SELI'HOT
by Torah-Box

Tôt le matin, depuis le mois d'Eloul jusqu'à Yom Kippour, nous lisons les Séli'hot, des prières
de supplication et de "pardon" à Hachem. L'équipe Torah-Box vous propose le texte complet à
imprimer :

רומ ְמָך
להיוְּ :ת ִהּלָ ה לְ ָדוִ דֲ .א ִ
יתָך .עוד יְ ַהלְ לּוָך ֶּסלָ הַ :א ְׁש ֵרי ָהעָ ם ֶׁשּכָ כָ ה ּלוַ .א ְׁש ֵרי ָהעָ ם שה' ֱא ָ
יוׁש ֵבי ֵב ֶ
ַא ְׁש ֵרי ְ
ּומ ֻהּלָ ל ְמאד.
לוהי ַה ֶּמלֶ ְך .וַ ֲא ָב ְרכָ ה ִׁש ְמָך לְ עולָ ם וָ עֶ דְּ :בכָ ל יום ֲא ָב ְרכֶ ּךָ  .וַ ֲא ַהלְ לָ ה ִׁש ְמָך לְ עולָ ם וָ עֶ דּ :גָ דול ה' ְ
ֱא ַ
אותיָך ָא ִׂש ָיחה :וֶ ֱעזּוז
הודָך .וְ ִד ְב ֵרי נִ ְפלְ ֶ
בּורתיָך יַ ּגִ ידּוֲ :ה ַדר ּכְ בוד ֶ
וְ לִ גְ ֻדּלָ תו ֵאין ֵח ֶקרּ :דור לְ דור יְ ַׁש ַּבח ַמעֲ ֶׂשיָךּ .וגְ ֶ
טּובָך ִיַּביעּו .וְ צִ ְד ָק ְתָך יְ ַרּנֵ נּוַ :חּנּון וְ ַרחּום ה'ֶ .א ֶרְך ַא ַּפיִ ם ּוגְ ָדל ָח ֶסד:
יאמרּוּ .וגְ דּוּלָ ְתָך ֲא ַס ְּפ ֶרּנָ ה :זֵ כֶ ר ַרב ְ
אתיָך ֵ
נור ֶ
ְ
בּור ְתָך
יאמרּוּ .וגְ ָ
כּותָך ֵ
טוב ה' לַ ּכל .וְ ַר ֲח ָמיו עַ ל ּכָ ל ַמעֲ ָׂשיו :יודּוָך ה' ּכָ ל ַמעֲ ֶׂשיָך .וַ ֲח ִס ֶידיָך ָיְב ְרכּוכָ הּ :כְ בוד ַמלְ ְ
ּומ ְמ ַׁשלְ ְּתָך ְּבכָ ל ּדור וָ דר:
כּותָך ַמלְ כּות ּכָ ל עלָ ִמיםֶ .
בּורתיוּ .וכְ בוד ֲה ַדר ַמלְ כּותוַ :מלְ ְ
הודיעַ לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדם ּגְ ָ
יְ ַד ֵּברּו :לְ ִ
ּפות ַח ֶאת
נותן לָ ֶהם ֶאת ָאכְ לָ ם ְּב ִעּתוֵ :
פּופים :עֵ ינֵ י כל ֵאלֶ יָך יְ ַׂש ֵּברּו .וְ ַא ָּתה ֵ
זוקף לְ כָ ל ַהּכְ ִ
ּנפלִ ים .וְ ֵ
סומְך ה' לְ כָ ל ַה ְ
ֵ
קר ָאיו .לְ כל ֲא ֶׁשר יִ ְק ָר ֻאהּו
ּומ ְׂש ִּב ַיע לְ כָ ל ַחי ָרצון :צַ ִּדיק ה' ְּבכָ ל ְּד ָרכָ יו .וְ ָח ִסיד ְּבכָ ל ַמעֲ ָׂשיוָ :קרוב ה' לְ כָ ל ְ
יָ ֶדָךַ .
אה ָביו .וְ ֵאת ּכָ ל ָה ְר ָׁש ִעים יַ ְׁש ִמיד:
ׁשומר ה' ֶאת ּכָ ל ֲ
יוׁשיעֵ םֵ :
ֶב ֱא ֶמתְ :רצון יְ ֵר ָאיו יַ עֲ ֶׂשה .וְ ֶאת ַׁשוְ עָ ָתם יִ ְׁש ַמע וְ ִ
ְּת ִהּלַ ת ה' יְ ַד ֶּבר ִּפי .וִ ָיב ֵרְך ּכָ ל ָּב ָׂשר ֵׁשם ָק ְדׁשו לְ עולָ ם וָ עֶ ד :וַ ֲאנַ ְחנּו נְ ָב ֵרְך יָ ּה ֵמעַ ָּתה וְ עַ ד עולָ ם ַהלְ לּויָ ּה:
כּותיּה .וְ יַ צְ ַמח ֻּפ ְר ָקנֵ יּה.
עּותיּה .וְ יַ ְמלִ יְך ַמלְ ֵ
יִ ְתּגַ ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמיּה ַר ָּבא( .אמן) ְּבעָ לְ ָמא ִּדי ְב ָרא ּכִ ְר ֵ
יומיכון ְּוב ַחּיֵ י ְדכל ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ַּבעֲ גָ לָ א ִּובזְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן.
וִ ָיק ֵרב ְמ ִׁש ֵיחיּה( .אמן) ְּב ַחּיֵ יכון ְּוב ֵ
רומם .וְ יִ ְתנַ ֵּשא.
(אמן) יְ ֵהא ְׁש ֵמיּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך לְ עָ לַ ם לְ עָ לְ ֵמי עָ לְ ַמּיָ א יִ ְת ָּב ַרְך .וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח .וְ יִ ְת ָּפ ַאר .וְ יִ ְת ַ
וְ יִ ְת ַה ָּדר .וְ יִ ְתעַ ּלֶ ה .וְ יִ ְת ַהּלָ ל ְׁש ֵמיּה ְּד ֻק ְד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא( .אמן) לְ עֵ יּלָ א ִמן ּכָ ל ִּב ְרכָ ָתאִׁ .ש ָיר ָתא.
ִּת ְׁש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ָח ָמ ָתאַּ .ד ֲא ִמ ָירן ְּבעָ לְ ָמא וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן( .אמן):
ֶּבן ָא ָדםַ ,מה ּלְ ָך נִ ְר ָּדם ,קּום ְק ָרא ְּב ַת ֲחנּונִ יםְׁ .שפְך ִׂש ָיחהְּ ,דרׁש ְסלִ ָיחהֵ ,מ ֲאדון ָה ֲאדונִ יםְ .ר ַחץ ְּוט ַהר ,וְ ַאל
ּומ ֶּפ ַׁשע ,וְ גַ ם ֶר ַׁשעְּ ,ב ַרח ְּופ ַחד ֵמ ֲאסונִ ים.
ּומ ֵה ָרה ,רּוץ לְ עֶ זְ ָרה ,לִ ְפנֵ י ׁשוכֵ ן ְמעונִ יםִ .
ְּת ַא ַחרְּ ,ב ֶט ֶרם יָ ִמים ּפונִ יםְ .
ּבׁשת ַה ָּפנִ ים:
יודעֵ י ,יִ ְׂש ָר ֵאל נֶ ֱא ָמנִ ים .לְ ָך ֲאדנָ י ַהּצְ ָד ָקה .וְ לָ נּו ֶ
ָאּנָ א ְׁשעֵ הִׁ ,ש ְמָך ְ
כבד ראׁש ,לְ כַ ֵּפר עַ ל ְּפ ָׁשעִ יםּ .כִ י לְ עולָ ם ,לא נֶ עְ לָ ם,
ֲעמד ּכְ גֶ ֶבר ,וְ ִה ְתּגַ ֵּבר ,לְ ִה ְתוַ ּדות עַ ל ֲח ָט ִאים .יָ ּה ֵאל ְּדרׁשְּ ,ב ֶ
ִמ ֶּמּנּו נִ ְפלָ ִאים .וְ כָ ל ַמ ֲא ָמרֲ ,א ֶׁשר יֵ ָא ַמר ,לְ ָפנָ יו ֵהם נִ ְק ָר ִאיםַ .ה ְּמ ַר ֵחם ,הּוא יְ ַר ֵחם ,עָ לֵ ינּו ּכְ ַר ֵחם ָאב עַ ל ָּבנִ ים:
קרה.
ּומה ּנִ צְ ַט ָּדק :נַ ְח ְּפ ָׂשה ְד ָרכֵ ינּו וְ נַ ְח ָ
ּנאמרַ .מה ּנְ ַד ֵּבר ַ
ּומה ַ
ּבׁשת ַה ָּפנִ יםַ :מה ּנִ ְתאונֵ ן ַ
לְ ָך ֲאדנָ י ַהּצְ ָד ָקה .וְ לָ נּו ֶ
ׁשּוטה .לְ ַק ֵּבל ָׁש ִביםָׁ :ש ִבים ֵאלֶ יָך ְּבכָ ל לֵ בַׁ .שוְ עָ ָתם ְּת ַק ֵּבל ְּב ַר ֲח ֶמיָךְּ :ב ַר ֲח ֶמיָך ָה ַר ִּבים
ׁשּובה ֵאלֶ יָךּ :כִ י יְ ִמינְ ָך ְּפ ָ
וְ נָ ָ
ָּבאנּו לְ ָפנֶ יָךּ .כְ ַדּלִ ים ּוכְ ָר ִׁשים ָּד ַפ ְקנּו ְדלָ ֶתיָךְּ :דלָ ֶתיָך ָּד ַפ ְקנּו ַרחּום וְ ַחּנּוןַ .אל ְּת ִׁש ֵיבנּו ֵר ָיקם ִמּלְ ָפנֶ יָךִ :מּלְ ָפנֶ יָך ַמלְ ּכֵ נּו
ׁשומעַ ְּת ִחּנָ הֵ .אלֶ יָך ּכָ ל ָהרּוחות
ׁשומעַ ְּת ִפּלָ ה .עָ ֶדיָך ּכָ ל ָּב ָׂשר יָבאּוֵ :
ׁשומ ַע ְּת ִפּלָ הֵ :
ֵר ָיקם ַאל ְּת ִׁש ֵיבנּוּ .כִ י ַא ָּתה ֵ
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חּוסה עַ ל עֲ ָמלָ ְךַ :הּנְ ָׁש ָמה לָ ְך וְ ַהּגּוף ָּפ ֳעלָ ְך.
יָבאּו :יָבאּו ֵאלֶ יָך ָהרּוחות .וְ כָ ל ַהּנְ ָׁש ָמהַ :הּנְ ָׁש ָמה לָ ְך וְ ַהּגּוף ָּפעֳ לָ ְךָ .
חּוסה עַ ל עֲ ָמלָ ְךַ :הּנְ ָׁש ָמה לָ ְך וְ ַהּגּוף ָּפעֳ לָ ְך .ה' עֲ ֵׂשה לְ ַמעַ ן ִׁש ְמָך:
ּדומה לָ ְךָ .
צּור ֲא ֶׁשר ֵאין ֶ
ָא ָתאנּו עַ ל ִׁש ְמָך .ה' עֲ ֵׂשה לְ ַמעַ ן ִׁש ְמָךַּ :בעֲ בּור ִׁש ְמָךּ .כִ י ֵאל ֶמלֶ ְך ַחּנּון וְ ַרחּום ְׁש ֶמָךִׁ :ש ְמָך נִ ְק ָרא ָעלֵ ינּו .ה'
ונותינּוֵ :אין לָ נּו ֶּפה
ּבוׁשנּו ְּב ַמעֲ ֵׂשינּו .וְ נִ כְ לַ ְמנּו ַּבעֲ ֵ
להינּו ְ
להינּוֱ :א ֵ
להינּוִׁ :ש ְמָך נִ ְק ָרא ְּב ִק ְר ֵּבנּוַ .אל ַּתּנִ ֵיחנּו ה' ֱא ֵ
ֱא ֵ
ּנאמר
בותינּוֶ .העֱ וִ ינּו ִה ְר ָׁש ְענּוַ :מה ַ
ׁשּובותינּו .לְ ָך ָח ָטאנּוָ :ח ָטאנּו עִ ם ֲא ֵ
ֵ
לְ ָה ִׁשיב .וְ לא ֵמצַ ח לְ ָה ִרים ראׁשּ :כִ י ַרּבּו ְמ
ּומּה ּנְ ַס ֵּפר לְ ָפנֶ יָך ׁשוכֵ ן ְׁש ָח ִקיםֲ :הלא
יוׁשב ָמרוםַ .
ּנאמר לְ ָפנֶ יָך ֵ
ּומה ּנִ צְ ַט ָּדקַ :מה ַ
להינּוַ .מה ּנְ ַד ֵּבר ַ
לְ ָפנֶ יָך ה' ֱא ֵ
יודעַ :
ַהּנִ ְס ָּתרות וְ ַהּנִ גְ לותַ .א ָּתה ֵ
רואה כְ לָ יות וָ לֵ בֵ :אין ָּד ָבר נֶ עְ לָ ם
חופׂש ּכָ ל ַח ְד ֵרי ָב ֶטןֶ .
יודעַ ָרזֵ י עולָ ם .וְ ַת ֲעלּומות ִס ְת ֵרי כָ ל ָחיַ :א ָּתה ֵ
ַא ָּתה ֵ
ִמ ָּמְך .וְ ֵאין נִ ְס ָּתר ִמּנֶ גֶ ד עֵ ינֶ יָךִ :אם עֲ ונֵ ינּו עָ נּו ָבנּו .ה' עֲ ֵׂשה לְ ַמעַ ן ְׁש ֶמָךִ :אם עֲ ונות ִּת ְׁש ָמר יָ ּהֲ .אדנָ י ִמי יַ ֲעמד:
קותינּו ֲאנַ ְחנּו ַמ ִּפילִ ים
אורָך נִ ְר ֶאה אורּ :כִ י לא עַ ל צִ ְד ֵ
ּכִ י ִע ְּמָך ַה ְּסלִ ָיחה .לְ ַמעַ ן ִּתּוָ ֵראּ :כִ י עִ ְּמָך ְמקור ַחּיִ יםְּ .ב ְ
ַּת ֲחנּונֵ ינּו לְ ָפנֶ יָךּ .כִ י עַ ל ַר ֲח ֶמיָך ָה ַר ִּבים:

לְ ַמ ַענְ ָך

להיְ .רצֵ ה עַ ם לְ ָך ִׁש ַחר .לְ ַחּלות ָּפנֶ יָךְּ .ב ַמעֲ ַמד ַה ַּׁש ַחרֲ .אדנָ י ַה ְק ִׁש ָיבה וַ ֲע ֵׂשה ַאל ְּת ַא ַחר:
ֱא ַ

נודם וְ ִׁש ְביָ ם .וְ ׁשּור לַ ְחצָ ם וְ עָ נְ יָ ם .וְ ַאל ֵּת ֶפן לְ ֶמ ְריָ ם .וְ ַהט
להיְּ .דלֵ ה ִמ ְּמצֻ לות יָ םְׂ .ש ֵבעֵ י רוׁש וְ לַ עַ ןְּ .ב ֵבית ָ
לְ ַמ ַענְ ָך ֱא ַ
אזֶ ן לְ ַׁשוְ עָ םִּ .ב ְת ִפּלַ ת ַה ַּׁש ַחרֲ :אדנָ י ְׁש ָמעָ ה ֲאדנָ י ְסלָ ָחה ֲאדנָ י ַה ְק ִׁש ָיבה וַ עֲ ֵׂשה ַאל ְּת ַא ַחר.
זּורים ְּבכָ ל ֵּפאות.
טובה אות .וְ חון נְ ָפׁשות עֲ צּובות .לְ ֵמי יֶ ַׁשע צְ ֵמאות .וְ ַק ֵּבץ נִ ָּד ִחיםְּ .פ ִ
להי .וַ עֲ ֵׂשה לְ ָ
לְ ַמ ַענְ ָך ֱא ַ
עורם ְמאד ָׁש ַחרֲ :אדנָ י ְׁש ָמעָ ה ֲאדנָ י ְסלָ ָחה ֲאדנָ י ַה ְק ִׁש ָיבה וַ עֲ ֵׂשה ַאל ְּת ַא ַחר.
ֲא ֶׁשר ֵמרב ְּתלָ אותָ .
ּומּנְ ׂשוא ֵא ֶימיָך .לִ ָּבם
סובלֵ י ַא ְּפָךִ .קצְ ְּפָך וְ זַ עֲ ֶמָךִ .
ּומ ְּמעון ָׁש ֶמיָךְׁ .ש ַמע קול עַ ֶּמָךְ .
להי .יֶ ֱהמּו ַר ֲח ֶמיָךִ .
לְ ַמעַ נְ ָך ֱא ַ
ְמאד ְס ַח ְר ַחרֲ :אדנָ י ְׁש ָמעָ ה ֲאדנָ י ְסלָ ָחה ֲאדנָ י ַה ְק ִׁש ָיבה וַ עֲ ֵׂשה ַאל ְּת ַא ַחר.
מּוסים ִמ ֶּב ֶטן
חּוסה ּנָ א וְ ַר ֵחםֲ .ע ִ
להיַּ .דּלֶ יָך ְּת ַר ֵחם .וְ ַׂש ְּמ ֵחם ִמיגונָ םַּ .ובעֲ צָ ְתָך ַתנְ ֵחם .וְ ַה ְפלֵ א ֲח ָס ֶדיָך .וְ ָ
לְ ַמעַ נְ ָך ֱא ַ
ּומ ֶר ֶחם ִמ ְׁש ָחרֲ .אדנָ י ַה ְק ִׁש ָיבה וַ עֲ ֵׂשה ַאל ְּת ַא ַחר:
ֵ
להי ּכִ י ִׁש ְמָך נִ ְק ָרא ַעל ִע ְירָך וְ ַעל עַ ֶּמָך:
ֲאדנָ י ְׁש ָמעָ ה ֲאדנָ י ְסלָ ָחה ֲאדנָ י ַה ְק ִׁש ָיבה וַ עֲ ֵׂשה ַאל ְּת ַא ַחר .לְ ַמעַ נְ ָך ֱא ַ
ׁשּובהַ .ח ֵּדׁש יָ ֵמינּו ּכְ ֶק ֶדם:
ֲה ִׁש ֵיבנּו ה' ֵאלֶ יָך וְ נָ ָ
ּובצַ עַ רֲ .היִ ְׁש ַאג ַא ְריֵ ה ַבּיַ עַ רְ :מ ַקּוִ ים יְ ׁשּועָ ְתָך ָאבות ָּובנִ יםָ .העֲ נִ ּיִ ים וְ ָה ֶא ְביונִ יםֲ :עמד
דחק ְ
הּודה ְּב ַ
ֵׁש ֶבט יְ ָ
הופ ָיעהָ :ה ָבה ּלָ נּו
רּובים ִ
יוׁשב ַהּכְ ִ
ַּב ֶּפ ֶרץ ַּבל נִ ְהיֶ ה לִ ְׂשחק .לָ ָמה ה' ַּתעֲ מד ְּב ָרחוק :יונָ ְתָך עַ ד ַׁשעֲ ֵרי ָמוֶ ת ִהּגִ יעָ הֵ .
יׁשן :זְ כר ָּבנֶ יָך ְּב ֶא ֶרץ לא לָ ֶהם .וְ זָ ר לא יִ ְק ַרב
עּורה לָ ָּמה ִת ָ
ֶעזְ ַרת ִמּצָ רֲ .היַ ד ה' ִּת ְקצָ רַ :ח ֵּדׁש יָ ֵמינּו ְבגָ לּות יָ ָׁשןָ .
רומיםֶ .אל ֶמלֶ ְך
הּודהַׁ :שוְ עָ ֵתנּו ַּתעֲ לֶ ה לִ ְׁש ֵמי ְמ ִ
מּודה .יִ ְׂש ַמח ַהר צִ ּיון ָּתגֵ לְ נָ ה ְבנות יְ ָ
ֲאלֵ ֶיהםֵ :קץ ַהּנֶ ְח ָּתם ּגַ ּלֵ ה לְ גַ לְ ָ
יוׁשב עַ ל ּכִ ֵּסא ַר ֲח ִמים:
ֵ
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מוחל עֲ ונות עַ ּמו ַמעֲ ִביר ִראׁשון ִראׁשוןַ .מ ְר ֶּבה ְמ ִחילָ ה
ּומ ְתנַ ֵהג ַּב ֲח ִסידּותֵ .
יוׁשב עַ ל ּכִ ֵּסא ַר ֲח ִמים ִ
ֵאל ֶמלֶ ְך ֵ
לומר ִמּדות
הור ָתנּו ַ
ּגומלֵ .אל ֵ
רּוח .לא כְ ָר ָע ָתם לָ ֶהם ֵ
עוׂשה צְ ָדקות עִ ם ּכָ ל ָּב ָׂשר וְ ַ
ּפוׁשעִ יםֶ .
לַ ַח ָּט ִאיםְּ .וסלִ ָיחה לַ ְ
תור ָתְך :וַ ּיֵ ֶרד ה' ֶּבעָ נָ ן
הודעְ ָּת לֶ עָ נָ ו ִמ ֶּק ֶדם .וְ כֵ ן ּכָ תּוב ְּב ָ
ְׁשלׁש עֶ ְׂש ֵרה .זְ כר לָ נּו ַהּיום ְּב ִרית ְׁשלׁש עֶ ְׂש ֵרהּ .כְ מו ֶׁש ַ
וַ ּיִ ְתיַ ּצֵ ב עִ ּמו ָׁשם .וַ ּיִ ְק ָרא ְב ֵׁשם ,ה'  .וְ ָׁשם נֶ ֱא ַמר:
וַ ּיַ עֲ בר ה' עַ ל ָּפנָ יו וַ ּיִ ְק ָרא  :ה' | ה' ֵ ,אלַ ,רחּום ,וְ ַחּנּוןֶ ,א ֶרְךַ ,א ַּפיִ ם ,וְ ַרב ֶח ֶסד ,וֶ ֱא ֶמת:
אתנּו ּונְ ַחלְ ָּתנּו:
נׂשא עָ ון ,וָ ֶפ ַׁשע ,וְ ַח ָּט ָאה ,וְ נַ ֵּקה :וְ ָסלַ ְח ָּת לַ עֲ ונֵ נּו ּולְ ַח ָּט ֵ
נצֵ ר ֶח ֶסד ,לָ ֲאלָ ִפיםֵ ,
ַר ֲח ָמנָ א ִא ְדּכַ ר לָ ן ְקיָ ֵמּה ְּד ַא ְב ָר ָהם ְר ִח ָימא ְּב ִדיל וַ ּיַ עֲ ברַ :ר ֲח ָמנָ א ִא ְדּכַ ר לָ ן ְקיָ ֵמּה ְּדיִ צְ ָחק ֲע ֵק ָידא ְּב ִדיל
מׁשה נְ ִב ָיאה ְּב ִדיל וַ ּיַ ֲעבר:
וַ ּיַ ֲעברַ :ר ֲח ָמנָ א ִא ְדּכַ ר לָ ן ְקיָ ֵמּה ְּדיַ עֲ קב ְׁשלֵ ָימא ְּב ִדיל וַ ּיַ עֲ ברַ :ר ֲח ָמנָ א ִא ְדּכַ ר לָ ן ְקיָ ֵמּה ְּד ֶ
יוסף צַ ִּד ָיקא ְּב ִדיל וַ ּיַ ֲעברַ :ר ֲח ָמנָ א
כּותּה ְּד ֵ
ַר ֲח ָמנָ א ִא ְדּכַ ר לָ ן ְקיָ ֵמּה ְּד ַא ֲהרן ּכַ ֲהנָ א ְּב ִדיל וַ ּיַ עֲ ברַ :ר ֲח ָמנָ א ִא ְדּכַ ר לָ ן זְ ֵ
ִא ְדּכַ ר לָ ן ְקיָ ֵמּה ְּד ָדוִ ד ַמלְ ּכָ א ְמ ִׁש ָיחא ְּב ִדיל וַ ּיַ עֲ ברַ :ר ֲח ָמנָ א ִא ְדּכַ ר לָ ן ְקיָ ֵמּה ְּד ִפינְ ָחס ַקּנָ ָאה ְּב ִדיל וַ ּיַ ֲעברַ :ר ֲח ָמנָ א
ּסּופי
לותּה ִּד ְׁשלמה ַמלְ ּכָ א ְּב ִדיל וַ ּיַ עֲ ברַ :ר ֲח ָמנָ א ָא ֵרים יְ ִמינָ ְך וְ ַאצְ ַמח ֻּפ ְר ָקנָ ְך ְּב ִדיל וַ ּיַ עֲ ברַ :ר ֲח ָמנָ א ְּבכִ ֵ
ִא ְדּכַ ר לָ ן צְ ֵ
ַא ִּפין ָא ֵתינָ א לְ ִמ ְק ֵרי ַק ָּמְך ַר ֵחם עֲ לָ ן ְּב ִדיל וַ ּיַ עֲ ברַ :ר ֲח ָמנָ א ּגַ ּלֵ י גְ ֻב ְר ָּתְך ְּופרק לָ ן ְּב ִדיל וַ ּיַ עֲ ברַ :ר ֲח ָמנָ א ִּדינָ ן ַא ֵּפיק
הורא ְּב ִדיל וַ ּיַ עֲ ברַ :ר ֲח ָמנָ א ִּדינָ א ְד ַחּיֵ י ָט ֵבי ּגְ זר עֲ לָ ן ְּב ִדיל וַ ּיַ עֲ ברַ :ר ֲח ָמנָ א ּכַ ְת ִבינָ ן ְּב ִס ְפ ָרא ְד ַר ֲח ֵמי ְּב ִדיל וַ ּיַ ֲעבר:
לִ נְ ָ
יׁש ֵרי ְּות ִמ ֵימי ְּב ִדיל וַ ּיַ ֲעבר:
ַר ֲח ָמנָ א ּכַ ְת ִבינָ ן ְּב ִס ְפ ָרא ְדצַ ִּד ֵיקי וַ ֲח ִס ֵידי ְּב ִדיל וַ ּיַ עֲ ברַ :ר ֲח ָמנָ א ּכַ ְת ִבינָ ן ְּב ִס ְפ ָרא ִד ָ
ּומזונֵ י ָט ֵבי ְּב ִדיל וַ ּיַ עֲ בר:
ַר ֲח ָמנָ א ּכַ ְת ִבינָ ן ְּב ִס ְפ ָרא ְד ַפ ְרנָ ָס ָתא ַט ְב ָּתא ְ
ַר ֲח ָמנָ א ּכְ בׁש ֶח ְמ ָּתא וְ ֻרגְ זָ א ִמּנָ ן ְּב ִדיל וַ ּיַ עֲ ברַ :ר ֲח ָמנָ א לָ א ַתעְ ֵּביד ּגְ ִמ ָירא לָ ן ְּב ִדיל וַ ּיַ ֲעברַ :ר ֲח ָמנָ א ְמחל
טּובְך ַאנְ ַהר עֲ לָ ן ְּב ִדיל וַ ּיַ עֲ ברַ :ר ֲח ָמנָ א ְסעִ יד ְּוס ִמיְך ֱהוֵ י לָ ן ְּב ִדיל
חובין וְ לַ עֲ וָ יָ ן ְּב ִדיל וַ ּיַ עֲ ברַ :ר ֲח ָמנָ א נְ הור ָ
ּוׁשבק לְ ִ
ְ
לותנָ א
לותין ְּב ִדיל וַ ּיַ עֲ ברַ :ר ֲח ָמנָ א צְ ָ
וַ ּיַ ֲעברַ :ר ֲח ָמנָ א עֲ ֵביד עִ ָּמנָ א ָא ָתא לְ ַטב ְּב ִדיל וַ ּיַ עֲ ברַ :ר ֲח ָמנָ א ְּפ ַתח ְׁש ַמּיָ א לִ צְ ִ
עּותין ְּב ִע ָּדן ַע ְק ִּתין ְּב ִדיל וַ ּיַ עֲ ברַ :ר ֲח ָמנָ א ַר ֵחם ַעל נִ ְׁש ָמ ִתין ְּב ִדיל
לותין ָּוב ִ
ַק ֵּבל ְּב ַר ֲעוָ א ְּב ִדיל וַ ּיַ עֲ ברַ :ר ֲח ָמנָ א ַק ֵּבל צְ ִ
וַ ּיַ ֲעברַ :ר ֲח ָמנָ א ַׁש ָּתא ַט ְב ָּתא ַאיְ ֵיתי עֲ לָ ן ְּב ִדיל וַ ּיַ עֲ ברַ :ר ֲח ָמנָ א ּתּוב ֵמ ֻרגְ זָ ְך ְּב ִדיל וַ ּיַ עֲ ברַ :ר ֲח ָמנָ א וְ לָ א נֶ ְה ָּדר ֵר ָיקם
ִמן ַק ָּמְך ְּב ִדיל וַ ּיַ עֲ בר:
וַ ּיַ עֲ בר ה' עַ ל ָּפנָ יו וַ ּיִ ְק ָרא  :ה' | ה' ֵ ,אלַ ,רחּום ,וְ ַחּנּוןֶ ,א ֶרְךַ ,א ַּפיִ ם ,וְ ַרב ֶח ֶסד ,וֶ ֱא ֶמת:
אתנּו ּונְ ַחלְ ָּתנּו:
נׂשא עָ ון ,וָ ֶפ ַׁשע ,וְ ַח ָּט ָאה ,וְ נַ ֵּקה :וְ ָסלַ ְח ָּת לַ עֲ ונֵ נּו ּולְ ַח ָּט ֵ
נצֵ ר ֶח ֶסד ,לָ ֲאלָ ִפיםֵ ,

ָאּנָ א ּכְ עָ ב זְ דונִ י

ִּת ְמ ֵחהּו .וְ ָסלַ ְח ָּת לַ עֲ ונִ י ּכִ י ַרב הּוא .וְ ָסלַ ְח ָּת לַ עֲ ונִ י ּכִ י ַרב הּוא:

ֵאיְך יִ ָּמ ֶחה וְ נִ כְ ַּתב לְ מּול ָא ִביּ .כִ י ֵאין ְּבלִ ּבו ַמ ְח ָׁשב ּכְ ַמ ֲח ָׁש ִבי .לִ ְמחות ֵמ ֲא ֶׁשר ּכָ ַתב לְ יום ִר ִיביּ .כִ י ַה ִּמכְ ָּתב ִמכְ ַּתב
להים הּוא .וְ ָסלַ ְח ָּת לַ עֲ ונִ י ּכִ י ַרב הּוא:
ֱא ִ
לּומיוָ .אוֶ ן ְּבלֵ ילו יַ ֲחרׁש ְּוביָ ָמיו .וְ ִאם לַ ֲח ָט ָאיו ִּת ְדרׁש וְ לַ ֲא ָׁש ָמיוִ .מּכַ ף ֶרגֶ ל וְ ַעד ראׁש
נָ א ִאם ַּת ְחקר וְ ִת ְדרׁש צּור עֲ ָ
ָא ָׁשם הּוא .וְ ָסלַ ְח ָּת לַ עֲ ונִ י ּכִ י ַרב הּוא:
נׂשא עָ ון וְ ַחּנּון וְ ַרחּום הּוא .וְ ָסלַ ְח ָּת
יֶ ֶה ְרסּון וְ ְיִבנּון ִּבי ַרעְ יונַ י .יום ִּבי ֲח ָט ַאי יַ עֲ נּון ְּוב ָפנַ יָ .אכֵ ן ְסעִ ַפי ִיְבינּון ּכִ י ה' ֵ .
לַ עֲ ונִ י ּכִ י ַרב הּוא:
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אומר לא אּוכַ ל
ּפותר .וָ ַ
עותר .וְ ֶא ְׁש ַאל ְּבעַ ד ֲחלום ֶח ְׁשּכִ י וְ ֵאין ֵ
ּומלְ ּכִ י יִ ָּס ֵתר .וְ ֶא ְׁשּפְך עֲ ֶת ֶרת ִחּכִ י וְ ֵאין ֵ
ֶמה לִ ִיד ִידי ַ
ּכִ י ָחתּום הּוא .וְ ָסלַ ְח ָּת לַ עֲ ונִ י ּכִ י ַרב הּוא:
נּוחם וְ ִאם לא
הודיעָ םֶ .את ֲא ֶׁשר יִ ְהיֶ ה ְּב ַא ֲח ִרית ַהּזַ ַעם .וְ ַ
ּוׁשלַ ח ְמ ַב ֵּשר ִּב ְב ִרית לְ ִ
ׁשּובה ִׁש ַיבת ְׁש ֵא ִרית עַ ם הּועַ םְ .
ָ
עַ ם ִּבינות הּוא .וְ ָסלַ ְח ָּת לַ עֲ ונִ י ּכִ י ַרב הּוא:
להים
הוסף יַ ד וְ צִ יר ִמ ְׁשנֶ ה ַּת ְׁשלִ ַיח .וְ ֶק ֶרן לְ נִ ּגָ ׂש וְ נַ עֲ נֶ ה ַּתצְ ִמ ַיח .יִ גְ ַּבר וְ כָ ל ֲא ֵׁשר יַ ֲע ֶׂשה יַ צְ לִ ַיח .וְ יִ ּוָ ַדע ּכִ י ְמ ִׁש ַיח ֱא ִ
ֵ
הּוא .וְ ָסלַ ְח ָּת לַ עֲ ונִ י ּכִ י ַרב הּוא:
וַ ּיַ עֲ בר ה' עַ ל ָּפנָ יו וַ ּיִ ְק ָרא  :ה' | ה' ֵ ,אלַ ,רחּום ,וְ ַחּנּוןֶ ,א ֶרְךַ ,א ַּפיִ ם ,וְ ַרב ֶח ֶסד ,וֶ ֱא ֶמת:
אתנּו ּונְ ַחלְ ָּתנּו:
נׂשא עָ ון ,וָ ֶפ ַׁשע ,וְ ַח ָּט ָאה ,וְ נַ ֵּקה :וְ ָסלַ ְח ָּת לַ עֲ ונֵ נּו ּולְ ַח ָּט ֵ
נצֵ ר ֶח ֶסד ,לָ ֲאלָ ִפיםֵ ,
חומה.
ּדוחים ֶאת ַהּגְ זֵ רותָ :היּו לָ נּו לְ ָ
ּבורים לַ עֲ מד ַּב ֶּפ ֶרץִ .
כח ַמעֲ ֵׂש ֶיהםּ :גִ ִ
ַאנְ ֵׁשי ֱאמּונָ ה ָא ָבדּוָּ .ב ִאים ְּב ַ
יודעִ ים לַ ֲעתר ּולְ ַרּצותּ :כְ ָאב
ּולְ ַמ ְח ֶסה ְּביום זַ עַ ם :זועֲ כִ ים ַאף ְּבלַ ֲח ָׁשםֵ .ח ָמה עָ צְ רּו ְּב ַׁשּוְ עָ םֶ :ט ֶרם ְק ָראּוָך עֲ נִ ָיתםְ .
יבות ְּפנֵ ֶיהם ֵר ָיקםֵ :מרב עֲ ונֵ ינּו ֲא ַב ְדנּום .נֶ ֶא ְספּו ֶמּנּו ַּב ֲח ָט ֵאינּוָ :סעּו ֵה ָּמה לִ ְמנּוחותָ .עזְבּו
ִר ַח ְמ ָּת לְ ַמעֲ נָ ם .לא ֱה ִׁש ָ
ׁשוט ְטנּו ְּב ַא ְר ַּבע
ּצותָך ָא ֵפסּוַ :
גוד ֵרי גָ ֵדר .צֻ ְּמתּו ְמ ִׁש ֵיבי ֵח ָמהָ :ק ִמים ַּב ֶּפ ֶרץ ַאיִ ןְ .ראּויִ ים לְ ַר ְ
אותנּו לַ ֲאנָ חותַּ :פּסּו ְ
ָ
בׁשת ָּפנֵ ינּו .לְ ַׁש ֲח ָרְך ֵאל ְּבעֵ ת ְסלִ ָיח ֵתנּו:
רּופה לא ָמצָ אנּוַׁ :ש ְבנּו ֵאלֶ יָך ְּב ֶ
ִּפּנותְּ .ת ָ
מוחל עֲ ונות עַ ּמו ַמעֲ ִביר ִראׁשון ִראׁשוןַ .מ ְר ֶּבה ְמ ִחילָ ה
ּומ ְתנַ ֵהג ַּב ֲח ִסידּותֵ .
יוׁשב עַ ל ּכִ ֵּסא ַר ֲח ִמים ִ
ֵאל ֶמלֶ ְך ֵ
לומר ִמּדות
הור ָתנּו ַ
ּגומלֵ .אל ֵ
רּוח .לא כְ ָר ָע ָתם לָ ֶהם ֵ
עוׂשה צְ ָדקות עִ ם ּכָ ל ָּב ָׂשר וְ ַ
ּפוׁשעִ יםֶ .
לַ ַח ָּט ִאיםְּ .וסלִ ָיחה לַ ְ
תור ָתְך :וַ ּיֵ ֶרד ה' ֶּבעָ נָ ן
הודעְ ָּת לֶ עָ נָ ו ִמ ֶּק ֶדם .וְ כֵ ן ּכָ תּוב ְּב ָ
ְׁשלׁש עֶ ְׂש ֵרה .זְ כר לָ נּו ַהּיום ְּב ִרית ְׁשלׁש עֶ ְׂש ֵרהּ .כְ מו ֶׁש ַ
וַ ּיִ ְתיַ ּצֵ ב עִ ּמו ָׁשם .וַ ּיִ ְק ָרא ְב ֵׁשם ,ה'  .וְ ָׁשם נֶ ֱא ַמר:
וַ ּיַ עֲ בר ה' עַ ל ָּפנָ יו וַ ּיִ ְק ָרא  :ה' | ה' ֵ ,אלַ ,רחּום ,וְ ַחּנּוןֶ ,א ֶרְךַ ,א ַּפיִ ם ,וְ ַרב ֶח ֶסד ,וֶ ֱא ֶמת:
אתנּו ּונְ ַחלְ ָּתנּו:
נׂשא עָ ון ,וָ ֶפ ַׁשע ,וְ ַח ָּט ָאה ,וְ נַ ֵּקה :וְ ָסלַ ְח ָּת לַ עֲ ונֵ נּו ּולְ ַח ָּט ֵ
נצֵ ר ֶח ֶסד ,לָ ֲאלָ ִפיםֵ ,
ערף
ּכחנּו ִמּצָ רותַׁ :ש ְחנּו ַעד לִ ְמאדָׁ .ש ַפלְ נּו עַ ד עָ ָפרַ :רחּום ּכַ ְך ִהיא ִמ ָּד ֵתנּוְ .ק ֵׁשי ֶ
ָּת ַמ ְהנּו ֵמ ָרעותָּ .ת ַׁשׁש ֵ
ּומ ְמ ִרים ֲאנַ ְחנּו :צָ עַ ְקנּו ְּב ִפינּו ָח ָטאנּוְּ .פ ַתלְ ּתל וְ עִ ֵּקׁש לִ ֵּבנּו :עֶ לְ יון ַר ֲח ֶמיָך ֵמעולָ םְ .סלִ ָיחה ִע ְּמָך ִהיא :נִ ָחם ַעל
ַ
טּובָך וְ ַח ְס ְּדָך עִ ָּמנּו:
ָה ָר ָעהַ .מ ֵּטה כְ לַ ֵּפי ֶח ֶסד :לא ִת ְתעַ ּלָ ם ְּבעִ ּתות ּכָ ֵאלּ .כִ י ְבצָ ָרה גְ דולָ ה ֲאנַ ְחנּו :יִ ּוָ ַדע לְ עֵ ינֵ י ַהּכלְ .
ֲחתם ֶּפה ָׂש ָטן וְ ַאל יַ ְׂש ִטין עָ לֵ ינּו .זְ עם ּבו וְ יִ ּדום :וְ יַ עֲ מד ֵמלִ יץ טוב לְ צַ ְּד ֵקנּו .הּוא יַ ּגִ יד יָ ְׁש ֵרנּוְּ :ד ָרכֶ יָך ַרחּום וְ ַחּנּון.
הודעְ ָּת ּלו:
ּגִ ּלִ ָית לְ נֶ ֱא ַמן ַּביִ תְּ :ב ַב ְקׁשו ָאז ִמּלְ ָפנֶ יָךֱ .אמּונָ ְתָך ַ
מוחל עֲ ונות עַ ּמו ַמעֲ ִביר ִראׁשון ִראׁשוןַ .מ ְר ֶּבה ְמ ִחילָ ה
ּומ ְתנַ ֵהג ַּב ֲח ִסידּותֵ .
יוׁשב עַ ל ּכִ ֵּסא ַר ֲח ִמים ִ
ֵאל ֶמלֶ ְך ֵ
לומר ִמּדות
הור ָתנּו ַ
ּגומלֵ .אל ֵ
רּוח .לא כְ ָר ָע ָתם לָ ֶהם ֵ
עוׂשה צְ ָדקות עִ ם ּכָ ל ָּב ָׂשר וְ ַ
ּפוׁשעִ יםֶ .
לַ ַח ָּט ִאיםְּ .וסלִ ָיחה לַ ְ
תור ָתְך :וַ ּיֵ ֶרד ה' ֶּבעָ נָ ן
הודעְ ָּת לֶ עָ נָ ו ִמ ֶּק ֶדם .וְ כֵ ן ּכָ תּוב ְּב ָ
ְׁשלׁש עֶ ְׂש ֵרה .זְ כר לָ נּו ַהּיום ְּב ִרית ְׁשלׁש עֶ ְׂש ֵרהּ .כְ מו ֶׁש ַ
וַ ּיִ ְתיַ ּצֵ ב עִ ּמו ָׁשם .וַ ּיִ ְק ָרא ְב ֵׁשם ,ה'  .וְ ָׁשם נֶ ֱא ַמר:
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וַ ּיַ עֲ בר ה' עַ ל ָּפנָ יו וַ ּיִ ְק ָרא  :ה' | ה' ֵ ,אלַ ,רחּום ,וְ ַחּנּוןֶ ,א ֶרְךַ ,א ַּפיִ ם ,וְ ַרב ֶח ֶסד ,וֶ ֱא ֶמת:
אתנּו ּונְ ַחלְ ָּתנּו:
נׂשא עָ ון ,וָ ֶפ ַׁשע ,וְ ַח ָּט ָאה ,וְ נַ ֵּקה :וְ ָסלַ ְח ָּת לַ עֲ ונֵ נּו ּולְ ַח ָּט ֵ
נצֵ ר ֶח ֶסד ,לָ ֲאלָ ִפיםֵ ,
ּתאחז יָ ְדָך ַּב ִּמ ְׁש ָּפטְּ :בבא תוכֵ ָחה נֶ גְ ֶּדָךְׁ .ש ֵמנּו ִמ ִּס ְפ ְרָך
ֵ
בותינּוַ .אל ַּתעַ ׂש ִע ָּמנּו כָ לָ ה.
אלהי ֲא ֵ
להינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ
הורנּוְּ ,בזַ ֲע ֵקנּו לָ ְך.
ׁשּורָךָ .ק ֵרב צֶ ֶדק ֵמ ֵאלֶ יָךֵ :
מּוסרַ .ר ֲח ֶמיָך יְ ַק ְּדמּו ָרגְ זֶ ָךַּ :דּלּות ַמעֲ ִׂשים ְּב ֶ
ַאל ֶּת ַמחּ :גִ ְׁש ְּתָך לַ ֲחקר ָ
ׁשּוע ֵתנּו ְּב ַמ ְפּגִ יעַ  :וְ ָת ִׁשיב ְׁשבּות ָא ֳהלֵ י ָתםְּ .פ ָת ָחיו ְר ֵאה ּכִ י ָׁש ֵממּו :זְ כר נָ ַא ְמ ָּת .עֵ דּות לא ִת ָּׁשכַ ח ִמ ִּפי זַ ְרעו:
צַ ו יְ ָ
ּמּודָךַ .טּבּור ַאּגַ ן ַה ַּס ַהר .נָ א ַאל יֶ ְח ַסר ַה ָּמזֶ ג :יָ ּהַּ ,דע ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר יְ ָדעּוָך.
סודָך ִׂשים ְּבלִ ֶ
עּודה ַת ִּתירְ .
חותם ְּת ָ
ָ
כּודים ֲא ִס ֵירי ַה ִּת ְקוָ ה:
ַמּגֵ ר ֶאת ַהּגויִ ם ֲא ֶׁשר לא יְ ָדעּוָךּ :כִ י ָת ִׁשיב לְ ִבּצָ רון .לְ ִ
בותינּוָּ .תבא לְ ָפנֶ יָך ְּת ִפּלָ ֵתנּו .וְ ַאל ִּת ְתעַ ּלַ ם ַמלְ ּכֵ נּו ִמ ְּת ִחּנָ ֵתנּוֶׁ .ש ֵאין ֲאנַ ְחנּו ַעּזֵ י ָפנִ ים
אלהי ֲא ֵ
להינּו וֵ ֵ
ָאּנָ א ה' ֱא ֵ
בותינּו ,צַ ִּד ִיקים ֲאנַ ְחנּו וְ לא ָח ָטאנּוֲ .א ָבל ָח ָטאנּוָ .עוִ ינּוָּ .פ ַׁש ְענּוֲ .אנַ ְחנּו
אלהי ֲא ֵ
להינּו וֵ ֵ
לומר לְ ָפנֶ יָך ה' ֱא ֵ
ערף ַ
ְּוק ֵׁשי ֶ
בותינּו וְ ַאנְ ֵׁשי ֵב ֵיתנּו:
וַ ֲא ֵ
ע.העֱ וִ ינּו .וְ ִה ְר ַׁשעְ נּו .זַ ְדנּוָ .ח ַמ ְסנּוָ .ט ַפלְ נּו ֶׁש ֶקר .יָ ַעצְ נּו עֵ צות ָרעות.
דפי וְ לָ ׁשון ָה ָר ֶ
ָא ַׁש ְמנּוָּ .בגַ ְדנּוּ .גָ זַ לְ נּוִּ .ד ַּב ְרנּו ִ
ערףָ .ר ַׁש ְענּו.
ּכִ ּזַ ְבנּו .לַ צְ נּוָ .מ ַר ְדנּו .נִ ַאצְ נּו .נִ ַא ְפנּו .נִ ְׁש ַּבעְ נּו לַ ָּׁשוְ א וְ לַ ֶּׁש ֶקרָ .ס ַר ְרנּו .עָ וִ ינּוָּ .פ ַׁשעְ נּו .צָ ַר ְרנּוִ .ק ִּׁשינּו ֶ
ּטובים וְ לא ָׁשוָ ה לָ נּו .וְ ַא ָּתה צַ ִּדיק ַעל ּכָ ל ַה ָּבא
ּומ ִּמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ַה ִ
ִׁש ַח ְתנּוִּ .ת ַע ְבנּוָּ .ת ִעינּו וְ ִת ֲע ַתעְ נּו .וְ ַס ְרנּו ִמ ִּמצְ ֶותיָך ִ
עָ לֵ ינּוּ .כִ י ֱא ֶמת עָ ִׂש ָית .וַ ֲאנַ ְחנּו ִה ְר ָׁשעְ נּו:
ִרּבונו ֶׁשל עולָ םֶ .א ְתוַ ֶּדה עַ ל עֲ ֵברותַ .קּלות וַ ֲחמּורותַּ .בּלַ יְ לָ ה לְ סוף ַא ְׁשמּורות :יִ צְ ִרי ֲעלִ ילות ְּב ֶר ַׁשע
ּוׁש ָאר ֵא ָב ַרי
ׁשומר ַמה ִּמּלֵ יל :לִ ִּבי וְ עֵ ינַ י לַ ֲחטא יֵ אותּו .וְ יום וָ לַ יְ לָ ה לא יִ ְׁשּבתּוְ :
ׁשומר ַמה ִּמּלַ יְ לָ ה ֵ
לְ ִה ְתעולֵ לֵ .
לַ ֲעׂשות ָה ַרע ְּבעֵ ינֶ יָך יִ ְתלַ ֲחׁשּוּ .כָ ל ַהּיום וְ כָ ל ַהּלַ יְ לָ ה ָּת ִמיד לא יֶ ֱחׁשּו :וְ יַ עַ ן ֲא ֶׁשר עָ ַב ְר ִּתי עַ ל ִמצְ ות ֲע ֵׂשה וְ ַעל ִמצְ ות
נורא ֲעלִ ילָ ה .יום
לא ַתעֲ ֶׂשהִ .י יִ ֵּתן וְ ַא ְׂש ֶחה ְּבכָ ל לַ יְ לָ ה ִמ ָּט ִתי ְּב ִד ְמ ָע ִתי ַע ְר ִׂשי ַא ְמ ֶסה :אּולַ י יִ ְׁש ַמע קול ִּבכְ יִ י ָ
דּומּיָ ה לִ יֶ :את ִמ ְקצַ ת ֲח ָט ַאי ֲאנִ י ַמזְ ּכִ יר
ּומעֲ לִ י .וְ לַ יְ לָ ה וְ לא ִ
יומם וְ ָא ִרים קולִ י .עַ ל ִּפ ְׁשעִ י ַ
צָ עַ ְק ִּתי ַּבּלָ יְ לָ הֶ :א ְק ָרא ָ
אודה עֲ לֵ י ְפ ָׁשעַ י ּוזְ דונַ יַ .הּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה לה' :
צופה עֲ ִתידות .לַ יְ לָ ה ָאקּום לְ הודות :וְ ֶ
לִ ְפנֵ י ֶ
ּבוׁשנּו ִמּכָ ל ּגויּ .גָ לָ ה ִמ ֶּמּנּו ָמׂשוׂשָּ .דוֶ ה לִ ֵּבנּו ַּב ֲח ָט ֵאינּוָ .ה ְח ַּבל ֶאוְ יֵ נּו .וְ נִ ְפ ַרע ְּפ ֵא ֵרנּו .זְבּול
ָא ַׁש ְמנּו ִמּכָ ל עָ םְ .
ּכחנּו לְ נָ כְ ִרים :לְ עֵ ינֵ ינּו עָ ְׁשקּו ֲע ָמלֵ נּוְ .מ ֻמ ָּׁשְך
ִמ ְק ָּד ֵׁשנּוָ .ח ֵרב ַּבעֲ ונֵ ינּוִ .ט ָיר ֵתנּו ָהיְ ָתה לְ ַׁש ָּמה .יְ ִפי ַא ְד ָמ ֵתנּו לְ זָ ִריםֵ .
ּפורק ֵאין ִמּיָ ָדם .צָ רות ַרּבות ְס ָבבּונּו.
ּומרט ִמ ֶּמּנּו .נָ ְתנּו עֻ ּלָ ם עָ לֵ ינּוָ .ס ַבלְ נּו עַ ל ִׁשכְ ֵמנּו .עֲ ָב ִדים ָמ ְׁשלּו ָבנּוֵ .
ָ
להינּוִ .ר ַח ְק ָּת ִמ ֶּמּנּו ַּבעֲ ונֵ ינּוַׁ .ש ְבנּו ֵמ ַא ֲח ֶריָךָּ .תעִ ינּו ּכַ ּצאן וְ ָא ַב ְדנּו .וַ עֲ ַדיִ ן לא ַׁש ְבנּו ִמ ְּת ִעּיָ ֵתנּו .וְ ֵה ַיאְך
ְק ָראנּוָך ה' ֱא ֵ
בותינּו .צַ ִּד ִיקים ֲאנַ ְחנּו וְ לא ָח ָטאנּוֲ :א ָבל ָח ָטאנּו
אלהי ֲא ֵ
להינּו וֵ ֵ
לומר לְ ָפנֶ יָך ה' ֱא ֵ
נָ ִעיז ָּפנֵ ינּו .וְ נַ ְק ֶׁשה עָ ְר ֵּפנּוַ .
בותינּו:
ֲאנַ ְחנּו וַ ֲא ֵ
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להינּו ָה ַר ֲח ִמים וְ ַה ְּסלִ חותּ .כִ י ָמ ַר ְדנּו ּבו:
להינּו ָה ַר ֲח ִמים וְ ַה ְּסלִ יחותּ .כִ י ָח ָטאנּו לו :לַ אדנָ י ֱא ֵ
לַ אדנָ י ֱא ֵ
צּורנּוְ .סלַ ח לָ נּו יוצְ ֵרנּו:
נואלְ נּו וַ ֲא ֶׁשר ָח ָטאנּוָ :ח ָטאנּו ֵ
ַאל נָ א ָת ֵׁשת עָ לֵ ינּו ַח ָּטאת ֲא ֶׁשר ַ
להים:
להים .ה' הּוא ָה ֱא ִ
להים :ה' הּוא ָה ֱא ִ
להים .ה' הּוא ָה ֱא ִ
להינּו ה' ֶא ָחד :ה' הּוא ָה ֱא ִ
ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל ה' ֱא ֵ
להים :ה' הוא ּגַ לְ ּגַ ּלֵ י ַמ ְעלָ ה.
אומ ִרים .ה' הּוא ָה ֱא ִ
אומ ִרים ה' ֲאדונֵ נּוְּ .ב ִח ֵירי ְסגֻ ּלָ ה .עונִ ים וְ ְ
ֶא ְר ֵאלֵ י ַמעְ לָ הְ .
להים:
להים :ה' הוא ָה ֱא ִ
אומ ִרים .ה' הּוא ָה ֱא ִ
אומ ִרים ה' ֲאדונֵ נּוְּ .דגּולֵ י ְסגֻ ּלָ ה .עונִ ים וְ ְ
ְ
להים:
להים .ה' הּוא ָה ֱא ִ
אומ ִרים :ה' הּוא ָה ֱא ִ
לּותם עונִ ים וְ ְ
אומ ִרים :ה' ֲאדונֵ נּו .יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבצָ ָר ָתם ְּובגָ ָ
ֲהמונֵ י ַמ ְעלָ הְ .
ה' ֶמלֶ ְך .ה' ָמלָ ְך .ה' יִ ְמלְך לְ עולָ ם וָ עֶ ד :ה' ֶמלֶ ְך .ה' ָמלָ ְך .ה' יִ ְמלְך לְ עולָ ם וָ ֶעד:
ְּב ֶט ֶרם ְׁש ָח ִקים וַ ֲא ָר ִקים נִ ְמ ָּתחּו .ה' ֶמלֶ ְך .וְ עַ ד לא ְמאורות זָ ָרחּו .ה' ָמלָ ְך .וְ ָה ָא ֶרץ ּכַ ֶּבגֶ ד ִּת ְבלֶ ה .וְ ָׁש ַמיִ ם ּכְ עָ ָׁשן
נִ ְמלָ חּו .ה' יִ ְמלְך לְ עולָ ם וָ עֶ ד :ה' ֶמלֶ ְך .ה' ָמלָ ְך .ה' יִ ְמלְך לְ עולָ ם וָ עֶ ד:
צּורים עֲ לֵ י ֲא ָרצות .ה' ָמלָ ְך .וְ עֵ ת יְ ַק ֵּבץ נְ פּוצִ ים ֵמ ַא ְר ַּבע ְּתפּוצות.
וְ ַעד לא ָע ָׂשה ֶא ֶרץ וְ חּוצות .ה' ֶמלֶ ְךַּ .וב ֲהכִ ינו יְ ִ
ה' יִ ְמלְך לְ עולָ ם וָ עֶ ד :ה' ֶמלֶ ְך .ה' ָמלָ ְך .ה' יִ ְמלְך לְ עולָ ם וָ עֶ ד:
ּומ ַחּיֶ ה .לְ ָפנָ יו לא נוצַ ר ֵאל.
יּוחד ְּב ֶא ְהיֶ ה ֲא ֶׁשר ֶא ְהיֶ ה .הּוא ָהיָ ה וְ הּוא הוֶ ה וְ הּוא יִ ְהיֶ ה .הּוא ֵמ ִמית ְ
ְמ ָ
וְ ַא ֲח ָריו לא יִ ְהיֶ ה:
נורא ְׁשמוּ :כִ י גָ דול ֵמעַ ל ָׁש ַמיִ ם ַח ְס ֶּדָך .וְ עַ ד ְׁש ָח ִקים ֲא ִמ ֶּתָךּ :כִ י גָ דול
להינּוּ .גָ דול ֲאדונֵ נּוָ .קדוׁש וְ ָ
ֶא ָחד ֱא ֵ
להים לְ ַב ֶּדָךְׁ :שפְך ֲח ָמ ְתָך ֶאל ַהּגויִ ם ֲא ֶׁשר לא יְ ָדעּוָך .וְ עַ ל ַמ ְמלָ כותֲ .א ֶׁשר ְּב ִׁש ְמָך
עׂשה נִ ְפלָ אותַ .א ָּתה ֱא ִ
ַא ָּתה וְ ֵ
לא ָק ָראּו:
יאמרּו
לִ ְק ֻד ַּׁשת ִׁש ְמָך עֲ ֵׂשה וְ לא לָ נּו :לא לָ נּו ה' לא לָ נּוּ .כִ י לְ ִׁש ְמָך ֵּתן ּכָ בודַ .על ַח ְס ְּדָך עַ ל ֲא ִמ ֶּתָך :לָ ָּמה ְ
דּותנּו ְּבכָ ל יום ַּפעֲ ַמיִ םַ .חי וְ ַקּיָ ם הּואָ .מלֵ א
להינּו ַּב ָּׁש ַמיִ ם .עֵ ֵ
אלהינּו ַּב ָּׁש ַמיִ םֶ .א ָחד ֱא ֵ
לה ֶיהם :וֵ ֵ
ַהּגויִ םַ .אּיֵ ה נָ א ֱא ֵ
יאמר
יאמר לו ַמה ַּת ֲע ֶׂשה .וְ ֵאין ִמי ַ
ַר ֲח ִמים הּואָ .מלֵ א זַ ּכִ ּיּות הּואּ .כָ ל ֲא ֶׁשר ָח ֵפץ ָע ָׂשה ַב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ָא ֶרץֵ .אין ִמי ַ
לו ַמה ִּת ְפעַ לּ .כִ י ַהּכל ַמעֲ ֵׂשה יָ ָדיו:
להינּו
לּותנּוֱ :א ֵ
ארְך ּגָ ֵ
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ַאל ְּת ַא ְּב ֵדנּו ְּב ֶ
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ְׁש ַמע קולֵ נּו וְ ַק ֵּבל ְּת ִפּלָ ֵתנּו ְּב ָרצוןֱ :א ֵ
ֱא ֵ
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּב ֵרְך ֶאת
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ְּב ִר ְיתָך זְ כר וְ ַאל ִּת ְׁשּכָ ֵחנּוֱ :א ֵ
ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ַא ֵּבד ּכָ ל ַה ָּק ִמים עָ לֵ ינּו לְ ָרעָ הֱ :א ֵ
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ַּב ֵּטל ֵמעָ לֵ ינּו ּכָ ל ּגְ זֵ רות ָקׁשות
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ַּב ְּש ֵרנּו ְּבׂשורות טובותֱ :א ֵ
לַ ְח ֵמנּו וְ ֶאת ֵמ ֵימינּוֱ :א ֵ
להינּו
כּותָך עָ לֵ ינּו ְמ ֵה ָרהֱ :א ֵ
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ּגַ ּלֵ ה ּכְ בוד ַמלְ ְ
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ּגְ זר עָ לֵ ינּו ּגְ זֵ רות טובותֱ :א ֵ
וְ ָרעותֱ :א ֵ
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ֵה ָע ֵתר לָ נּו ַהּיום ְּובכָ ל
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ְּדרׁש ָּד ֵמינּו ִמּיַ ד ָק ֵּמינּוֱ :א ֵ
ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ְּד ַר ְׁשנּוָך ִה ָּמצֵ א לָ נּוֱ :א ֵ
יׁשנּו ִמ ִּש ְב ֵרנּו:
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם וְ ַאל ְּת ִב ֵ
ׁשּובה ְׁשלֵ ָמה לְ ָפנֶ יָךֱ :א ֵ
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ַה ֲחזִ ֵירנּו ִּב ְת ָ
יום וָ יום ִּב ְת ִפּלָ ֵתנּוֱ :א ֵ
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ֲחמל ָעלֵ ינּו
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם זָ כְ ֵרנּו ְּבזִ כְ רון טוב ִמּלְ ָפנֶ יָך :זַ ּכֵ נּו ְּב ִדינֵ נּוֱ :א ֵ
וְ נִ ְק ָרא וְ ַא ָּתה ַתעֲ נֵ נּוֱ :א ֵ
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ַט ֲה ֵרנּו ֵמ ֲעונֵ ינּוַ :ט ֲה ֵרנּו
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם חּוס וְ ַר ֵחם עָ לֵ ינּוֱ :א ֵ
וְ ַעל ַט ֵּפינּו וְ ַעל עולָ לֵ ינּוֱ :א ֵ
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם יֶ ֱהמּו נָ א ַר ֲח ֶמיָך עָ לֵ ינּו:
אותינּוֱ :א ֵ
ִמ ֻּט ְמ ֵ
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להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ּכָ ְת ֵבנּו ְּב ֵס ֶפר צַ ִּד ִיקים וַ ֲח ִס ִידיםֱ :א ֵ
טוביםֱ :א ֵ
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ּכָ ְת ֵבנּו ְּב ֵס ֶפר ַחּיִ ים ִ
ֱא ֵ
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ּכָ ְת ֵבנּו ְּב ֵס ֶפר ְמזונות
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ּכָ ְת ֵבנּו ְּב ֵס ֶפר זָ כִ ּיותֱ :א ֵ
ּכָ ְת ֵבנּו ְּב ֵס ֶפר יְ ָׁש ִרים ְּות ִמ ִימיםֱ :א ֵ
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ּכָ ְת ֵבנּו ְּב ֵס ֶפר ּגְ ֻאּלָ ה
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ּכָ ְת ֵבנּו ְּב ֵס ֶפר ְמ ִחילָ ה ְּוסלִ ָיחה וְ כַ ָּפ ָרהֱ :א ֵ
טובהֱ :א ֵ
ַּופ ְרנָ ָסה ָ
וִ יׁשּועָ ה:
להינּו
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם לְ ַמעֲ נָ ְך עֲ ֵׂשה ִאם לא לְ ַמ ֲענֵ נּוֱ :א ֵ
ּכוב ֵׁשנּוּ :כָ לָ ה ַאל ַּתעַ ׂש עִ ָּמנּוֱ :א ֵ
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ּכְ בׁש ֶאת ְ
ֱא ֵ
להינּו
בוד ֶתָךֱ :א ֵ
טובה לַ ֲע ָ
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ַמּלֵ א ִמ ְׁש ֲאלות לִ ֵּבנּו לְ ָ
לוח ֵמינּוֱ :א ֵ
לוחצֵ ינּו :לְ ַחם ֶאת ֲ
ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם לְ ַחץ ֶאת ֲ
ּנופלֶ ת:
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ְסמְך ֶאת ֻסּכַ ת ָּדוִ ד ַה ֶ
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ְסמְך ֶאת נְ ִפילָ ֵתנּוֱ :א ֵ
ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם נְ קם ֶאת נִ ְק ָמ ֵתנּוֱ :א ֵ
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ְּפ ֵדנּו
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם עֲ נֵ נּו ְּביום ָק ְר ֵאנּו :עַ ּנֵ ה ְמעַ ּנֵ נּוֱ :א ֵ
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם עֲ נֵ ה ֶאת עֲ ִת ָיר ֵתנּוֱ :א ֵ
ֱא ֵ
להינּו
ׁשּועותיָךֱ :א ֵ
ֶ
כותיָך :צַ ּוֵ ה ִא ָּתנּו יְ
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם צַ ּוֵ ה ִא ָּתנּו ִּב ְר ֶ
אויְבינּוְּ :פ ֵדנּו ִמ ֵידי יִ צְ ֵרנּו ָה ַרעֱ :א ֵ
ִמ ֵידי כָ ל ֵ
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָק ֵרב לָ נּו
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָק ֵרב לָ נּו ֵקץ ַהּגְ ֻאּלָ הֱ :א ֵ
ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם צַ ְּד ֵקנּו ְּב ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך( :צַ ְּד ֵקנּו ְּב ִדינֵ נּו)ֱ :א ֵ
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ִר ָיבה ִר ֵיבנּו ּוגְ ָאלֵ נּוְ :ר ֵאה ָּבעֳ נִ י עַ ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאלֱ :א ֵ
בוד ֶתָךֱ :א ֵ
יום ַהיְ ׁשּועָ הָ :ק ְר ֵבנּו לַ עֲ ָ
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ִׁשית
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ְׁשעֵ ה ֶאת ַׁשוְ עָ ֵתנּוֱ :א ֵ
דחק ַה ָּׁשעָ הֱ :א ֵ
ְר ָפא ּכָ ל חולֵ י עַ ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאלְ :ר ֵאה ְּב ַ
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ֵּתן ָׁשלום ָּב ָא ֶרץֵּ :תן ָׂש ָבע ָּבעולָ םֱ :א ֵ
נותינּוֱ :א ֵ
ָׁשלום ֵּבינֵ ינּוִׁ :שית ַׁשלְ וָ ה ְּב ַא ְר ְמ ֵ
ּזור ַע וְ לֶ ֶחם
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ֵּתן זֶ ַרע לַ ֵ
ּומ ָטר לִ ְב ָרכָ ה ְּבעִ ּתו ָּב ָא ֶרץֱ :א ֵ
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ֵּתן ַטל ָ
ֵּתן ָׁשלום ַּב ַּמלְ כּותֱ :א ֵ
טרת לְ ָפנֶ יָך:
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ִּתּכון ְּת ִפּלָ ֵתנּו ְק ֶ
ׂשבעֱ :א ֵ
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ֵּתן לֶ ֶחם לְ ִפי ַה ָּטף לָ ַ
לָ אוכֵ לֱ :א ֵ
טובה .עֲ ֵׂשה עִ ָּמנּו אות לִ יׁשּועָ ה .עֲ ֵׂשה עִ ָּמנּו אות לְ ַר ֲח ִמים .יִ ְראּו ׂשונְ ֵאינּו
להינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם עֲ ֵׂשה עִ ָּמנּו אות לְ ָ
ֱא ֵ
אויְבינּו וְ יִ ּכָ לְ מּוּ .כִ י ַא ָּתה ה' עֲ זַ ְר ָּתנּו וְ נִ ַח ְמ ָּתנּו:
וְ יֵבוׁשּו .יֶ ֱחזּו ֵ
ְּברגֶ ז ַר ֵחם ִּתזְ ּכרְּ .ברגֶ ז ַא ֲה ָבה ִּתזְ ּכרְּ .ברגֶ ז ֲע ֵק ָדה ִּתזְ ּכרְּ .ברגֶ ז ְּת ִמימּות ִּתזְ ּכרַ .ה ֵּבט לַ ְּב ִרית וְ ַאל ָּת ֵפר ְּב ִר ְיתָך ִא ָּתנּו.
עֲ נֵ נּו ָבעֵ ת ָּובעונָ ה ַהּזאת:
ׁשּובותי.
ַ
לותי עַ ל לְ ָב ִבי ֶּגדל ְמ
דונותיְּ .ב ַהעֲ ִ
ַ
מותיִ .מ ְּמָך לא נִ כְ ֲחדּו ּכָ ל זְ
להים ַא ָּתה יָ ַדעְ ָּת לְ ִאּוַ לְ ִּתי וְ ַא ְׁש ַ
ֱא ִ
עומד
דופק ַׁש ֲע ֵרי ֶח ְמלָ ֶתָךָ .ה ֵ
נּונותיַ :ר ֵחם ְּברגֶ ז ִּתזְ ּכר לְ ֵ
מותיַ .ה ְק ִׁש ָיבה ְבקול ַּת ֲח ָ
ּכַ ַּמיִ ם נִ ְׁש ַּפכְ ִּתי וְ ִה ְת ָּפ ְרדּו ּכָ ל עַ צְ ָ
בּור ֶתָךּ :גַ ל ֵעינַ י
ׁשואל ְמ ַב ֵּקׁש ְסלִ ָיח ֶתָךִ .ק ְּדמּו עֵ ינַ י ַא ְׁשמּורות לְ ַס ֵּפר ּגְ ֻדּלָ ֶתָךַ .אּגִ יד זְ רועֲ ָך לְ דור לְ כָ ל יָבוא ּגְ ָ
ּכְ ַדל ֵ
זּורים ְּבכָ ל ֵּפאותּ .כִ י ַא ָּתה ה'
ׁשובב לִ נְ וֵ ֶיהם ְּפ ִ
ּתור ְתָך נִ ְפלָ אות .יְ זַ ְּמרּו לְ ִׁש ְמָך ְמיַ ֲחלֵ י ֵקץ ְּפלָ אותְּ .ת ֵ
וְ ַא ִּב ָיטה ִמ ָ
חוסי
נוראות ְּבצֶ ֶדק ַּתעֲ נֵ נּוַ .ה ֵּבט ְּפנֵ י ְמ ִׁש ֶיחָך ְּור ֵאה ָמגִ ּנֵ נּו .וְ יִ ְׂש ְמחּו כָ ל ֵ
להים צְ ָבאות ֲה ִׁש ֵיבנּוָ .
להים צְ ָבאותֱ :א ִ
ֱא ִ
ָבְך לְ עולָ ם יְ ַרּנֵ נּו .עֲ נֵ נּו ָא ִבינּו עֲ נֵ נּו:
ּדור ֵׁשנּו עֲ נֵ נּו .עֲ נֵ נּו הוד וְ ָה ָדר עֲ נֵ נּוֲ .ענֵ נּו וָ ִתיק ְּבנֶ ָחמות
ּגואלֵ נּו עֲ נֵ נּו .עֲ נֵ נּו ְ
ּבור ֵאנּו עֲ נֵ נּו .עֲ נֵ נּו ֲ
ֲענֵ נּו ָא ִבינּו עֲ נֵ נּו .עֲ נֵ נּו ְ
ּכח ֲענֵ נּו.
יוׁשב ָׁש ַמיִ ם עֲ נֵ נּוֲ .ענֵ נּו ּכַ ִּביר ַ
ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו זַ ְך וְ יָ ָׁשר עֲ נֵ נּו .עֲ נֵ נּו ַחי וְ ַקּיָ ם עֲ נֵ נּו .עֲ נֵ נּו ְטהור עֵ ינַ יִ ם עֲ נֵ נּו .עֲ נֵ נּו ֵ
נופלִ ים עֲ נֵ נּו.
סומְך ְ
נורא וְ נִ ְׂשּגָ ב ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ֵ
עֲ נֵ נּו לא ֵאל ָח ֵפץ ְּב ֶר ַׁשע עֲ נֵ נּו .עֲ נֵ נּו ֶמלֶ ְך ַמלְ כֵ י ַה ְּמלָ כִ ים עֲ נֵ נּו .עֲ נֵ נּו ָ
קור ָאיו ֶּב ֱא ֶמת ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו
ּומצְ ִּדיק עֲ נֵ נּו .עֲ נֵ נּו ָקרוב לְ כָ ל ְ
ּומּצִ יל עֲ נֵ נּו .עֲ נֵ נּו צַ ִּדיק ַ
ּפודה ַ
ֲענֵ נּו עוזֵ ר ַּדּלִ ים עֲ נֵ נּו .עֲ נֵ נּו ֶ
ּתומְך ְּת ִמ ִימים עֲ נֵ נּו:
ָרם וְ נִ ָּשא עֲ נֵ נּו .עֲ נֵ נּו ׁשוכֵ ן ְׁש ָח ִקים עֲ נֵ נּו .עֲ נֵ נּו ֵ
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להי ַא ְב ָר ָהם עֲ נֵ נּו :עֲ נֵ נּו ַּופ ַחד יִ צְ ָחק עֲ נֵ נּו :עֲ נֵ נּו ֲא ִביר יַ עֲ קב עֲ נֵ נּו :עֲ נֵ נּו ָמגֵ ן ָּדוִ ד עֲ נֵ נּוֲ :ענֵ נּו ָהעונֶ ה ְּב ֵעת
ֲענֵ נּו ֱא ֵ
להי ַה ֶּמ ְרּכָ ָבה ֲענֵ נּוֲ :ענֵ נּו ֱאלָ ָהא
ָרצון ֲענֵ נּו :עֲ נֵ נּו ָהעונֶ ה ְּבעֵ ת צָ ָרה עֲ נֵ נּו :עֲ נֵ נּו ָהעונֶ ה ְּבעֵ ת ַר ֲח ִמים עֲ נֵ נּוֲ :ענֵ נּו ֱא ֵ
ְד ֵמ ִאיר עֲ נֵ נּו :עֲ נֵ נּו ַרחּום וְ ַחּנּון עֲ נֵ נּו:
ַרחּום וְ ַחּנּון ָח ָטאנּו לְ ָפנֶ יָך ַר ֵחם עָ לֵ ינּו:
ּדובר צְ ָדקותָ .ח ָטאנּו לְ ָפנֶ יָך ַר ֵחם עָ לֵ ינּוָ :הדּור ְּבנִ ְפלָ אות .וָ ִתיק
ּבוחן לְ ָבבותּ .גולֶ ה עֲ מּוקותֵ .
ֲאדון ַה ְּסלִ יחותֵ .
יוד ַע ּכָ ל נִ ְס ָּתרות.
ּומ ִטיב לַ ְּב ִרּיותֵ .
חוקר ּכְ לָ יותָ :ח ָטאנּו לְ ָפנֶ יָך ַר ֵחם עָ לֵ ינּו :טוב ֵ
ְּבנֶ ָחמות .זוכֵ ר ְּב ִרית ָאבותֵ .
נורא ְת ִהּלות .סולֵ ַח ֲעונות .עונֶ ה ְּב ֵעת
לובׁש צְ ָדקותָ :ח ָטאנּו לְ ָפנֶ יָך ַר ֵחם עָ לֵ ינּוָ :מלֵ א זַ ּכִ ּיּותָ .
ּכובׁש ֲעונותֵ .
ֵ
ׁשומ ַע ְּת ִפּלות.
קורא ַהּדורות .רוכֵ ב עֲ ָרבותֵ .
צופה עֲ ִתידותֵ .
צָ רותָ :ח ָטאנּו לְ ָפנֶ יָך ַר ֵחם עָ לֵ ינּוּ :פועֵ ל יְ ׁשּועותֶ .
ְּת ִמים ֵּדעותָ :ח ָטאנּו לְ ָפנֶ יָך ַר ֵחם עָ לֵ ינּו:
ֵאל ַרחּום ִׁש ְמָךֵ .אל ַחּנּון ִׁש ְמָךֵ .אל ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם ִׁש ְמָךָ .מלֵ א ַר ֲח ִמים ִׁש ְמָךָּ .בנּו נִ ְק ָרא ִׁש ְמָך .ה' ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ְׁש ֶמָך:
ימנּוְּ .וב ֵס ֶפר ַחּיִ ים זָ כְ ֵרנּו וְ כָ ְת ֵבנּו :ה' ְּביום יְ ׁשּועָ ָתה ַּב ְׂש ֵרנּו וְ ַר ֲח ֵמנּוְּ .וב ֵס ֶפר ַחּיִ ים זָ כְ ֵרנּו וְ כָ ְת ֵבנּו:
ה' ָחּנֵ נּו וַ ֲה ִק ֵ
ה' ּגַ לְ ּגֵ ל ֲהמון ַר ֲח ֶמיָך עָ לֵ ינּוְּ .וב ֵס ֶפר ַחּיִ ים זָ כְ ֵרנּו וְ כָ ְת ֵבנּו :ה' יֶ ֱהמּו נָ א ַר ֲח ֶמיָך עָ לֵ ינּוְּ .וב ֵס ֶפר ַחּיִ ים זָ כְ ֵרנּו וְ כָ ְת ֵבנּו:
לוח ֵמינוְּ ּ.וב ֵס ֶפר ַחּיִ ים זָ כְ ֵרנּו
חותם עַ ל לֵ ב ַהּיום ִׂש ֵימנּוְּ .וב ֵס ֶפר ַחּיִ ים זָ כְ ֵרנּו וְ כָ ְת ֵבנּו :ה' ִר ָיבה ִר ֵיבנּו ּולְ ַחם ֲ
ה' ּכַ ָ
וְ כָ ְת ֵבנּו :ה' ָּב ֵרְך ֶאת לַ ְח ֵמנּו וְ ֶאת ֵמ ֵימינּוְּ .וב ֵס ֶפר ַחּיִ ים זָ כְ ֵרנּו וְ כָ ְת ֵבנּו:
חּוסה עַ ל יִ ְׂש ָר ֵאל
חּוסה ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל ַע ֶּמָך :ה' ֲע ֵׂשה לְ ַמעַ ן ַא ְב ָר ָהם ֶאזְ ָרח ְּת ִמ ֶימך .וְ ָ
ה' ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ְׁש ֶמָך וְ ָ
רומיָך.
חּוסה עַ ל יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ֶּמָך :ה' עֲ ֵׂשה לְ ַמעַ ן יַ עֲ קב נֶ עֱ נָ ה ְב ֻסּלָ ם ִמ ְּמ ֶ
עַ ֶּמָך :ה' עֲ ֵׂשה לְ ַמעַ ן יִ צְ ָחק נֶ עֱ ַקד ְּבאּולַ ֶּמך .וְ ָ
חּוסה ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל ַע ֶּמָך :ה' עֲ ֵׂשה לְ ַמעַ ן ַא ֲהרן
מׁשה נֶ ֱא ָמן ְּבכָ ל ֵּב ֶיתך .וְ ָ
חּוסה עַ ל יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ֶּמָך :ה' עֲ ֵׂשה לְ ַמעַ ן ֶ
וְ ָ
חּוסה ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל ַע ֶּמָך:
יוסף ָא ִסיר צַ ִּד ֶיקך .וְ ָ
חּוסה עַ ל יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ֶּמָך :ה' עֲ ֵׂשה לְ ַמעַ ן זְ כּות ֵ
אּוריָך וְ ֻת ֶּמיך .וְ ָ
ּכִ ֵהן ְּב ֶ
חּוסה ַעל
חּוסה עַ ל יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ֶּמָך :ה' עֲ ֵׂשה לְ ַמעַ ן ִּפינְ ָחס זַ ְך ִקּנֵ א לִ ְׁש ֶמך .וְ ָ
ירותיָך.וְ ָ
ה' ֲע ֵׂשה לְ ַמעַ ן ָּדוִ ד נְ עִ ים זְ ִמ ֶ
חּוסה עַ ל יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ֶּמָך :ה' עֲ ֵׂשה לְ ַמעַ ן ֲהרּוגִ ים
יִ ְׂש ָר ֵאל ַע ֶּמָך :ה' עֲ ֵׂשה לְ ַמעַ ן ֶמלֶ ְך ְׁשלמה ָּבנָ ה ַּביִ ת לִ ְׁש ֶמך .וְ ָ
חּוסה ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל ַע ֶּמָך:
חּוסה עַ ל יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ֶּמָך :ה' עֲ ֵׂשה לְ ַמעַ ן ְׁש ֶמָך וְ ָ
רּופים :עַ ל יִ חּוד ְק ֻד ַּׁשת ְׁש ֶמָך .וְ ָ
ּוׂש ִ
ְ
ֲע ֵׂשה לְ ַמעַ ן ְׁש ָמְך .עֲ ֵׂשה לְ ַמעַ ן ֲא ִמ ָּתְך .עֲ ֵׂשה לְ ַמעַ ן ְּב ִר ָיתְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ּגָ ְדלָ ְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמעַ ן ָּד ָתְך .עֲ ֵׂשה לְ ַמ ַען
טּובְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען יָ ְׁש ָרְך .עֲ ֵׂשה
יעּודְך .עֲ ֵׂשה לְ ַמעַ ן זִ כְ ָרְך .עֲ ֵׂשה לְ ַמעַ ן ַח ְס ָּדְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ָ
ֲה ָד ָרְך .עֲ ֵׂשה לְ ַמעַ ן וִ ָ
סודְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ֻעּזָ ְך.
כּותְך .עֲ ֵׂשה לְ ַמעַ ן נִ צְ ָחְך .עֲ ֵׂשה לְ ַמעַ ן ָ
ּמּודְך .עֲ ֵׂשה לְ ַמעַ ן ַמלְ ָ
בודְך .עֲ ֵׂשה לְ ַמעַ ן לִ ָ
לְ ַמ ַען ּכְ ָ
נּותְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמעַ ן ְׁשכִ ינָ ָתְךֲ .ע ֵׂשה
עֲ ֵׂשה לְ ַמעַ ן ְּפ ֵא ָרְך .עֲ ֵׂשה לְ ַמעַ ן צִ ְד ָק ָתְך .עֲ ֵׂשה לְ ַמעַ ן ְק ֻד ָּׁש ָתְך .עֲ ֵׂשה לְ ַמ ַען ַר ֲח ָמ ָ
ּתור ָתְך:
לְ ַמעַ ן ָ
ּוׁשלמהֲ .ע ֵׂשה לְ ַמעַ ן
יוסף ָּדוִ ד ְ
מׁשה וְ ַא ֲהרןֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ֵ
ֲע ֵׂשה לְ ַמעַ ן ַא ְב ָר ָהם יִ צְ ָחק וְ יַ עֲ קב .עֲ ֵׂשה לְ ַמעַ ן ֶ
בודְך .עֲ ֵׂשה לְ ַמעַ ן ָח ְר ַּבן ֵּב ָיתְך .עֲ ֵׂשה לְ ַמעַ ן ִׁש ֲממּות ֵהיכָ לָ ְךֲ .ע ֵׂשה
ּקדׁש .עֲ ֵׂשה לְ ַמעַ ן צִ ּיון ִמ ְׁשּכַ ן ּכְ ָ
רּוׁשלַ יִ ם עִ יר ַה ֶ
יְ ָ
תומים
לְ ַמ ַען יִ ְׂש ָר ֵאל ָה ֲענִ ּיִ ים .עֲ ֵׂשה לְ ַמעַ ן יִ ְׂש ָר ֵאל ַה ַּדּלִ ים .עֲ ֵׂשה לְ ַמעַ ן יִ ְׂש ָר ֵאל ַה ְּׁשרּויִ ים ְּבצָ רותֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען יְ ִ
וְ ַאלְ ָמנות .עֲ ֵׂשה לְ ַמעַ ן יונְ ֵקי ָׁש ַדיִ ם .עֲ ֵׂשה לְ ַמעַ ן ּגְ מּולֵ י ָחלָ ב .עֲ ֵׂשה לְ ַמעַ ן ִּתינוקות ֶׁשל ֵּבית ַר ָּבן ֶׁשּלא ָח ְטאּו:
הוׁשיעֵ נּו וַ עֲ נֵ נּו ַהּיום ְּובכָ ל יום וָ יום ִּב ְת ִפּלָ ֵתנּו ּכִ י ְת ִהּלָ ֵתנּו
הוׁשיעֵ נּוִ .
ֲע ֵׂשה לְ ַמעֲ נָ ְך ִאם לא לְ ַמעֲ נֵ נּוֲ .ע ֵׂשה לְ ַמעֲ נָ ְך וְ ִ
ָא ָּתה:
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ְּד ָענֵ י לַ עֲ נִ ּיֵ י .עֲ נֵ ינָ ןְּ :ד ָענֵ י לַ ֲע ִׁש ֵיקיֲ .ענֵ ינָ ןְּ :ד ָענֵ י לִ ְת ִב ֵירי לִ ָּבאֲ .ענֵ ינָ ןְּ :דעָ נֵ י לְ ִׁש ְפלֵ י ַדעְ ָּתאֲ .ענֵ ינָ ןְּ :ד ָענֵ י לְ ַמּכִ יכֵ י
ּמורּיָ ה .עֲ נֵ ינָ ןְּ :דעָ נֵ י לְ יִ צְ ָחק עַ ל ּגַ ֵּבי ַמ ְד ְּב ָחא .עֲ נֵ ינָ ןְּ :ד ָענֵ י לְ יַ ֲעקב ְּב ֵבית
רּוחא .עֲ נֵ ינָ ןְּ :דעָ נֵ י לְ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ְּב ַהר ַה ִ
ָ
בותינּו עַ ל יַ ם סּוף .עֲ נֵ ינָ ןְּ :דעָ נֵ י לְ ַא ֲהרן ַּב ַּמ ְח ָּתאֲ .ענֵ ינָ ן:
מׁשה וַ ֲא ֵ
יוסף ְּב ֵבית ֲא ִס ֵירי .עֲ נֵ ינָ ןְּ :דעָ נֵ י לְ ֶ
ֵאלֲ .ענֵ ינָ ןְּ :דעָ נֵ י לְ ֵ
מּואל ַּב ִּמצְ ָּפה.
יהוׁשעַ ַּבּגִ לְ ּגָ ל .עֲ נֵ ינָ ןְּ :דעָ נֵ י לְ עֵ לִ י ָּב ָר ָמה .עֲ נֵ ינָ ןְּ :דעָ נֵ י לִ ְׁש ֵ
ְּד ָענֵ י לְ ִפינְ ָחס ַּב ִּׁש ִּטים .עֲ נֵ ינָ ןְּ :דעָ נֵ י לִ ֻ
יׁשע ִּב ִיריחוֲ .ענֵ ינָ ן:
ירּוׁשלַ יִ ם .עֲ נֵ ינָ ןְּ :דעָ נֵ י לְ ֵאלִ ּיָ הּו ְּב ַהר ַהּכַ ְר ֶמל .עֲ נֵ ינָ ןְּ :דעָ נֵ י לֶ ֱאלִ ָ
ֲענֵ ינָ ןְּ :ד ָענֵ י לְ ָדוִ ד וְ לִ ְׁשלמה ְּבנו ִּב ָ
נּורא
יׁש ֵאל וַ עֲ זַ ְריָ ה ְּבגו ַאּתּון ָ
ְּד ָענֵ י לְ ִחזְ ִקּיָ הּו ַּב ֲחלותו .עֲ נֵ ינָ ןְּ :דעָ נֵ י לְ יונָ ה ִּב ְמעֵ י ַה ָּדגָ ה .עֲ נֵ ינָ ןְּ :דעָ נֵ י לַ ֲחנַ נְ יָ ה ִמ ָ
ׁשּוׁשן ַה ִּב ָירה .עֲ נֵ ינָ ןְּ :דעָ נֵ י לְ ֶעזְ ָרא
יָ ִק ְד ָּתא .עֲ נֵ ינָ ןְּ :דעָ נֵ י לְ ָדנִ ּיֵ אל ְּבגֻ ָּבא ְד ַא ְריָ וָ ָתא .עֲ נֵ ינָ ןְּ :דעָ נֵ י לְ ָמ ְר ְּדכַ י וְ ֶא ְס ֵּתר ְּב ַ
ַּבּגולָ הֲ .ענֵ ינָ ןְּ :דעָ נֵ י לְ חונִ י ַּב ַּמעְ ּגָ ל .עֲ נֵ ינָ ןְּ :דעָ נֵ י לְ צַ ִּד ֵיקי וַ ֲח ִס ֵידי ְּות ִמ ֵימי ִּדי ְּבכָ ל ָּדר וְ ָדר .עֲ נֵ ינָ ןַ :ר ֲח ָמנָ א ֲענֵ ינָ ן.
ַר ֲח ָמנָ א ְׁשזִ יבַ .ר ֲח ָמנָ א ְּפרקַ .ר ֲח ָמנָ א ְּדיִ ְת ְמלֵ י ַר ֲח ִמין ַר ֵחם עָ לָ נָ א וְ עַ ל ּכָ ל ַאנְ ֵׁשי ֵב ָיתנָ א .וְ עַ ל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל ָא ָחנָ א.
הורא ַא ְּפ ִקּנָ ן ְּב ִדיל ְׁש ָמְך ַר ָּבא:
ּומ ֲחׁשוכָ א לִ נְ ָ
ֵ
צּוקים.
יָ ּה ְׁש ַמע ֶא ְביונֶ יָךַ .ה ְמ ַחּלִ ים ָּפנֶ יָךָ .א ִבינּו לְ ָבנֶ יָךַ .אל ַּתעְ לֵ ם ָאזְ נֶ יָך .יָ ּה עַ ם ִמ ַּמעֲ ַמ ִּקים .יִ ְק ְראּו ֵמרב ְמ ִ
ּוותם
ַאל נָ א ְת ִׁש ֵיבם ֵר ִקיםַ .הּיום ִמּלְ ָפנֶ יָך :יָ ּה ְׁש ַמע ֶא ְביונֶ יָךַ .ה ְמ ַחּלִ ים ָּפנֶ יָךָ .א ִבינּו לְ ָבנֶ יָךַ .אל ַּת ְעלֵ ם ָאזְ נֶ יָךַ .ה ָ
צּורי לְ ַמעֲ נֶ ָך :יָ ּה ְׁש ַמע ֶא ְביונֶ יָךַ .ה ְמ ַחּלִ ים ָּפנֶ יָךָ .א ִבינּו
וַ ֲעונָ םְ .מ ֵחה וְ ֻר ֵּבי זְ דונָ ם .וְ ִאם לא ַתעֲ ֶׂשה לְ ַמ ֲענָ ם .עֲ ֵׂשה ִ
חובםְּ .ורצֵ ה ּכְ מו ַׁשי נִ ָיבםּ .ולְ ָך ָּתכִ ין לִ ָּבם .וְ גַ ם ַּת ְק ִׁשיב ָאזְ נֶ ָך :יָ ּה ְׁש ַמע
ּומ ֵחה ַהּיום ָ
לְ ָבנֶ יָךַ .אל ַּתעְ לֵ ם ָאזְ נֶ יָךְ .
ּתועה .וְ ָת ִקים לְ ָך
ֶא ְביונֶ יָךַ .ה ְמ ַחּלִ ים ָּפנֶ יָךָ .א ִבינּו לְ ָבנֶ יָךַ .אל ַּתעְ לֵ ם ָאזְ נֶ יָךִּ .ד ְמ ַעת ְּפנֵ ֶיהם ִּת ְׁשעֶ ה .וְ ֶת ֱאסף ֵע ֶדר ֶ
כוחה.
רועהְּ .ופקד ְּבטוב צאנֶ ָך :יָ ּה ְׁש ַמע ֶא ְביונֶ יָךַ .ה ְמ ַחּלִ ים ָּפנֶ יָךָ .א ִבינּו לְ ָבנֶ יָךַ .אל ַּתעְ לֵ ם ָאזְ נֶ יָך .הולְ כֵ י ְּב ֶד ֶרְך נְ ָ
ֶ
ְּת ַב ְּש ֵרם ַהּיום ְסלִ ָיחהִּ .וב ְת ִפּלַ ת ַה ַּׁש ַחרַ .ה ְמצִ ֵיאם ִחּנֶ ָך :יָ ּה ְׁש ַמע ֶא ְביונֶ יָךַ .ה ְמ ַחּלִ ים ָּפנֶ יָךָ .א ִבינּו לְ ָבנֶ יָךַ .אל
ַּתעְ לֵ ם ָאזְ נֶ יָך.
נאב ָדה ּכִ י ַעל ּכֵ ן .יֵ ׁש לָ נּו ָאב זָ ֵקןָּ :פנִ ים לו ַתּכִ יר .וְ צִ ְדקו
אהל ִׁשּכֵ ן ִאם ִר ֵּקןַ .אל נָ א ְ
רבע ַה ֵּקןֶ .
ִאם ָא ֵפס ַ
ׁשּורה ְּבנַ ְפׁשוִ .ע ְּטרו ָּב ֵעצִ ים
לְ ָפנֶ יָך נַ זְ ּכִ ירַ .קח נָ א ֵּבן יַ ִּקיר .וְ נִ ְמצָ ה ָדמו ַעל ִקירָ :רץ ֶאל ַהּנַ ַער לְ ַה ְק ִּדיׁשו .וְ נַ ְפׁשו ְק ָ
ׁשּורה ֵאין לְ ָה ִביא:
הּוקל ּכַ ּצְ ִבי .עָ נָ ה וְ ָא ַמר ָא ִביִ .הּנֵ ה ָה ֵאׁש וְ ָהעֵ צִ ים נָ ִביאְּ .ות ָ
להיו עַ ל ראׁשו :יָ ִחיד ַ
וְ ִאּׁשו .נֵ זֶ ר ֱא ָ
יודע ה' ֶאת ֲא ֶׁשר לוְּ :ב ִמצְ וָ ְתָך ְׁשנֵ ֶיהם נִ זְ ָה ִרים.
להים יִ ְר ֶאה לו .וְ ַ
ּיאמר לוְּ .בנִ יֱ ,א ִ
ִמּלִ ים ֱה ִׁשיבו ִמּלְ ַה ְב ִהילו .וַ ּיַ עַ ן וַ ֶ
וְ ַא ֲח ֶריָך לא ְמ ַה ְר ְה ִריםָ .חׁשּו וְ ָהלְ כּו נִ ְמ ָה ִרים .עַ ל ַא ַחד ֶה ָה ִריםָ :ראּו ֵאד ְּתלּולָ הִ .מ ֲהרּו עֲ צֵ י עולָ ה .יַ ַחד ְּב ַא ֲה ָבה
אותי ּכַ ּכֶ ֶבׂש ַּת ֲע ֶׂשה .לא ַת ְחמל
ּכְ לּולָ ה .יַ ְּׁשרּו ָּבעֲ ָר ָבה ְמ ִסּלָ הָ :ר ָאה יָ ִחיד ּכִ י הּוא ַה ֶּשה .נָ ַאם לְ הורו ַה ְּמנֻ ֶּסהָ .א ִבי ִ
רּוחי וְ נִ ְׁש ָמ ִתי ֵאלָ יו יֶ ֱאסף :יָ ָדיו וְ ַרגְ לָ יו ָע ַקד .וְ ַח ְרּבו
וְ לא ְתכַ ֶּסהִּ :בי ָח ֵפץ וְ נִ כְ סף .לְ ָב ִבי לו לַ ֲחׂשףִ .אם ִּת ְמנָ עֵ נִ י סוףִ .
ׁשחטו לְ ֵׁשם
ּתּוקד :צַ ּוָ אר ָּפ ַׁשט ֵמ ֵאלָ יו .וְ ָא ִביו נִ ּגַ ׁש ֵאלָ יו .לְ ֲ
ָעלָ יו ָּפ ַקד .לְ ׂשּומו עַ ל ָהעֵ צִ ים ָׁש ַקד .וְ ָה ֵאׁש ַעל ַה ִּמ ֵזְּב ַח ַ
להים
ְּב ָעלָ יו .וְ ִהּנֵ ה ה' נִ ּצָ ב עָ לָ יוֲ :חקר ֶאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר עָ ָׂשהָ .ה ָאב עַ ל ְּבנו לא ָח ָסה .וְ לִ ּבו ֶאל ּכַ ַּפיִ ם נָ ָׂשא .וַ ּיַ ְרא ֱא ִ
ֶאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר עָ ָׂשהָ :ק ָרא ֵמ ֶר ֶחם ִמ ְׁש ָחרְּ .תמּור ִּבנְ ָך ַהּנִ ְב ָחר .וְ ִהּנֵ ה ַאיִ ל ַא ַחר .וַ ֲע ֵׂשה ַאל ְּת ַא ַחרֲ :חלִ ֵיפי ַאזְ ּכָ ָרתו.
יּוחקְּ .ב ִרית עולָ ם
מּורתו :זִ ּכָ רון לְ ָפנֶ יָך ַּב ַּׁש ַחק .לָ עַ ד ַּב ֵּס ֶפר ַ
ִּתּכון ּכְ ַה ְק ָט ָרתו .וְ ַתעֲ לֶ ה לְ ָך ִּת ְימ ָרתו .וְ ָהיָ ה הּוא ְּות ָ
קור ֶאיָך ָּב ִאים לָ קודְּ .בצָ ָרה עֲ ֵק ָדה ִּת ְׁשקד .וְ צאנְ ָך ְּב ַר ֲח ִמים ִּת ְפקדְּ .פנֵ י ַהּצאן
ַּבל יֻ ְמ ַחקֶ .את ַא ְב ָר ָהם וְ ֶאת יִ צְ ָחקְ :
בּור ְתָך לְ ָה ִקיץ נִ ְר ָּד ִמים .לְ ַמעַ נְ ָך ִּת ְפ ֶּדה ֲח ֵר ִדים נִ ְד ָה ִמים .לְ ַה ְמ ִׁשיְך ַר ֲח ֶמיָך וַ ֲח ָס ֶדיָך ִמ ְּׁש ֵמי
עור ָרה גְ ָ
ֶאל ָעקודְ :
יוׁשב עַ ל ּכִ ֵּסא ַר ֲח ִמים:
רומיםֵ .אל ֶמלֶ ְך ֵ
ְמ ִ
מוחל עֲ ונות עַ ּמו ַמעֲ ִביר ִראׁשון ִראׁשוןַ .מ ְר ֶּבה ְמ ִחילָ ה
ּומ ְתנַ ֵהג ַּב ֲח ִסידּותֵ .
יוׁשב עַ ל ּכִ ֵּסא ַר ֲח ִמים ִ
ֵאל ֶמלֶ ְך ֵ
לומר ִמּדות
הור ָתנּו ַ
ּגומלֵ .אל ֵ
רּוח .לא כְ ָר ָע ָתם לָ ֶהם ֵ
עוׂשה צְ ָדקות עִ ם ּכָ ל ָּב ָׂשר וְ ַ
ּפוׁשעִ יםֶ .
לַ ַח ָּט ִאיםְּ .וסלִ ָיחה לַ ְ
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תור ָתְך :וַ ּיֵ ֶרד ה' ֶּבעָ נָ ן
הודעְ ָּת לֶ עָ נָ ו ִמ ֶּק ֶדם .וְ כֵ ן ּכָ תּוב ְּב ָ
ְׁשלׁש עֶ ְׂש ֵרה .זְ כר לָ נּו ַהּיום ְּב ִרית ְׁשלׁש עֶ ְׂש ֵרהּ .כְ מו ֶׁש ַ
וַ ּיִ ְתיַ ּצֵ ב עִ ּמו ָׁשם .וַ ּיִ ְק ָרא ְב ֵׁשם ,ה'  .וְ ָׁשם נֶ ֱא ַמר:
וַ ּיַ עֲ בר ה' עַ ל ָּפנָ יו וַ ּיִ ְק ָרא  :ה' | ה' ֵ ,אלַ ,רחּום ,וְ ַחּנּוןֶ ,א ֶרְךַ ,א ַּפיִ ם ,וְ ַרב ֶח ֶסד ,וֶ ֱא ֶמת:
אתנּו ּונְ ַחלְ ָּתנּו:
נׂשא עָ ון ,וָ ֶפ ַׁשע ,וְ ַח ָּט ָאה ,וְ נַ ֵּקה :וְ ָסלַ ְח ָּת לַ עֲ ונֵ נּו ּולְ ַח ָּט ֵ
נצֵ ר ֶח ֶסד ,לָ ֲאלָ ִפיםֵ ,
הוׁשיעֵ נּו:
ַרחּום וְ ַחּנּון ָח ָטאנּו לְ ָפנֶ יָך ַר ֵחם עָ לֵ ינּו וְ ִ
אויְבי לִ יּ :גַ ם ּכָ ל קוֶ יָך לא יֵבׁשּו .יֵבׁשּו
בוׁשהַ .אל יַ עַ לְ צּו ַ
להי ְּבָך ָב ַט ְח ִּתי ַאל ֵא ָ
לְ ָדוִ ד ֵאלֶ יָך ה' נַ ְפ ִׁשי ֶא ָּשאֱ :א ַ
אותָך ִקּוִ ִיתי
להי יִ ְׁש ִעיְ .
חותיָך לַ ְּמ ֵדנִ יַ :ה ְד ִריכֵ נִ י ַּב ֲא ִמ ֶּתָך ,וְ לַ ְּמ ֵדנִ י ּכִ י ַא ָּתה ֱא ֵ
אר ֶ
הודיעֵ נִ יְ .
ַהּבוגְ ִדים ֵר ָיקםְּ :ד ָרכֶ יָך ה' ִ
עּורי ְּופ ָׁשעַ י ַאל ִּתזְ ּכרּ .כְ ַח ְס ְּדָך זְ כָ ר לִ י ַא ָּתה .לְ ַמ ַען
ּכָ ל ַהּיום :זְ כר ַר ֲח ֶמיָך ה' וַ ֲח ָס ֶדיָךּ .כִ י ֵמעולָ ם ֵה ָּמהַ :חּטאת נְ ַ
יורה ַח ָּט ִאים ַּב ָּד ֶרְך :יַ ְד ֵרְך עֲ נָ וִ ים ַּב ִּמ ְׁש ָּפט .וִ ילַ ֵּמד עֲ נָ וִ ים ַּד ְרּכוּ :כָ ל ָא ְרחות ה' ֶח ֶסד
טּובָך ה'  :טוב וְ יָ ָׁשר ה'  .עַ ל ּכֵ ן ֶ
ְ
יורּנּו ְּב ֶד ֶרְך ְיִב ָחר:
דתיו :לְ ַמעַ ן ִׁש ְמָך ה'  .וְ ָסלַ ְח ָּת לַ עֲ ונִ י ּכִ י ַרב הּואִ :מי זֶ ה ָה ִאיׁש יְ ֵרא ה' ֶ .
וֶ ֱא ֶמת .לְ נצְ ֵרי ְב ִריתו וְ עֵ ָ
הודיעָ ם :עֵ ינַ י ָּת ִמיד ֶאל ה' ּ .כִ י הּוא יוצִ יא
נַ ְפׁשו ְּבטוב ָּתלִ ין .וְ זַ ְרעו יִ ַירׁש ָא ֶרץ :סוד ה' לִ ֵיר ָאיוְּ .וב ִריתו לְ ִ
צּוקותי הוצִ ֵיאנִ יְ :ר ֵאה ָענְ יִ י וַ ֲע ָמלִ י.
ַ
ֵמ ֶר ֶׁשת ַרגְ לָ יְּ :פנֵ ה ֵאלַ י וְ ָחּנֵ נִ יּ .כִ י יָ ִחיד וְ עָ נִ י ָאנִ י :צָ רות לְ ָב ִבי ִה ְר ִחיבּוִ .מ ְּמ
איְבי ּכִ י ַרּבּו .וְ ִׂשנְ ַאת ָח ָמס ְׂשנֵ אּונִ יָׁ :ש ְמ ָרה נַ ְפ ִׁשי וְ ַהּצִ ילֵ נִ יַ .אל ֵאבוׁש ּכִ י ָח ִס ִיתי ָבְך:
ּטאתיְ :ר ֵאה ַ
וְ ָׂשא לְ כָ ל ַח ָ
ונותיו:
רותיו :וְ הּוא יִ ְפ ֶּדה ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאלִ .מּכָ ל ֲע ָ
להים ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאלִ .מּכל צָ ָ
יׁשר יִ ּצְ רּונִ יּ .כִ י ִקּוִ ִיתיָךְּ :פ ֵדה ֱא ִ
ּתם וָ ֶ
להי יִ ְׂש ָר ֵאל ׁשּוב ֵמ ֲחרון ַא ֶּפָך .וְ ִהּנָ ֵחם ַעל ָה ָרעָ ה לְ עַ ֶּמָך:
ה' ֱא ֵ
יׁשנּו .נָ א ַאל ְּת ִׁש ֵיבנּו ֵר ָיקם ִמּלְ ָפנֶ יָךְ .סלַ ח
ָא ָתאנּו לְ ַחּלות ָּפנֶ יָךּ .כִ י ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת יְ ַק ְּדמּו ָפנֶ יָך .נָ א ַאל ְּת ִב ֵ
נוראִ .מ ְׂשּגָ ב לְ עִ ּתות ַּבּצָ ָרהְּ .ת ַחּיֵ ינּו.
ּוׁשלַ ח לָ נּו .יְ ׁשּועָ ה וְ ַר ֲח ִמים ִמ ְּמעונֶ ָךָ :א ָתאנּו לְ ַב ֵּקׁש ִמ ְּמָך ּכַ ָּפ ָרהָ .אים וְ ָ
לָ נּוְ .
ּוׁשלַ ח לָ נּו .יְ ׁשּועָ ה וְ ַר ֲח ִמים ִמ ְּמעונֶ ָך:
ְּת ָחּנֵ נּוְּ .וב ִׁש ְמָך נִ ְק ָראְ .סלַ ח לָ נּוְ .
ּיּוב ָּתא .וְ לָ א נֶ ְה ַּדר ֵר ָיקם ִמן ַק ָּמְךָ :מ ָרנָ א
ארּהַ .הב לָ ן לִ ָּבא לְ ִת ְ
ָמ ָרנָ א ְד ִב ְׁש ַמּיָ א .לָ ְך ִמ ְת ַחּנְ נָ ן ּכְ עַ ְב ָּדא ְּד ִמ ְת ַחּנֵ ן לְ ָמ ֵ
ארּהּ .כֻ ּלְ הון ְּבנֵ י ִׁש ְביָ א ְּבכַ ְס ָּפא ִמ ְת ָּפ ְר ִקין .וְ עַ ָּמְך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל
ְד ִב ְׁש ַמּיָ א .לָ ְך ִמ ְת ַחּנְ נָ ן ּכְ ַבר ִׁש ְביָ א ְד ִמ ְת ַחּנֵ ן לְ ָמ ֵ
ּומ ְת ַּפּיֵ ס ְּב ַת ֲחנּונִ ים.
ּומ ַתּיָ אִ :מ ְת ַרּצֶ ה ְּב ַר ֲח ִמיםִ .
לותין ְּוב ַת ֲחנּונִ יןָ .א ֵרם יְ ִמינָ ְך וְ ַאצְ ַמח ֻּפ ְר ָקנָ ְךִ .ס ְב ָרא ְד ַחּיָ יָ א ֵ
ִּבצְ ִ
רוקנָ א ְד ֵמעָ לְ ָמא ְמ ֵׁש ָזְבנָ א ְּד ִמּלְ ַק ְד ִמיןְּ .פרק יַ ֲעקב ֵמ ַא ְר ָעא ְר ִח ָיקא .וְ ַא ִּסיק
ּומ ֻדלְ ָּדלְּ .פ ָ
ִה ְת ַרּצֵ ה וְ ִה ְת ַּפּיֵ ס .לְ עַ ם עָ נִ י ְ
זַ ְרעֵ ּה ֵמ ַא ְרעָ א ְד ִׁש ְביָ א:
אבּה:
בּוהי ְד ַחּיִ יסַ .א ֵּסי לְ כֵ ֵ
בּוהי לַ ְקיֵ ּהָ .א ִ
ּומ ֵחיַ .מ ִּסיק ִמן ְׁשאול לְ ַחּיֵ י עָ לְ ָמאְּ :ב ָרא ּכַ ד ָח ֵטיָ .א ִ
ּומ ֵּסיֵ .מ ִמית ֵ
ַמ ֵחי ַ
ארּה ָּת ִאיב .יִ ְת ַּבר קולָ ֵרּהְּ .ב ָרְך ֻּבכְ ָרְך ֲאנָ ן .וְ ַח ֵּטינָ ן ַק ָּמְךָ .הא ַרוְ יָ א נַ ְפ ִׁשיןְּ .בגִ ִּדין
עַ ְב ָּדא ְד ָמ ִריד .וְ נָ ִפיק ְּבקולָ ר .לְ ָמ ֵ
ּיּותאְּ :ב ָבעּו ִמּנָ ְךְּ .ב ָמטּו ִמּנָ ְךְּ .ב ַר ֲח ָמְך
ּומ ַר ְּדנָ ן ַק ָּמְךָ .הא ְּב ִבזְ ָּתא וְ ִׁש ְביָ א .וְ ָהא ְּב ַמלְ ִק ָ
ּומ ָר ִדיןָ :הא עַ ְב ָּדְך ֲאנָ ןְ .
ְ
ּומ ֵחיַ .מ ִּסיק ִמן ְׁשאול
ּומ ֵּסיֵ .מ ִמית ֵ
אביןְּ .ד ִא ְּת ָקפּו עֲ לָ ן .עַ ד ְּדלָ א נֶ ֱהוֵ יּ .גְ ִמ ָירא ְּב ִׁש ְביָ א ַמ ֵחי ַ
יׁשיןַ .א ֵּסי לְ כֵ ִ
ִּדנְ ִפ ִ
לְ ַחּיֵ י עָ לְ ָמא:
להינּו ָה ֵסר
ׁשּוטים ִּב ַּק ְׁשנּו ִמ ָּמְךּ .כִ י ַר ִּבים ַר ֲח ִמים עִ ָּמְך .צְ ָד ָקה וָ ֶח ֶסד עֲ ֵׂשה עִ ָּמנּו לְ ַמעַ ן ְׁש ֶמָךָ .אּנָ א ה' ֱא ֵ
ַר ֲח ִמים ְּפ ִ
ּומ ְׁש ִחית.
ּוׁש ִביִּ .ובּזָ הַ .
ּומ ָּב ֵּתי כָ ל עַ ְּמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבכָ ל ָמקום ֶׁש ֵהםֶּ .ד ֶבר .וְ ֶח ֶרב .וְ ָרעָ ה .וְ ָרעָ בְ .
ּומ ָּב ֵּתינּוִ .
ִמ ֶּמּנּו ִ
ּומּגֵ ָפה .וְ ָׂש ָטן .וְ יֵ צֶ ר ָה ָרע .וְ חולָ ִאים ָרעִ ים .וְ צַ רֵ .מעַ ָּמָך:
ַ
להינּוָ .ה ֵסר ִמ ֶּמּנּו
טובים ָׁש ַאלְ נּו ִמ ָּמְךּ .כִ י ְמקור ַחּיִ ים עִ ָּמְך .צְ ָד ָקה וָ ֶח ֶסד עֲ ֵׂשה ִע ָּמנּו לְ ַמ ַען ְׁש ֶמָךָ .אּנָ א ה' ֱא ֵ
ַחּיִ ים ִ
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ּומּגֵ ָפה.
ּומ ְׁש ִחיתַ .
ּוׁש ִביִּ .ובּזָ הַ .
ּומ ָּב ֵּתי כָ ל עַ ְּמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבכָ ל ָמקום ֶׁש ֵהםֶּ .ד ֶבר .וְ ֶח ֶרב .וְ ָרעָ ה .וְ ָרעָ בְ .
ּומ ָּב ֵתינּו ִ
ִ
וְ ָׂש ָטן .וְ יֵ צֶ ר ָה ָרע .וְ חולָ ִאים ָרעִ ים .וְ צַ רֵ .מעַ ָּמְך:
אתי
אתי עֵ ינַ יְׁ .ש ַמע קול ַּת ֲחנּונַ יּ .כְ ֶגדל ַח ְס ֶּדָךְּ :ב ִׁש ְמָך ָּב ַט ְח ִּתי .וְ כַ ַּפי ִׁש ַּט ְח ִּתיְּ .ד ָב ִרים לָ ַק ְח ִּתיָּ .וב ִ
ֵאלֶ יָך ה' נָ ָׂש ִ
ונותיַׁ .ש ָּתה לְ נֶ גְ ֶּדָךָּ :דלְ ָפה ִמּתּוגָ ה .נַ ְפ ִׁשי ָהעֲ נּוגָ ה .וְ ַחּלֵ ץ ִמ ְּד ָאגָ ה .נֶ ֶפׁש
חותיּ .כִ י כָ ל עֲ ַ
גונותי .וַ ּיִ ְרּבּו ַאנְ ַ
ָע ֶדיָךּ :גָ ְברּו יְ ַ
נאדָךְּ :וברגֶ ז ַר ֵחם .זָ כְ ָרה וְ ִהּנָ ֵחם .וְ ַׂש ֵּמ ַח וְ נַ ֵחם.
להי יְ ׁשּועָ ִתי .וְ גַ ם ֶאת ִּד ְמעָ ִתיִׂ .ש ָימה ְּב ֶ
אתיֱ .א ֵ
עַ ְב ֶּדָךַ :העֲ ֵבר ַח ָּט ִ
ׁשור ַריַ .ה ְק ֵׁשב
אויְבי וְ ְ
צור ַריַ .
עודי .עַ ד ָמ ַתי לְ נֶ גְ ִּדיְּ .ת ַח ֵּדׁש עֵ ֶדיָךֵ :ח ְרפּונִ י ְ
רּודי .לַ עֲ נָ ה ֵמ ִ
ּומ ִ
נֶ ֶפׁש ַע ְב ֶּדָך :זְ כר עָ נְ יִ י ְ
צּודים .וְ ֶׁש ֶקר
צּודיםָּ .וב ֶהם נִ לְ ּכָ ִדיםַּ .פעֲ ֵמי יְ ִד ֶידיָך :יְ ִׂשימּון לִ י ְמ ִ
ּומ ִ
באי ְּב ַפ ְח ֶּדָךָ :ט ְמנּו לִ י זֵ ִדיםַּ .פ ִחים ְ
נָ א ֲא ָמ ַריְּ .ב ִ
טּובָך ַהּנָ צּורְּ .תנָ ה לִ ְׂש ִר ֶידיָך :לְ חּוצִ ים
בודָך ּגַ ּלֵ ה צּור .לְ עַ ם עָ זּוב וְ עָ צּור .וְ ְ
ִּבי ְמ ִע ִידיםְּ .בעָ לּונִ י זֵ ִדים .צּורִּ ,בלְ עָ ֶדיָךּ :כְ ְ
גּומים .וְ ַעל
רומיםַ .ר ֵחם ַעל ֲע ִ
ּדחקֵ .מ ֶהם ַאל ִּת ְר ַחק .זְ כר לְ ַא ְב ָר ָהם לְ יִ צְ ָחקּ .ולְ יִ ְׂש ָר ֵאל עֲ ָב ֶדיָךָ :מרום ִמ ְּמ ִ
ְּברב ַ
סובלֵ י על ְּתצַ ֵהל.
נוא ִקים ְּבבור ּגָ לּותְּ .בָך ָׂשמּו ֱאיָ לּות .וְ ָה ֵרם ִמ ִּׁש ְפלּותּ .גֶ זַ ע ֲח ִס ֶידיָךְ :
חּומים .יְ לִ ֵידי יְ ִד ֶידיָךֲ :
זֶ ַרע ְר ִ
בּותםֵ .מ ַא ְפ ֵסי
דּודיָך :עֲ נֵ ה ֶאת עֲ ִת ָיר ָתםְ .סמְך ֶאת נְ ִפילָ ָתם .וְ ָה ֵׁשב ֶאת ְׁש ָ
אויְב ֶיהם ְּת ַב ֵהלּ .וכְ ֶק ֶדם ְּתנַ ֵהלִּ .דגְ לֵ י גְ ֶ
וְ ֵ
דּודיָך :צַ ִּדיק ְּב ִמ ְפעָ לות .לְ ָך נִ ְתּכְ נּו ֲעלִ ילות.
ּדומהְּ .בגָ לּות זֶ ה כַ ֶּמהָׂ .ש ְבעּו נְ ֶ
הומהּ .וכְ ִאּלֵ ם ֶ
ֶחלְ ֶּדָךְּ :פ ֵדה עַ ם לְ ָך ֶ
מוע ֶדיָךַ :רחּום ֱהיֵ ה
גּוריםְּ .בלָ עּום ַאכְ זָ ִריםָׂ .ש ְרפּו ֲ
ְּדלֵ נּו ִמ ְּמצּולות .לְ ַמ ַען ֲח ָס ֶדיָךַ :ק ֵּבץ ְמ ֻפּזָ ִריםְּ .בכַ ְבלֵ י צַ ר ְס ִ
לׁשת עֲ ָב ֶדיָךַׁ :ש ַּדי נִ ְׂשּגַ ְב ָּתְּ .בכָ ל ֲא ֶׁשר ָּפ ַעלְ ָּתּ .כִ י צַ ִּדיק ַא ָּתה .וְ צֶ ֶדק
לְ ִמ ְׁשעָ ן .לְ עַ ם ָרוֶ ה לַ עַ ן .וַ עֲ ֵׂשה נָ א לְ ַמעַ ןְׁ .ש ֶ
להי לְ עָ ְב ֶּדָךִּ :ת ְׁשעֶ ה לִ ְת ִפּלָ ִתיּ .ולְ ִׂש ַיח ִרּנָ ִתיּ .כִ י ַא ָּתה
ַמ ֶּדיָךְּ :תכַ ֵּפר ֲעונִ י ּכִ יִׂ .ש ְב ִרי ְּבָך ַמלְ ּכִ י .וְ כונֵ ן ֶאת ַּד ְרּכִ יֱ .א ַ
אתי עֵ ינַ יְׁ .ש ַמע קול ַּת ֲחנּונַ יּ .כְ ֶגדל ַח ְס ֶּדָך:
ּומי לא יְ עִ ֶידָךֵ :אלֶ יָך ה' נָ ָׂש ִ
ִת ְקוָ ִתיִ .
הוׁשיעֵ נּו לְ ַמעַ ן ְׁש ֶמָךַּ :בּצָ ר לָ נּו ְק ָראנּוךָ.
בותינוִ ּ.
אלהי ֲא ֵ
להינּו וֵ ֵ
הוׁשיעֵ נּו לְ ַמעַ ן ְׁש ֶמָךֱ :א ֵ
ָא ִבינּו ָאב ָה ַר ֲח ָמן ִ
הוׁש ֵיענּו לְ ַמ ַען ְׁש ֶמָך:
הוׁשיעֵ נּו לְ ַמעַ ן ְׁש ֶמָךְּ :ד ַר ְׁשנּוָך ִה ָּמצֵ א לָ נּוִ .
