר ה� ש2 ה� גון ו� נ2 ג:ן ה� נ� ת�  ,י2

ם ע ה: ם י"ש5 נ5ג5ד ש: ין כ� ימ2  ,ק"י',  ב נ2
יר, ק"יקו,  ו"יק ינ�ת ש2 ח2 הוא ב�  ש5

כו פול ו� �שוט כ �ים', פ קונ2 ת2 א ב� �מוב  כ�
קון כ) כו (תיקוני הזוהר)( א"ת2 '..ו�

 

 תורה ח, חלק ב, ן"ליקוטי מוהר





"אתם יודעים 

?! מה שיש בעולם

..."יש ניגון כזה

 ]דיבורים מפי רבי ישראל בר אודסר,
"[:נ� נ�ח� "בעל הפתק, על הניגון 



 כל ענין רבינו הוא עניין אמונה
. ועניין למעלה מן הטבע

 ",ן"ליקוטי מוהר"וב" זוהר"יש ב
 שיש שיר שהוא יחזיר כל העולם

 אז מגלה. לתורה, להשם יתברך
. רבינו שהוא זה השיר

ן מאומן" �מ מ� נ�ח� ח� נ�ח�  השיר" - נ� נ�
 משולש, כפול, פשוט'הזה הוא 

 ,כפול' נח, 'זה פשוט' נ': 'מרובע
 וגם. מרובע' נחמן, 'משולש' נחמ'

, יש בו עשרה אותיות

ן" �מ מ� נ�ח� ח� נ�ח�  זה עשרה" נ� נ�
 זה כנגד עשרה מיני נגינה, אותיות

, שהוא גילה



 זה, שזה מסוגל לתקן פגם הברית
 משיח יגלה". תיקון הכללי"ה

 ,כן, שרבינו הקדוש הוא השיר הזה
 שהוא יחזיר את כל העולם להשם

 רבינו רבי נחמן הוא. יתברך
 הוא השורש, השורש של התורה

 הוא השורש של כל, של האמונה
 ,באיזה מקום שירד, אחד מישראל

 הוא, באיזה מקום שהוא נמצא
 ,כן, הוא מרפא אותו, מוציא אותו

 מה שאי אפשר לרפאות חולה
 אבל, שאין לו רפואה למחלה, כזה

 שהוא, רבינו רבי נחמן הוא גילה
 ,כן. כן יכול לרפאות ולתקן הכל

 יש בזה עניינים פלאיים, כן
.נעלמים מאד

 



 הוא, רבינו הקדוש רבי נחמן
 שהוא עיקר התורה, הודיע זה

 הוא יכול לתקן, והמצוות והכל
 ,כל הכופרים, ולרפאות כל העולם

 להפוך כל העולם, כל הרשעים
, לאמת כזה, מכפירה לאמונה

.שלא היה מעולם

 נתרחקנו מן האמת, אנחנו נשלכנו
 השם יתברך ירחם. והאמונה

 וכל אחד יבקש רחמים בכל, עלינו
 שיזכה הוא והאישה והילדים, יום

- ללמוד תורה ולקיים התורה 

!זה העיקר

 



 העולם, עדיין משיח עוד לא בא
 אבל. מחכים שמשיח יבוא

 ,אז יהיה עולם אחר, כשיבוא
 עולם, עולם של רבינו, עולם חדש

 כל הכופרים וכל הרשעים. חדש
 ישובו להשם ולתורה ויקבלו עול

 ויזכו לאמונה כזה שלא, התורה
.היה מימות עולם

 

! תתחזק, תתחזק באמונה

 רק להזכיר את, רבינו הקדוש
השם שלו 

ן מאומן" �מ מ� נ�ח� ח� נ�ח� ", נ� נ�



 זה ממתיק כל הצרות וכל הדינים
 אנחנו לא יודעים. וכל העוונות

 ,מה שזכינו עכשיו בדורות הללו
, זכינו לדעת מהסוד הזה

ן מאומן" �מ מ� נ�ח� ח� נ�ח� ". נ� נ�

, יש הרבה לדבר

. אבל אני לא יכול לדבר

 

 איזה, אם יש חס ושלום איזה צער
 אז תיכף להגיד השם, דבר לא טוב

הקדוש הזה 

ן מאומן" �מ מ� נ�ח� ח� נ�ח� " - נ� נ�

כל הכפירות , הוא מהפך הכל

.וכל העוונות



יהיה זמן שכל העולם ישירו 

, בכל השווקים, כן", נ� נ�ח� "

.בכל מקום איפה שילך

 

 זה הניגון שיתנגן לעתיד על ידי
 וזה, משיח צדקנו לתקן העולם

 ,השיר הוא מגלה כאן במכתב הזה

 ,כפול, פשוט'שהוא זה השיר 
' - משולש מרובע

ן מאומן" �מ מ� נ�ח� ח� נ�ח� ". נ� נ�

 



ח�: "ניגון חדש בעולם  כל בני". נ� נ�
 :כל ארץ ישראל שואלים, ישראל

 אז עכשיו ברוך'?". נ� נ�ח�'מה זה "
 השם אנחנו יודעים שרבינו

, הקדוש גילה את זה

". נ� נ�ח�"שהוא - זה 

 

זה ניגון עולמי 

ן מאומן" �מ מ� נ�ח� ח� נ�ח� ", נ� נ�

",תמידמצוה גדולה להיות בשמחה "זה 

הוא מחיה ומחדש ומתקן   

. כל ישראל



 

, אי אפשר לעזור, חולים כאלה

? אתה יודע מי אני". נ� נ�ח�"רק 

ן מאומן"אני  �מ מ� נ�ח� ח� נ�ח� " נ� נ�

. (סבא צוחק)

? איזה נחמן. אני נחמן

ן מאומן" �מ מ� נ�ח� ח� נ�ח� ". נ� נ�

 ,י"הוא הרב"- שראל'יני 'באש 'ר"
ן מאומן " ואני  �מ מ� נ�ח� ח� נ�ח� ", נ� נ�

! אז אני הרבי

ן מאומן" �מ מ� נ�ח� ח� נ�ח�  זה ניגון", נ� נ�
 שהוא תיקון ורפואה וישועה, כזה

. לכל אחד



 

 

ן מאומן"רק הניגון  �מ מ� נ�ח� ח� נ�ח�  "נ� נ�
כל העולם הוא כבר - 

! בתיקון גמור

 

 :חסיד שואל את רבי ישראל] 

ן מאומן" - לזה �מ מ� נ�ח� ח� נ�ח�  "נ� נ�
 הוא התכוון ב"ליקוטי מוהר"ן",

 ",תקעו תוכחה', "חלק בתורה ח', 
 ,פשוט'שעתיד להתגלות שיר 

 על זה'? מרובע, משולש, כפול
[ ?הוא התכוון

 זה יעשה עולם חדש! וודאי, כן, כן
ן מאומן" �מ מ� נ�ח� ח� נ�ח� ". נ� נ�



 אפילו צדיק אחד לא ידע מזה
 ניגון. רק רבינו הקדוש לבד, הסוד

 הוא כולל כל התורה וכל, חדש
. וכל האורות, הקדושות

ן מאומן" �מ מ� נ�ח� ח� נ�ח� ", נ� נ�

, זהו כולל בריאת כל העולם

.וכל התורה וכל הצדיקים

 





 ]קטעים ממכתבים של רבי ישראל בר
אודסר, מתוך הספר "אב"י הנחל"[

ב"ה, כ"ח אלול תש"כ, תל-אביב.

 יקירי חביבי, למען ה' אל יזוז
 דעתו ומחשבתו, רק להיות עמנו

 על ראש השנה, ולהכניס ראשו בין
 הנפשות המקשרים את עצמם עם
 נשמת אור רבנו ז"ל, ואז טוב לו.
 ואם המניעות חזקים - עוד טוב

 יותר ויותר, כי עיקר החשק
 והכיסופין לשוב אליו יתברך
 מתגברין רק על-ידי שבירת

מניעות. חזק וחזק כי הכל יתהפך 



 לטובה על-ידי הניגון של ע"ב נימין
 של הצדיק הקדוש והנורא שלא

 היה לו שום הסתכלות בזה
 העולם, וכל העולם אינו עולה

אצלו כהרף עין וכו'.

 בידידות ואהבת עולם, הזוכרו
 תמיד בעמקי הלב ומעתיר
 ומתפלל עליו, דורש שלומו

וישועתו בזה ובבא.

המעתיק והמסדר, 
ישראל דב אודעסר



ב"ה, י"ז מרחשון תשכ"א, טבריא.

 כשהצדיק נתפרסם בעולם, על-ידי
זה נתחדשים ניגונים בעולם.

