
בעי"ת לש"ב לש"מ ע"ו בר"ה

)תפילה מאת מורנו הרב שליט"א על שעה התבודדות בשרשרת(

אנא אבי רחמן מלא רחמים, חסדן מלא חסדים, טוב מלא טובות, 
צדיק מלא צדקות, מושיע מלא ישועות, נצחן על כל הנצחנים.

בשעה  ויום  יום  בכל  אותי  וזכה  סכלותי  ממאסר  ְשבותי  ַהֵשב 
התבודדות בשרשרת, וכל השעה התבודדות אהיה מלא כיסופים 
וגעגועים אליך כי אצלך כל הטובות וכל הישועות. ועשה עמדי 
נס ופלא שבשעה של ההתבודדות שלי לא יארע שום נזק לשום 
יהודי בעולם ולא יהרג שום יהודי בעולם וע"י השעה התבודדות 
שלי תגן על כל העולם כולו מכל צר ומזיק. ואזכה להיות דבוק 
בך באמת בשעת ההתבודדות. ואזכה להתבודד בכל יום ויום בין 
בחול בין בשבת בכל יום שעה שלמה, ובשבת אזכה להתבודד 
שהכל בהשגחתך  ולדעת  ובזמרה  עצומה בשירה  שמחה  מתוך 

והכל כפי רצונך האמיתי.
ואזכה לכון בכל רגע ושניה אך ורק לרצונך הטוב באמת כי אתה 
יודע כל סתרי לבבי וכל צפוני לבי באמת, ובאמת כל רצוני רק 

לעבוד אותך באמת יומם ולילה ללא הפסק שניה ורגע. 
על כן אני מפיל תחנתי לפניך ופורש כפי אליך אבי אבי הרחמן 
עלי  שתרחם  לבי  תעלומות  סתרי  ויודע  וצופה  ומביט  הרואה 
מאוד  והגדולים  והנוראים  העצומים  ובחסדיך  הרבים  ברחמיך 
פעם  אף  ברחוב  אסתכל  לא  שיותר  מקדושתך  עלי  שתשפיע 
ותמיד אלך עם עיניים עצומות ואזכה להיות כמו הבעטלער העור 
שמעולם לא ראה את העולם וכמו הבעטלער עם הצואר עקום 
שכל ימיו הלך עם צואר עקום ולא נשם שום נשימה מן העולם.
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