סגולה נפלאה לימי החנוכה ובפרט לנר שמיני של חנוכה
לקרוא הפרק  7פעמים בקול ופעם אחת בלחש
פרק צ ,צא
ָעלֵ ינ ּו:
אֱ לֹהֵ ינ ּו-
אֲ דֹנָי
נ ַֹעם
יהי,
וִ ִ
ו ַּמעֲ ֵׂשה י ֵָדינ ּו ,כּ וֹ נְ נָה ָעלֵ ינ ּו; ו ַּמעֲ ֵׂשה י ֵָדינ ּו ,כּ וֹ נְ נֵה ּו.
לונָן.
שדַּ י ,י ְִת ֹ
ַׁ
ְ ּבצֵ ל
ֶע ְליוֹ ן;
ְ ּבסֵ ֶתר
ֹשב,
י ֵׁ
א ַֹמרַ --ליה ָוהַ ,מ ְח ִסי ו ְּמצו ָּד ִתי; אֱ ל ֹהַ יֶ ,א ְב ַטח-בּ ֹו.
ִמדֶּ בֶ ר הַ ו ֹּות.
ּש;
יל ָךִ ,מ ּ ַפח יָקו ׁ
ִּכי הוּא ַי ִּצ ְ
ְ ּב ֶא ְב ָרתוֹ  ,יָסֶ ְך לָ ְך-וְ ַתחַ תְּ -כנָפָ יו ּ ֶת ְחסֶ ה; ִצ ּנָה ְוסֹחֵ ָר ה
אֲ ִמ ּתוֹ .
לֹאִ -ת ָיראִ ,מ ּ ַפחַ ד לָ יְלָ ה; מֵ חֵ ץ ,יָעוּף יוֹ ָמם.
ִמדֶּ בֶ רָּ ,באֹפֶ ל ַי ֲהל ְֹך; ִמ ֶּק ֶטב ,יָשׁ וּד צָ ה ֳָריִם.
ָש.
ימינ ֶָךֵ :אלֶ ָיך ,לֹא ִי ּג ׁ
ִי ּפֹל ִמ ִּצ ְדּ ָךֶ ,אלֶ ף-ו ְּר ָבבָ ה ִמ ִ
ְ ּב ֵעינ ֶָיך ַת ִּביט; וְ ִ ׁש ּ ֻל ַמת ְר ָׁש ִעים ִּת ְראֶ ה.
ַרק,
ש ְמ ּ ָת ְמעוֹ נ ֶָך.
ַׂ
ִּכיַ -א ּ ָתה יְהוָה ַמ ְח ִסי; ֶע ְליוֹ ן,
לֹאְ -תאֻ ּנֶה ֵאלֶ ָיך ָר ָעה; וְ נֶגַ ע ,לֹא-י ְִק ַרב ְ ּב ָאהֳלֶ ָך.
ִּכי ַמ ְל ָאכָ יו ,יְצַ ּוֶהָּ -ל ְך; ִל ְׁש ָמ ְר ָךּ ְ ,בכָ לְ -דּ ָרכֶ ָיך.
ַרגְ לֶ ָך.
ָּב ֶאבֶ ן
ּ ֶפןִּ -ת ּגֹף
ַעלַּ -כ ּ ַפיִם יִשּׂ ָ אוּנְ ָך:
ַעלַׁ -שחַ ל וָפֶ ֶתןִּ ,ת ְדר ְֹך; ִּת ְרמֹס ְּכ ִפיר וְ ַת ִ ּנין.
ש ְ ּגבֵ ה ּוִּ ,כי-י ַָדע ְ ׁש ִמי.
ִּכי ִבי חָ ַׁשק ,וַאֲ פַ ְּלטֵ ה ּו; אֲ ַׂ
י ְִק ָר ֵאנִ י ,וְ ֶאעֱ נֵהוִּ --ע ּמוֹ ָ -אנ ִֹכי ְב צָ ָרה; אֲ חַ ְּלצֵ ה ּו,
וַאֲ כַ ְ ּב ֵד הוּ.
ישו ָּע ִתי.
