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ח  בֹות ְלַבל ִיּדַ ב ַמְחׁשָ מֹות. ַהחֹוׁשֵ ׁשָ ִרּבֹון ּכָל עֹוָלִמים, ֲאדֹון ּכָל ַהּנְ

ים, ִלְהיוֹ  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ יָתנּו ּבְ ה ִזּכִ ח. ַאּתָ ּנּו ִנּדָ ְכַלל ֶזַרע ִמּמֶ ת ּבִ

ים  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָרֵאל ֲעָבֶדיָך. ְוֵקַרְבּתָ אֹוָתנּו ּבְ יֵקיִיׂשְ ֱאֶמת,  ְלַצּדִ

ה  דֹוׁשָ ָך וְּבתֹוָרְתָך ַהּקְ ה, ְלַהֲאִמין ּבְ דֹוׁשָ נּו ֱאמוּנְָתָך ַהּקְ ְונַָטְעּתָ ּבָ

ְבֵריֶהם ַהקְּ  ָכל ּדִ ים, ְלַהֲאִמין ּבְ ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ ים, וְּבָכל וְּבַצּדִ דֹוׁשִ

יב ְונָכֹון ְוַקּיָם. ר הּוא ֱאֶמת ְויַּצִ   ִעְניָנָם, ֲאׁשֶ

י  ה, ּכִ ִפּלָ ן חּוס ַוֲחמֹל ָעֵלינוּ, ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן, ׁשֹוֵמַע ּתְ ַעל ּכֵ

ַרֲחִמים. ְוָעְזֵרנּו  ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ה ַעּמְ ל ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ ַאּתָ

ֲחָסֶדיָך ַהגְּ  ל ּבַ מֹר ְוַלֲעׂשֹות וְּלַקּיֵם, ֶאת ּכָ ה ְמֵהָרה ִלׁשְ ְזּכֶ ּנִ דֹוִלים, ׁשֶ

דּו אֹוָתנוּ,  ר הֹורּו ְוִלּמְ ל ֲאׁשֶ ים, ֶאת ּכָ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ְבֵרי ַהּצַ ּדִ

ְמֵהָרה, ַעל ּכָל ַחּטֹאֵתינּו ַוֲעֹונֵֹתינּו  נוּ ָלׁשוּב ֵאֶליָך ּבִ ּלָ ְלַמַען ִנְזּכֶה ּכֻ

עֵ  ִחיֵרי וְּפׁשָ ִריְך לֹו, ַעל ְיֵדי ּבְ ּקוּנֹו ַהּצָ ל ּתִ ל ֶאָחד ְלַקּבֵ ינּו, ְוִנְזּכֶה ּכָ

ים. ּיִ יֶקיָך ָהֲאִמּתִ   ַצּדִ

ִמיד ַעל  דֹוִלים ּתָ ים ַוֲחָסִדים ּגְ ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים ַרּבִ ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ה ָחַמְלּתָ ָעֵלינוּ  ּדֹורֹות ּכָל ַהֲחֵפִצים ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך. ַאּתָ ּבַ

ֵני  ַלְחּתָ ָלנוּ רֹאׁש ּבְ יָחא, ְוׁשָ ְמׁשִ ִעְקְבָתא ּדִ ה, ּבְ ָהַאֲחרֹוִנים ָהֵאּלֶ

ּה,  ֶרְך נֵֵלְך ּבָ י, ַההֹוֵלְך ְלָפנֵנוּ ּומֹוֶרה אֹוָתנוּ ֶאת ַהּדֶ ָרֵאל ֲאִמּתִ ִיׂשְ

ד ֶאת יָמֵ  ן וְּנַאּבֵ ה, ְלַמַען לֹא ִניׁשַ ר ַנֲעׂשֶ ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ינּו ְוֶאת ַהּמַ

ן  ינוּ ַנְחָמן ּבֶ נֹוֵתינוּ, ַהּלֹא הוּא ַנ'ַחל נ'ֹוֵבע ְמ'קֹר ָח'ְכָמה, ַרּבֵ וּׁשְ

ָנֵתנוּ  ר הּוא ְמעֹוֵרר אֹוָתנּו ִמׁשְ ֵגן ָעֵלינוּ ָאֵמן, ֲאׁשֶ ֵפיֶגא ְזכוּתֹו ּתָ

ֵּק  - וְּמַלֵהב ( ֵּק אֹוָתנוּ ְלִהְתַחז ַמְבִעיר) ֶאת ְלָבֵבינוּ ָהָאטּום, ּוְמַחז

ל וַּמְמִליץ ְוַלעֲ  ּלֵ י הּוא הֹוֵלְך ְלָפנֵנּו וִּמְתּפַ ִמיד ַעל ָעְמֵדנוּ, ּכִ מֹד ּתָ

קּותֹו  ּלְ ם ַאַחר ִהְסּתַ ר ּגַ ֲעֵדנּו. ְוהוּא ִיֵחד ֵעִדים ֶנֱאָמִנים ֲאׁשֶ טֹוב ּבַ

ָרה ִמְזמֹוֵרי  ם ַהֲעׁשָ דֹוׁש. ְויֹאַמר ׁשָ ּיָבֹוא ַעל ִקְברֹו ַהּקָ ּכָל ִמי ׁשֶ

ים, הַ  ִהּלִ יק ּתְ ּדִ ר ַהּצַ ִרית, ֲאׁשֶ ַגם ַהּבְ ן ּפְ ִלים ְלַתּקֵ ֻסּגָ דוִּעים ְוַהּמְ ּיְ

ּקּון ְנָפׁשֹות  ִביל ּתִ ׁשְ ֲעלּומֹות ּבִ ֶּה ִמּתַ ֶּה הֹוִציא ַהּסֹוד ַהז ַהז

ְדלּו ְוָעְצמּו  רוָּטה ִלְצָדָקה ֲעבּורֹו, ֲאַזי ֲאִפּלוּ ִאם ּגָ ן ּפְ חֹות, ְוִיּתֵ ּדָ ַהּנִ

ץ ֲעֹונָֹתיו ַוֲחטָ  לֹום, ִיְתַאּמֵ ל ָהִאיׁש ַההּוא ְמאֹוד ְמאֹוד ַחס ְוׁשָ ָאיו ׁשֶ

נֹו וְּלהֹוִציאֹו ִמן  יעֹו ּוְלַתּקְ ָכל ּכֹוחֹו ְלהֹוׁשִ ֶּה ּבְ יק ַהז ּדִ ל ַהּצַ ּדֵ ּתַ ְוִיׁשְ

ׁשֹון ָאַמר: "ִאיְך ֶוועל ִמיְך  יו. וְּבזֶה ַהּלָ ְחּתָ ּיֹות וִּמּתַ ְחּתִ אֹול ּתַ ְ ַהׁשּ

ֵריט, ִאיְך ָזאל ִאים ַא טֹוָבה  ֵליְגען ִאין ער ֶלעְנג אוּן ִאין ֶדער ּבְ ּדֶ

ּיֹות  ְחּתִ אֹול ּתַ אֹות ֶועל ִאיְך ִעם ַארְֹיס ִציֶהען ִפין ׁשְ י ִדי ּפֵ ְטָאהן. ּבַ

יו" (   ְחּתָ אֹות   - וִּמּתַ יח ַעְצִמי ָלאֶֹרְך ְוָלרַֹחב ְלֵהיִטיב ִעּמֹו. ֵמַהּפֵ ַאּנִ

ֵכהּו ְואֹוִציֵאה ה ָיַדְעּתָ ֶאְמׁשְ יו). ְוַאּתָ ְחּתָ ּיֹות וִּמּתַ ְחּתִ אֹול ּתַ ְ ּו ִמׁשּ

עֹוֵבר ָעֵלינוּ, ַעל ּכָל ֶאָחד ְוֶאָחד  ּלָא, ֶאת ּכָל ַמה ׁשֶ ָמא ּכֻ ַעּלְ ִרּבֹונֹו ּדְ

ל  ַגם ּכָ ר הוּא ּפְ ִרית, ֲאׁשֶ ַגם ַהּבְ ִעְנַין ּפְ לוּ, וִּבְפָרט ּבְ ים ַהּלָ ִעּתִ ּבָ

ּה, חַ  ּלָ ב ַהּתֹוָרה ּכֻ לֹום, אֹוי ִלי ַוי ִלי, ָמה אַֹמר ְלָפנֶיָך יֹוׁשֵ ס ְוׁשָ

רֹות  ְסּתָ ל ַהּנִ ָחִקים ֲהלֹא ּכָ ר ְלָפנֶיָך ׁשֹוֵכן ׁשְ ָמרֹום וָּמה ֲאַסּפֵ

ה יֹוֵדַע. ְגלֹות ַאּתָ   ְוַהּנִ

ה יֹוֵדַע ָרֵזי  ֲעלוּמֹות, ַאּתָ ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים. יֹוֵדַע ּתַ ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ל ַחְדֵרי ָבֶטן, וּבֹוֵחן עֹוָלם וְ  ה חֵֹפׂש ּכָ ַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ּכָל ָחי, ַאּתָ

ִרים  ּבְ ְתּגַ ּמִ ֲעלּומֹות, ֵאיְך ׁשֶ ל ּתַ ָליֹות ָוֵלב, ְלָפנֶיָך ִנְגלוּ ּכָ ּכְ

ִפירֹות  ר ַהּכְ ֵעת ַהזֹּאת, ֲאׁשֶ ִרידֹות ּבָ ְסיֹונֹות ְוַהּיְ ִניעֹות ְוַהּנִ ַהּמְ

