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ופרש . ' הסלע בסתר המדרגה וכויבחגוויונתי 
י זה נאמר על אותה שעה שרדף פרעֹה אחריהם "רש

והשיגם חונים על הים ואין מקום לנוס לפניהם 
 למה היו ,מפני הים ולא להפנות מפני חיות רעות

 ליונה שבורחת מפני הנץ? דומין באותה שעה
תכנס , ונכנסה לנקיקי הסלעים והיה הנחש נושף בה

אמר .  הרי הנץ—תצא לחוץ ,  הרי הנחש—לפנים 
את , הראיני את מראיך: לה הקדוש ברוך הוא

השמיעיני ? כשרון פֻעלתך למי את פונה בעת צרה
 זה ןוכל עניי. 'את קולך ויצעקו בני ישראל אל ה

'  בעת שרוצה לכנֹס בעבודת העובר על כל אדם
שהיצר הרע וחילותיו שהם בחינת פרעֹה ומצרים 
רודפים אחריו בכמה מיני רדיפות וכל כחם מחמת 

 ומתקף התעוררות הדינים ,הדינים שיונקים מהם
כל : ל"כמו שאמרו רבותינו ז, שנתעוררים עליו

המצדיק את עצמו מלמטה מצדיקין עליו מלמעלה 
ני על ידי זה רודפין אותו מכל הצדדין בכמה מי. 'וכו

מניעות ועכובין ויסורים ובלבולים רבים והוא ממש 
שמאחוריהם רדפו , כמו שהיה יציאת מצרים

המצרים אחריהם ומלפניהם היה הים סוער 
ומצדדיהם חיות רעות עד שלא היה מקום לנוס 

 וממש ,'בשום צד כמו יונה שבורחת מפני הנץ וכו
בחינות אלו עוברים על כל אדם הרוצה לכנֹס 

' כי מי שרוצה לכנֹס לעבודת ה, יתברך' בעבודת ה
כי עיקר , יתברך הוא בחינת יציאת מצרים ממש

, מאה לטהרהיציאת מצרים הוא מה שיוצאין מֻט
מאת וֻזהמת פרעֹה ומצרים לקֻדשת וטהרת מֻט

בהוציאך את העם ממצרים : כמו שכתוב, ישראל
וזה ֻמכרח לעבֹר על כל . 'תעבדון את האלֹקים וכו

וכמו שאמרו רבותינו . כל דור ודוראדם בכל זמן ב
 אדם לראות את עצמו בחייבכל דור ודור : ל"ז

 וכשבחינת פרעֹה ומצרים ,כאלו הוא יצא ממצרים
שהם הסטרא אחרא וחילותיו רודפין אחר האדם 
בבלבולים ומחשבות רעות רבות מאֹד ואין לו מקום 

 כי מכל ,לנוס לא לפניו ולא לאחריו ולא מן הצדדין
ן אותו בכמה מיני בלבולים ומניעות צד מסבבי

 וודאיצה להסתכל לאחוריו באזי אם יר, ויסורין
על כן אין תקנה כי אם , יתגברו חס ושלום יותר

ממקום אשר הוא שם ולא יפנה ' שיצעק אל ה
 הלכות –לקוטי הלכות (. ויסתכל לאחריו כלל

  )' ה-' שילוח הקן ד
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עיקר כלל האמונה הקדושה הוא אמונת 
כי הם ממשיכין לנו האמונה הקדושה , חכמים

גם , כי בלֹא אמונת חכמים אמתיים; בשלמות
לקוטי ( .אמונתנו בהשם יתברך אינו בשלמות

 – לפי אוצר היראה א"י -'  שבת וכותהל -הלכות 
  )א" מ-אמונה 
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ועיקר גבורת מלחמתו ". איש מלחמה' ה"
שהוא בחינת הרע , יתברך הוא כנגד הסטרא אחרא

שבמדמה שיש לו כח גדול ועצום מחמת כח 
 חזק וודאייתברך בעצמו ב' אבל ה, ל"הבחירה וכנ

: ונאמר, כתיב" 'כי אתה מרום לעולם ה", ממנו

מקולות מים רבים אדירים משברי ים אדיר "
רת האדם יתברך יוצא לעז' ועל כן ה". 'במרום ה

הנכנס לגשת אל הקדש להתקרב אליו יתברך 
שהוא , שהוא המדמה, הסטרא אחראאז ו ,באמת

מתגבר כנגדו בכל פעם בשנויים , בחינת פרעֹה
' שהוא בחינת סוס אדֹם ולבן ושחֹר וכו, עצומים

' ואם יחזיק ידו בה, 'וכו' ומלבלב ומרעים בקולו וכו
 בכל פעם ויצעק אליו ויביט אליו ויתלה עיניו אליו

 וילחֹם בעדו בכל מיני מלחמות'  יעזרו הוודאיב
והמשכיל , ים בבחינות אלו ממשבשנויים עצומ

באמת יכול להבין בנפשו דברים רבים מתוך דברינו 
כי אי אפשר לבאר מה שעובר על כל אחד בכל , אלה

 בחינת כל ,יתברך מציל בנפלאותיו' יום ובכל עת וה
ונפלאות '  עזרת העין אותו ולולייהבא לטהר מסי

כמו שאמרו , חסדיו העצומים היה נופל בידו
הוא עוזרו היה  ברוך אלמלא הקדוש: ל"רבותינו ז

יתברך להלחם כנגדו ' ה, כביכול, ועל כן ֻמכרח. 'וכו
לקוטי (. בכל מה שהוא לוחם כנגד קֻדשת ישראל

  )' הלכות שלוחין הלכה ה–הלכות 
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יתברך שולח ' ריכין לידע ולהאמין שהצ
המרירות ברחמנות ומשליך כל חטאתיו אחר גוו 

. ואינו שולח לו מרירות כפי עוונותיו רק כפי יכלתו
): שמות טו(וזה שתכף אחר קריעת ים סוף כתיב 

שם ' ת מים ממרה וכווויבֹאו מרתה ולא יכלו לשת
כי זה עיקר הנסיון . שם לו חֹק ומשפט ושם נסהו

 אדם המתחיל להתקרב שצריכין לסבל לכל
ויאמר אם שמוע : וזהו. המרירות שעובר עליו

כל המחלה אשר שמתי ' אלֹקיך וכו' תשמע לקול ה
וכבר . רֹפאך' במצרים לא אשים עליך כי אני ה

אך , .)סנהדרין קא(ל בפסוק זה "נתקשו רבותינו ז
, ל מבֹאר היטב כי מבטיחם הבטחה גדולה"על פי הנ

על פי שלפי מעשיהם מקדם היה ראוי היינו אף 
, שיבוא עליהם כל המחלה אשר במצרים חס ושלום

כי הלֹא אי אפשר להתרפאות כי אם על ידי 
הוא מבטיחם שבחסדו  ברוך אך הקדוש, מרירות

יחוס עליהם ולא ישום עליהם כל המחלה אשר 
כי אם כן לא היו יכולים לסבל והיו לאחר , במצרים

עליהם בכל מה דאפשר ולא רק שיהיה מקל . יאוש
' כי אני ה'וזהו . ישלח להם כי אם כפי יכלתם

שאני רחמן גדול עוסק ' היינו שאני ה', רֹפאך
 לא אשלח עליך מרירות וודאיועל כן ב, ברפואתך

כל המחלה אשר שמתי 'כפי מעשיך שהוא בחינת 

 רק ארפא אותך ברחמים במעט מרירות' במצרים
' כי אני ה'וזהו . רפאל ותתי יכלתך באֹפן שתסבֹכפ

לקוטי הלכות . ( ארפא אותך כראויוודאיוב', רֹפאך
  )ח" אות י-'  הלכות בציעת הפת א-
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ואיתא . מה היה לנו' זכֹר ה: וזה שצועק ירמיהו
 ןתיקודרוש , תהכוונושער (ל "י ז"בכתבי האר

