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רא לכל הציבור לפתוח את היום הזה בתפילה בדמעות וא ק"הגאון המקובל הרב יצחק בצרי שליט
ברגל "ם האדם פותח את החודש א,  זה הפתיחה של הימים הנוראים,ערב ראש חודש אלול ,שליש

  .היה לו שנה טובה ובשורות טובותתו, תקבלו בהצלחהייזכה שכל התפילות , "ימין
  .ולהתחיל מהיום, את התפילה הזאת בכל חודש אלול תגיד תגם הנשים כל אח

  !ותפיצו ותשתפו בכל המדיה
  

 וכל יום ח אלול"מערב רנוסח התפילה לאומרה 
  :מחודש אלול

א ְייָ  ָך ,ָאּנָ ׁשְ ים ְלַבּקֶ י ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ  ָסַמְכּתִ
ה ַטּנָ ִתי ַהּקְ ִפּלָ ַמע ּתְ ׁשְ ּתִ ַהּיֹוֵצאת ֵמִעְמֵקי , ׁשֶ

רְלָבִבי ַהנִּ  ּבָ מֹו , ַוֲעֵנה ָנא ִלְקִריָאִתי, ׁשְ ּכְ
תּוב  ּכָ הׁשֶ ָ ֻדׁשּ תֹוָרְתָך ַהּקְ ה ֶטֶרם ֶוָהיָ : "ּבְ

ַרֵחם , ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים". ִיְקְראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה
ָך  ׁש ִמּמְ ֲאַבּקֵ ִתי ׁשֶ ׁשָ ּקָ ל ּבַ ל , ָעַלי ְוַקּבֵ ְוַקּבֵ

ה ְלָפֶניָך  ֶאְתַוּדֶ ֶניָך ְוֵאבֹוׁש אֹוֶדה ְלפָ : ִוּדּוִיי ׁשֶ
ִרים ִהְמֵריִתי ִמְצֹוֶתיָך , ֵמַחָטַאי ַהּמָ ׁשֶ

ר  י ִפּקּוֶדיָך ֲאׁשֶ ַמְרּתִ דֹוׁשֹות ְולֹא ׁשָ ַהּקְ
יָתנוּ  ל ָהעֹוָלִמים. ִצּוִ ֶטֶרם ַאְתִחיל , ֲאדֹון ּכָ

ָראּוי ַני , ְלִהְתַוּדֹות ְלָפֶניָך ּכָ ֶאּפֹל ַעל ּפָ
ן ְלָפֶניָך  ר, ְוֶאְתַחּנֵ ְגּבְ ּיִ ֲעְסָך ׁשֶ , ּו ַרֲחֶמיָך ַעל ּכַ

ה ֵאיְך ְלִהְתַוּדֹות ְלָפֶניָך  ְתחֹון ּפֶ , ְוֵתן ִלי ּפִ
רֹב ַרֲחֶמיָך  ל ִוּדּוִיי ּבְ   .ְוַקּבֵ

  
ֹגֶדל  ְפֵטִני ּבְ דֹול ְוׁשָ ַחְסֶדָך ַהּגָ י ּכְ ה ִעּמִ ֲעׂשֵ

ָך . ַרֲחֶמיָך  ׁשְ ל ָנא , יֹוְצִרי ּובֹוְרִאי, ֲאַבּקֶ ַקּבֵ
ִתי ׁשָ ּקָ י , ּבַ יר ּכִ ר ְלַהְזּכִ ֵאין ִלי ֵמִליץ יֹׁשֶ
ר ָנַתּתָ , ְזֻכּיֹוַתי ה ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ַרק ּתֹוָרְתָך ַהּקְ

ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים ָך ּבְ ָך . ְלַעּמְ ׁש ִמּמְ , ֲאַבּקֵ
ּלֹו ְלָרצֹון ְלָפֶניָך  ֲעֶלה ִוּדּוִיי ּכֻ ּיַ ּוְפַתח ִלי , ׁשֶ

ׁשּוָבה ֲעֵרי ּתְ   .ׁשַ
  

ָלָתם ּתֹוָרְתָך ְזֹכר ְלָבֶניָך ֲאהּוֶביָך קַ  ּבָ
ִסיַני ֲעֵרי , ָהֲאהּוָבה ּבְ ם ָלֶהם ׁשַ ּוְפַתח ּגַ

ׁשּוָבה ְמעֹוַתי ֲהָמרֹות. ּתְ ל ָנא ּדִ ם , ַקּבֵ ׁשֵ ּכְ
ילּו ַמְלָאֶכיָך  ִּ ִהז ָמעֹות ׁשֶ ְלּתָ ַהּדְ ּבַ ּקִ ׁשֶ
ָעַקד ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֵאת  ֵעת ׁשֶ ים ּבְ דֹוׁשִ ַהּקְ

