
ֶּבן ָאָדם, ַמה ְּלָך ִנְרָּדם
ֶּבן ָאָדם, ַמה ְּלָך ִנְרָּדם, קּום ְקָרא ְּבַתֲחנּוִנים.
ְׁשפְך ִׂשיָחה, ְּדרׁש ְסִליָחה, ֵמֲאדון ָהֲאדוִנים.
ְרַחץ ּוְטַהר, ְוַאל ְּתַאַחר, ְּבֶטֶרם ָיִמים ּפוִנים.

ּוְמֵהָרה, רּוץ ְלֶעְזָרה, ִלְפֵני ׁשוֵכן ְמעוִנים.

ּוִמֶּפַׁשע, ְוַגם ֶרַׁשע, ְּבַרח ּוְפַחד ֵמֲאסוִנים.
ָאָּנא ְׁשֵעה, ִׁשְמָך יוְדֵעי, ִיְׂשָרֵאל ֶנֱאָמִנים.

ְלָך ֲאדָני ַהְּצָדָקה. ְוָלנּו ּבֶׁשת ַהָּפִנים:
ֲעמד ְּכֶגֶבר, ְוִהְתַּגֵּבר, ְלִהְתַוּדות ַעל ֲחָטִאים.
ָיּה ֵאל ְּדרׁש, ְּבכֶבד ראׁש, ְלַכֵּפר ַעל ְּפָׁשִעים.

ִּכי ְלעוָלם, לא ֶנְעָלם, ִמֶּמּנּו ִנְפָלִאים.
ְוָכל ַמֲאָמר, ֲאֶׁשר ֵיָאַמר, ְלָפָניו ֵהם ִנְקָרִאים.

ַהְּמַרֵחם, הּוא ְיַרֵחם, ָעֵלינּו ְּכַרֵחם ָאב ַעל ָּבִנים: 

ְלָך ֲאדָני ַהְּצָדָקה
ְלָך ֲאדָני ַהְּצָדָקה. ְוָלנּו ּבֶׁשת ַהָּפִנים:

ַמה ִּנְתאוֵנן ּוַמה ּנאַמר. ַמה ְּנַדֵּבר ּוַמה ִּנְצַטָּדק:
ַנְחְּפָׂשה ְדָרֵכינּו ְוַנְחקָרה. ְוָנׁשּוָבה ֵאֶליָך:

ִּכי ְיִמיְנָך ְּפׁשּוָטה. ְלַקֵּבל ָׁשִבים:
ָׁשִבים ֵאֶליָך ְּבָכל ֵלב. ַׁשְוָעָתם ְּתַקֵּבל ְּבַרֲחֶמיָך:

ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ָּבאנּו ְלָפֶניָך. ְּכַדִּלים ּוְכָרִׁשים ָּדַפְקנּו ְדָלֶתיָך:
ְּדָלֶתיָך ָּדַפְקנּו ַרחּום ְוַחּנּון. ַאל ְּתִׁשיֵבנּו ֵריָקם ִמְּלָפֶניָך:

ִמְּלָפֶניָך ַמְלֵּכנּו ֵריָקם ַאל ְּתִׁשיֵבנּו. ִּכי ַאָּתה ׁשוֵמַע ְּתִפָּלה:
ׁשוֵמַע ְּתִפָּלה. ָעֶדיָך ָּכל ָּבָׂשר ָיבאּו:

ׁשוֵמַע ְּתִחָּנה. ֵאֶליָך ָּכל ָהרּוחות ָיבאּו:
ָיבאּו ֵאֶליָך ָהרּוחות. ְוָכל ַהְּנָׁשָמה:

ַהְּנָׁשָמה ָלְך ְוַהּגּוף ָּפֳעָלְך. חּוָסה ַעל ֲעָמָלְך:
ַהְּנָׁשָמה ָלְך ְוַהּגּוף ָּפֳעָלְך. צּור ֲאֶׁשר ֵאין ּדוֶמה ָלְך. חּוָסה ַעל ֲעָמָלְך:

ַהְּנָׁשָמה ָלְך ְוַהּגּוף ָּפֳעָלְך. ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְמָך:

ָאָתאנּו ַעל ִׁשְמך
ָאָתאנּו ַעל ִׁשְמָך. ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְמָך:

ַּבֲעבּור ִׁשְמָך. ִּכי ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ְׁשֶמָך:
ִׁשְמָך ִנְקָרא ָעֵלינּו. ה' ֱאלֵהינּו:

ִׁשְמָך ִנְקָרא ְּבִקְרֵּבנּו. ַאל ַּתִּניֵחנּו ה' ֱאלֵהינּו:
ֱאלֵהינּו ּבוְׁשנּו ְּבַמֲעֵׂשינּו. ְוִנְכַלְמנּו ַּבֲעונוֵתינּו:
ֵאין ָלנּו ֶּפה ְלָהִׁשיב. ְולא ֵמַצח ְלָהִרים ראׁש:

ִּכי ַרּבּו ְמׁשּובוֵתינּו. ְלָך ָחָטאנּו:
ָחָטאנּו ִעם ֲאבוֵתינּו. ֶהֱעִוינּו ִהְרָׁשְענּו:

ַמה ּנאַמר ְלָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו. ַמה ְּנַדֵּבר ּוַמה ִּנְצַטָּדק:
ַמה ּנאַמר ְלָפֶניָך יוֵׁשב ָמרום. ּוַמּה ְּנַסֵּפר ְלָפֶניָך ׁשוֵכן ְׁשָחִקים:

ֲהלא ַהִּנְסָּתרות ְוַהִּנְגלות. ַאָּתה יוֵדַע:

ַאָּתה יוֵדַע ָרֵזי עוָלם
ַאָּתה יוֵדַע ָרֵזי עוָלם. ְוַתֲעלּומות ִסְתֵרי ָכל ָחי:



ַאָּתה חוֵפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן. רוֶאה ְכָליות ָוֵלב:
ֵאין ָּדָבר ֶנְעָלם ִמָּמְך. ְוֵאין ִנְסָּתר ִמֶּנֶגד ֵעיֶניָך:

ִאם ֲעוֵנינּו ָענּו ָבנּו. ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמָך:
ִאם ֲעונות ִּתְׁשָמר ָיּה. ֲאדָני ִמי ַיֲעמד:

ִּכי ִעְּמָך ַהְּסִליָחה. ְלַמַען ִּתָּוֵרא:
ִּכי ִעְּמָך ְמקור ַחִּיים. ְּבאוְרָך ִנְרֶאה אור:

ִּכי לא ַעל ִצְדקוֵתינּו ֲאַנְחנּו ַמִּפיִלים ַּתֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך. ִּכי ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים:

סימן דויד:: בעשרת ימי תשובה יש אומרים פיוט זה לר' דוד בן בקודה ז"ל

ְלַמַעְנָך ֱאלַהי
ְלַמַעְנָך ֱאלַהי. ְרֵצה ַעם ְלָך ִׁשַחר. ְלַחּלות ָּפֶניָך.

ְּבַמֲעַמד ַהַּׁשַחר. ֲאדָני ַהְקִׁשיָבה ַוֲעֵׂשה ַאל ְּתַאַחר:

ְלַמַעְנָך ֱאלַהי.
ְֵּלה ִמְּמֻצלות ָים. ְׂשֵבֵעי רוׁש ְוַלַען.ד

ְּבֵבית נוָדם ְוִׁשְבָים. ְוׁשּור ַלְחָצם ְוָעְנָים.
ְוַאל ֵּתֶפן ְלֶמְרָים. ְוַהט אֶזן ְלַׁשְוָעם. ִּבְתִפַּלת ַהַּׁשַחר:

ֲאדָני ְׁשָמָעה ֲאדָני ְסָלָחה ֲאדָני ַהְקִׁשיָבה ַוֲעֵׂשה ַאל ְּתַאַחר.
ְלַמַעְנָך ֱאלַהי.

ֲעֵׂשה ְלטוָבה אות. ְוחון ְנָפׁשות ֲעצּובות.ַו
ְלֵמי ֶיַׁשע ְצֵמאות. ְוַקֵּבץ ִנָּדִחים. ְּפזּוִרים ְּבָכל ֵּפאות.

ֲאֶׁשר ֵמרב ְּתָלאות. עוָרם ְמאד ָׁשַחר:
ֲאדָני ְׁשָמָעה ֲאדָני ְסָלָחה ֲאדָני ַהְקִׁשיָבה ַוֲעֵׂשה ַאל ְּתַאַחר.

ְלַמַעְנָך ֱאלַהי.
ֱהמּו ַרֲחֶמיָך. ּוִמְּמעון ָׁשֶמיָך.ֶי

ְׁשַמע קול ַעֶּמָך. סוְבֵלי ַאְּפָך. ִקְצְּפָך ְוַזֲעֶמָך.
ּוִמְּנׂשוא ֵאיֶמיָך. ִלָּבם ְמאד ְסַחְרַחר:

ֲאדָני ְׁשָמָעה ֲאדָני ְסָלָחה ֲאדָני ַהְקִׁשיָבה ַוֲעֵׂשה ַאל ְּתַאַחר.
ְלַמַעְנָך ֱאלַהי.

ֶּליָך ְּתַרֵחם. ְוַׂשְּמֵחם ִמיגוָנם.ַּד
ּוַבֲעָצְתָך ַתְנֵחם. ְוַהְפֵלא ֲחָסֶדיָך. ְוחּוָסה ָּנא ְוַרֵחם.

ֲעמּוִסים ִמֶּבֶטן ּוֵמֶרֶחם ִמְׁשָחר. ֲאדָני ַהְקִׁשיָבה ַוֲעֵׂשה ַאל ְּתַאַחר:
ֲאדָני ְׁשָמָעה ֲאדָני ְסָלָחה ֲאדָני ַהְקִׁשיָבה ַוֲעֵׂשה ַאל ְּתַאַחר.

ְלַמַעְנָך ֱאלַהי
ִּכי ִׁשְמָך ִנְקָרא ַעל ִעיְרָך ְוַעל ַעֶּמָך:

ֲהִׁשיֵבנּו ה' ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה. ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם:

ה' ֱאלֵהי ַהְּצָבאות יוֵׁשב ַהְּכרּוִבים
יש נוהגים לומר פיוט זה:

על סדר א"ב:
לֵהי ַהְּצָבאות יוֵׁשב ַהְּכרּוִבים.ֱאה' 
ִטיָת ְלַעְּמָך ׁשּובּו ָּבִנים ׁשוָבִבים.ָּב
ׁשּו ָנא ֵאַלי ִּבְדָבִרים ֲעֵרִבים.ְּג
ְִּרׁשּוִני ִוְחיּו ָיִמים ַרִּבים.ד



ֲלא ְדָבֶריָך ְלעוָלם ִנָּצִבים.ה
ָבם ֲאַנְחנּו ִנְׁשָעִנים ְוִנְקָרִבים.ּו
ְכֵרנּו ְלַחִּיים טוִבים.ָז
ֵָּננּו ַּבֲחָסֶדיָך ָהַרִּבים.ח
וב ַאָּתה ָלָרִעים ְוַלּטוִבים.ט
ִמיְנָך ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים.ְי
ִּי לא ַתְחּפץ ְּבִמיַתת ַחָּיִבים.כ
ֵָכן ֲאַנְחנּו ַמְׁשִּכיִמים ּוַמֲעִריִבים.ל
ֶֶלְך ְמֻהָּלל ְּבַמֲחנות ְּכרּוִבים.מ
ֵַּקנּו ֵמֵחְטא ּוִמָּכל ִחּיּוִבים.נ
ְַלח ָלנּו ִּכי ְפָׁשֵעינּו ְמֻרִּבים.ס
ֲֵננּו ְלַמַען צּוִרים ַהֲחצּוִבים.ע
ְִּתֵחי ְתׁשּוָבה ַּבל ִיְהיּו ְמֻׁשָּלִבים.פ
ֲַעקוֵתינּו ְלָפֶניָך ִיְהיּו ִנְקָרִבים.צ
ְָרֵבנּו ֵאֶליָך חוֵצב ְלָהִבים.ק
ְֵצנּו ְּכעולות ָּפִרים ּוְכָׂשִבים.ר
ְבנּו ֵאֶליָך ְנָעִרים ְוָׂשִבים.ַׁש
מּוִכים ְּבטּוִחים ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים.ְּת

ַרֵחם ְּתַרֵחם ָעֵלינּו צּור ׁשוֵכן ְמרוִמים.
ֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים:

ֵׁשֶבט ְיהּוָדה ְּבדַחק ּוְבַצַער
ֶבט ְיהּוָדה ְּבדַחק ּוְבַצַער. ֲהִיְׁשַאג ַאְרֵיה ַבַּיַער:ֵׁש
ַקִּוים ְיׁשּוָעְתָך ָאבות ּוָבִנים. ָהֲעִנִּיים ְוָהֶאְביוִנים:ְמ
מד ַּבֶּפֶרץ ַּבל ִנְהֶיה ִלְׂשחק. ָלָמה ה' ַּתֲעמד ְּבָרחוק:ֲע
וָנְתָך ַעד ַׁשֲעֵרי ָמֶות ִהִּגיָעה. יוֵׁשב ַהְּכרּוִבים הוִפיָעה:י
ָבה ָּלנּו ֶעְזַרת ִמָּצר. ֲהַיד ה' ִּתְקָצר:ָה
ֵּדׁש ָיֵמינּו ְבָגלּות ָיָׁשן. עּוָרה ָלָּמה ִתיָׁשן:ַח
כר ָּבֶניָך ְּבֶאֶרץ לא ָלֶהם. ְוָזר לא ִיְקַרב ֲאֵליֶהם:ְז
ץ ַהֶּנְחָּתם ַּגֵּלה ְלַגְלמּוָדה. ִיְׂשַמח ַהר ִצּיון ָּתֵגְלָנה ְבנות ְיהּוָדה:ֵק

ַׁשְוָעֵתנּו ַּתֲעֶלה ִלְׁשֵמי ְמרוִמים. ֶאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים:

ֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים
ַרֲחִמים ִּכֵּסא  ַעל  יוֵׁשב  ֶמֶלְך  ַמֲעִביר ִראׁשוןֵאל  ֲעונות ַעּמו  ַּבֲחִסידּות. מוֵחל  ּוִמְתַנֵהג    

 ִראׁשון. ַמְרֶּבה ְמִחיָלה ַלַחָּטִאים. ּוְסִליָחה ַלּפוְׁשִעים. עוֶׂשה ְצָדקות ִעם ָּכל ָּבָׂשר ְורּוַח. לא
 ְכָרָעָתם ָלֶהם ּגוֵמל. ֵאל הוֵרָתנּו לוַמר ִמּדות ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְזכר ָלנּו ַהּיום ְּבִרית ְׁשלׁש

ֶעְׂשֵרה. ְּכמו ֶׁשהוַדְעָּת ֶלָעָנו ִמֶּקֶדם. ְוֵכן ָּכתּוב ְּבתוָרָתְך:
ַוֵּיֶרד ה' ֶּבָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמו ָׁשם. ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם, ה' . ְוָׁשם ֶנֱאַמר:

ַוַּיֲעבר ה' ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:
ה' ה' א ֵאל ב ַרחּום ג ְוַחּנּון, ד ֶאֶרְך ה ַאַּפִים ו ְוַרב ֶחֶסד ז ֶוֱאֶמת:
ח נֵצר ֶחֶסד ט ָלֲאָלִפים י נֵׂשא ָעון יא ָוֶפַׁשע יב ְוַחָּטָאה, יג ְוַנֵּקה:

ְוָסַלְחָּת ַלֲעוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו:

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן



ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדַאְבָרָהם ְרִחיָמא ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:
ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדִיְצָחק ֲעֵקיָדא ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:
ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדַיֲעקב ְׁשֵליָמא ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:
ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדמֶׁשה ְנִביָאה ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:
ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדַאֲהרן ַּכֲהָנא ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְזכּוֵתּה ְּדיוֵסף ַצִּדיָקא ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:
ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדָדִוד ַמְלָּכא ְמִׁשיָחא ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדִפיְנָחס ַקָּנָאה ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:
ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְצלוֵתּה ִּדְׁשלמה ַמְלָּכא ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:

ַרֲחָמָנא ָאֵרים ְיִמיָנְך ְוַאְצַמח ֻּפְרָקָנְך ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:
ַרֲחָמָנא ְּבִכּסּוֵפי ַאִּפין ָאֵתיָנא ְלִמְקֵרי ַקָּמְך ַרֵחם ֲעָלן ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:

ַרֲחָמָנא ַּגֵּלי ְגֻבְרָּתְך ּוְפרק ָלן ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:
ַרֲחָמָנא ִּדיָנן ַאֵּפיק ִלְנהוָרא ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:

ַרֲחָמָנא ִּדיָנא ְדַחֵּיי ָטֵבי ְּגזר ֲעָלן ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:
ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ְדַרֲחֵמי ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:

ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ְדַצִּדיֵקי ַוֲחִסיֵדי ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:
ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ִדיָׁשֵרי ּוְתִמיֵמי ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:

ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ְדַפְרָנָסָתא ַטְבָּתא:
ּוְמזוֵני ָטֵבי ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:

ַרֲחָמָנא ְּכבׁש ֶחְמָּתא
ַרֲחָמָנא ְּכבׁש ֶחְמָּתא ְוֻרְגָזא ִמָּנן ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:

ַרֲחָמָנא ָלא ַתְעֵּביד ְּגִמיָרא ָלן ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:
ַרֲחָמָנא ְמחל ּוְׁשבק ְלחוִבין ְוַלֲעָוָין ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:

ַרֲחָמָנא ְנהור טּוָבְך ַאְנַהר ֲעָלן ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:
ַרֲחָמָנא ְסִעיד ּוְסִמיְך ֱהֵוי ָלן ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:

ַרֲחָמָנא ֲעֵביד ִעָּמָנא ָאָתא ְלַטב ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:
ַרֲחָמָנא ְּפַתח ְׁשַמָּיא ִלְצלוִתין ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:
ַרֲחָמָנא ְצלוָתָנא ַקֵּבל ְּבַרֲעָוא ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:

ַרֲחָמָנא ַקֵּבל ְצלוִתין ּוָבעּוִתין ְּבִעָּדן ַעְקִּתין ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:
ַרֲחָמָנא ַרֵחם ַעל ִנְׁשָמִתין ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:

ַרֲחָמָנא ַׁשָּתא ַטְבָּתא ַאְייֵתי ֲעָלן ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:
ַרֲחָמָנא ּתּוב ֵמֻרְגָזְך ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:

ַרֲחָמָנא ְוָלא ֶנְהָּדר ֵריָקם ִמן ַקָּמְך ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:

ַוַּיֲעבר ה' ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:
ה' ה' א ֵאל ב ַרחּום ג ְוַחּנּון, ד ֶאֶרְך ה ַאַּפִים ו ְוַרב ֶחֶסד ז ֶוֱאֶמת:
ח נֵצר ֶחֶסד ט ָלֲאָלִפים י נֵׂשא ָעון יא ָוֶפַׁשע יב ְוַחָּטָאה, יג ְוַנֵּקה:

ְוָסַלְחָּת ַלֲעוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו:

ָאָּנא ְּכָעב ְזדוִני ִּתְמֵחהּו
יש נוהגים לומר פיוט זה:

סימן אני משה:
ָאָּנא ְּכָעב ְזדוִני ִּתְמֵחהּו.

ְוָסַלְחָּת ַלֲעוִני ִּכי ַרב הּוא.



ְוָסַלְחָּת ַלֲעוִני ִּכי ַרב הּוא:
ֵיְך ִיָּמֶחה ְוִנְכַּתב ְלמּול ָאִבי.א

ִּכי ֵאין ְּבִלּבו ַמְחָׁשב ְּכַמֲחָׁשִבי.
ִלְמחות ֵמֲאֶׁשר ָּכַתב ְליום ִריִבי.
ִּכי ַהִּמְכָּתב ִמְכַּתב ֱאלִהים הּוא.

ְוָסַלְחָּת ַלֲעוִני ִּכי ַרב הּוא:
א ִאם ַּתְחקר ְוִתְדרׁש צּור ֲעלּוָמיו.ָנ

ָאֶון ְּבֵלילו ַיֲחרׁש ּוְבָיָמיו.
ְוִאם ַלֲחָטָאיו ִּתְדרׁש ְוַלֲאָׁשָמיו.
ִמַּכף ֶרֶגל ְוַעד ראׁש ָאָׁשם הּוא.

ְוָסַלְחָּת ַלֲעוִני ִּכי ַרב הּוא:
ֶֶהְרסּון ְוִיְבנּון ִּבי ַרְעיוַני.י

יום ִּבי ֲחָטַאי ַיֲענּון ּוְבָפַני.
ָאֵכן ְסִעַפי ְיִבינּון ִּכי ה' .

נֵׂשא ָעון ְוַחּנּון ְוַרחּום הּוא.
ְוָסַלְחָּת ַלֲעוִני ִּכי ַרב הּוא:

ה ִליִדיִדי ּוַמְלִּכי ִיָּסֵתר.ֶמ
ְוֶאְׁשּפְך ֲעֶתֶרת ִחִּכי ְוֵאין עוֵתר.

ְוֶאְׁשַאל ְּבַעד ֲחלום ֶחְׁשִּכי ְוֵאין ּפוֵתר.
ָואוַמר לא אּוַכל ִּכי ָחתּום הּוא.

ְוָסַלְחָּת ַלֲעוִני ִּכי ַרב הּוא:
ּׁוָבה ִׁשיַבת ְׁשֵאִרית ַעם הּוַעם.ש

ּוְׁשַלח ְמַבֵּשר ִּבְבִרית ְלהוִדיָעם.
ֶאת ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ְּבַאֲחִרית ַהַּזַעם.
ְונּוַחם ְוִאם לא ַעם ִּבינות הּוא.

ְוָסַלְחָּת ַלֲעוִני ִּכי ַרב הּוא:
וֵסף ַיד ְוִציר ִמְׁשֶנה ַּתְׁשִליַח.ה

ְוֶקֶרן ְלִנָּגׂש ְוַנֲעֶנה ַּתְצִמיַח.
ִיְגַּבר ְוָכל ֲאֵׁשר ַיֲעֶׂשה ַיְצִליַח.
ְוִיָּוַדע ִּכי ְמִׁשיַח ֱאלִהים הּוא.

ְוָסַלְחָּת ַלֲעוִני ִּכי ַרב הּוא:
ַאְנֵׁשי ֱאמּוָנה ָאָבדו

ִָּאים ְּבכַח ַמֲעֵׂשיֶהם:בְַנֵׁשי ֱאמּוָנה ָאָבדּו. א
ּוִחים ֶאת ַהְּגֵזרות:דּבוִרים ַלֲעמד ַּבֶּפֶרץ. ִּג
ְּלַמְחֶסה ְּביום ַזַעם:וָיּו ָלנּו ְלחוָמה. ה
ָמה ָעְצרּו ְּבַׁשְּוָעם:ֵחוֲעִכים ַאף ְּבַלֲחָׁשם. ז
וְדִעים ַלֲעתר ּוְלַרּצות:יֶֶרם ְקָראּוָך ֲעִניָתם. ט
א ֱהִׁשיבוָת ְּפֵניֶהם ֵריָקם:לְָּאב ִרַחְמָּת ְלַמֲעָנם. כ
ֶֶאְספּו ֶמּנּו ַּבֲחָטֵאינּו:נֵרב ֲעוֵנינּו ֲאַבְדנּום. מ
ְָזבּו אוָתנּו ַלֲאָנחות:עָעּו ֵהָּמה ִלְמנּוחות. ס
ְֻּמתּו ְמִׁשיֵבי ֵחָמה:צּסּו גוְדֵרי ָגֵדר. ַּפ
ְאּוִיים ְלַרּצוְתָך ָאֵפסּו:רִָמים ַּבֶּפֶרץ ַאִין. ק
ְּרּוָפה לא ָמָצאנּו:תׁוַטְטנּו ְּבַאְרַּבע ִּפּנות. ש

ַׁשְבנּו ֵאֶליָך ְּבבֶׁשת ָּפֵנינּו. ְלַׁשֲחָרְך ֵאל ְּבֵעת ְסִליָחֵתנּו:



ֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים
ַרֲחִמים ִּכֵּסא  ַעל  יוֵׁשב  ֶמֶלְך  ַמֲעִביר ִראׁשוןֵאל  ֲעונות ַעּמו  ַּבֲחִסידּות. מוֵחל  ּוִמְתַנֵהג    

 ִראׁשון. ַמְרֶּבה ְמִחיָלה ַלַחָּטִאים. ּוְסִליָחה ַלּפוְׁשִעים. עוֶׂשה ְצָדקות ִעם ָּכל ָּבָׂשר ְורּוַח. לא
 ְכָרָעָתם ָלֶהם ּגוֵמל. ֵאל הוֵרָתנּו לוַמר ִמּדות ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְזכר ָלנּו ַהּיום ְּבִרית ְׁשלׁש
 ֶעְׂשֵרה. ְּכמו ֶׁשהוַדְעָּת ֶלָעָנו ִמֶּקֶדם. ְוֵכן ָּכתּוב ְּבתוָרָתְך. ַוֵּיֶרד ה' ֶּבָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמו ָׁשם.

ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם, ה' . ְוָׁשם ֶנֱאַמר:

ַוַּיֲעבר ה' ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:
ה' ה' א ֵאל ב ַרחּום ג ְוַחּנּון, ד ֶאֶרְך ה ַאַּפִים ו ְוַרב ֶחֶסד ז ֶוֱאֶמת:
ח נֵצר ֶחֶסד ט ָלֲאָלִפים י נֵׂשא ָעון יא ָוֶפַׁשע יב ְוַחָּטָאה, יג ְוַנֵּקה:

ְוָסַלְחָּת ַלֲעוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו:

ָּתַמְהנּו ֵמָרעות
ַָּׁשׁש ּכֵחנּו ִמָּצרות:תַָּמְהנּו ֵמָרעות. ת
ַָׁפְלנּו ַעד ָעָפר:שְַׁחנּו ַעד ִלְמאד. ש
ְֵׁשי עֶרף ּוַמְמִרים ֲאַנְחנּו:קחּום ַּכְך ִהיא ִמָּדֵתנּו. ַר
ְַּתְלּתל ְוִעֵּקׁש ִלֵּבנּו:פַָעְקנּו ְּבִפינּו ָחָטאנּו. צ
ְִליָחה ִעְּמָך ִהיא:סְֶליון ַרֲחֶמיָך ֵמעוָלם. ע
ֵַּטה ְכַלֵּפי ֶחֶסד:מִָחם ַעל ָהָרָעה. נ
י ְבָצָרה ְגדוָלה ֲאַנְחנּו:ִּכא ִתְתַעָּלם ְּבִעּתות ָּכֵאל. ל
ּוְבָך ְוַחְסְּדָך ִעָּמנּו:טִָּוַדע ְלֵעיֵני ַהּכל. י
ְעם ּבו ְוִיּדום:זֲתם ֶּפה ָׂשָטן ְוַאל ַיְׂשִטין ָעֵלינּו. ח
ּוא ַיִּגיד ָיְׁשֵרנּו:הַיֲעמד ֵמִליץ טוב ְלַצְּדֵקנּו. ְו
ִּליָת ְלֶנֱאַמן ַּבִית:ִּגְָּרֶכיָך ַרחּום ְוַחּנּון. ד
ֱמּוָנְתָך הוַדְעָּת ּלו:אְַּבְקׁשו ָאז ִמְּלָפֶניָך. ב

ֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים
ַרֲחִמים ִּכֵּסא  ַעל  יוֵׁשב  ֶמֶלְך  ַמֲעִביר ִראׁשוןֵאל  ֲעונות ַעּמו  ַּבֲחִסידּות. מוֵחל  ּוִמְתַנֵהג    

 ִראׁשון. ַמְרֶּבה ְמִחיָלה ַלַחָּטִאים. ּוְסִליָחה ַלּפוְׁשִעים. עוֶׂשה ְצָדקות ִעם ָּכל ָּבָׂשר ְורּוַח. לא
 ְכָרָעָתם ָלֶהם ּגוֵמל. ֵאל הוֵרָתנּו לוַמר ִמּדות ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְזכר ָלנּו ַהּיום ְּבִרית ְׁשלׁש
 ֶעְׂשֵרה. ְּכמו ֶׁשהוַדְעָּת ֶלָעָנו ִמֶּקֶדם. ְוֵכן ָּכתּוב ְּבתוָרָתְך. ַוֵּיֶרד ה' ֶּבָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמו ָׁשם.

ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם, ה' . ְוָׁשם ֶנֱאַמר:

ַוַּיֲעבר ה' ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:
ה' ה' א ֵאל ב ַרחּום ג ְוַחּנּון, ד ֶאֶרְך ה ַאַּפִים ו ְוַרב ֶחֶסד ז ֶוֱאֶמת:
ח נֵצר ֶחֶסד ט ָלֲאָלִפים י נֵׂשא ָעון יא ָוֶפַׁשע יב ְוַחָּטָאה, יג ְוַנֵּקה:

ְוָסַלְחָּת ַלֲעוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו:
ֲאַנְחנּו ּבוְׁשנּו ְּבַמֲעֵׂשינּו, ְוִנְכַלְמנּו ַּבֲעונוֵתינּו, ֵאין ָלנּו ֶּפה ְלָהִׁשיב, ְולא ֵמַצח ְלָהִרים ראׁש:

ַאל ַּתַעׂש ִעָּמנּו ָכָלה
ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו.

ּאֵחז ָיְדָך ַּבִּמְׁשָּפט:תל ַּתַעׂש ִעָּמנּו ָכָלה. ַא
ְֵׁמנּו ִמִּסְפְרָך ַאל ֶּתַמח:שְּבא תוֵכָחה ֶנְגֶּדָך. ב
ֲַחֶמיָך ְיַקְּדמּו ָרְגֶזָך:רְׁשְּתָך ַלֲחקר מּוָסר. ִּג
ֵָרב ֶצֶדק ֵמֵאֶליָך:קַּּלּות ַמֲעִׂשים ְּבׁשּוֶרָך. ד



ַו ְיׁשּוָעֵתנּו ְּבַמְפִּגיַע:צוֵרנּו, ְּבַזֲעֵקנּו ָלְך. ה
ְָּתָחיו ְרֵאה ִּכי ָׁשֵממּו: פְָתִׁשיב ְׁשבּות ָאֳהֵלי ָתם.ו
דּות לא ִתָּׁשַכח ִמִּפי ַזְרעו:ֵעכר ָנַאְמָּת. ְז
וְדָך ִׂשים ְּבִלּמּוֶדָך.סוָתם ְּתעּוָדה ַתִּתיר. ח
א ַאל ֶיְחַסר ַהָּמֶזג:ָנַּבּור ַאַּגן ַהַּסַהר. ט
ֵַּגר ֶאת ַהּגוִים ֲאֶׁשר לא ְיָדעּוָך:מָּה, ַּדע ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְיָדעּוָך. י
ְכּוִדים ֲאִסיֵרי ַהִּתְקָוה:לִּי ָתִׁשיב ְלִבָּצרון. כ

ִרּבונו ֶׁשל עוָלם. ֶאְתַוֶּדה ַעל ֲעֵברות
ִרּבונו ֶׁשל עוָלם. ֶאְתַוֶּדה ַעל ֲעֵברות. ַקּלות ַוֲחמּורות. ַּבַּלְיָלה ְלסוף ַאְׁשמּורות:

ִיְצִרי ֲעִלילות ְּבֶרַׁשע ְלִהְתעוֵלל. ׁשוֵמר ַמה ִּמַּלְיָלה ׁשוֵמר ַמה ִּמֵּליל:
ִלִּבי ְוֵעיַני ַלֲחטא ֵיאותּו. ְויום ָוַלְיָלה לא ִיְׁשּבתּו:

ּוְׁשָאר ֵאָבַרי ַלֲעׂשות ָהַרע ְּבֵעיֶניָך ִיְתַלֲחׁשּו. ָּכל ַהּיום ְוָכל ַהַּלְיָלה ָּתִמיד לא ֶיֱחׁשּו:
ַלְיָלה ְוַאְׂשֶחה ְּבָכל  ִיֵּתן  ְוַעל ִמְצות לא ַתֲעֶׂשה. ִמי   ְוַיַען ֲאֶׁשר ָעַבְרִּתי ַעל ִמְצות ֲעֵׂשה 

ִמָּטִתי ְּבִדְמָעִתי ַעְרִׂשי ַאְמֶסה: אּוַלי ִיְׁשַמע קול ִּבְכִיי נוָרא ֲעִליָלה. יום ָצַעְקִּתי ַּבָּלְיָלה:
ֶאְקָרא יוָמם ְוָאִרים קוִלי. ַעל ִּפְׁשִעי ּוַמֲעִלי. ְוַלְיָלה ְולא דּוִמָּיה ִלי:

ֶאת ִמְקַצת ֲחָטַאי ֲאִני ַמְזִּכיר ִלְפֵני צוֶפה ֲעִתידות. ַלְיָלה ָאקּום ְלהודות:
ְואוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי ּוְזדוַני. ַהַּלְיָלה ַהֶּזה לה' :

 ָאָּנא ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ָּתבא ְלָפֶניָך ְּתִפָּלֵתנּו. ְוַאל ִּתְתַעַּלם ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחָּנֵתנּו.
 ֶׁשֵאין ֲאַנְחנּו ַעֵּזי ָפִנים ּוְקֵׁשי עֶרף לוַמר ְלָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו, ַצִּדיִקים ֲאַנְחנּו

ְולא ָחָטאנּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ָעִוינּו. ָּפַׁשְענּו. ֲאַנְחנּו ַוֲאבוֵתינּו ְוַאְנֵׁשי ֵביֵתנּו:
ֲעון ָנָׂשאָת  ְוַאָּתה   . ְפָׁשַעי לה'  ֲעֵלי  ָאַמְרִּתי אוֶדה  ִכִּסיִתי.  ַוֲעוִני לא   ַחָּטאִתי אוִדיֲעָך 

ַחָּטאִתי ֶסָלה:
)תהלים לב,ה( ְמַכֶּסה ְפָׁשָעיו לא ַיְצִליַח. ּומוֶדה ְועֵזב ְיֻרָחם: )משלי כח, יג(:

ָאַׁשְמנּו
ַָׁשְמנּו. ָאַכְלנּו ַמֲאָכלות ֲאסּורות.א
ַָּגְדנּו. ִּבַּטְלנּו תוָרֶתָך.ב
ַָּזְלנּו. ָּגַנְבנּו. ָּגִאינּו.ג
ִַּּבְרנּו דִפי ְוָלׁשון ָהָרע. ִּדַּבְרנּו ֶאָחד ַּבֶּפה ְוֶאָחד ַּבֵּלב.ד
ֱעִוינּו. ִהְרַהְרנּו ִהְרהּוִרים ָרִעים ַּבּיום ּוָבאנּו ִליֵדי ֻטְמַאת ֶקִרי ַּבַּלְיָלה.ֶה
ְִהְרַׁשְענּו. ִויַעְדנּו ַעְצֵמנּו ִלְדַבר ֲעֵבָרה.ו
ְדנּו. ָזִנינּו ַאַחר ִלֵּבנּו ְוֵעיֵנינּו.ַז
ַָמְסנּו. ָחַמְדנּו.ח
ַָפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה.ט
ַעְצנּו ֵעצות ָרעות ַעד ֵאין ֵחֶקר.ָי
ַּזְבנּו. ָּכַעְסנּו.ִּכ
ְַצנּו. לוַצְצנּו.ל
 ַָרְדנּו. ָמִרינּו ְדָבֶריָך. ָמַרְדנּו ְבַמְלכּות ָׁשַמִים. ָמַרְדנּו ְבַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד. ָמַאְסנּו ְבֵביתמ

ַהִּמְקָּדׁש. ּוְׁשָלְׁשָּתם ֲאַנְחנּו ְמַבְקִׁשים.
ִַאְצנּו. ִנַאְפנּו. ִנְׁשַּבְענּו ַלָּׁשְוא ְוַלֶּׁשֶקר. ָנַדְרנּו ְולא ִׁשַּלְמנּו.נ
ַָרְרנּו. סוְרִרים ּומוִרים ָהִיינּו.ס
 ִָוינּו. ָעַבְרנּו ַעל ִמְצות ֲעֵׂשה ְוַעל ִמְצות לא ַתֲעֶׂשה. ָעַבְרנּו ַעל ְּכִריתות ּוִמיתות ֵּבית ִּדין.ע

ָעַבְרנּו ַעל ִחּלּול ַהֵּׁשם.



ַׁשְענּו. ָּפַגְמנּו ְּבאות ְּבִרית קֶדׁש.ָּפ
ַָרְרנּו. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם.צ
ִִּׁשינּו עֶרף. ִקְלַקְלנּו ִצּנורות ַהֶּׁשַפע.ק
ַׁשְענּו. ָרִעים ַלָּׁשַמִים ְוַלְּבִרּיות ָהִיינּו.ָר
 ַחְתנּו. ִׁשַּקְרנּו. ִׁשַחְתנּו ֶזַרע קֶדׁש ְלַבָּטָלה ּוָבָראנּו ַמְׁשִחית ְלַחֵּבל. ַּגם ִּבְכָנֵפינּו ִנְמְצאּו ַּדםִׁש

 ַנְפׁשות ֶאְביוִנים ְנִקִּיים ְוִהֵּנה ִדְמַעת ָהֲעׁשּוִקים ְוֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם. ִלִּבי ִלִּבי ַעל ַחְלֵליֶהם.
ֵמַעי ֵמַעי ַעל ֲהרּוֵגיֶהם. אוי ְלָרָׁשע ָרע, ִּכי ְגמּול ָיָדיו ֵיָעֶׂשה ּלו.

 ִַּעְבנּו. ָּתִעינּו ְוִתֲעַתְענּו. ְוַסְרנּו ִמִּמְצוֶתיָך ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך ַהּטוִבים ְולא ָׁשָוה ָלנּו. ְוַאָּתה ַצִּדיקת
ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו. ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיָת. ַוֲאַנְחנּו ִהְרָׁשְענּו:

ָאַׁשְמנּו ִמָּכל ָעם
ַָׁשְמנּו ִמָּכל ָעם.א
ּוְׁשנּו ִמָּכל ּגוי.ב
ָלה ִמֶּמּנּו ָמׂשוׂש.ָּג
ֶָּוה ִלֵּבנּו ַּבֲחָטֵאינּו.ד
ְָחַּבל ֶאְוֵינּו.ה
ְִנְפַרע ְּפֵאֵרנּו.ו
בּול ִמְקָּדֵׁשנּו.ְז
ֵרב ַּבֲעוֵנינּו.ָח
ִיָרֵתנּו ָהְיָתה ְלַׁשָּמה.ט
ְִפי ַאְדָמֵתנּו ְלָזִרים.י
ֵּחנּו ְלָנְכִרים:כ
ְֵעיֵנינּו ָעְׁשקּו ֲעָמֵלנּו.ל
ְֻמָּׁשְך ּומָרט ִמֶּמּנּו.מ
ְתנּו ֻעָּלם ָעֵלינּו.ָנ
ַָבְלנּו ַעל ִׁשְכֵמנּו.ס
ֲָבִדים ָמְׁשלּו ָבנּו.ע
ּוֵרק ֵאין ִמָּיָדם.פ
ָרות ַרּבות ְסָבבּונּו.צ
ְָראנּוָך ה' ֱאלֵהינּו.ק
ִַחְקָּת ִמֶּמּנּו ַּבֲעוֵנינּו.ר
ְבנּו ֵמַאֲחֶריָך.ַׁש
ִָּעינּו ַּכּצאן ְוָאַבְדנּו.ת

ְלָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו ְוַנְקֶׁשה ָעְרֵּפנּו. לוַמר  ָּפֵנינּו.  ָנִעיז  ְוֵהיַאְך   ַוֲעַדִין לא ַׁשְבנּו ִמְּתִעָּיֵתנּו. 
ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ַצִּדיִקים ֲאַנְחנּו ְולא ָחָטאנּו: )ֲאָבל ָחָטאנּו ֲאַנְחנּו ַוֲאבוֵתינּו):

ַלאדָני ֱאלֵהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחות
ַלאדָני ֱאלֵהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחות. ִּכי ָחָטאנּו לו:
ַלאדָני ֱאלֵהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִלחות. ִּכי ָמַרְדנּו ּבו:

ַאל ָנא ָתֵׁשת ָעֵלינּו ַחָּטאת ֲאֶׁשר נוַאְלנּו ַוֲאֶׁשר ָחָטאנּו:
ָחָטאנּו צּוֵרנּו. ְסַלח ָלנּו יוְצֵרנּו:

ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל. ה' ֱאלֵהינּו:
ה' ֶאָחד:

ה' הּוא ָהֱאלִהים. ה' הּוא ָהֱאלִהים:
ב' פעמים:



ֶאְרֵאֵלי ַמְעָלה. אוְמִרים ה' ֲאדוֵננּו. ְּבִחיֵרי ְסֻגָּלה. עוִנים ְואוְמִרים. ה' הּוא ָהֱאלִהים:
 ה' הוא ָהֱאלִהים ַּגְלַּגֵּלי ַמְעָלה. אוְמִרים ה' ֲאדוֵננּו. ְּדגּוֵלי ְסֻגָּלה. עוִנים ְואוְמִרים. ה' הּוא

ָהֱאלִהים:
ה' הוא ָהֱאלִהים:

יש אומרים:
ֲהמוֵני ַמְעָלה. אוְמִרים:

ה' ֲאדוֵננּו.
ִיְׂשָרֵאל ְּבָצָרָתם ּוְבָגלּוָתם עוִנים ְואוְמִרים:

ה' הּוא ָהֱאלִהים. ה' הּוא ָהֱאלִהים:
ה' ֶמֶלְך. ה' ָמָלְך. ה' ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד:

ב' פעמים:

ְּבֶטֶרם ְׁשָחִקים ַוֲאָרִקים ִנְמָּתחּו.
ה' ֶמֶלְך.

ְוַעד לא ְמאורות ָזָרחּו.
ה' ָמָלְך.

ְוָהָאֶרץ ַּכֶּבֶגד ִּתְבֶלה. ְוָׁשַמִים ְּכָעָׁשן ִנְמָלחּו.
ה' ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד:

ה' ֶמֶלְך. ה' ָמָלְך. ה' ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד:
ְוַעד לא ָעָׂשה ֶאֶרץ ְוחּוצות.

ה' ֶמֶלְך.
ּוַבֲהִכינו ְיצּוִרים ֲעֵלי ֲאָרצות.

ה' ָמָלְך.
ְוֵעת ְיַקֵּבץ ְנפּוִצים ֵמַאְרַּבע ְּתפּוצות.

ה' ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד:
ה' ֶמֶלְך. ה' ָמָלְך. ה' ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד:

ְמיּוָחד ְּבֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה.
הּוא ָהָיה ְוהּוא הֶוה ְוהּוא ִיְהֶיה.

הּוא ֵמִמית ּוְמַחֶּיה. ְלָפָניו לא נוַצר ֵאל.
ְוַאֲחָריו לא ִיְהֶיה:

ֶאָחד ֱאלֵהינּו. ָּגדול ֲאדוֵננּו. ָקדוׁש ְונוָרא ְׁשמו:
ִּכי ָגדול ֵמַעל ָׁשַמִים ַחְסֶּדָך. ְוַעד ְׁשָחִקים ֲאִמֶּתָך:

ִּכי ָגדול ַאָּתה ְועֵׂשה ִנְפָלאות. ַאָּתה ֱאלִהים ְלַבֶּדָך:
ְׁשפְך ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגוִים ֲאֶׁשר לא ְיָדעּוָך. ְוַעל ַמְמָלכות. ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמָך לא ָקָראּו:

ִלְקֻדַּׁשת ִׁשְמָך ֲעֵׂשה ְולא ָלנּו:
לא ָלנּו ה' לא ָלנּו. ִּכי ְלִׁשְמָך ֵּתן ָּכבוד. ַעל ַחְסְּדָך ַעל ֲאִמֶּתָך:

ָלָּמה יאְמרּו ַהּגוִים. ַאֵּיה ָנא ֱאלֵהיֶהם:
 ֵואלֵהינּו ַּבָּׁשַמִים. ֶאָחד ֱאלֵהינּו ַּבָּׁשַמִים. ֵעדּוֵתנּו ְּבָכל יום ַּפֲעַמִים. ַחי ְוַקָּים הּוא. ָמֵלא
 ַרֲחִמים הּוא. ָמֵלא ַזִּכּיּות הּוא. ָּכל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ָעָׂשה ַבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ. ֵאין ִמי יאַמר לו ַמה

ַּתֲעֶׂשה. ְוֵאין ִמי יאַמר לו ַמה ִּתְפַעל. ִּכי ַהּכל ַמֲעֵׂשה ָיָדיו:

ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְׁשַמע קוֵלנּו
ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְׁשַמע קוֵלנּו ְוַקֵּבל ְּתִפָּלֵתנּו ְּבָרצון:



ַל ְּתַאְּבֵדנּו ְּבאֶרְך ָּגלּוֵתנּו:אֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ֵַּבד ָּכל ַהָּקִמים ָעֵלינּו ְלָרָעה:אֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ִריְתָך ְזכר ְוַאל ִּתְׁשָּכֵחנּו:ְּבֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ֵרְך ֶאת ַלְחֵמנּו ְוֶאת ֵמיֵמינּו:ָּבֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ְּשֵרנּו ְּבׂשורות טובות:ַּבֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ֵּטל ֵמָעֵלינּו ָּכל ְּגֵזרות ָקׁשות ְוָרעות:ַּבֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
זר ָעֵלינּו ְּגֵזרות טובות:ְּגֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ֵּלה ְּכבוד ַמְלכּוְתָך ָעֵלינּו ְמֵהָרה:ַּגֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ְַּרְׁשנּוָך ִהָּמֵצא ָלנּו:דֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
רׁש ָּדֵמינּו ִמַּיד ָקֵּמינּו:ְּדֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ֵָעֵתר ָלנּו ַהּיום ּוְבָכל יום ָויום ִּבְתִפָּלֵתנּו:הֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ֲַחִזיֵרנּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶניָך:הֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ַאל ְּתִביֵׁשנּו ִמִּשְבֵרנּו: ְוִנְקָרא ְוַאָּתה ַתֲעֵננּו:ְוֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ֵּכנּו ְּבִדיֵננּו:ַזְָכֵרנּו ְּבִזְכרון טוב ִמְּלָפֶניָך: זֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
מל ָעֵלינּו ְוַעל ַטֵּפינּו ְוַעל עוָלֵלינּו:ֲחֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו:חֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ֲַהֵרנּו ִמֻּטְמאוֵתינּו:טֲַהֵרנּו ֵמֲעוֵנינּו: טֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו:ֶיֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 

בעשרת ימי תשובה מוסיפים:
ְָּתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַחִּיים טוִבים:כֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ְָּתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַצִּדיִקים ַוֲחִסיִדים:כֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ְָּתֵבנּו ְּבֵסֶפר ְיָׁשִרים ּוְתִמיִמים:כֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ְָּתֵבנּו ְּבֵסֶפר ָזִכּיות:כֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ְָּתֵבנּו ְּבֵסֶפר ְמזונות ּוַפְרָנָסה טוָבה:כֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ְָּתֵבנּו ְּבֵסֶפר ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה:כֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ְָּתֵבנּו ְּבֵסֶפר ְּגֻאָּלה ִויׁשּוָעה:כֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 

ע"כ:

ָָּלה ַאל ַּתַעׂש ִעָּמנּו:כְּבׁש ֶאת ּכוְבֵׁשנּו: כֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ְַמֲעָנְך ֲעֵׂשה ִאם לא ְלַמֲעֵננּו:לֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ְַחם ֶאת לוֲחֵמינּו:לְַחץ ֶאת לוֲחֵצינּו: לֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ֵַּלא ִמְׁשֲאלות ִלֵּבנּו ְלטוָבה ַלֲעבוָדֶתָך:מֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ְקם ֶאת ִנְקָמֵתנּו:נֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ְמְך ֶאת ְנִפיָלֵתנּו:סֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ְמְך ֶאת ֻסַּכת ָּדִוד ַהּנוֶפֶלת:סֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ֲֵנה ֶאת ֲעִתיָרֵתנּו:עֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ֵּנה ְמַעֵּננּו:ַעֵננּו ְּביום ָקְרֵאנּו: ֲעֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ְֵּדנּו ִמיֵדי ִיְצֵרנּו ָהַרע:פְֵּדנּו ִמיֵדי ָכל אוְיֵבינּו: פֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ֵַּוה ִאָּתנּו ְיׁשּועוֶתיָך:צֵַּוה ִאָּתנּו ִּבְרכוֶתיָך: צֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ְּדֵקנּו ְּבִדיֵננּו(:ַצְַּדֵקנּו ְּבִמְׁשָּפֶטיָך: )צֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ֵָרב ָלנּו ֵקץ ַהְּגֻאָּלה:קֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ְרֵבנּו ַלֲעבוָדֶתָך:ָקֵרב ָלנּו יום ַהְיׁשּוָעה: ָקֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ְֵאה ָּבֳעִני ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל:רִיָבה ִריֵבנּו ּוְגָאֵלנּו: רֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ְֵאה ְּבדַחק ַהָּׁשָעה:רְָפא ָּכל חוֵלי ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל: רֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 



ְֵׁעה ֶאת ַׁשְוָעֵתנּו:שֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ִׁית ַׁשְלָוה ְּבַאְרְמנוֵתינּו:שִׁית ָׁשלום ֵּביֵנינּו: שֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ֵּן ָׂשָבע ָּבעוָלם:תֵּן ָׁשלום ָּבָאֶרץ: תֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ֵּן ָׁשלום ַּבַּמְלכּות:תֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ֵּן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה ְּבִעּתו ָּבָאֶרץ:תֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ֵּן ֶזַרע ַלּזוֵרַע ְוֶלֶחם ָלאוֵכל:תֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ן ֶלֶחם ְלִפי ַהָּטף ָלׂשַבע:ֵּתֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ּכון ְּתִפָּלֵתנּו ְקטֶרת ְלָפֶניָך:ִּתֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֲעֵׂשה ִעָּמנּו אות ְלטוָבה. ֲעֵׂשה ִעָּמנּו אות ִליׁשּוָעה. ֲעֵׂשה ִעָּמנּו אות
ְלַרֲחִמים. ִיְראּו ׂשוְנֵאינּו ְוֵיבוׁשּו. ֶיֱחזּו אוְיֵבינּו ְוִיָּכְלמּו. ִּכי ַאָּתה ה' ֲעַזְרָּתנּו ְוִנַחְמָּתנּו:

ַהֵּבט ִּתְזּכר.  ְּתִמימּות  ְּברֶגז  ִּתְזּכר.  ֲעֵקָדה  ְּברֶגז  ִּתְזּכר.  ַאֲהָבה  ְּברֶגז  ִּתְזּכר.  ַרֵחם   ְּברֶגז 
ַלְּבִרית ְוַאל ָּתֵפר ְּבִריְתָך ִאָּתנּו. ֲעֵננּו ָבֵעת ּוָבעוָנה ַהּזאת:

יש מוסיפים:
 ֱאלִהים ַאָּתה ָיַדְעָּת ְלִאַּוְלִּתי ְוַאְׁשמוַתי. ִמְּמָך לא ִנְכֲחדּו ָּכל ְזדונוַתי. ְּבַהֲעלוִתי ַעל ְלָבִבי

ּגֶדל ְמׁשּובוַתי. ַּכַּמִים ִנְׁשַּפְכִּתי ְוִהְתָּפְרדּו ָּכל ַעְצמוָתי. ַהְקִׁשיָבה ְבקול ַּתֲחנּונוָתי:
 ַרֵחם ְּברֶגז ִּתְזּכר ְלדוֵפק ַׁשֲעֵרי ֶחְמָלֶתָך. ָהעוֵמד ְּכַדל ׁשוֵאל ְמַבֵּקׁש ְסִליָחֶתָך. ִקְּדמּו ֵעיַני

ַאְׁשמּורות ְלַסֵּפר ְּגֻדָּלֶתָך. ַאִּגיד ְזרוֲעָך ְלדור ְלָכל ָיבוא ְּגבּוָרֶתָך:
ִלְנֵויֶהם ְמַיֲחֵלי ֵקץ ְּפָלאות. ְּתׁשוֵבב  ְלִׁשְמָך  ְיַזְּמרּו  ִנְפָלאות.  ְוַאִּביָטה ִמּתוָרְתָך  ֵעיַני   ַּגל 

ְּפזּוִרים ְּבָכל ֵּפאות. ִּכי ַאָּתה ה' ֱאלִהים ְצָבאות:
 ֱאלִהים ְצָבאות ֲהִׁשיֵבנּו. נוָראות ְּבֶצֶדק ַּתֲעֵננּו. ַהֵּבט ְּפֵני ְמִׁשיֶחָך ּוְרֵאה ָמִגֵּננּו. ְוִיְׂשְמחּו

ָכל חוֵסי ָבְך ְלעוָלם ְיַרֵּננּו. ֲעֵננּו ָאִבינּו ֲעֵננּו:

ֲעֵננּו ָאִבינּו ֲעֵננּו
 וד ְוָהָדרהוְרֵׁשנּו ֲעֵננּו.ֲעֵננּו ּדּוֲאֵלנּו ֲעֵננּו.ֲעֵננּו גּוְרֵאנּו ֲעֵננּו.ֲעֵננּו בִָבינּו ֲעֵננּו.ֲעֵננּו אֲעֵננּו 

ֲעֵננּו.ֲעֵננּו ָוֲעֵננּו.ֲעֵננּו  ֲעֵננּו.ֲעֵננּו זִתיק ְּבֶנָחמות  ְוָיָׁשר  ֲעֵננּו.ֲעֵננּו חְַך  ְוַקָּים   הור ֵעיַנִיםְטַי 
 ֶֶלְךמא ֵאל ָחֵפץ ְּבֶרַׁשע ֲעֵננּו.ֲעֵננּו לִַּּביר ּכַח ֲעֵננּו.ֲעֵננּו כוֵׁשב ָׁשַמִים ֲעֵננּו.ֲעֵננּו יֲעֵננּו.ֲעֵננּו 

וֵזר ַּדִּלים ֲעֵננּו.עוֵמְך נוְפִלים ֲעֵננּו.ֲעֵננּו סוָרא ְוִנְׂשָּגב ֲעֵננּו.ֲעֵננּו נַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ֲעֵננּו.ֲעֵננּו 
 ָרוב ְלָכל קוְרָאיו ֶּבֱאֶמת ֲעֵננּו.ֲעֵננּוקִַּדיק ּוַמְצִּדיק ֲעֵננּו.ֲעֵננּו צּוֶדה ּוַמִּציל ֲעֵננּו.ֲעֵננּו פֲעֵננּו 

ֲעֵננּו.ֲעֵננּו ר ְוִנָּשא  ֲעֵננּו.ֲעֵננּו שָם  ְׁשָחִקים  ַאְבָרָהםתׁוֵכן  ֱאלֵהי  ֲעֵננּו:ֲעֵננּו  ְּתִמיִמים   ּוֵמְך 
 ֲעֵננּו:ֲעֵננּו ּוַפַחד ִיְצָחק ֲעֵננּו:ֲעֵננּו ֲאִביר ַיֲעקב ֲעֵננּו:ֲעֵננּו ָמֵגן ָּדִוד ֲעֵננּו:ֲעֵננּו ָהעוֶנה ְּבֵעת
ֱאלֵהי ֲעֵננּו:ֲעֵננּו  ַרֲחִמים  ְּבֵעת  ָהעוֶנה  ֲעֵננּו:ֲעֵננּו  ָצָרה  ְּבֵעת  ָהעוֶנה  ֲעֵננּו:ֲעֵננּו   ָרצון 

ַהֶּמְרָּכָבה ֲעֵננּו:
:)יש אומרים

ֲעֵננּו ֱאָלָהא ְדֵמִאיר ֲעֵננּו:(:
ֲעֵננּו ַרחּום ְוַחּנּון ֲעֵננּו:

ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

ֲאדון ַהְּסִליחות
ּוֵבר ְצָדקות.דוֶלה ֲעמּוקות.ּגּוֵחן ְלָבבות.בֲדון ַהְּסִליחות.א

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:
וֵקר ְּכָליות:חוֵכר ְּבִרית ָאבות.זִָתיק ְּבֶנָחמות.וָדּור ְּבִנְפָלאות.ה

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:
וֵבׁש ְצָדקות:לּוֵבׁש ֲעונות.כוֵדַע ָּכל ִנְסָּתרות.יוב ּוֵמִטיב ַלְּבִרּיות.ט

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:



וֶנה ְּבֵעת ָצרות:עוֵלַח ֲעונות.סוָרא ְתִהּלות.נֵָלא ַזִּכּיּות.מ
 ׁוֵמַעשוֵכב ֲעָרבות.רוֵרא ַהּדורות.קוֶפה ֲעִתידות.צוֵעל ְיׁשּועות.ּפָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

ְִּמים ֵּדעות:תְּתִפּלות.
ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

ֵאל ַרחּום ִׁשְמָך
ֵאל ַרחּום ִׁשְמָך. ֵאל ַחּנּון ִׁשְמָך.

ֵאל ֶאֶרְך ַאַּפִים ִׁשְמָך. ָמֵלא ַרֲחִמים ִׁשְמָך.
ָּבנּו ִנְקָרא ִׁשְמָך. ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמָך:

בעשרת ימי תשובה יש מוסיפים:
ֵאל ַרחּום ְׁשָמְך. ֵאל ַחּנּון ְׁשָמְך.

ְרֵאה ָּבֳעִני ַעָּמְך. ַרֵחם ַעל עוָלָמְך:
ֵאל ַאִּדיר ְׁשָמְך. ֵאל ָּברּוְך ְׁשָמְך. ֵאל ָּגדול ְׁשָמְך. ֵאל ָּדגּול ְׁשָמְך:

ְרֵאה ָּבֳעִני ַעָּמְך. ַרֵחם ַעל עוָלָמְך:
ֵאל ָהדּור ְׁשָמְך. ֵאל ָוִתיק ְׁשָמְך. ֵאל ַזָּכאי ְׁשָמְך. ֵאל חוֵנן ְׁשָמְך:

ְרֵאה ָּבֳעִני ַעָּמְך. ַרֵחם ַעל עוָלָמְך:
ֵאל ָטהור ְׁשָמְך. ֵאל ָיִחיד ְׁשָמְך. ֵאל ַּכִּביר ְׁשָמְך. ֵאל ָלַעד ְׁשָמְך:

ְרֵאה ָּבֳעִני ַעָּמְך. ַרֵחם ַעל עוָלָמְך:
ֵאל ֶמֶלְך ְׁשָמְך. ֵאל נוָרא ְׁשָמְך. ֵאל סוֵמְך ְׁשָמְך. ֵאל עוֵזר ְׁשָמְך:

ְרֵאה ָּבֳעִני ַעָּמְך. ַרֵחם ַעל עוָלָמְך:
ֵאל ּפוֶדה ְׁשָמְך. ֵאל ַצִּדיק ְׁשָמְך. ֵאל ָקדוׁש ְׁשָמְך. ֵאל ַרְחָמן ְׁשָמְך:

ְרֵאה ָּבֳעִני ַעָּמְך. ַרֵחם ַעל עוָלָמְך:
ֵאל ַׁשַּדי ְׁשָמְך. ֵאל ׁשוֵמר ְׁשָמְך. ֵאל ּתוֵמְך ְׁשָמְך. ֵאל ָּתִמים ְׁשָמְך:

ְרֵאה ָּבֳעִני ַעָּמְך. ַרֵחם ַעל עוָלָמְך:
ה' ָחֵּננּו ַוֲהִקיֵמנּו

בעשרת ימי תשובה אומרים:
ה' ָחֵּננּו ַוֲהִקיֵמנּו.

ּוְבֵסֶפר ַחִּיים ָזְכֵרנּו ְוָכְתֵבנּו:
ה' ְּביום ְיׁשּוָעָתה ַּבְׂשֵרנּו ְוַרֲחֵמנּו.

ּוְבֵסֶפר ַחִּיים ָזְכֵרנּו ְוָכְתֵבנּו:
ה' ַּגְלֵּגל ֲהמון ַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו.
ּוְבֵסֶפר ַחִּיים ָזְכֵרנּו ְוָכְתֵבנּו:
ה' ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו.
ּוְבֵסֶפר ַחִּיים ָזְכֵרנּו ְוָכְתֵבנּו:

ה' ַּכחוָתם ַעל ֵלב ַהּיום ִׂשיֵמנּו.
ּוְבֵסֶפר ַחִּיים ָזְכֵרנּו ְוָכְתֵבנּו:

ה' ִריָבה ִריֵבנּו ּוְלַחם לוֲחֵמינו.ּ
ּוְבֵסֶפר ַחִּיים ָזְכֵרנּו ְוָכְתֵבנּו:

ה' ָּבֵרְך ֶאת ַלְחֵמנּו ְוֶאת ֵמיֵמינּו.
ּוְבֵסֶפר ַחִּיים ָזְכֵרנּו ְוָכְתֵבנּו:

ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמָך ְוחּוָסה ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך:

ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען ַאְבָרָהם ֶאְזָרח ְּתִמיֶמך.ָ
ְוחּוָסה ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך:

ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען ִיְצָחק ֶנֱעַקד ְּבאּוַלֶּמך.
ְוחּוָסה ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך:



ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען ַיֲעקב ֶנֱעָנה ְבֻסָּלם ִמְּמרוֶמיָך.
ְוחּוָסה ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך:

ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען מֶׁשה ֶנֱאָמן ְּבָכל ֵּביֶתך.ָ
ְוחּוָסה ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך:

ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען ַאֲהרן ִּכֵהן ְּבאּוֶריָך ְוֻתֶּמיך.ָ
ְוחּוָסה ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך:

ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען ְזכּות יוֵסף ָאִסיר ַצִּדיֶקך.ָ
ְוחּוָסה ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך:

ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּדִוד ְנִעים ְזִמירוֶתיָך.
ְוחּוָסה ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך:

ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען ִּפיְנָחס ַזְך ִקֵּנא ִלְׁשֶמך.ָ
ְוחּוָסה ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך:

ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען ֶמֶלְך ְׁשלמה ָּבָנה ַּבִית ִלְׁשֶמך.ָ
ְוחּוָסה ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך:

ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען ֲהרּוִגים ּוְׂשרּוִפים:
ַעל ִיחּוד ְקֻדַּׁשת ְׁשֶמָך.

ְוחּוָסה ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך:
ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמָך ְוחּוָסה ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך:

ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשָמְך.

ֲעֵׂשה ְלַמַען ֲאִמָּתְך
ְלַמַען  ְלַמַען אֲעֵׂשה  ְלַמַען ְּבֲִמָּתְך.ֲעֵׂשה  ְלַמַען ָּגִריָתְך.ֲעֵׂשה  ְלַמַעןָּדְדָלְך.ֲעֵׂשה   ָתְך.ֲעֵׂשה 

ְלַמַען ה ְלַמַען וֲָדָרְך.ֲעֵׂשה  ְלַמַען זִיעּוָדְך.ֲעֵׂשה  ְלַמַען חְִכָרְך.ֲעֵׂשה   ּוָבְך.ֲעֵׂשהטְַסָּדְך.ֲעֵׂשה 
ְצָחְך.ִנְַלכּוָתְך.ֲעֵׂשה ְלַמַען מִּמּוָדְך.ֲעֵׂשה ְלַמַען לבוָדְך.ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּכְָׁשָרְך.ֲעֵׂשה ְלַמַען יְלַמַען 

ְלַמַען  ְלַמַען סֲעֵׂשה  ְלַמַען עוָדְך.ֲעֵׂשה  ְלַמַען פָֻּזְך.ֲעֵׂשה  ְלַמַעןצְֵּאָרְך.ֲעֵׂשה   ְִדָקָתְך.ֲעֵׂשה 
ְלַמַען ק ְלַמַען רְֻדָּׁשָתְך.ֲעֵׂשה  ְלַמַען שֲַחָמנּוָתְך.ֲעֵׂשה  ְלַמַעןּתְִׁכיָנָתְך.ֲעֵׂשה   וָרָתְך:ֲעֵׂשה 

 ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב.ֲעֵׂשה ְלַמַען מֶׁשה ְוַאֲהרן.ֲעֵׂשה ְלַמַען יוֵסף ָּדִוד ּוְׁשלמה.ֲעֵׂשה ְלַמַען
 ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶדׁש.ֲעֵׂשה ְלַמַען ִצּיון ִמְׁשַּכן ְּכבוָדְך.ֲעֵׂשה ְלַמַען ָחְרַּבן ֵּביָתְך.ֲעֵׂשה ְלַמַען
ְלַמַען ַהַּדִּלים.ֲעֵׂשה  ִיְׂשָרֵאל  ְלַמַען  ָהֲעִנִּיים.ֲעֵׂשה  ִיְׂשָרֵאל  ְלַמַען  ֵהיָכָלְך.ֲעֵׂשה   ִׁשֲממּות 
ָׁשַדִים.ֲעֵׂשה יוְנֵקי  ְלַמַען  ְוַאְלָמנות.ֲעֵׂשה  ְיתוִמים  ְלַמַען  ְּבָצרות.ֲעֵׂשה  ַהְּׁשרּוִיים   ִיְׂשָרֵאל 

ְלַמַען ְּגמּוֵלי ָחָלב.ֲעֵׂשה ְלַמַען ִּתינוקות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ֶׁשּלא ָחְטאּו:

יש נוהגים להוסיף זה בעשרת ימי תשובה:
ַעל ַרֲחִמים  ַהְמַבְּקִׁשים  ָּפֶניָך.  ַהְמָׁשְרִתים  ְוַהְּטהוִרים  ַהְּקדוִׁשים  ַמְלָאֶכיָך  ְלַמַען   ֲעֵׂשה 

ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך:
ֵחָמה. ְמִׁשיֵבי  ִקְנָאה.  ַמֲעִביֵרי  ְׁשבּוָעה.  ְמִפיֵרי  ְגֵזָרה.  ְמַבְּטֵלי  ִנְקָרִאים  ְלַמְעָלה  ֵיׁש   ַּכת 

ַמְזִּכיֵרי ַאֲהָבה. ַאֲהָבתו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִלְפֵני בוְרָאם:
ְּכֶׁשֵהם רוִאים ֶׁשהּוא ְּבַכַעס ַעל ָּבָניו. ִמְׁשַּתְּטִחים ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבודו. ּוִמְתַחְּנִנים ְואוְמִרים:

ַהֵּתר ַהֵּתר יוֵצר ְּבֵראִׁשית:

ְמחל ְמחל ֲאִביר ַיֲעקב
ְמחל ְמחל ֲאִביר ַיֲעקב.

ְסַלח ְסַלח ְקדוׁש ִיְׂשָרֵאל.
ִּכי ַאִּדיר ְמָלִכים ַאָּתה.



 ַּנּון.ֶמֶלְךחְַך.ֶמֶלְך זִָתיק.ֶמֶלְך וָדּור.ֶמֶלְך הגּול.ֶמֶלְך ָּדדול.ֶמֶלְך ָּגָּרּוְך.ֶמֶלְך בִַּדיר.ֶמֶלְך אֶמֶלְך 
 וֵזר.ֶמֶלְךעוֵמְך.ֶמֶלְך סוָרא.ֶמֶלְך נַרֵחם.ֶמֶלְך ְמַָעד.ֶמֶלְך לִּביר.ֶמֶלְך ַּכָָׁשר.ֶמֶלְך יָהור.ֶמֶלְך ט
ָּם:תׁוֵמר.ֶמֶלְך שם.ֶמֶלְך ָרָרוב.ֶמֶלְך קַח.ֶמֶלְך צִּדיק.ֶמֶלְך ַצּוֶדה.ֶמֶלְך פ

 ָלָּמה ָלְך ֵאיָבה ִעם ֶזַרע ַאְבָרָהם אוֲהֶבָך. ָלָּמה ָלְך ִקְנָאה ִעם ֶזַרע ִיְצָחק ֲעֵקֶדָך. ָלָּמה ָלְך
 ַּתְחרּות ִעם ֶזַרע ַיֲעקב ְּתִמיֶמָך. ִּכי ִקְנַין ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ָקָראָת אוָתם. ִמַּיד יוְצאות ַקְרנות

הוד ִמַּתַחת ִּכֵּסא ַהָּכבוד ּוַמְכִריזות ְואוְמרות:
 ַאְׁשֵריֶכם ְמַלְּמֵדי ְזכּות ַעל ָּבַני. ֶׁשַבח ָלֶכם ְמַׁשְלְׁשֵלי ְזכּות ָאבות. ִּכי ָכל ְצָבא ַהָּׁשַמִים

ְוָהָאֶרץ ָּכבוד ּוְגֻדָּלה ִיְּתנּו ָלֶכם:
ע"כ:

 ֲעֵׂשה ְלַמֲעָנְך ִאם לא ְלַמֲעֵננּו. ֲעֵׂשה ְלַמֲעָנְך ְוהוִׁשיֵענּו. הוִׁשיֵענּו ַוֲעֵננּו ַהּיום ּוְבָכל יום ָויום
ִּבְתִפָּלֵתנּו ִּכי ְתִהָּלֵתנּו ָאָּתה:

ְּדָעֵני ַלֲעִנֵּיי. ֲעֵניָנן:
ְּדָעֵני ַלֲעִנֵּיי. ֲעֵניָנן:

ְּדָעֵני ַלֲעִׁשיֵקי. ֲעֵניָנן:
ְּדָעֵני ִלְתִביֵרי ִלָּבא. ֲעֵניָנן:

ְּדָעֵני ְלִׁשְפֵלי ַדְעָּתא. ֲעֵניָנן:
ְּדָעֵני ְלַמִּכיֵכי רּוָחא. ֲעֵניָנן:

ְּדָעֵני ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ְּבַהר ַהּמוִרָּיה. ֲעֵניָנן:
ְּדָעֵני ְלִיְצָחק ַעל ַּגֵּבי ַמְדְּבָחא. ֲעֵניָנן:

ְּדָעֵני ְלַיֲעקב ְּבֵבית ֵאל. ֲעֵניָנן:
ְּדָעֵני ְליוֵסף ְּבֵבית ֲאִסיֵרי. ֲעֵניָנן:

ְּדָעֵני ְלמֶׁשה ַוֲאבוֵתינּו ַעל ַים סּוף. ֲעֵניָנן:
ְּדָעֵני ְלַאֲהרן ַּבַּמְחָּתא. ֲעֵניָנן:
ְּדָעֵני ְלִפיְנָחס ַּבִּׁשִּטים. ֲעֵניָנן:
ְּדָעֵני ִליהוֻׁשַע ַּבִּגְלָּגל. ֲעֵניָנן:

ְּדָעֵני ְלֵעִלי ָּבָרָמה. ֲעֵניָנן:
ְּדָעֵני ִלְׁשמּוֵאל ַּבִּמְצָּפה. ֲעֵניָנן:

ְּדָעֵני ְלָדִוד ְוִלְׁשלמה ְּבנו ִּבירּוָׁשַלִים. ֲעֵניָנן:
ְּדָעֵני ְלֵאִלָּיהּו ְּבַהר ַהַּכְרֶמל. ֲעֵניָנן:

ְּדָעֵני ֶלֱאִליָׁשע ִּביִריחו. ֲעֵניָנן:
ְּדָעֵני ְלִחְזִקָּיהּו ַּבֲחלותו. ֲעֵניָנן:

ְּדָעֵני ְליוָנה ִּבְמֵעי ַהָּדָגה. ֲעֵניָנן:
ְּדָעֵני ַלֲחַנְנָיה ִמיָׁשֵאל ַוֲעַזְרָיה ְּבגו ַאּתּון נּוָרא ָיִקְדָּתא. ֲעֵניָנן:

ְּדָעֵני ְלָדִנֵּיאל ְּבֻגָּבא ְדַאְרָיָוָתא. ֲעֵניָנן:
ְּדָעֵני ְלָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה. ֲעֵניָנן:

ְּדָעֵני ְלֶעְזָרא ַּבּגוָלה. ֲעֵניָנן:
ְּדָעֵני ְלחוִני ַּבַּמְעָּגל. ֲעֵניָנן:

ְּדָעֵני ְלַצִּדיֵקי ַוֲחִסיֵדי ּוְתִמיֵמי ִּדי ְּבָכל ָּדר ְוָדר. ֲעֵניָנן:
 ַרֲחָמָנא ֲעֵניָנן. ַרֲחָמָנא ְׁשִזיב. ַרֲחָמָנא ְּפרק. ַרֲחָמָנא ְּדִיְתְמֵלי ַרֲחִמין ַרֵחם ָעָלָנא ְוַעל ָּכל

ַאְנֵׁשי ֵביָתָנא. ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ָאָחָנא. ּוֵמֲחׁשוָכא ִלְנהוָרא ַאְּפִקָּנן ְּבִדיל ְׁשָמְך ַרָּבא:

בעשרת ימי תשובה יש אומרים:
ָיּה ְׁשַמע ֶאְביוֶניָך



ָיּה ְׁשַמע ֶאְביוֶניָך. ַהְמַחִּלים ָּפֶניָך. ָאִבינּו ְלָבֶניָך. ַאל ַּתְעֵלם ָאְזֶניָך.
ָּה ַעם ִמַּמֲעַמִּקים. ִיְקְראּו ֵמרב ְמצּוִקים. ַאל ָנא ְתִׁשיֵבם ֵרִקים. ַהּיום ִמְּלָפֶניָך:י

ָיּה ְׁשַמע ֶאְביוֶניָך. ַהְמַחִּלים ָּפֶניָך. ָאִבינּו ְלָבֶניָך. ַאל ַּתְעֵלם ָאְזֶניָך.
ַּווָתם ַוֲעוָנם. ְמֵחה ְוֻרֵּבי ְזדוָנם. ְוִאם לא ַתֲעֶׂשה ְלַמֲעָנם. ֲעֵׂשה צּוִרי ְלַמֲעֶנָך:ה

ָיּה ְׁשַמע ֶאְביוֶניָך. ַהְמַחִּלים ָּפֶניָך. ָאִבינּו ְלָבֶניָך. ַאל ַּתְעֵלם ָאְזֶניָך.
ְמֵחה ַהּיום חוָבם. ּוְרֵצה ְּכמו ַׁשי ִניָבם. ּוְלָך ָּתִכין ִלָּבם. ְוַגם ַּתְקִׁשיב ָאְזֶנָך:ּו

ָיּה ְׁשַמע ֶאְביוֶניָך. ַהְמַחִּלים ָּפֶניָך. ָאִבינּו ְלָבֶניָך. ַאל ַּתְעֵלם ָאְזֶניָך.
ְִּמַעת ְּפֵניֶהם ִּתְׁשֶעה. ְוֶתֱאסף ֵעֶדר ּתוֶעה. ְוָתִקים ְלָך רוֶעה. ּוְפקד ְּבטוב צאֶנָך:ד

ָיּה ְׁשַמע ֶאְביוֶניָך. ַהְמַחִּלים ָּפֶניָך. ָאִבינּו ְלָבֶניָך. ַאל ַּתְעֵלם ָאְזֶניָך.
וְלֵכי ְּבֶדֶרְך ְנכוָחה. ְּתַבְּשֵרם ַהּיום ְסִליָחה. ּוִבְתִפַּלת ַהַּׁשַחר. ַהְמִציֵאם ִחֶּנָך:ה

ִאם ָאֵפס רַבע ַהֵּקן
סימן: אפרים בר רב יצחק חזק:

ם ָאֵפס רַבע ַהֵּקן. אֶהל ִׁשֵּכן ִאם ִרֵּקן. ַאל ָנא נאְבָדה ִּכי ַעל ֵּכן. ֵיׁש ָלנּו ָאב ָזֵקן:ִא
ִָּנים לו ַתִּכיר. ְוִצְדקו ְלָפֶניָך ַנְזִּכיר. ַקח ָנא ֵּבן ַיִּקיר. ְוִנְמָצה ָדמו ַעל ִקיר:פ
ץ ֶאל ַהַּנַער ְלַהְקִּדיׁשו. ְוַנְפׁשו ְקׁשּוָרה ְּבַנְפׁשו. ִעְּטרו ָּבֵעִצים ְוִאּׁשו. ֵנֶזר ֱאלָהיו ַעל ראׁשו:ָר
ִחיד הּוַקל ַּכְּצִבי. ָעָנה ְוָאַמר ָאִבי. ִהֵּנה ָהֵאׁש ְוָהֵעִצים ָנִביא. ּוְתׁשּוָרה ֵאין ְלָהִביא:ָי
ִִּלים ֱהִׁשיבו ִמְּלַהְבִהילו. ַוַּיַען ַוּיאֶמר לו. ְּבִני, ֱאלִהים ִיְרֶאה לו. ְויוַדע ה' ֶאת ֲאֶׁשר לו:מ
ְִּמְצָוְתָך ְׁשֵניֶהם ִנְזָהִרים. ְוַאֲחֶריָך לא ְמַהְרְהִרים. ָחׁשּו ְוָהְלכּו ִנְמָהִרים. ַעל ַאַחד ֶהָהִרים:ב
ָאּו ֵאד ְּתלּוָלה. ִמֲהרּו ֲעֵצי עוָלה. ַיַחד ְּבַאֲהָבה ְּכלּוָלה. ַיְּׁשרּו ָּבֲעָרָבה ְמִסָּלה:ר
 ָָאה ָיִחיד ִּכי הּוא ַהֶּשה. ָנַאם ְלהורו ַהְּמֻנֶּסה. ָאִבי אוִתי ַּכֶּכֶבׂש ַּתֲעֶׂשה. לא ַתְחמל ְולאר

ְתַכֶּסה:
י ָחֵפץ ְוִנְכסף. ְלָבִבי לו ַלֲחׂשף. ִאם ִּתְמָנֵעִני סוף. רּוִחי ְוִנְׁשָמִתי ֵאָליו ֶיֱאסף:ִּב
ָדיו ְוַרְגָליו ָעַקד. ְוַחְרּבו ָעָליו ָּפַקד. ְלׂשּומו ַעל ָהֵעִצים ָׁשַקד. ְוָהֵאׁש ַעל ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד:ָי
ַָּואר ָּפַׁשט ֵמֵאָליו. ְוָאִביו ִנַּגׁש ֵאָליו. ְלׁשֲחטו ְלֵׁשם ְּבָעָליו. ְוִהֵּנה ה' ִנָּצב ָעָליו:צ
 ֲקר ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה. ָהָאב ַעל ְּבנו לא ָחָסה. ְוִלּבו ֶאל ַּכַּפִים ָנָׂשא. ַוַּיְרא ֱאלִהים ֶאתח

ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה:
ָָרא ֵמֶרֶחם ִמְׁשָחר. ְּתמּור ִּבְנָך ַהִּנְבָחר. ְוִהֵּנה ַאִיל ַאַחר. ַוֲעֵׂשה ַאל ְּתַאַחר:ק
ֲִליֵפי ַאְזָּכָרתו. ִּתּכון ְּכַהְקָטָרתו. ְוַתֲעֶלה ְלָך ִּתיְמָרתו. ְוָהָיה הּוא ּוְתמּוָרתו:ח
ִָּכרון ְלָפֶניָך ַּבַּׁשַחק. ָלַעד ַּבֵּסֶפר יּוַחק. ְּבִרית עוָלם ַּבל ֻיְמַחק. ֶאת ַאְבָרָהם ְוֶאת ִיְצָחק:ז
וְרֶאיָך ָּבִאים ָלקוד. ְּבָצָרה ֲעֵקָדה ִּתְׁשקד. ְוצאְנָך ְּבַרֲחִמים ִּתְפקד. ְּפֵני ַהּצאן ֶאל ָעקוד:ק

ַרֲחֶמיָך ְלַהְמִׁשיְך  ִנְדָהִמים.  ֲחֵרִדים  ִּתְפֶּדה  ְלַמַעְנָך  ִנְרָּדִמים.  ְלָהִקיץ  ְגבּוָרְתָך   עוְרָרה 
ַוֲחָסֶדיָך ִמְּׁשֵמי ְמרוִמים. ֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים:

ֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים
ַרֲחִמים ִּכֵּסא  ַעל  יוֵׁשב  ֶמֶלְך  ַמֲעִביר ִראׁשוןֵאל  ֲעונות ַעּמו  ַּבֲחִסידּות. מוֵחל  ּוִמְתַנֵהג    

 ִראׁשון. ַמְרֶּבה ְמִחיָלה ַלַחָּטִאים. ּוְסִליָחה ַלּפוְׁשִעים. עוֶׂשה ְצָדקות ִעם ָּכל ָּבָׂשר ְורּוַח. לא
 ְכָרָעָתם ָלֶהם ּגוֵמל. ֵאל הוֵרָתנּו לוַמר ִמּדות ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְזכר ָלנּו ַהּיום ְּבִרית ְׁשלׁש
 ֶעְׂשֵרה. ְּכמו ֶׁשהוַדְעָּת ֶלָעָנו ִמֶּקֶדם. ְוֵכן ָּכתּוב ְּבתוָרָתְך. ַוֵּיֶרד ה' ֶּבָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמו ָׁשם.

ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם, ה' . ְוָׁשם ֶנֱאַמר:

ַוַּיֲעבר ה' ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:
ה' ה' א ֵאל ב ַרחּום ג ְוַחּנּון, ד ֶאֶרְך ה ַאַּפִים ו ְוַרב ֶחֶסד ז ֶוֱאֶמת:
ח נֵצר ֶחֶסד ט ָלֲאָלִפים י נֵׂשא ָעון יא ָוֶפַׁשע יב ְוַחָּטָאה, יג ְוַנֵּקה:

ְוָסַלְחָּת ַלֲעוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו:



יש נוהגים לומר תחינה זו:
ְלִמְתַוֶּדה ַחּטאָתיו

ְִמְתַוֶּדה ַחּטאָתיו, ּומוֶדה ַעל רב ֲאָׁשָמיו.ל
ֲאֶׁשר ַּבֶהֶבל ְׁשנוָתיו, ָּכלּו ְבָיגון ָיָמיו.
צוֵעק ִמָּצרוָתיו, ּוִמֵּבין ִּתְגַרת ָקָמיו.
ִנְּפָלה ָּנא ְּבַיד ה' ִּכי ַרִּבים ַרֲחָמיו:

ְִהיוִתי ָמַׁשְכִּתי, ְּבַחְבֵלי ַהָּׁשְוא ֲעוִני.מ
ָלֵכן ַׁשְבִּתי ְוִנַחְמִּתי, ִּכי לא ֵאַדע יום ִּדיִני.

ּוְׁשֵאִרי ִהְקַרְבִּתי, ְוָנַסְכִּתי ֵמי ֵעיִני.
אּוַלי ְיַרֵחם קוִני, ִּכי לא ָכלּו ַרֲחָמיו:

ִנְּפָלה ָּנא ְּבַיד ה' ִּכי ַרִּבים ַרֲחָמיו:
ְֵׁדי ִגיִלי ָצָמקּו, ָוִאיַנק ראׁש ְּפָתִנים.ש

ּוֵמי ֵעיַני ָׁשֲחקּו, ֵמעוז ְּכֵאִבי ֲאָבִנים.
ְוַרֲחֵמי ָאב ָרָחקּו, ְולא ָחַמל ַעל ָּבִנים.

ְוֵאַלי ִיְתַאָּפקּו, ֲהמון ֵמָעיו ְוַרֲחָמיו:
ִנְּפָלה ָּנא ְּבַיד ה' ִּכי ַרִּבים ַרֲחָמיו:

ֱִביָאִני ְּבבור ְלָבִאים, ְוִהְנִחיָלִני ִקְצּפו.ה
ְוִנְׁשַּכְחִּתי ְּבֵבית ְּכָלִאים, ְוָטַבְעִּתי ְּבַים ַזְעּפו.

ְּבָכל יום ָיַרְדִּתי ְּפָלִאים, ַאֲחֵרי ֶהֱאִריְך ִלי ַאּפו.
ֲהָׁשַכח ַחּנות ֵאל, ִאם ָקַפץ ְּבַאף ַרֲחָמיו:

ִנְּפָלה ָּנא ְּבַיד ה' ִּכי ַרִּבים ַרֲחָמיו:
ויש נוהגים לומר במקום "למתודה" תחינה זו:

סימן בלעם חזק:

ְּבָזְכִרי ַעל ִמְׁשָּכִבי
ְָּזְכִרי ַעל ִמְׁשָּכִבי, ְזדון ִלִּבי ַוֲאָׁשָמיו.ב

ָאקּוָמה ְוָאבוָאה, ֶאל ֵּבית ֱאלַהי ַוֲהדוָמיו.
ָואַמר ְּבָנְׂשִאי ַעִין, ְּבַתֲחנּוַני ֱאֵלי ָׁשָמיו.

ִנְּפָלה ָּנא ְּבַיד ה' ִּכי ַרִּבים ַרֲחָמיו:
ְָך ֵאִלי צּור ֵחיִלי, ְמנּוָסִתי ְּבָצָרִתי.ל

ְּבָך ִׂשְבִרי ְוִתְקָוִתי, ֱאָילּוִתי ְּבָגלּוִתי.
ְלָך ָּכל ִמְׁשֲאלות ִלִּבי, ְוֶנְגְּדָך ָּכל ַּתֲאָוִתי.

ְּפֵדה ֶעֶבד ְלָך צוֵעק, ִמַּיד רוָדיו ְוָקָמיו:
ִנְּפָלה ָּנא ְּבַיד ה' ִּכי ַרִּבים ַרֲחָמיו:

ֵנִני ה' ֲעֵנִני, ְּבָקְרִאי ִמן ַהֵּמַצר.ֲע
ְוִיָּוַדע ָּבַעִּמים, ִּכי ָיְדָך לא ִתְקַצר.

ְוַאל ִּתְבֶזה ֱענּות ָעִני, צוֵעק ִמִּתְגַרת ַצר.
ֲאֶׁשר ְּפָׁשָעיו ְלָך מוֶדה, ּוִמְתַוֶּדה ַעל ֲעלּוָמיו:

ִנְּפָלה ָּנא ְּבַיד ה' ִּכי ַרִּבים ַרֲחָמיו:
ַה ִּיְתאוֵנן ְויאַמר, ַמה ְּיַדֵּבר ְוִיְצַטָּדק.מ

ְיִציר חֶמר ֲאֶׁשר ָּתׁשּוב, ְּגִוָּיתו ְּכָאָבק ַּדק.
ַמה ִּיֵּתן ְלָך ָהָאָדם, ִּכי ִיְרַׁשע ְוִכי ִיְצַּדק.

ֲהלא ִמָּליו ּוִמְפָעָליו, ְּכתּוִבים ְּבֵסֶפר ָיָמיו:
ִנְּפָלה ָּנא ְּבַיד ה' ִּכי ַרִּבים ַרֲחָמיו:



צות )נ"א ְּבעוד( ַלְיָלה ְלָך ָקמּו, ֲעָבֶדיָך ְּבַמֲהָלָלם.ֲח
ְכּות ָאבות ָלֶהם ִּתְזּכר, ְוַאל ֵּתֶפן ְלַמֲעָלָלם.ז
ְֵנה ֲעָדְתָך ִּכיֵמי ֶקֶדם, ְקדוׁש ַיֲעקב ּגֲאָלם.ק

ְוִהָּנֵׂשא ָהֵאל, עוֶׂשה ַהָּׁשלום ִּבְמרוָמיו:
ִנְּפָלה ָּנא ְּבַיד ה' ִּכי ַרִּבים ַרֲחָמיו:

ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאנּו ְלָפֶניך
ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו ְוהוִׁשיֵענּו:

ְלָדִוד ֵאֶליָך ה' ַנְפִׁשי ֶאָּשא:
ֱאלַהי ְּבָך ָבַטְחִּתי ַאל ֵאבוָׁשה. ַאל ַיַעְלצּו אוְיַבי ִלי:

ַּגם ָּכל קֶויָך לא ֵיבׁשּו. ֵיבׁשּו ַהּבוְגִדים ֵריָקם:
ְּדָרֶכיָך ה' הוִדיֵעִני. אְרחוֶתיָך ַלְּמֵדִני:

ַהְדִריֵכִני ַּבֲאִמֶּתָך, ְוַלְּמֵדִני ִּכי ַאָּתה ֱאלֵהי ִיְׁשִעי. אוְתָך ִקִּויִתי ָּכל ַהּיום:
ְזכר ַרֲחֶמיָך ה' ַוֲחָסֶדיָך. ִּכי ֵמעוָלם ֵהָּמה:

ַחּטאת ְנעּוַרי ּוְפָׁשַעי ַאל ִּתְזּכר. ְּכַחְסְּדָך ְזָכר ִלי ַאָּתה. ְלַמַען טּוְבָך ה' :
טוב ְוָיָׁשר ה' . ַעל ֵּכן יוֶרה ַחָּטִאים ַּבָּדֶרְך:
ַיְדֵרְך ֲעָנִוים ַּבִּמְׁשָּפט. ִויַלֵּמד ֲעָנִוים ַּדְרּכו:

ָּכל ָאְרחות ה' ֶחֶסד ֶוֱאֶמת. ְלנְצֵרי ְבִריתו ְוֵעדָתיו:
ְלַמַען ִׁשְמָך ה' . ְוָסַלְחָּת ַלֲעוִני ִּכי ַרב הּוא:
ִמי ֶזה ָהִאיׁש ְיֵרא ה' . יוֶרּנּו ְּבֶדֶרְך ִיְבָחר:

ַנְפׁשו ְּבטוב ָּתִלין. ְוַזְרעו ִייַרׁש ָאֶרץ:
סוד ה' ִליֵרָאיו. ּוְבִריתו ְלהוִדיָעם:

ֵעיַני ָּתִמיד ֶאל ה' . ִּכי הּוא יוִציא ֵמֶרֶׁשת ַרְגָלי:
ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני. ִּכי ָיִחיד ְוָעִני ָאִני:

ָצרות ְלָבִבי ִהְרִחיבּו. ִמְּמצּוקוַתי הוִציֵאִני:
ְרֵאה ָעְנִיי ַוֲעָמִלי. ְוָׂשא ְלָכל ַחּטאָתי:

ְרֵאה אְיַבי ִּכי ַרּבּו. ְוִׂשְנַאת ָחָמס ְׂשֵנאּוִני:
ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ְוַהִּציֵלִני. ַאל ֵאבוׁש ִּכי ָחִסיִתי ָבְך:

ּתם ָויֶׁשר ִיְּצרּוִני. ִּכי ִקִּויִתיָך:
ְּפֵדה ֱאלִהים ֶאת ִיְׂשָרֵאל. ִמּכל ָצרוָתיו:
ְוהּוא ִיְפֶּדה ֶאת ִיְׂשָרֵאל. ִמָּכל ֲעונוָתיו:

ה' ֱאלֵהי ִיְׂשָרֵאל ׁשּוב ֵמֲחרון ַאֶּפָך. ְוִהָּנֵחם ַעל ָהָרָעה ְלַעֶּמָך:

תחינות לימות השבוע
תחינה ליום ראשון )סימן שמואל חזק(:

ְַׁוַעת ַעְּמָך ַהְקִׁשיָבה. ַוֲעֵׂשה ִעָּמנּו אות ְלטוָבה. ּוִמי ְּכַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ּגוי ֶאָחד:שה' 
ֵּבין ִׁשֵּני ֲאָריות ְּתַחְּלֵצם. ּוֵמַאְרַּבע רּוחות ְּתַקְּבֵצם. ְוָקֵרב אוָתם ֶאָחד ֶאל ֶאָחד:ִמ
ְֶאת ֲאֵבֵלי ִצּיון ְּתַנֵחם. ְוֶאת ָאֳהִליָבה ַהְּנדּוָדה ְּתַרֵחם. ְלַחֵּבר ֶאת ָהאֶהל ִלְהיות ֶאָחד:ו
ֱדום ּומוָאב ָצְמתּו ַבּבור ַחַּיי. ְּבֶחְרָּפה ִהּכּו ְלַחַיי. ִמֶּזה ֶאָחד ּוִמֶּזה ֶאָחד:א
ְַרְגַלי ָטְמנּו ַּפח ָוַפַחת. ַוִּיְתַלֲחׁשּו ָעַלי ַיַחד. ֵאין עוֶׂשה טוב ֵאין ַּגם ֶאָחד:ל

  ַעְּמָך ׁשוֵכן ְׁשֵמי ֶעֶרץ. ְואוְיֶביָך ִיְהיּו ְלָכָלה ָוֶחֶרץ. ְוָהָיה ה' ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ. ַּבּיוםַחֵּזק
ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוְׁשמו ֶאָחד:

ׁשּוב ֵמֲחרון ַאֶּפָך, ְוִהָּנֵחם ַעל ָהָרָעה ְלַעֶּמָך:
תחינה ליום שני )סימן יהודה חזק(:

 ִָחיד ִלּבות ָּכל ְּבֵני ָאָדם חוֵקר. עוֶׂשה ְּגדולות ַעד ֵאין ֵחֶקר. ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶקר יוםיה' 
ֵׁשִני:



ְַקֵׁשב ִׂשיַחת ַעְבְּדָך ְוִנֻאמו. סוֵבל ָּגלּות ַעל ִׁשְכמו. ְויום ָנְפלו ַלֲהִקימו. ֵיׁש ֶאָחד ְוֵאין ֵׁשִני:ה
ְּזכר ְּבִרית ְיִדיֶדיָך. ְלַעם צוֲעִקים ֶנְגֶּדָך. ְּבֵני ַיֲעקב ֲעָבֶדיָך. ַוְיַצו ַּגם ֶאת ַהֵּׁשִני:ו
 ּוִדי ַהְקֵׁשב ְּתִחּנות. ַוֲחׁשב ְּתִפּלוָתם ְּכָמנות. ִּבְזכּות ַמְקִריִבים ָקְרָּבנות. ְנַתְנֵאל ֶּבן צּוָערד

ַּבּיום ַהֵּׁשִני:
 ַט ָאְזְנָך ִלְתִפַּלת ַעֶּמָך. ּוְׁשַלח ָלנּו ְמִׁשיח ִצְדֶקָך. ְוַנְקִריב ָקְרָּבנות ְלָפֶניָך. ֶאת ַהֶּכֶבׂש ֶאָחדה

ַּבּבֶקר ְוֶאת ַהֶּכֶבׂש ַהֵּׁשִני:
 ִלִּבי ַמְלִּכי. ּוַמֵהר ְלָהִאיר ֶחְׁשִּכי. ִאם ִנְסְּתָרה ַּדְרִּכי. ַהְצִליָחה ָנא ְלַעְבְּדָך ַּבּיום ַהֵּׁשִני:ַחֵּזק

ׁשּוב ֵמֲחרון ַאֶּפָך, ְוִהָּנֵחם ַעל ָהָרָעה ְלַעֶּמָך:
תחינה ליום שלישי )סימן דויד בר אלעזר(:

ַּּלּו ֵעיַני ַלָּמרום. ַּבַּצר ִלי ֶאְקָרא ה':דה' 
ִַּתְתַעֵּטף ָעַלי רּוִחי. ֵמרב ַּכְעִסי ְוִׂשיִחי. ָוֶאְׁשּפְך ֶאת ַנְפִׁשי ִלְפֵני ה':ו
ָּה ַהְקֵׁשב ִנֻאִמי. ַוֲעֵׂשה אות ְלטוָבה ִעִּמי. ַרּבות ָעִׂשיָת ַאָּתה ה':י
ַּּלוִתי ְוִלי ְיהוִׁשיַע. ֵאל ַצִּדיק ּומוִׁשיַע. ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי ה':ד
קּום ָעַלי אוְיִבי. לא ִייָרא ִלִּבי. ַוֲאִני ָעֶליָך ָּבַטְחִּתי ה':ְּב
ָָמה ְּבָך ָיִדי ִמְׂשַּגִּבי. ְולא ְבַחְרִּבי. ִּכי לא ְבֶחֶרב ּוַבֲחִנית יוִׁשיַע ה':ר
וְיַבי ָּגָברּו. ְוָעַלי ִהְתַאָּמרּו. ַהַעל ֵאֶּלה ִתְתַאַּפק ה':א
ָָּמה ָפֶניָך ַתְסִּתיר. ְואוֵיב ָעַלי ַיְכִּתיר. ֵאל ַקּנוא ְונוֵקם ה':ל
ֵצות ְּבַנְפִׁשי ָאִׂשיָמה. ְוִעם ְלָבִבי ָאִהיָמה. ַהְלעוָלִמים ִיְזַנח ה':ע
ִֵדים ְיִריבּוִני. ְסִעיַפי ְיִׁשיבּוִני. ִּכי לא ִיְזַנח ְלעוָלם ה':ז
ֲחֶמיָך ִׂשַּבְרִּתי. ִּכי ְלָך ה' הוַחְלִּתי. ַאָּתה ַתֲעֶנה ֲאדָני ֱאלָהי:ַר

ׁשּוב ֵמֲחרון ַאֶּפָך, ְוִהָּנֵחם ַעל ָהָרָעה ְלַעֶּמָך:
תחינה ליום רביעי )סימן אני דויד קטן(:

ִם ָּגַדל ֲעוִני ִמְּנׂשוא. ְוִהְסַּכְלִּתי ֲעׂשה. ַאל ָּתבוא ְבִמְׁשָּפט ֶאת ַעְבֶּדָך:אה' 
ְגֵעי ְלָבִבי ָהֵבר. ְוַחּטאת ְנעּוַרי ַהֲעֵבר. ַּגם ִמֵּזִדים ֲחׂשְך ַעְבֶּדָך:ִנ
ְגונוַתי ָּגְברּו. ְוַאְנחוַתי ִלִּבי ָׁשְברּו. ַׂשֵּמַח ֶנֶפׁש ַעְבֶּדָך:י
ּוְרֵׁשי ָרָעִתי ָעַלי ִהְגִּדילּו. ְלַהָּוִתי ָיִגילּו. ַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ֵמַעְבֶּדָך:ד
ַעד ָאן ֲאַׁשֵּוַע ְוֵאין ִמְׁשָּפט. ָמַתי ַּתֲעֶׂשה ְברוְדַפי ִמְׁשָּפט. ַּכָּמה ְיֵמי ַעְבֶּדָך:ְו
ָׁשּוב ַאְּפָך ְלַרֲחֵמִני. ְיִהי ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני. ְּכִאְמָרְתָך ְלַעְבֶּדָך:י
ְָּרַכי ִסַּפְרִּתי. ְוָעֶליָך ִמֶּבֶטן ִנְסַמְכִּתי. ָהִאיָרה ָפֶניָך ַעל ַעְבֶּדָך:ד
ָטְנִּתי ִמָּכל ַהֲחָסִדים. צּור מוִׁשיב ְיִחיִדים. ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת ַעְבֶּדָך:ק
ֲהֵרִני ֵמַחָּטאִתי. ַאל ַּתְעֵלם ָאְזְנָך ְלַרְוָחִתי ְלַׁשְוָעִתי. ָאָּנא ה' ִּכי ֲאִני ַעְבֶּדָך:ַט
ְִפָלאות ַהְרֵאִני. ַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני. ַאל ַּתט ְּבַאף ַעְבֶּדָך:נ

ׁשּוב ֵמֲחרון ַאֶּפָך, ְוִהָּנֵחם ַעל ָהָרָעה ְלַעֶּמָך:
תחינה ליום חמישי )סימן שמואל(:

ְֵׁעה נוֵדד ִמִּקּנו. ְועוֵרר ְׁשַנת ֵעינו. ַוָּיָקם ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה:שה' 
ְִּפֵני ּבֶׁשת ַאְׁשָמתו. ָהְיָתה ּלו ִדְמָעתו. ֶלֶחם יוָמם ָוַלְיָלה:מ
ְיִהי ְּבִׁשְביו ֶנְהָּדף. ּוֵמַהר ְלִגְבָעה ִנְרָּדף. ְלחֶרב ַּבּיום ּוְלֶקַרח ַּבַּלְיָלה:ַו
וְיִבים אוִתי ִיְלָחצּו. ְוָעַלי ִיְתָיֲעצּו. ַוִּיְתָחְרׁשּו ָּכל ַהַּלְיָלה:א
ָפֶניָך ָּתבא ְתִפָּלִתי. ה' ֱאלֵהי ְיׁשּוָעִתי. יום ָצַעְקִּתי ַּבַּלְיָלה:ְל

ׁשּוב ֵמֲחרון ַאֶּפָך, ְוִהָּנֵחם ַעל ָהָרָעה ְלַעֶּמָך:
תחינה ליום ששי )סימן אברהם(:

ֱלִהים מוִׁשיב ְיִחיִדים. ְׁשֵעה ְלעוְמִדים. ְּבֵבית ה' ַּבֵּלילות:אה' 
ָך ָבַטְחִּתי. ְוִׁשְמָך ָזַכְרִּתי. ַעל ִמְׁשָּכִבי ַּבֵּלילות:ְּב
ֵַחם ַעל הוֵלְך ּוָבכה. ִאיׁש ַחְרּבו ַעל ְיֵרכו. ִמַּפַחד ַּבֵּלילות:ר
ְִנִני הוֵלְך ְׁשחוַח. לא ָמָצאִתי ָמנוַח. ָיִמים ַּגם ֵלילות:ה



ֵּלט צוֵעק ֶנְגֶּדָך. ְלַהִּגיד ַּבּבֶקר ַחְסֶּדָך. ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילות:ַמ
ׁשּוב ֵמֲחרון ַאֶּפָך, ְוִהָּנֵחם ַעל ָהָרָעה ְלַעֶּמָך:

ַאל ִּתְקצף ה' ַעד ְמאד
ַאל ִּתְקצף ה' ַעד ְמאד ְוַאל ָלַעד ִּתְזּכר ָעון. ֵהן ַהֶּבט ָנא ַעְּמָך ֻכָּלנּו:

ַאל ִּתְנַאץ ְלַמַען ְׁשֶמָך. ַאל ְּתַנֵּבל ִּכֵּסא ְכבוֶדָך. ְזכר ַאל ָּתֵפר ְּבִריְתָך ִאָּתנּו:
ִאם ֲעוֵנינּו ָענּו ָּבנּו. ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמָך. ִּכי ַרּבּו ְמׁשּובוֵתינּו ְלָך ָחָטאנּו. ָאדון ְסַלח ָלנּו:

 ִאם ֲאָׁשֵמנּו ַּכּתוַלע ֶהֱאִדים. ה' ֶאת ֲהמון ַרֲחֶמיָך ַּתְקִּדים. ְלַמַען ָאב ֻמָּצל ִמַּכְׂשִּדים. ִּגַּבְרּתו
ְּבֵעֶמק ַהִּשִּדים. ַאֲהָבתו ְזכר ַהּיום ָלנּו. ִּכי ַרּבּו ְמׁשּובוֵתינּו ְלָך ָחָטאנּו. ָאדון ְסַלח ָלנּו:

 ִאם ָחָטאנּו ְוִהְרִּבינּו ָלצון. ה' ַּגֵּלה ָלנּו ֵעת ָרצון. ְלַמַען ָּדגּול ַהֶּנֱעַקד ַּכּצאן. ְוַאִיל הּוַׁשת
ָּכְפרו ְלָרצון. ֲעֵקָדתו ְזכר ַהּיום ָלנּו. ִּכי ַרּבּו ְמׁשּובוֵתינּו ְלָך ָחָטאנּו. ָאדון ְסַלח ָלנּו:

 ִאם ִהְרִּבינּו ֶּפַׁשע ַוֲעֵבָרה. ה' ִהְתַרֵּצה ַּבֲעִתיָרה. ְלַמַען ָּתם ָחָזה ֻסָּלם ַוִּייָרא. ְוָלן ַּבָּמקום
ַמה ּנוָרא. ֻּתָּמתו ְזכר ַהּיום ָלנּו. ִּכי ַרּבּו ְמׁשּובוֵתינּו ְלָך ָחָטאנּו. ָאדון ְסַלח ָלנּו:

ָאָתאנּו ְלַחּלות ָּפֶניך
 ָאָתאנּו ְלַחּלות ָּפֶניָך. ִּכי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקְּדמּו ָפֶניָך. ָנא ַאל ְּתִביֵׁשנּו. ָנא ַאל ְּתִׁשיֵבנּו ֵריָקם

ִמְּלָפֶניָך. ְסַלח ָלנּו. ּוְׁשַלח ָלנּו. ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמְּמעוֶנָך:
 ָאָתאנּו ְלַבֵּקׁש ִמְּמָך ַּכָּפָרה. ָאים ְונוָרא. ִמְׂשָּגב ְלִעּתות ַּבָּצָרה. ְּתַחֵּיינּו. ְּתָחֵּננּו. ּוְבִׁשְמָך

ִנְקָרא. ְסַלח ָלנּו. ּוְׁשַלח ָלנּו. ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמְּמעוֶנָך:
 ָמָרָנא ְדִבְׁשַמָּיא. ָלְך ִמְתַחְּנָנן ְּכַעְבָּדא ְּדִמְתַחֵּנן ְלָמאֵרּה. ַהב ָלן ִלָּבא ְלִתּיּוְבָּתא. ְוָלא ֶנְהַּדר

ֵריָקם ִמן ַקָּמְך:
ְּבַכְסָּפא ְּבֵני ִׁשְבָיא  ֻּכְּלהון  ְלָמאֵרּה.  ְדִמְתַחֵּנן  ִׁשְבָיא  ְּכַבר  ִמְתַחְּנָנן  ָלְך  ְדִבְׁשַמָּיא.   ָמָרָנא 
ִסְבָרא ֻּפְרָקָנְך.  ְוַאְצַמח  ְיִמיָנְך  ּוְבַתֲחנּוִנין. ָאֵרם  ִּבְצלוִתין  ִיְׂשָרֵאל  ְוַעָּמְך ֵּבית   ִמְתָּפְרִקין. 

ְדַחָּיָיא ּוֵמַתָּיא:
ְּפרוָקָנא ּוְמֻדְלָּדל.  ָעִני  ְלַעם  ְוִהְתַּפֵּיס.  ִהְתַרֵּצה  ְּבַתֲחנּוִנים.  ּוִמְתַּפֵּיס  ְּבַרֲחִמים.   ִמְתַרֶּצה 
ְדֵמָעְלָמא ְמֵׁשְזָבָנא ְּדִמְּלַקְדִמין. ְּפרק ַיֲעקב ֵמַאְרָעא ְרִחיָקא. ְוַאִּסיק ַזְרֵעּה ֵמַאְרָעא ְדִׁשְבָיא:

ַמֵחי ּוַמֵּסי. ֵמִמית ּוֵמֵחי. ַמִּסיק ִמן ְׁשאול ְלַחֵּיי ָעְלָמא:
ְּבָרא ַּכד ָחֵטי. ָאבּוִהי ַלְקֵיּה. ָאבּוִהי ְדַחִּייס. ַאֵּסי ְלֵכאֵבּה:

 ַעְבָּדא ְדָמִריד. ְוָנִפיק ְּבקוָלר. ְלָמאֵרּה ָּתִאיב. ִיְתַּבר קוָלֵרּה. ְּבָרְך ֻּבְכָרְך ֲאָנן. ְוַחֵּטיָנן ַקָּמְך.
ָהא ַרְוָיא ַנְפִׁשין. ְּבִגִּדין ּוְמָרִדין:

ָהא ַעְבָּדְך ֲאָנן. ּוְמַרְּדָנן ַקָּמְך. ָהא ְּבִבְזָּתא ְוִׁשְבָיא. ְוָהא ְּבַמְלִקּיּוָתא:
ֶנֱהֵוי. ְּדָלא  ַעד  ֲעָלן.  ְּדִאְּתָקפּו  ְלֵכאִבין.  ַאֵּסי  ִּדְנִפיִׁשין.  ְּבַרֲחָמְך  ִמָּנְך.  ְּבָמטּו  ִמָּנְך.   ְּבָבעּו 

ְּגִמיָרא ְּבִׁשְבָיא
ַמֵחי ּוַמֵּסי. ֵמִמית ּוֵמֵחי. ַמִּסיק ִמן ְׁשאול ְלַחֵּיי ָעְלָמא:

ְלַמַען ִעָּמנּו  ֲעֵׂשה  ָוֶחֶסד  ְצָדָקה  ִעָּמְך.  ַרֲחִמים  ַרִּבים  ִּכי  ִמָּמְך.  ִּבַּקְׁשנּו   ַרֲחִמים ְּפׁשּוִטים 
ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ָמקום  ְׁשֶמָך. ָאָּנא ה' ֱאלֵהינּו ָהֵסר ִמֶּמּנּו ּוִמָּבֵּתינּו. ּוִמָּבֵּתי ָכל ַעְּמָך ֵּבית 
 ֶׁשֵהם. ֶּדֶבר. ְוֶחֶרב. ְוָרָעה. ְוָרָעב. ּוְׁשִבי. ּוִבָּזה. ּוַמְׁשִחית. ּוַמֵּגָפה. ְוָׂשָטן. ְוֵיֶצר ָהָרע. ְוחוָלִאים

ָרִעים. ְוַצר. ֵמַעָּמָך:
 ַחִּיים טוִבים ָׁשַאְלנּו ִמָּמְך. ִּכי ְמקור ַחִּיים ִעָּמְך. ְצָדָקה ָוֶחֶסד ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ְלַמַען ְׁשֶמָך. ָאָּנא
 ה' ֱאלֵהינּו. ָהֵסר ִמֶּמּנּו ּוִמָּבֵתינּו ּוִמָּבֵּתי ָכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ָמקום ֶׁשֵהם. ֶּדֶבר.
 ְוֶחֶרב. ְוָרָעה. ְוָרָעב. ּוְׁשִבי. ּוִבָּזה. ּוַמְׁשִחית. ּוַמֵּגָפה. ְוָׂשָטן. ְוֵיֶצר ָהָרע. ְוחוָלִאים ָרִעים. ְוַצר.

ֵמַעָּמְך:

ֵאֶליָך ה' ָנָׂשאִתי ֵעיַני
ֵֶליָך ה' ָנָׂשאִתי ֵעיַני. ְׁשַמע קול ַּתֲחנּוַני. ְּכגֶדל ַחְסֶּדָך:א



ִׁשְמָך ָּבַטְחִּתי. ְוַכַּפי ִׁשַּטְחִּתי. ְּדָבִרים ָלַקְחִּתי. ּוָבאִתי ָעֶדיָך:ְּב
ְָּברּו ְיגונוַתי. ַוִּיְרּבּו ַאְנחוַתי. ִּכי ָכל ֲעונוַתי. ַׁשָּתה ְלֶנְגֶּדָך:ג
ְלָפה ִמּתּוָגה. ַנְפִׁשי ָהֲענּוָגה. ְוַחֵּלץ ִמְּדָאָגה. ֶנֶפׁש ַעְבֶּדָך:ָּד
ֲַעֵבר ַחָּטאִתי. ֱאלֵהי ְיׁשּוָעִתי. ְוַגם ֶאת ִּדְמָעִתי. ִׂשיָמה ְּבנאֶדָך:ה
ְברֶגז ַרֵחם. ָזְכָרה ְוִהָּנֵחם. ְוַׂשֵּמַח ְוַנֵחם. ֶנֶפׁש ַעְבֶּדָך:ּו
ְכר ָעְנִיי ּוְמרּוִדי. ַלֲעָנה ֵמעוִדי. ַעד ָמַתי ְלֶנְגִּדי. ְּתַחֵּדׁש ֵעֶדיָך:ז
ְֵרפּוִני צוְרַרי. אוְיַבי ְוׁשוְרַרי. ַהְקֵׁשב ָנא ֲאָמַרי. ְּבבִאי ְּבַפְחֶּדָך:ח
ְָמנּו ִלי ֵזִדים. ַּפִחים ּוְמצּוִדים. ּוָבֶהם ִנְלָּכִדים. ַּפֲעֵמי ְיִדיֶדיָך:ט
ִׂשימּון ִלי ְמצּוִדים. ְוֶׁשֶקר ִּבי ְמִעיִדים. ְּבָעלּוִני ֵזִדים. צּור, ִּבְלָעֶדיָך:ְי
ְּבוְדָך ַּגֵּלה צּור. ְלַעם ָעזּוב ְוָעצּור. ְוטּוְבָך ַהָּנצּור. ְּתָנה ִלְׂשִריֶדיָך:כ
ְחּוִצים ְּברב ּדַחק. ֵמֶהם ַאל ִּתְרַחק. ְזכר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק. ּוְלִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדיָך:ל
ָרום ִמְּמרוִמים. ַרֵחם ַעל ֲעגּוִמים. ְוַעל ֶזַרע ְרחּוִמים. ְיִליֵדי ְיִדיֶדיָך:מ
וֲאִקים ְּבבור ָּגלּות. ְּבָך ָׂשמּו ֱאָילּות. ְוָהֵרם ִמִּׁשְפלּות. ֶּגַזע ֲחִסיֶדיָך:נ
וְבֵלי על ְּתַצֵהל. ְואוְיֵביֶהם ְּתַבֵהל. ּוְכֶקֶדם ְּתַנֵהל. ִּדְגֵלי ְגדּוֶדיָך:ס
ֵנה ֶאת ֲעִתיָרָתם. ְסמְך ֶאת ְנִפיָלָתם. ְוָהֵׁשב ֶאת ְׁשבּוָתם. ֵמַאְפֵסי ֶחְלֶּדָך:ֲע
ֵדה ַעם ְלָך הוֶמה. ּוְכִאֵּלם ּדוֶמה. ְּבָגלּות ֶזה ַכֶּמה. ָׂשְבעּו ְנדּוֶדיָך:ְּפ
ִַּדיק ְּבִמְפָעלות. ְלָך ִנְתְּכנּו ֲעִלילות. ְּדֵלנּו ִמְּמצּולות. ְלַמַען ֲחָסֶדיָך:צ
ֵַּבץ ְמֻפָּזִרים. ְּבַכְבֵלי ַצר ְסגּוִרים. ְּבָלעּום ַאְכָזִרים. ָׂשְרפּו מוֲעֶדיָך:ק
ַחּום ֱהֵיה ְלִמְׁשָען. ְלַעם ָרֶוה ַלַען. ַוֲעֵׂשה ָנא ְלַמַען. ְׁשלֶׁשת ֲעָבֶדיָך:ר
ַּדי ִנְׂשַּגְבָּת. ְּבָכל ֲאֶׁשר ָּפַעְלָּת. ִּכי ַצִּדיק ַאָּתה. ְוֶצֶדק ַמֶּדיָך:ַׁש
ַכֵּפר ֲעוִני ִּכי. ִׂשְבִרי ְּבָך ַמְלִּכי. ְוכוֵנן ֶאת ַּדְרִּכי. ֱאלַהי ְלָעְבֶּדָך:ְּת

ִּתְׁשֶעה ִלְתִפָּלִתי. ּוְלִׂשיַח ִרָּנִתי. ִּכי ַאָּתה ִתְקָוִתי. ּוִמי לא ְיִעיֶדָך:
אליך:

ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן
ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן

הוִׁשיֵענּו ְלַמַען ְׁשֶמָך:
לֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינו.ֱּא

הוִׁשיֵענּו ְלַמַען ְׁשֶמָך:
ַָּּצר ָלנּו ְקָראנּוך.ָב

הוִׁשיֵענּו ְלַמַען ְׁשֶמָך:
ְַּלֵּגל ָעֵלינּו ֲהמון ַרֲחֶמיך.ָג

הוִׁשיֵענּו ְלַמַען ְׁשֶמָך:
ְַּרְׁשנּוָך ִהָּמֵצא ָלנּו.ד

הוִׁשיֵענּו ְלַמַען ְׁשֶמָך:
ֵָעֵתר ָלנּו ַהּיום ּוְבָכל יום ָויום ִּבְתִפָּלֵתנּו:ה

הוִׁשיֵענּו ְלַמַען ְׁשֶמָך:
ַאל ְּתִביֵׁשנּו ִמִּשְבֵרנּו.ְו

הוִׁשיֵענּו ְלַמַען ְׁשֶמָך:
ְכֵרנּו ְּבִזְכרון טוב ִמְּלָפֶניך.ָָז

הוִׁשיֵענּו ְלַמַען ְׁשֶמָך:
ּוס ְוַרֵחם ָעֵלינו.ּח

הוִׁשיֵענּו ְלַמַען ְׁשֶמָך:
ֲַהֵרנּו ִמֻּטְמאות ֲעוֵנינו.ּט

הוִׁשיֵענּו ְלַמַען ְׁשֶמָך:



ֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך ָעֵלינו.ֶּי
הוִׁשיֵענּו ְלַמַען ְׁשֶמָך:

ֲחמל ַעל ַעָּמך
ֲחמל ַעל ַעָּמְך. ְוַרֵחם ַעל ַנֲחָלָתְך. חּוָסה ָּנא ְּכרב ַרֲחֶמיָך. ָחֵּננּו ַמְלֵּכנּו ַוֲעֵננּו:

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָאִבינּו ַאָּתה. ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ֵאין ָלנּו ֶאָּלא ַאָּתה. ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַרֵחם ָעֵלינּו:
 ִאם ֵהַטְבנּו פַעל. ָאִבינּו ַאָּתה. ְוִאם ֵהַרְענּו ַמַעל. ֵאין ָלנּו ֶאָּלא ַאָּתה. ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַרֵחם

ָעֵלינּו:
 ִאם ָּגַבר ִּפְׁשֵענּו. ָאִבינּו ַאָּתה. ַאָּתה צּור ִיְׁשֵענּו. ֵאין ָלנּו ֶאָּלא ַאָּתה. ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַרֵחם

ָעֵלינּו:
 ִאם ִהְרִּבינּו אֶמר. ָאִבינּו ַאָּתה. ְזכר ִּכי ֲאַנְחנּו חֶמר. ֵאין ָלנּו ֶאָּלא ַאָּתה. ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו

ַרֵחם ָעֵלינּו:
ִאם ְלָך ָחָטאנּו. ָאִבינּו ַאָּתה. ָאדון ְסַלח ָלנּו. ֵאין ָלנּו ֶאָּלא ַאָּתה. ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַרֵחם ָעֵלינּו:
ְלָך ה' ִקִּוינּו. ָאִבינּו ַאָּתה. ִּכי ַאָּתה ָאִבינּו. ֵאין ָלנּו ֶאָּלא ַאָּתה. ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַרֵחם ָעֵלינּו:

 ְלָך ֵּפַרְׂשנּו ַׁשַעל. ָאִבינּו ַאָּתה. ַהְמִציא ָלנּו ַּתַעל. ֵאין ָלנּו ֶאָּלא ַאָּתה. ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַרֵחם
ָעֵלינּו:

 חּוָׁשה ְׁשַלח ָמִׁשיַח. ָאִבינּו ַאָּתה. ְוִציץ ֶיַׁשע ַּתְפִריַח. ֵאין ָלנּו ֶאָּלא ַאָּתה. ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו
ַרֵחם ָעֵלינּו:

 ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָאִבינּו ַאָּתה. ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאָּלא ַאָּתה. ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַרֵחם
ָעֵלינּו:

 ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָאִבינּו ַאָּתה. ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאָּלא ַאָּתה. ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַרֵחם
ָעֵלינּו:

 ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָחֵּננּו ַוֲעֵננּו ִּכי ֵאין ָּבנּו ַמֲעִׂשים. ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד ְלַמַען ִׁשְמָך ַהָּגדול
ְוהוִׁשיֵענּו:

ַוֲאַנְחנּו לא ֵנַדע ַמה ַּנֲעֶׂשה ִּכי ָעֶליָך ֵעיֵנינּו:

ְזכר ַרֲחֶמיָך ה'
ְזכר ַרֲחֶמיָך ה' ַוֲחָסֶדיָך. ִּכי ֵמעוָלם ֵהָּמה:

ְיִהי ַחְסְּדָך ה' ָעֵלינּו. ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו ָלְך:
ַאל ִּתְזָּכר ָלנּו ֲעונת ִראׁשִנים. ַמֵהר ְיַקְּדמּונּו ַרֲחֶמיָך. ִּכי ַדּלונּו ְמאד:

ֶעְזֵרנּו ְּבֵׁשם ה' . עוֶׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ:
ָחֵּננּו ה' ָחֵּננּו. ִּכי ַרב ָׂשַבְענּו בּוז:

ְּברֶגז ַרֵחם ִּתְזּכר. ְּברֶגז ֲעֵקָדה ִּתְזּכר. ְּברֶגז ְּתִמימּות ִּתְזּכר. ְּברֶגז ַאֲהָבה ִּתְזּכר:
ה' הוִׁשיָעה. ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְּביום ָקְרֵאנּו:

ִּכי הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו. ָזכּור ִּכי ָעָפר ֲאָנְחנּו:
ָעְזֵרנּו ֱאלֵהי ִיְׁשֵענּו ַעל ְּדַבר ְּכבוד ְׁשֶמָך. ְוַהִּציֵלנּו ְוַכֵּפר ַעל ַחּטאֵתינּו ְלַמַען ְׁשֶמָך:

ְׁשַמע יום.  ְּבָכל  ָהאוְמִרים  ִיְׂשָרֵאל.  יאַבד  ְוַאל  ִיְׂשָרֵאל.  ְׁשֵאִרית  ְׁשמר  ִיְׂשָרֵאל.   ׁשוֵמר 
ִיְׂשָרֵאל:

 ׁשוֵמר ּגוי ֶאָחד. ְׁשמר ְׁשֵאִרית ּגוי ֶאָחד. ְוַאל יאַבד ּגוי ֶאָחד. ָהאוְמִרים ְּבָכל יום. ְׁשַמע
ִיְׂשָרֵאל. ה' ֱאלֵהינּו. ה' ֶאָחד:

ְּבָכל יום.  ׁשוֵמר ּגוי ָקדוׁש. ְׁשמר ְׁשֵאִרית ּגוי ָקדוׁש. ְוַאל יאַבד ּגוי ָקדוׁש. ָהאוְמִרים 
ָקדוׁש. ָקדוׁש. ָקדוׁש:

 ׁשוֵמר ּגוי ַרָּבא. ְׁשמר ְׁשֵאִרית ּגוי ַרָּבא. ְוַאל יאַבד ּגוי ַרָּבא. ָהאוְמִרים ְּבָכל יום. ָאֵמן ְיֵהא
ְׁשֵמיּה ַרָּבא:

ואומר החזן:



 ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. )אמן( ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִּכְרעּוֵתיּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתיּה. ְוַיְצַמח
 ֻּפְרָקֵניּה. ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחיּה. )אמן( ְּבַחֵּייכון ּוְביוֵמיכון ּוְבַחֵּיי ְדכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן
 ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ִיְתָּבַרְך. ְוִיְׁשַּתַּבח.
 ְוִיְתָּפַאר. ְוִיְתרוַמם. ְוִיְתַנֵּשא. ְוִיְתַהָּדר. ְוִיְתַעֶּלה. ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמיּה ְּדֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא. )אמן(
ְלֵעיָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא. ִׁשיָרָתא. ִּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא. ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(:

ֵּתָענּו ְוֵתָעְתרּו
 ֵּתָענּו ְוֵתָעְתרּו ְּבַרֲחִמים ִמן ַהָּׁשַמִים. ְּתֻקַּבל ַצֲעַקְתֶכם. ִּתָּׁשַמע ְּתִפַּלְתֶכם ְּבָרצון. ְוֵיָעֶנה קול

ֲעִתיַרְתֶכם. ִויַקֵּים ָּבֶכם ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב:
ָלֶכם. ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ֶאְתֶכם  ִויָבֵרְך  ְּפָעִמים.  ֶאֶלף  ָּכֶכם  ֲעֵליֶכם  יֵסף  ֲאבוֵתֶכם  ֱאלֵהי   ה' 

)בעשרת ימי תשובה: ְוִיְכָּתְבֶכם ָהֵאל ְּבֵסֶפר ַחִּיים טוִבים( ְוֵכן ְיִהי ָרצון ְונאַמר ָאֵמן:
)אמן(:

ֲאבּוָנא ֳקָדם  ִיְׂשָרֵאל.  ֵּבית  ְּדָכל  ּוָבעּוְתהון  ְצלוְתהון  ִעם  ּוָבעּוָתָנא  ְצלוָתָנא   ִּתְתַקַּבל 
ְדִבְׁשַמָּיא ְוַאְרָעא ְוִאְמרּו ָאֵמן:

)אמן(:
 ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא. ַחִּיים ְוָׂשָבע ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ְוֵׁשיָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָּלה ּוְסִליָחה

ְוַכָּפָרה ְוֶרַוח ְוַהָּצָלה. ָלנּו ּוְלָכל ַעּמו ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(:
 עוֶׂשה ָׁשלום ִּבְמרוָמיו. הּוא ְּבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלום ָעֵלינּו. ְוַעל ָּכל ַעּמו ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן.

)אמן(:

ִׁשיר ַהַּמֲעלות. ִמַּמֲעַמִּקים
ִׁשיר ַהַּמֲעלות. ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתיָך ה' :

ֲאדָני ִׁשְמָעה ְבקוִלי. ִּתְהֶייָנה ָאְזֶניָך ַקֻּׁשבות. ְלקול ַּתֲחנּוָני:
ִאם ֲעונות ִּתְׁשָמר ָיּה. ֲאדָני ִמי ַיֲעמד:

ִּכי ִעְּמָך ַהְּסִליָחה. ְלַמַען ִּתָּוֵרא:
ִקִּויִתי ה' ִקְּוָתה ַנְפִׁשי. ְוִלְדָברו הוָחְלִּתי:

ַנְפִׁשי ַלאדָני. ִמּׁשְמִרים ַלּבֶקר ׁשְמִרים ַלּבֶקר:
ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ה' . ִּכי ִעם ה' ַהֶחֶסד. ְוַהְרֵּבה ִעּמו ְפדּות:

ְוהּוא ִיְפֶּדה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמּכל ֲעונוָתיו: 


