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ִר ּבוֹ ן ָהעוֹ לָ ִמים יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ִהנְ נִ י ְ ּביָ ְד ָך לְ ַבד ַּכח ֶֹמר ְ ּביַ ד ַה ּיוֹ ֵצר .וְ ִאם ַ ּגם ֶא ְת ַא ֵּמץ ְ ּב ֵעצוֹ ת
יענִ י וְ לִ ְתמ ְֹך נַ ְפ ִשיִ ,מ ַ ּבלְ ֲע ֵדי ֻע ְ ּז ָך וְ ֶעזְ ָר ְת ָך
ימינִ י לְ הוֹ ִש ֵ
וְ ַת ְח ּבוּלוֹ ת וְ כָ ל יוֹ ְש ֵבי ֵת ֵבל יַ ַע ְמד ּו לִ ִ
ֵאין ֶעזְ ָרה וִ ישו ָּעה .וְ ִאם ָחלִ ילָ ה יַ ְח ּ ְפצ ּו ֻּכ ָּלם לְ ָה ַרע ָאז ַא ָּתה ְ ּב ֶח ְמלָ ְת ָך ָּת ִשים ֵעינֶ ָ
יך ָעלַ י
ימים ,וִ ישו ָּע ִתי ָ ּב ָאה ,וְ ֶעזְ ָר ִתי
וְ ַת ְש ִקיף ָעלַ י לְ טוֹ ָבה ִמ ְּמעוֹ ן ָק ְד ְש ָךִ .ה ֵ ּנה ֲח ָבלִ ים נָ ְפלָ ה לִ י ַ ּב ְ ּנ ִע ִ
ִת ָ ּגלֶ ה .לָ כֵ ן ָעזְ ֵרנִ י ִר ּבוֹ ן ָהעוֹ לָ ִמים לִ ְהיוֹ ת ֵעינַ י ּ ְפתוּחוֹ ת לִ ְראוֹ ת ָּת ִמיד ֲא ִמ ּתוּת ַה ָדּ ָבר ַה ֶ ּזה,
יהי ָּתקו ַּע וְ ָקבו ַּע ֱאמ ּונָ ְת ָך ְ ּבלִ ִ ּבי ְ ּבכָ ל ֵעת לְ ַבל ָאסוּר לֹא ְב ִד ּבוּר וְ לֹא ְב ַמ ֲע ֶשה וְ לֹא
וִ ִ
ְב ַמ ְח ָש ָבה לַ ֲעבֹד ז ּולָ ְת ָך ָחלִ ילָ הִּ ,כי ִאם ִּת ְרדּ ֹף נַ ְפ ִשי ְרצוֹ נְ ָך ַה ּטוֹ ב ֶ ּב ֱא ֶמתּ ַ .גם ָעזְ ֵרנִ י לְ ַבל
יך וְ הוֹ ָפ ַעת ִחיו ְּת ָך ְ ּבכָ ל ֶרגַ ע ,וְ קוֹ ֶטן ֶע ְר ִּכי ֵ ּבין ַמ ֲע ֶש ָ
יָ מוּש ֵמ ַר ְעיוֹ נַ י ו ִּמ ִּל ִ ּבי ְ ּג ֻד ָּל ְת ָך ּוגְ בוּרוֹ ֶת ָ
יך,
יךּ ,וכְ ַאיִ ן ֲאנִ י נֶ גֶ ד ְ ּבר ּו ֶא ָ
ו ַּמה ֶ ּנ ְח ָשב ֲאנִ י ֵ ּבין יְ צו ֶּר ָ
יתי נָ ִקי ִמ ָּכל ֵח ְטא ,ו ַּמה ַ ּגם ִּכי
יך ִאם ַ ּגם ָהיִ ִ
ֲעוֹ נוֹ ַתי ָרב ּו לְ ַמ ְעלָ ה רֹאש נְ ַק ּל ִֹתי ִמ ָּכל ְ ּברו ֶּא ָ
יך ִּכי ֵהם עוֹ ִשים ְרצוֹ נְ ָך ֲא ֶשר לְ כָ ְך נוֹ ְצר ּו וַ ֲאנִ י
ְ ּבג ַֹב ּה לִ ִ ּבי ְמת ָֹעב ְ ּב ֵעינֶ ָך .וְ ָעזְ ֵרנִ י לִ ְהיוֹ ת ִמ ַדּ ת ַהכְ נָ ָעה וְ ִש ְפלוּת רו ַּח ָדּ בוּק ְ ּבלִ ִ ּבי ו ְּב ַר ְעיוֹ נַ י
ְ ּבכָ ל ֵעת ו ְּבכָ ל ֶרגַ ע ,וְ ִת ְהיֶ ה יִ ְר ָא ְת ָך ַעל ּ ָפנַ י לְ ִבלְ ִּתי ֶא ֱח ָטא ,וְ יִ ְש ַמח לִ ִ ּבי ָת ִמיד ְ ּב ָך ֲא ֶשר
