
 )כו, בראשית כה(  ...חזת בעקב עשוווידו א

וירצה , יתגבר עשו בסוף הגלות בעקבות משיחאיכש, קאיבעקב די... 

" וידו"יקא יאז ד, הגדיל עלי עקב:  בבחינת,ס בעקבו על ראש ישראלולדר

, פרישן בצלו -'  וכוויהי ידיו אמונה: בחינת, להיבחינת אמונה בחינת תפ

ס ולתפ, חנו אלא בפהוכי אין כ, ידי זה להשפילו עלאוחזת בעקבו להפילו ו

 הלכות –לקוטי הלכות . (ק אליו יתברך מכל מקום שהואולצע, אמנות אבותינו

  )אות כה,  הלכה ד–יין נסך 

  

  .שתיםיתמום פליבימי אברהם ס... ת אשר חפרו ווכל הבאר
  )טו, בראשית כו(

. אנפין נהירין, םכי היא בחינת חיי, קר החיות הוא מהאמונה הקדושהיע

, ג עטין דאוריתא"בחינת תרי, דול האמונה הוא על ידי עצות הקדושיםיקר גיוע

, חס ושלום, וכשפוגם. כל מצוותיך אמונהוזה בחינת , שהם כלל מצוות התורה

אזי פוגם באמונה כפי פגם המצוה שעבר , ות עשה או לא תעשהובאיזה מצ

אף , ודאי הפגם גדול מאדו פי שבאף על, אך יש מצוות שכשעובר עליהן. עליה

אבל יש מצוות ; ין שמשם גדלה האמונהיקר המעין אינו נסתם עייעל פי כן עד

ן שמשם יאזי על ידי זה סותם המעי, חס ושלום, שכשעובר עליהם, חמורות

כי נותן על ידי זה כח , זה קם, כשזה נופל, אך גם; גדלה האמונה הקדושה

ינות ייקא כשנסתמין המעיקר כחם דישע, לאמונות כזביות

ועל כן הם , והבארות הקדושים האלו שמהם גדלה האמונה

, ם הבארות האלו הקדושיםומשתדלים תמיד על זה לסת

 בימי אברהם  ...ת אשר חפרוווכל הבארבבחינת 

  .שתיםיתמום פליס

יב יהוא ח, חס ושלום, ומי שעובר עברה כזאת

ה כי נכרת ממקור חיותו שהיא האמונ, כרת ומיתה

, םים המולסת, חס ושלום, על ידי שגרם, הקדושה

עד , ולפעמים פוגם כל כך. דולהיקר גישמשם ע

, בין הבית דין בעצמם לבערו מן העולםישמחוי

, כי יוכל לקלקל יותר, ובערת הרע מקרבךבבחינת 

על ידי שנותן כח ביותר להכפירות , חס ושלום

ער השם יתברך יוהכל כפי מה שש. ואמונות כזביות

לקוטי (רשה ובחכמתו הקדושה ערך כל מצוה ומצוה בש

 לפי אוצר  הלכה ד-הלכות מאבד ממון חבירו ומסור  -הלכות 

  )אות קפה,  אמונה–היראה 

  

