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  בצרה לעתות תפילה
  

  

  

  
  

  ל"ז הנביא מאליהו קיבל אשרמבארדיטשוב זי"ע הגדול  ליבער רבי הקדוש המגיד מהרב
  ז' והלאה) ודמע -בילגורייא תרפ"ח (נדפס לראשונה בספר צרור החיים לנכדו רבי חיים ליבערזאהן 

  
  

  : )ב"ק פרק( בתהילים מרוול פרוטות )160(= ק״ס ליקחוכך סידורה של תפילה קדושה זו, 

ה ִפּלָ ּפֹךְ  ְייָ  ְוִלְפֵני ִכי ַיֲעֹטף ְלָעִני ּתְ יחוֹ  ִיׁשְ ְמָעה ְייָ : ׂשִ ִתי ׁשִ ְוָעִתי ְתִפּלָ ר: ָתבֹוא ֵאֶליךָ  ְוׁשַ ְסּתֵ ֶניךָ  ַאל ּתַ י ּפָ ּנִ יֹום ִמּמֶ ה ֵאַליַצר  ּבְ יֹום ָאְזֶנךָ  ִלי ַהּטֵ  ּבְ
י ָכלוּ : ֲעֵנִני ַמֵהר ֶאְקָרא ן ּכִ מֹוֵקד ְוַעְצמֹוַתי ָיָמי ְבָעׁשָ ב: ִנָחרוּ  ּכְ ה ָכֵעׂשֶ ַבׁש  הּוּכָ י ַוּיִ י ִלּבִ ַכְחּתִ י ׁשָ ְבָקה ַאְנָחִתי ִמּקֹול: ַלְחִמי ֵמֲאֹכל ּכִ  ַעְצִמי ּדָ

ִרי ִמיִתי: ִלְבׂשָ ר ִלְקַאת ּדָ כֹוס ָהִייִתי ִמְדּבָ י: ֳחָרבֹות ּכְ ַקְדּתִ ִצּפֹור ָוֶאְהֶיה ׁשָ ג ּבֹוֵדד ּכְ ל :ַעל ּגָ י ְמהֹוָלַלי אֹוְיָבי ֵחְרפּוִני ַהּיֹום ּכָ עוּ  ּבִ ּבָ י ֵאֶפר :ִנׁשְ  ּכִ
ֶחם ּלֶ י ּכַ ַוי ָאָכְלּתִ ּקֻ ְבִכי ְוׁשִ י ּבִ ֵני ַזַעְמךָ  :ָמָסְכּתִ ךָ  ִמּפְ י ְוִקְצּפֶ אַתִני ּכִ ִליֵכִני ְנׂשָ ׁשְ ֵצל ָיַמי :ַוּתַ ב ַוֲאִני ָנטּוי ּכְ ֵעׂשֶ ה :ִאיָבׁש  ּכָ ב ְלעֹוָלם ְייָ  ְוַאּתָ ׁשֵ  ּתֵ
ה :ָוֹדר ְלֹדר ְוִזְכְרךָ  ַרֵחם ָתקּום ַאּתָ י ֵעת ִצּיֹון ּתְ י ָבא ְלֶחְנָנהּ  ּכִ י ָרצוּ  :מֹוֵעד ּכִ ם גֹוִים ְוִייְראוּ  :ְיֹחֵננוּ  ְוֶאת ֲעָפָרהּ  ֶאת ֲאָבֶניהָ  ֲעָבֶדיךָ  ּכִ ְוָכל  ְייָ  ֶאת ׁשֵ
בֹוֶדךָ  ָהָאֶרץ ַמְלֵכי י ָבָנה :ֶאת ּכְ ְכבֹודוֹ  ִנְרָאה ִצּיֹון ְייָ  ּכִ ָנה :ּבִ ת ּפָ ִפּלַ ָתם ֶאת ָבָזה ְולֹא ָהַעְרָער ֶאל ּתְ ִפּלָ ֶתב :ּתְ ּכָ  ִנְבָרא ְוַעם ַאֲחרֹון ְלדֹור ֹזאת ּתִ
ל ִקיף :ָיהּ -ְיַהּלֶ י ִהׁשְ רֹום ּכִ ַמִים ְייָ  ָקְדׁשוֹ  ִמּמְ ָ יט ֶאל ֶאֶרץ ִמׁשּ ֹמעַ  :ִהּבִ חַ  ָאִסיר ֶאְנַקת ִלׁשְ ֵני ְלַפּתֵ ר :ְתמּוָתה ּבְ ִצּיֹון ְלַסּפֵ ם ּבְ תוֹ  ְייָ  ׁשֵ ם ּוְתִהּלָ ָלִ ירּוׁשָ  :ּבִ

ֵבץ ִהּקָ ים ּבְ ו ַעּמִ ה :ֶאת ְייָ  ַלֲעֹבד ּוַמְמָלכֹות ַיְחּדָ ֶרךְ  ִעּנָ ִחי( כחו ַבּדֶ ר) ּכֹ ֲעֵלִני ַאל ֹאַמר ֵאִלי :ָיָמי ִקּצַ ֲחִצי ּתַ דֹור ָיָמי ּבַ נֹוֶתיךָ  ּדֹוִרים ּבְ  ָפִנים :ׁשְ
ה ָיַסְדּתָ  ָהָאֶרץ ָמִים ָיֶדיךָ  ּוַמֲעׂשֵ ה :ׁשָ ה ֹיאֵבדוּ  ֵהּמָ ם ְוַאּתָ ֶגד ַתֲעֹמד ְוֻכּלָ ּבֶ בּוׁש  ִיְבלוּ  ּכַ ּלְ ֲחִליֵפם ּכַ ה :ְוַיֲחלֹפוּ  ּתַ נֹוֶתיךָ  הּוא ְוַאּתָ ּמוּ  לֹא ּוׁשְ ֵני  :ִיּתָ ּבְ
ּכֹונוּ  ֲעָבֶדיךָ    :ִיּכֹון ְלָפֶניךָ  ְוַזְרָעם ִיׁשְ

  

  :פעמים י״ב בתהילים ')כפרק ( יאמר כ"ואח אחת פעם יאמר זה כל

חַ  יֹום ְייָ  ַיַעְנךָ  :ְלָדִוד ִמְזמֹור ַלְמַנּצֵ ְבךָ  ָצָרה ּבְ ּגֶ ם ְיׂשַ ַלח  :ַיֲעֹקב ֱאלֵֹהי ׁשֵ ּיֹון ִמּקֶֹדׁש  ֶעְזְרךָ ִיׁשְ ל ִמְנֹחֶתךָ  ִיְזּכֹר :ִיְסָעֶדךָּ  ּוִמּצִ ֶנה ְועֹוָלְתךָ  ּכָ ְ  :ֶסָלה ְיַדׁשּ
ן ְלךָ  א ְוָכל ֲעָצְתךָ  ִכְלָבֶבךָ  ִיּתֶ ָנה :ְיַמּלֵ יׁשּוָעֶתךָ  ְנַרּנְ ם ֱאלֵֹהינוּ  ּבִ ל ּוְבׁשֵ א ִנְדּגֹ ֲאלֹוֶתיךָ  ְייָ  ְיַמּלֵ ל ִמׁשְ ה :ּכָ י יָיַדְעּתִ  ַעּתָ יעַ  ּכִ יחוֹ  ְייָ  הֹוׁשִ  ַיֲעֵנהוּ  ְמׁשִ
ֵמי ְ ְגֻברֹות ָקְדׁשוֹ  ִמׁשּ ע ּבִ ה :ְיִמינוֹ  ֵיׁשַ ה ָבֶרֶכב ֵאּלֶ ם ְייָ  ַוֲאַנְחנוּ  ַבּסּוִסים ְוֵאּלֶ ׁשֵ יר ֱאלֵֹהינוּ  ּבְ ה :ַנְזּכִ ְרעוּ  ֵהּמָ ְמנוּ  ַוֲאַנְחנוּ  ְוָנָפלוּ  ּכָ ְתעֹוָדד ּקַ  ְייָ  :ַוּנִ

יָעה ֶלךְ  הֹוׁשִ   :ְביֹום ָקְרֵאנוּ  ַיֲעֵננוּ  ַהּמֶ

  

 הנ״ל (=הפרק) הקפיטעל שיאמר פעם כל ואחר לחןוהש על אחת מטבע יתן פעם כל וקודם פעמים י״ב יאמר כך
  :זאת יאמר

יֵלִני ו ִמּיַד ָאִחי ִמּיַד ָנא ַהּצִ י ָיֵרא ,ֵעׂשָ ן ָיבֹוא ָאֹנִכי ּכִ   :ֹאתֹו ּפֶ

  י"ב) ל"ב (בראשית

ּפֹל ְגֹדל ָוַפַחד ֵאיָמָתה ֲעֵליֶהם ּתִ מוּ  ְזרֹוֲעךָ  ּבִ ָאֶבן ִיּדְ   :ּכָ

ט"ז) ט"ו (שמות

  



 מטבע יתן פעם כל וקודם )ז"כ ב"י שמות( הפסוקים אלו והפוך ישר פעמים' ג יאמר כ"ואחפעמים  ב"י יאמר כך
:השולחן על אחת

ם ַסח ַוֲאַמְרּתֶ ר ַלָיי הּוא זֶַבח ּפֶ ַסח ֲאׁשֶ י ּפָ ּתֵ ָרֵאל ַעל ּבָ ִמְצַרִים ְבֵני ִיׂשְ  ּבְ
ָנְגּפוֹ  ינוּ  ֶאת ִמְצַרִים ּבְ ּתֵ יל ְוֶאת ּבָ ּקֹד ִהּצִ ֲחווּ  ָהָעם ַוּיִ ּתַ ׁשְ   .ַוּיִ

ֲחווּ  ּתַ ׁשְ ּקֹד ָהָעם ַוּיִ יל ַוּיִ ינוּ  ִהּצִ ּתֵ ָנְגּפוֹ  ְוֶאת ִמְצַרִים ְוֶאת ּבָ ִמְצַרִים ּבְ  ּבְ
ָרֵאל י ְבֵני ִיׂשְ ּתֵ ַסח ַעל ּבָ ר ּפָ ַסח הּוא ַלָיי ֲאׁשֶ ם. זֶַבח ּפֶ   ַוֲאַמְרּתֶ

  

 מטבע יתן פעם כל וקודם פעמים ג׳ והפוך ישר הפסוקים אלו ם כןג יאמר כ"ואח. פעמים שלש יאמר זה כל
  :)א"י ט"י בראשית( הפסוקים הן ואלו ם כןג השולחן על אחת

ים ְוֶאת ר ָהֲאָנׁשִ ַתח ֲאׁשֶ ִית ּפֶ ְנֵוִרים ִהּכוּ  ַהּבַ ּסַ ֹטן ּבַ דֹול ְוַעד ִמּקָ ְלאוּ  ּגָ  ַוּיִ
ַתח ִלְמֹצא   .ַהּפָ

ַתח ְלאוּ  ִלְמֹצא ַהּפָ דֹול ַוּיִ ֹטן ְוַעד ּגָ ְנֵוִרים ִמּקָ ּסַ ִית ִהּכוּ  ּבַ ַתח ַהּבַ ר ּפֶ  ֲאׁשֶ
ים .ְוֶאת ָהֲאָנׁשִ

  

 ט"קי פרק( אפי בתמניא ישועה הצריכה העיר שם או החולה שם או שמו את יאמר כ"ואח פעמים' ג יאמר זה כל

  :יאמר משה החולה שם או שמו אם למשל )בתהילים

ימָ  ם ְרָדפּוִני ִריםשָׂ   'וכו תֹוָרֶתךָ  ה ָאַהְבּתִ ֶרךְ ' ה ֹוֵרִניה  'וכו ִחּנָ יךָ  ּדֶ   ' וכו ֻחּקֶ

  

  :אפי בתמניא יאמר ברדיטשוב למשל העיר שם ואם

הבַּ  ַער ּמֶ ה ּנַ ֵצִני ֵאה ָעְנִייְר   וכו' ְיַזּכֶ י ֶלָעָפר ְבָקהּדָ   וכו' ְוַחּלְ   וכו' ַוְיכֹוְננּוִני ָעׂשּוִני ֶדיךָ יָ   וכו' ַנְפׁשִ

יָת  ֹובט ךָ  ָעׂשִ ם ְרָדפּוִני ִריםשָׂ   וכו' ִעם ַעְבּדְ הבַּ   וכו' 'ה ֲחָסֶדךָ  יֹבֻאִניוִ   וכו' ִחּנָ ַער ּמֶ ה ּנַ וכו' ְיַזּכֶ

  

 ה"הוי שם אותיות בשילוב ן"שט ע"קר אותיות יאמר כ"ואח )אות אותו של(= פסוקים השמונה כל יאמר ובכולם
  :כזה

 ִיְראּוִני ְיֵרֶאיךָ : ֶתיךָ ִמְצו ֹ ְוֶאְלְמָדה ֲהִביֵנִני ַוְיכֹוְננּוִני ָעׂשּוִני ֶדיךָ יָ 
ָמחוּ  י ְוִיׂשְ י ִלְדָבְרךָ  ּכִ י: ִיָחְלּתִ י ְייָ  ָיַדְעּתִ ֶטיךָ  ֶצֶדק ּכִ ּפָ  ֶוֱאמּוָנה ִמׁשְ
יָתִני ךָ  ָנא ְיִהי: ִעּנִ ִאְמָרְתךָ  ְלַנֲחֵמִני ַחְסּדְ ךָ  ּכְ  ַרֲחֶמיךָ  ְיֹבאּוִני: ְלַעְבּדֶ
י ְוֶאְחֶיה ָעי תֹוָרְתךָ  ּכִ ֲעׁשֻ י זִֵדים ֵיֹבׁשוּ : ׁשַ ֶקר ּכִ תּוִני ׁשֶ יחַ  ֲאִני ִעּוְ  ָאׂשִ

ִפּקּוֶדיךָ  י ְיִהי: ֵעֹדֶתיךָ ) ְוֹיְדֵעי( וידעו ְיֵרֶאיךָ  ִלי ָיׁשּובוּ : ּבְ  ָתִמים ִלּבִ
יךָ  ֻחּקֶ   : ֵאבֹוׁש  לֹא ְלַמַען ּבְ

יךָ  ְייָ  ֲעֵנִני ֵלב ְבָכל ָראִתיקָ  יֵעִני ְקָראִתיךָ : ֶאּצָֹרה ֻחּקֶ ְמָרה הֹוׁשִ  ְוֶאׁשְ
י: ֵעֹדֶתיךָ  ְמּתִ ף ִקּדַ ׁשֶ ָעה ַבּנֶ ּוֵ י) ִלְדָבְרךָ ( לדבריך ָוֲאׁשַ מוּ : ִיָחְלּתִ  ֵעיַני ִקּדְ

ֻמרֹות יחַ  ַאׁשְ ִאְמָרֶתךָ  ָלׂשִ ְמָעה קֹוִלי: ּבְ ךָ  ׁשִ ֶטךָ  ְייָ  ְכַחְסּדֶ ּפָ ִמׁשְ ִני ּכְ : ַחּיֵ
ה ֹרְדֵפי ָקְרבוּ  ה ָקרֹוב: קוּ ָרחָ  ִמּתֹוָרְתךָ  ִזּמָ : ֱאֶמת ֶתיךָ ִמְצו ֹ ְוָכל ְייָ  ַאּתָ
י ֶקֶדם י ֵמֵעֹדֶתיךָ  ָיַדְעּתִ ם ְלעֹוָלם ּכִ   : ְיַסְדּתָ

ֶרךְ  ְייָ  ֹוֵרִניה יךָ  ּדֶ ה ֻחּקֶ ֶרּנָ ָרה ֲהִביֵנִני: ֵעֶקב ְוֶאּצְ ה תֹוָרֶתךָ  ְוֶאּצְ ְמֶרּנָ  ְוֶאׁשְ
ְנִתיב ַהְדִריֵכִני: ֵלב ְבָכל י ֶתיךָ ִמְצו ֹ  ּבִ י בוֹ  ּכִ י ַהט: ָחָפְצּתִ  ֶאל ִלּבִ
ַצע ֶאל ְוַאל ֶתיךָ ֵעְדו ֹ ְוא ֵמְראֹות ֵעיַני ַהֲעֵבר: ּבָ ְדָרֶכךָ  ׁשָ ִני ּבִ  ָהֵקם: ַחּיֵ

ךָ  ר ִאְמָרֶתךָ  ְלַעְבּדְ ִתי ַהֲעֵבר: ְלִיְרָאֶתךָ  ֲאׁשֶ ר ֶחְרּפָ י ֲאׁשֶ י ָיֹגְרּתִ  ּכִ
ֶטיךָ  ּפָ י ִהּנֵה: טֹוִבים ִמׁשְ ַאְבּתִ ֶדיךָ  ּתָ ִצְדָקְתךָ  ְלִפּקֻ ִני ּבְ   : ַחּיֵ

ֵצִני ָעְנִיי ֵאהְר  י ְוַחּלְ י לֹא תֹוָרְתךָ  ּכִ ָכְחּתִ  ּוְגָאֵלִני ִריִבי ִריָבה: ׁשָ
ִני ְלִאְמָרְתךָ  ִעים ָרחֹוק: ַחּיֵ י ְיׁשּוָעה ֵמְרׁשָ יךָ  ּכִ  ַרֲחֶמיךָ : ָדָרׁשוּ  לֹא ֻחּקֶ

ים ֶטיךָ  ְייָ  ַרּבִ ּפָ ִמׁשְ ִני ּכְ ים: ַחּיֵ : ָנִטיִתי לֹא ֶתיךָ ֵמֵעְדו ֹ ְוָצָרי ֹרְדַפי ַרּבִ
ר ָוֶאְתקֹוָטָטה ֹבְגִדים ָרִאיִתי ָמרוּ  לֹא ִאְמָרְתךָ  ֲאׁשֶ י ְרֵאה: ׁשָ  ִפּקּוֶדיךָ  ּכִ

י ךָ  ְייָ  ָאָהְבּתִ ַחְסּדְ ִני ּכְ ָבְרךָ  ֹראׁש : ַחּיֵ ל ּוְלעֹוָלם ֱאֶמת ּדְ ט ּכָ ּפַ   : ִצְדֶקךָ  ִמׁשְ

ׁשּוָעְתךָ  ְייָ  ֲחָסֶדךָ  יֹבֻאִניוִ  ִאְמָרֶתךָ  ּתְ י ָדָבר ֹחְרִפי ְוֶאֱעֶנה: ּכְ י ּכִ  ָבַטְחּתִ
ְדָבֶרךָ  ל ְוַאל: ּבִ ּצֵ י ּתַ י ְמֹאד ַעד ֱאֶמת ְדַבר ִמּפִ ֶטךָ  ּכִ ּפָ י ְלִמׁשְ : ִיָחְלּתִ

ְמָרה ָכה: ָוֶעד ְלעֹוָלם ָתִמיד תֹוָרְתךָ  ְוֶאׁשְ י ָבְרָחָבה ְוֶאְתַהּלְ ֶדיךָ  ּכִ  ִפּקֻ
י ּתִ ָרה: ָדָרׁשְ ע: ֵאבֹוׁש  ְולֹא ְמָלִכים ֶנֶגד ְבֵעֹדֶתיךָ  ַוֲאַדּבְ ֲעׁשַ ּתַ  ְוֶאׁשְ

ִמְצו ֹ ר ֶתיךָ ּבְ י ֲאׁשֶ א: ָאָהְבּתִ ָ י ְוֶאׂשּ ר ֶתיךָ ִמְצו ֹ ֶאל ַכּפַ י ֲאׁשֶ  ָאָהְבּתִ
יָחה יךָ  ְוָאׂשִ   : ְבֻחּקֶ

יִתיעָ  ט ׂשִ ּפָ ל ָוֶצֶדק ִמׁשְ יֵחִני ּבַ ּנִ ָקי ּתַ ךָ  ֲעֹרב: ְלֹעׁשְ  ַאל ְלטֹוב ַעְבּדְ
ֻקִני לוּ  ֵעיַני: זִֵדים ַיַעׁשְ ה: ִצְדֶקךָ  ּוְלִאְמַרת ִליׁשּוָעֶתךָ  ּכָ ךָ  ִעם ֲעׂשֵ  ַעְבּדְ
ךָ  יךָ  ְכַחְסּדֶ ֵדִני ְוֻחּקֶ ךָ : ַלּמְ  ַלֲעׂשֹות ֵעת: ֵעֹדֶתיךָ  ְוֵאְדָעה ֲהִביֵנִני ָאִני ַעְבּדְ

ן ַעל: ּתֹוָרֶתךָ  ֵהֵפרוּ  ַלָיי י ּכֵ ז ִמזָָּהב ֶתיךָ ִמְצו ֹ ָאַהְבּתִ ן ַעל: ּוִמּפָ ל ּכֵ  ּכָ
ּקּוֵדי י ֹכל ּפִ ְרּתִ ָ לֹאַרח ִיׁשּ ֶקר ּכָ ֵנאִתי ׁשֶ   : ׂשָ



ֶרךְ  ְייָ  ֹוֵרִניה יךָ  ּדֶ ה ֻחּקֶ ֶרּנָ ָרה ֲהִביֵנִני: ֵעֶקב ְוֶאּצְ ה תֹוָרֶתךָ  ְוֶאּצְ ְמֶרּנָ  ְוֶאׁשְ
ְנִתיב ַהְדִריֵכִני: ֵלב ְבָכל י ֶתיךָ ִמְצו ֹ  ּבִ י בוֹ  ּכִ י: ָחָפְצּתִ ֶאל  ַהט ִלּבִ
ַצע ְוַאל ֶתיךָ ֵעְדו ֹ ְוא ֵמְראֹות ֵעיַני ַהֲעֵבר: ֶאל ּבָ ְדָרֶכךָ  ׁשָ ִני ּבִ  ָהֵקם: ַחּיֵ

ךָ  ר ִאְמָרֶתךָ  ְלַעְבּדְ ִתי ַהֲעֵבר: ְלִיְרָאֶתךָ  ֲאׁשֶ ר ֶחְרּפָ י ֲאׁשֶ  יכִּ  ָיֹגְרּתִ
ֶטיךָ  ּפָ י ִהּנֵה: טֹוִבים ִמׁשְ ַאְבּתִ ֶדיךָ  ּתָ ִצְדָקְתךָ  ְלִפּקֻ ִני ּבְ :ַחּיֵ

  

  :ה"הוי שם בשילוב ן"שט אותיות יאמר כ"ואח

 ִיְראּוִני ְיֵרֶאיךָ : ֶתיךָ ִמְצו ֹ ְוֶאְלְמָדה ֲהִביֵנִני ַוְיכֹוְננּוִני ָעׂשּוִני ֶדיךָ יָ 
ָמחוּ  י ְוִיׂשְ י ִלְדָבְרךָ  ּכִ י: ִיָחְלּתִ י ֶצֶדק ְייָ  ָיַדְעּתִ ֶטיךָ  ּכִ ּפָ  ֶוֱאמּוָנה ִמׁשְ
יָתִני ךָ  ְיִהי ָנא: ִעּנִ ִאְמָרְתךָ  ְלַנֲחֵמִני ַחְסּדְ ךָ  ּכְ  ַרֲחֶמיךָ  ְיֹבאּוִני: ְלַעְבּדֶ
י תֹוָרְתךָ  ְוֶאְחֶיה ָעי ּכִ ֲעׁשֻ ֶקר זִֵדים ֵיֹבׁשוּ : ׁשַ י ׁשֶ תּוִני ּכִ יחַ  יֲאנִ  ִעּוְ  ָאׂשִ

ִפּקּוֶדיךָ  י: ֵעֹדֶתיךָ ) ְוֹיְדֵעי( וידעו ְיֵרֶאיךָ  ִלי ָיׁשּובוּ : ּבְ  ָתִמים ְיִהי ִלּבִ
יךָ  ֻחּקֶ   : ֵאבֹוׁש  לֹא ְלַמַען ּבְ

ם ְרָדפּוִני ִריםשָׂ  ָבְרךָ ( ומדבריך ִחּנָ ַחד) ּוִמּדְ י ּפָ שׂ : ִלּבִ  ַעל ָאֹנִכי ׂשָ
מֹוֵצא ִאְמָרֶתךָ  ָלל ּכְ ֶקר: ָרב ׁשָ ֵנאִתי ׁשֶ י ּתֹוָרְתךָ  ַוֲאַתֵעָבה ׂשָ : ָאָהְבּתִ

ַבע ּיֹום ׁשֶ יךָ  ּבַ ְלּתִ ֵטי ַעל ִהּלַ ּפְ לֹום: ִצְדֶקךָ  ִמׁשְ  תֹוָרֶתךָ  ְלֹאֲהֵבי ָרב ׁשָ
י: ִמְכׁשֹול ָלמוֹ  ְוֵאין ְרּתִ ּבַ יִתי ֶתיךָ ּוִמְצו ֹ ְייָ  ִליׁשּוָעְתךָ  ׂשִ ְמָרה: ָעׂשִ  ׁשָ

י י: ְמֹאד ָוֹאֲהֵבם ֵעֹדֶתיךָ  ַנְפׁשִ ַמְרּתִ י ְוֵעֹדֶתיךָ  ִפּקּוֶדיךָ  ׁשָ ָרַכי ָכל ּכִ  ּדְ
ךָ    : ֶנְגּדֶ

ֶרךְ  ְייָ  ֹוֵרִניה יךָ  ּדֶ ה ֻחּקֶ ֶרּנָ ָרה ֲהִביֵנִני: ֵעֶקב ְוֶאּצְ ה תֹוָרֶתךָ  ְוֶאּצְ ְמֶרּנָ  ְוֶאׁשְ
ְנִתיב ַהְדִריֵכִני: ֵלב ְבָכל י ֶתיךָ ִמְצו ֹ  ּבִ י בוֹ  ּכִ י: ָחָפְצּתִ ֶאל  ַהט ִלּבִ
ַצע ְוַאל ֶתיךָ ֵעְדו ֹ ְוא ֵמְראֹות ֵעיַני ַהֲעֵבר: ֶאל ּבָ ְדָרֶכךָ  ׁשָ ִני ּבִ  ָהֵקם: ַחּיֵ

ךָ  ר ִאְמָרֶתךָ  ְלַעְבּדְ ִתי ַהֲעֵבר: ְלִיְרָאֶתךָ  ֲאׁשֶ ר ֶחְרּפָ י ֲאׁשֶ י ָיֹגְרּתִ  ּכִ
ֶטיךָ  ּפָ י ִהּנֵה: טֹוִבים ִמׁשְ ַאְבּתִ ֶדיךָ  ּתָ ִצְדָקְתךָ  ְלִפּקֻ ִני ּבְ   : ַחּיֵ

יָת  ֹובט ךָ  ִעם ָעׂשִ ְדָבֶרךָ  ְייָ  ַעְבּדְ ֵדִני ָוַדַעת ַטַעם טּוב: ּכִ י ַלּמְ  ּכִ
י ֶתיךָ ְבִמְצו ֹ ה ׁשֵֹגג ֲאִני ֶאֱעֶנה ֶטֶרם: ֶהֱאָמְנּתִ י ִאְמָרְתךָ  ְוַעּתָ ָמְרּתִ : ׁשָ

ה טֹוב ֵדִני ּוֵמִטיב ַאּתָ יךָ  ַלּמְ ֶקר ָעַלי ָטְפלוּ : ֻחּקֶ ָכל ֲאִני זִֵדים ׁשֶ  ֵלב ּבְ
ּקּוֶדיךָ  ֶאּצֹר ֵחֶלב ָטַפׁש : ּפִ ם ּכַ י ּתֹוָרְתךָ  ֲאִני ִלּבָ ְעּתִ ֲעׁשָ  ִכי ִלי טֹוב: ׁשִ

יִתי יךָ  ֶאְלַמד ְלַמַען ֻעּנֵ יךָ  תֹוַרת ִלי טֹוב: ֻחּקֶ   : ָוָכֶסף ָזָהב ֵמַאְלֵפי ּפִ

ׁשּוָעְתךָ  ְייָ  ֲחָסֶדךָ  יֹבֻאִניוִ  ִאְמָרֶתךָ  ּתְ י ָדָבר ֹחְרִפי ְוֶאֱעֶנה: ּכְ י ָבַטְחּתִ  ּכִ
ְדָבֶרךָ  ל: ּבִ ּצֵ י ְוַאל ּתַ י ַעד ְמֹאד ְדַבר ֱאֶמת ִמּפִ ֶטךָ  ּכִ ּפָ י ְלִמׁשְ : ִיָחְלּתִ

ְמָרה ָכה: ָוֶעד ְלעֹוָלם ָתִמיד תֹוָרְתךָ  ְוֶאׁשְ י ָבְרָחָבה ְוֶאְתַהּלְ ֶדיךָ  ּכִ  ִפּקֻ
י ּתִ ָרה: ָדָרׁשְ ע: ֵאבֹוׁש  ְולֹא ְמָלִכים ֶנֶגד ְבֵעֹדֶתיךָ  ַוֲאַדּבְ ֲעׁשַ ּתַ  ְוֶאׁשְ

ִמְצו ֹ ר ֶתיךָ ּבְ י ֲאׁשֶ י ֶאל ִמְצו ֹ: ָאָהְבּתִ א ַכּפַ ָ ר ֶתיךָ ְוֶאׂשּ י ֲאׁשֶ  ָאָהְבּתִ
יָחה יךָ  ְוָאׂשִ   : ְבֻחּקֶ

י: ִלְנִתיָבִתי ְואֹור ְדָבֶרךָ  ְלַרְגִלי רנֵ  ְעּתִ ּבַ ֹמר ָוֲאַקּיֵָמה ִנׁשְ ֵטי ִלׁשְ ּפְ  ִמׁשְ
ִני ְייָ  ְמֹאד ַעד ַנֲעֵניִתי: ִצְדֶקךָ  י ִנְדבֹות: ִכְדָבֶרךָ  ַחּיֵ  ְייָ  ָנא ְרֵצה ּפִ

ֶטיךָ  ּפָ ֵדִני ּוִמׁשְ י: ַלּמְ י ַנְפׁשִ י לֹא ְותֹוָרְתךָ  ָתִמיד ְבַכּפִ ָכְחּתִ  ָנְתנוּ : ׁשָ
ִעים ח ְרׁשָ ּקּוֶדיךָ  ִלי ּפַ י: ָתִעיִתי לֹא ּוִמּפִ י ְלעֹוָלם ֶתיךָ ֵעְדו ֹ ָנַחְלּתִ ׂשֹון ּכִ  ׂשְ

י ה ִלּבִ י ָנִטיִתי: ֵהּמָ יךָ  ַלֲעׂשֹות ִלּבִ   : ֵעֶקב ְלעֹוָלם ֻחּקֶ

ֶרךְ  ְייָ  ֹוֵרִניה יךָ  ּדֶ ה ֻחּקֶ ֶרּנָ ָרה ֲהִביֵנִני: ֵעֶקב ְוֶאּצְ ה תֹוָרֶתךָ  ְוֶאּצְ ְמֶרּנָ  ְוֶאׁשְ
ְנִתיב ַהְדִריֵכִני: ֵלב ְבָכל י ֶתיךָ ִמְצו ֹ  ּבִ י בוֹ  ּכִ י: ָחָפְצּתִ ֶאל  ַהט ִלּבִ
ַצע ְוַאל ֶתיךָ ֵעְדו ֹ ְוא ֵמְראֹות ֵעיַני ַהֲעֵבר: ֶאל ּבָ ְדָרֶכךָ  ׁשָ ִני ּבִ  ָהֵקם: ַחּיֵ

ךָ  ר ִאְמָרֶתךָ  ְלַעְבּדְ ִתי ַהֲעֵבר: ְלִיְרָאֶתךָ  ֲאׁשֶ ר ֶחְרּפָ י ֲאׁשֶ י ָיֹגְרּתִ  ּכִ
ֶטיךָ  ּפָ י ִהּנֵה: טֹוִבים ִמׁשְ ַאְבּתִ ֶדיךָ  ּתָ ִצְדָקְתךָ  ְלִפּקֻ ִני ּבְ   : ַחּיֵ

  

  :כזה ה"אהי אותיות יאמר כ"ואח

ֵריאַ  תֹוַרת ַהֹהְלִכים ָדֶרךְ  ְתִמיֵמי ׁשְ ֵרי: ְייָ  ּבְ ָכל ֵעֹדָתיו ֹנְצֵרי ַאׁשְ  ֵלב ּבְ
ְדָרָכיו ַעְוָלה ָפֲעלוּ  לֹא ַאף: ִיְדְרׁשּוהוּ  ה: ָהָלכוּ  ּבִ יָתה ַאּתָ ֶדיךָ  ִצּוִ  ִפּקֻ

ֹמר ֹמר ְדָרָכי ִיּכֹנוּ  ַאֲחַלי: ְמֹאד ִלׁשְ יךָ  ִלׁשְ יִטי ֵאבֹוׁש  לֹא ָאז: ֻחּקֶ ַהּבִ  ּבְ
ל ֶאל ר אֹוְדךָ : ֶתיךָ ִמְצו ֹ ּכָ ֹיׁשֶ ָלְמִדי ֵלָבב ּבְ ֵטי ּבְ ּפְ יךָ  ֶאת: ִצְדֶקךָ  ִמׁשְ  ֻחּקֶ

ֹמר ַעְזֵבִני ַאל ֶאׁשְ   : ְמֹאד ַעד ּתַ

  

ֶרךְ  ְייָ  ֹוֵרִניה יךָ  ּדֶ ה ֻחּקֶ ֶרּנָ ָרה ֲהִביֵנִני: ֵעֶקב ְוֶאּצְ ה תֹוָרֶתךָ  ְוֶאּצְ ְמֶרּנָ  ְוֶאׁשְ
ְנִתיב ַהְדִריֵכִני: ֵלב ְבָכל י ֶתיךָ ִמְצו ֹ  ּבִ י בוֹ  ּכִ י: ָחָפְצּתִ ֶאל  ַהט ִלּבִ
ַצע ְוַאל ֶתיךָ ֵעְדו ֹ ְוא ֵמְראֹות ֵעיַני ַהֲעֵבר: ֶאל ּבָ ְדָרֶכךָ  ׁשָ ִני ּבִ  ָהֵקם: ַחּיֵ

ךָ  ר ִאְמָרֶתךָ  ְלַעְבּדְ ִתי ַהֲעֵבר: ְלִיְרָאֶתךָ  ֲאׁשֶ ר ֶחְרּפָ י ֲאׁשֶ י ָיֹגְרּתִ  ּכִ
ֶטיךָ  ּפָ י ִהּנֵה: טֹוִבים ִמׁשְ ַאְבּתִ ֶדיךָ  ּתָ ִצְדָקְתךָ  ְלִפּקֻ ִני ּבְ   : ַחּיֵ

 ִיְראּוִני ְיֵרֶאיךָ : ֶתיךָ ִמְצו ֹ ְוֶאְלְמָדה ֲהִביֵנִני ַוְיכֹוְננּוִני ָעׂשּוִני ֶדיךָ יָ 
ָמחוּ  י ְוִיׂשְ י ִלְדָבְרךָ  ּכִ י: ִיָחְלּתִ י ֶצֶדק ְייָ  ָיַדְעּתִ ֶטיךָ  ּכִ ּפָ  ֶוֱאמּוָנה ִמׁשְ
יָתִני ךָ  ְיִהי ָנא: ִעּנִ ִאְמָרְתךָ  ְלַנֲחֵמִני ַחְסּדְ ךָ  ּכְ  ַרֲחֶמיךָ  ְיֹבאּוִני: ְלַעְבּדֶ
י תֹוָרְתךָ  ְוֶאְחֶיה ָעי ּכִ ֲעׁשֻ י  זִֵדים ֵיֹבׁשוּ : ׁשַ ֶקרּכִ תּוִני ׁשֶ יחַ  ֲאִני ִעּוְ  ָאׂשִ

ִפּקּוֶדיךָ  י: ֵעֹדֶתיךָ ) ְוֹיְדֵעי( וידעו ְיֵרֶאיךָ  ִלי ָיׁשּובוּ : ּבְ  ָתִמים ְיִהי ִלּבִ
יךָ  ֻחּקֶ   : ֵאבֹוׁש  לֹא ְלַמַען ּבְ

ֶרךְ  ְייָ  ֹוֵרִניה יךָ  ּדֶ ה ֻחּקֶ ֶרּנָ ָרה ֲהִביֵנִני: ֵעֶקב ְוֶאּצְ ה תֹוָרֶתךָ  ְוֶאּצְ ְמֶרּנָ  ְוֶאׁשְ
ְנִתיב ַהְדִריֵכִני: ֵלב ְבָכל י ֶתיךָ ִמְצו ֹ  ּבִ י בוֹ  ּכִ י: ָחָפְצּתִ ֶאל  ַהט ִלּבִ
ַצע ְוַאל ֶתיךָ ֵעְדו ֹ ְוא ֵמְראֹות ֵעיַני ַהֲעֵבר: ֶאל ּבָ ְדָרֶכךָ  ׁשָ ִני ּבִ  ָהֵקם: ַחּיֵ

ךָ  ר ִאְמָרֶתךָ  ְלַעְבּדְ ִתי ַהֲעֵבר: ְלִיְרָאֶתךָ  ֲאׁשֶ ר ֶחְרּפָ י ֲאׁשֶ י ָיֹגְרּתִ  ּכִ
ֶטיךָ  ּפָ י ִהּנֵה: טֹוִבים ִמׁשְ ַאְבּתִ ֶדיךָ  ּתָ ִצְדָקְתךָ  ְלִפּקֻ ִני ּבְ   : ַחּיֵ

  

  :כזה ה"הוי אותיות יאמר כ"ואח

 ִיְראּוִני ְיֵרֶאיךָ : ֶתיךָ ִמְצו ֹ ְוֶאְלְמָדה ֲהִביֵנִני ַוְיכֹוְננּוִני ָעׂשּוִני ֶדיךָ יָ 
ָמחוּ  י ְוִיׂשְ י ִלְדָבְרךָ  ּכִ י: ִיָחְלּתִ י ֶצֶדק ְייָ  ָיַדְעּתִ ֶטיךָ  ּכִ ּפָ  ֶוֱאמּוָנה ִמׁשְ
יָתִני ךָ  ְיִהי ָנא: ִעּנִ ִאְמָרְתךָ  ְלַנֲחֵמִני ַחְסּדְ ךָ  ּכְ  ַרֲחֶמיךָ  ְיֹבאּוִני: ְלַעְבּדֶ

י תֹוָרְתךָ  ְוֶאְחֶיה ָעי ּכִ ֲעׁשֻ ֶקר זִֵדים ֵיֹבׁשוּ : ׁשַ י ׁשֶ תּוִני ּכִ יחַ  ֲאִני ִעּוְ  ָאׂשִ
ִפּקּוֶדיךָ  י: ֵעֹדֶתיךָ ) ְוֹיְדֵעי( וידעו ְיֵרֶאיךָ  ִלי ָיׁשּובוּ : ּבְ  ָתִמים ְיִהי ִלּבִ

יךָ  ֻחּקֶ   : ֵאבֹוׁש  לֹא ְלַמַען ּבְ



ֶרךְ  ְייָ  ֹוֵרִניה יךָ  ּדֶ ה ֻחּקֶ ֶרּנָ ָרה ֲהִביֵנִני: ֵעֶקב ְוֶאּצְ ה תֹוָרֶתךָ  ְוֶאּצְ ְמֶרּנָ  ְוֶאׁשְ
ְנִתיב ַהְדִריֵכִני: ֵלב ְבָכל י ֶתיךָ ִמְצו ֹ  ּבִ י בוֹ  ּכִ י: ָחָפְצּתִ ֶאל  ַהט ִלּבִ
ַצע ְוַאל ֶתיךָ ֵעְדו ֹ ְוא ֵמְראֹות ֵעיַני ַהֲעֵבר: ֶאל ּבָ ְדָרֶכךָ  ׁשָ ִני ּבִ  ָהֵקם: ַחּיֵ

ךָ  ר ִאְמָרֶתךָ  ְלַעְבּדְ ִתי ַהֲעֵבר: ְלִיְרָאֶתךָ  ֲאׁשֶ י רֲאׁשֶ  ֶחְרּפָ י ָיֹגְרּתִ  ּכִ
ֶטיךָ  ּפָ י ִהּנֵה: טֹוִבים ִמׁשְ ַאְבּתִ ֶדיךָ  ּתָ ִצְדָקְתךָ  ְלִפּקֻ ִני ּבְ   : ַחּיֵ

ׁשּוָעְתךָ  ְייָ  ֲחָסֶדךָ  יֹבֻאִניוִ  ִאְמָרֶתךָ  ּתְ י ָדָבר ֹחְרִפי ְוֶאֱעֶנה: ּכְ י ָבַטְחּתִ  ּכִ
ְדָבֶרךָ  ל: ּבִ ּצֵ י ְוַאל ּתַ י ַעד ְמֹאד ְדַבר ֱאֶמת ִמּפִ ֶטךָ  ּכִ ּפָ י ְלִמׁשְ : ִיָחְלּתִ

ְמָרה ָכה: ָוֶעד ְלעֹוָלם ָתִמיד תֹוָרְתךָ  ְוֶאׁשְ י ָבְרָחָבה ְוֶאְתַהּלְ ֶדיךָ  ּכִ  ִפּקֻ

י ּתִ ָרה: ָדָרׁשְ ע: ֵאבֹוׁש  ְולֹא ְמָלִכים ֶנֶגד ְבֵעֹדֶתיךָ  ַוֲאַדּבְ ֲעׁשַ ּתַ  ְוֶאׁשְ
ִמְצו ֹ ר ֶתיךָ ּבְ י ֲאׁשֶ י ֶאל : ָאָהְבּתִ א ַכּפַ ָ ר ֶתיךָ ִמְצו ְֹוֶאׂשּ י ֲאׁשֶ  ָאָהְבּתִ

יָחה יךָ  ְוָאׂשִ   : ְבֻחּקֶ

ֶרךְ  ְייָ  ֹוֵרִניה יךָ  ּדֶ ה ֻחּקֶ ֶרּנָ ָרה ֲהִביֵנִני: ֵעֶקב ְוֶאּצְ ה תֹוָרֶתךָ  ְוֶאּצְ ְמֶרּנָ  ְוֶאׁשְ
ְנִתיב ַהְדִריֵכִני: ֵלב ְבָכל י ֶתיךָ ִמְצו ֹ  ּבִ י בוֹ  ּכִ י: ָחָפְצּתִ ֶאל  ַהט ִלּבִ
ַצע ְוַאל ֶתיךָ ֵעְדו ֹ ְוא ֵמְראֹות ֵעיַני ַהֲעֵבר: ֶאל ּבָ ְדָרֶכךָ  ׁשָ ִני ּבִ  ָהֵקם: ַחּיֵ

ךָ  ר ִאְמָרֶתךָ  ְלַעְבּדְ ִתי ַהֲעֵבר: ְלִיְרָאֶתךָ  ֲאׁשֶ ר ֶחְרּפָ י ֲאׁשֶ י ָיֹגְרּתִ  ּכִ
ֶטיךָ  ּפָ י ִהּנֵה: טֹוִבים ִמׁשְ ַאְבּתִ ֶדיךָ  ּתָ ִצְדָקְתךָ  ְלִפּקֻ ִני ּבְ   : ַחּיֵ

  

  :כזה י"אדנ אותיות יאמר כ"ואח

ֵריאַ  תֹוַרת ַהֹהְלִכים ְתִמיֵמי ָדֶרךְ  ׁשְ ֵרי: ְייָ  ּבְ ָכל ֵלב ֵעֹדָתיו ֹנְצֵרי ַאׁשְ  ּבְ
ְדָרָכיו ַעְוָלה לֹא ָפֲעלוּ  ַאף: ִיְדְרׁשּוהוּ  ה: ָהָלכוּ  ּבִ יָתה ַאּתָ ֶדיךָ  ִצּוִ  ִפּקֻ

ֹמר ֹמר ְדָרָכי ִיּכֹנוּ  ַאֲחַלי: ְמֹאד ִלׁשְ יךָ  ִלׁשְ יִטי לֹא ֵאבֹוׁש  ָאז: ֻחּקֶ ַהּבִ  ּבְ
ל ִמְצו ֹ ר אֹוְדךָ : ֶתיךָ ֶאל ּכָ ֹיׁשֶ ָלְמִדי ֵלָבב ּבְ ֵטי ּבְ ּפְ יךָ : ִצְדֶקךָ  ִמׁשְ  ֶאת ֻחּקֶ

ֹמר ַעְזֵבִני ֶאׁשְ   : ַעד ְמֹאד ַאל ּתַ

י ֶלָעָפר ְבָקהּדָ  ִני ַנְפׁשִ ְדָבֶרךָ  ַחּיֵ ָרַכי: ּכִ י ּדְ ְרּתִ ֲעֵנִני ִסּפַ ֵדִני ַוּתַ יךָ  ַלּמְ : ֻחּקֶ
ֶרךְ  ּקּוֶדיךָ  ּדֶ יָחה ֲהִביֵנִני ּפִ ִנְפְלאֹוֶתיךָ  ְוָאׂשִ ְלָפה: ּבְ י ּדָ  ִמּתּוָגה ַנְפׁשִ

ֵמִני ְדָבֶרךָ  ַקּיְ ֶרךְ : ּכִ ֶקר ּדֶ י ָהֵסר ׁשֶ ּנִ ֶרךְ : ִניָחנֵּ  ְותֹוָרְתךָ  ִמּמֶ  ֱאמּוָנה ּדֶ
י ֶטיךָ  ָבָחְרּתִ ּפָ יִתי ִמׁשְ ּוִ י: ׁשִ ַבְקּתִ ִני ַאל ְייָ  ֶתיךָ ְבֵעְדו ֹ ּדָ ִביׁשֵ ֶרךְ : ּתְ  ּדֶ

י ָארּוץ ֶתיךָ ִמְצו ֹ י ַתְרִחיב ּכִ   : ִלּבִ

י: ִלְנִתיָבִתי ְואֹור ְדָבֶרךָ  ר ְלַרְגִלינֵ  ְעּתִ ּבַ ֹמר ָוֲאַקּיֵָמה ִנׁשְ ֵטי ִלׁשְ ּפְ  ִמׁשְ
ִני ְייָ  ַעד ְמֹאד ַנֲעֵניִתי: ִצְדֶקךָ  י ִנְדבֹות: ִכְדָבֶרךָ  ַחּיֵ  ְייָ  ְרֵצה ָנא ּפִ

ֶטיךָ  ּפָ ֵדִני ּוִמׁשְ י: ַלּמְ י ַנְפׁשִ י לֹא ְותֹוָרְתךָ  ָתִמיד ְבַכּפִ ָכְחּתִ  ָנְתנוּ : ׁשָ
ִעים ח ְרׁשָ ּקּוֶדיךָ  ִלי ּפַ י: ָתִעיִתי לֹא ּוִמּפִ ׂשֹון ְלעֹוָלם ֶתיךָ ֵעְדו ֹ ָנַחְלּתִ י ׂשְ  ּכִ

י ה ִלּבִ י ָנִטיִתי: ֵהּמָ יךָ  ַלֲעׂשֹות ִלּבִ   : ֵעֶקב ְלעֹוָלם ֻחּקֶ

 ִיְראּוִני ְיֵרֶאיךָ : ֶתיךָ ִמְצו ֹ ְוֶאְלְמָדה ֲהִביֵנִני ַוְיכֹוְננּוִני ָעׂשּוִני ֶדיךָ יָ 
ָמחוּ  י ְוִיׂשְ י ִלְדָבְרךָ  ּכִ י: ִיָחְלּתִ י ֶצֶדק ְייָ  ָיַדְעּתִ ֶטיךָ  ּכִ ּפָ  ֶוֱאמּוָנה ִמׁשְ
יָתִני ךָ  ְיִהי ָנא: ִעּנִ ִאְמָרְתךָ  ְלַנֲחֵמִני ַחְסּדְ ךָ  ּכְ  ַרֲחֶמיךָ  ְיֹבאּוִני: ְלַעְבּדֶ
י תֹוָרְתךָ  ְוֶאְחֶיה ָעי ּכִ ֲעׁשֻ ֶקר זִֵדים ֵיֹבׁשוּ : ׁשַ י ׁשֶ תּוִני ּכִ יחַ  ֲאִני ִעּוְ  ָאׂשִ

ִפּקּוֶדיךָ  י: ֵעֹדֶתיךָ ) ְוֹיְדֵעי( וידעו ְיֵרֶאיךָ  ִלי ָיׁשּובוּ : ּבְ  ָתִמים ְיִהי ִלּבִ
יךָ  ֻחּקֶ   : ֵאבֹוׁש  לֹא ְלַמַען ּבְ

  

  :הזה רצון היהי יאמר כ"אח

ָפֶניךָ  ָרצֹון ְיִהי בִּ  ֲאבֹוֵתינוּ  ֶוֱאלֵֹקי ֱאלֵֹקנוּ  ה׳ ִמּלְ ְדיֹון ְזכּותׁשֶ ֲאַנְחנוּ  ּפִ ָראנוּ  ְזכּותּובִ  ִלְצָדָקה נֹוְתִנים ׁשֶ ּקָ ֵסֶפר ְלָפֶניךָ  ׁשֶ ים ּבְ ִהּלִ  אפי בתמניא ּתְ
ַרֵחם) פלוני חולה או פלונית עיר( אֹוִתּיֹות ּתְ ל ַעלוְ ) פלוני חולה על או פלונית עיר על או( ָעַלי ׁשֶ ךָ  ּכָ ית ַעּמְ ָרֵאל  ּבֵ ) הזאת פלונית שבעיר(ִיׂשְ

דֹוִלים ְוַעד ִניםְקטַ מִ  ְקַרע ּגְ ּתִ יֵננוּ  ַזרגְּ  ֹרעַ  ׁשֶ ְמֵרנוּ  ּדִ יֵלנוּ ַת וְ  ְוִתׁשְ ל ּצִ ְרָעֻנּיֹות ִמיֵני ִמּכָ ׁשֹות ּפֻ ְתַרּגְ עֹוָלם ָלבֹוא ַהּמִ ִכָיהּ  ַמעִיׁשָ  ְולֹא .ּבָ ינוּ  ּוְזָעָקה ּבְ ָבּתֵ  ּבְ
יֵלנוּ  רבֶ שֶ וָ ד וֹ ׁש  עֹוד) פלוני בבית או הזאת פלונית בעירנו או( ֵרפֹותִמ  ְוַהּצִ ּבּוׁש  ֵאׁש  ׂשְ ִ ַחד ִמיִני ְוָכל תיסוֹ יָ גְ הַ  ּוִמׁשּ ן ּוֶבָהָלה ּפַ לֹום ְוִתּתֵ  ׁשָ

ָאֶרץ ל ֵמָעֵלינוּ  ְוָתִסיר ּבָ ָלה ְוָכל ַמֲחָלה ּכָ ּקָ יֵלנוּ ַת וְ  ְקָטָטה ְוָכל ּתַ ָפה ּוֵמֶחֶרב רבֶ ֶד ִמ  ּצִ ּגֵ ל ּוִמּמַ ל ָעֵלינוּ  ּוְתַרֵחם ּוֵמֲעִליָלה ַוֲאָנָחה ְוָיגֹון ָצָרה ּוִמּכָ  ּכָ
ִריךְ ַמה  ּצָ גּוָפִנּיוּ  ֵהן ְלַרֵחם ׁשֶ רּוָחִנּיוּ  ְוֵהן תּבְ ה תּבְ   .ֶסָלה ָאֵמן עֹוָלם ְוַעד ֵמַעּתָ
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חַ  ְנִגיֹנת ַלְמַנּצֵ יר ִמְזמֹור ּבִ נוּ  ֱאלִֹהים .ׁשִ ָניו ָיֵאר ִויָבְרֵכנוּ  ְיָחּנֵ נוּ  ּפָ ָאֶרץ ָלַדַעת .ֶסָלה ִאּתָ ךָ  ּבָ ְרּכֶ ָכל ּדַ ים יֹודּוךָ  .ְיׁשּוָעֶתךָ  ּגֹוִים ּבְ  ֱאלִֹהים ַעּמִ
ים יֹודּוךָ  ם ַעּמִ ּלָ ְמחוּ  .ּכֻ נוּ  ִיׂשְ ים ִויַרּנְ י ְלֻאּמִ ּפֹט ּכִ ים ִתׁשְ ים ִמיׁשֹר ַעּמִ ָאֶרץ ּוְלֻאּמִ ְנֵחם ּבָ ים יֹודּוךָ  .ֶסָלה ּתַ ם יםַעמִּ  יֹודּוךָ  ֱאלִֹהים ַעּמִ ּלָ  ָנְתָנה ֶאֶרץ .ּכֻ

ל אֹותוֹ  ְוִייְראוּ  ֱאלִֹהים ְיָבְרֵכנוּ  .ֱאלֵֹהינוּ  ֱאלִֹהים ְיָבְרֵכנוּ  ְיבּוָלהּ    .ָאֶרץ ַאְפֵסי ּכָ
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