
È„Â·Î· ˘„˜	Â  ...)מג, שמות כט( 
, סכנות נפשות, כי כבוד הוא סכנה גדולה, רא ולפחֹד מן הכבודיצריך להתי

כי כבוד הוא , מלך הכבוד): תהלים כד(כמו שכתוב , כי הוא דן את כל הדינים
מי הוא זה מלך : ואזי הכל חוקרים ושואלין. הדן את הכל, בחינת מלכות

:  אל תקרי–ונקדש בכבודי ): שמות כט(וזה שכתוב . א ראוי לזהאם הו; הכבוד
, ידי הכבוד יוכל לגרֹם לו מיתה כי על, :)זבחים קטו(במֻכבדי : אלא, בכבודי

ם בהכבוד כחוט ויפג, חס ושלום, אם, ואזי הוא נשקל במֹאזנים, חס ושלום
: נקראוזה . כף חובה מכרעת, חס ושלום, אזי, שלא יקבלו כמו שצריך, השערה

מלך , שהוא בחינת כבוד, כי צדק מלכותא קדישא, )ויקרא יט(מֹאזני צדק 
 –' ן א"לקוטי מוהר. (כי אז נשקל במֹאזנים, נו מֹאזני צדקיוהי. ל"הכבוד כנ
  )א"סימן קל

  

˙Â¯	‰ ˙‡ Ô…̄‰‡ ˙ÂÏÚ‰·Â  ...) ח, לשמות( 
 כי): משלי י(כמו שכתוב , שהוא בחינת התורה, וזה בחינת מעשה המנורה

שהוא עדות לכל , וזה בחינת נר המערבי. נר מצוה ותורה אור וכמובא
כי כל :). מנחות פו(ם יכי ממנו היה מתחיל ובו היה מסי, ישראל

בחינת התעוררות שלנו הוא רק כמדליק נר שאינו עושה 
רק שלוקח נר ומדליק בו נרות אחרים לאלפים , כלום

נרות היה לו אלו ה לא ובאמת אם. ורבבות כמו שירצה
היה אפשר לו  לא בודאי, או הדברים שמדליקין

היה לו נר להדליק  לא וכן אם. להדליק אבנים ועפר
 בודאי גם כן, או איזה דבר להוציא ממנו אש, ממנו
שהכל מאתו , נמצא. היה אפשר לו להדליקלא 

המדליק , יתברך האש והנר והשמן והפתילה
א  ל אם,ואף על פי כן. הכל מאתו יתברך, והנדלק

קח הנר ולהדליק בו ִל, יעשה האדם המעשה כל שהוא
' כי כך ברא ה, יהיו נדלקים מעצמם לא בודאי, אחרים

ואף על , שהכין הכל כאשר לכל בחכמתו, יתברך הבריאה
פי כן רוצה דוקא שאנחנו נעשה ונגמֹר על ידי התעוררותנו 

כי כל עבודת האדם , אף על פי שבאמת הכל מאתו יתברך, מלמטה
הר כמו שכתוב בזֹ,  יתברך הוא בבחינת הדלקת והארת אור הנשמה'את ה

  גופא דלא סליק ביה נהורא , אעא דלא סליק ביה נורא מבטשין ליה: הקדוש
כי , וזה בחינת נר המערבי שהוא עדות שהשכינה שורה בישראל. 'דנשמתא וכו

נו שההתחלה והסיום הכל ממנו יתברך יהי, םיממנו היה מתחיל ובו היה מסי
ועל כן ). יומא לט(ל "כמו שאמרו רבותינו ז, כי נר המערבי היה דולק בנס, לבד

וכמו שאמרו , בודאי היה יכול הוא יתברך להדליק בעצמו את כל נרות המנורה
אך צוה לנו והזהיר מאֹד ', וכי לאורה הוא צריך וכו): מנחות פו(ל "רבותינו ז

אף על פי כן , מאתו יתברךלהורות שאף על פי שהכל , על הדלקת נרות המנורה
וזה יהיה נחשב . אנו מֻחיבים על כל פנים להדליק את נרות המנורה

כי ממנו הוא מתחיל , אף על פי שבאמת הכל מאתו יתברך, להתעוררות שלנו
  .םיובו היה מסי

עד ירכה עד פרחה מקשה , לה מקשהוזהו בחינת מעשה המנורה שהיה ֻכ
 מרֹאשה עד סופה עם כל הכפתורים לה נעשית מעשת אחדנו שֻכידהי, היא

עד שנתקשה משה הרבה איך . הכל נעשה מחתיכה אחת', והפרחים וכו
, ינויה. הטל את העשת לתוך האש ותצא המנורה: יתברך' ואמר לו ה, לעשותה

הוא רק מחתיכה אחת מנה ובה , שכל המנורה שהיא כלל הארת התורה
כי קשה וכבד , עשותהכי היה בלתי אפשר לאדם ל, שבאמת נעשית מאליה

ואף על פי כן צריכין לעשות המנורה למטה , להאדם שיתעורר ויאיר מעצמו
כי סוד זה נוגע בשער , ועל כן באמת נתקשה משה הרבה על זה. יקאיד

ואף על פי כן צריכין רק , שבאמת הכל כאשר לכל ממנו יתברך, החמשים
  . שלנווזה נחשב להתעוררות, התעוררות ורצון ותשוקה אל האמת

כמו , ועל כן כל הקרבת הקטֹרת היה בשעת הדלקת המנורה והטבתה
ובהעלות אהרֹן את הנרות . בהיטיבו את הנרות יקטירנה): שמות לג(שכתוב 

כי אחד עשר סמני הקטֹרת , קר בחינת תשובה כידועישהיא ע, כי קטֹרת. 'וכו
קי עמקי ומעלין הקֻדשה מעמ, כל הסטרין אחרנין, מכניעין סטרא דמותא

, ל"י ז"וכמו שכתוב בכתבי האר. קר בחינת תשובהישזהו ע, פות כידועיהקל

שקטֹרת , נמצא. ונה גדולה ויועיל לו לחזֹר בתשובהושיזהר לומר קטֹרת בכ
שהוא בחינת , קר התשובה זוכין בבחינת המנורהיאבל ע, בבחינת תשובה
התעוררות  [שכולל יחד אתערותא דלתתא ואתערותא דלעלא, אמירת תהלים

. מה שאי אפשר להבין ולהשיג כלל,  בקשר נפלא]מלמטה והתעוררות מלמעלה
, וזהו בחינת מה שראה זכריה סוד הגֻאלה שלמה על ידי המנורה שראה

ראיתי מנורת '): זכריה ד(כמבֹאר שם בהפטרת בהעלותך ושבת חֻנכה שהוא 
שך מאליו כמו שהשמן היה נמ, יןיוכלל הענ. ''לה וֻגלה על רֹאשה וכוזהב ֻכ
לא ': ים שםיוס. י שם"רש רשיוכמו שפ', וֻגלה על רֹאשה': כמו שכתוב, ממעין

, קר התשובהישע, ל"ן הנינו כל ענייהי. ''ל ולא בכֹח כי אם ברוחי וכויבחי
כי הכל מאתו ', וכו' ל ולא בכֹח כי אם ברוחיילא בחי'הוא , קר הגֻאלהישהיא ע
שנזכה שיהיה נמשך בחינת הארת שער , ל"קר תלוי בבחינה הניוהע. יתברך

ששם כלולים יחד בקשר אחד אתערותא דלעלא ואתערותא , ל"החמשים כנ
שזה זוכין על ידי אמירת תהלים והתבודדות ושיחה בינו לבין קונו , דלתתא

ואז אף על פי שיודע בעצמו שבודאי אינו יוצא . יהיה איך שיהיה, יתברך תמיד
כי נמשך , באמת זהו סוד נפלא שאי אפשר להשיגאף על פי כן , ידי חובתו כלל

, שהם כלולים כל אחד משבעה, משער החמשים שנמשך על שבעה קני המנורה
שכל זה סוד שבע שבתות תמימות ', וכו' שבעה ושבעה מוצקות': בחינת

שכל זה כלול באמירת תהלים , שהוא שבועות,  יום החמשיםשסופרין קֹדם
כולל , שהם תשובתנו אליו ותשובתו אלינו, שכולל כל החמשים שערי תשובה

ועל ידי זה תהיה הגֻאלה על ידי משיח צדקנו . ל"כי הכל אחד כנ, לם יחדֻכ
 הלכות -לקוטי הלכות (. ועל כן רמז הגֻאלה במעשה המנורה. שהוא דוד

 )ט" י-' קריאת שמע ה
  

  )ל" לרבנו זישראל אודסר'  רהתקרבות(

כל הבצק צף . היה חורבן גדול, כשחזרנו לבית, אכןו... ☺                       
 לא אני. וצעקו עלי למה הלכתי, ועלה על גדותיו והיו לי צרות גדולות בבית

