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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
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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

ָקֵרב אֵ  ִהתְּ ָת ַהֲחֵפִצים לְּ ֶליָך. ַאָתה ָחַמלְּ
ָעֵלינּו ַבדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ָהֵאֶלה, 
ָת ָלנּו ֹראש  ָשַלחְּ ִשיָחא, וְּ ָתא ִדמְּ בְּ ִעקְּ בְּ
ָפֵננּו  ָרֵאל ֲאִמִתי, ַההֹוֵלְך לְּ ֵני ִישְּ בְּ
ֶאת  ּומֹוֶרה אֹוָתנּו ֶאת ַהֶדֶרְך ֵנֵלְך ָבּה, וְּ

ַמעַ  ן ֹ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 ָאֵמן, ֲאֶשר  ֶבן ֵפיֶגא זְּ

ַלֵהב ) ָנֵתנּו ּומְּ עֹוֵרר אֹוָתנּו ִמשְּ  -הּוא מְּ
חַ  ָבֵבינּו ָהָאטּום, ּומְּ ִעיר( ֶאת לְּ ֵזק ַ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  ַתלְּ ֶנֱאָמִנים ֲאֶשר ַגם ַאַחר ִהסְּ
ֹיאַמר  רֹו ַהָקדֹוש. וְּ ִמי ֶשָיבֹוא ַעל ִקבְּ

ִהִלים, ָשם הַ  מֹוֵרי תְּ ֲעָשָרה ִ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 ִבשְּ
ָדָקה  רּוָטה ִלצְּ ִיֵתן ּפְּ ָפשֹות ַהִנָדחֹות, וְּ נְּ

מּו ֲעבּורֹו, ֲאַזי ֲאִפלּו ִאם גָ  ָעצְּ לּו וְּ דְּ
ֲעֹוֹנָתיו ַוֲחָטָאיו ֶשל ָהִאיש ַההּוא 
ַאֵמץ  ָשלֹום, ִיתְּ אֹוד ַחס וְּ אֹוד מְּ מְּ
ָכל כֹוחֹו  ַתֵדל ַהַצִדיק ַהֶזה בְּ ִישְּ וְּ
הֹוִציאֹו ִמן  נֹו ּולְּ ַתקְּ הֹוִשיעֹו ּולְּ לְּ
ֶזה  ָתיו. ּובְּ ִתיֹות ּוִמַתחְּ אֹול ַתחְּ ַהשְּ

ען ַהָלשֹון ָאמַ  ר: "ִאיְך ֶוועל ִמיְך ֵליגְּ
ֵריט, ִאיְך  ג אּון ִאין ֶדער בְּ ִאין ֶדער ֶלענְּ
ָאהן. ַבי ִדי ֵּפאֹות  ָזאל ִאים ַא טֹוָבה טְּ
אֹול  ס ִציֶהען ִפין שְּ ֶועל ִאיְך ִעם ַאֹריְּ
ִמי  ָתיו" )ַאִניח ַעצְּ ִתיֹות ּוִמַתחְּ ַתחְּ

ֵהיִטיב ִעמֹו. ֵמַהּפֵ  ָלֹרַחב לְּ אֹות ָלֹאֶרְך וְּ
ִתיֹות  אֹול ַתחְּ אֹוִציֵאהּו ִמשְּ ֵכהּו וְּ שְּ ֶאמְּ
ָמא  ַעלְּ ָת ִרבֹונֹו דְּ ַאָתה ָיַדעְּ ָתיו(. וְּ ּוִמַתחְּ
ֻכָלא, ֶאת ָכל ַמה ֶשעֹוֵבר ָעֵלינּו, ַעל ָכל 
ָרט  ֶאָחד ָבִעִתים ַהָללּו, ּוִבפְּ ֶאָחד וְּ

ִרית, ֲאֶשר הּוא ּפְּ  ַגם ַהבְּ ַין ּפְּ ִענְּ ַגם ָכל 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. ַהִנגְּ ָתרֹות וְּ  ַהִנסְּ

ֶשל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים. יֹוֵדַע  ִרּבּבנֹו
, ַאָתה יֹוֵדַע ָרֵזי עֹוָלם ַתֲעלּומֹות

ֵרי ָכל ָחי, ַאָתה ֹחֵפש  ַתֲעלּומֹות ִסתְּ וְּ
ָליֹות ָוֵלב,  ֵרי ָבֶטן, ּובֹוֵחן כְּ ָכל ַחדְּ
לּו ָכל ַתֲעלּומֹות, ֵאיְך  ָפֶניָך ִנגְּ לְּ
יֹונֹות  ַהִנסְּ ִניעֹות וְּ ִרים ַהמְּ ַגבְּ ֶשִמתְּ

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

ֵליָטה ָהַאַחת  ַהּפְּ יֹוֵתר. וְּ ַּפַעם יֹוֵתר וְּ
קּות ַרֵבינּו  ַתלְּ ֶאֶרת ָלנּו, ַאַחר ִהסְּ ַהִנשְּ
ֻדַשת  ַהָקדֹוש, הּוא ִציּונֹו ַהָקדֹוש ִבקְּ
ַהֲעלֹות  כֹוחֹו לְּ ָרֵאל, ֲאֶשר בְּ ֶאֶרץ ִישְּ

ַתֵקן ַהֹכל ֵאֶליָך, ּוַבֲעֹוֹנֵתינּו ָהַרִבים ּו לְּ
ָ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
ה ַהָמקֹום ֲאֶשר נּוַכל ָשם ִשיֵחנּו, ָאנָ 

ַודֹות ַעל ָכל ַמה ֶשעֹוֵבר ָעֵלינּו,  ִהתְּ לְּ
ִרידֹוֵתינּו ַלֲעִליֹות  כּו ָכל יְּ ַהּפְּ ַמַען ִיתְּ לְּ
ֶכה ָלֵצאת ִמָכל  ִנזְּ כּויֹות, וְּ ָהֲעוֹונֹות ִלזְּ וְּ
ִסילּות  ִכעּור ַמֲעֵשינּו ּוכְּ זּוַהמֵׇּתנּו וְּ

ֵתנּו. ַעל ֵכן ֶיהְּ  רּו ֵמֶעיָך ַדעְּ מְּ ִיכְּ מּו וְּ
ָך  ַמַען ִשמְּ ַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו, ַוֲעֵשה לְּ וְּ
ֵשם ַהַצִדיק ָהֲאִמִתי,  ֻשָתף בְּ ַהָגדֹול ַהמְּ
ֵהָרה  חּו מְּ כֹוחֹו ֶשִיָּפתְּ כּותֹו וְּ ֵרנּו ִבזְּ ָעזְּ וְּ
ַתח ָלנּו ַשַער  עּוִלים, ּופְּ ַשֲעֵרי ִציֹון ַהנְּ

ִעיַלת ַשַער, ֵעת נְּ חּו ִלי ַשֲעֵרי  בְּ ִּפתְּ
ָ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 ֻכָלנ ִנזְּ ָיבֹוא ֶמֶלְך ַהָכבֹוד, וְּ ּו ָלבֹוא 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 ִכרְּ  ָכל ַעמְּ נּו וְּ ָך ַהטֹוב, ֲאַנחְּ צֹונְּ
ָלה ֵמַעָתה  ִכסְּ ֹלא ָנשּוב עֹוד לְּ ָרֵאל, וְּ ִישְּ

ַעד עֹוָלם.  וְּ

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



 אומאן בעיר ציונו על בקיבוץ ולהשתף לבוא לזכות תפילות

 

 יללכה ןוקית
  יללכה ןוקיתל שודקה וניבר הליגש םירומזמה הרשע רדס

ֵענּו: צּור ִישְּ ָנה ַליֹהָוה, ָנִריָעה לְּ ַרנְּ כּו נְּ ִמרֹות נָ  לְּ תֹוָדה, ִבזְּ ָמה ָּפָניו בְּ ַקדְּ ִריַע לֹו: ִכי ֵאל ָגדֹול נְּ
ֹהָוה, ּוֶמֶלְך ָגדֹול ַעל ָכל ֱאֹלִהים:  יְּ

ַזֵמן ֵתה ֲהֵריִני מְּ ִכינְּ ִריְך הּוא ּושְּ ָשא בְּ ֵשם ִיחּוד ֻקדְּ ִאי לְּ ַשֵבַח ֶאת בֹורְּ ַהֵלל ּולְּ הֹודֹות ּולְּ  ֶאת ִּפי לְּ
ָרֵאל: ֵשם ָכל ִישְּ ָלם בְּ ֶנעְּ ֵדי ַההּוא ָטִמיר וְּ ִחימּו ַעל יְּ ִחילּו ּורְּ  ִבדְּ

ִמי  ַקֵשר ַעצְּ מֹוִרים ֵאלֲהֵריִני מְּ דֹוֵרנּו.ַבֲאִמיַרת ָהֲעָשָרה ִמזְּ ָכל ַהַצִדיִקים ָהֲאִמִתִיים ֶשבְּ  ּו לְּ
דֹוִשים ָאֵשר ָבָאֶרץ ֵהָמה. ֵני ָעָפר. קְּ ָכל ַהַצִדיִקים ָהֲאִמִתים שֹוכְּ ָרט  ּולְּ ַרֵבנּו ַהָקדֹוש ַצִדיק ּוִבפְּ לְּ

ָמן ֶבן ֵפיֶגא. זְּ  ָמה ַרֵבנּו ַנחְּ קֹור ָחכְּ סֹוד עֹוָלם ַנַחל נֹוֵבַע מְּ ָרֵאל ָאֵמן.יְּ ַעל ָכל ִישְּ  כּוָתם ָיֵגן ָעֵלינּו וְּ
 

 מזמור טז
ֵרִני ֵאל ִכי ָחִסיִתי ָבְך ָדִוד ָשמְּ ָתם לְּ  :ִמכְּ
תְּ ַליהָוה ֲאֹדָני ָאָתה טֹוָבִתי ַבל  ָאַמרְּ

 :ָעֶליָך
ַאִדיֵרי ָכל  דֹוִשים ֲאֶשר ָבָאֶרץ ֵהָמה וְּ ִלקְּ

ִצי ָבם  :ֶחפְּ
בֹוָתם ַאֵחר ָמָהרּו בּו ַעצְּ ַבל ַאִּסיְך  ִירְּ

ֵכיֶהם ִמָד  מֹוָתם ַעל ִנסְּ ם ּוַבל ֶאָּׂשא ֶאת שְּ
ָפָתי  :שְּ

כֹוִסי ַאָתה תֹוִמיְך  ִקי וְּ ָנת ֶחלְּ הָוה מְּ יְּ
 :גֹוָרִלי

ִעִמים ַאף ַנֲחָלת  לּו ִלי ַבנְּ ֲחָבִלים ָנפְּ
ָרה ָעָלי  :ָשפְּ

ָעָצִני ַאף ֵלילֹות  הָוה ֲאֶשר יְּ ֲאָבֵרְך ֶאת יְּ
יֹוָתי רּוִני ִכלְּ  :ִיּסְּ
הָוה לְּ  ִדי ָתִמיד ִכי ִמיִמיִני ַבל ִשִּויִתי יְּ ֶנגְּ

 :ֶאמֹוט
ָשִרי  בֹוִדי ַאף בְּ ָלֵכן ָשַמח ִלִבי ַוָיֶגל כְּ

ֹכן ָלֶבַטח  :ִישְּ
אֹול ֹלא ִתֵתן  ִשי ִלשְּ ִכי ֹלא ַתֲעֹזב ַנפְּ

אֹות ָשַחת ָך ִלרְּ  :ֲחִסידְּ
ָמחֹות ֶאת  תֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַחִיים שַֹבע שְּ

ִעמוֹ  ָך ֶנַצחָּפֶניָך נְּ  :ת ִביִמינְּ

 לב מזמור
סּוי  שּוי ֶּפַשע כְּ ֵרי נְּ ִכיל ַאשְּ ָדִוד ַמשְּ לְּ

 :ֲחָטָאה
הָוה לֹו ָעֹון ֹשב יְּ ֵרי ָאָדם ֹלא ַיחְּ ֵאין   ַאשְּ וְּ

ִמָיה רּוחֹו רְּ  :בְּ
ַשֲאָגִתי ָכל  ִתי ָבלּו ֲעָצָמי בְּ ִכי ֶהֱחַרשְּ

 :ַהיֹום
ָלה  ַּפְך ִכי יֹוָמם ָוַליְּ ַבד ָעַלי ָיֶדָך ֶנהְּ ִתכְּ

ֹבֵני ַקִיץ ֶסָלה ַחרְּ ַשִדי בְּ  :לְּ
ִתי  ַחָטאִתי אֹוִדיֲעָך ַוֲעֹוִני ֹלא ִכִּסיִתי ָאַמרְּ

ַאָתה ָנָשאָת ֲעֹון  ָשַעי ַליהָוה וְּ אֹוֶדה ֲעֵלי פְּ
 :ַחָטאִתי ֶסָלה

ֵעת  ַּפֵלל ָכל ָחִסיד ֵאֶליָך לְּ ַעל ֹזאת ִיתְּ
שֵ  ֹצא ַרק לְּ ֶטף ַמִים ַרִבים ֵאָליו ֹלא מְּ

 :ַיִגיעּו
ֵרִני ָרֵני ַפֵלט  ַאָתה ֵסֶתר ִלי ִמַצר ִתצְּ

ֵבִני ֶסָלה סֹובְּ  :תְּ
ֶדֶרְך זּו ֵתֵלְך ִאיֲעָצה  ָך בְּ אֹורְּ ָך וְּ ִכילְּ ַאשְּ

 :ָעֶליָך ֵעיִני
ֶמֶתג  ֶפֶרד ֵאין ָהִבין בְּ סּוס כְּ יּו כְּ ַאל ִתהְּ

לוֹ  יֹו ִלבְּ ֹרב ֵאֶליָךָוֶרֶסן ֶעדְּ  :ם ַבל קְּ
ַהבֹוֵטַח ַביהָוה  אֹוִבים ָלָרָשע וְּ ַרִבים ַמכְּ

ֶבנּו סֹובְּ  :ֶחֶסד יְּ
ִנינּו ָכל  ַהרְּ ִגילּו ַצִדיִקים וְּ חּו ַביהָוה וְּ ִשמְּ

ֵרי ֵלב  :ִישְּ

 מזמור מא
ָדִוד מֹור לְּ ַנֵצַח ִמזְּ  :ַלמְּ

יֹום ָרָעה  ִכיל ֶאל ָדל בְּ ֵרי ַמשְּ ֵטהּו ַאשְּ ַמלְּ יְּ
הָוה  :יְּ

ַאל  ֻאַשר ָבָאֶרץ וְּ ֵרהּו ִויַחֵיהּו וְּ מְּ הָוה ִישְּ יְּ
ָביו ֶנֶפש ֹאיְּ ֵנהּו בְּ  :ִתתְּ

ָכבֹו  ָוי ָכל ִמשְּ ָעֶדנּו ַעל ֶעֶרש דְּ הָוה ִיסְּ יְּ
יוֹ  ָחלְּ ָת בְּ  :ָהַפכְּ

ִשי ִכי  ָפָאה ַנפְּ הָוה ָחֵנִני רְּ ִתי יְּ ֲאִני ָאַמרְּ
 :ָחָטאִתי ָלְך

ָאַבד  רּו ַרע ִלי ָמַתי ָימּות וְּ ַבי ֹיאמְּ אֹויְּ
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מוֹ   :שְּ
ָבץ  ַדֵבר ִלבֹו ִיקְּ א יְּ אֹות ָשוְּ ִאם ָבא ִלרְּ וְּ

ַדֵבר  :ָאֶון לֹו ֵיֵצא ַלחּוץ יְּ
בּו  שְּ ָאי ָעַלי ַיחְּ ַלֲחשּו ָכל שֹנְּ ַיַחד ָעַלי ִיתְּ

 :ָרָעה ִלי
ִלַיַעל ָיצּוק בֹו ַוֲאֶשר ָשַכב ֹל ַבר בְּ א דְּ

 :יֹוִסיף ָלקּום
ִתי בֹו אֹוֵכל  לֹוִמי ֲאֶשר ָבַטחְּ ַגם ִאיש שְּ

ִדיל ָעַלי ָעֵקב ִמי ִהגְּ  :ַלחְּ
ָמה  הָוה ָחֵנִני ַוֲהִקיֵמִני ַוֲאַשלְּ ַאָתה יְּ וְּ

 :ָלֶהם
ָת ִבי ִכי ֹלא ָיִריַע  ִתי ִכי ָחַפצְּ ֹזאת ָיַדעְּ בְּ

ִבי ָעָלי  :ֹאיְּ
תָ  ֻתִמי ָתַמכְּ ָפֶניָך  ַוֲאִני בְּ ִבי ַוַתִציֵבִני לְּ

עֹוָלם  :לְּ
ַעד  ָרֵאל ֵמָהעֹוָלם וְּ הָוה ֱאֹלֵהי ִישְּ ָברּוְך יְּ

ָאֵמן  :ָהעֹוָלם ָאֵמן וְּ

 מב מזמור
ֵני ֹקַרח ִכיל ִלבְּ ַנֵצַח ַמשְּ  :ַלמְּ

ִשי  ַאָיל ַתֲעֹרג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים ֵכן ַנפְּ כְּ
 :ַתֲעֹרג ֵאֶליָך ֱאֹלִהים

ָאה ַנפְּ  ֵאל ָחי ָמַתי ָאבֹוא ָצמְּ ִשי ֵלאֹלִהים לְּ
ֵני ֱאֹלִהים ֵאָרֶאה ּפְּ  :וְּ

ָלה  ָעִתי ֶלֶחם יֹוָמם ָוָליְּ ָתה ִלי ִדמְּ ָהיְּ
 :ֶבֱאֹמר ֵאַלי ָכל ַהיֹום ַאֵיה ֱאֹלֶהיָך

ִשי ִכי  ָכה ָעַלי ַנפְּ ּפְּ ֶאשְּ ָרה וְּ כְּ ֵאֶלה ֶאזְּ
קֹול ֶאֱעֹבר ַבָּסְך ֶאַדֵדם ַעד ֵבית ֱאֹלִהים בְּ 

תֹוָדה ָהמֹון חֹוֵגג  :ִרָנה וְּ
ִשי ַוֶתֱהִמי ָעָלי הֹוִחיִלי  תֹוֲחִחי ַנפְּ ַמה ִתשְּ

שּועֹות ָּפָניו  :ֵלאֹלִהים ִכי עֹוד אֹוֶדנּו יְּ
ָך  ָכרְּ תֹוָחח ַעל ֵכן ֶאזְּ ִשי ִתשְּ ֱאֹלַהי ָעַלי ַנפְּ

ָער מֹוִנים ֵמַהר ִמצְּ ֶחרְּ ֵדן וְּ  :ֵמֶאֶרץ ַירְּ
קֹול ִצנֹוֶריָך ָכל  הֹום קֹוֵרא לְּ הֹום ֶאל תְּ תְּ

ַגֶליָך ָעַלי ָעָברּו ָבֶריָך וְּ  :ִמשְּ
ָלה ִשירֹו  דֹו ּוַבַליְּ הָוה ַחסְּ ַצֶּוה יְּ יֹוָמם יְּ

ֵאל ַחָיי ִפָלה לְּ  :ִעִמי תְּ
ָתִני ָלָמה  ַכחְּ ִעי ָלָמה שְּ ֵאל ַסלְּ ָרה לְּ אֹומְּ

ַלַחץ אֹוֵיב  :ֹקֵדר ֵאֵלְך בְּ
ָרם בְּ  ָאמְּ ָרי בְּ פּוִני צֹורְּ מֹוַתי ֵחרְּ ַעצְּ ֶרַצח בְּ

 :ֵאַלי ָכל ַהיֹום ַאֵיה ֱאֹלֶהיָך
ִשי ּוַמה ֶתֱהִמי ָעָלי  תֹוֲחִחי ַנפְּ ַמה ִתשְּ

שּוֹעת  הֹוִחיִלי ֵלאֹלִהים ִכי עֹוד אֹוֶדנּו יְּ
 :ָּפַני ֵואֹלָהי

 מזמור נט
תָ  ָדִוד ִמכְּ ֵחת לְּ ַנֵצַח ַאל ַתשְּ ֹלַח ַלמְּ ם ִבשְּ

רּו ֶאת ַהַבִית ַלֲהִמיתוֹ  מְּ  :ָשאּול ַוִישְּ
ַמי  קֹומְּ ַבי ֱאֹלָהי ִמִמתְּ ַהִציֵלִני ֵמֹאיְּ

ֵבִני ַשגְּ  :תְּ
ֵשי ָדִמים  ַהִציֵלִני ִמֹּפֲעֵלי ָאֶון ּוֵמַאנְּ

 :הֹוִשיֵעִני
ִשי ָיגּורּו ָעַלי ַעִזים ֹלא  ַנפְּ בּו לְּ ִכי ִהֵנה ָארְּ

ֹל ִעי וְּ הָוהִפשְּ  :א ַחָטאִתי יְּ
ָראִתי  ִיכֹוָננּו עּוָרה ִלקְּ רּוצּון וְּ ִלי ָעֹון יְּ בְּ

ֵאה  :ּורְּ
ָרֵאל  ָבאֹות ֱאֹלֵהי ִישְּ הָוה ֱאֹלִהים צְּ ַאָתה יְּ וְּ

ֹקד ָכל ַהגֹוִים ַאל ָתֹחן ָכל  ָהִקיָצה ִלפְּ
ֵדי ָאֶון ֶסָלה  :ֹבגְּ

בּו עִ   :ירָישּובּו ָלֶעֶרב ֶיֱהמּו ַכָכֶלב ִויסֹובְּ
תֹוֵתיֶהם  ִשפְּ ִפיֶהם ֲחָרבֹות בְּ ִהֵנה ַיִביעּון בְּ

 :ִכי ִמי ֹשֵמעַ 
ָכל  ַעג לְּ ַחק ָלמֹו ִתלְּ הָוה ִתשְּ ַאָתה יְּ וְּ

 :גֹוִים
ַגִבי ֹמָרה ִכי ֱאֹלִהים ִמשְּ  :ֻעזֹו ֵאֶליָך ֶאשְּ

ֵאִני  ֵמִני ֱאֹלִהים ַירְּ ַקדְּ ִדי יְּ ֱאֹלֵהי ַחסְּ
ָרי ֹשרְּ  :בְּ
חּו ַעִמי ֲהִניֵעמֹו ַאל ַתהַ  כְּ ֵגם ֶּפן ִישְּ רְּ

הֹוִריֵדמֹו ָמִגֵננּו ֲאֹדָני ָך וְּ ֵחילְּ  :בְּ
דּו  ִיָלכְּ ָפֵתימֹו וְּ ַבר שְּ ַחַטאת ִּפימֹו דְּ

ַסֵּפרּו אֹוָנם ּוֵמָאָלה ּוִמַכַחש יְּ  :ִבגְּ
עּו ִכי  ֵידְּ ֵאיֵנמֹו וְּ ֵחָמה ַכֵלה וְּ ַכֵלה בְּ

ַיֲעֹקב  ֵסי ָהָאֶרץ ֶסָלהֱאֹלִהים ֹמֵשל בְּ ַאפְּ  :לְּ
בּו ִעיר ָישּובּו ָלֶעֶרב ֶיֱהמּו ַכָכֶלב ִויסֹובְּ  :וְּ

עּו ַוָיִלינּו בְּ ִניעּון ֶלֱאֹכל ִאם ֹלא ִישְּ  :ֵהָמה יְּ
ֶדָך ִכי  ַוֲאִני ָאִשיר ֻעֶזָך ַוֲאַרֵנן ַלֹבֶקר ַחסְּ

יֹום ַצר ִלי ָגב ִלי ּוָמנֹוס בְּ  :ָהִייָת ִמשְּ
ַגִבי ֻעִזי ֵאלֶ  יָך ֲאַזֵמָרה ִכי ֱאֹלִהים ִמשְּ

ִדי  :ֱאֹלֵהי ַחסְּ

 עז מזמור
מֹור ָאָסף ִמזְּ דּותּון לְּ ַנֵצַח ַעל יְּ  :ַלמְּ

ָעָקה קֹוִלי ֶאל  ֶאצְּ קֹוִלי ֶאל ֱאֹלִהים וְּ
ַהֲאִזין ֵאָלי  :ֱאֹלִהים וְּ
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ָרה  ָלה ִנגְּ ִתי ָיִדי ַליְּ יֹום ָצָרִתי ֲאֹדָני ָדָרשְּ בְּ
ֹלא ָתפּוג  ִשיוְּ  :ֵמֲאָנה ִהָנֵחם ַנפְּ

ֶאֱהָמָיה ָאִשיָחה  ָרה ֱאֹלִהים וְּ כְּ ֶאזְּ
ַעֵטף רּוִחי ֶסָלה ִתתְּ  :וְּ

ֹלא ֲאַדֵבר:  ִתי וְּ ַעמְּ ֻמרֹות ֵעיָני ִנפְּ ָת שְּ ָאַחזְּ
נֹות עֹוָלִמים ִתי ָיִמים ִמֶקֶדם שְּ  :ִחַשבְּ

ָבִבי ָאִשיָחה  ָלה ִעם לְּ ִגיָנִתי ַבָליְּ ָרה נְּ כְּ ֶאזְּ
ַחֵּפש רּוִחי  :ַויְּ

צֹות  ֹלא ֹיִסיף ִלרְּ ַנח ֲאֹדָני וְּ עֹוָלִמים ִיזְּ ַהלְּ
 :עֹוד

ֹדר ָוֹדר דֹו ָגַמר ֹאֶמר לְּ  :ֶהָאֵפס ָלֶנַצח ַחסְּ
ַאף ַרֲחָמיו  ֲהָשַכח ַחנֹות ֵאל ִאם ָקַפץ בְּ

 :ֶסָלה
יֹון ִמין ֶעלְּ נֹות יְּ  :ָוֹאַמר ַחלֹוִתי ִהיא שְּ

ֵלי ָיּה  כֹור ַמַעלְּ ָרה ִמֶקֶדם ֶאזְּ כְּ ִכי ֶאזְּ
ֶאָך  :ִּפלְּ

ָכל ָּפֳעֶלָך ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך  ָהִגיִתי בְּ וְּ
 :ָאִשיָחה

ֶכָך ִמי ֵאל ָגדֹול  ֱאֹלִהים ַבֹקֶדש ַדרְּ
 :ֵכאֹלִהים

ָת ָבַעִמים  ַאָתה ָהֵאל ֹעֵשה ֶפֶלא הֹוַדעְּ
 :ֻעֶזָך

יוֹ  ֵני ַיֲעֹקב וְּ רֹוַע ַעֶמָך בְּ ָת ִבזְּ  :ֵסף ֶסָלהָגַאלְּ
ָראּוָך ַמִים ֱאֹלִהים ָראּוָך ַמִים ָיִחילּו ַאף 

ֹהמֹות זּו תְּ גְּ  :ִירְּ
ָחִקים ַאף  נּו שְּ מּו ַמִים ָעבֹות קֹול ָנתְּ ֹזרְּ

ַהָלכּו  :ֲחָצֶציָך ִיתְּ
ָרִקים ֵתֵבל  ַגל ֵהִאירּו בְּ ָך ַבַגלְּ קֹול ַרַעמְּ

ַעש ָהָאֶרץ ָזה ַוִתרְּ  :ָרגְּ
ֶכָך ַמִים ַרִבים  ַבָים ַדרְּ ָך בְּ ִבילְּ ּושְּ

בֹוֶתיָך ֹלא ֹנָדעּו ִעקְּ  :וְּ
ַאֲהֹרן ַיד ֹמֶשה וְּ  :ָנִחיָת ַכֹצאן ַעֶמָך בְּ

 מזמור צ
ֹמֶשה ִאיש ָהֱאֹלִהים ֲאֹדָני ָמעֹון  ִפָלה לְּ תְּ

ֹדר ָוֹדר  :ַאָתה ָהִייָת ָלנּו בְּ
ֵתֵבל  חֹוֵלל ֶאֶרץ וְּ ֶטֶרם ָהִרים יָֻלדּו ַותְּ בְּ

 :ֵמעֹוָלם ַעד עֹוָלם ַאָתה ֵאלּו
ֵני  ָתֵשב ֱאנֹוש ַעד ַדָכא ַוֹתאֶמר שּובּו בְּ

 :ָאָדם
מֹול ִכי  יֹום ֶאתְּ ֵעיֶניָך כְּ ִכי ֶאֶלף ָשִנים בְּ

מּוָרה ַאשְּ ָלה  ַיֲעֹבר וְּ  :ַבָליְּ
יּו ַבֹבֶקר ֶכָחִציר ַיֲחֹלף:  ָתם ֵשָנה ִיהְּ ַרמְּ זְּ

חָ  ָיֵבשַבֹבֶקר ָיִציץ וְּ מֹוֵלל וְּ  :ָלף ָלֶעֶרב יְּ
נּו ָהלְּ ָך ִנבְּ ַאֶּפָך ּוַבֲחָמתְּ  :ִכי ָכִלינּו בְּ

אֹור  ֶדָך ֲעֻלֵמנּו ִלמְּ ֶנגְּ ַשָתה ֲעֹוֹנֵתינּו לְּ
 :ָּפֶניָך

ָרֶתָך ִכִלינּו ָשֵנינּו  ֶעבְּ ִכי ָכל ָיֵמינּו ָּפנּו בְּ
מֹו ֶהֶגה  :כְּ

ִעים ָשָנה נֹוֵתינּו ָבֶהם ִשבְּ ֵמי שְּ ִאם  יְּ וְּ
ָבם ָעָמל ָוָאֶון  ָרהְּ מֹוִנים ָשָנה וְּ בּוֹרת שְּ ִבגְּ

 :ִכי ָגז ִחיש ַוָנֻעָפה
ָרֶתָך ָך ֶעבְּ ָאתְּ ִירְּ  :ִמי יֹוֵדַע ֹעז ַאֶּפָך ּוכְּ

ָמה ַבב ָחכְּ ָנִבא לְּ נֹות ָיֵמינּו ֵכן הֹוַדע וְּ  :ִלמְּ
ִהָנֵחם ַעל ֲעָבֶדיָך הָוה ַעד ָמָתי וְּ  :שּוָבה יְּ

ֵענּו  ָחה ַשבְּ מְּ ִנשְּ ָנה וְּ ַרנְּ ֶדָך ּונְּ ַבֹבֶקר ַחסְּ
ָכל ָיֵמינּו  :בְּ

נֹות ָרִאינּו ָרָעה ֵחנּו ִכימֹות ִעִניָתנּו שְּ  :ַשמְּ
ָך ַעל  ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך ַוֲהָדרְּ

ֵניֶהם  :בְּ
ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשה 

ָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשה ָיֵדינּו   ָיֵדינּו כֹונְּ
ֵנהּו  :כֹונְּ

 קה מזמור
מֹו הֹוִדיעּו ָבַעִמים  אּו ִבשְּ הֹודּו ַליהָוה ִקרְּ

 :ֲעִלילֹוָתיו
אֹוָתיו לְּ ָכל ִנפְּ רּו לֹו ִשיחּו בְּ  :ִשירּו לֹו ַזמְּ

ֵשי  ַבקְּ ַמח ֵלב מְּ שֹו ִישְּ ֵשם ָקדְּ לּו בְּ ַהלְּ ִהתְּ
הָוה  :יְּ

ֻעזֹו  הָוה וְּ שּו יְּ שּו ָפָניו ָתִמידִדרְּ  :ַבקְּ
ָתיו  אֹוָתיו ֲאֶשר ָעָשה ֹמפְּ לְּ רּו ִנפְּ ִזכְּ

ֵטי ִפיו ּפְּ  :ּוִמשְּ
ִחיָריו ֵני ַיֲעֹקב בְּ דֹו בְּ ָרָהם ַעבְּ  :ֶזַרע ַאבְּ

ָּפָטיו ָכל ָהָאֶרץ ִמשְּ הָוה ֱאֹלֵהינּו בְּ  :הּוא יְּ
ֶאֶלף דֹור ִריתֹו ָדָבר ִצָּוה לְּ עֹוָלם בְּ  :ָזַכר לְּ

בּוָעתֹו  ֲאֶשר ָרָהם ּושְּ ָכַרת ֶאת ַאבְּ
ָחק ִישְּ  :לְּ

ִרית  ָרֵאל בְּ ִישְּ ֹחק לְּ ַיֲעֹקב לְּ ַוַיֲעִמיֶדָה לְּ
 :עֹוָלם

ָנַען ֶחֶבל  ָך ֶאֵתן ֶאת ֶאֶרץ כְּ ֵלאֹמר לְּ
ֶכם  :ַנֲחַלתְּ

ָגִרים ָבּה ַעט וְּ ָּפר ִכמְּ ֵתי ִמסְּ יֹוָתם מְּ  :ִבהְּ
כּו ִמגֹוי ֶאל גֹוי ִממַ  ַהלְּ ָלָכה ֶאל ַעם ַוִיתְּ מְּ

 :ַאֵחר
ָקם ַויֹוַכח ֲעֵליֶהם  ָעשְּ ֹלא ִהִניַח ָאָדם לְּ



 אומאן בעיר ציונו על בקיבוץ ולהשתף לבוא לזכות תפילות

 

ָלִכים  :מְּ
ִביַאי ַאל ָתֵרעּו ִלנְּ ִשיָחי וְּ עּו ִבמְּ  :ַאל ִתגְּ
ָרא ָרָעב ַעל ָהָאֶרץ ָכל ַמֵטה ֶלֶחם  ַוִיקְּ

 :ָשָבר
ַכר יֹוֵסף ֶעֶבד ִנמְּ ֵניֶהם ִאיש לְּ  :ָשַלח ִלפְּ

שוֹ ִענּו ַבֶכֶבל ַר  ֶזל ָבָאה ַנפְּ לֹו ַברְּ  :גְּ
הּו ָרָפתְּ הָוה צְּ ַרת יְּ ָברֹו ִאמְּ  :ַעד ֵעת ֹבא דְּ

ָשַלח ֶמֶלְך ַוַיִתיֵרהּו ֹמֵשל ַעִמים 
ֵחהּו ַפתְּ  :ַויְּ

ָינוֹ  ָכל ִקנְּ ֵביתֹו ּוֹמֵשל בְּ  :ָשמֹו ָאדֹון לְּ
ַחֵכם ֵקָניו יְּ שֹו ּוזְּ ַנפְּ ֹסר ָשָריו בְּ  :ֶלאְּ

ָר  ֶאֶרץ ַוָיֹבא ִישְּ ַיֲעֹקב ָגר בְּ ָרִים וְּ ֵאל ִמצְּ
 :ָחם

ֹאד ַוַיֲעִצֵמהּו ִמָצָריו  :ַוֶיֶפר ֶאת ַעמֹו מְּ
ַנֵכל ַבֲעָבָדיו ִהתְּ ֹנא ַעמֹו לְּ  :ָהַפְך ִלָבם ִלשְּ

דֹו ַאֲהֹרן ֲאֶשר ָבַחר בוֹ   :ָשַלח ֹמֶשה ַעבְּ
ֶאֶרץ  ִתים בְּ ֵרי ֹאתֹוָתיו ּוֹמפְּ ָשמּו ָבם ִדבְּ

 :ָחם
ָברוֹ  ֹלא ָמרּו ֶאת דְּ ִשְך וְּ  :ָשַלח ֹחֶשְך ַוַיחְּ

ָגָתם ָדם ַוָיֶמת ֶאת דְּ  :ָהַפְך ֶאת ֵמיֵמיֶהם לְּ
ֵכיֶהם ֵרי ַמלְּ ַחדְּ ִעים בְּ דְּ ַפרְּ ָצם צְּ  :ָשַרץ ַארְּ

בּוָלם ָכל גְּ  :ָאַמר ַוָיֹבא ָעֹרב ִכִנים בְּ
ָצם ַארְּ ֵמיֶהם ָבָרד ֵאש ֶלָהבֹות בְּ  :ָנַתן ִגשְּ

בּוָלם ַשֵבר ֵעץ גְּ ֵאָנָתם ַויְּ ָנם ּותְּ  :ַוַיְך ַגפְּ
ָּפר ֵאין ִמסְּ ֶיֶלק וְּ ֶבה וְּ  :ָאַמר ַוָיֹבא ַארְּ

ִרי  ָצם ַוֹיאַכל ּפְּ ַארְּ ַוֹיאַכל ָכל ֵעֶשב בְּ
ָמָתם  :ַאדְּ

ָכל אֹוָנם ָצם ֵראִשית לְּ ַארְּ כֹור בְּ  :ַוַיְך ָכל בְּ
אֵ  ָזָהב וְּ ֶכֶסף וְּ ָבָטיו ַויֹוִציֵאם בְּ ין ִבשְּ

 :כֹוֵשל
ָדם  ֵצאָתם ִכי ָנַפל ַּפחְּ ַרִים בְּ ָשַמח ִמצְּ

 :ֲעֵליֶהם
ָלה ָהִאיר ָליְּ ֵאש לְּ ָמָסְך וְּ  :ָּפַרש ָעָנן לְּ

ִביֵעם ֶלֶחם ָשַמִים ַישְּ ָלו וְּ  :ָשַאל ַוָיֵבא שְּ
כּו ַבִציֹות ָנָהר  :ָּפַתח צּור ַוָיזּובּו ָמִים ָהלְּ

ָרָהם ִכי ָזַכר אֶ  שֹו ֶאת ַאבְּ ַבר ָקדְּ ת דְּ
דוֹ   :ַעבְּ

ִחיָריו ִרָנה ֶאת בְּ ָששֹון בְּ  :ַויֹוִצא ַעמֹו בְּ
ֻאִמים  צֹות גֹוִים ַוֲעַמל לְּ ַוִיֵתן ָלֶהם ַארְּ

 :ִייָרשּו
ֹצרּו  תֹוֹרָתיו ִינְּ רּו ֻחָקיו וְּ מְּ ַבֲעבּור ִישְּ

לּוָיּה  :ַהלְּ

 מזמור קלז
נּו ַגם ָבִכינּו  ַעל ַנֲהרֹות ָבֶבל ָשם ָיַשבְּ

ֵרנּו ֶאת ִציֹון ָזכְּ  :בְּ
תֹוָכּה ָתִלינּו ִכֹנרֹוֵתינּו  :ַעל ֲעָרִבים בְּ
ֵרי ִשיר  ֵאלּונּו שֹוֵבינּו ִדבְּ ִכי ָשם שְּ

ָחה ִשירּו ָלנּו ִמִשיר ִציֹון תֹוָלֵלינּו ִשמְּ  :וְּ
ַמת ֵנָכר הָוה ַעל ַאדְּ  :ֵאיְך ָנִשיר ֶאת ִשיר יְּ

ִמיִני ַכח יְּ ם ִתשְּ רּוָשִלָ ָכֵחְך יְּ  :ִאם ֶאשְּ
ֵרִכי ִאם  כְּ ִחִכי ִאם ֹלא ֶאזְּ שֹוִני לְּ ַבק לְּ ִתדְּ

ם ַעל ֹראש  רּוָשִלַ ֹלא ַאֲעֶלה ֶאת יְּ
ָחִתי  :ִשמְּ

ם  רּוָשִלָ ֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום יְּ הָוה ִלבְּ ֹכר יְּ זְּ
סֹוד ָבּה ִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהיְּ  :ָהֹאמְּ

ַשֶלם ָלְך ֶאת ַבת בָ  ֵרי ֶשיְּ דּוָדה ַאשְּ ֶבל ַהשְּ
תְּ ָלנּו מּוֵלְך ֶשָגַמלְּ  :גְּ

ִנֵּפץ ֶאת ֹעָלַלִיְך ֶאל  ֵרי ֶשֹיאֵחז וְּ ַאשְּ
 :ַהָּסַלע

 מזמור קנ
לּוהּו  שֹו ַהלְּ ָקדְּ לּו ֵאל בְּ לּו ָיּה ַהלְּ ַהלְּ

ִקיַע ֻעזוֹ   :ִברְּ
רֹ  לּוהּו כְּ בּוֹרָתיו ַהלְּ לּוהּו ִבגְּ לוֹ ַהלְּ  :ב ֻגדְּ

ֵנֶבל  לּוהּו בְּ ֵתַקע שֹוָפר ַהלְּ לּוהּו בְּ ַהלְּ
ִכנֹור  :וְּ

ִמִנים  לּוהּו בְּ ֹתף ּוָמחֹול ַהלְּ לּוהּו בְּ ַהלְּ
עּוָגב  :וְּ

ֵלי  צְּ ִצלְּ לּוהּו בְּ ֵלי ָשַמע ַהלְּ צְּ ִצלְּ לּוהּו בְּ ַהלְּ
רּוָעה  :תְּ

לּוָיּה ַהֵלל ָיּה ַהלְּ ָשָמה תְּ  :ֹכל ַהנְּ

 

ּבְׁשׁשב ְיהָוה ְׁשבּות עַּמּמ ָיֵגל ַיֲעֹקב ִיְׂשַמח   ִמי ִיֵּתן ִמִּצּיּין יְׁשׁשַעת ִיְׂשָרֵאל
ִיְׂשָרֵאל: ּותְׁשׁשַעת ַצִּדיִקים ֵמְיהָוה ָמעּוָּזם ְּבֵעת ָצָרה: ַוַּיְעְזֵרם ְיהָוה 

יֹוִֹוי  ֵעם ִּכי ָחב ּוסֹו:ַוְיַפְּלֵטם ְיַפְּלֵטם ֵמְרָׁשִעים ְו


