
ֶבּן ָאָדם ַמה ְלָּך ִנְרָדּם, קּום ְקָרא ְבַּתֲחנּוִנים 
ְשֹׁפְך ִשׂיָחה ְדֹּרׁש ְסִליָחה, ֵמֲאדֹון ָהֲאדֹוִנים 
ְרַחץ ּוְטַהר ְוַאל ְתַּאַחר, ְבֶּטֶרם ָיִמים ּפֹוִנים 

ּוְמֵהָרה רּוץ ְלֶעְזָרה, ִלְפֵני ׁשֹוֵכן ְמעֹוִנים 
ּוִמֶפַּשׁע ְוַגם ֶרַשׁע, ְבַּרח ּוְפַחד ֵמֲאסֹוִנים 
ָאָנּא ְשֵׁעה ִשְׁמָך יֹוְדֵעי, ִיְשָׂרֵאל ֶנֱאָמִנים 

ְלָך ֲאֹדָני ַהְצָּדָקה ְוָלנּו בֶֹּשׁת ַהָפִּנים 
ֲעֹמד ְכֶּגֶבר ְוִהְתַגֵּבּר ְלִהְתַוּדֹות ַעל ֲחָטִאים 

ָיּה ֵאל ְדֹּרׁש ְבֹּכֶבד ֹראׁש, ְלַכֵפּר ַעל ְפָּשִׁעים 
ִכּי ְלעֹוָלם ֹלא ֶנְעָלם, ִמֶמּּנּו ִנְפָלִאים 

ְוָכל ַמֲאָמר ֲאֶשׁר ֵיָאַמר, ְלָפָניו ֵהם ִנְקָרִאים 
ַהְמַרֵחם הּוא ְיַרֵחם ָעֵלינו, ְכַּרֵחם ָאב ַעל ָבִּנים 

ְלָך ֲאֹדָני ַהְצָּדָקה, ְוָלנּו בֶֹּשׁת ַהָפִּנים

עננו אבינו עננו ֲעֵננּו ּבֹוְרֵאנּו ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ּגֹוֲאֵלנּו 
ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ּדֹוְרֵשׁנּו ֲעֵננּו. 

ֲעֵננּו.  ְבֶּנָחמֹות  ָוִתיק  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו.  ְוָהָדר  הֹוד  ֲעֵננּו 
ֲעֵננּו ַזְך ְוָיָשׁר ֲעֵננּו. 

ֲעֵננּו  ֲעֵננּו.  ֵעיַנִים  ֲעֵננּו ְטהֹור  ֲעֵננּו.  ְוַקָיּם  ַחי  ֲעֵננּו 
יֹוֵשׁב ָשַׁמִים ֲעֵננּו. 

ֲעֵננּו ַכִּבּיר כַֹּח ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ֹלא ֵאל ָחֵפץ ְבֶּרַשׁע ֲעֵננּו. 
ֲעֵננּו ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמָּלִכים ֲעֵננּו. 

ֲעֵננּו.  ֲעֵננּו סֹוֵמְך נֹוְפִלים  ֲעֵננּו.  ְוִנְשָׂגּב  ֲעֵננּו נֹוָרא 
ֲעֵננּו עֹוֵזר ַדִּלּים ֲעֵננּו. 

ֲעֵננּו ּפֹוֶדה ּוַמִצּיל ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ַצִדּיק ּוַמְצִדּיק ֲעֵננּו. 
ָרם  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו.  ֶבֱּאֶמת  קֹוְרָאיו  ְלָכל  ָקרֹוב  ֲעֵננּו 
ְוִנָשֹּא ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ׁשֹוֵכן ְשָׁחִקים ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ּתֹוֵמְך 

ְתִּמיִמים ֲעֵננּו: 

