
 )ט,כט( ...לכם ם ֻכואתם נצבים הי  �

', וכו" לכםם ֻכואתם נצבים הי"רין פרשת ו ק,השנה קֹדם רֹאש
לם צריכים להתקבץ ֻכ, לים וקטניםוגד, ת בית ישראלודיע שכל נפשולה

ך בחינת קדשי ובת, נהוך הקֻדשה העליויחד ולכלֹל יחד באהבה בת
בחינת הצדיק , משההוא בחינת ש, ללושכל הכ, יהיאבן שת, קדשים
ך וזה שנכללין יחד בת ידי ועל. השנה שצריכין לנסֹע אליו על רֹאש, האמת
עד , ות שכלוכין כל אחד ואחד להחיוזה ז ידי על, ללושכל הכ, יהיאבן שת

ומשם נמשך המתקה לכל אחד , שיוכל להמתיק כל מיני דינים וצמצומים
 ומובמק, חד כפי מה שהואשידע כל א, ו ושעתומובי, ומוואחד במק

 ותום ובאו היותווכפי מה שהוא בא, ם שהואו בדרך באיזה מקוא, ובבית
 להשם ו השעה והרגע יוכל לדבק עצמותושידע היטב שבא, השעה והרגע
ומכל הפגמים והבלבולים והעקמומיות שבלב ,  שהוא שםומויתברך ממק

ידי  ונתבטל עלכי הכל נמתק , ם והזמןוכפי האדם והמק, בר עליו אזושע
ת אדם וזה בחינ" םואתם נצבים הי: "וזה. ל"לל הנון הכוהשכל העלי

" נצבים"; ת ישראלובחינת כלליות נפש, נו אדםיהי" אתם"; ם וזמןוומק
' לכם לפני הֻכ: "וזה. בחינת זמן" םוהי"; ם שנצבים עליוובחינת מק
ם לידע לכם צריכיֻכ, ו ושעתומוכל אחד כפי מק, לכםשאתם ֻכ, "אלֹקיכם

ידי הכלליות  כין עלווזה ז, אלֹקיכם' ם לפני הומדים היושאתם נצבים וע
. היאבן שתי, שהוא בחינת קדשי קדשים,  בהצדיק האמת)ההכללות(

" םורת עמך היואשר אנֹכי כ' לעברך בברית וכו: "וזה
להתגבר להתחיל , " תשמעוום אם בקֹלוהי"בחינת 
, ומד בו שעדת השם בכל עת ובכל שעה ובכל רגעובעב

כי צריכין לידע שאין ,  כללום לחברות מיוולֹא לדח
,  רגע לבדותום ואו היותו אלא אולמולאדם בע

 ."ותפקדנו לבקרים לרגעים תבחננו" שכתוב וכמ
ת ו א,ה הלכה   מריםון וארבעה שות פקדוהלכ(
ת וא... רֹאש השנה, אלול - היראה מתוך אוצר לו
  )קפו
  
 )טז,ל( ...ם וך היואשר אנֹכי מצו  �

 אריכת ימיו של האדם הוא מה שצריכין עיקר
ם וכי כל י, םום ויום בכל יולזהר להאריך ולהרחיב הי

לכל אחד ואחד , ובא להאדם,  הוא קצר מאֹדום בתחלתווי
 ום בתחלתום ויושבכל י, וכנראה בחוש, לובמצר גד, וכפי בחינת

ומחמת . םוית בזה הודה שהוא צריך לעשוקשה על האדם מאֹד מאֹד העב
, םום ויוחין ומטעין את עצמם בכל יו יתברך ודודתוזה רבים נמנעין מעב

ת ום יש לי מניעוהי! ם לבי אטוםוהי! ם קשה לי להתפללוהי: מריםושא
עד שמחמת זה רבים , םום ויו כמעט בכל יווכן מזדמן ל! ובלבולים אלו

 וכמ, תפלה? וומאי ניה, לםו של עומדים ברומומזלזלין בדברים הע
וחפצים לפטֹר התפלה , מה עליהם למשאווהתפלה ד, ל"תינו זושאמרו רב
ת ווכל זה מחמת שאינם מבינים ואינם משימים אל לבם לרא, מעליהם

 הוא קצר ובא להאדם ולתים בתחוכי כל י, ם הוא כךום ויוהיטב שבכל י
ם ות בזה היודה שהוא צריך לעשווהקֻדשה והעב, לובמצר ובצמצום גד

