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 ק סאטנוב"ל מק"ר מרדכי זצ"י מרת שרה בת מוהר"חובר ע

נּו , ַהְרֵאנּו ֶאת ְגבּורֹוֶתיָך ְוָעְזֵרנוּ , ֵאל טֹוב ּוֵמִטיב ִהְבַטְחּתָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ה דֹוׁשָ ָּם, ְלַנֲהֵלנּו ֶאל ַאְרְצָך ַהּקְ ה ֱאֶמת ּוְדָבְרָך ֱאֶמת ְוַקי ָלֵכן , ְוַאּתָ

ָך ְמַחלִּ  ים ִמּמְ ׁשִ ֶניָך ּוְמַבּקְ ֵתנּו , ֵאל ַרחּום, ים ָאנּו ּפָ ֻאּלָ ִחיׁש ּגְ ּתָ ׁשֶ
ָיֵמינוּ  ְמֵהָרה ּבְ  .ּבִ

נוּ  ר, ָאִבינּו ַמְלּכֵ ִמְדּבָ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבַ ׁשֶ נוּ , ּכְ ה ַרּבֵ ֲעֵדנּו ֹמׁשֶ ל ּבַ ּלֵ , ִהְתּפַ
לֹום ָ תוֹ , ָעָליו ַהׁשּ ְתִפּלָ יר ּבִ אָתם כַּ : "ְוָכְך ֶהְעּתִ ָרֵאל ַחּטָ ָך ִיׂשְ ר ְלַעּמְ ּפֵ

ר ָחְטאוּ  ֶהם ּוְקָראָתם , ֲאׁשֶ ַאְרּתָ ּבָ ה ִהְתּפָ י ַאּתָ ָרֵאל'ּכִ כֹוִרי ִיׂשְ ִני ּבְ   ". 'ּבְ

ְתָך , ֲאִני] יֹוֵדעַ : לאיש[יֹוַדַעת  ּדָ ּמִ ִתי', ָמֵלא ַרֲחִמים'ׁשֶ ִפּלָ ַמע ּתְ , ָלֵכן ׁשְ
ַמְעּתָ ִלְתִפּלֹות ָ ׁשּ ם ׁשֶ ׁשֵ ֵעת ִהְתַחְנָנם ְלָפֶניָך ּכְ יִקים ּבְ ּדִ .  ֲאבֹוֵתינּו ַהּצַ

ִתי ֹּום ְלַהֲאִזין ִלְתִפּלָ ה ָאְזְנָך ַהי ָליֹות, ַהּטֵ ה ּבֹוֵחן ּכְ י ַאּתָ ׁש . ּכִ ָלֵכן ֲאַבּקֵ
ָך  ֵלם: ִמּמְ ֵלָבב ׁשָ ָעְבֶדָך ּבְ ִליֵכנּו ְלֵעת ִזְקָנה ִמּלְ ׁשְ ָחָטאִתי , ַאל ּתַ ּוַמה ׁשֶ

ֲחטֹא עֹוד, ְמחֹול ִלי, ְלָפֶניָך  ְמֵרִני ִמּלַ ְמחּו ׁשֹֹוְנַאי ְואֹוְיַבי . ְוׁשָ ְוַאל ִיׂשְ
ָך ָדִוד, ְלֵאִדי ָפֶניָך ַעְבּדְ ׁש ִמּלְ ּקֵ ּבִ מֹו ׁשֶ לֹום, ּכְ ָ י ׁשֹֹוְנַאי : ָעָליו ַהׁשּ ְסתֹום ּפִ

ִתי ְלָפֶניָך ּוַמְלֲאֵכי ַרֲחִמים ָיִביא, ְלַבל ָיֵרעּו ִלי ִפּלָ  .ּו ּתְ

ה ֵאל ַרחּום ֶחֶסד , ַרֵחם ָעַלי ְוַצְדֵקִני ְלָפֶניָך , ַאּתָ י ּבְ ְוִתְתַנֵהג ִעּמִ
ל רֶֹגז, ּוְבַרֲחִמים ִלי ּכָ לֹום, ּבְ לּוי, ֵאל ַרחּום. ַחס ְוׁשָ י , ְלָפֶניָך ַהּכֹל ּגָ ּכִ

בֹות ה יֹוֵדַע ַמְחׁשָ ֶניָך , ַאּתָ ָעְנִייְרֵאה: ָלֵכן ֲאַחֶלה ּפָ י ֵכן ִנְקֵראָת ,  ָנא ּבְ ּכִ
ר יק ְוָיׁשָ י יֹוַדעַ , ַצּדִ י/ּכִ ַנְפׁשִ ַהּגֹוְרִמים ְלַחטֹאַתי ֵהן , ת ֲאִני ּבְ ׁשֶ

ָלִתי ְרָנָסִתי ְוַכְלּכָ בֹוַתי אֹודֹות ּפַ ברוך  .ָלֵכן ַרֵחם ָנא ָעַלי ְוָחּנִֵני, ַמְחׁשְ
  .שומע תפילה' אתה ה
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