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. פּון ַאְבָרָהם אּון פּון ִיְצָחק אּון פּון ַיֲעקֹב
ַּבאִהיט ַדיין ִליְעּב ָפאְלק ִיְׂשָרֵאל פּון ַאֶלעם 

קֶֺדׁש ַאז ֶדער ִליֶּבער ַׁשָּבת , ִאין ַדייֶנעם לֹויּב, ֵּבייֶזען
ַאז ִדי ָוואְך ָזאל אּוְנז קּוֶמען צּו ֱאמּוָנה , ֵגייט ַאֶוועק

צּו , צּו ַאֲהַבת ֲחֵבִרים, צּו ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ְׁשֵליָמה
ַמֲאִמין צּו ַזיין ִּבְׁשלֺׁש , ְדֵביקּות ַהּבֹוֵרא ָּברּוְך הּוא

 ְבָיֵמינּוּוִבְגאּוָלה ְקרֹוָבה ִּבְמֵהָרה , ֶעְׂשֵרה ִעיְקִרים ֶׁשָלְך
 :ּוִבְתִחַיית ַהֵּמִתים ּוִבְנבּוַאת מֶֺׁשה ַרֵּבינּו ָעָליו ַהָׁשלֹום 

ִגיּב , דּו ִּביְזט ָדאך ַהּנֹוֵתן ַלָּיֵעף ּכַֺח, ֶׁשל עֹוָלם
ַדייֶנע ִליֶּבע יּוִדיֶׁשע ִקיְנֶדעְרֶלעְך אֹויְך ֶגעזּוְנט 

 ִדיְך צּו ִדיֶנען אּון אּון ּכַֺח ִדיְך צּו לֹויֶּבען אּון ָנאר
ַאז ִדי ָוואְך ָזאל אּוְנז קּוֶמען צּו . ֵווייֶטער ֵקייֶנעם ִניְׁשט

ֶגעזּוְנט אּון צּו ַמָזל אּון צּו ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה אּון צּו ֶחֶסד 
 אּון צּו ָּבֵני ַחֵיי ֲאִריֵכי ּוְמזֹוֵני ְרִויֵחי ְוִסַּייְעָּתא ִדְׁשַמָיא

 :ָרֵאל ְונֺאַמר ָאֵמןָלנּו ּוְלָכל ִיְׂש 
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ֲאֶׁשר , ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלםָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאל
 ְוִצָונּו ְלַהְדִליק ֵנר ֶׁשל, ִקְדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו

 
 

ֶׁשְּתחֹוֵנן , ְיָי ֱאלַֺהי ֵואלֵֺהי ֲאבֹוַתי, ָרצֹון ִמְלָפֶניָך
ְוֶאת ] ְוֶאת ָּבַני ְוֶאת ָאִבי ְוֶאת ִאִמי[אֹוִתי ְוֶאת ִאיִׁשי 

ים ְוִתֶּתן ָלנּו ּוְלָכל ִיְשָרֵאל ַחִיים טֹוִב, ָּכל ְקרֹוַבי
ְוִתפְקֵדנּו , ְוִתְזְּכֵרנּו ְּבִזָּכרֹון טֹוָבה ּוְבָרָכה, ַוֲארּוִכים

, ּוְתָבְרֵכנּו ְּבָרכֹות ְגדֺלֹות, ִּבְפֻקַדת ְישּוָעה ְוַרֲחִמים
ְוַזֵּכִני ְלַגֵדל , ְוַתְׁשֵּכן ְׁשִכיָנְתָך ֵביֵנינּו, ְוַתְׁשִלים ָּבֵּתינּו

בֹוִנים אֲֺהֵבי ְיָי ִיְרֵאי ֱאלִֺהים ָּבִנים ּוְבֵני ָבִנים ֲחָכִמים ּוְנ
ַאְנֵׁשי ֱאֶמת ֶזַרע קֶֺדׁש ַּבְיָי ְדֵבִקים ּוְמִאיִרים ֶאת ָהעֹוָלם 
. ְּבּתֹוָרה ּוְּבַמֲעִׂשים טֹוִבים ּוְּבָכל ְמֶלאֶכת ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא

ִּבְזכּות ָׂשָרה ְוִרבָקה , ָאָנא ְׁשַמע ֶאת ְּתִחיָנִתי ָּבֵעת ַהזֺאת
 ְוָהֵאר ֵנֵרינּו ֶׁשלֺא ִיְכֶּבה ְלעֹוָלם,  ְוֵלָאה ִאמֹוֵתינּוָרֵחל

 .ָאֵמן, ְוָהֵאר ָּפֶניָך ְוִנָוֵׁשָעה, ָוֶעד 
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