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ָמֵעאל י ִיׁשְ   )בן אלישע כהן גדול(, ָאַמר ַרּבִ
ָכל יֹום ה זֹו ּבְ ׁשָ ּקָ ל ָהאֹוֵמר ּבַ ָניו ַמְזִהירֹות, ּכָ ִריֹּות, ּפָ ְוָכל , ְוֵאיָמתֹו מּוֶטֶלת ַעל ַהּבְ

ּלֹו ְמחֹוָנִנים ָּיו, ַהֲחלֹומֹות ׁשֶ ל ְיֵמי ַחי ְלָבבֹו ּכָ ֶרת ּבִ ּמֶ ּתַ ְהֶיה ִמׁשְ וֹונֹות ַועֲ , ְותֹוָרתֹו ּתִ
ׁשֹון ָהָרע, ְנעּוָריו ִנְמָחִלים לוֹ  ֵֶּצר ָהָרע ּוִמּלָ ֵצל ִמי ַגע ַרע, ְוִיּנָ ֹּות ָרעֹות, ּוִמּפֶ , ּוֵמַחי

יְסִטים ים, ּוִמּלִ ים ּוֵמַעְקַרּבִ ָחׁשִ יִקים, ּוֵמרּוַח ָרָעה, ּוִמּנְ ִּ ז ִדים ּוִמן ַהּמַ ֵ ל , ּוִמן ַהׁשּ ּוִמּכָ
ֹוְנִאים  ּלוֹ , אֹותוֹ ָהאֹוְיִבים ְוַהׂשּ ן ׁשֶ א ּוַמּתָ ָ ַמׁשּ   : ְוַיְרִויַח ּבְ

  
ָמאֵעל י ִיׁשְ   , ְוֵכן ָאַמר ַרּבִ

י ֲעִקיָבא  אֲעֵרִביםֲאִני ְוַרּבִ עֹוָלם ַהּבָ ְהֶיה לֹו ֵחֶלק טֹוב ּבָ ִּ י ִדְכִתיב.  ָאנּו ׁשֶ ְלַהְנִחיל  ”:ּכְ
א   :“ֹאֲהַבי ֵיׁש ְוֹאְצרֵֹתיֶהם ֲאַמּלֵ

  
א יי ֱאלֵֹהי ִיׂשְ  ֲעלּומֹות ָאּנָ יד ּתַ רֹות ַמּגִ ה ִנְסּתָ דֹול ְונֹוָרא ֲחַכם ָהָרִזים ְמַגּלֶ ָרֵאל ֶמֶלְך ּגָ

ְחּתֹוִנים ּתַ יט ּבַ ּלִ ֶעְליֹוִנים ְוׁשַ ל ּבָ ר ִיְקָראּוהּו , מֹוׁשֵ ָקרֹוב ְלָכל קֹוְרָאיו ְלָכל ֲאׁשֶ
  . ֶבֱאֶמת

ּנּו ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגֹוזְ  יל ָעִני ֵמָחָזק ִמּמֶ י : לוֹ ַמּצִ ֲחנּוָניו ּכִ ָך ְוֶאל ּתַ ת ַעְבּדְ ִפּלַ ֵנה ֶאל ּתְ ּפְ
  :ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני

  
ל ָרע ְמֵרִני ִמּכָ ׁשְ ּתִ ָפֶניָך יי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ ה ׁשֹוֵמר , ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ י ַאּתָ ּכִ

ָרֵאל   , ִיׂשְ
ִני  י ְוִתְפּדֵ ל צָ ְוֹתאַמר ְלָצרֹוַתי ּדַ ה ָרה ְוצּוָקהִמּכָ ל ּבּוׁשָ מּוָעה ָרָעה ּוִמּכָ ל ׁשְ  ּוִמּכָ

ה זּוי ָעם, ּוְכִלּמָ ת ָאָדם ּוִמּבְ   . ּוֵמֶחְרּפַ
ָפה ִחית ּוַמּגֵ ל ַמׁשְ ל ֶנֶגף ּוִמּכָ ׁשֹון ָהָרע ּוִמּכָ ַגע ָרע ּוֵמַעִין ָהָרע ּוִמּלָ    ּוִמְכׁשֹול ּוִמּפֶ

ֵֶּצר ָהָרע  יֵלִני ִמי ל ַמשְׁ ְוַתּצִ יקּוִמּכָ ִּ ל ֵחְטא ִחית ּוַמז עֹוָלם ּוִמּכָ ּבָ ל ְרָגזֹות ּוְגֵזרֹות ׁשֶ  ּוִמּכָ
ן ְיִהי ָרצֹון ע ָאֵמן ּכֵ ָמה ָוֶרׁשַ ל ָעֹון ְוַאׁשְ ע ּוִמּכָ   :ּוֶפׁשַ

  
יֹּום ְוָכל  י ּבַ ִריב ֶאת ִריֵבי ַנְפׁשִ ּתָ ָפֶניָך יי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ צֹון ִמּלְ ְיִהי ָר

א ֶאת ַהְמַקְט  ר ְיֵמיֶהם ּוְתַמּלֵ ְיָלה ְוִתְנקֹם ֶאת ִנְקָמִתי ֵמֶהם ּוְתַקּצֵ ּלַ י ּבַ ְרִגים ֶאת ַנְפׁשִ
ָרע   , ֲעֹונֹוֵתיֶהם ּבְ

ָכה  ִליך ֵאיָמה ַוֲחׁשֵ ֵרתּו ִמן ָהעֹוָלם ְוַתׁשְ ֶרַגע יֹאֵבדּו ּוַבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ִיּכָ ם ּכְ ְוֻכּלָ
ָמה עֲ  דֹוָלה ְוַתְרּדֵ ל אֹוְיַבי ְוׂשֹוְנַאי ּגְ רֹון ְוִתְמהֹון ֵלָבב ַעל ּכָ עֹון ְוִעּוָ ּגָ צּוָמה ּוֶבָהָלה ְוׁשִ

י ֵביִתי ִטין ּוְמַקְטֵרג ָעַלי ְוַעל ַאְנׁשֵ ל ַצר ּוַמׂשְ   ,ְוַעל ּכָ
ִדְכִתיב ין ְוִליִלין ּכְ יׁשִ ין רּוִחין ּבִ יק ּבֵ ִּ ין ַמז ד ּבֵ ין ׁשֵ ה ּבֵ ָ ין ִאׁשּ ין ִאיׁש ּבֵ ּפֹל ֲעֵליֶהם  ּתִ :ּבֵ

ָאֶבן מּו ּכָ ְגדֹל ְזרֹוֲעָך ִיּדְ ְגדֹל ָוַפַחד ֵאיָמָתה . ֵאיָמָתה ָוַפַחד ּבִ מּו ְזרֹוֲעָך ּבִ ָאֶבן ִיּדְ ּכָ
ּפֹל   ,ֲעֵליֶהם ּתִ
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ָך  בֹוָתם ּומֹוָרֲאָך ּוַפְחּדְ ִמים ָעַלי ְלָרָעה ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמְחׁשְ ל ַהּקָ ְוַעל ּכָ
ַעִין ָרָעה ָחִליָלהִיְהיּו  ָפַני ִאם ִיְראּוִני ּבְ ִקים ִמּלְ ּתְ ּתַ ְהיּו ִמׁשְ ִּ י   :ֲעֵליֶהם ׁשֶ

  
ר  ּבֵ ְפתֹוָתם ִמּדַ ָאַלְמָנה ׂשִ ּתֵ ָפֶניָך יי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

מוֹ  ְ ָנה ָאְזֵניֶהם ִמׁשּ ְכָנה ֵעיֵניֶהם ֵמְראֹות ְוֶתֱחַרׁשְ ִמיד ַהְמַעד ְוֶתְחׁשַ ַע ּוָמְתֵניֶהם ּתָ
ַבְרָנה ָ ׁשּ תֹוָתם ּתִ ְ ם ְוַקׁשּ בֹוא ְבִלּבָ ם ּתָ    ,ַחְרּבָ

ִדְכִתיב ה ָינּוסּו ַוֲאִני לֹא ָאנּוס ּכְ ה ֵיבֹוׁשּו ַוֲאִני לֹא ֵאבֹוׁש ֵהּמָ  קּוָמה ְיָי ְוָיפּוצּו :ֵהּמָ
ן  ֶניָך ָאֵמן ּכֵ ְנֶאיָך ִמּפָ   :ְיִהי ָרצֹוןאֹוְיֶביָך ְוָינּוסּו ְמׂשַ

  
ִריֹּות ִליְך ֵאיָמה ָוַפַחד ַעל ַהּבְ ׁשְ ּתַ ָפֶניָך יי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ צֹון ִמּלְ   , ְיִהי ָר

