


ֵרי ֵביַאשְׁ לּוָךעוד.ֵביֶתָךיושְׁ ַהלְׁ ֵרי:ֶסָלהיְׁ ֵרי.ּלוָכָכהשֶֶָׁהָעםַאשְׁ :ֱאלָהיו'שהָהָעםַאשְׁ
ִהָּלה ָדִודתְׁ ָך.לְׁ ָכה.ַהֶמֶלְךֱאלוַהיֲארוִממְׁ ָךַוֲאָברְׁ עוָלםִשמְׁ ָכל:ָוֶעדלְׁ ֶכךֶָׁיוםבְׁ .ֲאָברְׁ

ָלה ָךַוֲאַהלְׁ עוָלםִשמְׁ ֻהָּלל'הָגדול:ָוֶעדלְׁ אדּומְׁ דֶֻׁ.מְׁ ִלגְׁ דורּדור:ֵחֶקרֵאיןָּלתווְׁ ַשַבחלְׁ יְׁ
בּורֶתיָך.ַמֲעֶשיָך בודֲהַדר:ַיִגידּוּוגְׁ ֵרי.הוֶדָךכְׁ ִדבְׁ לְֶׁׁוְׁ אֶתיָךֶוֱעזּוז:ָאִשיָחהאוֶתיָךִנפְׁ נורְׁ
ָך.יאֵמרּו דּוָּלתְׁ ֶרָנהּוגְׁ ָךַרבֵזֶכר:ֲאַספְׁ צִֶׁ.ַיִביעּוטּובְׁ ָךוְׁ ָקתְׁ ַרֵננּודְׁ ַרחּוםַחנּון:יְׁ ֶרְךאֶֶׁ.'הוְׁ
ָדלַאַפִים ַרֲחָמיו.ַלכל'הטוב:ָחֶסדּוגְׁ ַוֲחִסיֶדיָך.ַמֲעֶשיָךָכל'הָךיודּו:ַמֲעָשיוָכלַעלוְׁ

כּוָכה ָברְׁ בוד:יְׁ ָךכְׁ כּותְׁ ָך.יאֵמרּוַמלְׁ בּוָרתְׁ ַדֵברּוּוגְׁ ה:יְׁ ֵניוִדיעֶַׁלְׁ בּורָתיוָהָאָדםִלבְׁ בו.גְׁ דּוכְׁ
כּותוֲהַדר ָך:ַמלְׁ כּותְׁ כּותַמלְׁ ָך.עָלִמיםָכלַמלְׁ תְׁ ַשלְׁ ָכלּוֶממְׁ ָכל'הסוֵמְך:ָודרּדורבְׁ לְׁ

ִלים זוֵקף.ַהנפְׁ ָכלוְׁ פּוִפיםלְׁ ַשֵברּוֵאֶליָךכלֵעיֵני:ַהכְׁ ָלםֶאתָלֶהםנוֵתןַאָתהוְֶׁׁ.יְׁ ָאכְׁ
ִעתו ִביעֶַׁ.ָיֶדָךֶאתפוֵתחֶַׁ:בְׁ ָכלּוַמשְׁ ָכל'הַצִּדיק:ָרצוןַחילְׁ ָרָכיובְׁ ָחִסיד.ּדְׁ ָכלוְׁ :ָשיוַמעֲֶׁבְׁ
ָכל'הָקרוב ָאיולְׁ כל.קרְׁ ָרֻאהּוֲאֶשרלְׁ צון:ֶבֱאֶמתִיקְׁ ֵרָאיורְׁ ֶאת.ֲעֶשהיֶַׁיְׁ ָעָתםוְׁ ַשוְׁ
ַמע יוִשיֵעםִישְׁ ֵאת.אֲהָביוָכלֶאת'השוֵמר:וְׁ ָשעִֶָׁכלוְׁ ִמידיםָהרְׁ ִהַּלת:ַישְׁ ַדֶבר'התְׁ יְׁ

שוֵשםָבָשרָכלִויָבֵרְך.ִפי עוָלםָקדְׁ נּו:ָוֶעדלְׁ ַעדֵמַעָתהָיּהָבֵרְךנְֶַׁׁוֲאַנחְׁ לעוָלםוְׁ :ּוָיּהַהלְׁ

ָאהסגתהילים ָךָצמְׁ ִשילְׁ ָשִריָךלְֶָׁׁכַמּהַנפְׁ ֶארֶֶׁבְׁ ץבְׁ
ָעֵיףִצָיה ִליוְׁ דֵֶֶׁכןָמִיםבְׁ תֲחִזיִתיָךשַבקֹּ אוֹּ ִלרְׁ
ָך ֶדָךֻעזְׁ בוֹּ ּוכְׁ

ִניֵסי ִניסּוֶַׁרֲחֵמינּוַרֲחִמיםַמכְׁ ַהכְׁ
ֵניֶַׁבַעלֶָׁהַרֲחִמים ִלפְׁ

ִמיֵעי ִפָּלֵתנּוַמשְׁ ִמיעּוֶׁתְׁ ִפָּלהֶַׁהשְׁ תְׁ
ִפָּלה ֵמַעֶׁתְׁ ֵניֶׁשוֹּ ִלפְׁ

ִמיֵעי ִמיעּוֶַׁצֲעָקֵתנּוַמשְׁ ָעָקהֶַׁהשְׁ צְׁ
ָעָקה ֵמַעֶׁצְׁ ֵניֶׁשוֹּ ִלפְׁ

ִניֵסי ֵתינּוַמכְׁ עוֹּ ִניסּוִֶׁדמְׁ ָעהֶַׁהכְׁ ִּדמְׁ
ָמעוֹּת ַרֶצהִֶׁבדְׁ ֵניֶֶׁמֶלְךִֶׁמתְׁ ִלפְׁ

ִחָנהֶּׁובֶַׁ בּוֶׁתְׁ ַהרְׁ לּוֶׁוְׁ ַתּדְׁ ָקָשהִהשְׁ
ִנָשא ֵניֶֶׁמֶלְךֵֶׁאלֶָׁרםֶׁוְׁ ִלפְׁ

ַגַּדל ַקַּדשִיתְׁ ִיתְׁ ֵמיּהוְׁ ָמא(אמן).ַרָבאשְׁ ָעלְׁ ָראיּדִֶׁבְׁ עּוֵתיּהבְׁ ִליְך.ִכרְׁ ַימְׁ וְׁ
כּוֵתיּה ַמח.ַמלְׁ ַיצְׁ ָקֵניּהוְׁ ִשיֵחיּהִויָקֵרב.ֻפרְׁ ַחֵייכון(ןאמ).מְׁ יוֵמיכוןבְׁ ַחֵייּובְׁ ּובְׁ

כל ָרֵאלֵביתדְׁ ַמןַבֲעָגָלאִישְׁ רּוָקִריבּוִבזְׁ ִאמְׁ ֵהא(אמן).ֵמןָאוְׁ ֵמיּהיְׁ ַרָבאשְׁ
ָבַרְך ָעַלםמְׁ ֵמילְׁ ָעלְׁ ַמָיאלְׁ ָבַרְךָעלְׁ תֶַׁ.ִיתְׁ ִישְׁ ָפַאר.ַבחוְׁ ִיתְׁ רוַמם.וְׁ ִיתְׁ נֶַׁ.וְׁ ִיתְׁ .ֵשאוְׁ

ַהָּדר ִיתְׁ ַעֶּלה.וְׁ ִיתְׁ ַהָּלל.וְׁ ִיתְׁ ֵמיּהוְׁ שֶָׁשְׁ ֻקדְׁ ִריְךאּדְׁ ֵעיָּלא(אמן).הּואבְׁ ָכלִמןלְׁ
ָכָתא ָחָתא.ִשיָרָתא.ִברְׁ בְׁ ֶנָחָמָתאִתשְׁ ָמאיָרןַּדֲאמִֶׁ.וְׁ ָעלְׁ רּובְׁ ִאמְׁ :(אמן).ָאֵמןוְׁ



ָך ָנילְׁ ָדָקהֲאדֹּ ָלנּוַהצְׁ ֶשתוְׁ ֵנן.ַהָפִניםבֹּ אוֹּ אַמרּוַמהַמה־ִנתְׁ ַדֵבר.־נֹּ ַטּדֶָּׁוַמהַמה־נְׁ :קִנצְׁ
ָשה פְׁ ָרֵכינּוַנחְׁ ָרהּדְׁ קֹּ ַנחְׁ ָנשּוָבהוְׁ ָךִכי.ֵאֶליָךוְׁ ִמינְׁ שּוָטהיְׁ ַקֵבלפְׁ ֶחֶסד:ָשִביםלְׁ ֹלא־בְׁ

ַמֲעִשים ֹלא־בְׁ ָפֶניָךָבאנּווְׁ ַדִּלים.לְׁ ָרִשיםכְׁ נּוּוכְׁ ָלֶתיָךָּדַפקְׁ ָלֶתיָך:ּדְׁ נּוּדְׁ ַחנּוןםַרחּוָּדַפקְׁ .וְׁ
ִשיֵבנּוָנא ָפֶניָךֵריָקםַאל־תְׁ ָפֶניָך:ִמּלְׁ ֵכנּוִמּלְׁ ִשיֵבנּוָקםֵריַמלְׁ ֵמעֶַַׁאָתהִכי.ַאל־תְׁ שוֹּ

ִפָּלה :תְׁ

ָּדם,ֶֶׁבןֶָׁאָדם ָךִֶׁנרְׁ ָראֶׁבְֶׁׁ,ֶַׁמהֶּׁלְׁ .ַתֲחנּוִניםקּוםֶׁקְׁ
פְךִֶׁשיָחה ִליָחה,ֶׁשְׁ רשֶׁסְׁ .דוִניםֵמֲאדוןֶָׁהאֲֶׁ,ֶּׁדְׁ
ַהר ַחץֶּׁוטְׁ ַאַחר,ֶׁרְׁ ַאלֶׁתְׁ ֶטֶרםֶָׁימִֶׁ,ֶׁוְׁ .יםֶׁפוִניםבְׁ

ֵהָרה ָרה,ֶּׁומְׁ ֶעזְׁ עונִֶׁ,ֶׁרּוץֶׁלְׁ ֵניֶׁשוֵכןֶׁמְׁ .יםִלפְׁ
ַגםֶֶׁרַשע,ֶּׁוִמֶפַשע ַחדֶׁ,ֶׁוְׁ ַרחֶּׁופְׁ .ֲאסוִניםמֵֶׁבְׁ

ֵעה ֵעי,ֶָׁאָנאֶׁשְׁ ָךֶׁיודְׁ ָרֵאלֶׁנֶֶׁ,ִֶׁשמְׁ .ֱאָמִניםִישְׁ
ָדָקה ָךֲֶׁאדָניֶַׁהצְׁ ָלנּוֶׁבֶשתֶַׁהפֶָׁ.ֶׁלְׁ :ִניםוְׁ

ֶגֶבר ַגֵבר,ֲֶׁעמדֶׁכְׁ ִהתְׁ ַוּדות,ֶׁוְׁ ִהתְׁ .לֲֶׁחָטִאיםעֶַׁלְׁ
רש כֶבדֶׁראש,ֶָׁיּהֵֶׁאלֶּׁדְׁ ַכֵפרֶַׁעלֶׁפְֶׁׁ,ֶׁבְׁ .ָשִעיםלְׁ
עוָלם ָלם,ִֶׁכיֶׁלְׁ ָלִאים,ֶׁלאֶֶׁנעְׁ .ִמֶמנּוִֶׁנפְׁ
ָכלֶַׁמֲאָמר ָפָניוֵֶׁהםֶׁנִֶׁ,ֲֶׁאֶשרֵֶׁיָאַמר,ֶׁוְׁ ָרִאיםלְׁ .קְׁ

ַרֵחם ַרֵחם,ֶַׁהמְׁ ַרֵחםֶָׁא,ֶׁהּואֶׁיְׁ :בֶַׁעלֶָׁבִניםָעֵלינּוֶׁכְׁ

ָשָמה ַהגּוףָלְךַהנְׁ :ֲעָמָלְךַעלחּוָסה.ָפֳעָלְךוְׁ
ָשָמה ַהגּוףָלְךַהנְׁ :ֲעָמָלְךַעלָסהחּו.ָלְךּדוֶמהֵאיןֲאֶשרצּור.ָפֳעָלְךוְׁ
ָשָמה ַהגּוףָלְךַהנְׁ ַמַעןֲעֵשה'ה.ָפֳעָלְךוְׁ ָךלְׁ :ִשמְׁ

ַלח בִכי,ָאִבינּוָלנּוסְׁ רוֹּ ֵתנּובְׁ ַחל־ָלנּו.ָשִגינּוִאַּולְׁ ֵנינּוַרבּוִכי,ֵכנּוַמלְֶׁׁמְׁ :ֲעוֹּ

ִיםֵאל ֶרְך־ַאַפֶֽ ַעל.ַאָתהֶאֶֽ אתֶָָׁהַרֲחִמיםּוַבֶֽ ֵרֶֽ רֶֶׁ.ִנקְׁ ֶדֶֽ שּוָבהְךוְׁ יתֶָׁתְׁ ֵרֶֽ ֻדַּלת:הוֹּ יָךַרֲחֶמֶֶֽׁגְׁ
יָך כֺּר.ַוֲחָסֶדֶֽ םִתזְׁ םַהיוֹּ ָכל־יוֹּ ַרעּובְׁ ֶזֶֽ יָךלְׁ ִדיֶדֶֽ ֶפן:יְׁ ינּואֵֵֶׁתֶֽ ַרֲחִמיםֵלֶֽ ַעלַבֶֶֽׁהּואַאָתהִכי.בְׁ
ַתֲחנּון:ָהַרֲחִמים ִפָּלהבְׁ יָךּוִבתְׁ ַקֵּדםָפֶנֶֽ תֶָׁ.נְׁ עְׁ ַדֶֽ הוֹּ ֶדםֶלָעָניוכְׁ ן:ִמֶקֶֽ ָךֵמֲחרוֹּ מוֶֹּׁכְֶׁׁ.שּובַאפְׁ
ָך ָרתְׁ תוֹּ ֵצל:ָכתּובבְׁ יָךּובְׁ ָנֶפֶֽ ָנןֶנֱחֶסהכְׁ לוֹּ ִנתְׁ ם.וְׁ יוֹּ הָֺּוהֶרדַוֵיֶֶֽׁכְׁ ַשעַתֲעבֺּר:ֶבָעָנןיְׁ ַעל־ֶפֶֽ
ֶחה ִתמְׁ ם.ָאָשםוְׁ יוֹּ ַיֵצבכְׁ עֶַָׁתֲאִזין:ָשםִעמוֶַֹּׁוִַַיתְׁ נּוַשוְׁ ִשיבֵתֶֽ ַתקְׁ נּווְׁ ם.ַמֲאַמרֶמֶֽ יוֹּ כְׁ
ָרא ֵשםַוִיקְׁ ָוהבְׁ הֹּ ָשם,יְׁ :ֶנֱאַמרוְׁ



:וחזןקהל

ָראָפָניוַעל'הַוַיֲעבר :ַוִיקְׁ
ַחנּוןַרחּוםֵאל'ה'ה ַרבַאַפִיםֶאֶרְך,וְׁ :ֶוֱאֶמתֶסדחֶֶׁוְׁ

ַחטֶָָׁוֶפַשעָעוןנֵשאָלֲאָלִפיםֶחֶסדנֵצר ַנֵקה,ָאהוְׁ :וְׁ
תֶָׁ ָסַלחְׁ ַחָטאֵתנּוַלֲעוֵננּווְׁ ַחלְֶּׁׁולְׁ :ָתנּוּונְׁ
נּו ַלח־ָלֶֽ ינּוסְׁ אנּוָאִבֶֽ ַחל־ָלֶֶֽׁ.ִכי־ָחָטֶֽ נּונּומְׁ ֵכֶֽ עְֶַׁׁמלְׁ :נּוִכי־ָפָשֶֽ
בֲאדָֺּניִכי־ַאָתה ַסָּלחטוֹּ ֶסדוְׁ ַרב־ֶחֶֽ כֶָׁוְׁ יָךלְׁ ֶאֶֽ רְׁ :ל־קוֹּ

הָבנּוָענּוִאם־ֲעוֵֺּנינּו הוָֹּ ַמַעןֲעֵשהיְׁ ֶמָךלְׁ ה:שְׁ הוָֹּ ןָנאַלחסְֱֶׁׁאֹלִהיםיְׁ בַלֲעוֹּ ןִכיַיֲעקֹּ :הּואָקטֹּ
ֵשנּוֶלָעָפרָשָחהִכי ָקהַנפְׁ ֵננּו׃ָלָאֶרץָּדבְׁ ָניִתיַשןהָלמֶָׁעּוָרהִבטְׁ ַנחָהִקיָצה,ֲאדֹּ ַצח׃ָלנֶֶַׁאל־ִתזְׁ

ַעָתה ַּדל־ָנאוְׁ חִֶַׁיגְׁ ָניכֹּ תֶַָׁכֲאֶשרֲאדֹּ רִּדַברְׁ ׃ֵלאמֹּ
ַרֵחם ַרֵחםֵכןָבִניםַעלָאבכְׁ ָוהתְׁ הֹּ ינּויְׁ ָוה:ָעֵלֶֽ שּוַליהֹּ ָךַעל,ָעהַהיְׁ ָךַעמְׁ ָכֶתֶֽ ָלהִברְׁ ָוהיְֶׁׁ:ֶסֶֽ הֹּ
ָבאוֹּת נּוצְׁ ָגבִעָמֶֽ נּוִמשְׁ בֱאֹלֵהי,ָלֶֽ ָלהַיֲעקֹּ ָוה:ֶסֶֽ הֹּ תיְׁ ָבאוֹּ ֵרי,צְׁ חֶַָׁאָדםַאשְׁ ֵטֶֽ ָוה:ָבְךבֶֹּֽ הֹּ יְׁ
יָעה ִשֶֽ ֶלְך,הוֹּ נּוַהֶמֶֽ םַיֲעֵנֶֽ יוֹּ ֵאנּובְׁ :ָקרְׁ

ַלח ֶדל,ַהֶזהָהָעםֹּןַלֲעוָנאסְׁ גֶֹּֽ ָךכְׁ ֶּדֶֽ ַכֲאֶשר.ַחסְׁ אוְׁ ִים.ַהֶזהָלָעםָתהָנָשֶֽ ַרֶֽ ַעדִמִמצְׁ נֶָׁוְׁ ָשם.הֵהֶֽ וְׁ
:ֶנֱאַמר

אֶמר ָוהַויֹּ הֹּ ִתייְׁ חְׁ ָךָסַלֶֽ ָבֶרֶֽ :ִכדְׁ
ָךֱאֹלַהיַהֵטה נְׁ ָמעָאזְׁ ַקח,ּושְׁ יָךפְׁ ֵאהֵעיֶנֶֽ ינּוּורְׁ ֵתֶֽ מֹּ ָהִעיר,שֹּמְׁ ָראֲאֶשרוְׁ ָךִנקְׁ יהִֶָׁשמְׁ ֹלאִכיָעֶלֶֽ
ינּוַעל ֵתֶֽ קֹּ נּו,ִצדְׁ חְׁ ינּוַמִפיִליםֲאַנֶֽ יָךַתֲחנּוֵנֶֽ ָפֶנֶֽ יָךלעִֶַׁכי,לְׁ ָני:ָהַרִביםַרֲחֶמֶֽ ָעהֲאדֹּ ָמֶֽ ָניאֲֶׁ,שְׁ דֹּ

ָחה ָלֶֽ ָני,סְׁ יָבהֲאדֹּ ִשֶֽ ַאַחרַאל,ַוֲעֵשהַהקְׁ ָך.תְׁ ַמַענְׁ ָךִכי,יֱאֹלהֶַׁלְׁ ָראִשמְׁ ָךַעלִנקְׁ ַעלִעירְׁ ָךעֶַׁוְׁ :ֶמֶֽ
כר ֶאֶרץָבֶניָךזְׁ ָזר.ָלֶהםלאבְׁ ַרבלאוְׁ :ֲאֵליֶהםִיקְׁ
ָתםֵקץ מּוָדהַגֵּלהַהֶנחְׁ ַגלְׁ ַמח.לְׁ ָנהִציוןַהרִישְׁ הּוָדהנותבְֶָׁׁתֵגלְׁ :יְׁ

ָעֵתנּו ֵמיַתֲעֶלהַשוְׁ רוִמיםִלשְׁ :ַרֲחִמיםִכֵסאַעליוֵשבֶמֶלְךֶאל.מְׁ

ַנֵהגַרֲחִמיםִכֵסאַעליוֵשבֶמֶלְךֵאל ִראשוןַמֲעִבירַעמוֲעונותלמוחֵֶׁ.ַבֲחִסידּותּוִמתְׁ
ֶבה.ִראשון ִחיָלהַמרְׁ ִליָחה.ַלַחָטִאיםמְׁ ִעיםּוסְׁ ָדקותהעושֶֶׁ.ַלפושְׁ רּוחֶַָׁבָשרָכלִעםצְׁ .וְׁ

ָרָעָתםלא לשִמּדותלוַמרהוֵרָתנּוֵאל.גוֵמלָלֶהםכְׁ ֵרהשְׁ כר.ֶעשְׁ ִריתַהיוםָלנּוזְׁ לשבְׁ שְׁ
ֵרה מו.ֶעשְׁ תֶָׁכְׁ ֵכן.ִמֶקֶדםֶלָעָנוֶשהוַדעְׁ תוָרתֶָָׁכתּובוְׁ :ְךבְׁ

ָראָפָניוַעל'הַוַיֲעבר :ַוִיקְׁ
ַחנּוןַרחּוםֵאל'ה'ה ַרבַאַפִיםֶאֶרְך,וְׁ :ֶוֱאֶמתֶחֶסדוְׁ

ַחָטָאהָוֶפַשעָעוןנֵשאָלֲאָלִפיםֶחֶסדנֵצר ַנֵקה,וְׁ :וְׁ
תֶָׁ ָסַלחְׁ ַחָטאֵתנּוַלֲעוֵננּווְׁ ָתנּוּולְׁ ַחלְׁ :ּונְׁ
נּו ַלח־ָלֶֽ ינּוסְׁ אנּוָאִבֶֽ נּו.ִכי־ָחָטֶֽ ַחל־ָלֶֽ נּומְׁ ֵכֶֽ נּוִכי־ָפָשֶֶַֽׁמלְׁ בֲאדָֺּניִכי־ַאָתה:עְׁ ַסָּלחטוֹּ רֶַׁוְׁ ֶסדוְׁ ב־ֶחֶֽ

יָך ֶאֶֽ רְׁ ָכל־קוֹּ :לְׁ



ָפֶניָךָתבא.ֲאבוֵתינּוֵואלֵהיֱאלֵהינּו'הָאָנא ִפָּלֵתנּולְׁ ַאל.תְׁ עֶַׁוְׁ ֵכנּוַּלםִתתְׁ ִחָנֵתנּוַמלְׁ נּוֲאנֶֶַׁשֵאין.ִמתְׁ ַעֵזיחְׁ
ֵשיָפִנים ָפֶניָךלוַמרעֶרףּוקְׁ לאנּוֲאַנחְֶַׁׁצִּדיִקים,ֲאבוֵתינּוֵואלֵהיֱאלֵהינּו'הלְׁ .ָחָטאנּוֲאָבל.ָחָטאנּווְׁ
נּו.ָעִוינּו נּו.ָפַשעְׁ ֵשיַוֲאבוֵתינּוֲאַנחְׁ ַאנְׁ ִתי.ִכִסיִתילאַוֲעוִניאוִדיֲעָךַחָטאִתי:ֵביֵתנּווְׁ ֲעֵליאוֶדהָאַמרְׁ
ָשַעי ַאָתה.'להפְׁ ַכֶסה(ה,לבתהלים):ֶסָלהַחָטאִתיֲעוןָנָשאתֶָׁוְׁ ָשעֶָׁמְׁ ִליחֶַׁלאיופְׁ עֵזבּומוֶדה.ַיצְׁ וְׁ
ֻרָחם :(יג,כחמשלי):יְׁ

נּו מְׁ נּו.ָאַשֶֽ דְׁ נּו.ָבַגֶֽ לְׁ נּו.ָגַזֶֽ רְׁ ִפיִּדַבֶֽ ינּו.ּדֶֹּֽ ַשֶֶֽׁ.ֶהֱעִוֶֽ ִהרְׁ נּווְׁ נּו.עְׁ דְׁ נּו.ַזֶֽ סְׁ נּו.ָחַמֶֽ לְׁ ֶקרָטַפֶֽ נּו.ֶשֶֽ צְׁ נּו.ָרעָיַעֶֽ בְׁ נּו.ִכַזֶֽ צְׁ .ַלֶֽ
נּו דְׁ נּו.ָמַרֶֽ צְׁ נּו.ִנַאֶֽ רְׁ ינּו.ָסַרֶֽ נּו.ָעִוֶֽ עְׁ נּו.ָפַשֶֽ רְׁ ינּו.ָצַרֶֽ ֶרףִקִשֶֽ נּו.עֶֹּֽ עְׁ נּו.ָרַשֶֽ תְׁ נּו.ִשַחֶֽ בְׁ ינ.ִתַעֶֽ נּו.ּוָתִעֶֽ עְׁ ָתֶֽ :ִתעְׁ
נּו רְׁ יָךַסֶֽ ֶתֶֽ וֹּ יָךִמִמצְׁ ָפֶטֶֽ ִביםּוִמִמשְׁ ֹלאַהטוֹּ ָוהוְׁ נּוָשֶֽ ַאתֶָׁ.ָלֶֽ ינּוַהָבאָכלַעלַצִּדיקהוְׁ יתֶָָׁעִשֱֶֶֽׁאֶמתִכי.ָעֵלֶֽ

נּו חְׁ נּוַוֲאַנֶֽ עְׁ ָשֶֽ :ִהרְׁ

ַוֶּדה.עוָלםֶשלִרבונו ָלהַבּלֶַׁ.ַוֲחמּורותַקּלות.ֲעֵברותַעלֶאתְׁ סוףיְׁ מּורותלְׁ :ַאשְׁ
ִרי ֶרַשעֲעִלילותִיצְׁ עוֵללבְׁ ִהתְׁ ָלהַמהשוֵמר.לְׁ :ִמֵּלילַמהוֵמרשִמַּליְׁ
ֵעיַניִלִבי יום.ֵיאותּוַלֲחטאוְׁ ָלהוְׁ בתּולאָוַליְׁ :ִישְׁ

ָאר ֵעיֶניָךָהַרעַלֲעשותֵאָבַריּושְׁ ַלֲחשּובְׁ ָכליוםהֶַָׁכל.ִיתְׁ ָלהוְׁ לאָתִמידַהַּליְׁ
:ֶיֱחשּו
ַיַען ִתיֲאֶשרוְׁ ותַעלָעַברְׁ ַעלֲעֵשהִמצְׁ ותוְׁ ֶחהִיֵתןִמי.ֶשהַתעֲֶׁלאִמצְׁ ַאשְׁ כֶָׁוְׁ לבְׁ
ָלה ָעִתיִמָטִתיַליְׁ ִדמְׁ ִשיבְׁ ֶסהַערְׁ מֶַׁאּוַלי:ַאמְׁ ִייקולעִישְׁ יום.ֲעִליָלהנוָראִבכְׁ

ִתי ָלהָצַעקְׁ :ַבָּליְׁ
ָרא ָאִריםיוָמםֶאקְׁ ִעיַעל.קוִליוְׁ ָלה.ּוַמֲעִליִפשְׁ ַליְׁ :ִלידּוִמָיהלאוְֶׁׁוְׁ

ַצתֶאת ִכירֲאִניֲחָטַאיִמקְׁ ֵניַמזְׁ לֶָׁ.ֲעִתידותצוֶפהִלפְׁ הודותָאקּוםהַליְׁ :לְׁ
אוֶדה ָשַעיֲעֵליוְׁ דוַניפְׁ ָלה.ּוזְׁ :'להַהֶזהַהַּליְׁ

ִליחותָהַרֲחִמיםֱאלֵהינּוַלאדָני ַהסְׁ :לוָחָטאנּוִכי.וְׁ
ִלחותָהַרֲחִמיםֱאלֵהינּוַלאדָני ַהסְׁ נּוִכי.וְׁ :בוָמַרדְׁ

נּוֲאֶשרַחָטאתָעֵלינּוָתֵשתָנאַאל :ָחָטאנּוַוֲאֶשרנוַאלְׁ
ַלח.צּוֵרנּוָחָטאנּו ֵרנּוָלנּוסְׁ :יוצְׁ

ַמעֶׁ ָרֵאלשְׁ :ֶאָחד'ֶֶׁׁהֱאלֵהינּו'ֶׁה.ִֶׁישְׁ
:ֶָׁהֱאלִהיםהּואֶׁ'ֶׁה.ֶָׁהֱאלִהיםהּואֶׁ'ֶׁה

ֵאֵלי ָלהֶארְׁ ִרים.ַמעְׁ ִחיֵרי.ֲאדוֵננּו'האומְׁ גָֻּלהבְׁ ִריםעוִנים.סְׁ אומְׁ :ָהֱאלִהיםהּוא'ה.וְׁ
ַגֵּליָהֱאלִהיםהוא'ה ָלהַגלְׁ ִרים.ַמעְׁ גּוֵלי.ֲאדוֵננּו'האומְׁ גָֻּלהּדְׁ ִריםעוִנים.סְׁ אומְׁ .וְׁ
:ָהֱאלִהיםהוא'ה:ָהֱאלִהיםהּוא'ה

לְך'ֶׁה.ֶָׁמָלְך'ֶׁה.ֶֶׁמֶלְך'ֶׁה עוָלםֶָׁוֶעדִימְׁ :ֶׁלְׁ
ֶטֶרם ָחִקיםבְׁ ָתחּוַוֲאָרִקיםשְׁ .ֶמֶלְך'ה.ִנמְׁ
ַעד אורותלאוְׁ .ָמָלְך'ה.ָזָרחּומְׁ

ָהָאֶרץ ֶלהַכֶבֶגדוְׁ ָשַמִים.ִתבְׁ ָעָשןוְׁ ָלחּוכְׁ לְך'ה.ִנמְׁ עוָלםִימְׁ :ֶעדוֶָׁלְׁ

לְך'ה.ָמָלְך'ה.ֶמֶלְך'ה עוָלםִימְׁ :ָוֶעדלְׁ
ַעד חּוצותֶאֶרץָעָשהלאוְׁ .ֶמֶלְך'ה.וְׁ

צּוִריםּוַבֲהִכינו .ָמָלְך'ה.ֲאָרצותֲעֵלייְׁ
ֵעת ַקֵבץוְׁ פּוִציםיְׁ ַבענְׁ פּוצותֵמַארְׁ .תְׁ
לְך'ה עוָלםִימְׁ :ָוֶעדלְׁ
לְך'ה.ָמָלְך'ה.ֶמֶלְך'ה עוָלםִימְׁ :ָוֶעדלְׁ



ַמע נּושְׁ ֵלֶֽ ָוהקוֹּ הֹּ ינּויְׁ ַרֵחםחּוסֱאֹלֵהֶֽ ינּווְׁ ַקֵבלָעֵלֶֽ ַרֲחמִֶׁוְׁ ָרצוֹּןיםבְׁ נּוֶאתּובְׁ ִפָּלֵתֶֽ נּוֲהִשיֵבֶֶֽׁ:תְׁ
ָוה הֹּ יָךיְׁ ּוָבהֵאֶלֶֽ ָנשֶֽ ינּוַחֵּדשוְׁ ֶדםָיֵמֶֽ ֶקֶֽ ִליֵכֶֶַֽׁאל:כְׁ יָךנּוַתשְׁ ָפֶנֶֽ ּוחִֶַׁמּלְׁ רֶֽ ָךוְׁ שְׁ נּוַקחִתֶַׁאלָקדְׁ :ִמֶמֶֽ
נּוַאל ִליֵכֶֽ ֵעתַתשְׁ ָנהלְׁ לוֹּתִזקְׁ נּוִככְׁ ֵחֶֽ נּוַאלכֹּ ֵבֶֽ :ַתַעזְׁ
נּוַאל ֵבֶֽ ָוהַתַעזְׁ הֹּ ינּויְׁ ַחקַאלֱאֹלֵהֶֽ נּוִתרְׁ ָבהאוֹּתנּוִעָמֲֶֶֽׁעֵשה:ִמֶמֶֽ טוֹּ אּולְׁ ִירְׁ ינּווְׁ ֵאֶֽ נְׁ ֵיבֶֶֽׁשוֹּ שּווְׁ
ָוהַאָתהִכי הֹּ נּויְׁ ָתֶֽ נּוֲעַזרְׁ ָתֶֽ ִנַחמְׁ ינּו:וְׁ יָנהֲאָמֵרֶֽ ָוהַהֲאִזֶֽ הֹּ יָנהיְׁ נּוִבֶֽ יּו:ֲהִגיֵגֶֽ ָרצוֹּןִיהְׁ רֵֶׁלְׁ ינּויִאמְׁ ִפֶֽ

ן יוֹּ ֶהגְׁ נּווְׁ יָךִלֵבֶֽ ָפֶנֶֽ ָוהלְׁ הֹּ נּויְׁ נּוצּוֵרֶֽ ֲאֵלֶֽ גוֹּ ָךִכי:וְׁ ָוהלְׁ הֹּ נּוהיְׁ לְׁ ָחֶֽ ָניַתֲעֶנהַאָתהוֹּ ינּוֲאדֹּ :ֱאֹלֵהֶֽ

ָפאֶשַבָשַמִיםֱאלֵהינּו ָךחוֵליָכלרְׁ ָרֵאלַעמְׁ ֵאה:ִישְׁ :ַהָשָעהדַחקבְֶׁׁרְׁ
ֵעהֶשַבָשַמִיםֱאלֵהינּו ָעֵתנּוֶאתשְׁ :ַשוְׁ
ָוהִשית:ֵביֵנינּוָשלוםִשיתֶשַבָשַמִיםֱאלֵהינּו ַאַשלְׁ נוֵתינּובְׁ מְׁ :רְׁ
:ָבעוָלםָשָבעֵתן:ָבָאֶרץָשלוםֵתןֶשַבָשַמִיםֱאלֵהינּו
כּותָשלוםֵתןֶשַבָשַמִיםֱאלֵהינּו :ַבַמלְׁ
ָרָכהּוָמָטרַטלֵתןֶשַבָשַמִיםֱאלֵהינּו ִעתוִלבְׁ :ץָבָארֶֶׁבְׁ
ֶלֶחםַלזוֵרעֶֶַׁזַרעֵתןֶשַבָשַמִיםֱאלֵהינּו :ָלאוֵכלוְׁ
ִפיֶלֶחםֵתןֶשַבָשַמִיםֱאלֵהינּו :ָלשַבעַהָטףלְׁ
ִפָּלֵתנּוִתכוןֶשַבָשַמִיםֱאלֵהינּו טֶרתתְׁ ָפֶניָךקְׁ :לְׁ

טוָבהאותִעָמנּוֲעֵשהֶשַבָשַמִיםֱאלֵהינּו ַרֲחִמיםאותִעָמנּוֲעֵשה.ּוָעהִלישאותִעָמנּוֲעֵשה.לְׁ א.לְׁ ּוִירְׁ
ֵאינּו ֵיבושּושונְׁ ֵבינּוֶיֱחזּו.וְׁ מּואויְׁ ִיָכלְׁ ָתנּו'הַאָתהִכי.וְׁ ָתנּווְֲֶׁׁעַזרְׁ רֶגז:ִנַחמְׁ כרַרֵחםבְׁ רֶגז.ִתזְׁ ֲהָבהַאבְׁ

כר רֶגז.ִתזְׁ כרֲעֵקָדהבְׁ רֶגז.ִתזְׁ ִמימּותבְׁ כרתְׁ ִריתַהֵבט.ִתזְׁ ַאלַלבְׁ ָךָתֵפרוְׁ ִריתְׁ ָבֵעתֲעֵננּו.ִאָתנּובְׁ
:ַהזאתּוָבעוָנה

יּוָחד ֶיהמְׁ ֶאהְׁ ֶיהֲאֶשרבְׁ הּוָהָיההּוא.ֶאהְׁ הּואהֶוהאוְׁ ֶיהוְׁ הּוא.ִיהְׁ
ַחֶיהֵמִמית ָפָניו.ּומְׁ ַאֲחָריו.ֵאלנוַצרלאלְׁ ֶיהאלוְׁ :ִיהְׁ

אחרפסוקו/אחריהעוניןוהצבוררםבקולה.מתחילץ"ש
"תעזבנואלכחנוככלות"עדפסוק

תליותעיניאליךאניכיענניהבריותכלאדוןאנא
כפייםשיטחתיאליךאניכיעננישפתייםניבבוראאנא
אקראאליךאניכיענניונוראגיבוראנא
צעקותאשפוךאליךאניכיענניצדקותדובראנא

מצרהצועקאניכיענניצרהמכלהמושיעאנא
אסדירלךתפילותייאניכיענניואדירועדאנא
אנחותעלירבואניכיעננינשכחותכלזוכראנא
אריותשיניביןאניכיענניכליותחוקראנא

נשברליבינדכהאניכיענניוישרטובאנא
בעמיםמשלאניכיענניעולמיםכליוצראנא
ומצוקהצרביןאניכיענניצדקהלובשאנא
ועריהעירוםאניכיענניבריהכלמפרנסאנא

גדולותבצרותאניכיענניעלילותנוראאנא
גדוליםבייסוריםאניכיעננינופליםסומךאנא
עצומיםבמכאובותאניכיענניאילמיםעונהאנא
רעהבמצודהאניכיעננירעהמכלפודהאנא

מרוריםבחיםאניכיעננינסתריםכלצופהאנא
באפילהיושבאניכיענניתפילהכלקושבאנא

נרקיס|קורחשלוםהרב



ִליחותֲאדון .ַהסְׁ
ָבבותבוֵחן .לְׁ
.ֲעמּוקותגוֶלה
ָדקותּדוֵבר .צְׁ

ָפֶניָךָחָטאנּו ָעֵלינּוַרֵחםלְׁ

ָלאותָהדּור ִנפְׁ .בְׁ
ֶנָחמותָוִתיק .בְׁ
ִריתזוֵכר .ָאבותבְׁ
ָליותחוֵקר :כְׁ

ָפֶניָךָחָטאנּו :ָעֵלינּוַרֵחםלְׁ

ִריותּוֵמִטיבטוב .ַלבְׁ
ָתרותָכליוֵדעֶַׁ .ִנסְׁ
.ֲעונותכוֵבש
ָדקותלוֵבש :צְׁ

ָפֶניָךָחָטאנּו :ָעֵלינּוַרֵחםלְׁ

ָרָהםֱאלֵהיֲעֵננּו ֲאִבירֲעֵננּו:ֲעֵננּוָחקִיצְֶּׁׁוַפַחדֲעֵננּו:ֲעֵננּוַאבְׁ
ֵעתעוֶנההֲֶָׁעֵננּו:ֲעֵננּוָּדִודָמֵגןֲעֵננּו:ֲעֵננּוַיֲעקב :ֲעֵננּוָרצוןבְׁ
ֵעתָהעוֶנהֲעֵננּו :ֲעֵננּוַרֲחִמיםֵעתבְֶָׁׁהעוֶנהֲעֵננּו:ֲעֵננּוָצָרהבְׁ
ָכָבהֱאלֵהיֲעֵננּו ַחנּוןַרחּוםֲעֵננּו:ֲעֵננּוַהֶמרְׁ :ֲעֵננּווְׁ

ַחנּוןַרחּום ָפֶניָךָחָטאנּווְׁ :ָעֵלינּוַרֵחםלְׁ

ָךַרחּוםֵאל ָךַחנּוןֵאל.ִשמְׁ ָךַאַפִיםֶאֶרְךֵאל.ִשמְׁ ָךַרֲחִמיםֵלאמֶָׁ.ִשמְׁ ָראָבנּו.ִשמְׁ ָךִשִֶׁנקְׁ .מְׁ
ַמַעןֲעֵשה'ה ֶמָךלְׁ :שְׁ

.ַזִכיּותָמֵלא
ִהּלותנוָרא .תְׁ
.ֲעונותסוֵלחֶַׁ
ֵעתעוֶנה :ָצרותבְׁ

ָפֶניָךָחָטאנּו :ָעֵלינּוַרֵחםלְׁ

שּועותפוֵעל .יְׁ
.ֲעִתידותצוֶפה
.ַהּדורותקוֵרא
.ֲעָרבותרוֵכב
ִפּלותשוֵמעֶַׁ .תְׁ
ִמים :ֵּדעותתְׁ
ָפֶניָךָחָטאנּו :ָעֵלינּוַרֵחםלְׁ

ַמַעןֲעֵשה ַמַעןֲעֵשה.ֲאִמָתְךלְׁ ִריָתְךלְׁ ַמַעןֲעֵשה.בְׁ ָלְךגֶָׁלְׁ ַמַעןֲעֵשה.דְׁ ַמעֲֶַׁעֵשה.ָּדָתְךלְׁ .ֲהָדָרְךןלְׁ
ַמַעןֲעֵשה ַמַעןֲעֵשה.ִויעּוָדְךלְׁ ָרְךלְׁ ַמַעןֲעֵשה.ִזכְׁ ּדֶָׁלְׁ ַמֲעָנְךֲעֵשה.ְךַחסְׁ ַמֲעֵננּולאִאםלְׁ ֵשהעֲֶׁ.לְׁ

ַמֲעָנְך הוִשיֵענּולְׁ ָכלַהיוםַוֲעֵננּוהוִשיֵענּו.וְׁ ִהָּלֵתנּוִכיִפָּלֵתנּוִבתְֶָׁׁויוםיוםּובְׁ :ָאָתהתְׁ

ָכלֶשָעָנהִמי ַהֲחִסיִדיםַהַצִּדיִקיםלְׁ ִמיִמיםוְׁ ַהתְׁ ָשִרֶׁוְׁ ַהיְׁ נּוהּואיםוְׁ :ַיֲעֵנֶֽ

ָמָנאֶׁ ָעֵניַרחְׁ ָעֵניַרֲחָמָנאֶׁ.ֲֶׁעֵניָנןַלֲעִנֵייֶׁדְׁ ִביֵרידְׁ ָעֵניַרֲחָמָנאֶׁ.ֲעֵניָנןִלָבאִֶׁלתְׁ ַמִכיֵכידְׁ ָמָנאֶֶַׁׁרחֲֶׁ.ֲֶׁעֵניָנןרּוָחאלְׁ
ק.ֶַׁרֲחָמָנאֶׁחּוס.ֲֶׁעֵניָנן רוֹּ ִזיבַרֲחָמָנאֶׁ.ֶַׁרֲחָמָנאֶׁפְׁ ַחםֲֶׁעלֶָׁ.ֶׁשְׁ ַמןֶָׁקִריב.ֶׁןַרֲחָמָנאֶׁרְׁ ָתאֶַׁבֲעָגָלאֶּׁוִבזְׁ :ַהשְׁ

ַחּלותָאָתאנּו מּוֶמתֶואֱֶֶׁחֶסדִכי.ָפֶניָךלְׁ ַקּדְׁ ָנא.ָפֶניָךיְׁ
ִביֵשנּוַאל ִשיֵבנּוַאלָנא.תְׁ ָפֶניָךָקםֵריתְׁ ַלח.ִמּלְׁ סְׁ
ַלח.ָלנּו שּוָעה.ָלנּוּושְׁ ַרֲחִמיםיְׁ עוֶנָךוְׁ :ִממְׁ

ַבֵקשָאָתאנּו ָךלְׁ נוָראיםָא.ַכָפָרהִממְׁ ָגב.וְׁ ִמשְׁ
ִעתות ַחֵיינּו.ַבָצָרהלְׁ ָחנֵֶׁ.תְׁ ָך.נּותְׁ ִשמְׁ ָראּובְׁ ַלחסְֶׁׁ.ִנקְׁ

ַלח.ָלנּו שּוָעה.ָלנּוּושְׁ ַרֲחִמיםיְׁ עוֶנָךוְׁ :ִממְׁ



ַרֶצה ַרֲחִמיםִמתְׁ ַפיֵסבְׁ ַתֲחנּוִניםּוִמתְׁ ַרֶצהבְׁ ַפיֵסִהתְׁ ִהתְׁ דוֹּרוְׁ ֵזרֵאיןִכייָענִֶׁלְׁ :עוֹּ

ינּו נּוָאִבֶֽ ֵכֶֽ נּוַמלְׁ נּוָחֵנֶֽ נּוֵאיןִכיַוֲעֵנֶֽ נּוֲעֵשהַמֲעִשיםָבֶֽ דִֶָׁעָמֶֽ ֶסדָקהצְׁ נּוָוֶחֶֽ ִשיֵעֶֽ הוֹּ :וְׁ

נּו חְׁ יָךִכיַנֲעֶשהַמהֵנַדעלֺּאַוֲאַנֶֽ ינּוָעֶלֶֽ כֹּר:ֵעיֵנֶֽ יָךזְׁ ָוהַרֲחֶמֶֽ הֹּ ָלםִכייָךַוֲחָסֶדֶֶֽׁיְׁ ָמהֵמעוֹּ ִהי:ֵהֶֽ ְָּ֒ךיְׁ ּדְׁ ָוהַחסְׁ הֹּ ינּוָעֵלֶֶֽׁיְׁ
נּוַכֲאֶשר לְׁ ָכרַאל:ָלְךִיַחֶֽ נּוִתזְׁ ִניםֲעוֹּנוֹּתָלֶֽ ּונּוַמֵהרִראשוֹּ מֶֽ ַקּדְׁ וֹּנּוִכייָךַרֲחֶמֶֶֽׁיְׁ דַדּלֶֽ אֹּ נּו:מְׁ ָוהָחֵנֶֽ הֹּ נּויְׁ י־ַרבכִֶָׁחֵנֶֽ
נּו עְׁ רֶֶֺּֽגז:בּוזָשַבֶֽ כוֹּרַרֵחםבְׁ נּוָיַדעהּואִכי:ִתזְׁ ֵרֶֽ חְֶָׁׁעָפרִכיָזכּורִיצְׁ נּו:נּוֲאָנֶֽ ֵרֶֽ נּוֱאלֵֺּהיָעזְׁ ֵעֶֽ ַברִישְׁ בוֹּד־שְֶַׁׁעל־ּדְׁ ָךכְׁ ֶמֶֽ
נּו ַהִציֵלֶֽ ַכֵפרוְׁ ינּווְׁ ַעןַעל־ַחטֹּאֵתֶֽ ַמֶֽ ָךלְׁ ֶמֶֽ :שְׁ

ַגַּדל ַקַּדשִיתְׁ ִיתְׁ ֵמּהוְׁ ָמא.ַרָבאשְׁ ָעלְׁ ָראִּדיבְׁ עּוֵתיּהבְׁ ִליְך.ִכרְׁ ַימְׁ כּוֵתיּהוְׁ ַמח.ַמלְׁ ַיצְׁ ָקֵניּהוְׁ ִויָקֵרב.ֻפרְׁ
ִשיֵחיּה ַחיֵיכון.מְׁ יוֵמיכוןבְׁ ַחיֵיּובְׁ כלּובְׁ ָרֵאלֵביתדְׁ ַמןַבֲעָגָלאִישְׁ רּוָקִריבּוִבזְׁ ִאמְׁ ֵהא.ָאֵמןוְׁ ֵמּהיְׁ שְׁ

ָבַרְךַרָבא ָעַלםמְׁ ֵמילְׁ ָעלְׁ ַמָיאּולְׁ ָבַרְךָעלְׁ ַתַבח.ִיתְׁ ִישְׁ ָפַארוְֶׁׁ.וְׁ רוַמם.ִיתְׁ ִיתְׁ ַנֵשא.וְׁ ִיתְׁ ַהּדֶָׁ.וְׁ ִיתְׁ .רוְׁ
ַעֶּלה ִיתְׁ ַהָּללוְׁ ִיתְׁ ֵמיּהוְׁ ָשאשְׁ ֻקדְׁ ִריְךּדְׁ ֵעיָּלא.הּואבְׁ ָכָתאלכִֶָׁמןלְׁ ָחָתא.ִשיָרָתא.ִברְׁ בְׁ נִֶֶׁתשְׁ .ָחָמָתאוְׁ
ָמאַּדֲאִמיָרן ָעלְׁ רּובְׁ ִאמְׁ .ָאֵמןוְׁ

רּוֵתָענּו ֵתָעתְׁ ַרֲחִמיםוְׁ ֻקַבל.ַהָשַמִיםִמןבְׁ ֶכםתְׁ ֶכםָשַמעִתֶׁ.ַצֲעַקתְׁ ִפַּלתְׁ ָרצוןתְׁ ֵיָעֶנה.בְׁ קולוְׁ
ֶכם ַתח.ֲעִתיַרתְׁ ִיפְׁ ָכלָלנּוֱאלֵהינּו'הוְׁ ָרֵאלּולְׁ ָכלַאֵחינּוִישְׁ ַאֲהָבהַשֲעֵרי.אוָרהַשֲעֵריֶשֵהםקוםמֶָׁבְׁ

ָוה ַאחְׁ ָרָכהַשֲעֵרי.וְׁ ָּדשוֵביתַשֲעֵרי.בְׁ ֻאָּלהַשֲעֵרי.ִמקְׁ ֵדָעהַשֲעֵרי.ִדיָצהַשֲעֵרי.ִגיָלהֵריַשעֲֶׁ.גְׁ
ֵכל ַהשְׁ ָהָדרהודַשֲעֵרי.וְׁ ָלָחהַשֲעֵרי.וְׁ ָוָחהַהצְׁ ַהרְׁ .ָזִכיותַשֲעֵרי.ָוִתיקּותַשֲעֵרי.טובדַועֶַַׁשֲעֵרי.וְׁ
ִריזּותַשֲעֵרי ָוהַשֲעֵרי.זְׁ ָמהַשֲעֵרי.ֶחדְׁ .ָטֳהָרהַשֲעֵרי.טוִביםַחִייםֲעֵרישֶַׁ.ָוֶחֶסדֵחןַשֲעֵרי.ָחכְׁ
ָרָכהּוָמָטרַטלַשֲעֵרי ָכָלהיַשֲערֵֶׁ.ַכָפָרהַשֲעֵרי.יְׁשּוָעהַשֲעֵרי.ִלבְׁ ִלמּודַשֲעֵרי.ָכבודַשֲעֵרי.ַכלְׁ
ָמּהתוָרה ִחיָלהַשֲעֵרי.ָמזוןַשֲעֵרי.טובֵלבַשֲעֵרי.ִלשְׁ ִעימּותַשֲעֵרי.ָחָמהנֶֶַׁשֲעֵרי.מְׁ ַשֲעֵרי.נְׁ
ִליָחהַשֲעֵרי.תוָרתוסודות ָרהַשֲעֵרי.סְׁ דּותַשֲעֵרי.ֶעזְׁ ָיהָיהִפרְֶַׁׁשֲעֵרי.פְׁ ִרבְׁ ָנָסהַשֲעֵרי.וְׁ .טוָבהַפרְׁ
ָדָקהַשֲעֵרי ִמיּותַשֲעֵרי.ָצֳהָלהַשֲעֵרי.צְׁ ַשֲעֵרי.ָגלֻיותִקבּוץַשֲעֵרי.ִפּלותתְִֶׁׁקבּולַשֲעֵרי.קומְׁ
פּוָאה ֵלָמהרְׁ ָוהיַשֲערֵֶׁ.ָשלוםַשֲעֵרי.ָרצוןַשֲעֵרי.ַרֲחִמיםַשֲעֵרי.שְׁ ִפּלֶַָׁשֲעֵרי.תוָרהַשֲעֵרי.ַשלְׁ .התְׁ
שּוָעהַשֲעֵרי שּוָבהַשֲעֵרי.תְׁ .תְׁ

ָיִסיר ֶכםוְׁ ָאהִמתוכְׁ ָאהִקנְׁ ִשנְׁ רּותוְׁ ַתחְׁ ָראָבֶכםִויַקיֵם.וְׁ יֵסףֲאבוֵתיֶכםֱאלֵהי'הָכתּובשִֶֶׁמקְׁ
ָעִמיםֶאֶלףָכֶכםֲעֵליֶכם ֶכםִויָבֵרְךפְׁ ֶכםוְֶׁׁ.ָלֶכםִּדֶברַכֲאֶשרֶאתְׁ ָתבְׁ ֵסֶפרָהֵאלִיכְׁ ֵכןוְֶׁׁ.טוִביםַחִייםבְׁ

ִהי נאַמרָרצוןיְׁ .ָאֵמןוְׁ

ַקֵבלֶׁ הוֹּןִתתְׁ תְׁ לוֹּ הוֹּןצְׁ ָכלּוָבעּותְׁ ָרֵאלֳֶׁקָדםֶׁ(ֵֶׁבית)ּדְׁ ַמָיאבִִֶּׁדיֲֶׁאבּוהוֹּןִישְׁ רּוֶָׁאֵמןשְׁ ִאמְׁ :וְׁ

ָרֵאלֶׁוְֶׁׁ ַעלֶָׁכלִֶׁישְׁ ינּוֶׁוְׁ ַחִייםֶָׁעֵלֶֽ ַמָיאֶׁוְׁ ָלָמאֶַׁרָבאִֶׁמןֶׁשְׁ ֵהאֶׁשְׁ רּוֶָׁאֵמןיְׁ :ִאמְׁ

ֶשה ָמיוָשלוֹּםעֹּ רוֹּ ינּוָשלוֹּםַיֲעֶשההּואִבמְׁ ַעלָעֵלֶֽ ָרֵאלָכלוְׁ רּווְִֶׁׁישְׁ :ָאֵמןִאמְׁ

ָרֵאלשוֵמר מר.ִישְׁ ֵאִריתשְׁ ָרֵאלשְׁ ַא.ִישְׁ ָרֵאליאַבדלוְׁ .ִישְׁ
ִרים ָכלָהאומְׁ ַמע.יוםבְׁ ָרֵאלשְׁ מר.ֶאָחדיגושוֵמר:ִישְׁ ֵאִריתשְׁ שְׁ

ַאל.ֶאָחדגוי ִרים.ֶאָחדגוייאַבדוְׁ ָכלָהאומְׁ ַמע.םיובְׁ ָרֵאלשְׁ .ִישְׁ
מר.ָקדושגוישוֵמר:ֶאָחד'ה.ֱאלֵהינּו'ה אֵֶׁשְׁ .ָקדושגויִריתשְׁ

ַאל ִרים.ָקדושגוייאַבדוְׁ ָכלָהאומְׁ :ָקדוש.דושקֶָׁ.ָקדוש.יוםבְׁ
מר.ַרָבאגוישוֵמר ֵאִריתשְׁ ַא.ַרָבאגוישְׁ .ַרָבאגוייאַבדלוְׁ

ִרים ָכלָהאומְׁ ֵהאָאֵמן.יוםבְׁ ֵמיּהיְׁ ַרָבאשְׁ


