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נוּח ֵ ֽתנוּ( ַ* ְ) ֵ ֽשׁנוּ
בוֹתינוּ ְר ֵצה ִב ְמ ָ
א$הי ֲא ֵ ֽ
$הינוּ וֵ ֵ
הוֹה ִתּ ְט ָ ֽהרוּ׃ )בשבת ֱא ֵ ֽ
את ֶיכם ִל ְפ ֵני יְ ָ
ַח ֹטּ ֵ
ישׁוּֽ ֶ ,ת +וְ ַט ֵהר
טּוּב +וְ ַשׂ ְֽ ֵ .חנוּ ִבּ ָ
תוֹר ֶ ֽתַ +שׂ ְבּ ֵ ֽ,נוּ ִמ ֶ ֽ
וֹתי +וְ ֵתן ֶח ְל ֵ ֽ*נוּ ְבּ ָ
ְבּ ִמ ְצ ֶ ֽ
$הינוּ ְבּ ַא ֲה ָבה ְוּב ָרצוֹן ַשׁ ַבּת ָ* ְד ֶ ֽשׁ* .+וְ יִ ְשׂ ְמחוּ ְב+
ִל ֵ ֽבּנוּ ְל ְָ ,ב ְ)ֶ +בּ ֱא ֶמת)* .בשבת וְ ַהנְ ִח ֵ ֽילנוּ יְ יָ ֱא ֵ ֽ
אוֹה ֵבי ְשׁ ֶ ֽמ5ִ (+י ַא ָתּה ָס ְל ָחן ְליִ ְשׂ ָר ֵאל וּ ָמ ֳח ָלן ְל ִשׁ ְב ֵטי יְ ֻשׁרוּן ְבּ ָכל )וֹר9
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲ
סוֹל ַח ֶא ָ ֽלּא ַא ָתּהָ .בּרוּ; ַא ָתּה יְ יָ ,
מוֹחל וְ ֵ ֽ
וָ דוֹר ,וּ ִמ ַבּ ְל ָֽ ֶ ,דיֵ +אין ָ ֽלנוּ ֶ ֽמ ֶל; ֵ
מוֹתינוּ
וּמ ֲִ ,ביר ַא ְשׁ ֵ ֽ
וֹנוֹתינוּ וְ ַל ֲ,וֹנוֹת ַ.,וֹ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאלַ .
סוֹל ַח ַל ֲֽ ֵ ,
מוֹחל וְ ֵ ֽ
ֶ ֽמ ֶל; ֵ
ל9ה ָ ֽא ֶרץ ְמ ַ* ֵ)שׁ )בשבת ַה ַשּׁ ָבּת וְ (יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ יוֹם ַה ִֻ 5פּ ִרים:
ל9שׁנָ ה וְ ָשׁנָ ה ֶ ֽמ ֶל; ַ,ל ָָ 5
ְבּ ָכ ָ
אחד הכהנים העולים לדוכן סוגר את הארון.

ית+
בוֹדה ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ ֽ
$הינוּ ְבּ ַ +.ְ ,יִ ְשׂ ָר ֵאל ִוּב ְת ִפ ָלּ ָתם .וְ ָה ֵשׁבָ 1ה ֲָ ,
ְר ֵצה יְ יָ ֱא ֵ ֽ
וְ ִא ֵשּׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְוּת ִפ ָלּ ָתםְ 2מ ֵה ָרה ְבּ ַא ֲה ָבה ְת ַ* ֵבּל ְבּ ָרצוֹן ְוּת ִהי ְל ָרצוֹן ָתּ ִמיד
בוֹדת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַ.+.ֽ ֶ ,
ֲַ ,
כשהכהנים עולים לדוכן

כשאין כהנים
*

עוֹלה ְוּכ ָ* ְר ָבּןָ .א ָ ֽנּא ַרחוּם
שׁוּב +קו"ח :וְ ֵת ֵָ ,רב ְל ָפ ֶ ֽניִ ,ֲ +ת ָיר ֵ ֽתנוּ ְָ 5
וְ ֶת ֱח ֶ ֽزינָ ה ֵֽ ֵ ,ינינוּ ְבּ ְ
בוֹדה
ְל ִציּוֹן ְבּ ַר ֲח ִמיםָ .בּרוּ; ְבּ ַר ֲח ֶ ֽמיָ +ה ַר ִבּים ָה ֵשׁב ְשׁ ִכינָ ְתְ +ל ִציּוֹן וְ ֵ ֽס ֶדר ָה ֲָ ,
שׁוּבְ +ל ִציּוֹן ְבּ ַר ֲח ִמים .וְ ָשׁם
ירוּשׁ ָ ֽלִם .וְ ֶת ֱח ֶ ֽزינָ ה ֵֽ ֵ ,ינינוּ ְבּ ְ
ִל ָ
ַה ֲַ .חزִ יר
יְ יָ
ַא ָתּה
עוֹלם ְוּכ ָשׁנִ ים ַ* ְד ֹמנִ יּוֹת.
נַ ֲָ ,ב ְדְ +בּיִ ְר ָאה ִֵ 5ימי ָ
ְל ִציּוֹן:
ְשׁ ִכינָ תוֹ
אוֹתְ +ל ַב ְ)ְ +בּיִ ְר ָאה נַ ֲ,בוֹד:
הש״ץ מסייםָ :בּרוּ; ַא ָתּה יְ יָ ֶשׁ ְ
מודים דרבנן:

$הינוּ
מוֹדים ֲא ַ ֽנ ְחנוּ ָל; ֶשׁ ַא ָתּה הוּא יְ יָ ֱא ֵ ֽ
ִ
מוֹדים ֲא ַ ֽנ ְחנוּ ָל; ֶשׁ ַא ָתּה הוּא
ִ
בוֹתינוּ ְל ָ
א$הי ֲא ֵ ֽ
וֵ ֵ
$הי
בוֹתינוּ ֱא ֵ
א$הי ֲא ֵ ֽ
$הינוּ וֵ ֵ
עוֹלם וָ ֶ,ד צוּר ַחיֵּ ֽ ינוּ יְ יָ ֱא ֵ ֽ
אשׁית.
יוֹצר ְבּ ֵר ִ
יוֹצ ֵ ֽרנוּ ֵ
נוֹדה ָכל ָבּ ָשׂרְ ,
ָמגֵ ן יִ ְשׁ ֵ ֽ,נוּ ַא ָתּה הוּא ְלדוֹר וָ דוֹר ֶ
הוֹדאוֹת ְל ִשׁ ְמַ +הגָּ דוֹל
ְבּ ָרכוֹת וְ ָ
סוּרים
ְלּ +וּנְ ַס ֵפּר ְתּ ִה ָלּ ֶ ֽת,ַ +ל ַחיֵּ ֽ ינוּ ַה ְִ .

וְ ַה ָHדוֹשׁ ַ,ל ֶשׁ ֶה ֱחיִ ָ ֽיתנוּ וְ ִ*יַּ ְמ ָ ֽתּנוּ.
מוֹתינוּ ַה ְפּ*וּדוֹת ָל; וְ ַ,ל
ְבּיָ ֶ ֽד +וְ ַ,ל נִ ְשׁ ֵ ֽ
ֵ5ן ְתּ ַחיֵּ ֽ נוּ ְוּת ַ*יְּ ֵ ֽמנוּ ,וְ ֶת ֱאסוֹף

נִ ֶ ֽסּיֶ +שׁ ְבּ ָכל יוֹם ִ.ֽ ָ ,נוּ וְ ַ,ל נִ ְפ ְל ֶ ֽ
יּוֹתינוּ ְל ַח ְצ ֹרת ָ* ְד ֶ ֽשִׁ ,+ל ְשׁ ֹמר
אוֹתי +גָּ ֻל ֵ ֽ
1
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י״א ' -וְ ָה ֵשׁב ֶאת ָה ֲ בוֹ ָדה'
י״א – 'וּ ְת ִפלָּ ָתם ְבּ ַא ֲה ָבה'

