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סליחות לחברה קדישא גחש"א

ְסלַח לָנוּ אָ בִ ינוּ כִּ י בְ רוֹב ִאוַּלְ תֵּ נוּ שָׁ גִ ינוּ ְמחַ ל לָנוּ מַ לְ כֵּנוּ כִּ י ַרבּוּ עֲוֹנֵינוּ:
הוֹריתָ  :גְּ ֻדלַּת ַרחֲמֶ יָך ַוחֲסָ דֶ יָך ִתּזְכּוֹר הַ יוֹם
אֵ ל אֶ ֶרך אַ פַּיִ ם אַ תָּ ה וּבַ עַל הָ ַרח ֲִמים נִ קְ ֵראת וְ דֶ ֶרְך ְתּשׁוּבָ ה ֵ
וּבְ כָל יוֹם לְ ז ֶַרע יְ ִדידֶ יָך :תֵּ פֶן אֵ לֵינוּ בְּ ַרח ֲִמים כִּ י אַ תָּ ה הוּא בַּ על הָ ַרח ֲִמים :בְּ תַּ חֲנוּן וּבִ ְתפִ לָּה ָפּנֶי ָךּ נְ קַ דֵּ ם
תוֹר ְתָך כָּתוּב :וּבְ צֵ ל כְּ ָנפֶיָך נֶחֶ סֶ ה וְ נִ ְתלוֹנָן כְּ יוֹם ַוי ֵֶרד ה'
כְּ הוֹדַ עתָּ ֶל ָענָיו מקֶּ דֶ ם :מֵ חֲרוֹן אַ פְ ָך שׁוּב כְּ מוֹ בְּ ָ
בֶּ ָענָן .תַּ עֲבוֹר עַל פֶּשַׁ ע וְ ִת ְמחֶ ה אָ שָׁ ם כְּ יוֹם וַיִּ ְתיַצֵ ב עִ מּוֹ שָׁ ם :תַּ ֲאזִין שַׁ וְ עָתֵ נוּ וְ תַ קְ ִשׁיב מֶ נּוּ מַ אֲמַ ר כְּ יוֹם
וַיִּ קְ ָרא בְ שֵׁ ם ה' וְ שָׁ ם ֶנאֱמַ ר:
ַו ַיּעֲבֹ ר ה' עַל ָפּנָיו וַיִּ קְ ָרא:
ה' ה' אֵ ל ַרחוּם וְ חַ נּוּן אֶ ֶרְך אַ פַּיִ ם וְ ַרב חֶ סֶ ד וֶאֶ מֶ ת :נֹ צֵ ר חֶ סֶ ד ָל ֲאלָפִ ים נֹ שֵׂ א עָוֹן ָופֶשַׁ ע וְ חַ טָּ אָ ה וְ נַקֵּ ה :וְ סָ לַחְ תָּ
ַלעֲוֹנֵנוּ וּלְ חַ טָּ אתֵ נוּ וּנְ חַ לְ תָּ נוְּ :סלַח לָנוּ אָ בִ ינוּ כִּ י חָ טָ אנוּ ְמחַ ל לָנוּ מַ לְ כֵּנוּ כִּ י פָשָׁ עְ נוּ :כִּ י אַ תָּ ה אֲדֹ נָי טוֹב וְ סַ לָּח
קוֹראֶ יָך:
וְ ַרב חֶ סֶ ד לְ כָל ְ
הוֹשׁיעֵנוּ אֱֹלהִ ים כִּ י בָ אוּ מַ יִם עַד ֶנפֶשׁ :כִּ י אָ דָ ם אֵ ין צַ ִדּיק בָּ אָ ֶרץ אֲשֶׁ ר ַיעֲשֶׂ ה
נִ שָׂ א לְ בָ בֵ נוּ אֶ ל אֵ ל בַּ שָׁ מָ יִ םִ :
טּוֹב וְ ל ֹא ֶיח ְֱטא :וְ יִ זְכּוֹר כִּ י בָ שָׂ ר הֵ מָּ ה רוּחַ הוֹלְֵך וְ ל ֹא יָשׁוּבֲ :הלַמֵּ ִתים תַּ עֲשֶׂ ה ֶפּלֱא ִאם ְרפ ִָאים יָקוּמוּ יוֹדוָּך
סֶּ לָה :הַ יְ ֻס פַּר בַּ קֲּ בֶ ר חַ ְסדֶּ ָך ֶואֱמוּנ ְָתָך בָּ אֲבֵ דּוֹן :הֲיִ וָּדַ ע בַּ חֹשֶׁ ְך פִּ לְ אֶ ָך וְ צִ ְדקָ ְתָך בְּ אֶ ֶרץ נְ ִשׁיָּהִ :מי גֶבֶ ר יִ חְ יֶה וְ ל ֹא
יִ ְראֶ ה מָּ וֶת יְ מַ לֵּט נַפְ שׁוֹ ִמיַד ְשׁאוֹל סֶ לָה :תָּ בוֹא לְ ָפנֶיָך אֶ נְ קַ ת אָ ִסיר כְּ גֹ דֶ ל זְרוֹעֲָך הוֹתַ ר בְּ נֵי ְתמוּתָ ה :יִ ְשׁלַח
ְדּבָ רוֹ וְ יִ ְרפָּאֵ ם וִ ימַ לֵּט ִמ ְשׁחִ יתוֹתָ ם :כִּ י הוּא יָדַ ע יִ צְ ֵרנוּ זָכוּר כִּ י ָעפָר ֲאנָחְ נוּ:
כְּ ַרחֵ ם אָ ב עַל בָּ נִ ים כֵּן ְתּ ַרחֵ ם ה' ָעלֵינוּ :לַה' הַ יְ שׁוּעָה עַל ע ְַמָּך בִ ְרכָתֶ ָך סֶּ לָה :ה' צְ בָ אוֹת עִ מָּ נוּ ִמ ְשׂגָב לָנוּ
הוֹשׁיעָה הַ מֶּ לְֶך ַי ֲענֵנוּ בְ יוֹם קָ ְראֵ נוְּ :סלַח נָא ַלעֲוֹן
אֱֹלהֵ י ַיעֲקֹ ב סֶ לָה :ה' צְ בָ אוֹת אַ ְשׁ ֵרי אָ דָ ם בּוֹטֵ חַ בָּ ְך :ה' ִ
הָ עָם הַ זֶה כְּ גֹ דֶ ל חַ ְסדֶּ ָך וְ ַכאֲשֶׁ ר נָשָׂ אתָ ה ָלעָם הַ זֶּה ִמ ִמּצְ ַריִ ם וְ עַד הֵ נָּה וְ שָׁ ם ֶנאֱמַ רַ :ויּ ֹאמֶ ר ה' סָ לַחְ ִתּי כִּ ְדבָ ֶרָך:
שׁוֹממוֹתֵ ינוּ וְ הָ עִ יר אֲשֶׁ ר נִ קְ ָרא ִשׁ ְמָך ָעלֶיהָ כִּ י ל ֹא עַל צִ ְדקוֹתֵ ינוּ
וּשׁ מָ ע פְּ קַ ח עֵינֶיָך ְוּראֵ ה ְ
הַ טֵּ ה אֱֹלהַ י אָ זְנְ ָך ְ
ֲאנַחְ נוּ מַ פִּ ילִ ים תַּ חֲנוּנֵינוּ לְ ָפנֶיָך כִּ י עַל ַרחֲמֶ יָך הָ ַרבִּ ים :אֲדֹ נָי ְשׁמָ עָה אֲדֹ נָי ְסלָחָ ה אֲדֹ נָי הַ קְ ִשׁיבָ ה ַועֲשֵׂ ה אַ ל
ְתּאַ חַ ר לְ מַ עַנְ ָך אֱֹלהַ י כִּ י ִשׁ ְמָך נִ קְ ָרא עַל עִ ְירָך וְ עַל עַמֶּ ָך:
אלהינו ואלהי אבותינו
ֲבוּרה הַ קְּ דוֹשָׁ ה הַ קַּ בְּ ָרנִ ים .בָּ חַ ְרנוּ יוֹם אֶ חָ ד לְ הִ ְתענּוֹת בְּ חָ ְדשֵׁ י הַ שָּׁ נִ ים .גּ ְַשׁנוּ הַ יּוֹם בִּ ְתפִ לָּה
ֲאנַחְ נוּ בְּ נֵי הַ ח ָ
גּוֹמלֵי
דוֹשׁים אֲשֶׁ ר בַּ ֲעפַר אָ ֶרץ ְטמוּנִים :הַ חֶ בְ ָרה ְ
לְ בַ קֵּ שׁ ַרח ֲִמים וְ תַ חֲנוּנִ יםְ .דּלָתֶ יָך דָ פַקְ נוּ כִּ י דָ אַ גְ נוּ לִ קְ ִ
שׁוּרה .זַלְ ָעפָה אָ ֲחזָה בְ שָׂ ֵרנוּ אוּלַי
חֲסָ ִדים עִ ם הַ מֵּ ִתים לְ קָ בְ ָרה .וְ יֵשׁ לָחוּשׁ שֶׁ מָּ א ל ֹא עָסַ קְ נוּ עִ ם הַ מֵּ ִתים כְּ ָ
הִ יא חָ לִ ילָה ִמצְ וָה הַ בָּ אָ ה בַּ עֲבֵ ָרה .חִ יל וְ אֵ ימָ ה ְוּרעָדָ ה נָפְ לָה ָעלֵינוּ בִּ לְ בִ ישַׁ ת הַ תַּ כְ ִריכִ ין וְ הַ טַּ ה ֲָרהְ :ט ִמינוּת
ַוחֲפִ ַירת הַ קְּ בָ ִרים ְשׁגִ יאוֹת ִמי יָבִ יןָ .יעַצְ נוּ לָחֵ צְ נוּ קְ בָ ִרים אֲשֶׁ ר כְּ בָ ר הֵ ם שָׁ ם צְ פוּנִים וְ הֵ מָּ ה נִ ְרקָ בִ ין .כָּלוּ
מוֹרה
עֵינֵינוּ בִּ ְדמָ עוֹת ִמי יוּכַל ז ֹאת לְ הָ בִ ין .לְ מַ עַן ִשׁ ְמָך ה' וְ סָ לַחְ תָּ ַלעֲוֹנֵנוּ כִּ י ַרב הוּא לְ ַכפֵּר חֵ ְטא וְ חוֹבִ יןָ :
וּשׁאָ ר צָ ְרכֵי הַ מֵּ ת דַּ עְ תֵּ נוּ קְ צָ ָרה .נְ ִשׂיאַ ת הַ ִמּטָּ ה וְ אוֹפָן ֲהנָחָ תוֹ בְּ קֶ בֶ ר אוּלַי
ָופַחַ ד חִ יל ְוּרעָדָ ה בְּ ִתקּוּן הָ אָ רוֹן ְ
תּוֹרה .סָ עוּ הֵ מָּ ה לִ ְמנוּחוֹת וְ ָעזְבוּ אוֹתָ נוּ בְּ רוֹב יָגוֹן ַו ֲאנָחוֹת בִּ פְ ִסיעָה עַל קְ בָ ִרים
ל ֹא לְ פִ י כְ בוֹדָ ם וּכְ ִדין הַ ָ
הַ ְטּמוּנִ ים בִּ ְט ִמ ָירה( .עַל הַ כֹּ ל ֲאנַחְ נוּ ָגז ְַרנוּ ָעלֵינוּ לְ כַתֵּ ת ַרגְ לֵינוּ לֵילְֵך לִ ְמקוֹם ְמנוּחָ תָ ם לְ בַ קֵּ שׁ ְסלִ יחָ ה
וּמחִ ילָה וְ ַכפּ ָָרה ):פַּלְ גֵי מַ יִם י ְָרדוּ עֵינֵינוּ שֶׁ מָּ א ָפג ְַמנוּ בִּ כְ בוֹדָ ם אֲשֶׁ ר מֵ עֵינֵינוּ ֶנעֶלְ מָ ה וְ נִ ְסתָּ ָרה .צוֹם וְ תַ עֲנִ ית
ְ
ֲמוּרה:
וּמגְ ז ֵָרה ח ָ
ָגּז ְַרנוּ עַל עַצְ מֵ נוּ בִּ גְ ז ֵָרה .קִ בַּ לְ נוּ ָע ֵל ינוּ בְּ לִ י נֶדֶ ר וּבְ לִ י הַ תָּ ָרהַ .רחֲמֶ יָך יִ כּ ְָמרוּ וְ חַ לְּ צֵ נוּ מֵ עוֹנֶשׁ ִ
שָׁ לוֹם וְ חַ יִּ ים ִתּתֶּ ן לָנוּ אֲדֹ נֵי הָ אֲדֹ נִ ים .תַּ א ֲִריְך יָמֵ ינוּ בַּ א ֲִריכַת י ִָמים וְ שָׁ נִ ים .פְּ תַ ח לָנוּ אוֹצָ ְרָך הַ טּוֹב בִּ זְכוּת
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עוֹרר לִ ְמחַ כֶּיָך
אֲשֶׁ ר בֶּ ָעפָר יְ שֵׁ נִ ים .וּבִ לַּע הַ מָּ וֶת ָלנֶצַ ח וּמָ חָ ה ה' אֱֹלהִ ים ִדּ ְמעָה מֵ עַל כָּל פָּנִ יםַ :רחֲמֶ יָך ְתּ ֵ
וְ לִ ישׁוּע ְָתָך אָ נוּ ְמצַ פִּ ים לְ קַ בֵּ ץ ָגּלֻיּוֹתֵ ינוּ מֵ אַ ְרבַּ ע כַּנְ פוֹת הָ אָ ֶרץ .אָ ז נִ ְשׂמַ ח וְ נ ִָשׂישׂ כִּ י נִ ְשׁמַ ע ְמבַ שֵּׂ ר ִמכְּ נַף
הָ אָ ֶרץ .יִ ְשׂ ְמחוּ הַ שָּׁ מַ יִ ם וְ תָ גֵל הָ אָ ֶרץ .וְ חֶ ְרפַּת עַמּוֹ י ִָסיר מֵ עַל כָּל הָ אָ ֶרץ :בָּ כִ ינוּ גַּם בָּ כִ ינוּ בְּ זָכְ ֵרנוּ אֶ ת צִ יוֹן
לָמָ ה ְזנַחְ תָּ נוּ ָלנֶצַ חַ .רחוּם עַד מָ תַ י ִתּ ְשׁכַּח ָלנֶצַ ח .בְּ י ְָדָך ְשׁלשָׁ ה מַ פְ תֵּ חוֹת שֶׁ ל מָ טָ ר וְ שֶׁ ל ֶרחֶ ם וּפִ קְּ דוֹן רוּחוֹת
טָ הוֹר וָצַ ח .יֵצֶ ר הָ ַרע מֵ ִסית וּמַ ִדּיחַ וְ הִ נֵּה בְּ לְּ עוּ עַצְ מוֹתֵ ינוּ בְּ ֶרצַ ח .יְ הִ י ָרצוֹן שֶׁ יְ ֻבלַּע הַ מָּ וֶת ָלנֶצַ ח :מֵ ר ֹאשׁ
הָ ִרים יִ צְ וָחוּ וִ ַירנְּ נוּ שׁוֹכְ נֵי ָעפָר וְ יָקִ יצוּ .אָ מַ ר ה' צְ בָ אוֹת אֶ ת רוּחִ י אֶ תֵּ ן בְּ קִ ְרבְּ כֶם וִ חְ יִיתֶ ם וּקְ דוּשָׁ ִתי ַיע ֲִריצוּ.
