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)דברים כו,ב'(

כשמביאין את הבכורים ,צריכין להתוודות ולהזכיר חסדי ה' ונפלאותיו עלינו
עם סגֻלה ,שבחר בנו מכל העמים וכו' .וזה שאומרים בוודוי בכורים "ארמי אֹבד
אבי וירד מצרימה" ,ודרשו רבותינו ז"ל לבן ביקש לעקֹר את הכל ,לבן הוא בלעם
שהוא בחינת עמלק כידוע שהם עיקר זֻהמת הנחש ,שרוצים לעקֹר את ישראל
לגמרי חס ושלום להתגבר על כל אחד בתאוות רעות מאד הנמשכין מֻזהמת הנחש
ולעקרו לגמרי ,חס ושלום חס ושלום .אבל ה' לא יעזבנו בידו ,והקדים לרחם עלינו
על ידי שנתן לנו את התורה שמתקנת הכל .וזהו בחינת בכורים שהם תקון לחטא
אדם הראשון לגרש ולבער זֻהמת הנחש בחינת לבן ועמלק מישראל שאחיזתם
בבחינת מתיקות הדבש ,המרמז על תאוות עולם הזה שנדמה למתיקות הדבש
בתחילה ,ואחריתה מרה כלענה .ועיקר כל התאוות הם תאוות המשגל שהוא רע
הכולל ,כי "דבש" בגימטריא "אשה" כמובא ,ושם צריכין להתגבר ביותר ולשבר
התאוה ולהסתכל על הסוף כי אחריתה מרה כלענה ,רחמנא לצלן ,ושם עיקר
המלחמה להיות גיבור כובש את יצרו ,שזה בחינת" :מה עז מארי ומה מתוק
מדבש" ,כי על ידי בכורים הבאין מהדבש מתקנין זאת .ועל כן צריכין להזכיר
בוודוי בכורים ארמי אֹבד אבי שהוא לבן בחינת עמלק שהם עיקר
זֻהמת הנחש .כי על ידי בכורים מתקנים כל זה וזוכין לעקֹר
ולמחות זכר עמלק בחינת לבן הארמי ולזכות לקדֻשת
ישראל קדֻשת התורה שקבלנו בשבועות שהוא יום
הבכורים) .הלכות סימני בהמה וחיה טהורה  -הלכה ד',
אות כז לפי אוצר היראה – ברית ,אות נז(
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)דברים כז,ד'(

עיקר העצה לעבודת השם יתברך לחשֹב בכל
יום ויום שאין לו רק זה היום בלבד ,שזה בחינת
"היום אם בקולו תשמעו" ,כמבֹאר במקום אחר.
וצריכין שלא לחשֹב רק אותו היום ,בבחינת "זה היום
עשה ה' וכו'" ,ועל ידי זה יזכה לעבודת השם ,וכמוכן יזכה
שממנו לא יהיה עיכוב משיח ,כי עיקר ביאת המשיח תלוי
בזה ,כמו שאמרו חז"ל :אימתי יבוא מר? היום ' -היום אם
בקולו תשמעו' .וכפי עבודת ישראל המקיימים זאת ועובדים בדרך זה את
השם יתברך בכל יום ,כן מתנוצץ קרן משיח בכל יום ,עד שסוף כל סוף תבוא על
הגאלה בשלמות ,וכל אחד כפי חלקו בהתקרבות משיח ,כן יזכה אז להתענג
ידי זה ֻ
על ה' ולשבֹע מטובו הגדול שישפיע עלינו אז) .הלכות מתנה – הלכה ה' ,אות מז לפי
אוצר היראה  -יראה ועבודה ,אות קלז(
)ספר ִא ֵבּי הנחל א' – מכתב לה(

 ב"ה ,י"ג אלול תש"כ ,טבריא.
לבי וגעגועי הנעים ,השואף ולוהט לקשר ולדבק עצמו בהצדיק האמת שהוא
הלב של העולם שבו תלוי עיקר חיות וקיום העולם ,ה' ידריכהו בדרך האמת
והאמונה ,ויחדש עליו ועל ביתו שנה טובה ומבֹרכה.
צריך לידע מעלת נפשו בשרשה ,שנפשו גבוה ויקרה מאד ,והוא משורש בן
המלך האמת ובקל יכול לבטל מנפשו הֻזהמא של בחינת עבדוּת ,ולחזֹר למעלתו
בגֹדל כֹח הצדיק שהוא המלך האמת על ישראל ,אשר ניצוץ אחד מתורתו ילהיב
אור האמת בעולם וישׂרֹף ויכלה כל השקר מן העולם ,ויש בו די להחיות כל העולם
לדורי דורות.
מֻבטחני בחסדי ה' שבודאי יהיה נמנה עמנו בראש השנה ,ויתחֹב את ראשו
הקבוץ הקדוש של הצדיק האמת שאמר כי ראש השנה שלו גדול מאד מאד
בתוך ִ
בעיני ה' יתברך שאין למעלה ממנו .ואם עיני אמת לך ,ראוי לך להתעורר לברֹח
ולפרֹח כנשר אל רבנו הקדוש והנורא ז"ל ,כי הנך רואה גֹדל החסד והטוב שעשה
עמך ה' יתברך ,אשר באת בגבולנו בדרכים נפלאים מאד ,ועל-ידי זה סוף כל סוף
יושיע ה' ויאיר עינינו איך לשוב לה' יתברך מכל מה שעובר עלינו .רק חזק ואמץ
בכל מה שתוכל לחטֹף איזה מעט טוב בכל יום ובכל עת ובכל מקום שהוא .אשרינו
מה טוב חלקנו שזכינו לידע מאור החדש הזה אור האורות אור צח ומצֻחצח דלא
ידיע ולא אתידע ,ולא אית מאן דקיימא ביה וכו' וכו' )שלא ידוע ולא נודע ואי
אפשר להשיגו(.



אפילו אם נפל האדם חס ושלום עד אין תכלית ,גם שם ה' יתברך נמצא
ומצמצם את עצמו ומסתיר את עצמו בדרכי נפלאותיו העצומים ,ומזכיר אותו בכל
פעם בכמה וכמה רמזים שונים בכל מקום שהוא כדי שישוב אליו.
בודאי צריכים להיות בורח מן העברה בתכלית הבריחה ,אך אחרי שכבר עבר
מה שעבר ,חס ושלום ,צריך לידע ולהאמין שאין שום יאוש בעולם כלל .ואפילו אם
כבר רצה להתגבר אלפים פעמים לחזֹר בתשובה ,ולא עלתה בידו ונפל למה שנפל,
ואפילו אם נפל לעברות גמורות וחמורות חס ושלום ועבר על כל התורה ֻכלה
אלפים פעמים ,אף-על-פי כן עדיין יש לו תקוה כל עוד נשמתו בו .והעיקר הוא
אמונה ,שיהיה לו אמונה שלמה בה' יתברך ,וישתדל בכל עֹז להתקרב לצדיק
האמת ,וישפֹך שיחו לפני ה' יתברך שיגלה לו הצדיק האמת כדי שיזכה על-ידו
לאמונה שלמה ,ואז בודאי יש לו תקוה לעולם ,יהיה איך שיהיה .כי עיקר הכֹח
לעמֹד בקשרי המלחמה הוא על-ידי אמונה שהיא כלל ועיקר כל התורה ֻכלה!

המעתיק והמסדר ,המעתיר ומתפלל עליו תמיד ,דורש שלומו וישועתו
¯ÒÚ„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È
והצלחתו בזה ובבא.
)ר' ישראל אודסר ,זצ"ל  -המשך(

  ...יש כבר רבנו הקדוש בעולם ,אז כבר יש ביאת
משיח ,זה עניין קדוש ונעלם מאד לגמרי ,רבנו הקדוש אמר
שהוא סוד מכל העולם ,סוד ,העולם לא יודעים ,אבל יש
עוד ,רק מה שאפשר לדבר בפה ,אבל יש עוד ועוד ,רבנו
הקדוש היה לו תלמיד כזה שהוא עמד כנגד כל העולם,
כמו רבנו ,רבי נתן ,תראה את הספרים שלו ,תראה
את הדיבורים שלו קצת ,סתם לדבר? אוי ,אוי ,אוי,
הספרים שלו ,התלמידים שלו ,הקדושה שלו,
החכמה שלו ,הכל חדש לגמרי .הילדים שלי לא ידעו
מה זה אל"ף ומה זה בי"ת ,לא היה לי לשלם
משכורת ל ...הוא היה ראש 'אגודת ישראל' ,ולא נתן
לי לא לחם ולא כסף ...רק הגאווה הוא ראש 'אגודת
ישראל' ,אבל יש עוד ועוד ,ועוד ,ועוד ,אבל אי אפשר
בפעם אחד לדבר ,זה פלאות כאלה שלא יודעים כלל ,כל
הגדולים וכל החכמים לא יודעים אפילו דבר אחד ,לא
יודעים כלום ,אפילו אם ידברו כל הזמן רק מרבנו הקדוש,
אפילו דיבור אחד ,לא יודעים ,זה עניין פלא כזה שלא היה מעולם,
וכשיבוא משיח ,הוא יגלה את רבנו הקדוש ,מי הוא רבנו נחמן ,כולם לא שווים
כנגד דיבור אחד של רבנו ,כולם מתחוללים לגמרי כנגד כל דיבור שלו ,רק
ה"סיפורי מעשיות" ,רק ה"ליקוטי מוהר"ן" ,תורות כאלו" ,ליקוטי תפילות",
תשפיל את עצמך באמת ,כי אנחנו לא יודעים כלל ,הוא היה חכם פלא כזה ,שהוא
יודע לקרב כל העולם להשם יתברך ,כל העבודה של משיח ,הוא יכניס בעולם את
האור של משיח ,כל דיבור שלו הוא מעיין ,הוא ים החכמה ,הוא מעיין ,לא יודעים
כלל מה זה...
כל העולם עם כל החכמות שלהם ,לא שווים כנגד דיבור אחד של רבנו הקדוש,
לא שווים כלום ,זהו עניין פלא כזה ,פלא של כל הפלאות ,עוד לא היה בעולם פלא
כזה ,זה הוא חדש לגמרי ...הממשלה לא רצו להכניס רבנו ליפו )בנסיעתו לארץ
ישראל( ,הם פחדו ...אבל יש לו כוח כזה ,הוא יכול להפוך כל העולם לגמרי להפך.
 היה לי ברוך השם כמה זמנים שהייתי מחובר ומקושר להנשיא שזר ,ואני
הייתי הגרוע של כולם ,אבל ניצוץ אחד מאלף שעומד כנגד כל העולם ,כנגד כל
הגבורות ,כנגד כל הכוחות .עוד לא היה חכם כזה בעולם ,עוד לא היה דיבורים
כאלה" ,סיפורי מעשיות" כאלו ,ברוך השם אני הייתי סבלן ולא היה לי חתיכת
לחם לא אני ולא הילדים שלי ,אבל ברוך השם אני חזק מאוד ואני עומד כנגד כל
העולם ,כאילו אינם בעולם ,כלום לגמרי ,הם לא יודעים אפילו דיבור אחד מרבנו
הקדוש ,הם לא יודעים כלל מה שזה ,אבל הגיע הזמן שכבר רבנו הקדוש היה
בעולם ,והוא גילה קצת מהעניין ,אני לא יכול לדבר ...חיפה הוא ההפך מן האמת,
וכל חיפה וכל החכמים אינם שווים דיבור אחד ,מה רבנו הקדוש גילה בעולם ,אבל
הכוח עומד כנגד כל העולם ,ויהיה עניין חדש ,יהיה עניין הגאולה ,שכולם יצטרכו
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רק לעבוד השם ,ולא ישגיחו וישליכו כל התאוות וכל השטויות ,וזה כוח כזה שאין
שום כוח שיוכל לעמוד כנגד ,אבל יבוא הזמן שנזכה ,אני מקווה שנזכה לאט לאט
להודיע ולגלות טיפה מן הים מגדולתו וחכמתו וצדקתו ,כל דיבור שלו ,ה"סיפורי
מעשיות" ,יש עוד "סיפורי מעשיות" כאלה בעולם? יש עוד כזה? לא יודעים ולא
רוצים לדעת מה זה ה"סיפורי מעשיות" ,מה זה "ליקוטי מוהר"ן"...
  ...ואני זכיתי להתגבר! אבא שלי היה עני גדול ,וגם כן היה סגי נהור ולא
ראה על שתי עיניו ,אבל בכל זאת אני זכיתי להתגבר על כולם ,ולנצח אותם .אבל
אני לא צריך לדבר כלל ,מה שרבנו הקדוש גילה ,אין בעולם ,לא היה בעולם ,תורה
כזה ,אור כזה ,פלא כזה ,הוא יחיד בעולם ,אין עוד ,יש עוד "סיפורי מעשיות"
כאלה ,זה כמו "ליקוטי מוהר"ן" ,אין כלשהו כוח שיוכל להכניס בלבו איזה ניצוץ,
איזה טיפה מן הים כמו מה שהוא גילה ,זה דבר חדש ,הוא חדש שלא היה בעולם,
עוד לא היה בעולם פלאות כאלה כמו רבנו הקדוש ,אני עזבתי אותם ,הם רצו
גאות ...בעלי גאווה .רבנו הקדוש גילה פלאות כאלה שלא היה עדיין בעולם ,אין
בעולם כמו התורה שלו ,כמו הפלא שלו ,כמו החכמה שלו ,זה משיח ,והוא האיר
בעולם האור של משיח ,עכשיו ,והאיר בעולם עד ביאת משיח צדקנו ...אבל העניין
של רבנו הקדוש הוא לגמרי סוד מכל העולם,
כולם לא יודעים כלל מה זה רבי נחמן...
)כוכבי אור – אנשי מוהר"ן ,א-ב(

למוהרנ"ת ז"ל מניעות עצומות מלנסוע אליהם ,רק אף על פי כן אם היה מרגיש
שהם מועילים לו לעבודת ה' לא היה מסתכל על שום מניעה:
)עצות המבוארות – ראש השנה ,אות ו'(

 מה שאנשים נוסעים לצדיקים לראש
השנה ,הוא מפני שעיקר המתקת הדינים נעשה רק על ידי קדֻשת המחשבה
וטהרתה ,ולטהר ולקדש את המחשבה אפשר רק על ידי התקשרות לצדיקים.
ומפני שראש השנה הוא מקור הדינים לכל השנה ,על כן צריך להיזהר בטהרת
המחשבה בימי ראש השנה ,כדי להמתיק ולבטל את הדינים .ועל כן נוסעים
לצדיקים לראש השנה ,כדי לזכות לקדֻשת המחשבה וטהרתה) .ל"מ א' ,ס' רי"א(
  ...יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו ,שתזכני ברחמיך הרבים לילך
מקשר תמיד לצדיקים אמתיים,
ולנסֹע לצדיקים אמתיים על ראש השנה ,ולהיות ֻ
ועל-ידי-זה אזכה לקדש את דעתי ומחשבתי בקדֻשה גדולה .ותחמֹל עלי בחמלתך
הגדולה ,ותהיה בעזרי ותצילני מכל מיני מחשבות זרות ומכל מיני פגם הדעת
שבעולם ,ותחנני מאתך חכמה דעה בינה והשכל ,ותזכני מהרה לקדֻשת המחשבה
בשלמות באמת .וברחמיך הרבים תמתיק
ותבטל כל הדינים מעלינו ומעל כל עמך בית-
ישראל מעתה ועד עולם .ונזכה לקבל קדֻשת
ראש השנה על-ידי הצדיקים אמתיים ,ולתקן
כל התקונים שצריכין לתקן בראש השנה
שהוא מקור הדינים של כל השנה .ותהיה
מחשבתנו קדושה וטהורה תמיד ,ובפרט
בראש השנה הקדוש.
 ãåñé ÷éãö úðéçá äæ :ïãòî àöåé øäðå
 אנא רחום ,ברחמיך הרבים תרחם עלינו
)(å"ñ ,'á ï"øäåî éèå÷ì
íìåò
ותזכנו ותחננו אז לקדֻשת המחשבה ביותר,
 øéù úðéçá àåä :ïãòî àöåé øäðå
ותשמרנו ותצילנו שלא יעלה אז על מחשבתנו
שום מחשבה זרה וחיצונה כלל ,רק בשמך
àåäù ,òáåøî ,ùìåùî ,ìåôë ,èåùô
נגיל כל היום באימה וביראה בקדֻשה
ãéúòìù øéùä úðéçá
)('ç ,'á ï"øäåî éèå÷ì
ובטהרה גדולה ,במחשבות קדושות וזכות
 øéù úðéçá àåä :÷"å÷é ,å"÷é ,÷"é ,'é
וצחות בתכלית הזכות והבהירות ,עד שנזכה

]הפתיחה מהדפסה ראשונה[
☺ הנה שמתי אל לבבי להעלות על הכתב
קצת ספורים מאנשי רבנו הקדוש והנורא הרב
רבי נחמן זצ"ל .ובראשיתם קדמתי את הספור
ממוהרנ"ת ז"ל ,כי עליו סמך את ידיו והאיר בו
כמאור הגדול במאור הקטן לממשלת ולהכנעת
לוחמיו ומריביו אשר רבו בחֹשך אפלתנו כי
"רבות מחשבות בלב איש ,ועצת ה' היא
תקום":
אנשי מוהר"ן
☺ בשנת ה' אלפים תק"ם נולד מוהרנ"ת
ïå÷éú) íéðå÷éúá àáåîë ,'åëå ìåôë ,èåùô
בכֹח התקשרות הצדיקים האמתיים לתקן
ז"ל .ולדתו והתגדלותו היה בנעמרוב ,בבית
ולברר כל הברורים בראש השנה ,לברר כל
אביו הרב הגאון הנכבד רבי נפתלי הירץ ז"ל,
á"ò åìåë äìåò àåäù ,(à"ë
ניצוצות הקדֻשה מעמקי הקליפות ,ולהמתיק
ונתגדל אצלו בתורה ובעֹשר ובחכמה .כי אביו
 ,úîàä ÷éãöä ìù íùä äæ êåúáå
ולבטל כל הדינים שבעולם מעלינו ומעל כל
הנ"ל היה עשיר גדול ,והיה לו עם עוד שני
(æ"ñ ,'á î"÷ì) êøáúé åîù óúåùîå ùáåìî
עמך בית-ישראל ,ויֻמשך עלינו אך טוב וחסד
ֻשתפים גדולים שלֹש חנֻיות גדולות באדעס
וישועה ורחמים גדולים "מראשית השנה ועד
ובבארדיטשוב ובעיר מושבו בנעמרוב .וגם
äðè÷ äéøèîâá ïîàî
Ë ïîÈ çÇ
À ð îÈ çÇ
À ð çÇ
 À ð ðÇ
אחרית שנה" .ותכתבנו ותחתמנו אז לחיים
מוהרנ"ת ז"ל היה מנעוריו בקי ומבין בכל
á"ò äìåò ,ììåëä íò
סחורותיו ובשאר עסקיו .וחותנו היה רב ואב
טובים ארֻכים ולשלום ,לחיים אמתיים ,חיים
 ïáåî ,åìàä úåùåã÷ä úåøîàîä ìëî
בית דין בישראל אשר עד היום נודע שמו על פני
שיש בהם יראת שמים ,חיים שנזכה בהם
תבל ,הרב הגאון הצדיק רבי דוד צבי זצ"ל
לשמֹר מצוותיך ולעשות רצונך באמת ובלב
÷éãöä àåä ,ïãòî àöåéä øäðäù øåøéáá
שלם ,ולתקן כל מה שפגמנו מעודנו עד היום
במאהלוב
ממאהלוב ,אשר נהג רבנות
àåä ,à"òéæ ïîçð åðáø àåäù íìåò ãåñé
ובשאריגראד ובקרעמיניץ ובכל העירות אשר
הזה ,ותשפיע עלינו פרנסה טובה ורחמים
òáåøî ,ùìåùî ,ìåôë ,èåùô øéùä åîöòá
וחיים ושלום וכל טוב:
סביבותיהם ֻכלם סרו למשמעתו .ובבוא
:øäåæ éðå÷éúá àáåîë ,ãéúòì øòúéù
 רבונו של עולם ,אתה יודע גֹדל החיוב
מוהרנ"ת ז"ל בבית התלמוד של חותנו הנ"ל
לנסֹע על ראש השנה לצדיקים אמתיים ,וגם
נתגבר ועלה בחריפותו ובקיאותו בתלמוד
אתה יודע את עֹצם רבוי המניעות שמתגברים
ובכל הפוסקים ראשונים ואחרונים כשאר
על זה מכל הצדדים .חומל דלים ,חוס וחמֹל
הגדולים אשר בארץ.
☺ והנה מימי ילדותו וימי נעוריו של מוהרנ"ת ז"ל ,נכסף לבבו לעבודת ה' ,עלינו ועזרנו וזכנו לשבר כל המניעות ,והורנו דרכיך והדריכנו באמתך ולמדנו,
ומכל שכן בעת התקרבותו אחר כך לתלמידי המגיד ז"ל שהיו עדיין בעולם ,הלא שנזכה לילך ולנסֹע לצדיקים אמתיים על ראש השנה ,באֹפן שנזכה על-ידם לקדֻשת
המה הרב הצדיק רבי זוסיא ז"ל ,והרב הצדיק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב ,והרב המחשבה באמת .כי אתה יודע שעכשיו בעוקבות משיחא ,עיקר סמיכתנו וישועתנו
הקדוש רבי ברוך ז"ל ,והצדיק רבי גדליה מליניץ ז"ל ,והרב הצדיק רבי שלום ז"ל הוא רק על ימי ראש השנה הקדושים ,אשר בהם אנו נשענים להתקרב אליך,
מפראבישטש ,ושאר גדולים זכרונם לברכה .ומאז נתעורר ונכסף יותר לקיום ולהמשיך אלקותך ומלכותך עלינו מראש השנה על כל השנה ֻכלה .ואנחנו לא נדע
התורה לעובדא ולמעשה )כי בדבר הזה נתעלו יותר הצדיקים והקדושים הנ"ל מה נעשה בימי ראש השנה הקדושים ,ואיך לרצות אותך אז כראוי ,שנזכה
שהיו מצד הבעל שם טוב והמגיד זכר צדיקים לברכה( .ומאז היה השתוקקותו להמליכך עלינו באימה וביראה ,ואיך לעמֹד כנגד כל השונאים והמקטרגים לסתֹם
וכסופיו לה' יתברך גדול ונפלא מאד ,אבל מעֹצם התגרות הכֹח המונע והמדיח פי מסטיננו ומקטריגנו ,כי אם בזכות וכֹח הצדיקים אמתיים ,עליהם אנו נשענים
שבכל מדרגה ומדרגה )וכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו ,ומניח כל העולם ואינו ובהם אנו סמוכים ,כי הם ילחמו לפנינו ויכניעו ויפילו כל שונאינו ורודפינו,
מתגרה וכו' אלא בתלמידי חכמים( ,על כן עלה וירד בעליות וירידות רבות ועצומות וימשיכו עלינו קדֻשת ראש השנה בשלמות.
 על כן רחם עלינו למען שמך ,והיה בעזרנו שנזכה לשבר כל המניעות ונזכה
מאד בכל עת ועת ,והיה קשה עליו מאד כל דבר שבקדֻשה שרצה לעשות ,הן בתורה
והן בתפלה וכיוצא .גם היה בעל מחשבה גדול מאד שזה אחד מהעשרים וארבעה לבֹא לצדיקים אמתיים על ראש השנה ,ולהתקשר אליהם באמת ולזכות לקדֻשת
המחשבה בשלמות על-ידם ,ונזכה להמתיק ולבטל כל הדינים ולהמשיך עלינו
דברים שמעכבין את התשובה.
☺ ולא ידע לכל הנ"ל שום עצה ותחבולה מה לעשות ,כי כבר בחן ונסע לכמה חסדים טובים ,ותזכנו להכיר ולדעת רוממותך וממשלתך עלינו ,ותמלֹך עלינו
צדיקים אמתיים שהיו באותו העת כנ"ל ,אבל לא הועילו לו כלל לזה ולא היה לו בכבודך מהרה" ,וידע כל פעול כי אתה פעלתו .ויבין כל יצור כי אתה יצרתו ,ויֹאמר
מהם שום תועלת מזה .ואם בכל זאת היה מרֻצה לנסֹע אליהם ,אבל מחמת שאביו כל אשר נשמה באפו ,ה' אלקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה" ,ותטהרנו
היה מצד המתנגדים על כל החבריא הקדושה של הבעל שם טוב זצ"ל ,וגם חותנו ותקדשנו בקדֻשתך העליונה מעתה ועד עולם ,אמן סלה )לקוטי תפילות א – מתוך
היה מתנגד גדול )עיין בלקוטי הלכות  -הלכות רבית הלכה ה' באות כ'( כי אז לא תפילה עז(.
נשקט עדיין בעולם המחלֹקת והרדיפות שרדפו מאד את כל האנשים שרצו
להתקרב לתלמידי המגיד ז"ל כידוע ומפֻרסם כל זה ,ומחמת כל זה היה גם
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