את ָהעוֹ לָ ם ,ו ֵּמעוֹ לָ ם וְ ַעד עוֹ לָ ם
ַא ָּתה הוּא ְי ָי ֱאל ֵֹהינ ּו ַעד ׁ ֶש ּלֹא ָב ָר ָ
את ָהעוֹ לָ ם ,וְ ַא ָּתה הוּא ֱאל ֵֹהינ ּו ִמ ׁ ּ ֶש ָ ּב ָר ָ
את עוֹ לָ ְמ ָך ְ ּבגִ ין לְ ִה ׁ ְש ְּתמוֹ ָד ָעא ֱאלָ הו ָּת ְך ְ ּב ֶא ְמצָ עוּת ּתוֹ ָר ְת ָך ַה ְּקדוֹ ׁ ָשהּ ְ ,כמו ׁ ֶש ָא ְמר ּו
ַא ָּתה ֵאל ,ו ָּב ָר ָ
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ כְ רוֹ נָ ם לִ ְב ָרכָ הּ ְ ,
אשית"ּ ִ ,ב ׁ ְש ִביל ּתוֹ ָרה ו ִּב ׁ ְש ִביל ִי ְׂש ָר ֵאלּ ִ ,כי ֵהם ַע ְּמ ָך וְ נַ ֲחלָ ְת ָך ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ַח ְר ָּת
"ב ֵר ׁ ִ
ָ ּב ֶהם ִמ ָ ּכל ָה ֻא ּמוֹ ת ,וְ נָ ַת ָּת לָ ֶהם ּתוֹ ָר ְת ָך ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ,וְ ֵק ַר ְב ָּתם לְ ׁ ִש ְמ ָך ַה ָ ּגדוֹ ל:
"פר ּו ו ְּרבוּ".
וְ ַעל ִק ּיוּם ָהעוֹ לָ ם וְ ַעל ִק ּיוּם ַה ּתוֹ ָרהּ ָ ,בא לָ נ ּו ִמ ְּמ ָך ְי ָי ֱאל ֵֹהינ ּו ׁ ְשנֵ י צִ ּו ּויִיםּ ָ ,כ ַת ְב ָּת ְ ּבתוֹ ָר ְת ָך ּ ְ
את ִ ּכי ִאם
וְ כָ ַת ְב ָּת ְ ּבתוֹ ָר ְת ָך "וְ לִ ַּמ ְד ֶּתם א ָֹתם ֶאת ְ ּבנֵ יכֶ ם" ,וְ ַה ַ ּכ ָ ּונָ ה ִ ּב ׁ ְש ֵּת ֶיהן ַא ַחתּ ִ ,כי לֹא לְ תֹה ּו ָב ָר ָ
ׂיתּ ְ ,כ ֵדי ׁ ּ ֶש ִנ ְּהיֶה ֲאנַ ְחנ ּו וְ צֶ ֱאצָ ֵאינ ּו וְ צֶ ֱאצָ ֵאי כָ ל ַע ְּמ ָך ֵ ּבית ִי ְׂש ָר ֵאל יוֹ ְד ֵעי
את יָצַ ְר ָּת ַאף ָע ִש ָ
לָ ׁ ֶש ֶבת ,וְ לִ כְ בוֹ ְד ָך ָ ּב ָר ָ
ׁ ְש ֶמ ָך וְ לוֹ ְמ ֵדי תוֹ ָר ֶת ָך:
ו ְּבכֵ ן ָאבוֹ א ֵאלֶ ָיך ְי ָי ֶמלֶ ְך ַמלְ כֵ י ַה ְּמלָ כִ ים ,וְ ַא ּ ִפיל ְּת ִח ָּנ ִתי ,וְ ֵעינַ י לְ ָך ְּתלוּיוֹ ת ַעד ׁ ֶש ְּת ָח ֵּננִ י וְ ִת ׁ ְש ַמע ְּת ִפ ָּל ִתי
לְ ַהזְ ִמין לִ י ָ ּבנִ ים ו ָּבנוֹ ת ,וְ גַ ם ֵהם י ְִפר ּו וְ י ְִר ּב ּו ֵהם ו ְּבנֵ ֶיהם ו ְּבנֵ י ְבנֵ ֶיהם ַעד סוֹ ף ָ ּכל הדּ וֹ רוֹ ת ,לְ ַתכְ לִ ית