ֵלם י ַהֲחֵפָצה ּוְבֵלָבב ׁשָ ַנְפׁשִ תּוב . ְוִתְגֹזר ֲעֵליֶהם ַלֲעׂשֹות ְרצֹוִני ּכְ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ֵּם ּבָ ְוַקי
ל ַעּמֵ  ב ִאיׁש ְוָראּו ּכָ ּךָ ְוֶנֱאַמר לֹא ִיְתַיּצֵ ם ְיָי ִנְקָרא ָעֶליָך ְוָיְראּו ִמּמֶ י ׁשֵ י ָהָאֶרץ ּכִ

ְדְרכּו ָבּה  ר ּתִ ֵני ָכל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ן ְיָי ֱאלֵֹהיֶכם ַעל ּפְ ֶכם ּומֹוַרֲאֶכם ִיּתֵ ְחּדְ ְפֵניֶכם ּפַ ּבִ
ן ְיִהי ָרצֹון ר ָלֶכם ָאֵמן ּכֵ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ   :ּכַ

  
ָפֶניָך יי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֵואלֵֹהי ִיְצָחק ֵואלֵֹהי ְיִהי ָרצ ֹון ִמּלְ

ן ִלי ֵדָעה ּוִביָנה ְוָחְכָמה ּוְתַרֵחם ָעַלי ְוָתִאיר ֵעיַני  תֹוָרֶתָך ְוִתּתֵ י ּבְ ח ִלּבִ ְפּתַ ּתִ ַיֲעקֹב ׁשֶ
ֵדִני ִמּדֹות חָ  ֶחְמָלְתָך ּוְתַלּמְ ָחְכָמה ּבְ תֹוָרֶתָך ּבְ ים ּבְ ָבִרים ֲעֻמּקִ ְכָמֶתָך ּוְתִביֵנִני ּדְ

ֵלם  ָך ְולֹא ֶאּכָ ְפֵני ַחְכֵמי ַעּמֶ ֶעְזָרֶתָך ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש ּבִ ה ִלי ָרִזים ְסתּוִמים ּבְ ּלֶ ּוְתַג
ָפַתי ְוָעְזֵרִני ִללְ  י ַוֲעִריַכת ׂשְ ַנת ִלּבִ ּוָ תֹוְך ֲחִסיֵדי ֲעָדֶתָך ּוְתַיֵחד ֶאת ּכַ ד ּבְ ֹמד ּוְלַלּמֵ

ַאֲהָבה א ְבֵרי ַתְלמּוד ּתֹוָרֶתָך ּבְ ל ּדִ ֵּם ֶאת ּכָ מֹר ַלֲעׂשֹות ּוְלַקי   :צוןרהי ין כמן ִלׁשְ
  

יֵלִני ֵמַרֲעבֹון ּצִ ּתַ ָבה ׁשֶ ְרּכָ ָפֶניָך יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ֱאלֵֹהי ַהּמֶ ן ִמּלְ , ְיִהי ָרצֹו
אֹון ַצַער, םּוֵמֵעירֹ, ְוִצּמָ ַנַחת ְולֹא ּבְ ָכל יֹום ּוְתַפְרְנֵסִני ּבְ י ּבְ , ְוַהְטִריֵפִני ֶלֶחם ֻחּקִ

ִאּסּור ר ְולֹא ּבְ ֶהּתֵ ִצְמצּום, ּבְ ֶרַוח ְולֹא ּבְ נֹות ָיֶדיָך , ּבְ ר ַמּתְ א אֹוִתי ֵמעֹׁשֶ , ּוְתַמּלֵ
ָכל ֲעָסַקי ְוִעְנָיַני ּוְבָכל ַמעֲ  ָרָכה ְוַהְצָלָחה ּבְ ַלח ּבְ ְהיּו ִליְוִתׁשְ ִּ י ה ָיַדי ׁשֶ ּוְתֵנִני , ׂשֵ

ן ְיִהי  יַרי ָאֵמן ּכֵ ל רֹוַאי ְויֹוְדַעי ּוַמּכִ ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ּכָ ן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּבְ ְלַאֲהָבה ְלֵח
  :ָרצֹון

  
ְפֵניֶכם הֹוִרים, ְיִהי ָרצֹון ִמּלִ ים ְוַהּטְ דֹוׁשִ ֵרת ַהּקְ ָ ֲעׂשּו ִעּמִ , ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ּתַ דֹול ׁשֶ י ֶחֶסד ּגָ

