
ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ ְוִלְנסַֹע  ֵליֵלְך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ַזּכֵ ּתְ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹקי  ֱאלֵֹקינּו  ה'  ָפֶניָך  ִמּלְ ְיִהי ָרצֹון 
י  ְעּתִ ּדַ ֶאת  ׁש  ְלַקּדֵ ה  ֶאְזּכֶ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ ִמיד  ּתָ ר  ָ ְמֻקּשׁ ְוִלְהיֹות  ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ַעל 

ָזרֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ ִמיֵני  ל  ִמּכָ יֵלִני  ְוַתּצִ ְבֶעְזִרי  ְוִתְהֶיה  דֹוָלה,  ַהּגְ ֶחְמָלְתָך  ּבְ ָעַלי  ְוַתְחֹמל  ְגדֹוָלה.  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ י  ְבּתִ ּוַמֲחׁשַ

ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ְמֵהָרה  ִני  ּוְתַזּכֵ ל,  ּכֵ ְוַהׂשְ יָנה  ּבִ ָעה  ּדֵ ָחְכָמה  ָך  ֵמִאּתְ ִני  ּוְתָחּנֵ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ְפַגם  ִמיֵני  ל  ּוִמּכָ

ה  ֵמַעּתָ ָרֵאל  ית־ִיׂשְ ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ּוֵמַעל  ֵמָעֵלינּו  יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ל  ּוְתַבּטֵ יק  ְמּתִ ּתַ ים  ָהַרּבִ ּוְבַרֲחֶמיָך  ֱאֶמת.  ּבֶ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ

ן  ְלַתּקֵ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ּקּוִנים  ַהּתִ ל  ּכָ ן  ּוְלַתּקֵ ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ַעל־ְיֵדי  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ת  ַ ְקֻדּשׁ ל  ְלַקּבֵ ה  ְוִנְזּכֶ עֹוָלם.  ְוַעד 

רֹאׁש  ּבְ ּוִבְפָרט  ָתִמיד,  ּוְטהֹוָרה  ה  ְקדֹוׁשָ נּו  ְבּתֵ ַמֲחׁשַ ְוִתְהֶיה  ָנה.  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ל  ׁשֶ יִנים  ַהּדִ ְמקֹור  הּוא  ׁשֶ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ

דֹוׁש.  ַהּקָ ָנה  ָ ַהּשׁ

יֵלנּו  ְוַתּצִ ְמֵרנּו  ְוִתׁשְ יֹוֵתר,  ּבְ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ָאז  נּו  ּוְתָחּנֵ נּו  ּוְתַזּכֵ ָעֵלינּו  ַרֵחם  ּתְ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ַרחּום,  א  ָאּנָ
ַהּיֹום  ל  ּכָ ָנִגיל  ְמָך  ׁשִ ּבְ ַרק  ָלל,  ּכְ ְוִחיצֹוָנה  ָזָרה  ָבה  ַמֲחׁשָ ׁשּום  נּו  ְבּתֵ ַמֲחׁשַ ַעל  ָאז  ַיֲעֶלה  ּלֹא  ׁשֶ

ִהירּות,  ְוַהּבְ ּכּות  ַהּזַ ַתְכִלית  ּבְ ְוַצחֹות  ְוַזּכֹות  ְקדֹוׁשֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ ּבְ ְגדֹוָלה,  ּוְבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ּוְבִיְרָאה  ֵאיָמה  ּבְ

ִניצֹוצֹות  ל  ּכָ ְלָבֵרר  ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ רּוִרים  ַהּבֵ ל  ּכָ ּוְלָבֵרר  ן  ְלַתּקֵ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ רּות  ְ ִהְתַקּשׁ כַֹח  ּבְ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַעד 

ָרֵאל,  ית־ִיׂשְ ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ּוֵמַעל  ֵמָעֵלינּו  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ יִנים  ַהּדִ ָכל  ל  ּוְלַבּטֵ יק  ּוְלַהְמּתִ ִלּפֹות,  ַהּקְ ֵמִעְמֵקי  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ

ֵבנּו  ְוִתְכּתְ ָנה".  ׁשָ ַאֲחִרית  ְוַעד  ָנה  ָ ַהּשׁ ית  "ֵמֵראׁשִ דֹוִלים  ּגְ ְוַרֲחִמים  ִויׁשּוָעה  ָוֶחֶסד  טֹוב  ַאְך  ָעֵלינּו  ְך  ְוֻיְמׁשַ

ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ים  ַחּיִ ַמִים,  ׁשָ ִיְרַאת  ֶהם  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ים  ַחּיִ ים,  ּיִ ֲאִמּתִ ים  ְלַחּיִ לֹום,  ּוְלׁשָ ים  ֲאֻרּכִ טֹוִבים  ים  ְלַחּיִ ָאז  ֵמנּו  ְוַתְחּתְ

ה,  ַהּזֶ ַהּיֹום  ַעד  ֵמעֹוֵדנּו  ַגְמנּו  ּפָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ן  ּוְלַתּקֵ ֵלם,  ׁשָ ּוְבֵלב  ֱאֶמת  ּבֶ ְרצֹוְנָך  ְוַלֲעׂשֹות  ִמְצֹוֶתיָך  ֹמר  ִלׁשְ ֶהם  ּבָ

טֹוב: ְוָכל  לֹום  ְוׁשָ ים  ְוַחּיִ ְוַרֲחִמים  טֹוָבה  ְרָנָסה  ּפַ ָעֵלינּו  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ

יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ְוַגם  ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ַעל  ִלְנסַֹע  ַהִחּיּוב  ּגֶֹדל  יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ עֹוָלם,  ל  ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ַוֲחֹמל  חּוס  ים,  ּלִ ּדַ חֹוֵמל  ָדִדים.  ַהּצְ ל  ִמּכָ ֶזה  ַעל  ִרים  ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ִניעֹות  ַהּמְ ִרּבּוי  עֶֹצם  ֶאת 

ְוִלְנסַֹע  ֵליֵלְך  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֵדנּו,  ְוַלּמְ ָך  ַבֲאִמּתֶ ְוַהְדִריֵכנּו  ָרֶכיָך  ּדְ ְוהֹוֵרנּו  ִניעֹות,  ַהּמְ ל  ּכָ ר  ּבֵ ְלׁשַ נּו  ְוַזּכֵ ְוָעְזֵרנּו  ָעֵלינּו 

יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ י  ּכִ ֱאֶמת.  ּבֶ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ַעל־ָיָדם  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ַעל  ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ

ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ְיֵמי  ַעל  ַרק  הּוא  ִויׁשּוָעֵתנּו  ְסִמיָכֵתנּו  ר  ִעּקָ יָחא,  ְמׁשִ עּוְקבֹות  ּבְ יו  ַעְכׁשָ ׁשֶ

ַוֲאַנְחנּו  ּה.  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ַעל  ָנה  ָ ַהּשׁ ֵמרֹאׁש  ָעֵלינּו  ּוַמְלכּוְתָך  ֱאָלקּוְתָך  יְך  ּוְלַהְמׁשִ ֵאֶליָך,  ְלִהְתָקֵרב  ָעִנים  ִנׁשְ ָאנּו 

ָעֵלינּו  ְלַהְמִליְכָך  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָראּוי.  ּכָ ָאז  אֹוְתָך  ְלַרּצֹות  ְוֵאיְך  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  יֵמי  ּבִ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ַמה  ֵנַדע  לֹא 

ְזכּות  ּבִ ִאם  י  ּכִ ּוְמַקְטִריֵגנּו,  ַמְסִטיֵננּו  י  ּפִ ִלְסּתֹם  ְוַהְמַקְטֵרִגים  ֹוְנִאים  ַהּשׂ ל  ּכָ ֶנֶגד  ּכְ ַלֲעֹמד  ְוֵאיְך  ּוְבִיְרָאה,  ֵאיָמה  ּבְ

ָכל  ילּו  ְוַיּפִ ְוַיְכִניעּו  ְלָפֵנינּו  ֲחמּו  ִיּלָ ֵהם  י  ּכִ ְסמּוִכים,  ָאנּו  ּוָבֶהם  ָעִנים  ִנׁשְ ָאנּו  ֲעֵליֶהם  ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְוכַֹח 

ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ת  ַ ְקֻדּשׁ ָעֵלינּו  יכּו  ְוַיְמׁשִ ְורֹוְדֵפינּו,  ׂשֹוְנֵאינּו 

ים  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ ָלבֹא  ה  ְוִנְזּכֶ ִניעֹות  ַהּמְ ל  ּכָ ר  ּבֵ ְלׁשַ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֶעְזֵרנּו  ּבְ ֶוְהֵיה  ֶמָך,  ׁשְ ְלַמַען  ָעֵלינּו  ַרֵחם  ן  ּכֵ ַעל 
ה  ְוִנְזּכֶ ַעל־ָיָדם,  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ְוִלְזּכֹות  ֱאֶמת  ּבֶ ֲאֵליֶהם  ר  ֵ ּוְלִהְתַקּשׁ ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ַעל 

ָך  ְלּתְ ּוֶמְמׁשַ רֹוְממּוְתָך  ְוָלַדַעת  יר  ְלַהּכִ נּו  ּוְתַזּכֵ טֹוִבים,  ֲחָסִדים  ָעֵלינּו  יְך  ּוְלַהְמׁשִ יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ל  ּוְלַבּטֵ יק  ְלַהְמּתִ

ְיַצְרּתֹו,  ה  ַאּתָ י  ּכִ ְיצּור  ל  ּכָ ְוָיִבין  ַעְלּתֹו.  ּפְ ה  ַאּתָ י  ּכִ עּול  ּפָ ל  ּכָ "ְוֵיַדע  ְמֵהָרה,  ְכבֹוְדָך  ּבִ ָעֵלינּו  ְוִתְמלְֹך  ָעֵלינּו, 

ְתָך  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ נּו  ׁשֵ ּוְתַקּדְ ּוְתַטֲהֵרנּו  ָלה",  ָמׁשָ ּכֹל  ּבַ ּוַמְלכּותֹו  ֶמֶלְך  ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאלֵֹקי  ה'  ַאּפֹו,  ּבְ ָמה  ְנׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּכֹל  ְויֹאַמר 

ֶסָלה: ָאֵמן  עֹוָלם,  ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ָהֶעְליֹוָנה 
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ָנה ִפַלת רֹאׁש ַהׁשָ ּתְ


