
  )ד, במדבר ח( ..עד ירכה עד פרחה מקשה היא
 -בלקוטי תנינא (ל "נו זיכי איתא בדברי רב

. 'שצריכין להיות עקשן גדול בעבודת ה) סימן מח
יודע זֹאת שאי אפשר ' ומי שהתחיל מעט בעבודת ה

להיות איש ישראל באמת כי אם על ידי עקשנות 
כי הרבה הרפתקאות ועליות וירידות צריכין , גדול

ואם לֹא יהיה , עורילעבֹר על כל אחד ואחד בלי ש
עקשן גדול לבלי להניח על ידי זה מעט עבודתו 

  ...אי אפשר לו שישאר על עמדו, שהתחיל
יתברך מתפאר ' קר ההתפארות שהיוזה ע

יתברך מתפאר מאֹד בהעזות ' כי ה, בישראל
והעקשנות של איש הישראלי שמפילין אותו בכל 

ואינו , עת והוא עקשן גדולוהוא מתחזק בכל , פעם
קר התפארותו יוזה ע. מניח להפיל עצמו בשום אֹפן

. ותוותנו עֹז לאלֹקים על ישראל גא: יתברך בבחינת
נת עזות ועקשנות של ישראל שהם עזים זה בחי' עֹז'

קר קבלת התורה ישעל ידי זה ע, וחזקים בעבודתן
: ל"כמו שאמרו רבותינו ז, שהוא כלל ההתפארות

ביצה (מפני שהן עזין , מפני מה נתנה תורה לישראל
נו גאות ידהי. ותוועל ידי זה על ישראל גא) כה

וכמו . קר התפארותו יתברךיכי זה ע, והתפארות
קר יכי ע, כי תפארת ֻעזמו אתה): תהלים פט(שכתוב 

  ...ההתפארות הוא העזות והעקשנות
. וזה בחינת וזה מעשה המנֹרה מקשה זהב

' זה בחינת כלל ההתפארות שה' מעשה המנֹרה'
 ועל כן בנרות המנורה ...יתברך מתפאר בישראל

יתברך אוהב עמו ישראל ומשרה ' היה עדות שה
ל על נר "ינו זכמו שאמרו רבות, שכינתו בהם

המערבי שהוא עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה 
שמחמת , שזה בחינת התפארות, בישראל

. הוא משרה שכינתו בתוכנו, התפארותו ואהבתו בנו
' נמצא שכל מעשי המנורה הוא בחינת התפארות שה

וזה בחינת כל הציורים . יתברך מתפאר בישראל
גביעים וכפתורים : הנפלאים שהיו במנורה

כל זה מרמז על כמה מיני ' קדים ופרחים וכוומש
יתברך מתפאר בישראל ' וני ההתפארות שהוג

  .נין סגיאיןושכלולים מגו
וכל אלו ההתפארות שהם בחינת מעשה 

המנורה אין זוכין כי אם על ידי עקשנות גדול 
וזה בחינת . 'שצריכין להיות עקשן גדול בעבודת ה

 לשון —' מקשה'. וזה מעשה המנֹרה מקשה זהב
' שצריכין להיות עז וקשה בעבודת ה, עקשנות

עד ירכה עד פרחה : וזהו. בעקשנות גדול מאֹד
ינו שכל הציורים והפרחים ידה, מקשה היא

שבמנורה עד ירכה עד פרחה שהוא כלל ההתפארות 
יקא בחינת יהכל זוכין על ידי עקשנות ד, של ישראל

ות נו שבכל עבודיהי, עד ירכה עד פרחה מקשה היא
' לם מקבל הולה ועד סוף שמכיאיש הישראלי מתח

כל , יתברך התפארות שהוא בחינת מעשה המנורה
זה נעשה רק על ידי עקשנות בחינת עד ירכה עד 

לה ועד סוף צריכין ישמתח' פרחה מקשה וכו
 הלכות ברכת –לקוטי הלכות  (...עקשנות ועזות גדול

  )יבאות , ד הלכה –המזון 
  
  

  )ג, במדבר יב(.. והאיש משה ענו מאד
חס , קר העצה הגדולה האמתית בכל הצרותיע

רחמנא , שעוברין על ישראל בכלל או בפרט, ושלום
כי אם על ידי , לצלן אין שום עצה נכונה לברֹח מהם

ם עיניו בחזקה ונו לסתידהי, טול אל התכליתיהב
טול יולבטל עצמו בתכלית הב, שןוולעשות עצמו כי

רק לדבק ולבטל , כלללו אין בו שום הרגשה יכא
וזה יכול כל . מחשבותיו אל אור האין סוף יתברך

כי אף על פי שאינו זוכה לבטול , אדם לעשות
אף על פי כן , בשלמות כמו גדולי הצדיקים השלמים

אם ירצה , יכול כל אדם לבטל את עצמו איזה שעה
. ועל ידי זה יתבטלו ממנו היסורין והצרות, באמת

, חס ושלום,  שיתגברו יותראך אחר כך יכול להיות
דושי תורה או על ידי עסק יוצריך לבטלם על ידי ח

  .התורה בחשק חדש

קר קבלת התורה היה על ידי בחינה יועל כן ע
לה בצרה גדולה במצרים עד יעל ידי שהיו תח, זֹאת

כמו , טוליטל עצמו בתכלית הבישבא משה רבנו וב
 ', וכווהאיש משה ענו מאֹד): במדבר יב(שכתוב 

שהוא בחינת ענוה , טולישזהו בחינת תכלית הב
טל כל הצרות וגאל יטול הזה ביועל ידי הב. אמתית

. אותנו ממצרים ומכל הטמאות והסטרא אחרא
טול הזה המשיך לנו את התורה לגרש יומבחינת הב

 שלא יתגברו ביותר אחר ,פותיהסטרא אחרא והקל
 – הלכות נטילת ידים שחרית - לקוטי הלכות( .כך
 -ועיין גם אוצר היראה . בהתחלה, אות ד, כה דהל

  ) אות ב,יסורים וישועה
  

  )ח, במדבר יב(.. יביט' ותֻמנת ה
' ושים ֻמזהרים פן יהרסו אל הישראל קד

רק עומדים ממרחק ומאמינים בו יתברך , תולעל
ויסתר משה פניו ): שמות ג(וזה בחינת . באמונה לבד

ה רבנו עליו לו משישאפ, כי ירא מהביט אל האלֹקים
ועל , השלום הסתיר פניו וירא מהביט אל האלֹקים

יקא זכה להשגות עצומות באלֹקותו יתברך יידי זה ד
וזה בחינת . ' וכויביט' ותֻמנת ה): במדבר יב(בחינת 

יקא על ישד, שלום שלום לרחוק ולקרוב): ישעיה נז(
 הלכות -לקוטי הלכות . (ידי התרחקות הוא מתקרב

  )אות ד,  הלכה ד–כתובות 

  )יג, במדבר יב( ..אל נא רפא נא לה
אין , גוברים על האדם, חס ושלום, כשהדינין

, שלא יתגברו הדינין, להמתפלל עבורו להזכיר שמו
שנח לֹא קרא לו אביו שם , וכמו דאיתא, חס ושלום
כן  ועל, משום שהיה אז העולם בדינין, בעת לדתו

כר ישם יהיה נידי ה כי על, תן לו שםילֹא רצה אביו ל
. ויוכלו הדינים להתגבר עליו, ומֻסים בין המקטרגים

, על מרים, עליו השלום, וזהו כשהתפלל משה רבנו
 אל נא רפא נא לה: רק אמר סתם, לֹא הזכיר שמה

, כי מחמת שהיו הדינין גוברים עליה; )במדבר יב(
כן  פי על ואף, ל"רוש כנילֹא רצה להזכיר שמה בפ

 נא רפאכי , א בתוך תפלתוהעלים שמה ברמז נפל
נו שם יהי, מֻכון ממש, מרים יוכבדבגימטריא 

שצריך להזכיר על החולה , החולה ושם אמה
, רושיאך לֹא רצה להזכיר בפ, כשמתפללין עליו

  ) סימן קעד–ן א "לקוטי מוהר. (ל"כנ
  

  ]מתוך ההפטרה[.. והנה מנורת זהב, ראיתי
פטירין וזה בחינת מראה המנורה של זכריה שמ

 שראה את המנורה ,בפרשת בהעלותך ובשבת חֻנכה
ים זיתים עליה אחד מימין ואחד יושנ) זכריה ד(' וכו

ויאמר לו הלֹא , ני-מה אלה אדו:  ואֹמר,משמֹאל
ינו שגם זכריה יה, לֹא ידעתי: ויאמר, ידעת מה אלה

 מחמת שראה ,קון המנורה מאֹדינתקשה על עסק ת
אילנות אחד מימין ם זיתים עליה שהם שני יששני

ואחד משמֹאל שהם בחינת אילנא דחיי ואילנא 
שהם בחינת סטרא דקֻדשה וסטרא אחרא , דמותא

על ', שמתגבר בכל פעם רע לֻעמת טוב וכו, שכנגדה
כי לֹא היה יכול , כן שאל מה אלה שתי פעמים

מאחר שהסטרא , ש הר כזהולהשיג איך יכולין לכב
. כל כך בכל פעםאחרא מתגברת כנגד כל אדם כל כך 

ח כי אם ול ולֹא בכילֹא בחי): שם(והשיב לו המלאך 
' בחינת רצון שנקרא רוח ה, ות-צבא' ברוחי אמר ה

ינו על יה, העולה על רוחכם): יחזקאל כ(כמו שכתוב 
על ידי ' קף הרצון דקֻדשה הנמשך מרוח הוידי ת

הצדיקי אמת בחינת משה על ידי זה יתגבר כל אחד 
. 'קף הרצון וכווח כי אם על ידי תובכיל ולֹא ילֹא בח

מי אתה הר הגדול לפני זֻרבבל ): זכריה ד(וזהו 
לו ההר הגדול שהוא בחינת השונאים ישאפ, למישור

לפני ) י שם"רש רשיין שפיוכע(והמונעים הגדולים 
לם יתבטלו לפני הצדיק האמת ו כי כ,זֻרבבל למישור

קף ו על ידי ת,בחינת זֻרבבל שהוא בחינת משיח
  .הרצון שיאיר בישראל

ל בספר האלף "נו זיוזה שכתב אדוננו מורנו ורב
שעל ידי הדלקת , )אות נר תמיד -ספר המידות (בית 

כי נר תמיד הוא בחינת , נר תמיד נצולין מגזרת שמד
 שעל ידי זה נתבטל בחינת שמד כי עולים ,הרצון

  הלכות ברכות השחר–לקוטי הלכות  (.משמד לרצון
  )מז אות,  ה הלכה-

  
) ¯Â‡ È·ÎÂÎ–¯‰ÂÓ È˘‡ "Ô ,È(  

בני בתו של [וגם על זֹאת     �                     
 תשב ווזוגת,  חנותושכיר לל היצעו לה"ת זצ"מוהרנ

,  שום עסק בזהולֹא יהיה להוא וכל היום בחנות 
סע יֻמכרח להוא יהיה אבל על כל פנים 

 ,ה לבו מאֹדודו] ית הסחורהילבארדיטשוב עבור קנ
כי כפי . עוריונפשו היתה מרה לו על כל זה בלי ש

שנקבע בלבבו זכרון יום המיתה ויום הקבורה 
וכל הימים של , שמוכנים ועומדים לזה בכל עת ורגע

 'האדם הם מנויים וספורים וקצובים במספר אצל ה
ית הסחורה היא יוכל שעה שיתבטל בקנ, יתברך

ד אבדה והפס, אבדה הנצחיית אבדה שאינה חוזרת
ויח ושהיה מר' רוח נפלא ונורא עין לֹא ראתה וכו

ואף על פי כן נסתפק מאֹד ולֹא ידע . בהשעות האלה
כי , לתת עצה בנפשו אם להתעקש עמהם גם בזה

כבר הכניסו דבריהם בדעתו שיסתפק אולי כך הוא 
וגם זה , רצונו יתברך שיעסֹק קצת במשא ומתן

qa"c  

alqxan ongp iax ly  

  ב"רכת' עלון מס
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רבה ל ה"וכמו שאמרו רבותינו ז' נחשב לעבודת ה
כי הדבור יש לו (עשו כרבי שמעון ולֹא עלתה בידם 

ך לב האדם הן לטוב הן להפך חס וח גדול למשוכ
שב יעל כן נתי. )ל"ושלום כמובא מזה בדבריו ז

ו אל ידם נסיעתו שלעת עתה ילך גם עכשובדעתו שק
ובצאתו את העיר יפרֹש , מקומו אשר לו מחוץ לעיר

 הלב אולי יחוס את כפיו לפניו בבכי ותחנונים מעֹמק
וירחם עליו להנחותו בדרך האמת לבלתי יסור 

  . חס ושלום,מרצונו ימין ושמֹאל
וכן עשה שהלך ונתמהמה שם עד שהאיר     �
ולמד קצת ואחר , ומשם הלך לבית הכנסת. השחר

ישב יואחר תפלתו נת. לת שחריתיכך התפלל תפ
דם ודם נסיעתו לבארדיטשוב יסע מקובדעתו שק

כי ידע שדרך . ל"ר ז"רשות מאדמולברסלב לקבל 
הבעל עגלה הנוסע לבארדיטשוב לבל ישים לדרך 

ואז הימים הסמוכים לתקופת , פעמיו עד לפנות ערב
תמוז שהימים אֻרכים מאֹד ומנעמרוב לברסלב 

סע ולחזֹר י ויהיה עוד באפשרות ל,שמונה עשר מיל
צא לו עגלה ואף שלפי שעה לֹא נמ. קֹדם נסיעתו

דל תשוקתו התחיל לילך לשם ואבל מג, לנסֹע לשם
לה לפני יברגליו ואגב אורחא עסק גם בצעקה ותפ

והשם יתברך הזמין לו עגלה בדרך . השם יתברך
ל "ר ז"ובבֹאו לאדמו. ונסע ובא לברסלב, הליכתו

ובתוך שיחתו , התחיל לדבר ולשיח עמו כדרכו תמיד
 ומדבר עמו עד הקדושה יצא עמו לחוץ והיה הולך

שבאו על ההר אשר מעבר להנחל העובר שם סמוך 
  ...לביתו ונכנס עמו בשיחה אֻרכה מאֹד

  

) ˙ÂˆÚ ÈËÂ˜Ï- ‰ÂÓ‡Â ˙Ó‡ ,‡Î(  

. קר עשירות בא מאמתיע� � � �                          
גם בזיונות , בא עליו עניות, וכשפוגמין באמת

 .חודת האמת  פרנסתו ברויאבל האוחז במ; ובושות
  

) ‡ ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï-  ‰ÏÈÙ˙ÊÓ( 

ובכן תעזרני ותזכני ברחמיך   ����                         
דתו של יעקֹב אבינו ישאזכה להיות נכלל במ, הרבים

ואזכה לדבר דברי אמת . דתו אמתיעליו השלום שמ
בין בשוגג , תמיד ולֹא יצא שום דבר שקר מפי לעולם

, רני ותצילניותשמ. בין במזיד בין באֹנס בין ברצון
, לו בטעותישלא אהיה נכשל בשום דבר שקר אפ

, חוקיואזכה להרחיק עצמי מדברי שקר בתכלית הר
ותזכנו ברחמיך ". מדבר שקר תרחק ":כמו שכתוב

להתנהג , יניםילהיות איש אמת בכל הענ, הרבים
בדרך האמת ולדבר אמת בלבבי ולֹא אטה ולֹא 

 .אסור ממרכז נֻקדת האמת ימין ושמֹאל
רב חסד ומרבה , מלא רחמים חונן דלים  ����

, דת אמתימ, נם ונדבת חסדיתן לי במתנת ח, להטיב
תתן אמת ליעקֹב חסד  ":ויֻקים מקרא שכתוב

-ועל". לאברהם אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם
. זה נזכה להתפלל בארץ ישראל בארץ החיים-ידי

שפע טובה , ונזכה להמשיך השפע והברכה משם
חיים ושלום ופרנסה טובה וכל טוב וברכה ורחמים ו

ותזמין לנו . עלינו ועל כל עמך בית ישראל, מאתך
בהתר , וח מאתך קֹדם שנצטרך להםופרנסתנו בר

ואל תצריכנו לֹא לידי מתנת בשר , ובנחת ובכבוד
  ...ואתםוודם ולֹא לידי הל
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החביב בעיני , רת ראשילכבוד עט                       
תו שמתאוה וקף תאוודל תובגלל ג, כאשה לבעלה' ה

בכל לבו אל המנהיג החכם האמת המשפיל גאים 
ומגביה שפלים ומאסף ומקבץ כל האובדים 

לם יכירו וידעו ושכ,  ולתורתו'הוהנדחים ומחזירם ל
מגן בעדך בגין ' יהי ה.  ויתנו לו כתר מלוכה'האת 

ים ורחמים גדולים הצדיק שממשיך עליך חסד
להאריך ימיך ושנותיך בלי שום , חדשים לגמרי

  .מחסור

ותנותך בטחתי לבוא ולדבר לפניך את ובגֹדל ענ
  . תחת הקולמוס' אשר ישים ה

יתברך שיהיה ' ידי שנזהר ושומר כבוד ה-על
וכבודו לאין , "נבזה בעיניו נמאס"שהוא , בשלמות

ים של ידי זה זוכה לדבור-על, יתברך' נגד כבוד ה
ידי זה -ועל, הצדיק שהם מאירים לו לתשובה שלמה

  . זוכה לתבונות התורה לעמקה
 כי ,וה יש משקל גדול ודק מאדוין העניבענ

להיות אין ממש , והוצריכין להיות ענו בתכלית הענ
בור יפי כן יהיה ג-על-ואף, בלי שום טעות ופניה כלל

חזק ואמיץ מאד ולבלי להניח להפיל את עצמו 
 יתברך 'הוצריכין להתפלל הרבה ל', בר וכובשום ד

  .שהוא ברחמיו יורהו האמת לאמתו
ה האמתית להחזיק עצמו ואין זה דרך הענו

לרשע גמור חס ושלום ולהקטין מעלת נפשו 
צריך להגביה לבו ודעתו , רק אדרבה, הקדושה
לומר בנפשו שאין נאה לו לעשות מעשים ', בדרכי ה

  .הה מאדכי נפשו גבו, מעשי בהמה, כאלה
צריכים לחפש ולמצֹא בכל אחד מישראל זכות 

  .וטוב
  .'קה', צה', עז: תהלים פרקים

ידי זה נתבטל -מי ששומע חרפתו ושותק על
  . ממנו רבות רעות שהיו ראויין לבוא עליו

כשאדם בא לאיזה נסיון ידע כשיעמֹד בזה 
  . הנסיון הקדוש ברוך הוא יעשה לו נס

פיל את עצמו ידי שפלות שאדם מש-לפעמים על
ידי זה מבטלין מעליו -על, או אחרים משפילין אותו

  . גזרת מיתה
  . ידי ענוה לא יהיה לך פחד-על
  . ידי אמת יזכה לענוה-על
לתך נשמעת וכמו הקריב כל יידי ענוה תפ-על

  . הקרבנות
  .ידי ענוה מוסיפין לו גדולה על גדולתו-על

  . על ידי ענוה בא כבוד
  . ידי ענוה מאריך ימים-על
  . ידי ענוה אין מדקדקין אחר מעשיו-על
  .ידי ענוה נתבטל פחד האויבים-על
  . ידי ענוה נתבטל המחלֹקת והיסורין-על
  . ידי ענוה הכל עמו בשלום-על
  . ידי ענוה בא חן-על
  . גם אינו נופל ממדרגתו, ידי ענוה נתגדל-על
  . ידי ענוה הקדוש ברוך הוא זוכר אותו-על
  . תוווך הוא עושה לו תאוידי ענוה הקדוש בר-על

ם אלא על מי שמשים עצמו יאין העולם מתקי
  . כאין

קולות גדולות של שבחים אנֹכי שומע בכל 
 לעיני כל העולם 'ההעולמות על שזוכה לקדש את 

כי , ודע והאמן. בכל פעם בכל נסיעותיו ופגישותיו
ביאת נשמתך לזה העולם היתה רק כדי לפאר 

אמת שבו תלוי הגאולה ולפרסם בעולם את הצדיק ה
שמכניע ומבטל הדעת של חכמי הטבע , השלמה

ומגלה , שמשם נמשך כל הכפירות והאפיקורסות
ומאיר הדעת הקדוש של אמונת ההשגחה למעלה מן 

עור יהטבע ובונה קומתה של האמונה עד שישלים ש
, 'השכל באי עולם יראו וידעו את , קומתה בשלמות

ל ומנהיג הכל  הוא האלֹקים השליט ומוש'הכי 
  . שהכל בהשגחתו לבד, כרצונו

הוא רק ... 'קר מה שזכית להיות וכויגם הע
ח ביותר לשמש את וכדי שיהיה לך כ, לטובת העולם

הצדיק האמת שהוא מלך ישראל לדור דור החי 
חו ודל נפלאות כולגלות ולהודיע ג, ים לנצחיוק

ידי זה יבוא העולם -שעל, הנורא וחכמתו הנוראה
  . ונו בשלמותקילידי ת

אנחנו צריכים לשמֹר עצמנו מאד , אחי יקירי
רק , מקלקול האהבה ומפרוד לבבות חס ושלום

, להוסיף ולהרבות אהבה ואחדות זה לזה כגוף אחד
ידינו - כדי שעל,שנוכל להתחבר ולהצטרף יחד תמיד

יתגדל ויתרבה מאד מאד עד אין מספר בניני הבתים 
ישראל יתקבצו עד שכל , הנפלאים של הצדיק האמת

ואפילו השוכבים בחוץ , ויתאספו יחד לכנֹס בהם
ואפילו אומות העולם יתקבצו ויכנסו לתוך , יתקבצו

שבזה תלוי כל הגאולה השלמה שאין , הבתים שלו
  . אחריה גלות

אודה , ברוך הטוב והמיטיב ברוך רופא חולים
 על כל 'היבים להודות ולהלל ליאנחנו ח, בכל לבי' ה

ל עמך אשר שם נפשך בחיים ולא נתן הטוב אשר גמ
  . למוט רגליך

 בכל עת 'העיני ולבי פרושות ל, לבי יקירי
לה ותחנונים שיחננך בחן וחסד ותשכיל יבתפ

וימהר ויחיש ישועתך , ותצליח בכל דרך בזה ובבא
ויצליח דרכך ויגדיל שלומך , ורפואתך בשלמות

  .ושלום ביתך לחיים טובים ארוכים בריאים ורעננים
הבך הנאמן הדורש שלומך וטובתך ומתפלל או

תמיד על בריאותך והצלחתך בגוף ונפש לאֹרך ימים 
  .ושנים טובים

  ישראל דב אודסר
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רבי ישראל משורר פסוק ...                       
 ,בך בטחו ותפלטמו, בך בטחו אבֹתנו" :מתהלים

  .."בושו- ולֹאבך בטחו, אליך זעקו ונמלטו
, נהואני מש, אולי אני חולה, אני יודע, אני יודע

מדברים , אבל צריכים לעשות חיות והתעוררות הלב
  .עם השם

מה , מה שהוא מלמד אותנו, כל דבור שלו
ם כמו שהוא מלמד ומגלה יצריכים לקי, לה לנוישג

האיר בנו לתת כל !" לקום חצות: "הוא אומר. לנו
  .נפשנו על זה

 זה הרפואה -אם הוא אומר חצות , אמונה
  !תמיד, בעולם הבא, בעולם הזה

כל מה שהוא אומר  !"תהלים: "אם הוא אומר
לֹא לשמֹע , ם במסירות נפשיאנחנו צריכים לקי

  !לשום אחד
אי אפשר לשער מה שאנחנו זוכים לקבל 

כי כל דבור הוא ממש כל חיותנו וחיות של , נוימרב
ם לקבל את זה אז אנחנו צריכי. כל אדם שבעולם

נו הקדוש ירב! אין תרוץ. בכל נפשנו בכל מאֹדנו
: אם הוא אומר. כותב ככה כי זה כל חיותנו

אבל צריכים לעשות כל מיני עצות , קשה!" חצות"
. לקום בחצות לילה, ים חצותילק, ים את זהילק

  .יערות ושדות, יש לנו מקומות כאלה, בפרט אנחנו
 ' הלדבר עם! התבודדות"אם הוא אומר 

ים את זה ילק, צריכים אנחנו לקבל את זה, "יתברך
בכל יום שעה אחת : "הוא אומר. במסירות נפש

ים יזה צריכים אנו לנו לק, נו". בכל יום, התבודדות
  ...מים את זהיאם לֹא מקי. את זה

 'צריכים אנחנו למסֹר נפשנו לבכות לפני ה
שנזכה , ואי שנזכה לזהוהל, רבונו של עולם: "יתברך

  !"יםילק
כמה הוא , אני ראיתי את רבי ישראל קרדונר

הוא קם . נויים דברי רביחות שלו לקונתן את כל הכ
, בחצות הלילה ולקח הנעלים בידו באיזה סמרטוט

והוא הלך עם , שלא ישמעו השכנים שהוא הולך
אף אחד לֹא . ים כדי שלא ישמע שום אדםיהגרב

הוא שמע ולֹא ידע לֹא בזמן שהוא הלך ולא בזמן ש
חד והוא הלך לדבר עם השם יתברך במקום מי. חזר

  )‰‰Â·È Í˘Ó‡( ...מחוץ לעיר
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