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חֹוֶמר  ָיְדָך ְלַבד ּכַ י ִהְנִני ּבְ י ּכִ ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים, ָיַדְעּתִ
ֵעצֹות ְוַתְחּבּולֹות,  ץ ּבְ ם ֶאְתַאּמֵ ַיד ַהּיֹוֵצר, ְוִאם ּגַ ּבְ
יֵעִני  ְלהֹוׁשִ ִליִמיִני  ַיַעְמדּו  ֵתֵבל  ֵבי  יֹוׁשְ ְוָכל 
ֶעְזָרה  ֵאין  ְוֶעְזָרְתָך  ָך  ֻעזְּ ְלֲעֵדי  ִמּבַ י,  ַנְפׁשִ ְוִלְתמֹוְך 
ה  ם ְלָהַרע, ָאז ַאּתָ ּלָ צּו ּכֻ ִויׁשּוָעה. ְוִאם ָחִליָלה ַיְחּפְ
ִקיף ָעַלי ְלטֹוָבה  ים ֵעיֶניָך ָעַלי ְוַתׁשְ ׂשִ ֶחְמָלְתָך ּתָ ּבְ
ִעיִמים,  ַבּנְ ִלי  ָנְפלּו  ֲחָבִלים  ה  ִהּנֵ ָך,  ָקְדׁשְ עֹון  ִמּמְ
ִרּבֹון  ָעְזֵרִני  ָלֵכן  ֶלה.  ִתּגָ ְוֶעְזָרִתי  ָבָאה  ִויׁשּוָעִתי 
ִמיד  ּתָ ִלְראֹות  תּוחֹות  ּפְ ֵעיַני  ִלְהיֹות  ָהעֹוָלִמים 
ּוְקבּוָעה  ְתקּוָעה  ְוִתְהֶיה  ה,  ַהזֶּ ָבר  ַהּדָ ֲאִמּתּות 
ְבִדּבּור  לֹא  ָאסּור  ְלַבל  ֵעת,  ָכל  ּבְ י  ִלּבִ ּבְ ֱאמּוָנְתָך 
זּוָלְתָך  ַלֲעבֹוד  ָבה,  ְבַמֲחׁשָ ְולֹא  ה  ְבַמֲעׂשֶ ְולֹא 
ֱאֶמת.  י ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב ּבֶ ְרּדֹוף ַנְפׁשִ י ִאם ּתִ ָחִליָלה, ּכִ
ְתָך  ֻדּלָ ּגְ י  ּבִ ּוִמּלִ ֵמַרְעיֹוַני  ָימּוׁש  ְלַבל  ָעְזֵרִני  ם  ּגַ
י  ָכל ֶרַגע, ְוקֹוֶטן ֶעְרּכִ ּוְגבּורֹוֶתיָך ְוהֹוָפַעת ִחיּוְתָך ּבְ
ּוְכַאִין  ְיצּוֶריָך,  ין  ּבֵ ֲאִני  ב  ְחׁשָ ּנֶ ּוַמה  יָך,  ַמֲעׂשֶ ין  ּבֵ
ֵחְטא,  ל  ִמּכָ ָנִקי  ָהִייִתי  ם  ּגַ ִאם  רּוֶאיָך,  ּבְ ֶנֶגד  ֲאִני 
ְנַקּלֹוִתי  רֹאׁש,  ְלַמְעָלה  ָרבּו  ֲעֹונֹוַתי  י  ּכִ ם  ּגַ ּוַמה 
ְלָכְך  ר  ֲאׁשֶ ְרצֹוְנָך  ים  עֹוׂשִ ֵהם  י  ּכִ רּוֶאיָך,  ּבְ ל  ִמּכָ
ְוָעְזֵרִני  ֵעיֶניָך,  ּבְ ְמתֹוָעב  י  ִלּבִ גֹוַבּה  ּבְ ַוֲאִני  נֹוְצרּו, 
י  ִלּבִ ּבְ ָדבּוק  רּוַח  ְפלּות  ְוׁשִ ַהְכָנָעה  ת  ִמּדַ ִלְהיֹות 
ָכל ֵעת ּוְבָכל ֶרַגע, ְוִתְהֶיה ִיְרָאְתָך ַעל  ּוְבַרֲעיֹוַני ּבְ
ר  ְך ֲאׁשֶ י ָתִמיד ּבָ ַמח ִלּבִ י ֶאְחָטא, ְוִיׂשְ ַני ְלִבְלּתִ ּפָ

ָכל  ּבְ י  ִקְרּבִ ּבְ ְבַער  ּתִ ְוַאֲהָבְתָך  ִלְכבֹוְדָך,  ָראַתִני  ּבְ
ֵעיַני  ֶנֶגד  ִלְהיֹות  ָעַלי  ֲאִציל  ּתַ ּוֵמָחְכָמְתָך  ֵעת. 
יָנִתי,  ּבִ ְוֶחְסרֹון  י  ֶעְרּכִ ּוִמעּוט  ּוְגבּוָרֶתָך,  ְתָך  ְגֻדּלָ
ה  ּוְגֻדּלָ בֹוד  ַהּכָ ַאַחר  ֶאְרּדֹוף  ְולֹא  י,  ִלּבִ ּה  ִיְגּבַ ְולֹא 
ְרצֹוְנָך  ַלֲעׂשֹות  י  ַנְפׁשִ ְכסֹוף  ּתִ ִאם  י  ּכִ ר,  ְועֹוׁשֶ
ִלְמסֹור  ֶרַגע  ָכל  ּבְ מּוָכן  ְוֶאְהֶיה  ֵעיֶניָך,  ּבְ ר  ׁשָ ַהּיָ
ת  ַ ְקֻדּשׁ ַעל  ּוְמאֹוִדי  ְוגּוִפי  ָמִתי  ְוִנׁשְ רּוִחי  י  ַנְפׁשִ
יִני ְלֵביְנָך,  יִלים ּבֵ ְבּדִ ָסִכים ַהּמַ ל ַהּמְ ֶמָך. ְוָהֵסר ּכָ ׁשְ
ל  ּכָ ִלי  ְוִיְנַעם  ְלָפֶניָך.  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ְוַהֲחִזיֵרִני 
ִעְנָין  ׁשּום  ֵלִני  ְיַבְלּבְ ְולֹא  ִדי,  ִעּמָ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ר  ֲאׁשֶ
ָאָדם  ִקְנַאת  ַתֲעֶלה  ְולֹא  ית.  ָהֲאִמּתִ ֵמֲעבֹוָדְתָך 
ה ְלׁשּום  ָעַלי, ְולֹא ִקְנָאִתי ַעל ֲאֵחִרים, ְולֹא ֶאְתַאּוֶ
ָך  ְלָעְבּדְ יָך  ֻחּקֶ ֶדֶרְך  ְוהֹוֵרִני  ְרצֹוֶנָך.  זּוַלת  ָבר  ּדָ
ְנמּוָכה,  ְורּוַח  ְמָחה  ּוְבׂשִ ְוָזְך  ָנָבר  ֵלב  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ
ָיִדי  ַעל  ְמָך  ׁשִ ׁש  ְוִיְתַקּדֵ ָרֵאל.  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ּוְבַאֲהַבת 
ל ַהּדֹורֹות, ְולֹא  ְוַעל ְיֵדי ַזְרִעי ְוֶזַרע ַזְרִעי ַעד סֹוף ּכָ
ם,  ֵ ַהּשׁ ֵמִחּלּול  ֵצל  ְוִנּנָ ָחִליָלה,  נּו  ּבָ סּול  ּפְ ֵצא  ִיּמָ
ְתִמידּות ִמּתֹוְך  ָמּה ּבִ תֹוָרֶתָך ִלׁשְ ה ַלֲעסֹוק ּבְ ְוִנְזּכֶ
ְמָחה ְוֵלב ָטהֹור,  ְתׁשּוָבה ּוְבַדַעת ּוְבׂשִ ַהְרָחָבה, ּבִ
ִדְבֵרי  ּבְ ַמח  ְוִנׂשְ ָעֹון,  ל  ּוִמּכָ ֵחְטא  ל  ִמּכָ ֵמר  ָ ְוִנּשׁ
ן ֵאת  ה ְלַתּקֵ תֹוָרֶתָך ּוְבִמְצֹוֶתיָך ְלעֹוָלם ָוֶעד. ְוִנְזּכֶ
ֵלם  ה, ְולֹא ִנּכָ עֹוָלם ַהזֶּ ר ֶהֱעִוינּו, ְולֹא ֵנבֹוׁש ּבָ ֲאׁשֶ
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ְהיּו  ּיִ ְוָעֵתנּו, ׁשֶ ֵתנּו ְוַתֲאִזין ׁשַ ִפּלָ ַמע ּתְ ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן ׁשְ
ְויֹוִלידּו  ְמֵהָרה,  ַקל  ִחיׁש  ְלטֹוָבה  ִנְפָקדֹות  ָהֲעָקרֹות  ל  ּכָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ָך  ַעּמְ ְוִיְתַרּבּו  ִמים.  ְוַקּיָ ים  ַחּיִ ִנים  ּבָ ַרֲחֶמיָך  ּבְ
ְברּו ַרֲחֶמיָך  ּגָ ם ׁשֶ ֵפר. ּוְכׁשֵ ד ְולֹא ִיּסָ ר לֹא ִיּמַ ם ֲאׁשֶ חֹול ַהּיָ ּכְ
תֹו  ְוִאׁשְ ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ָהָיה  ֶאָחד  ָהִראׁשֹון,  ָאִבינּו  ַעל 
ְפְקֵדם ְלֵעת ִזְקנּוָתם  ם ְלטֹוָבה, ַוּתִ ר ְזַכְרּתָ נּו ֲאׁשֶ ָרה ִאּמֵ ׂשָ
כֹוְכֵבי  ם ְלַהְרּבֹות ַזְרעֹו ּכְ ְוָנַתּתָ ָלֶהם ֶאת ִיְצָחק, ְוִהְבַטְחּתָ
ָך  ל ַעְקרֹות ַעּמְ ן ֶיֱהמּו ָנא ֵמֶעיָך ְוַרֲחֶמיָך ַעל ּכָ ַמִים. ּכֵ ָ ַהּשׁ
ן ָלֶהם  ּתֵ ּתִ ר ֵעיֵניֶהם ּתֹולֹות ֵאֶליָך ְלַבד, ׁשֶ ָרֵאל ֲאׁשֶ ית ִיׂשְ ּבֵ
ָמא ַלֲעבֹוָדְתָך ּוְלִיְרָאֶתָך. ַרֵחם ֲעֵליֶהם ְלַמַעְנָך,  ל ַקּיָ ֶזַרע ׁשֶ
ַרֲחִמים, ְוֵתָעֵתר ָלֶהם  ֲאלֹוָתם ּבְ א ִמׁשְ ּוָפְקֵדם ְלטֹוָבה ּוַמּלֵ
ן ָלֶהם ֵהָריֹון ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה. ְוִיְזּכּו  ָתם,  ְוִתּתֵ ִפּלָ ַמע ּתְ ְוִתׁשְ
ֶהם ְוִיְזּכּו  ם ּבָ ְמחּו ֲאִביֶהם ְוִאּמָ ָמא ְוִיׂשְ ל ַקּיָ ְלהֹוִליד ֶזַרע ׁשֶ
ָיִמים  ְלאֶֹרְך  טֹוִבים  ים  ּוְלַמֲעׂשִ ה  ּוְלֻחּפָ ְלתֹוָרה  ָלם  ְלַגּדְ
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