 ליבי יקירי, אשר כולו רצוף אהבה
 אל הצדיק שיש לו כלי נפלאה

 שכשמניחים אותה על איזה מין
 חיה ובהמה שבעולם, מיד היא

 מתחלת לנגן הניגון הנפלא והנעים
 מאוד מאוד, שהוא תענוג נפלא
 ועצום מאוד לשמוע זאת, שכל
 התענוגים של העולם כולם כאין
 ואינם נחשבים ובטלים לגמרי נגד
 התענוג הנפלא הזה של הנגינה
 הזאת. ה' יחייהו ויורהו הדרך

האמת.



 ברית אהבתנו לא תופר ולא תכבה
 לעולם, כמו שהזהיר רבנו ז"ל

 הרבה על אחדות ואהבת החברים,
 ואמר אנן בחביבותא תליא.

 העולם צריך לתמוה על האהבה
 שלנו. ה' יודע פנימיות לבבי שהוא
 קשור ודבוק בעומק ליבי באהבה
 יתרה באהבה רבה ואהבת עולם
 באמת בכל עת ובכל שעה, והנני
 מוכן ומזומן למסור נפשי עבור
 טובתו וישועתו הנצחי. והריני

 מתפלל תמיד יומם ולילה שיוסיף
 ה' עליו שנות חיים, חיים ארוכים
 חיים טובים אמיתיים, ויגלה לו
 אור הצדיק הגנוז והצפון הנעלם
 מכל העולמות, שיודע לנגן הניגון
 והשיר העליון והמובחר על כל
השירים והניגונים שבעולם, 



 שעל-ידו הוא משבר ומבטל ומכלה
 לגמרי כל מיני שקר וטעות

 שבעולם, הן השטותים והשקרים
 של המנהיגי שקר המנחשים

 וקוסמים שמתגאים ומושלים על
 עם דל שלא לשם שמיים ורודפים
 אחר הכבוד והתנשאות להנאתם,
 והם מגבירים תאות ניאוף וכפירה
 בעולם וגורמים מה שגורמים, והן

 הטעותים והמבוכות וקושיות
 ואפיקורסות של חכמי הטבע שהם

 בחינת חיות רעות הדורסים
 וטורפים הרבה הרבה מבני עמנו.

 ה' יתברך ברחמיו הגדולים
 הבדילנו משני התועים האלה,

 וצונו להתרחק מדרכיהם, לברוח
ולמלט נפשו מהם.



 ובכן, מי שיש לו מוח אמת
 בקודקדו ומסתכל על האמת וחס

 על חייו האמתיים, ראוי לו
 להתגולל ברפש וטיט, ולרחוש על
 הארץ גם בין נחשים ועקרבים עד
 שיזכה לשאוב ולינוק מאור החדש

 הנורא והנשגב הזה שעדיין לא
 היה מימות עולם, אשר בכוחו

 הגדול יכול להעלות הכל, אפילו
מבחינת שמד ממש - 

לתכלית העליה.

 המחבר ומסדר, הדורש שלומו
והצלחתו בזה ובבא לנצח.

ישראל דב אודעסר



ב"ה, כ' שבט תשכ"א, טבריא.

 נפשי וליבי, המשוטט בכל
 השערים לחפש ולבקש את קול
 השיר והניגון הנורא של הצדיק,
 שעל-ידו עיקר החיות והקיום של
כל ישראל, אשרי חלקו. שלום רב.

 מרוב אהבתך יומם ולילה לא
 אשכחך להתפלל על שלומך

וטובתך!

 על-ידי השלום והאהבה מתוועדין
 אחד עם חברו, ומסבירין זה לזה

 התכלית האמיתי, וממשיכין
 השגות אלקות להכיר ולידע את
 הבורא יתברך, עד שעל-ידי זה

נתבטל דעת המינים 



שאומרים אין עולם אלא אחד.
 שלום בא על-ידי אמת, ועיקר

 תיקון וברור האמת הוא על-ידי
 הצדיק האמת שהוא בחינת עצם

 נקודת האמת שבישראל, אך
 השקר התגבר כל-כך עד שהכניס
 הבעל-דבר ערבוביא גדולה בין

 ישראל, עד שנעשה האמת עדרים
 עדרים, וכל אחד אומר שאצלו
 האמת, והקים בעולם ראשים

 ומנהיגים של שקר בחינת נביאי
 השקר, והם חולקים על נקודת

 האמת ורוצים להסתיר ולהעלים
 אותו לגמרי, ומזה עיקר אריכת
 הגלות. ועליהם נאמר "שריך

סוררים וחברי גנבים" וכו', כי הם 
 עיקר הגנבים שגונבים דעת ההמון, 



 ומסתירין אור נקודת האמת כל-כך
 עד שאי אפשר לעמוד עליהם.
 אבל אף-על-פי כן "ואתה מרום

 לעולם ה' ", כי ניצוץ אחד
 מקדושת האמת של הצדיק האמת
 ומקדושת אור תורתו האמיתית

 שמאיר ומתנוצץ בלב איש
 הישראלי החפץ באמת, ומטה

 דעתו ולבבו אל האמת לאמיתו -
 והניצוץ הזה הוא שורף ומכלה כל

 השקרים וההטעאות שלהם
 וכיוצא בהם, כי "שפת אמת תיכון

לעד". וקושטא קאי!

 המעתיק הקשור לך בקשרי אהבה
בל ימוט לעולם.

ישראל דב אודעסר



ב"ה, ר"ח ניסן תשכ"ב, תל-אביב. 

 מחמד עיני וליבי הנעים והנחמד
 לכל, ה' עזוז וגיבור יהיה מעוזך
 ויחזק לבבך בכל עוז ותעצומות
 לזרז מאוד לדלג על מה שצריך
 לדלג כדי שתוכל להמשיך על
 מוחך וחכמתך הארה מהניגון
 והשיר של נפלאות למעלה מן
 הטבע, היוצא מהכינור של ע"ב
 נימין של הצדיק האמת שיתגלה
 לעתיד בעת קץ האחרון על-ידי
 משיח צדקנו שעל-ידי זה יבער
 ויבטל המינות ואמונות כוזביות

 מן העולם, ויחזיר כולם אל האמת
 ויקרבם לה' יתברך ותורתו, וימלא

 כי ה' הואכל הארץ דעה לדעת 
האלקים. שלום וכל טוב לאורך ימים.



 אחי יקירי וחביבי, מה מאוד גדלה
 שמחתי שזכיתי לראות כתב ידך
 החזקה המלא ידידות וברכות
 נאמנות היקרות לי מאלפי זהב

 וכסף. אני יודע בנפשי האמת, כי
 בודאי אינני ראוי וכדאי לקבל

כבוד כזה. 
 בקשתי ממך יקירי לחזור על
 הדברים שכתבתי לך עד הנה,
 ולהיות תמיד על רעיונך ספרי
 רבנו ז"ל ולהגות בהם ולדקדק
 בהם, כי בטח תמצא בכל דיבור
 ודיבור כל מיני מתיקות, ובוודאי
 תוכל להחיות עצמך תמיד בהם
 אפילו בעומק החושך בכל מיני

אל ירע בעיניך על צרות הנפש. 
 אשר לא כתבתי לך אגרת זה זמן רב,



 כי ה' יודע את ליבי, כי מעוצם
 אהבתך האמיתית הקשורה

 וחקוקה בעמקי לבבי יומם ולילה
 נכסוף נכספתי בכלות הנפש

 להרחיב הדיבור ולטייל עמך בגן
 עדן העליון של הצדיק יום יום, אך

 אין דעתי צלולה מחמת בגידות
 הזמן אשר סבבוני כידוע לך קצת,

 ואם ירצה ה' כי ירחיב ה' את
 דעתי, אז בוודאי אתגבר ואתאמץ

 בכל נפשי להודיעך בכל פעם
 חדשות נוראות מהישועות

 והחסדים העצומים שעשה ה'
 עמנו באחרית הימים האלה, בסוף
 הגלות האחרון והמר הזה על-ידי

 הצדיק האמת שהוא מבצר
 תקוותנו האחרון, עד שגם עכשיו
אחר כל המרירות והקילקולים 



 הרבים שקילקלנו - עיקר נחמתנו
 ותקוותנו הוא החסדים החדשים
 הנפלאים שהם בחינת שכליות
 גבוהים ונעלמים מאוד, שורשי
 התורה שהם למעלה מהתורה,

 שממשיך עלינו ה'נחל נובע מקור
 חכמה' להחיות כל הנפשות
 הנפולות אשר רבו כמו רבו

בדורות הללו.

 עלינו לשמוח ולרקוד בלב שלם
 בשמחה גדולה שזכינו לידע

 מהעוסק בתיקוננו לנצח בכל דור,
 ואוי ואבוי להם להחולקים

 והמתנגדים על העוסק בתיקון
 נפשיהם בכל עת. ואף-על-פי שהם

 חולקים כמו שחולקים
ומתלוצצים כמו שמתלוצצים, 



 אף-על-פי כן סוף כל סוף יתגלה
 האמת לעין כל, עד שכל חלוקת
 הכבוד יהיה אצל האמת, ואז

 בוודאי הכל ירוצו לעבוד את ה'
 באמת ולהתקרב לצדיק האמת
שהוא עיקר שלימות האמת.

 המעתיק והמסדר, הדורש שלומו
 וישועתו בכל עת בזה ובבא,

 מברכו בברכות מאלפות וחג כשר
 ושמח על גאולתנו ופדות נפשנו.

 המחכה ומצפה לראותו היום
ולשמוח אתנו יחד על שמחתנו.

ישראל דב אודסר



 ירושלים הקדושה.ב"ה, כ"ג ניסן תשכ"ג, 

 עצמי ובשרי, שחידד את אזניו
 ולבבו לשמוע נפלאות נוראות
 השיר והניגון העליון וראש לכל
השירים של הצדיק האמת, שעל-
 ידו הוא מוציא מליבנו כל מיני
 חיצים ארסיים שהם הטעויות
 והמבוכות של כפירות ואמונות
 כוזביות, ורופא אותנו בשלימות.

 מלך המשיח ינגן זה הניגון ועל-ידי
 זה יקרב כל העולם לה' יתברך

"וימלא את כל הארץ דעה את ה'. 
יבקע כשחר אורך וארוכתך מהרה תצמח".

המלקט והמסדר, המזכירך תמיד לטובה.

ישראל דב אודעסר





תפילה

ם �ל עול בונו ש5 ם, ר2 �ל עול בונו ש5  ,ר2
א �א כל �מ ל� �ע בונו ד� י, ר2 נ2 ד: מ� ל� י ו� נ2  הור:

ית י2 ת2 מ2 ה נ�אה ו�א> �ל פ2 ר ת� ד: ס� יך� ל�  א:

נ5יך �פ זאת, ל� אה ה� �ל פ� נ2 ה ה� �תור ה�  מ:

ים ב2 ר� �יך� ה מ5 ח> ר� נו ב� �ית כ2 ר ז2 ש5 ר, א> ש5  א>
ה �ק מ� �ע ה ו� �ה ע� ג�ב� ד יוד: ב� ה ל� � את

 �יך מ5 ח> אות ר� ל� ם פ2 עצ5 ה ו� �סוד ר, ו� ש5  א>
יו ה� י2 ים ש5 ב2 ר� �יך� ה מ5 ח> ר� ינו ב�  ז�כ2

ם �עול �לו ב א: �ים כ א2 �ים נור יק2 ד2  ,צ�
יש ב2 ל� ה� לו ל� יוכ� לו ש5 א: �ים כ דוש2  ח2

 �יך י סודות5 א: ל� נו פ2 �ג�לות ל ול�



ים א2 �נור ה� ים ו� א2 �ל פ� נ2 ם, ה� �יס נ2 כ� ה�  ול�

אד ה מ� �גומ פ� ה� ה ו� �חות פ� נו ה� ת: ע� ד�  ,ב�
ה �ר �ש ך� י� ר5 ז5ה ד5 �נו ב �הורות ל  ול�

ת מ5 Pא יך� ב5 ל5 ב א: ר: �ק ת� ה2 ית ל� י2 ת2 מ2  ,ו�א>
ה �דוש ק� ך� ה� מונ�ת� Pא נו ב5 ק: ז� ח�  ול�

ז5ה יום ה� ינו כ� יות: ח� ה, ל� ש: ן ע> ע� מ�  ל�

ב �ם ר יות ע� ח> ה� ז5ה ל� יום ה� יאה, "כ� ל2  פ�

ה �ל ל ה לא אוכ� �ג�ב ש� י נ2 נ2 מ5 ת מ2 ע�  ,ד�
 �יך ש5 ע> ים מ� א2 �ל פ� י נ2 ית2 ל: פ� אות נ2 �נור

אד ת מ� ע� י יוד� ש2 נ�פ� ת ה,  ו� א: ה' מ: �ת י� � ה

ינ:ינו ע: את ב� �ל פ� יא נ2 ה, זאת ה2  מ�

ר ב: ד� ה נ� ר ומ� ה, נאמ� יב ל� ה אש2 �ל' מ � כ

י �ל �י ע מולוה2 ג� ". ת�



ה ל5 א: �נו טובות כ �ת ל� מ� ר ג� ש5 י א> ר: אח>  ,ו�
ינו כות: מ� פואה ל� ת� ר� מ� ד� ק� ר ה2 ש5  ,א>
ים יק2 ד2 נו צ� �לח� ל ש� ת� ל2 מ� ד� ק� ה2  ו�

ה ל5 א: �ג�ה כ �ש י ה� ל: ע> ים ב� א2 �ר, נור ש5  א>
ג�לות תורות יך� ול� ש2 מ� ה� ים ל� ע2 יו יוד� � ה

לו א: �אות כ �ל פ� ז�י�א , נ2 נ� יש ג2 ב2 ל� ה� ל�

אה �ל א ע2 �כ ל� מ� ין, ד� כ2 �ש מ� יו נ2 ה� י2 ן ש5 אפ5  ב�
ים  ר2 �ש ים י� כ2 �ר צות וד� ם ע: ה5 במ: ר: �ק  ל�

ח נ5צ� �ך�  ל ר� �ב ת� יך� ת2 ל5 י א: מונ2 �ים כ ק2 �רAח  ,מ�
קון ת2 סQק ב� ע> ינו ל� ל: �ר ע ם ג�ב� �ד ס� ח�  ו�

יום מונו ה� �י כ ל2 י כ� ר: ב� י ש2 ר: ב� ת ש2 יק� ח2  ,ש�
ר ש5 זונ5ה א> נו ה� ב: י ל2 ד: ל י� נו ע� ר� ב� ש� ר נ2 ש5  א>

 �יך ל5 �ע ר מ: �י, ס ל2 ים ב� ר2 �ב י ש� ר: ב� י ש2 ר: ב� ש2  ל�

ך�  ר5 עור ו�ע: ים , ש2 ר2 �ב י ש� ר: ב� ש2 ר ג�ם ה� ש5 א>



ר �פ �ע ק ו� �אב קו כ� ח> ש� נ2 רו ו� ב� ש�  ,נ2
ים לוכ2 כ� ינ:י ל2 ה מ2 �מ כ� כו ב� ל� כ� ל� ת� נ2  ו�

ים נופ2 ט2 ע, ו� ב� אר� נ�פוצו ב� רו ו� ז� פ� ת� נ2  ו�

ים חוק2 י�ם ר� ץ ו� אר5 �פות ה נ� לו, כ� פ� �נ  ו�

יות ת2 ח� אול ת� ש� ן ה� ה מ2 �ט מ� ה ל� �ט מ�  ,ל�
רו" ז� פ� ץ נ2 אר5 �ע� ב ח� ובק: מו פל:  כ�

אול י ש� פ2 ינו ל� מ: �צ בור, ע> י ב� נ2 ת�  ש�

צולות מ� ים ב2 כ2 ש� ח> מ� יות ב� ת2 ח�  ",ת�
בות  �ב ים ור� פ2 �ל ה א> �מ כ� י ב� ת2 ס� פ� ת� נ2 ו�

ך� ר5 עור ו�ע: י ש2 ל2 מורות ב� כ� תות ומ2 �ש ר�

ר  �פ ס� דו" ומ2 ר� �פ ת� ה2 י ו� ת2 כ� פ� ש� ם נ2 י2 מ�  כ�

י �מות צ� ל ע� �ס, כ ג נ�מ: �דונ י כ� ב2 י�ה ל2 � ה

י �ע תוך� מ: י, ב� מ� �ע פ� ינו ל2 כ2 ת ה: ש5  ,ר5
י ש2 ף נ�פ� פ� �ה, כ �יח י ש2 נ� �פ רו ל� �, כ



ה �ל ה ס5 �תוכ לו ב� פ� �יך�". נ מ5 ח> א ר� לול:

ה �את י:נו ו� נ� �ע נו ב� ד� יך� אז אב� ד5 �ס   ו�ח>
יב ט2 ה: חוק ל� �ר ת� מ: ב� ש� �יך� ח מ5 ח> ר�  ב�

נו ית: ר2 ית�, אח> ש2 �ע ה ש5 ית� מ� ש2 �ע , ו�

יך מ5 ח> ר� ת� ב� ל� ע� �פ ה ש5 ת� מ� ל� ע� �יםופ טוב2 � ה�, 
ים א2 �ל פ� ים נ2 יק2 ד2 נו צ� �לח� ל ש� ת� ל2 מ� ד� ק� ה2  ו�

ה ל5 א: �ה, כ �כ �ר ם ב� יה5 ר: ירו אח> א2 ש� ר ה2 ש5  ,א>
ר ש5 ה א> ל5 א: �ים כ ר2 �יק ים ו2 דוש2 ים ק� ר2 �פ  ס�

ם �עול �ו ב �ש כ� בו ע� ר� ת� ה, נ2 �ת י� �ר לא ה ש5  א>

ם �ימות עול זאת מ2 �ם, כ ת� עצ5 ע� י י�ד�  כ2

ה ל5 א: �דורות ה נו ב� ישות: ל2 ת�, ח> נ� כ� ן ה: ל כ: ע�

ל ב� ינו ל� כות: מ� ה ל� �רופ י ות� ר2 dצ �ית ב: ר� ה2   ו�

ה �יל ל2 �נו ח ו�ת: ק� ד ת2 : תאב�



ים' אנ�א ה מ2 ח> א ר� ל: �ן מ �מ ח> ם , ר� ח: ר�

 �ך מ5 ן ש� ע� מ� י ל� ל� �נ:נו, ע ה ו�ע> �יט ב2 תה� ע:   ב�

ך� ה י ל� ה כ2 �ר �ה' צ �שוע י� נו, ה� ת: ל� ך� תוח�  ב�

יחות ל2 לוה� ס� Pי, "א י כ2 נ:נ2 �ח י ו� ל� נ:ה א:  פ�

י י אנ2 נ2 �ע יד ו� ה", י�ח2 �מ ל: מונ�ה ש� Pא י ל5 נ2  ז�כ:

ת מ5 Pא שום, ב5 נס ב� כ� יל ל2 ח2 לא את�  ו�

ל �ל י�א כ� ש� Aק ה ו� �יר ק2 ג�ר:ש, ח> ה ל� כ5 ז� ק א5  ר�
ל �ם כ �עול �ל ה �כ י ומ2 ת2 ע� ד� ל מ2 ט: ב� ק ול� ח: ר�  ול�

יות ש� Aק ירות ו� ק2 ינ:י ח> ל, מ2 כ: ת� ס� ה2 י ל� ל2 ב�  ל2

ל �ל ם כ� יה5 ל: יד, ע> מ2 �ז:ק ת ח� ת� ה2 ק ל�  ר�

ת מ5 Pא ה ב5 �מ ל: מונ�ה ש� Pא ל, ב5 ה ע� כ5 ז� א5 ד ש5  ע�
ל �ל כ בר ע� ע> ה ל� �מ ל: ש� מונ�ה ה� Pא �י ה ד:  י�

ירות ק2 ח> ה� מות ו� כ� �ח , ה�



מות כ� �ן ח �ינ א: מות ש5 כ� �ח ל ה� �ל כ ע�  ,ו�
בוכות מ� ה� ירות ו� ק2 ח> ם ה� ה:  ש5

ין כ2 �ש מ� נ2 ים ה� הור2 ר� ה2 ה� ים ו� בול2 ל� ב2 ה�  ו�

נוי �פ ל ה� �ל �ח ין, מ: מ2 א> ה� ע ול� יד� ה ל: כ5 ז� א5  ו�

י  ה הוא ה"כ2 �ך�' את ד5 ב� ה, ל� � את
ם י2 מ� �ש י ה� מ: ם ש� י2 מ� �ש ת ה� ית� א5 ש2 � ע

אם �ב ל צ� �כ יה�, ו� ל5 �ר ע ש5 ל א> �כ ץ ו� אר5 � ,ה
י5ה ח� ה מ� �את ם ו� ה5 �ר ב ש5 ל א> �כ ים ו� י�מ2  ה�

ם �ת כAל ה", א5 �ל �ש �כל מ ך� ב� כות� ל�  ,ומ�
ל �ב כ סוב: ין ו� מ2 ל� �ל ע �א כ ל: מ� ה מ� �את  ו�

ין מ2 ל� �ל ע �כ א מ2 �ל ע: ין ול� מ2 ל� �חות, ע  ות�

ין מ2 ל� �ל ע �ין, כ מ2 ל� �ל ע �ין כ ל, וב: �תוך� כ  ו�

ין מ2 ל� �ך�, ע �נ נוי מ2 �ר פ ת� ית א> ל: ה, ו� �את  ו�
יד ומ ד י�ח2 �ח יא5 ית� ל2 כ� ת� ד ב� � Aח

דות אח� �א , ה �ן כל א מ2 �ל ע: ל�



ך� �נ א מ2 �ל ע: ית ל� ל: אה, ו� �ל ת� הוא ע2 אנ�

ין א2 �ל ל ע2 �ל כ ל ,  ע� �כ א ד� �ימ ת2 יןס� ימ2 ת2 ,ס�

ך�    �א ב �יס פ2 ה ת� �ב �ש ח> ית מ� ל: לו� �ל :כ�

נו �ח ל ל� ים וש� ב2 ר� �יך� ה מ5 ח> ר� נו ב� ז�כ:  ו�
ה �ל ע> מ� ים ב� ג2 �ל פ� Aמ ים ה� י2 ת2 מ2 ים א> יק2 ד2  צ�

אד אד מ� ה, מ� ינ�ת מש5 ח2 ב� יו ב2 ה� י2  ש5

לום �ש יו ה� �ל �נו ע ב: ם כח�, ר� ה5 �י5ה ל ה� י2 ש5

ין כ2 �ש מ� נ2 ירות ה� ק2 ח> לו ה� א: נ:ס ב� �כ ה2   ל�

נוי �פ ל ה� �ל �ח ם, מ: �ל ט� ב� ם ול� �ר ב� ש�  ול�

י ר: ג�מ� ם ל� �לות כ� ם ול� �ר ק� �ע יא, ול� הוצ2  ול�
ם �ש לו ל� פ� �נ מות ש5 �ש נ� ל ה� �ם כ �ש  מ2

ם יה5 וונות: ע> ר, ב� עור: י5ה לו כח� ל� ה� י2  ו�
יון  ל� ע5 �יר ה ש2 ה� גון ו� נ2 ג�לות ה� ול�



ים גונ2 נ2 ה� ים ו� יר2 ש2 ל ה� �ל כ ר ע� �ח ב� Aמ ה�  ו�

ם �עול �ב ל, ש5 ע� י-ו� ד: יא-י�  ז5ה יוצ2
לו פ� �נ מות ש5 �ש נ� ל ה� �לום כ �ש  ל�

סות יקור� פ2 בוכות ו�א> ים ומ� עות2 �ט  ב�

נוי �פ ל ה� �ל �ח ין מ: כ2 �ש מ� נ2 ה, ה� �י את  כ2

ם יה5 ל: ע> נות ש5 �מ ח> ר� �ל ה ע� גד5 ד יוד: ב� : ל�

ים ב2 ר� �יך� ה מ5 ח> ר� ינו ב� ל: �ם ע ח:  ,ר�
ד ע� ראש ו� מות מ: �עול �ל ה �כ ים ב� א2 ל: מ�  ה�

יך�, סוף מ5 ח> יל ר� ב2 ש� את� ב2 �ר �כל ב י ה� כ2

ם �עול �ך� ב נות� �מ ח> ג�לות ר� י ל� ד: ד כ� ב�  , ל�
ית ל2 כ� הוא ת� נוי ש5 �פ ל ה� �ל �ח לו ב5 פ2  ו�א>

ין ד2 ה� צום ו� מ� צ2 ש, ה� �לAב ם מ� �ג�ם ש

 �ך נות� �מ ח> ר ר� �ת ס� נ2 צום,  ו� מ� צ2 ר ה� �ק י ע2  כ2
יל  ב2 ש� ק ב2 י�ה ר� �נוי ה �פ ל ה� �ל �ח ל ה5 ש5



ם �עול �ך� ב נות� �מ ח> ג�לות ר� ר , ל� ש5 א> כ�

�יך ינות5 נ2 יך� ו�ח> מ5 ח> ל ר� ך� גד5 מ� צ� ע� עת� ב� י�ד�

ים צומ2 ע> �ה ים ו� ב2 ר� �יך� ה ד5 �ס ם,  ו�ח> ה5 �י:ש ל  ש5
נו יא: הוצ2 ינו ול� ל: �ם ג�ם ע ח: ר� ג:ן ול� �ה  כח� ל�

ים פ2 �נ Aט מ� קומות ה� מ� ל ה� �כ ל, מ2 �כ  מ2

ים ע2 �ר �קומות ה ה, מ� �ר ה: ינו מ� לות: ע> ה�  ול�
קומות גות ומ� ר: ד� ל מ� �תוך� כ נו ב� יס: נ2 כ� ה�  ול�

ת מ5 Pא ים ב5 דוש2 ק� ה, ה� �שוב ת� נו ב2 יב: ש2 ה> ל�  ו�

ם ל: �ב ש ל: ת וב� מ5 Pא נ5יך� ב5 �פ ה ל� �מ ל: י. ש� לה: Pא 

ינו ל: �ם ע ח: ים ר� ב2 ר� �יך� ה מ5 ח> ר� ם ב� �דון, עול  א>
ג�ב ש� נו מ2 ע: ש� ג:ן י2 �נו מ ג�ב: ש� ז:נו צור מ2 Aע 

