
א, ּבֹוִציָנא  יׁשָ א ָנִחית, ּבֹוִציָנא ַקּדִ ַמּיָ יׁש ִמן ׁשְ ן יֹוָחִאי, ִעיר ְוַקּדִ ְמעֹון ּבֶ ׁשִ י  ַרּבִ
ּלֹא  ׁשֶ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ם  ִהְבַטְחּתֶ ם  ַאּתֶ יָרא,  ַיּקִ ּבֹוִציָנא  א,  ַרּבָ ּבֹוִציָנא  ָאה,  ִעּלָ

לּוָתא, ַוֲאִפּלּו  א ִיְפקּון ִמן ּגָ זֹוַהר ּדָ י ּבְ ָרֵאל ַעל־ֶיְדֶכם, ּכִ ׂשְ ח ַהּתֹוָרה ִמּיִ ּכַ ּתַ ִתׁשְ

ִמים  ַהּיָ ַאֲחִרית  ּבְ יָחא  ְמׁשִ בֹות  ִעּקְ ּבְ ָרה  ַהְסּתָ תֹוְך  ּבְ ׁשֶ ָרה  ַהַהְסּתָ תֹוֶקף  ּבְ

מֹו  ּכְ ַזְרֵענּו,  י  ִמּפִ ַהּתֹוָרה  ַכח  ָ ִתּשׁ לֹא  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ׁשֶ ם  ִהְבַטְחּתֶ ה,  ָהֵאּלֶ

ְוָעְנָתה  ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ַעל  ַההּוא  ּיֹום  ּבַ ַני  ּפָ יר  ַאְסּתִ ר  ַהְסּתֵ ְוָאנִֹכי  תּוב,  ּכָ ׁשֶ

יעּו  ִהּגִ ה  ַעּתָ ה  ְוִהּנֵ ַזְרעֹו,  י  ִמּפִ ַכח  ָ ִתּשׁ לֹא  י  ּכִ ְלֵעד  ְלָפָניו  ַהּזֹאת  יָרה  ִ ַהּשׁ

ָעֵלינּו  ְך  ּוָמׁשַ לּות  ַהּגָ ָעֵלינּו  ָאַרְך  י  ּכִ ֵחֶפץ,  ֶהם  ּבָ ָלנּו  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ִמים  ַהּיָ

ָיד  ָאְזַלת  י  "ּכִ ְמֹאד,  ָיֵדינּו  ּוָמָטה  ים,  ְוַדּלִ הֹוְלִכים  ָאנּו  יֹום  ּוְבָכל  ְעּבּוד,  ִ ַהּשׁ

ֲעֵדנּו.  ּבַ ַיֲעמֹוד  ִמי  ְוֵאין  ָאב,  ְוֵאין  יתֹוִמים  ּכִ ַאְרנּו  ִנׁשְ י  ּכִ ְוָעזּוב"  ָעצּור  ְוֶאֶפס 

ִהְתנֹוְצצּות  ְלִהְתנֹוֵצץ  ִהְתִחיל  ּוְכָבר  ה,  ַהּזֶ ר  ַהּמַ לּות  ַהּגָ סֹוף  תֹוֶקף  ּבְ ה  ְוִהּנֵ

ָרֵאל  ית־ִיׂשְ ּבֵ ָך  ְוַעּמְ ִלְבָרָכה,  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  ָהֲאִר"י  ָהֱאָלִהי  ִמיֵמי  יַח  ָמׁשִ

ֶאת  ְלִיְרָאה  ֲחֵפִצים  ְוַהּכֹל  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְמֹאד  ִעים  ְעּגְ ּוִמְתּגַ ּתֹוְקִקים  ִמׁשְ

זֹאת ִמֵמי ֶקֶדם, "ֱהִקיצֹוִתי  ר לֹא ָהְיָתה ּכָ ּתֹוְקקּות ִנְמָרץ ְוִנְפָלא, ֲאׁשֶ ִהׁשְ ֶמָך ּבְ ׁשְ

ְך,  ּבָ ֲאחּוִזים  ָאנּו  ֲעַדִין  ְך,  ִעּמָ ְועֹוִדי  ַהּדֹורֹות  ל  ּכָ ֵקץ  ַעד  אִתי  ּבָ ְך",  ִעּמָ ְועֹוִדי 

ּגֶֹדל ִרחּוֵקנּו  ם  ּגַ י־ֵכן,  ֶפׁש. ֲאָבל ַאף־ַעל־ּפִ ַהּנֶ ְכלֹות  ּבִ ּתֹוְקִקים ַלֲעבֹוָדְתָך  ּוִמׁשְ

ְוֵאין  ְמצּוָלה  יֵון  ּבִ ָטַבְענּו  י  ּכִ עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ ן  ּכֵ ַגם  הּוא  לּו  ַהּלָ ים  ִעּתִ ּבָ ָך  ִמּמְ

ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ֶאת  ּוְרֵאה  ָטָפְתנּו.  ׁשְ ּבֹוֶלת  ְוׁשִ ַמִים  י  ַמֲעַמּקֵ ּבְ אנּו  ּבָ ָמֳעָמד 
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ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ רּות  ִהְתּגָ ּגֶֹדל  ר  ּוְלַסּפֵ ְלָבֵאר  ר  ִאי־ֶאְפׁשַ ר  ֲאׁשֶ ְמֹאד,  ְמרּוִדים 

ִמי  ְבָעְנִיי  ָאנִֹכי  ה  ְוִהּנֵ ְמֹאד.  אֹוָתנּו  יל  ִהּפִ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְמֹאד,  נּו  ּבָ ֶרה  ִהְתּגָ ר  ֲאׁשֶ

ב  ּוַמּצָ ֲעָמד  ַהּמַ ל  ּכָ ֶאת  ם  ְיַדְעּתֶ ְלַבד  ם  ַאּתֶ ַרק  ָרֵאל,  ִיׂשְ ָצרֹות  ר  ְלַסּפֵ ָאנִֹכי 

ְוַעל  ָעַלי  ְוִלְצעֹוק  ר  ְלַסּפֵ אִתי  ּבָ ַאְך  ה.  ָהֵאּלֶ ִמים  ַהּיָ ַאֲחִרית  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ

ַעי  ים ּוְפׁשָ ָגַמי ַוֲעֹונֹוַתי ָהַרּבִ ַרְך, ְועֹוֶצם ּפְ ם ִיְתּבָ ֵ י, ַעל עֹוֶצם ִרחּוִקי ֵמַהּשׁ ַנְפׁשִ

ׁשּום  יֹוֵדַע  ֵאיִני  י  ּכִ ַמִים,  יֹוְרָדה  ֵעיִני  ֵעיִני  ה  בֹוִכּיָ ֲאִני  ה  ֵאּלֶ ְוַעל  ָהֲעצּוִמים, 

ּוְבֵאיֶזה  ֵלָמה,  ׁשְ ִלְתׁשּוָבה  ִלְזּכֹות  ְוֵאיְך  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַהּכַֹח  ִלי  ְלַהֲחִזיר  ֵאיְך  ֶרְך  ּדֶ

ן  ה ְלַתּקֵ ה ֶאְזּכֶ בֹוַתי ַהְמֻגּנֹות, ְוֵאיְך ּוַבּמֶ י ָהָרע ּוַמְחׁשְ ְרּכִ ֶדֶרְך ַאְתִחיל ַלֲעזֹוב ּדַ

ֶאת  אֹוִליְך  ָאָנה  ָבא,  ֲאִני  ָאָנה  י  ַנְפׁשִ ָיַדְעּתָ  לֹא  ה.  ֵאּלֶ ּכָ ּוְפָגִמים  ִקְלקּוִלים 

ָואֹוַמר  ִתי,  ּוְכִלּמָ י  ּתִ ָבׁשְ ֵני  ִמּפְ ֵמן  ֶאּטָ ָאָנה  ֶאְבַרח,  ָאָנה  ָהֲעצּוָמה,  ִתי  ֶחְרּפָ

ַעל  ִלי,  ָהָיה  ֶמה  אֹוי  ִלי,  ָהָיה  ֶמה  אֹוי  ָעָלי.  ִנְפלּו  ָבעֹות  ְוַלּגְ ּסּוִני  ּכַ ֶלָהִרים 

ַמְעצֹור  ֵאין  י  ּכִ ְיַרֵחם,  אּוַלי  ָיחֹוס  אּוַלי  ִכי  ּבֶ ּבַ ֲאָמֵרר  י  ֶמּנִ עּו  ׁשְ י  ָאַמְרּתִ ן  ּכֵ

מֹו  ּכְ ְלָפָניו,  ָלה  ְוַהּצָ ֶרַוח  ה  ַהְרּבֵ י  ּכִ ַהּזֹאת,  ֵעת  ּבָ אֹוִתי  ם  ּגַ יַע  ְלהֹוׁשִ ַליהָֹוה 

ה,  ֲעׂשֶ ּתַ ַמה  ְלָך  יֹאַמר  ּוִמי  ה.  ְמִזּמָ ָך  ִמּמְ ֵצר  ִיּבָ ְולֹא  ּתּוָכל  ּכֹל  ֵהן  תּוב,  ּכָ ׁשֶ

ּוְמטֹוָרף,  ל  ְמֻבְלּבָ ה,  ּוְמֻעּנֶ ָנגּוַע  ָוֶאְביֹון,  ל  ּדַ ָרׁש  ַתח,  ּפֶ ּבַ ָעִני  ּכְ אִתי  ּבָ ן  ּכֵ ַעל 

ְתֶכם: ַ ְקֻדּשׁ ַהְדַרת  ִלְפֵני  ְוִלְזעֹוק  ִלְצעֹוק  ְוכֹוֵאב,  ָעִני 

יו, ְנִהירּו ְדבֹוִציָנא ְדאֹוַרְייָתא,  ּוָפָרׁשָ ָרֵאל  ִיׂשְ י, ָאִבי ָאִבי, ֶרֶכב  ַרּבִ י  ַרּבִ   י ַרּבִ
ָרֵאל, קּומּו ְוִהְתעֹוְררּו  ן, ֵאיְך ּתּוְכלּו ִלְסּבֹול ָצרֹות ִיׂשְ ה ִתיׁשַ עּוָרה ָלּמָ

"ָהִקיצּו  נּו,  ַנְפׁשֵ ָצרֹות  ְמִרירּות  ּבִ ְוִלְראֹות  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ֱאֶמת  ִדיֵקי  ַהּצַ ל  ּכָ ִעם 

קּומּו  עֹוָלם,  ְיסֹוֵדי  יֵקי  ַצּדִ ְלַסֲעֵדינּו.  ל  ַמְכּפֵ יֵני  ְיׁשֵ קּומּו  ָעָפר"  ׁשֹוְכֵני  נּו  ְוַרּנְ

ּוְבתֹוָכם  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ל ֲעַדת  ּכָ ְוִחְמלּו ַעל  ַהּזֹאת, חּוסּו  ָצָרה  ֵעת  ּבְ ֶעְזָרֵתנּו  ּבְ

ם ֶאת  ם ְיַדְעּתֶ ף ֶרֶגל ְוַעד רֹאׁש. ַאּתֶ ֵלא ֲחָטִאים ִמּכַ גּום ַהּמָ ָעַלי ַהחֹוֵטא ְוַהּפָ

ַעל  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ה,  ֵהּנָ ַעד  ָהָאֶרץ  לֹות  ּגְ ִמּיֹום  ְמָצָאְתנּו  ר  ֲאׁשֶ ָלָאה  ַהּתְ ל  ּכָ

ּוִבְפַרט  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ּוִבְפָרִטּיּות,  ְכָלִלּיּות  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ָלל  ּכְ
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י  ְוַנְפׁשִ ְורּוִחי  ָמִתי  ִנׁשְ ְוַנֲעׂשּו  ְונֹוְצרּו  ְוִנְבָרָאה  ֶאְצָלה  ּנֶ ׁשֶ ִמּיֹום  ָעַלי  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה 

ּגּוף  ּבַ ָעַלי  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ּוִבְפַרט  ְלּגּול,  ְוּגִ ְלּגּול  ּגִ ָכל  ּבְ ָעַלי  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ְוגּוִפי, 

ּוַמה  ֲעַדִין,  זֹוֵכר  ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה  ה,  ַהּזֶ ַהּיֹום  ַעד  ֵמעֹוִדי  י  ָעַבְרּתִ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ה,  ַהּזֶ

ָגִמים  ֵמַהּפְ ר ֶאֶפס ָקֶצה  ּוְלַסּפֵ ְלָבֵאר  ְנָביֹות  ֵאיֵלי  ל  ּכָ יקּו  ֲהַיְסּפִ י  ּנִ ִמּמֶ ח  ּכַ ׁשְ ּנִ ֶ ּשׁ

ִפי ׁשֹוֶרׁש  ּנֹוְגִעים ּכְ ָמקֹום ׁשֶ ָגִמים ּבְ ּנֹוְגִעים ַהּפְ ֶ ִפי ַמה ּשׁ יֹום ֶאָחד ּכְ י ּבְ ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ

ִמּיֹום  ָעַלי  ָעְברּו  ׁשֶ ִמים  ַהּיָ ָכל  ּבְ י  ַגְמּתִ ּפָ ֶ ּשׁ ַמה  ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּוִמּכָ ָמִתי,  ִנׁשְ

ר,  ֲאַדּבֵ ֵער, ָמה  ְלׁשַ יּוַכל  ִמי  ר,  ְלַסּפֵ יּוַכל  ִמי  ְוכּו'(.  )ּוִבְפָרט  ה  ַהּזֶ ַהּיֹום  ֱהיֹוִתי ַעד 

ק: ֶאְצַטּדָ ּוָמה  ר,  ֲאַדּבֵ ָמה  אֹוַמר,  ָמה  ֶאְתאֹוֵנן,  ָמה 

יזכה להיות בא"י על  )אם  ה  ַהּזֶ ְוַהּנֹוָרא  דֹוׁש  ַהּקָ יק  ּדִ ַהּצַ ֵלב  ּבְ ן  ּתֵ ל עֹוָלם,  ׁשֶ   ִרּבֹונֹו
ירּו  ַיְסּתִ ְלַבל  ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ ּוְבֵלב  ּפֹה(.  ֹוֵכן  ַהּשׁ יאמר:  רשב"י  קבר 

י  ׁש ְוִלְמצֹוא ּבִ ְזכּוִתי ּוְלַבּקֵ ר, ַלֲהפֹוְך ּבִ ֲעִדי ִלְמִליֵצי יֹוׁשֶ י, ְוַיַעְמדּו ּבַ ּנִ ֵניֶהם ִמּמֶ ּפְ

ֵלב  י  ּבִ ן  ְוִתּתֵ ַרֲחִמים,  ּבְ ֵאֶליָך  ָקְרֵבִני  ּתְ ׁשֶ ֲעִדי  ּבַ טֹוב  ְוַיְמִליצּו  טֹובֹות,  ְנֻקּדֹות 

ֱאֶמת ָלׁשּוב ֵאֶליָך  ה ּבֶ ה ְלִהְתעֹוֵרר ֵמַעּתָ ֶאְזּכֶ י, ׁשֶ ִקְרּבִ ן ּבְ ּתֵ ה ּתִ ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדׁשָ

ִחְמלּו  ְוֶחְמָלה  ַרֲחִמים  ֲעֵלי  ּבַ ל  ּכָ ֲעִדי,  ּבַ ינּו  ַהְפּגִ ַמִים  ׁשָ ִאי  ֵלם,  ׁשָ ּוְבֵלב  ֱאֶמת  ּבֶ

מֹוִני: ּכָ ַמֲעָמד  ְוֵאין  ְמצּוָלה  יֵון  ּבִ ע  מּוְטּבַ ַעד  ּבְ ירּו  ַהְעּתִ ָעָפר  ׁשֹוְכֵני  ל  ּכָ ָעַלי, 

ּדֹורֹות  ּבַ ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ֵלב,  ַעל  ימּו  ְוָתׂשִ זֹאת  ִזְכרּו  יֹוָחִאי,  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ   י ַרּבִ
ַעל  ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ ז  ְמֻרּמָ ֵאיְך  ְתֶכם.  ֻדּלַ ּגְ נֹוָראֹות  ִנְפָלאֹות  מֹוַע  ִלׁשְ לּו  ַהּלָ

י'  ּכִ הּוא  ׁשֶ ּנּו,  ִמּמֶ ְרָאָיה  ֵהֵבאֶתם  ׁשֶ סּוק  ַהּפָ י  ּכִ ַהּתֹוָרה,  ַכח  ָ ִתּשׁ לֹא  ֶיְדֶכם 

ַעְצמֹו  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ְמֶכם  ְוׁשִ 'יֹוָחִאי',  ַזְרעֹו', הּוא סֹוֵפי ֵתיבֹות  י'  ִמּפִ ַכח'  ָ ִתּשׁ לֹא' 

ם ְלַבד יֹוְדִעים סֹוד  ר ַאּתֶ א ָנ'ִחית, ֲאׁשֶ 'ַמּיָ יׁש ִמ'ן ׁשְ ְו'ַקּדִ סּוק, ִע'יר  ּפָ ּבַ ז  ְמֻרּמָ

ָרֵאל  ְלִיׂשְ ם  ִהְבַטְחּתֶ ׁשֶ ַהַהְבָטָחה  ת  ֻדּלַ ּגְ יֹוְדִעים  ְלַבד  ם  ַאּתֶ ה,  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ּדְ

לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  מׁשֶ ְוֵאיְך  ַעל־ֶיְדֶכם,  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ַכח  ָ ִתּשׁ לֹא  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ

ַרּבֹוַתי  ָנא  יר,  ְלַהְזּכִ אִתי  ּבָ ן  ַעל־ּכֵ ִמּקֹוֶדם.  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרתֹו  ּבְ ֶזה  ַעל  א  ִנּבָ
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יִתי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום  ָעׂשִ ל ָהַרע ׁשֶ ּכָ לּו ַעל  ּכְ ְסּתַ ּתִ ים, ִחְמלּו ָעַלי ְוַאל  דֹוׁשִ ַהּקְ

י,  י ִאְמֵרי ֵאל ַוֲעַצת ֶעְליֹון ִנָאְצּתִ ר ִהְמַרּתִ ה, ֲאׁשֶ ָבה ִדּבּור ּוַמֲעׂשֶ ַמֲחׁשָ ה, ּבְ ַהּזֶ

ֵעיֵניֶכם,  ּבְ ָאקּוץ  ְוַאל  ֲחָטָאי,  ּכַ י  ִעּמִ ֲעׂשּו  ּתַ ְוַאל  ָהָרִעים,  י  ַמֲעׂשַ ּבְ יטּו  ּבִ ּתַ ַאל 

ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ְרָמִזים ְוִהְתעֹוְררּות,  ר ְמעֹוְרִרים אֹוִתי ּבַ ה ֲאׁשֶ ּמָ ר ֶזה ּכַ ַעל ֲאׁשֶ

ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב  ֵעת  ּוְבָכל  יֹום  ָכל  ּבְ ְנכֹונֹות  ֵעצֹות  ִמיֵני  ה  ּוְבַכּמָ

י  ְוִלּבִ ָאְזַני  יִתי  ִהּטִ ְולֹא  ֶזה,  ָכל  ּבְ י  ּוָפַגְמּתִ י  ִקְלַקְלּתִ י  ָעְרּפִ יּות  ַקׁשְ עֶֹצם  ּבְ ַוֲאִני 

ָחִליָלה,  י  ּבִ ֶכם  ֶאּפְ ִיַחר  ְוַעל  ֶזה,  ְלָכל  ֵלב  יתּו  ׁשִ ּתָ ְוַאל  ָעַלי  חּוסּו  ֶזה.  ְלָכל 

ם  ּוִמּכֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ֶחה  ִנּדְ ֶאְהֶיה  ְלַבל  ה  ֵמַעּתָ עֹוד  בֹות  ַמֲחׁשָ בּו  ַחׁשְ ּתְ ַרק 

ִלי  ֵאין  י  ּכִ ַהּזֹאת,  ֵעת  ּבָ ם  ּגַ יַע  ְלהֹוׁשִ ַליהָֹוה  ַמְעצֹור  ֵאין  ֲעַדִין  י  ּכִ ָחִליָלה, 

ַחְסּדֹו  ָעַזב  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ֵמִאּתֹו  ֶזה  ְוַגם  ְלַבד.  ִפי  ּבְ א  ֶאּלָ ה  ַעּתָ ּכַֹח  ׁשּום 

ה,  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ּדְ ְמַעט  ה  ַעּתָ ר  ְלַדּבֵ מֹוִני,  ּכָ ַלָיֵעף  ּכַֹח  ְוָנַתן  י,  ֵמִעּמִ ַוֲאִמּתֹו 

ֱאֶמת  ה ָלׁשּוב ּבֶ ר ֶאְזּכֶ ַרֲחמּו ָעַלי ְוַתֲעׂשּו ֵאת ֲאׁשֶ ּתְ י ְיֵתדֹוַתי, ׁשֶ ַמְכּתִ ְוַעל־ֶזה ּתָ

דֹוׁש(.  ֶכם ַהּקָ ּלָ ם ַעל ִצּיּון ׁשֶ ה ׁשָ ל ֶזה ְויֹוֵתר ִמּזֶ ר ּכָ לֹום, ּוְלַדּבֵ ׁשָ ָרֵאל ְמֵהָרה ּבְ ַרְך )ְוָלבֹא ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

ל  ּכָ ְוֶאת  אֹוִתי  יַע  ְויֹוׁשִ ְוָיֵגן  ְוַיֲעזֹור  ְתֶכם  ִפּלַ ּתְ ַמע  ִיׁשְ ַרֲחָמיו  ּבְ ַהּטֹוב  ַויהָֹוה 

ִני,  ֵלָמה ְלָפָניו ְמֵהָרה, ְויֹאֲחֵזִני ְולֹא ַיְרּפֵ ְתׁשּוָבה ׁשְ ָרֵאל ְלַמַעְנֶכם, ְוַיֲחִזיֵרִני ּבִ ִיׂשְ

ְוִלְהיֹות  ֱאֶמת,  ּבֶ ה ָלׁשּוב ֵאָליו  ֶאְזּכֶ ׁשּום ֹאֶפן, ַעד ׁשֶ ּבְ ִני  ׁשֵ ִיּטְ ַיַעְזֵבִני ְוַאל  ְוַאל 

כַֹח  ּבְ י,  ַגְמּתִ ּפָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ֵאת  י  ַחּיַ ּבְ ן  ּוְלַתּקֵ עֹוָלם,  ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ּכִ

ה  ֵאּלֶ ָבַרי  ּדְ ר  ְלַסּדֵ ָען  ִנׁשְ ֲאִני  ְלַבד  ֲעֵליֶהם  ר  ֲאׁשֶ ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ּוְזכּות 

ִיְגמֹור  "ְיהָֹוה  ֲעלּומֹות.  ּתַ יֹוֵדַע  ָהַרֲחִמים  ַעל  ּבַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְוִלְפֵני  ִלְפֵניֶהם 

י  ַנְפׁשִ ר  ְסּגֵ ִמּמַ הֹוִציָאה  ֶרף.  ּתֶ ַאל  ָיֶדיָך  י  ַמֲעׂשֵ ְלעֹוָלם  ָך  ַחְסּדְ ְיהָֹוה  ֲעִדי  ּבַ
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