ׁ ֶש ֵהם וַ ֲאנִ י ֻ ּכ ָּלנ ּו נַ ֲעסוֹ ק ְ ּבתוֹ ָר ְת ָך ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ,לִ לְ מֹד ּולְ לַ ֵּמד לִ ׁ ְשמֹר וְ לַ ֲעשׂוֹ ת ּולְ ַק ּיֵם ֶאת ָ ּכל ִד ְב ֵרי ַתלְ מוּד
ּתוֹ ָר ְת ָך ְ ּב ַא ֲה ָבה ,וְ ָה ֵאר ֵעינֵ ינ ּו ְ ּבתוֹ ָר ֶת ָך וְ ַד ֵ ּבק לִ ֵ ּבנ ּו ְ ּב ִמצְ וֹ ֶת ָיך לְ ַא ֲה ָבה ּולְ י ְִר ָאה ֶאת ׁ ְש ֶמ ָך:
ָא ִבינ ּו ָאב ָה ַר ֲח ָמןֵּ ,תן לְ כֻ ָּלנ ּו ַח ּיִים ֲא ֻרכִ ים ו ְּבר ּוכִ יםִ ,מי כָ מוֹ ָך ָאב ָה ַר ֲח ִמים זוֹ כֵ ר יְצו ָּריו לְ ַח ּיִים ְ ּב ַר ֲח ִמים,
זָ כְ ֵרנ ּו לְ ַח ּיִים נִ צְ ִח ּיִיםּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶש ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו "ל ּו י ְִחיֶה לְ ָפנֶ ָיך" ,ו ֵּפ ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ כְ רוֹ נָ ם
לִ ְב ָרכָ הּ ְ ,
"בי ְִר ָא ֶת ָך":
אתי לְ ַב ֵ ּק ׁש ּולְ ַח ֵנּן ִמ ְּל ָפנֶ ָיך ׁ ֶש ּי ְֵהא זַ ְר ִעי וְ זֶ ַרע זַ ְר ִעי ַעד עוֹ לָ ם זֶ ַרע ָ ּכ ׁ ֵשר ,וְ ַאל י ִָּמצֵ א ִ ּבי ו ְּבזַ ְר ִעי
ִּכי ַעל ֵ ּכןּ ָ ,ב ִ
ו ְּבזֶ ַרע זַ ְר ִעי ַעד עוֹ לָ ם ׁשוּם ּ ְפסוּל וָ ׁ ֶש ֶמץַ ,א ְך ׁ ָשלוֹ ם וֶ ֱא ֶמת וְ טוֹ ב וְ י ׁ ָָשר ְ ּב ֵעינֵ י ֱאל ִֹהים ו ְּב ֵעינֵ י ָא ָדם ,וְ י ְִהי ּו
ארי ּגוֹ ְמלֵ י ֲח ָס ִדים,
ארי ִמצְ וָ הָ ,מ ֵ
ארי ָרזָ אָ ,מ ֵ
ארי ַּתלְ מוּדָ ,מ ֵ
ארי ִמ ׁ ְשנָ הָ ,מ ֵ
ארי ִמ ְק ָראָ ,מ ֵ
ַ ּב ֲעלֵ י תוֹ ָרהָ ,מ ֵ
ארי ִמדּ וֹ ת ְּתרו ִּמ ּיוֹ ת ,וְ י ַַע ְבדו ָּך ְ ּב ַא ֲה ָבה ו ְּבי ְִר ָאה ּ ְפנִ ִימית ,לֹא י ְִר ָאה ִחיצוֹ נִ ית .וְ ֵתן לְ כָ ל ְ ּגוִ ּיָה ו ְ ּּגוִ ּיָה ֵמ ֶהם ֵדּ י
ָמ ֵ
ַמ ְחסוֹ ָר ּה ְ ּבכָ בוֹ ד ,וְ ֵתן לָ ֶהם ְ ּב ִריאוּת וְ כָ בוֹ ד וָ כ ַֹח ,וְ ֶתן לָ ֶהם קוֹ ָמה וְ י ִֹפי וְ ֵחן וָ ֶח ֶסד .וְ י ְִהיֶה ַא ֲה ָבה וְ ַא ְחוָ ה וְ ׁ ָשלוֹ ם
ֵ ּבינֵ ֶיהם ,וְ ַתזְ ִמין לָ ֶהם זִ ּו ּוגִ ים ֲהג ּונִ ים ִמ ֶ ּז ַרע ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמיםִ ,מ ֶ ּז ַרע צַ ִדּ ִיקים ,וְ גַ ם זִ ּו ּוגָ ם י ְִהי ּו ְ ּכמוֹ ָתם ְ ּככָ ל
