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  ... 'ה לפני בקרבתם
 )א, ויקרא טז( 

יש כלים נפלאים הרבה שנעשין 
ח המושך ווהכל על ידי חכמת כ, בֻאמנות נפלא

ון יחד וומי שבקי בֻאמנות זה איך לכ, ח המכריחווכ
אזי נעשים על ידי זה כלים , ל במזג הצריך"חות הנושני הכ

ח וש בחינת כוכמו כן בכל אדם י. נפלאים שעושין פֻעלות נפלאות
וכשתאוות הגוף או שאר  ;ח המכריח שהוא הגוףווכ, שהוא הנפש, המושך
מתגברין ביותר עד שמרחיקין את האדם , ח המכריחושהם מבחינת כ, מניעות

  .רחמנא לצלן, זה בחינת מיתה ממש, רשהומקֻדשת נפשו בש
ח המושך ועד שתמיד הכ, ל מתנהגים במשקל הראוי"חות הנואך כשהשני כ

בקרבתם כי זה בחינת , אך באֹפן שלא לבטלו לגמרי, ח המכריחור על הכמתגב
פן יהרסו : "ועל זה הזהירו את ישראל ביותר בשעת מתן תורה, ויֻמתו' לפני ה
ואז , "והחיות רצוא ושוב"כי העבודה צריך להיות בבחינת ', וכו" לעלות
בור י ידי חקא עליודי, בור גוף ונפשישהוא בחינת ח, קר החייםיזה ע, אדרבא
קונים נפלאים בכל העולמות על ידי האדם הבעל יחות אלו ביחד נעשים תושני כ

  .חות אלו ביחדובחירה המֻחבר משני הכ
קון שני יבחינת ת, פוריפור ותענית יום כיוזה בחינת אכילת ערב יום כ

קר יששם ע, שנכנס הכהן גדול לפני ולפנים, פוריועל כן גם ביום כ. ל"חות הנוהכ
אך אף על פי כן היה משנה ומחליף כמה פעמים , ח המושךורש כות שקֻדש

  .ח המושך ביותר מדיוכדי שלא יגביר גם כ', מבגדי זהב לבגדי לבן וכו
אזי יכול לזכות על  ידי תשובה , קונןיל כת"חות הנוואז כשמתנהגין שני הכ

ות נושזה בחינת סליחת העו, ח המכריח לזֻכיותושיתהפכו העונות הנמשכין מכ
ח המכריח נגמר הֻאמנות הנפלא של כל ויקא גם על ידי כיכי ד, פורישל יום כ

ם טוב יו הלכות –לקוטי הלכות  (קונים כשזוכין לתקנן בשלמותיהת
, ... ראש השנה,  אלול–לפי אוצר היראה '  ה' ד' איותאות -' ה

  )סדאות 
  

 )ח, ויקרא טז( ...שעירים גורלות העל שני 

 עד שאי אפשר ,ונות כל כךלפעמים מתגברין העו
, כי עצתו חלוקה מאֹד, בשום אֹפן לתת עצה בנפשו

ואז זהו ,  עד אנה אשית עצות בנפשי:וכמו שצעק דוד
 עד אנה :לצעֹק להשם יתברך, קר העצהיבעצמו ע

ולהשליך כל יהבו על השם יתברך , אשית עצות בנפשי
וזה כמו בחינת גורל . ולסמֹך עליו יתברך לבד

ו על השם יתברך כפי מה שיצא גורלו שמשליך עצת
 :וכתיב.  אתה תומיך גורלי: בבחינת,מהשם יתברך

וזה בחינת הגורל של . כל משפטו' בחיק ֻיטל את הגורל ומה
ונות של כל השנה שהיו צריכים ופור שמחמת רבוי עייום כ
 מחמת זה היה קשה לברר האמת ,דות אז על השעיר לעזאזלולהתו

יקא נתברר העצה יועל ידי זה ד, ל כי אם על ידי הגורלואיזה לעזאז' איזה לה
 - עצה -לפי אוצר היראה   אות כג-' הלכות תענית ד -לקוטי הלכות  (אמתית

  )ז"ט
  

 )יג, ויקרא יט( ... לא תעשוק את רעך

 - לֹא תחמֹד בית רעך: וכן. וקאוד' רעך '- ק את רעךולֹא תעש: וזה שכתוב
ינו שהוא רעהו יה, יקאימדה לבית רעהו דכי כל אחד יש לו ח. יקאיד' רעך'

וחברו בשרשו כפי גלגולי הנשמות ומחמת שבגלגול הראשון היה זה הממון שלו 
 מחמת זה יש לו תאוה וחמדה לזה הבית והממון ,וכיוצא בזה כמה בחינות

גע יכי אסור ל. אבל באמת התורה הזהירה אותנו על זה, ו של חברוישהוא עכש
אף על פי כן זה , שהוא חברו ורעהו בשרשו מצד הגלגולאף על פי , בשל חברו

יתברך יודע תעלומות איך לסדר הממון והחפצים בכל ' וה. המשפט לאלֹקים
רק , סור חמורילו לחמֹד הוא איואפ, ק את חברוודור ודור ואסור לגזֹל ולעש

ולקבל משפטו באהבה ולשמֹח . 'יתברך כי ישרים דרכי ה' צריכין להאמין בה
 )באות  –'  טוען ונטען גכות הל-לקוטי הלכות ( 'אשר נתן לו הבחלקו 
  

  )יח, ויקרא יט( 'האני , ואהבת לרעך כמוך

, כי ראוי שתדע,  שתקבל באהבה כל הרעות והיסורין הבאים עליך,נויהי
מתנהג עמך ] יתברך[ין הוא יעד, אחר כל היסורים והרעות שיש לך, שלפי מעשיך

ואהבת : וזהו. לפי מעשיך, חס ושלום, תר ויותרכי היה מגיע לך יו, ברחמים
, חס ושלום, נו הרעות והיסורין הבאים עליךיהי,  שתאהב הרע שבא לך–לרעך 

 בעל –' אני ה, נו לפי מעשיךיהי,  כמו שאתה הוא–כי כמוך , תקבלם באהבה
  )קסהסימן  ,ן א"מוהרלקוטי  (ל"כנ, ין אני מתנהג עמך ברחמיםיעד, הרחמים

  ... זקן והדרת פני
  )לב, ויקרא יט( 

: וכתיב, קנה חכמה קנה בינה: כתיב
, קר החכמה ובינה הוא אמתי כי ע.אמת קנה

ואי אפשר לזכות אליו , קאיואמת צריכין לקנות די
כי אי אפשר לזכות אל החכמה האמתיית שהיא ; נםיבח

כי אם על ידי ', ראשית חכמה יראת ה: כמו שכתוב, יראת שמים
. ל ידי זה זוכה לקנות האמת שהיא החכמה האמתייתשע, יגיעות הרבה

כמאמר , "זקן"הוא נקרא , קר החכמהיומי שזוכה לקנין האמת שהוא ע
, דורידאי צריכין לכבדו בקימה והוובו, זה שקנה חכמה" זקן: "ל"רבותינו ז

הדרת , כי מאחר שזכה לאמת שהוא אור הפנים, והדרת פני זקן: כמו שכתוב
 כותהל -לקוטי הלכות (ודאי מגיע לו כבוד והדרת פנים ו בעל כן, כידוע, פנים

  ) אות לז,אמת – לפי אוצר היראה  אות כד-' מלוה ד
  

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

                           ¯ÙÒ‰Ó ÂÏ ¯ÙÒÏ Ï‡¯˘È È·¯Ï ˙Â·‰Ï˙‰· ÚÈ‚‰ „ÈÒÁ
Â·Ï ˙‡ ¯ÈÚ·‰˘ ˘Â„˜‰ Ì˘‰ ˙„Â·ÚÏ , ¯ÙÒ‰'˘Ù‰ ˙ÂÎÙ˙˘‰'...  

שנתגלה , שך הזהוו בהחינו הקדוש נתגלה עכשי שרב,אשרינו שזכינו לזה... 
ו יעכש. לֹא רואים, אמת כזה לֹא רואים, שה כזהוקד. אור כזה שלא היה מעולם

. ו הוא הזמן הנכוןיאני רואה ומרגיש שזה הזמן של עכש, להוהוא זמן הגא
ים להתגעגע מאֹד אנחנו צריכ. האור שיהיה זה יהיה אורות כאלה שאין לשער

נו הקדוש הוא ירק רב,  שנזכה לתשובה שלמה,להתפלל לפני השם יתברך הרבה
  . כל יום לב חדש, מתקן אותנו ואת כל העולם ונותן לנו לב חדש

אני זוכר איך שרבי ישראל קרדונר היה תמיד מדבר עם השם יתברך כמו 
קש יובנו יככה הוא ישב עם רב, יושבים ומדברים, שאנחנו מדברים

נו הקדוש האיר לו בכל יורב, ממנו שיזמין לו איזה דבר לעשות
ר והוא נעשה והאיר לו לכל מקום שהוא צריך לעז, דבור

קע בתוך כל התאוות ונעשה ורשע גמור שהיה מש. חדש
  . לֹא רואים כזֹאת.. צדיק קדוש כזה, צדיק כזה

אני ראיתי איך , ותאזמאני לֹא מספר שקר ולֹא ֻג
 דבר עם השם יתברך בדמעות חמות כמו רבי ישראל

הכל ! היה קדוש, כל המקום, והיה כל החדר! אש
הוא היה . כן, הארץ והכל, היה רטֹב מהדמעות שלו

נסים שהוא , מדבר עם השם יתברך בדמעות כאלה
  ...נשאר בחיים

  
, ומה שראיתי זה לֹא כלום, אני ראיתי את זה בעיני

כל . ר כזה בכל העולםלֹא רואים דב. פה מן היםילו כטיאפ
כל . העולם לֹא יודעים שהם צריכים לדבר עם השם יתברך

 לֹא יודעים שהם צריכים לדבר ,כל הגאונים, כל הלומדים, העולם
 מה יהיה ,אני צריך לדבר עם השם יתברך, מה: "הם חושבים, עם השם יתברך

סם רוהם רצו להיות למדן מפ, הם לֹא רצו" ? אני אהיה למדן מזה,לי מזה
  .עם כבוד וכסף, בעולם

. נםיזה לֹא על ח,  אנשי קֹדש-נו יאנשי רב, נם היו אנשי שלומנויזה לֹא על ח
נו הקדוש נתן לנו בכל רגע לב חדש ודבורים כאלה קדושים חדשים ותשובה ירב

,  רק ללמֹד-כל העולם לֹא יודעים , לֹא רואים דבר כזה בכל העולם. חדשה
נו הוא מודיע ירק רב! ? אבל לדבר עם השם יתברך,רסם בעולםולהיות למדן ומפ

, נו. קן לנו לדבר בכל יום לֹא פחות משעה עם השם יתברךינו הקדוש תירב, לנו
  !?דבר זה ידוע בעולם

אבל זה מקבלים רק .. מסירת נפש כזה, אני ראיתי אמת כזה, אני ראיתי
  !נוי רק כשיודעים את רב-לדבר עם השם יתברך  .נוימרב

כל יהודי , לו מדבר עם השם יתברךוכ' לקוטי תפלות'ה', טי תפלותלקו'יש ה
הוא מחדש ' לקוטי תפלות'ה. לה עולה על הכליתפ, מדבר עם השם יתברך

עוד . הוא מקרב אותנו לתורה ולהשם יתברך באמת, הוא מתקן אותנו, אותנו
מי שמדבר עם השם : "כל העולם חושבים. פלא כזה, לֹא נשמע דבר כזה בעולם

הוא יודע רק לדבר עם השם , הוא לֹא יודע ללמֹד, הארץ-ברך הוא עםית
  ".יתברך

זוכים לאורות כאלו , ראוי שאנחנו נעסֹק בזה הרבה.. 'לקוטי תפלות'ההוי 
לקוטי 'והרבה ' לקוטי תפלות'שנזכה להגיד הרבה  !ין בעולםישלא נתגלו עד

  )‰‰Â·È Í˘Ó‡(   ...היםפה מן ילה טינו הקדוש גירב, זה דבורים של משיח', הלכות
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) ˙ÂˆÚ ÈËÂ˜Ï- ‰ÂÓ‡Â ˙Ó‡ ,ÊË-ÁÈ(  

וכל . קר חשיבות הצדקה ושלמותה הוא על ידי האמונהיע    ����                    
, ידי אמונה-אם על-אין להם שלמות כי, הברכות וההשפעות הבאים עם הצדקה

 .דשקֹ-ידי שמירת שבת-קר אמונה זוכין עליוע. שהיא מקור הברכות
כל הדברים הם , ובלתי האמונה. וכן שלמות כל הדברים הוא האמונה    ����
כי כל התורה , ידי אמונה-היא רק על, וכן שלמות התורה שהיא הדעת. חסרים

 .קר היא האמונהיכי ע, עומדת על האמונה
 .ידי שמירת הברית-קר קיום האמונה הוא רק עליע    ����
  

) ‡ ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï-  ‰ÏÈÙ˙‡Ï( 

, לאמונה שלמה באמת תמיד, ותזכנו ברחמיך הרבים...                         
אשר נתת , ובתורתך הקדושה שבכתב ובעל פה, ינוקאלֹ' השנזכה להאמין בך 

, ובכל צדיקיך האמתיים שהיו בכל דור ודור, ידי משה נביאך נאמן ביתך-לנו על
ת עמך ישראל ובכלליו, ובכל צדיקיך האמתיים וכשרים אמתיים שבדור הזה

בֻכלם אזכה ברחמיך להאמין . הקדוש אשר אתה מתפאר בהם בכל דור ודור
ואהיה חזק , ם באמונתך הקדושהיואעמֹד קי, באמונה שלמה חזקה ונכונה

 ."בל אמוט לעולם, כראי מוצק"באמונתך 
ונותי ואשר נתרחקתי בע, והנה בעניי המר ודֹחקי ולחצי וערבובי ובלבולי

לו כשאני זוכה לפעמים לעשות איזה דבר יואפ, תיהרבים כמו שנתרחק
געון וטרוף הדעת יעצבות ובלבולים ופניות וש, הוא מלא פצעים, שבקֻדשה

ובעֹצם גלותי המר אין לי שום חיות ונחמה ותקוה כי אם על . הרבה מאֹד
-כל-מה שזכיתי על" זֹאת נחמתי בעניי", אמונתך הקדושה והטהורה והתמימה

על כן באתי לשטֹח . מאמינים בני מאמינים, פנים להיות מזרע ישראל עבדיך
" גמֹל על עבדך ואחיה. "טשניאל תעזבני ואל ת, כפי לרחמיך וחסדיך האמתיים

שאזכה להיות , וחנני באמונתך הקדושה תמיד, גמֹל עלי בחסדיך האמתיים
כי אין לנו , בלי שום בלבול ונטיה כלל, ים וחזק באמונתך הקדושה תמידיק

וצדיק באמונתו " : כמו שכתוב,שום חיות ותקוה כי אם על אמונתך הקדושה
 ".יחיה

 עֹצם רבוי הכפירות והאפיקורסית שמתגבר אתה ידעת את, רבונו של עולם
אשר כמוהו לֹא נהייתה , עכשיו בעת הזאת בדורות הללו בעוקבא דמשיחא

אבדה עצה מבנים "ואתה הבטחת אותנו , ואין מי שיעמֹד בעדנו, מימות עולם
אזי נסרחה , שכשאין בישראל מי שיעמֹד וישיב לאפיקורסים, "נסרחה חכמתם

נותינו הרבים הכית וועכשיו בעו. ורסים גם כןחכמתם של המינים והאפיק
כי . והפלאת את מכותינו מכל הצדדים, אותנו מכה אשר לֹא כתובה בתורה

הצדיקי אמת שהיו יכולים להמשיך לנו אמונה שלמה דקֻדשה נסתלקו 
עד שהם , וכת האפיקורסים והפילוסופים מתגברים עכשיו ביותר, ונותינוובע

, שים רשתות ומכמורות גם על הכשרים והתמימיםופור, זורקים חציהם הרעות
, כי הם מטעים אותם ומראין עצמן לפניהם ככשרים. הקרואים והולכים לֻתמם

עד שנאחזין גם כמה נשמות כשרות , לו רוצים בטובת ותקנת ישראליוכא
ומכניסים כפירות ופילוסופיא ואפיקורסית בלב ישראל עמך , ברשתות שלהם

ם להתלבש במלבושיהם "יל את ישראל בדרכי העכוומתגברים להרג, הקדוש
כי צרה , "דדנואוי לנו כי ֻש. "וללכת בדרכיהם וללמֹד ספריהם ולשונותיהם

אל מי ננוס , שעןיועל מי לנו לה, ן לישראל מימות עולםיכזֹאת לֹא היתה עדי
ואיה המקום להתחבא מפניהם ולהציל את בנינו וזרענו וכל זרע עמך , לעזרה

מי יגור לנו מוקדי , מי יגור לנו אש אוכלה.  מרשתותיהם ומחציהםבית ישראל
 .מאין יבוא עזרנו, מי ירחם עלינו, מי יחוס עלינו, עולם

כי , עזרנו כי עליך נשעננו, אתה לבד ידעת עֹצם הצרה הזאת, רבונו של עולם
ם באמונתך יחוס ורחם עלינו ועזרנו להיות חזק וקי. אין כחנו אלא בפה

ולֹא יעלה על לבי שום סברה מסברותיהם ושום . ד כרצונך הטובהקדושה תמי
רק אזכה אני וזרעי וכל חברתנו וכל , שיותיהם ושום דרך מדרכיהםֻקשיא מֻק

, אברהם יצחק ויעקֹב, לילך תמיד בדרכי אבותינו הקדושים, עמך בית ישראל
 ובדרכי כל הנביאים האמתיים ראשונים ואחרונים, יוסף ודוד, משה ואהרֹן

ובדרכי כל הצדיקים אמתיים והכשרים והתמימים שהיו , ותנאים ואמוראים
, ובזכותם מלטנו והצילנו מכל מיני כפירות ובלבולים וספקות. בכל דור ודור

 .לם ועדבאמת בקֻדשה ובטהרה תמיד לעו, וזכנו ברחמיך לאמונה שלמה וחזקה
ואזכה , תן צדקה הרבה לעניים הגונים הרבהיוזכני ברחמיך הרבים ל

פזר " :ים מקרא שכתוביותעזרני לק, זור גדול מאֹדיבפ, להרבות בצדקה מאֹד
תן ישאזכה ל, ותזכני לצדקה של שבת. "נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד
לחני בכל ולהכניס אורחים הגונים על ֻש, לעניים הגונים על צרכי שבת קֹדש

זה אזכה לאמונה -ייד-ועל, ואזכה להמשיך עלי קֻדשת שבת תמיד, שבת קֹדש
בלב טוב ובשמחה , ולפזר ממון הרבה לצדקה, שלמה להאמין ולבטֹח בך תמיד

ידי האמונה -על, עד שתהא חשובה לפניך מאֹד מצות הצדקה שלי, גדולה
קר החשיבות והשלמות של הצדקה ושל כל התורה ישהיא ע, השלמה שתזכני

ואזכה שתאיר , " צדקהויחשבה לו' הוהאמין ב" :ויֻקים בי מקרא שכתוב. להֻכ
 :ויֻקים מקרא שכתוב, ידי קֻדשת שבת קֹדש-אור הצדקה שלי באור גדול על

 ."וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה"
ותהיה נמשכת הברכה מהאמונה , ותמשיך עלינו ברכה ממקור הברכות

. כי היא מקור הברכה, הקדושה הנמשכת בשבת קֹדש על כל ששת ימי המעשה

עלינו ועל , ך עלינו שפע טובה וברכה ורחמים ודעת וחיים ושלום וכל טובוימש
ותזמין לנו פרנסותינו בהרחבה גדולה קֹדם שנצטרך , כל עמך ישראל תמיד

מתחת ידך , בכבוד ולֹא בבזוי, סוריתר ולֹא באיבה, בנחת ולֹא בצער, להם
 .אתםוהלוואל תצריכני לֹא לידי מתנת בשר ודם ולֹא לידי , הרחבה והמלאה

, ועזרני וזכני לשמירת הברית באמת בתכלית השלמות כרצונך הטוב
מכל , ותשמרני בחסדיך הגדולים והנוראים, והצילני מעתה ברחמיך העצומים

בין בשוגג בין , ח חס ושלוםום בטפי המושלא אפג, מיני פגם הברית שבעולם
ה שפגמתי בברית ומחֹל לי וסלח לי וכפר לי על מ, במזיד בין באֹנס בין ברצון
בקֻדשה , קון הברית בשלמותיוזכני מהרה לת, קֹדש מנעורי עד היום הזה

  ...ובטהרה כרצונך הטוב
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   ...יקירי חביבי                        
ל מועילים לך הרבה ומחיין ומשיבין נפשך "נו זיאני רואה שדברינו מרב... 
תניך ובטח בכֹחו ווחגֹר בעֹז מ, בור חלציך אחי חביבייכן אזֹר נא כג-על, מאֹד

, 'למען ה. כי הוא הולך לפנינו בכל עת בזה ובבא, זקן שבזקנים, של זקן דקֻדשה
שען בחסדו ילה לאל יש לך על מי להי תה!לולעצמך לפ תתןאל , אחֹז עצמך, אחי

  .הגדול יתברך
בהחסד הנפלא , עצמי רק בזהלו בתוך מעוף צוקה וצרה אני מחיה יאפ
והקדים לך ולֻכלנו לנפשנו , יתברך עמך שאינך מתנגד חס ושלום' שעשה ה

מה שזכינו לידע מאור כזה ומתורות ושיחות , האנושה מאֹד רפואה גדולה לנצח
פי כן חסדו גבר עלי -על-אף, פי שאני כמו שאני-על-ואף. קדושות ונוראות כאלה

איני מתנגד עליו וגם אני זוכה להיות נכלל ונמנה ל ו"כך שאני יודע ממנו ז-כל
כי הקבוץ שלנו יקר מאֹד מאֹד בעיניו , בין אנשיו היקרים בפרט ברֹאש השנה

יתברך מתפאר ' ודאי הווגם עמך ב, יתברך מתפאר הרבה' לם הוכי עם כ, יתברך
  . בתוך כלליות הקבוץ הקדוש, הרבה

 אמת כדי שתזכה להכניס חי בדבריואני צריך לעורר ולחזק אותך בכל כ
  .רֹאשך ברֹאש השנה בתוך הקבוץ הקדוש של הצדיק

ידי שמצטרפין אל הקבוץ של -קון שזוכין ברֹאש השנה הוא עליקר התיע
קר הרועה האמתי שבו כלולים כל הרועים יהצדיק האמת הנפלא שהוא ע
העוסק תמיד לקבץ את ישראל כרועה עדרו והוא , האמתיים שהיו בכל הדורות

מן אמתי שמקבץ את נדחי ישראל שהם הרשעים גמורים הרחוקים מאֹד רח
ומאיר בלב כל אחד בכל מקום שהוא , להשיבם אל הקֻדשה, יתברך' מאֹד מה

שיתחזק איך שהוא לשוב מכל המקומות רעים שרוצים לדחותו לשם ולהצילו 
קר יעשזהו , ולהכניס בו קיום התורה כל ימי חייו בכל מה שיעבֹר עליו, מעוונות

  . הרחמנות על ישראל
ודאי יעלה וב, כל הנלוים להצדיק האמת היושב על המשפט ברֹאש השנה

לו אם יש בהם פגמים יאפ, אותם הצדיק אל הדעת דקֻדשה לחיי עולם
' עם כל זה מאחר שמתגעגעים וחותרים לשוב אל ה, וקלקולים רבים חס ושלום

 םכן גם ה-על, אמתיתברך ולהתקרב אל האמת ודבקים ומתקרבים לצדיק ה
קר עסק הצדיק האמת הוא לקרב יכי ע. כי הדבוק לטהור טהור, בכלל צדיקים

קר סמיכתנו יכן ע-על, הרחוקים ורשעים גמורים בפרט ברֹאש השנה הקדוש
  .הוא רק על הצדיק הגדול היודע לעסֹק בזה כראוי

, קר זמן האספה והקבוץ של הצדיק האמת הוא ברֹאש השנהיע
מוד יים אצלו בכדי להכלל בכלל הקבוץ הקדוש שעוסקין בהלשמתקבצים ובא

  . להוקר יסוד קיום כל התורה כישזה ע, הקדוש של אמונה
ימי אלול . צריכים להכין עצמנו על רֹאש השנה הקדוש האיֹם והנורא מאֹד

וצריכים לפשפש , הימים הנוראים הקדושים ממשמשים לבוא, כבר התחילו
, קריוהע. לתשובה כל אחד ממקום אשר הוא שםר דרך וש ולחתובמעשיו ולדר

צריכים להתחזק ברצונות וכסופים טובים בהתחזקות גדול ובעקשנות גדול 
פי שפגמנו -על-ואף, ין הטוב שבו חזק מאֹד מאֹדיבהרצון ולהאמין בעצמו שעד

פי כן מים רבים לֹא יוכלו לשטֹף את הנֻקדות טובות שזכינו -על-אף, כמו שפגמנו
מר אצל הצדיק האמת וכי הכל גנוז וצפון חתום ומש, הצל עוברלחטֹף בזה 

  .ן יש לנו תקוה לכל טוב אמתייובכֹחו הגדול עדי
צריך להשתדל לילך ולבוא על רֹאש השנה אל הקבוץ הקדוש של כשרים 
ויראים אמתיים המֻקשרים אל הצדיק הגדול האמתי שהוא בחינת משה שבו 

ו לעורר ולהחזיר את כל העולם למוטב ח בקולושיש כ, תלוי הגֻאלה האחרונה
  . בתשובה

שאר קבוע ברֹאש יכל ימי חייו צריך לשים לבו היטב להרמזים שיתחזק ל
השנה בתוך הקבוץ הקדוש של הצדיק ולֹא יפריד עצמו מהם לעולם כל ימי 

 יש לו תקוה -כי כל זמן שהוא בתוך כלל הקבוץ שמקבץ הרועה האמתי , חייו
  . לעולם

אל תשמע לשום דחיה שבעולם , לבי ובשרי, יקירי אהובי, אחי חביבי
ותעמֹד על ' רק תחזק ידך בה, שרוצים להפרידך מהקבוץ הקדוש ברֹאש השנה

חך ותשליך נפשך מנגד בהקבוץ הקדוש של ורגליך בכל עֹז ותֹאחז עצמך בכל כ
ידי זה לֹא תמוט -כי כל חייך תלוי בזה ועל, קר ברֹאש השנהיוהע, הצדיק האמת

  ... ולםלע
  ישראל דב אודסר


