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ְל ֵשׁם ִיחוּד ֻק ְד ָשׁא ְבּ ִרי ְך הוּא וּ ְשׁ ִכינְ ֵתּהִּ ,בּ ְד ִחילוּ וּ ְר ִחימוּ וּ ְר ִחימוּ וּ ְד ִחילוְּ ,ל ַי ֲח ָדא ֵשׁם אוֹת י' וְ אוֹת ה' ְבּ ֵשׁם אוֹת ו' וְ אוֹת ה' ְבּ ִיחוּ ָדא ְשׁ ִלים
ְבּ ֵשׁם ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאלַ ,ל ֲא ָק ָמא ְשׁ ִכינְ ָתּא ֵמ ַע ְפ ָרא וּ ְל ִעלּוּי ְשׁ ִכי ַנת ֻע ֵזּנוּ ,וּ ְב ֵשׁם ָכּל ַהנְּ ָפשׁוֹת ָהרוּחוֹת וְ ַהנְּ ָשׁמוֹת ַה ִמּ ְת ַי ֲח ִסים ֶאל ָשׁ ְר ֵשׁי ַנ ְפ ֵשׁנוּ רוּ ֵחנוּ
ֲשׂיָּהֲ ,ה ֵרי ֲא ַנ ְחנוּ מוּ ָכנִ ים
ירה ע ִ
וּמ ָכּל ְפּ ָר ֵטי ֲא ִצילוּת ְבּ ִריאָה יְ ִצ ָ
ֲשׂיָּה ִ
ירה ע ִ
רוֹבים ָל ֶהםֶ ,שׁ ִמּ ְכּ ָללוּת ֲא ִצילוּת ְבּ ִריאָה יְ ִצ ָ
יהם וְ ַה ְקּ ִ
בּוּשׁ ֶ
וּמ ְל ֵ
וְ נִ ְשׁ ָמ ֵתנוּ ַ
בוֹתינוְּ ,כּ ִאלּוּ ִכּוַּנּוּ
ֶא-לֹקי ֲא ֵ
ֶיך ה‘ ֱאל ֵֹקינוּ ו ֱ
ֲלה ְל ָפנ ָ
ילנֵי ִד ְמ ַל ְב ְל ֵבי ,וְ ַיע ֶ
ֻמּנִ ים ְל ַקיֵּם ִמ ְצוַת ַה ְבּ ָר ָכה ֶשׁ ִתּ ְקּנוּ ֲח ָכ ִמים ִז ְכרוֹנָם ִל ְב ָר ָכה ַעל ְר ִאיַּת ִא ָ
וּ ְמז ָ
ְבּ ָכל ַה ַכּ ָוּנוֹת ָה ְראוּיוֹת ְל ַכ ֵוּן ַבּ ְבּ ָר ָכה ַהזֹּאת וְ סוֹדוֹ ֶתי ָה ,וְ ִת ְה ֶיה ֲחשׁוּ ָבה וּ ְמ ֻק ֶבּ ֶלת וּ ְרצוּ ָיה ְל ָפ ֶני ָך ְבּ ָר ָכה זוְֹ ,ל ָב ֵרר וּ ְל ַה ֲעלוֹת ַעל ָי ָדהָּ ,כּל ִניצוּ ֵצי
ַה ְקּ ֻד ָשּׁה ַה ְמּע ָֹר ִבים ַבּצּוֹ ֵמ ַח ,וְ ָכל נְ ָפשׁוֹת רוּחוֹת וּנְ ָשׁמוֹת ַה ְמּגֻ ְל ָגּ ִלים בּוֹ .וְ אַ ָתּה ָה ֵא-לְ ,בּ ִמ ַדּת טוּ ְב ָך וּ ְב ַח ְס ְדּ ָך ַה ָגּדוֹלָ ,תּ ִאיר ָל ֶהם ְבּאוֹר ָפּ ֶני ָך,
ָמ ֵלם:
רוּרם וְ ִתקּוּנָםָ .בּ ְר ֵכם ַט ֲה ֵרםַ ,ר ֲח ֵמי ִצ ְד ָק ֶתךָ ,תּ ִמיד גּ ְ
וְ ַת ְשׁ ִלים ֵבּ ָ
בוֹתינוֶּ ,שׁ ִבּ ְזכוּת ַה ְבּ ָר ָכה ַהזֹּאת ֲא ֶשׁר נְ ָב ֵר ְך ,יְ ֻק ַיּם ָבּנוּ ַמ ֲא ָמרְ :ר ֵאה ֵרי ַח ְבּנִ י ְכּ ֵרי ַח ָשׂ ֶדה ֲא ֶשׁר ֵבּ ֲרכוֹ
ֵא-לֹקי ֲא ֵ
ֶיך ,ה‘ ֱאלֵֹ -קינוּ ו ֱ
יהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנ ָ
ִו ִ
וּמ ְשׁ ַמנֵי ָהאָ ֶרץ וְ רֹב ָדּ ָגן וְ ִתירוֹשַׁ :י ַע ְבדוּ ָך ַע ִמּים וְ יִ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְל ָך ְל ֻא ִמּים
ה‘ ,וּנְ ַק ֵבּל ֶשׁ ַפע ֶע ֶשׂר ַה ְבּ ָרכוֹתַ ,כּ ָכּתוּב :וְ יִ ֶתּן ְל ָך ָה ֱא-ל ִֹקים ִמ ַטּל ַה ָשּׁ ַמיִ ם ִ
רוּך .יְ ִהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶה ְגיוֹן ִל ִבּי ְל ָפ ֶני ָך יי צוּ ִרי וְ גוֹ ֲא ִלי :וִ י ִהי נ ַֹעם ה‘ ֱא-
ֲכיך ָבּ ְ
וּמ ָבר ֶ
ֲריך אָרוּר ְ
יך וְ יִ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְל ָך ְבּנֵי ִא ֶמּך אוֹר ֶ
אַח ָ
ֱהוֵה ְגּ ִביר ְל ֶ
ָדינוּ כּוֹנְ נֵהוּ:
ֲשׂה י ֵ
וּמע ֵ
ָדינוּ כּוֹנְ נָה ָע ֵלינוֵּ ,
ֲשׂה י ֵ
וּמע ֵ
ל ֵֹקינוּ ָע ֵלינוֵּ .

עוֹלמוֹ
עוֹלםֶ ,שׁלֹּא ִח ַסּר ]נ“א ִח ֵסּר[ ְבּ ָ
אַתּה ה‘ֱ ,אל ֵֹקינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
אָדם:
ילנוֹת טוֹבוֹת ְל ַהנוֹת ָבּ ֶהם ְבּנֵי ָ
וּב ָרא בּוֹ ְבּ ִריּוֹת טוֹבוֹת ו ְִא ָ
ָד ָברָ ,
ְי ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶני ָך ,ה‘ ֱאל ֵֹקינוּ ֵו ֱא-ל ֵֹקי ֲאבוֹ ֵתינוֶּ ,שׁ ַתּ ֲע ֵלנוּ ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ְלאַ ְר ֵצנוּ וְ ִת ָטּ ֵענוּ ִבּ ְגבוּ ֵלנוּ ,וְ ָשׁם נְ ַק ֵיּם ִמ ְצ ַות ְתּרוּמוֹת וּ ַמ ַע ְשׂרוֹת
וְ ָכל ַה ִמ ְצוֹת ַה ְתּלוּיוֹת ָבּאָ ֶרץֲ ,א ֶשׁר ִהנְ ַח ְל ָתּ ַל ֲאבוֹ ֵתינוּ ִהיא ֶא ֶרץ ָז ַבת ָח ָלב וּ ְד ַבשֶׁ ,א ֶרץ ַנ ֲח ֵלי ָמיִ םֲ ,ע ָינוֹת וּ ְתהוֹמוֹת יוֹ ְצ ִאים ַבּ ִבּ ְק ָעה
וּד ַבשַׁ ,כּ ֲא ֶשׁר ִצוִּ י ָתנוּ ְבּתוֹ ָר ְת ָךַ ,על יְ ֵדי מ ֶֹשׁה ַע ְב ֶדּך .אָ ָנּא ה‘ ְל ַמ ַען ִשׁ ְמ ָך
וּת ֵאנָה וְ ִרמּוֹן ֶא ֶרץ זֵית ֶשׁ ֶמן ְ
ֶפן ְ
עוֹרה וְ ג ֶ
וּשׂ ָ
וּ ָב ָהרֶ .א ֶרץ ִח ָטּה ְ
ַה ָגּדוֹלַ ,הגְ ֵדּל ַח ְס ְדּ ָך ִע ָמּנוּ ,וְ ַק ֶים ָלנוּ ֶאת ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִה ְב ַט ְח ָתּנוּ ַעל יְ ֵדי מ ֶֹשׁה ַע ְב ֶדּך :וְ ָנ ַת ִתּי גִּ ְשׁ ֵמי ֶכם ְבּ ִע ָתּם .וְ ָנ ְת ָנה ָהאָ ֶרץ ְיבוּ ָלהּ
וְ ֵעץ ַה ָשּׂ ֶדה יִ ֵתּן ִפּ ְריוֹ :וְ ִה ִשּׂיג ָל ֶכם ַדּיִ שׁ ֶאת ָבּ ִציר ,וּ ָב ִציר ַי ִשּׂיג ֶאת ָז ַרעַ .ו ֲא ַכ ְל ֶתּם ַל ְח ְמ ֶכם ָלשׂ ַבע וִ י ַשׁ ְב ֶתּם ָל ֶב ַטח ְבּאַ ְר ְצ ֶכם :וְ ַק ֶים
ָבּנ וּ ֶאת ַה ָדּ ָב ר ֲא ֶשׁ ר ִה ְב ַט ְח ָתּנ וּ ַעל יְ ֵדי יְ ַשׁ ְע ָיה נְ ִבי ֶא ָך ַ :בּיּוֹם ַההוּא ִי ְה ֶיה ֶצ ַמח ה‘ ִל ְצ ִבי וּ ְל ָכ בוֹד  .וּ ְפ ִר י ָהאָ ֶרץ ְל ָגאוֹן וְ ְל ִת ְפ ֶא ֶרת
ִל ְפ ֵלי ַטת יִ ְשׂ ָר ֵאל :וְ ֶנ ֱא ַמר :וּ ָבנוּ ָבּ ִתּים וְ ָי ָשׁבוּ .וְ ָנ ְטעוּ ְכּ ָר ִמים וְ אָ ְכלוּ ִפּ ְר ָים :וְ ַק ֵיּם ָבּנוּ ֲא ֶשׁר ִה ְב ַט ְח ָתּנוּ ַעל יְ ֵדי ָעמוֹס נְ ִבי ֶא ָךִ :ה ֵנּה
ָי ִמים ָבּ ִאים נְ אוּם ה‘ וְ נִ ַגּשׁ חוֹ ֵרשׁ ַבּקּוֹ ֵצר וְ דוֹ ֵר ְך ֲע ָנ ִבים ְבּמוֹ ֵשׁ ְך ַה ָזּ ַרע .וְ ִה ִטּיפוּ ֶה ָה ִרים ָע ִסיס ,וְ ָכל ַה ְגּ ָבעוֹת ִתּ ְתמוֹ ַג ְג ָנה :וְ ַשׁ ְב ִתּי ֶאת
ְשׁב וּת ַע ִמּ י יִ ְשׂ ָר ֵא ל וּ ָב נוּ ָע ִר י ם נְ ַשׁ מּ וֹת וְ ָי ָשׁ בוּ  ,וְ ָנ ְט ע וּ ְכּ ָר ִמי ם וְ ָשׁת וּ ֶא ת ֵי י ָנ ם  .וְ ָע שׂוּ ַגּנּ וֹ ת וְ אָ ְכ לוּ ֶאת ְפּ ִר י ֶה ם  :וְ ַק ֵיּ ם ָבּנ וּ ֲא ֶשׁ ר
נוּבת ַה ָשּׂ ֶדהְ .ל ַמ ַען ֲא ֶשׁר לֹא ִתּ ְקּחוּ עוֹד ֶח ְר ַפּת ָר ָעב ַבּגוֹיִ ם :וְ ֶנ ֱא ַמר :וְ ַעל
וּת ַ
יא ָך :וְ ִה ְר ֵבּ ִתי ֶאת ְפּ ִרי ָה ֵעץ ְ
ִה ְב ַט ְח ָתּנוּ ַעל יְ ֵדי יְ ֶח ְז ֵקאל נְ ִב ֶ
ַה ַנּ ַחל ַי ֲע ֶלה ַעל ְשׂ ָפתוֹ ִמ ֶזּה וּ ִמ ֶזּה ָכּל ֵעץ ַמ ֲא ָכלָ ,לא ִיבֹּל ָע ֵלהוּ ְולֹא ִיתֹּם ִפּ ְריוֹ ָל ֳח ָד ָשׁיו ְי ַב ֵכּרִ ,כּי ֵמי ָמיו ִמן ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ֵה ָמּה יוֹ ְצ ִאים.
