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 עו תפילה ליקוטי תפילות
הָוה ֱאֹלֵהינּו  ְיִהי ָפֶניָך יְּ ָרצֹון ִמלְּ

ַרֲחֶמיָך  ֵואֹלֵהי ַזֵכִני בְּ ֲאבֹוֵתינּו, ֶשתְּ
ַצִדיִקים  ֹסַע לְּ ִלנְּ ָהַרִבים ֵליֵלְך וְּ
יֹות  ִלהְּ ֲאִמִתִיים ַעל ראש ַהָשָנה, וְּ

ַצִדיִקים ֲאִמִתִיים ֻקָשר ָתִמיד לְּ  .מְּ

ַעל ֵדי-וְּ ִתי -יְּ ַקֵדש ֶאת ַדעְּ ֶכה לְּ ֶזה ֶאזְּ
מל  ַתחְּ דֹוָלה וְּ ֻדָשה גְּ ִתי ִבקְּ ּוַמֲחַשבְּ
ִרי  ֶעזְּ ֶיה בְּ ִתהְּ דֹוָלה, וְּ ָך ַהגְּ ָלתְּ ֶחמְּ ָעַלי בְּ
ַתִציֵלִני ֵמַעָתה ִמָכל ִמיֵני ַמֲחָשבֹות  וְּ
ַגם ַהַדַעת ֶשָבעֹוָלם  ָזרֹות ּוִמָכל ִמיֵני פְּ

ָחנֵ  ָמה ֵדָעה ִביָנה ּותְּ ָך ָחכְּ ִני ֵמִאתְּ
ֻדַשת  ֵהָרה ִלקְּ ַזֵכִני מְּ ֵכל, ּותְּ ַהשְּ וְּ
ַרֲחֶמיָך  ֵלמּות ֶבֱאֶמת ּובְּ ַהַמֲחָשָבה ִבשְּ
ַבֵטל ָכל ַהִדיִנים  ִתיק ּותְּ ָהַרִבים ַתמְּ
ָרֵאל  ָך ֵבית ִישְּ ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ָכל ַעמְּ

ַעד עֹוָלם  .ֵמַעָתה וְּ

ֻדַשת ראש ַהָשָנה ַעל וְּ  ַקֵבל קְּ ֶכה לְּ ִנזְּ
ַתֵקן ָכל  ֵדי ַהַצִדיִקים ֲאִמִתִיים, ּולְּ יְּ
ראש  ַתֵקן בְּ ִריִכין לְּ ַהִתקּוִנים ֶשצְּ
קֹור ַהִדיִנים ֶשל ָכל  ַהָשָנה ֶשהּוא מְּ
דֹוָשה  ֵתנּו קְּ ֶיה ַמֲחַשבְּ ִתהְּ ַהָשָנה וְּ

הֹוָרה ָתִמיד, ּו ראשּוטְּ ָרט בְּ ַהָשָנה -ִבפְּ
ַרֲחֶמיָך ָהַרִבים  ַהָקדֹוש ָאָנא ַרחּום בְּ
ָחֵננּו ָאז  ַזֵכנּו ּותְּ ַרֵחם ָעֵלינּו, ּותְּ תְּ
ֵרנּו  מְּ ִתשְּ יֹוֵתר, וְּ ֻדַשת ַהַמֲחָשָבה בְּ ִלקְּ
ֵתנּו  ַתִציֵלנּו ֶשֹּלא ַיֲעֶלה ָאז ַעל ַמֲחַשבְּ וְּ

ִח  ָלל, ַרק שּום ַמֲחָשָבה ָזָרה וְּ יצֹוָנה כְּ
ָאה  ִירְּ ֵאיָמה ּובְּ ָך ָנִגיל ָכל ַהיֹום בְּ ִשמְּ בְּ
ַמֲחָשבֹות  דֹוָלה, בְּ ָטֳהָרה גְּ ֻדָשה ּובְּ ִבקְּ
ִלית  ַתכְּ ַצחֹות בְּ ַזכֹות וְּ דֹושֹות וְּ קְּ
כַח  ֶכה בְּ ִהירּות, ַעד ֶשִנזְּ ַהבְּ ַהַזכּות וְּ

רּות ַהַצִדיִקים ָהֲאִמִתיִ  ַקשְּ ַתֵקן ִהתְּ ים, לְּ
ראש ָבֵרר ָכל ַהֵברּוִרים בְּ ַהָשָנה, -ּולְּ

ֵקי  ֻדָשה ֵמִעמְּ ָבֵרר ָכל ִניצֹוצֹות ַהקְּ לְּ

ַבֵטל ָכל  ִתיק ּולְּ ַהמְּ ִלּפֹות, ּולְּ ַהקְּ
ַהִדיִנים ֶשָבעֹוָלם ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ָכל 
ַשְך ָעֵלינּו ַאְך  יֻמְּ ָרֵאל, וְּ ָך ֵבית ִישְּ ַעמְּ

דֹוִלים, טֹוב  ַרֲחִמים גְּ ָוֶחֶסד ִוישּוָעה וְּ
ַעד ַאֲחִרית ָשָנה"  "ֵמֵרִשית ַהָשָנה וְּ
ַחִיים טֹוִבים  ֵמנּו ָאז לְּ תְּ ַתחְּ ֵבנּו וְּ תְּ ִתכְּ וְּ
ַחִיים ֲאִמִתִיים  ָשלֹום, לְּ ֲארּוִכים ּולְּ
ַאת ָשַמִים, ַחִיים  ַחִיים ֶשֵיש ָבֶהם ִירְּ

ֶכה ָבֶהם לִ  ַלֲעשֹות ֶשִנזְּ וֹוֶתיָך וְּ מר ִמצְּ שְּ
ַתֵקן ָכל  ֵלב ָשֵלם, ּולְּ ָך ֶבֱאֶמת ּובְּ צֹונְּ רְּ
נּו ֵמעֹוֵדנּו ַעד ַהיֹום ַהֶזה,  ַמה ֶשָּפַגמְּ
ַרֲחִמים  ָנָסה טֹוָבה וְּ ִּפיַע ָעֵלינּו ַּפרְּ ַתשְּ וְּ

ָכל טֹוב  ָשלֹום וְּ ַחִיים וְּ  וְּ

ֶדל ֶשל עֹוָלם, ַאָתה יֹוֵדַע ג ִרּבּבנֹו
ֹסַע ַעל ראש ַהָשָנה -ַהִחיּוב ִלנְּ

ַגם ַאָתה יֹוֵדַע ֶאת  ַצִדיִקים ֲאִמִתִיים, וְּ לְּ
ִרים ַעל  ַגבְּ ִניעֹות ֶשִמתְּ עֶצם ִרבּוי ַהמְּ
ָדִדים חֹוֵמל ַדִלים חּוס  ֶזה ִמָכל ַהצְּ
ַשֵבר ָכל  ַזֵכנּו לְּ ֵרנּו וְּ ָעזְּ ַוֲחמל ָעֵלינּו, וְּ

ִניעֹות,  ִריֵכנּו ַהמְּ ַהדְּ ָרֶכיָך, וְּ הֹוֵרנּו דְּ וְּ
ֹסַע  ִלנְּ ֶכה ֵליֵלְך וְּ ֵדנּו, ֶשִנזְּ ַלמְּ ַבֲאִמֶתָך וְּ

ַצִדיִקים ֲאִמִתִיים ַעל ראש ַהָשָנה, -לְּ
ֻדַשת  ֶכה ַעל ָיָדם ִלקְּ אֶפן ֶשִנזְּ בְּ
ַהַמֲחָשָבה ֶבֱאֶמת ִכי ַאָתה יֹוֵדַע 

ִש  בֹות מְּ עּוקְּ ָשו בְּ יָחא, ִעָקר ֶשַעכְּ
ֵמי  ִמיָכֵתנּו ִוישּוָעֵתנּו ִהיא ַרק ַעל יְּ סְּ

דֹוִשים, ֲאֶשר ָבֶהם  -ראש ַהָשָנה ַהקְּ
ָקֵרב ֵאֶליָך,  ִהתְּ ָעִנים לְּ ָאנּו ִנשְּ
ָך ָעֵלינּו  כּותְּ ָך ּוַמלְּ ִשיְך ֱאֹלהּותְּ ַהמְּ ּולְּ

 .ֵמראש ַהָשָנה ַעל ָכל ַהָשָנה ֻכָלּה

נּו ֹל -א ֵנַדע ַמה ַנֲעֶשה ִביֵמי ראשַוֲאַנחְּ
ָך  ַרצֹות אֹותְּ ֵאיְך לְּ דֹוִשים, וְּ ַהָשָנה ַהקְּ
ָך ָעֵלינּו  ִליכְּ ַהמְּ ֶכה לְּ ָאז ָכָראּוי, ֶשִנזְּ
ֶנֶגד ָכל  ֵאיְך ַלֲעמד כְּ ָאה, וְּ ִירְּ ֵאיָמה ּובְּ בְּ



 אומאן בעיר ציונו על בקיבוץ ולהשתף לבוא לזכות תפילות

 

תם ִּפי  ֵרִגים ִלסְּ ַקטְּ ַהמְּ ִאים וְּ ַהּׂשֹונְּ
רְּ  ַקטְּ ִטיֵננּו ּומְּ כּות -ֵגינּו, ִכיַמסְּ ִאם ִבזְּ

כַח ַהַצִדיִקים ֲאִמִתִיים, ֲעֵליֶהם ָאנּו  וְּ
מּוִכים, ִכי ֵהם  ָעִנים ּוָבֶהם ָאנּו סְּ ִנשְּ
ַיִּפילּו ָכל  ִניעּו וְּ ַיכְּ ָפֵנינּו, וְּ ִיָלֲחמּו לְּ
ִשיכּו ָעֵלינּו  ַימְּ ֵפינּו, וְּ רֹודְּ ֵאינּו וְּ שֹונְּ

ֻדַשת ראש ֵלמּות ַעל ֵכן ַהָשָנה ִבשְּ -קְּ
ֵרנּו  ֶעזְּ ֵיה בְּ ֶמָך, ֶוהְּ ַמַען שְּ ַרֵחם ָעֵלינּו לְּ
ֶכה  ִנזְּ ִניעֹות וְּ ַשֵבר ָכל ַהמְּ ֶכה לְּ ֶשִנזְּ

ַצִדיִקים ֲאִמִתִיים ַעל ראש -ָלבֹוא לְּ
ַקֵשר ֲאֵליֶהם ֶבֱאֶמת,  ִהתְּ ַהָשָנה, ּולְּ

ֵלמ ֻדַשת ַהַמֲחָשָבה ִבשְּ כֹות ִלקְּ ִלזְּ ּות וְּ

ַבֵטל ָכל  ִתיק ּולְּ ַהמְּ ֶכה לְּ ִנזְּ ַעל ָיָדם וְּ
ִשיְך ָעֵלינּו ֲחָסִדים  ַהמְּ ַהִדיִנים, ּולְּ
ָלַדַעת  ַהִכיר וְּ ַזֵכנּו לְּ טֹוִבים, ּותְּ
ֹלְך  ִתמְּ ָך ָעֵלינּו, וְּ תְּ ַשלְּ ָך ּוֶממְּ מּותְּ רֹומְּ
ֵיַדע ָכל ָּפעּול  ֵהָרה "וְּ ָך מְּ בֹודְּ ָעֵלינּו ִבכְּ

צּור ִכי ִכי ַאָתה ּפְּ  ָיִבין ָכל יְּ תֹו, וְּ ַעלְּ
ָשָמה  יאַמר ָכל ֲאֶשר נְּ תֹו, וְּ ַצרְּ ַאָתה יְּ
ָרֵאל ֶמֶלְך  הָוה ֱאֹלֵהי ִישְּ ַאּפֹו, יְּ בְּ
ַטֲהֵרנּו  כּותֹו ַבכל ָמָשָלה", ּותְּ ּוַמלְּ
יֹוָנה ֵמַעָתה  ָך ָהֶעלְּ ֻדָשתְּ ֵשנּו ִבקְּ ַקדְּ ּותְּ

ַעד עֹוָלם ָאֵמן ֶסָלה:   וְּ

*   *   * 

רבי יצחק ברייטער הי"ד לזכות לבוא לציונו הק' תתפיל
ָשמֹות.  ִרּבֹון ָכל עֹוָלִמים, ֲאדֹון ָכל ַהנְּ

ַבל ִיַדח ִמֶמנּו  ָשבֹות לְּ ַהחֹוֵשב ַמחְּ
ַרֲחֶמיָך ָהַרִבים,  ִנָדח. ַאָתה ִזִכיָתנּו בְּ

ָרֵאל ֲעָבֶדיָך.  ַלל ֶזַרע ִישְּ יֹות ִבכְּ ִלהְּ
ַרֲחֶמיָך ָהַרִבים  ָת אֹוָתנּו בְּ ֵקַרבְּ וְּ
ָך  ָת ָבנּו ֱאמּוָנתְּ ָנַטעְּ ַצִדיֵקי ֱאֶמת, וְּ לְּ
ָך  תֹוָרתְּ ָך ּובְּ ַהֲאִמין בְּ דֹוָשה, לְּ ַהקְּ
ַצִדיֶקיָך ָהֲאִמִתִיים,  דֹוָשה ּובְּ ַהקְּ
דֹוִשים,  ֵריֶהם ַהקְּ ָכל ִדבְּ ַהֲאִמין בְּ לְּ
ַיִציב  ָיָנם, ֲאֶשר הּוא ֱאֶמת וְּ ָכל ִענְּ ּובְּ

ַקָים. ָנכֹון וְּ  וְּ

ֵכן חּוס ַוֲחֹמל ָעֵלינּו, ָאִבינּו ָאב  ַעל
ִפָלה, ִכי ַאָתה שֹוֵמַע  ָהַרֲחָמן, שֹוֵמַע תְּ

ַרֲחִמ  ָרֵאל בְּ ָך ִישְּ ִפַלת ָכל ֶּפה ַעמְּ ים. תְּ
ֶכה  דֹוִלים, ֶשִנזְּ ֵרנּו ַבֲחָסֶדיָך ַהגְּ ָעזְּ וְּ
ַקֵים, ֶאת ָכל  ַלֲעשֹות ּולְּ ֹמר וְּ ֵהָרה ִלשְּ מְּ
ֵרי ַהַצִדיִקים ָהֲאִמִתִיים, ֶאת ָכל  ִדבְּ
ֶכה  ַמַען ִנזְּ דּו אֹוָתנּו, לְּ ִלמְּ ֲאֶשר הֹורּו וְּ
ֵהָרה, ַעל ָכל  ֻכָלנּו ָלשּוב ֵאֶליָך ִבמְּ

ֶכה ַחטֹ  ִנזְּ ָשֵעינּו, וְּ אֵתינּו ַוֲעֹוֹנֵתינּו ּופְּ

ַקֵבל ִתקּונֹו ַהָצִריְך לֹו, ַעל  ָכל ֶאָחד לְּ
ִחיֵרי ַצִדיֶקיָך ָהֲאִמִתִיים. ֵדי בְּ  יְּ

ֶשל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים ַרִבים  ִרּבּבנֹו
דֹוִלים ָתִמיד ַעל ָכל  ַוֲחָסִדים גְּ
ָת  ָקֵרב ֵאֶליָך. ַאָתה ָחַמלְּ ִהתְּ ַהֲחֵפִצים לְּ
ָעֵלינּו ַבדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ָהֵאֶלה, 
ָת ָלנּו ֹראש  ָשַלחְּ ִשיָחא, וְּ ָתא ִדמְּ בְּ ִעקְּ בְּ

ָרֵאל ֲאִמִתי, ַההֹולֵ  ֵני ִישְּ ָפֵננּו בְּ ְך לְּ
ֶאת  ּומֹוֶרה אֹוָתנּו ֶאת ַהֶדֶרְך ֵנֵלְך ָבּה, וְּ
ַמַען ֹלא ִניַשן  ַהַמֲעֶשה ֲאֶשר ַנֲעֶשה, לְּ
נֹוֵתינּו, ַהֹּלא הּוא  ַאֵבד ֶאת ָיֵמינּו ּושְּ ּונְּ
ָמן  ָמה, ַרֵבינּו ַנחְּ 'ֹקר ָח'כְּ ַנ'ַחל נ'ֹוֵבע מְּ

כּותֹו ָתֵגן ָעֵלינּו ָא ֵמן, ֲאֶשר ֶבן ֵפיֶגא זְּ
ַלֵהב ) ָנֵתנּו ּומְּ עֹוֵרר אֹוָתנּו ִמשְּ  -הּוא מְּ

ַחֵזק  ָבֵבינּו ָהָאטּום, ּומְּ ִעיר( ֶאת לְּ ַמבְּ
ַלֲעֹמד ָתִמיד ַעל  ַחֵזק וְּ ִהתְּ אֹוָתנּו לְּ
ַּפֵלל  ָפֵננּו ּוִמתְּ ֵדנּו, ִכי הּוא הֹוֵלְך לְּ ָעמְּ
הּוא ִיֵחד ֵעִדים  ִליץ טֹוב ַבֲעֵדנּו. וְּ ּוַממְּ

קּותֹו ָכל ֶנאֱ  ַתלְּ ָמִנים ֲאֶשר ַגם ַאַחר ִהסְּ
ֹיאַמר  רֹו ַהָקדֹוש. וְּ ִמי ֶשָיבֹוא ַעל ִקבְּ
ִהִלים,  מֹוֵרי תְּ ָשם ַהֲעָשָרה ִמזְּ
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ַגם  ַתֵקן ּפְּ ֻסָגִלים לְּ ַהמְּ דּוִעים וְּ ַהיְּ
ִרית, ֲאֶשר ַהַצִדיק ַהֶזה הֹוִציא  ַהבְּ

ִביל ִתקּון ַהּסֹוד ַהֶזה ִמַתֲעלּומֹות בִ  שְּ
ָדָקה  רּוָטה ִלצְּ ִיֵתן ּפְּ ָפשֹות ַהִנָדחֹות, וְּ נְּ
מּו  ָעצְּ לּו וְּ ֲעבּורֹו, ֲאַזי ֲאִפלּו ִאם ָגדְּ
ֲעֹוֹנָתיו ַוֲחָטָאיו ֶשל ָהִאיש ַההּוא 
ַאֵמץ  ָשלֹום, ִיתְּ אֹוד ַחס וְּ אֹוד מְּ מְּ
ָכל כֹוחֹו  ַתֵדל ַהַצִדיק ַהֶזה בְּ ִישְּ וְּ

הֹוִש  הֹוִציאֹו ִמן לְּ נֹו ּולְּ ַתקְּ יעֹו ּולְּ
ֶזה  ָתיו. ּובְּ ִתיֹות ּוִמַתחְּ אֹול ַתחְּ ַהשְּ
ען  ַהָלשֹון ָאַמר: "ִאיְך ֶוועל ִמיְך ֵליגְּ
ֵריט, ִאיְך  ג אּון ִאין ֶדער בְּ ִאין ֶדער ֶלענְּ
ָאהן. ַבי ִדי ֵּפאֹות  ָזאל ִאים ַא טֹוָבה טְּ

ס ִציֶהען פִ  אֹול ֶועל ִאיְך ִעם ַאֹריְּ ין שְּ
ִמי  ָתיו" )ַאִניח ַעצְּ ִתיֹות ּוִמַתחְּ ַתחְּ
ֵהיִטיב ִעמֹו. ֵמַהֵּפאֹות  ָלֹרַחב לְּ ָלֹאֶרְך וְּ
ִתיֹות  אֹול ַתחְּ אֹוִציֵאהּו ִמשְּ ֵכהּו וְּ שְּ ֶאמְּ
ָמא  ַעלְּ ָת ִרבֹונֹו דְּ ַאָתה ָיַדעְּ ָתיו(. וְּ ּוִמַתחְּ

ּו, ַעל ָכל ֻכָלא, ֶאת ָכל ַמה ֶשעֹוֵבר ָעֵלינ
ָרט  ֶאָחד ָבִעִתים ַהָללּו, ּוִבפְּ ֶאָחד וְּ
ַגם ָכל  ִרית, ֲאֶשר הּוא ּפְּ ַגם ַהבְּ ַין ּפְּ ִענְּ בְּ
ָשלֹום, אֹוי ִלי ַוי ִלי,  ַהתֹוָרה ֻכָלּה, ַחס וְּ
ָפֶניָך יֹוֵשב ָמרֹום ּוָמה  ָמה ֹאַמר לְּ
ָחִקים ֲהֹלא ָכל  ָפֶניָך שֹוֵכן שְּ ֲאַסֵּפר לְּ

לֹות ַאָתה יֹוֵדַע.ַהנִ  ַהִנגְּ ָתרֹות וְּ  סְּ

ֶשל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים. יֹוֵדַע  ִרּבּבנֹו
ַתֲעלּומֹות, ַאָתה יֹוֵדַע ָרֵזי עֹוָלם 
ֵרי ָכל ָחי, ַאָתה ֹחֵפש  ַתֲעלּומֹות ִסתְּ וְּ
ָליֹות ָוֵלב,  ֵרי ָבֶטן, ּובֹוֵחן כְּ ָכל ַחדְּ

לּו ָכל ַתֲעלּומוֹ  ָפֶניָך ִנגְּ ת, ֵאיְך לְּ
יֹונֹות  ַהִנסְּ ִניעֹות וְּ ִרים ַהמְּ ַגבְּ ֶשִמתְּ

ִרידֹות ָבֵעת ַהֹזאת,  ַהיְּ ִפירֹות  ֲאֶשרוְּ ַהכְּ
ָכל  ִרים בְּ ַגבְּ ַהַתֲאוֹות ִמתְּ ִריצּות וְּ ַהּפְּ וְּ

ֵליָטה ָהַאַחת  ַהּפְּ יֹוֵתר. וְּ ַּפַעם יֹוֵתר וְּ
קּות ַרֵבינ ַתלְּ ֶאֶרת ָלנּו, ַאַחר ִהסְּ ּו ַהִנשְּ

ֻדַשת  ַהָקדֹוש, הּוא ִציּונֹו ַהָקדֹוש ִבקְּ
ַהֲעלֹות  כֹוחֹו לְּ ָרֵאל, ֲאֶשר בְּ ֶאֶרץ ִישְּ
ַתֵקן ַהֹכל ֵאֶליָך, ּוַבֲעֹוֹנֵתינּו ָהַרִבים  ּולְּ
ָטֹרף ֹטַרף יֹוֵסף,  ָרף ֵמִאָתנּו, וְּ ַגם ֶזה ִנטְּ
ֵכי ִציֹון ַלָבא ֵאין ָשלֹום, ַדרְּ ַליֹוֵצא וְּ  וְּ

ִלי ָבֵאי מֹוֵעד.  ֲאֵבלֹות ִמבְּ

ֹּפְך  ְוַעָּתה ֵרנּו, ָאָנה ִנשְּ ֵמַאִין ָיבֹוא ֶעזְּ
ִשיֵחנּו, ָאָנה ַהָמקֹום ֲאֶשר נּוַכל ָשם 
ַודֹות ַעל ָכל ַמה ֶשעֹוֵבר ָעֵלינּו,  ִהתְּ לְּ
ִרידֹוֵתינּו ַלֲעִליֹות  כּו ָכל יְּ ַהּפְּ ַמַען ִיתְּ לְּ

כּויוֹ  ָהֲעוֹונֹות ִלזְּ ֶכה ָלֵצאת ִמָכל וְּ ִנזְּ ת, וְּ
ִסילּות  ִכעּור ַמֲעֵשינּו ּוכְּ זּוַהמֵׇּתנּו וְּ
רּו ֵמֶעיָך  מְּ ִיכְּ מּו וְּ ֵתנּו. ַעל ֵכן ֶיהְּ ַדעְּ
ָך  ַמַען ִשמְּ ַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו, ַוֲעֵשה לְּ וְּ
ֵשם ַהַצִדיק ָהֲאִמִתי,  ֻשָתף בְּ ַהָגדֹול ַהמְּ

כֹוח כּותֹו וְּ ֵרנּו ִבזְּ ָעזְּ ֵהָרה וְּ חּו מְּ ֹו ֶשִיָּפתְּ
ַתח ָלנּו ַשַער  עּוִלים, ּופְּ ַשֲעֵרי ִציֹון ַהנְּ
חּו ִלי ַשֲעֵרי  ִעיַלת ַשַער, ִּפתְּ ֵעת נְּ בְּ
ָעִרים  חּו שְּ ֶצֶדק ָאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיּה, ִּפתְּ
ָיֹבא גֹוי ַצִדיק ֹשֵמר ֱאֻמִנים. ֶזה  וְּ

אּו ַהַשַער ַלה' ַצִדיִקים ָיבֹואּו בֹו, שְּ 
ֵחי עֹוָלם  אּו ִּפתְּ ִהָנשְּ ָעִרים ָראֵשיֶכם וְּ שְּ
ֶכה ֻכָלנּו ָלבֹוא  ִנזְּ ָיבֹוא ֶמֶלְך ַהָכבֹוד, וְּ וְּ
ַתֵטַח ַעל ַהִציּון  ִהשְּ ָנָנה ּולְּ ָשָמה ִברְּ
ֵהָרה  ֶכה מְּ ִנזְּ ִפָלֵתנּו, וְּ ַהָקדֹוש ִבתְּ
ָלקּום ָנֵתנּו ָהֲעֻמָקה, וְּ עֹוֵרר ִמשְּ ִהתְּ  לְּ
שּוָבה  ָלשּוב ֵאֶליָך ִבתְּ ִפיָלֵתנּו וְּ ִמנְּ
ַנֵהג ֵמַעָתה  ִהתְּ ֵלב ָשֵלם, ּולְּ ֵלָמה ּובְּ שְּ
ָך ֵבית  ָכל ַעמְּ נּו וְּ ָך ַהטֹוב, ֲאַנחְּ צֹונְּ ִכרְּ
ָלה ֵמַעָתה  ִכסְּ ֹלא ָנשּוב עֹוד לְּ ָרֵאל, וְּ ִישְּ

ַעד עֹוָלם.  וְּ

י ִפינּו, ְוֶהְגיֹון ִלֵּבנּו ְלָפֶני� צּור 'ֵהו ּוְנגֹוֲאֵלנּו ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵר 
 ָאֵמן ְוָאֵמן.