אבל האדם צריך בכל . ל מאֹדול ובקטנות גדו נעלמת במצר גדעדין היא
ם ולילך ולהתגבר להאריך ולהרחיב את הי', ר כארי וכוובית גום להיוי

ספת ום בתודהינו להגדיל כל שעה ושעה מהי, בכל שעה מקטנות לגדלות
חין מה שצריכין בכל עת לצאת ממֹ, דהו העבעיקרשזה , קֻדשה יתרה

ר בכל ו יציאת מצרים שאנו צריכין לזכעיקרוזה . תדקטנות למֹחין דגדלו
שזהו , ם אנו צריכין להשתדל לצאת ממצר למרחבוכי בכל י, םום ויוי

 אריכת ימיו של עיקרשזה , "ענני במרחב, ה"מן המצר קראתי י: "בחינת
יראה  - היראה מתוך אוצר ת יו א,הלכה ג - ת גנבהוהלכ( .ל"האדם כנ

  )ת קסאו א,דהוועב
  
 )יז,לא( ת האלהו בקרבי מצאוני הרעאלקיא על כי אין הלֹ  �

רה שנעלם בכל ודהינו הת, ידי שמגלין החיות אלֹקות  הברכה עלעיקר
שמֻלבש ' ר הושהיא מחמת שנעלם ונסתר א, םוהפך הקללה חס ושל, דבר
ת והלֹא על כי אין אלֹקי בקרבי מצאוני הרע): דברים לא(בבחינת , שם

,  יתברךו הברכה והשפע היא רק מאתעיקר כי. כמובא בספרים, האלה
לו בכל הדברים ומשא ומתן ידע שאפווי, יתברך תמיד' וכשדבוק בה

רה שמֻלבש ושהוא הת,  יתברךולם מֻלבש בהם אלֹקותות שבעוומלאכ
ידי שמדבק  על, אזי בודאי נמשך ברכה במעשי ידיו, לםובכל דבר שבע

, גהלכה  - ת תפלהולכה(.  הברכהעיקרשמשם , שנעלם שם' ר הו לאועצמ
 )ת דוא

  
  )יח,לא( ...ואנֹכי הסתר אסתיר   �

כן קשה  גם, וכשהשם יתברך נסתר בהסתרה אחת, תויש שני הסתר
אפשר ליגע , כן כשהוא נסתר בהסתרה אחת פי על אך אף, ומאֹד למצא

דע שהשם יתברך נסתר ומאחר שי,  יתברךותועד שימצא א, רוולחת
ינו ידה, ך הסתרהותר בהסתרה תאבל כשהשם יתברך נס, ממנו

דע כלל שהשם יתברך ו יוינו שאינידה, שההסתרה בעצמה נסתרת ממנו
דע כלל ו יומאחר שאינ, ותו אזי אי אפשר כלל למצֹא א נסתר ממנו 

נו ידהי; ואנֹכי הסתר אסתיר): דברים לא(וזה בחינת . מהשם יתברך
 ודאי אינו בוואזי, שלא ידעו כלל שהשם יתברך נסתר, שאסתיר ההסתרה

 ותודע כלל שצריך לבקש או יומאחר שאינ,  יתברךותול למצֹא אויכ
כי ההסתרה בעצמה , דע כלל שהשם יתברך נסתר ממנוו יוכי אינ, יתברך

  )ג, נוסימן - אן חלק "הרולקוטי מ (.בפנים יןיוע, ל"נסתרת כנ
  
... הקהילו אלי את כל זקני שבטיכם   �

 ) כאכח,לא( ...וענתה השירה הזאת לפניו לעד 

 להשיג עיקרוה.  החכמה היא אמתעיקר
 וולהבין האמת שהיה נסתר ממנו שיזכה להבינ

ובשביל זה צריכין . ועתה על ידי חֹזק אמונת
גע הרבה לחפש ולבקש רבי אמתי יח ולהתיולטר

 התכלית הנצחי שהוא עיקרכי . להתקרב אליו
. השגת האמת אי אפשר כי אם על ידי רבי אמתי

רה ו אמתת התו מעלת הרב שמאיר ביקרעכי זה 
רה וכי גם בחכמת הת.  על האמתוומעמיד

 ו על האמת אינול להעמידו יכוזה שאינ, שהוהקד
מר דברי ולו זה הרב שאיואפ, רב ואין להתקרב אליו

