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[ ÀÁ· Ì‡…̃ ÂÎÏ˙ È˙... )ג,כו'(   
 ÂÚÓ˘˙ ‡Ï Ì‡Â... )די,כו( 

ל מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את "תינו זווזה בחינת מה שאמרו רב
אליו ויגדה על מה אבדה הארץ נצתה כמדבר מבלי ' זֹאת ואשר דבר פי ה

ה ופרשו לי ולֹא הלכו בורתי ולֹא שמעו בקועל עזבם את ת' ויאמר ה, עֹבר
והדברים תמוהים כאשר התפלאו על זה כל . רה תחלהושם שלא ברכו בת

דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולֹא : ובפרט מה שאמרו שם, המפרשים
ל הרעש הזה ווהוא פלאי מה ק, והוא בעצמ ברוך שו הקדופרשוהו עד שפרש

ל רה והלֹא כוהמקדש היה על שעברו על הת מי לֹא ידע כל זה שֻחרבן בית
 אם ום בעצמותם מֹשה רבנו עליו השלוכי כבר התרה א. רה מלאה מזהוהת

ת הרבה אין מספר אמר ומווכן במק' ואם לֹא תשמעו וכו' בֻחקתי תלכו וכו
וכן כל הנביאים התרו . 'רה יֹאבדו מעל הארץ וכוולהם שאם יעברו על הת

 ולפרשומה זה שעתה נשאל לֻכלם על מה אבדה הארץ ולֹא יכלו , בהם על זה
 שלא הלכו בה עיקרוה' רתי וכוו על עזבם את תו פרשויתברך בעצמ' עד שה

ל ורה תחלה גדון שלא ברכו בתורה תחלה שנראה שזה העוושלא ברכו בת
  . מהכל והוא פלא

יתברך שאל לחכמים ולנביאים שיבינו היטב זֹאת ' קר הדבר שהיאך ע
ת וידי זה עצ שנבין עלבה מזה וויגידו על מה אבדה הארץ באֹפן שיגיע לנו ט

ת להתחיל לתקן הקלקולים שגרמו לנו ות איך לזכובוט
ת ועמקות ו ֻחמרעיקרוזה . המקדש ֻחרבן בית

יתברך לחכמים ולנביאים ולֹא ' השאלה ששאל ה
פרשוהו כי מה דהוה הוה ומאי נפקא מנה אם 

 עיקראך . ידי מה שנחרב הלֹא כבר נחרב נחרב על
חכמים ולנביאים יתברך לשאֹל ל' מה שחתר ה

שיבינו את זֹאת ויגידו על מה אבדה הארץ 
ת והוא שיפרשו הדבר היטב באֹפן שנבין מזה עצ

 איך לצאת מהקלקולים שגרמו ֻחרבן בית
 כי זה עמֹק מאֹד וכן לֹא יכלו לפרש המקדש ועל

ש ו הקדורשיעד שפ. מאֹד עמֹק עמֹק מי ימצאנו
ו רתי ולֹא שמעו על עזבם את תוברוך הוא בעצמ

ת מאֹד ות חמורופי שכבר עברו על עבר על לי ולֹא הלכו בה הינו שאףובק
יתברך ' ער להוכן בפנימיות לבם היה לבם עדין ב פי על אף' דה זרה וכוועב

ת את האהבה שבין ישראל לאביהם שבשמים וכי מים רבים לֹא יוכלו לכב
  . ת לֹא ישטפוהוונהר

 כל ת ללמֹד עלוף איזה הלכפנים לחטֹ כל כן היו צריכים להתגבר על ועל
ד אלא ולֹא שמעו ורתי לגמרי ולֹא עווהם עזבו את ת. םופנים מעט בכל י

פנים היו מֻחיבים לשמֹע ולדבק  כל שמיעה בלבא תליא הינו שעל, ליובק
ם ובכל עת שישוב ום ויול בלב האדם בכל יול גדורא בקוהק' ל הועצמם בק

