
 È˙‡�˜ ˙‡ Â‡�˜·... )יא, במדבר כה( 

אף על פי כן , ורה ויש לכל אחד בחירה כפשוטוו שכבר נתנה תילו עכשיאפ
אם , רה ובאיזה דרך צריכין לילךום את דברי התית לקיות איך לזכויני עציבענ

בכל זה . 'וכן למי להתקרב וכו. 'אם בדרך המֻקבלים וכו', בדרך המחקרים וכו
 ו הנצחי בעין האמת לאמתוואם יסתכל על תכלית. ום להבין מעצמצריך האד

אשכילך ) תהלים לב(בודאי יזכה להבין באיזה דרך ילך ולמי להתקרב בבחינת 
' רה כי מרחמם וכוו שכתוב בהתווכמ. 'רך בדרך זו תלך איעצה עליך עיני וכוווא
מרין ור גלים לגמֹר בדבוושמה שאין יכ, שיש רמזים) בלקוטי תנינא סימן ז(

דר ווכל זה הוא בחינת נדר שנ. עין שם' ים ברמזים בחינת נטיתי ידי וכויביד
 בשביל פרישות שזהו בחינת פינחס בן אלעזר בחינת כל המקנאין ו מדעתומעצמ

רק אמרו . רין להם בפרושול שאין מ"תינו זות שמבֹאר בדברי רבוצבא' קנאת ה
רק מי , רין בפרושון מצוין ומ ואיוגעין בועל ארמית קנאין פובדרך כלל הב

  .'א ויזכה וכוות יבוצבא' צה לקנאת קנאת הושר
ד ותנים בשביל כבווזה בחינת צדקה של בעלי צדקה האמתיים שאינם נ

  סקיםו להחזיק עעיקרוה. יתברך' תנים בשביל הו מחמת טבעם רק נוותפארת א
נו איזה תר מכחם באֹפן שיבווצריכים לתן צדקה י. רה כשרים אנשי אמתובת

י על פסוק " שפרש רשולם וכמו קיום לעובנין דקֻדשה שיהיה ל
ן והב בהמוומי א' הב כסף לֹא ישבע כסף וכווא) קֹהלת ה(

שה ולו אם עיי שאפ"ופרש רש, לֹא תבואה גם זה הבל
ן בנין ושה מצוה שיהיה לה קיום כגו עות אם אינומצ

 שמצינו כמה ווכמ. 'רה וכוו ספר תובית הכנסת א
ת שהיה חסר להם צרכי רבים וירים בכמה עפעמי
 מקוה והיה קשה לקבץ ון בית המדרש אוכג

מדת ו עוצדקת, ון וקפץ אחד ועשה משלומההמ
 רק שהוא ושה משלו עולו שאיני אפוא. לעד
ל וש כל אחד ולסבו לעסֹק בזה לנגורר מעצמומתע

ת ושפיכות דמים מכל אחד וטֹרח ונוהרבה בזי
 כל זה ו מקבל על עצמוהוא' ין וכויהעסק והבנ

ל ול מאֹד כי גדומת לעד שזהו גדיבשביל המצוה הקי
בבא (ל "תינו זו שאמרו רבושה כמותר מן העוהמעשה י
יהר י לשם שמים לֹא להתונתוובלבד שיהיה כו). בתרא ט

ל וסק בזכות הרבים הגדומכל שכן כשאחד ע. םוולקנטר חס ושל
 הרבה וויש ל, ות הרבים מאֹדבעין שהוא זכוסק במצוה שאין לה תושע, מאֹד

 לשמים בשביל האמת ונתובשביל זה אבל כו' ת וכוונות ובזיויסורים ומניע
ברכות הלכות  –לקוטי הלכות  (...תוצבא'  שכל זה הוא בחינת קנאת הולאמת

  )ד"צאות ', השחר ה
  

‡ Â· ÁÂ¯ ¯˘‡ ˘È... )יח, במדבר כז(  
 ורידוצה להוהאדם ורלק על ושח,  המחלֹקת הוא מחלֹקת היצר הרעעיקר

שהם , תות וכפירו היצר הרע הוא בחינת חקירעיקרו, םות חס ושלול תחתיולשא
שכלם , לםות שבעוקוומשם נמשכין כל המחל', חלק לבם'בחינת , בחינת מחלֹקת

כי באמת . ןופגם הרצ, תו כפירורשושש, באים מבחינת מחלֹקת היצר הרע
צה כך ושזה ר, תונו הוא בין הרצ המחלֹקתעיקרכי , ןוהמחלֹקת הוא פגם הרצ

  .םוומחמת זה נעשה מחלֹקת חס ושל,  להפךונווזה רצ
שהוא בחינת , ל במעלהור הגדום הוא על ידי הצדיק הדו השלעיקרועל כן 

ן כל אחד ודע רצושהוא י, תונון שברצורצ,  מבחינת רעוא דרעויןושנשמת, מֹשה
 ודע להלֹך נגד רוחושי, ו בועל כן הוא איש אשר רוח. וואחד מהיכן נמשך בשרש

רש ו של כל אחד ואחד בשונו ורצודע לקשר וליחד רוחוכי י, של כל אחד ואחד
ל ום גדוואז נמשך אהבה ושל, ןון אחד העליולם ברצוושם מיחד ומקשר כ, ןוהרצ

ת מֻקשרים ומֻיחדים ותיהם המשנונותיהם ורצומאחר שכלם בדע, ונפלא ביניהם
כי הכל נכלל , םו שלו אחד וֻכלוושם כל,  שום שנויושאין ב, ןון אחד העליוברצ

אות  , מחלוקת–אוצר היראה לפי '  אות י',בלכה  ה– הלכות שומר שכר. (באחד
  )ג"נ

  

˙˙�Â‰‰Ó ÂÂÈÏÚ Í„ ... )כ, במדבר כז(  
דך ו מההונתת) במדבר כז(בחינת , שעואין רק בבחינת יהודור רי ההעיקר

כי בבחינת מֹשה אי . יפה כלבנה) שיר השירים ו(ת בחינ, שהוא בחינת לבנה, עליו

כי , כי הוא בחינת חמה שאי אפשר להסתכל בה עתה, ו והדרודות הואפשר לרא
וייראו מגשת ): ת לדושמ(ועל כן באמת נאמר . 'הוא בחינת כסא דמתכסיא וכו

 ותד הדר מלכוופיע עלינו כבוכי אין לנו כח שיאיר וי, ויתן על פניו מסוה' אליו וכו
וזה . מבחינת מֹשה, בחינת לבנה שמקבלת מהשמש, שעוכי אם על ידי בחינת יה

שבהצדיק ', ם וכווביד כל אדם יחת) ב לזואי(על פסוק ) בסימן קמ(מה שכתוב 
כי אנשיו . עין שם',  שום תפיסה רק על ידי אנשיו וכוולם בו אין להעובעצמ

ת הדרת קֻדשת הצדיק ואיקא נתגלה נפליעל ידם ד, שעוותלמידיו הם בחינת יה
 עד אין ו יתברך וגֻדלתוד הדר מלכותושעל ידי זה נתגלה כב, שהוא בחינת מֹשה

  )ה"אות נ',  הלכה ז–הלכות שבת . (חקר
  

  )ב נז מכת- חלק ב -י הנחל ֵּבספר ִא (

והעלה אותו ' אשר נשאו ה, לכבוד מחמד עיני ולבי �                       
שינשא ויגדיל , ו לתכלית המעלה שאין למעלה הימנהלשמי מרום כדי לזכות

ם יויאדיר בקול רעש גדול בכל העולמות את שם הצדיק המלך האמת החי וקי
ידי גדל החכמה הנוראה שמגלה -רק על, ש כל העולם בלי מלחמה כללושיכב

ידי זה הוא ממשיך ומאיר אלֹקותו ומלכותו יתברך לכל באי -שעל, בקולמוס שלו
' רו ויתנו להי הרחוקים וֻאמות העולם יבואו ויתגיעולם עד שכל

  . אחד שכםויקבלו עֹל מלכותו עליהם לעבדו , כתר מלוכה
  

  )ה"נ, שיחות וסיפורים –כוכבי אור (

ן שהיו מספרים ילעני...     �                     
 העובדי עיירותשהיה אז בכרך גדול של , מאחד

ה לו בכל ונתעכב שם הרבה מחמת שנדמ, כוכבים
עד שנתעכב הרבה , ו יפעל וכן בכל פעםיפעם שעכש
שכן הדרך כשבאין , ]ל"רבנו ז [שם ואמר

למקומות כאלו שנדמה בכל פעם עתה אפעל עתה 
  .'וכו' אפעל וכו

שהיה איש אחד שלא האמין , וסיפר מעשה    �
, שיש לצים מסטרא אחרא, במה שאומרים העולם

ו שארע כמה כמ, שבאים לפעמים ומטעין בני אדם
  .והוא לא האמין בזה ;פעמים

וקראו אל החוץ , בא אצלו לץ אחד, פעם אחד בלילה    �
והנה הוא סוס , וירא ;והראה לו הלץ  שיש לו סוס נאה למכור, שיצא ויצא לחוץ

 וראה שהוא !‡¯·ÌÈÓÂ„‡ ‰Ú:  השיב הלץ?Â¯ ‰˙‡ ‰ÓÎˆ‰: ושאלו, נאה מאד
וקנה אצלו הסוס ,  מובחר וטוב מאדכי הוא סוס, וה בשפי שמונה אדומיםוש

  .והיה אצלו מציאה גדולה, בעד ארבעה אדומים
. ורצו לתן לו איזה סך, למחר הוציא הסוס למכור ועמדו על המקח    �
והוליך ,  ולא נתרצה!‰ ÊÎ ÍÒ ÈÏ ÔÈ�˙Â� Ì‡ ‡Ó˙ÒÓ ,Â˘ ‡Â‰ÂÌÈÏÙÎ‰: אמר

‰ Â˘ ‡Ó˙ÒÓÂ ÌÈÏÙÎ ¯˙ÂÈ: אמר. ורצו לתן לו גם כפלים כרצונו, הסוס להלן
ÍÒ‰ ‰ÊÓ!ולא , עד שנכנס סך מכירת הסוס לאלפים,  וכן הוליך הסוס להלן

‰ Â˘ ‡Ó˙ÒÓÂ ¯˙ÂÈ:  אמר-נתרצה עם אחד למכרו כי כל מה שרצו לתן לו 
ÌÈÏÙÎ·!רק המלך, קחהוי עד שלא נמצא מי שי.  
כי הסוס הוטב מאד מאד , ורצה לתן לו המלך סך עצום, והוליכו להמלך    �
עד שגם ; ‰ Â˘ ‡Ó˙ÒÓÂ¯˙ÂÈ: כי אמר, כן-ולא נתרצה עם המלך גם, י כלבעינ

  .המלך לא קנה הסוס
שמשם ] משאבה [ÙÓÂÏÙוהיה שם ; והלך מהמלך עם הסוס להשקותו    �
כי היה , היינו שנדמה לו כך(ואיננו , ונתעלם, וקפץ הסוס לתוך הפלומפ, משקין

ה ונתקבצו אליו בני העולם וצעק מאד על ז, )ן של הסוסימעשה לצים כל העני
שהסוס שלו קפץ לתוך ,  השיב?ÚÂˆ ‰˙‡ ‰Ó˜: ושאלו אותו, לקול זעקתו

ואיך , כי נדמה למֻשגע כי נקב הפלומפ צר מאד, והכו אותו הכה ופצוע! הפלומפ
  !?אפשר שיקפץ הסוס לשם

בתוך שרצה . ורצה לילך משם, והוא נראה כמֻשגע, וראה שמכין אותו    �
והתחיל לצעוק , והנה הסוס מתחיל להושיט ראשו מתוך הפלומפ -לילך משם 

   מחמת שנדמה לו שיש שם סוסו ונתקבצו שוב אצלו בני !‡‰‰ ‡‰‰: שנית
  
  
  

  ל"זצ, אייזיק שלמה' ודסר בן רא ערבשראל ילזכרון נצח מורינו רבי 

  ד"בס  שת הגיליוןנא לשמור על קדו

  

  
  

  נחסיפ  ט"תרע

  

    ,,,,גדול השם גדול השם גדול השם גדול השם 
  

    ........ולא יודעים כלום ולא יודעים כלום ולא יודעים כלום ולא יודעים כלום 
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כיוון שרצה , ורצה שוב לילך משם; ל"כי הוא מֻשגע כנ, והכו אותו שנית, העולם
, ל"נ והנה מושיט שוב הסוס את ראשו מן הפלומפ והתחיל לצעוק עוד כ-לילך 

  .ל"ונתקבצו שוב אליו והכוהו כנ
בשקר גמור , על לא דבר, כך הסטרא אחרא מטעה את האדם בכל פעם    �

והולך אחריה ונדמה לו בכל פעם שירוויח יותר , שאין בו ממש והוא נסת אחריה
ובורחים , ם נתעלמווופתא, ורץ אחריהם כמה עתים, וימלא תאוותו יותר

  .שהתאוות מסתלקים קצת, שר מזדמן לפעמיםומסתלקים ממנו כל התאוות כא
והוא , אזי חוזרים ומושיטים ראשם, וכאשר האדם רוצה לפרד מהם    �

הוא חוזר ,  שתכף שמושיטים ראשם-וכן מתנהג להלן , חוזר ורודף אחריהם
  .ין יותר והבן היטביולא באר הענ... לרדוף אחריהם

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

הוא השאיר את . רבי ישראל קרדונר הוא היה גר בחברון..                            
ופתאום הוא בא מחברון לטבריה ומצא את ישראל בער אודסר , האשה והילדים

ישראל בער ", נעשה אש גדול עד השמים, בטבריה ונעשה רעש גדול בכל העולם
רבי ישראל , כבר שנים.. הו! ורבי ישראל קרדונר הוא סכנה! נעשה ברסלב

על כל , נפל עליהם פחד!" זה סכנה גדולה לכל העולם, קרדונר וישראל בער
, נגד כל הגדולים, היינו שנים נגד כל הרבנים. המתנגדים הגדולים והמֻפרסמים

  !אני ורבי ישראל קרדונר, היינו שנים
וכל העולם היה . לֹא היה בכל ארץ ישראל, שני ברסלבים, נעשה חברותא

וכבר ! ואנחנו היינו רק שנים נגד כל העולם, כל העולם, ברסלבמתנגדים על 
  ...נעשה קשר חזק בינינו ונעשה מזה פלאות כאלה

אז לֹא באו למירון כי לֹא . היינו כמה שנים ביחד במירון רק אני ורבי ישראל
היה לנו מפתח של רבי שמעון ואני ורבי ישראל היינו כמה . היה כסף והיה רעב

  ...שנים במירון
: רבנו הקדוש אמר. גם רבנו הקדוש היה במירון

  !" דושיכן הייתי ח-גם, אם הייתי בזמן רבי שמעון"
ו יעכש, ַנ ַנְחזה , סוד גדול, לה סודיש גרבנו הקדו

לה הסוד של רבי יוהוא ג.  מאומןַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמןיש 
רבי שמעון הוא : "הוא אמר תורה, יוחאי-שמעון בר

', שמעון'בות יראשי ת', עיר וקדיש מן שמיא נחית'
 ראשי תיבות -' נחל נובע מקור חכמה'ו יש יועכש

  "..'נחמן'
ך "שהוא מֻרמז בזה הפסוק בתנלה ירבנו הקדוש ג

מקור .. הוא נובע ונובע ונובע, "נחל נובע מקור חכמה"
לם לֹא וכ! ן בעולםיוחכמה כזה שלא היה עדי, חכמה

ו נתגלה יעכש. רוש הזהילו מה זה הפיידעו כלל אפ
לֹא ראינו לֹא שמענו שום , בעולם שיש רבנו הקדוש
ע מקור נחל נוב'ו יש י עכש-צדיק שיגיד דבורים כאלה 

  תשכח  לֹא ידו - ושעל  הזה הנחל הוא   שהוא   ', חכמה
 וכל   ישראל עם  יקרב   שהוא .התורה תשכח  לֹא  ידו -על , מישראל התורה 

שהוא יכול לתקן ולרפאות ולחדש כל העולם . העולם להשם יתברך לתורה
  ..לגמרי

, לותבלי שום פֻע, ו בזמן הגֻאלה התחיל רבנו להתגלות בעולםירק עכש
. .מאומן ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמןלה שהשם שלו זה ירבנו הקדוש ג. מעצמו הוא מתפרסם

 ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן איך רבנו הקדוש חתם את עצמו -נסים מן השמים , זה נסים
אין . לו מן הצדיקים לֹא יודעים כלוםיין פלא שאף אחד אפיזה ענ .מאומן

  !זה חדש. לא כזה בעולםדוש פיעוד לֹא היה ח! דבורים לדבר
רק אנשים קדושים , לו מעט מרבנו הקדושיכל העולם לֹא יודעים אפ

סודות , והוא האיר בהם נסתרות, צדיקים שהם זכו להתקרב לרבנו ונתנו לו הכל
, הוא היה תלמיד רבנו, רבנו הקדוש היה לו רבי נתן. כאלו שלא נתגלה בעולם

אין .. הוא היה ממש, יותר מכל העולםן רבנו יוהוא זכה לראות ולהשיג את עני
רבי ותלמיד כזה כמו רבנו ורבי נתן עוד . לֹא היה, בעולם עוד רבי ותלמיד כזה

יודע : "רבנו הקדוש אמר. לֹא היה כזה, לֹא היה בעולם מיום בריאת העולם
רבי נפתלי היה גאון . קר היה רבי נתןיאבל הע, "ממני רק רבי נתן ורבי נפתלי

  !רבי נתן הוא היה עם רבנו אחדו. כן, וצדיק
בשביל זה היו רוצים להרֹג , פה מן היםירבי נתן הוא פרסם את רבנו כט

: לם אמרוֻכ, כי הוא היה אחד נגד כל העולם, היה בסכנה גדולה רבי נתן, אותו
  !"עוד לֹא היה כמו רבנו: "ורבי נתן אמר!" אסור ברסלב! ברסלב לֹא"

אני לֹא אומר . פה מן היםילו כטיאפ, כל מה שיודעים מרבנו אינו כלום
  .נתן ורבי נחמן, יחיד בדור, הוא היה יחיד, רק רבי נתן ידע מרבנו, זמאותֻג

רבנו הקדוש אמר . תונים בכל העולם מה זה רבנויצריכים לפרסם בע
כל העולם , נו. מכל התאוות!" אני נהר המטהר מכל הכתמים: "בהשיחות שלו

הוא . שום צדיק לֹא אמר דבורים כאלה!  אותויש נהר כזה ומניחים, געמֻש
לקוטי 'ומשיח יגיד פרוש על : "שום צדיק לֹא אמר דבורים כאלה .מטהר אותנו

משיח יגיד : "שאמר דבורים כאלה, יחיד, הוא רק יחיד בכל העולם, נו". 'ן"מוהר
  !"'ן"לקוטי מוהר'פרוש על 

כל , כל הגדולים, םלם משתגעיֻכ. לם יתבטלו לגמרי נגד רבנוכל החכמים ֻכ
כל דבור של רבנו הוא ! מי ראה דבורים כאלה. לם מתבטלים נגד דבורים כאלהֻכ

  !להכל התורה ֻכ
על כל , על כל התורה. עולה על הכל' ספורי מעשיות'רק תיבה אחת מן ה

  !ר פלא כזהעוד לֹא היה בעולם או! מלה אחת. החכמות
יש : "וש בעצמו אמררבנו הקד? מי אמר דבר כזה שיתקן את כל העולם

  !" גם חולים כאלה אני יכול לרפאות לגמרי, מחלות שאי אפשר לרפאות
, קון גמורית. קון לֻכלםיין לֹא כלום נגד השבח של רבנו שהוא יתן תיזה עד
קון לכל יכל דבור שלו יהיה ת, רבנו הקדוש הוא יתקן כל העולם. קוןילֹא סתם ת

יתקרבו להשם יתברך והם ילמדו הם . לכל הכופרים, לכל הרשעים, העולם
  .ביום ובלילה' ן"לקוטי מוהר'

, למעלה מן הדבורים, עוד יש סודות כאלה מה שאי אפשר לדבר דבורים
  )ההמשך יבוא( ...למעלה מן הכל

  
  

כי צריך . ידי הבושה- התשובה עלעיקר � � � �                                       
כי , רחמנא לצלן, כי עברה היא בודאי בושה,  מאֹד מאֹדוש בעצמיהאדם להתבי

 מעברה וק בשרשוכי איש ישראלי רח, עברה אינה שיכה וראויה לישראל כלל
אבל גם . םוחס ושל,  עברהוובודאי אין נאה לאיש ישראלי שיהיה ל, לגמרי
 וכי איזה זכות יש ל, להוכן בושה גד- גםוראוי שיהיה ל, ת מצוהוצה לעשוכשר

וישער ? ת מצוהוואיך יעיז פניו לכנס בהיכל המלך לעש? הת המצוושיזכה לעש
כי עֹצם יקר מעלת , ת המצוהווגם גדל מעל, שה המצוהו לפני מי הוא עובדעת

ת ולה כשבא לעשול עליו בושה גדוובודאי ראוי שיפ, המצוה בעצמה אין לה שעור
ל ואיך הוא בא לחטֹף התפלין שהם כתרי דמלכא ולהניחם פתאֹם ע, איזה מצוה

ואם היה . להול עליו בושה גדובודאי ראוי שיפ? הרֹאש
לו לקח יש מלפניו יתברך אפיהיה מתבי, להאדם בושה
?  אֹכלו שיהיה לוכי איזה זכות יש ל, ך פיווהמאכל לת

 עם ואים את עצמוידי שר-כין עלו הבושה זעיקראך 
 עיקרכי , כין לתשובהוזה ז-ידי-ועל, הצדיק האמת

כין וזה ז-ידי-ועל, ל"בושה כנידי ה-התשובה הוא על
שהוא , שהוא בחינת ענוה של משה רבנו, לענוה אמתית

לקוטי ( לם הבאובחינת חיים נצחיים של ע,  החייםעיקר
 ).ד,  בושה ועזות-ות עצ

שאזכה , זכני לבושה דקֻדשה, לםו של עונורב  �
ת שום וש מפניך תמיד לבלי לעשירא ולהתביילהתי

ת איזה ולו כשארצה לעשיואפ, נךודבר שהוא כנגד רצ
מפני המצוה , יש ממך הרבהיאזכה להתב, מצוה
ני וכי במה יזכה נער כמ. ראה בעצמהושה והנוהקד
ת קֻדשת כל וראות מצוה לגֹדל הדרת יקרת נולעש

ת קֻדשת כל מצוה ומצוה וראואשר נ, מצוה ומצוה
ת מצוה ועשל] שהוא ראוי[ומי יעצֹר כח להתפאר שראוי , שגבה וגדלה מאֹד מאֹד

, תינו ופשעינו הרביםונוידי ע-דל רחוקנו ממך עלוובפרט לפי ג, לפניך תתברך
לה על פנינו ובודאי ראוי שתפל יראה ובושה גד, ודע כל אחד בנפשוכאשר י
שים וכי מי אנֹכי שאזכה לחטֹף התפלין הקד, ת איזה מצוהוצים לעשוכשאנו ר

, עי הפגומים מאֹדוזרראים שהם כתרי דמלכא ולהניחם על רֹאשי וווהנ
שים ובקֻדשת הציצית הקד, ולהתעטף בעטופא דמצוה בלבושין דמלכא

ראים מאֹד מאֹד כל ושים ונות בעצמן קדוכי המצ, תווכן בשארי המצ, ראיםווהנ
- ברוך-שולפני מלך מלכי המלכים הקד, שה המצוהוולפני מי אני ע. מצוה ומצוה

כה לדעת אמתי וואם הייתי ז.  אין חקרואשר לגֻדלת', רא ואדיר וכוואיֹם ונ, הוא
לו יואפ. ת מצוהולו לעשיאפ, להופל על פני בושה גדובודאי היה נ, כל שהוא

כי מאן דאכיל דלאו , להוהיה ראוי שיהיה לי בושה גד, שיט המאכל לפיולה
שכן שראוי שיהיה לי בושה ויראה -שכן וכל-מכל. דיליה בהית לאסתכולי באפיה

כי עברה אינה שיכה לאיש , םושום עברה וחטא ופגם חס ושלת ולה לבלי לעשוגד
ואין עברה , ת לגמריוקים מעברות כל ישראל בשרשם רחוכי נפש, ישראלי כלל

זכני להתקרב לצדיקים , מלא רחמים, לםו של עונורב. שיכה לנפש ישראל כלל
זה יהיה -ידי-באֹפן שעל, רהוש חדושי ובאורי התואמתיים ולשמֹע מפיהן הקד

ד וותהיה יראתך על פני לבלתי אחטא ע. לה מפניךושך עלי יראה ובושה גדנמ
ויהיה נמשך עלי תמיד היראה והבושה דקֻדשה שזכו כלל . לםוכלל מעתה ועד ע

ולבעבור ,  שכתובוכמ, רהוש בהר סיני בשעת קבלת התוישראל במעמד הקד
 : על פניכם לבלתי תחטאוותהיה יראת

פה לרשע וחפץ והצ, צה בתשובהוהר, מלא רחמים, לםו של עונורב  �
ידי -עד שאזכה על, מתי באמתית בשתי וכלוזכני ברחמיך שאזכה לרא. ובהצדק

] 'ה[השבני ואשובה כי אתה . "הבושה לשוב מעתה בתשובה שלמה לפניך באמת
דתיך והחזירנו בתשובה שלמה ורתך וקרבנו מלכנו לעבוהשיבנו אבינו לת". אלקי
החפֹץ ,  שכתובוכמ, תשובה לחיים אמתיים חיים נצחייםידי ה-וזכני על. לפניך

כי לֹא אחפץ , ונאמר.  מדרכיו וחיהוא בשובום הלאלקי 'הת רשע נֻאם ואחפץ מ
 ). מתוך תפילה לה–לקוטי תפילות ב  (ם והשיבו וחיואלקי 'הת המת נֻאם ובמ
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