הוׁשיעֵ נּו לְ ַמעַ ן ְׁש ֶמָךּ :גַ לְ ּגֵ ל עָ לֵ ינּו ֲהמון ַר ֲח ֶמיךִ .
ִ
הוׁש ֵיענּו לְ ַמ ַען ְׁש ֶמָך:
יׁשנּו ִמ ִּש ְב ֵרנּוִ .
הוׁש ֵיענּו לְ ַמעַ ן ְׁש ֶמָך :וְ ַאל ְּת ִב ֵ
ֵה ָע ֵתר לָ נּו ַהּיום ְּובכָ ל יום וָ יום ִּב ְת ִפּלָ ֵתנּוִ :
הוׁשיעֵ נּו לְ ַמעַ ן ְׁש ֶמָךַ :ט ֲה ֵרנּו ִמ ֻּט ְמאות ֲעונֵ ינוּ.
הוׁשיעֵ נּו לְ ַמעַ ן ְׁש ֶמָך :חּוס וְ ַר ֵחם עָ לֵ ינוִ ּ.
זָ כְ ֵרנּו ְּבזִ כְ רון טוב ִמּלְ ָפנֶ יךִ .
חּוסה
הוׁשיעֵ נּו לְ ַמעַ ן ְׁש ֶמָךֲ :חמל עַ ל עַ ָּמְך .וְ ַר ֵחם ַעל נַ ֲחלָ ָתְךָ .
הוׁש ֵיענּו לְ ַמעַ ן ְׁש ֶמָך :יֶ ֱהמּו נָ א ַר ֲח ֶמיָך עָ לֵ ינוִ ּ.
ִ
ּנָ א ּכְ רב ַר ֲח ֶמיָךָ .חּנֵ נּו ַמלְ ּכֵ נּו וַ עֲ נֵ נּו:
חּוסה ּנָ א ּכְ רב ַר ֲח ֶמיָךָ .חּנֵ נּו ַמלְ ּכֵ נּו וַ עֲ נֵ נּוָ :א ִבינּו ַמלְ ּכֵ נּו ָא ִבינּו ַא ָּתהָ .א ִבינּו
ֲחמל ַעל עַ ָּמְך .וְ ַר ֵחם עַ ל נַ ֲחלָ ָתְךָ .
פעלָ .א ִבינּו ַא ָּתה .וְ ִאם ֵה ַר ְענּו ַמ ַעלֵ .אין לָ נּו
ַמלְ ּכֵ נּו ֵאין לָ נּו ֶאּלָ א ַא ָּתהָ .א ִבינּו ַמלְ ּכֵ נּו ַר ֵחם עָ לֵ ינּוִ :אם ֵה ַט ְבנּו ַ
ֶאּלָ א ַא ָּתהָ .א ִבינּו ַמלְ ּכֵ נּו ַר ֵחם ָעלֵ ינּוִ :אם ּגָ ַבר ִּפ ְׁשעֵ נּוָ .א ִבינּו ַא ָּתהַ .א ָּתה צּור יִ ְׁשעֵ נּוֵ .אין לָ נּו ֶאּלָ א ַא ָּתהָ .א ִבינּו
חמרֵ .אין לָ נּו ֶאּלָ א ַא ָּתהָ .א ִבינּו ַמלְ ּכֵ נּו ַר ֵחם
אמרָ .א ִבינּו ַא ָּתה .זְ כר ּכִ י ֲאנַ ְחנּו ֶ
ַמלְ ּכֵ נּו ַר ֵחם עָ לֵ ינּוִ :אם ִה ְר ִּבינּו ֶ
ָעלֵ ינּוִ :אם לְ ָך ָח ָטאנּוָ .א ִבינּו ַא ָּתהָ .אדון ְסלַ ח לָ נּוֵ .אין לָ נּו ֶאּלָ א ַא ָּתהָ .א ִבינּו ַמלְ ּכֵ נּו ַר ֵחם ָעלֵ ינּו :לְ ָך ה' ִקּוִ ינּו.
ָא ִבינּו ַא ָּתהּ .כִ י ַא ָּתה ָא ִבינּוֵ .אין לָ נּו ֶאּלָ א ַא ָּתהָ .א ִבינּו ַמלְ ּכֵ נּו ַר ֵחם עָ לֵ ינּו :לְ ָך ֵּפ ַר ְׂשנּו ַׁשעַ לָ .א ִבינּו ַא ָּתהַ .ה ְמצִ יא
חּוׁשה ְׁשלַ ח ָמ ִׁש ַיחָ .א ִבינּו ַא ָּתה .וְ צִ יץ יֶ ַׁשע ַּת ְפ ִר ַיח.
לָ נּו ַּת ַעלֵ .אין לָ נּו ֶאּלָ א ַא ָּתהָ .א ִבינּו ַמלְ ּכֵ נּו ַר ֵחם עָ לֵ ינּוָ :
ֵאין לָ נּו ֶאּלָ א ַא ָּתהָ .א ִבינּו ַמלְ ּכֵ נּו ַר ֵחם עָ לֵ ינּוָ :א ִבינּו ַמלְ ּכֵ נּו ָא ִבינּו ַא ָּתהָ .א ִבינּו ַמלְ ּכֵ נּו ֵאין לָ נּו ֶמלֶ ְך ֶאּלָ א ַא ָּתה.
ָא ִבינּו ַמלְ ּכֵ נּו ַר ֵחם עָ לֵ ינּו:
ָא ִבינּו ַמלְ ּכֵ נּו ָא ִבינּו ַא ָּתהָ .א ִבינּו ַמלְ ּכֵ נּו ֵאין לָ נּו ֶמלֶ ְך ֶאּלָ א ַא ָּתהָ .א ִבינּו ַמלְ ּכֵ נּו ַר ֵחם ָעלֵ ינּוָ :א ִבינּו ַמלְ ּכֵ נּו
הוׁשיעֵ נּו :וַ ֲאנַ ְחנּו לא נֵ ַדע ַמה ּנַ ֲע ֶׂשה
ָחּנֵ נּו וַ ֲענֵ נּו ּכִ י ֵאין ָּבנּו ַמעֲ ִׂשים .עֲ ֵׂשה עִ ָּמנּו צְ ָד ָקה וָ ֶח ֶסד לְ ַמעַ ן ִׁש ְמָך ַהּגָ דול וְ ִ
ּכִ י עָ לֶ יָך עֵ ינֵ ינּו:
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זְ כר ַר ֲח ֶמיָך ה' וַ ֲח ָס ֶדיָךּ .כִ י ֵמעולָ ם ֵה ָּמה :יְ ִהי ַח ְס ְּדָך ה' עָ לֵ ינּוּ .כַ ֲא ֶׁשר יִ ַחלְ נּו לָ ְךַ :אל ִּתזְ ּכָ ר לָ נּו ֲעונת ִראׁשנִ ים.
עוׂשה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץָ :חּנֵ נּו ה' ָחּנֵ נּוּ .כִ י ַרב ָׂש ַב ְענּו בּוזְּ :ברגֶ ז
ַמ ֵהר יְ ַק ְּדמּונּו ַר ֲח ֶמיָךּ .כִ י ַדּלונּו ְמאד :עֶ זְ ֵרנּו ְּב ֵׁשם ה' ֶ .
הוׁשיעָ הַ .ה ֶּמלֶ ְך יַ ֲענֵ נּו ְּביום ָק ְר ֵאנּוּ :כִ י
ַר ֵחם ִּתזְ ּכרְּ .ברגֶ ז עֲ ֵק ָדה ִּתזְ ּכרְּ .ברגֶ ז ְּת ִמימּות ִּתזְ ּכרְּ .ברגֶ ז ַא ֲה ָבה ִּתזְ ּכר :ה' ִ
ּטאתינּו לְ ַמ ַען
להי יִ ְׁש ֵענּו ַעל ְּד ַבר ּכְ בוד ְׁש ֶמָך .וְ ַהּצִ ילֵ נּו וְ כַ ֵּפר עַ ל ַח ֵ
הּוא יָ ַדע יִ צְ ֵרנּו .זָ כּור ּכִ י ָע ָפר ֲאנָ ְחנּוָ :עזְ ֵרנּו ֱא ֵ
ְׁש ֶמָך:
ׁשומר ּגוי ֶא ָחד.
אומ ִרים ְּבכָ ל יוםְׁ .ש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאלֵ :
יאבד יִ ְׂש ָר ֵאלָ .ה ְ
ׁשומר יִ ְׂש ָר ֵאלְׁ .שמר ְׁש ֵא ִרית יִ ְׂש ָר ֵאל .וְ ַאל ַ
ֵ
ׁשומר ּגוי
להינּו .ה' ֶא ָחדֵ :
אומ ִרים ְּבכָ ל יוםְׁ .ש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל .ה' ֱא ֵ
יאבד ּגוי ֶא ָחדָ .ה ְ
ְׁשמר ְׁש ֵא ִרית ּגוי ֶא ָחד .וְ ַאל ַ
ׁשומר ּגוי ַר ָּבא.
אומ ִרים ְּבכָ ל יוםָ .קדוׁשָ .קדוׁשָ .קדוׁשֵ :
יאבד ּגוי ָקדוׁשָ .ה ְ
ָקדוׁשְׁ .שמר ְׁש ֵא ִרית ּגוי ָקדוׁש .וְ ַאל ַ
אומ ִרים ְּבכָ ל יוםָ .א ֵמן יְ ֵהא ְׁש ֵמיּה ַר ָּבא:
יאבד ּגוי ַר ָּבאָ .ה ְ
ְׁשמר ְׁש ֵא ִרית ּגוי ַר ָּבא .וְ ַאל ַ
כּותיּה .וְ יַ צְ ַמח ֻּפ ְר ָקנֵ יּה.
עּותיּה .וְ יַ ְמלִ יְך ַמלְ ֵ
יִ ְתּגַ ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַר ָּבא( .אמן) ְּבעָ לְ ָמא ִּדי ְב ָרא ּכִ ְר ֵ
יומיכון ְּוב ַחּיֵ י ְדכל ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ַּבעֲ גָ לָ א ִּובזְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן.
וִ ָיק ֵרב ְמ ִׁש ֵיחיּה( .אמן) ְּב ַחּיֵ יכון ְּוב ֵ
רומם .וְ יִ ְתנַ ֵּשא.
(אמן) יְ ֵהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך לְ עָ לַ ם ּולְ עָ לְ ֵמי עָ לְ ַמּיָ א יִ ְת ָּב ַרְך .וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח .וְ יִ ְת ָּפ ַאר .וְ יִ ְת ַ
וְ יִ ְת ַה ָּדר .וְ יִ ְתעַ ּלֶ ה .וְ יִ ְת ַהּלָ ל ְׁש ֵמיּה ְּד ֻק ְד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא( .אמן) לְ עֵ יּלָ א ִמן ּכָ ל ִּב ְרכָ ָתאִׁ .ש ָיר ָתא.
ִּת ְׁש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ָח ָמ ָתאַּ .ד ֲא ִמ ָירן ְּבעָ לְ ָמא וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן( .אמן):
ֵּתעָ נּו וְ ֵתעָ ְתרּו ְּב ַר ֲח ִמים ִמן ַה ָּׁש ַמיִ םְּ .ת ֻק ַּבל צַ עֲ ַק ְתכֶ םִּ .ת ָּׁש ַמע ְּת ִפּלַ ְתכֶ ם ְּב ָרצון .וְ יֵ עָ נֶ ה קול
בותכֶ ם ֵיסף עֲ לֵ יכֶ ם ּכָ כֶ ם ֶאלֶ ף ְּפ ָע ִמים .וִ ָיב ֵרְך
להי ֲא ֵ
ֲע ִת ַיר ְתכֶ ם .וִ ַיקּיֵ ם ָּבכֶ ם ִמ ְק ָרא ֶׁשּכָ תּוב :ה' ֱא ֵ
טובים) וְ כֵ ן יְ ִהי ָרצון
ֶא ְתכֶ ם ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר לָ כֶ ם( .בעשרת ימי תשובה :וְ יִ כְ ָּת ְבכֶ ם ָה ֵאל ְּב ֵס ֶפר ַחּיִ ים ִ
נאמר ָא ֵמן( :אמן):
וְ ַ
עּותהון ְּדכָ ל ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאלֳ .ק ָדם ֲאבּונָ א ְד ִב ְׁש ַמּיָ א וְ ַא ְר ָעא
לותהון ָּוב ְ
עּותנָ א עִ ם צְ ְ
לותנָ א ָּוב ָ
ִּת ְת ַק ַּבל צְ ָ
פּואה ּוגְ ֻאּלָ ה
יזָבא ְּור ָ
וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן( :אמן) :יְ ֵהא ְׁשלָ ָמא ַר ָּבא ִמן ְׁש ַמּיָ אַ .חּיִ ים וְ ָׂש ָבע וִ יׁשּועָ ה וְ נֶ ָח ָמה וְ ֵׁש ָ
רומיו.
עוׂשה ָׁשלום ִּב ְמ ָ
ְּוסלִ ָיחה וְ כַ ָּפ ָרה וְ ֶרוַ ח וְ ַהּצָ לָ ה .לָ נּו ּולְ כָ ל עַ ּמו יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן( .אמן)ֶ :
הּוא ְּב ַר ֲח ָמיו יַ עֲ ֶׂשה ָׁשלום עָ לֵ ינּו .וְ עַ ל ּכָ ל עַ ּמו יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן( .אמן):
אתיָך ה' ֲ :אדנָ י ִׁש ְמעָ ה ְבקולִ יִּ .ת ְהיֶ ינָ ה ָאזְ נֶ יָך ַק ֻּׁשבות .לְ קול ַּת ֲחנּונָ יִ :אם ֲעונות
ִׁשיר ַה ַּמעֲ לותִ .מ ַּמעֲ ַמ ִּקים ְק ָר ִ
הוחלְ ִּתי :נַ ְפ ִׁשי לַ אדנָ י.
ִּת ְׁש ָמר יָ ּהֲ .אדנָ י ִמי יַ עֲ מדּ :כִ י עִ ְּמָך ַה ְּסלִ ָיחה .לְ ַמעַ ן ִּתּוָ ֵראִ :קּוִ ִיתי ה' ִקּוְ ָתה נַ ְפ ִׁשי .וְ לִ ְד ָברו ָ
ּבקר :יַ ֵחל יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל ה' ּ .כִ י ִעם ה' ַה ֶח ֶסד .וְ ַה ְר ֵּבה עִ ּמו ְפדּות :וְ הּוא יִ ְפ ֶּדה ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל
ׁשמ ִרים לַ ֶ
ּבקר ְ
ּׁשמ ִרים לַ ֶ
ִמ ְ
ונותיו:
ִמּכל עֲ ָ
כּותיּה .וְ יַ צְ ַמח ֻּפ ְר ָקנֵ יּה.
עּותיּה .וְ יַ ְמלִ יְך ַמלְ ֵ
יִ ְתּגַ ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמיּה ַר ָּבא( .אמן) ְּבעָ לְ ָמא ִּדי ְב ָרא ּכִ ְר ֵ
יומיכון ְּוב ַחּיֵ י ְדכל ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ַּבעֲ גָ לָ א ִּובזְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן.
וִ ָיק ֵרב ְמ ִׁש ֵיחיּה( .אמן) ְּב ַחּיֵ יכון ְּוב ֵ
רומם .וְ יִ ְתנַ ֵּשא.
(אמן) יְ ֵהא ְׁש ֵמיּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך לְ עָ לַ ם לְ עָ לְ ֵמי עָ לְ ַמּיָ א יִ ְת ָּב ַרְך .וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח .וְ יִ ְת ָּפ ַאר .וְ יִ ְת ַ
וְ יִ ְת ַה ָּדר .וְ יִ ְתעַ ּלֶ ה .וְ יִ ְת ַהּלָ ל ְׁש ֵמיּה ְּד ֻק ְד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא( .אמן) לְ עֵ יּלָ א ִמן ּכָ ל ִּב ְרכָ ָתאִׁ .ש ָיר ָתא.
ִּת ְׁש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ָח ָמ ָתאַּ .ד ֲא ִמ ָירן ְּבעָ לְ ָמא וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן( .אמן):
פּואה ּוגְ ֻאּלָ ה ְּוסלִ ָיחה וְ כַ ָּפ ָרה
יזָבא ְּור ָ
יְ ֵהא ְׁשלָ ָמא ַר ָּבא ִמן ְׁש ַמּיָ אַ .חּיִ ים וְ ָׂש ָבע וִ יׁשּועָ ה וְ נֶ ָח ָמה וְ ֵׁש ָ
רומיו .הּוא ְב ַר ֲח ָמיו יַ ֲע ֶׂשה
עוׂשה ָׁשלום ִּב ְמ ָ
וְ ֶרוַ ח וְ ַהּצָ לָ ה .לָ נּו ּולְ כָ ל עַ ּמו יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן( .אמן)ֶ :
ָׁשלום עָ לֵ ינּו .וְ עַ ל ּכָ ל עַ ּמו יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן( .אמן):
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