נֹו ְיִחידֹו ֶהָחִביב ְמעֹוֵתיֶהם ַעל אָ , ּבְ ז ָנְפלּו ּדִ
חֹט  ׁשְ בּוהּו ִמּלִ ֶות ְוִעּכְ ל ַמְלָאְך ַהּמָ ַחְרּבֹו ׁשֶ

ְמעֹוַתי ֵאת , ֵאת ָאִבינּו ִיְצָחק בּו ּדִ ֵכן ְיַעּכְ
ַכּלֹוֵתִני ֶות ִמּלְ ל ַמְלַאְך ַהּמָ , ָחִליָלה, ַחְרּבֹו ׁשֶ

י( אֹו ִמי , אֹו ִמי ִמּיֹוְצֵאי ַחָלַצי, )אֹו ֵאת ִאיׁשִ
ִריֵתנוּ  י ּבְ ָך . ִמּמֹוָדֵעינּו ְוָאְנׁשֵ ׁשְ , ֵכן ֲאַבּקֶ

ַרֲחֵמנוּ  ּתְ ֲעִדי , ׁשֶ ר ּבַ ה ֵמִליץ יֹׁשֶ ֶוֱהֵיה ַאּתָ
ְטָך  ּפָ ִמׁשְ ֵטִני ּבְ ּפְ ׁשְ ֵעת ּתִ ִתי , ּבְ ִפּלָ ל ָנא ּתְ ְוַקּבֵ

  .ּוְמַחל ְלָכל ַחּטֹאָתי
  

ים ִיְהיּו ִלי ְלָמֵגן י ְיֵראָ , ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ  ֲאִני ה/ּכִ
ים ְוֵאיִני ְכָדִאי ת ְוֵאיִני /ֵמַחטֹאַתי ָהַרּבִ

ׁש ְסִליָחה /יֹוַדע ה ַאְתִחיל ְלַבּקֵ ּמֶ ת ּבַ
ָפֶניָך  ְזכּות . ִמּלְ ִתי ּבִ ל ָנא ְתִחּנָ ָלֵכן ַקּבֵ

ים דֹוׁשִ תֹוָרְתָך , ֲאבֹוֵתינּו ַהּקְ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ה דֹוׁשָ ה ֶחֶסד: "ַהּקְ י, ְוֶאֱעׂשֶ  ְזכּות ְוָזַכְרּתִ

ִנים ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי " ָאבֹות ְלָבִנים ּוְבֵני ּבָ
  .ָאֵמן, ַנֲחֵמנּו ְוַרֵחם ָעֵלינוּ , ֲאבֹוֵתינוּ 

  
ֲעֵרנּו ָהַרב ָך ְלַנֲחֵמנּו ִמּצַ ם , ְיִהי ָנא ַחְסּדְ ִויֻקּיַ

תּוב ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ נּו אֹות : "ּבָ ה ִעּמָ ֲעׂשֵ
ה ְיָי , ֵיבֹוׁשוּ ְוִיְראּו ׂשֹוְנֵאינּו וְ , ְלטֹוָבה י ַאּתָ ּכִ

נוּ  נּו ְוִנַחְמּתָ נּו –" ֲעַזְרּתָ ה ִעּמָ ֲעׂשֶ ר ּתַ ֲאׁשֶ  ּכַ
ֲהלֹא ֵהם ֵיֶצר , ִיְראּו ׂשֹוְנֵאינוּ , אֹות ְלטֹוָבה

ַקְטֵרג ָטן ַהּמְ ָ ה ֵאל , ְוֵיבֹוׁשוּ , ָהַרע ְוַהׂשּ י ַאּתָ ּכִ
ֵלב  עֹוזֵר ּוְמַנֵחם ְלָכל ַהּקֹוְרִאים ֵאֶליָך ּבְ

תּובִנׁשְ  ּכָ מֹו ׁשֶ ר ּכְ ה : "ּבָ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ֵלב ִנׁשְ
  .ָאֵמן" ֱאלִֹהים לֹא ִתְבזֶה

  
נּו ֲעָבֶדיָך  ּלָ י ּכֻ ֶטיָך ַנֲעֹמד ַהּיֹום ּכִ ּפָ , ְלִמׁשְ
דֹוׁש  ְמָך ַהּקָ ה ְוֶאְצַעק ִלְפֵני ׁשִ : ָלֵכן ֶאְבּכֶ

ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים ה , ָאּנָא ֲעֵנִני ּבְ ב ַאּתָ ְוׁשֵ
ָך לִ  ִטיְלַבּדְ ּפָ ּפֹט ִמׁשְ ְמֵרנוּ . ׁשְ אֹוָתנּו ְוֵאת , ׁשָ

זֵרֹות ַאְכָזִרּיֹות, ַזְרֵעינוּ  ֵנינּו , ִמּגְ ל ּבָ נּו ְלַגּדֵ ְוַזּכֵ
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טֹוָבה לּו ֶצֱאָצֵאיֶהם , ּבְ ְוָכל ֶצֱאָצֵאנּו ְיַגּדְ
טֹוָבה ָך ְלַרֵחם ַעל ְצִעיֵרי , ּבְ ְרּכְ י ֵכן ּדַ ּכִ

