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וצבתה בטנה
ונפלה ירכה  ..ונקתה
ונזרעה זרע ) ..במדבר ה ,כז-כח(
הסוטה צריכה לסבול בושה גדולה על
חטא ההסתרה ,ובזה היא נבדקת .ועיקר תקונה
הוא שבאם באמת נטמאה תאמר האמת לפני הכהן ואז
יכֻפר עוונה על ידי הודוי והבושה ,כמו שאמרו רבותינו ז"ל
)סוטה ,דף ז( שאומרים לה תוכחה הרבה שתתודה ולֹא ימחה שם שמים
על המים .ואם לֹא נטמאה וטהורה היא ,אזי הוא לה לטובה ,כמו שכתוב
)במדבר ה ,כח( :ונקתה ונזרעה זרע כמו שאמרו רבותינו ז"ל )סוטה ,דף כו .(.כי
אפילו אם לֹא נטמאה צריכה כפרה על ההסתרה ,אבל זֹאת הבושה בעצמה
מכפרת עליה ונתהפך לה לטובה שאם היתה יולדת בצער יולדת ברווח וכו' ,כמו
שאמרו רבותינו ז"ל )שם( .אבל אם נטמאה ולֹא רצתה להתוודות ולהודות על
האמת ,אזי :וצבתה בטנה ונפלה ירכה וכו' )במדבר שם ,כז(.
ובזה נבדקין ישראל ,שמי שאינו נקי באמת וקילקל מעשיו ,אבל על כל פנים
הוא מודה על האמת ומתבייש בעצמו על מעשיו ומשתדל להתקרב לאנשי אמת,
נתתקן על ידי זה .מכל שכן מי שהוא טהור ואף על פי כן הוא מתבייש בעצמו על
שאין טהרתו בתכלית השלמות או על קֹצר השגתו וכו' ,הוא זוכה על ידי הבושה
לבחינת תשובה על תשובה כל אחד לפי בחינתו .אבל מי שהוא טמא באמת ולֹא
די שאינו מתבייש בעצמו על מעשיו הרעים והמגֻנים מאֹד אף גם הוא רודף
ומבייש אנשי אמת ושופך דמם כמים בחינם ,הוא נבדק על ידי מצוות עֹמר
ויקים בו )במדבר שם(:
שעורים ויפל באין סומך ,כמו הסוטה הטמאה ממשֻ .
וצבתה בטנה ונפלה ירכה והיתה לאלה בקרב עמה) .לקוטי הלכות – הלכות
ברכת הפירות  -הלכה ה ,אות טו(

כי יפליא לנדֹר נדר ...

)במדבר ו ,ב(

נדרים הם בחינת מקנא קנאת ה' צבאות ,שמחמת
שרואה התגברות היצר הרע וכו' הוא לובש קנאה ואוסר
עליו גם את המותר לו .וקנאת ה' צבאות נחשב
לצדקה ,שעל ידי זה מכניעין מצח הנחש ,שורש
חכמת הטבע ,וממשיכין ומאירין ומחזקין אמונת
הרצון בעולם ,להאמין שהכל מתנהג רק ברצונו
יתברך ,ועל ידי זה זוכין להארת הרצון ,היינו
לכסֹף בתֹקף הרצון רק לעשות רצונו יתברך,
שזהו עיקר העבודה )לקוטי הלכות – הלכות ברכת
השחר – הלכה ה ,אותיות צא צד לפי אוצר
היראה  -נדרים ושבועות ,אות ג(.

כי יפליא לנדֹר נדר ...

)במדבר ו ,ב(

לבוא לאמונת חכמים הוא על ידי נדר .כי מה שהרבה
רחוקים מאמונת חכמים אמתיים הוא רק מחמת חכמות
עולם הזה ,שהם חכמות של הבל שיש לכל אחד ,וכל אחד הוא חכם
בעיניו .ובאמת מי שיש לו מֹח בקדקדו יכול להבין בקל שכל החכמות של העולם
הזה הם שטותים והבלים ואינם בכלל חכמה כלל ,כי מאחר שעל ידם אינו יכול
לבוא לתכליתו האמתי והנצחי שהוא העיקר ,כמו שכתוב" :הנה בדבר ה' מאסו,
וחכמת מה להם" ,וכתיב" :אל יתהלל חכם בחכמתו וגו' ,כי אם בזֹאת יתהלל
המתהלל השכל וידֹע אותי" .כי עיקר החכמה האמתית היא חכמת הצדיקים
הגדולים שזכו לחשוב באמת על תכליתם הנצחי ,כי זה עיקר החכמה באמת,
בבחינת "איזהו חכם? הרואה את הנולד" ,שצריך כל אחד להשכיל על דרכיו
ולהתיישב היטב מה יהיה נולד ממעשיו ועסקיו בסוף האחרון ,אשר לזה אין
זוכים בשום חכמה שבעולם ,כי אם על ידי חכמת הצדיקים אמתיים שעיקר
חכמתם הוא להשתדל לפרֹש את עצמם מזה העולם לגמרי ,עד שזכו לזה
בשלמות ,ששברו כל התאוות בתכלית עד קצה האחרון ולֹא נשאר להם שום
נדנוד ריח משום תאוה של זה העולם ,ורק צדיקים כאלו הם יכולין לתקן כל
העולם ולהחזירם למוטב כל מי שרוצה להתדבק בהם; כי כל אדם צריך להגיע
לזה ,לתכלית הפרישות והקדֻשה באמת ,וזה עיקר תכליתו לנצח ,אבל לאו כל
אדם זוכה לזה ,וזעירין אינון דזוכין לזה בשלמות באמת ,על כן עיקר התיקון
של שאר כל אדם הוא על ידי ההתקרבות לצדיקים אמתיים ,להם ולתלמידיהם
וכו' ,כי הצדיקים האמתיים יכולים לתקן ולרפאות כל אדם שבעולם ,אף על פי
שהוא חולה גדול בנפש וגוף ,כי כמו שהמבזה תלמיד חכם אין לו רפואה למכתו
כמו שאמרו רבותינו ז"ל ,כמו-כן להפך ,מידה טובה מרֻבה ,שהמאמין בצדיקים
ותלמידיהם שהם באמת תלמידי חכמים אמתיים אין מכה בעולם בגוף ונפש
שלא יקבל רפואה על ידם ,בבחינת "ולכל בשרו מרפא" הנאמר בכל התורה; כי
עיקר התורה אין יודעין כי אם הצדיקי אמת שפרשו את עצמם מתאוות עולם
הזה לגמרי לגמרי ,רק הם יודעים לדרֹש את התורה ולפרש ולבאר כל הדרכים

עלוןתרכ"א
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והנתיבות שבה ,באֹפן
שיוכל כל אחד לקבל רפואה
לכל מיני חולי הנפש והגוף שבעולם,
כנ"ל .אבל מחמת שלאו כל אדם יודע היכן
הם הצדיקים האלו ואיך זוכין להאמין בהם
ולהתקרב אליהם באמת ,על כן העצה לזה הוא נדר ,שידור
איזה נדר ויקיים מיד ,כי נדרים סייג לפרישות ,כי כל הנדרים
הם בחינת פרישות ,שרוצה לפרֹש את עצמו מאיזה תאוה כדי להתקרב
להשם יתברך; ואפילו נדרי צדקה והקדש הם גם כן בחינת פרישות ,כי בעד זה
הממון היה יכול לקנות לעצמו איזה דבר שהגוף נהנה ממנו ,והוא משבר תאוותו
ונותן זה הממון לצדקה ,ועל כן על ידי זה עולה ומקשר את עצמו להצדיקים
אמתיים שזכו לתכלית הפרישות באמת וזוכה לאמונת חכמים ולהתקרב
אליהם ,כי מאחר שה' יתברך רואה שממשיך עצמו לדרכיהם ומקבל על עצמו
איזה בחינת פרישות על ידי נדר שהוא בחינת פלא ,בבחינת "כי יפלא לנדור
וגו'" ,על ידי זה זוכה להאמין בהחכמים וצדיקים הנפלאים שזכו לפליאות
חכמה על ידי שפרשו עצמן מהעולם הזה לגמרי) .לקוטי הלכות  -הלכות שבת –
הלכה ו ,אות ג לפי אוצר היראה – אמונה ,אות לז(
)(Ë-Á ,Ô"¯‰ÂÓ È˘‡ – ¯Â‡ È·ÎÂÎ

  ...ובסוף אותו החֹרף נסע ]מוהרנ"ת[
למעדוודובקע )כמובא בימי מוהרנ"ת( כי שם היה אדמו"ר ז"ל בעת ההיא .ואף
על פי שהיא דרך רחוקה מנעמרוב ,והיה לו על זֹאת הנסיעה מניעות רבות
וגדולות אשר אי אפשר לבאר הכל בכתב והוא התגבר על כולם ,וישב שם אצל
אדמו"ר ז"ל כמה שבועות ,עד שחזר אדמו"ר ז"ל לביתו כמובא כל זה בימי
מוהרנ"ת ,עיין שם.
 אחר כך בימי הקיץ ,כשראו את אֹמץ לבבו בעבודת ה' עד
שאי אפשר למנעו מזה בשום אֹפן ,התחיל אביו מחדש
להתפייס קצת ,ואמר שיחזיר לו את כל מעותיו .ועם כל
זה גרה עליו את שאר בני ביתו שיתעוררו מחדש
להתווכח עמו ויענו ויֹאמרו לו :הלֹא זה כמה שנים
שאתה סמוך על שולחן אביך )כי אז כבר היה בערך
חתנתו( ועתה מתי תעשה גם
עשרה שנים מיום ֻ
אתה לביתך ,ומדוע לֹא תרחם עליך ועל בניך )ועוד
כיוצא בדברים אלו( ,והן אמנם כי אנו יודעים
מאֹמץ לבבך בתורה ותפילה עד שאי אפשר לך
להתפרד מזה בשום אֹפן ,אבל אין אנו אומרים לך
חס ושלום שתתבטל לגמרי מהלמוד ,רק עצתנו,
שנשכיר לך חנות ,וזוגתך תשב כל היום בחנות ואתה
לֹא יהיה לך שום עסק בזה ,אבל על כל פנים דבר אחד
אתה ֻמכרח להבטיח לנו ,היינו שתיסע לבארדיטשוב
עבור קניית הסחורה ,ואף על פי שתהיה ֻמכרח להתבטל בזה
לפעמים איזה ימים ,אבל לעֻמת זה לֹא יהיה לך בכל אֹרך הזמן
שבינתיים לֹא שום בלבול משום אדם ,ולֹא שום ביטול משום דבר ויהיה
ביכלתך לעסֹק בתורה ועבודת ה' כרצונך ואות נפשך בלי שום מניעה .כאלה
וכאלה דברו על לבבו כמה פעמים והוא לֹא חשקה נפשו גם בזה ,וגם לֹא ידעו
למצֹא איזה עת וזמן להתווכח עמו הרבה בזה אחרי אשר כל היום ישב בבית
המדרש ,וכשבא לאכֹל נזהר מאֹד לבלי להתמהמה יותר מההכרח אפילו כרגע,
וזירז עצמו בתכלית הזריזות לשוב ללמודו ולעבודתו .ונתייעצו בני ביתו לשלֹח
אליו להבית המדרש את אחי אביו שהיה איש פנוי קצת ,ושלחו אותו בכל יום
שילך אליו להבית מדרש כדי לטעֹן עמו על זה .וברֹב טענתם עמו חזקו עליו
והכרח להבטיחם על זֹאת אבל התנה עמם שעל כל פנים לֹא יהיה לו
דבריהםֻ ,
שום עסק אחר זולת הנסיעה ,כי הם בעצמם ישכרו לו עגלה ויכינו לו כל צרכי
הנסיעה ,והוא לֹא יצטרך לעשות מאומה רק הנסיעה וקניית הסחורה לבד...
)(Î ·˙ÎÓ - · ˜ÏÁ - ÏÁ‰ Èa≈ ‡ƒ ¯ÙÒ

לבי יקירי ,החס על אצילות נפשו העדינה שנחצבה
ונמשכה ממקום קדוש ועליון מאד ,לקשטה וליפותה ולצחצחה בהצחצחות
העליונות ורמות וגבוהות מאד ,והלהיב את לבו בהתלהבות גדול כלהב אש
לקשר ולדבק עצמו בהצדיק האמת שעל-ידו תבוא הגאולה לישראל ולכל העולם
כולו .זכאה חולקך בזה ובבא.
כל עיקר יציאת מצרים ומתן תורה וכל האותות והמופתים הנוראים אשר
עשה ה' יתברך עם אבותינו ועמנו מיום יציאת מצרים עד היום הזה בכל דור
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ודור ,הכל בשביל לפרסם אלֹקותו יתברך ,לידע ולהודיע ולהודע שהוא השליט,
הוא היוצר ,הוא הבורא יתברך ויתעלה שמו לנצח ,שנזכה לאמונה שלמה באמת
בהצדיק האמת שהוא עקרן של כל הצדיקי אמת.
שורש כל הבריאה הוא הכבוד ,כי כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו
לא בראו אלא לכבודו ,ועל-כן כשבא כבוד חדש לאדם צריך להזהר ולהעלותו
לה' צבאות שהוא מלך הכבוד ולמען הצדיק האמת שיהיה לו כל הכבוד
והגדולה ,שיבואו כל ישראל לכבדו ולהתקרב אליו כדי שיוכל להדריך את
ישראל בדרך הקדושה ולהאיר הדעת בעולם ,שידעו כולם את ה' ,וזה עיקר
שלמות ותיקון הכבוד ,ובזה תלוי עיקר הגאולה  -לעוררם ולהמשיכם לה'
יתברך.
עיקר עליית הכבוד הוא על-ידי שמקרבין גרים ובעלי תשובה ,את מי שראוי
לקרב .לפי הכבוד שמכבד את הצדיק כן עולה הכבוד לשורשו ,ועיקר הדבר
שיכבד יראי ה' בלב שלם.
צריך להתיירא ולפחֹד מן הכבוד כי כבוד הוא סכנה גדולה סכנת נפשות ,על-
כן כשמגיע כבוד להאדם צריך לזהר מאד לקבלו כראוי בשביל ה' יתברך לבד ,כי
אם חס ושלום יפגום בהכבוד כחוט השערה ולא יקבלו כראוי יוכל להסתלק חס
ושלום על-ידי זה.
צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום ,ולא יהיה רודף
אחר הכבוד רק יברח מן הכבוד ,ואזי הוא זוכה לכבוד אלֹקי.
כשאחד מישראל בא לו כבוד חדש ,אזי צריך להתאזר בעֹז בכֹח וגבורה
כגיבור חיל חזק ואמיץ לעמֹד בזה ,לבלי להשתמש עם הכבוד לצרכו ולהנאת
עצמו ,שלא יהיה הכבוד אצלו כעבד למלאות תאוותו ,ולא יקח לעצמו כלל מן
הכבוד ,רק להעלות כל הכבוד כולו שיש לו לשורשו ,לה' יתברך ,בבחינת "והיתה
לה' המלוכה" ,ולהצדיק האמת שמקרב כל הרחוקים ביותר לה' יתברך ,כדי
שעל-ידי זה הכבוד שיש לו יתגדל ויתעלה כבוד ה' יתברך וכבוד הצדיק האמת.
שוש אשיש בישועת ה' וחסדיו העצומים שנתת את נפשך לקשר ולדבק את
עצמך באור הצדיק האמת ,אור החדש שגילה חדשות נפלאות ונוראות עד אין
חקר שלא נתגלו מעולם ,להחיותנו בדורותינו אלה בתכלית החושך הגמור,
בתכלית תכלית שפלותנו אשר ירדנו פלאים ,בסוף הגלות האחרון של כל
הנסוגים אחור מה' יתברך ותורתו על-ידי כפירות ואמונות כוזביות .כי אורו של
הצדיק האמת מאיר מקצה ועד קצה בלי גבול כלל ,כי בכל מקום אפילו באוויר
הטמא מאד מאיר האמת שלו לצאת משם.
עתה ,עתה הגיע העת שתחזק לבבך החם ותחדד ותעמיק דעתך ומחשבתך
לחשוב ולחשוק לרחם על עם ישראל ברחמנות האמתי ,להודיע ולפרסם בכל
העולמות שם הצדיק האמת הנמצא עכשיו בעולם ,שבזה תלוי כל עיקר גאולתנו,
כי הוא עוסק להחזיר כל העולם למוטב וממשיך שלום נפלא אפילו עם אומות
העולם ,עד שעל-ידי רבוי השלום יתהפכו כולם לאמונת ישראל ויכניעו עצמם
אלינו מרצונם.
שים לבך היטב לכל דבור ודבור מדברי הצדיק ,שכל התורה וכל תיקון
העולמות תלוי בו .מלך המשיח ימשיך בעולם הדעת של הצדיק האמת בהתגלות
נפלא ובשכל נפלא ואמת בתכלית השלמות ,שעל-ידי זה ילכו כולם בדרכי
התשובה וישובו לה' יתברך ,אפילו הרחוקים בתכלית הריחוק.
ישראל דב אודסר
המתפלל תמיד לשלומו והצלחתו לאֹרך ימים.
)(Í˘Ó‰ - Ï"ˆÊ ,¯Ò„Â‡ Ï‡¯˘È '¯Ó

 ...רבי ישראל שר יחד עם החברים בסוכה בצפת ,וארבעת
המינים בידיו...
רבי ישראל קרדונר הוא הלך לאומן מבית האבא שלו ,הוא הלך לאומן בלי
כסף .והאבא אמר לו" :תן הנעלים ,תן הבגדים ,אתה לֹא בן שלי ,אני לֹא רוצה
להכיר אותך ,לך מכאן! אתה ברסלב!"
האבא של רבי ישראל היה עשיר גדול ,הוא היה הסוחר הגדול בעיר ,היה
לרבי ישראל ירושה גדולה ,אבל האבא לֹא נתן כלום לרבי ישראל ,הוא אמר לו:
"אתה לֹא בן שלי ,אתה ברסלב ,אתה לֹא תקבל ירושה כלום!" אז רבי ישראל
נשאר בלי ירושה ,הוא לֹא בן שלו ,הוא ברסלב...
אני גם-כן ,האבא שלי היה עיוור ,והיה בבית עניות גדול ,והם בכו שניהם,
האבא והאמא" :אל תהיה ברסלב ,תרחם עליך ועלינו ואל תהיה ברסלב ,מי
יקח אותך לחתן? לֹא ,שום אשה משום אדם לֹא יקח ברסלב .לֹא תתחתן ,אתה
תמות בחור ,בלי בנים בלי אשה ,מה יהיה ממך! לֹא ,אל תהיה ברסלב" .ואני
אמרתי" :רק ברסלב ,אני לֹא רוצה  -רק ברסלב!" .האמא שלי נפטרה ,קבלה
חלשות ,ה' יתברך עשה נסים איך שחזרה לחיים.
"לֹא יהיה לך אשה ,ולֹא יהיה לך בנים ולֹא כסף" ,אז היום יש לי אשה ,ויש
לי בנים ,ויש לי כסף...
ברוך ה' .היום יש לנו חדר ,יש מטה ,יש לנו ארון ויש הכל ,הברסלבים כבשו
היום את כל העולם .משיח עוד לֹא בא? הוא יבוא בקרוב ,זמן הגאולה קרוב
מאֹד .מה זה קרוב? מאתים שנה גם-כן קרוב ,מאה שנה גם-כן קרוב .אנחנו
סבלנו חמשת אלפים שנה ,אז מאה שנה לֹא בא בחשבון? אבל ברוך ה' כבר
יודעים שרבינו הוא הגאולה .ה'לקוטי מוהר"ן' הוא כבר הגאולה ,ה'לקוטי

