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ע"פ תהלים ה, ד ה.   ַמע קֹוֵלנּו, ּבֶֹקר ַנֲעָרְך ְלָך ּוְנַצּפֶ ׁשְ יי, ּבֶֹקר ּתִ

ע"פ תהלים כח, ב ָך.  ִביר ָקְדׁשֶ ֵאנּו ָיֵדינּו ֶאל ּדְ ָנׂשְ ֵענּו ֵאֶליָך, ּבְ ּוְ ׁשַ ֲחנּוֵנינּו ּבְ ַמע קֹול ּתַ ׁשְ

ע"פ תהלים כז, ז נּו ַוֲעֵננּו.  ַמע יי קֹוֵלנּו ִנְקָרא, ְוָחּנֵ ׁשְ

תהלים פה, ה נּו.  ַעְסָך ִעּמָ ֵענּו, ְוָהֵפר ּכַ ׁשּוֵבנּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ

ישעיהו סד, ו ְך.  ְמָך, ִמְתעֹוֵרר ְלַהֲחִזיק ּבָ ְוֵאין קֹוֵרא ְבׁשִ

ע"פ תהלים לט, יג ֱחָרׁש.  ְמָעֵתנּו ַאל ּתֶ ְוָעֵתנּו ַהֲאִזיָנה, ֶאל ּדִ ֵתנּו יי ְוׁשַ ְמָעה ְתִפּלָ ׁשִ

ע"פ תהלים קג, יג ַרֵחם יי ָעֵלינּו.   ן ּתְ ִנים ּכֵ ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ ּכְ

תהלים ג, ט ָלה.   ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ַליהוה ַהְיׁשּוָעה ַעל ַעּמְ

תהלים מו, יב ב ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעֹקב ֶסָלה.   ּגָ נּו, ִמׂשְ יהוה ְצָבאֹות ִעּמָ

תהלים פד, יג ְך.   ֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ּבָ יהוה ְצָבאֹות, ַאׁשְ

תהלים כ, י ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו.  יָעה, ַהּמֶ יהוה הֹוׁשִ

ָך,  ֹגֶדל ַחְסּדֶ ה ּכְ  ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהּזֶ

ם ֶנֱאַמר ה. ְוׁשָ ְצַרִים ְוַעד ֵהּנָ ה ִמּמִ אָתה ָלָעם ַהּזֶ ר ָנׂשָ     ְוַכֲאׁשֶ

ְדָבֶרָך.  במדבר יד, יט-כ י ּכִ    ַוּיֹאֶמר יהוה ָסַלְחּתִ

ְמָך  ר ִנְקָרא ׁשִ ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ׁשְֹמֹמֵתינּו ְוָהִעיר ֲאׁשֶ ָמע, ּפְ ה ֱאלַֹהי ָאְזְנָך ּוׁשְ ַהּטֵ

ים.  י ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ יִלים ּתַ י לֹא ַעל ִצְדֹקֵתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ ָעֶליָה, ּכִ

י  ַאַחר, ְלַמַעְנָך ֱאלַֹהי, ּכִ ה ַאל ּתְ יָבה ַוֲעׂשֵ ָמָעה, ֲאדָֹני ְסָלָחה, ֲאדָֹני ַהְקׁשִ ֲאדָֹני ׁשְ

דניאל ט, יח-יט ָך.  ְמָך ִנְקָרא ַעל ִעיְרָך ְוַעל ַעּמֶ ׁשִ

ב. מחבר: שלמה הבבלי
אנשים ראויים אינם מצויים בינינו. שליח הציבור חש שאינו ראוי להעתיר בעד ישראל, 

ועל כן נתלה הוא ברחמיו של הקב"ה, ומתחנן שתפילתו תישמע כתפילת הגון וזקן.

ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו
אין מי שיקרא אל ה' בצדקו,ֵאין ִמי ִיְקָרא ְבֶצֶדק1

ֶחֶדק2 ל ּכְ ]הרי אפילו[ האיש הטוב ]בינינו[ נחשב ִאיׁש טֹוב ִנְמׁשַ
כקוץ3.

חּוֵקי ָהֵדק4 ַעד ׁשְ ׁש ַרֲחִמים ּבְ ּקֵ בשום פנים אין למצוא מי שיבקשּבַ

ֶדק. ִנים ֵאין ּבֶ ׁשּום ּפָ רחמים בעד ]ישראל[ השחוקים עד דק.ְבּ

ִמְּמסּוָכה"  ָיָׁשר  ְּכֵחֶדק  ד(. 2. "טֹוָבם  נט,  )ישעיה  ֶּבֱאמּוָנה"  ִנְׁשָּפט  ְוֵאין  ְבֶצֶדק  קֵֹרא   1. "ֵאין 

)מיכה ז, ד(. 3. ראה עירובין קא ע"א. 4. "ְוָׁשַחְקָּת ִמֶּמָּנה ָהֵדק" )שמות ל, לו(. 
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