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כי אמת הוא עצם . ין האמת והשקריקר הבחירה של האדם הוא בעניע

וצריך האדם . מאה והסטרא אחרא והרעקר הֻטיושקר הוא ע, הקֻדשה והטוב
והנה השקר . נו לקרב האמת ולרחק השקריהי, לבחֹר בטוב ולמאֹס ברע

מאחר שהם שקר , אין בהם שום ממשות כלל, דףיא הם הבל נוהסטרא אחר
אלילים " כי כל אלֹהי העמים אלילים"וזה בחינת ; ]מילות כזב [ומלי דכדיבי

עד , כח להשקר] יתברך' ה[ נתן , בשביל כח הבחירה,אך אף על פי כן. ממש
, וכמבֹאר במקום אחר,  ולומר עליו שהוא אמת,שיוכל להטעות את האדם

ולא די שהאדם יכול . 'נעשה אצלו אמת וכו, ן השקר שתי פעמיםשכשחוזרי
; עד שיוכל להטעות גם אחרים בשקריו ובגנבת ערמותיו, להטעות את עצמו

 יתברך 'לו גם היעד שכביכול יכול להמשיך הסתרה כזֹאת כא, ולא די בזה
מתפלל , גנב במחתרת ["רחמנא קרי, גנבא אמחתרתא"בבחינת , מסכים עמו

עד , ל"שעקרה על ידי השקר כנ,  יתברך נתן כח להבחירה כל כך' הכי; ]'לה
עד שיהיה נדמה , שיש כח להשקר שהוא בחינת גנבה להעלים האמת כל כך

ל על "וזה שאמרו רבותינו ז .לו העלים האמת גם למעלה כביכולילכאורה כא
  . ל" עשה ממש כביכול כנ,לו אינו רואהישעשה עין של מעלה כא, הגנב

שרצה להטעות את אביו ברמאותיו ושקריו עד , ינו גבי עשווזה שמצ
עד שיעקב ֻהכרח לילך עמו במרמה , שימשיך עליו את הברכות מלמעלה

 וגם אף על פי כן התגבר עשו ;עד שחטף הברכות ממנו, גדולה
, "ועל חרבך תחיה"עד שברכו , "ברכני גם אני אבי: "ואמר

  . שעל ידי זה מתארך הגלות כל כך כידוע
כי הגזלן אינו ', חֹמר הגנב מהגזלן'זה בחינת ו

, מעלים על כל פנים האמת כל כך בערמותיו ושקריו
והגנב בא ; רק הוא בא וגוזל את חברו בזרוע ובאֹנס

עד שמעלים האמת יותר , בערמה ובמרמה כל כך
ועל . ל"כנ' לו עשה עין של מעלה וכויכביכול כא, ויותר

 וחמשה כמו כן הגנב משלם כפל ותשלומי ארבעה
, "'ואתה מרום לעולם ה"כי בודאי . ל"שאמרו רבותינו ז

אף על פי כן , כי אף על פי שנתן כח להשקר להתגבר כל כך
כי מעט מן האור דוחה , יד הקֻדשה והאמת תמיד על העליונה

אזי , להאמת לאמתו ותכף כשמושך האדם עצמו. מן החֹשךהרבה 
  ואז לא די שזוכה לצאת ; עצם האמתשהוא כביכול ,  יתברך'מאיר עליו אור ה
אף גם הוא זוכה להוציא מהם כל הטוב שהיה כבוש אצלם , מהחֹשך והשקר

 ,חס ושלום, וכל מה שהשקר והחֹשך מתגברים ביותר להחשיך עליו; מכבר
הוא מוציא מהם הטוב שכבוש בתוכם יותר ויותר על ידי שמתגבר ביותר 

שלומי כפל שמשלם הגנב כשנמצא שזה בחינת ת, להמשיך על עצמו אור האמת
 אזי משלם ארבעה ,ואם התגבר ביותר עד שכבר טבחו או מכרו. הגנבה בידו
על ידי האמת , עליו השלום, שזה בחינת מה שזכה יעקב אבינו, ל"וחמשה כנ

והתמימות שלו להוציא מיד עשו הבכורה ומיד לבן הוציא כל זווגיו ושנים עשר 
שעל ידי זה לא די שהשקר , דל האמתו על ידי גוהכל, ה ועשירות גדול-שבטי י

אף גם האמת מאיר לו כל כך עד שמוציא , חס ושלום, אינו יכול להחשיך עליו
'  הלכות גניבה ה-לקוטי הלכות ( .ל"מהם כל הטוב שהיה כבוש אצלם מכבר כנ

  )ז" ע– אמת – לפי אוצר היראה א" י' י' טיות אות-
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, רֹבץ תחת משאו: וזהו. 'שעבר עברה וכו, נאךשֹ: ל"ודרשו רבותינו ז... 

נח עליו שהוא בחינת משאוי דל המשאוי שֻמשקשה להגביהו ולהעלותו מגֹ
ועל כן יכול להיות שיעלה על דעתך . ' בחינת כמשא כבד יכבדו וכו,נותוהעו

דל להעלותו מגֹכי ידמה לך שקשה ,  בחינת וחדלת מעזֹב לו,ל מעזֹב לולחדֹ
על כן הזהיר , יתברך רחום וחנון ורחמיו רבים מאֹד' אבל ה, המשאוי שעליו

לו נפש כזֹאת צריכין לעזֹב ולעזֹר להשתדל בכל ישאפ,  עזֹב תעזֹב עמו:ברחמיו
כמו שדרשו , קאידי' עמו'וזהו . ח כזהכי יש להצדיק כֹ, חו להגביה ולהעלותוכֹ

: תלמוד לומר'?  ואמר הואיל ועליך מצוה וכולו ישב לוייכול אפ: ל"רבותינו ז
נו כי בודאי מצוה גדולה להטפל עמו ולעזֹר לו גם כן להעלות ולחדש יהי', עמו'

נו כשהוא בעצמו רוצה גם כן לעסֹק בזה לרחם על ידהי, אבל כל זה עמו, נפשו
 רק שאי אפשר לו ,עצמו להשתדל בתקנת נפשו לסלק המשאוי הגדולה שעליו

חו  אזי מצוה גדולה לעזֹר לו בכל כֹ, מצפה למי שיעזֹר לו לזהבעצמו והוא
ח לחדש נפשו גם כן אם הוא בעצמו יש לו איזה כי יש כֹ, להטפל עמו להעלותו

 אבל אם רוצה לסלק עצמו לגמרי ואינו .רצון אמתי לזה לעסֹק בתקון נפשו
 רק רוצה שהצדיק בעצמו יעשה הכל עבורו, רוצה להשתדל בתקון נפשו כלל

אזי בודאי אין הצדיק צריך לעסֹק , והוא לא יעשה כלל ולא ישתדל בזה כלל
וכמו שאמר , כי אי אפשר לעזֹר לו כשאינו רוצה לעסֹק בעצמו בתקונו כלל, עמו

ינו לתקן ידה(אתה בלעדי אינך יכול לעשות כלל : ל לאחד"אדוננו מורנו ורבנו ז
ינו שאם אתה לא יה,  דבראבל גם אני בלעדיך איני יכול לעשות) נפשו בעצמו

 , כי האדם הוא בעל בחירה.תעשה כלל בודאי אי אפשר לי לעשות עבורך הכל
לו ייכול אפ:  וזהו.ואי אפשר להעלותו כי אם כשיש לו איזה התעוררות מעצמו

'  הלכות אבידה ומציאה ג-לקוטי הלכות (. 'עמו וכו: תלמוד לומר'? ישב לו וכו
  )ו" ט-
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 יתברך 'מחמת שמאמינים בה, השפע של ישראל יורדת דרך הקֻדשה

בלי שום נטיה , נים דעתם ועיניהם רק אליו יתברך לבדוומכו, ובוטחים בו לבד
ואין ,  הוא יתברך משגיח עלינו בהשגחה שלמה,וכמוכן. חס ושלום, לצד אחר

רים אינם ם והרשעים הכופ"אבל העכו. פה שום יניקה מהשפעתנוילהקל
 'כי אינם מצמצמין עיני דעתם לה,  יתברך בשלמות'מאמינים בהשגחת ה

מחמת שהולכין אחר דעתם , ונתפזר הראות שלהם לצדדין, יתברך לבד
שהוא ,  יתברך'ואי אפשר להם להשיג איך ה, החסרה האנושית

ישגיח בהשגחתו הפרטית על כל , מרומם ומֻנשא כל כך
רחמנא , להבכל התורה ֻכועל ידי זה כופרים , השפלים

ומזה באין כל הכפירות וכל העבודות זרות , לצלן
וכמוכן כל הטֻעיות של הכופרים , שבדורות הקודמין

וכל זה מחמת שבדעת האדם אי , שבדורות הללו
קר יוזה ע. רק על ידי אמונה, אפשר להשיגו יתברך

לידע שאי אפשר להבין ולהשיג כלל , שלמות הדעת
ולסמֹך רק על האמונה , יתברךדרכיו והנהגותיו 

שמסרו לנו אבותינו ורבותינו הקדושים ששברו את גופם 
והשיגו את אמונתנו ,  יתברך'עד שנגלה אליהם ה, לגמרי

  . ולא בדעת האנושי החסרה, דשהקֹ השלמה על פי נבואה ורוח
ואינם , מחמת שאין להם אמונה, ל"ם והכופרים הנ"והעכו

ן ולהשכיל שאי אפשר להבין דרכיו והנהגותיו נין ומצמצמין דעתם להביומכו
, על ידי זה אינם יכולים להגיע בעיני דעתם אליו יתברך בעצמו באמת, יתברך

, כמו ממש מי שרוצה לראות דבר מרחוק, רק הראות שלהם נתפזר לצדדין
שעל ידי זה , רק מסתכל מן הצד, ן ומצמצם עיניו לאותו הדברוואינו מכו

כמוכן ממש הם ; כול לראות ולהביא אותו הדבר לעיניומתפזר הראות ואינו י
ועל ידי זה , בשתומסתכלין מן הצד בדרכי חקירתם על פי דעת האנושית המש

אשר דעתו מרומם ונשגב מאֹד , אינם יכולים להגיע בעיני דעתם אליו יתברך
 יתברך אין ממשיך עליהם 'ועל כן גם ה.  ולא מחשבותיו מחשבותינו,מדעתנו

כי , וכביכול מתפזרת שפע ההשגחה קֹדם שמגיע אליהם, שלמההשגחתו ה
  ". הביט אל עמל לא תוכל"

הכל ממנו יתברך , ם"ועל כן אף על פי שבאמת לאמתו גם כל פרנסת העכו
ונזונים דרך , אבל הוא יתברך מוסר השפע שלהם להחיצונים, בהשגחתו לבד
ועל כן אסור , כמבֹאר בפנים, דהידה כנגד מיוהוא מ, פותיהשדים והקל

כי השפעתם היא , "ושם אלֹהים אחרים לא תזכירו"משום , להשתתף עמהם
שהם בחינת שם אלֹהים , מאה והסטרא אחראכי יורדת דרך הֻט, טמאה
קר מהמשא ומתן יכי הם כופרים בהשגחתו השלמה ועושים ע, אחרים

 ,שזהו בחינת עבודה זרה', ואומרים כחם ועֹצם ידם עשה להם וכו, והמלאכה
  .שם אלֹהים אחרים

ולהאמין שכל פרנסתנו , חוקואנו צריכין להתרחק מדרכיהם בתכלית הִר
וכל המשא ומתן שאנו עושים הוא רק להמשיך אור , הוא בהשגחתו יתברך לבד

ועל כן אצלנו אין המשא ומתן .  כדי לחזק הכלי לקבל השפע,ישר ואור חוזר
 דעתנו להסתכל רק אליו ולצמצם, טחוןקר הוא האמונה והִבירק הע, קריהע

 -לקוטי הלכות (. 'מצום הוא בחינת שם השזה הִצ, שר גדוליתברך בכוון וביֹ
  )א" י- ממון ופרנסה -לפי אוצר היראה '  ה' ד' אותיות ג-' ומתן ד הלכות משא
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  הדואר סניפי בכלניתן לתרום 

  89-2255-7 חשבון
  

  תזכו למצוות

  )'ח מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא (

  . טבריא, ח"יר תשייא א"י, ה"ב    �                     
  . שלום וחיים אמתיים, ובי כנפשיאה

כבר כתבתי שאני מאמין ומקוה כי בגלל השגחה הפליאה שקרה בחול 
.  יהיה לו טובה וברכה רבה בעסק ההתקרבות להצדיק האמת,המועד פסח

, זניו האמת אשר בלבביו מצאתי חובה לעצמי לגלות את א,אמנם ביחד עם זה
ניות גשמיות של ממון וכבוד ין עסקנו אני נקי לגמרי מכל מיני פיכי בענ

ואני בטוח וסומך עצמי על רום מעלת , לבדו' רק בלתי לה,  חס ושלום,וכדומה
יתברך יודע ועד ' ה. חכמתו שמבין ויודע בברור גמור דבר זה בכבודו ובעצמו

שאני מוכן ומֻזמן למסֹר את חיי וממוני וכל אשר לי בשביל עסק זה לקרב איזה 
לו י אפ, או על כל פנים להכניס בו איזה הרהור תשובה,יתברך' נפש ישראלי לה

  !רק לרגע אחת בלבד
  :יתברך' שה דברים פעלתי אצל ה שלֹ:רבנו זכרונו לברכה אמר

  . את הגבהות שבכם כבר שברתי) א
לו תעשו יאפ. לא תגרֹם לכם שוב נחת רוח, עברה תעלה לכם ביסורים) ב
  .םים ובלי רגלייתהא בלי ידי, עברה
  . כבר טעמתם מיין ההונגרי, רסמים של שקר לא תסתכלו עוד בפניהםמֻפ) ג

 מפני מה מסתיר את עצמו מפני הרב ,ל"ת שאל את רבנו זצ"מוהרנ
  אלא אם יעשן לי את הלועלקע, להתקרב אלי אינו יכול:והשיב. מברדיטשוב

  .וזֹאת אי אפשר, ]ידליק לי את המקטרת[
גם אז מצמצם את עצמו , לו אם עשה האדם מה שעשה ועבר מה שעבריאפ

בות ייתברך מאין סוף עד אין תכלית ומרמז לו רמזים שיתקרב אליו בס' ה
כי הוא יתברך חושב , בות שונות אשר מסבב בכל זה בתעלומותיו הנשגבותימס

א אבל כל רמיזותיו האלה וכל קריאתו אותנו הו, דחדח ממנו ִנמחשבות לבל ִי
מכל מיני מניעות ,  שנשוב אליו מכל מקום שהוא,ידי הצדיק האמת-על
פת עמלק שמתגבר על ימכל מיני התגברות קל, תויים ועקמומיות שבלבוִפ

  . מכל מקום שנתעה ונטעה דעתו ולבבו, האדם
מים רבים , עצם הנֻקדה שבפנימיות דפנימיות הלב של כל אחד מישראל

אף , עבֹר עליו מה שיעבֹרועזים לא יוכלו לכבותה אף אם י
-אף, ד וכמעט ששורף אותו לגמרידבר מתגבר מאֹ-שהבעל

רק צריך ללקט ולחפש , אש את עצמויפי כן אסור לו לי-על
, איזה נֻקדות טובות מתוך רבוי החטאים אשר נכשל בהם

  .יתברך באמת' ידי זה יזכה לשוב לה-ועל
המתגעגע ומקוה , בפרישת שלום וברגשי כבוד ויקר

  ÒÚ„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È¯                          .ראות בשמחת לבלהת
  

  )ל"זצ, אודסרבער ישראל ' רשיחות של (
אני זכיתי רק , יוי יוי יוא...     �                          

ת ורוהוא היה כבר מהד, נרורדאת את רבי ישראל קולרא
, ואת הענוות של, ואני ראיתי את האמת של, ניםוהאחר

מבחינת ; לם הזהוזה היה מן דבר לא מן הע. ואת התפלה של, ויים שלאת הח
באהבה , כך-הוא היה מֻקשר ברבנו כל. מבחינת אחרי ביאת המשיח, לעתיד

  .ין מֻיחדילם ידעו שהוא ענֻכ,  ובגעגועים כאלהוכז
. נרורדא רבי ישראל קוש היה לורבנו הקד, לםורבי ישראל היה אחד בע

הוא עמד כנגד כל ,  רבנווכן כמ-הוא גם, מה שהוא זכה, אני ראיתי מה שראיתי
אבל מה שהוא זכה לידע , הוא היה מדבר עם כל אחד, לםהוא צחק מֻכ, לםוהע

  ...ובלב
כמה , ל שאני זכיתי להכיר את רבי ישראלון פלא גדיזה עני, להוזה זכות גד

הוא , נו רבואנשי רבנו היו נעלמים כמ. הוא היה נעלם גם ממני, בושזכיתי זה ט
על כל . לםובש כל העו והוא כ-שה שתיקה אחת ווהוא ע, לםוהיה נעלם מכל הע

וגם רבנו . תן שתיקה אחת על הכלוהוא נ, תומה שמדברים ומקשים עליו קושי
הוא אמר מה , "השנה-לם על ראשאני מזהיר מאֹד שיהיו ֻכ: "מרוש אוהקד

-קא ראשואבל דו, תושבוע, פסח, תוֻסכ, ם כפורוהיה י, ששום צדיק לא אמר
הוא דן !" השנה-קר שלי הוא ראשיהע: "הוא אמר, שוזה רק רבנו הקד? השנה

. שה אתנו ועם כל ישראלושה מה שהוא עוהוא ע, השנה-לם בראשואת כל הע
  ...לים כאלהועם ח,  עסק אתנוומה שיש ל, שה אתנוומה שהוא עי וא

מה שהוא , הבעטליר הששי, ןוהבעטליר האחר', תוספורי המעשי'וב
אז הוא לא ידע מה , ותוהמלך האכזר ראה שהבת מלכה היא תהרֹג א, הצטער

לה ות בסכנה גדול להיו אז היא תלך למלך אחר והוא יכ-תה ו לגרש א:תולעש
, ותוהיא תהרֹג א,  הוא מפחד-ת אתה ולחי. ותולה להרֹג אוכי היא יכ, תרוי
  "?ת אתהומה לעש"

אז הוא הלך עם . אצל המים, רבבת אצל הנהו שהיא מסתואז אמרו ל
  !יהיה מה שיהיה, תהות או ואמר לירוילים שליהח

והבעטליר , והיא נפלה חלשות, כל המיני רעל, ציםאז ירו בה כל המיני ִח
  !"תהופא אוואני ר: "אמר

דעים מענין ושאנחנו י, ובהסתרה כז, שך הזהאשרינו מה שזכינו בחֹ, יוא
דבר ירה בנו כל מיני -הבעל. תנוולתקן אל ורבנו שהוא פלא כזה שהוא כן יכ

  ."תהופא אוואני ר", מלך נפלה חלשות-והבת, כל מיני כדורים, רעל

ש הוא ואז רבנו הקד, ופר את מעשיה הזש ִסורבי נתן אמר שכשרבנו הקד
 המעשיה ולם כמוזה פלא כזה שאין בע, םיים ועם הידיית עם העינועשה תנוע

  ...ש רמזומה שרבנו הקד, והז
ואנחנו צריכים למסֹר נפשנו על כל רגע שנכניס בנו את כל , יוי יוי יוא

אם . 'תולקוטי תפל'וה' ן"הרולקוטי מ'וה' ן"ת הרוהשיח'הדבורים של רבנו ו
לכל נפש , לםולים לעזֹר לכל העו היינו יכ, שצריכיםוהיינו בקיאים בזה כמ

פיע ומזה , מה: "לםומרים להעועדים והיינו אואם היינו מתו. מישראל
  .." ורה הזובהת' ן"הרולקוטי מ'ב

לה רק ש ִגורבנו הקד, זה נעלם וסתום' ן"הרוחיי מ'לה רבנו בכל דבור שִג
', תולקוטי תפל'זה ה, שוזה רבנו הקד, זה כל החיות שלנו. פה מן היםאיזה ִט

אבל אנחנו . יהיה חתונה יפה.. מה שיש לנו', תולקוטי הלכ'ה', ן"הרולקוטי מ'ה
  . לםות נאמנים ולֹא להשגיח על העורק להי, ם לבנו במסירת נפשצריכים לשי

להכניס בלבנו , ם את זהיאנחנו היינו צריכים למסֹר נפשנו לקי, יוי יוי יוא
. תווהשיח' תוספורי מעשי'ו', ן"הרולקוטי מ'ו' ן"ת הרושיח'את כל דברי רבנו ו

  ...ורה כזויש ת, אנחנו ישנים? איפֹה אנחנו, מה
  

  )ל"ישראל לרבנו זצ' רהתקרבות (

, ישראל בער אודסר' של הר[הורי .  וכך היה המעשה...☺                  
ומרוויחים את לחמם בצמצום , הם היו טוחנים קפה. היו עניים מרודים] ל"זצ

. אבל במלחמת העולם הראשונה נגמר הקפה הזה ונשארנו בלי פרנסה. גדול
 שמו היה חי ,בילדותושנתיתם א בן אחי אמ, ובביתנו התגדל פעם קרובנו

הציע לה , כשסיפרה לו שנשארנו בלי פרנסה. תה לו לאםיואמי הי, בנימין ברזל
תן לה קמח אמר לטוחן שִי? מהיכן אקח קמח , שאלה אימי. לאפות לחם

  .זה היה ביום ראשון. ואימי התחילה לאפות לחם, באשראי
בבנימין הנזכר ] נרקארדו[והנה ביום חמישי בלילה פגש רב ישראל ☺ 

 עשה מצווה והראה :ואמר לו, רב ישראל החזיר לו שלום. לעיל ונתן לו שלום
. בנימין שמח שנזדמן לו קונה ושלחו מיד לבית אימי? לי היכן משיגים לחם 

 שנשאר עוד ככר 'ביתנו היה מטופל בילדים קטנים וגם בזה ראיתי השגחת ה
 היתה לי ,כשהופיע בבית וראיתי צורתו. לחם בבית

הרגשה שהוא אחד משלושים ושישה צדיקי הדור 
, הנסתרים וכך אמרו עליו הרבה מגדולי הדור ההוא

  .וידעתי שאצלו אמצא רפואה בשלמות
והרי ,  כיצד אקשור עמו שיחה:אבל חשבתי בלבי☺ 

יכול מחר להעלם ) צדיקי הדור(אחד משלושים ושישה 
כיצד אשפוך ו, ולילך לירושלים עיר הקודש בקפיצת הדרך

נתן לי רב ישראל , ובעוד שאני חושב ככה. לפניו את לבי
זכרונו לברכה את הכסף ושאלני האם אפשר לו ליטול 

  .הידים ולסעוד אצלנו
והרגשתי , הרגשתי משיכה בנפשי אליו כמו מגנט☺ 

וחוץ מזה , פי שהיה לילה-על-ואף. שהוא מכיר מחשבותי
שעליו ישנו כל הילדים ולא היה מקום והיינו פורשים מחצלת , היה ביתנו קטן

? כיצד , חשבתי, וכששמעתי שהוא רוצה ליטול ידיו ולאכול כאן. אפילו לשבת
שאלתי את . כי אין המקום מתאים כלל לזה, והרי אבא בוודאי לא יסכים

. הרי נשאר  קצת בצל לתבל פתו וניתן לו, אדרבה?  למה לא : ואמר,אבא
מחר היו צריכים לקום מוקדם כדי לאפות הלא ל, ה שכן הדברווהייתי תמ

  .הלחם
נתתי לו בצל לתבל . רב ישראל זכרונו לברכה נשאר אצלנו ונטל ידיו☺ 

בקושי . והיה לנו כירה על פחמים. איני אוכל אלא לחם ותה: אמר. הפת וסירב
ומפני שחשבתי שעדיין בני הבית אינם ישנים אמרתי לרב . הכנתי לו התה

רב .  יתברך שלח אתכם אלי כדי להציל את נפשי'ה? תם הידע:ישראל בלחישה
  )'‰ÊÚ· ‡Â·È Í˘Ó¯˙ ‰(    ... יתברך'שהרי ראה בזה נפלאות ה, ישראל התרגש מזה

  

 )'א,  רֹאש חֹדש- 'עדי הומ -לקוטי עצות (

כן -על. חֹדש-רש התשובה הוא מראששֹ �                                           
, לת התשובה בכל הנבראים ומגיע להם הרהור תשובהחֹדש משתלש-בראש

ששבין ומתחרטין , חֹדש-לו רשעים שבגיהנם ֻמכרחים לאיזה חרטה בראשיואפ
 ).'סימן י, ן"לקוטי מוהר(שים יומודים ומתבי

ולא אצא מן העולם הזה , ותעזרני לחזור בתשובה שלמה לפניך באמת ..  �
. במחשבה דבור ומעשה, תי נגדךואתקן את כל אשר פגמ, נותיועד שאשוב מעו

שהוא , ותהיה בעזרנו שנזכה להמשיך עלינו הארת התשובה השלמה משרשה
ונזכה לקבל ראשי . לית לנו על ידי צדיקיך האמתייםכאשר ִג, ראש חֹדש

רש התשובה בכל שנים עשר ונזכה להמשיך עלינו שֹ. דשים בקֻדשה גדולהֳח
באֹפן שנזכה , תםולדופרה לכל ת אשר נתת לעמך ישראל זמן כ,דשיםראשי ֳח

  )'תפילה י מתוך –' לקוטי תפילות א (..לשוב אליך בתשובה שלמה באמת
 


