
It should be Your will, Hashem, my G-d and the G-d of my ancestors, that I not view any flesh as my help nor 

in a broken reed place my trust and that I not serve anything other than You. That I not place my anticipation 

in any man and I not place my hope in people and that I not flatter them in order to endear myself to them 

and agree with them regarding anything that is contrary to the service of Hashem; and that I not be 

frightened by their matters or quarrels. And if I rebuke them and they will shame me, I will not be 

embarrassed by them rather as a steadfast pillar I will stand before them.  
 

Help me so that the yetzer hara won’t entice me to place my trust in my finances regarding my needs and 

sustenance. Help me, my G-d! that I not rely upon the possessions of man, be it merchandise or the luxuries 

of life and that I not place my hope and reliance upon the natural causes of this world which are feeble, 

regarding the sustenance of my children and wife. And strengthen me that I not depend nor rely upon my 

strength and my wisdom so as to say, “my strength is the source of my accomplishments,” regarding the 

duties of my heart and limbs; and that my support and my bulwark will not be in Your reward, rather, solely to 

fulfill Your will. And You shall be my trust and my hope and support in all matters concerning this world and 

my reliance and bulwark in all matters concerning the world to come as You were for my ancestors the holy 

and pure ones and for the early pious ones and the tzaddikim of every generation who trusted solely in You.  
 

And remove the curtain of foolishness from my mind’s eye and I will recognize Your greatness and Your 

holiness and Your loftiness. And banish the foolishness and weakness of the matters of this world from all of 

Israel Your holy nation and my trust will be together with them in awaiting the savior and redeemer; and favor 

them and return their returnees. Build our Beis HaMikdash, the house of their glory. Redeem, oh Master, the 

Shechina that wanders. Your Name, sanctify in Your world, our King; the root of Yishai sprout in our days. 

The one who limps, stand up, hold her hand. Reveal the light of Your kingdom to us. To You we will cling and 

our hearts will rejoice. Forever and ever there won’t be between us any separation. 

ואלקי אבותי, שלא אשים בשר זרועי וקנה רצוץ בטחוני, ושלא אעבוד זולתך. שלא אקוה לאיש ולא  יהי רצון מלפניך ה' אלקי 

אייחל לבני אדם, ולא אחניף להם לרצות אליהם, ולא אסכים עמהם בבלתי עבודת האלקים. ולא יפחידוני עניניהם ומחלקתם. 

אעמוד לפניהם. סייעני שלא יפתני יצרי הרע לשים ממוני מבטח לי  ואם אוכיחם ויכלימוני לא אבוש מהם, אלא כעמוד נחושה 

 לטרפי ומזונותי.
 

עזרני אלקי, שלא אשען בקניני האדם מסחורה ומותרי המחיה, ולא אשים תקוה ומחסה סבות העולם הזה גרועות בעניני מזון 

בני ואשתי. ואמצני שלא אחכה ואסמוך בחכמתי ובכחי לומר כוחי עשה לי את החיל הזה, בעניני חובות הלבבות והאברים. ולא 

יהיה מסעדי וכסלי בגמול אלא לקיים רצונך בלבד. ותהיה מבטחי ותקוותי ומשענתי בכל עניני עולם הזה, ומסעדי וכסלי בכל 

 עניני עולם הבא, כמו שהיית לאבותינו הקדושים והטהורים, ולחסידים הקדמונים, ולצדיקים שבכל זמן וזמן, שבטחו בך לבד.  
 

והסר מסך הסכלות מעיני שכלי ואכיר גדולתך וקדושתך ומעלתך. והגלה סכלות וחלישות דברי עולם הזה מכל ישראל עמך 

והשב את שבותם, בנה דביר מקדשך בית תפארתם. גאל אדון , הקדוש, ובטחוני יהיה עמם בהמתנת מושיע וגואל. ורצה אותם 

שכינה הנודידה, שמך קדש בעולמך מלכינו, שורש ישי תצמיח בימינו, הצולעה קום החזק בידה, תגלה אור מלכותך עלינו, בך 

 נדבק ויעלוז לבנו, עולם ועד לא תהיה בינינו פרידה.

TEFILLAH FOR BITACHON 
The following tefillah was composed by Rav Yaakov Tzahalon z”l,  

one of the greatest authorities of the seventeenth century.  
It is published in his sefer Margaliyos Tovos, a summary of the sefer Chovos HaLevavos. 



 יהי רצון מלפניך

 ה' אלקי

 ואלקי אבותי,  

 שלא אשים בשר

 זרועי  

 וקנה רצוץ

 בטחוני,  

 ושלא אעבוד

 זולתך.  