יע ה ּו; וְ ַא ְראֵ ה ּוּ ִ ,ב ׁ
ש ִ ּב ֵ
א ֶֹר ְך י ִָמיםַ ,א ְ ׂ
לקרוא כל פרק פעם אחת
פרק ל
ְל ָדוִ ד.
הַ ַּביִת
ִ ׁשירֲ -חנ ַֻּכת
ִמזְמוֹ ר
איְבַ י ִלי.
ש ּ ַמ ְח ּ ָת ֹ
יתנִ י; וְ לֹאׂ ִ -
אֲ רוֹ ִמ ְמ ָך יְהוָהִּ ,כי ִד ִּל ָ
ו ִַּת ְר ּ ָפ ֵאנִ י.
ֵאלֶ ָיך,
ִ ׁש ּו ְַע ִּתי
אֱ ל ֹהָ י-
יְהוָה
ִּיתנִ י ,מיורדי-
ִחי ַ
ית ִמןׁ ְ -שאוֹ ל נ ְַפ ִׁשי;
יְהוָה-הֶ עֱ ִל ָ
בור.
) ִמי ְָּר ִדיֹ (-
וְ הוֹ ד ּוְ ,לזֵכֶ ר ָק ְד ׁשוֹ .
ידיו;
ז ְַּמר ּו ַליהוָה ח ֲִס ָ
צו ֹנו:
ִ ּב ְר ֹ
ְ ּב ַא ּפוֹ -חַ ִּי ים
ֶרגַ ע,
ִּכי
ִר ּנָה.
וְ ַלבּ ֶֹקר
ֶּב ִכי;
י ִָלין
ָּב ֶע ֶרב,
עולָ ם.
ְל ֹ
ַּבלֶ -א ּמוֹ ט
ְב ַׁש ְלוִ י-
ָא ַמ ְר ִּתי
וַאֲ נִ י,
ְלהַ ְר ִרי-עֹז:
הֶ עֱ ַמ ְד ּ ָתה
צונְ ָך,
ִ ּב ְר ֹ
יְהוָה
נִ ְבהָ ל.
ִיתי
הָ י ִ
פָ נ ֶָיך;
הִ ְס ּ ַת ְר ּ ָת
ֶא ְתחַ ּנָן.
ֶא ְק ָרא; וְ ֶאל-אֲ דֹנָי,
ֵאלֶ ָיך יְהוָה
ֶאלָׁ -שחַ ת:
ְ ּב ִר ְד ִּתי
ְ ּב ָד ִמי,
ַמהֶּ -בצַ ע
אֲ ִמ ּ ֶת ָך.
ֲה ַי ִ ּגיד
ָעפָ ר;
ה ֲֹיו ְד ָך
ִלי.
ֱהיֵה-עֹזֵר
יְהוָה,
וְ חָ ּנֵנִ י;
ְ ׁש ַמע-יְהוָה
הָ פַ ְכ ּ ָת ִמ ְס ְּפ ִדיְ ,ל ָמחוֹ ל ִליִּ :פ ּ ַת ְח ּ ָת ַׂש ִ ּקי; ו ְַּת ַא ְּז ֵרנִ י

ִ ׂש ְמחָ ה.
בוד-
כָ ֹ
ְיז ּ ֶַמ ְר ָך
ְל ַמ ַען,
עולָ ם אוֹ ֶד ּ ָך.
יְהוָה אֱ ל ֹהַ יְ ,ל ֹ

וְ לֹא

יִדּ ֹם:

פרק סז
ִ ׁשיר.
ִמזְמוֹ ר
ִ ּבנְ גִ ינֹת,
לַ ְמ ַנ ֵּצחַ
אֱ ל ִֹהים ,יְחָ ּנֵנ ּו וִ יבָ ְרכֵ נ ּו; י ֵָאר ּ ָפנָיו ִא ָּתנ ּו סֶ לָ ה.
ְשו ָּע ֶת ָך.
ְ ּבכָ ל-גּוֹ יִם ,י ׁ
ָּב ָא ֶרץ דַּ ְר ּ ֶכ ָך;
לָ ַד ַעת
ּכ ָֻּלם.
ַע ִּמים
ֹיוד ּו ָך,
יוֹ דו ָּך ַע ִּמים אֱ ל ִֹהים:
ְלאֻ ִּמים:
וִ ַיר ְ ּננ ּו,
ִש ְמח ּו
י ְׂ
ִּכיִ -ת ְ ׁש ּפֹט ַע ִּמים ִמישׁ ֹר; ו ְּלאֻ ִּמיםָּ ,ב ָא ֶרץ ּ ַתנְחֵ ם
סֶ ָלה.
ֹיודו ָּךַ ,ע ִּמים ּכ ָֻּלם.
יוֹ דו ָּך ַע ִּמים אֱ ל ִֹהים:
אֶ ֶרץ ,נָ ְתנָה יְבוּלָ ּה; יְבָ ְרכֵ נ ּו ,אֱ ל ִֹהים אֱ לֹהֵ ינוּ.
תוָּ ,כלַ -א ְפסֵ יָ -א ֶרץ.
או ֹ
י ְָב ְרכֵ נ ּו אֱ ל ִֹהים; וְ י ְִיראוּ ֹ
פרק קכא
לות:
ַל ּ ַמעֲ ֹ
ִ ׁשיר
ֶאשּׂ ָ א ֵעינַיֶ ,אל-הֶ הָ ִרים --מֵ ַאיִןָ ,יבֹא ֶעז ְִרי.
ָׁש ַמיִם ו ָָא ֶרץ.
ֶעז ְִרי ,מֵ ִעם יְהוָה --ע ֵֹׂשה,
ׁש ְֹמ ֶר ָך.
ַרגְ לֶ ָך; ַאל-יָנוּם,
ַל ּמוֹ ט
ַאל-י ּ ִֵתן
ִש ָר ֵאל.
ִישןׁ --ש ֹו ֵמר ,י ְ ׂ
ִה ּנֵה ל ֹא-יָנוּם ,וְ לֹא י ָׁ
ַעל-יַד י ְִמינ ֶָך.
ִצ ְּל ָך,
ׁש ְֹמ ֶר ָך; יְהוָה
יְהוָה
ַּב ָּליְלָ ה.
וְ י ֵָרחַ
לֹא-י ּ ֶַכ ָּכה;
הַ ּ ֶׁש ֶמ ׁש
יוֹ ָמם,
ש ָך.
ִשמֹרֶ ,את-נ ְַפ ֶׁ
ִש ָמ ְר ָך ִמ ָּכלָ -רע :י ְ ׁ
יְהוָה ,י ְ ׁ
את ָך וּבוֹ אֶ ָךֵ --מ ַע ּ ָתה ,וְ ַעד-עוֹ ָלם.
ִש ָמר -צֵ ְ
יְהוָה ,י ְ ׁ
פרק ק
ָּכל-הָ ָא ֶרץ.
ַליה וָה,
תו ָדה :הָ ִריעוּ
ְל ֹ
ְמור
ִמז ֹ
ש ְמחָ ה; ּבֹא ּו ְלפָ נָיוִּ ,ב ְר ָנ ָנה.
ִע ְבד ּו ֶאת-יְהוָה ְ ּב ִ ׂ
אֱ ל ִֹהים:
הוּא
יְהוָה,
ִּכי
ְדּ עוּ-
שנ ּו ,ולא )וְ לוֹ ( אֲ נ ְַחנ ּוַ -ע ּמ ֹו ,וְ צֹאן ַמ ְר ִעיתוֹ .
הוּאָ -ע ָׂ
לו,
תו ָדהֲ -חצֵ ר ָֹתיו ִ ּב ְת ִה ָּלה; הוֹ דוֹּ -
בּ ֹא ּו ְ ׁש ָע ָריוּ ְ ,ב ֹ
ְ ׁשמוֹ .
ָּב ְרכ ּו
תו.
