
ה  ִפּלָ ּתְ
ְמֻיֶחֶדת

לזכות לעלות אומנה ולפקוד את 
ציון רבינו הקדוש הננמ"ח זיע"א 

בימי ראש השנה הק'.



ִלְנֹסַע ִרּבֹונֹו  ַהִחּיּוב  ֶדל  ּגֹ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ
ים,  ּיִ ֲאִמּתִ יִקים  ְלַצּדִ ָנה  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  ַעל 
ר  ֲאׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָנה  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  יֵמי  ּבִ לּוָיה  ּתְ ֵתנּו  ָ ְקֻדּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ
יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ְוַגם  ּה,  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ַעל  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ְך  ִנְמׁשָ ם  ָ ִמּשׁ
ָדִדים,  ַהּצְ ל  ִמּכָ ֶזה  ַעל  ִרים  ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ִניעֹות  ַהּמְ ִרּבּוי  ֹעֶצם  ֶאת 
ל  ּכָ ר  ּבֵ ְלׁשַ נּו  ְוַזּכֵ ְוָעְזֵרנּו  ָעֵלינּו,  ַוֲחֹמל  חּוס  ים  ּלִ ּדַ חֹוֵמל 
ַעל  ְוָלבֹוא  ְוִלְנֹסַע  ֵליֵלְך  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָרֶכיָך  ּדְ ְוהֹוֵרנּו  ִניעֹות,  ַהּמְ
י ַנְחָמן  דֹוׁש ַרּבִ נּו ַהּקָ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ְלִציּון ַרּבֵ ָנה ַהּבָ ָ ֹראׁש ַהּשׁ
יָחא,  ְמׁשִ עּוְקבֹות  ּבְ ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ י  ּכִ זיע"א,  ֵפיָגא  ן  ּבֶ
ָנה  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  ְיֵמי  ַעל  ַרק  ִהיא  ִויׁשּוָעֵתנּו  ְסִמיָכֵתנּו  ר  ִעּקָ
יְך  ָעִנים ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך, ּוְלַהְמׁשִ ֶהם ָאנּו ִנׁשְ ר ּבָ ים, ֲאׁשֶ דֹוׁשִ ַהּקְ
ּה.  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ַעל  ָנה  ָ ַהּשׁ ֵמֹראׁש  ָעֵלינּו  ּוַמְלכּוְתָך  ֱאלֹהּוְתָך 
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א  נּו ָאּנָ ְוַזּכֵ ָעֵלינּו  ַרֵחם  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ַרחּום 
ל  ּכָ ְוֶאת  ָהֲעצּוִמים  ַוֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ
ִנְמִנים  ִלְהיֹות  ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּוּבְ זּו  ָשָנה  ּבְ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֶחְבָרֵתנּו 
ִפים  ְתַאּסְ ַהּמִ ִמיִמים  ְוַהּתְ ִרים  ׁשֵ ַהּכְ ָרֵאל  ִיְשֹ ָך  ַעּמְ ין  ּבֵ ן  ּכֵ ַגם 
נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ַעל  ַהִנְקָרא  ַהָקדֹוׁש  ַלִקּבּוץ  ִצים  ּוִמְתַקּבְ
ַהָקדֹוׁש,  ְגִניָזתֹו  ְמקֹום  ּבִ זיע"א  ֵפיָגא  ן  ּבֶ ַנְחָמן  י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ
ָלנּו  ֵאין  יָחא,  ִדְמׁשִ עּוְקָבא  ּבְ לּו  ַהּלָ ּדֹורֹות  ּבַ ׁשֶ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ י  ּכִ
דֹוׁש, ְוַאל ִיְמָנֵענּו  ָנה ַהּקָ ָ י ִאם ַעל ִקּבּוץ ֹראׁש ַהּשׁ ְקָוה ּכִ ׁשּום ּתִ
ֵבנּו ׁשּום ִעּכּוב, ְוַאל ַיְטִריֵדנּו ׁשּום  ה ׁשּום מֹוֵנַע, ְוַאל ְיַעּכְ ִמּזֶ
ַעל  ְרָנָנה  ּבִ דֹוש  ַהּקָ ִצּיּונֹו  ַעל  ָלבֹוא  ה  ִנְזּכֶ ַרק  עֹוָלם  ּבָ א  ִטְרּדָ
ף  ּוְלִהְתַאּסֵ ְוָלֹבא  ְוֵליֵלְך  ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו  א  ַהּבָ ָנה  ָ ַהּשׁ ֹראׁש 
ָעֵלינּו  א  ַהּבָ ָנה  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  ּבְ ַהֶזה  ְוַהּנֹוָרא  דֹוׁש  ַהּקָ ּבּוץ  ַהּקִ ֶאל 
ּוִבְלּבּול.  ְוִעּכּוב  מֹוֵנַע  ׁשּום  ִלי  ּבְ ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ּוְבָכל  ְלטֹוָבה 
ְוִלְהיֹות  ְלָפֶניָך  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ֱאֶמת  ּבֶ ֵאֶליָך  ָלׁשּוב  נּו  ּוְתַזּכֵ
יִני  ַחּיֵ ָך  ַחְסּדְ "ּכְ עֹוָלם  ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ִמיד  ּתָ ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ּכִ
ֵדִני". ַלּמְ יָך  ֻחּקֶ ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  ָך ה'  ַחְסּדְ יָך  ּפִ ֵעדּות  ְמָרה  ְוֶאׁשְ
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