 הרב עיקרכי . אמת אבל הם דברים פשוטים אין זה רב
, הל להבינם בתחלו דברי אמת שלא היה יכו ומאיר בוכשמגלה ל

ל להאיר בתלמידים יראת ו שלימות הרב הוא כשיכעיקרועל כן . עין פנים
ועל כן סדר . ל"תינו זורה כמאמר רבו תכלית התעיקרשזה , שמים באמת

ת שמדברת רק ממוסר ולת מסכת אבירבי סדר שלשלת הקבלה בתח
רה ויקא התחיל וסדר כל השתלשלות קבלת התיושם ד, ויראת שמים

 קבלת עיקרדיע שות ולהורולה', שע וכווומסרה ליה'  קבל וכומשהשהוא 
, ם הכל הוא בשביל היראהו רבנו עליו השלמשהרה רב מפי רב עד והת

 אלא עיקרהמדרש  לא כי, תיווושנזכה ליראה מלפניו יתברך ולקים מצ
, רה עמֹק מאֹד מאֹדווזה הלמוד של יראת שמים וקיום הת. המעשה

לה ו כי אם על ידי יגיעה גדואפשר לקבלואי , ל מאֹדווצריכין לזה רבי גד
תר ולה שמושה יוגד, ל"תינו זוכמאמר רב, מוש תלמידי חכמים הרבהיוש

  .כי לבעל בחירה קשה מאֹד לעזֹר. מלמודה
רה ות התושים שהאירו בנו כל דיני והלכוכן כל הצדיקים הקד ועל
כיח את תלמידיהם שיזהרו לקים את ואבל כשבאו להאיר ולה, שהוהקד
מחמת , תונועקים בכמה לשובלים וצורה היו מצטערים הרבה והיו קוהת

לם הזה ולם מחמת הבלי העושידעו שזה קשה מאֹד להכניס בהע
, רה בכל פרטיהו רבנו שנתן לנו כל התמשהובפרט . תיוותיו וטרדוותאו

 על ישראל על שידע וכחתורה צעק הרבה בתוואחר כך בכל ספר משנה ת
הקהילו אלי את :  שכתובוכמ, רהוקימו את התשיהיו הרבה מאֹד שלא י

תון יתי כי השחת תשחוכי ידעתי אחרי מ' ואעידה בם וכו' כל זקניכם וכו
:  שכתוב שםוכמ, ובשביל זה גלה שירת האזינו. וכן הרבה מאֹד' וכו

  . ובשביל זה מתארך הגלות כל כך. 'וענתה השירה הזאת לפניו לעד וכו

ד"רלעלון מספר ת  - נצבים וילך   - ד"בס   ל"זצ, ודסראער בשראל י' לזכרון נצח מורינו ר 

.ה.ב.צ.נ.ת,�לעילוי�נשמת�מרת��בלרה�בת�דיאמנטא�  



)13:00 – 16:00 (050-6870043 :שידוכי מצוה  /  89-2255-7: חשבון דואר  /  91270ם - י27100. ד.ת /  02-5829086/  054-8484486 / 050-6754970  

 

)13:00 – 16:00 (050-6870043 :שידוכי מצוה  /  89-2255-7: חשבון דואר  /  91270ם - י27100. ד.ת /  02-5829086/  054-8484486 / 050-6754970  

 

לים והתקרבות לצדיקים אמתיים שיכ הגֻאלה תלויה בעיקרכן  ועל
ת כבוד והלכת וות שבועוהלכ. (לםורה בעולהכניס יראת שמים וקיום הת

  )ת קלבו א, היראה צדיקמתוך אוצרת כב וא,  ב הלכה- אב ואם
 

  )הכ, ן" אנשי מוהר–כוכבי אור (

 בחיי ותיל שמובא מא"הצדיק רבי יצחק איזיק ז...                   
גם הוא היה מאנשי , )ג"ת כוור מעלת המתקרבים אליו באפיבס(ן "הרומ

פעם אחת ראה . לוף מטבעיסק במשא ומתן בעסק חווהיה ע. ל"המגיד ז
והוה "ת וופרוש המל. ן שםין עי"הרוכמובא שם בחיי מ' ל וכו"ר ז"ואדמ

נו כי י היוהמובא שם שמעתי קצת מאבי הריני כפרת משכב" מה דהוה
דת השם יתברך כלבת אש ו לעבו את לבבל הלהיב"ר ז"ו לאדמואובב

