ְגֹואלֹו,
ָא ִבינּו ֶש ַּׁב ָּשׁ ַמיִ ם ,צּור יִ ְש ָׂר ֵאל ו ֲ
יחת ּגְ ֻאּלָ ֵתנּו.
אשׁית ְצ ִמ ַ
ָּב ֵרְך ֶאת ְמ ִדינַ ת יִ ְש ָׂר ֵאלֵ ,ר ִ
אֹורָך וַ ֲא ִמ ְּתָך
ּושׁלַ ח ְ
ׁלֹומָךְ ,
יה ֻסּכַ ת ְש ֶ
ּופרֹׂש ָעלֶ ָ
יה ְּב ֶא ְב ַרת ַח ְס ֶּדָךְ ,
ָהגֵ ן ָעלֶ ָ
טֹובה ִמּלְ ָפנֶ יָךַ .חּזֵ ק ֶאת יְ ֵדי ְמגִ ּנֵ י
יה ,וְ ַת ְּקנֵ ם ְּב ֵע ָצה ָ
יֹוע ֶצ ָ
יה וְ ֲ
ׁיהָ ,ש ֶׂר ָ
אש ָ
לְ ָר ֶ
ׁשּועה וַ ֲע ֶט ֶרת נִ ָּצחֹון ְּת ַע ְּט ֵרם ,וְ נָ ַת ָּת ָשׁלֹום
־ֹלקינּו יְ ָ
ֶא ֶרץ ָק ְד ֵשׁנּו ,וְ ַהנְ ִחילֵ ם ֱא ֵ
יה.
יֹוש ֶׁב ָ
ָּב ָא ֶרץ ,וְ ִש ְׂמ ַחת עֹולָ ם לְ ְ
יהם ,וְ תֹולִ יכֵ ם ְמ ֵה ָרה
זּור ֶ
וְ ֶאת ַא ֵחינּו ּכָ ל ֵּבית יִ ְש ָׂר ֵאלְּ ,פ ָקד נָ א ְּבכָ ל ַא ְרצֹות ְּפ ֵ
תֹורת מ ֶֹשׁה ַע ְב ָּדְך:
ירּושׁלַ יִ ם ִמ ְשּׁכַ ן ְש ֶׁמָךּ ,כַ ּכָ תּוב ְּב ַ
קֹומ ִמּיּות לְ ִצּיֹון ִע ֶירָך וְ לִ ָ
ְ
ּומ ָּשׁם יִ ָּק ֶחָך( .דברים ל,
־ֹלקיָך ִ
ִאם יִ ְהיֶ ה נִ ַּד ֲחָך ִּב ְק ֵצה ַה ָּשׁ ָמיִ ם ִמ ָּשׁם יְ ַק ֶּב ְצָך ה' ֱא ֶ

יט ְבָך וְ ִה ְר ְּבָך
־ֹלקיָך ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר יָ ְרׁשּו ֲאב ֶֹתיָך וִ ִיר ְש ָּׁתּה וְ ֵה ִ
יאָך ה' ֱא ֶ
ד) וֶ ֱה ִב ֲ
־ֹלקיָך ֶאת לְ ָב ְבָך וְ ֶאת לְ ַבב זַ ְר ֶעָך לְ ַא ֲה ָבה ֶאת
ּומל ה' ֱא ֶ
ֵמ ֲאב ֶֹתיָך( .דברים ל ,ה) ָ
ּובכָ ל נַ ְפ ְשָׁך לְ ַמ ַען ַחּיֶ יָך( .דברים ל ,ו) וְ יַ ֵחד לְ ָב ֵבנּו לְ ַא ֲה ָבה
־ֹלקיָך ְּבכָ ל לְ ָב ְבָך ְ
ה' ֱא ֶ
ּושׁלַ ח לָ נּו ְמ ֵה ָרה ֶּבן ָּדוִ ד
ּתֹור ֶתָךְ ,
שמֹר ֶאת ּכָ ל ִּד ְב ֵרי ָ
ּולְ יִ ְר ָאה ֶאת ְש ֶׁמָך ,וְ לִ ְ ׁ
הֹופע ַב ֲּה ַדר ּגְ אֹון ֻעּזֶ ָך ַעל ּכָ ל
ׁשּוע ֶתָךַ .
ׁיח ִצ ְד ֶקָך ,לִ ְפּדֹות ְמ ַחּכֵ י ֵקץ יְ ָ
ְמ ִש ַ
ֹאמר ּכֹל ֲא ֶשׁר נְ ָש ָׁמה ְּב ַאּפֹו:
יֹוש ֵׁבי ֵּת ֵבל ַא ְר ֶצָך ,וְ י ַ
ְ
ּומלְ כּותֹו ַּבּכֹל ָמ ָשׁלָ ה,
־ֹלקי יִ ְש ָׂר ֵאל ֶמלֶ ְךַ ,
ה' ֱא ֵ
ָא ֵמן ֶסלָ ה.
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