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ׂמ ָחה ְל ַא ְרצֵנוּ ,ו ְִת ָּט ֵענ ּו ִּבגְב ּולֵנוּ,
ׁת ֲעלֵנ ּו ְּב ִש ְ
י ְִהי רָצוֹן ִמ ְּל ָפנֶי ָך ד׳ ֱאל ֵֹקינ ּו וֵאל ֵֹקי אֲבו ֵֹתינוֶּ ,ש ַּ
ׁר ִהנ ְַח ְל ָּת ַלאֲבו ֵֹתינ ּו
ֲש
ָל־מ ְצוֹת ַה ְּתלוּיוֹת ָּב ָארֶץ א ֶ
ׂרוֹת וכ ִ
ׁם נ ְַקֵיּם ִמ ְצוַת ְּתרוּמוֹת ו ַּמ ַע ְש
ְש
וָ
ָהרֶ :ארֶץ ִח ָּטה
"ארֶץ ַנ ֲחלֵי ָמיִםֲ ,עָינֹת ו ְּתהֹמֹת י ְֹצ ִאים ַּב ִּב ְק ָעה וּב ָ
ֶׁ ,
ִהיא ֶארֶץ זָבַת ָחלָב ו ְּדבַש
ׁה
ּיתנ ּו ּבתוֹ ָֽר ְת ָך ַעל־ידֵי מ ֶֹש
ׁר ִצ ִו ָ
ֲש
ׁ"ַּ ,כא ֶ
ׁמן ו ְּדבָש
ֶפן ו ְּת ֵאנָה ו ְִר ּמוֹןֶ ,ארֶץ־זֵית ֶש ֶ
ׂעֹרָה ְוג ֶ
ו ְּש
ׁר ִה ְב ַט ְח ָּתנ ּו
ֲש
ת־ה ָּדבָר א ֶ
ׁמ ָך ַה ָגּדוֹלַ ,הג ְֵּדל ַח ְס ְּד ָך ִע ָּמנ ּו ו ְַקֵיּם לָנ ּו ֶא ַ
ַע ְב ֶּדךָָֽ :אָנּא ד׳ְ ,ל ַמ ַען ִש ְ
ׂדֶה י ִֵּתן ִּפ ְריוֹ:
ָה ו ְֵעץ ַה ָּש
ׁמיכֶם ְּב ִע ָּתםְ ,ונ ְָתנָה ָה ָארֶץ יְב ּול ּ
ָת ִּתי ג ְִש ֵ
ׁה ַע ְב ֶּדךְָ " :ונ ַ
ַעל־ידֵי מ ֶֹש
ֶטח
ׁב ֶּתם לָב ַ
ִיש ְ
ׂבַע ו ַ
ַח ְמכֶם ָלשֹ
ׂיג ֶאת־ָזרַעַ ,ו ֲאכ ְַל ֶּתם ל ְ
ַש
ָציר י ִּ
ת־ב ִציר וּב ִ
ִש ֶא ָּ
ׂיג ָלכֶם ַּדיׁ
ו ְִה ִּש
"ב ּיוֹם ַההוּא י ְִהיֶה
יא ְךַּ :
ׁעיָה נ ְִב ָ
ְש ְ
ׁר ִה ְב ַט ְח ָּתנ ּו ַעל־יְדֵי י ַ
ֲש
ת־ה ָּדבָר א ֶ
ְּב ַא ְר ְצכֶם" :ו ְַקֵיּם ָּבנ ּו ֶא ַ
ֱמר" :וּבָנ ּו
ָאל"ְ :וֶנא ַ
ׂר ֵ
ֵיטת י ְִש
ֶמח יְהוָה ִל ְצ ִבי ו ְּלכָבוֹד ,ו ְּפ ִרי ָה ָארֶץ ְלגָאוֹן ו ְּל ִת ְפ ֶארֶת ִל ְפל ַ
צַ
יאךָ:
ׁר ִה ְב ַט ְח ָּתנ ּו ַעל־ידֵי ָעמוֹס נ ְִב ֶ
ֲש
ָמים ו ְָא ְכל ּו ִּפ ְריָם" :ו ְַקֵיּם ָּבנ ּו א ֶ
ׁבוְּ ,ונ ְָטע ּו ְכר ִ
ָש
ָתים ְוי ָ
ב ִּ
ׁך ַה ָּזרַע ,ו ְִה ִּטיפ ּו ֶה ָה ִרים ָע ִסיס
ֵש ַּב ּקֹצֵר ְודֹר ְֵך ֲענ ִָבים ְּבמ ֵֹש ְ
ּש חוֹרׁ
"הֵנּה י ִָמים ָּב ִאים ְנאֻם־ד׳ ְו ִנ ַגׁ