נו ד: ע> בון רוח�, ב� �צ ע2 נ:ה אדון ב� ה, פ� פ:  צ�

ב רון ל: ב� ש2 ים, ב� חוק2 ר� �ה ל �רוב את � ,ק



ה  �ה את יםרוצ5 ע2 �ש ת ר� שוב� ת� י , ב2 ד� ש�

�יך ש5 ק� ב� מ� י ל2 נ2 נ� ר ה2 יך� תאמ� ש5 דור� א ל� צ: �מ ה2

ינ:י   ל מ2 �כ נו ב� יב: ש2 נו ו�ה> מ: י� ק� י:ינו ו� ח>  ה�
ש נ5פ5 ת ה� ין א5 יב2 ש2 מ� רות ה� dה �ט דAשות ו�  ק�

ה �דAש ק� ג:ן, ד2 נ� נ:ן ול� ר� יר ול� ש2 �נו ל  ז�כ:

ים דוש2 ים ק� גונ2 נ2 ים ו� יר2 נ5יך� ש2 �פ ח, ל� נ�צ:  ל�
 �ך מונ�ת� Pא ין מ: כ2 �ש מ� נ2 ים ה� גונ2 נ2 ים ו� יר2 ש2 ב�

ה �דוש ק� יך�,  ה� ש2 מ� ה� ם כח� ל� ה5 �ר י:ש ל ש5 א>

ה �דוש ק� מונ�ה ה� Pינו א ל: �ב,  ע ל: ן ה� ל מ2 ט: ב�  ול�
בוכות ירות ומ� פ2 יות וכ� ימ2 מ2 ק� ינ:י ע� ל מ2 � כ

ב ל: ב� ת, ש5 ע� ד� בול ה� ל� ינ:י ב2 ל מ2 �כ ר, ו� עור:  ול�
 �ך ת� �תור יך� ול� ל5 ת א: מ5 Pא ב ב5 ל: יך� ה� ש2 מ� ה� ול�

ית י2 ת2 מ2 א> �ך� ה ת� �בוד ע> ל� ,  ו�



נור" כ2 ל ו� נ:ב5 ה ה� �י עור בוד2 ה כ� � עור

ר ח� �ה ש �יר יך�". אע2 ש2 מ� ת� יע� ו� פ2 ש� ת� ו�

ים גונ2 נ2 ירות ו� מ2 ים וז� יר2 נו ש2 �ה ל ג�ל5   ות�

נ�ה �מ ראש א> ין מ: כ2 �ש מ� נ2 ים ה� דוש2  ,ק�
ה ל מש5 יון ש5 ל� ע5 �יר ה ש2 ה� גון ו� נ2 ה�  מ:

לום �ש יו ה� �ל �נו ע ב: ל, ר� �ר כ ש5  א>
ין כ2 �ש מ� ם נ2 �עול �ב ים ש5 גונ2 נ2 ה� ירות ו� ש2  ה�

נו מ5 ל, מ2 ע� י-ו� ד: מונ�ה-י� Pא ה ל5 כ5 ז�  ז5ה נ2

ת מ5 Pא ה ב5 �מ ל: א, ש� �ר ק� נו מ2 �י�ם ב Aיק  ו2

תוב �כ י: "ש5 בוא2 �ראש, ת י מ: שור2 � ת

נ�ה �מ ": א>

�יך מ5 ח> ר� ה ל� פ5 צ� ל ונ� י�ח: ב ונ� נ:ש: ר, ו� ש5  א>

 �יך יות5 ר2 ב� מון ל2 �תוב, ט �כ מו ש5 : כ�



ת ה" שוע� ת� ם ל2 �דומ יל ו� י�ח2  ',טוב ו�
י ש2 י�ה נ�פ� ים דומ2 לה2 Pל א נו, אך� א5 מ5  מ2

י ת2 �שוע י, י� י כ2 ש2 י נ�פ� ים דומ2 אלה2  אך� ל:

י ו�ת2 ק� נו ת2 מ5 י, מ2 שונ2 ל� ה ב2 �ל ין מ2 י א:  כ2

ן ה ה' ה: �ת� כAל ע� ת, י�ד� י א5 את2 �יך� נ�ש ל5  א:

י ינ� י2ם, ע: מ� �ש י ב� ב2 יוש� יך� ה, ה� ל5  'א:
יום ל ה� �י כ י י�ד� ת2 ש� ר� א פ: �ש י א5 ש2  נ�פ�

ה �ל ך� ס5 ה ל� �י:פ ץ ע> ר5 א5 י כ� ש2 ך�, נ�פ� י ל� כ2

י'  ה ת2 ל� �נ5ה ה, הוח ע> ה ת� �י' את �לה Pא, 
ים ר2 �ה ל ה5 י א5 ינ� א ע: �ש ן י�בא, א5 אי2  מ:

י ר2 ז� ם ה, ע5 ע2 י מ: ר2 ז� י2ם', ע5 מ� �ה ש  עוש:

ץ תוב" ו�אר5 �כ א ש5 �ר ק� נו מ2 �י�ם ב Aיק  :ו2
או" �יר ם אל ת2 �ע �ל ה ה א5 ר מש5  ,ו�יאמ5

ת ה שוע� ת י� או א5 בו ור� י�צ� ת� ', ה2



יום ם ה� כ5 �ה ל ש5 ר י�ע> ש5 ר, א> ש5 י א>  כ2

יום ם ה� י2 ר� צ� ת מ2 ם א5 ית5 א2  לא, ר�

ם �ד עול ם עוד ע� �אות ר� יפו ל2 , תוס2

כ5ם' ה �ם ל ח: �ל ישון, י2 ר2 ח> ם ת� את5  .ו�
י ה נ2 ב: ז� ע� ק', אל ת� ח� ר� י אל ת2 לה� Pא 

י נ2 מ5 י ה, מ2 ת2 �ר ז� ע5 ה ל� �י' חוש ת2 �שוע  .ת�
י י פ2 ר: מ� צון א2 �ר יו ל� ה� י, י2 ב2 יון ל2 ג� ה5  ו�

נ5יך �פ י' ה, ל� ל2 גוא> י ו� ", צור2

ן אמ: ן ו� : אמ:
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 תיקון
הכללי
'תיקון הכללי', 

משיח. זה אור של 

)סבא ישראל(



הריני מקשר עצמי 
באמירת 'תיקון הכללי' 

לרבי נC נCחB נCחBמA נCחBמAן מאומן. 

טז.
י ל כ� י א	 נ� ר	 מ ד, ש� ו� ד� ם ל ת� כ  מ�
ה�ו�ה, י ת ל� ר ך : אמ� י ב� ית� ס� ח�
: יך� ל" ל ע� י ב� ת� ה, טוב� א&ד�נ�י את�

ץ אר" ר ב� ים א&ש" דוש� ק  ל�
ם: י ב� צ� פ ל ח" י, כ� יר	 אד� ה,ו מ�  ה	
רו, ה� ר מ� ם, אח	 בות� צ בו ע� ר  י�
ל ם, וב� ד� ם מ� יה" כ	 ס יך נ� ל אס� ב�
י: ת� פ� ל ש ם ע� מות� ת ש א א" ש�  א"



  
י, כוס� י ו ק� ל נ�ת ח" ה�ו�ה מ  י

ים ל� י: ח&ב� ל� יך גור� ה תומ�  את�
ת ים, אף נ�ח&ל� מ� ע� נ י ב� לו ל�  נ�פ

ת ך א" ר	 י: א&ב� ל� ה ע� ר� פ  ש�
י, אף נ� צ� ע� ר י ה�ו�ה, א&ש"  י
י: יות� ל י כ� רונ� ס ילות י� ל	

יד,  מ� י ת� ד� נ"ג ה�ו�ה ל י י ית� ו� ש�
מוט:  ל א" י ב� ינ� ימ� י מ� כ�

י, בוד� י, ו�י�ג"ל כ ב� ח ל� מ� ן ש� כ	  ל�
ח:  ט� ב" כ�ן ל� ש י י� ר� ש� אף ב

אול, ש י ל� ש� ע&ז�ב נ�פ י ל�א ת� כ�
ך�  יד ן ח&ס� ת	 ת: ל�א ת� ח� אות ש� ר ל�



ע ים, שב� י� ח ח� י א�ר� נ� יע	   תוד�
נ"יך� , ת פ� חות א" מ� ש

ח: ך� נ"צ� ינ ימ� מות ב� ע� נ

לב.
שוי י נ ר	 יל, אש כ� ש ד מ� ו� ד�  ל
י ר	 אה: אש סוי ח&ט� ע, כ ש�  פ"
ה�ו�ה לו ש�ב י ם ל�א י�ח  אד�

י י�ה: כ� מ� רוחו ר ין ב א	 ון, ו  ע�
י,  ת� ש ח:ר� י,ה" מ� לו ע&צ�  ב�

יום: ל ה� י כ� א&ג�ת� ש� ב
, ך� י י�ד" ל� ד ע� ב� כ ה ת� ל� י ם ו�ל� י יומ� כ�



ץ י� ב�נ	י ק� ר ח� י, ב ד� ש� ך ל פ�  נ"ה
ה: ל� יס" , ו�ע&ונ� יע&ך� י אוד� את� ט�  ח�

ה י, אוד" ת� ר י, אמ� ית� ס�  ל�א כ�
ה את� ה�ו�ה, ו י י ל� ע� ש� י פ  ע&ל	
ה:  ל� י ס" את� ט� את� ע&ון ח� נ�ש�
יד ס� ל ח� ל כ� ל	 פ� ת ל ז�את י�  ע�

ק צ�א, ר� ת מ ע	 יך� , ל ל"  א	
יו ל�א ל� ים א	 ב� ם ר� י� ף מ� ט" ש	  ל

י, * ר ל� ת" ה ס	 יעו: את� י�ג�
ט ל	 נ	י פ� י, ר� נ� ר	 צ ר ת� צ�   מ�

ה:  ל� י ס" נ� ב	 סוב ת

 (כאן יש להפסיק  מעט)* 



ך זו ר" ד" ך� ב אור , ו ך� יל כ�  אש
י: ינ� יך� ע	 ל" ה ע� יע&צ� ך, א� ל	 ת	

ין ד, א	 ר" פ" סוס, כ יו כ ה  אל ת�
ין,  ב� יוה� ד ן ע" ס" ג ו�ר" ת" מ"  ב

יך� : ל" ר�ב א	 ל ק לום, ב� ב  ל�
ע, ש� ר� ים ל� אוב� כ ים מ� ב�  ר�
ד ס" ה�ו�ה ח" י ח� ב� בוט	 ה�  ו

ה�ו�ה, י חו ב� מ נו: ש� ב" סוב  י
ל ינו כ� נ� ר ה� ים, ו יק� ד� ילו צ� ג�  ו

ב: י ל	 ר	 ש י�



מא.
י ר	 ד: אש ו� ד� מור ל ז ח� מ� נ�צ	 מ  ל�
ה, ע� יום ר� ל, ב ל ד� יל א" כ� ש מ�

ה�ו�ה ה�ו�ה: י הו י ט	 ל מ�  י
ר ש� Cא י	הו, ו יח� הו ו� ר	 מ ש  י�

ש נ"פ" נ	הו ב ת אל ת� ץ, ו אר"  ב�
ל נו ע� ד" ע� ס ה�ו�ה י� יו: י ב�  א�י

ת� כ פ� בו ה� כ� ש ל מ� ו�י, כ� ש ד ר" ע"
ה�ו�ה י, י ת� ר י אמ� יו: א&נ� ל ח�   ב

י י כ� ש� אה נ�פ פ� י, ר נ	נ�  ח�
רו י י�אמ ב� ך : אוי י ל� את� ט� ח�

ד  אב� י י�מות ו ת� י, מ� ע ל� מו: ר� ש



 
א ו אות, ש� ר א ל� ם ב� א�   ו

ץ או"ן לו, ב� ק בו י� ר, ל� ב	 ד�  י
י ל� ד ע� ר: י�ח� ב	 ד� חוץ י א ל�  י	צ	
י ל� אי, ע� ל ש�נ ח&שו כ� ל� ת  י�

י: ה ל� ע� בו ר� ש י�ח
ר ל י�צוק בו, ו�א&ש" י�ע� ל� ר ב ב�  ד
קום: ג�ם יף ל� ב ל�א יוס� כ�  ש�
י ת� ח ט� ר ב� י, א&ש" לומ� יש ש  א�
י ל� יל ע� ד� ג י, ה� מ� ח ל ל�  בו אוכ	

י נ	נ� ה�ו�ה, ח� ה י את� ב: ו ק	  ע�
ם: ה" ה ל� מ� ל י, ו�א&ש� נ� ימ	  ו�ה&ק�

י,  ת� ב� צ פ� י ח� י כ� ת� ע ז�את י�ד� ב



י: ל� י ע� ב� יע� א�י י ל�א י�ר� כ�
י, ת� ב� כ מ� י ת� מ� Cת י ב  ו�א&נ�

ם: עול� נ"יך� ל פ� י ל נ� יב	 צ�  ו�ת�
ה�ו�ה,  רוך י ל,ב� א	 ר� ש י י�  א:ל�ה	

ם,  עול� ד ה� ע� ם ו עול� ה� מ	
ן: אמ	 ן ו אמ	

מב.
נ	י ק�ר�ח: ב יל, ל� כ� ש ח� מ� נ�צ	 מ ל�
ם, י� י מ� יק	 ל א&פ� ע&ר�ג ע� אי�ל ת� כ

ים: יך� א:ל�ה� ל" ע&ר�ג א	 י ת� ש� ן נ�פ  כ	



ל א	 ים, ל אל�ה� י ל	 ש� אה נ�פ מ  צ�
נ	י ה פ א" ר� א	 י אבוא ו ת� י, מ�  ח�
י ת� ע� מ י ד� ה ל� ת� י ים: ה�  א:ל�ה�
א:מ�ר ה, ב" ל� י ם ו�ל� ם יומ� ח"  ל"

: יך� יום, אי	ה א:ל�ה" ל ה� י כ� ל�  א	
י ל� ה ע� כ� פ ש א" ה, ו ר� כ ז ה א" ל"  א	
ם ד	 ד� , א" ך ס� ע:ב�ר ב� י א" י, כ� ש�  נ�פ
נ�ה קול ר� ים ב ית א:ל�ה� ד ב	  ע�
ה מון חוג	ג: מ� ה, ה� תוד�  ו
י ה:מ� י ו�ת" ש� י נ�פ תוח&ח� ש  ת�
ים, אל�ה� י ל	 יל� י, הוח� ל� ע�



נ�יו: שועות פ� נו י י עוד אוד" כ�
ח, תוח� ש י ת� ש� י נ�פ ל� י, ע�  א:ל�ה�
ן ד	 ץ י�ר ר" א" ך� מ	 ר כ� ז ן א" ל כ	  ע�

ים,  מונ� ר ח" ר:ו ע� צ ר מ� ה�  מ	
א, הום קור	 ל ת הום א"  ת

יך� ר" ב� ש ל מ� יך� , כ� נור" קול צ� ל
רו: ב� י ע� ל� יך� ע� ג�ל"  ו

דו, ס ה�ו�ה ח� ו"ה י צ� ם י  יומ�
ה  ל� י ל� הוב� ל� פ� י, ת מ� יר�ה ע�  ש�

ל א	 ה ל ר� י�י: אומ ל ח� א	  ל
ה מ� י, ל� נ� ת� ח כ� ה ש מ� י, ל� ע� ל  ס�

ץ אוי	ב:  ח� ל� ך ב ל	 ר א	 ק�ד	



י פונ� ר י, ח	 מות� צ ע� ח ב צ� ר"  ב
ל י כ� ל� ם א	 ר� אמ י, ב ר�  צור
ה יך� : מ� יום אי	ה א:ל�ה"  ה�

י ה:מ� ה ת" י, ומ� ש� י נ�פ תוח&ח� ש  ת�
י ים כ� אל�ה� י ל	 יל� י, הוח� ל�  ע�

שוע�ת,  נו י עוד אוד"
י: אל�ה� נ�י ו פ�

 
נט.

ד ו� ד� ת, ל ח	 ש , אל ת� ח� נ�צ	 מ  ל�
אול, ל�ח� ש� ש ם, ב� ת� כ  מ�

ית�ו: ה&מ� ת ל� י� ב� ת ה� רו א" מ ש  ו�י�



י, י, א:ל�ה� ב� א�י י מ	 נ� יל	 צ� ה�
י: נ� ב	 ג ש� י ת מ� קומ ת מ� מ�
י או"ן, פ�ע&ל	 י מ� נ� יל	 צ�  ה�

י י: כ� נ� יע	 ים הוש� מ� י ד� ש	 אנ  ומ	
י, י�גורו ש� נ�פ בו ל נ	ה אר  ה�
ל�א י ו ע� ש ים, ל�א פ� ז� י ע� ל�  ע�
ון, י ע� ל� ה�ו�ה: ב י י את� ט�  ח�

ה כונ�נו, עור� י� רוצון ו  י
ה:  א	 י, ור את� ר� ק ל�

אות, ב� ים צ ה�ו�ה א:ל�ה� ה י את�  ו
ל,  א	 ר� ש י י� הא:ל�ה	 יצ� ק�  ה�

ם,  גוי� ל ה� ק�ד כ� פ ל�



ה: ל� י או	ן ס" ד	 ל ב�ג ח�ן כ�  אל ת�
ב, ל" כ� ב, י"ה:מו כ� ר" ע"  י�שובו ל�
יעון נ	ה י�ב� יר: ה� בו ע� יסוב ו�

ם, יה" תות	 פ ש� בות ב ם, ח&ר� יה" פ�  ב
ה�ו�ה ה י את� : ו ע� י ש�מ	 י מ�    כ�

ל כ� ג ל ע� ל מו,ת� ק ל� ח� ש  ת�
י ה, כ� מ�ר� ש יך� א" ל" זו א	 Cם: ע  גוי�

י י: א:ל�ה	 ג�ב� ש ים מ�  א:ל�ה�
ים י, א:ל�ה� נ� מ	 ד ק� י, י ד� ס  ח�

ג	ם ר ה� י: אל ת� ר� שר י ב נ� א	  י�ר
מו יע	 י, ה&נ� מ� חו ע� כ ש ן י�  פ"

מו, יד	 הור� ך� , ו יל ח	 ב



ימו, את פ� ט� נ	נו א&ד�נ�י: ח� ג�  מ�
דו כ ל� י� ימו, ו ת	 פ� ר ש ב�  ד

אונ�ם,  ג שב� ח� כ� ה ומ� אל�  ומ	
ה, ל	 ה, כ� מ� ח	 ה ב ל	 רו: כ� פ	 ס�  י
ים י א:ל�ה� עו כ� י	ד ינ	מו, ו א	  ו

ץ אר" י ה� ס	 אפ י�ע&ק�ב ל ל ב  מ�ש	
ב, י"ה:מו ר" ע" בו ל� Cי�ש ה: ו ל� ס"
ה מ� יר: ה	 בו ע� יסוב ב, ו� ל" כ�  כ�

ם ל�א א:כ�ל, א� יעון ל" נ�  י
עו,  ב ש ירי� י אש� ינו: ו�א&נ�  ו�י�ל�

ך� , ד" ס ר ח� ב�ק" נ	ן ל� ז"ך� , ו�א&ר� Cע 
נוס,  י ומ� ג�ב ל� ש ית� מ� י� י ה� כ�



יך� ל" י, א	 ז� Cי: ע ר ל� יום צ� ב
י ג�ב� ש ים מ� י א:ל�ה� ה, כ� ר�   א&ז�מ	

י: ד� ס י ח� א:ל�ה	
 

עז.
ף אס� דותון ל ל י ח� ע� נ�צ	 מ  ל�
ים, ל א:ל�ה� י א" מור: קול� ז  מ�
ים, ל א:ל�ה� י א" ה קול� ק� ע� צ א"  ו
י ת� ר� יום צ� י: ב ל� ין א	 א&ז� ה�  ו
ה ל� י י ל� י, י�ד� ת� ש ר�  א&ד�נ�י ד�
א&נ�ה פוג, מ	 ל�א ת� ה,ו ר� ג  נ�

י: ש� ם נ�פ נ�ח	 ה�



י�ה, מ� ה א" ים, ו ה א:ל�ה� ר� כ ז  א"
י  ף רוח� ט	 ע� ת ת� ה ו יח� ה:אש� ל� ס"

י ת� מ ע� פ ינ�י, נ� רות ע	 Cמ ת� ש ז  אח�
ים י י�מ� ת� ב ש� ר: ח� ב	 ל�א א&ד�  ו

ים: מ� נות עול� ם, ש ד" ק"  מ�
ם ה, ע� ל� י ל� י ב� ינ�ת� ג� ה נ ר� כ ז  א"

ש פ	 ח� ה, ו�י יח� י אש� ב� ב�  ל
י:  נ�חרוח� ז ים י� מ� עול� ל  ה�

צות ר יף ל� ל�א י�ס�  א&ד�נ�י, ו
דו, ס ח ח� נ"צ� ס ל� אפ	  עוד: ה"

ד�ר ו�ד�ר:  ר ל ר א�מ" ג�מ�
ל,  נות א	 ח ח� כ� ה&ש�



ה: ל� יו ס" ח&מ� אף ר� ץ ב פ� ם ק�  א�
נות יא, ש י ה� לות� ר ח�  ו�א�מ�

י ל	 ל ע� כור מ� ז יון: א" ל ין ע" מ�  י
: ך� א" ל ם פ� ד" ק" ה מ� ר� כ ז י א"  י�ה, כ�

ך� , עGל" ל פ� כ� י ב ית� ג� ה�  ו
ה: יח� יך� אש� ילות" ע&ל� וב�

י , מ� ך� כ" ר ש ד� ק�ד" ים, ב�  א:ל�ה�
ה ים: את� אל�ה� ל ג�דול כ	  א	
ת ע א,הוד� ל" ה פ" ל ע�ש	 א	  ה�

ז"ך� : Cים ע מ� ע� ב�
נ	י , ב ך� מ" רוע� ע� ז ת� ב�  ג�אל

ה:  ל� ף ס" יוס	 י�ע&ק�ב ו



ים, ם א:ל�ה� י� אוך� מ� ר�
זו ג ר ילו, אף י� ם י�ח� י� אוך� מ�  ר�
בות, ם ע� י� מו מ� ה�מות: ז�ר  ת

ים, אף ק� ח� נו ש  קול נ�ת
כו:  ל� ה� ת יך� י� צ" ח&צ�

ירו א� ג�ל, ה	 ג�ל ך� ב� מ ע�  קול ר�
ש ע� ר ז�ה ו�ת� ג ל, ר� ב	 ים ת	 ק� ר�  ב
ך� יל ב� , וש ך� כ" ר י�ם ד� ץ: ב� אר" ה�

ים,  ב� ם ר� י� מ� יך� ל�א ב בות" ק ע�  ו
ך� , מ" צ�אן ע� ית� כ� עו: נ�ח�  נ�ד�

אה&ר�ן: ה ו י�ד מ�ש" ב
 



צ.
יש ה, א� מ�ש" ה ל ל� פ�  ת

ים,  א:ל�ה� הה� עון את�  א&ד�נ�י מ�
ם ר" ט" ד�ר ו�ד�ר: ב נו ב ית� ל� י�  ה�

ים  ר� ליה� חול" דו, ו�ת Cל�
ד ם ע� עול� ל, ומ	 ב	 ת	 ץ ו ר"  א"

ב א:נוש ש	 ל: ת� ה א	 ם את�  עול�
א,  כ� ד ד� נ	יע� ר שובו ב  ו�ת�אמ"

ינ"יך� ע	 ים ב נ� ף ש� ל" י א" ם: כ� אד�
י י�ע&ב�ר, מול כ� ת יום א"   כ

ה: ל� י ל� ה ב� מור� אש ו



ר ב�ק" יו, ב� ה נ�ה י� ם ש	 ת� מ ר�  ז
יץ, ר י�צ� ב�ק" יר י�ח&ל�ף: ב� צ� ח�  כ"

ף,  ל� ח� ש:ו י�ב	 ל ו מול	 ב י ר" ע"  ל�
ך� ת ח&מ� ך� ,וב� אפ" ינו ב ל� י כ� כ�
ינו ה ע&ונ�ת	 ת� נו: ש� ל ה� ב   נ�
אור  מ נו ל� ך� , ע&לCמ	 ד" נ"ג ל
נו ינו פ� ל י�מ	 י כ� :  כ� נ"יך�  פ�

מו נ	ינו כ ינו ש� ל� ך� , כ� ת" ר� ב ע"  ב
ם ה" ינו, ב� נות	 י ש מ	 ג"ה: י  ה"

בור�ת ג ם ב� א� נ�ה, ו ים ש� ע� ב  ש�
ל מ� ם, ע� ב� ה ר� נ�ה, ו ים ש� מונ� ש
ה: פ� Cיש, ו�נ�ע ז ח� י ג�  ו�או"ן, כ�



 
, ך� , ע�ז אפ" ע� י יוד	 מ�

נות מ : ל� ך� ת" ר� ב , ע" ך� את ר י�  וכ
ב ב� א, ל נ�ב� ע, ו ן הוד� ינו כ	  י�מ	
ד ה�ו�ה, ע� ה י ה: שוב� מ� כ  ח�
: יך� ד" ל ע&ב� ם ע� נ�ח	 ה� י, ו ת� מ�
, ך� ד" ס ר, ח� ב�ק" נו ב� ע	 ב  ש�

נ�ה,  נ ר� לונ כ� ה, ב ח� מ ש נ�  ו
ימות נו, כ� ח	 מ ינו: ש�  י�מ	

ה: ע� ינו ר� א� נות ר� נו, ש ית� נ�  ע�
, ך� עGל" יך� פ� ד" ל ע&ב� ה א" א" י	ר�

ם י נ�ע� יה� ם: ו� נ	יה" ל ב ך� ע� ר  ו�ה&ד�
ינו,  ל	 ינו ע� א&ד�נ�י א:ל�ה	



ינו, ל	 נ�ה ע� ינו, כונ ה י�ד	 ע&ש	  ומ�
נ	הו: ינו כונ ה י�ד	 ע&ש	 ומ�

 
קה.

מו, ש או ב� ר ה�ו�ה ק� י הודו ל�
יו: ילות� ים ע&ל� מ� ע� יעו ב� הוד�
יחו רו לו, ש� ירו לו, ז�מ  ש�
לו ל ה� ת יו: ה� אות� ל פ ל נ� כ�  ב
ב ח ל	 מ� ש שו, י� ד ם ק� ש	  ב

ה�ו�ה:  י י ש	 ק ב� ה�ו�ה,מ שו י ר  ד�
יד: מ� נ�יו ת� שו פ� ק זו, ב� Cע  ו

ה,  ש� ר ע� יו א&ש" אות� ל פ רו נ� כ ז�



יו: י פ� ט	 פ ש יו ומ� ת� מ�פ
נ	י דו, ב ב ם, ע� ה� ר� ע אב  ז"ר�

ה�ו�הי�ע&ק�ב,  יו: הוא י יר� ח�  ב
ץ אר" ל ה� כ� ינו, ב  א:ל�ה	

ם עול� ר ל יו: ז�כ� ט� פ� ש  מ�
ף ל" א" ו�ה, ל ר צ� ב� יתו, ד� ר�  ב

ם, ה� ר� ת אב ת א" ר� ר כ� דור: א&ש"
ה� יד" ק: ו�י�ע&מ� ח� ש י� תו ל בוע� וש

ל א	 ר� ש י� ח�ק, ל י�ע&ק�ב, ל   ל
, ך� אמ�ר, ל ם: ל	 ית עול� ר�  ב
ל ב" ן, ח" נ�ע� ץ כ ר" ת א" ן א" ת	  א"

ם: כ" ת נ�ח&ל�



ט, ע� מ ר, כ� פ� ס י מ� ת	 ם מ יות� ה ב�
גוי כו מ� ל ה� ת ה: ו�י� ים ב� ג�ר�  ו
ם ל ע� ה א" כ� ל� מ מ� ל גוי, מ�  א"

ר:  םאח	 יח� אד� נ�  ל�א ה�
ם יה" ח ע&ל	 ם, ו�יוכ� ק� ש ע�  ל

עו  ג ים: אל ת� כ� ל� י,במ יח� ש� מ � 
עו: ר	 יאי אל ת� ב� נ ל� ו

ל ץ, כ� אר" ל ה� ב ע� ע� א ר� ר� ק  ו�י�
ח ל� ר: ש� ב� ם ש� ח" ה ל" ט	  מ�

יש,  ם א� נ	יה" פ רל� כ� מ ד נ� ב" ע"  ל
לו,  ג ל ר� ב" כ" נו ב� ף:ע� יוס	

שו:  אה נ�פ ז"ל ב� ר ב�



ר�ת מ רו, א� ב� ת, ב�א ד ד ע	  ע�
, ך ל" ח מ" ל� הו: ש� ת פ� ר� ה�ו�ה, צ  י

ים, מ� ל ע� הו, מ�ש	 יר	  ו�י�ת�
מו אדון הו: ש� ח	 ת פ�  ו�י

י�נו: נ ל ק� כ� ל ב ית�ו, ומ�ש	 ב	 ל
נ�יו, ק	 שו, וז נ�פ יו, ב ר� ס�ר ש� א ל"

ל א	 ר� ש ם: ו�י�ב�א י� כ	 ח�  י
ם,  י� ר� צ ץמ� ר" א" ר ב י�ע&ק�ב ג�  ו

א�ד, מו מ ת ע� ר א" ם: ו�י"פ"  ח�
ם ב� ך ל� פ� יו: ה� ר� צ� הו מ� מ	  ו�י�ע&צ�

ל נ�כ	 ת ה� מו, ל נ�א ע� ש  ל�
דו, ב ה ע� ח מ�ש" ל� יו: ש� ד� ע&ב� ב�



מו ר בו: ש� ח� ר ב�  אה&ר�ן א&ש"
ם,  יםב� ת� יו, ומ�פ י א�תות� ר	 ב  ד�

, ך ח ח�ש" ל� ם: ש� ץ ח� ר" א"  ב
רו: ב� ת ד רו א" ל�א מ� , ו ך ש�  ו�י�ח

ם, ד� ם ל יה" ימ	 ת מ	 ך א" פ�  ה�
ץ ר� ם: ש� ג�ת� ת ד ת א"  ו�י�מ"

י ר	 ד ח� ים, ב ע� ד ר פ� ם צ צ�  אר
ר�ב, ר, ו�י�ב�א ע� ם: אמ� יה" כ	 ל מ�

ן ם: נ�ת� בול� ל ג כ� ים, ב נ�  כ�
בות ה� ש ל" ד, א	 ר� ם ב� יה" מ	 ש  ג�

ם, נ�ת� א	 נ�ם ות ם: ו�י�ך ג�פ צ� אר ב
ם:  בול� ץ ג ר ע	 ב	 ש� ו�י



ק, י"ל" ה, ו ב" ר, ו�י�ב�א אר  אמ�
ר:  פ� ס ין מ� א	 בו ש" ל ע	 ל כ�  ו�י�אכ�

י ר� ל פ ם, ו�י�אכ� צ� אר  ב
כור ל ב ם: ו�י�ך כ� ת� מ�  אד

ל אונ�ם: כ� ית ל ם, ר	אש� צ� אר ב
ין א	 ב, ו ז�ה� ף ו ס" כ" ם ב יא	  ו�יוצ�

ח מ� ל: ש� יו כוש	 ט� ב� ש  ב�
ל י נ�פ� ם, כ� את� צ	 ם ב י� ר� צ  מ�

ם:  יה" ם ע&ל	 ד� ח נ�ן,פ� ש ע� ר�  פ�
ה: ל� י יר ל� א� ה� ש, ל א	 , ו ך ס� מ�  ל

יו,  ל� א ש אל, ו�י�ב	 ש�
ם:  יע	 ב� ם, י�ש י� מ� ם ש� ח" ל" ו



כו ל ם, ה� י� ח צור, ו�י�זובו מ� ת�  פ�
ר ב� ת ד ר א" י ז�כ� ר: כ� יות נ�ה� צ�  ב�
דו: ב ם ע� ה� ר� ת אב שו, א" ד  ק�
נ�ה ר� שון, ב ש� מו ב א ע�  ו�יוצ�

ם ה" ן ל� ת	 יו: ו�י� יר� ח� ת ב  א"
ים מ� Cא ל ל ם, ו�ע&מ� צות גוי�  אר
יו, ק� Cרו ח מ ש ע&בור י� יר�שו: ב�  י�

לוי�ה: ל צ�רו, ה� נ יו י� תור�ת� ו
 



קלז.
ל  נו,נע� ב ם י�ש� ל ש� ב"  �ה&רות ב�

יון: ת צ� נו א" ר	 ז�כ ינו ב כ�  ג�ם ב�
ינו ל� ה, ת� תוכ� ים ב ב� ל ע&ר�  ע�
לונו א	 ם ש י ש� ינו: כ� נ�רות	  כ�

ינו ל	 תול� יר, ו י ש� ר	 ב ינו ד�  שוב	
יר ש� נו, מ� ירו ל� ה, ש� ח� מ  ש�
יר ת ש� יר א" יך נ�ש� יון: א	  צ�

ם ר: א� ת נ	כ� מ� ל אד ה�ו�ה, ע�  י
ח כ� ש ם, ת� י� ל� רוש� ך י ח	 כ� ש  א"

י:  ינ� מ� י,י כ� ח� י ל שונ� ק ל ב� ד  ת�
י,  כ� ר	 כ ז ם ל�א א" א�



ם, י� ל� רוש� ת י ה א" ם ל�א אע&ל"  א�
י: ת� ח� מ ל ר�אש ש� ע�

ת נ	י א:דום, א	 ב ה�ו�ה ל� כ�ר י  ז
רו ים, ע� ר� א�מ ם, ה� י� ל� רוש�  יום י

רו,  תע� ה: ב� סוד ב� י ד ה�  ע�
י ר	 ה, אש דוד� ש ל ה� ב"  ב�

ך מול	 ת ג ך , א" ם ל� ל" ש� י ש"
ז י�אח	 י ש" ר	 נו: אש ת ל� ל ג�מ�  ש"
ע: ל� ס� ל ה� ך א" י� ל� ת ע�ל� ץ א" פ	 נ�  ו



קנ.
שו, ד ק� ל ב לו א	 ל לוי�ה ה� ל ה�

זו:  Cיע� ע ק� ר לוהו ב� ל ה�
לוהו ל יו, ה� בור�ת� ג לוהו ב� ל  ה�

לו:  ר�ב גCד עכ ק� ת	 לוהו ב ל  ה�
נור: כ� ל ו נ	ב" לוהו ב ל ר, ה�  שופ�

חול, ת�ף ומ� לוהו ב ל  ה�
ג�ב: Cע ים ו נ� מ� לוהו ב ל ה�
ע, מ� י ש� ל	 צ ל צ� לוהו ב ל  ה�

ה: רוע� י ת ל	 צ ל צ� לוהו ב ל  ה�
ל י�ה, ל	 ה� ה ת מ� ש� נ  כ�ל ה�

לוי�ה: ל ה�


















