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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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ֶדֶרְך  ֵנינּו ּוְבנֹוֵתינּו ּבְ ְך ֶאת ּבָ ה ְלַחּנֵ ְזּכֶ ּנִ ה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ָפֶניָך ְיהֹוָ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
יל  ּכִ ׂשְ ּנַ ׁשֶ ֵמֶהם,  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלכֹל  ְתִאים  ּתַ ׁשֶ ֶדֶרְך  ּבְ יֹוֵתר,  ּבְ ְוַהּטֹוָבה  יֹוֵתר  ּבְ ָהְראּוָיה 
ָכם. ֲעזֹר  י ֶזה ְלַחּנְ כּונֹוֵתיֶהם ּוִמּדֹוֵתיֶהם, ְוַעל ּפִ ם, ְוִלְלמֹד ֶאת ּתְ ָלֶרֶדת ֶאל עֶֹמק ַנְפׁשָ
ם ְללֹא יֹוֵצא  ּלָ ה ִלְראֹות ּכֹל ֶצֱאָצֵאינּו ּכֻ ְזּכֶ ּנִ ִחּנּוָכם ּוְלַואי ׁשֶ ַרט ּבְ ַאף ּפְ ּלֹא ִנְטֶעה ּבְ ָלנּו ׁשֶ
ֵצאָתם  ַאֲחֵרי  ם  ּגַ ֲאבֹוֵתינּו,  ָלנּו  ִהְתוּו  אֹוָתּה  ֶדֶרְך  ּבְ ר,  ׁשָ ַהּיָ ֶדֶרְך  ּבְ הֹוְלִכים  ָלל,  ַהּכְ ִמן 
ְלַהְצִליַח  ינּו  ַזּכֵ ּתְ ׁשֶ רֹום  ַלּמָ ֵאֶליָך  ְנׂשּואֹות  ֵעיֵנינּו  ֶזה  ְוַעל  ַעְצָמם,  ִלְרׁשּות  ֵמְרׁשּוֵתינּו 
ע  ְפּגַ ים ְלַבל ּתִ ָלִדים ָהַרּכִ מֹר ֶאת ַהּיְ ֵעת ַהזֹּו ִלׁשְ ה ּבָ ה ָקׁשֶ ּמָ ה ּכַ י יֹוֵדַע ַאּתָ ִחּנּוָכם, ּכִ ּבְ
ָך  ִמּמְ ָאנּו  ים  ׁשִ ְמַבּקְ ן  ְוָלּכֵ ָרֵאל.  ִיׂשְ ַיְלֵדי  עֹוְבִרים  ִנְסיֹונֹות  ְוַכָמּה  ח''ו,  ָזָרה  ֵאׁש  ֶהם  ּבָ
ְפֵניֶהם  ּבִ ְלַהּוֹות  ֵאיְך  ַדע  ּנֵ ׁשֶ ָניו,  ִמּבָ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ טֹוַבת  ּבְ ָהרֹוֶצה  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו 
ְמעּו ְלכֹל  ׁשְ ּיִ ם ׁשֶ ר ֶאל ִלּבָ ּכֹוֵחינּו ְלַדּבֵ ְהֶיה ּבְ ּיִ יֹוֵתר, ְוֵכן ׁשֶ ה ַהּטֹוָבה ּבְ ְגָמא ַהַחּיָ ֶאת ַהּדֻ
ְהֶיה  ּתִ א ׁשֶ ה, ֶאּלָ ַיד ָקׁשָ ם ּבְ ּלֹא ִנְצָטֵרְך ִלְנהֹג ִעּמָ ְרצֹוְנָך, ְוׁשֶ ים אֹוָתם ּכִ ָאנּו ְמַצּוִ ַמה ׁשֶ
ָבר  ְמעּו ְלָכל ּדָ דּו אֹוָתנּו ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיׁשְ ֵהם ַיֲעִריכּו ִויַכּבְ ָעה ֲחָזָקה ֲעֵליֶהם ְוׁשֶ ּפָ ָלנּו ַהׁשְ
י  ּכִ ְלּתֹוָרה,  ִנים  ַהּבָ ִחּנּוְך  ּבְ מּוָנה  ַהּטְ ָהֲעצּוָמה  כּות  ַהזְּ ֶאת  ַדע  ּנֵ ׁשֶ נּו  ְוַזּכֵ ָלֶהם.  ּנֹאַמר  ׁשֶ
ל  ַקּבֵ ּנְ א. ְוׁשֶ ָרֵאל ַסּבָ ֱאָמִנים ְלרּוַח ִיׂשְ ֶרת ַהּדֹורֹות ַהּנֶ ְרׁשֶ ׁשַ ַהּלֹא ֵהם ֵהם ֻחְלָיה ַאַחת ּבְ
ַרת  ַהּכָ דֹוָלה  ּגְ ה  ּמָ ּכַ ַעד  ְלַהֲעִריְך  ַדע  ּנֵ ְוׁשֶ ֵקץ,  ֵאין  ַעד  ה  ַרּבָ ַאֲהָבה  ּבְ ֲאָמץ  ַהּמַ ל  ּכָ ֶאת 
ּוְבַנְפׁשֹו,  גּופֹו  ּבְ ִריא  ּבָ ִנים  ּבָ ֶזַרע  ֵתן ָלנּו  ְוּתִ נּו  ּוְתַזּכֵ ִבים ְלָך ַעל זֹאת.  ַחּיָ ָאנּו  ַהּתֹוָדה ׁשֶ
יָבה, ְוַהְזֵמן ָלֶהם  ִריָאה ְוַיּצִ ְהֶיה ָלֶהם ֶנֶפׁש ּבְ ּתִ ָכל ֶאָבֵריֶהם, ְוׁשֶ ִנים ּבְ ם ְמֻתּקָ ּלָ ְהיּו ּכֻ ּיִ ְוׁשֶ
ַהֲעֵנק  א  ֶאּלָ ְלזּוָלָתם,  ַעם  ּפַ ִיְצָטְרכּו ַאף  ּלֹא  ְוׁשֶ ּוְבָכבֹוד.  ֶרַוח  ּבְ ּוַפְרָנָסָתם  ְמזֹונֹוֵתיֶהם 

תּוָחה. ְדָך ַהְרָחָבה ְוַהּפְ ָלֶהם ִמּיָ
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