רוּפה:
וְ ָהיָה ִפּ ְריוֹ ְל ַמ ֲא ָכל וְ ָע ֵלהוּ ִל ְת ָ
בוֹתינוּ ֶמ ֶל ְך ַר ֲח ָמן ַר ֵחם ָע ֵלינוּ טוֹב וּ ֵמ ִטיב ִה ָדּ ֶרשׁ ָלנוּ שׁוּ ָבה ֵא ֵלינוּ ַבּ ֲהמוֹן ַר ֲח ֶמי ָך ִבּ ְג ַלל אָבוֹת ֶשׁ ָעשֹּׁוּ ְרצוֹ ֶנ ָךְ .בּ ֵנה
ֱאל ֵֹקינוּ וֵא-ל ֵֹקי ֲא ֵ
ֹהנִ ים ַל ֲעבוֹ ָד ָתם וּ ְלוִ יִּ ם ְל ִשׁי ָרם וּ ְל ִז ְמ ָרם וְ ָה ֵשׁב
ֵבי ְת ָך ְכּ ַב ְתּ ִח ָלּה וְ כוֹ ֵנן ִמ ְק ָדּ ְשׁ ָך ַעל ְמכוֹנוֹ .וְ ַה ְר ֵאנוּ ְבּ ִבנְ ָינוֹ וְ ַשּׁ ְמּ ֵחנוּ ְבּ ִתקּוּנוֹ וְ ָה ֵשׁב כּ ֲ
ֲלה וְ ֵנ ָר ֶאה וְ נִ ְשׁ ַתּ ֲח ֶוה ְל ָפ ֶני ָך ְבּ ָשׁלֹשׁ ַפּ ֲע ֵמי ְר ָג ֵלינוּ ַכּ ָכּתוּב ְבּתוֹ ָר ֶת ָךָ ,שׁלֹשׁ ְפּ ָע ִמים ַבּ ָשׂ ָנה ֵי ָר ֶאה ָכל ְזכוּ ְר ָך ֶאת
ֵיהם .וְ ָשׁם ַנע ֶ
יִ ְשּׁ ָר ֵאל ִלנְ ו ֶ
ְפּ ֵני ה‘ ֱא-ל ֶֹקי ָך ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ָחרְ .בּ ַחג ַה ַמּצּוֹת .וּ ְב ַחג ַה ָשׂ ֻבעוֹת .וּ ְב ַחג ַה ֻסּכּוֹת .וְ לֹא ֵי ָר ֶאה ֶאת ְפּ ֵני ה‘ ֵרי ָקםִ .אישׁ ְכּ ַמ ְתּ ַנת ָידוֹ
ָתן ָל ְך:
יך ֲא ֶשׁר נ ַ
ֱא-ל ֶֹק ָ
ְכּ ִב ְר ַכּת ה‘
ְו ִת ְמל ְֹך אַ ָתּה הוּא ה‘ ֱאל ֵֹקינוּ ְמ ֵה ָרה ְל ַב ֶדּ ָך ַעל ָכּל ַמ ֲע ֶשּׁי ָך ְבּ ַהר ִציּוֹן ִמ ְשׁ ַכּן ְכּבוֹ ֶד ָך וּ ִבירוּ ָשׁ ַל ִים ִעיר ָק ְד ֶשׁ ָך ַכּ ָכּתוּב ְבּ ִד ְב ֵרי ָק ְד ֶשׁ ָך.
עוֹלם ֱאל ַֹקיִ ְך ִציּוֹן ְלדֹר ָודֹר ַה ְללוּיָהּ:
יִ ְמל ְֹך ה‘ ְל ָ
ִשׁיר ַה ַמּ ֲעלוֹת ְל ָדוִ ד ָשׂ ַמ ְח ִתּי ְבּא ְֹמ ִרים ִלי ֵבּית ה‘ ֵנ ֵל ְך :ע ְֹמדוֹת ָהיוּ ַר ְג ֵלינוּ ִבּ ְשׁ ָע ַריִ ְך יְ רוּ ָשׁ ָלִם :יְ רוּ ָשׁ ַלִם ַה ְבּנוּ ָיה ְכּ ִעיר ֶשׁ ֻח ְבּ ָרה ָלּהּ
ַי ְח ָדּוֶ :שׁ ָשּׁם ָעלוּ ְשׁ ָב ִטים ִשׁ ְב ֵטי ָי-הּ ֵעדוּת ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ְלהֹדוֹת ְל ֵשׁם ה‘ִ :כּי ָשׁ ָמּה ָי ְשׁבוּ ִכ ְסאוֹת ְל ִמ ְשׁ ָפּט ִכּ ְסאוֹת ְל ֵבית ָדּוִ דַ :שׁ ֲאלוּ
ֹה ָביִ ְך :יְ ִהי ָשׁלוֹם ְבּ ֵחי ֵל ְך ַשׁ ְל ָוה ְבּאַ ְר ְמנוֹ ָתיִ ְךְ :ל ַמ ַען אַ ַחי וְ ֵר ָעי ֲא ַד ְבּ ָרה ָנּא ָשׁלוֹם ָבּ ְךְ :ל ַמ ַען ֵבּית ה‘ ֱאל ֵֹקינוּ
רוּשׁ ָלִם יִ ְשׁ ָליוּ א ֲ
ְשׁלוֹם יְ ָ
ֲא ַב ְק ָשׁה טוֹב ָל ְך:

