
יו  יש אומרים: ה ִכי ַרִבים ַרֲחמָּ א ְבַיד ְיהוָּ ה נָּ ד ַצר ִלי ְמאֹּד ִנְפלָּ ִוד ֶאל גָּ ֹּאֶמר דָּ ַוי
ה. ם ַאל ֶאפֹּלָּ דָּ  ּוְבַיד אָּ

 

י, ַרחּום ְוַחּנּון    ַלי ְוַקֵבל ַתֲחנּונָּ ֵלא ַרֲחִמים ַרֵחם עָּ ה מָּ ֶניָך, ְיהוָּ אִתי ְלפָּ טָּ חָּ
ִני  ה ִכי ֻאְמַלל אָּ ֵנִני ְיהוָּ ְתָך ְתַיְסֵרִני, חָּ ה ַאל ְבַאְפָך תוִכיֵחִני ְוַאל ַבֲחמָּ ְיהוָּ
י,  תָּ ה ַעד מָּ ה ְיהוָּ ה ְמאֹּד ְוַאתָּ ִנְבֲהלָּ ְוַנְפִשי  י,  מָּ ִנְבֲהלּו ֲעצָּ ה ִכי  ֵאִני ְיהוָּ ְרפָּ
ֶות ִזְכֶרָך ִבְשאול  ה ַנְפִשי הוִשיֵעִני ְלַמַען ַחְסֶדָך, ִכי ֵאין ַבמָּ ה ַחְלצָּ ה ְיהוָּ שּובָּ
ַעְרִשי  ִתי  ְבִדְמעָּ ִתי  ִמטָּ ה  ַלְילָּ ל  ְבכָּ ַאְשֶחה  ִתי  ְבַאְנחָּ ַגְעִתי  יָּ ְך,  לָּ וֶדה  י ִמי 
ֶון ִכי  ֲעֵלי אָּ ל פֹּ י, סּורּו ִמֶמִני כָּ ל צוְררָּ ה ְבכָּ ְתקָּ ה ִמַכַעס ֵעיִני עָּ ְששָּ ַאְמֶסה, עָּ
ֲהלּו  ח, ֵיבֹּשּו ְוִיבָּ ִתי ִיקָּ ה ְתִפלָּ ִתי ְיהוָּ ה ְתִחנָּ ַמע ְיהוָּ ה קול ִבְכִיי, שָּ ַמע ְיהוָּ שָּ

ַגע. י יָֻּשבּו ֵיבשּו רָּ ְיבָּ ל אֹּ  ְמאֹּד כָּ

 
אוְמִרים ְשַמע   ׁשֹוֵמר  ֵאל הָּ ֹּאַבד ִיְשרָּ ֵאל ְוַאל י ֵאל, ְשמֹּר ְשֵאִרית ִיְשרָּ ִיְשרָּ

ֵאל.  ִיְשרָּ
 

ד ַהְמַיֲחִדים   ׁשֹוֵמר  ֹּאַבד גוי ֶאחָּ ְוַאל י ד  ד, ְשמֹּר ְשֵאִרית ַעם ֶאחָּ גוי ֶאחָּ
ד. ה ֶאחָּ ה ֱאֹלֵהינּו ְיהוָּ  ִשְמָך ְיהוָּ

 

דוש ַהְמַשְלִשים   ׁשֹוֵמר  ֹּאַבד גוי קָּ דוש ְוַאל י דוש, ְשמֹּר ְשֵאִרית ַעם קָּ גוי קָּ
דוש. לש ְקֻדּׁשות ְלקָּ  ְבשָּ

 

ה  ִני ִכי ֵאין   ִמְתַרצֶּ ְבַרֲחִמים ּוִמְתַפֵיס ְבַתֲחנּוִנים, ִהְתַרֶצה ְוִהְתַפֵיס ְלדור עָּ
ֶחֶסד  ה וָּ קָּ נּו ְצדָּ נּו ַמֲעִשים, ֲעֵשה ִעמָּ ֵננּו ַוֲעֵננּו ִכי ֵאין בָּ ִבינּו ַמְלֵכנּו חָּ עוֵזר, אָּ

 ְוהוִשיֵענּו.
 

ֶדיָך ִכי   ַוֲאַנְחנּו ה ַוֲחסָּ ֶליָך ֵעיֵנינּו, ְזכֹּר ַרֲחֶמיָך ְיהוָּ ֹּא ֵנַדע ַמה ַנֲעֶשה ִכי עָּ ל
נּו ֲעונות  ר לָּ ְך, ַאל ִתְזכָּ ֵלינּו ַכֲאֶשר ִיַחְלנּו לָּ ה עָּ ה. ְיִהי ַחְסְדָך ְיהוָּ ם ֵהמָּ ֵמעולָּ
ה עֵֹּשה  ִראשוִנים, ַמֵהר ְיַקְדמּונּו ַרֲחֶמיָך ִכי ַדלונּו ְמאֹּד, ֶעְזֵרנּו ְבֵשם ְיהוָּ
ַבְענּו בּוז, ְברֶֹּגז ַרֵחם ִתְזכור ְברֶֹּגז  ֵננּו ִכי ַרב שָּ ה חָּ ֵננּו ְיהוָּ ֶרץ, חָּ אָּ ַמִים וָּ שָּ
ְביום  ַיֲעֵננּו  ַהֶמֶלְך  ה  ה הוִשיעָּ ְיהוָּ ִתְזכור,  ְתִמימות  ְברֶֹּגז  ִתְזכור  ה  ֲעֵקדָּ
ְזֵרנּו ֱאֹלֵהי ִיְשֵענּו ַעל ְדַבר  ְחנּו, עָּ ר ֲאנָּ פָּ כּור ִכי עָּ ַדע ִיְצֵרנּו זָּ ְרֵאנּו, ִכי הּוא יָּ קָּ

ֹּאֵתינּו ְלַמַען ְשֶמָך.  ְכבוד ְשֶמָך ְוַהִציֵלנּו ְוַכֵפר ַעל ַחט