ִיְצָחק  ּוַפַחד  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו:  ַאְבָרָהם  ֱאֹלֵהי  ֲעֵננּו 
ֲעֵננּו:  ָדִּוד  ָמֵגן  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו:  ַיֲעֹקב  ֲעֵננּו ֲאִביר  ֲעֵננּו: 
ְבֵּעת  ָהעֹוֶנה  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו:  ָרצֹון  ְבֵּעת  ָהעֹוֶנה  ֲעֵננּו 
ֲעֵננּו  ֲעֵננּו:  ַרֲחִמים  ְבֵּעת  ָהעֹוֶנה  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו:  ָצָרה 
מאיר  דרבי  אלהא  עננו  ֲעֵננּו:  ַהֶמְּרָכָּבה  ֱאֹלֵהי 
ַרחּום  עננוֲעֵננּו  יוחאי  דבר  בזכותיה  ענינו  עננו 

ְוַחּנּון ֲעֵננּו: 

ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו: 

ֲעמּוקֹות.  ּגֹוֶלה  ְלָבבֹות.  ּבֹוֵחן  ַהְסִּליחֹות.  ֲאדֹון 
ָהדּור  ָעֵלינּו:  ַרֵחם  ְלָפֶניָך  ָחָטאנּו  ְצָדקֹות.  ּדֹוֵבר 
ָאבֹות.  ְבִּרית  זֹוֵכר  ְבֶּנָחמֹות.  ָוִתיק  ְבִּנְפָלאֹות. 
טֹוב  ָעֵלינּו.  ַרֵחם  ְלָפֶניָך  חָטאנּו  ְכָּליֹות:  חֹוֵקר 
ּוֵמִטיב ַלְבִּרּיֹות. יֹוֵדַע ָכּל ִנְסָתּרֹות. ּכֹוֵבׁש ֲעֹונֹות. 
ָמֵלא  ָעֵלינּו.  ַרֵחם  ְלָפֶניָך  ָחָטאנּו  ְצָדקֹות:  לֹוֵבׁש 
ְבֵּעת  עֹוֶנה  ֲעֹונֹות.  סֹוֵלַח  ְתִהּלֹות.  נֹוָרא  ַזִכּּיּות. 
ָצרֹות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו. ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות. 
ֲעָרבֹות.  רֹוֵכב  ַהּדֹורֹות.  קֹוֵרא  ֲעִתידֹות.  צֹוֶפה 
שֹוֵמַע ְתִּפּלֹות. ְתִּמים ֵדּעֹות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם 

ָעֵלינּו ֵאל ַרחּום ִשְׁמָך. 
ָמֵלא  ִשְׁמָך.  ַאַפִּים  ֶאֶרְך  ֵאל  ִשְׁמָך.  ַחּנּון  ֵאל 
ַרֲחִמים ִשְׁמָך. ָבּנּו ִנְקָרא ִשְׁמָך. ְיֹהָוה ֲעֵשׂה ְלַמַען 

ְשֶׁמָך:

 ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ָתּבֹוא ְלָפֶניָך ְתִּפָלֵּתנּו 
ָפִנים  ַעֵזּי  ֲאַנְחנּו  ֶשֵׁאין  ִמְתִּחָנֵּתנּו.  ִתְּתַעַלּם  ְוַאל 
ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ְלָפֶניָך  לֹוַמר  ֹעֶרף  ּוְקֵשׁי 
ֲאבֹוֵתינּו ַצִדּיִקים ֲאַנְחנּו ְוֹלא ָחָטאנּו. ֲאָבל ֲאַנְחנּו 

ַוֲאבֹוֵתינּו ָחָטאנּו:

ֶהֱעִוינּו.  ֹדִפי.  ִדַּבְּרנּו  ָגַּזְלנּו.  ָבַּגְדנּו.  ָאַשְׁמנּו. 
ְוִהְרַשְׁענּו. ַזְדנּו. ָחַמְסנּו. ָטַפְלנּו ֶשֶׁקר. ָיַעְצנּו ָרע. 
ִכַּזְּבנּו. ַלְצנּו. ָמַרְדנּו. ִנַאְצנּו. ָסַרְרנּו. ָעִוינּו. ָפַּשְׁענּו. 
ִתַּעְבנּו.  ִשַחְתנּו.  ָרַשְׁענּו.  ֹעֶרף.  ִקִשּׁינּו  ָצַרְרנּו. 
ּוִמִמְּשָׁפֶּטיָך  ִמִמְּצֹוֶתיָך  ִתְּעָתְּענּו:ַסְרנּו  ָתִּעינּו. 
ַהּטֹוִבים ְוֹלא ָשָׁוה ָלנּו. ְוַאָתּה ַצִדּיק ַעל ָכּל ַהָבּא 

ָעֵלינּו. ִכּי ֱאֶמת ָעִשׂיָת. ַוֲאַנְחנּו ִהְרָשְׁענּו:
 

ָאקּוָמה  ַוֲאָשָׁמיו.  ִלִבּי  ְזדון  ִמְשָׁכִּבי,  ַעל  ְבָּזְכִרי 
ְוָאבוָאה, ֶאל ֵבּית ֱאלַהי ַוֲהדוָמיו. 

ָואַמר ְבָּנְשִׂאי ַעִין, ְבַּתֲחנּוַני ֱאֵלי ָשָׁמיו.
ִנְפָּלה ָנּא ְבַּיד ה' ִכּי ַרִבּים ַרֲחָמיו: 

ִשְׂבִרי  ְבָּך  ְבָּצָרִתי.  ְמנּוָסִתי  ֵחיִלי,  צּור  ֵאִלי  ְלָך 
ְוִתְקָוִתי, ֱאָילּוִתי ְבָּגלּוִתי. 

ְפֵּדה  ַתֲּאָוִתי.  ָכּל  ְוֶנְגְדָּך  ִלִבּי,  ִמְשֲׁאלות  ָכּל  ְלָך 
ֶעֶבד ְלָך צוֵעק, ִמַיּד רוָדיו ְוָקָמיו: 
ִנְפָּלה ָנּא ְבַּיד ה' ִכּי ַרִבּים ַרֲחָמיו: 

ֲעֵנִני ה' ֲעֵנִני, ְבָּקְרִאי ִמן ַהֵמַּצר. ְוִיָוַּדע ָבַּעִמּים, ִכּי 
ָיְדָך לא ִתְקַצר. 

לעילוי נשמת 
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תÆנÆצÆבÆה

ֲאֶשׁר  ַצר.  ִמִתְּגַרת  צוֵעק  ָעִני,  ֱענּות  ִתְּבֶזה  ְוַאל 
ְפָּשָׁעיו ְלָך מוֶדה, ּוִמְתַוֶדּה ַעל ֲעלּוָמיו: 

ִנְפָּלה ָנּא ְבַּיד ה' ִכּי ַרִבּים ַרֲחָמיו: 
ַמה ִיְּתאוֵנן ְויאַמר, ַמה ְיַּדֵבּר ְוִיְצַטָדּק. ְיִציר חֶמר 

ֲאֶשׁר ָתּׁשּוב, ְגִּוָיּתו ְכָּאָבק ַדּק. 
ַמה ִיֵּתּן ְלָך ָהָאָדם, ִכּי ִיְרַשׁע ְוִכי ִיְצַדּק. ֲהלא ִמָלּיו 

ּוִמְפָעָליו, ְכּתּוִבים ְבֵּסֶפר ָיָמיו: 
ִנְפָּלה ָנּא ְבַּיד ה' ִכּי ַרִבּים ַרֲחָמיו: 

ְזכּות  ְבַּמֲהָלָלם.  ֲעָבֶדיָך  ָקמּו,  ְלָך  ַלְיָלה  ֲחצות 
ָאבות ָלֶהם ִתְּזּכר, ְוַאל ֵתֶּפן ְלַמֲעָלָלם. 

ּגֲאָלם.  ַיֲעקב  ְקדוׁש  ֶקֶדם,  ִכּיֵמי  ֲעָדְתָך  ְקֵנה 
ְוִהָנֵּשׂא ָהֵאל, עוֶשׂה ַהָשּׁלום ִבְּמרוָמיו: 

ִנְפָּלה ָנּא ְבַּיד ה' ִכּי ַרִבּים ַרֲחָמיו:
ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו ְוהוִשׁיֵענּו

ָאָתאנּו ְלַחּלֹות ָפֶּניָך ִכּי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקְדּמּו ָפֶניָך 
ָנא ַאל ְתִּביֵשׁנּו ָנא ַאל ְתִּשׁיֵבנּו 

