
ִני ַהּבֹוֵרא  ִצּוַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ֻסּכָ ִמְצַות  ם  ְלַקּיֵ ּוְמזּוָמן  מּוָכן  ֲהֵריִני 
ָרֵאל  ִיׂשְ ל ָהֶאְזָרח ּבְ ְבַעת ָיִמים ּכָ בּו ׁשִ ׁשְ ּכֹות ּתֵ ּסֻ מֹו ּבַ ַרְך ׁשְ ִיְתּבָ
ֶאת  י  ְבּתִ הֹוׁשַ ּכֹות  ַבּסֻ י  ּכִ ֵיְדעּו דֹרֵֹתיֶכם  ְלַמַען  ּכֹות:  ּסֻ ּבַ בּו  ֵיׁשְ

הֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים: ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ּבְ

ין,  יׁשִ יִזין ַקּדִ ּפִ יבּו אּוׁשְ יבּו ּתִ ִאין, ּתִ יִזין ִעיָלּ ּפִ יבּו אּוׁשְ יבּו ּתִ ּתִ
ָרֵאל  ָאה חּוְלֵקיהֹון ְדִיׂשְ יִזין ִדְמֵהיְמנּוָתא, ַזּכָ ּפִ יבּו אּוׁשְ יבּו ּתִ ּתִ

י ֵחֶלק ה’ ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו: ְכִתיב ּכִ ּדִ

ְוִתְפרֹוס  יֵנינּו  ּבֵ ִכיָנְתָך  ׁשְ ֶרה  ׁשְ ּתַ ׁשֶ ֲאבֹוַתי  ֵואלֵֹקי  ָפֶניָך ה’ ֱאלַֹקי  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 
ִמין  ְמַקּיְ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ה  ֻסּכָ ִמְצַות  ְזכּות  ּבִ לֹוֶמָך  ׁשְ ת  ֻסּכַ ָעֵלינּו 
ְדִחילּו  ּבִ ּה  ִכיְנּתֵ ּוׁשְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְדקּוְדׁשָ ָמא  ׁשְ ְלַיְחָדא 
ל  ּכָ ם  ׁשֵ ּבְ ִלים  ׁשְ ִיחּוָדא  ּבְ בו”ה  י”ה  ם  ׁשֵ ְלַיֲחָדא  ּוְרִחימּו 
ָנטּוי  הֹור  ְוַהּטָ דֹוׁש  ַהּקָ בֹוֶדָך  ּכְ יו  ִמּזִ יף אֹוָתם  ּוְלַהּקִ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ע  ּפַ יּוׁשְ ם  ָ ּוִמּשׁ ִקּנֹו,  ָיִעיר  ר  ֶנׁשֶ ּכְ ָמְעָלה  ִמּלְ יֶהם  ָראׁשֵ ַעל 
יִתי  ָך )פב”פ ֲאָמֶתָך(. ּוִבְזכּות ֵצאִתי ִמּבֵ ים ְלַעְבּדְ ַפע ַהַחּיִ ׁשֶ
י  ִאּלּו ִהְרַחְקּתִ ב ִלי זֹאת ּכְ ַהחּוָצה ְוֶדֶרְך ִמְצֹוֶתיָך ָארּוָצה ֵיָחׁשֵ
יִזין  ּפִ ּוֵמאּוׁשְ ַטֲהֵרִני,  אִתי  ּוֵמַחּטָ ֵמֲעֹוִני  ֵסִני  ּבְ ּכַ ְוֶהֶרב  ְנדֹוד, 
ּובֹות ַרב  ַקּשׁ ְהֶייָנה ָאְזֶניָך  ּתִ ְמֵהיְמנּוָתא  ּדִ יִזין  ּפִ ִאין אּוׁשְ ִעּלָ
ֱאָמִנים,  ן ַלְחָמם ּוֵמיָמם ַהּנֶ ם ְצֵמִאים ּתֵ ָרכֹות, ְוָלְרֵעִבים ּגַ ּבְ
ֵעת  ּבְ ָנֶפָך  ֵצל ּכְ ֵסֶתר  ּבְ ְוַלֲחסֹות  ֶבת  ָלׁשֶ ְזכּות  ִלי  ן  ְוִתּתֶ
י ַתְמִטיר ַעל  ָטר, ּכִ ֶרם ּוִמּמָ ִטיָרִתי ִמן ָהעֹוָלם, ְוַלֲחסֹות ִמּזֶ ּפְ
ה זּו  ִחים, ּוְתֵהא ֲחׁשּוָבה ִמְצַות ֻסּכָ ִעים ּפַ ְרׁשָ
ָכל  ּבְ יָה  ְמּתִ ִקּיַ ִאּלּו  ּכְ ם  ְמַקּיֵ ֲאִני  ׁשֶ
ְוָכל  ְוִדְקּדּוֶקיָה ּוְתָנֶאיָה  ָרֶטיָה  ּפְ
ָלנּו  ְוֵתיִטיב  ּה.  ּבָ לּוִים  ַהּתְ ִמְצֹות 
ים  ב ָיִמים ַרּבִ נּו ֵליׁשֵ ּוְתַזּכֵ ַהֲחִתיָמה, 
ֲעבֹוָדֶתָך  קֶֹדׁש ּבַ ַאְדַמת  ָהֲאָדָמה  ַעל 
ָאֵמן ְוָאֵמן: ְלעֹוָלם  ה’  רּוְך  ּבָ ּוְבִיְרָאֶתָך: 

ין ִלְסעּוָדִתי   ֲאַזִמּ
ִאין יִזין ִעיָלּ ּפִ  אּוׁשְ

ה  ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַיֲעקֹב מֹׁשֶ
ִוד: ַאֲהרֹן יֹוֵסף ְוּדָ

בס”ד

יִזי  ּפִ אּוׁשְ ִמיָנְך ַאְבָרָהם  ָמֵטי  ּבְ
ל  ּכָ ְך  ְוִעּמָ י  ִעּמִ ְדַיְתֵבי  ִאי  ִעיָלּ
ַיֲעקֹב  ִיְצָחק  ֵאי  יֵזי ִעיָלּ ּפִ אּוׁשְ

ִוד: ה ַאֲהרֹן יֹוֵסף ְוּדָ מֹׁשֶ

ביום הראשון אומר:

ביום הרביעי אומר:ביום השלישי אומר:

ביום החמישי אומר:

ביום השביעי אומר:ביום הששי אומר:

שני אומר:
ביום ה

יִזי  ּפִ אּוׁשְ ִיְצָחק  ִמיָנְך  ָמֵטי  ּבְ
ל  ּכָ ְך  י ְוִעּמָ ִעּמִ ְדַיְתֵבי  ִאי  ִעיָלּ
ַיֲעקֹב  ַאְבָרָהם  ֵאי  ִעיָלּ יֵזי  ּפִ אּוׁשְ

ִוד: ה ַאֲהרֹן יֹוֵסף ְוּדָ מֹׁשֶ

יִזי  ּפִ ַיֲעקֹב אּוׁשְ ִמיָנְך  ָמֵטי  ּבְ
ְך  ְוִעּמָ י  ִעּמִ ְדַיְתֵבי  ִאי  ִעיָלּ

ֵאי  ִעיָלּ יֵזי  ּפִ אּוׁשְ ל  ּכָ
ה  מֹׁשֶ ִיְצָחק  ַאְבָרָהם 

ִוד: ַאֲהרֹן יֹוֵסף ְוּדָ

ה  מֹׁשֶ ִמיָנְך  ָמֵטי  ּבְ
ְדַיְתֵבי  ִאי  ִעיָלּ יִזי  ּפִ אּוׁשְ

ֵאי  ִעיָלּ יֵזי  ּפִ אּוׁשְ ל  ּכָ ְך  י ְוִעּמָ ִעּמִ
ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַיֲעקֹב ַאֲהרֹן יֹוֵסף 

ִוד: ְוּדָ

יִזי  ּפִ ַאֲהרֹן אּוׁשְ ִמיָנְך  ָמֵטי  ּבְ
ל  ּכָ ְך  ְוִעּמָ י  ִעּמִ ְדַיְתֵבי  ִאי  ִעיָלּ

ֵאי ַאְבָרָהם  ִעיָלּ יֵזי  ּפִ אּוׁשְ
יֹוֵסף  ה  מֹׁשֶ ַיֲעקֹב  ִיְצָחק 

ִוד: ְוּדָ

יִזי  ּפִ אּוׁשְ יֹוֵסף  ִמיָנְך  ָמֵטי  ּבְ
ל  ּכָ ְך  י ְוִעּמָ ִעּמִ ְדַיְתֵבי  ִאי  ִעיָלּ
ַאְבָרָהם  ֵאי  ִעיָלּ יֵזי  ּפִ אּוׁשְ
ה  מֹׁשֶ ַיֲעקֹב  ִיְצָחק 

ִוד: ַאֲהרֹן ְוּדָ

יִזי  ּפִ ִוד אּוׁשְ ּדָ ִמיָנְך  ָמֵטי  ּבְ
ל  ּכָ ְך  ְוִעּמָ י  ִעּמִ ְדַיְתֵבי  ִאי  ִעיָלּ
ֵאי ַאְבָרָהם  ִעיָלּ יֵזי  ּפִ אּוׁשְ
ַאֲהרֹן  ה  מֹׁשֶ ַיֲעקֹב  ִיְצָחק 
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