יִ חְ יוּ מֵ ִתים יְ ַרנְּ נוּ צַ ִדּיקִ ים ָיעֲלוּ אֵ בֶ ר כַּנְּ שָׁ ִרים וְ ָירוּצוּ .וְ יִ פְ ְרחוּ מֵ עִ יר כְּ עֵשֶׂ ב הָ אָ ֶרץ וְ יָצִ יצוּ:
אֵ ל מֶ לְֶך יוֹשֵׁ ב עַל כִּ סֵּ ה ַרח ֲִמיםִ .מ ְתנַהֵ ג בַּ ח ֲִסידוּת .מוֹחֵ ל עֲוֹנוֹת עַמּוֹ .מַ עֲבִ יר ִראשׁוֹן ִראשׁוֹן .מַ ְרבֵּ ה ְמחִ ילָה
הוֹריתָ לָּנוּ לוֹמַ ר
ַפּוֹשׁעִ ים .עֹ שֶׂ ה צְ דָ קוֹת עִ ם כָּל בָּ שָׂ ר וָרוּחַ ל ֹא כְ ָרעָתָ ם ִתּגְ מוֹל .אֵ ל ֵ
וּסלִ יחָ ה ל ְ
לְ חַ טָּ ִאים ְ
ְשׁלשׁ ע ְֶשׂ ֵרה .וּ ְזכָר לָנוּ הַ יּוֹם בְּ ִרית ְשׁלשׁ ע ְֶשׂ ֵרה .כְּ מוֹ שֶׁ הוֹדַ עְ תָּ ֶל ָענָיו ִמקֶּ דֶ ם .כְּ מוֹ שֶׁ כָּתוּבַ .וי ֵֶרד ה' בֶּ ָענָן
וַיִּ ְתיַצֵ ב עִ מּוֹ שָׁ ם .וַיִּ קְ ָרה בְ שֵׁ ם ה':
ה' ה' אֵ ל ַרחוּם וְ חַ נוּן אֶ ֶרְך אַ פַּיִ ם וְ ַרב חֶ סֶ ד וֶאֶ מֶ ת :נֹ צֵ ר חֶ סֶ ד לָאַ לָפִ ים נֹ שֵׂ א עָוֹן ָופֶשַׁ ע וְ חַ טָּ אָ ה וְ נַקֵּ ה :וְ סָ לַחְ תָּ
ַלעֲוֹנֵנוּ וּלְ חַ טָּ אתֵ נוּ וּנְ חַ לְ תָּ נוְּ :סלַח לָנוּ אָ בִ ינוּ כִּ י חָ טָ אנוּ ְמחַ ל לָנוּ מַ לְ כֵּנוּ כִּ י פָשָׁ עְ נוּ :כִּ י אַ תָּ ה אֲדֹ נָי טוֹב וְ סַ לָּח
קוֹראֶ יָך:
וְ ַרב חֶ סֶ ד לְ כָל ְ
אֱֹלהִ ים אַ ל דָּ ִמי לְָך אַ ל תֶּ ח ֱַרשׁ וְ אַ ל ִתּ ְשׁקוֹט אֵ ל :עַד מָ תַ י ְרשָׁ עִ ים ה' עַד מָ תַ י ְרשָׁ עִ ים ַיעֲלוֹזוּ :ע ְַמָּך ה' יְ דַ כְּ אוּ
וְ ַנ ֲחל ְָתָך יְ עַנּוּ :עַד מָ תַ י תַּ ְס ִתּיר ָפּנֶיָך :אֱֹלהִ ים ז ִֵדים קָ מוּ ָעלֵינוּ ַועֲדַ ת ע ִֶריצִ ים בִּ קְ שׁוּ נַפְ שֵׁ נוּ וְ ל ֹא שָׂ מ ָוָּך
אזִינָה אֱֹלהֵ י ַיעֲקֹ ב סֶ לָה :כרחם אב...
לְ נֶגְ דָּ ם :ה' אֱֹלהִ ים צְ בָ אוֹת ִשׁ ְמעָה ְתּפִ ילָתֵ נוּ הַ ֲ
אלהינו ואלהי אבותינו
ְתּנַחֵ ם עַל ָעפָר וָאֵ פֶר .וְ יִ ְדבֵּ ר ע ִַמּים תַּ חְ תֵּ ינוּ וְ תֵ ן לָנוּ כּוֹפֶרְ .שׂ ִרידֶ יָך ע ְָמדוּ הַ יּוֹם לְ הָ ִסיר מֵ ִאתָּ נוּ ַכּעַס וּלְ הָ פֵר.
ָראֹ ה ִת ְראֶ ה בָּ עֳנִ י ע ְַמָּך יִ ְשׂ ָר אֵ ל וּנְשַׁ לְּ מָ ה פ ִָרים ְשׂפ ִָתינוּ כְּ קָ ְרבָּ ן וְ שָׂ עִ יר לְ ַכפֵּר .קָ דוֹשׁ זְכוֹר עֳנִ י צ ֹאן ע ְַמָּך
וּתצַ וֶּה
אוֹרח הַ חַ יִּ ים ְ
ֲבּוּרה הַ קְּ דוֹשָׁ ה וְ עַל כָּל עַם הַ קָּ הָ ל יְ ַכפֵּר :צָ ַרת לְ בָ בֵ ינוּ תַּ ְרחִ יק .נְ חֵ נוּ בְּ ַ
הַ ה ֲֵרגָה וְ עַל הַ ח ָ
ָארינוּ סֶ לָה .לָתֵ ת
לְ פַנּוֹת הַ דֶּ ֶרְך ַלעֲלוֹת בַּ ְמּ ִסלָּהִ .מכְ שׁוֹל לְ הָ ִסיר וּלְ שַׁ בֵּ ר עוֹל הַ קָּ שֶׁ ה ִמגָּלוּת אֲשֶׁ ר עַל צַ וּ ֵ
וּמחִ ילָה:
וּסלִ יחָ ה ְ
ְשׁאֵ ִרית ע ְַמָּך יִ ְשׂ ָראֵ ל לְ שֵׁ ם וְ לִ ְתהִ לָּהַ .כּפֵּר לְ ע ְַמָּך יִ ְשׂ ָראֵ ל כְּ ָראשֵׁ י חֳדָ ִשׁים זְמַ ן ַכּפּ ָָרה ְ
הוֹמים פֶּן
וּמחִ ילָה וְ ַכפּ ָָרהְ .טלָאֶ יָך דּוֹפְ קִ ים עַל דַּ לְ תוֹתֶ יָך וְ ֻכלָּם ִ
וּמבַ קְ ִשׁים ְסלִ יחָ ה ְ
יִ ְשׂ ָראֵ ל ע ְַמָּך דּוֹאֲגִ ים ְ
וְ ֻאלַי עָשׂוּ ִמצְ וָה הַ בָּ אָ ה בַּ עֲבֵ ָרה .חָ שַׁ בְ נוּ ַלעֲשׂוֹת חֶ סֶ ד ֶואֱמֶ ת עִ ם הַ מֵּ ִתים בְּ הַ טַּ ה ֲָרה .זַלְ ָעפָה אֲחָ ז ְַתנוּ שֶׁ מָּ א
שׁוּרה .וְ עַל אֵ לֶּה ָגּז ְַרנוּ עַל עַצְ מֵ נוּ לְ הִ ְתעַנּוֹת ָכּכָה בִּ גְ ז ֵָרה .הַ עַל אֵ לֶּה נִ ְתאַ פֵּק
ָפג ְַמנוּ בְּ כְ בוֹדָ ם וְ ל ֹא ע ִָשׂינוּ כְּ ָ
ִמלִּ ְדמוֹ ַע עַיִ ן עַל לְ בִ ישַׁ ת הַ תַּ כְ ִריכִ ים וּנְ ִשׂיאַ ת הַ ִמּטָּ ה וּבִ פְ ִסיעָה עַל הַ קְּ בָ ִרים הַ ְטּמוּנִ ים בִּ ְט ִמ ָירהְ .דּ ַר ְשׁנוָּך
שׂוּרה.
נוֹרה .גּוֹ ֲאלֵנוּ ה' צְ בָ אוֹת ְשׁמוֹ ְשׁלַח לָנוּ ִתּ ְשׁבִּ י הַ ְמבַ שֵׂ ר בְּ ָ
הַ יּוֹם בִּ ְתפִ לָּה וּבַ ע ֲִת ָירה לְ ָפנֶיָך אֵ ל גָּדוֹל וְ ָ
בְּ רוֹב טוּבְ ָך גְּ אַ ל יְ חִ ְידָך כִּ י לְ ָך ה' הַ יְּ שׁוּעָה :בִּ ְרכַת אַ בְ ָרהָ ם אָ בִ ינוּ ָעלֵינוּ תַ ְשׁפִּ יַע .אֵ לֶיָך ה' עֵינֵינוּ ְתלוּיוֹת
מּוֹשׁיעַ .אֵ ל נְ קָ מוֹת ה' אֵ ל נְ קָ מוֹת הוֹפִ יעַ :יוֹם לְ יוֹם לְ ָך נְ צַ פֶּה וְ לִ ישׁוּע ְָתָך נְקַ וֶּה .לְ הַ ְשׁבִּ ית
וּשׁלַח לָנוּ מֶ לְֶך הַ ִ
ְ
שּׁוּרת הַ ִדּין לָנוּ הִ ָכּנֵס .שַׁ ֲאגָתֵ נוּ תָּ ב ֹא
נוֹגֵשׂ וּמַ ְדהֵ בָ הְ .שׁמַ ע ה' הַ טֵּ ה אָ זְנְ ָך לִ ְתפִ לָּתֵ נוּ הַ קְ ִשׁיבָ ה :לִ פְ נִ ים ִמ ַ
אוֹרָך ַוא ֲִמ ְתָּך וּבְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל
לְ ָפנֶיָך וְ תַ צִ יל יְ ִדידֶ יָך ַועֲנִ יֶיָך ִמיַּד ְמאַ נֵּסִ .מפְּ נֵי קוֹשֶׁ ט סֶ לָה יֵבוֹשׁ הָ אוֹנֵסְ .שׁלַח ְ
כנֵס :אל מלך...
יְ ַ
זִבְ חֵ י אֱֹלהִ ים רוּחַ נִ ְשׁבָּ ָרה לֵב נִ ְשׁבָּ ר וְ נִ ְדכֶּה אֱֹלהִ ים ל ֹא ִתבְ זֶה :יִ ְשׂ ָראֵ ל נוֹשַׁ ע בַּ ה' ְתּשׁוּעַת עוֹל ִָמים ל ֹא
אוֹרָך נִ ְראֶ ה אוֹר :ה' זְכְ ָרנוּ יְ בָ ֵרְך יְ בָ ֵרְך אֶ ת בֵּ ית
תֵ בוֹשׁוּ וְ ל ֹא ִתכָּלְ מוּ עַד עוֹלְ מֵ י עַד .כִּ י עִ ְמָך ְמקוֹר חַ יִ ים בְּ ְ
יִשׂ ָראֵ ל :כרחם אב...
יִ ְשׂ ָראֵ ל :הִ נֵּה ל ֹא יָנוּם וְ ל ֹא יִישָׁ ן שׁוֹמֵ ר יִ ְשׂ ָראֵ ל :הוֹשַׁ ע ה' אֶ ת ע ְַמָּך אֵ ת ְשׁאֵ ִרית ְ
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יִ ְשׂ ָראֵ ל ע ְַמָּך בְּ ָנוֶה טוֹב ִתּ ְרעֵמוֹ וְ תֶ אֱסוֹף וְ ִתטָּ עֵמוֹ .בְּ הַ ר ַנ ֲחל ְָתָך מָ כוֹן לְ ִשׁבְ ְתָּך ָפּעַלְ תָּ ְתּבִ יאֵ מוְֹ ,שׁלַח לְ ע ְַמָּך
עוֹמ ִדים בְּ בֵ ית ה' בַּ לֵּילוֹת .גְּ אַ ל
יִשׂ ָראֵ ל :יִ ְשׂ ָראֵ ל ע ְַמָּך הָ ְ
פְּ דוּת לְ ַנחֲמוֹ וּלְ ַרחֲמוֹ .גּוֹ ֲאלֵנוּ ה' צְ בָ קוֹת ְשׁמוֹ קְ דוֹשׁ ְ
וּתשַׁ בֵּ ר זְרוֹ ֵעי ִר ְשׁעֵי אָ ֶרץ
אוֹתָ נוּ ִממַּ ר הַ גָּלוּת ַועֲשֵׂ ה עִ מָּ נוּ לְ טוֹבָ ה אוֹת .וּלְ הַ ְשׁקוֹת אוֹתָ נוּ בְּ כוֹס יְ שׁוּעוֹתְ .
וּלְ הַ ְשׁקוֹתָ ם כּוֹס הַ תַּ ְרעֵלוּת .וְ אַ תָּ ה קָ דוֹשׁ יוֹשֵׁ ב ְתּהִ לוֹת יִ ְשׂ ָראֵ ל :יִ ְשׂ ָראֵ ל ע ְַמָּך יְ דַ כְּ אוּ וְ ַנ ֲחל ְָתָך יְ עַנּוּ וְ אָ ְמרוּ
יתי אָ קִ ים אֶ ת
לִ ְמחוֹק .וְ אָ ְמרוּ אַ יֵּה אֱֹלקֵ יכֶם כִּ י יָדֵ נוּ ָרמָ ה וּ ָפעֲרוּ פִ יהֶ ם לִ בְ לִ י חוֹק .וְ אַ יֵּה הַ בְ טָ חַ ת וְ אֶ ת בְּ ִר ִ
רוּסים וּבֵ ין
דוּדים ְדּחוּפִ ים ֲה ִ
ֲבוּדים בְּ זוּזִים ְשׁ ִ
יִ צְ חָ קַ .ו ַיע ֲִמידֶ הָ לְ ַיעֲקֹ ב לְ חוֹק לְ יִ ְשׂ ָראֵ ל :יִ ְשׂ ָראֵ ל ע ְַמָּך א ִ
הַ זְאֵ בִ ים בָּ אוֹת .וְ הֵ מָּ ה טוֹפְ לֵי שֶׁ קֶ ר אָ ְמרוּ כֹּ חֵ נוּ וְ עוֹצֶ ם יָדֵ ינוּ עוֹשֶׂ ה וְ ל ֹא ה' ָפּעַל כָּל ז ֹאתָ .לכֵן חֶ לְ קָ ם ְתּמַ גְּ ֵרם
ְתּ ַנ ע ֲֵרם ִמן הָ אָ ֶרץ ַועֲשֵׂ ה לָנוּ נִ ִסּים וְ נִפְ לָאוֹת .וְ אַ תָּ ה ה' אֱֹלהִ ים צְ בָ אוֹת אֱֹלהֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל :יִ ְשׂ ָראֵ ל ע ְַמָּך ְסחוּפִ ים
וּתמוּכִ ים אֱֹלהִ ים בָּ אוּ גוֹיִ ם בְּ ִמקְ דָּ שֶׁ ָך .עַל
וּשׁקֵ ִטים ְ
חוּמים ְשׁלֵוִ ים ְ
עֲנִ יִ ים צְ מֵ ִאים לְ יִ ְשׁעֶָך .וְ הֵ מָּ ה קַ יּ ִָמים ְר ִ
בוּשׁים
ע ְַמָּך יִ ע ִַרימוּ סוֹ ד וְ יִ ְת ָיעֲצוּ עַל צְ פוּנֶיָךָ .לכֵן אַ ל יִ כָּלְ מוּ בִ י ְמבַ קְ שֶׁ יָך אֱֹלהֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל :יִ ְשׂ ָראֵ ל ע ְָמָּך כְּ ִ
פְּ נֵיהֶ ם וְ לִ בָּ ם יִ ְשׁתּוֹמֵ ם ,עַל הַ ר צִ יּוֹן שֶׁ שָׁ מֵ ם .וְ אֶ ת ע ֵָרי יְ רוּשָׁ לַיִ ם הֵ שַׁ מּוּ וְ הָ אֵ ר ָפּנֶיָך עַל ִמקְ דָּ ְשָׁך הַ שָּׁ מֵ ם.
חִ לּוּף עַל ֲא שֶׁ ר אָ ְמרוּ לְ כוּ וְ נַכְ חִ ידֵ ם ִמגּוֹי וְ ל ֹא יִ ְזכֵר שֵׁ ם יִ ְשׂ ָראֵ ל :יִ ְשׂ ָראֵ ל ע ְַמָּך ֲאנַחְ נוּ ְמנָת חֶ לְ קֶ ָך פְּ שָׁ עֵינוּ
ְת ַכפֵּר בְּ עַד אֱמוּנִ ים שׁוֹמֵ ר .פְּ נֵה נָא ִמכָּל עֲסָ קֶ יָך וְ צֵ א כְּ גִ בּוֹר לְ יֶשַׁ ע חֲשׁוּקֶ יָך וְ ַרחֲצֶ יָך ָעלֵינוּ לִ כְ מוֹר .וּזְכוֹר
עֲוֹן אֲבוֹתָ ם לְ ַכ לּוֹת וְ לִ גְ מוֹר .כִּ י הִ נֵּה ל ֹא יָנוּם וְ ל ֹא יִ ישָׁ ן שׁוֹמֵ ר יִ ְשׂ ָראֵ ל :יִ ְשׂ ָראֵ ל ע ְָמָּך מָ תַ י אֲסַ פְּ ֵרם בְּ ִמישׁוֹר
בְּ נֵי פּ ֶֶרץ ָוז ַָרח ְתּאוֹמֵ י תָ מָ ר כְּ ֶנאֱמַ ר כִּ י ַרבַּ ת צְ ָררוּנִ י ִמנְ ע ָוּרי י ֹאמַ ר נָא יִ ְשׂ ָראֵ ל :יִ ְשׂ ָראֵ ל ע ְַמָך שׁוֹפְ כִ ים לִ בָּ ם
יּוֹשׁבִ ים לָבֶ טַ ח מָ חֹה ִת ְמחֶ ה זִכְ ָרם ִמתַּ חַ ת
לְ ָפנֶיָך ְשׁמָ ם לְ בַ ל ִתּמַּ ח .יוֹם ִא ָירא אֲנִ י אֵ לֶיָך אֶ בְ טַ ח .וְ אוֹיְ בֶ יָך הַ ְ
יִשׂ ָראֵ ל בְּ שׁוּב ה' ְשׁבוּת עַמּוֹ ָיגֵל ַיעֲקֹ ב יִ ְשׂמַ ח
הַ שָּׁ מַ יִ ם ִתּמָ חַ .ואֲנִ י בְּ תוְֹך הַ גּוֹלָה ִמי יִ תֵּ ן ִמצִ יּוֹן יְ שׁוּעַת ְ
זוּרי יִ ְשׂ ָראֵ ל
יִ ְשׂ ָראֵ ל :יִ ְשׂ ָראֵ ל ע ְַמָּך זְמַ ן קִ צָ ם נֶחְ תָּ ם וְ קַ ְרנָם נִ גְ דַּ ע וְ נִ ְדחֶ ה .פְּ דֵ נוּ ִמצָ ָרה וְ צוּקָ ה וְ ַכנֵס כָּל פְּ ֵ
שׂ ָראֵ ל :אל מלך...
וְ נִ ְדחֶ ה .בּוֹנֵה יְ רוּשָׁ לַיִ ם וִ י ַכנֵּס נִ ְדחֵ י יִ ְ
וּשׂבַ ע רוֹגָז :אַ ף עַל זֶה פָּקַ חְ תָּ
כִּ י אָ דָ ם אֵ ין צַ ִדּיק בָּ ָר ֶרץ אֲשֶׁ ר טוֹב וְ ל ֹא ֶיחֱטָ א :אָ דָ ם יְ לוּד ִאשָׁ ה קְ צַ ר י ִָמים ְ
שׁפָּט עִ מָּ ְך :כרחם אב...
עֵינֶיָך וְ אוֹתָ נוּ תָּ בִ יא בְ ִמ ְ
אָ דָ ם אֵ יְך יִ ְזכֶּה .בְּ כָל יוֹם לַמָּ וֶת ְמחַ כֶּה :בָּ שָׂ ר מַ ה יְ דַ בֵּ ר .וְ הוּא מוּבָ ל לַקָּ בֶ ר :גֶּוְ יוֹ לַבּוֹר נוֹפֵל .לִ ְמקוֹם חֹ שֶ ְך
וָאוֹפֶלִ :דּ ְמיוֹנוֹ לַהֶ בֶ ל דָּ מָ ה .וְ גַם נִ ְמשַׁ ל ַכּ בְּ הֵ מוֹת נִ ְדמָ ה :הַ ל ֹא כָּל יָמָ יו ְמעַט וְ ָרעִ ים .וְ כָל מַ עֲשָׂ יו עֲוֹנוֹת
וּמישׁוֹר ִאם ַיעֲשֶׂ ה .בָּ הֶ ם יִ ְמצָ א מָ נוֹס וּמַ חֲסֶ ה:
וּפְ שָׁ עִ ים :וּבֵ לְ בָ בוֹ יָבִ ין וָשָׁ ב .וְ ָרפָא לוֹ וּלְ קוֹלוֹ כְּ יוּקְ שָׁ ב :זְכוּת ִ
חַ יָּיו כְּ אַ יִ ן חָ שׁוּב .וְ סוֹפוֹ ֶל ָעפָר יָשׁוּב :טוֹב לוֹ שֶׁ ל ֹא נֵבִ ְראִ .משֶּׁ נִ בְ ָרא לָיוֹם צָ ָרה וְ עֶבְ ָרה :יָמָ יו כָּלִ ים בְּ עוֹנִ י
וּמיַּד ְשׁאוֹל ל ֹא יִ נָּצֵ ל :לָמָּ ה מֵ ֶרחֶ ם יָצָ א .וְ הוּא שָׁ מוּר
וְ עֶלבּוֹן .וְ אַ ח ֲִריתוֹ לִ יתֵּ ן ִדּין וְ חֶ ְשׁבּוֹן :כְּ עֶבֶ ד יִ ְשׁאַ ף צֵ לִ .
ל ִָריב וּמַ צָ ה :מַ ה יוֹעִ ילֶנוּ רוֹב הוֹנוֹ .וּלְ יוֹם הַ ִמּיתָ ה מַ כְ הָ ה עֵינוֹ :נִ ְשׁמָ תוֹ מֶ נּוּ תוּפְ ַרד .בִּ ְשׁעַת ִמיתָ תוֹ לִ ְמאֹ ד
וּסע ָָרה יְ בַ עֲתֻ הוּ .חֶ בְ לֵי מָ וֶת יְ סוֹבְ בוּהוּ :עָרוֹם יָצָ א ִמבֶּ טֶ ן ִאמּוֹ .וְ עָרוֹם יָשׁוּב לְ בֵ ית עוֹלָמוֹ:
ֶיח ֱַרד :סוּפָה ְ
פִּ ְתאוֹם יִ ָלּכֵד בִּ ְמצוֹדָ ה ָרעָה .וְ אֵ ין ִמי אוֹתוֹ לְ פ ְָדעָה :צָ ָרה וְ צַ לְ מָ וֶת יִ ָירשִׁ .מבֵּ יתוֹ וּמֵ הוֹנוֹ יוּפְ ָרשׁ :קָ ַרב קִ צוֹ
תּוֹרישֶׁ נוּ .תּוֹ ֵלעָה תַּ ְשׁלִ יטֶ נוּ :שׁוֹמֵ ַע ז ֹאת יִבְ כֶּה וְ יִ ְדאַ ג .בִּ בְ כִ י
וְ נֶהְ פְַך ִסבְ רוֹ .כָּבָ ה נֵרוֹ וְ אָ בַ ד זִכְ רוִֹ :רמָּ ה ִ
יסוּרין יֵחָ בֵ א :אל מלך ...ויעבור...
וּבְ תַ חֲנוּנִ ים כְּ לָבִ יא יִ ְשׁאָ גְ :תּפִ לָּה וּצְ דָ קָ ה י ְַרבֶּ ה .אוּלַי ִמ ִ
בּוֹשׁנוּ וְ נִ כְ ל ְֵמנוּ לְ הָ ִרים אֱֹלקֵ ינוּ ָפּנֵינוּ אֵ לֶיָך :אֵ ין ָלנוּ פֶּה
בּשׁנוּ בְּ מַ עֲשֵׂ ינוּ וְ נִ כְ ל ְַמנוּ בַּ עֲוֹנֵינוּ :אֱֹלקֵ ינוּ ְ
אֱֹלקֵ ינוּ ְ
לְ הָ ִשׁיב וְ ל ֹא מֵ צַ ח לְ הָ ִרים ר ֹאשׁ :יָדַ עְ נוּ כִּ י חָ טָ אנוּ וְ אֵ ין ִמי ַיעֲמוֹד בַּ עֲדֵ נוּ ִשׁ ְמָך הַ גָּדוֹל ַיעֲמָ ד לָנוּ בְּ עֵת צָ ָרה:
כרחם אב...

אתי ִמלֵּחָ ה ְסרוּחָ ה .וְ אֵ לְ כָה אֶ ל עוֹמֶ ק שׁוּחָ ה .וְ לִ פְ נֵי
אתי .וְ לִ פְ נֵי ִמי ע ֲִמידָ ִתי :בָּ ִ
מוֹתי .וּמֵ אַ יִ ן בָּ ִ
אֶ זְכְּ ָרה יוֹם ִ
נִשׁמָ ִתי ִתּבְ ַרח .תּוֹ ַלעַת בִּ י ִתפְ ַרח :דַּ ְרכֵי ִמיתָ ה אָ רוּצָ ה .גּוֹלֵל וְ דוֹפֵק לִ י
מַ גִּ יד לְ אָ דָ ם ִשׂיחָ ה :גְּ וִ יּ ִָתי ִתּ ְס ַרחְ .
לִ ְמחִ יצָ ה .שָׁ ם אֶ ְשׁכַּב וְ ל ֹא אֵ צֵ א חוּצָ ה :הַ יּוֹם הַ הוּא .חוֹשֶׁ ְך וְ צַ לְ מָ וֶת יִ גְ אָ לוּהוּ .וְ שֻׁ פוּ עַצְ מוֹתַ י ל ֹא רֻ אוּ:
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וּכְ דוֹמֶ ן עַל שָׂ דֶ ה .תּוֹ ַלעַת בִ י ִת ְרדֶּ ה .וְ אֵ ין גּוֹאֵ ל וְ אֵ ין פּוֹדֶ ה :ז ָָרה רוּחִ י לְ ִא ְשׁ ִתּי.לִ בְ נֵי בִ ְטנִ י נִ ְתעַבְ ִתּי .וּבְ ֵעינֵי
ֲחוֹתי לְ ִרמָּ ה :טֶ ֶרף אֶ הְ יֶה לְ ִשׁנֵיהֶ ם .וְ ַיחְ פְּ רוּ בִ י
כֹ ל נִ ְמאַ ְס ִתּי :חֶ בִ יבַ י וְ ֵרעַי הֵ מָּ הַ .י ַעזְבוּנִ י וְ אֶ קְ ָרא שָׁ מָּ הִ .א ִמּי ַוא ִ
מוּדיםֶ .לאֱכוֹל בְ שָׂ ִרי וְ גִ ִידים :כָּל
דוּדיםִ .רמָּ ה וְ תוֹ ֵלעָה צְ ִ
ְמעוֹנוֹתֵ יהֶ ם .וְ ַיחֲנוּ שָׁ ם עִ ם יַלְ דֵ יהֶ ן :יַחַ ד יָבֹ אוּ גְּ ִ
עוֹרי יָבוּסוּ :ל ֹא אָ ִרים יָדַ י וְ ַרגְ לַי .ל ֹא אוּכַל לְ ג ְָרשָׁ ם
קְ ָרבַ י יִ ְרמוֹסוַּ .יחֲלִ ידוּ וְ גַם יִ ְדרוֹסוּ .וְ עַל כָּל בְּ שָׂ ִרי וְ ִ
וּמ ֵר ָר ִתי לָאָ ֶרץ יִ ְשׁפּוֹכוּ :נְ מָ לָה
מֵ ָעלַי .וְ יָכוֹל יוּכְ לוּ ָעלָי :מַ עֲנִ יתָ ם ָעלַי ַיא ֲִריכוּ .וְ כִ לְ יוֹתַ י יַפְ לִ יחוּ וְ י ְַד ִריכוְּ .
ֹאשׁי אֲדָ מָ ה:
תּוֹ ִרישֵׁ נִ י .תּוֹ ַלעַת תּ ֹאכְ לֵנִ יֶ .רגֶב וְ ִרמָּ ה תַּ ְמ ִתּיקֵ נִ יְ :סבִ יבוֹת ִשׁנַּי ִרמָּ הִ .תּ ְשׁכּוֹן ָעלַי כַּחוֹמָ ה .וְ עַל ר ִ
גּוּריהֶ ן :פִּ י ת ֹאכְ לֶנּוּ .וְ ל ֹא י ְַשׁ ִאירוּ ִממֶּ נּוּ .נְ מָ לִ ים
חוֹריהֶ ן .וְ ִרמָּ ה תָּ ב ֹא בָ הֶ ן .וָיִ ְרבְּ צוּ שָׁ ם עִ ם ֵ
עֵינַי ְתּמַ קְ נָה בְ ֵ
ָארי :קָ ְדקָ ִדי וְ כָל קְ ָרבַ י .וּמוֹחִ י וְ כָל
שָׁ ם יְ קַ נֵּנוּ :צָ ְמתוּ בַ בּוֹר הֲדָ ַרי .וְ ִרמָּ ה ְתּכַסֶּ ה כָּל אֵ בָ ַרי .וְ עָלוּ עַל חֶ לְ קַ ת צַ וּ ַ
יִשׁאָ לוּנִ י .וְ הֵ מָּ ה יוֹעִ ידוּנִ י.
טוּבִ י .תּוֹ ַלעַת ִתּ ְתעַדֵּ ן בֵּ י :רוּחִ י חֻבָּ לָה .וְ נַפְ ִשׁי נִ בְ הָ לָה .בָּ יַד מַ לְ ֲאכֵי חַ בָּ לָה :שָׁ אוֹל ְ
ָתי .וְ אָ ב ֹא בְ שָׁ לוֹם אֶ ל ְמנוּחָ ִתי :אל מלך ...ויעבור...
יוֹדיעוּנִ יְ :תּ ַרחֵ ם עַל נִ ְשׁמָ ִתי .וְ עַל אֵ בָ ַרי וּגְ וִ יּ ִ
וְ כָל לִ בִּ י ִ
הַ ֲאזִינָה ה' ְתּפִ לָּתֵ נוּ וְ הַ קְ ִשׁיבָ ה בְּ קוֹל תַּ חֲנוּנוֹתֵ ינוְּ :שׁמַ ע ה' קוֹלֵנוּ נִ קְ ָרא חָ נֵּנוּ ַו ֲענֵנוִּ :שׁ ְמעָה ה' צֶ דֶ ק הַ קְ ִשׁיבָ ה
שׁמַ ע ה' וְ חָ נֵּנוּ .ה' הֶ יֵה עוֹזֵר לָנוּ :כרחם אב...
ִרנָּתֵ נוּ הַ ֲאזִינָה ְתּפִ לָּתֵ נוְּ :
וּשׁכִ ינ ְָתָך בְּ חֶ בְ יוֹןְ .שׁלַח פְּ דוּת לְ צִ יּוֹן וְ לִ גְ אוֹל עַם עָנִ י וְ אֶ בְ יוֹןַ .רחֵ ם עַל מַ עֲשֵׂ ה יָדֶ יָך וְ קַ בֵּ ל
יוֹשֵׁ ב בְּ סֵ תֶ ר עֶלְ יוֹן ְ
נִ יב וְ הִ גָּיוֹן .אֶ ת ָפּנֶיָך ֲאנַחְ נוּ חֶ בְ ָרה הַ קְּ דוֹשָׁ ה הַ קַּ בְּ ָרנִ ים שׁוֹפְ כִ ים לֵב בְּ ִדוָּיוֹן אֵ ל אֱֹלקִ ים עֶלְ יוֹן( :יוֹשֵׁ ב):
בְּ הַ ְסכָּמָ ה אַ חַ ת בָּ אנוּ לְ חַ לּוֹתֶ ָך .נִ גּ ְַשׁנוּ לְ ָפנֶיָך לִ ְשׁפּוְֹך ִשׂיחֵ נוּ לְ בַ קֵּ שׁ ְמחִ ילָתֶ ָך .וְ הַ ְראֵ ה אוֹת לְ טוֹבָ ה לְ עַם
מוֹשׁיעִ ים לְ ָך ה' אֶ קְ ָרא.
עוֹרר וְ ַיעֲלוּ לְ צִ יּוֹן ִ
ְסגוּלוֹתֶ ְךְ .ראֵ ה כִּ י שָׁ ְממוּ שַׁ ע ֲֵרי יְ ר וּשָׁ לַיִ ם וְ הַ ר קָ ְדשֶׁ ָךַ .רח ֲִמים ְתּ ֵ
יוֹסיף שֵׁ נִ ית יָדוֹ
אוֹרהּ .הַ גָּנוּז לַצַ ִדּיקִ ים וְ לַיְ שָׂ ִרים תָּ ִאיר בְּ יָמֵ ינוּ בִּ ְמהֵ ָרהִ .
(יוֹשֵׁ ב)  :מֵ עוּט הַ יּ ֵָרחַ ְתּמַ לֵּא זִיו ָ
עוֹרר לְ בָ בֵ נוּ לְ דַ בֵּ ר בְּ ִשׁיר וּבְ בִ נְ יַן אַ פִּ ְריוֹן לְ ָך ה'
שׂוֹרה .רוֹמֵ ם נָא קֶ ֶרן ע ְַמָּך וְ אָ ז יִ ְת ֵ
וְ אֵ לִ יָהוּ הַ ִתּ ְשׁבִּ י יְ בַ שֵּׂ ר הַ בְּ ָ
אֶ קְ ָרא( :יוֹשֵׁ ב) :זְכוֹר ה' חֶ ְרפַת עֲבָ דֶ יָך וְ קוֹמֵ ם נָא בֵּ ית ְשׁכִ ינַת אוּלָמֶ ָך .צַ הֲלִ י וָרוֹנִ י יוֹשֶׁ בֶ ת צִ יּוֹן עֲשֵׂ ה עִ מָּ נוּ
חֲסָ דֶ יָך .לְ חַ ְסדֵ י דָ וִ ד זְכוֹר ַועֲשֵׂ ה נִ פְ לְ אוֹתֶ יָך .לְ הָ קִ ים מֵ ָעפָר דָּ ל מֵ אַ ְשׁפּוֹת י ִָרים אֶ בְ יוֹן כִּ י נִ חַ ם ה' אֶ ת צִ יּוֹן לְ ָך
וּתעַקֵּ ר פּוּלְ חָ נָא נוּכְ ָראָ ה
ה' אֶ קְ ָרא( .יוֹשֵׁ ב) :שַׁ דַּ י ְתּקַ נֵּא אֶ ת קִ נְ אָ תֶ ָך .וּנְ קוֹם אֶ ת נִ קְ מָ ְתָך מֵ הַ ר ַנ ֲחלָתֶ ָךְ .
ִמ ַנּ ֲחלָתֶ ָך .וְ ִשׁ ְמָך יִ מָּ לֵא וִ יהֵ א ַרבָּ א וְ תַ ְשׁלִ ים כִּ ְסאֲָך לְ מוֹשָׁ ב לְָך כִּ י בָ חַ ר ה' בְּ צִ יּוֹן לְ ָך ה' אֶ קְ ָרא .אֵ ל אֱֹלקִ ים
עֶלְ יוֹן( .יוֹשֵׁ ב) :אל מלך...
עוּרינוּ וּפְ שָׁ עֵינוּ אַ ל ִתּזְכּוֹר
אַ ל ִתּ ְזכָּר לָנוּ עֲוֹנוֹת ִראשׁוֹנִים מַ הֵ ר יְ קַ ְדמוּנוּ ַרחֲמֶ יָך כִּ י דַּ לּוֹנוּ ְמאֹ ד :חַ ט ֹאת נְ ֵ
כְּ חַ ְס ְדָּך ְזכָר לָנוּ אַ תָּ ה לְ מַ עַן טוּבְ ָך ה' :זְכוֹר ַרחֲמֶ יָך ה' ַוחֲסָ דֶ יָך כִּ י מֵ עוֹלָם הֵ מָּ ה :זָכְ ֵרנוּ ה' בִּ ְרצוֹן עַמֶּ ָך
פָּקְ דֵ נוּ בִּ ישׁוּעָתֶ ָך :זְכוֹר עֲדָ ְתָך קָ נִ יתָ קֶּ דֶ ם גְּ אַ לְ ְתּ שֵׁ בֶ ט ַנ ֲחלָתֶ ָך הַ ר צִ יּוֹן זֶה שָׁ כַנְ תָּ בּוֹ :זְכוֹר ה' חִ בַּ ת יְ רוּשָׁ לָיִ ם
אַ הֲבַ ת צִ יּוֹן אַ ל ִתּ ְשׁכַּח ָל ֶנצַ ח :אַ תָּ ה תָ קוּם ְתּ ַרחֵ ם צִ יּוֹן כִּ י עֵת לְ חֶ נְ נָהּ כִּ י בָ א מוֹעֵדְ :זכוֹר ה' לֵבְ נֵי אֱדוֹם אֵ ת
אוֹמ ִרים עָרוּ עָרוּ עַד הַ יְ סוֹד בָּ הּ :זְכוֹר לְ אַ בְ ָרהָ ם לְ יִ צְ חָ ק וּלְ יִ ְשׂ ָראֵ ל עֲבָ דֶ יָך אֲשֶׁ ר נִ ְשׁבַּ עְ תָּ
יוֹם יְ רוּשָׁ לָיִ ם הָ ְ
לָהֶ ם בָּ ְך ו ְַתּדַ בֵּ ר ֲאלֵהֶ ם אַ ְרבֶּ ה אֶ ת ַז ְר ֲעכֶם כְּ כוֹכְ בֵ י הַ שָׁ מָ יִם וְ כָל הָ אָ ֶרץ הַ ז ֹאת אֲשֶׁ ר אָ מַ ְר ִתּי אֶ תֵּ ן לְ ז ְַר ֲעכֶם
וְ ָנחֲלוּ לְ עוֹלָם :זְכוֹר ַלעֲבָ דֶ יָך לְ אַ בְ ָרהָ ם לְ יִ צְ חָ ק וּלְ ַיעֲקֹ ב אַ ל תֵּ פֶן אֶ ל קְ ִשׁי הָ עָם הַ זֶה וְ אֶ ל ִר ְשׁעוֹ וְ אֶ ל חַ טָּ אתוֹ:
אַ ל נָא תָ שֵׁ ת ָעלֵינוּ חַ טָּ את אֲשֶׁ ר נוֹאָ לְ נוּ ַואֲשֶׁ ר חָ טָ אנוּ:
צוּרנוְּ .סלַח לָנוּ יוֹצְ ֵרנוּ:
חָ טָ אנוּ ֵ
וּממַּ כָּה ְט ִריָּהֲ .ענֵנוּ
פּוֹריָּה .בּוֹשָׁ ה ַוחֲפוּ ָרה וְ א ְֻמלַל פִּ ְריָהּ .גְּ אָ ֶלנָּה ִמשַׁ חַ ת ִ
אֵ ל נָאְ .רפָא נָא תַּ חֲלוּאֵ י ֶגפֶן ִ
מּוֹריָּה( :חטאנו) ִדּגְ לֵי עָם פְּ דוּיֵי בִּ זְרוֹ ַע חָ שׂוּף .הַ צֵ ל ִמ ֶנגֶף וְ אַ ל יִ הְ יוּ
כְּ שֶׁ עָנִ יתָ לְ אַ בְ ָרהָ ם אָ בִ ינוּ בְּ הַ ר הַ ִ
לְ ִשׁ סּוּף .וְ תַ ֲענֶה קְ ִריאָ תֵ ינוּ וּלְ מַ עֲשֶׂ ה יָדֶ יָך ִתּכְ סוֹףֲ ,ענֵנוּ כְּ שֶׁ עָנִ יתָ ַלאֲבוֹתֵ ינוּ עַל יַם סוּף( :חטאנו) זְכוּת צוּר
תּוֹר ְתָך עֵינֵינוּ גַלֲ .ענֵנוּ
חֻצַ ב הַ יּוֹם לָנוּ ְתגַל .חָ ְשׂכֵנוּ מֵ אֶ נֶף וּנְ חֵ נוּ בְּ יוֹשֶׁ ר מַ עְ גָּל .טַ הֵ ר ט ְֻמאָ תֵ נוּ וְ לִ ְמאוֹר ָ
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כְּ שֶׁ עָנִ יתָ לִ יהוֹשֻׁ ַע בַּ גִ לְ גָּל( :חטאנו) יָהּ ְראֵ ה דֶּ שֶׁ ן עָקוּד וְ הַ צְ מַ ח לָנוּ ְתרוּפָהַ .כּלֵּה שׁוֹד וָשֶׁ בֶ ר סַ עַר וְ סוּפָה.
מוּתמָ ם מֵ ֶרחֶ ם שָׁ ָרשָׁ יו אֵ ל
ל ְַמּדֵ נוּ וְ חַ כְּ מֵ נוּ ִא ְמ ָר ְתָך הַ צְ רוּפָהֲ .ענֵנוּ כְּ שֶׁ עָנִ יתָ לִ ְשׁמוּאֵ ל בַּ ִמּצְ פָּה( :חטאנו) ְ
תַּ קְ מֵ ל .נַקֵּ נוּ ִמכֶּתֶ ם וָשֶׁ מֶ ץ וְ ל ֹא נֵאָ מֵ לְ .סעָדֵ נוּ וְ נִ וָּשֵׁ עָה וְ אָ ְרחוֹת חֲסָ דֶ יָך נִ גָּמֵ לֲ .ענֵנוּ כְּ שֶׁ עָנִ יתָ לְ אֵ לִ יָּהוּ בְּ הַ ר
וּמשׁוּגָה .פְּ דֵ נוּ ִמ ְמּהוּמַ ת מָ וֶת וְ אָ חוֹר בַּ ל נִ סּוֹגָה.
עוֹדדֵ נוּ בְּ צֶ דֶ ק מָ שׁוּי ִממַּ יִ ם וְ ַכפֵּר זָדוֹן ְ
הַ כּ ְַרמֶ ל( :חטאנו) ְ
צַ וֵּה יְ שׁוּעָתֵ נוּ וּבַ עֲוֹנוֹתֵ ינוּ אַ ל נִ ְתמוֹגְ גָהֲ .ענֵנוּ כְּ שֶׁ עָנִ יתָ לָיוֹנָה בִּ ְמעֵי הַ דָּ גָה( :חטאנו) קְ דֻשַּׁ ת ִאישׁ ח ֲִסידֶ ָך
עוֹרר כִּ י לֻקִּ ינוּ בְ כִ פְ לַיִ ם .שׁוּבֵ נוּ תֹּ קֶ ף לְ יִ ְראָ תֶ ָך וְ ל ֹא נֵחָ שֵׂ ף שׁוּלַיִ םֲ .ענֵנוּ
זְכוֹר לִ יפַת ַפּעֲמַ יִ םַ .רחֲמֶ יָך ְתּ ֵ
צוּרנוּ ְסלַח לָנוּ יוֹצְ ֵרנוּ:
כְּ שֶׁ עָנִ יתָ לְ דָ וִ ד וְ לִ ְשֹׁלמֹ ה בְ נוֹ בִּ ירוּשָׁ לָיִ ם :חָ טָ אנוּ ֵ
יתי
יתי יִ צְ חָ ק וְ אַ ף אֶ ת בְּ ִר ִ
יתי ַיעֲקוֹב וְ אַ ף אֶ ת בְּ ִר ִ
זְכוֹר לָנוּ בְּ ִרית אָ בוֹת ַכּאֲשֶׁ ר אָ מַ ְרתָּ  .וְ ָזכ ְַר ִתּי אֶ ת בְּ ִר ִ
אַ בְ ָרהָ ם אֶ זְכּוֹר וְ הָ אָ ֶרץ אֶ זְכּוֹר :זְכוֹר לָנוּ בְּ ִרית ִראשׁוֹנִים ַכּאֲשֶׁ ר אָ מַ ְרתָּ  .וְ ָזכ ְַר ִתּי לָהֶ ם בְּ ִרית ִראשׁוֹנִ ים אֲשֶׁ ר
אתי אוֹ תָ ם מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם לְ עֵינֵי הַ גּוֹיִ ם לִ הְ יוֹת לָהֶ ם לֵאֹלקִ ים אֲנִ י ה' :עֲשֵׂ ה עִ מָּ נוּ כְּ מָ ה שֶׁ הִ בְ טַ חְ תָּ נוּ .וְ אַ ף
הוֹצֵ ִ
יתי ִאתָּ ם כִּ י אֲנִ י ה' אֱֹלקֵ יהֶ ם:
גַּם ז ֹאת בִּ הְ יוֹתָ ם בְּ אֶ ֶרץ אוֹיְ בֵ יהֶ ם ל ֹא ְמאַ ְס ִתּים וְ ל ֹא גְ עַלְ ִתּים לְ כַֹלּתָ ם לְ הָ פֵר בְּ ִר ִ
הִ מָּ צֵ א לָנוּ בְּ בַ קָּ שָׁ תֵ נוּ כְּ מָ ה שֶׁ כָּתוּב .וּבִ קַּ ְשׁתֶּ ם ִמשָׁ ם אֶ ת ה' אֱֹלקֶ יָך וּמָ צָ אתָ כִ י ִת ְד ְרשֶ נוּ בְּ ָכל לְ בָ בְ ָך וּבְ ָכל
ַנפְ שֶׁ ָך :מוֹל אֶ ת לְ בָ בֵ נוּ לְ אַ ֲהבָ ה אֶ ת ְשמֶ ך כְּ מָ ה שֶׁ ָכּתוּב :וּמָ ל ה' ֱאֹלקֶ יָך אֶ ת לְ בָ בְ ָך וְ אֶ ת לְ בַ ב ז ְַרעֶָך לְ אַ הֲבָ ה
הוֹרים וְ טַ ה ֲֵרנוּ כְּ מָ ה שֶׁ כָּתוּב .וְ ז ַָרקְ ִתּי
אֶ ת ה' אֱֹלקֶ יָך בְּ כָל לְ בָ בְ ָך וּבְ כָל נַפְ ְשָׁך לְ מַ עַן חַ יֶיָך :זְרוֹק ָעלֵינוּ מַ יִ ם ְט ִ
וּמכָּל גִּ לּוּלֵיכֶם אֲטַ הֵ ר אֶ ְתכֶםְ :מחֵ ה פְ שָׁ עֵינוּ כְּ עָב וְ ֶכ ָענָן
וּטהַ ְרתֶּ ם ִמכֹּ ל ט ְֻמאוֹתֵ יכֶם ִ
הוֹרים ְ
ֲעלֵיכֶם מַ יִ ם ְט ִ
יתי ָכעָב פְּ שָׁ עֶיָך וְ ֶכ ָענָן חַ ט ֹאתֶ יָך שׁוּבָ ה אֵ לַי כִּ י גְ אַ לְ ִתּיָךְ :מחֵ ה פְ שָׁ עֵינוּ לְ מַ עַנְ ָך ַכּאֲשֶׁ ר
כְּ מָ ה שֶׁ כָּתוּב .מָ חִ ִ
אָ מַ ְרתָּ  .אָ נֹ כִ י אָ נֹ כִ י הוּא מוֹחֶ ה פְ שָׁ עֶיָך לְ מַ עֲנִ י וְ חַ ט ֹאתֶ יָך ל ֹא אֶ זְכּוֹר :הַ לְ בֵּ ן חֲטָ אֵ ינוּ כַּשֶׁ לֶג וְ כַצֶ מֶ ר כְּ מָ ה
שֶׁ כָּתוּב .לְ כוּ נָא וְ נִ וָּכְ חָ ה י ֹאמַ ר ה' ִאם יִ הְ יוּ חֲטָ אֵ יכֶם כַּשָׁ נִ ים כַּשֶׁ לֶג יַלְ בִּ ינוּ ִאם י ְַא ִדּימוּ כַתּוֹלָע כַּצֶ מֶ ר יִ הְ יוּ:
ַרחֵ ם ָעלֵינוּ וְ אַ ל תַּ ְשׁחִ יתֵ נוּ כְּ מָ ה שֶׁ כָּתוּב .כִּ י אֵ ל ַרחוּם ה' אֱֹלקֶ יָך ל ֹא י ְַרפְּ ָך וְ ל ֹא ַי ְשׁחִ יתֶ ָך וְ ל ֹא יִ ְשׁכַּח אֶ ת
בְּ ִרית אֲבוֹתֶ יָך אֲשֶׁ ר נִ ְשׁבַּ ע לָהֶ ם :קַ בֵּ ץ נִ דָּ חֵ נוּ כְּ מָ ה שֶׁ כָּתוּבִ .אם יִ הְ יֶה נִ דַּ חֲָך בִּ קְ צֵ ה הַ שָׁ מָ יִ ם ִמשָׁ ם יְ קַ בֶּ צְ ָך ה'
בוּתָך וְ ִרחֲמֶ ָך וְ שָׁ ב וְ קִ בֶּ צְ ָך
וּמשָׁ ם יִ קָּ חֶ ָך :הָ שֵׁ ב ְשׁבוּתֵ נוּ וְ ַרחֲמֵ נוּ כְּ מָ ה שֶׁ כָּתוּב .וְ שָׁ ב ה' אֱֹלקֶ יָך אֶ ת ְשׁ ְ
אֱֹלקֶ יָך ִ
ִמכָּל הָ ע ִַמים אֲשֶׁ ר הֱפִ יצְ ָך ה' אֱֹלקֶ יָך שָׁ מָּ הְ :תּבִ יאֵ נוּ אֶ ל הַ ר קָ ְדשֶׁ ָך וְ שַׂ ְמּחֵ נוּ בְּ בֵ ית ְתּפִ לָּתֶ ָך כְּ מָ ה שֶׁ כָּתוּב.
יתי בֵּ ית
יאוֹתים אֶ ל הַ ר קָ ְד ִשׁי וְ ִשׂמַּ חְ ִתּים בְּ בֵ ית ְתּפִ לּ ִָתי עוֹלוֹתֵ יהֶ ם וְ זִבְ חֵ יהֶ ם לְ ָרצוֹן עַל ִמזְבְּ חִ י כִּ י בֵ ִ
ַוהֲבִ ִ
ְתּפִ לָּה יִ קָּ ֵרא לְ כָל הָ ע ִַמּים:
ְשׁמַ ע קוֹלֵנוּ ה' אֱֹלקֵ ינוּ חוּס וְ ַרחֵ ם ָעלֵינוּ וְ קַ בֵּ ל בְּ ַרח ֲִמים וּבְ ָרצוֹן אֶ ת ְתּפִ לָּתֵ נוּ :ה ֲִשׁיבֵ נוּ ה' אֵ לֶיָך וְ נָשׁוּבָ ה
חַ דֵּ שׁ יָמֵ ינוּ כְּ קֶ דֶ ם :אַ ל תַּ ְשׁלִ יכֵנוּ ִמלְּ ָפנֶיָך וְ רוּחַ קָ ְד ְשָׁך אַ ל ִתּקַּ ח ִממֶּ נּוּ :אַ ל תַּ ְשׁלִ יכֵנוּ לְ עֵת זִקְ נָה כִּ כְ לוֹת כֹּ חֵ נוּ
אַ ל תַּ ַעזְבֵ נוּ :אַ ל תַּ ַעזְבֵ נוּ ה' אֱֹל קֵ ינוּ אַ ל ִתּ ְרחַ ק ִממֶּ נוּ :עֲשֵׂ ה עִ מָּ נוּ אוֹת לְ טוֹבָ ה וְ יִ ְראוּ שׂוֹנְ אֵ ינוּ וְ יֵבֹשׁוּ כִּ י אַ תָּ ה
צוּרנוּ
ה' ֲעז ְַרתָּ נוּ וְ נִ חַ ְמתָּ נוּ :אֲמָ ֵרינוּ הַ ֲאזִינָה ה' בִּ ינָה הֲגִ יגֵנוּ :יִ הְ יוּ לְ ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי פִ ינוּ וְ הֶ גְ יוֹן לִ בֵּ נוּ לְ ָפנֶיָך ה' ֵ
וְ גֹ ֲאלֵנוּ :כִּ י לְ ך ה' הוֹחָ לְ נוּ .אַ תָּ ה תַ ֲענֶה ה' אֱֹלקֵ ינוּ:
אֶ ֹלקֵ ינוּ וֵאֹלקֵ י אֲבוֹתֵ ינוּ (נ"א אָ נָּא) תָּ ב ֹא לְ ָפנֶיָך ְתּפִ לָּתֵ נוּ .וְ אַ ל ִתּ ְת ַעלַּם ִמ ְתּחִ נָּתֵ נוּ .שֶׁ אֵ ין ֲאנַחְ נוּ ַעזֵי פָּנִ ים
וּקְ שֵׁ י עֹ ֶרף ל וֹמַ ר לְ ָפנֶיָך ה' אֲֹלקֵ ינוּ וֵאֹלקֵ י אֲבוֹתֵ ינוּ צַ ִדּיקִ ים ֲאנַחְ נוּ וְ ל ֹא חָ טָ אנוּ .אֲבָ ל ֲאנַחְ נוּ ַואֲבוֹתֵ ינוּ
חָ טָ אנוּ:
אָ שַׁ ְמנוּ .בָּ ג ְַדנוָּ .גּזַלְ נוִּ .דּבַּ ְרנוּ דֹּ פִ י :הֶ עֱוִ ינוּ .וְ הִ ְרשַׁ עְ נוּ .ז ְַדנוּ .חָ מַ ְסנוּ .טָ פַלְ נוּ שֶׁ קֶ רָ :יעַצְ נוּ ָרע .כִּ זַבְ נוּ .לַצְ נוּ.
מָ ַר ְדנוּ .נִ אַ צְ נוּ .סָ ַר ְרנוּ .עָוִ ינוּ .פָּשַׁ עְ נוּ .צָ ַר ְרנוּ .קִ ִשּׁינוּ עֹ ֶרףָ :רשַׁ עְ נוִּ .שׁחַ ְתנוִּ .תּעַבְ נוּ .תָּ עִ ינוִּ .תּעְ תָּ עְ נוּ :סַ ְרנוּ
וּמ ִמּ ְשׁפָּטֶ יָך הַ טּוֹבִ ים וְ ל ֹא שָׁ וָה לָנוּ .וְ אַ תָּ ה צַ ִדּיק עַל כָּל הַ בָּ א ָעלֵינוּ .כִּ י אֶ מֶ ת ע ִָשׂיתָ ַו ֲאנַחְ נוּ
ִמ ִמּצְ וֹתֶ יָך ִ
הִ ְרשָׁ עְ נוּ:
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אָ נָּא הַ בֵּ ט בְּ צִ ְדקַ ת עֲבָ דֶ יָך ח ֲִסידֶ יָך .אֲשֶׁ ר הֶ עֱרוּ נַפְ שָׁ ם לָמוּת ָעלֶיָך .וְ ל ֹא חָ סוּ עַל נַפְ שָׁ ם וְ עַל ז ְַרעָם .וְ קָ צוּ
וּמָ אֲסוּ בְּ חַ יֵּי הָ עוֹלָם הַ זֶה וּבִ ְטּלוּ ְרצוֹנָם ִמפְּ נֵי ְרצוֹנֶָך וְ קִ ְדּשׁוּ ִשׁ ְמָך הַ גָּדוֹל וְ ל ֹא חִ לְּ לוּהוּ וְ ָרצוּ ָלזֶבַ ח וּ ָפ ְשׁטוּ
ימים .וְ נָגְ עוּ ְדמֵ י אָ בוֹת וּבָ נִ יםְ .וּדמֵ י ַרחֲמָ נִ יּוֹת
ָארם וְ ע ְָמדוּ בְּ נִ סָּ יוֹן וְ ֶנאֱמָ נוּ .וְ נִ בְ חֲנוּ בְּ צֵ רוּף וְ נִ ְמצְ אוּ ְת ִמ ִ
צַ וּ ָ
וְ יַלְ דֵ יהֶ ן .וְ נִ ְתע ְָרבוּ ְדּמֵ י אַ חִ ים ַואֲחָ יוֹתְ .וּדמֵ י חֲתָ נִ ים וְ כַלּוֹתְ .וּדמֵ י ֲח ָכ ִמים ַו ֲחכָמוֹתְ .וּדמֵ י הֲגוּנִ ים ַוהֲגוּנוֹת.
חוּרים וּבַ חוּרוֹתְ .וּדמֵ י פ ְַרנ ִָסים וְ חַ ָזנֵיהֶ םְ .וּדמֵ י דַ יָּנִ ים
ְוּדמֵ י ח ֲִס ִידים ַוח ֲִסידוֹתְ .וּדמֵ י זְקֵ נִ ים וּזְקֵ נוֹתְ .וּדמֵ י בַ ִ
וְ סוֹפְ ֵריהֶ םְ .וּדמֵ י ְמל ְַמּ ִדים וְ תַ לְ ִמידֵ יהֶ םְ .וּדמֵ י ֲאנ ִָשׁים וּנְשׁוֹתֵ יהֶ ם .וְ נֶהֶ ְרגוּ ֻכלָּם יַחַ ד עַל קִ דּוּשׁ ִשׁ ְמָך הַ ְמיוּחָ ד:
אֶ ֶרץ אַ ל ְתּכ ִַסּי דָ מָ ם .וְ אַ ל יְ הִ י מָ קוֹם לְ ַזעֲקָ תָ ם .עַד י ְַשׁקִ יף וְ י ֵֶרא ה' ִמשָּׁ מָ יִ ם ,וְ יִ נְ קוֹם נִ קְ מָ תוֹ וְ נִ קְ מַ ת עַמּוֹ
תּוֹרתוֹ וְ נִ קְ מַ ת דַּ ם עֲבָ דָ יו אֲשֶׁ ר שָׁ פְ כוּ דָ מָ ם כַּמַּ יִם .כְּ הִ בְ טַ חְ תָּ נוּ בְּ יַד אֲבִ י חוֹזֶה הַ ְרנִ ינוּ גוֹיִ ם עַמּוֹ כִּ י דַ ם
וְ נִ קְ מַ ת ָ
עֲבָ דָ יו יִ קּוֹם וְ נָקָ ם י ִָשׁיב לְ צָ ָריו וְ כִ פֶּר אַ ְדמָ תוֹ עַמּוֹ :אֶ ת אֵ לֶּה ִמזְבְּ חוֹת זְכוֹר .וְ אֵ לֶּה עֲקֵ דוֹת ִתּ ְראֶ ה .כִּ י עַל
אַ חַ ת הִ ְרעִ ישׁ הָ עוֹלָם וְ הֵ ן אֶ ְראֶ לָּם צָ עֲקוּ חוּצָ ה וְ נִ ְשׁבַּ עְ תָּ לְ בָ ֵרְך עוֹקֵ ד וְ ֶנעֱקַ ד לְ הַ ְרבּוֹת ז ְַרעָם כְּ חוֹל הַ יָּם .וְ אַ ף
דוֹרשׁ דָּ ִמים קוֹל ְדּמֵ י בָ נֶיָך צוֹעֲקִ ים
כִּ י עַתָּ ה כַּמָּ ה וְ כַמָּ ה עָקְ דוּ בְ נֵיהֶ ם עַל יִ חוּד ִשׁ ְמָך הַ ְמיוּחָ ד הַ נִּ כְ בָּ ד .נָא ֵ
אֵ לֶיָך ִמן הָ אֲדָ מָ ה .וְ לָאָ ֶרץ ל ֹא יְ ֻכפָּר לַדָּ ם אֲשֶׁ ר שֻׁ פְַּך בָּ הּ כִּ י ִאם בְּ דַ ם שׁוֹפְ כוֹ .וְ הִ נָּחֵ ם וְ שַׁ כְֵּך אַ ף וְ ַכלֵּה חֵ מָ ה
אוֹרה .וְ חַ דֵּ שׁ ָעלֵינוּ ְשׁנַת
וְ תַ ְשׁבִּ ית שׁוֹד וָשֶׁ בֶ ר מֵ עַמֶּ ָך .חוּס וְ ַרחֵ ם אֶ ת יֶתֶ ר הַ פְּ לֵיטָ ה וְ תוֹצִ יאֶ נָּה מֵ ֲא ֵפלָה לְ ָ
וּת ַרחֲמֵ נוּ בְּ צִ ְדקַ ת ִאישׁ
טוֹבָ ה ְשׁנַת ָרצוֹן וְ עֵת גְּ ֻאלָּה .שַׁ דַּ י ִתּ ְזכָּר לָנוּ בְּ ִרית אֶ ז ְָרח .וְ ִתפְ קָ ד לָנוּ זְכוּת הַ ֶנּעֱקָ דְ .
תָּ ם .וְ אַ תָּ ה צַ ִדּיק עַל כָּל הַ בָּ א ָעלֵינוּ כִּ י אֱמֶ ת ע ִָשׂיתָ ַו ֲאנַחְ נוּ הִ ְרשָׁ עְ נוּ:
הִ ְרשַׁ עְ נוּ וּפָשַׁ עְ נוָּ .לכֵן ל ֹא נוֹשָׁ עְ נוּ .וְ תֵ ן בְּ לִ בֵּ נוּ ַלעֲזוֹב דֶּ ֶרְך ֶרשַׁ ע וְ חִ ישׁ לָנוּ יֶשַׁ עַ .כּכָּתוּב עַל יַד נְ בִ יאֶ ָך ַיעֲזוֹב
ָרשָׁ ע דַּ ְרכּוֹ וְ ִאישׁ אָ וֶן מַ חְ ְשׁבוֹתָ יו וְ יָשֹׁ ב אֶ ל ה' וִ ַירחֲמֵ הוּ וְ אֶ ל אֱֹלקֵ ינוּ כִּ י י ְַרבֶּ ה לִ ְסלוֹחַ :
ְמ ִשׁיחַ צִ ְדקֶ ָך אָ מַ ר לְ ָפנֶיָךְ .שׁגִ יאוֹת ִמי יָבִ ין ִמנִּ ְסתָּ רוֹת נַקֵּ נִ י :נַקֵּ נוּ ה' אֱֹלקֵ ינוּ ִמכָּל פְּ שָׁ עֵינוּ וְ טַ ה ֲֵרנוּ ִמ ָכּל
וּטהַ ְרתֶּ ם
הוֹרים ְ
הוֹרים וְ טַ ה ֲֵרנוַּ .כּכָּתוּב עַל יַד נְ בִ י ֱאָך וְ ז ַָרקְ ִתּי ֲעלֵיכֶם מַ יִ ם ְט ִ
ט ְֻמאוֹתֵ ינוּ וּזְרוֹק ָעלֵינוּ מַ יִ ם ְט ִ
וּמכָּל גִּ לּוּלֵיכֶם אֲטַ הֵ ר אֶ ְתכֶם:
ִמכֹּ ל ט ְֻמאוֹתֵ יכֶם ִ
ִמיכָה עַבְ דֶּ ָך אָ מַ ר לְ ָפנֶיָךִ .מי אֵ ל כָּמוָֹך נֹ שֵׂ א עָוֹן וְ עוֹבֵ ר עַל פֶּשַׁ ע לִ ְשׁאֵ ִרית ַנ ֲחלָתוֹ ל ֹא הֶ ֱחזִיק ָלעַד אַ פּוֹ כִּ י
חָ פֵץ חֶ סֶ ד הוּא :יָשׁוּב יְ ַר חֲמֵ נוּ יִ כְ בּוֹשׁ עֲוֹנוֹתֵ ינוּ וְ תַ ְשׁלִ יְך בִּ ְמצוּלוֹת יָם כָּל חַ טּ ֹאתָ םִ :תּתֵּ ן אֱמֶ ת לְ ַיעֲקֹ ב חֶ סֶ ד
לְ אַ בְ ָרהָ ם אֲשֶׁ ר נִ ְשׁבַּ עְ תָּ ַלאֲבוֹתֵ ינוּ ִמימֵ י קֶ דֶ ם:
שׁוֹממוֹתֵ ינוּ .וְ הָ עִ יר אֲשֶׁ ר נִ קְ ָרא
וּשׁמָ ע .פְּ קַ ח עֵינֶיָך ְוּראֵ ה ְ
דָּ נִ יֵּאל ִאישׁ חֲמוּדוֹת ִשׁוַּע לְ ָפנֶיָך .הַ טֵּ ה אֱֹלקַ י אָ זְנְ ָך ְ
ִשׁ ְמָך ָעלֶיהָ כִּ י ל ֹא עַל צִ ְדקוֹתֵ ינוּ ֲאנַחְ נוּ מַ פִּ ילִ ים תַּ חֲנוּנֵינוּ לְ ָפנֶיָך כִּ י עַל ַרחֲמֶ יָך הָ ַרבִּ ים :אֲדֹ נָי ִשׁ ְמעָה ֲאדֹ נָי
ְסלָחָ ה אֲדֹ נָי הַ קְ ִשׁיבָ ה ַועֲשֵׂ ה אַ ל ְתּאַ חַ ר לְ מַ עַנְ ָך אֱֹלקַּ י כִּ י ִשׁ ְמָך נִ קְ ָרא עַל עִ ְירָך וְ ַעל עַמֶּ ָך:
ֶעז ְָרא הַ סּוֹפֵר אָ מַ ר לְ ָפנֶיָך .אֱֹלקַ י בֹּ ְשׁ ִתּי וְ נִ כְ ל ְַמ ִתּי לְ הָ ִרים אֱֹלקַ י ָפּנַי אֵ לֶיָך .כִּ י עֲוֹנוֹתֵ ינוּ ָרבוּ לְ מַ עְ לָה ר ֹאשׁ
וְ אַ ְשׁמָ תֵ נוּ ג ְָדלָה עַד לַשָּׁ מָ יִ ם :וְ אַ תָּ ה אֱֹלקֵ ינוּ אֱלוֹקַּ ְסלִ יחוֹת חַ נּוּן וְ ַרחוּם אֶ ֶרְך אַ פַּיִ ם וְ ַרב חֶ סֶ ד וָאֶ מֶ ת וְ ל ֹא
בּוֹראֵ נוּ וְ אַ ל תַּ זְנִ יחֵ נוּ יוֹצְ ֵרנוּ וְ אַ ל תַּ עַשׂ עִ מָּ נוּ ָכּלָה כְּ חַ טּ ֹאתֵ ינוּ .וְ קַ יֶּם
ֲעזַבְ תָּ נוּ .אַ ל תַּ ַעזְבֵ נוּ אָ בִ ינוּ וְ אַ ל ִתּ ְטּשֵׁ נוּ ְ
לָנוּ ה' אֱֹלקֵ ינוּ אֶ ת הַ דָּ בָ ר שֶׁ הִ בְ טַ חְ תָּ נוּ בְּ קַ בָּ לָה עַל יְ דֵ י יִ ְר ְמיָהוּ חוֹזְָך .כָּאָ מוּר בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם וּבָ עֵת הַ הִ יא נְ אֻם
ה' יְ בֻקַּ שׁ אֶ ת עֲוֹן יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ אֵ ינֶנּוּ וְ אֶ ת חַ טּ ֹאת יְ הוּדָ ה וְ ל ֹא ִתמָּ צֶ אינָה כִּ י אֶ ְסלַח ַלאֲשֶׁ ר אַ ְשׁ ִאיר :ע ְַמָּך וְ ַנ ֲחלָתֱ ָך
ְרעֵבֵ י טוּבְ ָך צְ מֵ אֵ י חַ ְסדֶּ ָך ְתּאֵ בִ ֵי יִ ְשׁעֱָך יַכִּ ירוּ וְ י ְֵדעוּ כִּ י לַה' אֱֹלקֵ ינוּ הָ ַרח ֲִמים וְ הַ ְסּלִ יחוֹת:
אֵ ל ַרחוּם ְשׁמֶ ָך .אֵ ל חַ נּוּן ְשׁמֶ ָך .בָּ נוּ נִ קְ ָרא ְשׁמֶ ָך .ה' עֲשֵׂ ה לְ מַ עַן ְשׁמֶ ָך :עֲשֵׂ ה לְ מַ עַן א ֲִמתֶּ ָך .עֲשֵׂ ה לְ מַ עַן
בְּ ִריתֶ ָך .עֲשֵׂ ה לְ מַ עַן גּ ְָדלְ ָך וְ ִתפְ אַ ְרתֶּ ָך .עַשֵׂ ה לְ מַ עַן דָּ תֶ ָך .עֲשֵׂ ה לְ מַ עַן הוֹדֶ ָך .עֲשֵׂ ה לְ מַ עַן וִ עוּדֶ ָך .עֲשֵׂ ה לְ מַ עַן
זִכְ ֶרָך .עֲשֵׂ ה לְ מַ עַן חַ ְסדֶּ ָך .עֲשֵׂ ה לְ מַ עַן טוּבֶ ָך .עֲשֵׂ ה לְ מַ עַן יִ חוּדֶ ָך .עֲשֵׂ ה לְ מַ עַן כְּ בוֹדֶ ָך .עֲשֵׂ ה לְ מַ עַן לִ מּוּדֶ ָך.
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עֲשֵׂ ה לְ מַ עַן מַ לְ כוּתֶ ָך .עֲשֵׂ ה לְ מַ עַן נִ צְ חֶ ָך .עֲשֵׂ ה לְ מַ עַן סוֹדֶ ָך .עֲשֵׂ ה לְ מַ עַן ֻעזֶָך .עֲשֵׂ ה לְ מַ עַן פְּ אֵ ֶרָך .עֲשֵׂ ה לְ מַ עַן
צִ ְדקָ תֶ ָך .עֲשֵׂ ה לְ מַ עַן קְ דֻשָׁ תֶ ָך .עֲשֵׂ ה לְ מַ עַן ַרחֲמֶ יָך הָ ַרבִּ ים .עֲשֵׂ ה לְ מַ עַן ְשׁכִ ינָתֶ ָך .עֲשֵׂ ה לְ מַ עַן ְתּהִ לָּתֶ ָך .עֲשֵׂ ה
לְ מַ עַן אוֹהֲבֶ יָך שׁוֹכְ נֵי ָעפָר .עֲשֵׂ ה לְ מַ עַן אַ בְ ָרהָ ם יִ צְ חָ ק וְ ַיעֲקֹ ב .עֲשֵׂ ה לְ מַ עַן מֹ שֶ ה וְ אַ הֲרֹ ן .עֲשֵׂ ה לְ מַ עַן דָּ וִ ד
וּשֹׁלמֹ ה .עֲשֵׂ ה לְ מַ עַן יְ רוּשָׁ לַיִ ם עִ יר קָ ְדשֶׁ ָך .עֲשֵׂ ה לְ מַ עַן צִ יּוֹן ִמ ְשׁכַּן כְּ בוֹדֶ ָך .עֲשֵׂ ה לְ מַ עַן ִשׁ ְממוֹת הֵ י ָכלֶָך.
ְ
עֲשֵׂ ה לְ מַ עַן ה ֲִריסוּת ִמזְבְּ חֶ ָך .עֲשֵׂ ה לְ מַ עַן הֲרוּגִ ים עַל שֵׁ ם קָ ְדשֶׁ ָך .עֲשֵׂ ה לְ מַ עַן ְטבוּחִ ים עַל יִ חוּדֶ ָך .עֲשֵׂ ה
לְ מַ עַן בָּ אוּ בָ אֵ שׁ וּבַ מַּ יִ ם עַל קִ דּוּשׁ ְשׁמֶ ָך .עֲשֵׂ ה לְ מַ עַן יוֹנְקֵ י שָׁ דַ יִ ם שֶׁ לּ ֹא חָ ְטאוּ .עֲשֵׂ ה לְ מַ עַן גְּ מוּלֵי חָ לָב שֶׁ לּ ֹא
הוֹשׁיעֵנוּ:
פ ְָשׁעוּ .עֲשֵׂ ה לְ מַ עַן ִתּינוֹקוֹת שֶׁ ל בֵּ ית ַרבָּ ן .עֲשֵׂ ה לְ מַ עַנְָך ִאם ל ֹא לְ מַ ֲענֵנוּ .עַשֵׂ ה לְ מַ עֲנְ ָך וְ ִ
דּוֹרּשֵׁ נוּ
בּוֹראֵ ינוּ ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ גּוֹ ֲאלֵנוּ ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ ְ
ֲענֵנוּ ה' ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ אֱֹלקֵ ינוּ ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ אָ בִ ינוּ ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ ְ
ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ הָ אֵ ל הַ ֶנּאֱמָ ן ֲענֵנוֲּ :ענֵנוּ ו ִָתיק וְ חָ ִסיד ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ זְַך וְ יָשָׁ ר ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ חַ י וְ קַ יָּם ֲענֵנוֲּ :ענֵנוּ טוֹב
וּמֵ ִטיב ֲענֵנוֲּ .ע ֵנ נוּ יוֹדֵ ַע יֶצֶ ר ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ כּוֹבֵ שׁ כְּ ע ִָסים ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ לוֹבֵ שׁ צְ דָ קוֹת ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ מֶ לְֶך מַ לְ כֵי
נִשׂגָּב ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ סוֹלֵחַ וּמוֹחֵ ל ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ עוֹנֶה בְּ עֵת ָרצוֹן ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ פּוֹדֶ ה
נוֹרא וְ ְ
הַ ְמּלָכִ ים ֲענֵנוֲּ :ענֵנוּ ָ
קוֹראָ יו ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ ַרחוּם וְ חַ נּוּן ֲענֵנוֲּ :ענֵנוּ שׁוֹמֵ ַע אֶ ל
וּמַ צִ יל ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ צַ ִדּיק וְ יָשָׁ ר ֲענֵנוֲּ :ענֵנוּ קָ רוֹב לְ ְ
ימים ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ קָ שֶׁ ה לִ כְ עוֹס ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ ַרְך לִ ְרצוֹת ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ אֱֹלקֵ י
אֶ בְ יוֹנִ ים ֲענֵנוֲּ :ענֵנוּ תּוֹמֵ ְך ְתּ ִמ ִ
אֲבוֹתֵ ינוּ ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ אֱֹלקֵ י אַ בְ ָרהָ ם ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ פַּחַ ד יִ צְ חָ ק ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ אֲבִ יר ַיעֲקֹ ב ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ ִמ ְשׂגַּב ִאמָ הוֹת
תוֹמים ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ דַּ יַן אַ לְ מָ נוֹת ֲענֵנוּ:
ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ ֶעז ְַרת הַ ְשּׁבָ ִטים ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ עוֹנֶה בְּ עֵת צָ ָרה ֲענֵנוֲּ .ענֵנוּ אֲבִ י יְ ִ
מּוֹריָה הוּא ַי ֲענֵנוִּ :מי שֶׁ ָענָה לְ יִ צְ חָ ק בְּ נוֹ כְּ שֶׁ ֶנּעֱקַ ד עַל גַבֵּ י הַ ִמּזְבֵּ חַ הוּא
ִמי שֶׁ ָענָה לְ אַ בְ ָרהָ ם אָ בִ ינוּ בְּ הַ ר הַ ִ
ֲסוּרים הוּא ַי ֲענֵנוִּ :מי שֶׁ ָענָה
ַי ֲענֵנוִּ :מי שֶׁ ָענָה לְ ַיעֲקֹ ב בְּ בֵ ית אֵ ל הוּא ַי ֲענֵנוִּ :מי שֶׁ ָענָה לְ יוֹסֵ ף בְּ בֵ ית הָ א ִ
חוֹרב הוּא ַי ֲענֵנוִּ :מי שֶׁ ָענָה לְ אַ הֲרֹ ן בַּ מַּ חְ תָּ ה הוּא ַי ֲענֵנוּ:
ַלאֲבוֹתֵ ינוּ עַל יַם ס וּף הוּא ַי ֲענֵנוִּ :מי שֶׁ ָענָה לְ מֹ שֶ ה בְּ ֵ
ִמי שֶׁ ָענָה לְ פִ ינְ חָ ס בְּ קוּמוֹ ִמתּוְֹך הָ עֵדָ ה הוּא ַי ֲענֵנוִּ :מי שֶׁ ָענָה לִ יהוֹשֻׁ ַע בַּ גִּ לְ גָּל הוּא ַי ֲענֵנוִּ :מי שֶׁ ָענָה לִ ְשׁמוּאֵ ל
וּשֹׁלמֹ ה בְ נוֹ בִּ ירוּשָׁ לָיִ ם הוּא ַי ֲענֵנוִּ :מי שֶׁ ָענָה לְ אֵ לִ יָּהוּ בְּ הַ ר הַ כּ ְַרמֶ ל הוּא
בַּ ִמּצְ פָּה הוּא ַי ֲענֵנוִּ :מי שֶׁ ָענָה לְ דָ וִ ד ְ
ַי ֲענֵנוִּ :מי שֶׁ ָענָה לָיוֹנָה בִּ ְמעֵי הַ דָּ גָה הוּא ַי ֲענֵנוִּ :מי שֶׁ ָענָה ֶלאֱלִ ישָׁ ע בִּ ִיריחוֹ הוּא ַי ֲענֵנוִּ :מי שֶׁ ָענָה לְ חִ זְקִ יָּהוּ
מֶ לְֶך יְ הוּדָ ה בְּ חָ לְ יוֹ הוּא ַי ֲענֵנוִּ :מי שֶׁ ָענָה ַל ֲחנַנְ יָה ִמישָׁ אֵ ל ַו ֲעז ְַריָה בְּ תוְֹך כִּ בְ שַׁ ן הָ אֵ שׁ הוּא ַי ֲענֵנוִּ :מי שֶׁ ָענָה
לְ דָ נִ יֵּאל בְּ גוֹב הָ א ֲָריוֹת הוּא ַי ֲענֵנוִּ :מי שֶׁ ָענָה לְ ֶעז ְָרא בַּ גּוֹלָה הוּא ַי ֲענֵנוִּ :מי שֶׁ ָענָה לְ מָ ְר ְדּכַי וְ אֶ ְסתֵּ ר בְּ שׁוּשַׁ ן
ימים וְ הַ יְ שָׁ ִרים הוּא ַי ֲענֵנוּ:
הַ בִּ ָירה הוּא ַי ֲענֵנוִּ :מי שֶׁ ָענָה לְ כָל הַ צַ ִדּיקִ ים וְ הַ ח ֲִס ִידים וְ הַ ְתּ ִמ ִ
ַרחֲמָ נָא ְד ָענֵי ַלעֲנִ יֵי ֲענֵינָןַ .רחְ נמָ נָא ְד ָענֵי לִ ְתבִ ֵירי לִ בָּ א ֲענֵינָןַ :רחֲמָ נָא ְד ָענֵי לְ מַ כִּ י ֵכי רוּחָ א ֲענֵינָןַ .רחֲמָ נָא
ע ָגלָא וּבִ זְמַ ן קָ ִריב :אבינו מלכינו...
ֲענֵינָןַ .רחֲמָ נָא חוּסַ .ר ֲחמָ נָא פְ רוֹקַ .רחֲמָ נָא ְשׁזִיבַ .רחֲמָ נָא ְרחַ ם ָע ָלן .הַ ְשׁתָּ א בַּ ֲ
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