
ְגבּוֵלנּו,  בִּ ֵענּו  ְוִתטָּ ְלַאְרֵצנּו,  שְִׂמָחה  ֲעֵלנּו בְּ תַּ ֲאבֹוֵתינּו, שֶׁ ֵואלֵֹקי  ֱאלֵֹקינּו  ד׳  ָפֶניָך  ִמלְּ ָרצוֹן  ְיִהי 
ַלֲאבֹוֵתינּו  ִהְנַחְלתָּ  ר  ֲאשֶׁ ָאֶרץ  בָּ לּויֹות  ַהתְּ וָכל־ִמְצֹות  ּוַמַעְשׂרֹות  רּומֹות  תְּ ִמְצַות  ם  ְנַקיֵּ ם  ְושָׁ
ה  ְקָעה ּוָבָהר: ֶאֶרץ ִחטָּ בִּ ִהיא ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש, "ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים, ֲעָינֹת ּוְתהֹמֹת ֹיְצִאים בַּ
ה  מֹשֶׁ ַעל־יֵדי  ְתָך  ּבתֹורָֽ יָתנּו  ִצוִּ ר  ֲאשֶׁ כַּ ּוְדָבׁש",  ֶמן  שֶׁ ֶאֶרץ־ֵזית  ְוִרּמוֹן,  ּוְתֵאָנה  ְוֶגֶפן  ּוְשׂעָֹרה 
נּו  ר ִהְבַטְחתָּ ָבר ֲאשֶׁ ם ָלנּו ֶאת־ַהדָּ נּו ְוַקיֵּ ָך ִעמָּ ל ַחְסדְּ דֹול, ַהְגדֵּ ְמָך ַהגָּ א ד׳, ְלַמַען שִׁ נָּ ָך: אָֽ ַעְבדֶּ
ְריוֹ:  פִּ ן  ִיתֵּ ֶׂדה  ַהשָּ ְוֵעץ  ְיבּוָלּה  ָהָאֶרץ  ְוָנְתָנה  ם,  ִעתָּ בְּ ֵמיֶכם  ִגשְׁ י  "ְוָנַתתִּ ָך:  ַעְבדֶּ ה  מֹשֶׁ ַעל־יֵדי 
ם ָלֶבַטח  ְבתֶּ ם ַלְחְמֶכם ָלשַֹׂבע ִוישַׁ ׂיג ֶאת־ָזַרע, ַוֲאַכְלתֶּ ִציר ּוָבִציר ַישִּ ִיׁש ֶאת־בָּ ׂיג ָלֶכם דַּ ְוִהשִּ
ִיְהֶיה  ּיֹום ַההּוא  ְנִביָאְך: "בַּ ְעָיה  נּו ַעל־ְיֵדי ְישַׁ ר ִהְבַטְחתָּ ָבר ֲאשֶׁ נּו ֶאת־ַהדָּ ם בָּ ְוַקיֵּ ַאְרְצֶכם":  בְּ
"ּוָבנּו  ְוֶנֱאַמר:  ִיְשָׂרֵאל":  ִלְפֵליַטת  ּוְלִתְפֶאֶרת  ְלָגאוֹן  ָהָאֶרץ  ּוְפִרי  ּוְלָכבֹוד,  ִלְצִבי  ְיהָוה  ֶצַמח 
נּו ַעל־יֵדי ָעמֹוס ְנִביֶאָך:  ר ִהְבַטְחתָּ נּו ֲאשֶׁ ם בָּ ְרָים": ְוַקיֵּ בּו, ְוָנְטעּו ְכָרִמים ְוָאְכלּו פִּ ים ְוָישָׁ ָבתִּ
יפּו ֶהָהִרים ָעִסיס  ַרע, ְוִהטִּ ְך ַהזָּ מֹשֵׁ ֵצר ְודֵֹרְך ֲעָנִבים בְּ קֹּ ׁש חֹוֵרׁש בַּ ִאים ְנֻאם־ד׳ ְוִנגַּ ה ָיִמים בָּ "ִהנֵּ
ְוָנְטעּו  בּו,  ְוָישָׁ ּמֹות  ָעִרים ְנשַׁ ּוָבנּו  ִיְשָׂרֵאל  י  ַעמִּ בּות  י ֶאת־שְׁ ְבתִּ ְתמוַֹגְגָנה: ְושַׁ ָבעֹות תִּ ְוָכל־ַהגְּ
ַעל־ְיֵדי  נּו  ִהְבַטְחתָּ ר  נּו ֲאשֶׁ בָּ ם  ְוַקיֵּ ִריֶהם":  ְוָאְכלּו ֶאת־פְּ ַגּנֹות  ְוָעשּׂו  תּו ֶאת־ֵייָנם,  ְושָׁ ְכָרִמים 
ת  ר לֹא ִתְקחּו עֹוד ֶחְרפַּ ֶׂדה, ְלַמַען ֲאשֶׁ ִרי ָהֵעץ ּוְתנּוַבת ַהשָּ יִתי ֶאת־פְּ ְיֶחְזֵקאל ְנִביֶאָך: "ְוִהְרבֵּ
ל־ֵעץ־ַמֲאָכל לֹא־ִיּבֹול ָעֵלהּו  ה כָּ ה ּוִמזֶּ ַחל ַיֲעֶלה ַעל־ְשָׂפתוֹ ִמזֶּ ּגוִֹים". ְוֶנֱאַמר: "ְוַעל־ַהנַּ ָרָעב בַּ
ה יֹוְצִאים, ְוָהָיה ִפְריוֹ ְלַמֲאָכל ְוָעֵלהּו  ׁש ֵהמָּ ְקדָּ י ֵמיָמיו ִמן־ַהמִּ ר כִּ יו ְיַבכֵּ ְריוֹ ָלֳחָדשָׁ ם פִּ ְולֹא־ִיתֹּ

ִלְתרּוָפה".

ֲהמוֹן  ֵרׁש ָלנּו, ׁשּוָבה ָעֵלינּו בַּ ֱאלֵֹקינּו ֵואלֵֹקי ֲאבֹוֵתינּו, ֶמֶלְך ַרֲחָמן ַרֵחם ָעֵלינּו, טֹוב ּוֵמִטיב ִהדָּ
ָך ַעל ְמכוֹנוֹ, ַהְרֵאנּו  שְׁ ית־ִמְקדָּֽ ה, ּכוֵֹנן בֵּ ִחלָּ ֵנה ֵביְתָך ּכַבתְּ ָעשּׂו ְרצוֶֹנָך, בְּ ְגַלל ָאבֹות שֶׁ ַרֲחֶמיָך, בִּ
ְלדּוָכָנם,  ם  ּוְלִויִּ ַלֲעבֹוָדָתם,  ֲהִנים  כֹּ ב  ְוָהשֵׁ ְלתֹוכוֹ,  ְתָך  ִכינָֽ שְׁ ב  ְוָהשֵׁ ִתּקּונוֹ,  בְּ ֵחנּו  שַׂמְּ ִבְנָינוֹ,  בְּ
ָעֵמי  לֹׁש פְּ שָׁ ֲחֶוה ְלָפֶניָך, בְּ תַּ ם ַנֲעֶלה ְוֵנָרֶאה ְוִנשְׁ ב ִיְשָׂרֵאל ִלְנֵויֶהם. ְושָׁ יָרם ּוְלִזְמָרם, ְוָהשֵׁ ְלשִׁ
ֵני ד׳ ֱאלֶֹקיָך  ָנה ֵיָרֶאה ָכל־ְזכּוְרָך ֶאת־פְּ שָּׁ ָעִמים בַּ לֹוׁש פְּ תּוב: "שָׁ כָּ ָנה, כַּ ָנה ְושָׁ ָכל־שָׁ ְרָגֵלינּו בְּ
ְיהָוה  ֵני  ֶאת־פְּ ֵיָרֶאה  ְולֹא  ּכֹות,  ַהסֻּ ּוְבַחג  ֻבעֹות  ַהשָּׁ ּוְבַחג  ּצֹות  ַהמַּ ַחג  בְּ ִיְבָחר,  ר  ֲאשֶׁ קֹום  מָּ בַּ

ר ָנַתן־ָלְך". ת ד׳ ֱאלֶֹקיָך ֲאשֶׁ ִבְרכַּ ַנת ָידוֹ, כְּ ַמתְּ ֵריָקם: ִאיׁש כְּ

ַלִים ִעיר  בֹוֶדָך, ּוִבירּושָׁ ן כְּ כַּ ַהר ִצּיוֹן ִמשְׁ ל־ַמֲעֶשׂיָך, בָּ ה הּוא ד׳ ֱאלֵֹקינּו ְמֵהָרה ַעל כָּ ְוִתְמלְֹך ַאתָּ
ָך: "ִיְמלְֹך ד׳ ְלעֹוָלם ֱאלַֹקִיְך ִצּיוֹן ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה". ִדְבֵרי ָקְדשֶׁ תּוב בְּ כָּ ָך, כַּ שֶׁ ִמְקדָּ

ָעַרִיְך  שְׁ בִּ ַרְגֵלינּו,  ָהיּו  עְֹמדֹות  ֵנֵלְך:  ד׳  ית  בֵּ ִלי,  אְֹמִרים  בְּ י  שַָׂמְחתִּ ְלָדִוד,  ֲעלֹות  ַהמַּ יר  שִׁ
ֵעדּות  ְבֵטי־ָיּה  ָבִטים שִׁ ָעלּו שְׁ ם  שָּׁ ו: שֶׁ ַיְחדָּ ּה  ָרה־לָּ ֻחבְּ ִעיר שֶׁ כְּ נּוָיה,  ַהבְּ ַלִים  ְירּושָׁ ָלִים:  ְירּושָׁ
לֹום  ֲאלּו שְׁ ִוד: שַׁ ְסאֹות ְלֵבית דָּ ט, כִּ פָּ בּו ִכְסאֹות ְלִמשְׁ שְׁ ה יָֽ מָּ י שָׁ ם ד׳: כִּ ְלִיְשָׂרֵאל, ְלהֹדֹות ְלשֵׁ
א  ָרה־נָּ ַאְרְמנֹוָתִיְך: ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי, ֲאַדבְּ ְלָוה בְּ ֵחיֵלְך, שַׁ לֹום בְּ ָליּו אֲֹהָבִיְך: ְיִהי־שָׁ ָלִים, ִישְׁ ְירּושָׁ

ה טֹוב ָלְך. ית־ד׳ ֱאלֵֹקינּו, ֲאַבְקשָׁ ְך: ְלַמַען בֵּ לֹום בָּ שָׁ
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