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ה הוא  רָּ ֹוֱאל יְייָּ ַאתָּ ינו ַע   ֶׁש א  ָּ םהֵה עֹולָּ ה הוא ֱאל, אתָּ הָּ םֹווְיַאתָּ עֹולָּ אתָּ הָּ רָּ בָּ ינו ִמשֶׁש ם , הֵה עֹולָּ ומֵה

ל ה אֵה ם ַאתָּ ִא ְי . וְיַע  עֹולָּ ִ ין לְי מְי  בְי אתָּ עֹולָּ רָּ הו ָּ תְי  ַהקְי ֹו ָּ צָּעות תֹורָּ מְי אֶׁש ְך בְי הותָּ א ֱאלָּ עָּ מֹו ָּ , תְי
כָּה רָּ ינו ִזכְירֹונָּם ִל ְי רו ַרבֹותֵה ָאמְי אִ ית", כְימו  ֶׁש רֵה ל, "בְי אֵה רָּ ִ יל יִשְי ה וִ  ְי ִ יל תֹורָּ ם ַעםְי  , ִב ְי ִכי הֵה

ֻאםֹות ם ִמכָּל הָּ הֶׁש תָּ בָּ ַחרְי ר בָּ תְי  ֲא ֶׁש ה וְינַָּתתָּ , וְינֲַחלָּ תְי  ַהקְי ֹו ָּ ם תֹורָּ הֶׁש ִ מְי  וְיקֵה , לָּ ם לְי תָּ ַר ְי
.  ַהגָּ ֹול

נו ִמםְי   א לָּ ה בָּ ם וְיַעל ִקּיום ַהתֹורָּ עֹולָּ ינוֹוֱאל יְייָּ וְיַעל ִקּיום הָּ נֵהי ִצוויִים הֵה תְי  .  ְי תֹורָּ תָּ בְי רו "כַָּת ְי פְי
תְי  , "ורְי ו תֹורָּ תָּ בְי ֹאתָּ "וְיכַָּת ְי ם א תֶׁש נֵהיכֶׁשםוְיִלַם ְי ת בְי ת". ם אֶׁש חָּ ן אֶׁש יהֶׁש תֵה ֹאהו , וְיַהַכוָּנָּה ִ  ְי ת ִכי ֹלא לְי

ת אתָּ ִכי ִאם לָּ ֶׁש ֶׁש רָּ ִשיתָּ ,  ָּ תָּ  ף עָּ אתָּ יַָּצרְי רָּ י , וְיִלכְי ֹו ְי  בָּ אֵה ֱאצָּ ינו וְיצֶׁש אֵה ֱאצָּ נו וְיצֶׁש יֶׁשה ֲאנַחְי נִהְי י שֶׁש כְי ֵה
י עֵה ל יֹו ְי אֵה רָּ ית יִשְי י  כָּל ַעםְי  בֵה מֶׁש  וְילֹומְי ֵה תֶׁש  ְי .  תֹורָּ

י  לֶׁש ן ָא ֹוא אֵה כֵה ִכים יְייָּ  ו ְי לָּ י ַהםְי כֵה ְך ַמלְי לֶׁש ִחמָּ , מֶׁש לויות ַע , ִתיוְיַאִפיל תְי ינַי לְי  תְי ַמע  וְיעֵה מֵהנִי וְיִת ְי חָּ תְי  ֶׁש
נֹות נִים ו ָּ ַהזְיִמין ִלי בָּ ִתי לְי ִפלָּ ם ַע  סֹו. תְי נֵהיהֶׁש נֵהי  ְי ם ו ְי נֵהיהֶׁש ם ו ְי בו הֵה רו וְייִרְי ם יִפְי ף כָּל וְיַ ם הֵה

ה, הדֹורֹות תְי  ַהקְי ֹו ָּ תֹורָּ קו בְי נו יַַעסְי ם וֲַאנִי ֻכלָּ הֵה ִלית  ֶׁש ַתכְי ֹאר וְיַלֲעשות , לְי מ ַלםֵה  ִל ְי ֹא  ולְי מ ִללְי
ה תְי  בְי ֲה ָּ מו  תֹורָּ י ַתלְי רֵה ת כָּל ִד ְי ַקּיֵהם אֶׁש י  , ולְי ותֶׁש ִמצְי נו בְי ק ִלבֵה תֶׁש  וְיַ בֵה תֹורָּ ינֵהינו בְי ר עֵה אֵה וְיהָּ

מֶׁש אַ לְי  ת  ְי ָאה אֶׁש יִרְי ה ולְי .  ֲה ָּ
ן ַרֲחמָּ רוִכים, ָאִ ינו ָא  הָּ נו ַחּיִים ֲאֻרִכים ו ְי ֻכלָּ ן לְי ַחּיִים , תֵה יו לְי ַרֲחִמים זֹוכֵהר יְיצורָּ ִמי כָּמֹו  ָא  הָּ

ַרֲחִמים ִחּיִים, בְי ַחּיִים נִצְי נו לְי רֵה ם ָאִ ינוכְימֹו  ֶׁש , זָּכְי הָּ רָּ ל   ְי ַפלֵה נֶׁשי לו יִחְי :"ִהתְי פָּ רְי ו  ,"יֶׁשה לְי ופֵה
ינו ִזכְירֹונָּ  כָּהַרבֹותֵה רָּ ָאתֶׁש ":ם ִל ְי יִרְי .  "בְי

ר, ִכי ַעל כֵהן ם זֶׁשַרע כָּ ֵה ִעי ַע  עֹולָּ ִעי וְיזֶׁשַרע ַזרְי א ַזרְי ּיְיהֵה נֶׁשי   ֶׁש פָּ ַחנֵהן ִמלְי ַ קֵה  ולְי אִתי לְי צֵהא . בָּ וְי ל יִםָּ
זֶׁשרַ  ִעי ו ְי ַזרְי ץִ י ו ְי מֶׁש סול וָּ ֶׁש ם  ום פְי ִעי ַע  עֹולָּ ינֵהי ֱאלִהים , ע ַזרְי עֵה ר בְי ת וְיטו  וְייָּ ָּ לֹום וֶׁשֱאמֶׁש ַאְך  ָּ

ם ינֵהי ָא ָּ עֵה ה, ו ְי י תֹורָּ יו ַבֲעלֵה א, וְייִהְי רָּ י ִמקְי ארֵה נָּה, מָּ י ִמ ְי ארֵה מו , מָּ י ַתלְי ארֵה זָּא, מָּ י רָּ ארֵה י , מָּ ארֵה מָּ
וָּה ִ ים, ִמצְי י ֲחסָּ לֵה י  ֹומְי ארֵה י, מָּ ארֵה רוִמּיות מָּ נִיִמיתוְייַַע ְי ו  בְי , ִמ ֹות תְי ָאה פְי יִרְי ה ו ְי  ֹלא , ֲה ָּ

ָאה ִחיצונִית כָּ ֹו , יִרְי ה בְי סֹורָּ י ַמחְי ם דֵה הֶׁש וִּיָּה מֵה וִּיָּה וגְי כָּל גְי ן לְי ֹאחַ , וְיתֵה ִריאות וְיכָּ ֹו  וָּכ ם בְי הֶׁש ן לָּ , וְיתֵה
סֶׁש  ן וָּחֶׁש ֹאִפי וְיחֵה ה וְיי ם קֹומָּ הֶׁש ן לָּ יֶׁשה  הֲ , וְיתֶׁש םוְייִהְי ינֵהיהֶׁש לֹום בֵה וָּה וְי ָּ ה וְי חְי ם ִזווִ ים ,  ָּ הֶׁש וְיַתזְיִמין לָּ
ִמים י ֲחכָּ ִמי ֵה ַרע ַתלְי ַרע ַצִדיִקים, ֲה ונִים ִמזֶׁש ִתי , ִמזֶׁש ַפַללְי ר ִהתְי ם כְיכָּל ֲא ֶׁש יו כְימֹותָּ וְיַ ם ִזוו ָּם יִהְי