יִתי י ּבֵ הֹוָרה ּוְלַמַען , ְוִעם ַאְנׁשֵ ה ְוַהּטְ דֹוׁשָ ת ְיָי ּוְלַמַען ּתֹוָרתֹו ַהּקְ ַ ּוְלַמַען ְקֻדׁשּ
ְתֶכם ַ ה , ְקֻדׁשּ ׁשָ ַבּקָ א ַרֲחִמים ּבְ ּסֵ ב ַעל ּכִ ֹּוׁשֵ ָרֵאל ֶמֶלְך ַהי ַעְמדּו ִלְפֵני ְיָי ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ּתַ

ִתי ּוְבַתֲחנּוִנים ְלַהׁשְ  ׁשָ ֵאָלִתי ּוַבּקָ ֵדי ַלֲעׂשֹות ֶאת ׁשְ ִתי ּכְ ִחּנָ ִתי ְוֶאת ּתְ ִפּלָ ִמיַע ֶאת ּתְ
ָכל יֹום ָויֹום    ּבְ
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י ְלָפָניו  ְעּתִ ׁשַ ּפָ ָעִויִתי ְוׁשֶ ָחָטאִתי ְוׁשֶ מֹוַתי ׁשֶ ל ֲעֹונֹוַתי ְוַחּטֹאַתי ְוַאׁשְ ְוִיְמחֹול ִלי ֶאת ּכָ
י ָרצֹון ּבֵ ין ּבְ ֹאֶנס ּבֵ ין ּבְ ין ּבֵ ן ּבֵ ּוֵ ִמְתּכַ ין ּבְ ָגלּוי ּבֵ ין ּבְ ֵסֶתר ּבֵ ין ּבְ ֵמִזיד ּבֵ ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ן ּבְ

ה ְוַעד  ָבה ֵמַעּתָ ַמְחׁשָ ין ּבְ ִהְרהּור ּבֵ ין ּבְ ה ּבֵ ַמֲעׂשֶ ין ּבְ ִדּבּור ּבֵ ין ּבְ ן ּבֵ ּוֵ ִמְתּכַ ּלֹא ּבְ ׁשֶ
ן ְיִהי ָרצֹון. עֹוָלם ָאֵמן   :ּכֵ

  
ָבעוּ  ָמטּו ִמכֶּ , ּבְ ֵרת, םּבְ ָ ּּות , ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ְנִקי ים ּבִ ְפָרׁשִ הֹוִרים ְוַהּמֻ ים ְוַהּטְ דֹוׁשִ ַהּקְ

דֹול  ם ַהּגָ ֵ ְזכּות ַהׁשּ דֹוִלים ּבִ ֲעׂשּו ֵחן ְוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ּגְ ּתַ ְתִריֵאל לא לומר את (ׁשֶ ַאּכַ
  )השם בפה

ִים  ּתַ ְבִעים ּוׁשְ ָרֵאל ּוִבְזכּות ׁשִ ִהּלֹות ִיׂשְ ב ּתְ ְקחּו יֹוׁשֵ הֹוִרים ּתִ ים ְוַהּטְ דֹוׁשִ מֹות ַהּקְ ׁשֵ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ְרׁשּות ַהּקָ חֹות ּבִ   ,ַמְפּתְ

ָעה ּוִביָנה  ֲעֵרי ּדֵ ְלָוה ְוׁשַ ֲעֵרי ׁשַ לֹום ְוׁשַ ֲעֵרי ׁשָ ֲעֵרי ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ְוׁשַ חּו ִלי ׁשַ ְוִתְפּתְ
ר ְוָכבֹוד ֲעֵרי עֹׁשֶ ל ְוׁשַ ּכֵ ׁשּוָעה ְוֶאְמָצא ֵחן ָוֶחֶסד ָחְכָמה ְוַהׂשְ ֲעֵרי ּתְ ׁשּוָבה ְוׁשַ ֲעֵרי ּתְ  ְוׁשַ

ל ֲעָסַקי  יַרי ְוַתְצִליחּו אֹוִתי ְוַתַעְזרּו אֹוִתי ַעל ּכָ ל רֹוַאי ְויֹוְדַעי ּוַמּכִ ֵעיֵניֶכם ּוְבֵעיֵני ּכָ ּבְ
  , ְלטֹוָבה

ב לֹא ּתִ  ּכַ ׁשְ ִדְכִתיב ִאם ּתִ ב לֹא ֶאְפַחד ּכְ ּכַ ֶאׁשְ ָנֶתיָך ּוְכׁשֶ ַכְבּתָ ְוָעְרָבה ׁשְ , ְפָחד ְוׁשָ
ְדַבׁש ְוֹנֶפת צּוִפים ַּי ְמתּוִקים ּכִ ְהיּו ַחי ִּ י יַע ְוִלְסֹמְך , ׁשֶ י ְלֵעזֶר ּוְלהֹוִעיל ּוְלהֹוׁשִ ְוִתְהיּו ִעּמִ

ן ְיִהי ָרצֹון ִיְהיּו ְלָרצֹון  ָבָנה ָאֵמן ּכֵ ַתּמּוז ְוִכְמלֹאת ַהּלְ ֶמׁש ּבְ ֶ ְתקּוַפת ַהׁשּ ִאְמֵרי ִפי ּכִ
י ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי   :ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

  
ֵֶּצר ָהָרע יֵלִני ִמי ּצִ ּתַ ָפֶניָך יי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ ל ָצָרה , ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ּוִמּכָ

לֹום ֶאל שָׁ , ְוצּוָקה ָ ֵביִתי ְותֹוִציֵאִני ִמׁשּ ִכי ּוְזָעָקה ּבְ ַמע ּבֶ ָ לֹום ְוֶאְמָצא ֵחן ָוֶחֶסד ְולֹא ִיׁשּ
ל רֹוַאי ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ּכָ ת ָהַרֲחִמים ְוחּוָסה ָנא , ּבְ ת ַהֶחֶסד ּוְבִמּדַ ִמּדַ י ּבְ ְוִתְתַנֵהג ִעּמִ

ִריֶתָך  ֶמָך ּוְלַמַען ּבְ ה ְצָדָקה ְלַמַען ׁשְ י ַאּתָ ה ִעּמִ ים ֲעׂשֵ ִּ אֹור ַהַחי ִני ִלְראֹות ּבְ ּכֵ ָעַלי ְוַז
ָּהּו ּוְלַמַען לֹֹמה ְוֵאִלי ה ְוַאֲהרֹן ְוָדִוד ּוׁשְ ָרֵאל ֲעָבֶדיָך ּוְלַמַען ֹמׁשֶ ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיׂשְ  

ִכיָנֶתָך  א ְכבֹוֶדָך ּוְלַמַען ׁשְ ּסֵ ִחיֶריָך ּוְלַמַען ּכִ   ּבְ
ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ל ּגְ ל ָצָר , ּוְפֵדִני ִמּכָ ים ִמּכָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יֵעִני ּבְ ה ְוצּוָקה ְוִתְגֹזר הֹוׁשִ

ל ֲעַצת  בֹות ׂשֹוְנַאי ְוָהֵפר ּכָ ל ַמְחׁשְ ל ּכָ ל ָרע ּוַבּטֵ ְמֵרִני ִמּכָ ֵזרֹות טֹובֹות ְוִתׁשְ ָעַלי ּגְ
א ן ְלָך ִכְלָבֶבָך ְוָכל ֲעָצְתָך ְיַמּלֵ תּוב ִיּתֵ ּכָ ֲאלֹוַתי ְלטֹוָבה ּכַ ל ִמׁשְ א ּכָ ְיַבי ּוַמּלֵ , אֹו

ֵצִני ְיָי ֵמָאָדם  ְנְצֵרִניַחּלְ   .ָרע ֵמִאיׁש ֲחָמִסים ּתִ
  

יל יַע ּוְלַהּצִ י ַלֲעזֹר ּוְלהֹוִעיל ּוְלהֹוׁשִ ְהיּו ִעּמִ ִּ י ִני ְיָי ֱהֵיה עֹוֵזר ִלי ׁשֶ ַמע ְיָי ְוָחּנֵ   . ׁשְ
ָך  יֵעִני ְלַמַען ַחְסּדֶ י הֹוׁשִ ָצה ַנְפׁשִ לֹום ְוָכל ֲאשֶׁ , ׁשּוָבה ְיָי ַחּלְ לֹום ּוֵביְתָך ׁשָ ה ׁשָ ר ְוַאּתָ

לֹום   . ְלָך ׁשָ
י ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי  :ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ


