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  לזכות�לכל�הישועות���ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומןטוב�להגיד�ולשיר���
יֹוֵתרַהַּצִּדיק�יֹוֵתר�ִמְתַּגֵּדל�ּוִמם�ל�ַמה�ֶּׁשִּמְתַּגֵּדל�ּוִמְתָּפֵאר�ֵׁשָּכ �ְּב ַרְך ְתָּב  )סז',�מ�ב"קל(�.ְתָּפֵאר�ֵׁשם�ַהֵּׁשם�ִי

  
f ... ¯˜ ÈÎÂ „…‡Ó ¯·„‰ ÍÈÏ‡ ·...) יד,ל( 

דהינו שיזכה לקים את , רה בכל אדם ובכל זמןואי אפשר לקבל את הת
רה שבכל ושזה עקר בחינת קבלת הת, נםורה על מכורה ולהבין דרכי התוהת

ת ווכל זה אי אפשר כי אם על ידי יגיע, זמן בכלליות ובפרטיות בכל אדם
כה כל אחד לבחינת קבלת ות קֹדם שזות עצומומניעשצריכין לשבר , תולוגד

יגעתי ומצאתי תאמין מצאתי ולֹא יגעתי אל : ל"תינו זוכמאמר רב, רהוהת
ך הים ו ממש ולירד לתות מֻרצה למסֹר נפשוכי צריכין להי', תאמין וכו

הינו לשבר , שהורה הקדובשביל לחפש אחר דרכי הת, ם ממשוך התהוולת
  .םו ים ותהוכמת שהם ממש ות עצומומניע

שה חזק ורה הקדו להתון והחשק שיש לווהרצ, ואז כשהוא מֻרצה לזה
ת ווהמניע, תוכה לשבר כל המניעו השם יתברך שזוזר לואזי ע,  כל כךואצל

ואין , תיווש ברוך הוא בא בטרוניא עם בריוכי אין הקד, מתבטלין מאליהן
  .ירצהת להאדם שלא יוכל לשברם אם ולח מניעוש ברוך הוא שוהקד

ת אינם באים על האדם וכי כל המניע, ןווהעקר הוא על ידי תקף הרצ
וגם נמשכין מהקטרוג שמקטרג השטן על בחינת , ן ובחירהורק בשביל נסי

אבל תכף כשהוא חזק . וכן בפרט, רה בכללוקבלת הת
 ועד שהוא מֻרצה למסֹר נפש, שה כל כךון הקדובהרצ

לין כל אזי ממילא נתבט, תוממש ולשבר כל המניע
, ת כאלווכי מאחר שמֻרצה לשבר מניע, הקטרוגים

רה בשביל ות לקבלת התו זה לזכובודאי מגיע ל
, תוואז על ידי זה ממילא נתבטלין כל המניע, זה
  . רה בשלמותוכה לקבלת התווז

ב וכי קר' וזה בחינת לֹא בשמים היא וכו
כי תכף כשהוא חזק ', אליך הדבר מאֹד וכו

ת לשמים ויה מֻרצה לעלן דקֻדשה עד שהובהרצ
וכן לעבֹר מעבר לים בשביל זה כעין , בשביל זה
ב אליך כי ואזי תכף כי קר, י שם"שפרש רש

ואז כל הדברים , ת ממילאונתבטלין כל המניע
  .ל"בים אליו כנושבקֻדשה קר

  צרוא  לפיכד תו א,הלכה ד -ת הכשר כלים והלכ(

 )ת מזו א,רהווקריאת הת רהותלמוד ת -היראה 

  
f ... È‰ ÍÂˆÓ ÈÎ…�‡ ¯˘‡Â Ì...) טז,ל( 

ם וקר אריכת ימיו של האדם הוא מה שצריכין לזהר להאריך ולהרחיב הייע
לכל אחד , ובא להאדם,  הוא קצר מאֹדום בתחלתום ויוכי כל י, םום ויובכל י

 קשה על ום בתחלתום ויושבכל י, וכנראה בחוש, לובמצר גד, וואחד כפי בחינת
  .םות בזה היודה שהוא צריך לעשוהאדם מאֹד מאֹד העב

ם וחין ומטעין את עצמם בכל יו יתברך ודודתוומחמת זה רבים נמנעין מעב
ת ום יש לי מניעוהי! ם לבי אטוםוהי! ם קשה לי להתפללוהי: מריםושא, םווי

עד שמחמת זה רבים מזלזלין , םום ויו כמעט בכל יווכן מזדמן ל! ובלבולים אלו
, ל"תינו זו שאמרו רבוכמ, תפלה? וומאי ניה, לםו ע שלומדים ברומובדברים הע
וכל זה מחמת , וחפצים לפטֹר התפלה מעליהם, מה עליהם למשאווהתפלה ד

כי , ם הוא כךום ויות היטב שבכל יושאינם מבינים ואינם משימים אל לבם לרא
דה ווהקֻדשה והעב, לו הוא קצר ובא להאדם במצר ובצמצום גדום בתחלתוכל י

  . ל מאֹדול ובקטנות גדום עדין היא נעלמת במצר גדות בזה היולעששהוא צריך 
להתגבר להאריך ולהרחיב ', ר כארי וכוות גבום להיואבל האדם צריך בכל י

ם ודהינו להגדיל כל שעה ושעה מהי, ם ולילך בכל שעה מקטנות לגדלותואת הי
ן מה שצריכין בכל עת לצאת ממחי, דהושזה עקר העב, ספת קֻדשה יתרהובת

  . דקטנות למֹחין דגדלות
ם אנו וכי בכל י, םום ויוקר יציאת מצרים שאנו צריכין לזכר בכל ייוזה ע

, ה"מן המצר קראתי י: "שזהו בחינת, צריכין להשתדל לצאת ממצר למרחב
 ת יו א,הלכה ג - ת גנבהוהלכ( .ל"שזה עקר אריכת ימיו של האדם כנ, "ענני במרחב

  )ת קסאו א,הדויראה ועב -לפי אוצר היראה 

  
  

f ... ÌÎÈË·˘ È�˜Ê ÏÎ ˙‡ ÈÏ‡ ÂÏÈ‰˜‰ ... )כא,לא(  ... ‰˙�ÚÂ
 „ÚÏ ÂÈ�ÙÏ ˙‡Ê‰ ‰¯È˘‰... )כח,לא( 

והעקר להשיג ולהבין האמת שהיה נסתר ממנו . קר החכמה היא אמתיע
ובשביל זה צריכין לטרח ולהתיגע . ו עתה על ידי חֹזק אמונתושיזכה להבינ

כי עקר התכלית הנצחי שהוא . ש ולבקש רבי אמתי להתקרב אליוהרבה לחפ
כי זה עקר מעלת הרב . השגת האמת אי אפשר כי אם על ידי רבי אמתי

רה וכי גם בחכמת הת.  על האמתורה ומעמידו אמתת התושמאיר ב
,  רב ואין להתקרב אליוו על האמת אינול להעמידו יכוזה שאינ, שהוהקד

כי . י אמת אבל הם דברים פשוטים אין זה רבמר דברוואפלו זה הרב שא
, ל להבינם בתחלהו דברי אמת שלא היה יכו ומאיר בועקר הרב כשמגלה ל

ל להאיר בתלמידים יראת וועל כן עקר שלימות הרב הוא כשיכ. עין פנים
ועל כן סדר . ל"תינו זורה כמאמר רבושזה עקר תכלית הת, שמים באמת

ת שמדברת רק ממוסר ויראת ות אברבי סדר שלשלת הקבלה בתחלת מסכ
רה שהוא מֹשה וושם דיקא התחיל וסדר כל השתלשלות קבלת הת, שמים

רה רב מפי ודיע שעקר קבלת התות ולהורולה', שע וכווומסרה ליה' קבל וכו
שנזכה ליראה , ם הכל הוא בשביל היראהורב עד מֹשה רבנו עליו השל

ר אלא כי לֹא המדרש עק, תיוומלפניו יתברך ולקים מצ
רה עמֹק ווזה הלמוד של יראת שמים וקיום הת. המעשה

ואי אפשר , ל מאֹדווצריכין לזה רבי גד, מאֹד מאֹד
לה ושמוש תלמידי ו כי אם על ידי יגיעה גדולקבל

לה וגד, ל"תינו זוכמאמר רב, חכמים הרבה
כי לבעל בחירה קשה . תר מלמודהושמושה י

  .מאֹד לעזֹר
שהאירו בנו שים וועל כן כל הצדיקים הקד

אבל כשבאו , שהורה הקדות התוכל דיני והלכ
כיח את תלמידיהם שיזהרו לקים ולהאיר ולה

בלים ורה היו מצטערים הרבה והיו קואת הת
מחמת שידעו שזה קשה , תונועקים בכמה לשווצ

לם הזה ולם מחמת הבלי העומאֹד להכניס בהע
ובפרט מֹשה רבנו שנתן לנו כל . תיוותיו וטרדוותאו

רה צעק וואחר כך בכל ספר משנה ת, ה בכל פרטיהרוהת
 על ישראל על שידע שיהיו הרבה מאֹד שלא יקימו וכחתוהרבה בת

' ואעידה בם וכו' הקהילו אלי את כל זקניכם וכו:  שכתובוכמ, רהואת הת
ובשביל זה גלה . וכן הרבה מאֹד' תי כי השחת תשחתון וכווכי ידעתי אחרי מ

ובשביל . 'וענתה השירה הזאת לפניו לעד וכו: ם שכתוב שוכמ, שירת האזינו
ועל כן עקר הגֻאלה תלויה בהתקרבות לצדיקים . זה מתארך הגלות כל כך

ת ות שבועוהלכ(. לםורה בעולים להכניס יראת שמים וקיום התואמתיים שיכ

  )ת קלבו א, צדיק–צר היראה ות כב לפי אוא,  ב הלכה- ת כבוד אב ואםווהלכ

 

  )ח"כ מכתב -' ב י הנחלֵּבספר ִא(

 ו וכרת עמועטרת רֹאשי שעטרת האמת עטר לרֹאש �                  
ת מימי ו לשת,הטת כשלהבתוערת ולו בואשר נפש. לם בל ינתקוברית ע

ר ותנו לדושהוא חיותנו ותקו, ואלוהחכמה של המנהיג האמת מלך ישראל וג
 זה יהיה תקון ידי-  שעל,ות את כל ישראל מימי חכמתולהשק, בעונחל נ, רוד

 ,לםו הגנוז על כל העורום אשר יתגלה אוא היוובודאי יב, לם בשלמותוהע
 , עליהםו ויקבלו עֹל מלכות,' וידעו את הויד-ת יתקנו עלולו כל הֻאמיואפ

  . למלך על כל הארץ במהרה בימינו' ויהיה ה, לםומלך הע' ויֹאמרו ה
, חדוה רבה ועצומהלה וובשמחה גד, דה וזמרהובת'  ירננו לה,לבי ובשרי

אשר נתן , תיו העצומים שהפליא ושעשה עמדיו ונפלאות חסדוראודל נעל גֹ
 וונתן נפש,  החםולים בלבולי עטרת חן של אמת ואהבת אמת ורחמים גד

שיהיה לי בית , בעדי לעמֹד בעזרי וללחֹם בחרוף נפש מלחמה חזקה וקשה
שיחה ביני לבין דדות וורה ותפלה והתבודש תדת הקֹו עבומקדש לעבֹד ב

כה לעסֹק בבית ובים שאני זול בכל המעשים טו חלק גדובודאי יש ל. ניוק
מי יוכל למלל .  די- באת לעלמא אלא בשביל זה לא  אלולא. ש הזהוהקד

עור ידל הפלגת ערך מצוה נעימה ונחמדה כזֹאת העצומה בלי שולבאר גֹ
אני . תולמוהעראים בכל וומי יוכל לשער מה שנעשה מזה שעשועים נ, וערך

ת והחסדים ובוועל כל הט,  הרם מֻעמקא דליבאי על זהוד מעלתודה לכבומ

  ד"בס
  ו"תקמעלון מספר ת

  לזכרון נצח מורינו
  ל"זצ, ודסראער בשראל י' ר



סיף ווכן י, בו הטופעל' ישלם ה.  בכל פעם ובכל עת,וחמל עמי בכל כֹושג
דיען ו לרחם עליהם לה,ת ישראלו עמי ועם כל נפשובתוסיף להגדיל טווי

, תם ותקונםו ותקוקר חיותםי שהוא כל ע,בעות הנחל נוראוד גֻדלת נומס
לם ות שבעות והחשכולם מכל הירידתם ֻכול לתקנם ולהעלוורק הוא יכ

 באמת וולעבד, לםות העולו ֻאמיאפ', לם את השידעו ֻכ, ולתקנם בשלמות
  . בכל לבבם

  .ם וחיים אין קץו ושל, לברכה'ה תמיד לפני ו ומזכירוכרוהז,  הנאמןוהבוא
‡ ¯Ú· Ï‡¯˘ÈÂ¯ÒÈ„  

  
  )'י, השנה ראש – 'ועדי ה מ–עצות המבוארות (

ח רב ובהתעוררות בראש השנה צריך להתחזק מאד להתפלל בכֹ� 
ח שיכול לתו לצדיק האמת שהוא בעל כֹיוכל אדם צריך לקשר תפ. רבה

ועל ידי . כפי שצריך להתפלל בראש השנה, לה בבחינת דיןילהתפלל תפ
 את כל אחרא טראיהס מן להוציא האמת צדיק זוכה ,דין לה בבחינתיהתפ

ח שהוא בעל כֹ, לת צדיק האמתיכי עקב תפ. שת ישראלוהחיות שבלעה מקד
הרחמנות והדעת , לותיטרא אחרא להשיב את כל התפיכרחת הסומ, גדול

תקעו "בתורה ' ן חלק שני סימן ח"קוטי מוהריאר בלו כמב,שבלעה מישראל
  ". תוכחה

ועל ידי זה ,  יתברך'רים גרים ואזי מתגדל כבוד היועל ידי זה מתגי
וזוכים , מתבטלות האמונות הכוזבות, זוכים לנבואה ולאמונה אמתית

,  יתברך'נו שזוכים להאמין באמת בהיהי,  הן בעבר;דוש העולםילהאמין בח
והן בפרט , שהוא ברא את העולם מאין ליש ומנהיג את העולם בכלל

, והבחירהסיון יסה בדרך הטבע מחמת הנוהמכ, להאמין בהשגחתו הפרטית
סיון אמונת ישעיקר נ, קוטי הלכותיאר בכל ספרי אמת ובפרט בלוכמב

הן ברפואה ,  הן בפרנסה;סה בדרך הטבעוהשגחה הוא בגלל שההשגחה מכ
גם . כרחים לקיום האדםונים המיוכן בשאר העני

זוכים , קונים הנזכרים למעלהיעל ידי הת
,  יתברך יחדש את העולם לגמרי'להאמין שה

בלי , בהשגחה פרטית,  העולם בגלויוינהיג את
ועל ידי זה זוכים לקול השיר . שום דרך הטבע

שזה עיקר תענוג עולם , גון שיושר לעתידיוהנ
ן חלק שני "קוטי מוהריאר הכל בלוכך מב. הבא

  ".תקעו תוכחה"בתורה 
שה והשנה בקד ותזכנו לקבל ראש...  � 

ונזכה בימי ראש . ובטהרה גדולה ובשלמות גדול
לה ישת התפו הקדושים להמשיך עלינו קדהשנה

עם כל  ח האמתישל הבעל כֹ בבחינת דין
עד  ,זה ידי על קונים הנעשיןישות והתוהקד

 ,ולתקון הדעת קון הברית בשלמותישנזכה לת
שה חין שבראשנו שיהיו שלֹושה מהשלֹ לתקן כל

להגן בפנינו , אוףיות נומחיצות פרוסות בפני תא
וה הזאת שום שליטה ואחיזה ושלא תהיה לתאידי הדעת והשכל האמת  על

לנו אני וכל עמך ישראל להיות קדושים ורק נזכה כ, בנו כלל מעתה ועד עולם
, לה בשלמותיונזכה לתפ. ה הזאת לגמריוש מתאוווטהורים באמת ולפר

ותשפיע , לתנו תמיד רחמים ותחנונים לפני המקום ברוך הואיותהיה תפ
על עניים הגונים ועל כל מי , תיית אמשיהיה לנו רחמנו, עלינו רחמים

ותעזרנו שנזכה לעשות בעלי תשובה . כרצונך הטוב, שצריכין לרחם עליו
 .כרצונך הטוב, וגרים הרבה בעולם

ובפרט בימי ראש השנה . ותזכנו ליראה שלמה באמת תמיד � 
תרחם עלינו ותמשיך עלינו יראה ופחד ואימה , הקדושים שהם ימי יראה

בנו א בִלוובפרט בעת שמיעת קול שופר תזכנו שיב, ועצומהשה גדולה ודקד
ותשפיע פחדך ואימתך ויראתך עלינו ועל כל ישראל ועל כל , יראה גדולה

לם ויעשו כיוייראוך כל המעשים וישתחוו לפניך כל הברואים ו, באי עולם
נו ברחמיך לקבל יזכ, אבינו מלכנו. דה אחת לעשות רצונך בלבב שלםואג

וה והשנה בתכלית השלמות בשמחה ובחד שת ראשוו קדולהמשיך עלינ
ונזכה . שת המחשבה ביותר ביראה גדולהויה גדולה מתוך שמחה ובקדיובבכ

 עם כל , כראויבשלמותשה גדולה ות שמיעת קול שופר בקדוים מצוילק
ובאימה וביראה , ם בהיג מצות התלוי"נותיה ותריופרטיה ודקדוקיה וכו

אשרי " :ונאמר. ע שופר בעיר ועם לא יחרדו אם יתק:כמו שכתוב, גדולה
 בשמך יגילון כל היום ובצדקתך .באור פניך יהלכון' העם יודעי תרועה ה

מגננו ולקדוש ' כי לה. זמו אתה וברצונך תרום קרננווכי תפארת ע. ירומו
 ".'בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה" : ונאמר".ישראל מלכנו

ק לישראל הוא משפט כי חֹ. בכסא ליום חגנודש שופר ותקעו בח" :ונאמר
   ".קי יעקבולאל

ונה גדולה וכרונות ושופרות בכייות וזוונזכה לסדר לפניך מלכ � 
עד שנזכה לרצות אותך שתביא לנו את משיח צדקנו חיש קל , ובשלמות גדול

 ותמהר ותחיש לגאלנו ".'והריחו ביראת ה" :ים מקרא שכתובוויק, מהרה

ושם , נה לארצנויונשוב בגילה ור, ית קדשנו ותפארתנוותבנה לנו את ב
אליך ונשובה חדש ' השיבנו ה. כימי עולם וכשנים קדמוניות"נעבדך ביראה 

 אמן ,"צורי וגואלי' פי והגיון לבי לפניך ה יהיו לרצון אמרי. ימינו כקדם
  )' מתוך תפילה ח–'  בלקוטי תפילות (.ואמן
  

  )ט"ע סימן –' ת חלק ב"ימי מוהרנספר (

קדש פרשת -שבת- ערב, ם ששיובי]: נחזר לעניננו[... ☺                       
ב עלינו על הספינה לסטנבול "עשר לספירה שנת תקפ-ח ניסן שלשה"שמיני כ

ת נסענו מהאכסניא עם כל ות הינו שבערך חצות אחר חצובערך שתי שע
הספר שבים אצל שפת הים לשמר וובאנו אל השרים שי, המטלטלין שלנו

ת ידם עליו כפי וונתנו תכף חתימ, ניםוושם מסרנו הבילעט לכמה אד
תנו כמה אנשים וולוו א, תוונשתהה הדבר בערך שתי שע) החק(הזאקאן 

ונפטרנו זה , אשר נגע אהבתי בלבם ושם אצל הספר לקחתי רשות מאתם
ם עד שיצאתי מהפתח ותי ברכת שלווברכו א, מזה באהבה ואחוה ורעות

ן וץ לספר שמשם והלאה אין אדם רשאי לצאת ולכנס בלי רשיצאין חוושי
  .מכל השרים הנזכרים לעיל

והלכתי , וכאשר זכיתי לצאת מהפתח חוץ לספר נתן שמחה בלבי
רין ושק(בשמחה אני וידידי רבי יהודא אליעזר והיינו צריכין לילך על הנמל 

, פינה שלנומצאנו מיד את הסלא  א לספינה שלנו אבלועד שנב) גאוואן
אבל ֻרבם כֻכלם אינם , כבים שישבו שם על הדרךובדי כוורצינו לשאל את הע

ן ו בלשון איטליה אותינו כי ֻרבם מדברים בלשות שבסביבונומכירים בלש
מר היכן ות מועטים מאד מבינים קצתם והתחלנו לוישמעאל רק קצת תב
הלכנו איזה ך שוובת, )יביטשויאקאפ טדו) (בלורב הח(הספינה של הקפיטן 

) מלח(ענו ואמרו לנו הלא זה המטראס , )הנמל( על הגאוואן    תופסיע
היתה ' הוא מהספינה של יאקאפ הנזכר לעיל ומאת ה , עתה        לךוהה

תה שעה מאטראס אחד וזאת שהזמין לנו אז בא
, מדת בקצה הגאוואןומהספינה שלנו שהיתה ע

ת וקה בערך שטח עשרה ספינווברחב היתה רח
דע איך היינו ופינה שלנו ובלא זה איני ימס
  ...א לספינה שלנוולים לבויכ

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

מצווה גדולה להיות  "...  �                      
? רוצה מצווה לא מי, מי לא, נו, "בשמחה תמיד

יש לנו , "מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד"
ה להיות וה גדולומצ" , ופה,פהוה פה והמצו

וה גדולה להיות בשמחה ומצ", "בשמחה תמיד
 : הוא אמר,הוא יחיד שהוא אמר את זה. "תמיד

לא  מי, נו, "ה גדולה להיות בשמחה תמידומצו"
   ...?ה גדולהורוצה מצו

 תמיד היה מדבר )קרדונר (רבי ישראל...
 ככה הוא ישב עם רבנו והוא , יושבים ומדברים,אליו כמו שאנחנו מדברים

 וכל דיבור , ורבנו הקדוש האיר לו, מה לעשותלו עצה} שייתן, { מידפר לוסי
רשע גמור שהוא ,  והוא נעשה חדש,האיר לו לכל מקום שהוא צריך לעזר

לא  , ונעשה צדיק כזה ונעשה קדוש כזה,היה משוקע בתוך כל התאוות
 אני ראיתי איך רבי ,ותגוזמאולא   שקרמספר לא ,יאני ראית, רואים כזאת

 והיה כל ,בדמעות חמות כמו אש  יתברךשם עם הדיבר) קרדונר (שראלי
  היההכל, רטוב, כל החדר היה מהדמעות שלו,  כל המקום היה קדוש,החדר

 יתברך בדמעות שם הוא היה מדבר עם ה, הארץ והכל,רטוב מהדמעות שלו
 , כל העולם,זה בכל העולםכרואים לא  ,נסים שהוא נשאר בחייםזה  ,כאלה

מסירת , אני ראיתי אמת כזה.  יתברךשםדבר עם השצריכים ל ,דעיםיולא 
 רק כשיודעים ? יתברךשם לדבר עם ה,אבל זה מקבלים רק מרבנו, נפש כזה
 שםכולו מדבר עם ה" ליקוטי תפילות" ה,"ליקוטי תפילות" יש ה,את רבנו

 חתיכת לחם היה לולא  , יתברךשם כל יהודי מדבר עם ה, כל דיבור,יתברך
 אני ראיתי ,"וה גדולה להיות בשמחה תמידומצ" , והוא היה שמחלאכול
 עשה כל אחד הוא ,טיפה מן היםזה כ ,כלוםלא   שראיתי זהמה, בעיני

  כל הגאונים, כל הלומדים, כל העולם, הפך כל העולם הוא,בשמחה גדולה
 אם , רק רבנו הקדוש הוא ידע, יתברךשםיודעים שצריכים לדבר עם הלא 

הוא רצה להיות , רצהלא  אז?  יתברך אני אהיה למדןשם האני אדבר עם
   ... כבוד וכסף,למדן מפורסם בעולם

אסתר ומרדכי , והיה לו בת יותר קטנה והיה שמה אסתר, שמו מרדכי...
 , אמת כזה, צניעות כזה,ראיתי כזהלא  , מלאכים קדושים,היה לו בבית

יה לו ארבע בנות  ה, ילדה קטנה, ילד, יתברךשםשהם היו קשורים אצל ה
 ,וסבלו  מתו, וכולם נפטרו, והיה לו בת אסתר,בן יחיד הוא מרדכי, ובן יחיד

 שיש רבנו ומרקדים והוא והילדים היו שמחים ,היה להם לאכוללא 
  ...בעולם

  , ַּצִדיק ֵיׁש
הוא  ַּהיִֹפי ּׁשֶ

ל ְוַהֵחן ְּוַהְפֵאר    ׁשֶ
ל ּלֹו ָהעֹוָלם ּכָ   ּכֻ

...  
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