ִּכי-טוֹ ב יְהוָהְ ,ל עוֹ לָ ם חַ ְסדּ וֹ ; וְ ַעד-דּ ֹר ָודֹר ,אֱ מ ּו ָנ ֹ
פרק לג
יקיםַּ ,ביהוָה;
ַר ּנְנ ּו צַ דִּ ִ
הוד ּו לַ יהוָה ְ ּב ִכנּוֹ ר;
ֹ
ִ ׁשיר ּו-לוֹ ׁ ִ ,שיר חָ ָד ׁש;
ָשר דְּ בַ ר-יְהוָה;
ִּכי-י ָׁ

ְש ִרים ,נָאוָה ְת ִה ָּל ה.
לַ י ָׁ
לו.
ְ ּבנֵבֶ ל ָעשׂ וֹ ר ,ז ְַּמרוֹּ -
יטיב ּו ַנ ּגֵןּ ִ ,ב ְתרו ָּעה.
הֵ ִ
ֶּבאֱ מ ּונָה.
ְוכָ ל-מַ עֲ ֵׂשה ּו,

1
לע"נ אבי מורי גד בן ראובן )ריכרד( הכהן נלב"ע יג אלול תשמ"ד
עיצוב :אלי כהן )מיסטר מדיה( http://MisterMedia.biz
כל הזכויות שמורת לדוד המלך ,מותר לשכפל ,להדפיס ולהפיץ לזיכוי הרבים.
מחולק חינם בחסות נויפלד יודאיקה ,בני ברק http ://Kodesh-Shop .com

סגולה נפלאה לימי החנוכה ובפרט לנר שמיני של חנוכה
ש ּ ָפט; חֶ סֶ ד יְהוָה ,מָ ְל ָאה הָ ָא ֶרץ.
אֹהֵ בְ ,צ ָד ָקה ו ִּמ ְ ׁ
ִ ּב ְדבַ ר יְהוָהָׁ ,ש ַמיִם נַעֲ שׂ ּו; ו ְּברוּחַ ּ ִפיוָּ ,כלְ -צבָ ָאם.
מות.
כּ ֹנֵס ַּכ ּנֵד ,מֵ י הַ ָּי ם; נ ֵֹתן ְּבאוֹ צָ רוֹ ת ְּתהוֹ ֹ
ִירא ּו ֵמיְה ָו הָּ ,כל-הָ ָא ֶרץ; ִמ ּ ֶמ ּנ ּו יָגוּר ּוָּ ,כל-י ְ ֹׁשבֵ י
י ְ
ֵתבֵ ל.
ַוי ַּעֲ מֹד.
ָא ַמר וַי ִֶּהי; הוּאִ -צ ּוָה,
ִּכי הוּא
בות ַע ִּמים.
יְהוָה ,הֵ ִפיר עֲ צַ ת-ג ֹּויִם; הֵ נִ יאַ ,מ ְח ְ ׁש ֹ
עֲ צַ ת יְהוָהְ ,לעוֹ לָ ם ּ ַתעֲ מֹד; ַמ ְח ְ ׁשבוֹ ת ִל ּבוֹ ְ ,לדֹר ָודֹר.
שר-יְהוָה אֱ לֹהָ יו; הָ ָע םָּ ,בחַ ר ְל ַנחֲלָ ה
ַא ְ ׁש ֵרי הַ גּוֹ י ,אֲ ֶׁ
לו.
ֹ
ִמ ּׁ ָש ַמיִםִ ,ה ִּביט יְהוָה; ָר ָאהֶ ,אתָּ -כלּ ְ -בנֵי הָ ָא ָדם.
ִמ ְּמכוֹ ןׁ ִ -ש ְב ּת ֹו ִה ְ ׁש ִ ּגיחַ ֶ --אל ָּכל-י ְ ֹׁשבֵ י הָ ָא ֶרץ.
ֶאלָּ -כלַ -מ עֲ ֵׂשיהֶ ם.
הַ יֹּצֵ ר יַחַ ד ִל ָּבם; הַ ּ ֵמ ִבין,
ֵאין-הַ ּ ֶמלֶ ְךֹ ,נו ָׁשע ְ ּב ָרב-חָ יִל; ִ ּגבּ וֹ ר ,לֹאִ -י ּנָצֵ ל
ְ ּב ָרבּ -כֹחַ .
ש ֶקר הַ ּסוּסִ ,ל ְת ׁשו ָּעה; ו ְּברֹב חֵ ילוֹ  ,לֹא י ְַמ ּ ֵלט.
ֶׁ
ִה ּנֵה ֵעין יְהוָהֶ ,אל-י ְֵר ָאיו; לַ ְמ ַיח ֲִלים ְלחַ ְסדּ וֹ .
ָּב ָר ָעב.
נ ְַפ ָׁשם; ו ְּלחַ י ּוֹ ָת ם,
ִמ ּ ָמוֶת
ְל הַ ִּציל
ֶעז ְֵרנ ּו ו ָּמגִ ּנֵנ ּו הוּא.
ַליהוָה;
ִח ְּכ ָתה
שנ ּו,
נ ְַפ ֵׁ
ִש ַמח ִל ֵּבנ ּוִּ :כי ְב ֵׁשם ָק ְד ׁשוֹ ָב ָט ְחנ ּו.
ִּכי-בוֹ  ,י ְ ׂ
שר ,יִחַ ְלנ ּו לָ ְך.
י ְִהי -חַ ְסדְּ ָך יְהוָה ָע לֵ ינ ּוַּ :כאֲ ֶׁ
פרק קנ
הַ ְלל ּוי ָּה:
יע עֻ ז ּוֹ .
הַ ְללוּה ּוּ ִ ,ב ְר ִק ַ
הַ ְללוֵּ -אל ְ ּב ָק ְד ׁש ֹו;
ּג ְֻדלוֹ .
ְּכרֹב
הַ ְללוּה ּו,
ִבגְ ב ּור ָֹתיו;
הַ ְללוּה ּו
הַ ְללוּה ּוְּ ,ב ֵת ַקע ׁשוֹ פָ ר; הַ ְללוּה ּוּ ְ ,בנֵבֶ ל וְ ִכנּוֹ ר.
חול; הַ ְללוּה ּוּ ְ ,ב ִמ ִ ּנים וְ עֻ גָב.
הַ ְללוּה ּוּ ְ ,בתֹף ו ָּמ ֹ
הַ ְללוּה ּו ְב ִצ ְל ְצלֵ יָׁ -ש ַמע; הַ ְללוּה ּוְּ ,ב ִצ ְל ְצלֵ י ְתרו ָּעה.
כּ ֹל הַ ְ ּנ ָׁש ָמהְּ ,תהַ ּ ֵלל י ָּה :הַ ְלל ּוי ָּה.
ִש ָר ֵאלּ ְ ,ב ׁשוּב יְהוָה ְ ׁשבוּת
ְשו ֻּעת י ְ ׂ
ִמי י ּ ִֵתן ִמ ִּצי ּוֹ ן י ׁ
יקים מֵ ְי ָי
ִש ָר ֵאל .ו ְּת ׁשו ַּעת צַ ִדּ ִ
ִש ַמח י ְ ׂ
ַע ּמֹוָ ,יגֵל יַעֲ קֹב י ְ ׂ
ָמ ע ּוזָּם ְ ּב ֵעת צָ ָר ה .וַי ְַּעז ְֵרם ְי ָי ַו ְיפַ ְּלטֵ ם ,יְפַ ְּלטֵ ם
יעם ִּכי חָ ס ּו בוֹ .
ש ֵ
מֵ ְר ָׁש ִעים וְ יוֹ ִ ׁ

לָ נוּ ַעל ָּכל עֲ ֹוונוֹ ֵתינ ּו ,וְ ִת ְמ ַחל לָ נ ּו ַעל ָּכל ּ ְפ ָׁש ֵע ינ ּו
ִירנ ּו
ש ּ ָפ ַש ְענ ּו ְלפָ נ ֶָיך .וְ הַ ֲחז ֵ
ֶׁשחָ טָ אנ ּו וְשֶ ָעוִ ינ ּו וְ ֶׁ
ִ ּב ְתשו ָּבה ְ ׁשלֵ ָמה ְלפָ נ ֶָיך ,וְ הַ ְד ִריכֵ נ ּו לַ עֲ בוֹ ָד ֶת ָך
וְ ִת ְפ ַתח ִל ֵּבנ ּו ְ ּב ַת ְלמוּד תוֹ ָר ֶת ָך .וְ ִת ְ ׁשלָ ח ְרפו ָּאה
ולחולה :לומר את שם החולה
חולֵ י ַעמֶ ָך ) ָ
ְ ׁשלֵ ָמה ְל ֹ
רור וְ לַ אֲ סו ִּרים ּ ְפ ַקח
ושם אמו( .וְ ִת ְק ָרא ִל ְשב ּויִים ְד ֹ
קוחַ  ,ו ְּלכָ ל הוֹ ְלכֵ י ְד ָר ִכים ְו עוֹ ְב ֵרי י ִָמים ּו ְנהָ רוֹ ת ֵמ ַע ְמ ָך
ֹ
חוז
יעם ִל ְמ ֹ
ִש ָר ֵאל ַת ִצילֵ ם ִמ ָּכל צָ ָער ָו ֵנזֵק ,וְ ַתגִ ֵ
י ְׂ
לום .וְ ִת ְפקוֹ ד ְל כָ ל חֲשׂ וּכֵ י ָּבנִים
חֶ ְפצָ ם ְלחַ יִים ו ְּל ָׁש ֹ
של
רות ֶׁ
של ַקי ָָמא לַ עֲ בוֹ ָד ֶתך ו ְּל ִי ְר ָא ֶת ָך .וְ עו ָּּב ֹ
ְ ּבז ֶַרע ֶׁ
שלֹא ַת ּ ֵפ ְלנָה וְ לָ דוֹ ֵתיהֶ ן,
ִש ָר ֵאל ַת ִצילֵ ן ֶׁ
ַע ְמ ָך ֵּבית י ְ ׂ
וְ הָ יוֹ ְשבוֹ ת ַעל הַ ַמ ְש ֵּבר ְ ּב ַרח ֲֶמ ָיך הָ ַר ִ ּבים ַת ִצילֵ ן ִמ ָּכל
ָרע ,וְ ֶאל הַ מֵ ִניקוֹ ת ַת ְ ׁש ּ ִפיע ֶׁשלֹא יֶחְ ַסר חָ לָ ב
ילין,
וְל ִ
ִמ ַד ֵדיהֶ ן .וְ ַאל י ְִמשוֹ ל ַא ְס ְּכ ָרה וְ ֵׁש ִדין וְ רו ִּחין ִ
ישין ְ ּבכָ ל י ְַל ֵדי ַע ְמ ָך ֵּבית
וְ כָ ל ּ ְפג ִָעים ו ַּמ ְר ִעין ִ ּב ִ ׁ
תו ָר ה ִל ְ ׁשמָ ה,
מוד ֹ
ִש ָר ֵאל ,ו ְּתגַ ְדלֵ ם ְלתוֹ ָר ֶת ָך ִל ְל ֹ
י ְׂ
ש ָטן ו ִּמיֵצֶ ר
וְ ַת ִצילֵ ם ִמ ַעיִן הָ ָר ע ו ִּמ ֶדבֶ ר ו ִּמ ָמגֵפָ ה ו ִּמ ָׂ
ִש ָר ֵא לּ ְ ,בכָ ל
הָ ָרע .ו ְּתבַ טֵ ל ֵמ ָעלֵ ינ ּו ו ִּמ ָּכל ַע ְמ ָך ֵּבית י ְ ׂ
עות ,וְ ַתטֶ ה לֵ ב
קום שֶ הֵ םָּ ,כל גְ זֵרוֹ ת ָקשוֹ ת וְ ָר ֹ
ָמ ֹ
בות,
ֵרות טוֹ ֹ
הַ ַמ ְלכוּת ָעלֵ ינוּ ְלטוֹ ָבה .וְ ִתגְ ֹזור ָעלֵ ינ ּו גְ ז ֹ
וְ ִת ְ ׁשלַ ח ְ ּב ָרכָ ה וְ הַ ְצלָ חָ ה ְ ּבכָ ל ַמעֲ ֵׂשה י ֵָדינ ּו ,וְ הָ כֵ ן
ּ ַפ ְרנָסָ ֵתינ ּו ִמי ְָד ָך הָ ְרחָ ָבה ְוהַ ְמלֵ ָא ה ,וְ לֹא י ְִצ ָט ְרכוּ ַע ְמ ָך
יש
ִש ָר ֵאל זֶה לָ זֶה וְ לֹא ְל ַעם ַאחֵ ר ,וְ ֵתן ְלכָ ל ִא ׁ
ֵּבית י ְ ׂ
סו ָר ה.
תו ו ְּלכָ ל גְ וִ יָה וּגְ וִ יָה ֵדי ַמ ְח ֹ
יש ֵדי ּ ַפ ְרנָסָ ֹ
ו ִָא ׁ
יש ְלגָאֳ לֵ נ ּו וְ ִת ְבנֶה ֵּבית ִמ ְק ָד ֵׁשנ ּו
ו ְּת ַמהֵ ר וְ ָת ִח ׁ
וְ ִת ְפ ַא ְר ֵתנ ּו .
ש ֵרה
לו ׁש ֶע ְ ׂ
]ויבקש מה שיצטרך לעצמו[ ו ִּבזְכוּת ְ ׁש ֹ
מו
תו ָר ֶת ָך ְּכ ֹ
של ַרח ֲִמים הַ ְּכתו ִּבים ְ ּב ֹ
ִמידוֹ ֶת ָיך ֶׁ
ֶׁשנֶאֱ ַמרְ :י ָיְ ,י ָיֵ ,אל ַרחוּם וְ חַ נוּןֶ ,א ֶר ְך ַא ּ ַפיִם וְ ַרב חֶ סֶ ד
ש ע וְ חַ ָט ָאה
ֹשא ָעוֹ ן ָופֶ ָׁ
ו ֶֶאמֱת ,נֹצֵ ר חֶ סֶ ד ָלאֲ לָ ִפים נ ֵ
יקם ִמ ְלפָ נ ֶָיךָ ,עז ְֵרנ ּו אֱ לֹהֵ י
ש ֵאינָן חוֹ זְרוֹ ת ֵר ָ
וְ נ ֵַקהֶׁ ,
ִש ֵענ ּו ַעל ְד ַבר ְּכבוֹ ד ְ ׁש ֶמ ָך ְוהַ ִצילֵ נ ּו וְ כַ ּ ֵפר ַעל
י ְׁ
ֹאתינ ּו ְל ַמ ַען ְ ׁש ֶמ ָךָּ .ברו ְּך ְי ָי ְלעוֹ לָ ם ָא ֵמן וְ ָאמֵ ן.
חַ ט ֵ

י ְִהי ָרצוֹ ן ִמ ְלפָ נ ֶָיך ְי ָי אֱ ל ֹהֵ ינ ּו וְ אֱ ל ֹהֵ י אֲ בוֹ ֵתינ ּו,
ש ִבזְכוּת ִמזְמוֹ ֵרי הַ ְת ִה ִלים ֶׁש ָק ָראנ ּו ְלפָ נ ֶָיך ,ו ִ ּּבזְכוּת
ֶׁ
ּדו ֵתיהֶ ם,
ּ ְפסו ֵּקיהֶ ם וְ ֵתבוֹ ֵתיהֶ ם ,וְ אוֹ ִתיוֹ ֵתיהֶ ם וּנְקו ֹ
וְ ַטעֲ מֵ יהֶ ם ,ו ִ ּּבזְכוּת ְ ׁשמוֹ ֶת ָיך הַ ְקדוֹ ִ ׁשים וְ הַ ְטהוֹ ִרים
ֹאתינוּ וְ ִת ְס ָלח
ש ְתכַ ּ ֶפר לָ נ ּו ַעל ָּכל חַ ט ֵ
הַ ֹיוצְ ִאים מֵ הֶ םֶׁ .
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