פנים יהיה  כל שעל' ל הומֹע בק לשות לבווצריך כל אדם להט. האדם אליו
 שמבֹאר ויתברך שזה יקר מאֹד כמ' לים להות חזקים וכסופים גדונו רצול

רה תחלה כי בודאי לֹא ו ולֹא הלכו בה שלא ברכו בתעיקרוה. ם אחרובמק
 שהיה אז ות כאלה לעבֹר על דת לגמרי ולפרֹק עֹל כמונפלו בפעם אחד לנפיל

רה ורה קצת רק שלא ברכו בתו בתלה עסקויובודאי בתח, בעת הֻחרבן
' ת ולהלל להודוולברך ולה, רהותחלה דהינו שלא נתנו לבם לשמֹח בהת

רא הזה שעשה עמנו אשר בחר בנו מכל ויתברך בכל עת על החסד הנפלא והנ
תנו ווזה כל תקו'  חמדה גנוזה אשר היא חיינו וכוורתוהעמים ונתן לנו את ת

רה לשמֹח בכל עֹז ו ברכת התקרעי שמבֹאר במפרשים שזה ווכמ. לנצח
רה צריכין ול שברכת הת"תינו זוכן אמרו רב רלנו ועלובנעימת חלקנו וג

 אף,  שהואולו אם נפל ונתרחק כמיזהר בה מאֹד הינו שצריך כל אחד אפיל
ת על מעט ודודאה להודה והות רגיל בתוקא צריך להייכן הוא די פי על

ת וידי זה יזכה לצאת מכל הצר ועל. ' עדין וכוות שיש בובות טודמעט הנֻקד
  . 'יתברך וכו' ולהתקרב לה

 ווזהו ולֹא הלכו בה כי זהו הלוך ודרך נפלא מאֹד להתקרב ולהרים עצמ
ואם היו . לם עד אין קץ ותכליתות שבעות וירידויתברך מכל מיני נפיל' לה

. ת כאלהוכך ולֹא היו להם צר פלים כלולכים בדרך זה בודאי לֹא היו נוה
ידי זה כי לית מלתא  תנו לשוב לארצנו ולבית מקדשנו הוא עלוה כל תקוועת

אבל קשה . ]הדבר הזה אינו תלוי אלא בתשובה [דא תליא אלא בתיובתא
רב מאֹד מאֹד ומתפשט לאֹרך ולרֹחב והכל ומאֹד לשוב כי הבעל דבר א
. קים מאֹד מדרכי התשובהוכן ֻרבם רח פי על חפצים ליראה את שמך ואף

ב שבהם כי ו מחמת שאינם משימים אל לב לשמֹח במעט הטעיקרוה
 שכתוב תחת אשר לֹא עבדת ותר מהכל וכמוהעצבות ומרה שחֹרה מזקת בי

ת רחמנא לצלן ו הֻחרבן וכל הצרעיקראלֹקיך בשמחה ובטוב לבב ש' את ה
ל הינו "י ז"וכמובא בכתבי האר, לם מחמת שלא עבדוהו יתברך בשמחהֻכ

ר ו כדי לרמז לנו עתה בכל דויתברך לפרש' כן ֻהכרח ה ועל. ל והבן מאֹד"כנ
ם שהוא לתקן ויתברך מכל מק' ת איך להתקרב עתה להור רמזי עצווד

כן  ועל. בוידם היה הֻחרבן עד שנזכה לגֻאלה שלמה בקר הקלקולים שעל
ידי זה  לם שעלות עול כי הוא תקון הרגלין בחינת הליכ"נקרא הליכה כל הנ

כי הוא הלוך ודרך נפלא לכל , 'נת ועמדו רגליו וכוהתקרבות הגֻאלה בחי
  )ה"ל אות – 'פריקה וטעינה דהלכות  –לקוטי הלכות (. 'לם וכוואדם שבע

  
  )ג בעומר"עצות ותפילות של ל(

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

ÁÎ˙˘˙˘ ‰¯Â˙ ‰„È˙Ú : כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה אמרו:): קלח
Ï‡¯˘ÈÓ.שנאמר.  ואמר רבי שמעון בן יוחאי שלא תשתכח :ÈÎ  ÁÎ˘˙ ‡Ï

ÂÚ¯Ê ÈÙÓ. נשא קכד( וכמבואר בזוהר:(: ‡¯Â·Á È‡‰· 
‡˙ÂÏ‚ ÔÓ ‰· ÔÂ˜ÙÈ ¯‰Ê‰ ¯ÙÒ Â‰È‡„ ] על ידי

יצאו מן , הוא הספר הזוהרש, החיבור הזה
  .]הגלות
נפלאות נסתרות , ועתה בוא וראה והבן  �

כי על כן סמך רבי שמעון . של תורתנו הקדושה
ÈÎ  ÁÎ˘˙ ‡Ïבן יוחאי עצמו על זה הפסוק 

ÂÚ¯Ê ÈÙÓ .מרומז , כי באמת בזה הפסוק בעצמו
שהוא , שעל ידי זרעו של יוחאי, ונסתר סוד הזה

לא תשתכח התורה  דועל י, רבי שמעון בן יוחאי
לא  Èכ: כי סופי תיבות של זה הפסוק .מישראל

וזה שמרומז .  È‡ÁÂÈהם אותיות , Âזרע Èמפ Áתשכ
היינו מפי ; מפי זרעו דייקא - ÈÎ  ÂÚ¯Ê ÈÙÓ ÁÎ˘˙ ‡Ï: ומגולה הפסוק

כי .  שהוא התנא יוחאי, זרעו של זה בעצמו שהוא מרומז ונסתר בזה הפסוק
שהוא רבי , ל"מז בזה הפסוק בסופי תיבות כנעל ידי זרעו של יוחאי שמרו

כי בזוהר דא יפקון מן גלותא  .לא תשכח התורה על ידו, שמעון בן יוחאי
  .ל"כנ

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

  .)ן"מתוך הקדמת הספר קיצור לקוטי מוהר( 'כוו ˘ÔÂÚÓראשי תיבות  -
, בוצינא קדישא, רבי שמעון בן יוחאי עיר וקדיש מן שמיא נחית   ... �

אתם הבטחתם לישראל שלא , בוצינא יקירא, בוצינא רבא, בוצינא עלאה
 ואפילו . כי בזוהר דא יפקון מן גלותא,תשתכח התורה מישראל על ידכם
 ,בעקבות משיחא באחרית הימים האלהבתוקף ההסתרה שבתוך הסתרה 

ÈÎ�‡Â : כמו שכתוב, לא תשכח התורה מפי זרענו הבטחתם שאף על פי כן
‰˘Ú ¯˘‡ ÏÎ ÏÚ ‡Â‰‰ ÌÂÈ· È�Ù ¯È˙Ò‡ ¯˙Ò‰ , ÂÈ�ÙÏ ˙‡Ê‰ ‰¯È˘‰ ‰˙�ÚÂ

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

ÏÊ‡ ÈÎ˙ ומטה ידינו מאד , ובכל יום אנו הולכים ודלים, ו השעבודומשך עלינ
·ÂÊÚÂ ¯ÂˆÚ ÒÙ‡Â „È. ואין מי יעמוד בעדנו והנה , כי נשארנו כיתומים ואין אב

וכבר התחיל להתנוצץ התנוצצות משיח מימי , סוף הגלות המר הזה בתוקף
ועמך בית ישראל משתוקקים ומתגעגעים מאד להשם , ל"י זצ"האלקי האר

לא  והכל חפצים ליראה את שמך בהשתוקקות נמרץ ונפלא אשר, יתברך
באתי עד קץ כל הדורות ועודי , ‰˜ÍÓÚ È„ÂÚÂ È˙ÂˆÈהייתה כזאת מימי קדם 
 .ומשתוקקים לעבודתך בכלות הנפש, עמך עדיין אנו אחוזים בך
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 èð  áî  àî  áì  æè èð  áî  àî  áì  æè èð  áî  àî  áì  æè èð  áî  àî  áì  æè        
ö  æòö  æòö  æòö  æò  '  '  '  'ð÷  æì÷  ä÷ð÷  æì÷  ä÷ð÷  æì÷  ä÷ð÷  æì÷  ä÷        

גם גודל ריחוקנו ממך בעתים הללו הוא גם כן , אף על פי כן ,אבל   �
ÏÂ·È˘Â ÌÈÓ È˜ÓÚÓ· Â�‡· „ÓÚÓ ÔÈ‡Â ‰ÏÂˆÓ ÔÂÈ· Â�Ú·Ë˙ כי , בלי שיעור

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

רק אתם לבד ידעתם , והנה אנכי בעניי מי אנכי לספר צרות ישראל   �
  .ב של ישראל באחרית הימים האלהאת כל המעמד ומצ

על עוצם רחוקי מהשם , באתי לספר ולצעוק עלי ועל נפשי, 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
זה דרך  אתחיל לעזוב דרכי ובאי, ואיך לזכות לתשובה שלימה, דקדושה

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

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

כי אין מעצור , אולי יחוס אולי ירחם, ˙Ó‡ ÔÎ ÏÚÈÎ·· ¯¯Ó‡ È�Ó ÂÚ˘ È¯, לי
: כמו שכתוב, כי הרבה רוח והצלה לפניו, להושיע גם אותי בעת הזאת' לה

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

 .ולזעוק לפני הדרת קדושתכם
שזכינו , זכרו זאת ותשימו על לב, רבי רבי שמעון בן יוחאי...    �

בדורות הללו לשמוע נפלאות נוראות גדולתכם איך מרומז בתורה שעל 
לא  Èשהוא כ, כי הפסוק שהבאתם ראיה ממנו, לא תשכח התורה ידכם
דוש בעצמו מרומז ושמכם הק, ÁÂÈ"È‡הוא סופי תבות  Âזרע Èמפ Áתשכ

אשר אתם לבד יודעים סוד דברים  Ú'Â ¯È'Ó ˘È„˜'˘ Ô'� ‡ÈÓ'˙ÈÁבפסוק 
לא  אתם לבד יודעים גדולת ההבטחה שהבטחתם לישראל שהתורה, האלה

רבינו עליו  ואיך משה, תשכח מישראל על ידכם
 .השלום נבא על זה בתורתו הקדושה מקודם

נא רבותי ,    על כן באתי להזכיר�
חמלו עלי ואל תסתכלו על כל הרע  ,הקדושים

במחשבה דבור , שעשיתי מעודי עד היום הזה
אשר המריתי אמרי אל ועצת עליון , ומעשה

ואל תעשו , נאצתי אל תביטו במעשי הרעים
על אשר זה , ואל אקוץ בעיניכם, עמי כחטאי

כמה אשר מעוררים אותי באלפים ורבבות 
 ובכמה מיני עצות נכונות, רמזים והתעוררות

ואני , להתקרב להשם יתברך, בכל יום ובכל עת
, בעוצם קשיות עורפי קלקלתי ופגמתי בכל זה

חוסו עלי ואל , ולא הטיתי אוזני ולבי לכל זה
, ואל יחר אפכם בי חלילה, תשיתו לב לכל זה

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

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

לדבר עתה מעט דברים , ונתן כח ליעף כמוני, לא עזב חסדו ואמתו מעמי
שתרחמו עלי ותעשו את אשר אזכה לשוב , האלה ועל זה תמכתי יתדותי

ר ולדבר כל זה ויות, ולבא לארץ ישראל מהרה בשלום(באמת להשם יתברך 
הטוב ברחמיו ישמע תפלתכם ויעזור ' וה ).מזה שם על ציון שלכם הקדוש

ויחזירני בתשובה שלימה לפניו , ויגן ויושיע אותי ואת כל ישראל למענכם
עד שאזכה , ואל יעזבני ואל יטשני בשום אופן, ולא ירפני ויאחזני, מהרה

י את כל ולתקן בחי, ולהיות כרצונו הטוב מעתה ועד עולם, לשוב אליו באמת
אשר עליהם לבד אני נשען , בכח וזכות הצדיקים אמתיים, אשר פגמתי

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

 'ילות אלקוטי תפ (...עלי בי יכתירו צדיקים כי תגמל, נפשי להודות את שמך
  )ז"מתוך תפילה מ –

  
  )קלג-לא קניםסימ –' ת חלק ב"ימי מוהרנספר (

ן אצל ודיעו לי תכף שבצידוה, ך שיחתםוובת ...☺                          
מרים שגם אחיו יששכר נקבר שם וושיש א, העיר יש קבר זבולון בן יעקב

ל ברוך השם ת על קבר של שבט מישראושנזכה להי, לווהיה לנו מזה נחת גד
  : ם עד גבול ארץ ישראלואשר הביאני עד הל

ויש שם היכל נאה על , ן והלכנו על קבר זבולוןוובבקר נכנסתי לציד☺ 
כי גם הישמעאלים , מר ישמעאל אחדות בשמן זית ויש שם שורוומנ, וקבר

ת והי עלינו שזכינו גם להיוכל תגמול' מכבדים זה הקבר מאד ומה נשיב לה
והדלקתי שם שמן זית וחזרנו משם ואחר כך , רא כזהו ונשועל קבר קד

רק מקבר זבולון , ן בעצמה עדין אינה ארץ ישראלושעיר ציד, אמרו לנו
' כ' ם אום יושזכינו הי' ואילך משם מתחיל גבול ארץ ישראל במה נקדם ה

ם מחר אם ורא הנזכר לעיל בארץ ישראל וביוסיון להשתטח על קבר הנ
א השם יתברך יביאנו לשם "ם לילך לצפת תובבירצה השם אנו מוכני

  : ןוונזכה להמשיך עלינו קֻדשת ארץ ישראל באמת אמן כן יהי רצ, םולשל
ם שלישי עד וונתעכבו עד י, ם שני לצפתורים לילך ביוושכרנו חמ☺ 

שעמדנו שם בחדר שיש שם , ןום שלישי יצאנו מבית הכנסת של צידוערב בי
ף העיר ושם עמדו ו כל החפצים שלנו עד סשאיםוונשאו הנ, רחיםובשביל א

עשר - חמשהוירא שהם כמירים של השוך שארי החמורים שלנו בתוהחמ
בה ווזה היה ט, רוכם היה יהודי אחד בעל חמוובת, ייםווֻכלם ג, ריםוחמ
ולא , ם שלישיועד כי פנה י, תולה לנו ועמדנו בחוץ עם החפצים כמה שעוגד

ת בלילה ואז בלילה ישבנו על ו שתי שעוי כמם רביעור ליון עד אויצאנו מציד
ם ובלילה זאת ות על היועד ערך שתי שע, והלכנו כל הלילה, ריםוהחמ

  :להווהיה לנו שמחה גד, ישראל בודאי- נכנסתי לגבול ארץ
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

 ,תמיד להתקרב לרבנו, להיות בשמחה תמיד ...  �                              
כל עיקר , הוא עיקר, הוא הכל, כל שמחתנו, הוא כל חיותנו, הוא השמחה

ורבנו הקדוש הוא מתקן אותנו  אנחנו צריכים תיקון עוד הרבה, תקוננו
, נהיה נקיים, כאילו לא עשינו שום חטא, בחכמה כזאת, בתיקונים כאלה

 ,זה העיקר כל תקוותנו, למעלה מן העולם, החכמה הזה עוד לא ירדה לעולם
כל מה שאתם , כך קיבלתי וראיתי, אני לא אומר מה שאני מבין, כל חיותנו

גדולתו של השם יתברך אי , שומעים ממני עוד לא אפילו טיפה מן הים
פלאות מעולם , בפרט אני ראיתי פלאות כאלה, ככה הצדיקים, אפשר להשיג

  .רק אני ראיתי, פלאות, פלאות, פלאות, פלאות כאלה, הבא
בכוח כזה שעוד לא , מספיק, מתפלל) קרדונר( ישראל שמעתי את רבי

תיקונים , הוא עושה אותנו חדש, עוד לא היה בעולם, חדש, היה בעולם
אני לא צריך לשמוע , כאלה עוד לא היה בעולם

ראיתי רק את רבי ישראל ושמעתי , ולקבל
מכל  פלאות כאלה שלמעלה, מה ששמעתי

עוד לא נתגלה בעולם פלאות , הפלאות
 ואני רק שמעתי , אין דיבורים לדבר, כאלה

לא הייתי , וראיתי העבודה של רבי ישראל
הוא היה לו טיפה מן הים מן ... צריך כלום

אנחנו חולים , טיפה מן הים מרבנו... השם ית
, שאנחנו צריכים להרופא הכי גדול, כאלה

הוא , והרופא הכי גדול הוא רבנו בכל דור ודור
, ל דיבור הוא תורהכ" ן"ליקוטי מוהר"ה, רבנו

הוא כל התורה וכל , הוא כל התורה
דווקא על ידי , התיקונים שכל אחד צריך

דווקא , מחלוקת זכיתי לידע דיבורים כאלה
לא , אם לא היה מחלוקת, על ידי מחלוקת

על ידי המחלוקת נודע לי מה זה , הייתי יודע
  ... מה, מה זה ברסלב, רבנו

רבנו הקדוש הוא הבחיר של כל , יועכשיו אנחנו יותר מכל הדורות שה
וזה , שאנחנו צריכים להרופא הכי גדול ביותר, אנחנו חולים כאלה, הדורות

צריכים לקבל , אם אנחנו יושבים רק לדבר, הוא יכול לעזור לנו, הוא רבנו
הקולות , אני הייתי גיבור, היום אני זקן וחלש, אני לא האדם שהיה, ולקיים

רק לשמוע קולות , כל המתנגדים, לים כולם מתבטושל התפילה שלי הי
, עוד לא היה, מה שגילה רבנו, זה כל זה כמו טיפה מן הים, כאלו מה שזה

  ...אוי, כמו שהמוח הכל חדש, חדש, לא יודעים
איך , איך להיות כיהודי, הוא כל החכמה, הוא התורה, יותר מן הכל...
לימודים , אותנוהכל הוא לומד , איך לשוב בתשובה ואיך לתקן, להיות
איך לתקן , חכמות כאלה עדיין לא נתגלה בעולם, עדיין לא נתגלו שכאלה
  ...רק הוא יכול, רק הוא בעצמו? אותנו
  

  )ג"נ מכתב -' בי הנחל ֵּבִאספר (

אשריך שזכית להשריש בלב ישראל , מחמד עיני �                      
 נחל ,ראות הבו פלאן על כלורא העליוהפלא הנ, רש רֹאש ֻמבחר האמתוש
  .ר חכמהובע מקונ

ת ות עֻמקו צריכים עצ-תר ורה ביוכל מה שמתרחקים מקֻדשת קיום הת
כין ווכשז, ת מֻגנים כאלהומובע כדי שישובו ממקותר של הנחל נות ביולווגד

  . תר מצדיקים גמוריםויתברך י' לזה מעלתם יקרה ושגבה מאֹד אצל ה
מלך המשיח ימשיך ויגלה בכל . ר מדברינושים לבך היטב לכל דבור ודבו

לם הדעת של הצדיק האמת בהתגלות נפלא ובשכל נפלא ואמת בתכלית והע
יתברך ' לם בדרכי התשובה וישובו להידי זה ילכו ֻכ- שעל, השלמות כזה

יתברך וילכו ' הפרים יחזרו לווכל המינים וכ, תרוקים ביולו הרחיאפ
  .אמן ואמן, ורתובת
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