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רּו׃ ה ִּתְטָהֽ � י ְיהֹוָ ם ִלְפֵנ� אֵתיֶכ� נּו בשבת( ַחֹּט� ינּו ְרֵצה ִבְמנּוָחֵתֽ ינּו ֵוא$ֵהי ֲאבֹוֵתֽ נּו  )ֱא$ֵהֽ ַ*ְ(ֵׁשֽ
+ ְוַטֵהר  נּו ִּביׁשּוָ,ֶתֽ + ְוַׂשְ.ֵחֽ נּו ִמּטּוֶבֽ + ַׂשְּבֵ,ֽ נּו ְּבתֹוָרֶתֽ י+ ְוֵתן ֶחְל ֵ*ֽ ְּבִמְצֹוֶתֽ

נּו ְלָ,ְבְ(+ ֶּבֱאֶמת. +.  בשבת(* ִלֵּבֽ ינּו ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ַׁשַּבת  ָ*ְדֶׁשֽ נּו ְיָי ֱא$ֵהֽ + ְוִיְׂשְמחּו בְ *ְוַהְנִחיֵלֽ

+ 9רֹול (כָ ן ּבְ רּוׁשֻ י יְ טֵ בְ ׁשִ ן לְ לָ חֳ מָ ּו ִיְׂשָרֵאלן לְ חָ לְ סָ 5ִי ַאָּתה  )ִיְׂשָרֵאל אֹוֲהֵבי ְׁשֶמֽ
נּוֵאין  י+דֶֽ ,ָ לְ ּבַ מִ ר, ּודֹווָ  ֶל; ָלֽ חַ  ֶמֽ .  ָּברּו; ַאָּתה ְיָי, הּתָ א אַ ּלָֽ אֶ  מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ

ֶל; ינּו ְוַלֲ,ֹונֹות ַ,.ֹו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֶמֽ ַח ַלֲ,ֹונֹוֵתֽ ינּו  .מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ ּוַמֲ,ִביר ַאְׁשמֹוֵתֽ
ֶל; ְוָׁשָנה ְּבָכל9ָׁשָנה ֶרץ ַ,ל ֶמֽ   ְויֹום ַה5ִֻּפִרים: ִיְׂשָרֵאל)וְ  ַהַּׁשָּבת בשבת( ְמַ*ֵ(ׁש 5ָל9ָהָאֽ

  

  אחד הכהנים העולים לדוכן סוגר את הארון.
  

ינּו ְּבַ,ְ.+ ִיְׂשָרֵאל ּוִבְתִפָּלָתם. ְוָהֵׁשב ְרֵצה +  1ְיָי ֱא$ֵהֽ ָהֲ,בֹוָדה ִלְדִביר ֵּביֶתֽ

  ְמֵהָרה ְּבַאֲהָבה ְתַ*ֵּבל ְּבָרצֹון ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד  2ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל ּוְתִפָּלָתם
   .+   ֲ,בֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַ,ֶ.ֽ
  

  כשהכהנים עולים לדוכן      כשאין כהנים           

ינּו ְּבׁשּוְב+ יָנה ֵ,ינֵֽ ְוֶתֱחزֶֽ 

ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים. ָּברּו; 

ַאָּתה ְיָי ַהַ.ֲחִزיר 

  ְלִצּיֹון:   ְׁשִכיָנתֹו 

 בֵר ,ָ ְותֵ קו"ח: 
א ַרחּום נּו 5ְעֹוָלה ּוְכָ*ְרָּבן. ָאּנָֽ י+ ֲ,ִתיָרֵתֽ ְלָפנֶֽ *

ֶדר ָהֲ,בֹוָדה י+ ָהַרִּבים ָהֵׁשב ְׁשִכיָנְת+ ְלִצּיֹון ְוֵסֽ ְּבַרֲחֶמֽ 
ינּו ְּבׁשּוְב+ ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים. ְוָׁשם יָנה ֵ,ינֵֽ . ְוֶתֱחزֶֽ םלָֽ ִִלירּוׁשָ 

  . ַנֲ,ָבְד+ ְּבִיְרָאה 5ִיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַ*ְדֹמִנּיֹות
  אֹוְת+ ְלַבְ(+ ְּבִיְרָאה ַנֲ,בֹוד:ָּברּו; ַאָּתה ְיָי ׁשֶ  ץ מסיים:״הש

 

 

  מודים דרבנן:

ְחנּו ָל; ֶׁשַאָּתה הּוא ֲאנַֽ  מֹוִדים 

ינּו ֱא$ֵהי ינּו ֵוא$ֵהי ֲאבֹוֵתֽ ְיָי ֱא$ֵהֽ 

 .נּו יֹוֵצר ְּבֵראִׁשיתיֹוְצֵרֽ  ,ָכל ָּבָׂשר

ַהָּגדֹול  ְלִׁשְמ+   ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות

 .נּונּו ְוִ*ַּיְמָּתֽ ְוַהHָדֹוׁש ַ,ל ֶׁשֶהֱחִייָתֽ 

ְוֶתֱאסֹוף  ,נּונּו ּוְתַ*ְּיֵמֽ 5ֵן ְּתַחּיֵֽ 

 רִלְׁשמֹ  ,+ינּו ְלַחְצֹרת ָ*ְדֶׁשֽ ָּגֻלּיֹוֵתֽ 

ינּו ְחנּו ָל; ֶׁשַאָּתה הּוא ְיָי ֱא$ֵהֽ ֲאנַֽ  מֹוִדים

ינּו צּור ַחּיֵֽ  ינּו ְלעֹוָלם ָוֶ,דֵוא$ֵהי ֲאבֹוֵתֽ 

נּו ַאָּתה הּוא ְלדֹור ָודֹור נֹוֶדה ָמֵגן ִיְׁש,ֵֽ 

ינּו ַהְ.סּוִרים + ַ,ל ַחּיֵֽ ְּל+ ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתֽ 

ינּו ַהְּפ*ּודֹות ָל; ְוַ,ל + ְוַ,ל ִנְׁשמֹוֵתֽ ְּבָידֶֽ 

נּו ְוַ,ל ִנְפְלאֹוֶתֽ ִנֶּסֽ  י+ י+ ֶׁשְּבָכל יֹום ִ,ָ.ֽ
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