ֲא ׁ ֶשר ִה ְת ּ ַפ ַּללְ ִּתי ֲעלֵ ֶיהםּ ִ ,כי זִ ָ ּכרוֹ ן ֶא ָחד עוֹ לֶ ה לְ ָ ּכאן ּולְ ָ ּכאן:
ַא ָּתה ְי ָי יוֹ ֵד ַע ָ ּכל ַּת ֲעלוּמוֹ תּ ,ולְ ָפנֶ ָיך נִ גְ ל ּו ַמצְ ּפ ּונֵ י לִ ִ ּביּ ִ ,כי כַ ָ ּונָ ִתי ְ ּבכָ ל ֵא ֶּלה לְ ַמ ַען ׁ ִש ְמ ָך ַה ָ ּגדוֹ ל וְ ַה ָ ּקדוֹ ׁש
ּולְ ַמ ַען ּתוֹ ָר ְת ָך ַה ְּקדוֹ ׁ ָשהַ .על ֵ ּכן ֲענֵ נִ י ְי ָי ֲענֵ נִ יּ ַ ,ב ֲעבוּר ָה ָאבוֹ ת ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ַא ְב ָר ָהם יִצְ ָחק וְ י ֲַעקֹב ,ו ִּבגְ לָ לָ ם
ּתוֹ ׁ ִש ַיע ָ ּבנִ ים לִ ְהיוֹ ת ָה ֲענָ ִפים דּ וֹ ִמים לְ ׁ ָש ְר ׁ ָשם ,ו ַּב ֲעבוּר ָדּ וִ ד ַע ְב ְדּ ָך ֶרגֶ ל ְר ִב ִיעי ַ ּב ֶּמ ְר ָ ּכ ָבהַ ,ה ְּמ ׁשוֹ ֵרר ְ ּברו ַּח
ָק ְד ׁ ֶש ָך:
ׁ ִשיר ַה ַּמ ֲעלוֹ תַ .א ׁ ְש ֵרי ָ ּכל י ְֵרא ְייַָ ,ההֹלֵ ְך ִ ּב ְד ָרכָ יו :יְגִ יַע ַ ּכ ּ ֶפ ָיך ִ ּכי תֹאכֵ לַ ,א ׁ ְש ֶר ָיך וְ טוֹ ב לָ ְךֶ :א ׁ ְש ְּת ָך ְ ּכגֶ ֶפן ּפ ִֹר ּיָה
ְ ּבי ְַר ְ ּכ ֵתי ֵב ֶית ָךּ ָ .בנֶ ָיך ִ ּכ ׁ ְש ִתלֵ י זֵ ִיתים ָס ִביב לְ ׁ ֻשלְ ָחנֶ ָךִ :ה ֵּנה כִ י כֵ ן ְיב ַֹר ְך ָ ּג ֶבר ,י ְֵרא ְייָ :י ְָב ֶרכְ ָך ְי ָי ִמ ִ ּצ ּיוֹ ן,
ו ְּר ֵאה ְ ּבטוּב יְרו ׁ ָּשלָ יִם ,כּ ֹל י ְֵמי ַח ּי ָ
ֶיך :ו ְּר ֵאה ָבנִ ים לְ ָבנֶ ָיךָ ׁ ,שלוֹ ם ַעל ִי ְׂש ָר ֵאל:
ָאנָ א ְי ָי ׁשוֹ ֵמ ַע ְּת ִפ ָּלה ,י ְֻק ּיַם ָ ּבנ ּו ַה ּ ָפסוּק ,וַ ֲאנִ י זֹאת ְ ּב ִר ִיתי אוֹ ָתם ָא ַמר ְייָ ,רו ִּחי ֲא ׁ ֶשר ָעלֶ ָיך ו ְּד ָב ַרי ֲא ׁ ֶשר
ַׂש ְמ ִּתי ְ ּב ִפ ָיך ,לֹא יָמו ּׁש ּו ִמ ּ ִפ ָיך ו ִּמ ּ ִפי זַ ְר ֲע ָך ו ִּמ ּ ִפי זֶ ַרע זַ ְר ֲע ָך ָא ַמר ְייֵָ ,מ ַע ָּתה וְ ַעד עוֹ לָ ם :י ְִהי ּו לְ ָרצוֹ ן
ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יוֹ ן לִ ִ ּבי לְ ָפנֶ ָיךְ ,י ָי צו ִּרי וְ גוֹ ֲאלִ י:

