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 ...צריכים לידע שלפעמים ,כשהשם
יתברך עוזר לו ,שמתנוצץ לו איזה
התנוצצות ורואה איזה התקרבות ,אף על
פי כן אל יטעה שכבר הוא סמוך וקרוב
להשם יתברך ולהתורה ולהצדיקים .כי
צריך לידע  ,שכל מה שהוא מקורב ביותר
עדיין הוא רחוק מאד מאדÂ˙ÏÂ„‚Ï ÈÎ ,
‡ ,¯˜Á ÔÈואי אפשר להסביר זאת היטב,
כמבואר בהתורה הנ"ל )לקוטי מוהר"ן  -ס"ג(.
אבל ,אף על פי כן ,צריך לידע שהישועה
והחסד של כל התקרבות והתקרבות כל
שהוא ,הוא חסד נפלא ,כי הוא התקרבות
אמתי וישועתו לנצח.
אך ,אף על פי כן ,עדיין רחוק ממנו מאד
תכלית ישועתו ,וצריך עדיין להיות עומד
ומצפה הרבה לישועתו יתברך ,עדי יזכה
להוושע בשלימות ,לצאת ממה שהוא צריך
לצאת ,ולהתקרב למה שהוא צריך
להתקרב.
ומי שמסתכל היטב ,יכול לראות בענין
אברהם עצמו כי ,גם אחר כך ,שהושיעו
השם יתברך וצווהו ‡ Í„È ÁÏ˘˙ Ïוכו'
וניצל יצחק ,תיכף אחר כך היה מהרהר
למצוא זווגו ,כמו שאמרו רבותינו ז"ל,
ואחר כך כשנתבשר שנולדה רבקה וראה
גם ישועה זאת ,אבל עדיין היא מרחוק
מאד ,כי היא בת יום אחד ויצחק כבר בן
ל"ז שנה.
אחר כך בא לביתו ומצא שמתה אשתו
הצדקת ,שרה אמנו ,ולא היה לו מקום
לקוברה כי אם בטורח גדול ,שעזרו השם
יתברך בנס נפלא להוציא מערת המכפלה
מעפרון החתי ,ואחר כך כשעזרו השם
יתברך גם בזה הוכרך להשתדל ולבקש
הרבה הזווג של יצחק שתבא לביתו;
כאשר האריכה התורה הקדושה בזה
באריכות לספר כל אשר עבר בזה ,כי היו
צריכים נסים גדולים ונוראים מאד לזה
להוציא את רבקה מבית בתואל ולבן,
להביאה ליצחק להעמיד תולדות שיצאו
עדת ישראל בעולם .וכן כל מה שעבר אחר
כך על יצחק שהייתה אשתו עקרה וכו'
ובפרט מה שעבר על יעקב יותר מכולם
וכו' וכו' .ובכל פעם עזרם השם יתברך
הרבה.
אך אף על פי כן שלימות תכלית הישועה
עדיין רחוקה וגם עתה בדור הזה שכבר
עזר השם יתברך לאבותינו שהעמידו עדת
ישראל בעולם ונתן לנו את התורה ובנה
לנו את בית הבחירה וכו' ,ואין מספר לכל
הטובות והנפלאות שעשה לאבותינו ולנו
עד היום הזה ,כמו שכתוב‡ÏÓ ÂÈÙ ÂÏ‡ :
˘ ‰¯Èוכו' ,אף על פי כן עדיין אנו רחוקים
מתכלית הישועה מאד.
ומי שמסתכל על האמת לאמתו ,רואה
ישועת ה' ונפלאות חסדיו בכל יום ובכל
עת ,כמו שכתובÂÓÚ ÌÂÈ ÏÎ·˘ ÍÈÒ ÏÚ :
·¯Ú ,˙Ú ÏÎ·˘ ÍÈ˙Â·ÂËÂ ÍÈ˙Â‡ÏÙ ÏÚÂ
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 ÌÈ¯‰ˆÂ ¯˜Â·Âוכו' .ואף על פי כן הישועה
השלימה רחוקה מאתנו מאד .כי אנו
נתונים בעוונותינו הרבים בתוקף הגלות
אשר כמעט כשל כח הסבל ,ובפרט גלות
הנפש שהוא העיקר כאשר כל אחד יודע
בנפשו נגעי לבבו ומכאוביו .ואף על פי כן
רואים ישועת ה' ונפלאות חסדיו בכל עת,
ואפילו מי שאין לו דעת לראות חסדיו
וישועותיו בכל יום ,צריך על כל פנים
להאמין כי דברי אבותינו ורבותינו ז"ל
בודאי אמת וצדק ,והם תקנו לנו לומר
שלוש פעמים בכל יום ÌÂÈ ÏÎ·˘ ÍÈÒ ÏÚ
˙Ú ÏÎ·˘ ÍÈ˙Â·ÂËÂ ÍÈ˙Â‡ÏÙ ÏÚÂ ÂÓÚ
וכו'.
נמצא שבאמת אנו רואים ומאמינים
שבכל יום ויום ,עושה עמנו השם יתברך
חסדים נפלאים וישועות נשגבות .אך כל
הישועות הם בבחינת ÌÂ˜Ó‰ ˙‡ ‡¯ÈÂ
 ,˜ÂÁ¯Óשרואין הישועה בכל עת אבל
עדיין היא רחוקה מאד .ואף על פי כן ,אנו
רואים הישועה בעינינו בכל עת ,כי הלא

אנו רואים שאנו זוכים בכל יום להניח
טלית ותפילין ולקיים כמה מצוות ,וכמו
שאמרו רבותינו ז"לÏ‡¯˘È ÈÚ˘ÂÙ ÂÏÈÙ‡ :
 ,ÔÂÓÈ¯Î ˙ÂÂˆÓ ÌÈ‡ÏÓובודאי הוא לנו
ישועה נפלאה ,כי רק זה היא התכלית מכל
העולם כי לא ישאר לנו שום דבר רק מה
שאנו חוטפין מזה העולם העובר תורתו
ומצותיו יתברך אשר הם חיינו לנצח,
ובפרט מי שזוכה לטעום איזה טעם
בתורה בפרט בחידושי תורה ועצות
נפלאות של צדיקי אמת וכו' ,שזוכה
לטעום איזה טעם של הדעת האמתי הוא
רואה בודאי נפלאות חסדיו וישועתו בכל
יום ובכל עת.
אבל צריך לידע שאף על פי כן הכל הוא
בבחינת ˜ÂÁ¯Ó ÌÂ˜Ó‰ ˙‡ ‡¯ÈÂ :וכו'
ובבחינת - ÈÏ ‰‡¯ '‰ ˜ÂÁ¯Ó :מרחוק
דייקא; ועל ידי זה דייקא יכול כל אחד
לפום דרגיה להתחזק ולישאר על עמדו,
בכל עת ,בכל מה שיעבור עליו בבחינת:
 ,‰ÓÁÏ ‡È·˙ ˜Á¯ÓÓלחמה דאורייתא;
שאי אפשר לקבל עצות התורה והעבודה
כי אם ממרחק דייקא ,בבחינתÌÂÏ˘ :
˘ ,·Â¯˜ÏÂ ˜ÂÁ¯Ï ÌÂÏשצריכין לידע שכל
נקודה ונקודה טובה שהשם יתברך עזרו
בגשמיות וברוחניות ,הכל נמשך ובא
ממרחק מאד מאד .כי לפי גשמיותו הוא
רחוק מישועה מאד מאד ,כמו שכתוב
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)תהלים כ"ב ,ב'(È¯·„ È˙ÚÂ˘ÈÓ ˜ÂÁ¯ :
˘‡‚˙ , Èאך רחמיו יתברך רבים מאד
ומביא לחמו ממרחק מאד מאד .וגם אחר
שהביא לחמו של תורה שהיא ישועתו
עדיין הוא רחוק מאד מאד ורק זה הוא
התקרבותו ,כי ˙ÈÏÎ˙ ˙Â˜Á¯˙‰‰
 .˙Â·¯˜˙‰‰כי כשיודע שהוא רחוק מאד
הוא דייקא מקורב אליו יתברך בתכלית
ההתקרבות ,ותכיף שסובר שהוא קרוב
הוא רחוק מאד.
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שמעתי בשמו שספר ,בירושלים יש בית
הכנסת שמביאין לשם כל המתים
שבעולם ,ותיכף שמת אחד בעולם מביאין
לשם תיכף אותו המת ,ושם דנין אותו
היכן יהיה מקומו ,כי יש מתים בארץ
ישראל שנושאין אותן לחוץ לארץ וכן
להפך כמובא.
ושם באותו בית הכנסת יושבין הבית
דין שדנין כל אחד ואחד ונותנין לו מקומו
הראוי לו .ויש אחד שדנין אותו שלא יהיה
לו שום מקום ,ויהיה נאבד ונשלך בכף
הקלע ,וכשמביאין את המת לשם אזי
מביאין אותו במלבושים .ויש אחד שחסר
לו מהמלבוש שלו איזה חסרון .כגון לאחד
נחסר בית יד אחד מהמלבוש שלו )שקורין
ארביל( ויש אחד שחסר לו חלק אחד מכנף
בגדו )שקורין פאלע( וכיוצא בזה ,הכל לפי
מעשה האדם )שכן זוכה ללבושין אחר
מותו( כידוע ,וכפי הלבושין שלו שמביאין
אותו לשם כן דנין אותו ונותנין לו מקומו
כנ"ל.
פעם אחת הביאו לשם מת אחד ערום
לגמרי ,בלי שום לבוש רחמנא לצלן .ודנו
אותו שיהיה נשלך ונאבד בכף הקלע,
רחמנא לצלן ,כי היה ערום לגמרי .ובא
צדיק אחד ולקח מלבוש אחד ממלבושין
שלו והשליך עליו .ושאלו אותו הבית דין
דשם?ÍÏ˘ ˘Â·ÏÓ ÂÏ Ô˙Â ‰˙‡ ‰ÓÏ :
והקפידו על זה ,כי מדוע יתלבש זה המת
וינצל על ידי לבוש שאינו שלו .השיב
הצדיק הנ"ל˘È‡‰ ‰Ê ÁÂÏ˘Ï ÍÈ¯ˆ È‡ :
˙Â˘¯ ÈÏ ˘È ‰Ê ÏÈ·˘·Â ,ÈˆÙÁ ÊÂÁÓÏ
.ÈÏ˘ ˘Â·ÏÓ· Â˘È·Ï‰Ï
>> וכי לא ראיתם שלפעמים שר גדול
שולח את עבדו לאיזה שר אחר ,ונתעכב
העבד קצת מלילך בשליחותו .ושאל אותו
השר?È˙ÂÁÈÏ˘· ÔÈÈ„Ú ˙ÎÏ‰ ‡Ï ÚÂ„Ó :
השיב העבדÍÏÈÏ ÈÂ‡¯‰ ˘Â·ÏÓ ÈÏ ÔÈ‡ ÈÎ :
·¯˘Ù‡ È‡Â ÏÂ„‚ ¯˘ ‡Â‰ ÈÎ .¯˘‰ Â˙Â‡Ï Â
 .ÈÂÊ· ˘Â·ÏÓ· Ì˘Ï ÍÏÈÏענה השר ואמר:
˜˘Â·ÏÂ È˘Â·ÏÓÓ „Á‡ ˘Â·ÏÓ ‰¯‰Ó Á
‡<< !È˙ÂÁÈÏ˘· ¯˘‰Ï ‰¯‰Ó ıÂ¯Â Â˙Â
כך מחמת שאני צריך לשלוח זה המת
בשליחותי ,על כן אני נותן לו אחד
ממלבושין שלי! והציל הצדיק את המת
מעונש המר של כף הקלע.
וספר זאת לענין עצם כח הצדיק האמת
להציל אנשיו בעלמא דקשוט )עולם האמת(.
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 Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜Ï
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דבר עמנו כמה פעמים מענין יסורי עולם
הזה ,שכל בני העולם כולם מלאים
יסורים ,אין גם אחד שיהיה לו עולם הזה.
ואפלו העשירים הגדולים ואפלו
השרים ,אין להם שום עולם הזה כלל ,כי
כל ימיהם כעס ומכאובות ,וכולם מלאים
טרדות ודאגות ועצבות ויגון ואנחה תמיד,
וכל אחד יש לו יסורים מיוחדים ,ואין גם
אחד מכל הגבירים והשרים ,שיהיה לו
הכל כסדר כרצונו תמיד ,וכולם כאחד
מלאים יסורים ודאגות תמיד ,וזה ברור
וידוע לכל מי שבקי קצת בהם ובדרכיהם.
וכמה פעמים דברנו מזה ,והיינו רואים
בעינינו כל זאת; ואפילו מי שנדמה עליו,
שיש לו העולם הזה בשלמות ויש לו כל
התענוגים :עשר ונכסים וכבוד והון רב
וארמונים גדולים וכלים נפלאים
ותכשיטין וסגולת מלכים וכו'  -אם
יסתכלו בו היטב ,הוא גם כן מלא כעס
ומכאובות הרבה תמיד בכמה מיני אופנים
וענינים ,כנראה בחוש ,ואין צריך לבאר
זאת למי שיש לו מוח בקדקדו ומסתכל
קצת בהם באמת.
