צועק ִמ ִתּגְ ַרת ַצרֲ .א ֶשׁר
וְ ַאל ִתּבְ זֶ ה ֱענוּת ָענִ יֵ ,
לוּמיו:
וּמ ְתוַ ֶדּה ַעל ֲע ָ
מודהִ ,
ְפ ָּש ָׁעיו לְ ָך ֶ
נִ ְפּלָ ה נָ ּא בְ ּיַ ד ה' כִ ּי ַרבִ ּים ַר ֲח ָמיו:
חמר
יאמרַ ,מה יְ ַּדבֵ ּר וְ יִ ְצ ַט ָדּק .יְ ִציר ֶ
ַמה יִ ְּתאונֵ ן וְ ַ
ֲא ֶשׁר ָתּשׁוּב ,גְ ּוִ יָ ּתו כְ ָּאבָ ק ַדּק.
ַמה יִ ֵּתּן לְ ָך ָה ָא ָדם ,כִ ּי יִ ְר ַשׁע וְ כִ י יִ ְצ ַדּקֲ .הלא ִמלָ ּיו
וּמ ְפ ָעלָ יו ,כְ ּתוּבִ ים בְ ֵּס ֶפר יָ ָמיו:
ִ
נִ ְפּלָ ה נָ ּא בְ ּיַ ד ה' כִ ּי ַרבִ ּים ַר ֲח ָמיו:
ֲחצות לַ יְ לָ ה לְ ָך ָקמוֲּ ,עבָ ֶדיָך בְ ַּמ ֲהלָ לָ ם .זְ כוּת
ָאבות לָ ֶהם ִתּזְ כּר ,וְ ַאל ֵת ֶּפן לְ ַמ ֲעלָ לָ ם.
גּאלָ ם.
ּימי ֶק ֶדםְ ,קדושׁ יַ ֲעקב ֲ
ְקנֵ ה ֲע ָד ְתָך כִ ֵ
רומיו:
שׁלום בִ ְּמ ָ
עושׂה ַה ָ ּ
וְ ִהנָ ֵּשׂא ָה ֵאלֶ ,
נִ ְפּלָ ה נָ ּא בְ ּיַ ד ה' כִ ּי ַרבִ ּים ַר ֲח ָמיו:
הוש ֵׁיענוּ
ַרחוּם וְ ַחנּוּן ָח ָטאנוּ לְ ָפנֶ יָך ַר ֵחם ָעלֵ ינוּ וְ ִ
ָא ָתאנוּ לְ ַחלּוֹת ָפּנֶ יָך כִ ּי ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת יְ ַק ְדּמוּ ָפנֶ יָך
ישׁנוּ נָ א ַאל ְת ִּשׁיבֵ נוּ
נָ א ַאל ְתּבִ ֵ
ֵר ָיקם ִמלְ ָּפנֶ יָך
וּשׁלַ ח לָ נוּ
ְסלַ ח לָ נוּ ְ
שׁוּעה וְ ַר ֲח ִמים ִמ ְמּעוֹנֶ ָך
יְ ָ
ָא ָתאנוּ לְ בַ ֵקּשׁ ִמ ְמָּך כַ ָּפ ָּרה
נוֹרא ִמ ְשׂגָ ּב לְ ִעתּוֹת בַ ָּצ ָּרה
ָאיֹם וְ ָ
ְת ַּחיֵ ּינוּ ְת ָּחנֵ ּנוּ וּבְ ִש ְׁמָך נִ ְק ָרא
וּשׁלַ ח לָ נוּ
ְסלַ ח לָ נוּ ְ
שׁוּעה וְ ַר ֲח ִמים ִמ ְמּעוֹנֶ ָך
יְ ָ
שמֹר ְש ֵׁא ִרית יִ ְש ָׂר ֵאל :
שׁוֹמר יִ ְש ָׂר ֵאל – ְ ׁ
ֵ
וְ ַאל יֹאבַ ד יִ ְש ָׂר ֵאל
אוֹמ ִרים בְ ּכָ ל יוֹם ָש ַׁמע יִ ְש ָׂר ֵאל :
ָה ְ
שמֹר ְש ֵׁא ִרית גּוֹי ֶא ָחד :
שׁוֹמר גּוֹי ֶא ָחד – ְ ׁ
ֵ
וְ ַאל יֹאבַ ד גּוֹי ֶא ָחד
ֹלהינוּ ה' ֶא ָחד :
אוֹמ ִרים בְ ּכָ ל יוֹם ָש ַׁמע יִ ְש ָׂר ֵאל ה' ֱא ֵ
ָה ְ
שמֹר ְש ֵׁא ִרית גּוֹי ָקדוֹשׁ :
שׁוֹמר גּוֹי ָקדוֹשׁ – ְ ׁ
ֵ
וְ ַאל יְ ַאבֵ ּד גּוֹי ָקדוֹשׁ
אוֹמ ִרים בְ ּכָ ל יוֹם – ָקדוֹשׁ – ָקדוֹשׁ – ָקדוֹשׁ :
ָה ְ
שמֹר ְש ֵׁא ִרית גּוֹי ַרבָ ּא :
שׁוֹמר גּוֹי ַרבָ ּא – ְ ׁ
ֵ
וְ ַאל יְ ַאבֵ ּד גּוֹי ַרבָ ּא
אוֹמ ִרים בְ ּכָ ל יום – ָא ֵמן יְ ֵהא ְשּ ֵׁמּיה ַרבָ ּא :
ָה ְ
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בֶ ּן ָא ָדם ַמה לְ ָּך נִ ְר ָדּם ,קוּם ְק ָרא בְ ַּת ֲחנוּנִ ים
ְשׁפְֹך ִש ָׂיחה ְדּרֹשׁ ְסלִ ָיחהֵ ,מ ֲאדוֹן ָה ֲאדוֹנִ ים
וּט ַהר וְ ַאל ְת ַּא ַחר ,בְ ֶּט ֶרם יָ ִמים פּוֹנִ ים
ְר ַחץ ְ
וּמ ֵה ָרה רוּץ לְ ֶעזְ ָרה ,לִ ְפנֵ י שׁוֹכֵ ן ְמעוֹנִ ים
ְ
וּפ ַחד ֵמ ֲאסוֹנִ ים
ִ
וּמ ֶפ ַּשׁע וְ גַ ם ֶר ַשׁע ,בְ ַּרח ְ
יוֹד ֵעי ,יִ ְש ָׂר ֵאל נֶ ֱא ָמנִ ים
ָאנָ ּא ְש ֵׁעה ִש ְׁמָך ְ
לְ ָך ֲאדֹנָ י ַה ְצ ָּד ָקה וְ לָ נוּ בֹ ֶּשׁת ַה ָפּנִ ים
ֲעמֹד כְ ּגֶ בֶ ר וְ ִה ְתגַ ּבֵ ּר לְ ִה ְתוַ דּוֹת ַעל ֲח ָט ִאים
יָ הּ ֵאל ְ ּדרֹשׁ בְ ּכֹבֶ ד רֹאשׁ ,לְ כַ ֵפּר ַעל ְפ ָּש ִׁעים
כִ ּי לְ עוֹלָ ם ֹלא נֶ ְעלָ םִ ,מ ֶמּנּוּ נִ ְפלָ ִאים
וְ כָ ל ַמ ֲא ָמר ֲא ֶשׁר יֵ ָא ַמר ,לְ ָפנָ יו ֵהם נִ ְק ָר ִאים
ַה ְמ ַר ֵחם הוּא יְ ַר ֵחם ָעלֵ ינו ,כְ ַּר ֵחם ָאב ַעל בָ ּנִ ים
לְ ָך ֲאדֹנָ י ַה ְצ ָּד ָקה ,וְ לָ נוּ בֹ ֶּשׁת ַה ָפּנִ ים

בּוֹחן לְ בָ בוֹת .גּוֹלֶ ה ֲעמוּקוֹת.
ֲאדוֹן ַה ְסּלִ יחוֹתֵ .
דּוֹבֵ ר ְצ ָדקוֹתָ .ח ָטאנוּ לְ ָפנֶ יָך ַר ֵחם ָעלֵ ינוָּ :הדוּר
בְ ּנִ ְפלָ אוֹת .וָ ִתיק בְ ּנֶ ָחמוֹת .זוֹכֵ ר בְ ִּרית ָאבוֹת.
חטאנוּ לְ ָפנֶ יָך ַר ֵחם ָעלֵ ינוּ .טוֹב
חוֹקר כְ ּלָ יוֹתָ :
ֵ
יוֹד ַע כָ ּל נִ ְס ָתּרוֹת .כּוֹבֵ שׁ ֲעוֹנוֹת.
וּמ ִטיב לַ בְ ִּריּוֹתֵ .
ֵ
לוֹבֵ שׁ ְצ ָדקוֹתָ :ח ָטאנוּ לְ ָפנֶ יָך ַר ֵחם ָעלֵ ינוָּ .מלֵ א
נוֹרא ְת ִהלּוֹת .סוֹלֵ ַח ֲעוֹנוֹת .עוֹנֶ ה בְ ֵּעת
זַ כִ ּיּוּתָ .
פּוֹעל יְ שׁוּעוֹת.
ָצרוֹתָ :ח ָטאנוּ לְ ָפנֶ יָך ַר ֵחם ָעלֵ ינוֵּ .
קוֹרא ַהדּוֹרוֹת .רוֹכֵ ב ֲע ָרבוֹת.
צוֹפה ֲע ִתידוֹתֵ .
ֶ
שוֹמ ַע ְת ִּפלּוֹתְ .ת ִּמים ֵדּעוֹתָ :ח ָטאנוּ לְ ָפנֶ יָך ַר ֵחם
ֵ
ָעלֵ ינוּ ֵאל ַרחוּם ִש ְׁמָך.
ֵאל ַחנּוּן ִש ְׁמָךֵ .אל ֶא ֶרְך ַא ַפּיִ ם ִש ְׁמָךָ .מלֵ א
ַר ֲח ִמים ִש ְׁמָך .בָ ּנוּ נִ ְק ָרא ִש ְׁמָך .יְ הֹוָ ה ֲע ֵשׂה לְ ַמ ַען
ְש ֶׁמָך:

גּוֹאלֵ נוּ
בּוֹר ֵאנוּ ֲענֵ נוֲּ .ענֵ נוּ ֲ
עננו אבינו עננו ֲענֵ נוּ ְ
דּוֹר ֵשׁנוּ ֲענֵ נוּ.
ֲענֵ נוֲּ .ענֵ נוּ ְ
ֲענֵ נוּ הוֹד וְ ָה ָדר ֲענֵ נוֲּ .ענֵ נוּ וָ ִתיק בְ ּנֶ ָחמוֹת ֲענֵ נוּ.
ֲענֵ נוּ זַ ְך וְ יָ ָשׁר ֲענֵ נוּ.
ֲענֵ נוּ ַחי וְ ַקיָ ּם ֲענֵ נוֲּ .ענֵ נוּ ְטהוֹר ֵעינַ יִ ם ֲענֵ נוֲּ .ענֵ נוּ
יוֹשׁב ָש ַׁמיִ ם ֲענֵ נוּ.
ֵ
ֲענֵ נוּ כַ ּבִ ּיר כֹ ַּח ֲענֵ נוֲּ .ענֵ נוּ ֹלא ֵאל ָח ֵפץ בְ ֶּר ַשׁע ֲענֵ נוּ.
ֲענֵ נוּ ֶמלֶ ְך ַמלְ כֵ י ַה ְמּלָ כִ ים ֲענֵ נוּ.
נוֹפלִ ים ֲענֵ נוּ.
נוֹרא וְ נִ ְשׂגָ ּב ֲענֵ נוֲּ .ענֵ נוּ ֵ
ֲענֵ נוּ ָ
סוֹמְך ְ
ֲענֵ נוּ עוֹזֵ ר ַדּלִ ּים ֲענֵ נוּ.
וּמ ְצ ִדּיק ֲענֵ נוּ.
וּמ ִצּיל ֲענֵ נוֲּ .ענֵ נוּ ַצ ִדּיק ַ
פּוֹדה ַ
ֲענֵ נוּ ֶ
קוֹר ָאיו בֶ ֱּא ֶמת ֲענֵ נוֲּ .ענֵ נוּ ָרם
ֲענֵ נוּ ָקרוֹב לְ כָ ל ְ
תּוֹמְך
שּא ֲענֵ נוֲּ .ענֵ נוּ שׁוֹכֵ ן ְש ָׁח ִקים ֲענֵ נוֲּ .ענֵ נוּ ֵ
וְ נִ ָ ֹ
ימים ֲענֵ נוּ:
ְת ִּמ ִ

בוֹתינוָּ .תּבוֹא לְ ָפנֶ יָך ְת ִּפלָ ֵּתנוּ
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינוּ וֵ ֵ
ֱא ֵ
וְ ַאל ִת ְּת ַעלַ ּם ִמ ְת ִּחנָ ֵּתנוֶּ .ש ֵׁאין ֲאנַ ְחנוּ ַעזֵ ּי ָפנִ ים
אֹלהי
ֹלהינוּ וֵ ֵ
לוֹמר לְ ָפנֶ יָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ְוּק ֵשׁי ע ֶֹרף ַ
בוֹתינוּ ַצ ִד ִּיקים ֲאנַ ְחנוּ וְ ֹלא ָח ָטאנוֲּ .אבָ ל ֲאנַ ְחנוּ
ֲא ֵ
בוֹתינוּ ָח ָטאנוּ:
וַ ֲא ֵ

וּפ ַחד יִ ְצ ָחק
ֹלהי ַאבְ ָר ָהם ֲענֵ נוֲּ :ענֵ נוּ ַ
ֲענֵ נוּ ֱא ֵ
ֲענֵ נוֲּ :ענֵ נוּ ֲאבִ יר יַ ֲעקֹב ֲענֵ נוֲּ :ענֵ נוּ ָמגֵ ן ָדּוִ ד ֲענֵ נוּ:
ֲענֵ נוּ ָהעוֹנֶ ה בְ ֵּעת ָרצוֹן ֲענֵ נוֲּ :ענֵ נוּ ָהעוֹנֶ ה בְ ֵּעת
ָצ ָרה ֲענֵ נוֲּ :ענֵ נוּ ָהעוֹנֶ ה בְ ֵּעת ַר ֲח ִמים ֲענֵ נוֲּ :ענֵ נוּ
ֹלהי ַה ֶמ ְּרכָ ּבָ ה ֲענֵ נוּ :עננו אלהא דרבי מאיר
ֱא ֵ
עננוענֵ נוּ ַרחוּם
ֲ
עננו ענינו בזכותיה דבר יוחאי
וְ ַחנּוּן ֲענֵ נוּ:
ַרחוּם וְ ַחנּוּן ָח ָטאנוּ לְ ָפנֶ יָך ַר ֵחם ָעלֵ ינוּ:

ָא ַש ְׁמנוּ .בָ ּגַ ְדנוּ .גָ ּזַ לְ נוִּ .דּבַ ְּרנוּ ד ִֹפיֶ .ה ֱעוִ ינוּ.
וְ ִה ְר ַש ְׁענוּ .זַ ְדנוָּ .ח ַמ ְסנוָּ .ט ַפלְ נוּ ֶש ֶׁקר .יָ ַע ְצנוּ ָרע.
כִ ּזַ ּבְ נוּ .לַ ְצנוָּ .מ ַר ְדנוּ .נִ ַא ְצנוָּ .ס ַר ְרנוָּ .עוִ ינוָּ .פ ַּש ְׁענוּ.
שׁינוּ ע ֶֹרףָ .ר ַש ְׁענוִּ .ש ַח ְתנוִּ .ת ַּעבְ נוּ.
ָצ ַר ְרנוִּ .ק ִ ּ
וּמ ִמ ְּש ָׁפ ֶּטיָך
וֹתיָך ִ
נוּ:ס ְרנוּ ִמ ִמ ְּצ ֶ
ָת ִּעינוִּ .ת ְּע ָת ְּע ַ
ַהטּוֹבִ ים וְ ֹלא ָשׁוָ ה לָ נוּ .וְ ַא ָתּה ַצ ִדּיק ַעל כָ ּל ַהבָ ּא
ָעלֵ ינוּ .כִ ּי ֱא ֶמת ָע ִש ָׂית .וַ ֲאנַ ְחנוּ ִה ְר ָש ְׁענוּ:
קוּמה
בְ ּזָ כְ ִרי ַעל ִמ ְשׁכָ ּבִ י ,זְ דון לִ בִ ּי וַ ֲא ָש ָׁמיוָ .א ָ
דומיו.
להי וַ ֲה ָ
בואהֶ ,אל בֵ ּית ֱא ַ
וְ ָא ָ
אמר בְ ּנָ ְש ִׂאי ַעיִ ן ,בְ ַּת ֲחנוּנַ י ֱאלֵ י ָש ָׁמיו.
וָ ַ
נִ ְפּלָ ה נָ ּא בְ ּיַ ד ה' כִ ּי ַרבִ ּים ַר ֲח ָמיו:
נוּס ִתי בְ ָּצ ָר ִתי .בְ ָּך ִשׂבְ ִרי
לְ ָך ֵאלִ י צוּר ֵחילִ יְ ,מ ָ
לוּתי.
לוּתי בְ ּגָ ִ
וְ ִת ְקוָ ִתיֱ ,איָ ִ
לְ ָך כָ ּל ִמ ְש ֲׁאלות לִ בִ ּי ,וְ נֶ גְ ְדָּך כָ ּל ַת ֲּאוָ ִתיְ .פ ֵּדה
רודיו וְ ָק ָמיו:
צועקִ ,מיַ ּד ָ
ֶעבֶ ד לְ ָך ֵ
נִ ְפּלָ ה נָ ּא בְ ּיַ ד ה' כִ ּי ַרבִ ּים ַר ֲח ָמיו:
ֲענֵ נִ י ה' ֲענֵ נִ י ,בְ ָּק ְר ִאי ִמן ַה ֵמ ַּצר .וְ יִ וָ ַּדע בָ ַּע ִמּים ,כִ ּי
יָ ְדָך לא ִת ְק ַצר.