אתנִ י לִ כְ בוֹ ְד ָך ,וְ ַא ֲה ָב ְת ָך ִּת ְב ַער ְ ּב ִק ְר ִ ּבי ,ו ֵּמ ָחכְ ָמ ְת ָך ַּת ֲא ִציל ָעלַ י לִ ְהיוֹ ת נֶ גֶ ד ֵעינַ י ְ ּג ֻד ָּל ְת ָך
ְ ּב ָר ַ
ּוגְ בו ָּר ֶת ָך ו ִּמעוּט ֶע ְר ִּכי וְ ֶח ְסרוֹ ן ִ ּבינָ ִתי ,וְ לֹא יִ גְ ַ ּב ּה לִ ִ ּבי ,וְ לֹא ֶא ְרדּ וֹ ף ַא ַחר ַה ָּכבוֹ ד ּוגְ ֻד ָּלה וְ עֹ ֶשר
ִּכי ִאם ִּתכְ סֹף נַ ְפ ִשי לַ ֲעשוֹ ת ְרצוֹ נְ ָך ַה ָ ּי ָשר ְ ּב ֵעינֶ ָ
יך ,וְ ֶא ְהיֶ ה מ ּוכָ ן ְ ּבכָ ל ֶרגַ ע לִ ְמסֹר נַ ְפ ִשי רו ִּחי
וְ נִ ְש ָמ ִתי וְ גו ִּפי ו ְּמא ִֹדי ַעל ְק ֻד ּ ַשת ְש ֶמ ָך ,וְ ָה ֵסר ָּכל ה ְמ ָסכִ ים ַה ַּמ ְב ִדּ ילִ ים ֵ ּבינִ י לְ ֵבינְ ָך,
וְ ַה ְחזִ ֵירנִ י ִ ּב ְתשו ָּבה ְשלֵ ָמה לְ ָפנֶ ָ
יך .וְ י ּונְ ַעם לִ י ָּכל ֲא ֶשר ַּת ֲע ֶשה ִע ָּמ ִדי וְ לֹא יְ ַבלְ ְ ּבלֵ נִ י שוּם ִענְ יָ ן
ֵמ ֲעבוֹ ָד ְת ָך ָה ֲא ִמ ִּתית ,וְ לֹא ַת ֲעלֶ ה ִקנְ ַאת ָא ָדם ָעלַ י וְ לֹא ִקנְ ָא ִתי ַעל ֲא ֵח ִרים ,וְ לֹא ֶא ְת ַא ֶ ּוה
לְ שוּם ָדּ ָבר ז ּולַ ת ְרצוֹ נְ ָך ,וְ הוֹ ֵרינ ּו ֶדּ ֶר ְך ֻח ֶ ּק ָ
יך לְ ָע ְב ְדּ ָך ְ ּבלֵ ב נָ ָבר וְ זָ ְך ו ְּב ִש ְמ ָחה וְ רו ַּח נְ מ ּוכָ ה
ּו ְב ַא ֲה ַבת ַע ְּמ ָך יִ ְש ָר ֵאל ,וְ יִ ְת ַק ֵדּ ש ִש ְמ ָך ַעל יָ ִדי וְ ַעל יְ ֵדי זַ ְר ִעי וְ זֶ ַרע זַ ְר ִעי ַעד סוֹ ף ָּכל ַהדּ וֹ רוֹ ת
וְ לֹא יִ ָּמ ֵצא ּ ְפסוּל ָ ּבנ ּו ָחלִ ילָ ה ,וְ נִ ָ ּנ ֵצל ֵמ ִח ּלוּל ַה ּ ֵשם ,וְ נִ זְ ֶּכה לַ ֲעסֹק ְ ּבתוֹ ָר ְת ָך לִ ְש ָמ ּה ִ ּב ְת ִמידוּת
ִמ ּתוֹ ְך ַה ְר ָח ָבהּ ִ ,ב ְתשו ָּבה ו ְּב ַד ַעת ו ְּב ִש ְמ ָחה וְ לֵ ב ָטהוֹ ר ,וְ נִ ּ ָש ֵמר ִמ ָּכל ֵח ְטא ו ִּמ ָּכל ָעוֹ ן ,וְ נִ ְש ַמח
ְ ּב ִד ְב ֵרי תוֹ ָר ֶת ָך ו ְּב ִמ ְצוֹ ֶת ָ
יך לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד ,וְ נִ זְ ֶּכה לְ ַת ֵ ּקן ֵאת ֲא ֶשר ֶה ֱעוִ ינ ּו וְ לֹא נֵ בוֹ ש ָ ּבעוֹ לָ ם ַה ֶ ּזה
וְ לֹא נִ ָּכלֵ ם לָ עוֹ לָ ם ַה ָ ּבא ָא ֵמן ֵּכן יְ ִהי ָרצוֹ ן:

