Bless me, dear God, so that You and all people
Look upon me with love, grace and mercy.
Help me fulfill the great mitzvah
Of loving You,
And may You be beloved because of me.
(I, 75)
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וְ ִת ְּתנֵנִי

לְ ַא ֲה ָבה לְ ֵחן וּלְ ֶח ֶסד וּלְ ַר ֲח ִמים
ְ ּב ֵעינֶ ָיך ו ְּב ֵעינֵ י ָּכל רוֹ ַאי ,וְ ִתגְ ְמלֵ נִ י
ֲח ָס ִדים טוֹ ִבים .וְ ֶאזְ ֶּכה לְ ַק ֵ ּים ִ ּב ׁ ְשלֵ מוּת ִמ ְצוַ ת ”וְ ָא ַה ְב ָּת
ֶאת יְ יָ ֱאל ֶֹה ָיך״ֶ ׁ ,ש ִ ּי ְהיֶ ה ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ ם ִמ ְת ַא ֵהב ַעל יָ ִדי.
)חלק א׳ תפילה עה(
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Pride and Haughtiness

Almighty God, in Your great mercy,

Save me from being proud or haughty,
And let me never try to impress others.
For any merit that I have
Comes from You.
In truth, I should never look down on anyone,
Or feel in the slightest way more important.
I am Yours, dear God.
Please keep me away from any pride
or arrogance.
(I, 10)
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ָמלֵ א

ַר ֲח ִמים ְּת ַר ֵחם ָעלֵ ינ ּו לְ ַבל יַ ֲעלֶ ה ְ ּב ַד ְע ֵּתנוּ,
ַחס וְ ׁ ָשלוֹ םׁ ,שוּם ַמ ֲח ׁ ֶש ֶבת חוּץ לִ ְטעוֹ ת,
ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם ,וְ ל ֹא יִ כְ נֹס ְ ּבלִ ִ ּבי ׁשוּם נִ ְדנוּד ֵ ּגאוּת וְ גַ ְבהוּת
ו ְּפנִ ּיוֹ ת ָ ּבעוֹ לָ ם ְּכלָ ל ,לְ ַבל ּת ַ
ֹאבד ִּת ְקוָ ִתי לְ גַ ְמ ֵריַ ,חס
ָ
וְ ׁ ָשלוֹ םִּ ,כי ְמ ַעט ַה ּטוֹ ב ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּבנ ּו ַהכּ ֹל ֵמ ִא ְּתך .וְ ִאם,
ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם ,נִ כְ נַ ס ְ ּבלִ ִ ּבי ָחלִ ילָ ה ַה ָּטעוּת ׁ ֶשל ַצד ַ ּג ְבהוּת
וְ גֵ אוּתָ ,אז ָא ַב ְד ִּתי ְ ּב ָענְ יִ יַ ,חס וְ ׁ ָשלוֹ םִּ ,כי ַ ּב ֶּמה יִ זְ ֶּכה נַ ַער
ְמנו ָּער ִמ ָּכל טוּב ָּכמוֹ נִ י?
וְ ִאלְ ָמלֵ א ל ֹא ָהיִ ִיתי ּפוֹ גֵ ם נֶ גְ דְּ ָך ָּכל יָ ַמי ֶא ָּלא ּ ְפגַ ם
ֶא ָחד לְ ַבד ַקל ׁ ֶש ַ ּב ַּק ִּליםּ ַ ,גם ֵּכן ל ֹא ָהיָ ה לִ י יְ כֹלֶ ת עוֹ ד
ֹאש לְ ִה ְת ָ ּגאוֹ ת ַעל ׁשוּם ְ ּב ִר ָ ּיה ַק ָּלה ׁ ֶש ָ ּבעוֹ לָ ם,
לְ ָה ִרים ר ׁ
לְ ִפי ע ֶֹצם ְ ּג ֻד ָּל ְת ָך וְ רוֹ ְממו ֶּת ָך ,וּלְ ִפי ע ֶֹצם ִרבּ וּי ַה ּטוֹ בוֹ ת
ַה ְ ּגדוֹ לוֹ ת וְ ַהנּוֹ ָראוֹ תֲ ,א ׁ ֶשר ַא ָּתה עוֹ ֶשׂ ה ִע ָּמנ ּו ְ ּבכָ ל ֵעת
ו ְּבכָ ל ׁ ָש ָעה.
)חלק א׳ תפילה י(
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Help me, dear God,

Never chase after my own glory.
Let my only desire be to magnify Your glory
And not consider my own standing at all.
(I, 11)
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ח ּוס

וַ ֲחמֹל ָעלֵ ינ ּו ֵמ ַע ָּתה ַעל ָּכל ּ ָפנִ ים ,ו ַּמ ְּל ָטה
נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו ֵמ ָעווֹ ן ַה ַ ּג ְדלוּת ,וְ זַ ֵּכנ ּו ׁ ֶשל ֹא נִ ְרדּ וֹ ף
עוֹ ד ַא ַחר ְּכבוֹ ד ַע ְצ ֵמנ ּו ַחס וְ ׁ ָשלוֹ םַ ,רק ַא ְד ַר ָ ּבה נִ זְ ֶּכה
לְ ַמ ֵעט ִ ּבכְ בוֹ ד ַע ְצ ֵמנ ּו וּלְ ַה ְרבּ וֹ ת ִ ּבכְ בוֹ ד ַה ָּמקוֹ ם ,וְ יִ ְת ַע ֶּלה
וְ יִ ְתגַ ֵ ּדל וְ יִ ְת ַ ּג ֶּלה ְּכבוֹ ְד ָך ַעל יָ ֵדנוּ.
)חלק א׳ תפילה יא בהשמטה מתפילות ותחנונים אות ט(
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Blessed God, help me appreciate

How far I am from You,
And that I have no reason at all to feel haughty.
Let me never feel proud
About intelligence, good deeds, strength, wealth
Or other things that people are often proud about.
Because of my distance from You,
I really have no reason at all for pride.
But that feeling is still there,
And I am attacked by it all the time.
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ִרבּ וֹנוֹ

ׁ ֶשל עוֹ לָ ם ,זַ ֵּכנִ י ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָיך ָה ַר ִ ּבים לְ ׁ ַש ֵ ּבר
וּלְ ַב ֵּטל ִמדַּ ת ַה ַ ּג ֲאוָ ה ְ ּב ַתכְ לִ ית ֵמ ָעלַ י
ו ֵּמ ַעל ְ ּגבוּלִ י ,וְ ל ֹא יַ ֲעלֶ ה ְבלִ ִ ּבי ׁשוּם ַצד ֵ ּגאוּת וְ גַ ְבהוּת
ָ ּבעוֹ לָ ם ְּכלָ לִ .מ ָּכל ַהדְּ ָב ִרים ׁ ֶשדֶּ ֶר ְך ְ ּבנֵ י ָא ָדם לְ ִה ְת ַ ּגדֵּ ל
ָ ּב ֶהם ֵהן ְ ּב ָחכְ ָמה ו ַּמ ֲע ִשׂ ים טוֹ ִבים ,וְ ֵהן ִ ּבגְ בו ָּרה וְ ֵהן
ַ ּב ֲע ׁ ִשירוּת ּ ְ -בכֻ ָּלם ֶאזְ ֶּכה לִ ְהיוֹ ת ָענָ ו וְ ׁ ָש ֵפל ֶ ּב ֱא ֶמת לְ ַבל
ֶא ְת ָ ּג ֶאה וְ ֶא ְת ַ ּגדֵּ ל ָ ּב ֶהם ְּכלָ ל.
ִאם ָא ְמנָ ם יָ ַד ְע ִּתי יְ יָ ִּכי ַ ּב ַער ָאנֹכִ י וַ ֲאנִ י ֵריק וְ ָח ֵסר ִמ ָּכל
ֵאלּ ּו ַהדְּ ָב ִרים ,וּלְ ִפי ׁ ִש ְפלו ִּתי וְ ִה ְת ַר ֲחקו ִּתי ִמ ְּמ ָךּ ְ ,בוַ דַּ אי
ל ֹא ָהיִ ִיתי ָצ ִר ְיך ְּכלָ ל לְ ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ַעל ִ ּב ּטוּל ַה ַ ּג ֲאוָ הַ .א ְך
ֲהל ֹא ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת ֶאת ר ַֹע לְ ָב ֵבנ ּו וַ ֲעכִ ַירת דַּ ְע ֵּתנ ּו ו ִּבלְ בּ וּל
ַמ ֲח ׁ ַש ְב ֵּתנוַּ ,עד ׁ ֶש ַ ּגם ֲא ִפילּ ּו ְ ּבע ֶֹצם ִה ְת ַר ֲחקו ֵּתנ ּו ֵהם
ְמ ַבלְ ְ ּבלִ ים ו ְּמ ַע ְר ְ ּב ִבים ֶאת דַּ ְע ֵּתנ ּו ְמאֹד ַ ּגם ִ ּב ׁ ְשטוּת
ו ִּבלְ בּ וּל ַה ֶ ּזה ׁ ֶשל ּ ְפנִ יוֹ ת וְ גֵ אוּתַ ,עד ֲא ׁ ֶשר ָהיְ ָתה
ַה ִּמלְ ָח ָמה ָעלֵ ינ ּו ּ ָפנִ ים וְ ָאחוֹ רַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת יְ יָ
ֱאל ֵֹהינ ּו וֵ אל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוּ.
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And so, I turn to You.
Dear God, take pity and help me view all people,
Including myself,
Without any arrogance or haughtiness.
(I, 14)
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ַא ְך ַאף ַעל ּ ִפי כֵ ן ֲע ַדיִ ן ֲאנִ י עוֹ ֵמד ו ְּמ ַצ ּ ֶפה ו ְּמ ַק ֶ ּוה ו ְּמיַ ֵחל
ְ ּבכָ ל ֵעת לִ ׁישו ָּע ְת ָך ֶ ּב ֱא ֶמת וּלְ ַר ֲח ֶמ ָיך ָה ַר ִ ּביםִּ ,כי ַא ָּתה
ימ ּיוּת ע ֶֹמק לִ ֵ ּבנ ּו ָאנ ּו ֲח ֵפ ִצים ו ִּמ ׁ ְש ּתוֹ ְק ִקים
יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ִ ּב ְפנִ ִ
ָ
ָ
ְמאֹד לְ ִה ְת ָק ֵרב ֵאלֶ יך ֶ ּב ֱא ֶמת ,וְ לַ ֲעשׂ וֹ ת ְרצוֹ נְ ך ֶ ּב ֱא ֶמת
ָּת ִמיד ְ ּבלִ י ׁשוּם ּ ְפנִ ּיוֹ ת ו ִּבלְ בּ וּלִ יםַ .על ֵּכן ֲחמֹל ָעלֵ ינ ּו
לְ ַמ ַענְ ָך ָא ִבינ ּו ׁ ֶש ַ ּב ׁ ּ ָש ַמיִ ם ֲאדוֹ ן כּ ֹל וְ זַ ֵּכנ ּו ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָיך ָה ַר ִ ּבים
ׁ ֶש ְּנ ַב ֵּטל וּנְ ַס ֵּלק ֵמ ָעלֵ ינ ּו ִמדַּ ת ַה ַ ּג ֲאוָ ה ְ ּב ַתכְ לִ ית ַה ִ ּב ּטוּל
ַעד ׁ ֶש ֶאזְ ֶּכה לְ כָ ל ְ ּב ִחינוֹ ת ׁ ִש ְפלוּת ֶ ּב ֱא ֶמת לַ ֲא ִמ ּתוֹ ,
לִ ְהיוֹ ת ָענָ ו וְ ׁ ָש ָפל ֶ ּב ֱא ֶמת לִ ְפנֵ י ָּכל ָא ָדם ׁ ֶש ָ ּבעוֹ לָ ם.
ָמלֵ א ַר ֲח ִמיםֲ ,חמֹל ָעלַ י וְ ָעזְ ֵרנִ י וְ זַ ֵּכנִ י לִ ְהיוֹ ת ִּכ ְרצוֹ נְ ָך
ַה ּטוֹ ב ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עוֹ לָ ם ,וְ ָעזְ ֵרנִ י ׁ ֶש ֶאזְ ֶּכה לַ ֲענָ וָ ה ֲא ִמ ִּת ִ ּית.
)חלק א׳ תפילה יד(
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Longing

Beloved God, help me want You always,
And be close to You with awe and love.
No words can describe
How far I really am from You.
All I have left
Is to long for You
And wait for You to show me mercy.
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ּו ְבכֵ ן

ְּת ָח ֵּננִ י ְב ַר ֲח ֶמ ָיך ָה ַר ִ ּבים ,וְ ַת ַעזְ ֵרנִ י
וְ תוֹ ׁ ִש ֵיענִ י ָת ִמיד .ו ְּתזַ ֵּכנִ י לְ כִ ּסו ִּפין
דִּ ְק ֻד ׁ ּ ָשהֶ ׁ ,ש ֶא ְהיֶ ה נִ כְ ָסף ו ִּמ ׁ ְש ּתוֹ ֵקק ָּת ִמיד ֵאלֶ יךָ,
ו ִּמ ְת ַ ּג ְע ֵ ּג ַע לַ ֲעבוֹ ָד ְת ָך ֶ ּב ֱא ֶמת לְ יִ ְר ָא ְת ָך וְ ַא ֲה ָב ְת ָך.
ַא ָּתה יוֹ ֵד ַע ע ֶֹצם ִרחו ֵּקינ ּו ִמ ְּמ ָך ַעכְ ׁ ָשו ֲא ׁ ֶשר ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר
לְ כַ נּוֹ ת ַה ַה ְר ָח ָקה ְ ּב ׁשוּם לָ ׁשוֹ ן ׁ ֶש ָ ּבעוֹ לָ ם .וְ ֵאין לָ נ ּו ׁשוּם
ְס ִמיכָ ה ִּכי ִאם לִ כְ סֹף וּלְ ִה ׁ ְש ּתוֹ ֵקק וּלְ ִה ְת ַ ּג ְע ֵ ּג ַע ֵאלֶ ָיך
וּלְ ַצ ּפוֹ ת לִ ׁישו ָּע ְת ָך וּלְ ַקוּוֹ ת לְ ַר ֲח ֶמ ָיך.
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Dear God, help me call out to You
Every single day
With the deepest desire.
I know how much
You want me to fulfill my purpose in life,
To yearn for this at all times,
And to speak to You with all my heart.
Then my soul will have power
To bring life to the world
And awaken it to true repentance.
(I, 31)
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וְ ַת ַעזְ ֵרנִ י ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָיך ָה ַר ִ ּביםֶ ׁ ,ש ֶאזְ ֶּכה לְ ַד ֵ ּבר וּלְ הוֹ ִציא
ְ ּב ִפי ֶאת ַה ִּכ ּסו ִּפין וְ ַה ַ ּג ְעגּ ו ִּעים טוֹ ִבים ׁ ֶש ִּלי .וְ ַת ַעזְ ֵרנִ י
ָת ִמיד לְ ָפ ֵר ׁש ָּכל ִשׂ ָיח ִתי לְ ָפנֶ ָיך ְ ּבכָ ל לֵ ב וָ נֶ ֶפ ׁש .וְ ֶאזְ ֶּכה
לְ ַה ְרבּ וֹ ת ְ ּב ִה ְתבּ וֹ ְדדוּת ו ְּב ִשׂ ָיחה ֵבינִ י לְ ֵבין קוֹ נִ י ָת ִמיד.
וְ ֶאזְ ֶּכה לִ ׁ ְש ּפ ְֹך ָּכל ׁ ִש ִיחי לְ ָפנֶ ָיך ָּת ִמיד .וְ כָ ל ֲא ׁ ֶשר ִעם
לְ ָב ִבי ָא ִשׂ ָיחה לְ ָפנֶ ָיך ָמלֵ א ַר ֲח ִמיםּ ֶ ,ב ֱא ֶמת ו ִּב ְת ִמימוּת,
ְ ּבכִ ּסו ִּפין ְ ּגדוֹ לִ ים וְ ִה ׁ ְש ּתוֹ ְקקוּת נִ ְמ ָרץ ֵאלֶ ָיך.
וְ ַת ַעזְ ֵרנִ י ׁ ֶש ֵ ּי ְצא ּו ִמ ּ ֶמ ִּני ָת ִמיד נְ ָפ ׁשוֹ ת ְקדוֹ ׁשוֹ ת וְ טוֹ בוֹ ת
ַה ְר ֵ ּבהַ ,על יְ ֵדי ִּכ ּסו ִּפין ַה ּטוֹ ִבים ׁ ֶש ָּלנוֶּ ׁ .שנּוֹ ִצ ֵיאם
ְ ּב ִפינוּ .וְ יִ ְת ַ ּג ְ ּבר ּו ֵאלּ ּו ַה ְּנ ָפ ׁשוֹ ת ,וִ יעוֹ ְרר ּו כָ ל ָהעוֹ לָ ם
ֻּכלּ וֹ ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ׁ ְשלֵ ָמה ֶ ּב ֱא ֶמתַ ,עד ׁ ֶש ָ ּי ׁשוּב ּו כֻ ָּלם ֵאלֶ יךָ
לַ ֲעשׂ וֹ ת ְרצוֹ נְ ָך ֶ ּב ֱא ֶמת.
)חלק א׳ תפילה לא(
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Anger

Dear God, I have become angry so often
That it has become a habit.