ה ווהנהגה אחת צו, ורש נשמתות כפי שוחדֻות מיוה עליו הנהגווצו, ממש
ידבר עם שום  לא נו שנה תמימהילם היויתה כבדה וקשה מכיעליו שה
ד יומי. וואחר כך נסע לבית. )ל"זולת עם המגיד ז (בה אחתילו תיאדם אפ

א דבר עם לם הזה לגמרי ולוע מעסקי הוהפריש את עצמ, ו לביתואובב
רה ומשו שפתיו מת לא ו עד שכבוומקומ, ל"ה עליו כנושום אדם כאשר צו

 וד מכל בני ביתות מאולות גדות ורדיפורר עליו מריבוומיד נתע. להיותפ
ת וטויים כמדקרי בבווהרבו לדבר ולבטא כנגד. ו ואשתותנוובפרט מח
. נויים כאלהיצא בכוד כיוצא מהדעת ועו בשם יותונו איוכ, חרב ממש

 מדבריהם הרעים ודל מרירות לבבו את גול הביט ברוח קדש"ר ז"וואדמ
ירא שלא יהיה נחלה חס יוכפי המובן שנת(ד מחמת זה וירא מאיונת
ד קרא בזריזות לאחד יומי. ) על ידי זהודתו מעבלופשיי ום אוושל

ורץ , ה לטירהאוויצע תכף ומיד עגלור בעבורו שישכוה לווצו, מאנשיו
 עם העגלה אצל בית ווהעמיד את עצמ. לשם במהירות והגיע לשם בלילה

והקיש על הדלת ,  ביחדול שישב עמ" של רבי יצחק אייזיק זותנוח
ל בא "ר ז"ו את עיניו וירא והנה אדמותנווישא ח. ונכנס לשם, ושיפתחו ל

יצחק ' ור. הידע מה זה ועל מה ז לא כי, דומם מאוויתפלא וישת, ולבית
ל וח גדווקרא אז קריאת שמע שלפני השנה בכ ול היה בחדר"אייזיק ז

 וכנס לחדריא רצה לל שמע ול"ר ז"וואדמ. בדבקות עצום ונפלא
ך כך ו ובתו ויפסיקהו באמצע קריאתות בפניו כדי שלא יבלבלוולהתרא

יסר את י הרע על שהוא מו על דרכותנוכיח את חול לה"ר ז"והתחיל אדמ
קר ול הלא בב"ר ז"ו אדמותווגם שאל א; ל"סורים כאלה כניי בוחתנ

ר ות של עולין ובידך אתה מכריך את עצמך ברצועיכשאתה מניח תפ
 אם, בוריצה לדבר אז שום דומם ואינך רובהמה ובפיך אתה מחשה וד

היה  לא לם האםואת מע לנגדך איזה ערל שלא ראה ושמע כזד אזויעמ
 כן המה גם אמרי ון ממשונו כי מכייה(. צא מדעתומר עליך שאתה יוא

ן ושה רצוצא מהדעת על שעו שהוא יואמר על חתנפיהו האלה אשר י
 )דיענו על ידי עבדיו הנאמניםות דרכיו אשר יורא יתברך כפי תעלומוהב
,  על זהותנוד חו עד שנתחרט מאוכיחוצא בדברים כאלה דבר והוד כיווע
ואחר שגמר . ם ההוא והלאהו מהיויסריד לוסיף עו לבל יובל על עצמיוק

ד ול נתראה בפניו ונתמלא מא" שמע הנ אתול קריאת"רבי יצחק אייזיק ז
ל "ר ז"וקר השכים אדמוובב;  ממשותויה אי בגילה ושמחה עד שהחולבב

  .וושב לבית
 

  )ה" כ–ל "זצ, ישראל אודסר' שיחות מר(

 הפתק הפלא ל מדבר על עניין"ישראל זצ' מורינו ר[                        
  ]א"זיע, ר הקדוש"שקיבל מאדמו

 ןַנְחָמ ַנְחָמ ַנ ַנְח בו ובשמו .רש שלנו ושל כל העולםון הוא השַנְחָמרבי 
גל ווזה מס.  כל התורה ושל הכלשל, רש של כל הבריאהוזה הש, מאּומן
כי הוא , גלוצריכים להבין שזה מס. ר בתשובה ולכל הישועותולחז
להחזירם להוציאם , ל כל נפשות ישראלרש שולה והשורש של הגאוהש

את העולם  להוציא כל. כל אחד מהיכן שנפל לשם.. ממקומות כאלו
ולא צריכים . וות והכסף ותענוגי העולם הזההצרות הם התא .מהצרות
  ?יניםיבשביל מה כל הכסף והבנ. ל חתיכת לחםוצריכים לאכ, את הכל
  

תום בחתימה בפתק ככה כמו שח, ןנחמנו רבי ירק כשמזכירים שם רב
זה ממתיק כל הצרות וכל הדינים וכל ,  מאּומןןַנְחָמ ַנְחָמ ַנ ַנְח -הזה 

זה מספיק להחריב כל . העוונות וכל הנפילות וכל הכפירות של העולם
ח חדש וכ .. ח כזהושזה כ! מהפך הכל, הכל, כל החשך, אחרא טראיהס

  !שלא היה מעולם
 

רק את , ישמח כל העולם, א משמח הכלהו,  מאּומןןַנְחָמ ַנְחָמ ַנ ַנְח
שהגויים אינם ' ן"קוטי מוהריל'נו הקדוש אומר בתורה בירב .הגויים לֹא

, יש מהם שיודעים מלאכת החשבון ועוד ועוד. רק חמורים, אדם כלל-בני
רק עם , אדם-בני לא הם, חמורים, לם בהמותונו שכיאבל אומר רב
שידעו שהם ', ן" מוהרקוטייל'זה נכתב בספר . אדם-ישראל הם בני

  .חמורים

בשביל מי הוא ,  מאּומןןַנְחָמ ַנְחָמ ַנ ַנְח, לה את זהינו הקדוש גירב
בשביל ? לה את זה בשביל גוייםיהוא ג? בשבילנו לא לה את זה אםיג

הגויים אין להם  !לה את זה בשבילנויהוא ג? בשביל חמורים, בהמות
הגוי אין לו ,  נגיעה בעלמאאולי יהיה להם איזה, כלים להבין ולדבר מזה

אדם זה רק -בני. פטורה מהכל, הם כמו בהמה, אדם-בני לא הם, כלום
 לא הגויים. ככה אומר רבנו!  בהמות-כל הגויים .  יהודים-אנחנו 

צריכים להודיע להם  לא ,תםיצריכים לדבר א לא .מאמינים בשם ובתורה
  .נוימהשם של רב

 
  )סימן י, אש השנהר-'מועדי ה –  המבוארותעצות(

ח רב וד להתפלל בכובראש השנה צריך להתחזק מא                   
 לצדיק האמת שהוא ולתיוכל אדם צריך לקשר תפ. ררות רבהוובהתע
אש כפי שצריך להתפלל בר, בבחינת דיןלה יל להתפלל תפוח שיכובעל כ
ציא מן וכה צדיק האמת להוז, לה בבחינת דיןיועל ידי התפ. השנה

לת יכי עקב תפ. שת ישראלוטרא אחרא את כל החיות שבלעה מקדיסה
טרא אחרא להשיב את יכרחת הסומ, לוח גדושהוא בעל כ, צדיק האמת

קוטי יאר בלוכמב. הרחמנות והדעת שבלעה מישראל, תוליכל התפ
רים יועל ידי זה מתגי". כחהותקעו ת"רה ובת' ן חלק שני סימן ח"הרומ

כים לנבואה ולאמונה וועל ידי זה ז, יתברךד השם וגרים ואזי מתגדל כב
. לםודוש העיכים להאמין בחווז, תוזבות הכות האמונומתבטל, אמתית
שהוא ברא את , כים להאמין באמת בהשם יתברךונו שזיהי, הן בעבר

 ווהן בפרט להאמין בהשגחת, לם בכללולם מאין ליש ומנהיג את העוהע
אר בכל וכמב, והבחירהן וסייסה בדרך הטבע מחמת הנוהמכ, תהפרטי

אמונת השגחה הוא ן וסיי נעיקרש, תוקוטי הלכיספרי אמת ובפרט בל
הן ברפואה וכן בשאר , הן בפרנסה. סה בדרך הטבעובגלל שההשגחה מכ

קונים הנזכרים יגם על ידי הת. כרחים לקיום האדםונים המיהעני
ת וינהיג א, לם לגמריוכים להאמין שהשם יתברך יחדש את העוז, למעלה

