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ַרמחַ "ל הַ קָּ דוֹשׁ
)בּבֵ ית הַ קְּ בָ רוֹת( מֵ אֵ ת הָ ְ
ְת ִפלָ ה ְל ֶע ֶרב ר ֹאשׁ הַ שָׁ נָה ְ

מַ ְלכֵ י הַ ְמּלָ ִכים

ִרבּוֹן כָּ ל הָ עוֹלָ ִמים ,מֶ לֶ

הַ קָּ דוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ,מַ ה נּ ֹאמַ ר ְלפָ נֶי  ,מַ ה
נְּ ַדבֵּ ר וּמַ ה נִּ ְצטַ ַדּק ,כִּ י חֶ ְרפָּ ה ְל ֶנגֶד פָּ נֵינוּ
וּכ ִלמָּ תֵ נוּ עָ ְב ָרה ר ֹאשׁ .אֵ ין לָ נוּ פֶּ ה ִל ְפתֹּחַ
ְ
ְלפָ נֶי יְ ֹה ָו-
ִמ ְדּ ָרכֶ י

יאהדונהי

אֱ.הֵ ינוִּ ,כּי תָּ עִ ינוּ

וּמ ְת ַנח ֲִמים ִמכָּ ל מַ עֲשֵׂ ינוּ
ְבּלֵ ב שָׁ לֵ ם ִ
בּוֹכים וְ נוֹאֲקִ ים ְבּ ִפ ְתחֵ י ְת ִפלָּ ְתּ
ִ
הָ ָרעִ ים,
וּבשַׁ ע ֲֵרי ְדמָ עוֹת אֲשֶׁ ר ה ֲִכינוֹתָ ְלכָ ל שָׁ בֵ י
ְ
ֱ.הים,
פֶ שַׁ ע .נִ ְשׁתַּ ֲחוֶה וְ נִ ְכ ְרעָ ה לְ פָ נֶי  ,אֵ ל א ִ
יְ ֹה ָו -יאהדונהי הוֹשִׁ יעָ ה ַו ֲענֵנוּ.

אֲשֶׁ ר נָתַ תָּ לָ נוּ ַדּ ְרכֵ י אֱמֶ ת

יִשׂ ָראֵ ל,
ֱ.הים אֱ.הֵ י ְ
אָ נָּא יְ ֹה ָו -יאהדונהי א ִ

ֶואֱמוּנָהַ ,ונֵּלֵ ִאישׁ ִבּ ְשׁ ִרירוּת ִלבּוֹ וְ אַ חַ ר

עַמּ ִמכָּ ל גּוֹיֵי הָ אָ ֶרץ
הֲל ֹא אַ תָּ ה בָּ חַ ְרתָּ ְבּ ְ

קְ ִשׁי עָ ְרפּוֹ לָ סוּר מֵ אַ ח ֲֶרי  .וּמַ ה יֵּשׁ לָ נוּ עוֹד

וַתַּ ְב ֵדּל אוֹתָ ם ִל ְהיוֹת ְל לְ עַם וְ אַ תָּ ה ִתּ ְהיֶה

ְצ ָדקָ ה לִ ְצעֹ ק ְפּנֵי הַ מֶּ לֶ .

יִשׂ ָראֵ ל
וּבאַ ְב ָרהָ ם יִ ְצחָ ק וְ ְ
א.היםְ .
לָ הֶ ם לֵ ִ

יִשׂ ָראֵ ל
ֱ.הים ,אֱ.הֵ י ְ
אָ נָּא יְ ֹה ָו -יאהדונהי א ִ

עֲבָ ֶדי חָ שַׁ קְ תָּ ְלהָ קִ ים אוֹתָ ם ְלפָ נֶי וְ אֶ ת

אָ ִבינוּ ,חָ טָ אנוּ ,הֶ עֱוִ ינוּ וְ ִה ְרשַׁ עְ נוּ ,עָ ז ְַבנוּ
תּוֹר ְת וְ סַ ְרנוּ ִמ ִמּ ְצוֹתֶ י  ,וְ יִ ְראָ ְת נָטַ ְשׁנוּ
ָ
שָׁ כַ ְחנוּ לַ עֲשׂוֹת הָ ַרע ְבּעֵינֶי .

וְ אַ הֲבָ ְת

צוּרי ,
יוֹד ַע יֵצֶ ר כָּ ל יְ ֶ
וְ אַ תָּ ה יְ ֹה ָו -יאהדונהי ֵ

ז ְַרעָם אַ ח ֲֵריהֶ ם .וְ גַם ִשׁ ְמ עֲלֵ יהֶ ם נִ קְ ָרא
ְבּאַ הֲבָ ה לֵ אמֹרְ ,י ֹה ָו-

יאהדונהי

ֱ.הים
א ִ

יִשׂ ָראֵ ל ,אוֹהֵ ב אֶ ת עַמּוֹ וּבוֹחֵ ר בַּ עֲבָ ָדיו,
ְבּ ְ
ל ֹא תַ עַ זְבֵ ם וְ ל ֹא ִתגְ עַ ל נ ְַפ ְשׁ בָּ הֶ ם ְלדוֹר

אנ ְַחנוּ ,כִּ י
יוֹדעֵ נוּ ,וּ ְזכֹר כִּ י עָ פָ ר ֲ
אַ תָּ ה ְ

וָדוֹר ְוּלנֶצַ ח נְ צָ ִחים.

אשׁיתֵ נוּ וְ אַ ח ֲִריתֵ נוּ תוֹלֵ עָה
ִמ ִסרֲ חוֹן ֵר ִ

וּבכוּר הַ בַּ ְרזֶל ְבּ ִמ ְצ ַריִם אֲשֶׁ ר עִ נּוּ אֶ ת
ְ

אנ ְַחנוּ
וּכ ִלימָ ה ֲ
וְ ִרמָ הְ ,כּלִ י מָ לֵ א בּוּשָׁ ה ְ

וּמ ְרמָ ה ל ֹא
חַ יֵּיהֶ ם אַ נְ שֵׁ י אָ וֶןָ ,דּ ִמים ִ

ְלפָ נֶי  ,וּמוֹתַ ר הָ אָ ָדם ִמן הַ ְבּהֵ מָ ה אָ יִ ן ִכּי

נְ טַ ְשׁתָּ ם ְלהַ ְשׁ ִמיד אוֹתָ ם ְבּיַד אוֹיֵבִ ,כּי

הַ כֹּל הָ בֶ ל.

בוּר ְת ְלהַ ִצּילָ ם ,וַתַּ עַשׂ
חַ ְס ְדּ עֲלֵ יהֶ ם וּגְ ָ

ִרבּוֹן כָּ ל הָ עוֹלָ ִמים ,יְ ֹה ָו-

יאהדונהי

ֱ.הים
א ִ

יִשׂ ָראֵ לִ ,הנְ נוּ שָׁ ִבים ְלפָ נֶי יְ ֹה ָו-
אֱ.הֵ י ְ
יאהדונהי

אֱ.הֵ ינוּ ,וְ ִאם

ֲעז ְַבנוּ

וְ ִאם

וּמוֹפ ִתים לִ ְפדּוֹתָ ם גּוֹי ִמקֶּ ֶרב
ְ
עִ מָּ הֶ ם אוֹתוֹת
גּוֹי .וַתַּ נְ חֵ ל אוֹתָ ם ַנחֲלַ ת עוֹלָ ם כַּ אֲשֶׁ ר
נִ ְשׁבַּ עְ תָּ לַ אֲבוֹתֵ ינוּ.

בּוֹשׁים
ִ
אנ ִָחים,
ִה ְכעַ ְסנוּ ִ ,הנְ נוּ נִ ְדכָּ ִאים וְ ֶנ ֱ

וְ עַ ל הַ ר ִסינַי ִה ְפלֵ אתָ לָ הֶ ם ו ִַתּגָּלֶ ה עֲלֵ יהֶ ם

וּמֵ רֹב

עָ נָן ַוע ֲָרפֶ ל,

וְ נִ ְכלָ ִמים

ִמכָּ ל

רֹעַ

מַ עֲלָ לֵ ינוּ

ִמ ְשּׁמֵ י קָ ְד ְשׁ ִמתּוֹ הַ חשֶׁ

אַ ְשׁמוֹתֵ ינוּ וּמֵ עֹ צֶ ם חַ טּ ֹאתֵ ינוּ וְ כֹבֶ ד ְפּשָׁ עֵ ינוּ,

הוֹדעְ תָּ ם,
ַ
ְוּדבָ ְר ִה ְשׁמַ עְ תָּ ם ,וְ אֶ ת גּ ְָד ְל

מוֹדים ְלפָ נֶי עַ ל כֹּל אֲשֶׁ ר קִ ְלקַ ְלנוּ ,וְ שָׁ ִבים
ִ

תּוֹרת
יִשׂ ְמחוּ ְבּ  ,ו ִַתּתֶּ ן לָ נוּ ַ
בוֹד וְ ְ
וַיִּ ְראוּ ְכּ ְ
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טוֹבים
ִ
וּמ ְשׁפָּ ִטים יְ שָׁ ִרים וְ חֻ קִּ ים
אֱמֶ ת ִ
לָ לֶ כֶ ת ְבּכָ ל ְדּ ָרכֶ י

ְלאַ הֲבָ ה אוֹתָ

וּמאָ ְר ִרים ,וַנִּ ְהיֶה ְללַ עַג וָקֶ לֶ ס
ר ֹאשׁ מָ ִרים ְ
כָּ ל הַ יּוֹם תָּ ִמיד ,כִּ י עֲבָ ִדים מָ ְשׁלוּ בָּ נוּ

ְוּל ָד ְבקָ ה בָּ ְלמַ עַ ן הֱיוֹת לְ מַ ְמלֶ כֶ ת ֹכּהֲנִ ים

אנ ְַחנוּ
ַויַּעַ ְשׁקוּנוּ ז ִֵדים ְלעֻמָּ ְת  ,וְ ִהנֵּה ֲ

עוֹלמֵ י עַ ד.
בוֹד ְל ְ
ַתּוֹרישֵׁ נוּ ְכּ ְ
וְ גוֹי קָ דוֹשׁ ו ִ

דּוֹרשׁ וְ אֵ ין
וְ אַ ְרצֵ נוּ ְלשַׁ מָּ ה ְוּל ִבזָּה  ,אֵ ין ֵ

וְ כַ אֲשֶׁ ר חָ ְטאוּ אֲבוֹתֵ ינוּ לְ פָ נֶי ַו ַיּעֲשׂוּ לָ הֶ ם

ְמבַ קֵּ שׁ ,אֵ ין ְמנַהֵ ל וְ אֵ ין ְמנַחֵ ם ,אֵ ין מַ ֲחזִיק

אֱ.הֵ י זָהָ ב ַויּ ְַכעִ יסוּ ִבּ ְפ ִסילֵ יהֶ ם ,חָ ָרה אַ ְפּ
עַמּ ַותַּ ְסתֵּ ר פָּ נֶי ְוּרצוֹנְ אֲשֶׁ ר נָתַ תָּ לָ נוּ,
ְבּ ְ
וְ אַ ף גַּם ז ֹאת ל ֹא ֲעז ְַבתָּ נוּ וַתָּ שׁוֹב ו ְַתּ ַרחֵ ם
עָ לֵ ינוּ וַתַּ ְשׁכֵּ ן ְשׁכִ ינ ְָת ְבּתוֹכֵ נוּ וַתַּ ְראֵ נוּ אֶ ת
הוֹדעְ תָּ נוּ ,כִּ י
ַ
טוּב
ֹכּ ֲח הַ גָּדוֹל ,וְ אֶ ת רֹב ְ
בַּ ִמּ ְדבָּ ר ִהנְ ִחיתָ נוּ אַ ְרבָּ עִ ים שָׁ נָה ,ל ֹא
חָ סַ ְרנוּ ָדּבָ ר ,וְ גַם לֶ חֶ ם ִה ְמטַ ְרתָּ לָ נוּ וּמַ יִם
הַ טּוֹב ל ֹא

הוֹצֵ אתָ לָ נוּ ְבּאֶ ֶרץ ִציָּה ,וּמַ נְ

בוֹד ,
מָ נַעְ תָּ ִמ ִפּינוּ ְבּהַ ְרגִּיזֵנוּ ִל ְפנֵי ִכּסֵּ א ְכ ֶ
וַתַּ נְ ִחילֵ נוּ אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ְוּדבַ שׁ ו ִַתּתֵּ ן לָ נוּ
אַ ְרצוֹת גּוֹיִם ַועֲמַ ל ְלאֻ ִמּים ,וּבַ בַּ יִ ת הַ גָּדוֹל

ְבּי ֵָדינוּ וְ אֵ ין עוֹמֵ ד בַּ פֶּ ֶרץִ .כּי ָיגַעְ נוּ בַּ ֲע ֹונֵינוּ
וּבאַ ְשׁמוֹתֵ ינוּ ,כָּ לָ ה ַויֵּלֵ כֹּחֵ נוּ ְכּחֶ ֶרס יָבֵ שׁ.
ְ
אנ ְַחנוּ ֲעוֹנוֹתֵ יהֶ ם
חָ טָ אנוּ עִ ם אֲבוֹתֵ ינוַּ ,ו ֲ
אנ ְַחנוּ ְבּחַ טּ ֹאתֵ ינוּ
סָ בַ ְלנוִּ ,כּי נְ מֵ קִ ים ֲ
וּ ְבחַ טָּ אתָ ם ִאתָּ נוּ .אֵ ין כֹּחַ  ,אֵ ין ְמקַ וֶּה.
כָּ שַׁ ְלנוּ וְ נִ ְכלַ ְמנוּ ,תָּ עִ ינוּ וְ אָ בַ ְדנוּ ,וְ ִהנְ נוּ
בּוֹשׁים וְ נִ ְכלָ ִמים וְ אֵ ין דֳּ ִמי לָ נוּ .קִ וִּ ינוּ ְלאוֹר
ִ
וְ ִהנֵּה חשֶׁ ִ ,לישׁוּעָ ה ו ִַתּ ְרחַ ק ִממֶּ נּוּ ,קִ וִּ ינוּ
ְלשַׁ ְלוָה וְ ִהנֵּה ְבעָ תָ הִ ,לצְ ָדקָ ה וְ ִהנֵּה אֵ י ֶננָּה.
קִ וִּ ינוּ ְל ֹנגַהּ וְ ִהנֵּה צַ ְלמָ וֶתְ ,וּל ִב ְרכָ ְת וְ ל ֹא
ִהשַּׂ גְ נוּהָ .

וְ הַ קָּ דוֹשׁ ,בֵּ ית ְבּ ִח ָיר ְת ִ ,הזְכַּ ְרתָּ שִׁ ְמ

ִרבּוֹן כָּ ל הָ עוֹלָ ִמים ,כָּ ִלינוּ ְכּעָ נָן ,הָ לַ ְכנוּ עַד

ְלבָ ְרכֵ נוּ ,וַתָּ ֵרם קַ ְרנֵנוּ עַ ל כָּ ל הַ גּוֹיִם,

כֹּה ,אַ ל ְתּאַ בֵּ ד הַ ְשּׁאֵ ִרית הַ נִּ ְמצָ אָ ה ,י ַָדעְ תָּ
ִר ְשׁעֵ נוֲּ ,עוֹן אֲבוֹתֵ ינוּ כִּ י

וַתַּ גְ ִבּיהַּ עֻ זֵּנוּ עַ ל כָּ ל גּוֹיֵי הָ אָ ֶרץ.

יְ ֹה ָו-

וְ כַ אֲשֶׁ ר חָ ְטאוּ אֲבוֹתֵ ינוּ ְלפָ נֶי ַ ,ויַּעַ זְבוּ

חָ טָ אנוּ לָ  ,וְ אַ תָּ ה צַ ִדּיק עַל כָּ ל הַ בָּ א עָ לֵ ינוּ

תּוֹר ְת וּמָ אֲסוּ בָּ הּ ,נָעַ ְלתָּ ַדּ ְלתוֹת הַ ְבּ ָרכָ ה
ָ
עָרינוּ ,ו ִַתּתֵּ ן ַנחֲלָ ְת
מֵ עָ לֵ ינוּ וּמֵ עַ ל כָּ ל ֵ
ְלשַׁ מָּ ה וִ ירוּשָׁ לַ יִם ְלחֶ ְרפָּ ה נָתַ תָּ ְלכָ ל
הָ א ֲָרצוֹת ְבּאַ ְרבַּ ע כַּ נְ פוֹת הָ אָ ֶרץ כַּ יּוֹם הַ זֶּה,
ו ִַתּתֵּ ן גְּ וִ יָּתֵ נוּ ְליַד אוֹיֵב ,ו ִַתּ ְמסֹר לַ חֶ ֶרב
עַמּ ְכּצ ֹאן לְ טֶ בַ ח ִה ְכ ַרעְ תָּ .
וּבנֵי ְ
קְ דוֹשֶׁ י ְ
אנ ְַחנוּ הַ יּוֹם הַ זֶּה חַ ְס ֵרי כָּ ל טוּב,
וְ ִהנֵּה ֲ
ְשׂבֵ עֵ י ֹרגֶזְ ,מלֵ אֵ י ַגע ֲָר ְת

ְוּרווּיֵי לַ ֲענָה

רוֹרים ִה ְשׂבַּ עְ תָּ נוּ וַתַּ ְשׁקֵ נוּ מֵ י
וָר ֹאשִׁ ,כּי בַּ ְמּ ִ

יאהדונהי

אנ ְַחנוּ ִה ְרשַׁ עְ נוּ .אָ נָּא מֶ לֶ
עָשׂיתָ ַו ֲ
ִכּי אֱמֶ ת ִ
וּב ִמ ְשׁפָּ טְ ,זכֹר
שׁוֹפֵ ט כָּ ל הָ אָ ֶרץ ִבּ ְצ ָדקָ ה ְ
דּוֹרשֶׁ י ִתּ ְדר ֹשְׁ .ראֵ ה
זוֹכ ֶרי  ,וְ אֶ ת עַם ְ
נָא ְ
ְבּעָ נְ יֵנוּ ַו ֲחמֹל עַ ל ִשׁ ְפלוּתֵ נוִּ ,כּי נִ ְשׁאַ ְרנוּ
ְמעַ ט מֵ הַ ְרבֵּ ה ,כָּ לְ תָ ה רוּחֵ נוּ וְ נ ְַפשֵׁ נוּ נִ ְבהֲלָ ה
ְמאֹד ,וְ אֵ ין לָ נוּ ְל ִהשָּׁ עֵ ן אֶ לָּ א עָ לֶ י אָ ִבינוּ
שֶׁ בַּ שָּׁ מַ יִם.
ִרבּוֹן כָּ ל הָ עוֹלָ ִמיםְ ,בּ

בָּ טַ ְחנוּ וְ ל ֹא

ְשׁכַ ְחנוּ  ,וּבַ מַּ חֲשַׁ ִכּים ִבּ ְמצוּלוֹת תָּ ִמיד
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אנ ְַחנוּ ְמקַ וִּ יםִ ,כּי אַ תָּ ה
ְתּ ִהלָּ ְת ְבּ ִפינוּ ְוּל ֲ

לָ נוּ הֵ יכַ ל קָ ְד ְשׁ

וְ ִתפְ אַ ְר ְתּ

ְבּקָ רוֹב,

פּוֹדנוּ וְ גוֹאֲלֵ נוּ מֵ עוֹלָ ם ְשׁמֶ ,
אֱ.הֵ י יִ ְשׁעֵ נוֵּ ,

וּב ְרצוֹנְ
וּתשַׂ ְמּחֵ נוּ ִבּישׁוּעָ ְת ִ ,
ְ

נ ִָשׁ ָירה

ֱ.הים זוּלָ תֶ  .הַ בֵּ ט לַ ְבּ ִריתְ ,י ֹה ָו-
אֵ ין א ִ

וּנְ ז ְַמּ ָרה לָ ִ .הנָּשֵׂ א שׁוֹפֵ ט הָ אָ ֶרץ ,הָ שֵׁ ב

אנ ְַחנוּ
ֱ.הים אֱ.הֵ י יִשְׂ ָראֵ לִ ,כּי ֲ
א ִ

הוֹשׁיעָ ה ְי ִמינְ ַו ֲענֵנוּ לָ תֵ ת
ִ
גְּ מוּל עַ ל גֵּאִ ים,

יאהדונהי

ית ִ ,כּי אֲחַ זְנוּ וְ ל ֹא ֲעז ְַבנוּ
עַמּ וְ צ ֹאן מַ ְרעִ ְ
ְ

עַמּ
כָּ בוֹד ְל ְ

ְבּכָ ל הַ צָּ רוֹת וְ הַ ְמּצוּקוֹת אֲשֶׁ ר עָ ְברוּ עָ לֵ ינוּ.

ִשׂ ְמחָ ה ְלכָ ל הַ חוֹסִ ים בָּ  ,וִ ַירנְּ נוּ ְל כָּ ל

וּבכָ ל הַ ְתּלָ אוֹת אֲשֶׁ ר מָ ְצאוּ אוֹתָ נוּ
ְ

מַ עֲשֶׂ י וִ יז ְַמּרוּ ְתּ ִהלָּ ְת עַל כַּ נְ פוֹת הָ אָ ֶרץ,

ִהקְ ַדּ ְשׁנוּ ִשׁ ְמ בָּ ַר ִבּים ִל ְפנֵי כָּ ל עַמֵּ י הָ אָ ֶרץ,

וּתטַ הֵ ר
ְ
ילים מֵ אַ ְדמַ ת קָ ְד ְשׁ
וּתבָ עֵ ר א ֱִל ִ
ְ

ִכּי נֶפֶ שׁ ִה ְשׁלַ ְמנוּ ְל  ,רוּחֵ נוּ וְ נִ ְשׁמָ תֵ נוּ

תֵּ בֵ ל ְבּטָ ה ֳָר ְת  ,וְ אֶ ת כָּ ל נִ ָדּחֶ י ְל ְתּכַ נֵּס

הוֹרגְ נוּ כָּ ל הַ יּוֹם
ַ
קֵ ַר ְבנוּ ְלפָ נֶי ִ ,כּי עָ לֶ י

וּנְ פוּצוֹתֵ ינוּ ִמיּ ְַר ְכּתֵ י אָ ֶרץ.

נ ְֶחשַׁ ְבנוּ ְכּצ ֹאן ִט ְבחָ ה ,אֶ ת אֵ לֶּ ה ִתּ ְזכֹּר לָ נוּ

ֲבוֹדתֵ נוְּ ,שׁמַ ע
ִרבּוֹן כָּ ל הָ עוֹלָ ִמיםְ ,רצֵ ה בַּ ע ָ

 -וְ אֶ ת חַ טּ ֹאתֵ ינוּ ל ֹא ִת ְזכֹּר ,כִּ י יְ ֹה ָו-

הוֹרישׁ
וּת ִהלָּ ה לִ ֵיראֶ י ְ ,ל ִ
ְ

וּתגַלֶּ ה ְכּבוֹד
קוֹלֵ נוּ וְ קַ בֵּ ל ְתּ ִפילָ תֵ נוְּ ,

יאהדונהי מֶ לֶ חַ נּוּן וְ ַרחוּם אָ תָּ ה.

וּתקַ ע ְבּשׁוֹפָ ר גָּדוֹל
כוּת עָלֵ ינוּ ְמהֵ ָרהְ ,
מַ ְל ְ

אָ נָּא מֶ לֶ שׁוֹמֵ ר הַ ְבּ ִרית וְ הַ חֶ סֶ ד ְלאוֹהֲבָ יו

ְלחֵ רוּתֵ נוּ וְ שָׂ א נֵס ְלקַ בֵּ ץ גָּלֻ יּוֹתֵ ינוּ ,וְ עָלוּ

שׁוֹמ ֵרי ִמ ְצוֹתָ יו ְלאֶ לֶ ף דּוֹרְ ,זכֹר לָ נוּ אֶ ת
ְוּל ְ

מוֹשׁיעִ ים ְבּהַ ר ִציּוֹן ִל ְשׁפֹּט אֶ ת הַ ר עֵשָׂ ו
ִ

ִצ ְדקַ ת עֲבָ ֶדי

יִשׂ ָראֵ ל
אַ ְב ָרהָ ם יִ ְצחָ ק וְ ְ

וְ הָ יְתָ ה לַ י ֹה ָו-

יאהדונהי

הַ ְמּלוּכָ ה .וְ הָ יָה

אֲשֶׁ ר בָּ חַ ְרתָּ בָּ ם ,וְ ִצ ְדקַ ת כָּ ל ְתּ ִמימֶ י אֲשֶׁ ר

יְ ֹה ָו-

וּבלֵ ב שַׁ לֵ םִ ,צ ְדקַ ת
הָ ְלכוּ ְלפָ נֶי ְבּתָ ִמים ְ

הַ הוּא יִ ְהיֶה יְ ֹה ָו-

עוֹמ ִדים לְ שָׁ ֵרת אֶ ת פָּ נֶי ,
כָּ ל קְ דוֹשֶׁ י הָ ְ

אֶ חָ ד ,כִּ י אַ תָּ ה יְ ֹה ָו-

ִבּזְכוּתָ ם תָּ חֹן עָ לֵ ינוּ וְ תַ ְחפֹּץ ְל ָגאֳלֵ נוּ.

עַמּ
וּמיֻחָ ד ,בּוֹחֵ ר ְבּ ְ
ְ

וּתחַ ֵדּשׁ עָ לֵ ינוּ הַ שָּׁ נָה הַ זּ ֹאת הַ בָּ אָ ה עָ לֵ ינוּ,
ְ

וְ גוֹאֵ ל אוֹתָ נוּ ְבּ ַרח ֲִמים ַר ִבּים .כָּ ְתבֵ נוּ ְלחַ יִּ ים

ְשׁנַת ָרצוֹן וּגְאֻ לָּ הְ ,שׁנַת נֶחָ מָ ה וִ ישׁוּעָ ה,

ֱ.הים חַ יִּ ים ,כָּ ְתבֵ נוּ ִלגְאֻ לָּ ה ,כָּ ְתבֵ נוּ
א ִ

ְשׁנַת ִשׂ ְמחָ ה ,שָׂ שׂוֹן וְ גִ ילָ ה .תָּ תֵ ם חֲטָ אֵ ינוּ ִמן

ְלפַ ְרנָסָ ה ,כָּ ְתבֵ נוּ ְלנֶחָ מָ ה ְוּל ָרצוֹן ְבּאוֹר

וּתטַ ֲה ֵרנוּ ְבּמַ יִם
הָ אָ ֶרץ וְ תַ עֲבִ יר אַ ְשׁמוֹתֵ ינוּ ְ

פָּ נֶי  ,כַּ ָדּבָ ר שֶׁ ֶנּאֱמַ ר :יָאֵ ר יְ ֹה ָו-

עַמּ וְ אַ ל
הוֹרים ,חוּסָ ה יְ ֹה ָו -יאהדונהי עַ ל ְ
ְט ִ

פָּ נָיו אֵ לֶ י וִ יחֻ נֶּךָּ  .יִשָּׂ א יְ ֹה ָו -יאהדונהי פָּ נָיו

עַמּים ,וְ י ְֵדעוּ כָּ ל
ִתּתֵּ ן ַנחֲלָ ְת ְלחֶ ְרפָּ ה עוֹד בָּ ִ

יִהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי פִ י
אֵ לֶ י וְ יָשֵׂ ם ְל שָׁ לוֹםְ .

יוֹשׁבֵ י תֵ בֵ ל ִכּי אַ תָּ ה יְ ֹה ָו -יאהדונהי ְלבַ ְדּ
ְ

יאהדונהי

ְלמֶ לֶ עַ ל כָּ ל הָ אָ ֶרץ בַּ יּוֹם

וְ הֶ גְ יוֹן ִל ִבּי ְלפָ נֶי

וּשׁמוֹ
אֶ חָ ד ְ

יאהדונהי
יאהדונהי

אֶ חָ ד י ִָחיד

יִשׂ ָראֵ ל ְבּאַ הֲבָ ה
ְ

יְ ֹה ָו-

יאהדונהי

יאהדונהי

צוּרי
ִ

עַ ל כָּ ל הָ אָ ֶרץ וְ אֵ ין זוּלָ תֶ  .ז ְָכ ֵרנוּ

וְ ֹגא ֲִליַ .ואֲנִ י ְת ִפלָּ ִתי ְל ְי ֹה ָו -יאהדונהי עֵת

וּפתַ ח לָ נוּ שַׁ ע ֲֵרי ְב ָרכָ ה הַ ְצלָ חָ ה
ְלחַ יִּ ים ְ

ֱ.הים ְבּרֹב חַ ְס ְדּ
ָרצוֹן א ִ

ֲענֵנִ י בֶּ אֱמֶ ת

וְ הַ ְרוָחָ ה ,וְ אַ ל תַּ ְסתֵּ ר פָּ נֶי ִממֶּ נּוּ ,וְ ִת ְבנֶה

יִ ְשׁעֶ .

מֶ לֶ

