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)בראשית מ"ד ,י"ח(

 ...וזהו :ויגש אליו יהודה .הם בחינת כלל ישראל שנקראים יהודים על
שם יהודה .שהם נגשים אל יוסף בחינת הצדיק האמת ושבים בתשובה על
מכירתו שהוא בחינת פגם אמונת חכמים ,בחינת חלֻקת העצה ,כי מכירת
יוסף הוא בחינת חלֻקת מלכות בית דוד שהוא בחינת חלֻקת העצה ,כמובן
בהפטרה של ויגש שמדברת מזה .כמו שכתוב :ולא יחצו לשתי ממלכות עוד
)ועין במקום אחר מזה( ,כי פרשת ויגש מדברת מתיקון מכירת יוסף שהוא
בחינת פגם העצה ,ששבים בתשובה ומפיסים אותו ומבקשים ממנו שימחֹל
להם ויחזֹר ויתקנם בעצה שלמה וטובה באמת .וזהו :ויאמר אליו בי אדֹני
ידבר נא עבדך דבר באזני אדֹני .ופרש רש"י :יכנסו דברי באזניך .שמבקשים
אותו שישמע היטב ויכנסו דברינו באזנו ובלבו היטב ,כי שמיעה בלבא תליא,
הינו שירחם עלינו וישים לבו היטב היטב מה נעשה עמנו בזה העולם ויתן לנו
עצה כראוי לכל אחד ואחד באֹפן שנוכל להציל עצמנו כל אחד ממה שצריך
להנצל שלא תאבד תקוותנו חלילה ,כי זה כלל שבדרך שאדם רוצה לילך
מוליכין אותו .וכמו ששואלים את הצדיק כן הוא משיב .ומזה באים
המקלקלות שנדמה לו שמאת ה' הם או שהצדיק יעץ לו
ֻ
כל העצות
כך ובאמת הכל ממנו בעצמו ,כמו שכתוב :אולת אדם תסלף
דרכו וכו' שדרשו רבותינו ז"ל מקרא זה על השבטים שפגמו
בעצה כנ"ל ,על כן מי שרוצה לחוס על עצמו באמת צריך
לבקש מאֹד בתחנונים רבים את ה' יתברך ואת
הצדיקי אמת שישימו לבם היטב על מה שנעשה
עמו באֹפן שיתנו לו עצה אמתיית ונצחיית
שיצליח על ידה לנצח באמת.
וזהו :ואל יחר אפך בעבדך .הינו
שיתבטל כל מיני חרון אף ודינים ,שעל ידי
התשובה על פגם אמונת חכמים נתבטלים כל
מיני דינים שהם חרון אף ,כי נכללין בבחינת קֹדש
קדשים שמשם כל ההמתקות שבעולם .וכל מה שנמתק
הדין ביותר נשלמה העצה ביותר עד שזוכה בכל פעם לעצה
שלמה הנמשכת מהצדיק האמת שיוכל לעמֹד על ידה כנגד כל
מקלקלות שהבעל דבר מסבב בלבו בכל יום ובכל עת.
מיני עצות ֻ
וזהו :כי כמוך כפרעֹה .פרעֹה זה בחינת בטול וקלקול העצה
הקדושה ,בבחינת ותפרעו כל עצתי ,שעל ידי זה היה כל גלות מצרים שכולל
כל הגלֻיות ,כי פרעֹה עומד אצל העֹרף ורוצה לעכב המֹחין שלא ירדו למטה
שיתהוו מהם עצות טובות להכיר הבורא יתברך על ידם ,שזהו עיקר סוד
גלות מצרים )ועיין בכוונות והבן היטב( .ועיקר התיקון על ידי קבלת התורה
שזכינו בעת יציאת מצרים שהוא תרי"ג עטין דאורייתא ,בחינת לי עצה
ותושיה ,בחינת תיקון העצה .והעיקר הוא לקבל עצות מהצדיק האמת באֹפן
שיוכל לעמֹד על ידם בכל פעם כנגד קלקול ובלבול העצות של הסטרא אחרא
שהם בחינת פרעֹה כנ"ל .וזהו :כי כמוך כפרעֹה ,הינו כפי מה שפרעֹה ,שהוא
קלקול העצה ,מתגבר בנכליו וערמימיותיו ,כמוכן אתה יודע לתן עצות בכל
פעם להנצל מערמימיותיו ולשוב ולהתחזק לשאר על עמדו להתחזק עצמו
בהתורה הקדושה שהוא עיקר העצה השלמה .וזהו :כי כמוך כפרעֹה .כי שני
הכפין מורין על הדמיון ממש ,כמו שפרש רש"י ,הינו כי זה עיקר נפלאות
מעשה הצדיק כי נורא הוא ,כי יודע ומחזק כל אדם כפי מה שהוא בכל
עמקות אמתיות שהם מכֻונים ממש כפי
מדרגה שהוא בכל יום ויום בעצות ֻ
קלקול העצה שרוצה הבעל דבר להתגבר עליו בתחבולותיו .על כן העיקר
עמקים עצה בלב
הוא תיקון אמונת חכמים אמתיים שעצתם בחינת מים ֻ
איש שאי אפשר לקלקל אותם בשום אֹפן בעולם ,כי הם עומדים כנגד כל
מיני קלקול העצה של הסטרא אחרא ,בבחינת כי כמוך כפרעֹה כנ"ל ,כי
מאֹד עמקו מחשבותיהם ,כי עצתם הוא עצת ה' אשר לעולם תעמֹד כי אתה
מרום לעולם ה' )הלכות תענית ד'  -ח'(.
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)בראשית מ"ו ,ד'(

 ...ומובן בספרים שבזה הפסוק מרֻמז כל סוד גלות ישראל ,ועיקר הוא
גלות הנפש כל העליות והירידות העוברים על איש הישראלי שזה עיקר סוד


והגאלה שהכל בבחינת אנֹכי ארד עמך מצרימה ואנֹכי אעלך גם עלֹה,
ֻ
הגלות
שזהו בחינת ירידה תכלית העליה ,כמובא .והעיקר הוא התחזקות שצריכין
להתחזק מאֹד מאֹד בתֹקף התגברות מרירות הירידה עד שנדמה שכמעט
כמעט חס ושלום ,שדייקא משם ירחם עליו ה' יתברך ויושיעו ויקרבו אליו
כי לא יטש ה' את עמו וכו' .וכמו שכתוב :אם אמרתי מטה רגלי חסדך ה'
יסעדני וכו' .וכתיב :ואֹמר אבד נצחי ותוחלתי מה' זֹאת אשיב אל לבי על כן
אוחיל חסדי ה' כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו חדשים לבקרים וכו' .וכן
בפסוקים רבים ,ובפרט בדברי רבותינו ז"ל מבֹאר שדייקא כשישראל הם
בתכלית הדחקות והצרה חס ושלום ,אז דייקא יש סבר ותקוה לישועה
גדולה .וכמו שאמרו במדרש על פסוק ועלה 'מן הארץ' דייקא ,עיין שם.
וכן הוא בפרטיות בכל אדם ובכל זמן ,כי ה' יתברך מהפך המכה
לרפואה ,כמו שאמרו רבותינו ז"ל וכל זה מרֻמז בפסוק :אנֹכי ארד וכו' הנ"ל
)לקוטי הלכות  -הלכות שילוח הקן ה'  -כ"ג(.

  ...הצדיק הוא ֻמכרח לעשות תשובה בעד
ישראל ,דהיינו כשיוצא אחד חוץ לשורה ופורק עֹל ,אזי הצדיק
ֻמכרח לעשות תשובה בשבילו .על פי משל ,שפעם אחד נסעו
ומשגע ,ונשא אותם הסוס
שני בני אדם עם סוס מבֹהל ֻ
והשליכם מן העגלה .ועמד אחד והתחיל להכות את
הסוס באגרוף ,והכה אותו הרבה .ושחק ממנו
השני ,ואמר לו :הלֹא אתה מכה את ידך ,ומה
תועיל להסוס הכאה זו? רק אתה צריך
ִלקח רצועה שמכין בה הסוסים ,להכות
אותו .והלך ועשה כן ,ולקח רצועה והתחיל
להכות את הסוס .ועמד הסוס ורץ בבהלה
גדולה ,וברח ונשא אותם והשליך אותם לתוך רפש
וטיט ,והסוס ברח לו להלן.
נמצא ,שגם זה אינו עצה טובה .ויעצו אותו שיעשה כך,
שיִ קח חבל יפה ,ויקשֹר את הסוס לאיזה אילן ,ויכה אותו
הרבה ,ובזה ילמדו להיטיב .ועשה כך ,והכה הסוס הרבה ,ונתייגע.
וראה ,שגם זה אינו עצה טובה ,כי אינו כדאי הסוס ֻכלו בעד היגיעה
והקצר רוח שיש לו על ידי ההכאה ,ואין תקנה לסוס כזה רק לירות אותו
על ידי קני שרפה ,וזה צר לו.
כך כשאחד יוצא לחוץ ,ואינו מתנהג כשורה – אין יכולין למצֹא עצה מה
לעשות לו ,כי היה אפשר להעניש אותו בעצמו או על ידי שליח או באֹפן
אחר ,אך כל העֹנשים הם נוגעים להצדיק בעצמו ,כמו שמצינו אצל השם
אלוק ממעל ,ועל כן
ַ
יתברך ,שבכל צרתם לו צר )ישעיה סג( ,כי הם חלק
כשיש להם צרה ,חס ושלום ,לו צר ,כביכול; כמו כן אצל הצדיק גם כן ,כי
גם ענוש לצדיק לא טוב )משלי יז( ,כי העֹנש שמעניש את אחד ,הוא נוגע
להצדיק בעצמו) .לקוטי מוהר"ן ח"ב ,סו(.
)מר' ישראל אודסר ,זצ"ל  -המשך(

רבנו הקדוש הוא הזהיר ללמֹד פוסקיםֻ ' ,שלחן ערוך',
ללמֹד בכל יום ולקיים מה שכתוב בו .הוא אמר שאנחנו צריכים להיות
דבוקים ב'קצור ֻשלחן ערוך' ,כל דבור שמה ,כל דין .בכל יום ויום ללמֹד
לפחות איזה סעיף או סימן מ' ֻשלחן ערוך' ,זה סגֻלת הנפש .הוא אמר בכל
יום שלא לומדים ב' ֻשלחן ערוך' על-כל-פנים איזה סעיף  -זה חסר ,אפילו אם
אין לו זמן ,על-כל-פנים ילמד איזה סעיף.
רבנו הקדוש הוא רצה שאנחנו נהיה בקיאים בכל הטורי"ם ובכל
ה' ֻשלחן ערוך' ,שנהיה בקיאים בעל-פה ,זה עבודת השם .ה' ֻשלחן ערוך' זה
טובת הנשמה ,זה היסוד היהדות ,זה היסוד של כל התורה ,של הגמרא ,איך
הדינים  -לקיים .ה' ֻשלחן ערוך' הוציא מהתורה ומהצדיקים ,צריכים לקיים

ֱמת י ֵׁש ׁש ֹ
ָלום ...
ּכְ ׁ ֶש ּיֵש א ֶ

תר).קל"מב',סז(
יו ֵ
ּב ֹ
םי ְת ָּב ַר ְך ְ
ּׁש ִ
םה ֵ
רׁש ַ
לּומ ְת ָּפ ֵא ֵ
ִ
רמ ְת ַּג ֵּד
יקיו ֵת ִ
ֹ
רׁשם ַה ַּצ ִּד
לּומ ְת ָּפ ֵא ֵ
ִ
הּׁש ִּמ ְת ַּג ֵּד
למ ֶ
ָּכ ַ

טובלהגידולשיר ַנ נ ְַח נ ְַחמָ נ ְַחמָ ן מאומן

לזכותלכלהישועות

כל דבר ,כל דין ,בכסף ובכל העניינים .התורה מלמדת אותנו איך להתנהג
בכל דבר.
יש בין הרמ"א ובין ה'בית יוסף' מחלֹקת ,יש דברים ב' ֻשלחן ערוך' שם
לא לפי שניהם ,אנחנו עם אחד אבל אף-על-פי כן יש עניינים שאנחנו לא
יודעים ,יש כמה בחינות.
יש כבר האור של כל הצדיקים ,של כל הגמרא ,ושל הגאונים ,וכן אחר-
כך נתגלה עוד יותר ויותר ויותר ,עד שבא רבנו הקדוש  -הוא כבר כולל כל
התורה והכל ,הכל ,הכל .כל מה שהוא אומר זה אמת ויציב ונכון ,וצריכים
אנחנו למסֹר נפשנו לקיים כל דבור שגילה.
העיקר התורה הוא הבעל-שם-טוב ותלמידיו ,ורבנו הקדוש זה עיקר
היהדות ,עיקר של הכל ,הוא על דרך הבעל-שם-טוב והוא כולל ומלמד אותנו
כבר הכל ,כל דבר ,גם ההלכה .הוא העיקר והיסוד והכלל ,עיקר התורה
והיהדות  -רבנו הקדוש ותלמידיו וזרעו .העניין של רבנו הקדוש זה עניין
שעולה למעלה מן הכל ,ורבנו הקדוש בעצמו  -יותר ויותר ויותר...
האר"י הקדוש ,רבי שמעון בר-יוחאי ורבנו הקדוש הזהירו מאֹד להיות
מקשר ומאמין ברבי שמעון בר-יוחאי והתקונים ,מה שזה ,מה שזכינו ..רבי
ֻ
שמעון והזֹהר והתקונים זה אור של כל התורה ,של כל הצדיקים ,של כל
הגאונים  -הזֹהר הקדוש .הבעל 'ראשית חכמה' הוא היה תלמיד של הרמ"ק,
ה'ראשית חכמה' הוא ֻכלו זֹהר.
רבי שמעון בר-יוחאי ,הזֹהר הקדוש והתקונים ,הו ..מה שיש שמה .אבל
העיקר שהכל כלול בו הוא רבנו הקדוש .רבנו הקדוש היה עוד יותר
מהתקונים ,הוא הכלליות והשֹרש של הכל .רבי שמעון נכלל בכל דבור של
רבנו הקדוש .עניינים גבוהים כאלה...
היום צריכים הבעל-שם-טוב ורבנו הקדוש .יש בזה הרבה לדבר ,ישנם
עניינים שאנחנו לא יודעים.
והכלל והעיקר והקצור  -רבנו הקדוש ,הוא עיקר התורה ,עיקר הכל .יש
הרבה ספרים אבל היסוד והעיקר הוא רבנו הקדוש .היום כשיש לנו ה'לקוטי
מוהר"ן' וכל העניין של רבנו הקדוש ,צריכים אנחנו למסֹר נפשנו לחנך בנינו
ודורותינו בספרי רבנו ,בדברי רבנו .צריכים להתחזק באמונה וללמֹד
ולקיים.
זה אור ,אור פלא שעוד לא היה הזמן שיתגלה ,אבל האור של הבעל-
שם-טוב כבר ישנו ,והאור של רבנו הקדוש זה עניין של משיח ,שכל
הספרדים והאשכנזים ֻכלם נתבטלוֻ ,כלם צריכים לקבל האור.
נו ,רואים שהעולם מתקרבים ,אפילו הספרדים מקבלים את רבנו
המקבלים והגדולים .ברוך השם ,אשרינו שזכינו ,זה כבר
הקדוש לרבי ,גם ֻ
הגאלה שיתגלה ,יתגלה בעולם אור כזה שאין פה לדבר...
העניין של ֻ
)ההמשך יבוא בקרוב בעזרת ה'(
)לקוטי עצות  -השגות והתנוצצות אלקות ,יא(
 צריך להרגיל את עצמו בכל פעם

בבחינת ביטול ,להסתכל רק על התכלית הטוב האמתי הנצחי ,וזה על-ידי
שייסתם עיניו מחזו דהאי עלמא ,כי אי אפשר להסתכל ולהכלל בהתכלית,
כי אם על-ידי סתימו דעינין ,שייסתם עיניו לגמרי מחזו דהאי עלמא ,אף גם
לדחקם בהאצבע ,ואז לא יהיה לו יסורים וצער משום דבר שבעולם .אך אי
אפשר להיות קבוע תמיד בבחינת הביטול ,כי ֵיצא אחר-כך מגדר האנושי,
ועל-כן בהכרח שיהיה הביטול בבחינת רצוא ושוב ,ואז הרשימו של הביטול
מאיר אל הדעת אור מתיקות נעימות התנוצצות אלקות ,מה שאי אפשר
לאחד לספר לחברו כלל ,ועל-ידי-זה נמשך שמחה גדולה ,ועל-ידי-זה נמשכין
חידושין דאורייתא ,ועל-ידי-זה יוכל להחיות את עצמו ולחזק את עצמו בכל
היסורין וההרפתקאות שעוברים עליו ,חס ושלום ,ויזכה לטעֹם ולהרגיש
בעולם הזה מעין עולם הבא )לקוטי מוהר"ן ,סימן ס"ה(.
  ...אחד יחיד ומיֻחד ,היה הוה ויהיה ,זכני ברחמיך הרבים לכלל
באחדותך באמת .אנא מלא רחמים ,זכני ועזרני והושיעני שאזכה להתגבר
בכל עֹז ותעצומות ,לסגֹר ולסתֹם עיני מחיזו דהאי עלמא לגמרי .להעצים
ולסגֹר עיני בחזקה מאֹד ,לבלי להסתכל כלל על הבלי עולם הזה ותאוותיו.
ואהיה בזה העולם כעוור וסומא ממש ,שלא יהיה לי שום ראיה והסתכלות
והבטה בזה העולם כלל ,רק אזכה לכוון את עיני ודעתי ושכלי להסתכל
תמיד על התכלית האמתי תכלית הנצחי ,עד שאזכה לידע ולהבין באמת
טובך האמתי .ואזכה לדעת באמת שאין שום רע בעולם כלל רק ֻכלו טוב
וחסד ,ואתה מרבה להטיב עם כל בשר בכל עת ובכל שעה ,כי כוונתך לטובה
תמיד ,כי אתה חפץ לזכות אותנו להביאנו לתכלית האמתי לחיים נצחיים,
ואזכה להיות מלא שמחה תמיד.
טוב ומטיב לכל ,טוב ומטיב תמיד ,טוב ומטיב לרעים ולטובים ,טוב
ומטיב באמת ,הטיבה ברצונך עם רחוק מטוב כמוני ,אשר מרדתי בטובך
בידיים ,במזיד ובשוגג באֹנס וברצון אלפים ורבבות פעמים ,אשר התחלת
להטיב עמי הרבה טוב האמתי והנצחי ,ואנכי דחיתי בידיים טובך האמתי
אחינו בית ישראל" :אין צדקה נחשבת כמו צדקת הדפוס" .לכן,
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כמה וכמה פעמים" ,עד כי חדל לספֹר כי אין מספר" .אנא האל הטוב אשר
טובך אינו נפסק לעולם ,זכני מעתה לטובך האמתי ,שבעני מטובך הנצחי.
עזרני וזכני לכלל באחד באמת ,בתכלית הכלליות ,בתכלית הביטול כראוי,
ברצוא ושוב ,כרצונך הטוב .עד שאזכה לדעת ש ֻכלו טוב ואין שום רע בעולם
כלל ,וכל הצרות והיסורין הבאין בעולם ֻכלם הם טובות גדולות ,עד שאזכה
לבטל כל הצרות והיסורין שבעולם על-ידי-זה .ונזכה לקבל היסורים
המכרחים לבוא באהבה ובשמחה גדולה ,ולבטל כל היסורין על-ידי הביטול
ֻ
אל התכלית הטוב באמת ,עד אשר נזכה לקבל ולהמשיך מימי התורה על-ידי
השמחה מהרשימו של הביטול שתאיר אל המֹחין.
ונזכה לשאֹב מים בששון ממעייני הישועה .ועל-ידי השגת התורה נזכה
לקרר היסורין ולכבות צימאון הנפש גם בעת שנשוב מהביטול אל הדעת.
ולא יהיה שום כח להיסורין להתגבר עלינו חס ושלום אחרי כך ,אחר שנשוב
מהביטול ,רק נזכה לבטלם אז על-ידי השגת התורה שתזכנו לקבל ולהשיג
על-ידי השמחה מאור זריחת הרשימו הקדושה שנשאר מההסתכלות
והביטול אל התכלית שהוא ֻכלו טוב ֻכלו אחד ,שתאיר הרשימו אל כלי
ויקים בנו מקרא שכתוב :אשרי הגבר אשר
המֹחין השגת סתרי אורייתאֻ ,
תייסרנו י-ה ומתורתך תלמדנו) ...לקוטי תפילות א' – מתוך תפילה סה(
)ספר ִא ֵבּי הנחל א'  -מכתב ד' המשך(