, היה שום ספק לא ולי. הרגשתי שהלילה עבר לא כי, הייתי אשם
מצדיקי השלושים ושישה ] ל"ישראל קארדונר ז' ר[שהוא 

אין , לאה מאודתה נפיוהתורה שלימד אותי הי. הנסתרים
  .לתאר ואין לשער

נשאר שם בבית ] קארדונר[ישראל ' ור☺ 
וכשהאיר היום נכנס לבית הכנסת כדי , הכנסת

כך הלכתי -אבל אחר. ונתפרדה החבילה, להתפלל
. לבית הכנסת של חסידי קרלין ושם מצאתי אותו

וכששמעו את קול אימי , יתה אז ישוב קטןיטבריא ה
וחשבו שאני , נבהלו כולם, בוכיה וצועקת היכן בני

וסיפרה על יהודי . ובבוקר התחילו להתעניין, מת
שבא בלילה וקנה לחם ואני הלכתי עמו ולא , אחד
ובבוקר מצאה אותי יחד עם היהודי ההוא בבית , חזרתי

  .כשהוא מלא מים, הכנסת
ישראל אבל בני העיר הכירו ' הכירה את ר לא אימי☺ 

" שמדו"הלילה : אתי אמרו כולםוכשב, אותו בתוך חסיד ברסלבי
נפרדנו  לא ומאז. ישראל הוא מחסידי ברסלב' ואז נודע לי שר. את ישראל בר

וביחוד . אני ראיתי בזה השגחת הבורא שזימן לי אוצר חשוב כזה בביתי. יותר
רצה להיפרד  לא שהרי, 'וראה בזה השגחת ה, ת גדולה מצדותה ההתקרבויהי

ונוצרה . עשרה המתגעגע לאמת-ש של נער בן שבעוהנה נזדמן לידו נפ, ממירון
אפילו כל , אמרתי. יוכלו לכבות את האהבה לא בינינו בבחינת מים רבים

  )'·Â·È Í˘Ó‰ ‰ ˙¯ÊÚ‡(                             ...יצליחו  לא ,העולם ינסה להפריד בינינו
  

  )ל"זצ, אודסרבער ישראל ' רשיחות של (
ץ ממה ות רק איזה ניצולולא שזכיתי לרא, י וויוא...     �                           

מה , מה זה: "היה הרבה שטענו אתי. אני נתתי את נפשי, אבל זכיתי, שראיתי
  !"קח גמראִת? מה זה הרקודים, יהיה אתך

 לא הם. זה היה הצגה, גע בטבריה שהיה מרקד לבדאני הייתי אחד מֻש
קח ומאיפֹה הוא ל, מה זה",  כזה שאין לשעראני עשיתי להם צער, ידעו מה זה

אים ור לא ,איך הוא מרקד לבד,  כלוםושאין ל,  על שבתועני שאין ל? את זה
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איפֹה אנחנו ואיפֹה ? ישראל בער מרקד, לםויש דבר כזה בע, מה? דבר כזה
גון ייש נ? לםודעים מה שיש בעואתם י", אני עשיתי להם מחלת לב" ?רהוהת

  .." כזה
ין יציא מזה שמה שעבר עלי בענואני מ, אני מסתכל על זהו כשיעכש

אני , בוו למפרע שזה היה טיאה עכשואני ר, ההתקרבות לרבנו זה היה הכנה
לם וכל הע. דע אם אני אחזיק מעמדומי י: "סבלתי מה שסבלתי וחשבתי

אני רקדתי ואני עשיתי מהם עפר , לםאבל אני צחקתי מֻכ, "מצחקים ממני
 לא אה שלולא זהואני רו. לםמֻכ, ניםולים והגאונגדים הגדמתמכל ה, ואפר

 זה -אני מדבר ממה שראיתי , לם דבורים כאלהוהיינו מדברים בצפת ובע
ת ורובכֹח הת, דדותובכֹח ההתב, אני ראיתי אדם כזה שבכֹח רבנו. מספיק
  ...לםהוא צחק מֻכ, הוא זכה למה שזכה, תווהתפל

בכל , תורך יברך אתכם בכל מיני ישוע יתב'שה, אני מברך אתכם בכל לבי
 יתברך באמת אנחנו וזרענו 'קר שנזכה להתקרב להיוהע. תומיני הצלח

לחזֹר , רהולחזֹר לת, שנזכה לתשובה שלמה, תינו וכל עם ישראלורובד
  ...להיככה הוא ג, ידי רבנו רבי נחמן-והכל יהיה בודאי על. לאמונה

  

  )'י מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא (

  .טבריא, ח"ח תמוז תשי"דר' ב, ה"ב    �                          
  .ם וישע רבושל, לאיש חכם ומשכיל על דבר אמת

הט . ו אימתייעכש לא ואם, ברווימינו כצל ע, תינו הרבהוכבר עברו משנ
זניך ולבבך ושמע והבן היטב מה שנעשה אתנו עתה בימינו מעשה כזֹאת וא

, רא ונשגב כזהוש וחדש נור קדו בעת שנתגלה אלםושבאנו לע, היה לא יןישעד
, ןומד בין שמד לרצוהע, לםוד העורבי אמת מנהיג רחמן כזה אשר הוא יס

 -מבחינת שמד וכפירות , ת ומתחתיוול תחתיות ישראל משאות נפשולהעל
ף ועד הס, ת נפשנו עד תכליתנוול כזה שבקי מאֹד ברפואור גדוקטוד. ןולרצ

ת בכל ודע היטב בכלליות ובפרטיות כל מה שנעשה עם כל הנפשווי, ןוהאחר
, ןוף האחרוף הסוא אלֹקים אדם על הארץ עד הנה ועד הסום ברור מיור ודוד
  . דבר קטןות האלו הם אצלווכל הידיע, דע כל התקונים של כל אחדווי

ך שטף מים רבים ורפש וטיט ושבימינו אלה בת, ברוך הוא, םוברוך המק
ם ושך ותהואשר אין שום ח', ת וכוות כאלה פלאי פלאוראונהיון נתגלה 

ם ות כזה שמאיר לכל אדם בכל עת בכל מקורור האות שיוכל להסתיר אותחתי
לה שעלינו אשר קמו עלינו לבלעינו וריה הגדוקר הרעש והקטגיוכל ע. שהוא

ת וצה להחיול ר"ל זצוהוא רק מחמת זה שרבנו הגד, נם להשמיד ולהרֹגיח
וכל , תיהם העצומים כפגרים ממשונושנפלו מאֹד מרבוי עו, ים ממשמתים ופגר
ואנחנו , וכל אחד ילך בדרכ, אבל מה לנו בזה. ל הוא רק בשביל זהוהרעש הגד

  ".'אחזתיו ולא ארפנו עד וכו"ם י הנפלא נקיובחסד
הוא רק מחמת התגברות , יתברך' כך מה-קים כלולם רחומה שהע

ת עד שממירין ות של היכלי התמורוורת ושקרים והחליפין והתמוההטעא
לוף והתמורה יידי הח-ועל, להפך מן האמת' ב ברע וכווב וטוומחליפין רע בט

 ומוובן המלך האמת ֻהכרח לעקֹר ממק, נתנה כל הממשלה והמלוכה לבן העבד
ת להעביר את בן המלך ושבין מחשבווח, רח ומגֹרש ומֻטלטל ונע ונדות בוולהי

כך עד אשר הס מלהזכיר -ת התגברו כלווהתמור. םושל חס ו,לםולגמרי מן הע
וכל המדבר מזה , מר עליו כי אולי הוא הבן מלך האמתוול, לוף כלליין החימענ

פיע והמשיך ושה, "'לם הום לעוואתה מר"אבל .  ומתנקמין ממנוותומענישין א
 עד שנסתבב שהתחילו ,ם שהמשיךוצצות קֹדש ממקואיזה הארה והתנ

  .לםוקצת עד שנתקן העת להתברר והתמור
ידי -קר התקון עליואזי יהיה ע, ף הקץ שאז יתגבר הסטרא אחרא מאֹדובס

ת וצא נֻקדוומ, הצדיק האמת שהוא בחינת משה משיח שדן את הכל לכף זכות
ב שנעלם ונסתר ורר הטוומע, תרוקים ביולו בהנדחים והרחית אפובוט

שזה . תופיי הקלב מעמקי עמקוומעלה הט, יתברך' קים מהות הרחומובמק
ל ו שיכוחדל כֹוידי ג-תר עלולים ביות החודת הצדיק שמשתדל לרפאוקר עביע

ת כלים וצמצומים נפלאים כאלה בחכמה נפלאה באֹפן שיוכלו להאיר גם ולעש
קר יקא יהיה עיידי זה די-ועל, ת אלֹקות כדי שיתקרבו גם הםובהם השג

  )'·Â·È Í˘Ó‰ ‰ ˙¯ÊÚ‡(                                                  ...ןוהתקון והגֻאלה בקץ האחר

  

 )' ב, פורים– 'עדי הומ -עצות המבוארות ( 

ינו שעל יה. פורים הוא הכנה לפסח �                                              
ם כל יכים לקיווז, כים להנצל מחמץ בפסחות ושמחת פורים כראוי זוידי מצו

 .ית הפסח כראוומצו
עושה נסים ונפלאות בכל , אלקינו ואלקי אבותינו' יהי רצון מלפניך ה...   �

הרב את ריבנו והדן את דיננו והנוקם את נקמתנו והמשלם גמול לכל , דור ודור
שתרחם עלינו ברחמיך הרבים ותעזֹר לנו . אויבי נפשנו והנפרע לנו מצרינו
ת ימי הפורים הקדושים ם אישנזכה לקבל ולקי, בישועתך ונפלאותיך הנוראות

בקֻדשה , ת הקדושות הנוהגות בפוריםום כל המצוישנזכה לקי, בזמניהם כראוי
נה בדיצה וחדוה רבה ועצומה יבגילה בר, ובטהרה גדולה בשמחה ובטוב לבב

 .ת התלויות בהםוג מצו"נותיהם ותריועם כל פרטיהם ודקדוקיהם וכו, מאֹד
שכל הנסים והנפלאות שעשית זנינו וכבר גלית א, רבונו של עולם  �

לם נעשים ונתגלים ולאבותינו אשר עליהם נקבעו הימים טובים הקדושים כ

ואנו צריכין להמשיך קֻדשת פורים , ומאירים בכל דור ודור בכל אדם ובכל זמן
בכל שנה ושנה , והארת הנסים ונפלאות שנעשו אז, וקֻדשת כל הימים טובים

ובכן באתי לפניך עושה נסים ונפלאות . יותבכל דור ודור ובכל אדם ואדם בפרט
למדני והורני וחנני וזכני שאזכה . ובכל יום ובכל עת ובכל שעה, בכל דור ודור

שאזכה לשמֹח מאֹד מאֹד בכל לב ונפש בימי , לשמחת פורים בשלמות באמת
ידי -עד שאזכה על. הפורים הקדושים בכל שנה ושנה בשמחה שאין לה קץ

רים להמשיך עלי ועל כל ישראל הקֻדשה והטהרה השמחה והקֻדשה של פו
וית עלינו לעסֹק ואשר צ, מת-מאתאֻדמה שמטהרת מֻט-הנמשכת מהפרה

ידי פורים -וגלית לנו שעל, אֻדמה אחר פורים-בקריאת הפרשה הזאת של פרה
-למען נזכה להיות טהורים לקבל קֻדשת הקרבן, אֻדמה-זוכין לטהרת הפרה

 .פסח בזמנו
נו ונפילתנו בעֹמק הגלות המר אתה יודע שבעֹצם ירידת, לם של עורבונו  �

, ועֹצם ורבוי צרות הנפש שעוברים על כל אחד מישראל ועלי בפרטיות, הזה
ורודפים אותי מאֹד מאֹד מכל , ועֹצם ורבוי המצולות ים השוטפים עלי

ואיני יודע שום פתח , עור וערךיובצרה גדולה אני מאֹד מאֹד בלי ש, הצדדים
הן על כל אלה אני צריך עתה נסים נפלאים , נצל מכל זהילתקן ולהתקוה 

כאשר עשית עם כלל ישראל לדורות עולם נסים , וישועות גדולות ונוראות
בימי מרדכי ואסתר כשעמד עליהם המן , היו כמותם לא נפלאים ונוראים אשר

אשר נס זה של פורים גדול מכל הנסים שעשית ', הרשע ימח שמו וזכרו וכו
וכל , ידי חכמיך הקדושים זכרונם לברכה-כאשר הודעת לנו על, נו מעולםעמ

לה היו כל ההתחלות יובתח. נבטלים לא המועדים יהיו בטלים וימי הפורים
' לקוטי תפילות ב ('ועכשיו וכו, כי כל המועדים הם זכר ליציאת מצרים, מפסח

  ).ז" מתוך תפילה ל–
, תוישוע מצמיח תוהנפלא ןואד, לאכֹ דעלמא מריה, לםוע של ונורב  �
 מצרים ביציאת עמנו שעשית תווהנפלא הנסים שכל, האמת דעוי אתה

 שעשית תוונפלא הנסים וכל, ואסתר מרדכי ובימי משה בימי עמלק ובמלחמת
 כי. הנפש ישועת הוא והישועה הנס קריע, רווד רוד ובכל, חֻנכה בימי עמנו

 על רק הוא, ורוחניות שמיותבג דפינווור צרינו כל של והשנאה הקנאה קריע
 םיולקי שיםוהקד בדרכיך לילך קקיםוומשת, נואלקי 'ה בך מאמינים אנו אשר

 והשגחתך ךאלקות אמונת אמתת ולפרסם תוולגל, תוראוהנ תיךוומצ
 אלא תינוולכל עלינו עמד בלבד אחד לא זה בשביל רק אשר, לםובע וממשלתך

 כן ועל. מידם מצילנו הוא ברוך שווהקד תינוולכל עלינו מדיםוע רווד רוד שבכל
 שהוע ואתה קנאתך מקנא שאתה מה הוא תוהצר מכל והישועה הנס קריע

, םוושל חס ,לםוהע מן יתבטלו לבל תוווהמצ רהוהת םילקי כדי, תוונפלא נסים
 ימח ועמלק דהמן מסטרא הם לםשֻכ, שמם ימח פריםווהכ נאיםוהש ןוכרצ
  .ושמ
 אם, שחקים כןוש לפניך אספר ומה םורמ שבוי לפניך מרוא מה ועתה  �
 מכל תרוי עצמי את דףור בעצמי אני, האלה תווהנפלא הנסים כל אחרי

, הרע היצר את עלי המשכתי גם אף, תיוותא נגד התגברתי לא כי, נאיםוהש
, נפשי תוצר האלה תובצר םיבידי עצמי הבאתי אשר עד, שעשיתי מה ועשיתי

 הרחמנות זהו כי, הנפש תוכצר צרה אין כי תוהצר מכל ומרים קשים הם אשר
  .ופגמים תונוומע מישראל נפש ציאולה הרחמנות מכל לוהגד
 להיכן דעוי לבד אתה, אמת םאלקי 'ה, ןוקדמ יחיד, לאכֹ דעלמא ונורב  �

 בגשמיות פורים של הנס קףות אדע ולא אני בער באמת כי, אלה דברי געיםונ
 אבל, הזאת והישועה הנס קףות עלי להמשיך תולזכ איך ובפרט, ורוחניות

 מיני בכמה, עת בכל אליך להתקרב קומרח לי מרמז ואתה, הכל דעוי לבד אתה
 שבתי לא ןיעדי ערפי קשיות בעֹצם ואני, עוריש בלי רבים ורמזים צצותוהתנ

 לדבר דוע מתעקש אני ןישעדי מה המר בעניי נחמתי זֹאת אבל, מטעותי
 לרחמיך ןיעדי תוולצפ, אליך מעפר אמרתי ולצפצף, לפניך כאלה דבורים

  .וישועתיך
 ואסתר מרדכי בימי אז שהיה הנס קףות דעוי לבד אתה, לםוע של ונורב  �
 זכו ואיך. לםוהע מן וזכרם שמם תולמח, עמלק המן מלחמת לנצח שזכו

 כל עתה ואיך. רווד רוד בכל ראהונ וישועה נפלאה הארה זה ידי על להמשיך
 כי. הזה הנס קףות ידי על רק הוא, ונפש בגוף מגלותנו לצאת תנווותקו חיותנו

 המן פתיקל ולשבר להכניע אז עזרתם כאשר לישועתיך ומצפים מדיםוע אנו
, לםובע השגחתך אמונת תוולגל, להוהגד וֻזהמת ולהכניע ולבטל רולעק עמלק
 סלה נובעזרת דותעמ כן. שהוהקד רתךות קֻדשת מחדש ולקבל םיולקי רוולחז
, לגמרי עמלק זכר תולמח ,בשלמות המלחמה תנצח אשר עד, רודו רוד בכל

 מגלותנו ציאנווולה באמת אליך ולהשיבנו, הארץ מן מאההֻט רוח ולהעביר
, נפשנו תוצר לגֹדל לבך שתשים תוהנפלא ןואד לפניך באתי כן על. מהרה המר

, ראיםוונ נפלאים נסים עמנו ותעשה, במעללנו תביט ואל ועמלנו ינויבענ ותביט
 חיש בחיינו אליך לשוב שנזכה, בהולט תוביס שתסבב באֹפן, פורים של נסים

   ...לכסלה דוע נשוב ולא, מהרה קל
��
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