
מַיִם לְכֹונֵן אֶת בֵּית חַיֵּינוּ וּלְהָשִיב אֶת ְשכִינָתֹו בְּתֹוכֵנוּ  יְהִי רָצֹון מִלִּפְנֵי אָבִינוּ שֶבַּשָּ
בִּמְהֵרָה בְיָמֵינוּ וְֹנאמַר אָמֵן:

מַיִם לְרַחֵם עָלֵינוּ וְעַל פְּלֵטָתֵנוּ וְלִמְנֹעַ מְַשחִית וּמַגֵּפָה  יְהִי רָצֹון מִלִּפְנֵי אָבִינוּ שֶבַּשָּ
מֵעָלֵינוּ וּמֵעַל כָּל עַּמֹו בֵּית יְִשרָאֵל וְֹנאמַר אָמֵן:

וּבְנֵיהֶם  וּנְשֵיהֶם  הֵם  יְִשרָאֵל  חַכְמֵי  בָּנוּ  לְקַיֵּם  מַיִם  שֶבַּשָּ אָבִינוּ  מִלִּפְנֵי  רָצֹון  יְהִי 
וְֹנאמַר  ֹמוְשבֹותֵיהֶם  מְקֹומֹות  בְּכָל  תַלְמִידֵיהֶם  וְתַלְמִידֵי  וְתַלְמִידֵיהֶם  וּבְנֹותֵיהֶם 

אָמֵן:

ר בְּׂשֹורֹות טֹובֹות יְׁשוּעֹות וְנֶחָמֹות  מַיִם שֶנְִּשמַע וְנִתְבַּשֵּ יְהִי רָצֹון מִלִּפְנֵי אָבִינוּ שֶבַּשָּ
וִיקַבֵּץ נִדָּחֵינוּ מֵאַרְבַּע כַּנְפֹות הָאָרֶץ וְֹנאמַר אָמֵן:

בַּיַּבָּשָה  וּבֵין  בַּיָּם  בֵּין  הָעֹומְדִים  בְיָה  וּבַשִּ בַּצָּרָה  הַנְּתוּנִים  יִשְרָאֵל  בֵּית  כָּל  אַחֵינוּ 
עְבּוּד לִגְאֻלָּה  וּמִשִּ וּמֵאֲפֵלָה לְאֹורָה  וְיֹוצִיאֵם מִצָּרָה לִרְוָחָה  יְרַחֵם עֲלֵיהֶם  הַמָּקֹום 

הְַשתָּא בַּעֲגָלָא וּבִזְמַן קָרִיב וְֹנאמַר אָמֵן:

שֶה'  הָעָם  אְַשרֵי  לּו.  שֶכָּכָה  הָעָם  אְַשרֵי  סֶּלָה:  יְהַלְלוּךָ  עוד  בֵיתֶךָ.  יוְשבֵי  אַשְרֵי 
ֶּלֶךְ. וַאֲבָרְכָה שִמְךָ לְעולָם וָעֶד: בְּכָל יום  אֱלהָיו: תְּהִלָּה לְדָוִד. אֲרומִמְךָ אֱלוהַי הַמ
אֲבָרְכֶךָּ וַאֲהַלְלָה שִמְךָ לְעולָם וָעֶד: גָּדול ה' וּמְהֻלָּל מְאד. וְלִגְדֻלָּתו אֵין חֵקֶר: דּור 
נִפְלְאתֶיךָ אָשיחָה:  וְדִבְרֵי  יַגִּידוּ: הֲדַר כְּבוד הודֶךָ  וּגְבוּרתֶיךָ  יְשַבַּח מַעֲשיךָ.  לְדור 
וֶעֱזוּז נורְאותֶיךָ יאמֵרוּ. וּגְדֻלָּתְךָ אֲסַפְּרֶנָּה: זֵכֶר רַב טוּבְךָ יַבִּיעוּ. וְצִדְקָתְךָ יְרַנֵּנוּ: חַנּוּן 
ה'  יודוּךָ  כָּל מַעֲשיו:  עַל  וְרַחֲמָיו  לַכּל.  ה'  חָסֶד: טוב  וּגְדָל  אַפַּיִם  אֶרֶךְ  ה'.  וְרַחוּם 
לְהודִיעַ  יְדַבֵּרוּ:  וּגְבוּרָתְךָ  יאמֵרוּ.  מַלְכוּתְךָ  כְּבוד  יְבָרְכוּכָה:  וַחֲסִידֶיךָ  מַעֲשיךָ.  כָּל 
לִבְנֵי הָאָדָם גְּבוּרתָיו וּכְבוד הֲדַר מַלְכוּתו: מַלְכוּתְךָ מַלְכוּת כָּל עולָמִים. וּמֶמְשַלְתְּךָ 
בְּכָל דּור וָדר: סומֵךְ ה' לְכָל הַנּפְלִים. וְזוקֵף לְכָל הַכְּפוּפִים: עֵינֵי כל אֵלֶיךָ יְשבֵּרוּ. 
ָּה נותֵן לָהֶם אֶת אָכְלָם בְּעִּתו: פּותֵחַ אֶת יָדֶךָ וּמַשבִּיעַ לְכָל חַי רָצון: צַדִּיק ה'  וְאַת
בְּכָל דְּרָכָיו. וְחָסִיד בְּכָל מַעֲשיו: קָרוב ה' לְכָל קרְאָיו. לְכל אֲשֶר יִקְרָאֻהוּ בֶאֱמֶת: 
רְצון יְרֵאָיו יַעֲשה. וְאֶת שַוְעָתָם יְִשמַע וְיושִיעֵם: ׁשומֵר ה' אֶת כָּל אהֲבָיו וְאֵת כָּל 
הָרְשָעִים יְַשמִיד: תְּהִלַּת ה' יְדַבֶּר פִּי וִיבָרֵךְ כָּל בָּשר שֵם קָדְׁשו לְעולָם וָעֶד: וַאֲנַחְנוּ 

ָּה וְעַד עולָם. הַלְלוּיָהּ:  נְבָרֵךְ יָהּ. מֵעַת
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עֶזְרְךָ  יְִשלַח  יַעֲקב:  אֱלהֵי  שֵם  יְשגֶּבְךָ  צָרָה.  בְּיום  ה'  יַעַנְךָ  לְדָוִד:  מִזְמור  לַמְנַצֵּחַ 
כִלְבָבֶךָ.  לְךָ  ֶּן  יִת סֶלָה:  נֶה  יְדְַשּ וְעולָתְךָ  מִנְחתֶיךָ.  כָּל  יִזְכּר  יִסְעָדֶךָּ:  וּמִצִּיּון  מִקּדֶׁש. 
וְכָל עֲצָתְךָ יְמַלֵּא: נְרַנְּנָה בִּיׁשוּעָתֶךָ. וּבְשֵם אֱלהֵינוּ נִדְגּל. יְמַלֵּא ה' כָּל מְִשאֲלותֶיךָ: 
מֵי קָדְׁשו. בִּגְבוּרות יֵשַע יְמִינו: אֵלֶּה  ִּי. כִּי הושִיעַ ה' מְשִיחו. יַעֲנֵהוּ מְִשּ ָּה יָדַעְת עַת
בָרֶכֶב וְאֵלֶּה בַּסוּסִים. וַאֲנַחְנוּ בְּשֵם ה' אֱלהֵינוּ נַזְכִּיר: הֵמָּה כָּרְעוּ וְנָפָלוּ. וַאֲנַחְנוּ קַמְנוּ 

ֶּלֶךְ יַעֲנֵנוּ בְיום קָרְאֵנוּ:  וַנִּתְעודָד: ה' הושִיעָה הַמ

וּבָא לְצִיּון גּואֵל וּלְשָבֵי פֶשַע בְּיַעֲקב. נְאֻם ה': וַאֲנִי זאת בְּרִיתִי. אותָם אָמַר ה'. רוּחִי 
ִּי בְּפִיךָ. לא יָמוּׁשוּ מִפִּיךָ וּמִפִּי זַרְעֲךָ וּמִפִּי זֶרַע זַרְעֲךָ.  אֲשֶר עָלֶיךָ וּדְבָרַי אֲשֶר שמְת
זֶה  זֶה אֶל  וְקָרָא  יִשרָאֵל.  תְּהִלּות  יושֵב  ָּה קָדוׁש  וְאַת וְעַד עולָם:  ָּה  אָמַר ה'. מֵעַת
וְאָמַר: קָדוׁש. קָדוׁש. קָדוׁש ה' צְבָאות. מְלא כָל הָאָרֶץ כְּבודו: וּמְקַבְּלִין דֵּין מִן דֵּין.