 שלא אקוה

 לאיש  

 ולא אייחל

 לבני אדם,  

 ולא אחניף להם

 לרצות אליהם,  

 ולא אסכים עמהם 

 בבלתי

 עבודת האלקים.  

 ולא יפחידוני

 עניניהם ומחלקותם,  

 ואם אוכיחם 

 ויכלימוני 

 לא אבוש מהם,

 אלא כעמוד נחושה

 אעמוד לפניהם. 

 

 

It should be Your will,  

Hashem, my G-d 

 and the G-d of my ancestors,  

that I not view any flesh  

as my help  

nor in a broken reed  

place my trust 

 and that I not serve anything 

 other than You. 

That I not place my anticipation 

 in any man  

and I not place my hope 

 in people 

and that I not flatter them  

in order to endear myself to them  

and agree with them  

regarding anything that is contrary  

to the service of Hashem;  

and that I not be frightened  

by their matters or quarrels  

and if I rebuke them  

and they will shame me, 

 I will not be embarrassed by them,  

Rather, as a steadfast pillar, 

 I will stand before them. 

 



 סייעני

 שלא יפתני יצרי הרע  

 לשים ממוני מבטח לי

 לטרפי ומזונותי.  

 עזרני אלקי, 

 שלא אשען 

 בקניני האדם 

 מסחורה ומותרי המחיה, 

 ולא אשים תקוה

 ומחסה  

 סבות העולם הזה

 גרועות  

 בעניני מזון 

 בני ואשתי. 

 ואמצני

 שלא אחכה ואסמוך 

 בחכמתי ובכוחי  

 לומר כוחי

 עשה לי את החיל הזה, 

 בעניני חובות הלבבות והאברים. 

 ולא יהיה מסעדי וכסלי 

 בגמול 

 אלא לקיים רצונך בלבד. 

 ותהיה מבטחי

 ותקוותי ומשענתי  

 בכל עניני עולם הזה, 

 ומסעדי וכסלי 

 בכל עניני עולם הבא, 

 כמו שהיית לאבותינו 

 הקדושים והטהורים, 

 ולחסידים הקדמונים, 

 ולצדיקים שבכל זמן וזמן, 

 שבטחו בך לבד. 

 

Help me 

 so that the yetzer hara won’t entice me  

to place my trust in my finances 

regarding my needs and sustenance.  

Help me, my G-d!  

that I not rely  

upon the possessions of man  

be it merchandise or the luxuries of life;  

and that I not place my hope 

 and reliance upon  

the natural causes of this world 

which are feeble,  

regarding the sustenance  

of my children and wife.  

And strengthen me  

that I not depend nor rely upon  

my strength and my wisdom 

 so as to say, “my strength 

 is the source of my accomplishments,” 

 regarding the duties of my heart and limbs;  

And that my support and my bulwark will not be 

 in Your reward,  

rather, solely to fulfill Your will. 

And You shall be my trust,  

and my hope and support 

 in all matters concerning this world  

and my reliance and bulwark 

 in all matters concerning the world to come 

 as You were for my ancestors 

the holy and pure ones 

and for the early pious ones  

and the tzaddikim of every generation  

who trusted solely in You.  

 



 והסר מסך הסכלות

 מעיני שכלי  

 ואכיר גדולתך

 וקדושתך ומעלתך.  

 והגלה סכלות וחלישות 

 דברי עולם הזה 

 מכל ישראל עמך הקדוש, 

 ובטחוני יהיה עמם

 בהמתנת

 מושיע וגואל.  

 ורצה אותם,

 והשב את שבותם,  

 בנה דביר מקדשך

 בית תפארתם, 

 גאל אדון 

 שכינה הנודידה, 

 שמך קדש בעולמך

 מלכינו,  

 שורש ישי 

 תצמיח בימינו, 

 הצולעה 

 קום 

 החזק בידה,

 תגלה אור מלכותך

 עלינו,  

 בך נדבק 

 ויעלוז לבנו, 

 עולם ועד

 לא תהיה בינינו 

 פרידה. 

  

And remove the curtain of foolishness 

 from my mind’s eye  

and I will recognize Your greatness  

and Your holiness and Your loftiness.  

And banish the foolishness and weakness 

 of the matters of this world 

 from all of Israel Your holy nation 

 and my trust will be together with them 

 in awaiting  

the savior and redeemer 

and favor them 

and return their returnees. 

Build Your Beis HaMikdash 

the house of their glory. 

Redeem, oh Master,  

the Shechina that wanders. 

Your Name, sanctify in Your world,  

our King, 

the root of Yishai 

 sprout in our days. 

The one who limps,  

stand up,  

hold her hand. 

Reveal the light of Your kingdom 

 to us. 

To You we will cling  

and our hearts will rejoice. 

Forever and ever 

there won’t be between us  

any separation.   