ִ
ׁבוְּ ,ונ ְָטע ּו
ָש
ׁמוֹת ְוי ָ
ְש ּ
ָאל וּבָנ ּו ָע ִרים נ ַ
ׂר ֵ
ׁבוּת ַע ִּמי י ְִש
ת־ש
ׁב ִּתי ֶא ְ
ְש ְ
ָל־ה ְגּבָעוֹת ִּת ְתמוַֹג ְגנָה :ו ַ
ְוכ ַ
ׁר ִה ְב ַט ְח ָּתנ ּו ַעל־יְדֵי
ֲש
יהם" :ו ְַקֵיּם ָּבנ ּו א ֶ
ת־פ ִר ֶ
ּׂו ַג ּנוֹת ו ְָא ְכל ּו ֶא ְּ
ׁת ּו ֶאת־יֵינָם ,ו ְָעש
ְש
ָמים ו ָ
ְכר ִ
ׁר לֹא ִת ְקח ּו עוֹד ֶח ְר ַּפת
ֲש
ׂדֶהְ ,ל ַמ ַען א ֶ
ת־פ ִרי ָה ֵעץ ו ְּתנוּבַת ַה ָּש
יאךָ" :ו ְִה ְר ֵּב ִיתי ֶא ְּ
י ְֶחז ְֵקאל נ ְִב ֶ
ץ־מ ֲאכָל לֹא־י ִּבוֹל ָעלֵה ּו
ל־ע ַ
ׂפתוֹ ִמֶזּה ו ִּמֶזּה ָּכ ֵ
ל־ש ָ
ל־הַנ ַּחל ַי ֲעלֶה ַע ְ
ֱמר" :ו ְַע ַ
ָעב ַּב ּגוֹיִם"ְ .וֶנא ַ
רָ
ן־ה ִּמ ְק ָּדׁש ֵה ָּמה יו ְֹצ ִאים ,ו ְָהיָה ִפ ְריוֹ ְל ַמ ֲאכָל ו ְָעלֵה ּו
ימיו ִמ ַ
ׁיו י ְַב ֵּכר ִּכי ֵמ ָ
ָש
ְולֹא־ ִי ּתֹם ִּפ ְריוֹ ָלחֳד ָ
ִל ְתרו ָּפה".
ֵש לָנוּׁ ,שוּבָה ָעלֵינ ּו ַּבהֲמוֹן
ַחם ָעלֵינוּ ,טוֹב ו ֵּמ ִטיב ִה ָּדרׁ
ֲמן ר ֵ
ֱאל ֵֹקינ ּו וֵאל ֵֹקי אֲבו ֵֹתינוֶּ ,מל ְֶך ַרח ָ
ית־מ ְק ָּֽדְׁש ָך ַעל ְמכוֹנוַֹ ,ה ְר ֵאנ ּו
ַת ִח ָּלהּ ,כוֹנֵן ֵּב ִ
ֵית ָך ּכב ְּ
ּׂו ְרצוֶֹנךְָּ ,בנֵה ב ְ
ׁעש
ֲמיךִָּ ,ב ְגלַל ָאבוֹת ֶש ָ
ַרח ֶ
ָתם ,ו ְּל ִו ִיּם ְלד ּו ָכנָם,
ׁב ּכֲֹהנִים ַלעֲבוֹד ָ
ׁכיָנ ְֽת ָך ְלתוֹכוֹ ,ו ְָה ֵש
ׁב ְש ִ
ׂמ ֵחנ ּו ְּב ִת ּקוּנוֹ ,ו ְָה ֵש
ְּב ִב ְניָנוַֹ ,ש ְּ
ׁת ֲחוֶה ְל ָפנֶיךְָּ ,בָׁשלֹׁש ְּפ ָע ֵמי
ָאה ְונ ְִש ַּ
ׁם ַנ ֲעלֶה ְוֵנר ֶ
ְש
ֵיהם .ו ָ
ָאל ִל ְנו ֶ
ׂר ֵ
ׁב י ְִש
ׁירָם ו ְּלז ְִמרָם ,ו ְָה ֵש
ְל ִש
ת־פנֵי ד׳ ֱאל ֶֹקי ָך
ָאה כָל־זְכו ְּר ָך ֶא ְּ
ׁלוֹׁש ְּפ ָע ִמים ַּב ָּׁשנָה ֵיר ֶ
"ש
ְשנָהַּ ,כ ָּכתוּבָ :
ָל־שנָה וָׁ
ְר ָגלֵינ ּו ְּבכ ָׁ
ת־פנֵי יְהוָה
ָאה ֶא ְּ
ׁר י ְִב ָחרְּ ,ב ַחג ַה ַּמ ּצוֹת ו ְּב ַחג ַה ָּׁשבֻעוֹת ו ְּב ַחג ַה ֻּס ּכוֹתְ ,ולֹא ֵיר ֶ
ֲש
ַּב ָּמקוֹם א ֶ
ָתן־ל ְָך".
ׁר נ ַ
ֲש
יש ְּכ ַמ ְּתנַת יָדוְֹּ ,כ ִב ְר ַּכת ד׳ ֱאל ֶֹקי ָך א ֶ
ֵיקםִ :א ׁ
רָ
ּש ַליִם ִעיר
ׂיךָָּ ,ב ַהר ִצ ּיוֹן ִמְׁש ַּכן ְּכבו ֶֹדךָ ,ו ִּבירוָׁ
ֲש
ל־מע ֶ
ו ְִת ְמל ְֹך ַא ָּתה הוּא ד׳ ֱאל ֵֹקינ ּו ְמ ֵהרָה ַעל ָּכ ַ
ִמ ְק ָּדֶׁשךַָּ ,כ ָּכתוּב ְּב ִד ְברֵי ָק ְדֶׁשךָ" :י ְִמל ְֹך ד׳ ְלעוֹלָם ֱאל ַֹקי ְִך ִצ ּיוֹן ְלדֹר ָודֹר ַה ְלל ּוי ָּה".
ׁע ַרי ְִך
ׂמ ְח ִּתי ְּבא ְֹמ ִרים ִליֵּ ,בית ד׳ ֵנל ְֵך :ע ְֹמדוֹת ָהי ּו ַר ְגלֵינוִּּ ,ב ְש ָ
ׁיר ַה ַּמעֲלוֹת ְל ָדוִדָ ,ש ַ
ִש
ׁב ֵטי־י ָּה ֵעדוּת
ָטים ִש ְ
ׁב ִ
ׁם ָעל ּו ְש
ׁש
ֻברָה־ ָּל ּה י ְַח ָּדוֶ :ש ָּ
ּש ַליִם ַה ְּבנ ּויָהְּ ,כ ִעיר ֶׁשח ְּ
ּש ָליִם :יְרוָׁ
יְרוָׁ
ׁלוֹם
ׁפטִּ ,כ ְסאוֹת ְלבֵית ָּדוִדַׁ:שאֲל ּו ְש
ׁב ּו ִכ ְסאוֹת ְל ִמ ְש ָּ
ׁמה ָי ְֽש
ׁם ד׳ִּ :כי ָש ָּ
ָאלְ ,להֹדוֹת ְל ֵש
ׂר ֵ
ְלי ְִש
ַברָה־ָנּא
ֵעי ,אֲד ְּ
ׁלוָה ְּב ַא ְר ְמנו ָֹתי ְִךְ :ל ַמ ַען ַא ַחי ְור ָ
ׁלוֹם ְּב ֵחיל ְֵךַ ,ש ְ
י־ש
ֲבי ְִך :י ְִה ָ
ִשלָי ּו אֹה ָ
ּש ָליִם ,יְׁ
יְרוָׁ
ׁה טוֹב ל ְָך.
ַק ָש
ׁלוֹם ָּב ְךְ :ל ַמ ַען ֵּבית־ד׳ ֱאל ֵֹקינוּ ,אֲב ְ
ָש

