
 

ìø åðéøåî çöð ïåøëæ 'é ìàøùá øòà øñãåø ïá 'äîìù ÷éæééà ,öæ"ì 

�� )סז',�מ�ב"קל(.�ַהַּצִּדיק�יֹוֵתר�ִמְתַּגֵּדל�ּוִמְתָּפֵאר�ֵׁשם�ַהֵּׁשם�ִיְתָּבַרְך�ְּביֹוֵתרם�ל�ַמה�ֶּׁשִּמְתַּגֵּדל�ּוִמְתָּפֵאר�ֵׁשָּכ

��לזכות�לכל�הישועות���ַנ�ַנְח�ַנְחָמ�ַנְחָמן�מאומןטוב�להגיד�ולשיר���
  

   
  ...ÎÂÒ· È��ÙˆÈ ÈÎ‰    )'ה,תהלים כז(    ]

Úלך עמי "בבחינת , ו וחדרוך ביתו בתו כשמסגיר עצמ, של אדםוקר קֻדשתי
וזה בחינת השבח ". והצנע לכת עם אלֹקיך: "ונאמר', וכו" בא בחדריך

 וקר תפארתיכי ע, "כל כבודה בת מלך פנימה: "שנאמר על תלמידי חכמים
; קר המשכת הקֻדשהיששם ע, וך ביתושב בתוהאדם הוא כשי של ווקֻדשת

ך וכן היה ראוי שישב האדם בת ועל. ניםום שליטת החיצואבל בחוץ הוא מק
ל י אך זה בחינת עי,אבל האדם ֻמכרח לצאת גם לחוץ בכל פעם,  תמידובית
פי שהיה ראוי שיהיה אדם דבוק בקֻדשה תמיד בבחינת  על כי אף, קיונפ

ת וכה האדם להיו כשזדייקאקר שלמות הקֻדשה הוא יכן ע פי על אף', עייל'
  . םות הרבה בכל יות וירידוכי בהכרח שיעבֹר על האדם עלי, נפיק ועייל

 וים כמילק', נפיק בקי בעיילבקי ב'בחינת , ת בקי בהלכהוכה להיווכשז
 בהשם ולהחזיק עצמ, "ל הנךואם אסק שמים שם אתה ואציעה שא"שכתוב 

ת גם וכה להעלואזי הוא ז, בין בעליה בין בירידה, שר אמיץיתברך תמיד בק
ואז הירידה , לם אל הקֻדשהת ֻכונות התחתונים ומדרגות החיצומומק

  . תכלית העליה
וזה בחינת מה שצריכין לצאת מן הבית אל החוץ בכל 

כי שם , 'נפיקו'שזה בחינת , צא לחוץוכי כשי, פעם
תברך כר גם שם בהשם יווכשז, ניםושליטת החיצ

אזי הוא מברר ,  יתברךו בוומדבק את עצמ
וזה . נים ומגביה הכל אל הקֻדשהות החיצומומק

בחינת , "בשבתך בביתך ובלכתך בדרך"בחינת 
וזה בחינת מה שהלכו ישראל . נפיק ועייל

ם נחש ומק, ניםום החיצושהוא מק, במדבר
אחרא ולברר  כדי להכניע הסטרא, שרף ועקרב

 עיילזכאה מאן ד 'בבחינת, הקֻדשה גם משם
ת ומובמק, לכים במדברו כשהדייקאואז . 'נפיקו

כים אז למצֹא ווכשז, נפיקשזה בחינת ו, ניםוהחיצ
פף על ו השם יתברך חדייקאאז , את השם יתברך

ד וכב שזה בחינת הקף ענני, מאדה וישראל בקֻדשה גב
בחינת אמא דמסככא , שהם בחינת ֻסכה, שזכו ישראל במדבר

 בעת שהוא דייקאכך על האדם ופף וסווח, מאדה ו קֻדשה גבשהוא, על בנין
 ותוזרת אווע, םוחס ושל,  לבל יפל שםו ולהצילובכדי לשמר, נפיקבבחינת ו

  . את הקֻדשהדייקאאחרא ולברר משם  להכניע הסטרא
לבחינת , מאדלה וכין לעליה גדו ז,'נפיקו'ידי בחינת   עלדייקאנמצא ש

כה ת ֻסכה שִזווזה בחינת מצו. ל"העליה הנשזה בחינת ירידה תכלית , ֻסכה
ת ושצריכה להי, לת התשובהיבתח, לת השנהיתנו השם יתברך בתחוא

 ועשרת ימי ראש השנהמין בימקי' עייל'ובחינת ; דייקא נפיק ועיילבבחינת 
שזה בחינת ', נפיקו' גם בחינת לקייםכך צריכין  ואחר,  כפור םותשובה וי

', נפיקו'ת שכשהאדם בבחינת ורולה, כהצאין מן הבית לישב בֻסומה שי
כה ו זדייקאאז ,  בהשם יתברךוומבקש ומחפש גם שם לדבק את עצמ

מרים ומגנים על ושהיא בחינת מקיפים שש, לבחינת ֻסכה, מאדה ולקֻדשה גב
  .'נפיקו'האדם אז כשהוא בבחינת 

 בבחינת ,ת תשובה שלמהוכין בכל השנה לעשו אנו ז,ת ֻסכהוידי מצו ועל
ם כאם ואז מגן עלינו ֻסכת של', נפיקו'ובכל עת שאנו בבחינת , נפיק ולעיי

וזה שמבקשין . ם סכנהולך במקוכשה, םוחס ושל, לופיהמגנת על בנה לבלי ל
 עלינו ֻסכת שֹוופר): םודת ייכנגד מ' נפיקו'שהיא בחינת  (דייקאבלילה 

יד בכל כי ֻסכת שלם מגן על האדם תמ,  מגן ֻסכת שלםדייקאכי אז , מךושל
ה כי יצפנני בֻסכֹ"וזה בחינת .  אז מגן ֻסכת שלם,עת סכנה שצריכין שמירה

פל ו בעת שנדהיינו', נפיקו'שהוא בחינת , ם רעהו בידייקאש, "ם רעהובי
אזי ,  גם אזו ולבלי ליאש את עצמוכה לחזק את עצמווכשז, ודתוהאדם מעב

 לפי אוצר ' אות ו,' הלכה ד-השנה  הלכות ראש(ל "כת שלם מגן עלינו כנהֻס
  ). עדאות,  סוכות–היראה 

  
  
  

[     ‡�Ú˘Â‰...  
לכל אחד , זכות תנו לכףו אז השם יתברך מרחם עלינו ודן א,ראש השנה·

זה  ידי כין עלועד שאנו ז, זכות זה אנו נכנסין באמת לכף ידי ועל; ומוכפי מק
 כך ואחר. לצעֹק להשם יתברך מֻעמקא דלבא ולשוב בתשובה לפניו יתברך

שהיא בחינת כסא , כהידי שזכינו לישב בֻס על, תוף ֻסכובס, רבה שענאובה
עד , כין כל ישראל לקבל הארה משםוזה ז ידי על, לםו של עומומק, דוהכב
', ומואל תדין את חברך עד שתגיע למק 'לקיים, כין לבחינה זאתולנו זשֻכ

הכניס עד שנזכה ל, ישראל שעיו הפאפילו, זכות ולידע לדון את הכל לכף
לם ימצאו  שֻכדהיינו, ראש השנהזכות ולהאיר בהם ההארה של  לם לכףֻכ

  . בכל עת וזמן, ם שהםותמיד פתח ודרך התשובה בכל מק
, לצעֹק תמיד להשם יתברך מֻעמקא דלבא, קר הפתח והדרך הואיוע

שזה בחינת רבוי , לםו מן הצעקה לעויאש עצמיית ולא ,יהיה איך שיהיה
וכן ', שענאוה'רבה כמה וכמה פעמים  שענאוק בהת שמרבין לצעֹוהצעק

ת ועות ושוות וזעקושהוא מלא צעק, מרין ספר תהליםורין כל הלילה וגונע
לם שלא יוכל למצֹא ונמצא שום אדם שבע לא עד אשר, להשם יתברך' וכו

ת ות ובכל המדרגורולם בכל הדולל כל באי עוהכ,  בספר תהליםואת עצמ
לם לשוב רר ֻכוומע, מאדנה והתחתעד תכלית המדרגה , לםושבע

רבה  שענאוובה; כי תהלים מֻסגל לתשובה, אל השם יתברך
שיזכה כל אחד , אנו ממשיכין הדרך הנפלא הזה

ת וכפור וֻסכ םו ויראש השנהידי קֻדשת  מישראל על
זכות ולהכניס דרכי התשובה  לדון את הכל לכף

מר תהלים ולצעֹק ו לדהיינו, בכל אחד מישראל
  . יהיה איך שיהיה, ברך תמידלהשם ית
, זכות  לכףוכן צריכין לדון גם את עצמ-ווכמ

עד שתגיע ' אל תדין וכו" ו גם בעצמלקייםו
דע ו יו אינום עצמוודאי גם מקוכי ב, "ומולמק

וכל מה שעברו עליו בכל , ם נמשךומאיזה מק
ם נמשכין עליו היצרין וומאיזה מק, הגלגולים

 כן אסור ועל; ' וכוות שלות רעורעים והמחשב
   ו גם בעצמלקייםכי צריכין , לםו לעויאש את עצמיל

, סור שפיכת דמיםשזה בחינת ִא', אל תהי בז לכל אדם'
סור שפיכת דמים גם כי האדם ֻמזהר על ִא, כמבֹאר בפנים

ודרשו ', וכו" ואך את דמכם לנפשתיכם" שכתוב ווכמ, ובנפש עצמ
תר עד ו ביות את עצמוזכי גם לב, ופך דם עצמוזה הש: ל"תינו זורב

כי , סור חמורודאי ִאוהוא ב, םוחס ושל, ידי זה תר עלול ביופישיוכל ל
קר שלא יוהע; ומודע את מקוכי מי י, זכות  לכףוצריכין לדין גם את עצמ

ולצעֹק ולהתחנן לפני השם יתברך , לםו מן הצעקה לעויאש את עצמיית
זה  ידי שעל, "'י השפכי כמים לבך נֹכח פנ"בחינת , תמיד מעֹמק הלב

 .רבה שענאוסקין להמשיך בהווכל זה אנו ע. לנו לשוב אליו יתברךנזכה ֻכ
 גם לקיים, שעי ישראלושמרמזין על פ, סקין אז עם ערבי נחלוכן ע ועל

  . זכות תם לכףוולדון א' אל תהי בז לכל אדם'בהם 
 ולשֻכ, רהות שענא רבה משנהומרים בהווזה בחינת מה שא

להזהיר את ישראל שבכל מה שיעבֹר ,  קֹטב זהלך עלובב והוס
אשו את עצמם מן הצעקה יכן אל יתי פי על אף', וכו' עליהם וכו

, לםוורחמיו אינם כלים לע, "ואת עמ' ש הויט לא כי", לםולע
, רוואחרי כל החטאים והכעסים שמכעיסין לפניו יתברך בכל ד

התקרב לין לוכן תמיד יכ ועל, "ממהור' ימין ה"כן  פי על אף
, ' הלכה ד-הלכות ערלה (ם שהוא וולשוב אליו יתברך מכל מק

  ). קמבאות,  סוכות– לפי אוצר היראה ,עיין פנים, אות טז
 

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(
שיש נפשות , השם יתברך מסבב ...  �                    

 כל לא אפילו בזמן רבנו ...אבל לא כל הנפשות, מתקרבים לרבנוש
 אבל כל אחד הוא עולם , היו כולם צדיקים קדושים,הנפשות

 כל אחד מה לב הוא האיר ב,התורה שלובהקדוש   ורבנו,עצמומ
 כל אחד , להכיר את השם,לתכליתו הניצחי שהוא צריך

 ,והצדיק המנהיג האמת הוא יודע, יש לו עניין מיוחד

��ח"מת�ת'עלון�מס�-ד�"בס
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 רבי נתן היה  וגם כן,כל אחד שווה לא ...צריכים להנהיגו באופן כזה שזה
  . ורבי נפתלי היה בעל מופת,ם רבי נפתליעחבר 

יה אור גדול ה כל אחד , בעלי תפילה כאלה,היה חזנים כאלה אצל רבנו
יכנס ה וגם כן אי אפשר ל, לא בחינם עמד העולם על ברסלב,מה שאין בעולם

ליקוטי " אתה רוצה ,צריכים לנקות עצמנו,  בבטן גאווה,מלך ככההל כיהל
 אני לא אומר בתור ,זה למעלה מן הטבע עניין רבנו... ?בשביל מה? "ן"מוהר

 האבא שלי היה עני ,בטבריה,  אני הייתי הכי גרוע והכי שפל בעולם,עניוות
 ואני , וכולם יש להם עניין מיוחד,תכלית הדיכאוןב ,ועיור בתכלית השפלות

בין להו שזכיתי לראות , אבל היה לי נקודה חכמה כזו,הייתי הכי גרוע
 על ,ואני לא הסתכלתי על העולם הזה... הברור והצח איפה האמת ,האמת

 רק ,ערךלא היה אצלי שום   אדרבה,והחשיבות והפירסום,  והגאווההגדולה
 רבי בדברי,  וגם כן אני בחרתי ברבנו,! אז אני הייתי חכם יותר מכולם! אמת

 הרבה רבי יש?  רבי ישראל מה זה?רבי ישראלמדוע ב)... קרדונר(ישראל 
 , ואני בחרתי ברבי ישראל! אבל רבי ישראל היה יחיד בעולם ברסלב,ישראל

תי ו לימד אהוא , הוא היה לי כמו אבא,)מסלונים (והשלכתי את רב מוטל
רב , רב מוטללהמשיך ב אז הייתי צריך ,קירב אותי ותמך אותי והרים אותיו

שר וירא שמים  רב מוטל היה גאון ולמדן וכ,!"ברסלב לא" :מוטל אומר
, אבל זה הזבוב היה לו כוח כזה,  כמו זבוב, וישראל בער לא כלום,וחכם

 , אני ראיתי כולם דיברו תמיד ממני,שהוא יכול לעמוד נגד כל העולם
כשמדברים פעם ?  מה זה, והם בעצמם התפאלו, מברסלב,מישראל בער

 ,מנוחהלהם היה לא  ,ודיברו, דיברו ודיברו,  אז נגמר,אחת ברסלב לא
שום , בן אדם כמוני שאין לי שום ערך בעולם... ברסלב, ברסלב, ברסלב

 אבל היה לי איזה ,אין לי כישרונות, אין לי שכל,  אין לי,שום ערך, חשיבות
  ... רב מוטל וכל הגדולים,שעזבתי כל העולם, עניין

  
  )מה-דמ נים סימ–] רבי נתן[ת "ימי מוהרנספר (

 ,וך כך היו בימי הפסח הזה כמה שרפות פה ברסלבבת ☺                    
אני וחברי רבי נפתלי , נסענו לפה, פסח-חג-ותכף אחר הפסח ביום ששי אסרו

 ,)' ושמענו ממנו תורה נפלאה וכו.ל.המועד פסח היינו פה עם ר-וגם בימי חל(
 והיינו פה על שבת ,דשול על שבת ק"חג הנ-כך באנו אליו ביום אסרו-אחר

   .אחר שבת נסעתי לביתידש ותכף וק
 נתגלגל מאת השם שחזרתי ונסעתי לפה ,ואחר כך ביום שלישי

דש ענה ו בליל שבת ק,דש איירודש שהוא ראש חוונתעכבתי עד שבת ק
 כדרכו כמה פעמים כנדפס מזה קצת ,ואמר שאינו יודע כלל] רבינו הקדוש[
 ברחוב בתוך כך נעשה רעש של השרפה שהיתה, )ה"קע סימן -ן "חיי מוהר(

 כי כבר היה מוכן ,]כבר כבר" [שוין שוין" ואמר בזה הלשון ,הסמוכה לביתו
לחן והוא  ותכף נתבלבל הֻש,דםו ודבר הרבה מזה ק,בדעתו שיהיה שרפה

,  ובאותה הלילה נשרף ביתו,לנוזכרונו לברכה יצא בבהלה לחוץ וכן אנחנו ֻכ
 והוא , שרוך נעללה לאל אנחנו הצלנו כל מה שהיה בביתו מחוט ועדיאך תה

זכרונו לברכה ישב כל הלילה על ההר שחוץ לעיר שהוא כנגד בית הכנסת 
ושם ישב והסתכל על העיר ועל ביתו והייתי אצלו שם בשעת , וכנגד ביתו

  .השרפה וישב בשמחה
 באתי אליו זכרונו לברכה לשם עוד הפעם ,אחר כך סמוך לאור היום

ר להעיר והלכתי ואמר לי שנחז ו,וכבר פסקה השרפה וכבר נשרף גם ביתו
 כי לא חזר עוד לביתו כי כבר נשרף רק הלך ,עמו מעבר לנהר ההולך שם

 ענה ואמר לי . ואני הלכתי אחריו,מעבר הנהר כדי לבוא אל הגשר שיש שם
 מי היה אומר שאנחנו נלך בליל שבת סמוך לאור היום :בדרך הלוכי אחריו

נס בבית רבי שמעון בסוף העיר  ונכ, באנו אל העיר, ואחר כך.בדרך הזה
ושם ישב כל השבת עד יום ראשון , מקצה מזה בדרך שנוסעים שם לאומין

, שהיה בקצה העיר מזה, וכל החפצים שלו הכנסנו אחר כך לבית רבי זליג
ביום , כך- אחר.ל"שנכנס בו הוא בעצמו כנ, רחוק מאד מבית רבי שמעון

שהיו החפצים שלו , ל"י זליג הניצא מבית רבי שמעון ונכנס לבית רב, ראשון
  .ֻמנחים שם
 לברכה קרא ונוזכר] רבינו הקדוש[ והוא ,תון אחר חצום ראשובי ☺ 

ך שהיה מדבר ובת, ון ודבר עמו ממוב לית שהיה חיובו אחד מהבעלי חולבית
 וואמר ל,  סימן מאומיןומנו מטפליק והביא לושל- בא איש אחד מאנשיועמ

 ותכף שדבר זאת האיש ,ל"שם בהדירה הנ לאומין שישב ותושמבקשין א
 אך ,ידעתי מה זה לא ואז (מאד לברכה ונושים זכרו נתאדמו פניו הקד,ל"הנ

כי שם , ו כי זה מחמת שזה היה קריאה להסתלקות,אחר כך הבנתי למפרע
  .)באומין נסתלק

 ו אך הבנתי ממנו שאם יסע אין בדעת,וע עמוואני הייתי נכסף תמיד לנס
 אך מאת , יאירו רק הדבר היה נראה שיקח את רבי נפתלי נר,ותי עמולקח א

 איזה ול ֻהכרח רבי נפתלי לשוב לבית"ן הנום ראשו יותותה שבאיהשם הי
 ונו זכרו על כן תכף כשראיתי שדעת,ל מטפליק"דם שבא האיש הנות קושע

ק ו אז התחלתי לעס,ל מטפליק"ע לאומין בעת שבא האיש הנולברכה לנס
דבר עמי מאומה  לא  לברכהונו והוא זכר,תיודי שיקח א הנסיעה כענייןב

רק אני בעצמי הלכתי וקראתי בעל עגלה ,  איש אחרותי אומזה אם יקח א

 ,תי לדרך הזה לאומיןו עד שזכיתי שלקח א,אחד ועסקתי בכל צרכי הנסיעה
כי רב טוב זכיתי ,  דרך הזה דייוע עמואתינא לעלמא אלא לנס לא ואלמלא

תי וכל בית ישראל ות המחיין אוראות נות ושיחורו תע בדרך הזהולשמ
  .מעים את כל אשר שמעתי בדרך הזהו כאשר מובן מעט להש,תורולד

  
  )ב-א,  סוכות–  המבוארותעצות(

זוכים , על ידי קיום מצות ֻסכה כראוי  �                                                
וכדי ". שפע אלֹקי, רוח הקדש"ת שדעת זו היא בבחינ, לדעת גדולה מאד

היינו . צריך לתקן את שבעת הנקבים המצויים בראש האדם, לזכות לדעת זו
) א"סימן כ(' ן חלק א"כמבֹאר בלקוטי מוהר, האף והפה, זניםוהא, םיהעיני

וצריך . ח האלווכיצד לתקן את צנורות המ, "עתיקא טמיר וסתים"בתורה 
ולם שעוסק ביראת השם וקיום לדעת שתכלית העבודה של כל אדם בע

. דש ודעת גדול הנזכר למעלהורוח הק, "שפע אלֹקי"הוא שיזכה ל, התורה
, קר תענוג עולם הבא של כל אדםיהיינו ע. קר שעשועי עולם הבאישהם ע

וכפי שזוכים , ת ֻסכה כראויוימים מצויוכפי שמק. יהיה השגת הדעת כמבֹאר
שזה , לדעת הגדולה, פע האלֹקיכך זוכים לש, לזכך את הצנורות הנזכרים

  .קר שעשועי עולם הבאיכאמור ע
, ועל ידי זה, זוכים ללב זך ונקי, ות ֻסכה כראויועל ידי קיום מצ  � 

חים דבורים אלו שׂש. זוכים לדבר ולפרש לפני השם יתברך כל המצוי בלב
  .דשוהם בבחינת רוח הק, לפני השם יתברך

ת ֻסכה וים מצוילק,  המֻרביםלים ובחסדיךווזכני ברחמיך הגד... ���� 
, ם בהית התלויווג מצ"יה ותריכוונותבכל פרטיה ודקדוקיה ו, כראוי

ות וידי מצ-ונזכה שימשך עלינו על.  שלמה כראויכוונהבשמחה ובטוב לבב וב
ופרֹס עלינו , ד שהקיפו את ישראל במדברוכל השבעת ענני כב, ישיבת ֻסכה

, דשושים השגת רוח הקום הקדונזכה להשיג השגת המקיפי. מךוֻסכת של
זה תגן עלינו -ידי-ועל, ת ֻסכה כראוי בקֻדשה ובטהרה ובשמחהוידי מצו-על

שיש לנו בגשמיות , נאיםורב ומכל מיני שויב ואוובעדנו ותצילנו מכל א
לקוטי תפילות  (והסר שטן מלפנינו ומאחרינו ובצל כנפיך תסתירנו, תורוחניו

  :) מתוך תפילה כא-' א
  

  )סח מכתב -' אי הנחל ֵּבִא ספר( 

  . ירושלים הקדושה, ג"ג ניסן תשכ"כ, ה"ב  �                       
דד את אזניו ולבבו לשמֹע נפלאות נוראות השיר והנגון ישח, עצמי ובשרי

ידו הוא מוציא מלבנו כל -שעל, העליון וראש לכל השירים של הצדיק האמת
, ת של כפירות ואמונות כזביותמיני חיצים ארסיים שהם הטֻעיות והמבוכו

ידי זה יקרב כל - ועל,מלך המשיח ינגן זה הנגון. ורופא אותנו בשלמות
יבקע כשחר אורך ". ' וימלא את כל הארץ דעה את ה,יתברך' העולם לה

  ".וארוכתך מהרה תצמח
  מיום   שראליותיירות מאה ל יק על סך ' צ עם קבלתי את ברכתך הלבבי 

   עד בלי עצומה בשמחה   ושש אנכי  ,נפשי מאדהחיית את  , ג"ניסן תשכ' ז
שהם עצות , קץ בראותי תשוקתך החזקה לחתר למצֹא המים עֻמקים

תשואת חן חן . עצות אמתיות שמהם גדלה האמונה הקדושה, עֻמקות
חיים של אמונה , חיים טובים, עמך ויתן לך חיים אֻרכים' יהי ה, לך

  .קר החיים בזה ובבאישזהו ע, אמתית
, אליך אתחנן, אליך אזעק, עואליך אשו, אליך אתפלל, ימלכי ואלֹק

מעומקא ', לבי יצעק אל ה,  כל היוםיפרשתי ידי, יאליך שטחתי את כפי
מעמקי עמקים אני מצפצף לרחמיך וחנינותיך , דלבא אני קורא אליך

, יל תערֹג על אפיקי מים כן נפשי תערֹג אליך אלֹקיםיכא, האמתיות
 לבביהן כן יהמה לבבי להמון רחמיך כיונים הומות מתופפות על

כאשר יהגה האריה והכפיר על טרפו אשר יקרא עליו מלא . וחסדיך
כן אשאג ואזעק ואצעק , יענהומהמונם לא מקולם לא יחת , רועים

וע ואנהֹם ואצפצף ואקוה ואיחל ואצפה ואחכה לרחמיך וואש
אלֹקי ' לא אחריש ולא אשקֹט מלקרֹא תמיד אליך ה, וישועתך

קולי ' שמע ה, מבור תחתיות' קראתי שמך ה, קי אבותיואלֹ
. אקרא וחנני וענני ועזרנו והושיענו וזכנו לאמונה שלמה באמת

שמרנו ברחמים הרבים , הצילנו נא אבינו שבשמים מפגם אמונה
פלאות הבאים חס ושלום על פגם האמונה והצילנו ממכות הֻמ

לא זכות לא רפואות ולא תפלה ו, שאין מועיל להם שום דבר
- וגניחות ואנחות גם"אח ואבוי"ואפילו כל הקולות של , אבות

ידי פגם האמונה -כי הכל נפגם ונתקלקל על, כן אין מועיל להם
לם לה ויסוד כל העולמות ֻכ אשר היא יסוד כל התורה ֻכ,הקדושה

מים רק על ישהכל תלויים ועומדים ומתקי, עם כל אשר בהם
                  ...האמונה הקדושה

  ÒÚ„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È¯ ,המזכירך תמיד לטובה, המלקט והמסדר
  


