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ÌÎÈ˙‡ËÁ ÏÎÓ ÌÎ˙‡ ¯‰ËÏ ÌÎÈÏÚ ... )ל,ויקרא טז'(  

ת שישראל מרבין לבקש מחילה ות והסליחות ובקשונית והתחוכל התפל
נה להתפלל ואין הכו, ם כפורווסליחה וכפרה בעשרת ימי תשובה ובפרט בי

עתה יתברך מ'  הותר שיעזרורק שצריכין לבקש רחמים בי, ולבקש על העבר לבד
רק יזכה לבחינת דרך , ל משום דבר יפֹלאד וו יחטא עלאלדרך התשובה ש

ן ויהי רצ: וכן', ותן בלבנו לעזֹב דרך רשע וכו: כן מבקשין ועל. התשובה באמת
 עליכם יכפרם הזה וכי בי) ויקרא טז(וזה בחינת . וכן הרבה', ד וכוו אחטא עלאש

ם הזה יכפר וכי בי'ת קר הכפרה בחינישע', לטהר אתכם מכל חטאתיכם וכו
. 'תטהרו' לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה'ידי זה  הוא שנזכה על' עליכם

שימשיך עלינו דרך התשובה , תנו להבא מכל חטאתינוויתברך יטהר א' נו שהיהי
כין כל ווזה ז, ל"ד כנו נחטא עלאש, ל לטהר עצמנו מכל חטאתינו מעתה"הנ

ידי  ם כפור שעלודה של יוחינת העבשזהו ב, החפצים באמת בכֹח הצדיק האמת
 –לקוטי הלכות  (.זה ממשיך בקיאות לילך בדרך התשובה בכל השנה תמיד

  )ג" אות נ–' הלכות שבת ו
  

[   ... Ì‰È˙˜ÀÁ·Â‡Ï ÂÎÏ˙ ... )ג,ויקרא יח'(  
דע ווי, יתברך בשלמות'  אמונה שלמה בהומי שיש ל

פט זה וכי אלֹקים ש,  לבדויתברך בהשגחת' שהכל מה
כי כל מה , בים תמידוהוא חי חיים ט,  וזה יריםישפיל

 יתברך ונתוובודאי כו, דעבד רחמנא לטב עבד בודאי
ת ומול בכמה מק"וכמבֹאר מזה בדברי רבנו ז, בהולט

'  אמונה שלמה בהושמי שיש ל) קב,ן נג"ת הרושיח(
  .עין שם, בים תמידוהוא חי חיים ט, יתברך

כן  לוע. ן אמונהות הוא רק מחסרונווכל החסר
כי , החכמים והמחקרים חייהם אינם חיים כלום

ידי חכמתם וחקירתם  קים מחי החיים עלוהם רח
ת ווכרוכים תמיד אחר חכמ, תם משרשםוקרת אושע

 לאלם הזה מוכי הע, תונו חסרלאששם מ, שאחר הטבע
 בזה וותוואין שום אדם שישלים תא, תובות כעס ומכאונוחסר

  .' וכוו מכל עמלון לוף מה יתרוף כל סווס, לםוהע
כי זה , דעים כללודים בעצמם שאין יועד שֻרבם מ, ת חסריםווגם כל החכמ
וזה סמוך המציא אחד תכונה חדשה , קרים חכמת התכונהואלפים שנים שח

, ו מֹח בקדקדול למי שיש לוובאמת הוא שטות גד, וֻכלם קבלוה באהבה, כידוע
ולשוא , דעה אחת מהם שקרובין כך ובין כך , לקים עליוווכמבֹאר בדעת הח

, נים כל ימיהם למצֹא חכמת התכונהו האחרונים אוראש הועמלו החכמים א
דע האיך וומי י, ניםוראשת הונים סתרו דעוכי האחר,  נשאו בעמלםלאומאומה 

  . כדברי זהלא כדברי זה ולאובאמת הוא ש, האמת
ה רושנראה לכא) הרפואה(ובפרט בחכמת הדאקטירי , תווכן בשאר החכמ

ת כמה ואוובאמת עינינו הר, ולם כדי להציל האדם מחליובת העושהוא לט
אים וכאשר ר, וקאורים דוידי הדאקט ת שקעו ומתו עלות נפשואלפים ורבב
רגים ורים הושהדאקט) 'ן נ"ת הרושיח(ל " שאמר רבנו זוכמ, םובחוש בכל י

רי וטת הדאקודים שכל כך חקרו בחכמווהם בעצמן מ, ין מספרלאת ות רבונפש
שלדברי זה דעה , ל ביניהםוויש מחלֹקת גד, דעין מאומהוו אין ייעד שעכש

. כמבֹאר בדברינו מזה,  הוא להפךוולדברי שכנגד, האחרת ממיתה את האדם
ו יבודאי היו עכש, ריולם מחכמת הדאקטודעים מעו היינו ילאואם כן הלואי ו
  .תוצא בזה בשאר החכמווכי. בני תבל בכפלים

היא רעה , ידי חכמתם בה עלועמים נצמח מצד אחד איזה טלו אם לפיואפ
. בה כללולם הזה אין שום טוכי בע, להובה הוא רעה גדולו צד הטיואפ, מצד אחר
, דם כשממציא נגון יפה בחכמת המוזיקא שיגע עליו כל ימיולאן וומה יתר

שממית את האדם בגשמיות , אוףית נוגון הזה נמשך אחר תאויידי הנ ף עלוולבס
ת שלהם ות וקרקסאולכים בבתי טרטיאושהם ה, כנראה בחוש, רוחניותו

ת בלי וושם מעֹרבים זכרים ונקב, צא בזהווכי" מעדיוסוק"ו" טייאטור"רין ושק
ואינם , שים כמֻפרסם כל זהושים מה שעווע, מעים שיר עגביםווש, שום הבדל

שה ודעים בעצמם מחשבתם הקדוכי הם בעצמם י, לים להכחיש זאתויכ
ועל כל . י לנפשםוי להם אוא. שים אחר כךוומה שע, רה שיש להם שםוטהוה

, שה שאסרה זאתורתנו הקדומדרך ת, רשים עצמם מדרך החייםופנים הם פ
והם מבלים ימים וזמן . י שם"רש רשי שפוכמ,  תלכולאובֻחקתיהם :  שכתובוכמ

 ת והיסורים שישווכל הצר, ואחרית שמחה תוגה, המבחר על שטותים כאלו
  .דעים בעצמםולהם כל ימיהם הם י

, לםונים קטני השכל שאינם בקיאים בטיב העוכי באמת רק העניים והאבי
בדרכים הללו של , לכים בשרירות לבםוברים שאנשים כאלו ההורק הם ס

לם הזה וחיים ויש להם כל הע, תינו הרביםונווהמחקרים שהתחילו מחדש בע
דע והוא י, ובקי בהם ובדרכיהם ו מֹח בקדקדואבל באמת מי שיש ל, בנחת

, ן ואנחה כל ימיהםות יגובוים כעס ומכאלאשהם מ, מעֹצם מרירות חייהם
רקים שנם בכל עת על החסידים התמימים והכשרים על ששמחים שמחה ווח

בים ות וימים טולה בשבתוויש להם נחת רוח ושמחה גד, יתברך' אמתית בה
יתברך שהבדילנו ' אשר היטיב עמנו הב וכים לזכר הטוצא בזה בכל עת שאנו זווכי

רה שבכתב ובת, ו עבדמשהוב' עים האלה ושם חלקנו בחיים להאמין בהומן הת
  .'ל וכו"ב זוט שם ל והבעל"י ז"הר והארוובספרי הז, רה שבעל פהוות

כי הם כל ימיהם אין להם שום שמחה אמתית שתהיה מגיע לחלק מאלף 
כל , רק להפך, צאושבת וכיממעט השמחה שיש לפחות שבישראל בכניסת 

תיהם וותמיד חסר להם רבוי תאו, תובוימיהם כעס ומכא
שיהיה , צים שיהיה הכל בשלמות אצלםוכי הם ר, ין קץלא

יקא בכל הדקדוקים והפרטים י דונוהמלבוש תפור כרצ
 כמה מלבושים וושיהיה ל, צהוהרבים שהוא ר

כי זה המלבוש צריך , ו לפי דעתוכרחים לנים הֻמוש
,  לשוקווזה צריך בעת יציאת, וקר כשקם ממטתבבֹ

שב כלל ו חוך הקבר אינוומלבוש לת(, ריםוזה בצֳה
ן המנעלים ומשיחתן והכלי עץ שהם יוכן בעני). 'וכו

צא בזה רבוי ווכי, תןושחין אוהדפוסים שעליהם מ
המטרידים את ,  לנולאכרחים להם וצרכיהם הֻמ

לו  הצטרכות כאוומי שהוא עשיר חסר ל. ימיהם
ת שלהם וכלי ויני הדיריובפרט בענ. מאדהרבה 

עד , פי חכמה צים שיהיה עלושהכל ר, הבית שלהם
כרחים להפליג עצמן עד שֻמ, מאדשמחמת זה רבו צרכיהם 

 ינוחו ולילה לאמם וי, והם כל ימיהם נעים ונדים, למרחקים
מחמת , צים שיהיה להם בית נאה עם כל הכלים שלהםוומחמת שר,  ישקֹטולא

, פי רֹב בכפרים ובבתי נכרים ומבלים רֹב ימיהם בבית אחרים ה לנים עלז
דעין אם הם בביתם אם הם ועד שאין י, וכשבאים לביתם טרודים בהבליהם

עד ששכיח אצלם הרבה שממיתים , תובוף נעשים בעלי חוף כל סווס, בחוץ בדרך
שמאבדין עצמן לדעת מחמת רבוי ,  בסכיןועצמם בידים בקני שרפה א

  . השיגוםלאתיהם שרדפו כל ימיהם וואות
 לבלי ,לה עם יצרםוובאמת גם אנשי בני ישראל הכשרים צריכים מלחמה גד

צה להשלים וכי כל מה שר, ת ולהסתפק במועט בכל מה דאפשרותרוף אחר מלרדֹ
כי גם , כנראה בחוש, תרותר ויוד הרבה יו עוחסר ל, לםותר מזה העו יונוחסר

וצריכים לבקש הרבה , מאדכן  תר רבים גםורחים ביכההכרחיות של האדם הֻמ
מכל שכן וכל שכן , יתברך' דת הו יטרידוהו ההכרחיות מעבלאיתברך ש'  מהמאד

ומכל שכן וכל שכן כמה רע ומר עד הנפש דרכי , תותרוף אחר משאין צריכין לרדֹ
, יקאים ד"לכים בכל מנהגיהם בדרכי העכווהה, רשים מדרכי ישראלואלו הפ

ת ו ישיגו ארחלא ישובון ולאכי כל באיה , לם הבא בודאיותם מן העום אקריושע
וכל ,  עצמו מספרמאד מאדת ות רבונות ויגוים דאגלאלם הזה הם מווגם בע. חיים

קים ומאחר שרח, ואין להם במה לנחם את עצמם, ת הרבהובוימיהם כעס ומכא
  .בום טותיו ושמחת שבת ויו ומצוורתויתברך ומקֻדשת ת' מה

דפין אחר משא ומתן ולהוטים ותן שרולו איאפ, אנשי ישראל הפשוטיםכי 
כן מאחר שיש להם  פי על אף, לם הזה והבליוות עו שברו תאולאאחר העֹשר ו

לכים וואינם ה, לםותינו אשר מעוומתנהגים בדרכי אב, אמונה על כל פנים
תם ונוואינם מחנכים בניהם בלמוד ספריהם ולש, בדרכי מלבושיהם ובמנהגיהם

ת מרבוי הצטרכות ופי שגם הם יש להם הרבה דאג על אלו האנשים אף', וכו
  כן יש להם חיות פי על אף, דת ההסתפקות כראויישלהם מחמת שאין להם מ
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שייטיב עמהם ' ומקוים לה, צא בזהובים וכיות וימים טוושמחה קצת בשבת
תנים את בניהם וומתנחמים במה שנ, שבים על אחריתם קצתווח, להבא

בדרך , רהובדרך הת, ומשתדלים שילכו בניהם בדרך הישר, רהותלמוד תל
מכל שכן היראים והכשרים המסתפקים במועט כדי חיוני , לםותינו מעואב

ת ומכל שכן וכל שכן הצדיקים אמתיים אשר פנו ערפם לגמרי מתאו, בצמצום
ר קיכים לעוהם ז, ומקשרים עצמם כל ימי חייהם לחי החיים, לם הזה והבליווע

  :ןוחיים אמתיים שאין בהם שום חסר, החיים באמת
ת ונו חסרווכל הכרוך אחריו יש ל, תונו חסרלאלם הזה מושכל הע, והכלל

 עשירות ו שיש לופי שנדמה ל על אף, תרותר ויווכל מי שכרוך אחריו י, תמיד
: ל"תינו זו שאמרו רבוכמ, תרותר ויוכן הוא חסר י פי על אף, לם הזהות עוותאו

לם וכי כל הע. ' מנה מבקש מאתים וכוויש ל. ו בידותודם מת וחצי תאואין א
 לאכן הוא מ ועל, ל"ן כנולת הצמצום שהוא בחינת חסריהזה נמשך מבחינת תח

  .ל"ת תמיד כנונות וחסרות ודאגובות כעס ומכאונויג
כדי שיהיה להאדם בחירה ,  נברא כי אם בשביל הבחירהלאלם הזה וכי כל הע

וגם , ידי צדיקיו האמתיים דיע לנו עלו וברחמיו הקדים והותברך בטובי' וה. ןוונסי
למען נדע לבלי ,  יסוריםלאלם הזה מושהע,  שכל מעטוהראה לנו בחוש למי שיש ל

בזה )  נא,ן"ת הרושח(ל " שאמר רבנו זוכמ, םות עצמנו חס ושלולהניח להטע
לם וכי הע, לםות בזה העו תניחו עצמכם להטעלאאת זה תקבלו ממני ש: ןוהלש

וגם ', לם וכווב מזה העו טופוכי אין גם אחד שיהיה ס, תנו לגמריוהזה מטעה א
 חיים בזה וצה שיהיה לוומי שר. עין שם', דיע זאת וכוולם צריכים להות העומלא
לם ו להשיג כי אם כשמסתפק במועט בתכלית המועט מזה העואי אפשר ל, לםוהע

רה כדי שיוכל ופי הת  לשם שמים עלונתוה כווגם זה המעט יהי,  בצמצוםוכדי חיונ
לם הזה ות עו מתאוווכל מה שמרחק עצמ. יתברך שבשביל זה נברא' לעבֹד את ה
כי נכלל בבחינת שלמות , תיוונונתמעטים חסר, רהויתברך ולהת'  להוומקשר עצמ

לם הזה ומתקרב ותר מהעווכל מה שמתרחק י, קר השלמותייתברך ע' כי ה, תרוי
קר הוא האמונה יוע. ת ונכלל בהשלמותונותר מהחסרו הוא נתרחק בי,יתברך' לה
 הלכות –קוטי הלכות ל( .ל"ת כנוקר אחיזת היצר הרע הוא מהכפיריכי ע, ל"כנ

  )ד" ל–' פריה ורביה ג
  

  ) עג מכתב–' אי הנחל ֵּבספר ִא( 

  .ד" מוצאי שבת ויום הכפורים הקדושים תשכ ,ה"ב   �
וחכם ומבין האמת ,  הברור וזך וצחהחפץ באמת, לכבוד בת עיני ולבי

וסלק מעצמו חכמתו ושכלו , ונשא את לבו ומֹחו אל הצדיק, האמתי היכן שורה
חו שבגֹדל עֹצם כֹ, נגד הצדיק החכם האמת אשר לפניו ולאחריו לא קם כמוהו

ומכניס האמת , ורף ומבטל כל מיני טֻעיות ומבוכות וכפירות ואמונות של שקרׂש
ומהפך רשעים גמורים , ת אלֹקותו יתברך לכל באי עולםומאיר ידיע, בעולם

ברחמיו יוליכך בדרך ' ה. ומתקן כל העולם בתכלית השלמות, לצדיקים גמורים
  .קר המנוחה והנחלה בלי קץ וגבוליהישר אל נֻקדת האמת שהוא ע

אשריך וטוב לך שזכית לישועה רבה לנצח להיות בחלקו של רבנו הנורא 
ך בתוך הקבוץ הקדוש שלו ראשית גם השנה לתחֹב את וזכ', והנשגב מאד וכו

  .ואין דבר גדול מזה,  שזהו עולה על הכל,מתוך מסירת נפשך וכבודך
בות הנפלאות ונוראות זכֹר היטב את כל הדברים והִס, חמדת לבי, נא אחי

ין התגלות סוד גֻדלת נוראות הצדיק האמת אור החדש הגנוז ישראית בעיניך בענ
ין בדברי רבנו יחזק ואמץ מאד לגזֹל לך איזה עת לע. ל העולמותוצפון ונעלם מכ

בור הוא כמו אגרת הנכתב לחברו ותלמידו ויש בהם כל מיני בור וִדשכל ִד, ל"זצ
יניו יחך לבנות ענולהשתדל בכל כֹ, עצות וישועות שצריכים בכל יום ובכל עת

ו י עכשואם לא, היום קצר והמלאכה מֻרבה. ובפרט להפיץ מעינותיו חוצה
ולא ישאר לך רק מה שתחטֹף , וימינו כצל עובר, כי הזמן הולך והומה. אימתי

ואם האמת ֻמשלך ארצה ואסור לגלות דבורים כאלה למי שלבו . אמת בלבך
' אשר חמל ה, בזה יש לנו לשמֹח ביותר בכל עת בכל אשר עובר עלינו, חלק מזה

  .עלינו והבדילנו מן התועים החולקים על אמת כזה
ומתפלל תמיד על שלומך והצלחתך , רכת גמר חתימה טובה וחג שמחבב

  ÒÚ„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È¯ ,המעתיק                                                      . בזה ובבא
  

  )' באות, יום כיפור –עצות המבוארות (

קון של יפור הוא גמר התיביום כ�                                                            
 השנה עד יום ראשינו שאם אדם עוסק מיה. קון הבריתינו תיהי, שהוחותם דקד

זוכה על ידי כך ביום , ים טובים כראויבתשובה ומעש, פורים ביראהיהכ
. שה הגדולה ביותרושהיא הקד, קון הבריתיינו תיה, שה גדולהופורים לקדיהכ

. דות טובות ומעשים טוביםיאפשר להגיע לכל המ, שת תקון הבריתוכי על ידי קד
ב ו לחשלאנו שיהי. ח והמחשבהקון המֹיועיקר תקון הברית הוא טהרת ות

ב ורק תמיד לחש, אוף הן של תאוות רעות אחרותינהן של , מחשבות רעות
כך ,  ואמונה פשוטה בלי שום חכמות וחקירות'מחשבות טובות של יראת ה

  )ו"סימן קנ', ן א"לקוטי מוהרועיין ב (.קוטי הלכותיאר הכל בלומב
א את כל ור ולבקש ולמצוזכני מעתה לחז,  רחמים רביםלאמ... � 

זכני עזרני מעתה . האדמה עד היום הזהבדתי מיום היותי על ידות שאיהאב
וביותר בימים הנוראים , להושה גדולה בכל השנה כוטהר ולהתקדש בקדילה

נו לתשובה שלמה באמת יותזכ,  השנה עד שמחת תורהראש מהאלוהקדושים 
ונזכה אז לתקן פגם הברית . בעשרת ימי תשובה לתקן את כל אשר שחתתי

ביום , עד שנזכה ביום הקדוש, שהוקון החותם דקדילתקן ת, בשלמות באמת
ון ויום מחילת חטא וסליחת ע, שבת שבתון, פורים יום גדול ונוראיצום הכ

  . שה בשלמותוקון החותם דקדיר בו גמר תולגמ, וכפרת פשע
שה ו בקדמאדפורים הקדוש והנורא יותעזרנו ותזכנו לקבל יום צום הכ� 

ולבכות מתוך , ובה שלמהונזכה לשוב אז בתש, ובטהרה גדולה ובשלמות גדול
דויים ולפרט כל יודות לפניך בכל מיני ווולהת, וה בשמך הגדולושמחה וחד
ולהתחרט עליהם בחרטה גדולה מעומקא , ונותינו ופשעינו לפניךוחטאתינו וע

ולקבל עלינו באמת ובלב שלם , ב אותם עזיבה גמורהוולעז, בא באמת גמורידל
.  נוסיףלאן פעלנו ואם או, סלה עוד לִכ נשובלאפן וו לעשותם עוד בשום אלאש

ונותינו וסלח ותכפר לנו על כל חטאתינו ועל וִתומחִת, ואתה ברחמיך הרבים
ותתקן ברחמיך כל החותמות . ינו ושפשענו לפניךוופשעינו שחטאנו ושעו

". כחותם על לבך כחותם על זרועך"ישראל  ותשים אותנו עמך בית, שהודקד
חיים שנזכה לעשות , תייםילחיים אמ, כים ולשלוםוותחתמנו לחיים טובים אר

 –' בלקוטי תפילות  (...תייםיותחתמנו בספרן של צדיקים אמ, בהם רצונך באמת
  )'מתוך תפילה ה

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

 ,יכול להיות שהדיבור שלי הוא דבר גדול לרפואה ...  �                            
 הוא ,חנו לא יודעים כלל אנ,רבנו הקדוש מה שהוא עושה בשבילנו... לאמונה

 לא זה , הוא יש לו רחמנות עלינו, בשבילנונפשואת כל ,  שלואשרנותן את כל 
, חו אבל כנראה שהדיבור יש לו כ, אני לא רואה שום דבר...תיראי אני ,בחינם

  ... ואני יש לי רחמנות ורוצה לעזור,באים אלי
 צריך לבא ,ן הגאולהעכשיו זמ ,בחינם  זה לא,רואים את עצמנו שיש חשבון...

ן  וידרשו איך לנקות עצמנו מ...התאוות  שכולם ישליכו כל,לעולם אור כזה
 ידבק ברבהלו מה שאני זכיתי להכיר ,אני.  וזה יבא, כן,התאוותן  מ,העוונות

כולו , שם הוא היה כולו לה,הוא היה איש פלא,  זה דבר גדול מאד,ישראל קרדונר
תזכיר אותי ? י"אתה מתפלל בכל יום ברשב, דו רק הוא לב,א מצאתיאני ל, אמת

  "...המתפלל על חברו הוא נענה תחילה",  יתברך יעזור לךשםבזכות זה ה, לרפואה
 הוא עושה ...עלף אבל א,  יתברךשםאני לא יכול לפתוח את פי לדבר עם ה...

מן ,  הבוץמןיבא זמן שהעולם ינוסו ,  הוא לא עוזב אותנו,מה שהוא עושה
  ...אוי, שםהעיקר לעבוד ההיא ל החיים כ, התאוות

אבל ,  איני יכול לדבר מזה...?מדוע ככה, צריכים לדבר עם השם יתברך...
 אז השם יתברך כבר הכין ,אנחנו צריכים לדעת ולהאמין שאנחנו כמו שאנחנו

... היה לי כמה מכתבים, הוא נתן לנו את רבנו הקדוש עכשיו בזמן הגאולה, לנו
  ..."ב מאדזמן הגאולה קרו"ש

כל , אמריקה ואנגליה וכולם, הם לומדים את הערבים איך להתנגד לנו...
.  ירו בו,בירושלים אתמול הרגו יהודי... אבל השם יתברך מראה להם, הגויים

כל הגויים הם רוצים להרוג ,  כל העולם.השם ירחם עלינו, רבונו של עולם, אוי
ים של , יש ים. נסים גדולים, םורואים ביראת הש, להשמיד אותנו, ולאבד אותנו

  ...הרבה, ערבים
בכל , אז. מחלה מדבקת, קשה מאד הוא היה לו מחלה, רב נפתלי כהן...

יש לו חום  הוא? מה: "השכנים אמרו, והאישה, רב נפתלי לא רצה רופא, פעם
הרופא , היא הלכה והביאה רופא, "תביא רופא, הוא לא יודע איפה הוא, גדול

והוא , "צא, צא מהבית שלי, מלאך המוות: "ז הוא אמר לוא, בא לרב נפתלי
: הוא אמר לאישתו, אז הרופא היה בכעס גדול, נתרומם והראה לו איפה הדלת

אז היא אמרה , "ולא שמעתי מאף אחד דיבור הזה, אני כבר רופא שנים? מה זה"
  ..."הוא לא יודע מה הוא מדבר, יש לו חום גדול, הוא: "לו

לא אני , אה, הוא החיים שלנו,  הקדוש הם כלליות חיותנוכל דברי רבנו...
איך שאנחנו כולנו , הם אמרו לנו טיפה מן הים, רבנו ורבי נתן, אומר את זה

ואני , העיקר הוא רבנו, כל התיקון שלנו וכל החיים שלנו, תלויים הכל ברבנו
דרי  הרב אלפנ,איש פשוט וגרוע מכולם, אני הייתי פשוט, הייתי הגרוע מכולם

, אני ירדתי מהישיבה, 'חמי טבריה'הוא בא לטבריה לטבול באז  ,היה גר בצפת
 ,"אני רוצה לשמש אותך, אני יש לי בקשה ממך ":ירדתי ואמרתי לרב אלפנדרי

הוא שמע איך שאני אומר ,  וגיבור כזה,היה לו דיבור, הוא היה גאון עולמי
? מה אתה רוצה ":י לולחדר שלו ואמרת אז אחר כך הלכתי, "ליקוטי תפילות"

 הוא היה ," זה אני רוצה,אני רוצה לשמש אותך ": הוא אמר,"?מה אתה צריך
 :הוא אמר לי, הוא לא שאל לכל הרבנים, גיבור מאד, זקן גדול והוא היה גיבור

 שומע  שאני אבל מה,שהוא גאון גדול, שמעתי גדולות, אני שמעתי על רבי נחמן"
 , הוא היה גר בצפת."יו אני רוצה לשמש אותך עכש, לא ידעתי מזה כלום,ממך

 מאיהאבא שלי והא, עלי כל טבריה בכו. ואני נולדתי בטבריה וגרתי בטבריה
אנחנו לא רוצים ?  מה זה? ברסלבלא, אי אפשר להיות חסיד? מה ":ו הם בכ,שלי

 ," ברסלב, ברסלב,ברסלב" :כל הלומדים וכולם היה,  וככה היה כולם,"ברסלב
 ורבנו ...לא דיבור ...ל שום שכ,חולא היה לי שום מ, למטה מכולםאני הייתי 

  ..."תלמידי היקר" הקדוש כותב לי
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