ו "ה נתהוה לנ"שהצעקה הוא שמבחינת מ) חצות
על בחינת ' לנו'היינו שהגבירו בחינת .  עין שם',וכו

ה שיהיה "כי האדם צריך להיות בבחינת מ. 'מה'
 שאמר משהנכלל בהרבי האמת שהוא בחינת 

ה שבטל כל ישותו ונכלל "ונחנו מ) ז, שמות טז(
 בחינת הצדיק האמת היה משהו. ה"בבחינת מ

קדוש וטהור בקֻדשה נוראה מאֹד ויגע מאֹד מאֹד 
ואף על פי כן בטל את עצמו בתכלית , 'בעבודת ה

ל שכן שאר אנשים שכל אחד  מכל שכן וכ,להביטו
אם הוא רוצה לחוס על ' יודע פגמיו וחטאיו וכו

 צריך לידע משהעצמו להתקרב לצדיקי אמת בחינת 
שפלותו ופחיתותו האמתי על כל פנים ולא ירצה 

ה ואז יוכל "כבוד על כל פנים ויהיה נכלל בבחינת מ
.  להאיר בו גם כן כי מלֹא כל הארץ כבודוהצדיק

אבל החפץ בכבוד עצמו עושה פרוד ואז נעשה 
ו שהוא בחינת דינים "ה בחינת לנ"מבחינת מ

וכל זה מחמת שכרוך אחר . ל"כמבֹאר בכתבים הנ
שאנו חוששים ' לנו'ישותו וחפץ בכבוד שזהו בחינת 

על כבוד שלנו כאלו הכל מגיע לנו עד שחפצים 
  .גם כבודשיהיה לנו 

חרפה הוא . הביטה וראה את חרפתנו: וזהו
כי על ידי שחפצים בכבוד באים , הפך הכבוד

כי כל הרודף , לחרפות ובושות גדולות חס ושלום
כי אינו יכול , אחר הכבוד הכבוד בורח ממנו

ואז בא לידי חרפות . להתקרב להצדיקי אמת
כי אין מי , ובושות שהם העוונות רחמנא לצלן

עמו כי מלֹא כל הארץ '  העדיין ויאיר בו כי שיצילנו
כבודו מאחר שנתרחק מהצדיקי אמת על ידי שחפץ 

 הלכות בציעת הפת -לקוטי הלכות  (.בכבוד עצמו
  )ד" אות ע-' ודברים הנוהגים בסעודה א

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(
. לם יש בחירהובע! בחירה                         

יש . ת רשעולים להיו צדיק ויכתולים להיויכ
  .לם עם בחירהוהשם יתברך ברא את הע, בחירה

.. ן כזהוגא, ן וצדיקורבי נתן הוא היה גא
והוא היה .  דוד צבי-למי ון עו היה גאותן שלווהח

  .ל מארץ ישראלותר גדול ברוסיה שיורב על שטח גד
: ש אמר לרבי נתןוורבנו הקד, ןוהוא היה גא, נו

ן בשביל וגא לא הוא, ן וצדיקו גאתן שלך הואוהח"
 לא כן הוא-פי-על-ואף, "דובשביל שם וכב לא ,ועצמ

  !ידע מרבנו
האבא שלי היה חסיד בחסידות מֻסימת וברוך 

כי . השם אני זכיתי בזכות רבנו לצאת מזה לגמרי
  ! רק רבנו הוא הרבי- רק רבנו ,אין רבי, אין רבי

..  
זה . לםו בעעכשיומה שיש לנו .. יוא, יוא, יוא

  !נעשים משגעים מגדל השמחה לא נס אם אנחנו
ל לעזֹר ומי היה יכ? שים בלי רבנוומה היינו ע

אם אני !  יש לנו הכל-אבל אם יש כבר רבנו ? לנו
  ! הכל כאן-כאן 

אנשי רבנו , מה שזה רבנו ואנשיו, מה שזה
אם זה . לםוד מכל העוס,  מֻיחדענייןוספרי רבנו זה 

 הוהייתה כבר משיח בא הי, לםוהיה נתגלה להע
  !זהו הכל. כבר הגֻאלה

שים כאלו שהם היו ואנשי רבנו היו צדיקים קד
ד מכל וש היה סו שרבנו הקדוכמ, לםוד מכל העובס
כן -אנשי רבנו ואנשי רבי נתן היו גם, כן. לםוהע

והם , דעים מה שזהוי לא ,לםוד מכל העונעלמים וס

��
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 )סז', במ "קל( .רתיו בךרבתם ישם הר שאפתמל ודגתר מתויק ידצהם שר אפתמול דגתמה של מכ

  ד"בס

  של רבי נחמן מברסלב

  ט"שנת' עלון מס
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, לםוי עלוגד, ליםו אצל רבנו היו גד.מסרו את נפשם
רבי יודל היה . סתם אנשים לא ,מֻקבלים-היו בעלי

ל וצדיק ומֻקבל גד-הוא היה בעל, לופת גדומ-בעל
 הוא ונן אצל רבנו שהגוף שלווהוא היה מתל, שווקד

אז רבנו , ות אתודע מה לעשוגוף כזה שהוא איננו י
תדבר עם , תדבר עם הגוף: "וש אמר לוהקד

קח את הכי ו להוא, ככה זה אצל רבנו ".האיברים
 אבל - בהמה וכמ, דע כלוםוי ולא גרוע והכי פשוט

  !תךואני צריך א! צה בהמהואני ר! תךואני צריך א
.  ברסלבר הוא היה תלמיד של רבי נתןמשהרבי 

דפי ת ודע חמש מאון אחד שיופעם אחת ספרו מגא
איך אפשר ",  התפלאו מאֹדֻכלםאז , פה-גמרא בעל

 אז אמר להם רבי .ממווהם השת!" ?דבר פלא כזה
ת פעמים ול להגיד חמש מאולה שלי יכ'משה: "נתן
  .."לםו של עונורב

 משהנר הוא למד אצל רבי וורבי ישראל קרד
היה מחזיק את היארצייט  רבי ישראל. ברסלבר

 אחרי וכמ,  ברסלברמשהם האזכרה של רבי וי, ושל
, תוולמד משני, ם הזהוהוא היה מתענה בי. האבא

  .של שמן זיתוהדליק נר תמיד 
משתגעים  לא כן נס מה שאנחנו-זה גם, והפתק

! זה נס, ת לנוו צריכה להיהשהייתמגדל השמחה 
היינו צריכים .. ר החשך הזהו בדעכשיומה שיש לנו 

,  ושמחהםריקודים עם ולנו ללכת בכל מקֻכ
  ! ושמחהםריקודי

רבנו ,  הוא רבנועיקרזה רמז שה, זה הפתק
יתער לעתיד יש הוא מגלה שהוא זה השיר שוהקד

נ נח , רהולם להשם יתברך ולתוושיהפֹך את כל הע
  !תולמוד מכל העו זה ס-נחמ נחמן מאומן 

 עכשיו, לם הזהוברוך השם שאנחנו חיים בע
מדים וכל וכל הל.  בלי רבנו-ם ור יתובחשך כזה בד

אין להם . דעים כלוםוי לא ,מיםולים הם יתוהגד
  . ם אמאאין לה, אבא

הוא , הוא האמא, ש הוא האבאורבנו הקד
הכל ! הוא הכל, הוא האמונה, רהוהוא הת! הכל
  !רבנו

ת ושבים עם החכמוהם ח, צים לדעתור לא הם
רק , מה? דעיםוי לא ליםוכל הגד, מה: "שלהם
לים לקבל את ויכ לא הם" ?רק רבי נחמן, ברסלב

  .זה
ת בארץ וש הזהיר שצריך להיורבנו הקד.. 
ת ואבל צריך להי, אם לֹא; אם להשתקע, ישראל

, ם אחדוסעים לאמריקה ביואנחנו נ. בארץ ישראל
רבי . סעים לארץ ישראל במסירת נפשואבל אז היו נ