ים   .צֹאְנָך ָהַרּכִ
ה ֲאַקּדֵ  ּמֶ ן ּבַ יר ּוְלִהְתַחּנֵ ם ְלָפֶניָך ְלַהְעּתִ

דֹוׁש  ְמָך ַהּקָ ֵאין ִלי ִמי , ת ֲאִני/יֹודע! ְלׁשִ ׁשֶ
ְמִליץ ֲעבּוִרי ּיַ ָמעֹות ֵעיַני ֲהָמרֹות, ׁשֶ , ַרק ּדְ

ָאְמרּו ַהֲחָכִמים מֹו ׁשֶ ָעִרים ִנְנַעלּו ": ּכְ ְ ל ַהׁשּ ּכָ
ֲעֵרי ִדְמָעה ַ ל ַקּבֵ , ֵאל ַרחּום, ָלֵכן. "ְלַבד ִמׁשּ

ֲאִני ׁשֹופֶ  ְמעֹוַתי ׁשֶ ָמן /ךּדִ ת ְלָפֶניָך ְוׂשִ
ֹנאְדָך ִלְהיֹות י , ּבְ ֶהן ֵאת ַנְפׁשִ ס ּבָ ְוַכּבֵ

ב , ֵמַחָטַאי ּוֵמֲעוֹונֹוַתי ין ְוׁשֵ א ּדִ ּסֵ ַוֲעבֹור ִמּכִ
א ַרֲחִמים ּסֵ   .ָאֵמן, ַעל ּכִ

  
ִחָנִתי ְלָפֶניָך  ב ּתְ ְקּרַ ּלֹא ַיְפִסיק , יֹוְצִרי, ּתִ ׁשֶ

א ׁשוּ  ּסֵ ִתי ְלֵבין ּכִ ִפּלָ ין ּתְ ם ְמַקְטֵרג ּבֵ
בֹוְדָך  ן ְלָפֶניָך . ּכְ ב ֶחֶרב : ָלֵכן ֶאְתַחּנֵ ָהׁשֵ

יְנָך ְלַתְעָרה ְוָהֵרם ָיִמין ִצְדֶקָך ָעֵלינּו ְוַעל , ּדִ
ים   .ָאֵמן, ְיָלֵדינּו ָהַרּכִ

  
ִתי , ֵאל טֹוב ּוֵמִטיב, ַהט ָאְזְנָך ִלְתִפּלָ

ה  יֵלִני ֵמֶחְרּפָ ִליַטת ָאָדם ַהּצִ ְ זֵל ּוִמׁשּ ּוִמּגָ
ל ַרע ֵסֶפר , ּוִמּכָ תּוב ּבְ ּכָ י ִמְקָרא ׁשֶ ִויֻקּיַם ּבִ

דֹוׁש  ים ַהּקָ ִהּלִ יַע : "ַהּתְ ּבִ ּפֹוֵתַח ֵאת ָיֶדיָך ּוַמׁשְ
ח ָיְדָך " ְלָכל ַחי ָרצֹון ְפּתַ ָך ּתִ ה ְלַבּדְ ַאּתָ

ְרֵנס מִ , ַהְרָחָבה ּוְתזּוֵננוּ  ֹּון ְוִנְתּפַ י ְולֹא ִנז יּדֵ
ר ָוָדם ׂשָ   .ָאֵמן, ּבָ

  
ל , ְרֵאה ָעְנִיי ַוֲעָמִלי ֵמַחטֹאַתי ַוֲעוֹונֹוַתי ַקּבֵ

יֵעִני ִחָנִתי ְוהֹוׁשִ ֵאיִני , ת ֲאִני/יֹודעַ . ּתְ ׁשֶ
ָך ְמאּוָמה/ְכָדִאי ׁש ִמּמְ י ּוְלַבּקֵ ַח ּפִ , ת ִלְפּתֹ

דֹוִלים ַחָטִאים ּגְ ִפי ּבְ י ָחָטאִתי ּבְ י: ּכִ , ַלְצּתִ
ּבַ  ּבּור ָאסּורּדִ ה ְוָכל ּדִ ְבֵרי ִנּבּול ּפֶ י ּדִ . ְרּתִ

ה ל , ֵאל ַרחּום, ַרק ַאּתָ ַרֵחם ָעַלי ְוַקּבֵ
ה ל ַחּנָ ָתה ׁשֶ ְלּתָ ְתִחּנָ ּבַ ּקִ מֹו ׁשֶ ִתי ּכְ ִחּנָ ֵאם , ּתְ

מּוֵאל   .ּוְסַלח ְלָכל ֲעוֹונֹוַתי, ׁשְ
  

י ֶאְקָרֶאָך  ָכל ִלּבִ ָך . ּבְ ׁשְ ָאב , ָלֵכן ֲאַבּקֶ
יק ָהַרֲחמִ  ה –ים ְוַצּדִ ַאּתָ ה ׁשֶ ּדָ  זֹו ִהיא ַהּמִ

ּה ְלָכל קֹוְראֶ  ִני ַעד  : ָך יעֹוֶנה ּבָ ֲעַזְרּתַ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
ה ְתַחֵטא ִלְפֵני , ֵהּנָ ֵבן ַהּמִ ן ְלָפֶניָך ּכְ ֶאְתַחּנֵ

ַרֵחם ָאב ַעל , ָאִביו ַעֵננּו ּוְתַרֲחֵמנּו ּכְ ּתַ ׁשֶ
ָניו ַרֵחם ָעֵלינוּ , ּבָ ָך יִ , ֵכן ּתְ ָרֵאלַעּמְ   .ָאֵמן, ׂשְ

  
י ּנִ ֲחרֹון , ְיָי ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי, ַהֲעֵבר ִמּמֶ

ָך  ֲאִני , ַאּפְ ִתי ׁשֶ ׁשָ ּקָ ַרֲחִמים ּבַ ל ּבְ ְוַקּבֵ
ׁשֶ  ַרת ֲעוֹונֹוַתי/ְמַבּקֶ ּפָ ָך ּכַ ּלֹא , ת ִמּמְ ְוׁשֶ

ם , אֹוִסיף ַלֲחטֹא עֹוד ִמיד ֲאַקּיֵ ַרק ּתָ
ָך . ִמְצֹוֶתיָך  ׁשְ י ֵואלָֹהיַמלְ , ֲאַבּקֶ ץ , ּכִ ַאּמֵ ּתְ ׁשֶ

יָת ְלִאּמֹוֵתינוּ  ּוִ ּצִ , ְלָבִבי ְלַקּיֵם ִמְצֹוֶתיָך ׁשֶ
ִמיד ּוְלַקּיֵם  ֵּק ֵאת ָיִדי ָלֵתת ְצָדָקה ּתָ ְוַחז

ּה  ְזַמּנָ ר ַרְגִלי , ִמְצַות ַהְדָלַקת ֵנרֹות ּבִ ֵ ְוַיׁשּ
ֶנֶסת ְלהֹודֹות ְלָך  ית ַהּכְ   .ָלֶלֶכת ֶאל ּבֵ

  
ׁש ָמהָמה ֹאַמר וּ  ל ? ֲאַבּקֵ י יֹוַדַעת ּכָ  ַנְפׁשִ

יִתי ָעׂשִ י ָהָרִעים ׁשֶ ׁשֶ . ַמֲעׂשַ , ת ֲאִני/ָלֵכן ְמַבּקֶ
עֹוְסִקים  ִעיִרים ׁשֶ ְזכּות ְיָלַדי ַהּצְ ּבִ ׁשֶ

ה דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ יַע אֹוָתנוּ , ּבְ , ּתֹוׁשִ
ַמֲחֵננוּ  ִמיד ּבְ ְמָחה ּתָ ִ רֹר ַהׂשּ ׂשְ ּתִ ְוַאל , ׁשֶ

ְררּו ָיגוֹ  ָאֳהֵלנוּ ִיׂשְ   .ָאֵמן, ן ַוֲאָנָחה ּבְ
  

י ָכל ִלּבִ ה טֹוב ַלּכֹל, ֱאלַֹהי, אֹוְדָך ּבְ י ַאּתָ , ּכִ
ה ְמַרֵחם ֶאת ּכֹל ת , ַאּתָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ ְוַאּתָ

ה ל ּפֶ ים. ּכָ ת ָהֲעִנּיִ יב ִלְתִפּלַ ה ַמְקׁשִ , ַאּתָ
ָחָטאנּו ְלָפֶניָך  ר ַלֲחָטִאים ׁשֶ ה ְמַכּפֵ י , ְוַאּתָ ּכִ

הקָ  ְמָך . דֹוׁש ְונֹוָרא ַאּתָ ִ ׁש ִמׁשּ ַאְך ֲאַבּקֵ
ְמקֹום , ַהּטֹוב ת ָהַרֲחִמים ּבִ ים ִמּדַ ׂשִ ּתָ ׁשֶ

ין ת ַהּדִ ר , ִמּדַ ַ יִנים ְוִיׁשּ יק ָלנּו ַהּדִ ְוַתְמּתִ
ֵטינוּ  ּפָ   .ָאֵמן, ְלָפֶניָך ִמׁשְ

  
ֵרִני ֲחָמְתָך ְתַיּסְ ָך תֹוִכיֵחִני ְוַאל ּבַ ַאּפְ , ְוַאל ּבְ

י ׁשִ  ֶטיָך ּכִ ּפָ ְמָך ִנְקָרא ׁשֹוֵפט ֱאֶמת ּוִמׁשְ
ר , ֱאֶמת ה ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ּוְמַכּפֵ ה עֹוׂשֶ ְוַאּתָ

ַמחּוְבזֶה אָ . ַלֲעוֹונֹוֵתינוּ  , ִגיל ְוֶאׂשְ
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ְתָחֶרט ּמִ ְולֹא ָאׁשּוב , ת ֲאִני ַעל ֲעוֹונֹוַתי/ׁשֶ
י, עֹוד ַלֲעׂשֹוָתם ָכל ִלּבִ ְך אֹוְדָך ּבְ   .ְוַעל ּכָ

  
ְדּתָ ִרַחְקּתִ  ּמַ ּלִ ים ַהּטֹוִבים ׁשֶ ֲעׂשִ י ַהּמַ

דֹוׁשֹות ֵאת . ַלֲעׂשֹוָתם ְוִהְמֵריִתי ִמְצֹוֶתיָך ַהּקְ
יִתי ֲעׂשֹות ָעׂשִ נּו ִמּלַ ר ְמַנְעּתָ ר , ֲאׁשֶ ַוֲאׁשֶ

י ְמּתִ יָתנּו ְלַקֵים לֹא ִקּיַ ָאַסְרּתָ . ִצּוִ ַמה ׁשֶ
י ְרת ָאַסְרּתִ ִהּתַ י ּוַמה ׁשֶ ְרּתִ ַמה ; ִהּתַ

ּטִ  אִתיׁשֶ ַהְרּתָ ִטּמֵ ּטִ י ּוַמה ׁשֶ אָת ִטַהְרּתִ . ּמֵ
ה לֹא כוונתי ְלַהְמרֹות ְרצֹוְנָך  ָכל ֵאּלֶ ַאְך ּבְ

ַח ַלֲעמֹוד , ּוְלַהְכִעיֶסָך  י ּכֹ ּלֹא ָהָיה ּבִ א ׁשֶ ֶאּלָ
ל ִיְצִרי ָהַרעיוֹ יתוּ ִפ ּבְ  ָלֵכן ְסַלח ּוְמַחל ,  ׁשֶ

  .ָאֵמן, ֲעוֹוִני
  

ָך ָך ֶד בְ עַ לְ /ָהֵקם ַלֲאָמְתָך  ת ֲאִני /ּכֹוַרע.  ַחְסּדְ
ֲחו ּתַ ְתָך ּוִמׁשְ י ֵאיְך לֹא , ֵאל ֶחֶסד, ה ְלֻעּמָ ּכִ

ֶאְפַחד ְוֵאיְך לֹא ֹתאֲחזִֵני ְרָעָדה ּוַפָלצּות 
ל  ין ׁשֶ ית ּדִ ְפֵני ּבֵ ט ּבִ ּפָ ֵעת ָעְמִדי ְלִמׁשְ ּבְ

ל ַעל ֲעוֹונֹוַתי, ַמְעָלה ה. ְלִהְתַנּצֵ ִרּבֹונֹו , ְוַאּתָ
ל עֹוָלם ְתָך , ׁשֶ ר ִמּדָ ׂשָ ת ּבָ ִמּדַ י ִלְפֵני , לֹא ּכְ ּכִ

ִדינוֹ  ר ָוָדם ֵאין ַרֲחִמים ּבְ ׂשָ ֲאָבל , ׁשֹוֵפט ּבָ
ֵעת  ֶלא ּוַמְרֶאה ַרֲחֶמיָך ּבְ ה ּפֶ ה ְיָי עֹוׂשֶ ַאּתָ

טִמ  ּפָ יםָלֵכן ַרֵחם ָעַלי ְוחֹ , ׁשְ ים ֲאֻרּכִ ַחּיִ ִני ּבְ , ּנֵ
י   .ןָאמֵ ,  ְוִליָלַדיולאשתי/ִלי ּוְלִאיׁשִ

  
ל ֵמָעֵלי ֲחרֹוֶנָך  ַקְטֵרג ָעֵלינּו , ּגַ ָטן ַהּמְ ּוִפי ׂשָ

ִמיד ֹוָפר, ּתָ קֹול ַהׁשּ ְסּתֹם ּבְ ר , ּתִ ְוַכּפֵ
ֹוָפר ָאנּו . ַלֲחָטֵאינּו ַעל ְיֵדי קֹול ַהׁשּ ם ׁשֶ ּוְכׁשֵ

פּוף ׁשֹוָפר ּכָ ף ְלָבֵבנּו כוֹ ֵכן נָ , ּתֹוְקִעים ּבְ
ָנה וְ , ׁשּוב ֵאֶליָך ֵמֲעוֹונֹוֵתינוּ לָ  ׁשָ ה ּבְ ִנְזּכֶ

יַח ִצְדֵקנוּ  ל ְמׁשִ ֹמַע קֹול ׁשָֹפרֹו ׁשֶ , ַהזֹּאת ִלׁשְ
  .ָאֵמן

  
ים ָרִעים תֹוֲעבֹות ּוְבַמֲעׂשִ י ּבְ ַבְקּתִ י . ּדָ ָנַתּתִ

ַיד ִיְצִרי ָהַרע ְלָגרֹות אֹוִתי ְולֹא , ַעְצִמי ּבְ
ט ּפָ ָפֶניָך ְלִמׁשְ ּסֹוִפי ַלֲעמֹוד ּבְ י ׁשֶ , ִהְתּבֹוַנְנּתִ

יַר  י ִלּבִ י ַאַחר ַמֲאַוּיֵ ל . ק ָהַלְכּתִ ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ְמָך , עֹוָלם ִאם ֶאְרֶצה ְלִהְתַוּדֹות ִלְפֵני ׁשִ
דֹוׁש ַעל ֲעוֹונֹוַתי  ְוֲעֹונֹוַתי ,  ָיַמי ִיְכלוּ –ַהּקָ

ִרים ְוָהֲעצּוִמים לֹא ִיְכלוּ  ַעל ֵאּלּו , ַהּמָ
ה יִתי? ֲעֵברֹות ֶאְתַוּדֶ ָעׂשִ ה ׁשֶ  ִאם ַעל ֵאּלֶ

ָרצֹון ָגָגה ְוֹאֶנס, ּבְ ׁשְ יִתי ּבִ ָעׂשִ ה ׁשֶ . אֹו ַעל ֵאּלֶ
ל  ָפֶני, עֹוָלםִרּבֹונֹו ׁשֶ ם , ָך ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ׁשֵ ּכְ

ִדְמעֹוַתי י ַעְצִמי ּבְ ָרַחְצּתִ ֵסִני , ׁשֶ ַכּבְ ֵכן ּתְ
ל ֲעוֹונֹוַתינִ ֵר הַ טָ ְת וּ    .ָאֵמן, י ִמּכָ
  

ּבּוִרי ֵאֶליָך  א ּדִ ָ בַּ , ְוֶאׂשּ ַמיםָאִבי ׁשְ ָ ׁש , ׂשּ ְלַבּקֵ
ָך  ֵאיָמה ּוְבַהְכָנָעה, ַחְסּדְ ח ּבְ אֹוי ַוי : ְוֶאְפּתַ

ֵני ֵעַדי! ִלי ֵני ׁשְ ֵני , ֵאיְך לֹא ָיֵראִתי ִמּפְ ֵהם ׁשְ
ַלִוים ָלָאָדם ּוְמִעיִדים ַעל  ַמְלָאִכים ַהּמְ

ט ּפָ ֵעת ָעְמדֹו ְלִמׁשְ ִרים ּבְ , ַחּטֹאָתיו ַהּמָ
! אֹוי. ָידֹו ַעל ַעוֹונֹוָתיוּוַמְרִאים לֹו ֲחִתיַמת 

י ַעל ְיָלַדי  יַצד לֹא ָיֵראִתי ְולֹא ִרַחְמּתִ ּכֵ
ים י ֵעֶקב , ָהַרּכִ ּנִ ַקח ִמּמֶ ֲעלּוִלים ָהיּו ְלִהּלָ ׁשֶ
רֹב . ֲעוֹונֹוַתי ַרֵחם ָעַלי ּבְ ּתְ ָך ׁשֶ ׁשְ ָלֵכן ֲאַבּקֶ
ָך    .ָאֵמן, ַחְסּדְ

  
ל ָמה עַ , לּוֵלא ֲחָסֶדיָך ָהעֹוְמִדים לֹו ָלָאָדם

ִמים ֵאּלוּ  ּיָ ֵען ּבַ ָ , ָיִמים נֹוָרִאים, ֶאְסֹמְך ְוֶאׁשּ
צּור ל ַהּיְ ֶהם ִנְפָקד ּכָ ה ָאָדם , ּבָ ְוָכל ַמֲעׂשֶ

ֶאל ִמי ֶאְפֶנה ? ַוֲעִלילֹוָתיו ִנְקָרִאים ְלָפָניו
ע ִלי י ? ְלֵיׁשַ ֵען ַעל רּוּבֵ א ְלִהׁשָ ֵאין ִלי ֶאּלָ

ָראָת ִלְבִריֹוֶתָך , ַרֲחֶמְך  ּבָ ׁשּוָבה ׁשֶ  ֵאת ַהּתְ
ל , ֵמֲחָטֵאיֶהם ל ָעֵלי ָלׁשּוב ַעל ּכָ ָלֵכן ֲאַקּבֵ

ר ֵלָבב יֹׁשֶ ה ּבְ ָך ֵמַעּתָ   .ַחָטַאי ּוְלָעְבּדְ
ַחְסֶדָך ְתִדיֵנִני ָך צֹוֵעק , ְיָי ֱאלָֹהי, ּכְ ַעּמְ
ׁש ְלָפֶניָך  ר ָנא ַלֲעוֹונֹוָתיו , ּוְמַבּקֵ ּפֵ ָלֵכן ּכַ

ׁשּוָבתוֹ  ל ּתְ ֵני ,  ֲאבֹוֵתינוּ עּורוּ . ְוַקּבֵ ְיׁשֵ
ל ים טֹוִבים . ְלַסֲעֵדנוּ , ַמְכּפֵ נּו ַמֲעׂשִ ַאְך ֵאין ּבָ

ֶהם ק ּבָ ׁש ָנא ִמּבֹוְרֵאנּו , ְלִהְצַטּדֵ ָלֵכן ְנַבּקֵ
ַרֵחם ָעֵלינוּ  ּיְ ל עֹוָלם. ׁשֶ יֵבנּו , ִרּבֹונֹו ׁשֶ ַהׁשִ

ָך ֵאֶליָך ְוׁשּוב ִלְק  ָך ָיגֹולּו ַחסַ , רֹא ָלנּו ַעּמְ ּדְ
ים, ִמדֹוֶתיָך ַעל  דֹוׁשִ ְזכּות ֲאבֹוֵתינּו ַהּקְ , ּבִ

  .ָאֵמן ֶסָלה
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, ת ֵמרֹב ֲעוֹונֹוַתי ָהָרִעים/ֵמַצר ֲאִני ׁשֹוֶכנ

ה ְלָפֶניָך  ן ְוׁשַֹחד ֶאְתַרּצֶ ֵאיזֶה ַמּתַ , ּבֹוְרִאי, ּבְ
ְמַחל ַלֲעוֹונֹוַתי ּתִ ֶרְך ְלַרּצֹוְתָך ? ׁשֶ ֵאין ְלָפַני ּדֶ

ׁשוּ  י ִאם ּתְ ה , ּדּויוִ ָבה וּ ּכִ ָלֵכן ָאׁשּוב ְוֶאְתַוּדֶ
ה ְוֶאְצַעק!  ָחָטאִתי ְלָפֶניָך : ְלָפֶניָך  : ָלֵכן ֶאְבּכֶ

ר ַלֲעוֹונֹוַתי ּפֵ   !ּכַ
י בֹוא . ֵהן ְלַרֲחֶמיָך ְוַחָסְדָך ִיָחְלּתִ ַאל ּתָ

נוּ  ט ִעּמָ ּפָ ִמׁשְ י ִמי ַיֲעֹמד ְלָפֶניָך , ּבְ ּכִ
ט ּפָ ִמׁשְ מ? ּבַ ֶניָך ֶחֶסד ְוַרֲחִמים ְיַקּדְ ּו ּפָ

ֵטנּו ְוִדיֵננוּ  ּפָ יק ִמׁשְ ֵעיֶניָך ְלֶצֶדק . ְלַהְמּתִ
ַרֲחֶמיָך  יטּו ּבְ ים. ַיּבִ ן ָלנּו ַחּיִ י ָאִבינּו , ּתֵ ּכִ

ים ֶניָך ָהַרּכִ ה ַוֲאַנְחנּו ּבָ ֵאיְך ּתּוַכל . ָאּתָ
ִכָיֵתנוּ  ֹמַע קֹול ּבְ ָלֵכן ַרֶחם ָנא ָעֵלינּו , ִלׁשְ

ֵתנוּ  ׁשָ ּקָ ל ּבַ   .ְוַקּבֵ
ֶניָך  ַרֲחִמים ַעל ּבָ א ּבְ ה . ְוִהְתַמּלֵ י ַאּתָ ּכִ

ִנים  ַרֵחם ָאב ַעל –ְקָראָתנּו ּבָ  ַרֲחֵמנּו ּכְ
ִנים א . ּבָ ֵרא ֶאּלָ ְוִאם ֵאיֶנּנּו ְראּוִיים ְלִהּקָ

לּויֹות ַעד –ֲעָבִדים ְלָפֶניָך   ֵעיֵננּו ְלָך ּתְ
יֵענוּ  נּו ְותֹוׁשִ ָחּנֵ ּתְ   .ָאֵמן, ׁשֶ

  
ַרֲחֶמיָך ַרַעׁש ְוֶרֶגׁש  ִקיט ּבְ ׁשְ ט ּתַ ּפָ .  יֹום ִמׁשְ

ֵחנוּ  ּכָ ׁשְ א ּתִ ָאַהְבּתָ ? ַעד ָאּנָ ְזֹכר ַאֲהָבְתָך ׁשֶ
י ַרּבּו , אֹוָתנוּ  ָיֵמינּו ּכִ יֵענּו ּבְ ָלֵכן  הֹוׁשִ

  .ָאֵמן, ָלֵכן ַרֵחם ָנא ָעֵלינוּ , ָצרֹוֵתנוּ 
  

א  ִכּסֵ ַעד ְרׁשּוִמים ּבְ ַרֲחֶמיָך ַיַעְמדּו ּבְ
בֹוְדָך  יק. ּכְ ּדִ ל יֹוֵסף ַהּצַ ד , ּוְזכּותֹו ׁשֶ ּבֵ ּכִ ׁשֶ

דֹוׁש  ְמָך ַהּקָ ֲעֹמד ָלנוּ , ׁשִ ּלֹא ָנבֹוא, ּתַ , ׁשֶ
ְפלּות   .ָאֵמן, ָחִליָלה ַלֲעִנּיּות ּוׁשִ

  
ְצֹוֶתיָך  י ִמּמִ י ַסְרּתִ י ּכִ ַנְפׁשִ י ּבְ ָיַדְעּתִ

ֶטיָך ַהּטֹוִבים ּפָ ׁשְ דֹוׁש . ּוִמּמִ ְמָך ַהּקָ ַאְך ְלׁשִ
ין, ּוֶהֲאקַ  ִדְקּדּוק ַהּדִ נּו ּבְ ק ִעּמָ ַדְקּדֵ ּלֹא ּתְ , ׁשֶ

תּוב ּכָ ֶ י ַמה ׁשּ ם ּבִ , "ַמֲעִביר ִראׁשֹון": ִויֻקּיַ
י ֶחֶסד, ַרב ֶחֶסד"ו ַלּפֵ ה ּכְ   .ָאֵמן, "ַמּטֶ
  

ט ּפָ ב ֲעׂשֹות ִמׁשְ ׁשֵ ָך , ֵעת ּתֵ ׁשְ ֵאִלי , ֲאַבּקֶ
ַמים ׁשָ ּבַ א ַרֲחִמים , ׁשֶ ּסֵ ב ַעל ּכִ ׁשֵ ּתֵ ׁשֶ

ת ָהַרֲחִמיםוְ  ִמּדַ ֵטִני ּבְ ּפְ ְוַאל ְתִדיֵנִני , ִתׁשְ
ל, ִפי ֲעוֹונֹוַתילְ  ּבֶ י ְמּקַ ת ֲאִני ַעל ַעְצִמי /ּכִ

ְרצֹוַתי ְולֹא ֶאֱחָטא עֹוד   .ִלְגדֹור ּפִ
ַמע ְוַתֲאִזין ׁשְ ְוָעֵתנּו ּתִ ל, קֹול ׁשַ  ָנא ְוַקּבֵ

ר ִמְתָחֶרט ָרַכי /ֲחָרָטִתי ֲאׁשֶ ת ֲאִני ַעל ּדְ
ִדְבֵרי , ַקלֹותָהֲעַקלְ  ֱאַמר ּבְ ּנֶ י ַמה ׁשֶ ִויקּוָים ּבִ

ְזֻכּיֹות: "ֲחָכֵמינוּ    .ָאֵמן" ָעוֹונֹות ַנֲעׂשֹות לֹו ּכִ
  

ָמִתי ְתֵמי ִנׁשְ ִדיַח ּכִ ִצְדָקְתָך ּתָ ָמה , ּבְ ִנְכּתְ ׁשֶ
ים ֲעוֹונֹוַתי ָהַרּבִ דּוֵננו ְלִפי . ּבַ י ִאם ּתְ ּכִ

ָרֵכינּו ָהָרִעים נּו ַלֲעׂשֹות ֲהלֹא ִיַצֵרנוּ , ּדְ  ְמַפּתֵ
ל ַהּיֹום ִדין. ַרק ַרע ּכָ ַמה , ְוִאם ֵנֵצא ַחּיִָבים ּבַ

נּו  ְהֶייָנה ּתֹוָצאֹות מֹוֵתנּו אֹו מֹות ַיְלּדֵ ּתִ
ים לֹום, ָהַרּכִ י , ַחס ְוׁשָ לּו "ּכִ ִתים ְיַהּלְ לֹא ַהּמֵ

אֹול ִמי יֹוֶדה ְלָך "וּ , "ָיהּ  ֶאלֵֹהינּו ! "ִבׁשְ
ַמִים ׁשָ ּבַ ה ַחי ְוַקּיָםאַ , ׁשֶ , ָלֵכן ַרֵחם ָעֵלינוּ , ּתָ

תּוב ּכָ י ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבִ ל  ְלכָ ייָקרֹוב : "ִויֻקּיַ
ר ִיְקַר  ְוַרֶחם " אּוהּו ֶבֱאֶמתקֹוְרָאיו ְלָכל ֲאׁשֶ
ָך ְוצֹאן , ָנא ַעל ַעם ַמְמִליֶכיָך  י ָאנּו ַעּמְ ּכִ

יב , ַמְרִעיֶתָך  ָלֵכן ַמֵהר ְלַרֵחם ָעֵלינּו ּוְלָהׁשִ
כִ  נּו ִמְקָרא , יָנֶתָך ְלִצּיֹון ִעיְרָך ׁשְ ם ּבָ ִויֻקּיַ

תּוב ּכָ ע : "ׁשֶ ֵבי ֶפׁשַ ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל ּוְלׁשָ
ַיֲעקֹב   .ָאֵמן ֶסָלה" ּבְ

  
נא לשתף ולהפיץ לזיכוי הרבים בכל 

 !המדיה