וכמו שאמר שלמה המלך עליו השלום
)קהלת ב'( ˙Â·Â‡ÎÓÂ ÒÚÎ ÂÈÓÈ ÏÎ Ì‚ :וכו',
וכתיבÚ·˘Â ÌÈÓÈ ¯ˆ˜ „ÏÂÈ ÏÓÚÏ Ì„‡ :
¯‚) Êאיוב י"ד( .וזה כולל כל בני אדם
שבעולם ,מקטן ועד גדול ,כי כולם נולדו
לעמל ומלאים רגז ויסורין ,ואין שום עצה
ותחבולה להנצל מעמל ויגון הזה ,כי אם
לברוח להשם יתברך ולעסוק בתורה ,כמו
שכתוב במדרש )בראשית רבה ,פרשה י"גÌ„‡ (:
,‰¯Â˙· ÂÏÓÚ˘ ÈÓ È¯˘‡ - „ÏÂÈ ÏÓÚÏ
היינו מאחר שכל אדם נולד לעמל ,ואי
אפשר להמלט מזה בשום אופן ,אפילו אם
יהיה לו כל חללי דעלמא ,בודאי יהיה לו
עמל ויסורין ודאגות הרבה ,על כן החכם -
עיניו בראשו  -שיהפך העמל לעמל של
תורה ,אשר בשביל זה נולד; שיעמל
בתורה ,ואז אשרי לו ,כי נצול מעמל
העולם הזה וזוכה לחיי עולם הבא.
ענה ואמר רבינו ,זכרונו לברכה :הנה
הכל אומרים ,שיש עולם הזה ועולם הבא!
והנה עולם הבא  -אנו מאמינים שיש עולם
הבא ,אפשר יש גם עולם הזה גם כן באיזה
עולם ,כי בכאן נראה שהוא  ,Ì‰È‚‰כי
כולם מלאים יסורים גדולים תמיד.
ואמר שאין נמצא שום עולם הזה כלל.

 ˙ÂÈ˘ÚÓ È¯ÂÙÈÒ
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**** ¯·‰¯Â˙·˘ ÌÈ‰Â·‚‰ ˙Â„ÂÒ ˘È·Ï‰ ˘Â„˜‰ ÂÈ
·˙‡¯ÈÏ ,Â˙˘Ó Â˙Â‡ ¯¯ÂÚÏ ,ÂÏ‡‰ ˙ÂÈ˘ÚÓ
˘**** Ì˙Â‡ ‡¯˜˘Î ,·ÂË ÏÎÏÂ ÌÈÓ

 ...והרוצח החביא עצמו עמה )עם הבת
קיסר( בבור של מי גשמים ,והיו מונחים
שם; והיה מפחיד אותה ,שלא תצעק ,שלא
ישמעו בני אדם ,והיה אומר להÈ‡ :
Ì‡Â ,ÍÒÙ˙Ï È„Î ÍÏÈ·˘· È˘Ù È˙¯ÒÓ
‡ÈÏˆ‡ ÌÈ·˘Á ÈÈÁ ÔÈ‡ ,Í˙Â‡ „ÈÒÙ
¯ÊÁ‡ Ì‡ ,È„È· ˙‡ ¯·Î˘ ¯Á‡Ó ÌÂÏÎ
ÈÈÁ ÔÈ‡ ,ÈÓÓ ÚÓ˙Â Í˙Â‡ „ÈÒÙ‡Â
ÛÎ˙ ÔÎ ÏÚ ,ÏÏÎ ‰ÓÂ‡Ó ÈÏˆ‡ ÌÈ·˘Á
˘˙˙ÈÏÚ ¯·ÚÈÂ ,„ÈÓ Í˙Â‡ ˜Á‡ ,‰˜Úˆ Ô
.ÌÂÏÎ ÈÈÚ· ‰Â˘ ÈÈ‡ ÈÎ ,‰Ó
ותירא לנפשה מפניו )היינו הבת קיסר
היתה יראה לצעק מפני אימת הרוצח(.
אחר כך יצא משם עמה והוליך אותה
בעיר ,והיו הולכים והולכים ,ובאו למקום

אחר ,והבין ,שגם שם מחפשים ,והחביא
עצמו עמה עוד במקוה ,וכן יצא משם,
והלך והחביא עמה עוד במקום אחר ,עד
שהיה מחביא עצמו עמה בכל השבעה
מקומות ,שהחביא הבערגיר עם אמה
כנ"ל ,שהם השבעה עדים הנ"ל )היינו שבעה
מיני מים ,שהם בור ומקוה ומעין וכו' כנ"ל( .עד אשר
בא אל הים וחפש שם למצא על כל פנים
ספינה קטנה של צידי דגים כדי לעבר
עמה ,ומצא ספינה ,ולקח את בת הקיסר.
והוא לא היה צריך אותה ,כי היה סריס
כנ"ל ,אך היה רוצה למכרה לאיזה מלך,
והיה מתירא פן יתפסו אותה ממנו והלך
והלביש אותה בבגדי מאטראס ,ונדמית
לזכר ועבר עמו בים )מכאן ולהלאה נדבר
על הבת קיסר בלשון זכר ,כי בלשון זה
ספר רבינו ,זכרונו לברכה ,מחמת שהרוצח
הלביש אותה כמו זכר( ובא רוח סערה
ונשא הספינה אל הספר ושבר את הספינה,
ובאו אל אותו הספר שהיה מדבר הנ"ל,
שהיה שם הבחור )בן הבערגיר( הנ"ל...
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שאזר אזור במתניו לחגור עצמו בים
החכמה של הצדיק החכם האמת ,שהוא
אב לכל החכמים והנביאים ,של הצדיק
החכם האמת הפלא הגדול והנורא ,אשר
לא נשמע ולא נראה כמוהו מסוף העולם
ועד סופו ,המחזיר כל מיני רע לטוב ומהפך
רשעים גמורים לצדיקים גמורים ,והעולם
נעשה מיושב וממולא מבני אדם ומבעלי
חכמה ודיעה האמיתית ,לדעת ולהכיר את
ה'; שבא לעולם לגאול את ישראל ,שעיקר
הגאולה תלויה בזה.
אשריך שאתה זוכר מעלת נפשך היקרה
לרחם עליה לחסות תחת כנפיו ,והיה לי
עונג ושעשועים מלהט ההשתוקקות
והאהבה החזקה שלך אל הצדיק ,שעל ידו
נדחה ונתבטל החושך וסכלות של המינות
ואמונות כוזביות .אשר בו בחר ה' מכל
ישראל והעיר את רוחו והבעיר את לבבו
כאש בוערת ,להבעיר ולהדליק לבבות
ישראל אל הנחל נובעÏ˘ Â¯Â‡ ‡Â‰˘ ,
 ,ÁÈ˘Óהחי גם עכשיו בדורותינו ,ולכל
הדורות העתידים לבוא ,להוציאם מעמקי
עמקי הירידה והחושך של התהום תחתית
ולהעלותם מעלה מעלה לתכלית העליה,
שיראו שישיגו שיכירו שיידעו כולם את ה'
ולעובדו שכם אחד.
לבי ובשרי ירננו לה' בצהלה ובשמחה
רבה ועצומה על גודל פלאות חסדי ה'
ונפלאותיו ונפלאות נוראות ישועתו שעשה
עמדי ,אשר נתן לי חן ואהבת אמת
ורחמים גדולים בלבו החם לעמוד בעזרי
וללחום בעדי בחירוף נפש מלחמה חזקה
וקשה מאד שיהיה לי שני בתי מקדשות,
לעבוד בו  ˘„Â˜‰ ˙„Â·Úתורה ותפילה
והתבודדות ושיחה ביני לבין קוני וכו'
ומעשים טובים .בודאי ראוי לו לשמוח כל
ימיו בכל עת ורגע כשיזכור את עצמו בכל
החסד אשר עשה ה' יתברך עמו על ידי
הנחל נובע ,אשר פתח עיניו .העיקר צריך
להתגבר מאד להמשיך שמחה על עצמו
לשמוח כל ימיו בכל עת ורגע וכו'; ראוי
לנו לגיל ולשוש בחסדו יתברך ,מה גדלו
חסדי ה' ,שעשה עמנו בדורות אלה על ידי
הנחל נובע שממשיך תיקונים נוראים
כאלה להראות ולרפאות כל הנפשות,
העוסק בתיקון כל נפשות ישראל.
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 צריך לזהר מלשמוע דבורים של רשע
שהוא בר דעת ,כי דבוריו מולידים ניאוף
בהשומע ,כי דבוריו הם דבורים ארסיים
של ניאוף ,ונכנסים בגוף השומע.
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יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי
אבותינו ,שתהיה בעזרנו ותשמרנו ברחמיך
הרבים ותרחיקנו מלהתחבר עם רשעים;
ותשמור אותי שלא יהיה נשמע לאזני
לעולם דבורים של רשעים שהם בני דעה,
אשר דבוריהם הם אוירים ארסיים של
ניאוף ,ומולידים ניאוף בהשומע דבריהם.
אנא ה' .רחם עלי והרחיקני מדבורים
אלו ,כי אתה ידעת כי בשר ודם אנכי ,ואי
אפשר לי בעצמי להיות נשמר מהם .וגם ÈÎ
· ,˘È‡Ó ÈÎ‡ ¯Úואיני יודע להבחין ולידע
מי הוא הצדיק ,ומי הוא הרשע להתרחק
ממנו; על כן עליך אני משליך את יהבי,
שאתה תשמרני ברחמיך הרבים,
ותרחיקני מן הרשעים ולא אדבר עמהם
לעולם ,ולא אשמע דבריהם בשום פעם,
ואפילו כשיהיה ההכרח לדבר עמם ,תגן
בעדי בכחך הגדול ,ותפרס עלי סוכת
שלומך ,ותסתירני בצל כנפיך ,באופן
שאזכה להנצל מארס דבריהם ,ותשמרני
ותצילני שלא יכנס בי ארסיהם וחציהם
ולא יזיקו לי פגם דבריהם ,ותקדשני
בקדושתך העליונה.
ותזכני ברחמיך הרבים לשמירת הברית
באמת ,ותחמל עלינו ותהיה עמנו תמיד,
ובחסדך הגדול תושיענו ותעזרנו ותכניע
ותשבר ותעקר ותבטל קליפת בלעם הרשע
מן העולם ,שהוא פגם תאוות ניאוף,
ותמשיך עלינו ועל כל עמך ישראל קדושת
ופרישות משה רבינו עליו השלום ,וקדושת
כל הצדיקים האמתיים שומרי הברית
באמת ,בזכותם תחיינו ותושיענו שנזכה
גם כן להיות שומרי הברית באמת.
ותשמרנו ותצילנו מעתה מכל מיני פגם
הברית ומכל מיני הרהורים רעים ומכל
מיני בלבולים וערבוב הדעת ,ותזכנו
לקדושת הברית ולקדושת הדעת בתכלית
ותרחם עלינו
השלמות באמת.
ותצילנו תמיד מן הכעס ומן הקפדות,
ונזכה להיות טוב לכל תמיד ולא יהיה
בלבנו שום כעס וקפדא ושום קנטור
בעולם כלל ,ותקרבנו לעבודתך באמת,
 ˙Ó‡· ¯˘˜˙‰Ï ‰ÎÊÂלצדיקים אמתיים,
ואל התורה הקדושה ,ולהשם יתברך,
באמת ובתמימות ובאמונה שלימה,
בהתקשרות אמיץ וחזק לעולמי עד ולנצח
נצחים ,Ú¯· ˙Â‡¯Ó ÌÈÈÚ ¯Â‰Ë .קדשנו
וטהרנו מכל מיני טומאות וזוהמות,
ובפרט מפגם זוהמת תאוות ניאוףÈÏÈˆ‰ ,
È‡Â˘Ó ‰Ïˆ‡ ,‰Ú·Ë‡ Ï‡Â ËÈËÓ
 ,ÌÈÓ È˜ÓÚÓÓÂהעליני ËÈËÓ ÔÂ‡˘ ¯Â·Ó
 ,ÔÂÈ‰הצילני מפגם הדעת הצילני מלטני
פדני מהרהורים רעים ממחשבות רעות,
עזרני כי עליך נשענתי ,כי אין לי על מי
להשען כי אם על אבי שבשמים .וקיים בי
מקרא שכתובÌÈÓ ÌÎÈÏÚ È˙˜¯ÊÂ :
ÏÎÓÂ ÌÎÈ˙Â‡ÓÂË ÏÎÓ ,Ì˙¯‰ËÂ ÌÈ¯Â‰Ë
‚,'‰ È·ÊÚ˙ Ï‡ ...ÌÎ˙‡ ¯‰Ë‡ ÌÎÈÏÂÏ
‡'‰ È˙¯ÊÚÏ ‰˘ÂÁ ,ÈÓÓ ˜Á¯˙ Ï‡ È˜Ï
˙˘È·Ï ÔÂÈ‚‰Â ÈÙ È¯Ó‡ ÔÂˆ¯Ï ÂÈ‰È .È˙ÚÂ
.ÈÏ‡Â‚Â È¯Âˆ '‰ ÍÈÙÏ
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