הוא היה איש עני עם , נתן הלך לארץ ישראל
. והוא נסע לארץ ישראל, משפחה שאין להם פרנסה

היה נסים , ש נסע לארץ ישראלווכשרבנו הקד
, ו הוא נשאר בחיים מהנסיעה הזת איךוונפלא

ת ווכשהוא הגיע לארץ ישראל ורק הלך ארבע אמ
הוא אמר שהוא כבר קבל הכל מה , בארץ ישראל

  ...שהוא רצה
               

  )ל"ההתקרבות לרבינו זסיפור ( 

הסיבה הראשונה להתקרבותי ..   �                    
, פהבין פחי האש, היה על ידי זה שמצאתי בישיבה

, בלי התחלה ובלי סוף. הגניזה" שמות"ספר בין 
לקחתי , ומפני שאסור להחזיק ספרי קודש בביזיון

" השמות"לקחתי . את הספר כדי לשימו בגניזה
ובהיות שהתגעגעתי מאוד . והסתכלתי בהם

קראתי , לספרים כדי לקרר את צימאון נפשי מעט
כשמו כן ". השתפכות הנפש"בו ומצאתי ששמו הוא 

אך כשמצאתי את ,  תמיד הייתי קורא בספרים.הוא
חשבתי אולי זימן לי השם יתברך עלים  , הספר הזה

ושוב לא גנזתי אותם , אלו שיהיה רפואה לנפשי
אלא החבאתי אותם אצלי והייתי הוגה בהם יום 

  .היו רפואה גדולה לנפש, ובאמת. ולילה
למדתי בישיבת רבי , מצוה שלי-אחרי הבר    �

שהיתה עומדת חוץ לעיר בין , מאיר בעל הנס

שכן , והספר הזה מילא את לבי התלהבות, ההרים
ידי תפלה -רבינו זכרונו לברכה אומר שעל

בגשמיות , אפשר לבוא לכל טוב, והתבודדות
זה -ידי-יתברך על' ושעיקר התקרבותי לה. ורוחניות

והיות . היו לימודים על כך, ובספר הזה. דייקא
י יוצא עם הספר שהישיבה היתה במדבר היית

והיות שלא ידעתי מי חיבר את ". השתפכות הנפש"
כי עדיין לא שמעתי מחסידות ברסלב ולא , הספר
פי שכבר שמעתי על שיטות שונות -על-אף, כלום

אבל מחמת שרציתי להציל את נפשי . שבחסידות
הייתי עוסק בתפלה , ורציתי לקיים את דברי הספר

ורה וראיתי והתבודדות והתבוננתי בו באמת הטה
ורק הכוח הזה של פשיטות ואמת , שזה מציל אותי

שהרי זה נס גדול . פעל עלי יותר מניסים ונפלאות
  .הרי זה דבר גדול ונפלא, מהכל שאדם יטה בחירתו

, מרוב השתוקקותי שהיה לי מן הספר הזה    �
והייתי מסיימו . היה אצלי תמיד כמו דבר חדש

וא הצילני מכל רע וה, וחוזר ופותחו ולומד בו תמיד
והרגשתי בעצמי , ונתגלה לי ממש אור חדש

-על-ואף. שנשתניתי שינוי גדול כרחוק שמים מארץ
הרי , פי שלא ידעתי מי הוא מחבר הספר הזה

  . הפעולות שלו עלי היו טובות ונפלאות
יום אחד נכנס אצלי חסיד קרליני וכשראה     �

האם בספר הזה אתה , את הספר בידי אמר לי
אם : אמרתי לו? הלא זה מספרי ברסלב' וכו? יןמעי

אז שמעתי . (אני אעיין בו, אין רצונך בו אל תעיין בו
והחזקתי בידי את ) לראשונה כי יש חסידות ברסלב

. אבל הוא הוציא מידי את הספר בכוח. הספר חזק
הייתי , אבל אני שכבר ידעתי את הספר בעל פה

