
ָראָת ָהעֹוָלם, ּוֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם  ָבּ ּה הּוא ֱאלֵֹהינּו ִמֶשּׁ ָראָת ָהעֹוָלם, ְוַאָתּ א ָבּ לֹּ ּה הּוא ְיָי ֱאלֵֹהינּו ַעד ֶשׁ ַאָתּ
ה  דֹוָשׁ ֶאְמָצעּות ּתֹוָרְתָך ַהְקּ מֹוַדע ֱאָלהּוָתְך ]=כדי שתפורסם מלכותך[ ְבּ ְתּ ִגין ְלִאְשׁ ה ַאל. ּוָבָראָת עֹוָלְמָך ְבּ ַאָתּ
ָך ְוַנֲחָלְתָך  י ֵהם ַעְמּ ָרֵאל, ִכּ ִביל ִיְשׂ ִביל ּתֹוָרה ּוִבְשׁ ְשׁ ית", ִבּ ֵראִשׁ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה. "ְבּ מֹו ֶשׁ ְכּ
דֹול. ְוַעל ִקּיּום ָהעֹוָלם  ְמָך ַהָגּ ם ְלִשׁ ה, ְוֵקַרְבָתּ דֹוָשׁ ל ָהֻאּמֹות, ְוָנַתָתּ ָלֶהם ּתֹוָרְתָך ַהְקּ ֶהם ִמָכּ ַחְרָתּ ָבּ ר ָבּ ֲאֶשׁ
תֹוָרְתָך  ְבּ ְוָכַתְבָתּ  ּוְרבּו",  רּו  "ְפּ תֹוָרְתָך  ְבּ ַתְבָתּ  ָכּ ִצּוּוִיים.  ֵני  ְשׁ ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָך  ִמְמּ ָלנּו  א  ָבּ ַהּתֹוָרה  ִקּיּום  ְוַעל 
ָראָת,  ֶבת, ְוִלְכבֹוְדָך ָבּ י ִאם ָלֶשׁ י לֹא ְלתֹהּו ָבָראָת ִכּ יֶהן ֶאָחת, ִכּ ֵתּ ְשׁ ָנה ִבּ ָוּ ֵניֶכם", ְוַהַכּ ם אֹוָתם ֶאת ְבּ ְדֶתּ "ְוִלַמּ
ֶמָך ְולֹוְמֵדי ּתֹוָרֶתָך. ָרֵאל יֹוְדֵעי ְשׁ ית ִיְשׂ ָך ֵבּ ל ַעְמּ ְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו ְוֶצֶאָצֵאי ָכּ ִנּ ֵדי ֶשׁ יָת, ְכּ ָיַצְרָתּ ַאף ָעִשׂ

ִתי  ִפָלּ ְתּ ַמע  ְוִתְשׁ ִני  ָחֵנּ ְתּ ֶשׁ לּויֹות ַעד  ְתּ ְלָך  ְוֵעיַני  ִתי,  ִחָנּ ְתּ יל  ְוַאִפּ ָלִכים,  ַהְמּ ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ְיָי  ֵאֶליָך  ּוְבֵכן ָאבֹוא 
ֵהם ַוֲאִני  ל ַהּדֹורֹות ְלַתְכִלית ֶשׁ ֵניֶהם ַעד סֹוף ָכּ ִנים ּוָבנֹות, ְוַגם ֵהם ִיְפרּו ְוִיְרּבּו ֵהם ּוְבֵניֶהם ּוְבֵני ְבּ ְלַהְזִמין ִלי ָבּ
ְלמּוד ּתֹוָרְתָך  ְבֵרי ַתּ ל ִדּ מֹר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵיּם ֶאת ָכּ ד ִלְשׁ ה ִלְלמֹד ּוְלַלֵמּ דֹוָשׁ תֹוָרְתָך ַהְקּ נּו ַיַעְסקּו ְבּ ָלּ ַוֲאַנְחנּו ֻכּ
ן  ֵתּ ֶמָך. ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן,  ּוְלִיְרָאה ֶאת ְשׁ ִמְצוֹוֶתיָך ְלַאֲהָבה  ְבּ נּו  ִלֵבּ ק  ְוַדֵבּ תֹוָרֶתָך  ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו ְבּ ַאֲהָבה,  ְבּ
מֹו  ַרֲחִמים, ָזְכֵרנּו ְלַחִיּים ִנְצִחִיּים ְכּ ים ּוְברּוִכים, ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחִמים זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִיּים ְבּ נּו ַחִיּים ֲאֻרִכּ ְלֻכָלּ
אִתי  ן, ָבּ י ַעל ֵכּ ִיְרָאֶתָך". ִכּ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו "לּו ִיְחֶיה ְלָפֶניָך", ּוֵפְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, "ְבּ ֵלּ ִהְתַפּ ֶשׁ
ַזְרִעי ַעד  ּוְבֶזַרע  ּוְבַזְרִעי  ֵצא ִבי  ִיָמּ ְוַאל  ר,  ֵשׁ ָכּ ֶזַרע  ַזְרִעי ַעד עֹוָלם  ְוֶזַרע  ַזְרִעי  ְיֵּהא  ֶשׁ ָפֶניָך  ן ִמְלּ ּוְלַחֵנּ ׁש  ְלַבֵקּ
ֲעֵלי תֹוָרה, ָמאֵרי  ֵעיֵני ֱאלִֹהים ּוְבֵעיֵני ָאָדם, ְוִיְהיּו ַבּ ר ְבּ לֹום ֶוֱאֶמת ְוטֹוב ְוָיָשׁ ֶמץ, ַאְך ָשׁ סּול ָוֶשׁ עֹוָלם ׁשּום ְפּ
רּוִמּיֹות,  ָנה, ָמאֵרי ַתְלמּוד, ָמאֵרי ָרָזא, ָמאֵרי ִמְצָוה, ָמאֵרי גֹוְמֵלי ֲחָסִדים, ָמאֵרי ִמּדֹות ְתּ ִמְקָרא, ָמאֵרי ִמְשׁ
ָכבֹוד, ְוֵתן  י ַמְחסֹוָרּה ְבּ ִוָיּה ּוְגִוָיּה ֵמֶהם ֵדּ ִניִמית, ְולֹא ִיְרָאה ִחיצֹוִנית. ְוֵתן ְלָכל ְגּ ַאֲהָבה ּוְבִיְרָאה ְפּ ְוַיַעְבדּוָך ְבּ
ְוַתְזִמין  יֵניֶהם,  ֵבּ לֹום  ְוָשׁ ְוַאֲחָוה  ַאֲהָבה  ְוִיְהֶיה  ָוֶחֶסד,  ְוֵחן  ְויִֹפי  ָלֶהם קֹוָמה  ְוֵתן  ְוכַֹח,  ְוָכבֹוד  ִריאּות  ְבּ ָלֶהם 
י  ְלִתּ ַלּ ר ִהְתַפּ ָכל ֲאֶשׁ מֹוָתם ְכּ יִקים, ְוַגם ֵהם ִזּוּוָגם ִיְהיּו ְכּ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִמֶזַּרע ַצִדּ ָלֶהם ִזּוּוִגים ֲהגּוִנים ִמֶזַּרע ַתּ

רֹון ֶאָחד עֹוֶלה ְלָכאן ּוְלָכאן. י ִזָכּ ֲעֵליֶהם, ִכּ

דֹוׁש ּוְלַמַען  דֹול ְוַהָקּ ְמָך ַהָגּ ה ְלַמַען ִשׁ ָכל ֵאֶלּ י ַכָוָנִתי ְבּ י, ִכּ ֲעלּומֹות, ּוְלָפֶניָך ִנְגלּו ַמְצּפּוֵני ִלִבּ ל ַתּ ה ְיָי יֹוֵדַע ָכּ ַאָתּ
ִנים  יַע ָבּ ים ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ּוִבְגָלָלם ּתֹוִשׁ דֹוִשׁ ֲעבּור ָהָאבֹות ַהְקּ ן ֲעֵנִני ְיָי ֲעֵנִני ַבּ ה. ַעל ֵכּ דֹוָשׁ ּתֹוָרְתָך ַהְקּ

ָך. רּוַח ָקְדֶשׁ ׁשֹוֵרר ְבּ ָבה, ַהְמּ ְרָכּ ֶמּ ָך ֶרֶגל ְרִביִעי ַבּ ִוד ַעְבֶדּ ם, ּוַבֲעבּור ָדּ ְרָשׁ ִלְהיֹות ָהֲעָנִפים ּדֹוִמים ְלָשׁ

ִרָיּה  ֶגֶפן פֹּ ָך ְכּ ְתּ ֶריָך ְוטֹוב ָלְך. ֶאְשׁ י תאֵֹכל ַאְשׁ יָך ִכּ ֶפּ ְדָרָכיו. ְיִגיַע ַכּ ל ְיֵרא ה' ַההֵֹלְך ִבּ ֵרי ָכּ ֲעלֹות ַאְשׁ יר ַהַמּ ִשׁ
טּוב  ּיֹון ּוְרֵאה ְבּ ֶבר ְיֵרא ה'. ְיָבֶרְכָך ה' ִמִצּ ה ִכי ֵכן ְיבַֹרְך ָגּ ְלָחֶנָך. ִהֵנּ ִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלֻשׁ ְשׁ ֶניָך ִכּ ֵתי ֵביֶתָך ָבּ ַיְרְכּ ְבּ

ָרֵאל. לֹום ַעל ִיְשׂ ל ְיֵמי ַחֶיּיָך. ּוְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניָך ָשׁ ָלִים כֹּ ְירּוָשׁ

י  ְמִתּ ר ַשׂ ר ָעֶליָך ּוְדָבַרי ֲאֶשׁ ִריִתי אֹוָתם ָאַמר ְיָי רּוִחי ֲאֶשׁ סּוק. ַוֲאִני זֹאת ְבּ נּו ַהָפּ ה, ְיֻקַיּם ָבּ ִפָלּ א ְיָי ׁשֹוֵמַע ְתּ ָאָנּ
ה ְוַעד עֹוָלם. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון  י ֶזַרע ַזְרֲעָך ָאַמר ְיָי ֵמַעָתּ י ַזְרֲעָך ּוִמִפּ יָך ּוִמִפּ ִפיָך לֹא ָימּוׁשּו ִמִפּ ְבּ

י ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ִלִבּ
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