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  ��לזכות�לכל�הישועות�ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומן���טוב�להגיד�ולשיר
 )סז',�מ�ב"קל(�.ַהַּצִּדיק�יֹוֵתר�ִמְתַּגֵּדל�ּוִמְתָּפֵאר�ֵׁשם�ַהֵּׁשם�ִיְתָּבַרְך�ְּביֹוֵתרם�ל�ַמה�ֶּׁשִּמְתַּגֵּדל�ּוִמְתָּפֵאר�ֵׁשָּכ

ÌÎÏ Ì˙¯ÙÒÂ ... )ו"ט, ג"ויקרא כ( 

שכל אחד צריך לספר ספירת , יקאילעצמכם ד —' לכם'. לעצמכם' לכם'
 –'  הלכות פסח ט–כמבואר בלקוטי הלכות  (שהוא בחינת התחזקות, העֹמר
 ותורים מאכל בהמה ומניפין ומרימין אוידי שמביאין עֹמר שע על: 'אות כ

לם למי שכל ות העו ולכל ארבע רוחוץ שללמעלה ולמטה למי שהשמים והאר
ידי זה מגלין ומפרסמין  על, י שם"רש רשי שפוכמ, ולם שלות העוארבע רוח

, רים שהוא תכלית הגשמיותונו שגם בבחינת שעיהי, ודוכי מלֹא כל הארץ כב
גם שם מלֹא , בחינת פגם כל החטאים, בחינת מאכל בהמה העדר הדעת

כן אין  ועל. לם מניה והוא יתברך מחיה את ֻככי לית אתר פנוי,  יתברךודוכב
 מחמת שנדמה ול בדעתו כפי מה שהוא ולא יפולעצמ) לם כללושום יאוש בע

ת ובה להיודה טיפי שהוא מ על כי אף, בים ממנו הרבהו טו שחבריו בני גילול
, םו חס ושל,ידי זה  עלול בדעתואבל אם יפ, ב ממנווענו ולהחזיק כל אדם ט

' דה להו שיעבֹד איזה עבול שאין נאה לוזהו גדלות גד, אדרבא, אין זה ענוה
כי אסור להרהר , ק כל כך וחבריו כבר זכו למה שזכוויתברך ועדין הוא רח

ידי  ת נמשך עלומום הוא ובאיזה מקודע מאיזה מקום ומי יואחרי המק
 ומאתצה לצאת מֻטוכן כל אדם שר על.  כללומה לחברוכי אין אדם ד, מעשיו
ר הימים וצריך לספ', שזה בחינת ספירת העֹמר כדי שיטהרו וכו, ווֻזהמת
  . םוחס ושל,  כללו חברותוקא ואל יפיל אי דיולעצמ
 והבן ,יקאילעצמכם ד' לכם' —" וספרתם לכם"וזהו ז

אחד היה : "ל על פסוק"היטב וכעין שכתב רבנו ז
קר התקרבות אברהם אבינו עליו ישע, "אברהם

די שחשב תמיד שהוא י יתברך היה על' ם להוהשל
נע ומעכב ולם ולא הסתכל על שום מורק אחד בע
לת הספר לקוטי תנינא ין בתחיעי', ומבלבל וכו

  .ן זהיעני
ת ו שיש כמה מיני מניעוובאמת כמ

צים למנֹע ו מתנגדים הרונעים הרשעים אומהמ
ת ופתויים ודברי ליצנות ומהאמת בכמה הסת

ת וכן יש גם כמה מיני מניע', וחלקלקות וכו
וכל זה . הביו באמתולו מחבריו ואיוחלישות הדעת אפ

, יניוי כפי ענואי אפשר לבאר בכתב רק כל אחד יבין בעצמ
לם צריכין לילך ות וחלישות הדעת שבעווכנגד כל מיני מניע

. ל"לם כנולו הוא יחידי בעיב כאול בבחינת אחד היה אברהם לחש"בדרך הנ
  .ל" כנ,כםלעצמ —' לכם, '"וספרתם לכם"וזה בחינת 

). 'מעשה ט -ת וספורי מעשי( שמובא בהמעשה של החכם והתם ווכמ
 ול המלאכה כראוי ומנעל שלוולא היה יכ' מבֹאר שם שהתם היה רצען וכו

 כמה נאה ויפה המנעל : מאֹדווהוא היה מתפאר ב' ת וכווהיה בשלֹשה קצו
ת וכמפני מה שארי בעלי מלא, אם כן: ו אשתואלת לויתה שיוה. 'הזה וכו

קח כי אם אחד זהב וטלים שלֹשה זהובים בעד זוג מנעלים ואתה אינך לונ
דאס איז יענימס [.  וזה מעשה שליוזה מעשה של, מה לי בזה: השיב לה, וחצי

הלֹא נתחיל , למה לנו לדבר מאחרים: דו וע].מעשה אין דאס איז מיין מעשה
ין יע('  בכך וכור הואוהע: ויח בהמנעל זה מיד לידוב כמה וכמה אני מרולחש

לם כמה דברים ווהבן כי במעשה הזאת מבינים רֹב הע). שם כל זה היטב
ת ויתברך שצריכין להתנהג בדרכי התמימות ולהי' דת הוגעים לעבוהנ

 ו אינו ותפלתודתווגם עב. לולו בעניות ודחקות גדי אפ,בשמחה תמיד
לם ועל הע ולא יסתכל , תמידוכן יהיה בשמחה בחלק פי על אף, בשלמות כלל

 בכפלי כפלים ויש להם אכילה ושתיה ומלבושים וכלל שיש להם פרנסה כנגד
' דת הו וגם בעב,תונות תמיד ברבוי חסרוכן מלאים דאג פי על ואף' נאים וכו

 ול בדעתוכן אל יפ פי על  ואף,לים ממנו אלפים פעמיםורה ובתפלה הם גדובת
 ו היה אצלולחם שלכמבֹאר שם שה,  תמידורק יהיה שמח בחלק, מזה כלל

לה והיה ו שגמר בכמה ימים ביגיעה גדוומנעל של' לם וכווכל המאכלים שבע
כן היה יקר בעיניו  פי על אף, ת הרבה מאחריםו פחוויח בות והרונומלא חסר

זה , מה לי בזה:  ואמר, הרבה ולא הסתכל על אחרים כללו והתפאר ב,מאֹד
  .ל" וכנ, וזהו מעשה שליומעשה של

לה ין תפי לעניוונתו שכ, אחר שספר מעשה זֹאתו רמז בעצמל"ורבנו ז
 כראוי ולה איניואם התפ: ל" שאמר רבנו ז,ףו שמובא שם בסוכמ', דת הוועב

שצריכין להתנהג , ל"נו כניהי. ן שםיעי, ת והבןוהיא מנעל בשלֹשה קצו

 ו וצריכין לדקדק בכל המעשה לקח לעצמ,ל"ל כדרכי התם הנובתמימות גד
ת בשמחה תמיד ואל ו ולילך בדרכיו ולהי,ל" מדברי התם הנתומוסר ועצ

תר ודה הרבה יולה ועביכין לתפולו חבריו שזיואפ. לם כללו העותויבלבל א
 רק יהיה בשמחה תמיד בכל , מזה כללול בדעתוכן אל יפ פי על אף, ממנו

ן שם בהמעשה יעי,  איך שהואודתו ועבויח בתפלתובה שמרוונֻקדה ונֻקדה ט
  )ב"כאות  –'  הלכות פסח ט-ליקוטי הלכות . (ותבין
  

  )ג בעומר"לל(

הבטיח שלא .   רבי שמעון בן יוחאי�                                                    
שבת (זכרונם לברכה , כמובא בדברי רבותינו. תשתכח תורה מישראל על ידו

˙˘˙Â˙ ‰„È˙Ú ÁÎ¯‰ ˘: כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה אמרו:): קלח
Ï‡¯˘ÈÓ. שנאמר. ואמר רבי שמעון בן יוחאי שלא תשתכח : ÁÎ˘˙ ‡Ï ÈÎ
ÂÚ¯Ê ÈÙÓ.  נשא קכד(וכמבואר בזהר:(:  ÔÂ˜ÙÈ ¯‰Ê‰ ¯ÙÒ Â‰È‡„ ‡¯Â·Á È‡‰·

‡˙ÂÏ‚ ÔÓ ‰·) יצאו מן הגלות, שהוא הספר הזוהר, על ידי החיבור הזה.(  
 כן כי על. נפלאות נסתרות של תורתנו הקדושה, ועתה בוא וראה והבן

כי . ÂÚ¯Ê ÈÙÓ ÁÎ˘˙ ‡Ï ÈÎסמך רבי שמעון בן יוחאי עצמו על זה הפסוק 
, שעל ידי זרעו של יוחאי, מרומז ונסתר סוד הזה, באמת בזה הפסוק בעצמו

 .על ידו לא תשתכח התורה מישראל, שהוא רבי שמעון בן יוחאי
 È מפÁ תשכ‡ לÈכ:   כי סופי תבות של זה הפסוק�
 וזה שמרומז ומגולה . È‡ÁÂÈהם אותיות , Âזרע

;  מפי זרעו דייקא-ÂÚ¯Ê ÈÙÓ ÁÎ˘˙ ‡Ï ÈÎ : הפסוק
היינו מפי זרעו של זה בעצמו שהוא מרומז ונסתר 

כי על ידי זרעו .  שהוא התנא יוחאי, בזה הפסוק
של יוחאי שמרומז בזה הפסוק בסופי תבות 

על ידו לא , שהוא רבי שמעון בן יוחאי, ל"כנ
ון מן גלותא כי בזהר דא יפק .תשכח התורה

  .ל"כנ
הוא מרומז ,   ודע שסוד רבי שמעון בעצמו�

כי דע כי התנא הקדוש רבי שמעון  .אחר בפסוק
 -חית �מיא ˘ן Óקדיש Âיר Ú): 'דניאל ד(הוא בחינת 

מתוך הקדמת הספר קיצור ( ' וכו˘ÔÂÚÓראשי תבות 
  )ן"לקוטי מוהר

  )ז"ממתוך תפילה ', לקוטי תפילות א(

, בוצינא קדישא, חאי עיר וקדיש מן שמיא נחיתרבי שמעון בן יו   �
אתם הבטחתם לישראל שלא , בוצינא יקירא, בוצינא רבא, בוצינא עלאה

 .כי בזהר דא יפקון מן גלותא, תשתכח התורה מישראל על ידכם
ואפילו בתוקף ההסתרה שבתוך הסתרה בעקבות משיחא באחרית    �

כמו , ורה מפי זרענוהבטחתם שאף על פי כן לא תשכח הת, הימים האלה
Ú ¯˘‡ ÏÎ ÏÚ ‡Â‰‰ ÌÂÈ· È�Ù ¯È˙Ò‡ ¯˙Ò‰ ÈÎ�‡Â , ‰˙�ÚÂ˘‰: שכתוב

ÂÚ¯Ê ÈÙÓ ÁÎ˘˙ ‡Ï ÈÎ „ÚÏ ÂÈ�ÙÏ ˙‡Ê‰ ‰¯È˘‰. 
כי ארך עלינו הגלות , והנה עתה הגיעו הימים אשר אין לנו בהם חפץ   �

ÏÊ‡ ÈÎ˙ ומטה ידינו מאד , ובכל יום אנו הולכים ודלים, ומשך עלינו השעבוד
„È·ÂÊÚÂ ¯ÂˆÚ ÒÙ‡Â . 

ואין מי יעמוד בעדנו והנה בתוקף סוף , כי נשארנו כיתומים ואין אב   �
וכבר התחיל להתנוצץ התנוצצות משיח מימי האלקי , הגלות המר הזה

, ועמך בית ישראל משתוקקים ומתגעגעים מאד להשם יתברך, ל"י זצ"האר
 הייתה והכל חפצים ליראה את שמך בהשתוקקות נמרץ ונפלא אשר לא

באתי עד קץ כל הדורות ועודי עמך , ‰˜ÍÓÚ È„ÂÚÂ È˙ÂˆÈכזאת מימי קדם 
 .ומשתוקקים לעבודתך בכלות הנפש, עדיין אנו אחוזים בך

גם גודל רחוקנו ממך בעתים הללו הוא גם כן בלי , אבל אף על פי כן   �
 Â�˙ÙË˘ ˙Ï·˘Â ÌÈÓ È˜ÓÚÓ· Â�‡· „ÓÚÓ ÔÈ‡Â ‰ÏÂˆÓ ÔÂÈ· Â�Ú·Ëכי , שיעור

אשר אי אפשר לבאר ולספר גודל , וראה את עמך ישראל מרודים מאד
 .עד אשר הפיל אותנו מאד, התגרות הבעל דבר אשר התגרה בנו מאד

רק אתם לבד ידעתם , והנה אנכי בעניי מי אנכי לספר צרות ישראל   �
  .את כל המעמד ומצב של ישראל באחרית הימים האלה
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על עוצם רחוקי מהשם , נפשיבאתי לספר ולצעוק עלי ועל , אך   �
ÈÎÂ· È�‡ ‰Ï‡ ÏÚ‰ ו, ועוצם פגמי ועוונותי הרבים ופשעי העצומים, יתברך

ÌÈÓ ‰„¯ÂÈ È�ÈÚ È�ÈÚ ,כי  איני יודע  שום  דרך  איך  להחזיר לי הכח דקדושה ,
ובאיזה דרך  אתחיל לעזוב דרכי הרע , ואיך לזכות לתשובה שלימה

Ï‡ קן קלקולים ופגמים כאלה ואיך ובמה אזכה לת, ומחשבותי המגנות
È˘Ù� È˙Ú„È ,‡· È�‡ ‰�‡ ,אנה , אנה אברח, אנה אוליך את חרפתי העצומה

 .אטמן מפני בשתי וכלמתי
אוי מה היה , אוי מה היה לי, ואמר להרים כסוני ולגבעות נפלו עלי   �

כי אין מעצור , אולי יחוס אולי ירחם, ÈÎ·· ¯¯Ó‡ È�Ó ÂÚ˘ È˙¯Ó‡ ÔÎ ÏÚ, לי
‰Ô : כמו שכתוב, כי הרבה רוח והצלה לפניו, יע גם אותי בעת הזאתלהוש' לה

‰ÓÊÓ ÍÓÓ ¯ˆ·È ‡ÏÂ ÏÎÂ˙ ÏÎ ,‰˘Ú˙ ‰Ó ÍÏ ¯Ó‡È ÈÓÂ. 
מבולבל ומטורף , נגוע ומעונה, רש דל ואביון, על כן באתי כעני בפתח   �

 .לצעוק ולזעוק לפני הדרת קדשתכם, עני וכואב
שזכינו בדורות , ת ותשימו על לבזכרו זא, רבי רבי שמעון בן יוחאי...    �

הללו לשמוע נפלאות נוראות גדולתכם איך מרומז בתורה שעל ידכם לא 
 Â זרעÈ מפÁ תשכ‡ לÈשהוא כ, כי הפסוק שהבאתם ראיה ממנו, תשכח התורה

˜„Ú'Â ¯È' ˘Èושמכם הקדוש בעצמו מרומז בפסוק , ÁÂÈ"È‡הוא סופי תבות 
Ó'˘ Ô'� ‡ÈÓ'˙ÈÁאתם לבד ,  אשר אתם לבד יודעים סוד דברים האלה

יודעים גדולת ההבטחה שהבטחתם לישראל שהתורה לא תשכח מישראל על 
 .ואיך משה רבינו עליו השלום נבא על זה בתורתו הקדושה מקודם, ידכם
חמלו עלי ואל תסתכלו על , נא רבותי הקדושים, על כן באתי להזכיר   �

אשר המריתי , במחשבה דבור ומעשה, ום הזהשעשיתי מעודי עד הי כל הרע
ואל תעשו עמי , אמרי אל ועצת עליון נאצתי אל תביטו במעשי הרעים

על אשר זה כמה אשר מעוררים אותי באלפים , ואל אקוץ בעיניכם, כחטאי
, ובכמה מיני עצות נכונות בכל יום ובכל עת, ורבבות רמזים והתעוררות

, שיות עורפי קלקלתי ופגמתי בכל זהואני בעוצם ק, להתקרב להשם יתברך
ואל יחר , חוסו עלי ואל תשיתו לב לכל זה, ולא הטיתי אוזני ולבי לכל זה

רק תחשבו מחשבות עוד מעתה לבל אהיה נדחה מהשם , אפכם בי חלילה
  .יתברך ומכם חלילה

 גם בעת הזאת כי אין לי שום כח Ï ¯ÂˆÚÓ ÔÈ‡ 'ÚÈ˘Â‰Ï‰כי עדיין    �
,  וגם זה מאתו יתברך אשר לא עזב חסדו ואמתו מעמי,עתה אלא בפי לבד

, לדבר עתה מעט דברים האלה ועל זה תמכתי יתדותי, ונתן כח ליעף כמוני
ולבא לארץ (שתרחמו עלי ותעשו את אשר אזכה לשוב באמת להשם יתברך 

  ).ולדבר כל זה ויותר מזה שם על ציון שלכם הקדוש, ישראל מהרה בשלום
 ישמע תפלתכם ויעזור ויגן ויושיע אותי ואת כל הטוב ברחמיו' וה   �

, ויאחזני ולא ירפני, ויחזירני בתשובה שלימה לפניו מהרה, ישראל למענכם
ולהיות , עד שאזכה לשוב אליו באמת, ואל יעזבני ואל יטשני בשום אופן

בכח וזכות , ולתקן בחיי את כל אשר פגמתי, כרצונו הטוב מעתה ועד עולם
אשר עליהם לבד אני נשען לסדר דברי אלה לפניהם ולפני , הצדיקים אמתיים

  .בעל הרחמים יודע תעלומות, השם יתברך
הוציאה ממסגר , חסדך לעולם מעשי ידיך אל תרף' ה, יגמור בעדי'    ה�

   .עלי בי יכתירו צדיקים כי תגמל, נפשי להודות את שמך
  

  )ל"ישראל אודסר לרבנו ז' התקרבות ר(

ל הימים שהייתי מקורב ורוצה אני לספר עוד ע... ☺                          
היה גר תלמיד חכם אחד מופלג בתורה ויראת , בטבריא. לרבנו זכרונו לברכה

שהיה לומד בכל חודש , מתלמידיו של החפץ חיים זכרונו לברכה, שמים מאד
, מלבד שהוא רב האיכות, אף שהוא ספר רב כמות. הראשית חכמה וגומרו

בתוך שהיה לומד בראשית , הוא היה סוגר את עצמו בתוך החדר ונוהם כארי
ומאחר שאני חפשתי , היה עושה סיום של ראשית חכמה, וכל חודש. חכמה

נקשרה ידידות , ישראל זכרונו לברכה' לפני ההתקרבות לר, לנפשי מזור
  .צבי רוזנטל' שמו היה ר. והייתי הולך אליו ולומד עמו. בינינו

 מלחמתי כך כשראה את ההתנגדות לחסידות ברסלב ואת גודל-ואחר
והיו לו , והתחיל להתקרב לחסידות ברסלב, נתעורר גם בו החשק, וסבלי

שהייתי מיודד , ואני. זכרונו לברכה, ]קארדונר[ישראל ' געגועים להתקרב לר
‡‚Â„ÈÒÁ ÌÚË ÌÂÚËÏ Í�Âˆ¯ Ì‡ , ‰Ï˙: ואמרתי לו, הייתי נכנס לביתו, עמו

‰ÊÎ ¯Â‡ ÏÚ ÍÏ ,Â˙Ó‚Â„ ÔÈ‡˘!זכרונו לברכה, ישראל'  ושבחתי מאד את ר .
שם היו שומעים , דרכו היה לילך בכל ליל שבת אצל חסידי סלונים, ואברך זה

והוא , ישראל זכרונו לברכה בפרהסיא' אני הייתי הולך לר; סיפורי חסידים
והוא הולך , שהולך לחסידי סלונים, כי היה אומר בביתו. היה הולך בצינעא

  .זכרונו לברכה, ישראל' לר
. התחילו חסידי סלונים לשאול עליו, תות ולא הופיעכשעברו כמה שב

פן כל בני  ,ואז התחילו חוששים. התחילו לעקוב אחריו ומצאוהו הולך לשם
ואז הפעילו כל הכוחות כדי . זכרונו לברכה, ישראל' הנעורים יתקשרו עם ר

, ישראל' והיו שומרים את צעדיו ולא היה יכול להכנס עוד לר. לנתקו משם
, והחליט לילך לירושלים, אבל לבו בער בו באש קודש. כהזכרונו לבר

הוא היה עני . הוא גילה לי את הדבר בצנעא. להצטרף שם אל חסידי ברסלב
  .והלך ברגל לירושלים מחוסר כסף לנסיעה. אבל גיבור כוח, מרוד

הלך למוכתר והתלונן על , כששמע זאת, צבי זכרונו לברכה' חותנו של ר
˘·Ï‡¯˘È ˙‡ ¯ÂÒ‡Ï ˘È , È‡„ÂÂ ·¯: אמר. בניו ונסעשהניח אשתו ו, חותנו

‡Â‰ Ú„ÂÈ ,ÍÏ‰ ÔÎÈ‰Ï .והיה חוק , ישראל זכרונו לברכה היה אזרח אוסטרי' ר
ורק מן הרחוב אפשר לקחת , שאסור לאסור אזרח אוסטרי אם הוא בביתו

  .לקחו אותי ואסרו אותי, אבל אני שהייתי אזרח טורקי. אותו
ישראל זכרונו לברכה והתחילו ליידות שם ' כך הלכו כולם לבית ר-ואחר

, והוא היה מתפלל בקול בוקע רקיעים. ועשו חורבן, אבנים ושברו החלונות
והמוכתר בא עם . קיבלו הרהור תשובה, וכולם ששמעו. כאילו לא קרה דבר

. אז יקרא אותו לחוץ ויאסור אותו, שוטר וחשב שימתין עד שיגמור תפילתו
, יצאו מבית הכנסת וראו את כל המהומה, ילתםכל המתפללים משגמרו תפ

היה שם הרוקח ועוד שני בעלי בתים שנחשבו כבר מן . שאלו לפשר הדבר
ישראל זכרונו לברכה נתרגשו מאד ' אבל מששמעו את תפלת ר. החדשים

, זכרונו לברכה, ישראל' ונכנסו ודברו עם ר. שירפה ממנו, ואמרו למוכתר
  )'‰ÊÚ· ‡Â·È Í˘Ó¯˙ ‰ (                                               . ..ומאז נקשרה ידידות ביניהם

  

  )טו מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא (

  .ט"ו תשרי תשי"ת ליל ששי כוחצ, ה"ב    �                       
, תות וגנוזות הצפונות הצחצחות במחזולידיד לבי התאב וכמה לחז

  .ת האמת עין בעיןו להבחין ולראו ויפקח עיני שכלוקרן ישע' מם הויר
, ר ברזל עלינוום מצׂש, ררינוודד בגבולנו והוא ראש לכל צובימינו בא ש

עיניו לטש ושניו חרק עלינו ,  לרגלינותופרש רשת, קשים בדרכנווטמן מ
ם ום ויוובכל י, תנו ולהשמידנו מיהדותנוולל ולהתנפל עלינו לכלולהתג

ואין ביכלתנו כלל לעמֹד , תנווס תרעליו להשקומתחדש ומתגבר עלינו כ
ריד לנו הצדיק ות עמנו והקדים רפואה למכה והולעש' לכן הפליא ה. וכנגד

שהוא הרבי , ר חכמהובע מקונחל נ, צדיקיא ראש וֻמבחר מכל בחירי ,האמת
ת כל הארץ חכמה ולהשק, ת הבאיםורורנו ושל כל דוומנהיג היחידי שבד

לטהר . תות והתמימותיו העֻמקו ותקוניו ועצובנהרי ונחלי חכמת' ודעה את ה
לקרב , ניםולכפר זד, ת אשמיםולזכ, להלבין כתמים, איםולהרחיץ צ, טמאים

לתת חֹפש , ציא ממסגר אסוריםולה, בדיםולקבץ נדחים וא, קיםורח
  .לשמח לב נדכאים ונדוים, ת רוח שפליםולהחי, לשבויים

שך ואפלה לבל יראו ויביטו עים בחֹועים והתוכה להנצל מן הטואשרי הז
והוא יגמֹר , תורורש כלל כל הצדיקים שבכל הדר הצדיק האמת שהוא שֹובא

כי גם , לםות לתקן העורובשלמות כל התקונים שהתחילו הצדיקים שבכל הד
 ורק הוא יגמֹר כל ,ן זה בשלמותין לא גמרו עניילים עדיוהצדיקים הגד

 יכניע ויבטל כל וחוובגֹדל כ. לם בתכלית השלמותוהתקונים ויתקן כל הע
לם בתכלית ולה בעולם וימשיך אמונה גדורסות מן העוהמינות ואפיק

ויאיר לכל , רהולם את התימו ֻכייתברך ויק' לם להוהשלמות וישובו כל באי ע
 אשר עדין לא נשמע ולא נראה , בהתגלות נפלא מאֹדואחד התגלות אלֹקות

  .לםות עוכזֹאת מימ
ת עד אין ום תחתיו שנפלו לתהות מאֹד מאֹד שנפלו כמות נפולויש נפש

' כך עד שאי אפשר להם בשום אֹפן לשוב לה-עד שנאחז בהם הרע כל, קץ
ידי נשמת הצדיק -לם כי אם עלוום תקון בעואי אפשר שיהיה להם ש, יתברך

ינים ית ובכל הענומולו בכל המקי אפ,ל לתקן הכלו הגדוהאמת שיש בכֹח
ואז , ם שהואו מכל מקו ולהקימו ולהקיצוררו ולעותולהחי, ברים עליווהע

 בעת שמחזירין אליו את וכי אין שמחה לפניו יתברך כמ. לה מאֹדוהשמחה גד
וכל , ופה לרשע וחפץ בהצדקורך חפץ חסד הוא וציתב' כי ה, קים מאֹדוהרח

שב לבל ווח, לוכביכ,  מאֹדו צר ל-תיו ונוק ממנו יתברך בעווזמן שהאדם רח
קים והנדחים שנדחו וכן כשהצדיק מעלה ומתקן הרח-ועל. ידח ממנו נדח

ידי זה נגדלת -על, יתברך' ת ומחזירם להום תחתיוונפלו בעמקי עמקי התה
 מעל פניו ו שגרשו שמחזירין להמלך את בנומכ. השמחה מאֹד מאֹד

 ותר מחמת שנפל בדעתוידי זה שנתרחק קלקל בכל פעם בי-ועל, תיוונובעו
 ו שהמלך הרחיקו עד שטעה ונדמה בדעת, מהמלךודל רחוקואה גוידי שר-על
לא יאמין שוב מני  ": שכתובוכמ, ד אל המלךולם ולא היה מצפה שישוב עולע
. ק בכל עתו הרחוכר את בנול בכל עת וזו צער גדובאמת יש להמלך". שךוח

ם המזֹהם שנפל ולך אל המקו והווכשנמצא אחד שמרחם על המלך ועל בנ
 עד שמכניס , בחכמה נפלאה פלא והפלאו רמזים ומתנהג עמולשם ומרמז ל

רם אל המלך עד וכמה שמחה ותענוג ג,  אל המלךו הרהורי תשובה ומחזירוב
,  ותענוגיו ושעשועיו של המלך יתברךו וגֻדלתומחתקר שיכי זה ע, עוריאין ש

, תיהם העצומיםונולין ונתקנין מחרפת עווקים מאֹד ועוכשמחזירין אליו הרח
  ...םו חס ושל,לו אם עברו מה שעברויאפ, איך שהוא, איך שהוא
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