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 ÏÎ‰Ó„‡‰ È¯Ù ) ב,כודברים'(  

תיו עלינו לאוונפ' ת ולהזכיר חסדי הודו צריכין להתו,כשמביאין את הבכורים
ארמי אֹבד "דוי בכורים ומרים בוווזה שא. ' שבחר בנו מכל העמים וכו,עם סֻגלה

 לבן הוא בלעם ,קש לעקֹר את הכליבל לבן "תינו זו ודרשו רב,"אבי וירד מצרימה
צים לעקֹר את ישראל ושר, קר ֻזהמת הנחשישהוא בחינת עמלק כידוע שהם ע

המת הנחש  הנמשכין מֻזמאדת ות רעום להתגבר על כל אחד בתאוולגמרי חס ושל
 והקדים לרחם עלינו ,ו יעזבנו בידלא' אבל ה. םום חס ושלו חס ושל, לגמריוולעקר

וזהו בחינת בכורים שהם תקון לחטא . רה שמתקנת הכלות התידי שנתן לנו א על
ן לגרש ולבער ֻזהמת הנחש בחינת לבן ועמלק מישראל שאחיזתם וראשאדם ה

לם הזה שנדמה למתיקות הדבש ות עומרמז על תאוה, בבחינת מתיקות הדבש
ות המשגל שהוא רע ות הם תאוקר כל התאויוע. ואחריתה מרה כלענה, להיבתח

תר ולשבר וושם צריכין להתגבר בי, כמובא" אשה"בגימטריא " דבש"כי , ללוהכ
קר יושם ע, רחמנא לצלן, ף כי אחריתה מרה כלענהוהתאוה ולהסתכל על הס

ק ומה עז מארי ומה מת: "שזה בחינת, ובש את יצרור כובית גוהמלחמה להי
כן צריכין להזכיר   ועל.ידי בכורים הבאין מהדבש מתקנין זאת כי על, "מדבש

קר יודוי בכורים ארמי אֹבד אבי שהוא לבן בחינת עמלק שהם עוב
כין לעקֹר וידי בכורים מתקנים כל זה וז כי על. ֻזהמת הנחש

ת לקֻדשת ות זכר עמלק בחינת לבן הארמי ולזכוולמח
ם ות שהוא יורה שקבלנו בשבועוישראל קֻדשת הת

 ,' דהלכה - רהות סימני בהמה וחיה טהוהלכ. (הבכורים
  )ת נזו א, ברית–צר היראה ופי א כז לתוא
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  )'ד,כזדברים (

ב בכל דת השם יתברך לחשֹוקר העצה לעביע
שזה בחינת , ם בלבדו רק זה היום שאין לום ויוי
. ם אחרוכמבֹאר במק, " תשמעוולום אם בקוהי"

ם וזה הי"בבחינת , םו היותוב רק א לחשֹלאוצריכין ש
כן יזכה ווכמ, דת השםוזה יזכה לעב ידי ועל, "'כוו' עשה ה

קר ביאת המשיח תלוי יכי ע, כוב משיחי יהיה עלאשממנו 
ם אם והי' -ם והי? א מרואימתי יב: ל" שאמרו חזוכמ, בזה
בדים בדרך זה את ומים זאת ועידת ישראל המקיווכפי עב. ' תשמעוולובק

 א עלוף תבוף כל סועד שס, םוצץ קרן משיח בכל יוכן מתנ, םוהשם יתברך בכל י
כן יזכה אז להתענג ,  בהתקרבות משיחווכל אחד כפי חלק, זה הגֻאלה בשלמות ידי

 לפי ת מזו א,'ה הלכה –ת מתנה והלכ( .ל שישפיע עלינו אזו הגדוע מטובולשבֹ' על ה
  )ת קלזו א,דהויראה ועב -צר היראה וא

  

  ) להב מכת–' אי הנחל ֵּבספר ִא(

  .טבריא, כ"ג אלול תש"י, ה"ב �                     
השואף ולוהט לקשר ולדבק עצמו בהצדיק האמת שהוא , לבי וגעגועי הנעים

ידריכהו בדרך האמת ' ה, קר חיות וקיום העולםיהלב של העולם שבו תלוי ע
  .ויחדש עליו ועל ביתו שנה טובה ומבֹרכה, והאמונה

רש בן ווהוא מש, שנפשו גבוה ויקרה מאד, שהצריך לידע מעלת נפשו בשר
ולחזֹר למעלתו , תהמא של בחינת עבדּוהמלך האמת ובקל יכול לבטל מנפשו הֻז

אשר ניצוץ אחד מתורתו ילהיב , ח הצדיק שהוא המלך האמת על ישראלבגֹדל כֹ
ויש בו די להחיות כל העולם , רֹף ויכלה כל השקר מן העולםאור האמת בעולם ויׂש

  . דורותלדורי 
ו ראשויתחֹב את ,  השנהראששבודאי יהיה נמנה עמנו ב' ֻמבטחני בחסדי ה

 השנה שלו גדול מאד מאד ראשבוץ הקדוש של הצדיק האמת שאמר כי בתוך הִק
ראוי לך להתעורר לברֹח , ואם עיני אמת לך. יתברך שאין למעלה ממנו' בעיני ה

דל החסד והטוב שעשה ואה גֹכי הנך ר, ל"ולפרֹח כנשר אל רבנו הקדוש והנורא ז
ידי זה סוף כל סוף -ועל, אשר באת בגבולנו בדרכים נפלאים מאד, יתברך' עמך ה

רק חזק ואמץ . יתברך מכל מה שעובר עלינו' ויאיר עינינו איך לשוב לה' יושיע ה
אשרינו . בכל מה שתוכל לחטֹף איזה מעט טוב בכל יום ובכל עת ובכל מקום שהוא

ינו לידע מאור החדש הזה אור האורות אור צח ומֻצחצח דלא מה טוב חלקנו שזכ
שלא ידוע ולא נודע ואי  ('וכו' מא ביה וכויולא אית מאן דקי, ידיע ולא אתידע

  .)אפשר להשיגו

יתברך נמצא ' גם שם ה, לו אם נפל האדם חס ושלום עד אין תכליתיאפ
זכיר אותו בכל ומ, ומצמצם את עצמו ומסתיר את עצמו בדרכי נפלאותיו העצומים

  .פעם בכמה וכמה רמזים שונים בכל מקום שהוא כדי שישוב אליו
אך אחרי שכבר עבר , בודאי צריכים להיות בורח מן העברה בתכלית הבריחה

לו אם יואפ. צריך לידע ולהאמין שאין שום יאוש בעולם כלל,  חס ושלום,מה שעבר
,  בידו ונפל למה שנפלולא עלתה, כבר רצה להתגבר אלפים פעמים לחזֹר בתשובה

לה לו אם נפל לעברות גמורות וחמורות חס ושלום ועבר על כל התורה ֻכיואפ
קר הוא יוהע. ין יש לו תקוה כל עוד נשמתו בויפי כן עד-על-אף, אלפים פעמים

וישתדל בכל עֹז להתקרב לצדיק , יתברך' שיהיה לו אמונה שלמה בה, אמונה
ידו -שיגלה לו הצדיק האמת כדי שיזכה עליתברך ' ך שיחו לפני הוישפֹ, האמת

ח קר הכֹיכי ע. יהיה איך שיהיה, ואז בודאי יש לו תקוה לעולם, לאמונה שלמה
  !להקר כל התורה ֻכיידי אמונה שהיא כלל וע-לעמֹד בקשרי המלחמה הוא על

דורש שלומו וישועתו , המעתיר ומתפלל עליו תמיד, המעתיק והמסדר
  ÒÚ„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È¯                                                         .והצלחתו בזה ובבא

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

כבר יש ביאת  אז, רבנו הקדוש בעולם יש כבר...   �                      
רבנו הקדוש אמר  ,לגמרי קדוש ונעלם מאד זה עניין ,משיח

אבל יש  ,יםיודע העולם לא, סוד, שהוא סוד מכל העולם
רבנו , ועוד אבל יש עוד ,מה שאפשר לדבר בפה רק, עוד

 ,כזה שהוא עמד כנגד כל העולם הקדוש היה לו תלמיד
תראה  ,תראה את הספרים שלו ,רבי נתן, כמו רבנו

 ,אוי, אוי, אוי ?סתם לדבר, את הדיבורים שלו קצת
, הקדושה שלו, התלמידים שלו, הספרים שלו

ידעו  הילדים שלי לא. מריהכל חדש לג, החכמה שלו
היה לי לשלם  לא ,ת"ף ומה זה בי"מה זה אל
נתן  ולא, 'אגודת ישראל' הוא היה ראש ...משכורת ל

אגודת ' הוא ראש רק הגאווה... כסף לחם ולא לי לא
 אבל אי אפשר, ועוד, ועוד, יש עוד ועוד אבל ',ישראל

כל  ,יודעים כלל פלאות כאלה שלא זה ,בפעם אחד לדבר
 לא ,יודעים אפילו דבר אחד ולים וכל החכמים לאהגד

, מרבנו הקדוש כל הזמן רק אפילו אם ידברו, יודעים כלום
 ,היה מעולם כזה שלא פלא עניין זה ,יודעים לא, אפילו דיבור אחד

שווים  כולם לא, נחמן רבנו מי הוא, הוא יגלה את רבנו הקדוש ,וכשיבוא משיח
רק , לגמרי כנגד כל דיבור שלו תחולליםכולם מ ,כנגד דיבור אחד של רבנו

, "ליקוטי תפילות", תורות כאלו ,"ן"ליקוטי מוהר"רק ה ,"סיפורי מעשיות"ה
שהוא  ,כזה היה חכם פלא הוא, יודעים כלל כי אנחנו לא ,תשפיל את עצמך באמת

הוא יכניס בעולם את , כל העבודה של משיח ,יודע לקרב כל העולם להשם יתברך
יודעים  לא, הוא מעיין, הוא ים החכמה, כל דיבור שלו הוא מעיין ,האור של משיח

  ... מה זה כלל
 ,שווים כנגד דיבור אחד של רבנו הקדוש לא, כל העולם עם כל החכמות שלהם

 היה בעולם פלא עוד לא ,של כל הפלאות פלא, כזה פלא זהו עניין, שווים כלום לא
בנסיעתו לארץ  (ליפו ניס רבנולהכ רצו הממשלה לא ...זה הוא חדש לגמרי ,כזה

   .הוא יכול להפוך כל העולם לגמרי להפך ,כזה אבל יש לו כוח... הם פחדו ,)ישראל
ואני , להנשיא שזר היה לי ברוך השם כמה זמנים שהייתי מחובר ומקושר  �

 כנגד כל ,שעומד כנגד כל העולם אחד מאלף ניצוץ אבל, הייתי הגרוע של כולם
היה דיבורים  עוד לא, היה חכם כזה בעולם עוד לא. כוחותכנגד כל ה ,הגבורות

היה לי חתיכת  ברוך השם אני הייתי סבלן ולא ,כאלו" סיפורי מעשיות", כאלה
אבל ברוך השם אני חזק מאוד ואני עומד כנגד כל , הילדים שלי אני ולא לחם לא

 ד מרבנודיבור אח יודעים אפילו הם לא ,כלום לגמרי ,אינם בעולם כאילו, העולם
אבל הגיע הזמן שכבר רבנו הקדוש היה , מה שזה יודעים כלל הם לא, הקדוש
 ,חיפה הוא ההפך מן האמת... יכול לדבר אני לא ,מהעניין והוא גילה קצת ,בעולם

אבל , רבנו הקדוש גילה בעולם מה, דיבור אחד וכל חיפה וכל החכמים אינם שווים
   שכולם יצטרכו ,יהיה עניין הגאולה ,חדשויהיה עניין , הכוח עומד כנגד כל העולם
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� åïãòî àöåé øäð :úðéçá äæ  ãåñé ÷éãö
íìåò                                     )øäåî éèå÷ì"á ï ,'ñ"å(  

  

� ïãòî àöåé øäðå : úðéçá àåä øéù
èåùô ,ìåôë ,ùìåùî ,òáåøî , àåäù

ãéúòìù øéùä úðéçá         )øäåî éèå÷ì"á ï ,'ç'(  
  

� é ,'é"÷ ,÷é"å ,å÷é"÷ : úðéçá àåä øéù
èåùô ,ìåôë åëå ,' íéðå÷éúá àáåîë) ïå÷éú

ë"à( ,åìåë äìåò àåäù ò"á  
  

� êåúáå äæ íùä ìù ÷éãöä úîàä, 
ùáåìî óúåùîå åîù êøáúé )ì÷"îá  ,'ñ"æ(  

  

� ïî Ëàî ï Èî ÀçÇð Èî ÀçÇð ÀçÇð Çð  äðè÷ äéøèîâá
ììåëä íò ,äìåò ò"á  

  

� åìàä úåùåã÷ä úåøîàîä ìëî , ïáåî
ïãòî àöåéä øäðäù øåøéáá , ÷éãöä àåä

òéæ ïîçð åðáø àåäù íìåò ãåñé"à , àåä
èåùô øéùä åîöòá ,ìåôë ,ùìåùî ,òáåøî  

      ãéúòì øòúéù ,øäåæ éðå÷éúá àáåîë:  

וזה כוח כזה שאין  ,וכל השטויות וישליכו כל התאוות ישגיחו ולא ,רק לעבוד השם
אני מקווה שנזכה לאט לאט , אבל יבוא הזמן שנזכה, שיוכל לעמוד כנגד שום כוח

סיפורי "ה, כל דיבור שלו, להודיע ולגלות טיפה מן הים מגדולתו וחכמתו וצדקתו
 יודעים ולא לא? יש עוד כזה? כאלה בעולם" סיפורי מעשיות"יש עוד , "מעשיות

  "... ן"ליקוטי מוהר"מה זה , "סיפורי מעשיות"רוצים לדעת מה זה ה
 וגם כן היה סגי נהור ולא, אבא שלי היה עני גדול !ואני זכיתי להתגבר...   �

אבל . ולנצח אותם, תגבר על כולםאבל בכל זאת אני זכיתי לה, ראה על שתי עיניו
תורה , היה בעולם לא, אין בעולם, מה שרבנו הקדוש גילה, צריך לדבר כלל אני לא

" סיפורי מעשיות"יש עוד , אין עוד, הוא יחיד בעולם, כזה פלא, אור כזה, כזה
, אין כלשהו כוח שיוכל להכניס בלבו איזה ניצוץ, "ן"ליקוטי מוהר"זה כמו , כאלה

, היה בעולם הוא חדש שלא, זה דבר חדש, ה מן הים כמו מה שהוא גילהאיזה טיפ
הם רצו , אני עזבתי אותם, היה בעולם פלאות כאלה כמו רבנו הקדוש עוד לא

אין , היה עדיין בעולם רבנו הקדוש גילה פלאות כאלה שלא. בעלי גאווה... גאות
והוא האיר , זה משיח, כמו החכמה שלו, שלו כמו הפלא, בעולם כמו התורה שלו
אבל העניין ... והאיר בעולם עד ביאת משיח צדקנו, עכשיו, בעולם האור של משיח

, של רבנו הקדוש הוא לגמרי סוד מכל העולם
  ...יודעים כלל מה זה רבי נחמן כולם לא

 

  )ב-א, ן" אנשי מוהר–כוכבי אור (

  ]הפתיחה מהדפסה ראשונה[
הנה שמתי אל לבבי להעלות על הכתב ☺ 

קצת ספורים מאנשי רבנו הקדוש והנורא הרב 
ובראשיתם קדמתי את הספור . ל"רבי נחמן זצ

כי עליו סמך את ידיו והאיר בו , ל"ת ז"ממוהרנ
כמאור הגדול במאור הקטן לממשלת ולהכנעת 
לוחמיו ומריביו אשר רבו בחֹשך אפלתנו כי 

היא ' ועצת ה, רבות מחשבות בלב איש"
  :"תקום

  ן"אנשי מוהר
ת "ם נולד מוהרנ"אלפים תק' בשנת ה☺ 

בבית , ולדתו והתגדלותו היה בנעמרוב. ל"ז
, ל"אביו הרב הגאון הנכבד רבי נפתלי הירץ ז

כי אביו . ונתגדל אצלו בתורה ובעֹשר ובחכמה
והיה לו עם עוד שני , ל היה עשיר גדול"הנ
תפים גדולים שלֹש חֻניות גדולות באדעס ֻש

וגם . נעמרובובבארדיטשוב ובעיר מושבו ב
ל היה מנעוריו בקי ומבין בכל "ת ז"מוהרנ

וחותנו היה רב ואב . סחורותיו ובשאר עסקיו
בית דין בישראל אשר עד היום נודע שמו על פני 

ל "הרב הגאון הצדיק רבי דוד צבי זצ, תבל
אשר נהג רבנות במאהלוב , ממאהלוב

ובשאריגראד ובקרעמיניץ ובכל העירות אשר 
ובבוא . רו למשמעתולם ססביבותיהם ֻכ

ל "ל בבית התלמוד של חותנו הנ"ת ז"מוהרנ
נתגבר ועלה בחריפותו ובקיאותו בתלמוד 
ובכל הפוסקים ראשונים ואחרונים כשאר 

  .הגדולים אשר בארץ
',  נכסף לבבו לעבודת ה,ל"ת ז"והנה מימי ילדותו וימי נעוריו של מוהרנ☺ 

הלא , ין בעולםיל שהיו עד"זומכל שכן בעת התקרבותו אחר כך לתלמידי המגיד 
והרב , והרב הצדיק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב, ל"המה הרב הצדיק רבי זוסיא ז

ל "והרב הצדיק רבי שלום ז, ל"והצדיק רבי גדליה מליניץ ז, ל"הקדוש רבי ברוך ז
ומאז נתעורר ונכסף יותר לקיום . ושאר גדולים זכרונם לברכה, מפראבישטש

ל "כי בדבר הזה נתעלו יותר הצדיקים והקדושים הנ(התורה לעובדא ולמעשה 
ומאז היה השתוקקותו . )שהיו מצד הבעל שם טוב והמגיד זכר צדיקים לברכה

ח המונע והמדיח אבל מעֹצם התגרות הכֹ, יתברך גדול ונפלא מאד' וכסופיו לה
ומניח כל העולם ואינו , וכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו(שבכל מדרגה ומדרגה 

 על כן עלה וירד בעליות וירידות רבות ועצומות ,)אלא בתלמידי חכמים' ה וכומתגר
הן בתורה , והיה קשה עליו מאד כל דבר שבקֻדשה שרצה לעשות, מאד בכל עת ועת

גם היה בעל מחשבה גדול מאד שזה אחד מהעשרים וארבעה . והן בתפלה וכיוצא
  . דברים שמעכבין את התשובה

 כי כבר בחן ונסע לכמה ,עצה ותחבולה מה לעשותל שום "ולא ידע לכל הנ☺ 
אבל לא הועילו לו כלל לזה ולא היה לו , ל"צדיקים אמתיים שהיו באותו העת כנ

אבל מחמת שאביו , ואם בכל זאת היה מֻרצה לנסֹע אליהם. מהם שום תועלת מזה
וגם חותנו , ל"היה מצד המתנגדים על כל החבריא הקדושה של הבעל שם טוב זצ

 כי אז לא )'באות כ' הלכות רבית הלכה ה -ן בלקוטי הלכות יעי(תנגד גדול היה מ
ין בעולם המחלֹקת והרדיפות שרדפו מאד את כל האנשים שרצו ינשקט עד

ומחמת כל זה היה גם , ל כידוע ומֻפרסם כל זה"להתקרב לתלמידי המגיד ז

ה מרגיש רק אף על פי כן אם הי, ל מניעות עצומות מלנסוע אליהם"ת ז"למוהרנ
  :לא היה מסתכל על שום מניעה' שהם מועילים לו לעבודת ה

  

  )'אות ו,  השנהראש –עצות המבוארות ( 

 ראשמה שאנשים נוסעים לצדיקים ל�                                            
קר המתקת הדינים נעשה רק על ידי קֻדשת המחשבה יהוא מפני שע, השנה

.  המחשבה אפשר רק על ידי התקשרות לצדיקיםולטהר ולקדש את, וטהרתה
זהר בטהרת יעל כן צריך לה,  השנה הוא מקור הדינים לכל השנהראשומפני ש

ועל כן נוסעים . כדי להמתיק ולבטל את הדינים,  השנהראשהמחשבה בימי 
  )א"רי' ס', א מ"ל (.כדי לזכות לקֻדשת המחשבה וטהרתה,  השנהראשלצדיקים ל
שתזכני ברחמיך הרבים לילך , אלקינו ואלקי אבותינו' לפניך היהי רצון מ ...  ����

, ולהיות מֻקשר תמיד לצדיקים אמתיים,  השנהראשולנסֹע לצדיקים אמתיים על 
ותחמֹל עלי בחמלתך . זה אזכה לקדש את דעתי ומחשבתי בקֻדשה גדולה-ידי-ועל

 הדעת ותהיה בעזרי ותצילני מכל מיני מחשבות זרות ומכל מיני פגם, הגדולה
ותזכני מהרה לקֻדשת המחשבה , ותחנני מאתך חכמה דעה בינה והשכל, שבעולם

וברחמיך הרבים תמתיק . בשלמות באמת
-ותבטל כל הדינים מעלינו ומעל כל עמך בית

ונזכה לקבל קֻדשת . ישראל מעתה ועד עולם
ולתקן , ידי הצדיקים אמתיים- השנה עלראש

 השנה ראשכל התקונים שצריכין לתקן ב
ותהיה . הוא מקור הדינים של כל השנהש

ובפרט , מחשבתנו קדושה וטהורה תמיד
  .  השנה הקדושראשב

ברחמיך הרבים תרחם עלינו , אנא רחום  ����
, ותזכנו ותחננו אז לקֻדשת המחשבה ביותר

 יעלה אז על מחשבתנו לאותשמרנו ותצילנו ש
רק בשמך , שום מחשבה זרה וחיצונה כלל

ראה בקֻדשה נגיל כל היום באימה ובי
במחשבות קדושות וזכות , ובטהרה גדולה

עד שנזכה , וצחות בתכלית הזכות והבהירות
בכֹח התקשרות הצדיקים האמתיים לתקן 

לברר כל ,  השנהראשולברר כל הברורים ב
ולהמתיק , ניצוצות הקֻדשה מעמקי הקליפות

ולבטל כל הדינים שבעולם מעלינו ומעל כל 
ו אך טוב וחסד וֻימשך עלינ, ישראל-עמך בית

ית השנה ועד ראשמ"וישועה ורחמים גדולים 
ותכתבנו ותחתמנו אז לחיים ". אחרית שנה

חיים , לחיים אמתיים, טובים אֻרכים ולשלום
חיים שנזכה בהם , שיש בהם יראת שמים

תיך ולעשות רצונך באמת ובלב ולשמֹר מצו
ולתקן כל מה שפגמנו מעודנו עד היום , שלם
 פרנסה טובה ורחמים ותשפיע עלינו, הזה

 :וחיים ושלום וכל טוב
דל החיוב אתה יודע גֹ, רבונו של עולם  ����

וגם ,  השנה לצדיקים אמתייםראשלנסֹע על 
אתה יודע את עֹצם רבוי המניעות שמתגברים 

חוס וחמֹל , חומל דלים. על זה מכל הצדדים
, ך ולמדנווהורנו דרכיך והדריכנו באמת, עלינו ועזרנו וזכנו לשבר כל המניעות

ידם לקֻדשת -באֹפן שנזכה על,  השנהראששנזכה לילך ולנסֹע לצדיקים אמתיים על 
עיקר סמיכתנו וישועתנו , כי אתה יודע שעכשיו בעוקבות משיחא. המחשבה באמת

, אשר בהם אנו נשענים להתקרב אליך,  השנה הקדושיםראשהוא רק על ימי 
 נדע לאואנחנו . לה כל השנה ֻכ השנה עלראשותך ומלכותך עלינו מקולהמשיך אל

 שנזכה ,ואיך לרצות אותך אז כראוי,  השנה הקדושיםראשמה נעשה בימי 
ם ואיך לעמֹד כנגד כל השונאים והמקטרגים לסתֹ, להמליכך עלינו באימה וביראה

עליהם אנו נשענים , כי אם בזכות וכֹח הצדיקים אמתיים, ננו ומקטריגנויפי מסט
, ם ילחמו לפנינו ויכניעו ויפילו כל שונאינו ורודפינוכי ה, ובהם אנו סמוכים

  . השנה בשלמותראשוימשיכו עלינו קֻדשת 
והיה בעזרנו שנזכה לשבר כל המניעות ונזכה , על כן רחם עלינו למען שמך  ����

ולהתקשר אליהם באמת ולזכות לקֻדשת ,  השנהראשלבֹא לצדיקים אמתיים על 
ק ולבטל כל הדינים ולהמשיך עלינו ונזכה להמתי, ידם-המחשבה בשלמות על

ותמלֹך עלינו , ותזכנו להכיר ולדעת רוממותך וממשלתך עלינו, חסדים טובים
ויֹאמר , ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. וידע כל פעול כי אתה פעלתו", בכבודך מהרה

ותטהרנו , "אלקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה' ה, כל אשר נשמה באפו
 מתוך –לקוטי תפילות א  (אמן סלה, עליונה מעתה ועד עולםותקדשנו בקֻדשתך ה

  ).תפילה עז
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