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ִרבּ וֹ ן ָהעוֹ ָל ִמיםָ ,י ַד ְע ִּתי ִּכי ִה ְנ ִני ְ ּב ָי ְד ָך ְל ַבד ַּכחוֹ ֶמר
ְ ּב ַיד ַה ּיוֹ ֵצרְ ,ו ִאם ַ ּגם ֶא ְת ַא ּ ֵמץ ְ ּב ֵעצוֹ ת ְו ַת ְחבּ וּלוֹ ת,
ְו ָכל יוֹ ׁ ְש ֵבי ֵת ֵבל ַי ַע ְמד ּו ִל ִימ ִיני ְלהוֹ ׁ ִש ֵיע ִני
ְו ִל ְתמוֹ ְך ַנ ְפ ׁ ִשיִ ,מ ַ ּב ְל ֲע ֵדי ֻע ְזּ ָך ְו ֶע ְז ָר ְת ָך ֵאין ֶע ְז ָרה
ִו ׁישו ָּעהְ .ו ִאם ָח ִל ָילה ַי ְח ּ ְפצ ּו ֻּכ ָּלם ְל ָה ַרעָ ,אז ַא ָּתה
שים ֵע ֶינ ָיך ָע ַלי ְו ַת ׁ ְש ִקיף ָע ַלי ְלטוֹ ָבה
ְ ּב ֶח ְמ ָל ְת ָך ָּת ִ ׂ
ִמ ּ ְמעוֹ ן ָק ְד ׁ ְש ָךִ ,ה ֵ ּנה ֲח ָב ִלים ָנ ְפל ּו ִלי ַב ְ ּנ ִע ִימים,
ִו ׁישו ָּע ִתי ָב ָאה ְו ֶע ְז ָר ִתי ִת ָ ּג ֶלהָ .ל ֵכן ָע ְז ֵר ִני ִרבּ וֹ ן
ָהעוֹ ָל ִמים ִל ְהיוֹ ת ֵע ַיני ּ ְפתוּחוֹ ת ִל ְראוֹ ת ָּת ִמיד
ֲא ִמ ּתוּת ַה ָּד ָבר ַה ֶ ּזהְ ,ו ִת ְה ֶיה ְתקו ָּעה ו ְּקבו ָּעה
ֱאמו ָּנ ְת ָך ְ ּב ִל ִ ּבי ְ ּב ָכל ֵעתְ ,ל ַבל ָאסוּר ל ֹא ְב ִדבּ וּר
שה ְול ֹא ְב ַמ ֲח ׁ ָש ָבהַ ,ל ֲעבוֹ ד זו ָּל ְת ָך
ְול ֹא ְב ַמ ֲע ֶ ׂ
ָח ִל ָילהִּ ,כי ִאם ִּת ְרדּ וֹ ף ַנ ְפ ׁ ִשי ְרצוֹ ְנ ָך ַה ּטוֹ ב ֶ ּב ֱא ֶמת.
ַ ּגם ָע ְז ֵר ִני ְל ַבל ָימו ּׁש ֵמ ַר ְעיוֹ ַני ו ִּמ ִּל ִ ּבי ְ ּג ֻד ָּל ְת ָך
ו ְּגבוּרוֹ ֶת ָיך ְוהוֹ ָפ ַעת ִחיו ְּת ָך ְ ּב ָכל ֶר ַגעְ ,וקוֹ ֶטן ֶע ְר ִּכי
ש ָיך ,ו ַּמה ֶ ּנ ְח ׁ ָשב ֲא ִני ֵ ּבין ְיצו ֶּר ָיך ,ו ְּכ ַא ִין
ֵ ּבין ַמ ֲע ֶ ׂ
ֲא ִני ֶנ ֶגד ְ ּברו ֶּא ָיךִ ,אם ַ ּגם ָה ִי ִיתי ָנ ִקי ִמ ָּכל ֵח ְטא,
ֹאשְ ,נ ַקלּ וֹ ִתי
ו ַּמה ַ ּגם ִּכי ֲעוֹ נוֹ ַתי ָרב ּו ְל ַמ ְע ָלה ר ׁ
שים ְרצוֹ ְנ ָך ֲא ׁ ֶשר ְל ָכךְ
ִמ ָּכל ְ ּברו ֶּא ָיךִּ ,כי ֵהם עוֹ ִ ׂ
נוֹ ְצרוַּ ,ו ֲא ִני ְ ּבגוֹ ַב ּה ִל ִ ּבי ְמתוֹ ָעב ְ ּב ֵע ֶינ ָיךְ ,ו ָע ְז ֵר ִני
ִל ְהיוֹ ת ִמ ַּדת ַה ְכ ָנ ָעה ְו ׁ ִש ְפלוּת רו ַּח ָדבוּק ְ ּב ִל ִ ּבי
ו ְּב ַר ֲעיוֹ ַני ְ ּב ָכל ֵעת ו ְּב ָכל ֶר ַגעְ ,ו ִת ְה ֶיה ִי ְר ָא ְת ָך ַעל
ש ַמח ִל ִ ּבי ָת ִמיד ָ ּב ְך ֲא ׁ ֶשר
ּ ָפ ַני ְל ִב ְל ִּתי ֶא ְח ָטאְ ,ו ִי ְ ׂ

את ִני ִל ְכבוֹ ְד ָךְ ,ו ַא ֲה ָב ְת ָך ִּת ְב ַער ְ ּב ִק ְר ִ ּבי ְ ּב ָכל
ְ ּב ָר ַ
ֵעת .ו ֵּמ ָח ְכ ָמ ְת ָך ַּת ֲא ִציל ָע ַלי ִל ְהיוֹ ת ֶנ ֶגד ֵע ַיני
ְג ֻד ָּל ְת ָך ו ְּגבו ָּר ֶת ָך ,ו ִּמעוּט ֶע ְר ִּכי ְו ֶח ְסרוֹ ן ִ ּב ָינ ִתי,
ְול ֹא ִי ְג ַ ּב ּה ִל ִ ּביְ ,ול ֹא ֶא ְרדּ וֹ ף ַא ַחר ַה ָּכבוֹ ד ו ְּג ֻד ָּלה
ְועוֹ ׁ ֶשרִּ ,כי ִאם ִּת ְכסוֹ ף ַנ ְפ ׁ ִשי ַל ֲעשׂוֹ ת ְרצוֹ ְנ ָך
ַה ָ ּי ׁ ָשר ְ ּב ֵע ֶינ ָיךְ ,ו ֶא ְה ֶיה מו ָּכן ְ ּב ָכל ֶר ַגע ִל ְמסוֹ ר
ַנ ְפ ׁ ִשי רו ִּחי ְו ִנ ׁ ְש ָמ ִתי ְוגו ִּפי ו ְּמאוֹ ִדי ַעל ְק ֻד ּׁ ַשת
ׁ ְש ֶמ ָךְ .ו ָה ֵסר ָּכל ַה ּ ְמ ָס ִכים ַה ּ ַמ ְב ִּד ִילים ֵ ּב ִיני ְל ֵב ְינ ָך,
ְו ַה ֲח ִז ֵיר ִני ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ׁ ְש ֵל ָמה ְל ָפ ֶנ ָיךְ .ו ִי ְנ ַעם ִלי ָּכל
ֲא ׁ ֶשר ַּת ֲע ֶ ׂ
שה ִע ּ ָמ ִדיְ ,ול ֹא ְי ַב ְל ְ ּב ֵל ִני ׁשוּם ִע ְנ ָין
ֵמ ֲעבוֹ ָד ְת ָך ָה ֲא ִמ ִּתיתְ .ול ֹא ַת ֲע ֶלה ִק ְנ ַאת ָא ָדם
ָע ַליְ ,ול ֹא ִק ְנ ָא ִתי ַעל ֲא ֵח ִריםְ ,ול ֹא ֶא ְת ַא ֶ ּוה ְל ׁשוּם
ָּד ָבר זו ַּלת ְרצוֹ ֶנ ָךְ .והוֹ ֵר ִני ֶד ֶר ְך ֻח ֶ ּק ָיך ְל ָע ְב ְּד ָך
ש ְמ ָחה ְורו ַּח ְנמו ָּכה,
ֶ ּב ֱא ֶמת ְ ּב ֵלב ָנ ָבר ְו ָז ְך ו ְּב ִ ׂ
ש ָר ֵאלְ .ו ִי ְת ַק ֵּד ׁש ׁ ִש ְמ ָך ַעל ָי ִדי
ו ְּב ַא ֲה ַבת ַע ּ ְמ ָך ִי ְ ׂ
ְו ַעל ְי ֵדי ַז ְר ִעי ְו ֶז ַרע ַז ְר ִעי ַעד סוֹ ף ָּכל ַהדּ וֹ רוֹ תְ ,ול ֹא
ִי ּ ָמ ֵצא ּ ְפסוּל ָ ּבנ ּו ָח ִל ָילהְ ,ו ִנ ָ ּנ ֵצל ֵמ ִחלּ וּל ַה ּׁ ֵשם,
ְו ִנ ְז ֶּכה ַל ֲעסוֹ ק ְ ּבתוֹ ָר ֶת ָך ִל ׁ ְש ָמ ּה ִ ּב ְת ִמידוּת ִמ ּתוֹ ְך
ש ְמ ָחה ְו ֵלב ָטהוֹ ר,
ַה ְר ָח ָבהּ ִ ,ב ְת ׁשו ָּבה ו ְּב ַד ַעת ו ְּב ִ ׂ
ש ַמח ְ ּב ִד ְב ֵרי
ְו ִנ ּׁ ָש ֵמר ִמ ָּכל ֵח ְטא ו ִּמ ָּכל ָעוֹ ןְ ,ו ִנ ְ ׂ
תוֹ ָר ֶת ָך ו ְּב ִמ ְצוֹ ֶת ָיך ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדְ .ו ִנ ְז ֶּכה ְל ַת ֵ ּקן ֵאת
ֲא ׁ ֶשר ֶה ֱע ִוינוְּ ,ול ֹא ֵנבוֹ ׁש ָ ּבעוֹ ָלם ַה ֶזּהְ ,ול ֹא ִנ ָּכ ֵלם
ְלעוֹ ָלם ַה ָ ּבאָ .א ֵמן ֵּכן ְי ִהי ָרצוֹ ן:
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הוה ֱאל ֵֹהינ ּו ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינ ּוֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְז ֶּכה ְל ַח ֵ ּנ ְך ֶאת ָ ּב ֵנינ ּו ּו ְבנוֹ ֵתינ ּו ְ ּב ֶד ֶר ְך
ְי ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפ ֶנ ָיך ְי ָֹ
ש ִּכיל
ָה ְרא ּו ָיה ְ ּביוֹ ֵתר ְו ַה ּטוֹ ָבה ְ ּביוֹ ֵתרּ ְ ,ב ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ַּת ְת ִאים ְלכֹל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ֵמ ֶהםֶ ׁ ,ש ַ ּנ ְ ׂ
ָל ֶר ֶדת ֶאל ע ֶֹמק ַנ ְפ ׁ ָשםְ ,ו ִל ְלמֹד ֶאת ְּתכ ּונוֹ ֵת ֶיהם ּו ִמ ּדוֹ ֵת ֶיהםְ ,ו ַעל ּ ִפי ֶזה ְל ַח ְ ּנ ָכםֲ .עזֹר
ָלנ ּו ׁ ֶשלּ ֹא ִנ ְט ֶעה ְ ּב ַאף ּ ְפ ַרט ְ ּב ִח ּנ ּו ָכם ּו ְל ַואי ׁ ֶש ִ ּנ ְז ֶּכה ִל ְראוֹ ת כּ ֹל ֶצ ֱא ָצ ֵאינ ּו ֻּכ ָּלם ְלל ֹא יוֹ ֵצא
אתם
ִמן ַה ְּכ ָלל ,הוֹ ְל ִכים ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ָ ּי ׁ ָשרּ ְ ,ב ֶד ֶר ְך אוֹ ָת ּה ִה ְתו ּו ָלנ ּו ֲאבוֹ ֵתינ ּוּ ַ ,גם ַא ֲח ֵרי ֵצ ָ
ֵמ ְר ׁש ּו ֵתינ ּו ִל ְר ׁש ּות ַע ְצ ָמםְ ,ו ַעל ֶזה ֵע ֵינינ ּו ְנ ׂ
ש ּואוֹ ת ֵא ֶל ָיך ַל ּ ָמרוֹ ם ׁ ֶש ְּת ַז ֵּכינ ּו ְל ַה ְצ ִל ַיח
ְ ּב ִח ּנ ּו ָכםִּ ,כי יוֹ ֵד ַע ַא ָּתה ַּכ ּ ָמה ָק ׁ ֶשה ָ ּב ֵעת ַה ּזוֹ ִל ׁ ְשמֹר ֶאת ַה ְ ּי ָל ִדים ָה ַר ִּכים ְל ַבל ִּת ְפ ַ ּגע
ָ ּב ֶהם ֵא ׁש ָז ָרה ח''וְ ,ו ַכ ָמ ּה ִנ ְסיוֹ נוֹ ת עוֹ ְב ִרים ַי ְל ֵדי ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאלְ .ו ָל ֵּכן ְמ ַב ְ ּק ׁ ִשים ָאנ ּו ִמ ּ ְמ ָך
ָא ִבינ ּו ׁ ֶש ַ ּב ּׁ ָש ַמ ִים ָהרוֹ ֶצה ְ ּבטוֹ ַבת ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ִמ ָ ּב ָניוֶ ׁ ,ש ֵ ּנ ַדע ֵא ְיך ְל ַה ּווֹ ת ִ ּב ְפ ֵנ ֶיהם
ֶאת ַה ֻּד ְג ָמא ַה ַח ָ ּיה ַה ּטוֹ ָבה ְ ּביוֹ ֵתרְ ,ו ֵכן ׁ ֶש ִ ּי ְה ֶיה ְ ּבכּ וֹ ֵחינ ּו ְל ַד ֵ ּבר ֶאל ִל ָ ּבם ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְש ְמע ּו ְלכֹל
ַמה ׁ ֶש ָאנ ּו ְמ ַצ ִ ּוים אוֹ ָתם ִּכ ְרצוֹ ְנ ָךְ ,ו ׁ ֶשלּ ֹא ִנ ְצ ָט ֵר ְך ִל ְנהֹג ִע ּ ָמם ְ ּב ַיד ָק ׁ ָשהֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ִּת ְה ֶיה
ָלנ ּו ַה ׁ ְש ּ ָפ ָעה ֲח ָז ָקה ֲע ֵל ֶיהם ְו ׁ ֶש ֵהם ַי ֲע ִריכ ּו ִו ַיכ ְ ּבד ּו אוֹ ָתנ ּו ְו ַעל ְי ֵדי ֶזה ִי ׁ ְש ְמע ּו ְל ָכל ָּד ָבר
ֹאמר ָל ֶהםְ .ו ַז ֵּכנ ּו ׁ ֶש ֵ ּנ ַדע ֶאת ַה ְזּכ ּות ָה ֲעצ ּו ָמה ַה ּ ְטמ ּו ָנה ְ ּב ִח ּנ ּו ְך ַה ָ ּב ִנים ְל ּתוֹ ָרהִּ ,כי
ׁ ֶש ּנ ַ
ש ָר ֵאל ַס ָ ּבאְ .ו ׁ ֶש ְ ּנ ַק ֵ ּבל
ַהלּ ֹא ֵהם ֵהם ֻח ְל ָיה ַא ַחת ְ ּב ׁ ַש ְר ׁ ֶש ֶרת ַה ּדוֹ רוֹ ת ַה ֶ ּנ ֱא ָמ ִנים ְלר ּו ַח ִי ְ ׂ
ֶאת ָּכל ַה ּ ַמ ֲא ָמץ ְ ּב ַא ֲה ָבה ַר ָ ּבה ַעד ֵאין ֵקץְ ,ו ׁ ֶש ֵ ּנ ַדע ְל ַה ֲע ִר ְיך ַעד ַּכ ּ ָמה ְ ּגדוֹ ָלה ַה ָּכ ַרת
ַה ּתוֹ ָדה ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ְל ָך ַעל זֹאתּ .ו ְת ַז ֵּכנ ּו ְו ִּת ֵתן ָלנ ּו ֶז ַרע ָ ּב ִנים ָ ּב ִריא ְ ּבג ּופוֹ ּו ְב ַנ ְפ ׁשוֹ ,
ְו ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ֻּכ ָּלם ְמ ֻת ָ ּק ִנים ְ ּב ָכל ֶא ָב ֵר ֶיהםְ ,ו ׁ ֶש ִּת ְה ֶיה ָל ֶהם ֶנ ֶפ ׁש ְ ּב ִר ָיאה ְו ַי ִ ּצ ָיבהְ ,ו ַה ְז ֵמן ָל ֶהם
ְמזוֹ נוֹ ֵת ֶיהם ּו ַפ ְר ָנ ָס ָתם ְ ּב ֶר ַוח ּו ְב ָכבוֹ דְ .ו ׁ ֶשלּ ֹא ִי ְצ ָט ְרכ ּו ַאף ּ ַפ ַעם ְלז ּו ָל ָתםֶ ,א ָּלא ַה ֲע ֵנק
ָל ֶהם ִמ ָ ּי ְד ָך ַה ְר ָח ָבה ְו ַה ּ ְפת ּו ָחה.
(כדאי מאוד למסור את השמות לתפילה בקברו של רבי שמעון בר יוחאי זי"ע)