תפלות' הוא הגאולה ,ה'לקוטי הלכות' זה הגאולה ,כל דבור של רבינו הוא אור
הגאולה.
יש בעולם כמו ה'לקוטי מוהר"ן'? יש בעולם כמו ה'ספורי מעשיות'? 'שבע
בעטלירס' יש עוד בעולם? רואים בעולם עוד מעשיות כאלו?! כל העולם אומרים
ויודעים שמעשיות כאלה אין בעולם!
רבינו הקדוש הוא סוד כזה שעוד לֹא היה מיום בריאת העולם ,לֹא היה.
אנחנו קבלנו התורה שבעל-פה והיה צדיקים כאלה ,אבל רבינו ..פלא כזה עוד
לֹא היה בעולם!
היה כבר משה רבנו וכל הצדיקים ,אברהם ,יצחק ,יעקֹב ,אבל רבינו...
רבי נתן ישב פעם בהסוכה שלו והוא היה גאון ,הוא ידע השמות של כל
הצדיקים הקדושים האמתיים ,והוא התחיל לחשוב ,ואמר" :בתחילה היה
אברהם ,יצחק ,יעקֹב ,משה רבנו ,"..הוא גילה על כולם" :זה היה חידוש כזה,
וזה היה חידוש כזה שהוא גילה פלאות כאלה ,אבל רבינו ,"..וכן הוא היה חושב
על כל הצדיקים ואצל כולם לבסוף אמר" :אבל רבינו"..
"זה היה פלא כזה חידוש כזה ,וזה היה פלא כזה חידוש כזה ,אבל רבינו..
הוא 'נחל נובע מקור חכמה' ,עכשיו יש 'נחל נובע מקור חכמה'!"
רבינו הקדוש הוא עולה על כל הגדולים ,על הכל .והאמת שלו  -אין אמת
כמו זה ,אין חכם כמו זה! כל דבריו ,כל דבור שלו הוא כל התורה!
הוא יתקן אותנו ואת כל הפושעים וכל הרשעים ,ככה הוא אמר ,לֹא אנחנו.
הוא יתקן יתקן ויתקן ,חדש .יש דברים שאי אפשר לתקן אבל הוא עושה חדש!
הוא חדש לגמרי ,בכל רגע הוא חדש ועושה אותנו חדש! הוא אמר" :חידוש
כמוני עדיין לֹא היה בעולם!" נו ,הוא חיפש כבוד ופרסום? כמה שאמר עוד לֹא
מגיע אפילו לאיזה חלק מזה (‡Â·È Í˘Ó‰‰) ...

)(‚ ÔÓÈÒ

 הקדוש-ברוך-הוא מתאוה לתפלתם של ישראל .וכשישראל מתפללים
לפניו ,הם ממלאים תאוותו ,והוא מקבל תענוג מאתם.
)('Î ,‰ÂÓ‡Â ˙Ó‡ - ˙ÂˆÚ ÈËÂ˜Ï

 קלקול האמונה ,חס ושלום ,הוא בחינת עבודה זרה,
ועל-ידי-זה נמנע המטר ואין שובע ואין שלום ואין איש עוזר לחברו ,וכל אחד
צריך לנסֹע ולטלטל ממקום למקום בשביל פרנסתו.
)('Ó ‰ÏÈÙ˙ - ‡ ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï

  ...אנא ה' ,עיניך הלוא לאמונה ,כל מצוותיך אמונה שקר
רדפוני עזרני .עזרני וחונני ותשפיע עלי אמונתך הקדושה מעתה ועד עולם ,ולֹא
יבוא עלי שום כפירה ובלבול בדעתי כלל ,ותעזרני מעתה לשוב בתשובה שלמה
לפניך באמת ובלב שלם .וברחמיך הרבים תמחֹל ותכפר ותסלח אלו-ה סליחות
חנון המרבה לסלֹח ,על כל הפגמים שפגמתי באמונתך הקדושה ,ותזכני לתקן
בחיי כל הפגמים האלה ,על כל מה שפגמתי באמונתך הקדושה מנעורי עד היום
הזה ,בין בגלגול זה בין בגלגול אחר ,הכל אזכה לתקן בשלמות חיש קל מהרה,
ואזכה מעתה לאמונה הקדושה באמת ובשלמות כרצונך הטוב.
 ותרחם עליך ועל בניך הנעים ונדים בגלות גדול זה כמה מאות שנים ,צֹאן
נידח ואין מקבץ .והשכינה כביכול עמהם בגלות" ,כציפור נודדת מן קנה כן איש
נודד ממקומו" ,ובצוק העתים עמך ישראל נעים ונדים מטֹרפים ומבֻלבלים .מרא
דעלמא כולא ,ראה עניים ועמלם ,וחמֹל על טלטולם ,קבץ נדחינו מארבע כנפות
הארץ ,וקרב פזורינו מבין הגוים ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ והביאנו לציון
עירך ברינה ,וזכני לילך ולנסֹע ולבוא לארץ ישראל בחיי ,חיש קל מהרה.
 ותעזרני שאהיה שלם באמונה ובביטחון בך תמיד ,ולֹא אעשה שום פעֻלה
ולֹא אעסֹק בשום עסק ולֹא אסע שום נסיעה בשביל פרנסה כלל ,רק אזכה לידע
ולהאמין בך באמונה שלמה ובביטחון חזק שאתה תכלכלני .ותזמין לי פרנסתי
בשלמות בביתי בלי שום נסיעה וטלטול בעולם כלל ,ובלי שום עשי-ה ועובדא
ועסק כלל ,וכל נסיעתי לאיזה דרך וכל עסקי ופעֻלתי לֹא יהיו כי אם לשמך
ולעבודתך לבד באמת ,וכרצונך אעשה ,ולֹא אכוון בנסיעתי ועסקי שום תועלת
עצמי כלל ,כי הכל שלך ,הנשמה שלך והגוף שלך ,ובלעדיך לֹא ארים את ידי ואת
רגלי לעשות שום עסק ושום נסיעה בעולם" ,כי אתה אלוקי רוחך טובה תנחני
בארץ מישור" .ותזמין לי פרנסתי מאתך לבד בהרחבה גדולה קֹדם שאצטרך
לה ,באֹפן שאוכל לעסֹק בתורתך ועבודתך תמיד ,ולֹא יהיה לי שום בלבול חס
ושלום על-ידי טרדת הפרנסה כלל.
 ותפתח לנו אוצרך הטוב ,ותיתן המטר בעתו לברכה ולחיים ולשבוע,
ותשפיע שובע וזול בעולם ולֹא יצטרכו עמך ישראל זה לזה ולֹא לעם אחר.
ויקים מקרא שכתוב" ,השם גבולך שלום חלב חטים
ותמשיך שלום בעולםֻ ,
ישביעך" .ותהיה בעזרנו תמיד ,באֹפן שנזכה לבלות ימינו בטוב האמתי בטוב
הנצחי ,לעסֹק כל ימינו בתורה ועבודת ה' באמת כרצונך הטוב ,ולֹא נסור מדברי
התורה ימין ושמֹאל .ותורני ותלמדני תמיד את הדרך אשר אלך בה ואת המעשה
אשר אעשה" .אל תעזבני ה' אלקי אל תרחק ממני .חושה לעזרתי ה' תשועתי".
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