הקדמה לתפילה :

ָא נָא יְיי ָא ֱא לֹו ַה י ַה ל י ְיעַה כֵּב ׁשּום חֵּ טְי ְיעָא ֹון ְי ִה ְיר ּור ָארע ֶ ת תְי פִה לָאתֵּ נּוְ ,יתַה עֲ ֶל ל ָאְירצֹון
לְימָא עְי ָאל עַה ד עַה תִה יק יֹומִה יןָ .אנָא ֱא לֹו ֵּ ינּו תִה פְי ׁשֹוט י ָאדְי ָך מִה תַה חַה ת ַהכנְיפֵּ י ַה כְירּובִהים לְיקַה ֵּ ל
ירמָא מִה כָאל ַה ְי ִהלּפֹותּ ,ותְי ַהצּוֶ ְילמַה לְיָאכֶיָך
ֹותָא
ְי ַהרחֲ מֶ יָך ָא ַהר ִהיםּ ,ו ְיב ֵּצל ְיכנָאפֶ יָך תַה סְי תִה ֶ
ַה מְי מּונִהים עַה ל ַה תְי פִה י ָאל ְי ֹגדֶ ל חַה סְי ֶ ָך ְיל ַה ְיכנִהיס תְי פִה לֹותֵּ נּו ְילפָא נֶיָךְ ,י ַה ל י ִה ְי יּו עֲ ֹונֹותֵּ ינּו
מַה ְיב ִה ִהלים ֵּינֵּינּו ְילבֵּינְֶךְ .יתִה תֵּ ן ָאנּו כ ֹגחַה עַה ל י ְידֵּ י תְי פִה לֹותֵּ נּו ְיל ַה ְיכ ִהרית ַה ְי לִהּפֹות ּולְיטַה ֵּ ר
ָא עֹולָאמֹות ּו ְיל ַה עֲ לֹותָא ם מֵּ עֹולָאם לְיעֹולָאםּ ,ו ְיל ַה עֲ לֹות ֶ ת נַהפְי ׁשֹותֵּ ינּו ְירּוחֹותֵּ ינּו ְינִהשְי מֹותֵּ ינּו
ּו ְילטַה ֲ ָארם מִה כָאל סִה י ָ .א מָא יְיי ָא ַה ֵּכנִהי נָא ִהל ְי יֹות מֵּ ַה שָא בִהים לְיפָא נֶיָך ְי כָאל לֵּבֶ ֶ .רב ַהכ ְיסֵּ נִהי
מֵּ עֲ ֹונִהי ּומֵּ חַה טָא תִה י טַה ֲ ֵּרנִהיְ .יַאל תִה טְי ר ֹגף עָא לַהי ֶ ת ַה שָא עָא ְ .יתַה מִהיחֵּ נִהי לְיעָא ְיב ְי ָך ּולְיתַה ֵּ ן ֶ ת
ֲ ׁשֶ ר עָא ִהיתִה י ,עַה ל י ְידֵּ י מִה ְיצ ֹות ּומַה עֲ שִה ים טֹובִהים ַה ְך ֹל עַה ל י ְידֵּ י י ִהןּו ִהרין ָאחֳח ָאל ִה ים ָארעִה ים,
לְימַה עַה ן ֶ ְי ֶכ ל ְיִהר ֹות ּפָא נֶיָך .כְידִה כְיתִה יבַ :ה ְך ַהצ ִה יקִה ים יֹודּו לִהׁשְי מֶ ָך י ֵּׁשְי בּו י ְיׁשָא ִהרים ֶ ת ּפָא נֶיָך.
ְי ָאל ֵּ יעֹול ְי כִהןּופָא קַה םָא ְך ָאמֵּ ן סֶ ָאל .
ֲ ֵּרנִהי מְי קַה שֵּ ר ֶ ת עַה צְימִה י ִהתְי פִה לֹות ֵּ לּו ְילכָאל ַה ַהצ ִה יקִה ים ׁשֹו ְיכנֵּי עָא פָא ר ּו ְילכָאל ַה ַהצ ִה יקִה ים
ֵּ
ְידֹורנּו ְידַה עְי תִה י עַה ל דַה עְי תָא ם ְי ַהכּוָאנָאתִה י עַה ל ַהכּוָאנָאתָא ם.
ׁשֶ
ְי ֲ ֵּרנִהי מְי קַה ֵּל עָא לַהי מִה ְיצ ַהת עֲ שֵּ ׁשֶ ל ְיָא ַה בְיתָא ל ְֵּירעֲ ָך כָאמֹוָך ְי ֲ ֵּרנִהי ֹו ֵּ ב כָאל ֶ חָא ד מִה ְי נֵּי
ִהשְי ָאר ֵּ ל ְיכנַהפְי ׁשִה י ּומֵּ ֹודִה י.



ניתן לומר את ההקדמה לתפילה לפני כל תפילה – פרט לשבתות וימים טובים.

נא לשמור על קדושת התפילה (טעון גניזה ).

לתפיל ת למ מרים נ ספים:
תר "ישא ברכה"

