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ְוַאָּתה הּוא ֱאלֵקינּו , ַעד ֶׁשּלא ָבָראָת ָהעוָלם ֱאלֵקינּו' ַאָּתה הּוא ה "

ּוָבָראָת עוָלְמ ְּבִגין , ּוֵמעוָלם ְוַעד עוָלם ַאָּתה ֵאל  ,ִמֶּׁשָּבָראָת ָהעוָלם
ֱאָלקּוָת ְּבֶאְמָצעּות ּתוָרְת ַהְּקדוָׁשה  )כדי להודיע( ְלִהְׁשְּתמוָדָעא

ִּבְׁשִביל ּתוָרה , "ְּבֵראִׁשית", ִזְכרוָנם ִלְבָרָכה מו ֶׁשָאְמרּו ַרּבוֵתינּוְּכ
ִּכי ֵהם ַעְּמ ְוַנֲחָלְת ֲאֶׁשר ָּבַחְרָּת ָּבֶהם ִמָּכל  ,ּוִבְׁשִביל ִיְׂשָרֵאל

  :ְוֵקַרְבָּתם ְלִׁשְמ ַהָּגדול, ְוָנַתָּת ָלֶהם ּתוָרְת ַהְּקדוָׁשה ,ָהֻאּמות
 
ֱאלֵקינּו ְׁשֵני ' ה ל ִקּיּום ָהעוָלם ְוַעל ִקּיּום ַהּתוָרה ָּבא ָלנּו ִמְּמְוַע

ְוִלַּמְדֶּתם "ְוָכַתְבָּת ְּבתוָרְת  ,"ְּפרּו ּוְרבּו"ָּכַתְבָּת ְּבתוָרְת , ִצּוּוִיים
ִּכי לא ְלתהּו ָבָראָת ִּכי , ִבְׁשֵּתיֶהן ֶאָחת ְוַהַּכָּוָנה, " אָתם ֶאת ְּבֵניֶכם

ְּכֵדי ֶּׁשִנְהֶיה ֲאַנְחנּו , ָּבָראָת ָיַצְרָּת ַאף ָעִשיָת  ְוִלְכבוְד, ִאם ָלֶׁשֶבת
ְוֶצֱאָצֵאי ָּכל ַעְּמ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל יוְדֵעי  )ֶצֱאָצֵאינּו ְוֶצֱאָצֵאי (ְוֶצֱאָצֵאינּו

, יםֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכ' ּוְבֵכן ָאבוא ֵאֶלי ה ְׁשֶמ ְולוְמֵדי תוָרֶת
ְוֵעיַני ְל ְתלּויות ַעד ֶׁשְּתָחֵּנִני ְוִתְׁשַמע ְּתִפָּלִתי ְלַהְזִמין  ,ְוַאִּפיל ְּתִחָּנִתי

ַעד סוף  ְוַגם ֵהם ִיְפרּו ְוִיְרּבּו ֵהם ּוְבֵניֶהם ּוְבֵני ְבֵניֶהם, ָּבִנים ּוָבנות ִלי
ַהְּקדוָׁשה  תוָרְתָּכל הּדורות ְלַתְכִלית ֶׁשֵהם ַוֲאִני ֻּכָּלנּו ַיַעְסקּו ְּב

ַתְלמּוד ּתוָרְת  ִלְלמד ּוְלַלֵּמד ִלְׁשמר ְוַלֲעׂשות ּוְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי
ְּבִמְצוֶתי ְלַאֲהָבה  ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו ְּבתוָרֶת ְוַדֵּבק ִלֵּבנּו, ְּבַאֲהָבה 

  :ּוְלִיְרָאה ֶאת ְׁשֶמ
 

 ִמי ָכמו ָאב,  ַחִּיים ֲאֻרִּכים ּוְברּוִכיםֵּתן ְלֻכָּלנּו, ָהַרֲחָמן ָאִבינּו ָאב
ִנְצִחִּיים ְּכמו  ָזְכֵרנּו ְלַחִּיים, ָהַרֲחִמים זוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים ְּבַרֲחִמים

ּוֵפְרׁשּו ַרּבוֵתינּו , "ְלָפֶני לּו ִיְׁשָמעֵאל ִיְחֶיה"ֶׁשִהְתַּפֵּלל ַאְבָרָהם ָאִבינּו 
 ":ְרָאֶתְּבִי", ִזְכרוָנם ִלְבָרָכה

 
ַזְרִעי ְוֶזַרע ַזְרִעי ַעד  ָּבאִתי ְלַבֵּקׁש ּוְלַחֵנן ִמְּלָפֶני ֶׁשְּיֵהא, ִּכי ַעל ֵּכן

ּוְבֶזַרע ַזְרִעי ַעד עוָלם ׁשּום  ְוַאל ִיָּמֵצא ִבי ּוְבַזְרִעי, עוָלם ֶזַרע ָּכֵׁשר
ְוָיָׁשר ְּבֵעיֵני ֱאלִקים ּוְבֵעיֵני  ַא ָׁשלום ֶוֱאֶמת ְוטוב, ְּפסּול ָוֶׁשֶמץ



ָמאֵרי , ָמאֵרי ִמְׁשָנה, ִמְקָרא )בעלי( ָמאֵרי, ְוִיְהיּו ַּבֲעֵלי תוָרה, ָאָדם
ָמאֵרי , גוְמֵלי ֲחָסִדים ָמאֵרי, ָמאֵרי ִמְצָוה, )סוד( ָמאֵרי ָרָזא, ַתְלמּוד

לא ִיְרָאה , יִמיתּוְבִיְרָאה ְפִנ ְוַיַעְבדּו ְּבַאֲהָבה, ִמדות ְּתרּוִמּיות
ְוֶתן ָלֶהם , ֵמֶהם ֵּדי ַמְחסוָרּה ְּבָכבוד ְוֵתן ְלָכל ְּגִוָּיה ּוְּגִוָּיה, ִחיצוִנית

ְוִיְהֶיה ַאֲהָבה , ָלֶהם קוָמה ְויִפי ְוֵחן ָוֶחֶסד ְוֶתן, ְּבִריאּות ְוָכבוד ָוכַח
ִנים ִמֶּזַרע ַּתְלִמיֵדי ְוַתְזִמין ָלֶהם ִזּוּוִגים ֲהגּו, ֵּביֵניֶהם ְוַאְחָוה ְוָׁשלום

 ְוַגם ִזּוּוָגם ִיְהיּו ְּכמוָתם ְּכָכל ֲאֶׁשר, ִמֶּזַרע ַצִּדיִקים ֲחָכִמים
 :ִּכי ִזָּכרון ֶאָחד עוֶלה ְלָכאן ּוְלָכאן, ִהְתַּפַּלְלִּתי ֲעֵליֶהם

 
ָּוָנִתי ְּבָכל ִּכי ַכ, ַמְצּפּוֵני ִלִּבי ּוְלָפֶני ִנְגלּו, יוֵדַע ָּכל ַּתֲעלּומות' ַאָּתה ה

ַעל ֵּכן , ְוַהָּקדוׁש ּוְלַמַען ּתוָרְת ַהְּקדוָׁשה ֵאֶּלה ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדול
, ַּבֲעבּור ָהָאבות ַהְּקדוִׁשים ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב ֲעֵנִני' ֲעֵנִני ה

ּור ָּדִוד ָּבִנים ִלְהיות ָהֲעָנִפים ּדוִמים ְלָׁשְרָׁשם ּוַבֲעב ּוִבְגָלָלם ּתוִׁשיַע
 :ַהְמׁשוֵרר ְּברּוַח ָקְדֶׁש, ְרִביִעי ַּבֶּמְרָּכָבה ַעְבְּד ֶרֶגל

 
 :ִּבְדָרָכיו ַההֵל' ִׁשיר ַהַּמֲעלות ַאְׁשֵרי ָּכל ְיֵרא ה

 :ְיִגיַע ַּכֶּפי ִּכי תאֵכל ַאְׁשֶרי ְוטוב ָל
ִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב  ֶאְׁשְּת ְּכֶגֶפן ּפִרָּיה ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶת ָּבֶני

 :ְלֻׁשְלָחֶנ
 :' ָּגֶבר ְיֵרא ה ִהֵּנה ִכי ֵכן ְיֹבַר

  :ְירּוָׁשָלִים ּכל ְיֵמי ַחֶּיי ִמִּצּיון ּוְרֵאה ְּבטּוב' ְיָבֶרְכ ה
 :ַעל ִיְׂשָרֵאל ּוְרֵאה ָבִנים ְלָבֶני ָׁשלום

 
סּוק ַוֲאִני זאת ְּבִריִתי אוָתם ָאַמר ַהָּפ ׁשוֵמַע ְּתִפָּלה ְיֻקַּים ָּבנּו' ָאָנא ה

ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְּבִפי לא ָימּוׁשּו ִמִּפי ּוִמִּפי  רּוִחי ֲאֶׁשר ָעֶלי ּוְדָבַרי' ה
 :ֵמַעָּתה ְוַעד עוָלם' ַזְרֲע ָאַמר ה ַזְרֲע ּוִמִּפי ֶזַרע

 
  :ּוִרי ְוגוֲאִליצ' ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיון ִלִּבי ְלָפֶני ה ִיְהיּו ְלָרצון