ֵריָקם ִמְלָּפֶניָך 
ְסַלח ָלנּו ּוְשַׁלח ָלנּו 

ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמְמּעֹוֶנָך 
ָאָתאנּו ְלַבֵקּׁש ִמְמָּך ַכָּפָּרה 

ָאֹים ְונֹוָרא ִמְשָׂגּב ְלִעּתֹות ַבָּצָּרה 
ְתַּחֵיּינּו ְתָּחֵנּנּו ּוְבִשְׁמָך ִנְקָרא 

ְסַלח ָלנּו ּוְשַׁלח ָלנּו 
ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמְמּעֹוֶנָך

ׁשֹוֵמר ִיְשָׂרֵאל – ְשֹׁמר ְשֵׁאִרית ִיְשָׂרֵאל :
ְוַאל ֹיאַבד ִיְשָׂרֵאל 

ָהאֹוְמִרים ְבָּכל יֹום ָשַׁמע ִיְשָׂרֵאל :
ׁשֹוֵמר ּגֹוי ֶאָחד – ְשֹׁמר ְשֵׁאִרית ּגֹוי ֶאָחד :

ְוַאל ֹיאַבד ּגֹוי ֶאָחד 
ָהאֹוְמִרים ְבָּכל יֹום ָשַׁמע ִיְשָׂרֵאל ה' ֱאֹלֵהינּו ה' ֶאָחד :

ׁשֹוֵמר ּגֹוי ָקדֹוׁש – ְשֹׁמר ְשֵׁאִרית ּגֹוי ָקדֹוׁש :
ְוַאל ְיַאֵבּד ּגֹוי ָקדֹוׁש 

ָהאֹוְמִרים ְבָּכל יֹום – ָקדֹוׁש – ָקדֹוׁש – ָקדֹוׁש : 
ׁשֹוֵמר ּגֹוי ַרָבּא – ְשֹׁמר ְשֵׁאִרית ּגֹוי ַרָבּא :

ְוַאל ְיַאֵבּד ּגֹוי ַרָבּא 
ָהאֹוְמִרים ְבָּכל יום – ָאֵמן ְיֵהא ְשֵּׁמּיה ַרָבּא :



ֶבּן ָאָדם ַמה ְלָּך ִנְרָדּם, קּום ְקָרא ְבַּתֲחנּוִנים 
ְשֹׁפְך ִשׂיָחה ְדֹּרׁש ְסִליָחה, ֵמֲאדֹון ָהֲאדֹוִנים 
ְרַחץ ּוְטַהר ְוַאל ְתַּאַחר, ְבֶּטֶרם ָיִמים ּפֹוִנים 

ּוְמֵהָרה רּוץ ְלֶעְזָרה, ִלְפֵני ׁשֹוֵכן ְמעֹוִנים 
ּוִמֶפַּשׁע ְוַגם ֶרַשׁע, ְבַּרח ּוְפַחד ֵמֲאסֹוִנים 
ָאָנּא ְשֵׁעה ִשְׁמָך יֹוְדֵעי, ִיְשָׂרֵאל ֶנֱאָמִנים 

ְלָך ֲאֹדָני ַהְצָּדָקה ְוָלנּו בֶֹּשׁת ַהָפִּנים 
ֲעֹמד ְכֶּגֶבר ְוִהְתַגֵּבּר ְלִהְתַוּדֹות ַעל ֲחָטִאים 

ָיּה ֵאל ְדֹּרׁש ְבֹּכֶבד ֹראׁש, ְלַכֵפּר ַעל ְפָּשִׁעים 
ִכּי ְלעֹוָלם ֹלא ֶנְעָלם, ִמֶמּּנּו ִנְפָלִאים 

ְוָכל ַמֲאָמר ֲאֶשׁר ֵיָאַמר, ְלָפָניו ֵהם ִנְקָרִאים 
ַהְמַרֵחם הּוא ְיַרֵחם ָעֵלינו, ְכַּרֵחם ָאב ַעל ָבִּנים 

ְלָך ֲאֹדָני ַהְצָּדָקה, ְוָלנּו בֶֹּשׁת ַהָפִּנים

עננו אבינו עננו ֲעֵננּו ּבֹוְרֵאנּו ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ּגֹוֲאֵלנּו 
ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ּדֹוְרֵשׁנּו ֲעֵננּו. 

ֲעֵננּו.  ְבֶּנָחמֹות  ָוִתיק  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו.  ְוָהָדר  הֹוד  ֲעֵננּו 
ֲעֵננּו ַזְך ְוָיָשׁר ֲעֵננּו. 

ֲעֵננּו  ֲעֵננּו.  ֵעיַנִים  ֲעֵננּו ְטהֹור  ֲעֵננּו.  ְוַקָיּם  ַחי  ֲעֵננּו 
יֹוֵשׁב ָשַׁמִים ֲעֵננּו. 

ֲעֵננּו ַכִּבּיר כַֹּח ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ֹלא ֵאל ָחֵפץ ְבֶּרַשׁע ֲעֵננּו. 
ֲעֵננּו ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמָּלִכים ֲעֵננּו. 

ֲעֵננּו.  ֲעֵננּו סֹוֵמְך נֹוְפִלים  ֲעֵננּו.  ְוִנְשָׂגּב  ֲעֵננּו נֹוָרא 
ֲעֵננּו עֹוֵזר ַדִּלּים ֲעֵננּו. 

ֲעֵננּו ּפֹוֶדה ּוַמִצּיל ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ַצִדּיק ּוַמְצִדּיק ֲעֵננּו. 
ָרם  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו.  ֶבֱּאֶמת  קֹוְרָאיו  ְלָכל  ָקרֹוב  ֲעֵננּו 
ְוִנָשֹּא ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ׁשֹוֵכן ְשָׁחִקים ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ּתֹוֵמְך 

ְתִּמיִמים ֲעֵננּו: 

ִיְצָחק  ּוַפַחד  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו:  ַאְבָרָהם  ֱאֹלֵהי  ֲעֵננּו 
ֲעֵננּו:  ָדִּוד  ָמֵגן  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו:  ַיֲעֹקב  ֲעֵננּו ֲאִביר  ֲעֵננּו: 
ְבֵּעת  ָהעֹוֶנה  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו:  ָרצֹון  ְבֵּעת  ָהעֹוֶנה  ֲעֵננּו 
ֲעֵננּו  ֲעֵננּו:  ַרֲחִמים  ְבֵּעת  ָהעֹוֶנה  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו:  ָצָרה 
מאיר  דרבי  אלהא  עננו  ֲעֵננּו:  ַהֶמְּרָכָּבה  ֱאֹלֵהי 
ַרחּום  עננוֲעֵננּו  יוחאי  דבר  בזכותיה  ענינו  עננו 

ְוַחּנּון ֲעֵננּו: 

ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו: 

ֲעמּוקֹות.  ּגֹוֶלה  ְלָבבֹות.  ּבֹוֵחן  ַהְסִּליחֹות.  ֲאדֹון 
ָהדּור  ָעֵלינּו:  ַרֵחם  ְלָפֶניָך  ָחָטאנּו  ְצָדקֹות.  ּדֹוֵבר 
ָאבֹות.  ְבִּרית  זֹוֵכר  ְבֶּנָחמֹות.  ָוִתיק  ְבִּנְפָלאֹות. 
טֹוב  ָעֵלינּו.  ַרֵחם  ְלָפֶניָך  חָטאנּו  ְכָּליֹות:  חֹוֵקר 
ּוֵמִטיב ַלְבִּרּיֹות. יֹוֵדַע ָכּל ִנְסָתּרֹות. ּכֹוֵבׁש ֲעֹונֹות. 
ָמֵלא  ָעֵלינּו.  ַרֵחם  ְלָפֶניָך  ָחָטאנּו  ְצָדקֹות:  לֹוֵבׁש 
ְבֵּעת  עֹוֶנה  ֲעֹונֹות.  סֹוֵלַח  ְתִהּלֹות.  נֹוָרא  ַזִכּּיּות. 
ָצרֹות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו. ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות. 
ֲעָרבֹות.  רֹוֵכב  ַהּדֹורֹות.  קֹוֵרא  ֲעִתידֹות.  צֹוֶפה 
שֹוֵמַע ְתִּפּלֹות. ְתִּמים ֵדּעֹות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם 

ָעֵלינּו ֵאל ַרחּום ִשְׁמָך. 
ָמֵלא  ִשְׁמָך.  ַאַפִּים  ֶאֶרְך  ֵאל  ִשְׁמָך.  ַחּנּון  ֵאל 
ַרֲחִמים ִשְׁמָך. ָבּנּו ִנְקָרא ִשְׁמָך. ְיֹהָוה ֲעֵשׂה ְלַמַען 

ְשֶׁמָך:

 ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ָתּבֹוא ְלָפֶניָך ְתִּפָלֵּתנּו 
ָפִנים  ַעֵזּי  ֲאַנְחנּו  ֶשֵׁאין  ִמְתִּחָנֵּתנּו.  ִתְּתַעַלּם  ְוַאל 
ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ְלָפֶניָך  לֹוַמר  ֹעֶרף  ּוְקֵשׁי 
ֲאבֹוֵתינּו ַצִדּיִקים ֲאַנְחנּו ְוֹלא ָחָטאנּו. ֲאָבל ֲאַנְחנּו 

ַוֲאבֹוֵתינּו ָחָטאנּו:

ֶהֱעִוינּו.  ֹדִפי.  ִדַּבְּרנּו  ָגַּזְלנּו.  ָבַּגְדנּו.  ָאַשְׁמנּו. 
ְוִהְרַשְׁענּו. ַזְדנּו. ָחַמְסנּו. ָטַפְלנּו ֶשֶׁקר. ָיַעְצנּו ָרע. 
ִכַּזְּבנּו. ַלְצנּו. ָמַרְדנּו. ִנַאְצנּו. ָסַרְרנּו. ָעִוינּו. ָפַּשְׁענּו. 
ִתַּעְבנּו.  ִשַחְתנּו.  ָרַשְׁענּו.  ֹעֶרף.  ִקִשּׁינּו  ָצַרְרנּו. 
ּוִמִמְּשָׁפֶּטיָך  ִמִמְּצֹוֶתיָך  ִתְּעָתְּענּו:ַסְרנּו  ָתִּעינּו. 
ַהּטֹוִבים ְוֹלא ָשָׁוה ָלנּו. ְוַאָתּה ַצִדּיק ַעל ָכּל ַהָבּא 

ָעֵלינּו. ִכּי ֱאֶמת ָעִשׂיָת. ַוֲאַנְחנּו ִהְרָשְׁענּו:
 

ָאקּוָמה  ַוֲאָשָׁמיו.  ִלִבּי  ְזדון  ִמְשָׁכִּבי,  ַעל  ְבָּזְכִרי 
ְוָאבוָאה, ֶאל ֵבּית ֱאלַהי ַוֲהדוָמיו. 

ָואַמר ְבָּנְשִׂאי ַעִין, ְבַּתֲחנּוַני ֱאֵלי ָשָׁמיו.
ִנְפָּלה ָנּא ְבַּיד ה' ִכּי ַרִבּים ַרֲחָמיו: 

ִשְׂבִרי  ְבָּך  ְבָּצָרִתי.  ְמנּוָסִתי  ֵחיִלי,  צּור  ֵאִלי  ְלָך 
ְוִתְקָוִתי, ֱאָילּוִתי ְבָּגלּוִתי. 

ְפֵּדה  ַתֲּאָוִתי.  ָכּל  ְוֶנְגְדָּך  ִלִבּי,  ִמְשֲׁאלות  ָכּל  ְלָך 
ֶעֶבד ְלָך צוֵעק, ִמַיּד רוָדיו ְוָקָמיו: 
ִנְפָּלה ָנּא ְבַּיד ה' ִכּי ַרִבּים ַרֲחָמיו: 

ֲעֵנִני ה' ֲעֵנִני, ְבָּקְרִאי ִמן ַהֵמַּצר. ְוִיָוַּדע ָבַּעִמּים, ִכּי 
ָיְדָך לא ִתְקַצר. 

ֲאֶשׁר  ַצר.  ִמִתְּגַרת  צוֵעק  ָעִני,  ֱענּות  ִתְּבֶזה  ְוַאל 
ְפָּשָׁעיו ְלָך מוֶדה, ּוִמְתַוֶדּה ַעל ֲעלּוָמיו: 

ִנְפָּלה ָנּא ְבַּיד ה' ִכּי ַרִבּים ַרֲחָמיו: 
ַמה ִיְּתאוֵנן ְויאַמר, ַמה ְיַּדֵבּר ְוִיְצַטָדּק. ְיִציר חֶמר 

ֲאֶשׁר ָתּׁשּוב, ְגִּוָיּתו ְכָּאָבק ַדּק. 
ַמה ִיֵּתּן ְלָך ָהָאָדם, ִכּי ִיְרַשׁע ְוִכי ִיְצַדּק. ֲהלא ִמָלּיו 

ּוִמְפָעָליו, ְכּתּוִבים ְבֵּסֶפר ָיָמיו: 
ִנְפָּלה ָנּא ְבַּיד ה' ִכּי ַרִבּים ַרֲחָמיו: 

ְזכּות  ְבַּמֲהָלָלם.  ֲעָבֶדיָך  ָקמּו,  ְלָך  ַלְיָלה  ֲחצות 
ָאבות ָלֶהם ִתְּזּכר, ְוַאל ֵתֶּפן ְלַמֲעָלָלם. 

ּגֲאָלם.  ַיֲעקב  ְקדוׁש  ֶקֶדם,  ִכּיֵמי  ֲעָדְתָך  ְקֵנה 
ְוִהָנֵּשׂא ָהֵאל, עוֶשׂה ַהָשּׁלום ִבְּמרוָמיו: 

ִנְפָּלה ָנּא ְבַּיד ה' ִכּי ַרִבּים ַרֲחָמיו:
ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו ְוהוִשׁיֵענּו

ָאָתאנּו ְלַחּלֹות ָפֶּניָך ִכּי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקְדּמּו ָפֶניָך 
ָנא ַאל ְתִּביֵשׁנּו ָנא ַאל ְתִּשׁיֵבנּו 

ֵריָקם ִמְלָּפֶניָך 
ְסַלח ָלנּו ּוְשַׁלח ָלנּו 

ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמְמּעֹוֶנָך 
ָאָתאנּו ְלַבֵקּׁש ִמְמָּך ַכָּפָּרה 

ָאֹים ְונֹוָרא ִמְשָׂגּב ְלִעּתֹות ַבָּצָּרה 
ְתַּחֵיּינּו ְתָּחֵנּנּו ּוְבִשְׁמָך ִנְקָרא 

ְסַלח ָלנּו ּוְשַׁלח ָלנּו 
ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמְמּעֹוֶנָך

ׁשֹוֵמר ִיְשָׂרֵאל – ְשֹׁמר ְשֵׁאִרית ִיְשָׂרֵאל :
ְוַאל ֹיאַבד ִיְשָׂרֵאל 

ָהאֹוְמִרים ְבָּכל יֹום ָשַׁמע ִיְשָׂרֵאל :
ׁשֹוֵמר ּגֹוי ֶאָחד – ְשֹׁמר ְשֵׁאִרית ּגֹוי ֶאָחד :

ְוַאל ֹיאַבד ּגֹוי ֶאָחד 
ָהאֹוְמִרים ְבָּכל יֹום ָשַׁמע ִיְשָׂרֵאל ה' ֱאֹלֵהינּו ה' ֶאָחד :

ׁשֹוֵמר ּגֹוי ָקדֹוׁש – ְשֹׁמר ְשֵׁאִרית ּגֹוי ָקדֹוׁש :
ְוַאל ְיַאֵבּד ּגֹוי ָקדֹוׁש 

ָהאֹוְמִרים ְבָּכל יֹום – ָקדֹוׁש – ָקדֹוׁש – ָקדֹוׁש : 
ׁשֹוֵמר ּגֹוי ַרָבּא – ְשֹׁמר ְשֵׁאִרית ּגֹוי ַרָבּא :

ְוַאל ְיַאֵבּד ּגֹוי ַרָבּא 
ָהאֹוְמִרים ְבָּכל יום – ָאֵמן ְיֵהא ְשֵּׁמּיה ַרָבּא :


