
ִרּבֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים, ֶמֶל� ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים 

ָפֶני�, ַמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ַמה ּנֹאַמר לְ 

ְּנַדֵּבר ּוַמה ִּנְצַטַּדק, ִּכי ֶחְרָּפה ְלֶנֶגד ָּפֵנינּו 

ּוְכִלָּמֵתנּו ָעְבָרה רֹאׁש. ֵאין ָלנּו ֶּפה ִלְפֹּתַח 

 �ֱא.ֵהינּו, ִּכי ָּתִעינּו  יאהדונהי -ְיֹהוָ ְלָפֶני

ִמְּדָרֶכי� ֲאֶׁשר ָנַתָּת ָלנּו ַּדְרֵכי ֱאֶמת 

רּות ִלּבֹו ְוַאַחר ֶוֱאמּוָנה, ַוֵּנֵל� ִאיׁש ִּבְׁשִרי

ְקִׁשי ָעְרּפֹו ָלסּור ֵמַאֲחֶרי�. ּוַמה ֵּיׁש ָלנּו עֹוד 

  ְצָדָקה ִלְצֹעק ְּפֵני ַהֶּמֶל�.

ֱא.ִהים, ֱא.ֵהי ִיְׂשָרֵאל  יאהדונהי -ְיֹהוָ ָאָּנא 

ָאִבינּו, ָחָטאנּו, ֶהֱעִוינּו ְוִהְרַׁשְענּו, ָעַזְבנּו 

� ָנַטְׁשנּו ּתֹוָרְת� ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי�, ְוִיְרָאתְ 

 .�ְוַאֲהָבְת� ָׁשַכְחנּו ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֶני

יֹוֵדַע ֵיֶצר ָּכל ְיצּוֶרי�,  יאהדונהי -ְיֹהוָ ְוַאָּתה 

ַאָּתה יֹוְדֵענּו, ּוְזֹכר ִּכי ָעָפר ֲאַנְחנּו, ִּכי 

ִמִסֲרחֹון ֵראִׁשיֵתנּו ְוַאֲחִריֵתנּו תֹוֵלָעה 

ַנְחנּו ְוִרָמה, ְּכִלי ָמֵלא ּבּוָׁשה ּוְכִליָמה אֲ 

ְלָפֶני�, ּומֹוַתר ָהָאָדם ִמן ַהְּבֵהָמה ָאִין ִּכי 

  ַהֹּכל ָהֶבל.

ֱא.ִהים  יאהדונהי -ְיֹהוָ ִרּבֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים, 

 � -ְיֹהוָ ֱא.ֵהי ִיְׂשָרֵאל, ִהְננּו ָׁשִבים ְלָפֶני

ֱא.ֵהינּו, ְוִאם ֲעַזְבנּו� ְוִאם  יאהדונהי

ם ִהְכַעְסנּו�, ִהְננּו ִנְדָּכִאים ְוֶנֱאָנִחים, ּבֹוִׁשי

ְוִנְכָלִמים ִמָּכל ֹרַע ַמֲעָלֵלינּו ּוֵמֹרב 

ַאְׁשמֹוֵתינּו ּוֵמֹעֶצם ַחּטֹאֵתינּו ְוֹכֶבד ְּפָׁשֵעינּו, 

מֹוִדים ְלָפֶני� ַעל ֹּכל ֲאֶׁשר ִקְלַקְלנּו, ְוָׁשִבים 

ְּבֵלב ָׁשֵלם ּוִמְתַנֲחִמים ִמָּכל ַמֲעֵׂשינּו 

ִפָּלְּת� ָהָרִעים, ּבֹוִכים ְונֹוֲאִקים ְּבִפְתֵחי תְ 

ּוְבַׁשֲעֵרי ְדָמעֹות ֲאֶׁשר ֲהִכינֹוָת ְלָכל ָׁשֵבי 

ֶפַׁשע. ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכְרָעה ְלָפֶני�, ֵאל ֱא.ִהים, 

  הֹוִׁשיָעה ַוֲעֵננּו. יאהדונהי -ְיֹהוָ 

ֱא.ִהים ֱא.ֵהי ִיְׂשָרֵאל,  יאהדונהי -ְיֹהוָ ָאָּנא 

ֲהלֹא ַאָּתה ָּבַחְרָּת ְּבַעְּמ� ִמָּכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ 

ל אֹוָתם ִלְהיֹות ְל� ְלַעם ְוַאָּתה ִּתְהֶיה ַוַּתְבֵּד 

ָלֶהם ֵלא.ִהים. ּוְבַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיְׂשָרֵאל 

ֲעָבֶדי� ָחַׁשְקָּת ְלָהִקים אֹוָתם ְלָפֶני� ְוֶאת 

ַזְרָעם ַאֲחֵריֶהם. ְוַגם ִׁשְמ� ֲעֵליֶהם ִנְקָרא 

ֱא.ִהים  יאהדונהי -ְיֹהוָ ְּבַאֲהָבה ֵלאֹמר, 

ֶאת ַעּמֹו ּובֹוֵחר ַּבֲעָבָדיו, ְּבִיְׂשָרֵאל, אֹוֵהב 

לֹא ַתַעְזֵבם ְולֹא ִתְגַעל ַנְפְׁש� ָּבֶהם ְלדֹור 

  ָודֹור ּוְלֶנַצח ְנָצִחים. 

ּוְבכּור ַהַּבְרֶזל ְּבִמְצַרִים ֲאֶׁשר ִעּנּו ֶאת 

ַחֵּייֶהם ַאְנֵׁשי ָאֶון, ָּדִמים ּוִמְרָמה לֹא 

ִּכי  ְנַטְׁשָּתם ְלַהְׁשִמיד אֹוָתם ְּבַיד אֹוֵיב,

ַחְסְּד� ֲעֵליֶהם ּוְגבּוָרְת� ְלַהִּציָלם, ַוַּתַעׂש 

ִעָּמֶהם אֹותֹות ּומֹוְפִתים ִלְפּדֹוָתם ּגֹוי ִמֶּקֶרב 

ּגֹוי. ַוַּתְנֵחל אֹוָתם ַנֲחַלת עֹוָלם ַּכֲאֶׁשר 

  ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאבֹוֵתינּו.

ְוַעל ַהר ִסיַני ִהְפֵלאָת ָלֶהם ַוִּתָּגֶלה ֲעֵליֶהם 

ֵמי ָקְדְׁש� ִמּתֹו� ַהחֶׁש� ָעָנן ַוֲעָרֶפל, ִמּׁשְ 

ּוְדָבְר� ִהְׁשַמְעָּתם, ְוֶאת ָּגְדְל� הֹוַדְעָּתם, 

ַוִּיְראּו ְּכבֹוְד� ְוִיְׂשְמחּו ְּב�, ַוִּתֶּתן ָלנּו ּתֹוַרת 
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ֱאֶמת ּוִמְׁשָּפִטים ְיָׁשִרים ְוֻחִּקים טֹוִבים 

אֹוָת� ָלֶלֶכת ְּבָכל ְּדָרֶכי� ְלַאֲהָבה 

ּוְלָדְבָקה ָּב� ְלַמַען ֱהיֹות ְל� ַמְמֶלֶכת ֹּכֲהִנים 

  ְוגֹוי ָקדֹוׁש ַוּתֹוִריֵׁשנּו ְּכבֹוְד� ְלעֹוְלֵמי ַעד.

ְוַכֲאֶׁשר ָחְטאּו ֲאבֹוֵתינּו ְלָפֶני� ַוַּיֲעׂשּו ָלֶהם 

 �ֱא.ֵהי ָזָהב ַוַּיְכִעיסּו� ִּבְפִסיֵליֶהם, ָחָרה ַאְּפ

ַּתְסֵּתר ָּפֶני� ּוְרצֹוְנ� ֲאֶׁשר ָנַתָּת ָלנּו, ְּבַעְּמ� וַ 

ְוַאף ַּגם זֹאת לֹא ֲעַזְבָּתנּו ַוָּתׁשֹוב ַוְּתַרֵחם 

ָעֵלינּו ַוַּתְׁשֵּכן ְׁשִכיָנְת� ְּבתֹוֵכנּו ַוַּתְרֵאנּו ֶאת 

ֹּכֲח� ַהָּגדֹול, ְוֶאת ֹרב טּוְב� הֹוַדְעָּתנּו, ִּכי 

ְרָּבִעים ָׁשָנה, לֹא ַּבִּמְדָּבר ִהְנִחיָתנּו אַ 

ָחַסְרנּו ָּדָבר, ְוַגם ֶלֶחם ִהְמַטְרָּת ָלנּו ּוַמִים 

הֹוֵצאָת ָלנּו ְּבֶאֶרץ ִצָּיה, ּוַמְנ� ַהּטֹוב לֹא 

 ,�ָמַנְעָּת ִמִּפינּו ְּבַהְרִּגיֵזנּו ִלְפֵני ִּכֵּסא ְכבֹוֶד

ַוַּתְנִחיֵלנּו ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ַוִּתֵּתן ָלנּו 

ְרצֹות ּגֹוִים ַוֲעַמל ְלֻאִּמים, ּוַבַּבִית ַהָּגדֹול אַ 

 �ְוַהָּקדֹוׁש, ֵּבית ְּבִחיָרְת�, ִהְזַּכְרָּת ִׁשְמ

ְלָבְרֵכנּו, ַוָּתֵרם ַקְרֵננּו ַעל ָּכל ַהּגֹוִים, 

  ַוַּתְגִּביַּה ֻעֵּזנּו ַעל ָּכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ.

ַּיַעְזבּו ְוַכֲאֶׁשר ָחְטאּו ֲאבֹוֵתינּו ְלָפֶני�, וַ 

ּתֹוָרְת� ּוָמֲאסּו ָּבּה, ָנַעְלָּת ַּדְלתֹות ַהְּבָרָכה 

 �ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ָּכל ָעֵרינּו, ַוִּתֵּתן ַנֲחָלְת

ְלַׁשָּמה ִוירּוָׁשַלִים ְלֶחְרָּפה ָנַתָּת ְלָכל 

ָהֲאָרצֹות ְּבַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ ַּכּיֹום ַהֶּזה, 

ְלַיד אֹוֵיב, ַוִּתְמֹסר ַלֶחֶרב  ַוִּתֵּתן ְּגִוָּיֵתנּו

  ְקדֹוֶׁשי� ּוְבֵני ַעְּמ� ְּכצֹאן ְלֶטַבח ִהְכַרְעָּת. 

ְוִהֵּנה ֲאַנְחנּו ַהּיֹום ַהֶּזה ַחְסֵרי ָּכל טּוב, 

ְׂשֵבֵעי ֹרֶגז, ְמֵלֵאי ַגֲעָרְת� ּוְרוּוֵיי ַלֲעָנה 

ֵמי  ָורֹאׁש, ִּכי ַּבְּמרֹוִרים ִהְׂשַּבְעָּתנּו ַוַּתְׁשֵקנּו

רֹאׁש ָמִרים ּוְמָאְרִרים, ַוִּנְהֶיה ְלַלַעג ָוֶקֶלס 

ָּכל ַהּיֹום ָּתִמיד, ִּכי ֲעָבִדים ָמְׁשלּו ָּבנּו 

ַוַּיַעְׁשקּונּו ֵזִדים ְלֻעָּמְת�, ְוִהֵּנה ֲאַנְחנּו 

ְוַאְרֵצנּו ְלַׁשָּמה ּוְלִבָּזה , ֵאין ּדֹוֵרׁש ְוֵאין 

ַנֵחם, ֵאין ַמֲחִזיק ְמַבֵּקׁש, ֵאין ְמַנֵהל ְוֵאין מְ 

ְּבָיֵדינּו ְוֵאין עֹוֵמד ַּבֶּפֶרץ. ִּכי ָיַגְענּו ַּבֲעֹוֵנינּו 

ּוְבַאְׁשמֹוֵתינּו, ָּכָלה ַוֵּיֵל� ֹּכֵחנּו ְּכֶחֶרס ָיֵבׁש. 

ָחָטאנּו ִעם ֲאבֹוֵתינּו, ַוֲאַנְחנּו ֲעֹונֹוֵתיֶהם 

ָסַבְלנּו, ִּכי ְנֵמִקים ֲאַנְחנּו ְּבַחּטֹאֵתינּו 

ְבַחָּטאָתם ִאָּתנּו. ֵאין ֹּכַח, ֵאין ְמַקֶּוה. ּו

ָּכַׁשְלנּו ְוִנְכַלְמנּו, ָּתִעינּו ְוָאַבְדנּו, ְוִהְננּו 

ּבֹוִׁשים ְוִנְכָלִמים ְוֵאין ֳּדִמי ָלנּו. ִקִּוינּו ְלאֹור 

ְוִהֵּנה חֶׁש�, ִליׁשּוָעה ַוִּתְרַחק ִמֶּמּנּו, ִקִּוינּו 

ה, ִלְצָדָקה ְוִהֵּנה ֵאיֶנָּנה. ְבָעתָ ְלַׁשְלָוה ְוִהֵּנה 

ִקִּוינּו ְלֹנַגּה ְוִהֵּנה ַצְלָמֶות, ּוְלִבְרָכְת� ְולֹא 

  ִהַּׂשְגנּוָה.

ִרּבֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים, ָּכִלינּו ְּכָעָנן, ָהַלְכנּו ַעד 

ֹּכה, ַאל ְּתַאֵּבד ַהְּׁשֵאִרית ַהִּנְמָצָאה, ָיַדְעָּת 

ּו ִּכי ִרְׁשֵענּו, ֲעֹון ֲאבֹוֵתינ יאהדונהי -ְיֹהוָ 

ָחָטאנּו ָל�, ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו 

ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרַׁשְענּו. ָאָּנא ֶמֶל� 

ׁשֹוֵפט ָּכל ָהָאֶרץ ִּבְצָדָקה ּוְבִמְׁשָּפט, ְזֹכר 

ָנא זֹוְכֶרי�, ְוֶאת ַעם ּדֹוְרֶׁשי� ִּתְדרֹׁש. ְרֵאה 

ל ִׁשְפלּוֵתנּו, ִּכי ִנְׁשַאְרנּו ְּבָעְנֵינּו ַוֲחֹמל עַ 

ְמַעט ֵמַהְרֵּבה, ָּכְלָתה רּוֵחנּו ְוַנְפֵׁשנּו ִנְבֲהָלה 

ְמֹאד, ְוֵאין ָלנּו ְלִהָּׁשֵען ֶאָּלא ָעֶלי� ָאִבינּו 

  ֶׁשַּבָּׁשַמִים.

ִרּבֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים, ְּב� ָּבַטְחנּו ְולֹא 

לֹות ָּתִמיד ְׁשַכְחנּו�, ּוַבַּמֲחַׁשִּכים ִּבְמצּו
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ְּתִהָּלְת� ְּבִפינּו ּוְל� ֲאַנְחנּו ְמַקִּוים, ִּכי ַאָּתה 

 ,�ֱא.ֵהי ִיְׁשֵענּו, ּפֹוֵדנּו ְוגֹוֲאֵלנּו ֵמעֹוָלם ְׁשֶמ

 -ְיֹהוָ ֵאין ֱא.ִהים זּוָלֶת�. ַהֵּבט ַלְּבִרית, 

ֱא.ִהים ֱא.ֵהי ִיְׂשָרֵאל, ִּכי ֲאַנְחנּו  יאהדונהי

 ,�ִּכי ֲאַחְזנּו� ְולֹא ֲעַזְבנּו� ַעְּמ� ְוצֹאן ַמְרִעיְת

ְּבָכל ַהָּצרֹות ְוַהְּמצּוקֹות ֲאֶׁשר ָעְברּו ָעֵלינּו. 

ּוְבָכל ַהְּתָלאֹות ֲאֶׁשר ָמְצאּו אֹוָתנּו 

ִהְקַּדְׁשנּו ִׁשְמ� ָּבַרִּבים ִלְפֵני ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ, 

ִּכי ֶנֶפׁש ִהְׁשַלְמנּו ְל�, רּוֵחנּו ְוִנְׁשָמֵתנּו 

ְבנּו ְלָפֶני�, ִּכי ָעֶלי� הֹוַרְגנּו ָּכל ַהּיֹום ֵקַר 

 ֶנְחַׁשְבנּו ְּכצֹאן ִטְבָחה, ֶאת ֵאֶּלה ִּתְזֹּכר ָלנּו

 -ְיֹהוָ ְוֶאת ַחּטֹאֵתינּו לֹא ִתְזֹּכר, ִּכי  -

  ֶמֶל� ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה. יאהדונהי

ָאָּנא ֶמֶל� ׁשֹוֵמר ַהְּבִרית ְוַהֶחֶסד ְלאֹוֲהָביו 

ֹוָתיו ְלֶאֶלף ּדֹור, ְזֹכר ָלנּו ֶאת ּוְלׁשֹוְמֵרי ִמצְ 

ִצְדַקת ֲעָבֶדי� ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיְׂשָרֵאל 

ֲאֶׁשר ָּבַחְרָּת ָּבם, ְוִצְדַקת ָּכל ְּתִמיֶמי� ֲאֶׁשר 

ָהְלכּו ְלָפֶני� ְּבָתִמים ּוְבֵלב ַׁשֵלם, ִצְדַקת 

 ,�ָּכל ְקדֹוֶׁשי� ָהעֹוְמִדים ְלָׁשֵרת ֶאת ָּפֶני

ּוָתם ָּתֹחן ָעֵלינּו ְוַתְחֹּפץ ְלָגֳאֵלנּו. ִּבְזכ

ּוְתַחֵּדׁש ָעֵלינּו ַהָּׁשָנה ַהּזֹאת ַהָּבָאה ָעֵלינּו, 

ְׁשַנת ָרצֹון ּוְגֻאָּלה, ְׁשַנת ֶנָחָמה ִויׁשּוָעה, 

ְׁשַנת ִׂשְמָחה, ָׂשׂשֹון ְוִגיָלה. ָּתֵתם ֲחָטֵאינּו ִמן 

ֵרנּו ְּבַמִים ָהָאֶרץ ְוַתֲעִביר ַאְׁשמֹוֵתינּו ּוְתַטהֲ 

ַעל ַעְּמ� ְוַאל  יאהדונהי -ְיֹהוָ ְטהֹוִרים, חּוָסה 

ִּתֵּתן ַנֲחָלְת� ְלֶחְרָּפה עֹוד ָּבַעִּמים, ְוֵיְדעּו ָּכל 

ְלַבְּד�  יאהדונהי -ְיֹהוָ יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל ִּכי ַאָּתה 

ֶמֶל� ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ְוֵאין זּוָלֶת�. ָזְכֵרנּו 

ָחה ְלַחִּיים ּוְפַתח ָלנּו ַׁשֲעֵרי ְבָרָכה ַהְצלָ 

ְוַהְרָוָחה, ְוַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶני� ִמֶּמּנּו, ְוִתְבֶנה 

ָלנּו ֵהיַכל ָקְדְׁש� ְוִתְפַאְרְּת� ְּבָקרֹוב, 

ּוְתַׂשְּמֵחנּו ִּביׁשּוָעְת�, ּוִבְרצֹוְנ� ָנִׁשיָרה 

ּוְנַזְּמָרה ָל�. ִהָּנֵׂשא ׁשֹוֵפט ָהָאֶרץ, ָהֵׁשב 

ִמיְנ� ַוֲעֵננּו ָלֵתת ְּגמּול ַעל ֵּגִאים, הֹוִׁשיָעה יְ 

ָּכבֹוד ְלַעְּמ� ּוְתִהָּלה ִליֵרֶאי�, ְלהֹוִריׁש 

ִׂשְמָחה ְלָכל ַהחֹוִסים ָּב�, ִויַרְּננּו ְל� ָּכל 

ַמֲעֶׂשי� ִויַזְּמרּו ְּתִהָּלְת� ַעל ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ, 

ּוְתָבֵער ֱאִליִלים ֵמַאְדַמת ָקְדְׁש� ּוְתַטֵהר 

ְת�, ְוֶאת ָּכל ִנָּדֶחי� ְל� ְּתַכֵּנס ֵּתֵבל ְּבָטֳהָר 

  ּוְנפּוצֹוֵתינּו ִמַּיְרְּכֵתי ָאֶרץ.

ִרּבֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים, ְרֵצה ַּבֲעבֹוָדֵתנּו, ְׁשַמע 

קֹוֵלנּו ְוַקֵּבל ְּתִפיָלֵתנּו, ּוְתַגֶּלה ְּכבֹוד 

ַמְלכּוְת� ָעֵלינּו ְמֵהָרה, ּוְתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול 

ּו ְוָׂשא ֵנס ְלַקֵּבץ ָּגֻלּיֹוֵתינּו, ְוָעלּו ְלֵחרּוֵתנ

מֹוִׁשיִעים ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשֹּפט ֶאת ַהר ֵעָׂשו 

ַהְּמלּוָכה. ְוָהָיה  יאהדונהי -ֹהוָ יְוָהְיָתה לַ 

ְלֶמֶל� ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ַּבּיֹום  יאהדונהי -ְיֹהוָ 

ֶאָחד ּוְׁשמֹו  יאהדונהי -ְיֹהוָ ַההּוא ִיְהֶיה 

ֶאָחד ָיִחיד  יאהדונהי -ְיֹהוָ ֶאָחד, ִּכי ַאָּתה 

ֵחר ְּבַעְּמ� ִיְׂשָרֵאל ְּבַאֲהָבה ּוְמֻיָחד, ּבֹו

ְוגֹוֵאל אֹוָתנּו ְּבַרֲחִמים ַרִּבים. ָּכְתֵבנּו ְלַחִּיים 

ֱא.ִהים ַחִּיים, ָּכְתֵבנּו ִלְגֻאָּלה, ָּכְתֵבנּו 

ְלַפְרָנָסה, ָּכְתֵבנּו ְלֶנָחָמה ּוְלָרצֹון ְּבאֹור 

 יאהדונהי -ְיֹהוָ ָּפֶני�, ַּכָּדָבר ֶׁשֶּנֱאַמר: ָיֵאר 

ָּפָניו  יאהדונהי -ְיֹהוָ י� ִויֻחֶּנָּך. ִיָּׂשא ָּפָניו ֵאלֶ 

ֵאֶלי� ְוָיֵׂשם ְל� ָׁשלֹום. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי 

 �צּוִרי  יאהדונהי -ְיֹהוָ ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶני

 �ֵעת  יאהדונהי -ְיֹהוָ ְוֹגֲאִלי. ַוֲאִני ְתִפָּלִתי ְל

ָרצֹון ֱא.ִהים ְּבֹרב ַחְסְּד� ֲעֵנִני ֶּבֱאֶמת 

.�  ִיְׁשֶע
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