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ָראָת ָהעֹוָלם, ּוֵמעֹוָלם  בָּ ה הּוא ֱאלֵֹהינּו ִמשֶּׁ א ָבָראָת ָהעֹוָלם, ְוַאתָּ לֹּ ה הּוא ה' ֱאלֵֹהינּו ַעד שֶׁ ַאתָּ
מו  ה, כְּ דֹושָׁ ֶאְמָצעּות ּתֹוָרְתָך ַהקְּ מֹוָדָעא ֱאָלהּוָתְך בְּ תְּ ִגין ְלִאשְׁ ה ֵאל. ּוָבָראָת עֹוָלְמָך בְּ ְוַעד עֹוָלם ַאתָּ
ָך ְוַנֲחָלְתָך  י ֵהם ַעמְּ ִביל ִיְשָׂרֵאל, כִּ ִביל ּתֹוָרה ּוִבשְׁ שְׁ ית", בִּ ֵראשִׁ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, "בְּ שֶׁ
דֹול. ְוַעל ִקּיּום  ְמָך ַהגָּ ם ְלשִׁ ה, ְוֵקַרְבתָּ דֹושָׁ ל ָהֻאּמֹות, ְוָנַתתָּ ָלֶהם ּתֹוָרְתָך ַהקְּ ֶהם ִמכָּ ַחְרתָּ בָּ ר בָּ ֲאשֶׁ
רּו ּוְרבּו", ְוָכַתְבתָּ  תֹוָרְתָך "פְּ ַתְבתָּ בְּ ֵני ִצּוּוִיים. כָּ ָך ה' ֱאלֵֹהינּו שְׁ א ָלנּו ִממְּ ָהעֹוָלם ְוַעל ִקּיּום ַהּתֹוָרה בָּ
ֶבת,  י ִאם ָלשֶׁ י לֹא ְלתֹהּו ָבָראָת כִּ יֶהן ֶאָחת, כִּ תֵּ ָנה ִבשְׁ וָּ ֵניֶכם". ְוַהכַּ ם אָֹתם ֶאת בְּ ְדתֶּ תֹוָרְתָך "ְוִלמַּ בְּ
ית ִיְשָׂרֵאל יֹוְדֵעי  ָך בֵּ ל ַעמְּ ִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו ְוֶצֱאָצֵאי כָּ ֵדי שֶּׁ ָראָת ָיַצְרתָּ ַאף ָעִשיָת, כְּ ְוִלְכבֹוְדָך בָּ

ֶמָך ְולֹוְמֵדי תֹוָרֶתָך. שְׁ

ַמע  ִני ְוִתשְׁ ָחנֵּ תְּ ִתי, ְוֵעיַני ְלָך ְתלּויות ַעד שֶׁ ִחנָּ יל תְּ ָלִכים, ְוַאפִּ ּוְבֵכן ָאבֹוא ֵאֶליָך ה' ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהמְּ
ל הּדֹורֹות,  ְבֵניֶהם ַעד סֹוף כָּ ּוְבֵני  ּוְבֵניֶהם  ְוִיְרּבּו ֵהם  ִיְפרּו  ְוַגם ֵהם  ּוָבנֹות.  ִנים  ִלי בָּ ְלַהְזִמין  ִתי  ִפלָּ תְּ
ל  ם ֶאת כָּ מֹר ְוַלֲעשׂות ּוְלַקיֵּ ד ִלשְׁ ה, ִלְלמֹד ּוְלַלמֵּ דֹושָׁ תֹוָרְתָך ַהקְּ נּו ַיַעְסקּו בְּ לָּ ֵהם ַוֲאִני כֻּ ְלַתְכִלית שֶׁ
ֶאת  ּוְלִיְרָאה  ְלַאֲהָבה  ִמְצוֶתיָך  בְּ נּו  ִלבֵּ ק  ְוַדבֵּ תֹוָרֶתָך  בְּ ֵעיֵנינּו  ְוָהֵאר  ַאֲהָבה,  בְּ ּתֹוָרְתָך  ַתְלמּוד  ְבֵרי  דִּ

ֶמָך. שְׁ

ים  ים ּוְברּוִכים, ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחִמים זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחיִּ ים ֲאֻרכִּ נּו ַחיִּ ן ְלֻכלָּ ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן, תֵּ
ַרּבֹוֵתינּו  ּוֵפְרׁשּו  ְלָפֶניָך",  ִיְחֶיה  ָאִבינּו "לּו  ַאְבָרָהם  ל  לֵּ ִהְתפַּ מוֹ שֶׁ ים, כְּ ִנְצִחיִּ ים  ְלַחיִּ ָזְכֵרנּו  ַרֲחִמים,  בְּ

ִיְרָאֶתָך". ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, "בְּ

ֵצא ִבי  ר. ְוַאל ִימָּ שֵׁ ֵהא ַזְרִעי ְוֶזַרע ַזְרִעי ַעד עֹוָלם ֶזַרע כָּ יְּ ָפֶניָך שֶׁ ׁש ּוְלַחֵנן ִמלְּ אִתי ְלַבקֵּ ן, בָּ י ַעל כֵּ כִּ
ֵעיֵני ֱאלִהים ּוְבֵעיֵני  ר בְּ לֹום ֶוֱאֶמת ְוטוב ְוָישָׁ ֶמץ, ַאְך שָׁ סּול ָושֶׁ ּוְבַזְרִעי ּוְבֶזַרע ַזְרִעי ַעד עֹוָלם ׁשּום פְּ
ָנה, ָמאֵרי ַתְלמּוד, ָמאֵרי ָרָזא, ָמאֵרי ִמְצָוה, ָמאֵרי  ֲעֵלי תֹוָרה, ָמאֵרי ִמְקָרא, ָמאֵרי ִמשְׁ ָאָדם, ְוִיְהיּו בַּ
ַאֲהָבה ּוְבִיְרָאה ְפִניִמית, לֹא ִיְרָאה ִחיצוִנית, ְוֵתן  ְוַיַעְבדּוָך בְּ רּוִמּיות,  גֹוְמֵלי ֲחָסִדים, ָמאֵרי ִמדֹות תְּ
ְוֹיִפי ְוֵחן  ִריאּות ְוָכבֹוד ָוכַֹח, ְוֶתן ָלֶהם קֹוָמה  ָכבֹוד, ְוֵתן ָלֶהם בְּ י ַמְחסֹוָרּה בְּ ה ֵמֶהם דֵּ ִויָּ ּוגְּ ה  ִויָּ ְלָכל גְּ
ַרע  ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ִמזֶּ ַרע תַּ יֵניֶהם, ְוַתְזִמין ָלֶהם ִזּוּוִגים ֲהגּוִנים ִמזֶּ לֹום בֵּ ָוֶחֶסד, ְוִיְהֶיה ַאֲהָבה ְוַאְחָוה ְושָׁ

רוֹן ֶאָחד עֹוֶלה ְלָכאן ּוְלָכאן. י ִזכָּ י ֲעֵליֶהם, כִּ ְלתִּ לַּ ר ִהְתפַּ ָכל ֲאשֶׁ מֹוָתם כְּ יִקים, ְוַגם ִזּוּוָגם ִיְהיּו כְּ ַצדִּ

דֹול  ְמָך ַהגָּ ה ְלַמַען שִׁ ָכל ֵאלֶּ ָנִתי בְּ י ַכוָּ י, כִּ ֲעלּומות, ּוְלָפֶניָך ִנְגלּו ַמְצּפּוֵני ִלבִּ ל תַּ ה ה' יֹוֵדַע כָּ ַאתָּ
ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ים  דֹושִׁ ַהקְּ ָהָאבֹות  ֲעבּור  בַּ ֲעֵנִני,  ה'  ֲעֵנִני  ן  כֵּ ַעל  ה,  דֹושָׁ ַהקְּ ּתֹוָרְתָך  ּוְלַמַען  דֹוׁש  ְוַהקָּ
ְרִביִעי  ֶרֶגל  ָך  ַעְבדְּ ִוד  דָּ ּוַבֲעבּור  ם,  ְרשָׁ ְלשָׁ ּדֹוִמים  ָהֲעָנִפים  ִלְהיֹות  ִנים  בָּ יַע  ּתֹושִׁ ּוִבְגָלָלם  ְוַיֲעקֹב. 

ָך. רּוַח ָקְדשֶׁ ָבה, ַהְמׁשֹוֵרר בְּ ְרכָּ מֶּ בַּ

ָך  תְּ ֶריָך ְוטֹוב ָלְך: ֶאשְׁ י תאֵֹכל ַאשְׁ יָך כִּ פֶּ ְדָרָכיו: ְיִגיַע כַּ ל ְיֵרא ה' ַההֵֹלְך בִּ ֵרי כָּ ֲעלֹות ַאשְׁ יר ַהמַּ שִׁ
ֶבר ְיֵרא ה': ְיָבֶרְכָך  ה ִכי ֵכן ְיבַֹרְך גָּ ְלָחֶנָך: ִהנֵּ ִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלשֻׁ שְׁ ֶניָך כִּ ֵתי ֵביֶתָך בָּ ַיְרכְּ ה בְּ ִריָּ ֶגֶפן פֹּ כְּ

לֹום ַעל ִיְשָׂרֵאל: יָך: ּוְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניָך שָׁ ל ְיֵמי ַחיֶּ ָלִים כֹּ טּוב ְירּושָׁ ּיוֹן ּוְרֵאה בְּ ה' ִמצִּ

ר ָעֶליָך ּוְדָבַרי  ִריִתי אֹוָתם ָאַמר ה', רּוִחי ֲאשֶׁ סּוק, ַוֲאִני ֹזאת בְּ נּו ַהפָּ ם בָּ ה ְיֻקיַּ ִפלָּ ָאָנא ה' ׁשֹוֵמַע תְּ
ה ְוַעד עֹוָלם: י ֶזַרע ַזְרֲעָך ָאַמר ה' ֵמַעתָּ י ַזְרֲעָך ּוִמפִּ יָך ּוִמפִּ ִפיָך, לֹא ָימּוׁשּו ִמפִּ י בְּ ר שְַׂמתִּ ֲאשֶׁ

י ְלָפֶניָך ה' צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ִיְהיּו ְלָרצוֹן ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיוֹן ִלבִּ