ם יהֶׁש כָּאן ִכי ִזכָּרֹון, ֲעלֵה כָּאן ולְי ה לְי חָּ  עֹולֶׁש .  אֶׁש
ה  ַע כָּל ַתֲעלומות יָּ יְי ַאתָּ פונֵהי ִלִבי, יֹו ֵה נֶׁשי  נִ ְילו ַמצְי פָּ ַמַען ִ מְי  ַהגָּ ֹול , ולְי ה לְי לֶׁש כָּל אֵה ִכי ַכוָּנִָּתי בְי

ה תְי  ַהקְי ֹו ָּ ַמַען תֹורָּ ק , ֲענֵהנִייְייָּ  ַעל כֵהן ֲענֵהנִי, וְיַהקָּ ֹו  ולְי ם יִצְיחָּ הָּ רָּ ָא ֹות ַהקְי ֹוִ ים   ְי ַבֲע ור הָּ
ֹא  ם. וְייֲַעק רְי ָּ ֲענִָּפים דֹוִמים לְי ָּ יֹות הָּ נִים ִלהְי ם תֹוִ יַע בָּ לָּ ִ יִעי , וִ  ְילָּ דְי  רֶׁש ֶׁשל רְי וִ  ַע ְי וַ ֲע ור דָּ

ה כָּ ָּ רְי רוַח קָּ ְי ֶׁש הַ , ַבםֶׁש ר בְי .  מְי ֹורֵה
א יְייָּ ִ יר הַ  י כָּל יְירֵה רֵה יו ַםֲעלֹות ַא ְי כָּ רָּ ְך ִב ְי ֹאלֵה י: ַהה ְךיְיִ יַע ַכפֶׁש י  וְיטֹו  לָּ רֶׁש ֹאכֵהל ַא ְי תְי  :   ִכי תא אֶׁש ְי

נֶׁש  חָּ ֻ לְי ִ י  לְי י זֵהיִתים סָּ ִתלֵה נֶׁשי  ִכ ְי יתֶׁש  בָּ י  ֵה כְיתֵה יַרְי ֹאִרּיָּה בְי ן פ א: כְי ֶׁשפֶׁש ר יְירֵה ֹאַרְך גָּ ֶׁש ן יְי  : יְייָּ  ִהמֵהה ִכי כֵה
כְי   רֶׁש י ַחּיֶׁש  יְייָּ יְי ָּ ֹאל יְימֵה יִם כ לָּ טו  יְירו ָּ ה בְי אֵה נִים לְי ָּ : י ִמִ ּיֹון ורְי ה  ָּ אֵה לורְי אֵה רָּ לֹום ַעל יִשְי :  נֶׁשי   ָּ

סוקיְייָּ  ָאנָּא נו ַהפָּ ה יְיֻקּיַם בָּ ִפלָּ ַע תְי ם ָאַמר יְייָּ וֲַאנִ ,  ֹומֵה ִריִתי אֹותָּ ֹאאת בְי ַרי , י ז י  ו ְי ָּ לֶׁש ר עָּ רוִחי ֲא ֶׁש
ִפי  ִתי בְי ר ַשמְי ֲע  , ֲא ֶׁש ֲע  אָּ ֹלא יָּמו ו ִמִפי  וִמִפי ַזרְי םַמר יְייָּ וִמִפי זֶׁשַרע ַזרְי ה וְיַע  עֹולָּ ַעתָּ :  מֵה

נֶׁשי   פָּ י ִפי וְיהֶׁש ְייֹון ִלִבי לְי רֵה צֹון ִאמְי רָּ יו לְי : צוִרי וְי ֹוֲאִלי יְייָּ יִהְי
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