  ...אפילו מי שנפל מאֹד ומונח בשאול תחתיות חס
ושלום ,אף-על-פי כן יש לו תקוה גדולה על-ידי הצדיק הגדול האמתי ,כי על-
ידו יכולים הכל לקבל חיות מהקדֻשה בכל מקום שהם ,על-כן באמת אין
שום יאוש בעולם ,והעיקר הוא "מבטן שאול שוועתי" ,כי גם צעקה משאול
תחתיות אינה נאבדת לעולם ,ויצעק ויצעק לפני ה' יתברך תמיד יהיה איך
שיהיה עד אשר ישקיף וירא ה' משמים.
עיקר שלמות הצדיק הוא שיוכל להראות למי שהוא למעלה ונדמה לו
שהוא במדרגה עליונה  -יהיה מראה לו שהוא ההפוך .וכן למי שהוא למטה
במדרגה התחתונה יהיה מראה לו שעדיין לא אבדה תקוותו וגם משם יוכל
לדבק עצמו אליו יתברך לשוב אליו ,כי אין שום יאוש בעולם כלל.
חכמות אין צריכים כלל ,והעיקר הוא רק תמימות ופשיטות ואמונה
שלמה בה' יתברך ובהצדיק האמת .אשרי ההולך בתמימות .אשרי למי
שזוכה להתקרב להצדיק האמת ,אשרי לו אשרי חלקו .והבעל-דבר שם לבו
על זה מאֹד לבלבל את העולם ,והקים בעולם מפֻרסמים הרבה של שקר .וגם
בין הצדיקים האמתיים הכניס מחלֹקת עד שאין אחד יודע היכן האמת.
פעם אחת ישב רבנו הקדוש זצ"ל יחד עם תלמידו הרב הקדוש המגיד
מטירהאוויצע שהיה איש זקן והיה מקודם מגדולי תלמידי הבעל-שם-טוב
זצ"ל ,חבר להמגיד ממעזריטש ,ותפס בזקנו של המגיד הנ"ל בדרך חבה
ואמר לו ,חידוש כמוני עוד לא היה בעולם ,אותי צריכים כל העולם מאֹד
מאֹד ,כי העולם אין יכולין להיות בלעדי כלל ,יש לאל ידי להחזיר כל העולם
למוטב ,לא בלבד אנשים פשוטים ,אלא אפילו כל הצדיקים ואנשים גדולים
אני יכול להחזירם למוטב ,כי גם הצדיקים צריכים להחזירם למוטב ,ולא
האמות העולם כֻלם אני יכול להחזירם לה'
מבעיא ישראל קדושים ,אלא כל ֻ
יתברך ,והייתי יכול להחזירם לה' יתברך להוליכם סמוך לדת ישראל ,אך
דיו לעבד להיות כרבו.
אמר ,הלֹא גם מי שנוגע בי מעט אפילו באצבע קטנה  -אין לשער מעלתו.
מה לכם לחשב מחשבות ,אין אתם צריכים רק לתת אבנים וסיד ,ואני בונה
מהם בנינים נפלאים ונוראים .ומשך מאֹד תיבת "בנינים" כמפליג בשבח
נפלאות תפארת הבניינים הנוראים שבונה מזה .ואמר ,הלֹא אני אוצר של
יראת שמים ומדוע לא יהיו להוטים ורצים אחרי לקבלו .ושאלו אותו ,איך
אפשר לקבל .והשיב ,עם הפה והלב צריכים לחתֹר ולבקש.
צדיקי אמת הם מגלין אלֹקותו ומלכותו יתברך לכל באי עולם ,אפילו
להרחוקים מאֹד מאֹד שהם הרשעים והעכו"ם ,שזה עיקר כבוד ה' יתברך
כשהרחוקים ביותר מקרבין את עצמם לעבודת ה' יתברך כי אז נתגדל כבוד
שמו יתברך ונתעלה ,על-כן צריך כל אדם להשתדל מאֹד לקרב הרחוקים לה'
יתברך .וגם אין לשום אדם לייאש את עצמו מלהתקרב לעבודת ה' יתברך
מחמת שנתרחק מאֹד מה' יתברך על-ידי חטאיו המרֻבים ,אף שהרבה
לעשות הרע חס ושלום ,כי אדרבא כל מה שהוא רחוק ביותר  -על-ידו יתגדל
כבוד ה' יתברך ביותר כשישתדל לשוב ולהתקרב אליו יתברך ,כי זה עיקר
כבודו יתברך .אבל זה אי אפשר שיתקרב הרחוק לה' יתברך כראוי כי אם
על-ידי הצדיק האמת!
אני בטוח כי יקרא את הלקוט הזה בעיון רב ויכניסם בעֹמק לבו .הייתי
שמח מאֹד אם היה אפשר להשיב לי את דעתו עליו.
מוקירו ומכבדו ומתפלל עבור שלומו ובריאותו תמיד ,דורש שלומו
¯ÒÚ„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È
וטובתו באמת ודורש שלום כל הנלוים אליו.
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