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ׁשֹומ ַע קֹול ַׁש ְו ַעת ֲע ִת ָירהֶׁ ,ש ִת ְׁש ַמע
ֵ
בֹותינּו,
ֹלהי ֲא ֵ
ֹלהנּו ֶו ֱא ֵ
יְ ִהי ָרצֹון ִמ ְל ָפנֶ יָך ה' ֱא ֵ
ּומ ְת ַחנֵ ן
תֹוכם ִת ְׁש ַמע ַגם ְת ִפ ָל ִתי ֲא ֶׁשר ִהנְ נִ י ִמ ְתנַ ֵפל ִ
ּוב ָ
ְלקֹול ְת ִפ ַלת ַע ְמָך ֵבית יִ ְש ָר ֵאל ְ
ְל ָפנֶ יָך.
ְו ִאם ָא ְמנָ ם יָ ַד ְע ִתי ִמעּוט ֶע ְר ִכי ְו ַדלּות ַמ ֲע ַשי ּוב ְֹׁש ִתיְ ,וגַ ם נִ ְכ ַל ְמ ִתי ְל ָה ִרים ָפנַ י ֵא ֶליָך
אּולם ְב ַר ֲח ֶמיָך ָה ַר ִבים ַו ֲח ָס ֶדיָך
ּול ִה ְת ַפ ֵלל ְל ָפנֶ יָך ַעל ַע ְצ ִמי ְו ָכל ֶׁש ֵכן ַעל ֲא ֵח ִריםָ ,
ְ
וׁש ָעהְ ,ו ִׁש ַירת ָרׁש יִ ְהיֶ ה יָ ָקר
יׁשנִ י ִמ ִש ְב ִרי ְו ִת ְס ָע ֵדנִ י ְו ִא ָּו ֵ
דֹולים ָב ַט ְח ִתיֲ ,א ֶׁשר ַבל ְת ִב ֵ
ַהגְ ִ
לֹותי ְבתֹוְך ְת ִפ ַלת ַע ְמָך יִ ְש ָר ֵאל ְב ַר ֲח ִמים.
ְב ֵעינֶ יָךְ ,ו ִת ְׁש ַמע ְל ַק ֵבל ְת ִפ ַ
יטת ַע ְמָך
ּוב ֵלב נִ ְׁש ָבר ְונִ ְד ֶכה ִהנְ נִ י ִמ ְת ַחנֵ ן ְל ָפנֶ יָךָ :אנָ א ָמ ֵלא ַר ֲח ִמיםַ ,ר ֵחם נָ א ַעל ְפ ֵל ַ
ְ
ילם ִמ ַדלּות
יהםְ ,ו ַת ִצ ֵ
יהם ְוד ֲֹח ֵק ֶ
יהם ְו ַל ֲח ֵצ ֶ
רֹות ֶ
יאם ִמ ָכל ָצ ֵ
תֹוצ ֵ
יעם ְו ִ
תֹוׁש ֵ
יִ ְש ָר ֵאל ְו ִ
ּובאֹות
ּומ ָכל ִמינֵ י ֻּפ ְר ָענֻּ ּיֹות ַה ִמ ְת ַר ְגׁשֹות ָ
דּוקי ֲענִ ּיּות ִ
ּומ ִד ְק ֵ
ְו ִׁש ְפלּות ַו ֲענִ ּיּות ְו ֶא ְביֹונּות ִ
יאים ֲא ֶׁשר ְבתֹוְך ַע ְמָך יִ ְש ָר ֵאל ִת ְׁש ְמ ֵרם ֶׁשֹּלא יִ ְׁשֹּלט ָב ֶהם ׁשּום ח ִֹלי ְוׁשּום
עֹולםְ ,ו ַה ְב ִר ִ
ָל ָ
פּואה ְׁש ֵל ָמה ִב ְמ ֵה ָרהְ ,ו ִת ְק ָרא
ּול ָכל ח ֵֹלי ַע ְמָך ֵבית יִ ְש ָר ֵאל ִת ְׁש ַלח ְר ָ
ילהְ ,
ַמ ְד ֶוה ָח ִל ָ
ילם.
קֹוח ְו ַת ִצ ֵ
ִל ְׁשבּויִ ים ְדרֹור ְו ַל ֲא ִס ִירים ְפ ַקח ַ
ְו ַת ִציל ֶאת ַע ְמָך ֵבית יִ ְש ָר ֵאל ִמ ָכל ַצ ַער ְונֶ זֶ ק ְוׁשֹד ְו ֶׁש ֶבר ַר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ָלןְ ,ו ִת ְפקֹד ְל ָכל
שּוכי ָבנִ ים ְבזֶ ַר ע ֶׁשל ַקּיָ ָמא ,זֶ ַרע טֹוב ְו ָכ ֵׁשר ְו ָהגּון ְו ָרצּוי ְל ָפנֶ יָךְ ,ו ָכל יַ ְל ֵדי ַע ְמָך
ֲח ֵ
בֹודת ה'ְ ,ו ֶׁשּיֵ ְלכּו ַב ֶד ֶרְך ַהּיָ ָׁשר ְויִ ְהיּו
תֹורה ַו ֲע ַ
יהם ְו ִא ָמם ְלגַ ְד ָלם ְל ָ
ֵבית יִ ְש ָר ֵאל יִ זְ כּו ֲא ִב ֶ
עֹולם
ׁשֹוט ִטים ְב ָ
ְמ ֻּד ָב ִקים ְביִ ְר ַאת ה'ְ ,ו ַאל יִ ְמׁשֹול ָב ֶהם ַא ְס ְכ ָרה ְו ֵׁש ִדין ְורּוחֹות ָרעֹות ַה ְמ ְ
ּוליִ ְר ָא ְתָך ָכל
בֹוד ְתך ְ
ּוׁש ֵל ִמים ַל ֲע ָ
יאים ְ
יׁשיןִ ,כי ִאם יִ ְהיּו ְב ִר ִ
ּומ ְר ִעין ִב ִ
ְו ָכל ְפגָ ִעין ַ
ַהּיָ ִמים.
ילהְ ,ויִ גְ ְמרּו יְ ֵמי
יהן ָח ִל ָ
דֹות ֶ
ּומ ֻּע ָברֹות ֶׁשל ַע ְמָך ֵבית יִ ְש ָר ֵאל ִת ְׁש ְמ ֵרם ֶׁשֹּלא ַת ֵפ ְלנָ ה ְו ָל ֵ
ְ
יע זְ ַמן ֵל ָד ָתן ִת ְׁש ְמ ֵרם ְב ֵעת ֵל ָד ָתן ִמ ָכל ַצ ַער
ּוכ ֶׁשּיַ גִ ַ
ילהְ ,
ּוב ִלי ַצ ַער ָח ִל ָ
ֶה ְריֹונָ ם ְב ָׁשלֹום ְ
ילה.
ּוב ִלי ׁשּום ִמ ְכׁשֹול ָח ִל ָ
יהן ְבנָ ֵקלְ ,
ְונֶ זֶ קְ ,ו ַה ֵתר ֶח ְב ֵל ֶ
דֹוׁשה ְו ַעל נִ ְד ֵחי ַע ְמָך יִ ְש ָר ֵאל.
תֹור ְתָך ַה ְק ָ
ְו ַעל ֻּכ ָל ם יֶ ֱהמּו נָ א ַר ֲח ֶמיָך ַעל ְׁש ֵא ִרית ָ
פֹוׁש ֵעי ַע ְמָך יִ ְש ָר ֵאל ַת ְחתֹר ֲח ִת ָירה
ְו ִתנְ קֹם נִ ְק ָמ ְתָך ְונִ ְק ַמת ָדם ֲע ָב ֶדיָך ַה ָשפּוְךְ .ו ָכל ְ
ׁשּוטה ְל ַק ֵבל ָׁש ִבים.
ּובה ְׁש ֵל ָמה ְל ָפנֶ יָך ִכי יְ ִמינְ ָך ְפ ָ
בֹודָך ְל ַק ְב ָלם ִב ְתׁש ָ
ִמ ַת ַחת ִכ ֵסא ְכ ְ
בּותינּו ִב ְמ ֵה ָרה
אֹורָך ַו ֲא ִמ ְתָךְ ,ויַ נִ ֵחינּו ִב ְמ ֵה ָרה ֶאל ְד ִביר ָק ְד ְׁשָך ְו ָת ִׁשיב ְׁש ֵ
ּוׁש ַלח ָלנּו ְ
ְ
עֹולםָ ,א ֵמן ֶס ָלה.
ְב ַר ֲח ִמים ַר ִביםּ ,וגְ ָא ֵלינּו גְ ֻּא ַלת ָ
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