 אבל לאחר ששמעתי השם, ממשיך בהתבודדות
לקרבני , ביקשתי רחמים מאת השם יתברך, ברסלב

, שיזמין לי את ספרי מורנו הרב רבי נחמן, אליו
סימן שזה , אם יש התנגדות כזאת: "אמרתי בלבי

  ...והתפלות שלי פעלו . ענין גדול
  

  )'ו מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא (

  .טבריא, ח"ז ניסן תשי"ה כ"ב                    
  .ם רבולש, תולאיש חמוד

 קבלה על ודועד פסח כתבתי לכבובחֹל המ
ר יוהנה אין ביכֹלת לצי, תו עם הסך מאה לירומכתב

כי , ל שגרם לי מדבר פלא הזהואת התענוג הגד
.  האצילהו נעימת נפשענייןבאתי להכרה יתרה ב

בים של ונתתי לבי ולמדתי מזה כמה למודים ט
 ענייןררות והתחזקות הנחוצים מאֹד לורמזים התע

ר הדעת החדש וי של ההתקרבות לאעיקרהנשגב וה
וישן של הצדיק האמת שהוא הרבי והמנהיג שלנו 

  .לםות עורוושל כל בני ישראל לד
 וועתה הריני מתכבד בזה לשעשע את נפש

מד ובים שאני עובה והרחבה במטעמים טוהט
  :יתברך' ר בישועת הוציא לאולה

, ל אמר פעם לתלמידיו"רנו הרב רבי נתן זצומ
ר שבא "וראיתי את אדמ, מיואני אספר לכם את חל

וספרתי לפניו בדרך ֻקבלנא כל , ד אחדואלי עם ע
 די :ןור בזה הלש"וואמר לי אדמ, אשר עבר עלי

אבל [האסט אבער מיט דיינע ספרים גיט געמאכט 
 ווזה האחד שהיה עמ. ]בועם הספרים שלך עשית ט

: ןוואמר בזה הלש,  והסכים על זהו רֹאשונענע ל
ב מאֹד וט, כן, כן[" זייער גיט געמאכט, יא יא"

, והשיב לי. ר מי הוא זה"וושאלתי את אדמ. ]עשית
  .םו רבנו עליו השלמשהזה הוא 

 עליו ואמר עליו וש סמך ידוגם ידוע שרבנו הקד
בתחילת התקרבות . ֻכלםתר מודע ממנו יושהוא י

בא אלי אברך אחד , ל אליו אמר אז"ת ז"הרנומ
, וכן היה.  שיחת ֻחלין שליאפילויאבד  לא ויד-ועל

לם וש בעורת רבנו הקדוכי רק הוא עסק לפרסם ת
 ורתואדם גֻדלת ת-דיע לבניולה, שיםותיו הקדוושיח
, יתברך' ידי זה אנשים רבים לה-שה לקרב עלוהקד
היצר , תהמווהמלאך  (מ"ידי זה עמד עליו הס-ועל

ידי הרב מסוראן - ועשה עליו מחלֹקת על)הרע
ף כל ואבל ס, ל עד לחייוונא גדודף ושו רוה לשנעש

והרוח סערה כלה ונאבד " שפת אמת תכן לעד"ף וס
  .ול אלא בשעתו גדוואינ

כוב הגֻאלה הוא י עעיקרו,  אריכת הגלותעיקר
אדם -ר נמצאים בניוכי בכל ד, ידי מחלֹקת-רק על

תרים להרחיק לב בני ישראל מהצדיק ושהם ח
ת וכל ול הֻחרבנידי זה נתגלגלו כ-ועל, האמת

-על-אך אף. עכשיות וכל האריכת הגלות של והגֻלי
 כן וכי גם כמ, "'לם הום לעואתה מר"פי כן 

ר צדיקים וכשרים אמתיים ור ודונמצאים בכל ד
ל המבחר ושמחים ו אל הצדיק הגדםנלווישהם 

  .ידי זה תבֹא הגֻאלה- ועלומעים לעצתווש, ולקראת
 הינו , מאש המחלֹקתוצה למלט נפשומי שר

