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ׁשל עו ָֹלםִ ,ע ַּלת ָה ִע ּלוֹת ו ְִס ַּבת ּכָל ַה ִּס ּבוֹתַ ,אנ ְְּת ְל ֵע ָּלא,
ִר ּבוֹנוֹ ֶ
יסא ָּב ְך
ֲש ָבה ְּת ִפ ָ
ׁ
ְל ֵע ָּלא ִמן ּכ ָֹּלא ,ו ְֵלית ְל ֵע ָּלא ִמ ּנ ְָךְ ,ד ֵלית ַמח ָ
ְּכ ָלל .ו ְּל ָך – ּדו ִּמ ּיָה ְת ִה ָּלה; ו ְּמרו ָֹמם ַעל ּכָל ְּב ָרכָה ו ְּת ִה ָּלה.
ּשה
ׁ
ירה ֶּד ֶר ְך ְּכבו ָ
ֲת ָ
ׁש ַּת ְח ּתֹר ח ִ
ֲב ֵּקׁשֶ ,
ֹש ,או ְֹת ָך א ַ
או ְֹת ָך ֶא ְדרׁ
ׁש ִּליַּ ,ב ָּמקוֹם
ֵמ ִא ְּתךֶָּ ,ד ֶר ְך ּכָל ָהעו ָֹלמוֹת ַעד ַה ִה ְׁש ַּת ְל ְׁשלוּת ֶ
ֲשר נִגְ ֶלה ְלךָ ,יו ֵֹד ַע ַּתעֲלוּמוֹת .ו ַּב ֶּד ֶר ְך
ׁ
ׁש ֲאנִי עו ֵֹמדְּ ,כ ִפי א ֶ
ֶ
ִירנִי ִּב ְתׁשו ָּבה ְׁש ֵל ָמה
ָתיב ַה ּזֶה ָּת ִאיר ָע ַלי או ְֹרךְָ ,ל ַה ֲחז ֵ
ְונ ִ
ֱמת; ְּכ ִפי ְרצוֹן ִמ ְב ַחר ַה ְּברו ִּאים:
ֱמתְּ ,כ ִפי ְרצוֹ ְנ ָך ֶּבא ֶ
ְל ָפנֶי ָך ֶּבא ֶ
ֲש ָבה
ׁ
ְשוּם ַמח ָ
ֲש ֶבת חוּץ וׁ
ׁ
ֲש ְב ִּתיׁשוּם ַמח ֶּ
ׁ
ֹׁב ְּב ַמח ַ
ִל ְב ִלי ַל ְחש
ֲשבוֹת ז ַּכוֹתַ ,צחוֹת
ׁ
ׁשהוּא ֶנגֶד ְרצוֶֹנךַָ .רק ְל ַד ֵּבק ְּב ַמח ָ
ו ִּב ְל ּבוּל ֶ
ָת ָך ו ְּבתו ָֹר ֶתךַָ .הט ִל ִּבי
ׂג ְ
ֱמתְּ ,ב ַה ָּש
ֹשוֹת ַּבעֲבו ָֹד ְתך ֶּבא ֶ
ו ְּקדוׁ
ְתן ִלי ֵלב ָטהוֹר ְל ָע ְב ְּד ָך
ֶאל ֵע ְדו ֶֹתיך (קוראיםֵ :ע ְדבו ֶֹתיךָ) ו ַ
יש ַקל ְמ ֵה ָרה,
יאנִי ְלאוֹר ּגָדוֹל ִח ׁ
ֱמת .ו ִּמ ְּמצוּלוֹת יָם ּתו ִֹצ ֵ
ֶּבא ֶ
ְמי הֱיו ִֹתי
ְּתׁשו ַּעת ֲאדֹנָי ְּכ ֶה ֶרף ַעיִןֵ ,לאוֹר ְּבאוֹר ַה ַח ּיִיםּ ,כָל י ֵ
ֹש ְך
ׁ
ׁש ָע ְבר ּו ַּבח ֶ
ָמים ֶ
ֲד ָמה; ו ְֶא ְז ֶּכה ְל ַח ֵּדש נְעו ָּריַ ,ה ּי ִ
ַעל ְּפנֵי ָהא ָ
יא ִתי:
יא ִתי ִמן ָהעו ָֹלם ְּכ ִב ָ
ֻשה .ו ְִת ְהיֶה י ְִצ ָ
ׁ
ִירם ֶאל ַה ְּקד ָּ
ְל ַה ֲחז ָ
ְּבלֹא ֵח ְטא .ו ְֶא ְז ֶּכה ַלחֲזוֹת ְּבנ ַֹעם ֲאדֹנָי ו ְּל ַב ֵּקר ְּב ֵהיכָלוֹ ,כ ֻּּלוֹ
ָעד.
ֶצח ֶס ָלה ו ֶ
או ֵֹמר ּכָבוֹדָ .א ֵמן נ ַ

