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  אויקר

 )‡,‡( ..אל משה

וזה בחינת ויקרא אל 
משה הדא הוא דכתיב שמע 

 פרשת –מאמר מרדכי (' ישראל וכו
כי זה המקרא נאמר אחר גמר הקמת ) ויקרא

המשכן המבֹאר בכל הסדרים הקודמים בספר שמות 
' עד שמסים ובבֹא משה אל אֹהל מועד וישמע את הקול וכו

ויקרא הוא לשון . אליו' ר הכך מתחיל ויקרא אל משה וידב-ואחר
סתום ונעלם כי לֹא נאמר כלל מי קרא אותו כי מרמז על ההוא טמיר ונעלם 

-אליו כי אחר' כך וידבר ה-שהוא למעלה מכל השמות שמשם קרא אותו ואחר
  . כך נתלבש בבחינת שמותיו הקדושים ודבר עמו

ידי חטא -עלוזה בחינת אלף זעירא דויקרא שמרמז על אלף אורות שנעלמו ממנו 
כמובא הינו כי אחר ' העגל שמחזירים לו בכל שבת שזהו בחינת ישמח משה וכו

כן אי אפשר לקבל האור כי אם דרך כמה -החטא נעלמו ממנו כמה אורות על
אליו כי צריך להקדים ' כך וידבר ה-בחינות שזהו בחינת ויקרא אל משה ואחר

כי אי אפשר לקבל ' ת וכול לכל דברו"בור כמו שאמרו רבותינו זיהקריאה להד
האור בפעם אחד רק צריך להקדים הקריאה ולהלביש ולמעט האור עד שיקבל 

 .הדבור
הינו כי כשרצה משה לגלות לישראל ' וזהו הדא הוא דכתיב שמע ישראל וגו
' כך אמר ה-בות שמע ישראל ואחרייחודו ואחדותו יתברך התחיל מקדם בת

בזה הורה שאי אפשר להכלל ' לֹקינו וכוא' אחד ולֹא אמר תכף ה' אלֹקינו ה
  ידי בחינת שמיעה בחינת שמע ישראל דהינו שצריכין  באחדותו יתברך כי אם על

לשמֹע ולדבק עצמו היטב אליו יתברך ולבטל עצמו לגמרי ואז יכול להמשיך על 
עצמו אחדותו ויחודו יתברך וזהו שמע ישראל שמע דייקא בחינת דבקות 

ידי זה יהיה נמשך עליך אמונת אחדותו -עלובטול אל האין סוף ו
 ...אחד' אלֹקינו ה' יתברך בחינת ה

ל שמקשר "ועתה מובן ומֻקשר היטב דברי הפליאה הנ
פסוק שמע ישראל לפסוק ויקרא אל משה כי הם בחינה 

אליו ' כך וידבר ה-אחת ממש כי ויקרא אל משה ואחר
שזהו מחמת שצריכין לקבל האור דרך כמה מדרגות 

שות מנשמע לנעשה וזהו בעצמו בחינת והתלב
דם לשמֹע ושצריכין מק' שמע ישראל וכו

ולהכין עצמנו היטב ולבטל ולדבק עצמנו אל 
ידי זה נמשך עלינו אמונת -אור האין סוף ועל

הלכות  –לקוטי הלכות (.. .אחדותו יתברך בשלמות
 )' ז אות- 'מעקה ושמירת נפש ד

  

 )·,‡(    ..מן הבהמה' אדם כי יקריב מכם קרבן לה

עיקר כוונת כלל כל הקרבנות כדי להעלות הנפש מחי למדבר 
כן -כן כשאדם חוטא ונמשך אחר תאוות הגוף על- ועל,מבהמה לאדם

ידי זה חוזר ומכניע בחינת בהמה בחינת גוף -צריך להביא קרבן בהמה שעל
מן ' אדם כי יקריב מכם קרבן לה) ויקרא א(ומעלה הנפש לבחינת אדם בבחינת 

ידי הקרבן עולה - כי על,ה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכםהבהמ
  )'ד –'  הלכות חדש ג–לקוטי הלכות ... (מבהמה לאדם

  

 )'‚', ÈÂ˜¯‡ ‡(    ..אם עולה קרבנו

 זכרונם רבותינו שאמרו כמו, הלב הרהור על שמכפר, עולה קרבן בחינת וזה
 –) לב, כ יחזקאל( רוחכם על והעולה: שכתוב כמו, )ז"פ ויקרא ר"מ (לברכה
, קלפה יש כי; סחרחר לבי): לח תהלים (בחינת יש כי. ההרהור מכפר שעולה
 בחינת והיא, הרבה ובלבולים וסבובים בעקומים הלב ומסבבת מעקמת שהיא
 יחזקאל (בחינת, סחור סחור: סביב של תרגום, סחרחר נקרא כן-ועל, נֹגה קלפת

-ועל, )יט סימן' א בליקוטי ייןע (מובאכ, תרגום בחינת היא כי, סביב לו ונֹגה): א
 ואזי, המֻטנפים מקומות בחינת שזה, לשם נופל וכשאדם. תרגום בלשון כתיב כן

 הכבוד אל ושב חוזר כי, תקונו בעצמו וזה, כבודו מקום" איה "וצועק מבקש
" איה"ו): כב בראשית (בחינת, עולה בחינות וזהו. .."איה "בחינת שהוא, העליון
, הלב הרהור ולכפר לתקן, לעולה שה בחינות היא" איה "שבחינת; לעולה השה
 משם ועולה נתתקן" איה "בחינות ידי-על כי, ל"כנ המֻטנפים ממקומות שבא
 אחר ומחפש מבקש כשאדם, התשובה עיקר זה כי, תשובה בחינות וזה. ל"כנ

 ומצטער ושואל ומתגעגע, יתברך מכבודו שרחוק בעצמו ורואה, יתברך כבודו
לקוטי  (.היטב והבן, ל"כנ קונויות תשובתו בעצמו וזהו, כבודו מקום" איה"

  )עיין שם, ב" סימן י–' ן ב"מוהר
  

 )‡,·( ..ונפש כי תקריב קרבן מנחה

מי דרכו , לֹא נאמר נפש אלא במנחה:): פ מנחות קד"ע(י "רש רשיוכמו שפ
 בחינת רצון זה' נפש'. לו הקריב נפשוימעלה אני עליו כא, עני, להקריב מנחה

והשתוקקות חזק 
כי כל . במסירת נפש

הקרבנות של בהמות ועופות 
זה ' שסומכין עליהם ושוחטין אותם וכו

אבל המנחה אין בה , בחינת זביחת היצר כמובא
אין עני אלא מן הדעת , והיא בחינת קרבן עני, שחיטה

ינו מי שהוא עני במעשים טובים ואין בו דעת יה, .)נדרים מא(
' כן הוא רוצה להקריב קרבן לה-פי-על-צרו לגמרי ואףלזבח את י

שזהו בחינת קרבן מנחה , נתנה לו התורה עצה שיקריב את נפשו הינו רצונו
כן היא יקרה -פי-על-שנאמר בה נפש שהיא קרבן עני שאין בה שום שחיטה ואף

יתברך עד שגם הוא בעניותו ' יתברך מאחר שרצונו חזק כל כך לה' מאוד בעיני ה
דהינו בחינת קרבן מנחה שהוא ', לה אינו מונע את עצמו מלהקריב קרבן לההגדו

  )' ח אות- 'ברכת הריח ההלכות  –לקוטי הלכות ( .בחינת נפש בחינת רצון
  

  )È‚,·( ..מלח ברית אלקיך

ביסורין כי היסורין ' ברית'במלח ונאמר ' ברית'נאמר : ל"אמרו רבותינו ז
שמהם באין כל התאוות , דמים רעיםשפולטין מהאדם כל ה, הם בחינת מלח
כן -ועל. שמשם נמשכין כל הכפירות וכל הקשיות וחסרון אמונה, וכל החטאים
ידי יסורין להתעורר בתשובה ולפשפש במעשיו ולפתח ולנקב לבו -כשזוכה על

זה לגרש ולפלֹט -ידי-אז זוכה על, שזה בחינת מליחה בכלי מֻנקב דייקא, האבן
ידי תענית -וכן על. ולזכות לאמונה שלמה,  התאוותשהם כל, כל הדמים הרעים

 כותהל - לקוטי הלכות. (כן לזה-זוכה גם, ל"בהתעוררות התשובה ולב נשבר כנ
  )ג"י,  יסורין וישועה- אוצר היראה לפי א" י' אותיות י-' חלב ודם ד
  

) ˙ÂËÓ˘‰– Ï„,‰Ï(  

ם באיזה דבר עליוכשפ: ל אמר"נו זירב    ����                               
,  שידעו-תר ועלים יוח היו פוולפעמים נדמה שבכ, בדרכי נֹעם

  .תר לפעֹלושבכל זֹאת בדרכי נֹעם אפשר הרבה י
, לומהצדיק רבי יצחק לייב הגד    ����              
, לופת גדומ-דם בעלושהיה מק, ל"נו זיתלמיד רב

שהיה משתמש בקבלה מעשית והיה מֻפרסם 
הרב הצדיק רבי נחום ושמע , לםול בעוגד

יצחק '  דרך הרב רוונסע בדרכ, מטשארנאביל
נו יותכף נסע רב. להו לירידה גדווהפיל, ל"לייב הנ

. ל"יצחק לייב הנ' ועבר על יד ר, ל להדרך הזה"ז
 חכמה להפיל אדם והאם ז: ול לעצמ"נו זיואמר רב

ר "והשתטח הר! הי חכמהוז, ת אדם מירידהולהעל? לירידה
ל בתנאי "נו זי רבווקרב, ול שיקרב"נו זיל לפני רב"יצחק לייב הנ

ת ומו למקוושכל השנה הזאת יסע את, פתיםוד מושלא יעשה ע
ותמיד , וכן עשה,  רביוויֹאמר שהוא אינ, פתיםוסע ומראה מושהיה נ

והגיע עת , ל בדרך"נו זיופעם אחת היה רב. נו שהוא רבייהראה רק על רב
, ל"נו זיר יצחק לייב לרב"ענה הר.  מזהוהיה מצטער, המנחה ולֹא היה מים

 רשות ועשה וונתן ל, מים- ויהיה מעיןוגול עם המטה שלי רשות ויעשה עושיתן ל
 ,אתה: ל"נו זי רבואמר ל. לוכן לטב-ורצה הוא גם, ל"נו זי רבווטבל עצמ, מעין
  !לֹא

  

)¯Ó '¯Ò„Â‡ Ï‡¯˘È ,ˆÊ" Ï-Í˘Ó‰ (        

                             ÚÈ‚‰ „ÈÒÁ ‰˘˜˙Ó‰ ˘„Á ‰ÏÂÚ ÌÚ „ÁÈ Ï‡¯˘È È·¯Ï 
Ì˘‰ ˙„Â·Ú·Â ˙È¯·Ú‰ ‰Ù˘·...  

.  ישאל-ומה שלא יודע , הוא צריך לבקש איזה אדם ירא שמים וילמדו יחד"
 -ין אחר ילפעמים ענ, ין זהילפעמים ענ.  שואלים-כל מה שהוא לֹא יודע 

  .שואלים
ל ולֹא לפ, חזקלהת. יםייאמין ויק, םימה שיודע יקי, םינו ויקיישישמע לרב

, צריכים להתגבר. ל בשום אֹפןולֹא לפ. ושלום-ל חסוולֹא להניח עצמו לפ
נו יורב. לוולֹא לפ, להתגבר, בוריבמלחמה צריכים להיות ג, דאיובו! מלחמה

  .ל בשום אֹפןוהקדוש לֹא נותן לנו לפ
רק מהשם יתברך , ל ולֹא יבוש משום אדםושלא יפ. לושלא יפ, אשישלא יתי

להתפלל . לדבר אליו כמו שאנחנו מדברים, התפלל אליו בכל יום ויוםל. בעצמו
ולֹא להסתכל על כל העולם שאין להם תורה ואין , לשם ולהאמין בשם באמת

  .להם מצוות
רחם עלי והאר לי הדרך הטוב , אתה רחמן, אבא רחמני: "להתפלל לשם

  .ין עולם כללא,  אין חיים-אם לֹא זה , קרי זה הע."איך לשמֹר התורה והמצוות
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ולדבר כמו שאנחנו מדברים ולספר לו , להתפלל להשם יתברך כמו שיכול
לקוטי 'לה וייתן לו שכל להתגבר ולעסֹק בתורה תפילהתפלל לפניו ש, הכל

  .כן', תפלות
לבטֹח בשם ולבקש אותו , אשרי אדם בוטח בך, בטחון בשם. אמונה ובטחון
  ...אז נזכה לכל טוב, על כל דבר תמיד

השם יתברך יעזֹר לך ויתן לך , תה תמשיך ללכת באמת בעבודת השםאם א
קר יזה הע, לוקר הוא הרצון ולֹא לפיהע, השם יתברך יעזֹר לו, כן. מתנות טובות

שיתקרב להשם . יתחיל מחדש, רק יתחדש תמיד, לואש ולֹא יפי שלא יתי-
יהיה לו . תתפלל לשם בכל יום. שיתגבר בגבורה גדולה, חוו בכל כ,יתברך באמת

  .כל הישועות, הכל
לות כאלו ייש כבר תפ, נו הקדוש בעולםייש כבר ברוך השם רב, לושלא יפ

. 'לקוטי תפלות'.. לה כזהיתפ, ותורה כזה, כזה בעולם' ן"לקוטי מוהר'בעולם ו
משיבת 'ו' לקוטי עצות', 'לקוטי הלכות'כן -וגם,  שיקנה-האלו ' לקוטי תפלות'

קונים רפואות יהם ת, נויו הספרים שגלה רב אל,'השתפכות הנפש', 'נפש
הוא נותן לנו תקונים לכל דבר . איך שעבר עליו,  איך שהוא-וישועות לכל אחד 

  !נו הקדושי רב-הוא מתקן ומחדש . לנו ולזרענו ולכל אדם, לכל ימי חיינו
מעשיות כאלה שזה כל .. מה שזה המעשיות, הוא צריך לקרֹא המעשיות

  !אין מעשיות כאלה.. מעשיות כאלו. של כל ישראל, החיות של כל העולם
 ולהודיע גם להבנים שיש רבי נחמן מאודהוא צריך לשמֹח , ברוך השם
על כל , אני מברך אותך שתזכה להתגבר על כל המכשולים. מברסלב בעולם

. שתזכה להתקרב להשם יתברך באמת. הדברים שהם מרחקים מן האמת
 יתברך יתן לו כל המתנות וכל הישועות השם, לכל טוב, שתזכה לתשובה שלמה

  )‰‰Â·È Í˘Ó‡( .במהרה
  

)˙ÂˆÚ˙Â¯‡Â·Ó‰  – ‰ È„ÚÂÓ ,'‡ ÁÒÙ,·(  

נו שכמו יהי. ימי חֹדש ניסן ימי תשובה הם כמו ימי חֹדש תשרי                    
צריך לעסֹק , ֻסכות ושמיני עצרת, יום כפור, בימי רֹאש השנה, בחֹדש תשרי
כך גם בניסן , יני יראת השם וקיום המצוות יותר מבכל השנהיבתשובה ובענ

  .צריך לעסֹק בתשובה וביראת השם וקיום המצוות יותר משאר ימות השנה
קון הברית יינו שחֹדש זה מֻסגל לתיה. קון הבריתיניסן הוא בחינת ת   ����

, קון הבריתיאם עוסקים בעצות המֻסגלות לת, יותר מכל עת אחרת בשנה
קון ידת השמחה מועילה מאוד לתישמ, נו זכרונו לברכהיי רבכמבֹאר בספר

רק להתחזק , ח ועל הלבוינו שלא לתת לעצבות ולדאגות לשלֹט על המיה. הברית
, תהלים ד(נו את הפסוק יכפי שמבאר רב, הן בהרחבות גשמיות, דת השמחהיבמ
הן ברוחניות צריך להתחזק בשמחה על ידי הנֻקדות , "בצר הרחבת לי) "ב

בתורה ) ב" רפמןא סי"ח(ן "כמבֹאר בלקוטי מוהר, בות שמוצא בעצמוהטו
ממשיכים את קֻדשת , דת השמחה כראוייועל ידי מ". אזמרה לאלֹקי בעודי"

לה יוכל להתחזק בשמחה ושכל השנה כ, להוחֹדש ניסן ושמחתו לכל השנה כ
 .קון הבריתיויזכה לת, ועל ידי זה ינצל ממקרה לילה רחמנא לצלן, כראוי
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עלינו , רֹאש חדשים, ותעזרנו להמשיך קֻדשת חֹדש ניסן...                              
, ות הארץוער, וכשם שהוצאת בו את עמך ישראל מגלות מצרים. ישראל-ועל כל

בכל שנה , תושיעני ותגאלנו בכל דור ודור, כן ברחמיך הרבים, שהוא פגם הברית
ח קֻדשת החֹדש הזה רֹאש ושתצילנו ֻכלנו בכ, כל נפש ונפש מעמך ישראלל, ושנה

גֻאלת וישועת , שהוא חֹדש ניסן הקדוש, דשי השנהחדשים ראשון הוא לחֹ
שתגאלנו ותפדה נפשנו , זה לגֻאלת הנפש באמת-ידי-שנזכה ֻכלנו על, ישראל

 ותציל נפשותינו. ותוציאני ממֻצלות ים, ןומהרה מבאר שחת מטיט היו
אנחנו , ון זה לעולםוהֻאמללות מאוד מפגם מקרה לילה חס ושלום ולֹא נכשל בע

לֹא , לֹא בשוגג ולֹא במזיד, וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל מעתה ועד עולם
אבינו , אבינו מלכנו חוס ורחם עלינו, אבינו מלכנו חמֹל עלינו. באֹנס ולֹא ברצון

משיך קֻדשת ושמחת ניסן על כל השנה ותעזרנו לה. מלכנו חמֹל על עוללנו וטפנו
ולהביא תמיד שחוק ושמחה ועֹז וחדוה בכל , ונזכה להיות בשמחה תמיד, להוכ

ויהיה הוד והדר לפניהם עֹז וחדוה במקומם בכל השנה , המלאכים הקדושים
-זוק ותֹקף להמלאכים הקדושים עליתן חיונזכה תמיד ל. כמו בחֹדש ניסן, להוכ

ויבטלו . המלאכים הקדושים תמיד בכל עֹז ותעצומותויתחזקו , ידי שמחתנו
, ולֹא יתנו להם שום יניקה מהשפע הקדושה היורדת לנו, פותיח השדים והקלוכ

מאת מקרה וזה מט-ידי-ולהנצל על, עד שנזכה למאכלים ומשקאות מבֹררים
 ...ולהיות קדושים וטהורים תמיד, לילה חס ושלום
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, סף לדרֹש לחפש ולבקשומד וכושק וחוהח, ליקירי וחביבי                         
ר ולמצֹא תעלומת והחתרת המים עֻמקים המחיים ומקשרים ולתור ולחת

ת שלנו ות והמרוומרפאים כל תחלואי הרע, ת כל ישראל לשרשםותינו ונפשונפש
ידי המים -ואה רק עלשאין להם רפ, ת הבאים לנצחורור הזה ושל הדוושל הד

ר ור דוותנו וכל חיותנו לדולם שהם כל נחמתנו ותקוחיים אלו שנתגלו מחדש בע
  .לנצח

-על-ואף, שין מעשה בהמה ממשותיהם עד שעוכך בתאו-קעים כלויש שמש
צים וור, ניםוצים להתחכם והם חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבופי כן הם ר

גם . םות חס ושלוניות חיצופי חכמ-ל יתברך עות בידיעת אלֹקותולחקֹר חקיר
ין לֹא יצאו בשלמות ממעשה בהמה נמשך ונשתלשל פגם יבין הכשרים קצת שעד

מרים ות ואוצים להמציא חדשותיהם רועד אשר ברבוי ֻזהמת תאו, וטעות זה
  .'הדת ושקר בדרכי עבשל ת ות וחכמות זרודע

 מעצת רשעים ,המת הנחשות לברר ולזכך את הנפש מזולות גדוצריכים יגיע
ת וולזכ, רסות של חכמי הטבעות ואפיקוניות חיצוהמסתירים האמת בחכמ

 ולדעת אמתת אלֹקות, לתכלית הארת האמת והאמונה בתכלית השלמות
  .יתברך

ת מהמנהיגים מֻפרסמים של שקר ואנחנו בני ישראל ֻמזהרים מלקבל עצ
ידם -ושעל, חוסמים שמסריחים ומבלבלים את המושהם בחינת מנחשים וק

ת מהחכם האמת וולקבל כל העצ' ת תמים עם הורק להי, רהונפגמת כל הת
  .ידי החכם האמת-רה הוא עלוקר שלמות התיכי ע, שיםוותלמידיו הקד

ידה יזכה להצליח -ת לעצה אמתית שעלושבשביל לזכ, זה צריכין לידע
יתברך '  הרבה ולבקש ולהתחנן הרבה הרבה להוישב עצמיצריכין ל, לנצח
  .בוידם לאחרית ט-ת שיזכה עלות שלמו לעצשיזכה
כי מה שבא על . מרין עם העצה מה שצריכיןוקון העצה הוא כשגיקר תיע

ידי זה -על, פלוכך נתהפך הגלגל ונ-ידה לפי שעה ואחר-עצה במלחמה ומצליח על
ידה לאחרית -כה עלוא כשזיבה הו העצה הטקרעיו. בהו עצה טובודאי אין ז

ת מן ות הפוכות עצות נבערות הם עצוכבים ומזלובדי כועת הוכן כל עצ-ועל. בוט
אבל , שלים על ישראלוידה לפי שעה ומ-פי שמצליחים על-על-כי אף, האמת

, "ת עמיםויים הניא מחשבוהפיר עצת ג' ה"בד ועליהם נאמר ואחריתם עדי א
ת ישראל לגמרי וכי הם מתיעצים בכל פעם לכל. 'וכו" עוצו עצה ותופר"בחינת 
אמרו לכו , ד ויתיעצו על צפוניךועל עמך יערימו ס" שכתוב וכמ, םוחס ושל

ש ברוך הוא מצילנו מידם ואבל הקד, "דוי ולֹא יזכר שם ישראל עוונכחידם מג
  . ולֹא יניחם לגמֹר עצתם

 ותן לויתברך מאיר עיני האדם ונ' כשה, קר הישועה הוא שלמות העצהיע
ותשועה ברֹב " שכתוב ו כמ,עצה איך להנצל ממה שצריך להנצל בגוף ונפש

  . תות ישועווכן בספרי קבלה נקראים העצ, "עץוי
  
ר רבנו ולהרים את ו הגֻאלה תלויה רק בזה שיתגלה ויזרח אעיקרכי כל , דע

ת אשר ורול מאירים כל הא"שיתודע לכל שבהתקרבות אליו ז, לםודגל רבנו בע
  . ידי משיח צדקנו-צריכים להאיר על

ל ושכל אחד יכ, תות שלמוכין לעצום של הצדיק זשיוידי הספרים הקד-על
  .ם אשר הוא שםו בכל מקולתת עצה לנפש

  
בע וכן כל ספריו ויתברך מהנחל נ' כבר דברתי עמך הרבה בעזרת ה

, שים בכל עתומי יתן שתעסֹק בהם תמיד ותלך בדרכיו הקד, שים לפניךוהקד
רה ועל כל וותרה ומר אלפים אלפים פעמים אשרינו על כל תוואנו צריכים ל

לים ו לֹא היינו יכ- שעשועינו ורתולולא ת, חדוש וחדוש שזכינו לקבל ממנו
ק העתים האלה אשר באו מים עד נפש ולהתקים עתה באחרית הימים האלה בצ

ת כאלה ורות תות עמנו לגלול הפליא לעשו הגדוותהלה לאל בחסד, לכל אחד
בדרך תמימות , מאוד ת כאלה על כל דבר ודבר בדרכים נפלאיםות עֻמקוועצ

פי כן הכל נמשך ממעיני הישועה ממים -על-ואף, ופשיטות גמור השוים לכל נפש
 אשר אפלו מי שבא במעמקי מים מאוד מאודעֻמקים עֻמקים ', עֻמקים עצה וכו

ם ויתברך ולהתקרב אליו מכל מק' ל למצֹא גם שם את הוושבלת שטפתהו יכ
כי הם , ם דברינוום חס ושלוושללבל יתישנו בעיניך חס ' ולמען ה, שהוא

מיר האבין זיך מער ניט מחיה "אשרי המשים לב להם . םומתחדשים בכל י
"  יגן עלינווי א אמתען רבי זכותוצוזיין נאר מיט דעם וואס מיר ווייסין פון אז

דעים מרבי כזה אמתי ות את עצמנו כי אם במה שאנו יוד במה להחיואין לנו ע(
ותדע מחדש כי זכינו . שולם לֹא נבו אנו נשענים כי לעוכחועל )  יגן עלינווזכות
קשים ור נמלטה מפח יו הנפלא נפשינו כצפוובחסד, ת מזרע ישראלולהי

לם ומכל שכן בע, תולמומהעלמת והסתרת נֻקדת האמת המאיר עתה בכל הע
 עד מאודר ונעלם וכי מעֹצם חשכת המעשים וכסילות השכל נחשך הא, הזה

לקים ומתנגדים עליו ול אף גם הם חו הגדורום נהנים מאשרבים לֹא די שאינ
ם היטב היטב בכל מה ום ויוואני מזהירך ומזרזך שתזכר זֹאת בכל י, מאוד
כן , לו הגדות נקרא על שמואשר עזרונו עד הנה רחמיו להי' ברוך ה. בר עליךושע
ך ו ונפשנו תהיה נכללת לנצח בתות נכלל עמו עמנו בזה ובבא להיוסיף חסדוי

  . ל" זות הנקראים על שמוכלל כל הנפש
  דסרוישראל דב א                                   .המעתיר בעדך תמיד, הבך הנאמןוא
 

)ÓÈÒ ÔÁÓ -Í˘Ó‰ (  

אשר פעם אחת אמר , ד מובא שםוע                                                                 
זכר צדיק , שורנו ורבנו הקדוננו מולאד, ק לברכהזכר צדי, רנו הרב רבי נתןומ

תהלים ( חל לאלֹקייני כלו עיני מיויגעתי בקראי נחר גר: בדרך קובלנא, לברכה
ן ואת ידיו מעט ואמר בלש, זכר צדיק לברכה, רנו ורבנווננו מווהרים אד). ד,סט
מר כי בודאי אסור להרהר אחריו יתברך ובודאי וכל, תוכן מה לעש אם: רכה
יגעתי : ם אמרוהלֹא אם דוד המלך עליו השל: וכך אמר ל אחר. יק השםצד

יף ויגע ממש יעד שהיה ע, כך שכבר קרא כל, והיה כפשוט, ניובקראי נחר גר
  .'חך וכווין בכיעד, ל-אלה ליתה, אבל אתה,  ממש בפשטותונו ונחר גרובקרא


