
 

מכתב הדרכה והנהגה בציון רבינו הקדוש נשלח ע"י הגה"צ רבי שמואל משה קרמר 

שליט"א לבחורי חבורות הבחורים דקהילת חסידי ברסלב 'קרן אור' לקראת 

ההתקבצות הגדולה באומן דשנת תשס"א. והתפרסם בשנים עברו בקובץ 'אור 

 בהירות הדרך' שיצ"ל לקראת הנסיעה הגדולה.

הזהב ומחזיק בתוכו את כלל ההנהגות וההדרכות אותם נהגו המכתב נכתב בלשון 

אנשי שלומינו חסידי ברסלב לקיים בעלותם לקיבוץ הקדוש בימי ראש השנה לציון 

 רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב זיע"א.

 לפניכם המכתב במלואו:

 

 א"תשס אלול; ד"בס

 ַרֵּבינּו ְּכבֹוד ה"ה ְּדַחֵּיי ִאיָלָנא ְּבֵצל ַהחֹוִסים ַהחֲׁשׁשִבים ַהַּבחּוִרים ִלְכבֹוד

ֹוֹו  ַרִּבי ְוַרֵּבינּו מֹוֵרנּו ָחְכָמה ְמקֹור ֹנֵבעַ  ַנַחל( עולם יסוד צדיק) ע"ציס ַהָּקד

 א"זיע ַנְחָמן

 .ר"אכי ג"בסשצ ט"כוח ּוִבְרַּכת ס"וכטו ָׁשלֹום

 

 ִלְהיֹות, ְּבאּוַמן' ַהק ַרֵּבינּו ְּגִניַזת ְמקֹום ְוַהּנֹוָרא ַהָּקדֹוׁש ַהָּמקֹום ֶאל ֲאַנְחנּו ֹנְסִעים

 .ל"זַ  ָידֹו ַעל ִנְצַטִּוינּו ַּכֲאֶׁשר, ב"תשס ִּדְׁשַנת ט"הבעל ַהָּׁשָנה רֹאׁש ִּביֵמי ָׁשם

 ָסגּור' ָהי ע"זי ק"רביה ַנְפֵׁשנּו ַמְחַמד ֶׁשל' ַהק ִצּיּונֹו ַּכֲאֶׁשר, ִמֶּקֶדם ָיִמים ָזַכְרִּתי

 ְוַגְעּגּוִעים ְּבִהְׁשּתֹוְקקּות ָעֵלינּו עֹוֶבֶרת ְוָׁשָנה ָׁשָנה ָּכל ְיָתהוהָ , ּוָבִריחַ  ַמְסֵּגר ַעל

 ְותֹוֵקף עֹוֵצם ֹּגֶדל ְלָתֵאר ָיכֹול ּוִמי, ָׂשָמה ַהֹּקֶדׁש ְּבַהר ְוֶאְרֶאה ָאבֹוא ָמַתי

 ַּכַּמִים ָמעֹותּדְ  ֶזה ַעל ָׁשְפכּו ְמצֹא ֵעת ּוְבָכל, ֶׁשַּבֲחבּוָרה ָהֲאָריֹות ֶׁשל ַּגְעּגּוֵעיֶהם

 ְנעּוָפּה ַּכּיֹוָנה ֵאֶבר ִּלי ִיֶּתן ּוִמי", ְּכיֹוִנים ָנעּוף ִצּיֹון ַׁשֲעֵרי"ּבְ  ַהֶּנֶפׁש ִּבְכלֹות ְוָצֲעקּו

 .ַּבַחִּיים ַאַחת ַּפַעם פ"עכ ְולֹו, אֹוְמָנה ק"ציוה ַעל ְוִנְׁשּכֹוָנה

 ֵעת ִּכי ִצּיֹון ְּתַרֵחם ָתקּום ַאָּתה" ְּבנֹו ֵּיםְוִהְתקַ , ְוַנֲחָלתֹו ַעּמֹו ַעל' ד ָחַמל ְוַעָּתה

. ִּדְגאּוָּלה ַאְתַחְלָּתא ִהיא ָׁשם ַהְּגדֹוָלה ֶׁשַהִהְתַקְּבצּות ּדֹור ִמּדֹור ִּכְמֻקָּבל", ְלֶחְנָנּה

 ָּכ� ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַׁשַעם" ַאְקָּדמֹות" ִׁשיַרת ַעל ַּפַעם ָאַמר' ַהק ֶׁשַרֵּבינּו ְּכמֹו ַא�

 ֶׁשְּכָבר ַעל ְּבִעְנָיֵנינּו ַהָּדָבר ֵּכן. ָּבֶזה  ַמִּכיִרים ָאנּו ֶׁשֵאין ַעד ְּבטֹוב ְׁשקּוִעים

 ַהִּדין ַקִּדיָׁשא ְּבַאְתָרא ְלִהְתַקֵּבץ ְּבָׁשָנה ָׁשָנה ִמֵּדי ָעֵלינּו' ד ְּבֶחְמַלת ָאנּו ְרִגיִלים

 ַמִּכיִרים ְולֹא, סֹוְפָנּה ָהָאָדם ֶׁשֵאין ְיָׁשָנה ַטָּמאּוְכַדּיּוגְ  ְקָצת ְּכֶהְרֵּגל ַהָּדָבר ַנֲעָׂשה



 

 ְוָׁשָנה ָׁשָנה ָּכל ְוִלְׂשמֹוחַ  ָלׂשּוׂש ָלנּו ֵיׁש ַּכָּמה ְוַעד, ַהֶּזה ָהִעְנָין ְּבֹגֶדל ּוַמְרִּגיִׁשים

 .ַהּטֹוב ְּבגֹוָרֵלנּו ֵמָחָדׁש

 ְספּוִרים ַּבָּיִמים ַּתְפִקיֵדנּו ַעל, ְוַכָּמה הַּכּמָ  ֶזה ּבֹו ָהְלכּו ׁשֹוֲאִלים ַּכֲאֶׁשר ְוַעָּתה

 ְלָבֵאר ְלַנּסֹות ָאַמְרִּתי, ָׂשָבע ֲאָסֵמנּו ּוְלַמֵּלא ַהָּיִמים ֶאת ְלֶנֶצל ֵאי�, ֵאּלּו ּוְקדֹוִׁשים

 ':ַהק ַרֵּבינּו ְּבִסְפֵרי ּוְמֹבָאר ָּכָאמּור ַהְּדָבִרים

 הּוא ע"זי ַרֵּבינּו ֶׁשל ה"הר ֶׁשִעְנַין ְוִלְזֹּכר ְלַדַעת ָאנּו ְצִריִכים ְוִראׁשֹון רֹאׁש ִהֵּנה

 ָמה ְּבֹכל ִּבְפִׁשיטּות ְלַהֲאִמין ֶאָּלא ָלנּו ְוֵאין, ְּביֹוֵתר ַהֻּמְפָלִאים ִמּסֹודֹוָתיו ֶאָחד

 ָנהְּבַמּתָ  זֹאת לֹו ָנַתן ת"שהשי, ֶׁשּלֹו ה"הר ְּבִעְנַין ְמאֹוד ְוִהְפִליג ַרֵּבינּו ֶׁשִּדֵּבר

 הּוא{ ַזא� ִמֵּיין ָגאר} ְוִעְסקּו ִעְנָינֹו ְוֵׂשֶכל, ְּבָׁשְרׁשֹו  ה"הר סֹוד ְוִהִּׂשיג ֶׁשָּיַדע

 כ"וע, ֶׁשּלֹו ה"בר ָּתלּוי ָהעֹוָלם ָּכל ַּגם ֶאָּלא ַהְּמֹקָרִבים ָאנּו ִמַּבְעָיא ְוָלא, ה"ר
 ִמְּבִלי, ֵיָעֵדר ַּבל ִאיׁש ה"ר ַעל ֶאְצלֹו ִיְהיּו ְמֹקָרָביו ֶׁשָּכל ְמאֹוד ְוִהְקִּפיד ִהְזִהיר

 .ֵמִאָּתנּו ֻמְפָלא הּוא ִּכי ָּדָבר ֶׁשל ַטֲעמֹו סֹוד ְלַגּלֹות

 ִּכי', ַהק ִצָּונּו ַעל ֶׁשָּבִאים י"ע, ִהְסַּתְּלקּותֹו ַאַחר ּוְביֹוֵתר, ְּבַחָּייו ָהָיה ֶזה ְוָכל

 ָהעֹוָלמֹות ְּבַמֲעלֹות עֹוֶלה ֶׁשַרֵּבינּו ְוֹכל. ַחֵּייֶהםִמּבְ  יֹוֵתר ְּבִמיָתָתם ַצִּדיִקים ְּגדֹוִלים

 ָּכל ַוֲעבּור, ְמֹקָרָביו ֲעבּור ֶעְליֹוִנים יֹוֵתר ִּתּקּוִנים ּפֹוֵעל הּוא ָּכ�, ָהֶעְליֹוִנים

 ֹכלּבְ  ְלַהֲאִרי� ַהָּמקֹום ָּכאן ְוֵאין. אֹור ּוְבכֹוְכֵבי ל"בלקה ֶזה ָּכל ַּכְּמֹבָאר, ָהעֹוָלם

 ַעל' ַהק ִצָּונּו ַעל ִלְהיֹות ֶׁשל ַהּזֹאת ְוַהִּנְפָלָאה ַהְּגדֹוָלה ַהְּזִכָּיה ְּבִעְנַין ֶנֱאַמר ֲאֶׁשר

 ִאיז ֶּדעם פּון ס'ְּגֶרעֶסעְר  ֵקִיין" ַרֵּבינּו ֶׁשָאַמר ּוְכמֹו. ְלַהֲעִרי� ֵאין ֲאֶׁשר, ה"ר

, ַהָּׁשָנה ָּכל ִלְׂשמֹוחַ  לֹו ָראּוי ה"ר ֶאְצלֹו תִלְהיֹו ֶׁשּזֹוֶכה ּוִמי" ַּפאְרָהאְנִדין ִנֹּׁשט

 .ָמֻעְּזֶכם ִהיא' ד ֶחְדַות ִּכי ֶנֱאָמר ַוֲעֵליֶהם

 ֶׁשִּבְנִסיָעֵתנּו, ֵהיֵטב ְּבִלֵּבנּו ַהָּדָבר ּוְלַקֵּׁשר ְלַדַעת ָאנּו ְצִריִכים ֹּכל ֶטֶרם ְוָלֵכן

 ְרצֹונֹו ְּבֶזה ְמַקְּיִמים ָאנּו ֲהֵרי, ה"ר ִּביֵמי יןָהדֵ  ַקִּדיָׁשא ְּבַאְתָרא ּוִבְׁשהּוֵתנּו  זֹאת

 ֶאְצִלי ִלְהיֹות-"ַהָּׁשָנה רֹאׁש אֹויף ַזִין ִמיר ַּבְיי" ל"זַ  ָידֹו ַעל ִנְצַטִּוינּו ַּכֲאֶׁשר', ַהק

 ָּכל ֶאת ַלֲעׂשֹות. ל"זַ  ַחּיּותֹו ַּבַחִּיים ְּכמֹו ַהְינּו", ֶאְצלֹו ִלְהיֹות" ּוֵפרּוׁש  .ה"ר ַעל

 ְלִהְתַּפֵּלל ַהְינּו', ַהק ְלִצּיּונֹו ְוִנְרֶאה ָסמּו� ָׁשָמּה ְּבִהּיֹוֵתינּו ַהָּׁשָנה רֹאׁש ֶׁשל ַהֵּסֶדר

 ֶׁשל ַהְּתִפּלֹות ֹקֶטב ְוִעַּקר, ]ְׁשמֹו ַעל ַהִּנְקָרא ַהִּמְדָרׁש ְּבֵבית ש"אנ ִעם ַיַחד  ָׁשם

 ָהעֹוָלם ָּכל ְוַעל ָעֵלינּו ת"השי ֶאת ְלַהְמִלי� נּוַהיְ , ַהַּמְלכּות ִּבְנָין הּוא ה"ר ְיֵמי

 ְמ��" ְוָהַרֲעיֹונֹות ַהַּמְחָׁשבֹות ֹּכל ְּבִרּכּוז ְדִלָּבא ֵמֻעְמָקא ּוְמַבְּקִׁשים ֶׁשאֹוְמִרים ְּכמֹו

 ַאָּתה ִּכי ָּפעּול ֹּכל ְוֵיַדע' ְוכּו ָהָאֶרץ ָּכל ַעל ְוִהָּנֵׂשא ִּבְכבֹוֶד� ָהעֹוָלם ָּכל ַעל

 ַעל סֹוְבִבים ְוַהִּפּיּיִטים ַהְּתִפּלֹות ְׁשָאר ְוֵכן  'ְוכּו ָהָאֶרץ ָּכל ַעל ְמ��', ְוכּו ְּפַעְלּתֹו



 

 ֵאָליו ְּבִהְתַקְּׁשרּות ְוַהֹּכל. ה"ר ֶׁשל ַהְּתִקיעֹות ִמְצֹות ַיַחד ָׁשם ּוְמַקְּיִמים[, ֶזה ֹקֶטב

 לֹוַמר ַעְרִבית ְּתִפַּלת ִלְפֵני ַהָּׁשָנה רֹאׁש ַסתֶׁשִּבְכִני ְוָנכֹון טֹוב ּוָמה. ]ל"זַ 

' ַהק ְלַרֵּבינּו ה"ר ְיֵמי ֶׁשל ְוַהֵּסֶדר ַהְּתִפּלֹות ְּבֹכל ע"א ְמַקֵּׁשר ֲהֵריִני :ַהּנָֻּסח

 אֹו ְּבַמֲחָׁשָבה ֶזה ַעל ַלֲחֹזר, ה"ר ֶׁשל ַהָּיִמים ְּבֶמֶׁש� ֶׁשִּנְזָּכִרים ֵעת ָּכל ְוֵכן 'ְוכּו

 [.ָקֵאי ִלְׁשָמּה ְסָתָמא ִּכי, ִעֵּכב לֹא ָאַמר לֹא ֶׁשִאם ְלַדַעת זֹאת ֲאָבל, ִדּבּורּבְ 

 ָמה ְוָידּועַ   ,ַהָּׁשָנה רֹאׁש ֵמֶעֶרב ַהָּדָבר ִהְתִחיל ַחּיּותֹו ַּבַחִּיים ֶׁשְּכמֹו ,ְוִכְמֻקָּבל

 ֶׁשִּתְהֶיה ְלַעְצָמם ִליםְמַאחֲ  ָהיּו ֲאֵחִרים ֶׁשַּצִּדיִקים ע"זי' ַהק ַרֵּבינּו ֶׁשָאַמר

 ְּכַהּיֹום ַּגם ִמְתַקֵּים ֶזה ְוָדָבר. ה"ר ְּבֶעֶרב ֶאְצֵלנּו ְּכמֹו, ה"ר ְּביֹום ַהִהְתעֹוְררּות

 ְוִהְרהּוֵרי ַהִּנְפָלָאה ַהִהְתעֹוְררּות ֹּגֶדל ְלָתֵאר ֶאְפָׁשר ֶׁשִאי ָהְראּות ְּבחּוׁש ַּכִּנְרֶאה

 .ק"הציוה ְלַיד ה"ר ְּבֶעֶרב ֲעִׂשיםֶׁשּנַ ' ְוכּו ַהְּתׁשּוָבה

 :{השנה ראש בערב בציונו ההנהגה סדר}

 ש"אנ ִעם ַיַחד ַׁשֲחִרית ּוְתִפַּלת ְּבִרית ְזֹכר ֶׁשל ַהְּסִליחֹות ֲאִמיַרת ַאַחר ּוְבֵכן
 ַרק! ִלְדַחף ָצִרי� ֵאין', ]ַהק ַהִּצּיּון ֶאל  הֹוְלִכים, ְׁשמֹו ַעל ַהִּנְקָרא ד"בביהמ

ּוּו ִדיםעֹומְ   ֶאת ְואֹוְמִרים ִלְצָדָקה ְּפרּוָטה נֹוְתִנים[, ֶׁשֶאְפָׁשר ַּכָּמה ַעד ק"לציוה ָסמ