כים וועל ידי זה ז. בלי שום דרך הטבע, בהשגחה פרטית, לם בגלויוהע
אר וכך מב. לם הבאו תענוג עעיקרשזה , גון שיושר לעתידיל השיר והנולק

  ".כחהותקעו ת"רה ון חלק שני בת"הרוקוטי מיהכל בל
 

  )ח תפילה – בחלק לקוטי תפילות (

לה ושה ובטהרה גדושנה בקדה ותזכנו לקבל ראש                          ... 
שת ושים להמשיך עלינו קדואש השנה הקדונזכה בימי ר. לוובשלמות גד

קונים ית והתושוח האמתי עם כל הקדולה בבחינת דין של הבעל כיהתפ
, ות ולתקון הדעתקון הברית בשלמיעד שנזכה לת, זה ידי הנעשין על

ת בפני ות פרוסואשנו שיהיו שלשה מחיצחין שברולתקן כל השלשה מ
ידי הדעת והשכל האמת שלא תהיה  להגן בפנינו על, אוףיות נותא
רק נזכה , לםווה הזאת שום שליטה ואחיזה בנו כלל מעתה ועד עולתא
ש ורים באמת ולפרושים וטהות קדולנו אני וכל עמך ישראל להיוכ

לתנו תמיד יותהיה תפ, לה בשלמותיונזכה לתפ. ה הזאת לגמריומתאו
שיהיה , ותשפיע עלינו רחמים, ם ברוך הואופני המקרחמים ותחנונים ל

, על עניים הגונים ועל כל מי שצריכין לרחם עליו, תיילנו רחמנות אמ
, לםות בעלי תשובה וגרים הרבה בעוותעזרנו שנזכה לעש. בונך הטוכרצ
 .בונך הטוכרצ

שים ו השנה הקדובפרט בימי ראש. אה שלמה באמת תמידותזכנו ליר
שה ותמשיך עלינו יראה ופחד ואימה דקדרחם עלינו ות, שהם ימי יראה

בנו יראה יא בלונו שיבפר תזכול שוובפרט בעת שמיעת ק, לה ועצומהוגד
ותשפיע פחדך ואימתך ויראתך עלינו ועל כל ישראל ועל כל באי , להוגד
לם ויעשו כיוייראוך כל המעשים וישתחוו לפניך כל הברואים ו, לםוע
נו ברחמיך לקבל יזכ, אבינו מלכנו. לבב שלםנך בות רצודה אחת לעשואג

וה והשנה בתכלית השלמות בשמחה ובחד שת ראשוולהמשיך עלינו קד
. להותר ביראה גדושת המחשבה ביוך שמחה ובקדולה מתויה גדיובבכ

מות כראוי עם ילה בשלושה גדופר בקדול שוים מצות שמיעת קיונזכה לק
ובאימה , ם בהי התלויתוג מצ"תיה ותריונוכל פרטיה ודקדוקיה וכו

 :ונאמר. יחרדו לא פר בעיר ועםואם יתקע ש,  שכתובוכמ, להווביראה גד
ם ו בשמך יגילון כל הי.ר פניך יהלכוןו בא'הדעי תרועה ואשרי העם י"

 'הכי ל. נך תרום קרננוו אתה וברצוזמוכי תפארת ע. ובצדקתך ירומו
פר הריעו לפני ו שלות וקוצרובחצ" : ונאמר".ש ישראל מלכנוומגננו ולקד

ק לישראל וכי ח. ם חגנוופר בכסא ליודש שותקעו בח" : ונאמר".'ההמלך 
ת ונוכרית וזויו ונזכה לסדר לפניך מלכ". יעקבקיואלהוא משפט ל

תך שתביא ות אועד שנזכה לרצ, לולה ובשלמות גדוונה גדות בכופרווש
 ווהריח" :ים מקרא שכתובוויק,  את משיח צדקנו חיש קל מהרהלנו

,  ותמהר ותחיש לגאלנו ותבנה לנו את בית קדשנו ותפארתנו".'הביראת 
לם וכשנים וכימי ע"ושם נעבדך ביראה , נה לארצנויונשוב בגילה ור

פי  ן אמריויהיו לרצ.  אליך ונשובה חדש ימינו כקדם'ההשיבנו . תוניוקדמ
 .אמן ואמן". אליו צורי וג'הן לבי לפניך ווהגי