You know what damage it does,
Some of which I understand,
And the rest, only You see.
So I beg You, please let me learn
from Your patience.
Help me realize
That if I get angry
When You are about to shower me with good,
My anger prevents me receiving it.
How I regret the many times I have
lost my temper.
It has made it so difficult for me
To have a settled mind and pray to You,
To release myself from its grip.
(I, 68)
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ִרבּ וֹנוֹ

ׁ ֶשל עוֹ לָ םַ ,א ָּתה יָ ַד ְע ָּת ִּכי ִמדָּ ה ָה ָר ָעה
ַה ּזֹאת ׁ ֶשל ַּכ ַעס ו ְּק ֵפדוּת נִ ְת ַא ֲחזָ ה ָ ּבנ ּו
ִמ ְּנעו ֵּרינוּ ,וּכְ ָבר ֻה ְר ַ ּגלְ ִּתי ֶ ּב ָעוֹ ן זֶ ה ְמאֹד ,וְ ָע ַב ְר ִּתי וְ ׁ ָשנִ ִיתי
וְ ׁ ִש ַּל ׁ ְש ִּתי בּ וֹ ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים ֵאין ִמ ְס ּ ָפרַ ,עד ׁ ֶש ַּנ ֲע ָשׂ ה
לִ י ְּכ ֶה ֵּתר.
ִרבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ םַ ,א ָּתה יוֹ ֵד ַע ַּכ ָּמה וְ כַ ָּמה ִא ַ ּב ְד ִּתי ְ ּבלִ י
ׁ ִשעוּר ַעל־יְ ֵדי ַה ַּכ ַעסַּ ,כ ָּמה נְ ָפ ׁשוֹ ת ִא ַ ּב ְד ִּתיַּ ,כ ָּמה
ֲע ׁ ִשירוּת דִּ ְק ֻד ׁ ּ ָשה ִא ַ ּב ְד ִּתיּ ְ ,בכַ ָּמה וְ כַ ָּמה עוֹ לָ מוֹ ת ּ ָפגַ ְמ ִּתי
ַעל־יְ ֵדי־זֶ הִ .רבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם ִרבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ םֵ ,מ ֲח ַמת
ִ ּבלְ בּ וּל ֲעכִ ַירת דַּ ְע ִּתי ִמ ְתעוֹ ֵרר ו ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ַה ַּכ ַעס וְ ַה ְּק ֵפדוּת
ְ ּבכָ ל ּ ַפ ַעםַ ,עד ֲא ׁ ֶשר יִ ְת ַח ּ ֵמץ לְ ָב ִבי ְ ּב ַע ְק ִמ ִ
ימ ּיוּת ָ ּגדוֹ ל
ו ְּמ ַבלְ ֵ ּבל אוֹ ִתי ְמאֹד ְמאֹד ,וְ ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ַמה ַּל ֲעשׂ וֹ ת,
ו ַּב ֲעווֹ נוֹ ַתי ָה ַר ִ ּבים דַּ ְע ִּתי ְק ָצ ָרה לְ ַסדֵּ ר ְּת ִפ ָּל ִתי לְ ָפנֶ ָיך
לְ ַה ִ ּצילֵ נִ י ֵמ ָעוֹ ן ֶה ָחמוּר וְ ַהנּוֹ ָרא ַה ֶ ּזה.
)חלק א׳ תפילה סח(
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Loving God, rather than getting angry,

Help me become calm and kind.
But if I do not succeed,
At least guard me from causing any hurt.
You know how hard it is for me to handle my anger,
For I seem to lose control.
Merciful God, help me not lose my temper,
Which is like worshipping an idol—
That is, my own ego.
Please, I beg You, have pity
And protect me from becoming angry.
Instead, let me live at all times
With faith, goodness and love.
(I, 18)
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