ִריצּות ְוַהתַּ  ַעם יֹוֵתר ְויֹוֵתר. ְוַהּפְ ָכל ּפַ ִרים ּבְ ּבְ ֲאוֹות ִמְתּגַ

דֹוׁש,  ינּו ַהּקָ קוּת ַרּבֵ ּלְ ֶאֶרת ָלנּו, ַאַחר ִהְסּתַ ׁשְ ֵליָטה ָהַאַחת ַהּנִ ְוַהּפְ

כֹוחֹו ְלַהֲעלֹות  ר ּבְ ָרֵאל, ֲאׁשֶ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ְקֻדׁשּ דֹוׁש ּבִ הּוא ִצּיוּנֹו ַהּקָ

ן ַהּכֹל ֵאֶליָך, וַּבעֲ  נוּ, ְוָטרֹף וְּלַתּקֵ ם זֶה ִנְטָרף ֵמִאּתָ ים ּגַ ֹונֵֹתינּו ָהַרּבִ

ִלי טַֹרף יֹוֵסף ְרֵכי ִצּיֹון ֲאֵבלֹות ִמּבְ לֹום, ּדַ א ֵאין ׁשָ , ְוַלּיֹוֵצא ְוַלּבָ

ֵאי מֹוֵעד.   ּבָ

ר  קֹום ֲאׁשֶ יֵחנוּ, ָאָנה ַהּמָ ּפְֹך ׂשִ ה ֵמַאִין יָבֹוא ֶעְזֵרנּו, ָאָנה ִנׁשְ ְוַעּתָ

ם ל   נוַּכל ׁשָ כּו ּכָ עֹוֵבר ָעֵלינּו, ְלַמַען ִיְתַהּפְ ְלִהְתַוּדֹות ַעל ּכָל ַמה ׁשֶ

ל  ְיִרידֹוֵתינוּ ַלֲעִלּיֹות ְוָהֲעוֹונֹות ִלְזכוּיֹות, ְוִנְזּכֶה ָלֵצאת ִמּכָ

ן יְֶהמּו ְוִיְכְמרוּ  נּו. ַעל ּכֵ ְעּתֵ ינּו וְּכִסילוּת ּדַ ֵתנּו ְוִכעוּר ַמֲעׂשֵ זּוַהּמׇ

ם ֵמֶעיָך ְוַרחֲ  ׁשֵ ף ּבְ ּתָ ׁשֻ דֹול ַהּמְ ְמָך ַהּגָ ה ְלַמַען ׁשִ ֶמיָך ָעֵלינּו, ַוֲעׂשֵ

ֲעֵרי ִצּיֹון  ְתחּו ְמֵהָרה ׁשַ ּפָ ּיִ ְזכוּתֹו ְוכֹוחֹו ׁשֶ י, ְוָעְזֵרנּו ּבִ יק ָהֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ

ֲעֵרי  ְתחוּ ִלי ׁשַ ַער, ּפִ ֵעת ְנִעיַלת ׁשַ ַער ּבְ עוִּלים, ּוְפַתח ָלנּו ׁשַ ַהּנְ

יק ׁשֵֹמר ֶצֶדק אָ  ָעִרים ְויָבֹא גֹוי ַצּדִ ְתחוּ ׁשְ בֹא ָבם אֹוֶדה יָּה, ּפִ

יֶכם  ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ יִקים יָבֹואּו בֹו, ׂשְ ַער ַלה' ַצּדִ ַ ֱאֻמִנים. ֶזה ַהׁשּ

ה  ּמָ נּו ָלבֹוא ׁשָ ּלָ ה ּכֻ בֹוד, ְוִנְזּכֶ ְתֵחי עֹוָלם ְויָבֹוא ֶמֶלְך ַהּכָ אּו ּפִ ְוִהּנָׂשְ

ְרנָָנה וּ  ה ְמֵהָרה ּבִ ֵתנּו, ְוִנְזּכֶ ְתִפּלָ דֹוׁש ּבִ ּיּון ַהּקָ ַח ַעל ַהּצִ ּטֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ִפיָלֵתנּו ְוָלׁשוּב ֵאֶליָך  ה, ְוָלקּום ִמּנְ נֵָתנּו ָהֲעֻמּקָ ְלִהְתעֹוֵרר ִמׁשְ

ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב,  ה ּכִ ֵלם, ּוְלִהְתַנֵהג ֵמַעּתָ ֵלָמה וְּבֵלב ׁשָ ְתׁשוָּבה ׁשְ ּבִ

ה ְוַעד ֲאַנְחנּו ְוכָ  ָרֵאל, ְולֹא נָׁשוּב עֹוד ְלִכְסָלה ֵמַעּתָ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ

  עֹוָלם.

נוּ ְלָפנֶיָך ה' צּוֵרנּו ְוגֹוֲאֵלנוּ  ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפינּו, ְוֶהְגיֹון ִלּבֵ

  ָאֵמן ְוָאֵמן.
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