 לֹא, ]ְּבִמָּלה ִמָּלה ִּבְמִתינּות[ ֶׁשַאֲחֶריהָ  ַהְּתִפָּלה ִעם] ַהְּידּוִעים ִמְזמֹוִרים ָהֲעָׂשָרה

 ַּכָּמה ַעד ַהִּמּלֹות ְלֵפרּוׁש ֵּלבהַ  ֶאת ְלׁשּום ַרק ְוִהְתַלֲהבּות ִהְתעֹוְררּות ַעל ַלְחֹׁשב

 [.ֶׁשֶאְפָׁשר

 ָסמּו� ָאז ַלֲעֹמד ֶאְפָׁשר ִאם] ק"הציוה ְלַיד ִּכְלָבבֹו ִאיׁש ִׂשיחַ  ׁשֹוְפִכים ּכ"ְוַאחַ 

 ּוְמַבְּקִׁשים[. טֹוב ָמה ק"הציוה ַאְבֵני ַעל ָּפָניו ּוְלָהִׂשים ק"הציוה ַאל ַמָּמׁש

 ֶׁשְּמַבֵּקׁש, ַהַּצִּדיק ֶקֶבר ַעל ַהִּמְׁשַּתֵּטחַ  ַמֲעַלת ְוזֹוִהי, ַּבֲעֵדנּו טֹוב ץֶׁשַּיְמִלי ֵמַהַּצִּדיק

 ִציר הּוא ְוַהַּצִּדיק, ְוִנָּׂשא ָרם ֶמֶל� ִלְפֵני ַּבֲעדֹו ְוַיְעִּתיר ֶׁשִּיְפֹעל ָהַרֲחָמן ֵמַהַּצִּדיק

, ֵמַעָּתה ֶּבֱאֶמת' ה ְלִקְרַבת ֶׁשִּיְזֶּכה, בּוֵרינּוַּבעֲ  ּוְלִהְׁשַּתֵּדל ַּבָּקׁשֹוֵתינּו ְלַהֲעִביר ֶנֱאָמן

 ָעָליו ֶׁשאֹוֵרב ִּבְדָבִרים ְּבַנְפׁשֹו  ֶאָחד ָּכל ֶׁשּיֹוֵדעַ  ְּכִפי ְמֻסָּימֹות ְנֻקּדֹות ַעל ּוְלַבֵּקׁש

 ֹּכל ֶאת ִזְכרֹונֹו ַּדתְּכמִ  ְלָפֵרט ְלִהְׁשַּתֵּדל ַהַּצִּדיק ִלְפֵני ְּדָבִרים ִוּדּוי ִעְנַין ְוֶזהּו ַהֵּיֶצר

 .ִמְּנעּוָריו ָעָליו ָעַבר ֲאֶׁשר

 ַעד ִמְגְרעֹוָתיו ָּכל ֶאת ְלַהְזִּכיר ָהֶאְפָׁשר ְּכִפי ְלִהְׁשַּתֵּדל ֶׁשֵּיׁש ָצִרי� ֲאִני ּוְלמֹוְדִעי

 ֲאַנְחנּו ָדםוָ  ָּבָׂשר ִּכי, ַהֹּכל זֹוְכִרים ֶׁשֵאין ִמֶּזה ְלִהְתַּבְלֵּבל לֹא ַא�, ַהֶּזה ַהּיּים

 ְּבֹגֶדל ְּבֶהְדָיא ִאיָתא[ קצה-ג"ח] ק"ובזוה. ַהָּׁשֵרת ְלַמְלֲאֵכי ּתֹוָרה ִנְּתָנה ְולֹא

 ֶׁשֵאינֹו ַהְּׁשָאר, ְּבִזְכרֹונֹו ֶׁשָחקּוק ָמה ַעל ִמְתַוֶּדה ָהָאָדם ֶׁשִאם, ְּדָבִרים ִוּדּוי ַמֲעַלת

 .ַאָּבְתַרְיהּו ִנְמָׁש� זֹוֵכר



 

 ִיְרַאת, ָהגּון ַהּיּים ֵסֶדר, ְוִעּיּון ְּבִקיאֹות ַהּתֹוָרה ִויִגיַעת ַהִּלּמּוד ַהְתָמַדת לעַ  ִויַבֵּקׁש

 ֲאִמִּתית ְוִהְתַקְּׁשרּות ִהְתָקְרבּות ַעל ַהֹּכל ְוַעל.. ְוָטֳהָרה ְקֻדָּׁשה, ַהִּמּדֹות ִּתּקּון', ד

 ִהְתּבֹוְדדּות ֲעַצת ּוִבְפָרט', ַהקד ֲעצֹוָתיו ְּבַדְרֵכי ְוָלֶלֶכת,  ְּבתֹוָרתֹו ַלֲהגֹות, ל"זַ  ֵאָליו

, ָּכָראּוי ֶאְצלֹו ה"הר ְיֵמי ָעָליו ְוֶׁשַּיַעְברּו, ַהְּתִמיִדי ַהַּדַעת ִיּׁשּוב ַעל ּוְלַבֵּקׁש' ְוכּו

 ָׁשָנה ְוֶׁשִּתְכֶלה, ש"אנ ִעם ַיַחד ַהֹּכל ה"ר ֶׁשל, ְוַהְּסעּודֹות, ְוַהְּתִקיעֹות, ַהְּתִפּלֹות

 [.ֶׁשִּיְחיּו ַההֹוִרים ְּבַעד ְלַבֵּקׁש] ּוִבְרכֹוֶתיהָ  ָׁשָנה ַוָּתֵחל ִקֶללֹוֶתיּהָ וְ 

 ֵמֶחֶדר ַחּיּותֹו ַּבַחִּיים ֶׁשעֹוֵבר ְּכִמי הּוא' ַהק ֶׁשְּקבּוָרתֹו ל"רביז ֶׁשָאַמר ָמה ְוִלְזֹּכר

 ְיַצֵּיר ְּבֵכן, אֹותֹו ִיְׁשַמע איְּבַוּדַ  ְודֹוֵפק ַהֶּדֶלת ֶאל ֶאָחד ּוְכֶׁשָּבא, ְלִמְׁשֵנהּו ֶאָחד

 .ַחּיּותֹו ַּבַחִּיים ְּכמֹו ַרֵּבינּו ֶאל ּוְמַדֵּבר ֶׁשעֹוֵמד ְּבַדְעּתֹו

 ַמֲאָמר ֵאיֶזה ק"הציוה ַּבֵהיָכל ָׁשם[ ַהָּיִמים ִּבְׁשָאר אֹו ה"בער] ִלְלֹמד ְמאֹוד ְוָנכֹון

 ּכ"ַאחַ  ְולֹוַמר, ָהֶאְפָׁשר ְּכִפי ּוַבֲהָבָנה נּותִּבְמִתי, לֹו ִיְבַחר ֲאֶׁשר ן"מוהר ְּבִלּקּוֵטי
 ַמֲאָמר ֵאיֶזה ִלְלֹמד ָהִעְנָין ֹּגֶדל ל"בלה' ַּכָּמבֹוא, ]ק"הציוה ְלַיד ֶׁשָעֶליהָ  ַהְּתִפָּלה

 [.ִקְברֹו ַעל ֵמַהַּצִּדיק

 ְלַיד ִמְזמֹוִרים ָהֲעָׂשָרה ַאַחת ַּפַעם יֹום ֹּכל לֹוַמר ְוָהגּון ְּכַדאי ַהָּיִמים ְּבֶמֶׁש�

 לצען ִלְצָדָקה ְּפרּוָטה ִלֵּתן ֵיׁש ָהֲאִמיָרה ֶׁשֹּקֶדם ְוַכּמּוָבן, ַהֵּלב ְׁשִפיכּות ק"הציוה

 .ִנְׁשָמתֹו ְלַהְזָּכַרת ְּכלֹוַמר, ל"זַ  ַרֵּבינּו

 ַעל, ְּתִהִּלים תַוֲאִמיַר , ְלַעְצמֹו ֶאָחד ָּכל ֶׁשִּסֵּדר ַהּׁשֹוִנים ַהִּלּמּוִדים ְלַקֵּים ֶזה ִמְּלַבד

 פ"ע ַהֲחֵבִרים ֹּכל ַיַחד ֶׁשִּנְמָצִאים ַהְּזַמִּנים ִמְּלַבד, ]ָהֶאְפָׁשר ְּכִמַּדת ק"הציוה ָיד
 [.ַהְּקבּוצֹות ָראֵׁשי הֹוָרַאת

 ֻחִּלין ִׂשיחֹות ׁשּום ְלַדֵּבר ֶׁשּלֹא, ָהֶאְפָׁשרּות ְּבֹכל ְלִהְׁשַּתֵּדל ְוָהגּון ָרצּוי ְמאֹוד ָמה

 '.ַהק ַהִּצּיּון ַּבֵהיָכל ַהָּקדֹוׁש ִּבְמקֹום ֶׁשִּנְמָצִאים ְּבֵעת, לְּכלָ 

 ֶׁשְּיֵהא ָצִרי�, ַמָּמׁש ַחּיּותֹו ַּבַחִּיים ְּכמֹו ק"רביה ֵאֶצל ִנְמָצִאים ֶׁשִהְננּו, ֶזה ְוִעְנַין

 ְּכֶׁשִּנְמָצִאים ַרק ְולֹא. ֹּקֶדׁשהַ  ִּבְמקֹום ְׁשהֹוֵתנּו ְיֵמי ֹּכל ִּבְלֵבינֹו ְוָחדּור ְּבמֹוֵחינּו ָּתקּועַ 

 .אּוַמן ָּבִעיר ִנְמָצִאים ֶׁשָאנּו ָמקֹום ְּבָכל ַּגם ִאם ִּכי, ַמָּמׁש ק"הציוה ֵאֶצל

 ד"וביהמ ְוַהִּצּיּון, ִמָּכאן ָהַאְכַסְנָיה ִמָּמקֹום א"בשו ְּכָלל ְלִהְתַרֵחק ֶׁשֵאין ּוַוַּדאי]
 ִּביַאֵּתנּו ַּתְכִלית ִּכי ַהּגֹוִיים ֵּבין ְּבאּוַמן ָׁשם ְלַחֵּפׂש ָברּדָ  ׁשּום ָלנּו ֵאין ִּכי, ִמָּכאן

 [.ִמִּדי ָלא ְותּו ַהַּצִּדיק ֵאֶצל ִלְהיֹות ֶאָּלא ֵאינֹו ְלָכאן

 ְּבִעיר ַהּׁשֹוֵכן' ָהק ְלַרֵּבינּו ַהֹּקֶדׁש ֵמֶאֶרץ ֶׁשָּנַהְגנּו' ַהק ַהְּנִסיָעה ֲעבֹוַדת ֻעְבַּדת ִּכי

, ַמָּמׁש ק"הציוה ֵאֶצל ֶׁשִּנְמָצִאים ֶנְחָׁשב ִלְהיֹות ָׁשם ְׁשהֹוֵתנּו ָּכל ֶאת ִקְּדָׁשה ,אּוַמן



 

 ֶׁשָּידּועַ  ַּגם ּוָמה, ְּכָלל ַאֵחר ִעְנָין ְולֹא ָׁשם ְׁשהֹוֵתנּו ַמְּטַרת ִהיא זֹאת ֲהלֹוא ִּכי

 ִמְתַּפֶּׁשֶטת ק"הציוה ְּקֻדַּׁשתׁשֶ  ל"זַ  ְמְטֶּׁשעהִרין ּוֵמָהַרב ל"זַ  ַנְחָמן ר"ב ַאְבָרָהם' ַמר

ּוּו ְּבֹכל  ֶׁשל ִקְברֹו ְקֻדַּׁשת ָהעֹוָלם ָיְדעּו ֶׁשִאּלּו ק"בזוה ִאיָתא ְוֵכן, ְוִנְרֶאה ַהָּסמ

 .ִקְברֹו ְסִביב ַּפְרָסאֹות ָׁשלֹוׁש ֶהָעָפר ְמַנְּׁשִקים ָהיּו ה"אע ַיֲעֹקב

 ִּבְמיָֻחד ַהּקְׁשׁשִרים ָהִעָּקִרים ָהִעְנָיִניםמֵ  ֵהם, ְוַהַּמֲחָׁשָבה ָהֵעיַנִים ְקֻדַּׁשת –

 – ה"ר ִלְקֻדַּׁשת

 ְוִלֵּבנּו ֵעיֵנינּו ִלְהיֹות, ְויֹוֵתר יֹוֵתר אֹוָתנּו ְמַחֵּיב ַהָּמקֹום ּוְקֻדַּׁשת ַהְּזַמן ְקֻדַּׁשת ְוִהֵּנה

 ִלְתׁשּוָבה' ה ְלִקְרַבת ְוִצָּמאֹון ִּבְכָמָיה, ּוָבֲעבֹוָדה ִּבְקֻדָּׁשה ַרק ַהְּזַמן ָּכל ְּדבּוִקים

 ִמַּמה חּוץ, ]ָהֵאּלּו ָלִעְנָיִנים ַרק ֻּכּלֹו ַהְּזַמן ֶאת ּוְלַנֵּצל, ַוֲעבֹוָדה ַּבּתֹוָרה ּוְלִהְתַעּלֹות

 [.ַהֶּגֶׁשם ְּבָצְרֵכי ַלֲעֹסק ֶׁשָּצִרי�

 ָלֵתת ִלְזֹּכר[ ַאֵחר ָמקֹוםּבְ  אֹו ק"הציוה ֵאֶצל] יֹום ֶׁשְּבָכל ַהִהְתּבֹוְדדּות ּוַבֲעִריַכת

 ִלְהיֹות, ַהּזֹאת ְוַהִּנְפָלָאה ַהְּגדֹוָלה ְלַהְּזִכָּיה אֹוָתנּו ֶׁשִּזָּכה, ת"להשי ְוהֹוָדָיה ֶׁשַבח

 ִלְזּכֹות  ת"מהשי ּוְלַבֵּקׁש. ל"זַ  ִּכְרצֹונֹו ה"ר ִּביֵמי א"זיע ח"הננמ' ַהק ַרֵּבינּו ֵאֶצל

 ּוְלִהְתַּפֵּלל. ַהְּׁשֵלמֹות ְּבַתְכִלית ַהֶּנֶפׁש ְלִתּקּון ְוִלְזּכֹות, ה"ר ֶׁשל םַהִּתּקּוִני ֹּכל ְלַקֵּבל

 .ְּגדֹוִלים ְלַרֲחִמים ָצִרי� ָהעֹוָלם ִּכי, ַהְּכָלל ַעל ְדִלָּבא ֵמֻעְמָקא ְמאֹוד

 ְלִהסְּתּתֵפף ֻּכָּלנּו הֶׁשִּנְזּכֶ  ֹּכל ֲאדֹון ִלְפֵני ְלָרצֹון ֲאָמַרי ָנא ְיִהי ,ְּדִמְּלָתא ּוְלִסּיּוָמא

 ְוִנְזֶּכה, ק"רביה ֶׁשל ְּבִצּלֹו ֶנֱאָמָנה ֲחֵבִרים ְּבַאֲהַבת, ֶאָחד ְּבֵלב ֶאָחד ְּכִאיׁש ְּבַצְוָּתא

 ְוְלֵהָחֵתם ּוְלִהָּכֵתב, ָחי ָּכל ֶנֶפׁש ִנְכְסָפה ֲאֵליֶהם ֲאֶׁשר ַהְּקדֹוִׁשים ַהִּתּקּוִנים ְלֹכל

 .ְלטֹוָבה ִלֵּבנּו ִמְׁשֲאלֹות ְּבֹכל ּוְלִהָּוֵׁשעַ , ג"בספשצ

 ְלָׁשלֹום ּובֹוֲאֶכם ֵצאְתֶכם ְּבִבְרַּכת

 קרמר משה שמואל

 

 

 המכתב הוקלד ונוקד כולו ע"י מערכת "בחביבותא" והזכויות שמורות להם


