Father in heaven! I know you love me more than any love
imaginable! I know You desire my good more than I desire
it myself! And You are pained by my pain more than I myself am! As the passuk (Tehillim 91:15) states, “I am with
him in his pain.”
I know the only way to attain what I seek is by You decreeing so on high! As Chazal (Chulin 7b) say, “A person doesn’t
[so much as] injure his finger below, [on earth], without it
first being declared on high.” Please in Your great mercy
like a father’s upon his only son, bestow your blessing in my
efforts and specifically in the matter of…[here stipulate
your request] for I am solely in Your hands and nothing
stands in the way of Your salvation be it by way of much
effort or little.
I will now perform an action that according to the natural
order You have created in this world will improve my
chances of attaining what I seek. I don’t do so with the belief that it can truly improve my chances of success at all,
rather, merely because You have stipulated that the good
You decree shall come about through the natural order of
the world, as Chazal (Sifri Devarim 123) have taught us,
"And Hashem your G-d will bless you": I might think even if
you sit idle? Therefore the verse continues: "in all that you
do".
I’m not attempting to gain anything through this action,
that I know I can only do through serving and beseeching
You, I’m only attempting to prevent a loss in what You decree above through my negligence.
Please Hashem let me keep this truth constantly in mind
despite my actions superficially contradicting this great
tenet of our faith.

אבי שבשמים! יודע אני שאהבתך אלי היא יותר חזקה
מכל אהבה שאפשר לתאר בעולם! אני גם יודע שאתה
!רוצה בטובתי יותר ממה שאני רוצה בטובת עצמי
ואתה מצטער בצערי יותר ממה שאני מצטער בו! כמו
״.טו) ״עמו אנוכי בצרה:שנאמר (תהילים צא
אני יודע שהדרך היחידה שאשיג חפצי היא רק
) ״אין אדם נוקף:בגזירתך כמו שאמרו ז״ל (חולין ז
״.אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה
אנא ה׳ ברחמיך הרבים כאב על בנו יחידו תשלח ברכה
[כאן תפרט בקשתך] כי הנני...במעשי ידי ובפרט בענין
!בידך לבד ואין לך מעצר להושיע ברב או במעט
ועכשיו אעשה מעשה שעל פי דרך הטבע שטבעתה
 אינני עושה זאת.בעולם יגביר הסיכויים שאשיג חפצי
במחשבה שבאמת זה יכול להועיל לי כלל וכלל אלא
מפני שגזרתה שברכתך יתקיימו על פי דרך הטבע כמו
 יכול אפילו,שאמרו ז״ל (ספרי קכג) וברכך ה' אלהיך
.עומד ובטל? תלמוד לומר בכל אשר תעשה
אינני עושה זאת בתקוה שאשיג שום דבר דרכו כי
 אלא,ידעתי שרק זכויות ותפילות יכולים להועיל לי
אני עושה כך רק כדי שלא אפסיד הטוב שכבר גזרת עלי
.בפשיעתי
אנא ה׳ תהיה בעזרי שלא ימוש האמת הזאת
ממחשבתי אף בשעה שאעשה המעשים האלו
.שבשטחיות נראים כסותרים את עיקר האמונה הזאת

