
  לזכות לכל הישועות          טוב להגיד ולשיר  

 )א,יב(  ...לך לך

 כי אף. יש כמה מיני חֹשך ושקרים הנמשכים מהארץ והמדינה שנתגדל בה

אבל , ב הרבה שהוא בחינת אמתודאי טום יש בוופי שבכל ארץ ובכל מק על

ם כמה מיני חשכות וכן יש בכל מק ועל. 'וזה לֻעמת זה וכו, פה קדמה לפרייהקל

וכן יש כמה מיני חֹשך , וי בחינתם לפום ומקוהמחשיכים את האמת בכל מק

ויש כמה ; "'וללתי וגון חוהן בעו"בבחינת , לדהוושקר הנדבק בהאדם מצד הה

ן שמחזיקים עצמם וכג, ו מצד משפחתומיני שטותים ושקרים שנדבק ב

צא בזה שאר שטותים ווכי, ד שיך להםווכאלו כל הכב, ליםולמֻיחסים גד

ת מדרך ו הוא צריך לילך ולצאת ולהט,צה לילך בדרך הקדשוומי שר. ובלבולים

 שהוא ו מצד נשמתו המשרש בו אל נֻקדת האמת לאמתורק להמשיך עצמ, לםוכ

מר וכי כשא, קר עצמיות האדםיוזה ע. שהוא עצם האמת, ק ממעלוחלק אל

ולא , וון הכל על עצם האדם שהוא נשמתומכ" לך "וא, "לי "וא, "אני: "האדם

" לך" "לך אל אברם לך' ויאמר ה"ה בחינת וז. על הגוף שנקרא רק בשר ודם

מארצך : "וזה; שרשת בךו המושהוא רק נֻקדת האמת לאמת, לעצמיותך, קאידי

ת לגמרי מכל השקרים ו ולהטות שכמוכי צריך לפנ, "לדתך ומבית אביךווממ

 מצד ולדה או מצד ההו מצד הארץ שנתגדל בה אווהבלבולים הנאחזים ב

ואז יזכה , ודת האמת לאמת אל נֻקורק ימשך עצמ, המשפחה

אל הארץ אשר אראך "שזה בחינת ,  הנצחיוא אל תכליתולב

סימן ז ,  הלכה ה– הלכות גניבה –לקוטי הלכות  ("'ווג

  ).אות עד,  אמת– מתוך אוצר היראה

  

 )א,יב(  ...אל הארץ אשר אראך

כדי ,  הארץ מידולה ליולא ג: י"רש רשיופ... 

בראשית (וכן . 'ו שכר וכולחבבה בעיניו ולתן ל

וכן . על אחד ההרים אשר אֹמר אליך): ב, כב

כל זה . 'וקרא עליה את הקריאה וכו): נה גוי(

לקוטי (ב " ירהוף התוהוא בחינת מה שכתוב בס

בר ולי הצדיקים עושגם על גד, )'ן חלק ב"מוהר

רה ֻמכרח לעבֹר דרך אלו ובחינה זֹאת שקדם כל ת

', וכו' סחרחר וכושהם בחינת לבי , תוהבלבולים וספק

לה יג לא יתברך' וזהו בחינה מה שה.  שכתוב שםוכמ

 ונולאברהם את הארץ מיד כדי שיצטרך לחפש ולבקש אחר רצ

ש ו ששמעתי מפיו הקדווכמ.  וכן של כל הצדיקיםון שלוקר הנסייוזה ע. היטב

כי אם , ןון הנסיי בשלמות בעניואין האדם בדעת, ן של כל האדםושבשעת הנסי

יתברך ' ל שה"ין הניוכל זה הוא ענ. ן כללו נסיוהיה ל לא , שלם בזהותהיה דע

 פי על ואף, ך ומֻספקו כדי שיהיה נב, את הארץ מידולה ליסה את אברהם ולא גינ

 ונו רצויתברך יגלה ל' יקא יזכה שהיידי זה ד ועל, ונוכן יחפש ויבקש אחר רצ

וכן . להוכה לעליה גדפוש יזיידי הבקשה והח כי על, ידי זה  עלווירבה שכר

  .'על אחד ההרים וכו: והעקדה שנאמר ב

הוטב  לא ונה לפי דעתוכי י. וקרא עליה את הקריאה: ונה שנאמר בווכן י

, )נה אוי י"רוש רשימובא בפ(ל "תינו זו שאמרו רבוכמ, בעיניו שליחות זה לנינוה

'  הותוכן התעה א על, יתברך עד היכן הם מגיעים' הבין עֹצם רחמי ה לא כי

ש ברוך הוא מתעה את והקד: ין זהיל לענ"תינו זו שאמרו רבוכמ, יתברך

 ונוידי זה ישיג רצ ועל,  מיד כדי שיחפש ויבקש הרבהולה ליולא ג. 'הצדיקים וכו

לו של יצה בתשובה אפושהוא יתברך מרבה להיטיב ור, דת רחמיו המֻרביםיומ

דה ונה במעי הדגה הוה יכן באמת כשהי ועל. מכל שכן של ישראל, לםות העוֻאמ

עתי שמעת ול שוומבטן שא): "נה בוי( שכתוב שם ו כמ,יתברך על רבוי רחמיו' לה

אך ' ך עלי עברו וכויגלורך וכל משב' ואני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך וכו' לי וכווק

שגם , ל"פוש הניין הבקשה והחישכל זה הוא ענ". דשךוסיף להביט אל היכל קוא

ש שאמר בזה ו ששמעתי מפיו הקדוכמ', כין לצעֹק אל הל ממש צריומבטן שא

לקוטי הלכות  (עתיול שווקר הוא מבטן שאישהע): ן סימן שב"ת הרושיח(ן והלש

  ).אות ח,  הלכה ו– הלכות נפילת אפים –

  

  

  )יד,טו(  ...לוואחרי כן יצאו ברכוש גד

לים ם שהם מֻטלטולה בכל מקילה בתחוכי מה שישראל הם כבושים בג... 

צו ות הרבה שנדחו ונפושות קדות ונפשוצום יש ניצוזה מחמת שבכל מק, שם

 ,ם הזהות עד היורוידי חטאי כל הד ן ועלוידי חטא אדם הראש ונתפזרו לשם על

ותכף . א לשם איש הישראליות מצפים ומחכים תמיד שיבות והנפשוצוואלו הניצ

 כדי ונתאחזים ב וותופלים עליו ומסבבים אושבא לשם איש הישראלי הם נ

ת שהם נאחזים ופייים ובין הקלות ֻמנחים בין הגוצוומחמת שאלו הניצ. שיתקנם

 כי ,לים לאיש הישראל שבא לשםוידי זה יש יסורים גד על, ומֻהדקים בהם מאֹד

הבאים מהם נאחזין ' ת ובלבולים וכוות וזרות רעווכל המחשב' ת וכוופיגם הקל

קר התאחזם והתגרותם הוא יוע. להתתקןצים ות רוצואים שהניצו מחמת שרוב

סק באיזה דבר שבקֻדשה שאז הוא זמן תקונם וגֻאלתם של ובעת שזה האיש ע

ל בכמה "נו זית כידוע ומובן כל זה בספרי רבופים והקל"ת מבין העכווצוהניצ

 שהם אחד ,ל"י ז"הר וכל כתבי הארות ומובן ברמז גם בספרי הזומומק

הר מֻיסדים עליהם כידוע למבינים ול והז"י ז"ת שספרי הארולות הגדודומהיס

בחינת ומאז ' דה על האנשים וכוווזהו בחינת תכבד העב. ת אין מספרומובמק

קף אריכת הגלות בפרט ו וזהו ת,'באתי אל פרעֹה לדבר בשמך הרע לעם הזה וכו

תר אל הקץ מתגברים ומתגרים ותר ויו כי כל מה שסמוך י,ויעכש

ת ות והתאוופישה והקלתר כל המתנגדים אל הקֻדוי

. ם אחרו כמבֹאר במק,'ת והבלבולים וכוונווהנסי

ת ול מאֹד מאֹד כנגדם ולצפווצריכין התחזקות גד

ם שבאים ובכל עת בכל מק' ת לישועת הוולחכ

, משמים' לשם בגלות וטלטול עד ישקיף וירא ד

ואז יזכה שלא די שיצא ויעלה משם לחרות 

ה וכמה  אף גם יברר ויעלה משם כמ,ובעצמ

 : בבחינתורש נשמתוכים לחלק שית השיוצוניצ

כמבואר בלקוטי  (ונשאר גם הוא לאלֹקינו

 ום בעצמו עד שגם המק)ו"תורה ע', בחלק ן "מוהר

רה ברבים ו תולה שילמדו בויתקדש בקֻדשה גד

וזה בחינת . 'ת וכוו עתידין בתי תרטיא:בבחינת

ה ל הנאמר גם על הגלות הזוואחרי כן יצאו ברכוש גד

ת ו לרב,יו וגם את הג:ל"תינו זו שאמרו רבוכמ. כידוע

 הלכות חלה ותרומות –לקוטי הלכות  (תוגלות כל הארבע מלֻכי

  ).סימן ב,  הלכה ד–ומעשרות 

  

  )ד-ג, ראשית דבר על אותות ומופתים –כוכבי אור (

, לוב היה חתן עשיר גדואברהם מבארדיטש' ר ...    �        

 את ודשוכפי שידע ברוח ק(ל "ר זצ"וואדמ. ת הרבהו מעול היה ווגם הוא בעצמ

ן ית שיש בעניוואת שאר התעלומ,  ואת אשר עבר עליוו ונשמתו רוחורש נפשוש

ת שום עסק רק וצוה עליו לבלתי לעש. )בה לזהיד גם בגשמיות היה סוזה וע

" מה נאכל" השאלה הידוע ותווהוא שאל א. להירה ותפומם ולילה בתולעסֹק י

ל ברֹגז "אברהם הנ'  ונתמלא מאֹד ר!שתהיה מקבל: ל"ר זצ"ו אדמוב לוהשי

ך כך וובת. ל עד שעברו שתי שנים"ר זצ"וד לאדמול עבור זה ולֹא נסע עוגד

תיו עד ול מנכסיו ואבד את כל מע"אברהם הנ' ל שירד ר"מסתמא פעלו דבריו ז

 ואז טפח ל"ר זצ"ו לשוב ולנסֹע שנית לאדמועד שמלא את נפש, נהופרוטה אחר

" מקבל" תהיה ,ת ליית עתה תציואם לפח, מי נצח!  נו אברהמיל: על כתפיוול

 ול אמץ את רוח"אברהם הנ'  כי ר,הו וכן הו!תהיה מקבל חלוד, יפה ואם לא

כי היה איש חיל (. ל"ר זצ"ות את אדמי ולא רצה שנית לציווהקשה את ערפ

 עד שהיה ,ןו בכתב ולשולגם היה ידיו רב , ומשכיל ומבין בכל עסקי משא ומתן

ת מקבל כאשר וולהי, רהול בפשיטות עֹל תו לסבות שכמוקשה עליו מאֹד להט

דה אחר ו והוא ה,ל" מֻכון ממש ככל הנום ביעד שנתקי, )ל"ר זצ"וצוה עליו אדמ

ואנֹכי שמעתי כל זה קצת מאבי ,  ספר זֹאת כמה פעמיםו והוא בעצמ.שוכך ולא ב

  .וששמעו כל זה מפיו בעצמ, י ידידנו הרב אהרֹןוקצת מפ, והריני כפרת משכב

צה ו אני רוואמר ל, אצל איש אחד בקאמיניץ] רבינו הקדוש[מה שנכנס     �

, ך לזהיוכל המעשה השי, להתאכסן אצלכם ועבור זה אני מבטיח לכם עשירות

  מ" תרעלון  - ל"זצ, אייזיק שלמה' ודסר בן ראער בשראל י' לזכרון נצח מורינו רלך                                                         -פרשת לך  -ד  "בס
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 ששמע זֹאת מזקן אחד ,ושמעתי כל זה באריכות מאבי הריני כפרת משכב

 שבעיניו ראה כל זה ואחר כך שמע זֹאת ,ל"ת ז"הרנופני מבבראד שספר זֹאת ל

  .ותוגם כן בקאמיניץ מהאנשים שידעו והכירו א

ל היה פעם אחת "נו זצימנו המעשה שרבואמר המעתיק שמעתי מאנשי של(

. וצה ללון אצלודק ויבקש ממנו שרוחט ובובתענית אסתר בקאמיניץ ונכנס להש

ם ו אין מק: ואמרותוכנה לפורים דחה את והופו בשחיטת העווהוא מרֹב טרדת

רא היה ולה והבעל קיובלילה קֹדם קריאת המג. ול מאת"נו זיוהלך רב, אצלי

ת וקח מהם מעילה שיי הביט על האנשים שבאו לשמֹע המג,ל"דק הנוחט ובוהש

נו יוהוטב בעיניו מהות רב, להימד ומביט באיזה מגול ע"נו זיראה את רב, להימג

 ווהסכים תכף בלב. ו להתאכסן אצלועל שלא מלא בקשתל והתחרט מאֹד "ז

לה יצא יאבל תכף אחר קריאת המג. ו לביתותולה יקח אישאחר קריאת המג

ולא היה , ליםודק יסורים גדוחט ובווהיה להש. דו עותול ולא ראה א"נו זירב

 ותוולקח שני בני הנעורים והלך לחפש א. דל הצערו מחמת גול לילך לביתויכ

ל הלך "נו זי ורב;ותורחים ולא מצאו און והכנסת או כל בעלי מלוחפשו אצל

,  עשירותו ובשביל זה הוא מבטיחו שיתאכסן אצלולאיזה איש קמצן ואמר ל

ל "נו זיר רבו כי א) בכךואף שלא היה דרכ(בל עליו תכף י וקוונכנס מאֹד בלב

 בכל פעם וושלח את בת. 'אה העשירות בעיניו ממש וכוולו רי כאוצץ במֹחוהתנ

ל ראה את הבתולה "דק הנוחט ובווהש. רחוד האולהביא מרקחת ומשקה לכב

. ווספרה ל' תה מה זאת אצלכם וכוו ושאל א,ל"לכת בכמה פעמים כנול ה"הנ

ל "נו זציוהם עמדו בחוץ ואמר רב, והלך תכף עם הבני הנעורים לשם ונכנסו

קחים והיתכן איך ל ":ול ואמר ל"נו זי רבותוכיח אווה. שיכנסו גם הם ונכנסו

מדוע בסכין "ואמר ?, "! בסכין פגוםותוחטין או ושואיש זקן ומרימים את זקנ

וישלחו את הבני הנעורים להביא את , ל שהוא ישאר פה"נו זיואמר רב, "פגום

סע יל שי"נו זי רבוונתעלף והעירוהו ואמר ל. שהסכין היה פגום, והוהסכין וכן ה

 שכשיבריא ובל על עצמי רב ולא נסע עד שנחלה וקועבר זמן.  על רֹאש השנהואצל

ה ול צו"נו זיורב, ו ונסעה עמו הכריחתוים עד שאשתיק לא וכן גם אחר כך, יסע

  .ווכמֻדמה שֻהכרח להתפטר מחזקת שחיטת'  ודוי דברים וכוועליו שיהיה ל

  

  )י-טן סימ, אכילה -עצות לקוטי (

צריך להיות מאכל אחר שנתברר מאכל איש הישראלי  � � � �                       

ידי -על, כי מאכל שיש בו תערובות, אחרא-ואין בו שום תערובות מהסטרא

ידי אמונה שזוכין -והברור של המאכלים הוא על. מאכל כזה יוכל האדם לחטֹא

 אפין ,הוא ושכינתה-בריך-ידי אכילתו יחוד ֻקדשא-ואז נעשה על, ידי תענית-על

 .באפין

כי בלא התאוות יכול הגוף , פות ומותרותינת קלכל התאוות הם בחי � � � � 

. פות על הקֻדשהיהיא התגברות הקל, וכשמתגברין התאוות על האדם, םילהתקי

, שכל התאוות נמשכין אחריהם, ות אכילה ושתיהווראשי התאוות הם תא

', נחר גרוני'ממשיכים את הדבור לגלות ואזי הוא בבחינת , וכשהם מתגברים

. ואז יוכל לדבר, קון לזה  תעניתיוהת,  יתברך'ם דבור לפני הואינו יכול לדבר שו

ואזי , קר שלמות האמונהישזה ע,  יתברך'זה יכולין לקרב הרחוקים לה-ידי-ועל

 .ל" כנידי אכילתו-כי נעשה יחוד גדול על, ל"אכילתו יקרה מאֹד כנ

  

 )סבתפילה  - אלקוטי תפילות (

עזרני והושיעני וזכני לישרת לבב , רבונו של עולם ...  ����                                   

וזכני לאמונה שלמה , חוס ורחם עלי בחמלתך האמתיית. באמת כרצונך הטוב

ידי האמונה הקדושה לברר כל המאכלים ולאכֹל בקֻדשה -עד שאזכה על, באמת

שיהיה כל אכילתי וסעודתי ממאכלים שנתבררו בשלמות מן הרע שלא , גדולה

ידי אכילתנו -עד שיהיה נעשה על, פות כלליום אחיזת הרע והקלנשאר בהם ש

 . אפין באפין,יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה

ותעזרנו לברר ולהעלות כל , וזכנו ברחמיך הרבים לתקן פגם הדבור  ����

פות והסטרא אחרא יניצוצי אותיות הדבור שנפלו בגלות גדול בין הקל

, ת אכילה ושתיהובנו ורדפנו אחר תאוידי שהלכנו בשרירות ל-על, נותינוובעו

עד , והיינו ממלאים כרסנו במותרות אכילה ושתיה שאינו ֻמכרח לקיום הגוף

שה והתגברו עלינו של, ת אכילה ושתיהוידי פגם תאו-ונותינו הרבים עלואשר בע

ושר , ושר האופים, שהם שר המשקים, פותישה קלושהם של, שרי פרעֹה

, זה גבר עלינו עֹל גלות פרעֹה ומצרים-ידי-ועל. ןשהם קנה ושט ורידי, הטבחים

עד אשר נחר גרוני , שנמשך הדבור דקֻדשה להעֹרף למצר הגרון, שהוא מצר הגרון

 .ואיני יכול לדבר שום דבור הגון לפניך

אתה ידעת אותי , אתה ידעת את לבבי, רבונו של עולם, רבונו של עולם  ����

ואיני יודע . תי וכלמתי נגדך כל צוררישואתה ידעת חרפתי וב, לה ועד סוףימתח

באֹפן שאזכה להנצל , ן אכילה בקֻדשהישום דרך ושום עצה איך להתנהג בעני

דה יצרכי מֻרבים מאֹד בכל מ, רבונו של עולם. ת אכילה ושתיהובאמת מפגם תאו

עד אשר מעֹצם רבוי צרכי . 'הין מעבודת יין ועניובכל ענ, ובכל דבר ודבר, דהיומ

כי איני יודע , ואיני יכול לדבר כלל, לה בלשונייעל כן אין מ, ל דברישועתי בכ

יב ישאני בעצמי הח, ובאמת אני יודע בעצמי. מהיכן אתחיל לדבר ולפרש שיחתי

ת אכילה ושתיה שלא וידי תאו-וכמה פגמים פגמתי על, לה ועד סוףימתח

ונפלו זה נפגם הדבור שלי מאֹד -ידי-עד אשר על, השתדלתי כלל לגרשם מעלי

עד אשר איני זוכה לדבר שום דבור , חלקי הדבור שלי בגלות גדול ועצום מאֹד

יגעתי "וכבר , התחלתי לקרות אותך כלל כראוי באמת לא יןיועד, הגון וראוי

  ".אלקיבקראי נחר גרוני כלו עיני מיחל ל

ואיני יודע , עור וערך ומספריצר לי מאֹד מאֹד בלי ש, לאומרא דעלמא כ  ����

יזה דרך ועצה ותחבולה איך למלט נפשי הֻאמללה והעלובה מאֹד מני כלל בא

 'הלה בלשוני הן יכי אין מ", חי אלא בפה לבד וגם זה נמנע ממניוכי אין כ, שחת

צר לי , 'האהה . כי חלקי הדבור שלי ירדו בגלות עצום וכבד מאֹד, "ידעת ֻכלה

ממעמקים ", תממצר הגרון מעֹמק הגלו, והנני קורא אליך מן המצר, מאֹד

קולי שמעת . זניך קשובות לקול תחנוניו שמעה בקולי תהיינה א'ד. 'הקראתיך 

עזרני בכֹחך הגדול ובחסדיך העצומים ". עתיווחתי לשווזנך לרואל תעלם א

, עטוואזכה להסתפק במ, ות אכילה ושתיהושאזכה לשבר לגמרי באמת תא

ות והנאת ו בלי שום תא,בקֻדשה ובטהרה גדולה, לאכֹל מעט כדי חיוני בצמצום

 .הגוף כלל

מלא משאלותינו ברחמים וזכנו לאמונה שלמה באמת , רבונו של עולם  ����

מפגם , ידי האמונה שיתבררו כל המאכלים שבעולם-עד שנזכה על, ובלבב שלם

עד שיהיו כל אכילותנו וסעודתנו ממאכלים שנתבררו לגמרי , עץ הדעת טוב ורע

, ונזכה להסתפק באכילה ֻמעטת. לם טובוכמאכלים שהם , פותימן הרע והקל

ידי אכילתנו יחוד -עד שיהיה נעשה על, ותהיה אכילתנו בקֻדשה ובטהרה גדולה

 ועשה 'ה בטח ב:ויֻקים מקרא שכתוב.  אפין באפין,קודשא בריך הוא ושכינתיה

 דרכך 'הגול על .  ויתן לך משאלות לבך'הוהתענג על . ן ארץ ורעה אמונהוטוב שכ

פניך האר בעבדך . האירה פניך על עבדך הושיעני בחסדך. ו והוא יעשהובטח עלי

ם צבאות אלקי 'ה. ם יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלהאלקי. ולמדני את ֻחקיך

.  צורי וגואלי'היהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך . ושעהוהשיבנו האר פניך ונ

 .אמן ואמן

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

ל מדבר על עניין הפתק הפלא שקיבל "ישראל אודסר זצ' ר[                            
  ]א"יע ז, הקדושר"מאדמו

ב ובה שזמן הגֻאלה קרוזהו פסיעה ט, כן. והפתק זה התחלת הגֻאלה… 

אים דבר פלא כזה שלא נשמע ור. לםוש כל העו זה יכב-יר יוזה החתיכת נ, מאֹד

אי ,  דבר פלא כזה שאי אפשר להבין את זהזה, לופלא גד, זה פלא. לםובע

  !חדש לגמרי, לםוזה פלא כזה שלא היה מע! תותר מכל הפלאוי.. אפשר

ד מכל וזה היה ס, םונתגלה בשום מק לא ,ידענו מזה לא - ְח ַנין הַניענ

ל ו שחתום קוחתימה כז! רק בהפתק, לם דבר כזהונתגלה בע לא ,תולמוהע

  !לםו מבריאת העיןיהיה עד לא נו רבי נחמןימרב

לש מֻרבע שעשוי ולם שהשיר פשוט כפול משובהחתימה הוא מגלה לכל הע

הוא , רהולת,  יתברך'לם להוהשיר שיחזיר כל הע, ת בעת ביאת המשיחולהתגל

זֹאת  .מןן מאּוָמְח ַנָמְח ַנְח ַנ ַנ- ומה שחתם עצמ, שונו הקדיהוא רב, הפתק-בעל

  ! הוא זה השיר-תגלה לעתיד מרת שהוא מגלה לנו שהוא זה השיר שיוא

-אז זה השיר שעל, לםונו בעילה רביוכל דבור שג' ן"הרולקוטי מ'רה מוכל ת

, זה אני בעצמי, לש מֻרבעופשוט כפול מש: השיר הזה. לםוקון העי יהיה תויד

  !נחמן

  !מאומן? איזה נחמן

  "!ועליך אמרתי: "אני כבר אמרתי

, יריוזה חתיכת נ. ק זה לבדוהפת, הפתק-אני בעל, תודע מה לעשוי לא אני

 דוע? מי ראה כזה, מי שמע כזה.. פתק כזה, פתק מן השמים? מאיפֹה בא, מה זה

  ! לם דבר כזהוהיה בעלא 

? וון היה לואיזה ג, הפתק? הוא ירד מן השמים: "אליםויש כמה אנשים שש

  "?ןואיזה גו, היה לחות

  !ניןו כל הגוויש ל

לפני כמעט מאתים שנה מפטירת .. כזהזהו נס , נוית של רבוהפתק זה מפלא

  .ככה קבלתי במכתב". תלמידי היקר: "הוא כבר נפטר והוא מדבר אתי, נוירב

 

  !נפסק לא הוא, הפתק הוא נמצא, רק פלא שהיה לא הפתק זה

היה נהוא ,  שהוא בא כבר ששים שנהוכמ לא !היה חדשנם והפתק בכל י

  )שך יבואההמ( ...היה חדשנם והפתק בכל י. םוחדש בכל י
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