- עלו הצלתעיקר, םושלא יחזיק במחלֹקת חס ושל
  .ידי אמת

טט ולבקש ולחפש ור צריכים לשור ודובכל ד
 במסירות שחיפוחינו בכל מיני מאֹד מאֹד בכל כֹ

 ולהתקרב ונפש את הצדיק האמת עד שנזכה למצא
א וידי זה תב-אליו ואז נזכה לאמונה שלמה שעל

,  לזהאשרי המחכה, כה לזהואשרי הז. הגֻאלה
קק ולכסֹף ואשרי המבלה כל ימיו להתגעגע ולהשת

  בוא בקרוהמשך יב                                              .לזה
,  אליוםוהנלווי ו ולביתום לובדרישת של

 תלוי בשום דבר ו שאינווברגשי אהבת אמת לאמת
  Ï‡¯˘ÈÂÚ„¯Ò „· ‡                                             .בטל

  
  

  )'ב,  חיתון–לקוטי עצות (

 .ידי רקודין של חֻתנה ממתיקין הדינים-על� 
 ונורב". ךתהילת שפתי תפתח ופי יגיד 'ה"...   �
 אשר השמחה הוהחדוון השמחה ואד, לםושל ע

חתן , ן ושמחהווברחמיך הרבים בראת שש, נךובמע
זכני ברחמיך . הוחדוודיצה , גילה ורנה, וכלה

 מצות הכנסת כלה לֻחפה הרבים שאזכה לקים
ואזכה , להובקֻדשה ובטהרה גד, בתכלית השלמות

, הוחדוולשמחם בכל עֹז , בכל עת לשמח חתן וכלה
ולרקֹד לפניהם , ת בכל מיני שמחה לפניהםולהרב

ידי -ואזכה על, להו גדהוחדוובכל כחי בשמחה 
הרקודין להמתיק כל הדינים מעלינו ומעל כל 

-ד שיתנשאו רגלי על שמחה בלבי עןותית. ישראל
ולפזז , לרקֹד הרבה לפני חתן וכלה, ידי שמחת הלב

ידי הרקודין -ואזכה על, ולכרכר בכל עֹז לפניהם
-ידי-להמתיק על, אלפין שבבינה] חמש[' להמשיך ה
, ויתהפך הדין לרחמים פשוטים, ך דינים"זה כל הש

ת ולוק] משההח[' ונזכה להמשיך עלינו כל הה
, ד ישמעוע, ה מקרא שכתובויֻקים מהר, שיםוהקד

ל ון וקול ששוק, ת ירושליםובערי יהודה ובֻחצ
 'הדו את ומרים הול אול כלה קול חתן וקושמחה ק

ואזכה תמיד . ולם חסדו כי לע'הב ות כי טוצבא
בים ורה ותפלה וצדקה ומעשים טולעסֹק בת

עד שאזכה ליחד ולחבר חתן , להו גדהוחדוובשמחה 
 כנסת ישראל עם ותרחם על. ניםווכלה העלי

כלה קרואה , יתך המשוכה אחריךירע, דשךוק
ותמתיק ותבטל כל , בנעימה באהבתך ובחמלתך

ישראל בגשמיות -הדינים מעל כל עמך בית
ותשמחנו בישועתך תמיד ותמהר ותחיש , ורוחניות

קדשנו -בשמחה לארצנו ותבנה ביתותעלנו , לגאלנו
 אז תשמח, ויֻקים מהרה מקרא שכתוב, ותפארתנו

והפכתי אבלם . ל ובֻחרים וזקנים יחדוובתולה במח
ת וונזכה לרא. נםון ונחמתים ושמחתים מיגולשש

ידי -בעת שתתעטר בעטרת תפארת על, ךובנֹעם זיו
צאינה , כאמור, בים של כל ישראל עמךומעשים ט
 ון במלך שלֹמֹה בעטרה שעטרה לות ציווראינה בנ

ימינו במהרה ב. ום שמחת לבו וביום חֻתנתו ביואמ
 )ב" מתוך תפילה ל–' לקוטי תפילות א (.אמן