 )ה, בראשית כז(  ...מעת בדבר יצחקוורבקה ש

על כן , ונתו להרעו שעשו הוא רשע גמור וכ,כי רבקה ידעה כל זאת היטב

כי יעקב הצדיק אי אפשר לו , רמאות מאביושלחה את יעקב לקבל הברכות ב

לקבל הברכות שהם שפע הפרנסה בעולם הזה כי אם על ידי רמאות הזאת 

 כדי שיוכל ,כרח להלביש את עצמו בבחינת עשיה גשמיית שהוא בחינת עשוושמ

כי היו ידיו כידי , 'וזהו שהלבישה אותו בלבושי עשו ולא הכירו. לקבל פרנסה

כי , כי באמת יעקב בשרשו רחוק מפרנסה גשמיית', כהות ויברוריעשו אחיו שע

ובאמת .  בחינת הארת הרצון שהוא הפך עשיה גשמיית,חלקו רק תורה ומצוות

כי ,  לא יעסקו ישראל בשום עסק,לעתיד כשיבוא משיח במהרה בימינו

ועל כן אם היה יעקב נכנס ליצחק בלי . 'ועמדו זרים ורעו צֹאנכם וכו: יםייתק

יתברך שפע והצלחה בעסקי ' היה מבקשו שיברכו שיתן לו הלבושי עשו ו

ב פרנסה ולמה לך לחש: כי היה אומר לו,  לא היה יצחק מרוצה לזה,פרנסתו

לה ופרנסתך תהיה נעשית על ידי יק בתורה ותפוכי אתה צריך רק לעס, כלל

  .אחרים

קר התכלית יכי זה ע, והם צריכים לבקש על פרנסה כדי להחזיק אותך

 ,ב שום פרנסה כללוולבלי לחש. הלובל אתה צריך להיות רק יושב אא, שלהם

וכמו שאמר , 'ועמדו זרים ורעו צֹאנכם וכו: יםיכמו שיהיה לעתיד באמת שיתק

' אפשר אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וכו: רבי שמעון בר יוחאי

אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן ? תורה מה תהא עליה

כי יצחק רצה שיתנהג העולם תכף כמו שיהיה בסוף , נעשית על ידי אחרים

,  הלכה ג– הלכות ערב –לקוטי הלכות  ... (]אמן[ כשיבוא משיח במהרה בימינו

  )אות כב

  

