
A PRAYER COMPOSED BY
RABBI ADIN EVEN-ISRAEL STEINSALTZ, zt”l.

This prayer was composed by Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz zt”l at the approximate age of 20 years old. It was 
recently re-discovered among his many writings.  Translated from the Hebrew by Rabbi Pinchas Allouche.

Grant me the merit, my God, to love all of Your creatures. Grant me the merit to love every 
Jew without limit and reservation. Grant me the merit to discern, through my own flesh, that 
my Jewish brothers and sisters and I are "one soul, although our bodies are distinct from each 
other." Imbue in my heart a spirit of greatness, so that I will not be trapped by the pettiness that 
may surround me, so that I will not be diminished by vain vexations, and so that my heart will 
not be distracted by those who act with iniquity. Grant me the merit to always remember that 
the trivialities of life and the evildoings in which my brethren, the children of Israel, are 
sometimes enmeshed, are a falsehood that is as fleeting as a shadow and that the good in their 
soul is true and everlasting.

Grant me the merit, my God, each and every day of my life, to fulfill the following verse, 
with mindfulness and passion: “I have set the Lord before me always” [Psalms 16:8]. And as the 
Ba’al Shem Tov explained, that the many transient events in my life are “all equal to me.” 
Whether I am disparaged or honored, whether I fail or succeed, whether I am in a state of 
happiness or – God forbid – in a state of sadness, I will always remember that, in every 
situation and in every circumstance, I am submerged in the Divine flow. Imbue in my heart the 
ability to perceive certainty within uncertainty, the straight path within the crooked paths, and 
beyond all these – the revelation of the Divine within myself and within the universe.

Grant me the merit, my God, to unite the quintessence of my soul with the quintessence of 
the Torah, the power of my intellect with the intellect of the Torah, and the ways of my life with 
the ways of the Torah. Instill in my mind the wisdom to comprehend the depths of the wisdom 
of Your Torah. Imbue in my heart the ability to sense, with all of my bones, how the Torah 
unites and integrates with the world. Grant me, my God, the fortitude to remove the imaginary 
partition between the Torah and the world. I will then contemplate Your Torah and see in it 
Your world; I will then contemplate Your world and see in it Your Torah.

Grant me the merit, my God, to never be anxious and afraid to savor Your world. Imbue in 
my heart the courage to relish every material and spiritual pleasure, until I have extracted from 
them the fullness of the Divine light that lies hidden within them. Strengthen and support me 
so that my feet do not stumble, and so that my state of mind remains clear and free of 
confusion, as I strive, with persistence, to become one and converge with the source of Your 
pleasures. Awake and fill my heart with immense joy, and unleash from within me the forces of 
life. Flood my innermost being with gentle streams of heavenly delights so that I love Your 
world. May the deep azure of the sky, the breeze of the spring, and the hiss of the green leaves, 
chant Divine melodies that tell the story of Your glory.



זכני, אלקי, לאהוב את כל היצורים אשר בראת. זכני באהבת ישראל ללא גבול וסייג. 

זכני לחזות מבשרי שאכן אני וכל אחי בני ישראל הננו "נשמה אחת בגופים 

מחולקים"; תן בלבי את הגדלות, שלא איתפס בקטנות המאורעות שמסביבי ושלא 

אתקטן בקנטורי שווא, שלא אסיח לבי לפועלי האוון. זכני שאזכור תמיד כי הקטנות 

והרע שאחי בני ישראל שקועים בהם הנם שקר החולף כצל, והטוב בנשמתם אמת 

הוא, שתישאר לנצח.

זכני, אלקי,  לקיים בכל רגע מחיי בהכרה ובהרגשה "שיויתי-ה' לנגדי תמיד", 
כמו שפירש הבעש"ט :

שיהיו המאורעות החולפים עלי בחיי שווים בעיני

- 

.

אם יבזוני ואם יכבדוני, אם איכשל ואם אצליח, אם אהיה בשמחה או - חלילה

בעצבות, תמיד אזכור שבכל מצב ובכל תנאי שרוי אני בתוך השטף האלוקי. תן בלבי 

את היכולת לראות בחיים בתוך המשתנה את היציב, בתוך העקלקלות את דרך 

המישרים, ומעבר לכל אלה - את התגלות האלוקות בעצמי וביקום.

זכני, אלקי, לאחד את עצמות נפשי עם עצמות התורה, את כח שכלי עם שכל התורה, 

ואת דרכי חיי עם דרך התורה. תן נא את החכמה במוחי להשיג את עמקי חכמת 

תורתך . תן בלבי יכולת לחוש בכל עצמותי כיצד מתאחדת ומתכללת התורה עם 

העולם. תן לי, אלקי, את הכוח להסיר את המחיצה המדומה בין התורה והעולם. אז 

אסתכל בתורה ואראה בה את עולמך, אסתכל בעולם ואראה בו את תורתך 

זכני, אלקי, שלא אפחד ולא אירא כלל להתענג על עולמך. תן נא בלבי את האומץ 

להתענג מכל תענוג גשמי ורוחני, עד אשר אמֶצ ה את מלוא האור האלקי שבתוכו. 

חזקם ואמצני שלא תמעד רגלי ושלא יתבלבלו עשתונותי בהתמדתי לילך ולהתכלל 

במקור תענוגיך. הער בלבי שמחה אדירה, שחרר בחובי את כוחות החיים, השטף 

בקרבי נחלי עדנים לאהוב את עולמך. יהיו תכלת השמים העמוקה, משב רוח האביב 

ואוושת העלים הירוקים, רננות אלוקות המספרים את כבודך.

בס"ד

תפילת הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ זצ"ל
נמצאה בתוך כתביו
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