ֵּהּ.  ֵּהּ. קַדִּיׁש עַל אַרְעָא עובַד גְּבוּרְת וְאָמְרִין קַדִּיׁש בְִּשמֵי מְרומָא עִלָּאָה בֵּית ְשכִינְת
ִּּשאֵנִי רוּחַ.  קַדִּיׁש לְעָלַם וּלְעָלְמֵי עָלְמַיָּא. ה' צְבָאות. מַלְיָא כָל אַרְעָא זִיו יְקָרֵהּ: וַת
וָאְֶשמַע אַחֲרַי קול רַעַׁש גָדול. בָּרוּךְ כְּבוד ה' מִמְּקומו:  וּנְטָלַתְנִי רוּחָא. וְּשמָעִית 
ֵּהּ: ה'  בַּתְרַי קָל זִיעַ סַגִּיא דִּמְשַבְּחִין וְאָמְרִין:  בְּרִיךְ יְקָרָא דַיהוָה מֵאֲתַר בֵּית ְשכִינְת
יִמְלךְ לְעולָם וָעֶד:  ה' מַלְכוּתֵהּ קָאֵם לְעָלַם וּלְעָלְמֵי עָלְמַיָּא. ה' אֱלהֵי אַבְרָהָם יִצְחָק 
ֶּךָ. וְהָכֵן לְבָבָם אֵלֶיךָ:  וְיִשרָאֵל אֲבותֵינוּ. שָמְרָה זּאת לְעולָם לְיֵצֶר מַחְְשבות לְבַב עַמ
כִּי  כָּל חֲמָתו:  יָעִיר  וְלא  אַפּו.  לְהָשִיב  וְהִרְבָּה  יְַשחִית.  וְלא  עָון  יְכַפֵּר  רַחוּם.  וְהוּא 
ָּה אֲדנָי טוב וְסַלָּח. וְרַב חֶסֶד לְכָל קרְאֶיךָ:  צִדְקָתְךָ צֶדֶק לְעולָם וְתורָתְךָ אֱמֶת:  אַת
ָּ לַאֲבתֵינוּ מִימֵי קֶדֶם: בָּרוּךְ אֲדנָי  תִּתֵּן אֱמֶת לְיַעֲקב. חֶסֶד לְאַבְרָהָם. אֲשֶר נְִשבַּעְת
יַעֲקב  אֱלהֵי  לָנוּ  ָּנוּ. מִשגָּב  עִמ צְבָאות  ה'  סֶלָה:  יְׁשוּעָתֵנוּ  לָנוּ. הָאֵל  יַעֲמָס  יום  יום 
ֶּלֶךְ יַעֲנֵנוּ בְיום קָרְאֵנוּ: בָּרוּךְ  סֶלָה: ה' צְבָאות אְַשרֵי אָדָם בּטֵחַ בָּךְ: ה' הושִיעָה. הַמ
וְחַיֵּי  אֱמֶת.  ּתורַת  לָנוּ  וְנָתַן  הַּתועִים.  מִן  וְהִבְדִּילָנוּ  לִכְבודו.  שֶבְּרָאָנוּ  אֱלהֵינוּ  הוּא 
ַּח לִבֵּנוּ בְּתורָתו. וְיָשם בְּלִבֵּנוּ אַהֲבָתו וְיִרְאָתו וְלַעֲשות  עולָם נָטַע בְּתוכֵנוּ. הוּא יִפְת
רְצונו וּלְעָבְדו בְּלֵבָב שָלֵם. לְמַעַן לא נִיגַע לָרִיק וְלא נֵלֵד לַבֶּהָלָה:  יְהִי רָצון מִלְּפָנֶיךָ 
ה' אֱלהֵינוּ וֵאלהֵי אֲבותֵינוּ. שֶנְִּשמר חֻקֶּיךָ בָּעולָם הַזֶּה. וְנִזְכֶּה וְנִחְיֶה וְנִרְאֶה וְנִירַׁש 
ֶּרְךָ כָבוד וְלא יִדּם.  טובָה וּבְרָכָה לְִשנֵי יְמות הַמָּשִיחַ וּלְחַיֵּי הָעולָם הַבָּא: לְמַעַן יְזַמ
בִּטְחוּ  מִבְטַחו:  ה'  וְהָיָה  בַּיהוָה.  יִבְטַח  אֲשֶר  הַגֶּבֶר  בָּרוּךְ  אודֶךָּ:  לְעולָם  אֱלהַי  ה' 
ָּ דּרְשֶיךָ  בַיהוָה עֲדֵי עַד. כִּי בְּיָהּ ה' צוּר עולָמִים: וְיִבְטְחוּ בְךָ יודְעֵי ְשמֶךָ. כִּי לא עָזַבְת

ה': ה' חָפֵץ לְמַעַן צִדְקו. יַגְדִּיל ּתורָה וְיַאְדִּיר: 