)ƒ‡ ¯ÙÒÓ≈a ÏÁ‰ È- ·˙ÎÓ Î˜‰(  

, שם מצור ברזל עלינו, והוא ראש לכל צוררינו, בימינו בא שודד בגבולנו

, עיניו לטש ושיניו חרק עלינו, פרש רשתות לרגלינו, בדרכינוטמן מוקשים 

ובכל יום ויום מתחדש . להתגולל ולהתנפל עלינו לכלותינו ולהשמידנו מיהדותנו

לכן .  ואין ביכולת כלל לעמוד כנגדו,כוס תרעליו להשקותנו, ומתגבר עלינו

שהוא , והוריד לנו הצדיק האמת, והקדים רפואה למכה, לעשות עמנו' הפליא ה

הראש ומובחר מכל . הרבי והמנהיג היחידי שבדורנו ושל כל הדורות הבאים

בנהרי ונחלי חכמתו ', להשקות כל הארץ חכמה ודעה את ה, בחירי צדיקיא

להלבין , להרחיץ צואים, לטהר טמאים, ותיקוניו ועצותיו העמוקות והתמימות

, דחים ואובדיםלקבץ נ, לקרב רחוקים, לכפר זדונים, לזכות אשמים, כתמים

  .לשמח לב נדכאים ונדווים, להחיות רוח שפלים, להוציא ממסגר אסורים

לבל יראו ויביטו , אשרי הזוכה להנצל מן הטועים והתועים בחושך ואפילה

והוא יגמור , שהוא שורש כלל כל הצדיקים שבכל הדורות, באור הצדיק האמת

כי גם .  לתקן העולםשהתחילו הצדיקים שבכל הדורות, בשלימות כל התיקונים

ורק הוא יגמור כל , ין זה בשלימותיהצדיקים הגדולים עדיין לא גמרו ענ

ישובו כל באי , ובגודל כוחו, התיקונים ויתקן כל העולם בתכלית השלימות

ויכניע ויבטל כל המינות . שיקיימו כולם את התורה, יתברך' עולם לה

.  השלימותבתכלית, והאפיקורסות וימשיך אמונה גדולה בעולם

אשר , ויאיר בעולם התגלות אלקותו בהתגלות נפלא מאוד

  .עדיין לא נשמע ולא נראה כזאת מימות עולם

שנפלו כל כך כמו , יש נפשות נפולות מאוד מאוד

 עד שאי אפשר ,בחרפת עוונותיהם, עד אין קץ, שנפלו

ואי אפשר , יתברך' לשוב לה - בשום אופן - להם

כי אם על ידי נשמת , םשיהיה להם שום תיקון בעול

, להוציא כל אחד, שיש בכוחו הגדול, הצדיק האמת

ואז . מכל המקומות שנפל לשם ולהעלותו ולתקנו

, כי אין שמחה לפניו יתברך, השמחה גדולה מאוד

כי , כמו בעת שמחזירין בתשובה את הרחוקים מאוד

. וצופה לרשע וחפץ בהצדקו, יתברך חפץ חסד הוא' ה

צר לו , בעוונותיו, וק ממנו יתברךוכל זמן שהאדם רח

ועל כן על . וחושב מחשבות לבל ידח ממנו נדח, מאוד כביכול

שנדחו ונפלו , ידי שהצדיק מעלה ומתקן הרחוקים והנדחים

יתברך על ידי זה נגדלת השמחה ' ומחזירם לה, בעמקי עמקי התהום תחתיות

עוונותיו ועל ידי שגרשו מעל פניו ב, כמו שמחזירין להמלך את בנו, מאוד מאוד

על ידי שראה גודל , מחמת שנפל בדעתו, קלקל בכל פעם ביותר, זה שנתרחק

ולא היה , עד שטעה ונדמה בדעתו שהמלך הרחיקו לעולם, ריחוקו מהמלך

 ובאמת יש - ני חושךמלא יאמין שוב  כמו שכתוב - מצפה שישוב עוד אל המלך

וכשנמצא אחד , ל עתוזוכר את בנו הרחוק בכ, להמלך צער גדול בכל עת

ומרמז לו , והולך אל המקום המזוהם שנפל לשם, שמרחם על המלך ועל בנו

עד שמכניס בו הרהורי תשובה , פלא והפלא, רמזים ומתנהג עמו בחכמה נפלאה

  ...ומחזירו אל המלך

  

  

)˙ÂËÓ˘‰ ,·È(  

 עמד בעת ששמע מאיש שהוא בעצמו, שמעתי מאיש אחד מאנשי שלומנו

ל היתה אחות " ז]ל"זצ, מורינו הרב רבי נתן [ת"הרנלמו: המעשה הזה

שהיה בעל הבית , ל"בשכנות עם בית המדרש ועם זה האיש הנ, מבארדיטשוב

  .היה אצל אחותו,  כשהיה בבארדיטשוב,ת"ומוהרנ. של החצר

·· ÏÂ„‚ ÌÎÁ ‰È‰˘ ,Ò ‡Â‰ÂÈ[ יצחק בער לעווענזאן, פעם אחת בא המשכיל

ÌÈÎÏÓ‰ ÏÎ ÏÚ ,„Â‰È‰˘ ÂÓÈÎÒÈ˘Ì„Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‡ ÌÈ ,¯ÙÒ ‰Ê ÏÚ ‰˘ÚÂ :' ÒÙ‡

ÌÈÓ„' . ¯ÚËÒÈÈÓ Ïˆ‡ ‰È‰ ˙Á‡ ÌÚÙ-¯˘-„Á‡  ,¯ÚËÒÈÈÓ‰ Â˙Â‡ Ï‡˘Â : ‡Ï‰

ÌÂÏÎ Ì‰Ï ¯ÒÁ ‡ÏÂ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ¯È˘Ú ÂÈ‰ È·¯Â ÒÂÈÂË‡ ,˘¯ ¯ÓÂ‡ ÛÂÒÏÂ" ÏÚ È

˜ÂÒÙ‰ :·· ÌÈÂ‚ È˘·· ÌÈÂ‚ È˘·· ÌÈÂ‚ È˘·· ÌÈÂ‚ È˘ÈÈÈÈÍËÍËÍËÍË -ÌÈ‡‚ È˘  ,˘Ó ˜ÒÙ ‡Ï˘Â˙¯ÊÁÂ ÔÂˆ ÌÁÏ , ıÈ˜· ‡Ï

Á· ‡ÏÂÂÛ¯ .‰˘˜Â ,‰Ê· ‡Ï‡ Ì˙Â‡ Á·˘Ï ‰È‰ ‡Ï ÈÎÂ , ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ „Á‡ ÏÎ Ïˆ‡

˙‡Ê ?ÂÏ ·È˘‰Â :Ï˘ ‰Ú˘· ¯ÁÓÂÍÏ ı¯˙‡ ˘ ...!ÂÒ˜Ù· ˙‡Ê Ì˘¯ ¯ÚËÒÈÈÓ‰Â ,

Ï˘ ‰Ú˘· ¯ÁÓ˘Â‡Â·È ˘ ,Â˙È·· ÔÓÊ‰ ‰Ê· ‰È‰È˘ È„Î .Ï˘ ‰Ú˘ ‰¯·Ú ¯ÁÓÏÂ ‡ÏÂ ˘

  ד"בס   העלון טעון גניזה– ה"צ עלון מספר תק-פרשת תולדות 

  �����������������ל"זצ,�אייזיק�שלמה'�ישראל�בער�אודסר�בן�ר'�לזכרון�נצח�מורינו�ר�����������������
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‡· ,˙È˘˘ ‰Ú˘ „Ú ¯·Ú ÔÎÂ ,‡·Â .¯ÚËÒÈÈÓ‰ ÂÏ ¯Ó‡Â :‡ ‡ÂÏ‰˙ÂÎÏÓ· „¯ÂÓ ‰˙ ,

È· ˙¯˜˘˘ .ÂÏ ·È˘‰ :ıÂ¯˙‰ ÂÓˆÚ· Â‰Ê ,Î‡Ï Ï‚¯ÂÓ È‡ ÈÎÂ·· ÌÂÈ ÏÎ ÏÂ˜ ¯˜Â Ì„

ÔÂˆ ‰ÏÈÎ‡‰ ,È‚‰ÓÎ ÔÂˆ È˙ÏÎ‡Â Í„Â·Î ÌÚ ¯·„Ï ÍÈ¯ˆ È‡˘ È˙ÁÎ˘ ÌÂÈ‰Â ,

Â„Â·ÎÏ ÍÏÈÏ ÍÈ¯ˆ È‡˘ È˙¯ÎÊ ÍÎ ¯Á‡Â , ÁÈ¯ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ˙ÂˆÚ ÈÈÓ ‰ÓÎ È˙È˘ÚÂ

ÔÂˆ‰ ,˘ÎÚ „Ú È˙˙Ó‰ÂÈÂ ,È¯Ó‚Ï ÁÈ¯‰ ˜ÒÙ˘. ıÂ¯˙‰ Â‰ÊÂ : ÏÎ ÌÈÏÂ„‚ ÂÈ‰ Ì‰˘

Ì‰Ó ÏÂ„‚ ‰È‰ ‡Ï˘ ÍÎ ,ÔÂˆ ÂÏÎ‡È ‡Ï˘ ÁÈ‚˘‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ˘ , ˙Ú· Ì‰ÈÙÓ ÁÈ¯È˘

Ì‰Ó ÏÂ„‚‰ ˘È‡ ÌÚ Â¯·„È˘ ,Ì‰Ó ÏÂ„‚ ‰È‰ ‡Ï ÈÎ ,˘Ó ˜ÒÙ ‡Ï ÔÎ ÏÚÂ ÔÂˆ ÌÁÏ

˙¯ÊÁÂ ,ÁÙÏ ÍÈ¯ˆ ÍÈ‡ ‰˙‡˘ ÂÓÎÂÎ‡Ï „ÂÈ˙‡ ¯·„Ï ÍÈ¯ˆ ‰˙‡˘ ÈÙÓ ÔÂˆ Ï.[ 
, כן: והשיב לו, ת הוא שם" אם מוהרנ,ל"ושאל את בעל הבית הנ, לזה הבית

והוא בעצמו עמד שם לראות מה יהיה , ת שם"והראה לו את הבית אשר מוהרנ

  .שם

ונתן לו , כן: ואמר, ת אם הוא רבי נתן"וראה שלעווענזאן שאל את מוהרנ

י שאתה באשר ששמעת: ואמר לו? מה רוצה יהודי: ואמר לו' שלום עליכם'

  .שאל: ענה לו. ל מכם איזה דבריםואני רוצה לשא, חכם גדול

, חסיד, אני אומר: וענה לו? ם היה חרד או חפשי"אם הרמב: שאל אותו

אשר 'ת אמר אז "ומוהרנ. ל באמונה גדולה"ם כל דברי חזיוהיה מקי, חרד גדול

אם ה: ושאל אותו עוד. 'אשר יצר'ם "שבזה ההתלהבות אמר הרמב, ואמר', יצר

: אמר לו? האתם הייתם שם:  אמר לו!דאי ישובו: והשיב לו? יש גיהנם בעולם

ואתה היית שם וראית : אמר לו. שאין גיהנם, אני אומר: אמר? מה אתה אומר

ולא , שלא היינו שם, יםואם כן אנחנו שו: אמר לו. לא: אמר לו? שאין גיהנם

לו לפי דעתך יויכול להיות אפ, רק זה ספק, דאי אין גיהנםוברור אצלך כבר שו

כי אני מאמין באמונה שלמה כמו , לפי דעתי אין שום ספק שיש גיהנם; שיש

שיהיה לך ,  אני אסביר לך- רק לפי דעתך שיש ספק, שאני רואה בעיניים

הלא זה אתה רואה ? כרח למותושמ, בזה אתה מאמין: הגיהנם בזה העולם

ואיני אוכל , שאני לובש טלית ותפלין ויש לי פאות וזקן, ה אצליהנ. בעיניים

, אני מתבונן בעצמי אז,  כשבא סמוך למיתתי-ואיני מגלה עריות , חמץ בפסח

אבל מה , ואני יודע שיש גיהנם, ויאיך עבר עלי זה העולם ואיפה אני הולך עכש

חמץ בפסח , יוםטלית ותפלין אני מניח בכל , פאות וזקן יש לי? דואני צריך לפח

, כמה מצוות עשיתי, ברוך השם; עריות לא גליתי, ושבת לא חללתי, לא אכלתי

  .שם עולם יותר יפה, אדרבא? גומה יש לי לדא

כשתגיע לרבע שעה , אבל אתה. הבל הבלים? מה הפסדתי, לו לפי דעתךיואפ

ומה יהיה ממך , תתחשב בדעתך במה בלית כל ימי חייך, אחרונה לפני מיתתך

אולי למרות הכל באמת  [ טאמער אי טאקי יא דא- פן באמת יש גיהנם? ויעכש

 וזה בעצמו -? חתי בכל הבלים והתאוות שעשיתיוומה הרו, ואיך שהוא, ]ישנו

  ...יהיה לך גיהנם בזה העולם

: ואמר לאלו אנשים שעמדו שם, ]ליצחק בער לעווענזאן [וזלגו עיניו דמעות

  !ו בשעה זולא היה לי הרהור תשובה אמתית כמ

  

  

)ÓÈÒÔÏ ‡(  

ג כפי שצריך לתקן מה ושצריך לנה, לכל אחד ואחד יש הנהגות מיוחדות

ך שיחתו לפני השם יתברך ואבל ההתבודדות ולשפ, רש נשמתוושפגם וכפי ש

שמחויב בזה כל אחד , זה הוא הנהגה כללית, בכל יום ובלשון שמדברים בו

כן -זה הוא גם, ערוך בכל יום-חןלומוד שיוכן ל. מישראל בכל יום כל ימי חייו

  ].אר שם שתלויים זה בזהושמב, ין לקמן סוף אות נטיוע [.הנהגה כללית

  

  

)¯Ó ˙ÂÁÈ˘ '¯Ò„Â‡ Ï‡¯˘È ,ˆÊ" Ï–Î "‰(        

  מעשה המדבר

  ... מה שהיה במדבר, אוי

אז הוא קם בכעס , ועבר לפניו עגלה והוא נפחד מאד, אני ישבתי על הגמל

הוא : "לם אמרווכ.  והוא זרק אותי עד השמיםגדול ואני לא החזקתי עצמי

  !"תובל מכת מויהוא ק, הוא נפטר. אין שום תקוה לחייו, נפטר

את , בזמן שחותכים את החטה, זה היה בזמן הקיץ, השם יתברך עשה נס

אחר . אז היה הר עם תבן ואני נפלתי על ההר של תבן ונשארתי בחיים, הקציר

  .כך קבלתי מחלה בעינים

. נסים שאני ראיתי כל ימי חיי אחר כך בעינים.. מחלה כזו,  אוי ווי,אוי ווי

איתי ור ואני רואז האבא שלי היה ע, לא ראיתי בעינים כלום, העינים היו דלקת

היה לי כאב עינים , ואני נעשיתי חלש מאד. ור כמו האבא שליושאני נעשיתי ע

  .לולסב, כזה שאי אפשר לחיות

אבל לא היה לי כח ולא , זה היה כמה ימים ואחר כך עבר לי קצת המחלה

. אמרו לי שיש קבוצה של עשרים אנשים שהם נוסעים לטבריה. ראיתי בעינים

  ...רק נפטר, הייתי לא בן אדם, כלתיאבל לא היה לי כח ולא א, נו

, הלכתי אתם והיה שמה אחד ספרדי יהודי שהיה לו חנות בכפר, ככה היה

ואני בזמן שכאב לי בעינים הייתי אצלו והוא היה לו חמור והוא הלך אתם 

אז הוא , ב עליוואז אני בקשתי מבעל החמור שיתן לי החמור לרכ, לטבריה

אז באו גזלנים ולקחו את ". אני לא יכול, יש לי חטים על החמור: "אמר לי

  .החמור עם החטים

ר ואני רוצה לחז, דואני לא רוצה לעב, אני רוצה גם כן טבריה: "אני אמרתי

  ".ר לרבי ישראל קרדונרואני רוצה לחז, בתשובה

לתי ולם ועזבו אותי ואני לא יכוהם היו עשרים אנשים והם הלכו כ

אז בא ערבי והוא , הלכתי עם איזה בגדואני ? אז מה לעשות, להמשיך ללכת

  .ם ולקח את הבגדים והלךואז הוא עזב אותי ער, פש ולא מצא כסףיח

לא היה לי , לתי ללכתולא יכ, לתי להמשיךואבל אני לא יכ, הם הלכו, טוב

, אוי.  על כל פנים הם הלכו ואני נשארתי,נעלים והייתי חולה והרגלים והעינים

  ...מי יכול לספר

  ?מה יכול להיות מזה, נו. רתי בלי לחם בלי מים בלי שום דבראני נשא

בלילה יאכלו אותי , מה יכול להיות ממני, אני ראיתי איפה אני נמצא

הם יאכלו : "רתי בדעתייוצי. אריות וחיות רעות ולא ידע מזה שום בן אדם

  ".אני אחיה והם יאכלו את הידים והרגלים, אותי

מאיפה , טהיאני רוצה לראות המ, ה ליאיזה צער יהי, מה: "אני חשבתי

  ...מה יכול להיות, אין לי כלום, אין לי לחם, אין לי מים" ?רואים אותה

אני אצעק עד , פה אין מי שישמע: "אז אמרתי, אז ראיתי שאני בצרה כזו

  !"אני אצעק בכל כחי עד שאני אמות, עד לב השמים, השמים

אתה רואה את : "י לואני ספרת, שהשם יתברך.. צעקתי צעקות כאלה

 ".אני רוצה לחיות, אני רוצה לעשות תשובה, המצב שלי מה יכול להיות ממני

ר לי ואם תעז. ר ליואתה יכול לעז. אתה כל יכול, רבונו של עולם: "אז אמרתי

  !"ד השםואז אני מקדיש את כל ימי חיי רק לעב.. לצאת מכאן בחיים

נדר ,  כזה שאי אפשר להתיריש נדר. וקבלתי עלי נדר שלא יכולים להתיר

אני רואה שכאן אני , רבונו של עולם", ואני קבלתי עלי אותו, על דעת רבים

אני מקדיש את כל ימי חיי רק לעבודת .. ר ליואבל אם אתה תעז, רחוק מחיים

  )‡È Í˘Ó‰‰Â·( ...!"השם
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על כן . קר מעלת התעניתי עוזה, על ידי התענית מכניע את הכעס  �

ומזמין לו כעס כדי לקלקל את , ביום התענית מתגרה הבעל דבר באדם יותר

ר את עצמו מאד מאש ועל כן צריך שמירה יתרה לזה לשמ.  חס ושלום,התענית

 .קר התענית הוא להכניע את הכעסיכי ע, של הכעס ביום התענית

מו את חכמתו שהוא ומחזיר לעצ, על ידי התענית הוא מתקן את פניו  �

אבל כדי . ואז הכל יראים ממנו ואויביו נופלים לפניו, צלם אלֹקים המאיר בפניו

 .להרבות השלום צריך גם להרבות בצדקה

ואזי יכול לדבר לפני השם יתברך , על ידי התענית מתקן את הדבור  �

ועל , ועל ידי תקון הדבור מקרבין את הרחוקים להשם יתברך. נהוולהתפלל בכו

ועל ידי זה זוכה לברר . די זה הוא משלים את האמונה וזוכה לאמונה שלמהי

 ואז נעשה על ידי אכילתו יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה אפין ,את המאכלים

 .באפין

  

  

)ÏÈ ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜ ‡ ˜ÏÁ– ‰ÏÈÙ˙ ·Ò(  

ותזכני להתענות ,  תעזרני ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים,ובכן... 

בשמחה ובטוב לבב כרצונך הטוב , ושה ובטהרה גדולהתעניתים הרבה בקד

פן שאזכה על ידי התעניתים לתקן פגם הדבור ולחבר אחורי ו בא,באמת

  .מגלות פרעה ושריו ומצרים, הקדושה ולהוציא הדבור מהגלות

רח מישור למען ודרכך ונחני בא' ההורני . שטחתי אליך כפי, אבי שבשמים

הדרכני באמתך . ך יחד לבבי ליראה שמךדרכך אהלך באמת' ההורני . שוררי

, עזרני כי עליך נשענתי. ויתי כל היוםוי ישעי אותך קוקולמדני כי אתה אל

ואני סומך עצמי עליך לבד באמת , ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו

והורנו , חוס וחנני ורחם עלי ולמדני לעשות רצונך באמת. וכרצונך אעשה

ונזכה לתקן . ות אכילה ושתיהורה לשבר באמת תאפן שנזכה מהו בא,דרכיך

ותעזרנו לברר ולהעלות , להמשיך מימי החסדים ללחלח מצר הגרון, פגם הדבור

 קרא בגרון אל :ויקוים בנו מקרא שכתוב, כל ניצוצי אותיות הדבור מן הגלות

  .תחשך

, וברחמיך הרבים. ברור מללו שיהיה דעת שפתותינו ,ונזכה לשפה ברורה

ויברר , פותים והקל"ך פניו אל העכוושיהפ, ררופי הדבור המבו להוד יתתן כח

ם בלי שום "פות והעכויעד שישארו הקל, מביניהם שארי ניצוצות הקדושה

עד אשר על ידי זה ישליכו כל העמים את אלילי כספם ואלילי זהבם , חיות

ך ויתקרבו כל הרחוקים לעבודתך ולאמונת, ידביקו את עצמם באמונת ישראליו

כי אז אהפך אל עמים שפה ברורה  :ויקוים מהרה מקרא שכתוב. הקדושה

  ...לעבדו שכם אחד' הא כולם בשם ולקר
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