
שיח יצחק

נוסח משולב
השלמות לתפילות 

ראש השנה ויום הכיפורים



Siah Yizhak

Integrated Text
Supplemental Prayers

for Rosh Hashana and Yom Hakipurim

Siah Yizhak Community, Jerusalem

 כתיבה ועריכה משותפת: קהילת שיח יצחק בירושלים בהובלת — 

 אברהם דניאל, בתי'ה חורי-יפין, ג'קי לוי, הדס שטובר, ז'אן פיזנטה, 

חיים אוחנה, משה אהרון, ניסימי נעים-נאור, עידו שטובר, שלומי פופר

עיצוב: ענת פרקו-טולדנו

אלול תשע"ח | אוגוסט 2018

להזמנות:

נאמני תורה ועבודה

קיבוץ בארות יצחק, 6090500

02-5611761

Toravoda.org.il



נדבת

 נפתלי שטרום
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מלבורן, אוסטרליה

 לזכר נשמת אבי מורי

 יהודה שטרום ז״ל

GEORGE STRUM 

 בן נפתלי ואסתר שפרה

 נלב״ע כ״ט שבט תשע״ו

 נינו של הרב מנחם מנדל נאיי

 ראב״ד צויזמיר, פולין 

ממשפחת חסידי קוצק

 ולכבוד אמי מורתי

 קוליט שטרום שתחי׳

COLETTE STRUM n'ee BENTATA 

 בת משה ואנג׳ילה

 למשפחת בן טאטה

 מצאצאי 

הרב יום טוב ישראל-שריזלי

ראב״ד קהיר, מצרים

 והרב יעקב מראג׳י

ממקובלי העיר טיטואן, מרוקו 



לע"נ

 אבי יששכר ג'רבי בן רג'ינה וחואטו )תרס"ז - תשכ"ח( 

ואמי אסתר רינה ג'רבי בת אבלין ומסעוד פורטונטו חביב )תרפ"ג - תשס"ב(

 אבי חיים זאב ברנשטיין בן יהודה ופרומה )תשי"ג – תשס"ח(

 אמי ביילה גיטל ברנשטיין בת משה יצחק ורחל )תשי"ט – תשס"ח( 

ואחותי בת-שבע ציפורה ברנשטיין בת חיים זאב וביילה גיטל )תש"נ – תשס"ח(

אבי יחזקאל יעקב פיזנטה בן מרדכי ומרים )תרפ"ט - תשע"ו(

 סבי סעדאני בוכריס בן יוסף וג'אזלה )תרפ"ז – תשנ"ח( 

וסבתי רבקה בוכריס בת כמייש ומזאלה )תרפ"ח – תשע"ו(

 אבינו דוד נא-אור בן יהודה ואסתר )תש"ג – תשנ"ט( 

ודודתנו אפרת נאור בת יהודה ואסתר )תש"ה-תשע"ו(

 סבתי אסתר צינמן בת מרדכי ומרים )תר"ע-תשמ"ז(

סבי פרץ צינמן בן שמחה וחיה יהודית )תרס"ה-תשמ"ט(

ת.נ.צ.ב.ה



"טוב מאוד להתפלל ביניהם" — במקום הקדמה

במשך מאות בשנים נהגנו להתפלל בנוסח אבותינו. בימינו אנו — זכינו לחיות בתקופה של 

נקרעות  עצמן  מוצאות  שונות,  עדות  בני  יחדיו  חיים  בהן  רבות  ומשפחות  גלויות,  קיבוץ 

והצורך  לבין הרצון  ואחת מבני המשפחה  כל אחד  נוסח אבותיו של  על  בין הרצון לשמור 

להתפלל יחדיו – כל המשפחה. כך גם קהילות, בהן מתכנסים בני עדות שונות, ניצבות בפני 

האתגר להתפלל יחד ולשמר את הנוסחים של כלל המתפללים.

צעירה  לפני מספר שנים עם קהילה  בירושלים, התאחדה  יצחק"  "שיח  הוותיקה  הקהילה 

המורכבת ממשפחות בהן בני הזוג מעדות שונות. במסגרת האיחוד עברה הקהילה להתפלל 

השילוב  הרגילות  השבתות  במהלך  המזרח".  "עדות  ונוסח  "ספרד"  נוסח  המשלב  בנוסח 

מתבצע כך שכל תפילה נאמרת בנוסח אחר: בערב שבת – קבלת שבת נאמרת בנוסח אחד 

קוראים   — בתורה  הקוראים  אחר.  בנוסח  ומוסף  אחד  בנוסח  שחרית  אחר,  בנוסח  וערבית 

כל אחד בנוסח שלו. כך מתפללים כולם יחד, שומעים מידי פעם את הנוסח המוכר וזוכים 

להכיר נוסחים נוספים.

בשנים האחרונות מתמודדת הקהילה עם אתגר ראש השנה ויום הכיפורים. בימים אלו ניכר 

כי קשה עוד יותר לוותר על גרסא דינקותא. קשה לוותר על המנגינות המוכרות של אותו 

הקושי,  עם  מוכר.  פחות  בנוסח  להתפלל  שקשה  וחומר  קל  בילדותנו,  ששמענו  אהוב  חזן 

גובר גם הצורך למצוא מקום בו כל בני המשפחה יכולים להתפלל יחדיו.

הקהילה מקיימת מזה מספר שנים מניין נסיוני המשלב נוסח "עדות המזרח" ונוסח "ספרד" 

בראש השנה וביום הכיפורים.

משנה לשנה גדל מספר המשתתפות והמשתתפים, ואופן השילוב הולך ומשתפר בעקבות 

לקחים משנים קודמות.

חוברת זו – לראש השנה וליום הכיפורים – הינה פרי עמל רב של חשיבה והתנסות של חברי 

קהילת שיח יצחק, החזנים, המתפללות והמתפללים. החוברת אינה מחליפה את המחזור, אלא 

נלווית אליו. כל אחד מחזיק במחזור שלו, ומוצא בחוברת את ההשלמות שאינן בנוסח שלו.

בחרנו להכין חוברת השלמה ולא להוציא לאור מחזור שלם משולב, הן מכיוון שאין הדבר 

כבר  נכון  ולא  בהתהוות,  עדיין  הנוסחים  בין  שהשילוב  מאמינים  שאנו  מכיוון  והן  בכוחנו, 

לקבע אותו במחזור שלם.



כיוון שמצאנו כי החוברת מועילה ונוחה לשימוש והתפילה המשולבת שמחה ומוצלחת, אנו 

שמחים מאוד לחלוק אותה עם קהילות נוספות ואנו מקווים כי תמצאו בה תועלת. נשמח 

גם לראות שילובים נוספים בין נוסחים נוספים בעתיד.

"וילכו שניהם יחדיו" — אופן שילוב הנוסחים

וביום  השנה  בראש  גם  כך  ובשבתות,  החול  בימות  כמו  כי  ולציין  להזכיר  חשוב  ראשית, 

בפיוטים  הם  העיקריים  ההבדלים  התפילה.  בעיקר  הנוסחים  בין  רב  דמיון  קיים  הכיפורים 

השונים שנוספו לתפילה במהלך השנים, וכמובן – בניגוני התפילה.

במהלך ראש השנה ויום הכיפורים מתקיימות תפילות רבות, והדרך הפשוטה ביותר לקיים 

לקיים  אפשר  השנה  בראש  השונים:  לנוסחים  התפילות  את  לחלק  היא  משולבת  תפילה 

שני  ומוסף  אחד  בנוסח  אחד  מוסף  אחר,  בנוסח  שנייה  ושחרית  אחד  בנוסח  אחת  שחרית 

בנוסח אחר, לסירוגין. ואכן, זהו המבנה שבחרנו, העומד בבסיס השילוב. כל אחת מהתפילות 

נאמרת בהובלה של חזן הבקיא באחד הנוסחים, והתפילה מתנהלת בעיקרה לפי נוסח זה.

חלוקת התפילות המוצעת בחוברת לפי הנוסחים:

באחד הימים של ראש השנה – שחרית בהובלת נוסח "ספרד" ומוסף בהובלת נוסח "עדות 

המזרח", וביום השני להיפך )סדר הימים אינו משנה, והחוברת מותאמת לשתי האפשרויות(. 

תפילת ערבית אחת בניגון ספרדי ואחת בניגון אשכנזי.

ביום הכיפורים – ערבית בהובלת נוסח "ספרד", שחרית בהובלת נוסח "ספרד", מוסף בהובלת 

נוסח "עדות המזרח", מנחה בהובלת נוסח "עדות המזרח" ונעילה בהובלת נוסח "ספרד".

גם אם אינה  בו כל אחד "מרגיש בבית" בכל אחת מהתפילות,  ליצור מצב  רצינו  זאת,  עם 

בלעדיהם  אשר  המרכזיים  התפילה  וחלקי  הפיוטים  את  מיפינו  כך  לשם  שלו.  בנוסח 

הנוסח  שבהובלת  בתפילות  אותם  ושילבנו  מהנוסחים,  אחד  בכל  תפילה"  אינה  "התפילה 

שלפני  הקן"  רבע  אפס  "אם  או  רצון"  שערי  "עת  הספרדיים  הפיוטים  לדוגמה:  האחר. 

"ספרד";  בנוסח  היא  ההובלה  כאשר  גם  השנה,  ראש  ימי  בשני  נאמרים  בשופר  התקיעה 

בנוסח  היא  ההובלה  כאשר  גם  השנה,  ראש  ימי  בשני  במוסף  נאמר  תוקף"  "ונתנה  הפיוט 

היא  ההובלה  כאשר  גם  נעילה,  בתפילת  נאמר  עלילה"  נורא  "אל  הפיוט  המזרח";  "עדות 

בנוסח "ספרד"; פתיחת הארון לפי נוסח "עדות המזרח" שולבה בכל התפילות הרלוונטיות. 

תוספות והשלמות אלו, הן עיקר החוברת שלפניכם.



כדי לאפשר השלמות אלו מהנוסח האחר, החלטנו להשתמש במודל הרווח בעדות המזרח 

של "חזן וסומך": החזן הוא מוביל התפילה לפי הנוסח המרכזי באותה תפילה ולצידו עומד 

סומך הבקיא בנוסח השני ומוביל את ההשלמות.

כדי לאפשר תוספות אלו, מבלי להאריך את התפילה יתר על המידה מפני "טרחא דציבורא", 

אם  בעיקר  לקצרם,  או  פיוטים,  כמה  על  לדלג  מקרים  של  ביותר  מצומצם  במספר  בחרנו 

הם נאמרים יותר מפעם אחת באותו יום, כך שהם נאמרים פעם אחת. הערות לגבי דילוגים 

אלו – מופיעות בחוברת. מניסיוננו בשנים האחרונות, התפילה המשולבת לא היתה ארוכה 

מהרגיל, ואורך התפילה היה תלוי בעיקר בחזן ובניגוניו.

אתגר מיוחד לשילוב היה אמירת הסליחות ביום הכיפורים. כאן ההבדל בין הנוסחים גדול: 

אומרים  הכיפורים  יום  במהלך  התפילות.  בכל  נאמרות  הסליחות  המזרח"  "עדות  בנוסח 

חמש,   – בערבית  ה'.  שם  גימטריית  כמניין   – פניו"  על  ה'  "ויעבור  פעמים  ושש  עשרים 

בשחרית – חמש, במוסף – שבע, במנחה – שש ובנעילה – שלוש. הסליחות נאמרות לאחר 

והן  ובנעילה,  בערבית  רק  הסליחות  נאמרות  "ספרד"  בנוסח  הווידוי.  אחרי  הש"ץ  חזרת 

תפילת  נאמרת  ומנחה  מוסף  שחרית  בתפילות  הווידוי.  לפני  הש"ץ  חזרת  בתוך  נאמרות 

"שמע קולנו" לפני הווידוי, ללא סליחות.

בבניית התפילה המשולבת בחרנו לשמור על מבנה הסליחות בנוסח "עדות המזרח" ולומר 

הסליחות   – ונעילה  ערבית  בתפילות  לעיל.  שצויינה  החלוקה  לפי  "ויעבור"  פעמים   26

משני  פיוטים  ונבחרו  "ספרד",  נוסח  מנהג  לפי  הווידוי,  לפני  הש"ץ  חזרת  בתוך  נאמרות 

הנוסחים הנאמרים בין הסליחות. בתפילות שחרית, מוסף ומנחה – הסליחות נאמרות לאחר 

חזרת הש"ץ אחרי הווידוי, לפי מנהג נוסח "עדות המזרח".

דגשים נוספים בתפילת יום הכיפורים:

תפילת שחרית של יום כיפור היא בהובלת נוסח "ספרד". עם זאת רצינו לאמר גם את נוסח 

הווידוי הגדול לרב ניסים גאון אשר נאמר לפי נוסח "עדות המזרח" בתפילת ערבית ובתפילת 

שחרית. בחרנו לאומרו בתפילת שחרית במקום נוסח הווידוי הקצר של נוסח "ספרד".

לנו  חשוב  היה  זאת  עם  המזרח".  "עדות  נוסח  בהובלת  היא  כיפור  יום  של  מוסף  תפילת 

לשלב את הפיוט "ונתנה תוקף" המזוהה מאוד עם יום הכיפורים בציבור הישראלי. פיוט זה 

נאמר לפני "קדושה", אולם בנוסח "עדות המזרח" מופיעים קטעי מעבר אחרים כשירשור 

לפני  תוקף"  "ונתנה  הפיוט  את  הקדמנו  התפילה  ברצף  לפגוע  שלא  מנת  על  ל"קדושה". 

תפילת הלחש של מוסף, והוא נאמר עד המילים "ואתה הוא מלך אל חי וקיים" ללא החלק 

המהווה שירשור ל"קדושה".



ממליצים  אנו  ספרד".  ל"נוסח  מאוד  הדומה  המזרח"  "עדות  בנוסח  נאמר  העבודה"  "סדר 

לחזן ולסומך לגוון במנגינות בחלקים החוזרים. נוסח "אשכנז" לעומת זאת, שונה מאוד משני 

לטובת  המזרח"  "עדות  בנוסח  העבודה"  "סדר  את  זו  בחוברת  הבאנו  כן  ועל  אלו,  נוסחים 

המחזיקים במחזור אשכנז.

זמן תחילת תפילת נעילה התברר כשונה בנוסחים השונים. בעוד שלפי נוסח "עדות המזרח" 

סוף  לפני  התפילה  לסיום  להגיע  לא  כדי  מאוחר,  נעילה  תפילת  את  להתחיל  משתדלים 

יפנה, השמש יבא  נוסח" ספרד" מקפידים לומר את מילות הפיוט "היום  הצום, הרי שלפי 

ויפנה, נבואה שעריך" לפני השקיעה. אנו ממליצים לקבוע את זמן תפילות מנחה ונעילה כך 

שיתאפשר לומר את הפיוט לפני השקיעה.

"היו נכונים" — ההכנות לקראת התפילות

במהלך התפילה עצמה, ראינו מנסיוננו כי החוברת פשוטה לשימוש ואינטואיטיבית לציבור 

את  שומעים  וכשהם  שבידיהם,  במחזורים  התפילה  אחר  עוקבים  המתפללים  המתפללים. 

החזן או את הסומך אומר קטע שלא מופיע במחזור שלהם, הם עוברים לחוברת ומוצאים 

העמודים,  וכותרות  הכותרות  בעזרת  מתאפשרת  בחוברת  ההתמצאות  החסר.  הקטע  את 

הנוסחים  את  הם  אף  המציינים  והרימון  השופר  וסימני  השונים  לנוסחים  השונים  הגופנים 

השונים: המחזיקים בידם מחזור בנוסח "עדות המזרח" יעקבו אחר סימן השופר, והמחזיקים 

מחזור בנוסח "ספרד" יעקבו אחרי סימן הרימון.

מובילים  והסומכים  בתנאי שהחזנים  כי התמצאות המתפללים פשוטה,  לזכור  זאת, חשוב  עם 

את התפילה בבטחה. אנו ממליצים לחזנים ולסומכים להיפגש ולתכנן יחד את מהלך התפילה. 

יש לעבור על כל הפרטים בחוברת, לסמן בתוך המחזורים את המקומות בהם על החזן לעצור 

ולהעביר את השרביט לסומך, ולסמן את כל השינויים ואת כל המקומות בהם יש לפנות לחוברת. 

רצוי גם להחליט מראש על המנגינות ואפילו לתאם את המנגינות בין החזנים של שני ימי ראש 

השנה, כדי לאפשר גיוון מירבי, גם בין הנוסחים וגם בין מנגינות שונות של אותו הנוסח.

אנו  המנגינות.  עם  המתפללים  קהל  היכרות  הוא  התפילה  לאווירת  התורם  עיקרי  מרכיב 

ממליצים לקיים מפגשים של חברי הקהילה לפני החגים, במטרה ללמוד את מנגינות הפיוטים. 

הסליחות  עם  מוקדמת  היכרות  השופר.  תקיעת  פיוטי  מנגינות  את  ללמוד  מאוד  כדאי 

המשולבות במהלך חודש אלול תורמת מאוד לתפילת יום הכיפורים.

נשמח לשתף מניסיוננו ולעזור לכל קהילה שמתנסה בשילוב.



שלמי תודה

את  לעצב  כדי  ומחכמתם  מזמנם  רבות  השקיעו  אשר  החזנים  לצוות  להודות  רוצים  אנו 

התפילה,  בבניית  חלק  לקחו  אשר  הקהילה  ולחברי  ולשפר,  לתקן  המשולבת,  התפילה 

השתתפו בה, העירו הערות והציעו שיפורים.

תודה רבה לקרן שוסטרמן על תרומתה הנדיבה להוצאת החוברת.

תודה גם לתורמים אשר הקדישו את החוברת ליקיריהם.

בזכותם ובעזרתם אנו מקווים לשתף קהילות נוספות בתפילה המשולבת.

לנו להשתמש  טובם הרשו  ברוב  והתפילה" אשר  הפיוט  ול"אתר  "דעת"  רבה לאתר  תודה 

ללא תמורה בקטעי התפילה והפיוט המוקלדים והמנוקדים.

תודה רבה לפרופסור חננאל מאק, לחכם דוד מנחם, לרב ד"ר רונן לוביץ, לפרופסור אביגדור 

זוהר על שהשקיעו מזמנם לעבור על החוברת,  ולפרופסור צבי  יוסף אלמוסרי  שנאן, למר 

העירו הערות והשיאו עצות טובות.

תודה מיוחדת ל"נאמני תורה ועבודה" אשר לקחו על עצמם את הפקת החוברת והפצתה. 

לעונג היה לנו לעבוד בשיתוף פעולה למען מטרה חשובה.

כתיבת  את  שיזמה   — והמעשה  החזון  אשת  שטובר,  להדס  מכל  וחשובה  אחרונה  תודה 

החוברת הזו וניהלה את הפקתה באהבה, חכמה וצניעות.

ויפתח ה' אלהינו לנו ולכל ישראל אחינו בכל מקום שהם — שערי רצון, שערי שלום, שערי 

תפילה, שערי תשועה, שערי תשובה.

חברי קהילת שיח-יצחק

ירושלים, ערב ראש השנה תשע"ט
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פיוטים לערב ראש השנה 

תפילת ערבית תאמר ערב אחד בניגון ספרדי וערב אחד בניגון אשכנזי. 
לפני התפילה ייאמר הפיוט המתאים לאותו יום:

ערב ראשון של ראש השנה

אחות קטנה / ר' אברהם חזן גירונדי 

 ָאחֹות ְקַטָּנה ְּתִפּלֹוֶתיָה 

 עֹוְרָכה ְועֹוָנה ְּתִהּלֹוֶתיָה 

ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ְלַמֲחלֹוֶתיָה 

ִּתְכֶלה ָׁשָנה ְוִקְללֹוֶתיָה 

 ְּבֹנַעם ִמִּלים ְלָך ִּתְקָרֶאה 

 ְוִׁשיר ְוִהּלּוִלים ִּכי ְלָך ָנֶאה 

 ַעד ָמה ַתְעִלים ֵעיְנָך ְוִתְרֶאה 

ָזִרים אֹוְכִלים ַנֲחלֹוֶתיָה 

ִּתְכֶלה ָׁשָנה ְוִקְללֹוֶתיָה 

 ְרֵעה ֶאת צֹאְנָך ֲאָריֹות ָזרּו 

 ּוְׁשֹפְך ֲחרֹוְנָך ְּבאֹוְמִרים ָערּו 

 ְוַכַּנת ְיִמיְנָך ָּפְרצּו ְוָארּו 

ֹלא ִהְׁשִאירּו עֹוְללֹוֶתיָה 

ִּתְכֶלה ָׁשָנה ְוִקְללֹוֶתיָה 

 ָהֵקם ִמִּׁשְפלּות ְלֹראׁש ַמְמֶלֶכת 

 ִּכי ְּבבֹור ָּגלּות ַנְפָׁשּה ִנֶּתֶכת 

 ּוְכֻרם ֻזּלּות ִלָּבּה ׁשֹוֶפֶכת 

ְּבַדֵּלי ַּדּלּות ִמְׁשְּכנֹוֶתיָה 

ִּתְכֶלה ָׁשָנה ְוִקְללֹוֶתיָה 

 ָמַתי ַּתֲעֶלה ִּבְּתָך ִמּבֹור 

 ּוִמֵּבית ֶּכֶלא ֻעָּלּה ִּתְׁשּבֹר 

 ְוַתְפִליא ֶפֶלא ְּבֵצאְתָך ְּכִגּבֹור 

ְלָהֵתם ְוַכֵּלה ְמַכלֹוֶתיָה 

ִּתְכֶלה ָׁשָנה ְוִקְללֹוֶתיָה 

 ֵחיָלּה ָקְבעּו ַהּגֹוי ֻּכּלֹו 

 ְוטּוָבּה ָׂשְבעּו ּוָבְזזּו ִאיׁש לֹו 

 ְוִלָּבּה ָקְרעּו ּוְבָכל זֹאת ֹלא 

ִמְּמָך ָנעּו ַמְעְּגלֹוֶתיָה 

ִּתְכֶלה ָׁשָנה ְוִקְללֹוֶתיָה 

 ְזִמיָרּה ָׁשַבת ְוֶחְׁשָקּה ַּתְגִּביר 

 ַלְחֹּפץ ִקְרַבת ּדֹוָדּה ְוַתֲעִביר 

ִמֵּלב ַּדֲאַבת ַנְפָׁשּה ְוָתִסיר 

ְלַבֵּקׁש ַאֲהַבת ְּכלּולֹוֶתיָה

ִּתְכֶלה ָׁשָנה ְוִקְללֹוֶתיָה 

 ְנֵחָה ְּבַנַחת ִלְנֵוה ִרְבָצּה 

 ַרב ִנְזַנַחת ִמּדֹוד ֶחְפָצּה 

 ְוִהיא ְכפֹוַרַחת ָעְלָתה ִנָּצּה 

ֹלא ִהְבִׁשילּו ַאְׁשְּכלֹוֶתיָה 

ִּתְכֶלה ָׁשָנה ְוִקְללֹוֶתיָה 

 ִחְזקּו ְוִגילּו ִּכי ׁשֹד ָּגַמר 

 ְלצּור הֹוִחילּו ְּבִריתֹו ָׁשַמר 

 ָלֶכם ְוַתֲעלּו ְלִצּיֹון ְוָאַמר 

ֹסּלּו ֹסּלּו ְמִסּלֹוֶתיָה 

ָּתֵחל ָׁשָנה ּוִבְרכֹוֶתיָה
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ערב שני של ראש השנה

בת אהובת אל )חון תחון( / סימן: בנימן חזק 

 חֹן ָּתחֹן ַעל ָּבֶניָך ָלְך ָׁשִבים 

 ּוְבַפַחד ְלָפֶניָך ִנָּצִבים 

 ְיֵרִאים ֵעת ִיָּקְראּו ַלִּדין 

ִּכי ַעל ֵּכן ָּבאּו ִנְכָאִבים

 ָזכֹר ִּתְזּכֹר ַרֲחִמים יֹום ַהִּדין 

 ָהֵפר ַּכַעס ּוְזָעִמים ֵעת ָּתִדין 

 ִליֵרֶאיָך ּוְלחֹוְׁשֵבי ְׁשֶמָך 

ֵהָּמה יֹוְׁשֵבי ַעל ִמִּדין 

 ָקֵרב ִלי ְׁשַנת ּגֵֹאל ּוְפֵדִני 

 ַעל ֵמי ְמנּוחֹות ָהֵאל ַּתְנֵחִני 

 ּוְזכֹור ִלי ְזכּות ִאיׁש ָּתם 

ַעל ִלְּבָך ַּכחֹוָתם ִׂשיֵמִני 
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שחרית

לפני חזרת הש"צ:

אתאנו לחלות פניך / מחבר לא ידוע

 ָאָתאנּו ְלַחּלֹות ָּפֶניך

 ִּכי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקְּדמּו ָפֶניָך 

 ָנא ַאל ְּתִביֵׁשנּו 

 ָנא ַאל ְּתִׁשיֵבנּו 

 ֵריָקם ִמְּלָפֶניָך 

 ְסַלח ָלנּו 

 ּוְׁשַלח ָלנּו 

ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמְּמעֹוֶנָך

 ָאָתאנּו ְלַבֵּקׁש ִמְּמָך ַּכָּפָרה 

 ָאיֹם ְונֹוָרא 

 ִמְׂשָּגב ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה 

 ְּתַחֵּיינּו, ְּתָחֵּננּו 

 ּוְבִׁשְמָך ִנְקָרא 

 ְסַלח ָלנּו 

 ּוְׁשַלח ָלנּו 

ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמְּמעֹוֶנָך

חזרת הש"צ

בברכת האבות ביום א‘ של ראש השנה

יראתי בפצותי / יקותיאל בר משה

 ַחּנּון ְּכַהְבִטיֲחָך ִלְבִנְקַרת ְמִחיל

 ַזֲעִקי ְקֹׁשב ְּבֵעת ַאְתִחיל

 ְקָרַבי ֶיְחְמרּו ְּבָחְקָרְך ַחּלֹוִחיל

ּוֵמֵאיַמת ַהִּדין ַנְפִׁשי ַתְבִחיל

 ִאם ִּכְגמּול, ַהֵּלב ָיִחיל

 ְמקֹוֵרי ַעְפַעַּפי ַאִּזיל ְּכַמְזִחיל

 ְצָדָקה ֲאַקֶּוה ִמְּמָך ְואֹוִחיל

ֹיֶׁשר הֹוַרי ָזְכָרה ְלַהֲאִחיל

 ַחם ִלִּבי ַּבֲהִגיִגי ַיְגִחיל

ִיְסָּתֵער ְּבִקְרִּבי ְּבֵעת ָאְתִחיל

 ָיֵראִתי ִּבְפצֹוִתי ִׂשיַח ְלַהְׁשִחיל

 קּוִמי ְלַחּלֹות ְּפֵני נֹוָרא ְוָדִחיל 

 ְוָקֹטְנִּתי ַמַעׂש ָלֵכן ַאְזִחיל

ְּתבּוָנה ָחַסְרִּתי ְוֵאיְך אֹוִחיל 

 יֹוְצִרי ֲהִביֵנִני מֹוָרָׁשה ְלַהְנִחיל

 ַאְּיֵלִני ְוַאְּמֵצִני ֵמִרְפיֹון ָוִחיל 

 ַלֲחִׁשי ֵיָרֶצה ְּכַמְנִטיף ּוַמְׁשִחיל

ִּבּטּוִיי ֻיְמַּתק ְּכצּוף ְנִחיל 

 ָרצּוי ְּבֹיֶׁשר ְוֹלא ְּכַמְכִחיל

 ְמַׁשְּלַחי ְלַהְמִציא ֹּכֶפר ּוְמִחיל 

 ַׁשֲאִגי ֶיֱעַרב ְוֹלא ְּכַמְׁשִחיל

ֵהָעֵתר ְלִנָּגִׂשים ְוֶנֱחָׁשִבים ְּכָזִחיל 
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בברכת האבות ביום ב‘ של ראש השנה

אתיתי לחננך / ר' שמעון בן יצחק

 ָמה ֲאִני ּוֶמה ַחַּיי ּתֹוֵלָעה ְוִרָּמה

 ִנְבַער ִמַּדַעת ּוְבֶאֶפס ְמִזָּמה

 ָסַמְכִּתי ְיֵתדֹוַתי ְּבֵסֶפר ַהָחְכָמה

ַמֲעֶנה ַרְך ָיִׁשיב ֵחָמה:

 ֻעִּזי ֵאֶליָך ֶאְׁשְמָרה ְלַסֲעִדי

 ֵּפַתח ְּדָבֶריָך ָהֵאר ְלַהִּגיִדי

 ַצְּדֵקִני ְוַאְּמֵצִני ְוֵתן ְלֵאל ָיִדי

ִּכי ַאָּתה ִמְׂשַּגִּבי ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי:

 ְקָהֶליָך עֹוְמִדים ְלַבֵּקׁש ְמִחיָלֶתָך

 ַרֲחֶמיָך ִיְכְמרּו ְלַרֲחֵמם ְּבֶחְמָלֶתָך

 ׁשֹוְפִכים ֵלב ַּכַּמִים ְלֻעָּמֶתָך

ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע ַהָּׁשַמִים ְמכֹון ִׁשְבֶּתָך:

 ְּתַחֵּזק ְלַעְּמָך ָיָדם ָהָרָפה

 ְׁשַלח ֵמִאְּתָך ֵעֶזר ּוְתרּוָפה

 נֹוֲאֶמיָך ַיִּׂשיגּו ְלַחֵּזק ּוְלָתְקָפה

ָּכל ִאְמַרת ֱאלֹוַּה ְצרּוָפה:

 ָאִתיִתי ְלַחְּנָנְך ְּבֵלב ָקרּוַע ּוֻמְרָּתח, 

 ַּבֵּקׁש ַרֲחִמים ְּכָעִני ַבֶּפַתח, 

 ַּגְלֵּגל ַרֲחֶמיָך ְוִדין ַאל ִּתְמַּתח, 

ֲאֹדָני ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח:

 ָּדָבר ֵאין ְּבִפי ּוִבְלׁשֹוִני ִמָּלה, 

 ֵהן ה‘ ָיַדְעָּת ֻכָּלּה, 

 ּוִמַּמֲעַמֵּקי ַהֵּלב ְלָפֶניָך אֹוִחיָלה, 

ֶאֱחֶסה ְבֵסֶתר ְּכָנֶפיָך ֶּסָלה:

 ַזְלָעָפה ּוַפָּלצּות ֲאָחזּוִני ְּבמֹוָרא

 ַחּלֹות ְּפֵני נֹוָרא ְּבֶנֶפׁש ְיָקָרה

 טּוב ַטַעם ָוַדַעת ָקֹטְנִּתי ְלַחְּסָרה

ַעל ֵּכן ָזַחְלִּתי ָוִאיָרא:

 ָיַגְעִּתי ְבַאְנָחִתי ֵאיְך ַלֲעֹמד ְלָפֶניָך

 ִּכי ֵאין ַמֲעִׂשים ְלַזּכֹות ְּבֵעיֶניָך

 ְלַחּלֹוְתָך ְׁשָלחּוִני ַמְקֲהלֹות ֲהמֹוֶניָך

ָּתִכין ִלָּבם ַּתְקִׁשיב ָאְזֶניָך:

ב‘.  ביום  צרופה“  “אמרתך  ואת  א‘  ביום  פקודה"  יום  חיל  "את  אומרים  לא   - ב"מגן" 
עוברים ל"זכרנו"

בברכת "גבורות" - לא אומרים "תאלת זו כחפץ להתעיל" ביום א‘ ואת "תמים פועלך" 
ביום ב‘. עוברים ל"מי כמוך"

ב"משלש" - לא אומרים "אבן חוג מצוק נשיה" ביום א‘ ואת "מדבר בצדקה" ביום ב‘. 
עוברים ל"ימלוך" 

לאחר "מחיה המתים":

ִיְמֹלְך ה' ְלעֹוָלם ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון ְלֹדר ָוֹדר ַהְללּוָיּה: ְוַאָתּה ָקדֹוׁש יֹוֵשׁב ְתִּהּלֹות ִיְשָׂרֵאל, ֵאל ָנא:
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אתה הוא אלהינו בשמים ובארץ גבור ונערץ / מחבר לא ידוע

 ַאָּתה הּוא ֱאֹלֵהינּו ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ 

 ִּגּבֹור ְוַנֲעָרץ ָּדגּול ֵמְרָבָבה 

 הּוא ָׂשח ַוֶּיִהי ְוִצָּוה ְוִנְבָראּו 

 ִזְכרֹו ָלֶנַצח ַחי עֹוָלִמים 

 ְטהֹור ֵעיַנִים יֹוֵׁשב ֵסֶתר 

ִּכְתרֹו ְיׁשּוָעה ְלבּוׁשֹו ְצָדָקה

 ַמֲעֵטהּו ִקְנָאה ֶנְאָּפד ְנָקָמה 

 ִסְתרֹו ֹיֶׁשר ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה 

 ְּפֻעָּלתֹו ֱאֶמת ַצִּדיק ְוָיָׁשר 

 ָקרֹוב ְלקֹוְרָאיו ֶּבֱאֶמת ָרם ּוִמְתַנֵּׂשא 

 ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים ּתֹוֶלה ֶאֶרץ ַעל ְּבִליָמה 

ַחי ְוַקָּים נֹוָרא ּוָמרֹום ְוָקדֹוׁש

אם החזן אשכנזי:

ביום א‘ של ראש השנה )אם חל בשבת אומרים את הפיוט של יום ב‘(

 ָתִּעיר ְוָתִריַע. ְלַהְכִרית ָכּל ֵמִריַע. ְוֻתְקַדּׁש ְבּיֹוְדֵעי ְלָהִריַע. ָקדֹוׁש: 

 ֶמֶלְך ְמַמֵלּט ֵמָרָעה. ְליֹוְדֵעי ְתרּוָעה. ָהֵאל ָקדֹוׁש:

ֶמֶלְך ְזֹכר ֲאחּוז ֶקֶרן. ְלתֹוְקֵעי ְלָך ַהּיֹום ְבֶּקֶרן. נֹוָרא ְוָקדֹוׁש: 

ביום ב‘ של ראש השנה )אם יום א‘ יצא בשבת, אומרים את הפיוט של יום א‘(

שמו מפארים / ר' שמעון בן יצחק

 ְׁשמֹו ְמָפֲאִרים ֲעַדת ֶחְבלֹו

 ְוַנֲעָרץ ְּבֶאְרֶאֵּלי ֹקֶדׁש ִהּלּולֹו 

 ּוְבֵהיָכלֹו ָּכבֹוד ֹאֵמר ֻּכּלֹו 

ָקדֹוׁש

 ׁשֹוְמֵרי ִמְצֹוָתיו עֹוד ְיׁשּובּון ְלִבָּצרֹון

 ִנְדָּבִרים ְיֵרָאיו ְּבַהְכֵׁשר ְוִיָּתרֹון

 ַוַּיְקֵׁשב ה‘ ַוִיְּׁשָמע ַוִּיָּכֵתב ֵסֶפר ִזָּכרֹון 

ָקדֹוׁש

 ַׁשְּפרּו ַמֲעֵׂשיֶכם ּוְבִרית ֹלא-תּוַפר

 ַנֲאַקְתֶכם ַיֲאִזין ְׁשָחִקים ִׁשָּפר

 ְוִתיַטב ַלה‘ ִמּׁשֹור ָּפר 

ָקדֹוׁש

 ִׁשְבֵטי ְמֹקָרֲאָך ַעֵּלה ְוַהְמֵׁשל

 ְנִטיׁשֹות ָצִרים ַּבֲהִתְּזָך ְלַנֵּׁשל

 ִּכי ַלה‘ ַהְּמלּוָכה ּוֹמֵׁשל 

ָקדֹוׁש

 ְׁשבּוֵתנּו ִמֶּמְרָחק ֲעלֹות ְלַהר ָקְדׁשֹו

 ּוְנָפֲאֶרּנּו ָתִמיד ִּבְדִביר ִמְקָּדׁשֹו

 ִּכי ָזַכר ֶאת ְּדַבר ָקְדׁשֹו 

ָקדֹוׁש

 ֶׁשַבח ִמְגַּדל עֹוז ֵׁשם ַהָּגדֹול

 ֶנַצח ְּבִתּתֹו ְלַמְלּכֹו ֹעז ּוִמְגֹּדל

 ַּבּיֹום ַההּוא ִיָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול 

ָקדֹוׁש
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 ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל ְוׁשֹוְכֵני ֶאֶרץ

 ֹיאְמרּו ָתִמיד ִהְגִּדיל ה‘ ַלֲעׂשֹות ָּבָאֶרץ

 ְוָהָיה ה‘ ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ 

ָקדֹוׁש

 ִישְִ ֹּפט ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ּוְלֻאִמּים ְּבֵמיָשִרים. 

 ָהֵאל ָקדֹוׁש:

ְוהּוא ְּבֶאָחד ּוִמי ְיִשיֶבּנּו, ְוַנְפשֹו ִאְוָּתה 

ַוָּיַעש. נֹוָרא ְוָקדֹוׁש

לפני קדושה: ביום א‘ של ראש השנה

אדירי איומה יאדירו בקול / ר‘ אלעזר בירבי קליר

 ַמְנִעיֵמי ֶמֶלל ְיַמְּללּו ְבקֹול ה‘ ֶמֶלְך 

 נֹוְצֵצי ֹנַגּה ְיַנְּצחּו ְבקֹול ה‘ ָמָלְך 

ְׂשָרִפים סֹוְבִבים ְיַסְלְסלּו ְבקֹול ה‘ ִיְמֹלְך 

ה‘ ֶמֶלְך ה‘ ָמָלְך ה‘ ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד 

 עֹוְרֵכי ֹעז ַיֲענּו ְבקֹול ה‘ ֶמֶלְך 

 ְּפחּוֵדי ִפְלֲאָך ִיְפְצחּו ְבקֹול ה‘ ָמָלְך 

ִצְבאֹות ֹצאְנָך ְיַצְלְצלּו ְבקֹול ה‘ ִיְמֹלְך 

ה‘ ֶמֶלְך ה‘ ָמָלְך ה‘ ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד 

 ְקִהּלֹות ֹקֶדׁש ַיְקִּדיׁשּו ְבקֹול ה‘ ֶמֶלְך 

 ִרְבבֹות ְרָבָבה ְיַרְּננּו ְבקֹול ה‘ ָמָלְך 

ְׁשִביֵבי ַׁשְלָהבֹות ְיַׁשְּננּו ְבקֹול ה‘ ִיְמֹלְך 

ה‘ ֶמֶלְך ה‘ ָמָלְך ה‘ ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד 

 ּתֹוְמֵכי ְתִהּלֹות ַיְתִמידּו ְבקֹול ה‘ ֶמֶלְך 

 ּתֹוְקֵפי ִתְפַאְרְּתָך ַיְתִמימּו ְבקֹול ה‘ ָמָלְך 

ְּתִמיֵמי ְתעּוָדה ְיַתּנּו ְבקֹול ה‘ ִיְמֹלְך 

ה‘ ֶמֶלְך ה‘ ָמָלְך ה‘ ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד

ה‘ ֶמֶלְך ה‘ ָמָלְך ה‘ ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד 

 ַאִּדיֵרי ֲאֻיָּמה ַיְאִּדירּו ְבקֹול ה‘ ֶמֶלְך 

 ְּברּוֵאי ָבָרק ְיָבְרכּו ְבקֹול ה‘ ָמָלְך 

ִּגּבֹוֵרי ֹגַבּה ַיְגִּבירּו ְבקֹול ה‘ ִיְמֹלְך 

ה‘ ֶמֶלְך ה‘ ָמָלְך ה‘ ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד 

 ּדֹוֲהֵרי דֹוְלִקים ְידֹוְבבּו ְבקֹול ה‘ ֶמֶלְך 

 ֲהמֹוֵני ֲהֻמָּלה ְיַהְללּו ְבקֹול ה‘ ָמָלְך 

ְוַחָּיִלים ְוַחּיֹות ְיַוֲעדּו ְבקֹול ה‘ ִיְמֹלְך 

ה‘ ֶמֶלְך ה‘ ָמָלְך ה‘ ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד 

 זֹוְכֵרי ְזִמירֹות ְיַזְּמרּו ְבקֹול ה‘ ֶמֶלְך 

 ַחְכֵמי ִחידֹות ְיַחְּסנּו ְבקֹול ה‘ ָמָלְך 

ַטְפְסֵרי ְטפּוִחים ְיַטְּכסּו ְבקֹול ה‘ ִיְמֹלְך 

ה‘ ֶמֶלְך ה‘ ָמָלְך ה‘ ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד 

 יֹוְרֵׁשי ְיָקָרה ַיְיִׁשירּו ְבקֹול ה‘ ֶמֶלְך 

 ַּכִּביֵרי ֹכַח ַיְכִּתירּו ְבקֹול ה‘ ָמָלְך 

ְלבּוֵׁשי ֶלָהבֹות ְיַלְּבבּו ְבקֹול ה‘ ִיְמֹלְך 

ה‘ ֶמֶלְך ה‘ ָמָלְך ה‘ ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד 
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לפני קדושה: ביום ב‘ של ראש השנה

כיוון שהשמטנו את הפיוט “מלך עליון“ במוסף של יום א‘, נאמר כאן “מלך עליון“ בגרסת 
מוסף של יום א‘, במקום הגרסה המופיעה במחזורים האשכנזים בשחרית יום ב‘

מלך עליון / מחבר לא ידוע

 ֶמֶלְך ֶעְליֹון 

 ֵאל ָּדר ַּבָּמרֹום 

 ַאִּדיר ַּבָּמרֹום 

 ֹאֶמץ ָידֹו ָתֹרם 

ַלֲעֵדי ַעד ִיְמֹלְך 

 ֶמֶלְך ֶעְליֹון 

 ִּגּבֹור ְלָהִקים ּגֹוֵזר ּוֵמִקים 

 ּגֹוֶלה ֲעֻמִּקים 

ַלֲעֵדי ַעד ִיְמֹלְך

 ֶמֶלְך ֶעְליֹון 

ַהְמַדֵּבר ִּבְצָדָקה ַהּלֹוֵבׁש 

 ְצָדָקה 

 ַהַּמֲאִזין ְצָעָקה 

ַלֲעֵדי ַעד ִיְמֹלְך 

 ֶמֶלְך ֶעְליֹון 

 זֹוֵכר צּוִרים ַזּכֹות ְיצּוִרים 

 זֹוֵעם ָצִרים 

ַלֲעֵדי ַעד ִיְמֹלְך

 ֶמֶלְך ֶעְליֹון 

 טֹוב ׁשֹוֵכן ַעד טּובֹו ָלַעד 

 ִטַּפח ְׁשֵמי ַעד 

ַלֲעֵדי ַעד ִיְמֹלְך

 ֶמֶלְך ֶעְליֹון 

ַּכַּׂשְלָמה עֹוֶטה אֹור ָּכל 

 ְמאֹוֵרי אֹור 

 ַּכִּביר ְוָנאֹור 

ַלֲעֵדי ַעד ִיְמֹלְך 

 ֶמֶלְך ֶעְליֹון 

 ֶמֶלְך עֹוָלִמים 

 ְמַפֲעֵנַח ֶנֱעָלִמים 

 ֵמִׂשיַח ִאְּלִמים 

ַלֲעֵדי ַעד ִיְמֹלְך

 ֶמֶלְך ֶעְליֹון 

 סֹוֵבל ֹּכל ָסב ּוְמַבֶּלה ֹכל 

 סֹוֵקר ַּבֹּכל 

ַלֲעֵדי ַעד ִיְמֹלְך 

 ֶמֶלְך ֶעְליֹון 

 ְּפֵארֹו ֹעז ֹּפַעל ְיִמינֹו ָּתֹעז 

 ּפֹוֶדה ּוָמעֹוז 

ַלֲעֵדי ַעד ִיְמֹלְך

 ֶמֶלְך ֶעְליֹון 

 ְקדֹוָׁשיו ַלַהב קֹוֵרא ֵמי ַרַהב 

 ָקרֹוב ְלקֹוְרָאיו ְּבַאַהב

ַלֲעֵדי ַעד ִיְמֹלְך

 ֶמֶלְך ֶעְליֹון 

 ֵׁשָנה ֵאין ְלָפָניו 

 ֶׁשֶקט ִּבְפִניָניו 

 ֶׁשַבח טֹוב ְּבַמְצּפּוָניו 

ַלֲעֵדי ַעד ִיְמֹלְך 

 ֶמֶלְך ֶאְביֹון 
ָּבֶלה ְוָרד ַׁשַחת ִּבְׁשאֹול 

 ּוְבַתַחת 
 ְּבֵלאּות ְּבִלי ַנַחת 

ַעד ָמַתי ִיְמֹלְך 

 ֶמֶלְך ֶאְביֹון 
ְּתנּוָמה ְּתעּוֶפּנּו ַּתְרֵּדָמה 

 ְּתעֹוְפֶפּנּו 
 ֹּתהּו ְיׁשּוֶפּנּו 

ַעד ָמַתי ִיְמֹלְך 

 ֲאָבל ֶמֶלְך ֶעְליֹון 

 ָּתְקּפֹו ָלַעד ִּתְפַאְרּתֹו ֲעֵדי ַעד 

 ְּתִהָּלתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד 

ַלֲעֵדי ַעד ִיְמֹלְך
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לאל עורך דין / מחבר לא ידוע

 ּוְבֵכן ְלָך ַהֹּכל ַיְכִּתירּו 

 ְלֵאל עֹוֵרְך ִּדין 

 ְלבֹוֵחן ְלָבבֹות ְּביֹום ִּדין 

 ְלגֹוֶלה ֲעֻמקֹות ַּבִּדין 

 ְלדֹוֵבר ֵמיָׁשִרים ְּביֹום ִּדין 

 ְלהֹוֶגה ֵדעֹות ַּבִּדין 

 ְלָוִתיק ְוֹעֶׂשה ֶחֶסד ְּביֹום ִּדין 

ְלזֹוֵכר ְּבִריתֹו ַּבִּדין 

 ְלחֹוֵמל ַמֲעָׂשיו ְּביֹום ִּדין 

 ְלַטֵהר חֹוָסיו ַּבִּדין 

 ְליֹוֵדַע ַמֲחָׁשבֹות ְּביֹום ִּדין 

 ְלכֹוֵבׁש ַּכְעסֹו ַּבִּדין 

 ְללֹוֵבׁש ְצָדקֹות ְּביֹום ִּדין 

 ְלמֹוֵחל ֲעֹונֹות ַּבִּדין 

 ְלנֹוָרא ְתִהּלֹות ְּביֹום ִּדין 

 ְלסֹוֵלַח ַלֲעמּוָסיו ַּבִּדין

 ְלעֹוֶנה ְלקֹוְרָאיו ְּביֹום ִּדין 

 ְלפֹוֵעל ַרֲחָמיו ַּבִּדין 

 ְלצֹוֶפה ִנְסָּתרֹות ְּביֹום ִּדין 

 ְלקֹוֶנה ֲעָבָדיו ַּבִּדין 

 ְלַרֵחם ַעּמֹו ְּביֹום ִּדין 

 ְלׁשֹוֵמר אֹוֲהָביו ַּבִּדין 

ְלתֹוֵמְך ְּתִמיָמיו ְּביֹום ִּדין

עוברים ל"קדושה"

לפני נעילת חזרת הש"צ:

ְוַאֶתּם ַהְדֵּבִקים בה' ֱאֹלֵהיֶכם ַחִיּים ֻכְּלֶּכם ַהּיֹום:

ַהּיום ְּתַאְּמֵצנּו. ַהּיום ְּתָבְרֵכנּו. ַהּיום ְּתַגְּדֵלנּו. ַהּיום ְּתַדְּגֵלנּו. ַהּיום ְּתַהְּדֵרנּו. ַהּיום ְּתַוֲעֵדנּו ַוַעד טוב. 

ַהּיום ְּתַזֵּכנּו. ַהּיום ְּתַחֵּיינּו. ַהּיום ְּתָחֵּננּו. ַהּיום ְּתַטֲהֵרנּו. ַהּיום ְּתַיֵּׁשר ָאְרחוֵתינּו. ַהּיום ִּתְכְּתֵרנּו 

 ְּבֶכֶתר ֵׁשם טוב. ַהּיום ְּתַלְּבֵבנּו. ַהּיום ְּתַמְּלֵטנּו. ַהּיום ְּתַנְּשֵאנּו. ַהּיום ְּתַסֲעֵדנּו. ַהּיום ְּתַעְּטֵרנּו. 

ַהּיום ִּתְפְקֵדנּו ְבַרֲחֶמיָך ְלַחִּיים טוִבים. ַהּיום ְּתַצְּדֵקנּו. ַהּיום ְּתָקְרֵבנּו ַלֲעבוָדֶתָך. ַהּיום ְּתַרֲחֵמנּו. ַהּיום 

ִּתְׁשַמע ְּתִפָּלֵתנּו. ַהּיום ִּתְּתֵננּו ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים. ְוִתְכְּתֵבנּו ְבַרֲחֶמיָך ְלַחִּיים טוִבים ּוְלָׁשלֹום:

אומרים "אבינו מלכנו"

בקדיש תתקבל מוסיפים:

ֵּתָענּו ְוֵתָעְתרּו ְּבַרֲחִמים ִמן ַהָּׁשַמִים. ְּתֻקַּבל ַצֲעַקְתֶכם. ִּתָּׁשַמע ְּתִפַּלְתֶכם ְּבָרצון. ְוֵיָעֶנה קול 

ֲעִתיַרְתֶכם. ְוִיְפַּתח ה‘ ֱאלֵהינּו ָלנּו ּוְלָכל ִיְׂשָרֵאל ַאֵחינּו ְּבָכל ָמקום ֶׁשֵהם ַׁשֲעֵרי אוָרה. ַׁשֲעֵרי 

ַאֲהָבה ְוַאְחָוה. ַׁשֲעֵרי ְבָרָכה. ַׁשֲעֵרי ֵבית ִמְקָּדׁשו. ַׁשֲעֵרי ְגֻאָּלה. ַׁשֲעֵרי ִגיָלה. ַׁשֲעֵרי ִדיָצה. ַׁשֲעֵרי 

ֵדָעה ְוַהְׂשֵּכל. ַׁשֲעֵרי הוד ְוָהָדר. ַׁשֲעֵרי ַהְצָלָחה ְוַהְרָוָחה. ַׁשֲעֵרי ַוַעד טוב. ַׁשֲעֵרי ָוִתיקּות. ַׁשֲעֵרי 

ָזִכּיות. ַׁשֲעֵרי ְזִריזּות. ַׁשֲעֵרי ֶחְדָוה. ַׁשֲעֵרי ָחְכָמה. ַׁשֲעֵרי ֵחן ָוֶחֶסד. ַׁשֲעֵרי ַחִּיים טוִבים. ַׁשֲעֵרי 

ָטֳהָרה. ַׁשֲעֵרי ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה. ַׁשֲעֵרי ְיׁשּוָעה. ַׁשֲעֵרי ַכָּפָרה. ַׁשֲעֵרי ַכְלָּכָלה. ַׁשֲעֵרי ָכבוד. ַׁשֲעֵרי 

ִלּמּוד ּתוָרה ִלְׁשָמּה. ַׁשֲעֵרי ֵלב טוב. ַׁשֲעֵרי ָמזון. ַׁשֲעֵרי ְמִחיָלה. ַׁשֲעֵרי ֶנָחָמה. ַׁשֲעֵרי ְנִעימּות. 
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ַׁשֲעֵרי סודות ּתוָרתו. ַׁשֲעֵרי ְסִליָחה. ַׁשֲעֵרי ֶעְזָרה. ַׁשֲעֵרי ְפדּות. ַׁשֲעֵרי ִפְרָיה ְוִרְבָיה. ַׁשֲעֵרי 

ַפְרָנָסה טוָבה. ַׁשֲעֵרי ְצָדָקה. ַׁשֲעֵרי ָצֳהָלה. ַׁשֲעֵרי קוְמִמּיּות. ַׁשֲעֵרי ִקּבּול ְּתִפּלות. ַׁשֲעֵרי ִקּבּוץ 

ָּגֻלּיות. ַׁשֲעֵרי ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה. ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים. ַׁשֲעֵרי ָרצון. ַׁשֲעֵרי ָׁשלום. ַׁשֲעֵרי ַׁשְלָוה. ַׁשֲעֵרי 

תוָרה. ַׁשֲעֵרי ְתִפָּלה. ַׁשֲעֵרי ְתׁשּוָעה. ַׁשֲעֵרי ְתׁשּוָבה. ְוָיִסיר ִמּתוְכֶכם ִקְנָאה ְוִׂשְנָאה ְוַתְחרּות. 

ִויַקֵּים ָּבֶכם ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב: 

ה‘ ֱאלֵהי ֲאבוֵתֶכם יֵסף ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים, ִויָבֵרְך ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם. ְוִיְכָּתְבֶכם 

ָהֵאל ְּבֵסֶפר ַחִּיים טוִבים. ְוֵכן ְיִהי ָרצון ְונאַמר ָאֵמן: 

שיר של יום

ָהָאֶרץ  לה‘  ִמְזמור.  ַהִּמְקָּדׁש: ְלָדִוד  ְּבֵבית  אוְמִרים  ַהְלִוִּים  ָהיּו  ְּבַׁשָּבת. ֶׁשּבו  ִראׁשון  יום  ַהּיום 

ּוִמי  ה‘.  ְבַהר  ַיֲעֶלה  ְיכוְנֶנָה: ִמי  ְנָהרות  ְוַעל  ְיָסָדּה.  ַיִּמים  ַעל  הּוא  ָבּה: ִּכי  ְויְׁשֵבי  ֵּתֵבל  ּוְמלוָאּה. 

ָיקּום ִּבְמקום ָקְדׁשו: ְנִקי ַכַּפִים ּוַבר ֵלָבב. ֲאֶׁשר לא ָנשא ַלָּׁשְוא ַנְפִׁשי ְולא ִנְׁשַּבע ְלִמְרָמה: ִיּשא 

ְׁשָעִרים  ֶסָלה: שאּו  ַיֲעקב  ָפֶניָך  ְמַבְקֵׁשי  ּדְרָׁשיו.  ּדור  ִיְׁשעו: ֶזה  ֵמֱאלֵהי  ּוְצָדָקה  ה‘.  ֵמֵאת  ְבָרָכה 

ִּגּבור  ְוִגּבור. ה‘  ִעּזּוז  ַהָּכבוד. ה‘  ֶמֶלְך  ֶזה  ַהָּכבוד: ִמי  ֶמֶלְך  ְוָיבוא  ִּפְתֵחי עוָלם.  ְוִהָּנשאּו  ָראֵׁשיֶכם 

ִמְלָחָמה: שאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ּושאּו ִּפְתֵחי עוָלם. ְוָיבא ֶמֶלְך ַהָּכבוד: ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבוד. 

ה‘ ְצָבאות הּוא ֶמֶלְך ַהָּכבוד. ֶסָלה: 

ַהּיום יום ֵׁשִני ְּבַׁשָּבת. ֶׁשּבו ָהיּו ַהְלִוִּים אוְמִרים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש: ִׁשיר ִמְזמור ִלְבֵני קַרח: ָּגדול ה‘ 

ּוְמֻהָּלל ְמאד ְּבִעיר ֱאלֵהינּו ַהר ָקְדׁשו: ְיֵפה נוף ְמשוש ָּכל ָהָאֶרץ. ַהר ִצּיון ַיְרְּכֵתי ָצפון. ִקְרַית ֶמֶלְך 

ָרב: ֱאלִהים ְּבַאְרְמנוֶתיָה נוַדע ְלִמשָּגב: ִּכי ִהֵּנה ַהְּמָלִכים נוֲעדּו. ָעְברּו ַיְחָּדו ֵהָּמה ָראּו ֵּכן ָּתָמהּו. 

ַּתְרִׁשיׁש: ַּכֲאֶׁשר  ֳאִנּיות  ְּתַׁשֵּבר  ָקִדים  ַּכּיוֵלָדה: ְּברּוַח  ִחיל  ָׁשם.  ֲאָחָזַתם  ֶנְחָּפזּו: ְרָעָדה  ִנְבֲהלּו 

ֶסָלה: ִּדִּמינּו ֱאלִהים  ְיכוְנֶנָה ַעד עוָלם  ְּבִעיר ֱאלֵהינּו. ֱאלִהים  ְצָבאות  ְּבִעיר ה‘  ָרִאינּו  ֵּכן  ָׁשַמְענּו 

ַהר  ְיִמיֶנָך: ִישַמח  ָמְלָאה  ֶצֶדק  ֶאֶרץ.  ַקְצֵוי  ַעל  ְּתִהָּלְתָך  ֵּכן  ֱאלִהים  ֵהיָכֶלָך: ְּכִׁשְמָך  ְּבֶקֶרב  ַחְסֶּדָך 

ִלְּבֶכם  ִמְגָּדֶליָה: ִׁשיתּו  ִסְפרּו  ְוַהִּקיפּוָה.  ִצּיון  ִמְׁשָּפֶטיָך: סּבּו  ְלַמַען  ְיהּוָדה.  ְּבנות  ָּתֵגְלָנה  ִצּיון. 

הּוא  ָוֶעד.  עוָלם  ֱאלֵהינּו  ֱאלִהים  ֶזה  ִּכי  ַאֲחרון:   ְלדור  ְּתַסְּפרּו  ְלַמַען  ַאְרְמנוֶתיָה.  ַּפְּסגּו  ְלֵחיָלה. 

ְיַנֲהֵגנּו ַעל מּות: 

ִנָּצב  ֱאלִהים  ְלָאָסף.  ַהִּמְקָּדׁש: ִמְזמור  ְּבֵבית  ַהְלִוִּים אוְמִרים  ָהיּו  ְּבַׁשָּבת. ֶׁשּבו  ְׁשִליִׁשי  יום  ַהּיום 

ָדל  ֶסָלה: ִׁשְפטּו  ִּתשאּו  ְרָׁשִעים  ּוְפֵני  ָעֶול.  ִּתְׁשְּפטּו  ָמַתי  ִיְׁשּפט: ַעד  ֱאלִהים  ְּבֶקֶרב  ֵאל.  ַּבֲעַדת 

ַּבֲחֵׁשָכה  ָיִבינּו  ְולא  ָיְדעּו  ַהִּצילּו: לא  ְרָׁשִעים  ִמַּיד  ְוֶאְביון.  ַדל  ַהְצִּדיקּו: ַּפְּלטּו  ָוָרׁש  ָעִני  ְוָיתום. 

ִיְתַהָּלכּו. ִיּמוטּו ָּכל מוְסֵדי ָאֶרץ: ֲאִני ָאַמְרִּתי ֱאלִהים ַאֶּתם. ּוְבֵני ֶעְליון ֻּכְּלֶכם: ָאֵכן ְּכָאָדם ְּתמּותּון. 

ּוְכַאַחד ַהּשִרים ִּתּפלּו: קּוָמה ֱאלִהים ָׁשְפָטה ָהָאֶרץ. ִּכי ַאָּתה ִתְנַחל ְּבָכל ַהּגוִים: 
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ְנָקמות  ֵאל  ה‘.  ְנָקמות  ַהִּמְקָּדׁש: ֵאל  ְּבֵבית  אוְמִרים  ַהְלִוִּים  ָהיּו  ְּבַׁשָּבת. ֶׁשּבו  ְרִביִעי  יום  ַהּיום 

ְרָׁשִעים  ָמַתי  ַעד  ה‘.  ְרָׁשִעים.  ָמַתי  ֵּגִאים: ַעד  ַעל  ְּגמּול  ָהֵׁשב  ָהָאֶרץ.  ׁשֵפט  הוִפיַע: ִהָּנשא 

ְוֵגר  ְיַעּנּו: ַאְלָמָנה  ְוַנֲחָלְתָך  ְיַדְּכאּו.  ה‘  ָאֶון: ַעְּמָך  ּפֲעֵלי  ָּכל  ִיְתַאְּמרּו  ָעָתק.  ְיַדְּברּו  ַיֲעלזּו: ַיִּביעּו 

ַיֲהרגּו ִויתוִמים ְיַרֵּצחּו: ַוּיאְמרּו לא ִיְרֶאה ָּיּה. ְולא ָיִבין ֱאלֵהי ַיֲעקב: ִּבינּו ּבֲעִרים ָּבָעם. ּוְכִסיִלים 

ַיִּביט: ֲהיֵסר ּגוִים ֲהלא יוִכיַח. ַהְמַלֵּמד  ַעִין ֲהלא  ִיְׁשָמע. ִאם יֵצר  ָמַתי ַּתשִּכילּו: ֲהנַטע אֶזן ֲהלא 

ּוִמּתוָרְתָך  ָּיּה.  ְּתַיְּסֶרּנּו  ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר  ָהֶבל: ַאְׁשֵרי  ֵהָּמה  ִּכי  ָאָדם.  ַמְחְׁשבות  יֵדַע  ָּדַעת: ה‘  ָאָדם 

ְתַלְּמֶדּנּו: ְלַהְׁשִקיט לו ִמיֵמי ָרע. ַעד ִיָּכֶרה ָלָרָׁשע ָׁשַחת: ִּכי לא ִיּטׁש ה‘ ַעּמו. ְוַנֲחָלתו לא ַיֲעזב: ִּכי 

ַעד ֶצֶדק ָיׁשּוב ִמְׁשָּפט. ְוַאֲחָריו ָּכל ִיְׁשֵרי ֵלב: ִמי ָיקּום ִלי ִעם ְמֵרִעים. ִמי ִיְתַיֵּצב ִלי ִעם ּפֲעֵלי ָאֶון: 

ִיְסָעֵדִני: ְּברב  ה‘  ַחְסְּדָך  ַרְגִלי.  ָמָטה  ָאַמְרִּתי  ַנְפִׁשי: ִאם  דּוָמה  ָׁשְכָנה  ִּכְמַעט  ִּלי  ֶעְזָרָתה  ה‘  לּוֵלי 

שְרַעַּפי ְּבִקְרִּבי ַּתְנחּוֶמיָך ְיַׁשַעְׁשעּו ַנְפִׁשי: ַהְיָחְבְרָך ִּכֵּסא ַהּוות. יֵצר ָעָמל ֲעֵלי חק: ָיגוּדּו ַעל ֶנֶפׁש 

ַצִּדיק ְוָדם ָנִקי ַיְרִׁשיעּו: ַוְיִהי ה‘ ִלי ְלִמשָּגב. ֵואלַהי ְלצּור ַמְחִסי: ַוָּיֶׁשב ֲעֵליֶהם ֶאת אוָנם ּוְבָרָעָתם 

ַיְצִמיֵתם. ַיְצִמיֵתם ה‘ ֱאלֵהינּו: ְלכּו ְנַרְּנָנה לה‘. ָנִריָעה ְלצּור ִיְׁשֵענּו: ְנַקְּדָמה ָפָניו ְּבתוָדה. ִּבְזִמירות 

ָנִריַע לו: ִּכי ֵאל ָּגדול ה‘ ּוֶמֶלְך ָּגדול ַעל ָּכל ֱאלִהים: 

ַהִּגִּתית  ַעל  ַהִּמְקָּדׁש: ַלְמַנֵּצַח  ְּבֵבית  אוְמִרים  ַהְלִוִּים  ָהיּו  ְּבַׁשָּבת. ֶׁשּבו  ֲחִמיִׁשי  יום  ַהּיום 

ִעם  ָנִעים  ִּכּנור  תף.  ּוְתנּו  ִזְמָרה  ַיֲעקב: שאּו  ֵלאלֵהי  ָהִריעּו  עּוֵּזנּו.  ֵלאלִהים  ְלָאָסף: ַהְרִנינּו 

ַיֲעקב: ֵעדּות  ְלִישָרֵאל הּוא. ִמְׁשָּפט ֵלאלֵהי  ַחֵּגנּו: ִּכי חק  ְליום  ַּבֶּכֶסה  ָנֶבל: ִּתְקעּו ַבחֶדׁש ׁשוָפר. 

ָיַדְעִּתי ֶאְׁשָמע: ֲהִסירוִתי ִמֵּסֶבל ִׁשְכמו. ַּכָּפיו  ִּביהוֵסף שמו. ְּבֵצאתו ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים. שַפת לא 

ֶסָלה: ְׁשַמע  ְמִריָבה  ֵמי  ַעל  ֶאְבָחְנָך  ַרַעם.  ְּבֵסֶתר  ֶאֶעְנָך  ָוֲאַחְּלֶצָּך.  ָקָראָת  ַּתֲעבְרָנה: ַּבָּצָרה  ִמּדּוד 

ֵנָכר: ָאנִכי  ְלֵאל  ִתְׁשַּתֲחֶוה  ְולא  ָזר.  ֵאל  ְבָך  ִיְהֶיה  ִלי: לא  ִּתְׁשַמע  ִאם  ִישָרֵאל  ָּבְך.  ְוָאִעיָדה  ַעִּמי 

ְוִישָרֵאל  ְלקוִלי  ַעִּמי  ָׁשַמע  ַוֲאַמְלֵאהּו: ְולא  ִּפיָך  ַהְרֶחב  ִמְצָרִים.  ֵמֶאֶרץ  ַהַּמַעְלָך  ֱאלֶהיָך  ה‘ 

ִּבְדָרַכי  ִישָרֵאל  ִלי.  ׁשֵמַע  ַעִּמי  ְּבמוֲעצוֵתיֶהם: לּו  ֵיְלכּו  ִלָּבם.  ִּבְׁשִרירּות  ִלי: ָוֲאַׁשְּלֵחהּו  ָאָבה  לא 

ִעָּתם  ִויִהי  לו.  ְיַכֲחׁשּו  ה‘  ָיִדי: ְמשְנֵאי  ָאִׁשיב  ָצֵריֶהם  ְוַעל  ַאְכִניַע.  אוְיֵביֶהם  ְיַהֵּלכּו: ִּכְמַעט. 

ְלעוָלם: ַוַּיֲאִכיֵלהּו ֵמֵחֶלב ִחָּטה. ּוִמּצּור ְּדַבׁש ַאשִּביֶעָּך: 

ַהּיום יום ִׁשִּׁשי ְּבַׁשָּבת. ֶׁשּבו ָהיּו ַהְלִוִּים אוְמִרים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש: ה‘ ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש. ָלֵבׁש ה‘ עז 

ִהְתַאָּזר. ַאף ִּתּכון ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמוט: ָנכון ִּכְסֲאָך ֵמָאז. ֵמעוָלם ָאָּתה: ָנשאּו ְנָהרות ה‘. ָנשאּו ְנָהרות 

ה‘: ֵעדֶתיָך  ַּבָּמרום  ַאִּדיר  ָים.  ִמְׁשְּבֵרי  ַאִּדיִרים  ַרִּבים  ַמִים  ָּדְכָים: ִמּקלות  ְנָהרות  ִישאּו  קוָלם. 

ֶנֶאְמנּו ְמאד. ְלֵביְתָך ָנֲאָוה קֶדׁש. ה‘ ְלאֶרְך ָיִמים: 

ַהיום יום ַׁשָּבת קוֶדׁש ֶׁשּבו ָהיּו ַהְלִוִּים אוְמִרים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש: ִמְזמור ִׁשיר ְליום ַהַּׁשָּבת: טוב 

ַוֲעֵלי  ָעשור  ַּבֵּלילות: ֲעֵלי  ֶוֱאמּוָנְתָך  ַחְסֶּדָך.  ַּבּבוֶקר  ֶעְליון: ְלַהִּגיד  ְלִׁשְמָך  ּוְלַזֵּמר  לה‘.  ְלהודות 

ָנֶבל. ֲעֵלי ִהָּגיון ְּבִכּנור: ִּכי שַּמְחַּתִני ה‘ ְּבָפֳעֶלָך. ְּבַמֲעשי ָיֶדיָך ֲאַרֵּנן: ַמה ָּגְדלּו ַמֲעשיָך ה‘. ְמאד 
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ֵעשב.  ְּכמו  ְרָׁשִעים  זאת: ִּבְפרַח  ֶאת  ָיִבין  לא  ּוְכִסיל  ֵיָדע.  לא  ַּבַער  ַמְחְׁשבֶתיָך: ִאיׁש  ָעְמקּו 

ִהֵּנה  ִּכי  ה‘.  אְיֶביָך  ִהֵּנה  ה‘: ִּכי  ְלעוָלם  ָמרום  ַעד: ְוַאָּתה  ֲעֵדי  ְלִהָּׁשְמָדם  ָאֶון.  ּפֲעֵלי  ָּכל  ַוָּיִציצּו 

אְיֶביָך יאֵבדּו. ִיְתָּפְרדּו ָּכל ּפֲעֵלי ָאֶון: ַוָּתֶרם ִּכְרֵאים ַקְרִני. ַּבּלִתי ְּבֶׁשֶמן ַרֲעָנן: ַוַּתֵּבט ֵעיִני ְּבׁשּוָרי. 

ְּבֵבית  ִישֶּגה: ְׁשתּוִלים  ַּבְּלָבנון  ְּכֶאֶרז  ִיְפָרח.  ַּכָּתָמר  ָאְזָני: ַצִּדיק  ִּתְׁשַמְעָנה  ְמֵרִעים  ָעַלי  ַּבָּקִמים 

ה‘. ְּבַחְצרות ֱאלֵהינּו ַיְפִריחּו: עוד ְינּובּון ְּבשיָבה. ְּדֵׁשִנים ְוַרֲעַנִּנים ִיְהיּו: ְלַהִּגיד ִּכי ָיָׁשר ה‘. צּוִרי 

ְולא ַעְוָלָתה ּבו: 

קדיש יתום

לדוד ה‘ אורי וישעי

ְלָדִוד ה’ אֹוִרי ְוִיְׁשִעי ִמִּמי ִאיָרא ה’ ָמעֹוז ַחַּיי ִמִּמי ֶאְפָחד: ִּבְקֹרב ָעַלי ְמֵרִעים ֶלֱאֹכל ֶאת ְּבָׂשִרי 

ָצַרי ְוֹאְיַבי ִלי ֵהָּמה ָכְׁשלּו ְוָנָפלּו: ִאם ַּתֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה ֹלא ִייָרא ִלִּבי ִאם ָּתקּום ָעַלי ִמְלָחָמה 

ַלֲחזֹות  ַחַּיי  ְיֵמי  ָּכל  ה’  ְּבֵבית  ִׁשְבִּתי  ֲאַבֵּקׁש  אֹוָתּה  ה’  ֵמֵאת  ָׁשַאְלִּתי  ַאַחת  בֹוֵטַח:  ֲאִני  ְּבֹזאת 

ְירֹוְמֵמִני:  ְּבצּור  ָאֳהלֹו  ְּבֵסֶתר  ַיְסִּתֵרִני  ָרָעה  ְּביֹום  ְּבֻסֹּכה  ִיְצְּפֵנִני  ִּכי  ְּבֵהיָכלֹו:  ּוְלַבֵּקר  ה’  ְּבֹנַעם 

ַוֲאַזְּמָרה ַליֹהָוה:  ִזְבֵחי ְתרּוָעה ָאִׁשיָרה  ְוֶאְזְּבָחה ְבָאֳהלֹו  ְוַעָּתה ָירּום ֹראִׁשי ַעל ֹאְיַבי ְסִביבֹוַתי 

ְׁשַמע ה’ קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחֵּנִני ַוֲעֵנִני: ְלָך ָאַמר ִלִּבי ַּבְּקׁשּו ָפָני ֶאת ָּפֶניָך ה’ ֲאַבֵּקׁש: ַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך 

ְוִאִּמי  ָאִבי  ִּכי  ִיְׁשִעי:  ֱאֹלֵהי  ַּתַעְזֵבִני  ְוַאל  ִּתְּטֵׁשִני  ַאל  ָהִייָת  ֶעְזָרִתי  ַעְבֶּדָך  ְּבַאף  ַּתט  ַאל  ִמֶּמִּני 

ֲעָזבּוִני ַוה’ ַיַאְסֵפִני: הֹוֵרִני ה’ ַּדְרֶּכָך ּוְנֵחִני ְּבֹאַרח ִמיׁשֹור ְלַמַען ׁשֹוְרָרי: ַאל ִּתְּתֵנִני ְּבֶנֶפׁש ָצָרי ִּכי 

ָקמּו ִבי ֵעֵדי ֶׁשֶקר ִויֵפַח ָחָמס: לּוֵלא ֶהֱאַמְנִּתי ִלְראֹות ְּבטּוב ה’ ְּבֶאֶרץ ַחִּיים: ַקֵּוה ֶאל ה’ ֲחַזק 

ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך ְוַקֵּוה ֶאל ה’: 

קדיש יתום
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קריאת התורה

לפני פתיחת ההיכל - ביום א‘ של ראש השנה

ידי רשים / ר‘ יהודה הלוי

 יֵדי ָרִׁשים ֶנֱחָלִׁשים ֵמַהִּׂשיג ֵּדי ָכְפָרם 

 ֲאָבל ְּברּוָחם ּוַמר ִׂשיָחם ְיַקְּדמּו ֶאת ְּפֵני יֹוְצָרם 

 ַעם ִנְבָּדל הֹוֵלְך ְוָדל ְוִׂשיחֹו הֹוֵלְך ְוָרם 

ְּבִהָּוֲעָדם ְּבֵבית מֹוֲעָדם ּוִבְגרֹוָנם רֹוְממֹות ֵאל

ְלַהְקִדיׁש ֶאת ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב ְוֶאת ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל 

 ֲהֹלא ִאם ָסף ְּדִביר ָוַסף ְוֵאין ֵאפֹוד ּוְתָרִפים 

 ּוָפרֶֹכת ּוַמֲעֶרֶכת ּוְתִמיִדים ּומּוָסִפים 

 ְוֵאין ְקטֶֹרת ְוַכּפֶֹרת ְלַכֵּפר ַעל ִנָּגִפים 

 ְקֻדַּׁשת ֵאל ְּבִיְׂשָרֵאל ְלִהַּדּמֹות ִלְׂשָרִפים 

 ּוֵמָעְנָים ְּבֵבית ִׁשְבָים ְלהֹודֹות ֵאל ֶנֱאָסִפים 

ּוֵמַחִיל ֶאל ַחִיל ֵיְלכּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ְלַהְקִדיׁש ֶאת ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב ְוֶאת ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל  

 ְוֵאל נֹוֵׂשא ְוצּור ַמְחֶסה ָאז ָהִייָת ָלֶהם 

 ַעל ְּכרּוִבים ְוכֹוָכִבים ֱהִקימֹוָת ִדְגֵליֶהם 

 ּוְבִׁשְמָך ִמְּמרֹוְמָך ּגֹוַנְנָּת ָיּה ֲעֵליֶהם 

 ּוַמְלָאִכים ֶנֱעָרִכים ַׂשְמָּת נֹוְׂשֵאי ְכֵליֶהם 

 ְרֵאה ַעָּתה ִּכי ַחָּתה ַיד ַמְלָּכם ְוֵחיֵליֶהם 

ְוָזר ְיָרָׁשם ְוהֹוִריָׁשם ֲהָבִנים ֵאין ְלִיְׂשָרֵאל 

ְלַהְקִדיׁש ֶאת ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב ְוֶאת ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל 

 ְּדרֹור ְיקּוָׁשה ְּדרֹור ּדֹוְרָׁשה ִמְּזדֹוִנים ּוֵמֲאדֹוִנים 

 ֱאָילּוָתּה ְמֵׁשה אֹוָתּה ִמַּמִים ֵזידֹוִנים 

 ְוַאל ֵיַקל ְּבֵעת ִמְׁשָקל ְזכּות ָאבֹות ִראׁשֹוִנים 

 ְוִיָּפֵקד ַּדל ׁשֹוֵקד ְלַדֶּבר ָלְך ַּתֲחנּוִנים 

 ּדֹור ֲאבֹוָתיו ְוָכל ֵמָתיו ַחֵּיה ְּבֶקֶרב ָׁשִנים 

ְלַהְׁשקֹוָתם ְוַהֲחיֹוָתם ֱהֵיה ַכַּטל ְלִיְׂשָרֵאל

ְלַהְקִדיׁש ֶאת ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב ְוֶאת ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל  

 ַהְמבָֹרְך ְּבָכל ַמֲעָרְך ֵּבין ְּבַמָּטה ֵּבין ְּבַמְעָלה 

 ֵאׁש ּוַמִים ְוָׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּתָלה 

 ְיִעידּון ַעל ֲאֶׁשר ָּפַעל ִּכי ָמה ָרם ּוַמה ִּנְפָלא 

 ַוֲעָבָדיו ְוצֹאן ָיָדיו ְלִדינֹו עֹוְמִדים ֶסָלה 

 ְּביֹום ָּפְקדֹו ְּבֵני ֶחְלּדֹו ִּתְקּפֹץ ִּפיָה ַעְוָלה 

ּובֹו ִיְצְּדקּו ְוִיְתַהְּללּו ָּכל ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל

ְלַהְקִדיׁש ֶאת ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב ְוֶאת ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל
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ביום ב‘ של ראש השנה

 ְׁשַפל רּוַח ְׁשַפל ֶּבֶרְך ְוקֹוָמה / ֲאַקֶּדְמָך ְּברֹב ַּפַחד ְוֵאיָמה

 ְלָפֶניָך ֲאִני ֶנְחָׁשב ְּבֵעיַני / ְּכתֹוַלַעת ְקַטָּנה ָּבֲאָדָמה

 ְמֹלא עֹוָלם ֲאֶׁשר ֵאין ֵקץ ְלָגְדלֹו / ֲהָכֹמִני ְיַהֶּלְלָך ּוַבָּמה

 ֲהָדְרָך ֹלא ְיִכילּון ַמְלֲאֵכי רּום / ְוַעל ַאַחת ֲאִני ַכֶּמה ְוַכָּמה

ֱהִטיבֹוָת ְוִהְגַּדְלָּת ֲחָסִדים / ְלָך ַּתְגִּדיל ְלהֹודֹות ֹּכל ְנָׁשָמה

יה שמך ארוממך/ ר‘ יהודה הלוי 

 ָיּה ִׁשְמָך ֲארֹוִמְמָך ְוִצְדָקְתָך ֹלא ֲאַכֶּסה 

 ֶהֱאַזְנִּתי ְוֶהֱאַמְנִּתי ֹלא ֶאְׁשַאל ְוֹלא ֲאַנֶּסה 

 ְוֵאיְך ֹיאַמר ְיִציר ֹחֶמר ֱאֵלי יֹוְצרֹו ַמה ַּתֲעֶׂשה 

 ְקָראִתיהּו ְּדַרְׁשִּתיהּו ְלִמְגַּדל ֹעז ְוצּור ַמְחֶסה 

ַהָּבִהיר ְואֹור ַמְזִהיר ְּבֵאין ָמָסְך ְוֵאין ִמְכֶסה

ִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא 

 ֲהַדר ְּכבֹוְדָך ְועֹז ָיְדָך ְמַסְּפִרים ַהָּׁשַמִים 

 ְּבֵעת ֲעלֹוָתם ְוֵעת ְּפנֹוָתם ְוֵעת ְׁשחֹוָתם ַאַּפִים

 ּוַמְלָאִכים ֶנֱהָלִכים ְּבתֹוְך ַאְבֵני ֵאׁש ּוַמִים 

 ְיִעידּוָך ְויֹודּוָך ּבֹוֵרא ִניב ְׂשָפַתִים 

 ִּכי ִתְסֹּבל ְוֹלא ִתֹּבל ְּבִלי ְזרֹוַע ְוָיַדִים 

ַּתְחִּתּיֹות ְוִעִּלּיֹות ְוַהַחּיֹות ְוַהִּכֵּסא 

ִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא 

 ּוִמי ְיַמֵּלל ְּכבֹוד ְמחֹוֵלל ְׁשָחִקים ֶּבֱאמּוָנתֹו 

 ַחי עֹוָלם ֲאֶׁשר ֶנְעָלם ְּבָגְבֵהי רּום ְמעֹוָנתֹו 

 ּוִבְרצֹותֹו ְּבֶבן ֵּביתֹו ְּבָאֳהלֹו ָׂשם ְׁשִכיָנתֹו 

 ְוָׂשם ַמְראֹות ִלְנבּואֹות ְלַהִּביט ֶאל ְּתמּוָנתֹו 

 ְּבֵאין ַּתְבִנית ְוֵאין ָּתְכִנית ְוֵאין ֵקץ ִלְתבּוָנתֹו 

ַרק ַמְרָאיו ְּבֵעין ְנִביָאיו ְּכֶמֶלְך ָרם ּוִמְתַנֵּׂשא 

ִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא

 ְּדַבר ְּגבּורֹות ְּבִלי ְספּורֹות ּוִמי ְיַסֵּפר ְּתִהּלֹוָתיו 

 ַאְׁשֵרי ִאיׁש ֲאֶׁשר ָיִחיׁש ְלַהְזִּכיר עֹז ְּגבּורֹוָתיו 

 ְוִיָּסֵמְך ְּבֵאל ּתֹוֵמְך עֹוָלם ַעל ְּגבּולֹוָתיו 

 ְוַיֲעִריצֹו ׁשֹוב ְוָרצֹוא ְוַיְצִּדיק ִּדין ְּפֻעּלֹוָתיו 

 ְויֹוֶדה ַעל ֲאֶׁשר ָּפַעל ִּכי ְלַמֲענֹו ֲעִלילֹוָתיו 

ְוִכי ֵיׁש יֹום ְלֵאל ָאיֹם ְוִדין ַעל ָּכל ַהַּמֲעֶׂשה 

ִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא 

 ִהְׁשּתֹוֵנן ְוִהּכֹוֵנן ְוִהְתּבֹוֵנן ְּבסֹוֶדָך 

 ְוִהַּבְטָּת ָמה ַאָּתה ּוֵמַאִין ְיסֹוֶדָך 

 ּוִמי ֱהִכיְנָך ּוִמי ֱהִביְנָך ְוֹכַח ִמי ְיִניֶדָך 

 ְוַהֵּבט ֶאל ְּגבּורֹות ֵאל ְוָהִעיָרה ְכבֹוֶדָך 

 ֲחקֹור ָּפֳעלֹו ַאְך ָּגְדלֹו ָּתִׂשיָמה ֶנְגֶּדָך 

ַאל ִּתְדֹרׁש ְּבסֹוף ּוְבֹראׁש ַּבֻּמְפֶלא ּוַבְּמֻכֶּסה 

ִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא
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פתיחת ההיכל

אומרים י"ג מידות – שלוש פעמים

אומרים י"ב פעמים: ְלעוָלם ה‘, ְּדָבְרָך ִנָּצב ַּבָּׁשָמִים: 

אומרים בשקט: ריבונו של עולם, ואני תפילתי, בריך שמיה

הוצאת ספר תורה

לאחר ההפטרה

תפילת אשכבה

ַהְּמַרֵחם ַעל ָּכל ְּבִריֹוָתיו, הּוא ָיחֹוס ְוַיְחמֹול ִויַרֵחם ַעל ֶנֶפׁש, רּוַח ּוְנָשָמה ֶשׁל פלוני/ת בן/ת 

פלוני ופלונית ]ומזכירים השם המלא של הנפטר/ת ושמות הוריו/ה[. רּוַח ה‘ ְּתִניֶחנּו/ָּנה 

ְּבַגן ֵעֶדן. הּוא/ִהיא ְוָכל ִיְשָׂרֵאל ַהּׁשֹוְכִבים/ֹות ִעּמֹו/ִעָּמּה ִּבְכַלל ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות ְוֵכן ְיִהי 

ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן.

מי שברך לקהל

תפילה לשלום המדינה ולחיילי ולחיילות צה"ל

ְּגֻאָּלֵתנּו.  ְצִמיַחת  ֵראִׁשית  ֶאת-ְמִדיַנת-ִיְׂשָרֵאל,  ָּבֵרְך  ְוגֹוֲאלֹו,  ִיְׂשָרֵאל  צּור  ֶׁשַּבָּׁשַמִים,  ָאִבינּו 

ָׂשֶריָה  ְלָראֶׁשיָה,  ַוֲאִמְּתָך  אֹוְרָך  ּוְׁשַלח  ְׁשלֹוֶמָך  ֻסַּכת  ָעֶליָה  ּוְפֹרׂש  ַחְסֶּדָך  ְּבֶאְבַרת  ָעֶליָה  ָהֵגן 

ֱאֹלֵהינּו  ְוַהְנִחיֵלם  ָקְדֵׁשנּו,  ֶאֶרץ  ְמִגֵּני  ְיֵדי  ֶאת  ַחֵּזק  ִמְּלָפֶניָך.  טֹוָבה  ְּבֵעָצה  ְוַתְּקֵנם  ְויֹוֲעֶציָה, 

ַאֵחינּו  ְוֶאת  ְליֹוְׁשֶביָה.  עֹוָלם  ְוִׂשְמַחת  ָּבָאֶרץ  ָׁשלֹום  ְוָנַתָּת  ְּתַעְּטֵרם,  ִנָּצחֹון  ַוֲעֶטֶרת  ְיׁשּוָעה 

ִעיֶרָך  ְלִצּיֹון  קֹוְמִמּיּות  ְמֵהָרה  ְותֹוִליֵכם  ְּפזּוֵריֶהם,  ַאְרצֹות  ְּבָכל  ְּפָקד-ָנא  ִיְׂשָרֵאל,  ֵּבית  ָּכל 

ְוִלירּוָׁשַלִים ִמְׁשַּכן ְׁשֶמָך, ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת ֹמֶׁשה ַעְבֶּדָך: ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה ַהָּׁשָמִים, ִמָּׁשם 

ֲאֹבֶתיָך  ֲאֶׁשר-ָיְרׁשּו  ָהָאֶרץ  ֶאל  ֱאֹלֶהיָך  יהוה  ֶוֱהִביֲאָך  ִיָּקֶחָך:  ּוִמָּׁשם  ֱאֹלֶהיָך  יהוה  ְיַקֶּבְצָך 

ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ְׁשֶמָך, ְוִלְׁשֹמר ֶאת ָּכל  ִויִרְׁשָּתּה, ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְּבָך ֵמֲאֹבֶתיָך: 

הֹוַפע  ְיׁשּוָעֶתָך.  ֵקץ  ְמַחֵּכי  ִלְפּדֹות  ִצְדֶקָך,  ְמִׁשיַח  ֶּבן-ָּדִוד  ְמֵהָרה  ָלנּו  ּוְׁשַלח  תֹוָרֶתָך,  ִּדְבֵרי 

ַּבֲהַדר ְּגאֹון ֻעֶּזָך ַעל ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל ַאְרֶצָך, ְוֹיאַמר ֹּכל ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְבַאּפֹו: יהוה ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל 

ֶמֶלְך ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשָלה, ָאֵמן ֶסָלה.
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ִמי ֶׁשֵּבַרְך ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַחָּיֵלי ְוַחָילׂות ְצָבא ַהֲהַגָּנה ְלִיְׂשָרֵאל 

ְוַאְנֵשי ּכֹוחֹות ַהִּבָּטחֹון, ָהעֹוְמִדים ַעל ִמְׁשַמר ַאְרֵצנּו ְוָעֵרי ֱאלֵהינּו ִמְּגבּול ַהְּלָבנֹון ְוַעד ִמְדַּבר 

ַהָּקִמים  ִיֵּתן ה' ֶאת אֹוְיֵבינּו  ּוַבָּים.  ָּבֲאִויר  ַּבַּיָּבָׁשה  ָהֲעָרָבה  ַהָּגדֹול ַעד ְלבֹוא  ַהָּים  ּוִמן  ִמְצַרִים 

ָעֵלינּו ִנָּגִפים ִלְפֵניֶהם. ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִיְׁשֹמר ְוַיִּציל ֶאת ַחָיֵלינּו ִמָּכל ָצָרה ְוצּוָקה ּוִמָּכל ֶנַגע 

ּוַמֲחָלה ְוִיְׁשַלח ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה ְּבָכל ַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם. ַיְדֵּבר ׂשֹוְנֵאינּו ַּתְחֵּתיֶהם ִויַעְטֵרם ְּבֶכֶתר 

ְיׁשּוָעה ּוְבֲעֶטֶרת ִנָּצחֹון. ִויֻקַּים ָּבֶהם ַהָּכתּוב: ִּכי ה' ֱאֹלֵהיֶכם ַהֹהֵלְך ִעָּמֶכם ְלִהָּלֵחם ָלֶכם ִעם 

ֹאיֵביֶכם ְלהֹוִׁשיַע ֶאְתֶכם: ְונאַמר ָאֵמן:



סדר תקיעות השופר

פותחים בפיוט: ביום א‘ של ראש השנה

עת שערי רצון / ר‘ יהודה בן שמואל עבאס 

 ֵעת ַׁשֲעֵרי ָרצֹון ְלִהָּפֵתַח 
 יֹום ֶאְהֶיה ַכַּפי ְלֵאל ׁשֹוֵטַח 

 ָאָּנא ְזכֹר ָנא ִלי ְּביֹום הֹוֵכַח 
עֹוֵקד ְוַהֶּנְעָקד ְוַהִּמְזֵּבַח 

 ָּבַאֲחִרית ֻנָּסה ְּבסֹוף ַהְעָׂשָרה 
 ַהֵּבן ֲאֶׁשר נֹוַלד ְלָך ִמָּׂשָרה 

 ִאם ַנְפְׁשָך בֹו ַעד ְמאֹד ִנְקָׁשָרה 
 קּום ַהֲעֵלהּו ִלי ְלעֹוָלה ָבָרה 
 ַעל ַהר ֲאֶׁשר ָּכבֹוד ְלָך זֹוֵרַח 

עֹוֵקד ְוַהֶּנְעָקד ְוַהִּמְזֵּבַח 

 ָאַמר ְלָׂשָרה ִּכי ֲחמּוֵדְך ִיְצָחק 
 ָּגַדל ְוֹלא ָלַמד ֲעבֹוַדת ַׁשַחק 

ק   ֵאֵלְך ְואֹוֵרהּו ֲאֶׁשר לֹו ֵאל חַָ
 ָאְמָרה ְלָכה ָאדֹון ֲאָבל ַאל ִּתְרַחק 

 ָעָנּה ְיִהי ִלֵּבְך ְּבֵאל ּבֹוֵטח 
עֹוֵקד ְוַהֶּנְעָקד ְוַהִּמְזֵּבַח 

ַחר ְוִהְׁשִּכים ַלֲהֹלְך ַּבּבֶֹקר   ׁשַָ
 ּוְׁשֵני ְנָעָריו ִמְּמֵתי ַהֶּׁשֶקר 

 יֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָנְגעּו ֶאל ֵחֶקר 
 ַוַּיְרא ְּדמּות ָּכבֹוד ְוהֹוד ָוֶיֶקר 

ן ְלִהָּמֵׁשַח   ָעַמד ְוִהְתּבֹונֵָ
עֹוֵקד ְוַהֶּנְעָקד ְוַהִּמְזֵּבַח 

 ָיְדעּו ְנָעָריו ִּכי ְקָרָאם ֵלאמֹר 
 אֹור ַהְרִאיֶתם ָצץ ְּברֹאׁש ַהר ַהּמֹר 

 ַוּיֹאְמרּו ֹלא ֶנֱחֶזה ַרק ַמְהמֹור 
ָעָנה ְׁשבּו פֹה ַעם ְמׁשּוִלים 

מֹור   ַלחְֲ
 ַוֲאִני ְוַהַּנַער ְלִהְׁשַּתֵּטַח 
עֹוֵקד ְוַהֶּנְעָקד ְוַהִּמְזֵּבַח 

 ָהְלכּו ְׁשֵניֶהם ַלֲעׂשֹות ִּבְמָלאָכה 
 ְוַיֲעֶנה ִיְצָחק ְלָאִביו ָּכָכה 

ָרָכה   ָאִבי ְרֵאה ֵאׁש ַוֲעֵצי ַמעְֲ
ָלָכה   ַאֵּיה ֲאדִֹני ֶׂשה ֲאֶׁשר ַּכהְֲ

 ַהַאְּת ְּביֹום ֶזה ָּדְתָך ׁשֹוֵכַח 
עֹוֵקד ְוַהֶּנְעָקד ְוַהִּמְזֵּבַח 

 ְוַיֲעֶנה ָאִביו ְּבֵאל ַחי ַמְחֶסה 
 ִּכי הּוא ֲאֶׁשר ִיְרֶאה ְלעֹוָלה ַהֶּׂשה 
ֶׂשה   ַּדע ָּכל ֲאֶׁשר ַיְחּפֹץ ֱאֹלִהים ַיעְֲ

 ִנְבֶנה ְבִני ַהּיֹום ְלָפָניו ִּכֵּסא 
 ָאז ַיֲאִמיר ֶזַבח ְוַהּזֹוֵבַח 
עֹוֵקד ְוַהֶּנְעָקד ְוַהִּמְזֵּבַח 

 ָּדְפקּו ְּבַׁשְעֵרי ַרֲחִמים ִלְפּתַֹח 
 ַהֵּבן ְלִהָּזַבח ְוָאב ִלְזּבַֹח 

ֵאל ּוְבַרֲחָמיו ִלְבטַֹח   קִֹוים לְָ
 ְוקֵֹוי ה‘ ַיֲחִליפּו כַֹח 

 ָּדְרׁשּו ְּבַנְחַלת ֵאל ְלִהְסַּתֵּפַח 
עֹוֵקד ְוַהֶּנְעָקד ְוַהִּמְזֵּבַח 

 ֵהִכין ֲעֵצי עֹוָלה ְּבאֹון ָוַחִיל 
ְקדֹו ַאִיל  עַָ  ַוַּיֲעקֹד ִיְצָחק ַּכְּ

 ַוְיִהי ְמאֹור יֹוָמם ְּבֵעיָנם ַלִיל 
מֹון ְּדָמָעיו נֹוְזִלים ְּבַחִיל   ַוהְֲ
 ַעִין ְּבַמר ּבֹוָכה ְוֵלב ָׂשֵמַח 

עֹוֵקד ְוַהֶּנְעָקד ְוַהִּמְזֵּבַח 

 ִׂשיחּו ְלִאִּמי ִּכי ְׂשׂשֹוָנּה ָּפָנה 
 ַהֵּבן ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלִתְׁשִעים ָׁשָנה 

 ָהָיה ְלֵאׁש ּוְלַמֲאֶכֶלת ָמָנה 
 ָאָנה ֲאַבֵּקׁש ָלּה ְמַנֵחם ָאָנה 
 ַצר ִלי ְלֵאם ִּתְבֶּכה ְוִתְתַיֵּפַח 

עֹוֵקד ְוַהֶּנְעָקד ְוַהִּמְזֵּבַח 

 ִמַּמֲאֶכֶלת ֶיֱהֶמה ִמְדָּבִרי 
 ָנא ַחְּדָדּה ָאִבי ְוֶאת ַמְאָסִרי 
ַקד ְיקֹוד ִּבְבָׂשִרי   ַחֵּזק ְוֵעת יְֵ

ְפִרי   ַקח ִעְּמָך ַהִּנְׁשָאר ֵמאֲֶ
 ְוְאמֹר ְלָׂשָרה ֶזה ְלִיְצָחק ֵריַח 

עֹוֵקד ְוַהֶּנְעָקד ְוַהִּמְזֵּבַח 

 ְוֶיֱהמּו ָּכל ַמְלֲאֵכי ֶמְרָּכָבה 
ף ׁשֹוֲאִלים ִּבְנָדָבה   אֹוַפן ְוָׂשרַָ

 ִמְתַחְּנִנים ָלֵאל ְּבַעד ַׂשר ָצָבא 
 ָאָּנא ְּתָנה ִפְדיֹום ְוכֶֹפר ָהָבה 

 ַאל ָנא ְיִהי עֹוָלם ְּבִלי ָיֵרַח 
עֹוֵקד ְוַהֶּנְעָקד ְוַהִּמְזֵּבַח 

 ָאַמר ְלַאְבָרָהם ֲאדֹון ָׁשַמִים 
 ַאל ִּתְׁשְלָחה ָיד ֶאל ְׁשִליׁש אּוַֹרִים 

 ׁשּובּו ְלָׁשלֹום ַמְלֲאֵכי ַמְחַנִים 
 יֹום ֶזה ְזכּות ִלְבֵני ְירּוָׁשַלִים 
 ּבֹו ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים ֲאִני ּפֹוֵתַח 

עֹוֵקד ְוַהֶּנְעָקד ְוַהִּמְזֵּבַח 

 ִלְבִריְתָך ׁשֹוֵכן ְזבּול ּוְׁשֻבָעה 
 ָזְכָרה ְלֵעָדה סֹוֲעָרה ּוְנגּוָעה 

 ּוְׁשַמע ְּתִקיָעה ּתֹוְקָעה ּוְתרּוָעה 
מֹר ְלִצּיֹון ָּבא ְזַמן ַהְיׁשּוָעה   ֶואְֱ

 ִיּנֹון ְוֵאִלָּיה ֲאִני ׁשֹוֵלַח 
עֹוֵקד ְוַהֶּנְעָקד ְוַהִּמְזֵּבַח 
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ביום ב‘ של ראש השנה

ִאם ָאֵפס רַבע ַהֵּקן / ר' אפרים בן יצחק מרגנשבורג

 ָקָרא ֵמֶרֶחם ִמְׁשָחר. 

 ְּתמּור ִּבְנָך ַהִּנְבָחר. 

 ְוִהֵּנה ַאִיל ַאַחר. 

ַוֲעֵׂשה ַאל ְּתַאַחר: 

 ֲחִליֵפי ַאְזָּכָרתו. 

 ִּתּכון ְּכַהְקָטָרתו. 

 ְוַתֲעֶלה ְלָך ִּתיְמָרתו. 

ְוָהָיה הּוא ּוְתמּוָרתו: 

 ִזָּכרון ְלָפֶניָך ַּבַּׁשַחק. 

 ָלַעד ַּבֵּסֶפר יּוַחק. 

 ְּבִרית עוָלם ַּבל ֻיְמַחק. 

ֶאת ַאְבָרָהם ְוֶאת ִיְצָחק: 

 קוְרֶאיָך ָּבִאים ָלקוד. 

 ְּבָצָרה ֲעֵקָדה ִּתְׁשקד. 

 ְוצאְנָך ְּבַרֲחִמים ִּתְפקד. 

ְּפֵני ַהּצאן ֶאל ָעקוד: 

 עוְרָרה ְגבּוָרְתָך 

 ְלָהִקיץ ִנְרָּדִמים. 

ְלַמַעְנָך ִּתְפֶּדה ֲחֵרִדים 

 ִנְדָהִמים. 

 ְלַהְמִׁשיְך ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך 

 ִמְּׁשֵמי ְמרוִמים. 

ֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא 

ַרֲחִמים: 

 ָראּו ֵאד ְּתלּוָלה. 

 ִמֲהרּו ֲעֵצי עוָלה. 

 ַיַחד ְּבַאֲהָבה ְּכלּוָלה. 

ַיְּׁשרּו ָּבֲעָרָבה ְמִסָּלה: 

 ָרָאה ָיִחיד ִּכי הּוא ַהֶּשה. 

 ָנַאם ְלהורו ַהְּמֻנֶּסה. 

 ָאִבי אוִתי ַּכֶּכֶבׂש ַּתֲעֶׂשה. 

לא ַתְחמל ְולא ְתַכֶּסה: 

 ִּבי ָחֵפץ ְוִנְכסף. 

 ְלָבִבי לו ַלֲחׂשף. 

 ִאם ִּתְמָנֵעִני סוף. 

רּוִחי ְוִנְׁשָמִתי ֵאָליו ֶיֱאסף: 

 ָיָדיו ְוַרְגָליו ָעַקד. 

 ְוַחְרּבו ָעָליו ָּפַקד. 

 ְלׂשּומו ַעל ָהֵעִצים ָׁשַקד. 

ְוָהֵאׁש ַעל ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד: 

 ַצָּואר ָּפַׁשט ֵמֵאָליו. 

 ְוָאִביו ִנַּגׁש ֵאָליו. 

 ְלׁשֲחטו ְלֵׁשם ְּבָעָליו. 

ְוִהֵּנה ה‘ ִנָּצב ָעָליו: 

 ֲחקר ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה. 

 ָהָאב ַעל ְּבנו לא ָחָסה. 

 ְוִלּבו ֶאל ַּכַּפִים ָנָׂשא. 

 ַוַּיְרא ֱאלִהים ֶאת ָּכל 

ֲאֶׁשר ָעָׂשה: 

 ִאם ָאֵפס רַבע ַהֵּקן. 

 אֶהל ִׁשֵּכן ִאם ִרֵּקן. 

 ַאל ָנא נאְבָדה ִּכי ַעל ֵּכן. 

ֵיׁש ָלנּו ָאב ָזֵקן: 

 ָּפִנים לו ַתִּכיר. 

 ְוִצְדקו ְלָפֶניָך ַנְזִּכיר. 

 ַקח ָנא ֵּבן ַיִּקיר. 

ְוִנְמָצה ָדמו ַעל ִקיר: 

 ָרץ ֶאל ַהַּנַער ְלַהְקִּדיׁשו. 

 ְוַנְפׁשו ְקׁשּוָרה ְּבַנְפׁשו. 

 ִעְּטרו ָּבֵעִצים ְוִאּׁשו. 

ֵנֶזר ֱאלָהיו ַעל ראׁשו: 

 ָיִחיד הּוַקל ַּכְּצִבי. 

 ָעָנה ְוָאַמר ָאִבי. 

 ִהֵּנה ָהֵאׁש ְוָהֵעִצים ָנִביא. 

ּוְתׁשּוָרה ֵאין ְלָהִביא: 

 ִמִּלים ֱהִׁשיבו ִמְּלַהְבִהילו. 

 ַוַּיַען ַוּיאֶמר לו. ְּבִני, 

 ֱאלִהים ִיְרֶאה ּלו. 

ְויוַדע ה‘ ֶאת ֲאֶׁשר לו: 

 ְּבִמְצָוְתָך ְׁשֵניֶהם ִנְזָהִרים. 

 ְוַאֲחֶריָך לא ְמַהְרְהִרים. 

 ָחׁשּו ְוָהְלכּו ִנְמָהִרים. 

ַעל ַאַחד ֶהָהִרים: 
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בקול  אחת  פעם   — כף"  תקעו  העמים  כל  מזמור:  קרח  לבני  "למנצח 
)ושש פעמים בשקט, ללא הקדמות(

ביום ב‘ של ראש השנה

ה' בקול שופר / מחבר לא ידוע

 ה' ְּבקֹול ׁשֹוָפר ְיַגֶּלה ֵקץ ּוְזַמן 

 ֵעת ִיְתַקע ְוָהַלְך ְּבַסֲערֹות ֵּתיָמן 

ּוַמְלכּות ָהִרְׁשָעה ֲאַזי ִּתְהֶיה ְפרּוָעה 

ָעָלה ֱאֹלִהים ִּבְתרּוָעה ה' ְּבקֹול ׁשֹוָפר 

 ה' ְּבקֹול ׁשֹוָפר ְּבַהר ַהּקֶֹדׁש ִּתְתַקע 

 ְנֵוה ִצּיֹון ִּתְרַקע ְוַהר ֵׂשִעיר ִיָּבַקע 

ְוִתָּנֵתק ְוָתמּוׁש ַהָּיֵתד ַהְּתקּוָעה 

ָעָלה ֱאֹלִהים ִּבְתרּוָעה ה' ְּבקֹול ׁשֹוָפר

 ה' ְּבקֹול ׁשֹוָפר ַיְׁשִמיַע ְיׁשּוָעה 

ְלַקֵּבץ ֶׂשה ְּפזּוָרה ְּבבֹוא ֶחְזיֹון ְּתׁשּוָעה 

ָעָלה ֱאֹלִהים ִּבְתרּוָעה ה' ְּבקֹול ׁשֹוָפר 

 ה' ְּבקֹול ׁשֹוָפר קֹול ִמָּׁשַמִים 

 ַעל ַהר ַהּקֶֹדׁש ְוַעל ְירּוָׁשַלִים 

ְוָאז ַּכַּנת ְיִמיְנָך ְּתִהי ְּכֵמרֹאׁש ְנטּוָעה 

ָעָלה ֱאֹלִהים ִּבְתרּוָעה ה' ְּבקֹול ׁשֹוָפר 

ָעָלה ֱאֹלִהים ִּבְתרּוָעה ה‘ ְּבקֹול ׁשֹוָפר

אומרים: מן המיצר קראתי ופסוקי קר"ע שט"ן

לאחר התקיעות:

 ַאְׁשֵרי ָהָעם יוְדֵעי ְתרּוָעה, ה‘ ְּבאור ָּפֶניָך ְיַהֵּלכּון: 

 ְּבִׁשְמָך ְיִגילּון ָּכל ַהּיום, ּוְבִצְדָקְתָך ָירּומּו: 

 ִּכי ִתְפֶאֶרת ֻעָּזמו ָאָּתה, ּוִבְרצוְנָך ָּתרּום ַקְרֵננּו: 

ִּכי לה‘ ָמִגֵּננּו, ְוִלְקדוׁש ִיְׂשָרֵאל ַמְלֵּכנּו: 

אומרים שני פסוקים אלו שלוש פעמים: 

ָּכל ְּכִלי יּוַצר ָעַלִיְך לא ִיְצָלח, ְוָכל ָלׁשון ָּתקּום ִאָּתְך ַלִּמְׁשָּפט ַּתְרִׁשיִעי, זאת ַנֲחַלת ַעְבֵדי 

ה‘ ְוִצְדָקָתם ֵמִאִּתי ְנֻאם ה’: ה‘ ֵיַחּתּו ְמִריָבו ָעָלו ָּבָּׁשַמִים ַיְרֵעם ה‘ ָיִדין ַאְפֵסי ָאֶרץ, ְוִיֶּתן ֹעז 

ְלַמְלּכו ְוָיֵרם ֶקֶרן ְמִׁשיחו:
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מוסף
אם החזן אשכנזי הוא אומר לפני תפילת הלחש — הנני העני ממעש 

ּוְלִהְתַחֵּנן  ַלֲעֹמד  ָּבאִתי  ִיְׂשָרֵאל  ְּתִהּלֹות  יֹוֵׁשב  ִמַּפַחד  ְוִנְפַחד  ִמַּמַעׂש ִנְרַעׁש  ִהְנִני ֶהָעִני 

ֲאַבֵּקׁש  ְלַכְך ָלֵכן  ְוָהגּון  ְכַדאי  ֶׁשֵאיִני  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ְׁשָלחּוִני.  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ַעְּמָך  ְלָפֶניָך ַעל 

ִמְּמָך ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב ה‘ ה‘ ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ַׁשַּדי ָאֹים 

ְוָנא  ׁשֹוְלַחי.  ְוַעל  ָעַלי  ַרֲחִמים  ְלַבֵּקׁש  ְועֹוֵמד  הֹוֵלְך  ָאֹנִכי  ַּדְרִּכי ֲאֶׁשר  ַמְצִליַח  ָנא  ְונֹוָרא ֱהֵיה 

ַאל ַּתְפִׁשיֵעם ְּבַחֹּטאַתי ְוַאל ְּתַחְּיֵבם ַּבֲעוֹונֹוַתי ִּכי חֹוֵטא ּופֹוֵׁשַע ָאִני. ְוַאל ִיָּכְלמּו ִבְפָׁשַעי ְוַאל 

ֵיבֹוׁשּו ִבי ְוַאל ֵאבֹוׁש ָּבם.

ִעם  ְּבַדַעת  ָנִעים ּוְמעּוָרב  ְוקֹולֹו  ְמֻגָּדל  ּוְזָקנֹו  ָנֶאה  ְוָרִגיל ּוִפְרקֹו  ָזֵקן  ִּכְתִפַּלת  ְּתִפָּלִתי  ְוַקֵּבל 

ַאֲהָבה ּוְפָׁשֵעינּו  ָעֶליָך  ִּדּלּוֵגנּו(  )נ"א  ִדְגֵלנּו  ַיְׂשִטיֵנִני ִויִהי ָנא  ְלַבל  ְּבָׂשָטן  ַהְּבִרּיֹות. ְוִתְגַער 

ְלַחִּיים  ּוְלִׂשְמָחה  ִיְׂשָרֵאל ְלָׂשֹשֹון  ּוְלָכל  ָלנּו  ָנא  ְוָרעֹות ֲהָפְך  ָצרֹות  ְוָכל  ְּבַאֲהָבה.  ְּתַכֶּסה 

ִמְּלָפֶניָך ה‘  ָרצֹון  ִויִהי  ִּבְתִפָּלִתי.  ִמְכׁשֹול  ׁשּום  ְיִהי  ְוַאל  ֱאָהבּו.  ְוַהָּׁשלֹום  ּוְלָׁשלֹום ְוָהֱאֶמת 

ֲאֶׁשר  ֶעְליֹון ֶאְהֶיה  ֵאל  ְוַהּנֹוָרא  ַהִּגּבֹור  ַהָּגדֹול  ַיֲעֹקב ָהֵאל  ֵואֹלֵהי  ִיְצָחק  ֱאֹלֵהי  ַאְבָרָהם  ֱאֹלֵהי 

אֹוָתּה  ְכבֹוֶדָך ְוָיִפיצּו  ִכֵּסא  ִלְפֵני  ְתִפָּלִתי  ְתִפּלֹות ָיִביאּו  ּפֹוֲעֵלי  ֶׁשֵהם  ַהַּמְלָאִכים  ֶאְהֶיה ֶׁשָּכל 

ַהָּגדֹול  ִׁשְמָך  ְּכבֹוד  ְוַהְיָׁשִרים ּוַבֲעבּור  ְוַהְּתִמיִמים  ְוַהֲחִסיִדים  ַהַּצִּדיִקים  ָּכל  ַּבֲעבּור  ְלָפֶניָך. 

ְוַהּנֹוָרא ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים. ָּברּוְך ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה.
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20 מוסף לראש השנה

אם החזן ספרדי — יש הנוהגים לומר פיוטים אלו לפני חזרת הש"ץ: 

ה‘ שמעתי שמעך / מחבר לא ידוע

ה‘ ָׁשַמְעִּתי ִׁשְמֲעָך ָיֵראִתי ה‘

 ה‘ ָׁשַמְעִּתי ְוִנְרַּגְזִּתי 
 יֹום ּבֹו ִּתְפְקֵדִני 

 ָזַחְלִּתי ְוַחְלִּתי יֹום ּבֹו ְּתִדיֵנִני 
 ָהְׁשַּפְלִּתי ְוִנְבַהְלִּתי 
 ֶּפן ְּבַאְּפָך ַּתְמִעיֵטִני 

ִּכי ָגדֹול יֹום ה’ 

 ה‘ ִמי ֹלא ִייָרא 
 ִמּיֹום ִּדין ַהּנֹוָרא 

 ִּכי ְלָך ָיֲאָתה ְגֻדָּלה ּוְגבּוָרה 
 ַּבֲאַתר ִּדי ְזקּוִקין ְּדנּוָרא 

ִמי ַיֲעֹמד ְּבסֹוד ה’ 

 ה‘ ֶמֶלְך יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ִדין 
 ְסִביָביו ְׂשָרִפים 

 עֹוְמִדים ַעל ִמִּדין 
 ִּכי ֵכן ְּדַבר ַהֶּמֶלְך 

 ִלְפֵני ָּכל יֹוְדֵעי ָדת ָוִדין 
ְלַהִּגיד ִּכי ָיָׁשר ה‘

 ה‘ ֶמֶלְך ַאִּדיר ַמְׁשִּפיל ּוֵמִרים 
 ְּבֵמיַמר ַקִּדיִׁשין ּוִבְגֵזַרת ִעיִרין 
 ְמפֹוֵצץ ְסָלִעים ּוְמַׁשֵּבר ָהִרים 

ָּכל מֹוָצא ִפי ה‘

 ה‘ ִלְפֵני ֵחילֹו ָקֵרי ְבַחִיל 
 ָמאן ָּבֵעי ַסם ַחֵּיי ְוהּוא ֶּבן ָחִיל 

 ָיקּום ְּבֶטֶרם 
 ִיְתַעְּותּו ַאְנֵׁשי ֶהָחִיל 

ְוָיֹׁשב ֶאל ה’

ה‘ ִלִּבי ִמַּלֲהֵבי ֵאׁש ִרְׁשְּפָך 
 ּבֹוֵרַח 

 נֹוָרא ְּבַעם ָרם ְּבַמר צֹוֵרַח 
 ֵאיְך ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ֵקֵרַח 

ֶאל ְמקֹום ַׁשְלֶהֶבת ָיּה ה‘

 ה‘ ֲעֵנה ָעִני ָהעֹוֵמד ְלָפֶניָך 
 ְּכַדל ׁשֹוֵאל ְמַבֵּקׁש ְסִליָחֶתָך 

 ָּתִכין ִלָּבם ַּתְקִׁשיב ָאְזֶנָך 
ְנָסה ָעֵלינּו אֹור ָּפֶניָך ה‘

 ה‘ ַנֲחֵלי ִדְמעֹוַתי ֵמַעי ִהְרִּתיחּו 
 ַּגֲחֵלי ַחֹּטאַתי טּוחֹוַתי ִהְקִּדיחּו 

 ִּדיָנא ְיִתב ְוִסְפִרין ְּפִתיחּו 
ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ה‘

 ה‘ ִסְפֵרי ַחִּיים ּוֵמִתים 
 ְלָפֶניָך ִנְפָּתִחים 

 ְּבַחְסֵדי ָאבֹות ִראׁשֹוִנים 
 ֲאַנְחנּו ְּבטּוִחים 

 ִּתּכֹון ְּתִפָּלֵתנּו ְּכֵריַח ִניחֹוִחים 
ה‘ ָּפָעְלָך ְּבֶקֶרב ָׁשִנים ַחֵּייהּו ה’

אתאנו לחלות פניך / מחבר לא ידוע

 ָאָתאנּו ְלַחּלֹות ָּפֶניך

 ִּכי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקְּדמּו ָפֶניָך 

 ָנא ַאל ְּתִביֵׁשנּו 

 ָנא ַאל ְּתִׁשיֵבנּו ֵריָקם ִמְּלָפֶניָך 

 ְסַלח ָלנּו ּוְׁשַלח ָלנּו 

ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמְּמעֹוֶנָך

 ָאָתאנּו ְלַבֵּקׁש ִמְּמָך ַּכָּפָרה 

 ָאיֹם ְונֹוָרא 

 ִמְׂשָּגב ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה 

 ְּתַחֵּיינּו ְּתָחֵּננּו ּוְבִׁשְמָך ִנְקָרא 

 ְסַלח ָלנּו ּוְׁשַלח ָלנּו 

ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמְּמעֹוֶנָך
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 אוִחיָלה ָלֵאל ֲאַחֶּלה ָפָניו. ֶאְׁשֲאָלה ִמֶּמּנּו ַמֲעֵנה ָלׁשון. 

 ֲאֶׁשר ִּבְקַהל ָעם ָאִׁשיר ֻעּזו. ַאִּביָעה ְרָננות ְּבַעד ִמְפָעָליו. 

ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב, ּוֵמה‘ ַמֲעֵנה ָלׁשון: 

לא אומרים “מלך עליון“ )ייאמר בשחרית יום ב‘(

לפני קדושה

ונתנה תוקף

ִּכְסֶאָך ְוֵתֵׁשב  ְּבֶחֶסד  ְוִיּכֹון  ַמְלכּוֶתָך  ִּתָּנֵׂשא  ְוָאֹים ּובֹו  נֹוָרא  ִּכי הּוא  ַהּיֹום  ְקֻדַּׁשת  ּוְנַתֶּנה ֹּתֶקף 

ָעָליו ְּבֱאֶמת. ֱאֶמת ִּכי ַאָּתה הּוא ַּדָּין ּומֹוִכיַח ְויֹוֵדַע ָוֵעד ְוכֹוֵתב ְוחֹוֵתם ְוסֹוֵפר ּומֹוֶנה ְוִתְזֹּכר ָּכל 

ַהִּנְׁשָּכחֹות ְוִתְפַּתח ֶאת ֵסֶפר ַהִּזְכרֹונֹות ּוֵמֵאָליו ִיָּקֵרא ְוחֹוָתם ַיד ָּכל ָאָדם ּבֹו. 

ּוְבׁשֹוָפר ָּגדֹול ִיָּתַקע ְוקֹול ְּדָמָמה ַדָּקה ִיָׁשַמע ּוַמְלָאִכים ֵיָחֵפזּון ְוִחיל ּוְרָעָדה ֹיאֵחזּון ְוֹיאְמרּו 

ַיַעְברּון  עֹוָלם  ָּבֵאי  ְוָכל  ַּבִּדין.  ְּבֵעיֶניָך  ִיְזּכּו  ַּבִּדין ִּכי ֹלא  ָמרֹום  ְצָבא  ַעל  ִלְפֹקד  ַהִּדין  יֹום  ִהֵּנה 

ְלָפֶניָך ִּכְבֵני ָמרֹון. ְּכַבָּקַרת רֹוֶעה ֶעְדרֹו ַמֲעִביר ֹצאנֹו ַּתַחת ִׁשְבטֹו. ֵּכן ַּתֲעִביר ְוִתְסֹּפר ְוִתְמֶנה 

ְוִתְפֹקד ֶנֶפׁש ָּכל ָחי. ְוַתְחֹּתְך ִקְצָבה ְלָכל ְּבִרָּיה ְוִתְכֹּתב ֶאת ְּגַזר ִּדיָנם.  

ּוִמי  ִיְחֶיה  ִמי  ִיָּבֵראּון.  ְוַכָּמה  ַיַעְברּון  ַּכָּמה  ֵיָחֵתמּון.  ִּכּפּור  צֹום  ּוְביֹום  ִיָּכֵתבּון  ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה 

ָימּות. ִמי ְבִקּצֹו ּוִמי ֹלא ְּבִקּצֹו. ִמי ַבַּמִים ּוִמי ָבֵאׁש. ִמי ַבֶחֶרב ּוִמי ַבַחָּיה. ִמי ָבָרָעב ּוִמי ַבָּצָמא. 

ִמי ָבַרַעׁש ּוִמי ַבַּמֵּגָפה. ִמי ַבֲחִניָקה ּוִמי ַבְּסִקיָלה. ִמי ָינּוַח ּוִמי ָינּוַע. ִמי ִיָּׁשֵקט ּוִמי ְיֹּטֵרף. ִמי 

ִיָּׁשֵלו ּוִמי ִיְתַיָּסר. ִמי ַיֲעִני ּוִמי ַיֲעִׁשיר. ִמי ֻיְׁשַּפל ּוִמי ָירּום.

ּוְתׁשּוָבה ּוְתִפָּלה ּוְצָדָקה ַמֲעִביִרין ֶאת ֹרַע ַהְּגֵזָרה 

ִּכי ְּכִׁשְמָך ֵּכן ְּתִהָּלֶתָך ָקֶׁשה ִלְכעֹוס ְונֹוַח ִלְרצֹות. ִּכי ֹלא ַתְחֹּפץ ְּבמֹות ַהֵּמת ִּכי ִאם ְּבׁשּובֹו ִמַּדְרּכֹו 

ְוָחָיה. ְוַעד יֹום מֹותֹו ְּתַחֶּכה לֹו ִאם ָיׁשּוב ִמַּיד ְּתַקְּבלֹו. ֱאֶמת ִּכי ַאָּתה הּוא יֹוְצָרם ְויֹוֵדַע ִיְצָרם ִּכי 

ֵהם ָּבָׂשר ָוָדם. ָאָדם ְיסֹודֹו ֵמָעָפר ְוסֹופֹו ֶלָעָפר. ְּבַנְפׁשֹו ָיִביא ַלְחמֹו ָמׁשּול ְּכֶחֶרס ַהִּנְׁשָּבר. ְּכָחִציר 

ָיֵבׁש ּוְכִציץ נֹוֵבל ְּכֵצל עֹוֵבר ּוְכָעָנן ָּכָלה. ּוְכרּוַח נֹוָׁשֶבת ּוְכָאָבק ּפֹוֵרַח ְוַכֲחלֹום ָיעּוף.

ְוַאָּתה הּוא ֶמֶלְך ֵאל ַחי ְוַקָּים

ֵאין ִקְצָּבה ִלְׁשנֹוֶתיָך ְוֵאין ֵקץ ְלאֹוֶרְך ָיֶמיָך. ְוֵאין ְלַׁשֵער ַמְרְּכבֹות ְּכבֹוֶדָך ְוֵאין ְלָפֵרׁש ֵעילֹום ְׁשֶמָך. 

ִׁשְמָך ָנֶאה ְלָך ְוַאָּתה ָנֶאה ִלְׁשֶמָך ּוְׁשֵמנּו ָקָראָת ִּבְׁשֶמָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמָך ְוַקֵּדׁש ֶאת ִׁשְמָך ַעל 

ַמְקִּדיֵׁשי ְשֶמָך. ַּבֲעבּור ְּכבֹוד ִׁשְמָך ַהַּנֲעָרץ ְוַהִּנְקָּדׁש. ְּכסֹוד ִׂשיַח ַׂשְרֵפי ֹקֶדׁש ַהַּמְקִּדיִׁשים ִׁשְמָך 

ַּבֹּקֶדׁש. ָּדֵרי ַמְעָלה ִעם ָּדֵרי ַמָּטה קֹוְרִאים ּוְמַׁשְּלִׁשים ְּבִׁשּלּוׁש ְקֻדָּׁשה ַּבֹּקֶדׁש.
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אם החזן אשכנזי מוסיפים לאחר קדושה: 

 ֲחמֹול ַעל ַמֲעֶשׂיָך. ְוִתְשַׂמח ְּבַמֲעֶשׂיָך. ְוֹיאְמרּו ְלָך חֹוֶסיָך. ְּבַצֶּדְקָך ֲעמּוֶסיָך. 

. ָנֶאה ְלָקדֹוׁש  ְשָׁתּ ָך( ִקַדּ ֶעְרְכּ ְׁתָך )נ"א ְכּ ְקֻדָשּ יֶשׁיָך ִבּ י ַמְקִדּ ל ַמֲעֶשׂיָך: ִכּ ׁש ָאדֹון ַעל ָכּ ְקַדּ  ֻתּ

דֹוִשׁים:  ֵאר ִמְקּ  ְפּ

ן  ָך ְוַעל ְירּוָשַׁלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמְשַׁכּ ׁש ִשְׁמָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ַעל ִיְשָׂרֵאל ַעֶמּ ּוְבֵכן ִיְתַקֵדּ

ִוד ְמִשׁיֶחָך ְוַעל ְמכֹוָנְך ְוֵהיָכָלְך: ית ָדּ בֹוֶדָך. ְוַעל ַמְלכּות ֵבּ  ְכּ

ם יֹוִציא ָאיֹום  ית ְמַדְיֵּננּו. ּוִבְזכּות ַהָתּ ֱעַקד ַיְשִׁבּ ן ַהֶנּ ר ָלנּו ַאֲהַבת ֵאיָתן, ֲאדֹוֵנינּו. ּוַבֵבּ עֹוד ִיְזכֹּ

י ָקדֹוׁש ַהּיֹום ַלֲאדֹוֵנינּו: יֵננּו. ִכּ  )נ"א ַהּיֹום( ְלֶצֶדק ִדּ

ֶלְך  ט ַהֶמּ ְשָׁפּ ִמּ ֵקנּו ַבּ ט. ְוַצְדּ ַבר ֹחק ּוִמְשָׁפּ ִגּיד ְלַיֲעֹקב ְדּ ַשׁע. ַתּ ֵאין ֵמִליץ ֹיֶשׁר מּול ַמִגּיד ֶפּ ְבּ

ט: ְשָׁפּ ַהִמּ

אם החזן אשכנזי מוסיפים לפני ברכת קדושת ה‘: 

וכל מאמינים / יניי

 ָהאֹוֵחז ְּבַיד ִמַּדת ִמְׁשָּפט 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ֵאל ֱאמּוָנה

 ַהּבֹוֵחן ּובֹוֵדק ִּגְנֵזי ִנְסָּתרֹות 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ּבֹוֵחן ְּכָליֹות

 ַהּגֹוֵאל ִמָּמֶות ּופֹוֶדה ִמַּׁשַחת 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ּגֹוֵאל ָחָזק

 ַהָּדן ְיִחיִדי ְלָבֵאי עֹוָלם 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ַּדָּין ֱאֶמת

 ֶהָהגּוי ְּבֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ָהָיה ֹהֶוה ְוִיְהֶיה 

 ַהַּוַּדאי ְׁשמֹו ֵּכן ְּתִהָּלתֹו 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ְוֵאין ִּבְלּתֹו

 ַהּזֹוֵכר ְלַמְזִּכיָריו טֹובֹות ִזְכרֹונֹות 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא זֹוֵכר ַהְּבִרית

 ַהחֹוֵתְך ַחִּיים ְלָכל ַחי 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ַחי ְוַקָּים 

 ַהּטֹוב, ּוֵמִטיב ָלָרִעים ְוַלּטֹוִבים 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא טֹוב ַלֹּכל 

 ַהּיֹוֵדע ֵיֶצר ָּכל ְיצּוִרים 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא יֹוְצָרם ַּבָּבֶטן

 ַהֹּכל ָיכֹול )נ"א יּוַכל( ְוכֹוְלָלם 

 )נ"א ְוִכְּלָלם( ָיַחד 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ֹּכל ָיכֹול

 ַהָּלן ְּבֵסֶתר ְּבֵצל ַׁשַּדי 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ְלַבּדֹו הּוא 

 ַהַּמְמִליְך ְמָלִכים ְולֹו ַהְּמלּוָכה 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ֶמֶלְך עֹוָלם

 ַהּנֹוֵהג ְּבַחְסּדֹו ָּכל ּדֹור 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא נֹוֵצר ֶחֶסד
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 ַהסֹוֵבל, ּוַמְעִלים ַעִין ִמּסֹוְרִרים 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא סֹוֵלַח ֶסָלה

 ָהֶעְליֹון, ְוֵעינֹו ֶאל ְיֵרָאיו 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא עֹוֶנה ָלַחש

 ַהּפֹוֵתַח ַׁשַער ְלדֹוְפֵקי ִבְתׁשּוָבה 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ְּפתּוָחה ָידֹו 

 ַהּצֹוֶפה ָלָרָׁשע ְוָחֵפץ ְּבִהָּצְדקֹו 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ַצִּדיק ְוָיָׁשר

 ַהְּקַצר ְּבַזַעם ּוַמֲאִריְך ַאף 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ָקֶׁשה ִלְכֹעס

 ָהַרחּום ּוַמְקִּדים ַרֲחִמים ְלֹרֶגז 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ַרְך ִלְרצֹות

 ַהָּׁשֶוה ּוַמְׁשֶוה ָקֹטן ְוָגדֹול 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ׁשֹוֵפט ֶצֶדק

 ַהָּתם ּוִמַּתֵּמם ִעם ְּתִמיִמים 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ָּתִמים ָּפֳעלֹו

בתוך ברכת קדושת ה‘, לפני ותמלוך ה‘: 

ויאתיו כל לעבדך / מחבר לא ידוע  

 ְוֶיֱאָתיּו ֹכל ְלָעְבֶדָך 

 ִויָבְרכּו ֵׁשם ְּכבֹוֶדָך 

 ְוַיִּגידּו ָבִאִּיים ִצְדֶקָך 

ְוִיְדְרׁשּוָך ַעִּמים ֹלא ְיָדעּוָך 

 ִויַהְללּוָך ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ 

 ְויאְמרּו ָתִמיד ִיְגַּדל ה‘ 

 ְוִיְזְנחּו ֶאת ֲעַצֵּביֶהם

ְוַיְחְּפרּו ִעם ְּפִסיֵליֶהם

 ְוַיּטּו ְׁשֶכם ֶאָחד ְלָעְבֶדָך 

 ְוִייָראּוָך ִעם ֶׁשֶמׁש ְמַבְקֵׁשי ָפֶניָך 

 ְוַיִּכירּו ֹכַח ַמְלכּוֶתָך 

ְוִיְלְמדּו תֹוִעים ִּביָנה 

 ִויַמְּללּו ֶאת ְּגבּוָרֶתָך 

 ִויַנְּׂשאּוָך ִמְתַנֵּׂשא ְלֹכל ְלֹראׁש 

 ִויַסְּלדּו ְבִחיָלה ָּפֶניָך 

ִויַעְּטרּוָך ֵנֶזר ִּתְפָאָרה 

 ְוִיְפְצחּו ָהִרים ִרָּנה 

ְוִיְצֲהלּו ִאִּיים ְּבָמְלֶכָך

 ִויַקְּבלּו ֹעל ַמְלכּוֶתָך )ֲעֵליֶהם( 

 ִוירֹוְממּוָך ִּבְקַהל ָעם 

 ְוִיְׁשְמעּו ְרחֹוִקים ְוָיבֹואּו 

 ְוִיְּתנּו ְלָך ֶּכֶתר ְמלּוָכה

לאחר התקיעות בחזרת הש"צ: היום הרת עולם )במנגינה ספרדית(



24 מוסף לראש השנה

ארשת שפתינו 

 ֲאֶרֶׁשת ְׂשָפֵתינּו ֶיֱעַרב ְלָפֶניָך ֵאל ָרם ְוִנָּׂשא 

 ֵמִבין ּוַמֲאִזין ַמִּביט ּוַמְקִׁשיב ְלקֹול ְּתִקיָעֵתנּו 

ּוְתַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֵסֶדר ַמְלֻכּיֹוֵתינּו / ִזְכרֹונֹוֵתינּו / ׁשֹוְפרֹוֵתינּו 

לפני נעילת חזרת הש"צ:

ַהּיום ְּתַאְּמֵצנּו. ַהּיום ְּתָבְרֵכנּו. ַהּיום ְּתַגְּדֵלנּו. ַהּיום ְּתַדְּגֵלנּו. ַהּיום ְּתַהְּדֵרנּו. ַהּיום ְּתַוֲעֵדנּו ַוַעד 

טוב. ַהּיום ְּתַזֵּכנּו. ַהּיום ְּתַחֵּיינּו. ַהּיום ְּתָחֵּננּו. ַהּיום ְּתַטֲהֵרנּו. ַהּיום ְּתַיֵּׁשר ָאְרחוֵתינּו. ַהּיום 

ִּתְכְּתֵרנּו ְּבֶכֶתר ֵׁשם טוב. ַהּיום ְּתַלְּבֵבנּו. ַהּיום ְּתַמְּלֵטנּו. ַהּיום ְּתַנְּשֵאנּו. ַהּיום ְּתַסֲעֵדנּו. ַהּיום 

ְּתַעְּטֵרנּו. ַהּיום ִּתְפְקֵדנּו ְבַרֲחֶמיָך ְלַחִּיים טוִבים. ַהּיום ְּתַצְּדֵקנּו. ַהּיום ְּתָקְרֵבנּו ַלֲעבוָדֶתָך. 

ַהּיום ְּתַרֲחֵמנּו. ַהּיום ִּתְׁשַמע ְּתִפָּלֵתנּו. ַהּיום ִּתְּתֵננּו ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים. ְוִתְכְּתֵבנּו ְבַרֲחֶמיָך 

ְלַחִּיים טוִבים ּוְלָׁשלום:

בקדיש תתקבל מוסיפים:

ֵּתָענּו ְוֵתָעְתרּו ְּבַרֲחִמים ִמן ַהָּׁשַמִים. ְּתֻקַּבל ַצֲעַקְתֶכם. ִּתָּׁשַמע ְּתִפַּלְתֶכם ְּבָרצון. ְוֵיָעֶנה קול 

ֲעִתיַרְתֶכם. ְוִיְפַּתח ה‘ ֱאלֵהינּו ָלנּו ּוְלָכל ִיְׂשָרֵאל ַאֵחינּו ְּבָכל ָמקום ֶׁשֵהם ַׁשֲעֵרי אוָרה. ַׁשֲעֵרי 

ַאֲהָבה ְוַאְחָוה. ַׁשֲעֵרי ְבָרָכה. ַׁשֲעֵרי ֵבית ִמְקָּדׁשו. ַׁשֲעֵרי ְגֻאָּלה. ַׁשֲעֵרי ִגיָלה. ַׁשֲעֵרי ִדיָצה. ַׁשֲעֵרי 

ֵדָעה ְוַהְׂשֵּכל. ַׁשֲעֵרי הוד ְוָהָדר. ַׁשֲעֵרי ַהְצָלָחה ְוַהְרָוָחה. ַׁשֲעֵרי ַוַעד טוב. ַׁשֲעֵרי ָוִתיקּות. ַׁשֲעֵרי 

ָזִכּיות. ַׁשֲעֵרי ְזִריזּות. ַׁשֲעֵרי ֶחְדָוה. ַׁשֲעֵרי ָחְכָמה. ַׁשֲעֵרי ֵחן ָוֶחֶסד. ַׁשֲעֵרי ַחִּיים טוִבים. ַׁשֲעֵרי 

ָטֳהָרה. ַׁשֲעֵרי ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה. ַׁשֲעֵרי ְיׁשּוָעה. ַׁשֲעֵרי ַכָּפָרה. ַׁשֲעֵרי ַכְלָּכָלה. ַׁשֲעֵרי ָכבוד. ַׁשֲעֵרי 

ִלּמּוד ּתוָרה ִלְׁשָמּה. ַׁשֲעֵרי ֵלב טוב. ַׁשֲעֵרי ָמזון. ַׁשֲעֵרי ְמִחיָלה. ַׁשֲעֵרי ֶנָחָמה. ַׁשֲעֵרי ְנִעימּות. 

ַׁשֲעֵרי סודות ּתוָרתו. ַׁשֲעֵרי ְסִליָחה. ַׁשֲעֵרי ֶעְזָרה. ַׁשֲעֵרי ְפדּות. ַׁשֲעֵרי ִפְרָיה ְוִרְבָיה. ַׁשֲעֵרי 

ַפְרָנָסה טוָבה. ַׁשֲעֵרי ְצָדָקה. ַׁשֲעֵרי ָצֳהָלה. ַׁשֲעֵרי קוְמִמּיּות. ַׁשֲעֵרי ִקּבּול ְּתִפּלות. ַׁשֲעֵרי ִקּבּוץ 

ָּגֻלּיות. ַׁשֲעֵרי ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה. ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים. ַׁשֲעֵרי ָרצון. ַׁשֲעֵרי ָׁשלום. ַׁשֲעֵרי ַׁשְלָוה. ַׁשֲעֵרי 

תוָרה. ַׁשֲעֵרי ְתִפָּלה. ַׁשֲעֵרי ְתׁשּוָעה. ַׁשֲעֵרי ְתׁשּוָבה. ְוָיִסיר ִמּתוְכֶכם ִקְנָאה ְוִׂשְנָאה ְוַתְחרּות. 

ִויַקֵּים ָּבֶכם ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב: 

ה‘ ֱאלֵהי ֲאבוֵתֶכם יֵסף ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים, ִויָבֵרְך ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם. ְוִיְכָּתְבֶכם 

ָהֵאל ְּבֵסֶפר ַחִּיים טוִבים. ְוֵכן ְיִהי ָרצון ְונאַמר ָאֵמן: 
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לפני "עלינו לשבח": פתיחת ההיכל )תפילה על הפרנסה( 

 ְלָדִוד ִמְזמור, לה' ָהָאֶרץ ּוְמלוָאּה, ֵּתֵבל ְויְׁשֵבי ָבּה: 

 ִּכי הּוא ַעל ַיִּמים ְיָסָדּה, ְוַעל ְנָהרות ְיכוְנֶנָה: 

 ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ה', ּוִמי ָיקּום ִּבְמקום ָקְדׁשו: 

 ְנִקי ַכַּפִים ּוַבר ֵלָבב, ֲאֶׁשר לא ָנָׂשא ַלָּׁשְוא ַנְפִׁשי, ְולא ִנְׁשַּבע ְלִמְרָמה: 

 ִיָּשא ְבָרָכה ֵמֵאת ה', ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵהי ִיְׁשעו: 

 ֶזה ּדור ּדְרָׁשו, ְמַבְקֵׁשי ָפֶניָך ַיֲעקב ֶסָלה: 

 ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ְוִהָּנְׂשאּו ִּפְתֵחי עוָלם, ְוָיבוא ֶמֶלְך ַהָּכבוד: 

 ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבוד, ה' ִעּזּוז ְוִגּבור, ה' ִּגּבור ִמְלָחָמה: 

 ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עוָלם, ְוָיבא ֶמֶלְך ַהָּכבוד: 

ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבוד, ה' ְצָבאות, הּוא ֶמֶלְך ַהָּכבוד ֶסָלה: 

ְיִהי ָרצון ִמְּלָפֶניָך ה' ָהֵאל ַהָּגדול ַהִּגּבור ְוַהּנוָרא. ֲעֵׂשה ְלַמֲעָנְך ּוְלַמַען ְקֻדַּׁשת ַהִּמְזמור ַהֶּזה 

ְוַהֵּׁשמות ַהְּקדוִׁשים ַהִּנְזָּכִרים ּבו. ּוְלַמַען ְקֻדַּׁשת ְּפסּוָקיו ְוֵתבוָתיו ְואוִתּיוָתיו ּוְטָעָמיו ּוְרָמָזיו 

ְוסודוָתיו ַהּיוְצִאים ִמֶּמּנּו. ּוְלַמַען ֵׁשם ַהָּגדול ְוַהָּקדוׁש )ִּדיַקְרנוָסא( ַהּיוֵצא ִמָּפסּוק )מלאכי ג, 

י(: "ַוֲהִריקִתי ָלֶכם ְּבָרָכה ַעד ְּבִלי ָדי". ּוִמָּפסּוק )תהלים ד, ז(: "ְנָסה ָעֵלינּו, אור ָּפֶניָך ה'", 

ֶׁשִּתְכְּתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַּפְרָנָסה ְוַכְלָּכָלה. ָׁשָנה זו ְוָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה. ָלנּו ּוְלָכל ְּבֵני ֵביֵתנּו. ְּבִמּלּוי ּוְבֶרַוח. 

ְולא ְבִאּסּור ְולא ְבָעָמל ְוטַרח. ְּבַנַחת ּוְבַׁשְלָוה ּוְבַהְׁשֵקט ָוֶבַטח. ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ַלֲעבד ֲעבוַדת ַהּקֶדׁש 

ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה ְּבִלי ׁשּום ִטְרָּדא, ַּפְרָנָסה ֶׁשּלא ִיְהֶיה ָּבּה ׁשּום ּבּוָׁשה ּוְכִלָּמה. ְוַאל ַּתְצִריֵכנּו 

ִליֵדי ַמְּתנות ָּבָׂשר ָוָדם. ִּכי ִאם ִמָּיְדָך ַהְּפתּוָחה ְוַהְּקדוָׁשה. ְוַהְצִליֵחנּו ְוַהְרִויֵחנּו ְבָכל ִלּמּוֵדנּו 

ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ַוִעְסֵקנּו. ְוִיְהֶיה ֵביֵתנּו ָמֵלא ִּבְרַּכת ה', ְוִנְׂשַּבע ֶלֶחם ְוִנְהֶיה טוִבים, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצון:

ואומרים קדיש על ישראל )קדיש דרבנן(

אחרי "עלינו לשבח" תוקעים תרועה גדולה, להשלים למאה ואחד קולות, ואומרים:

ִרּבונו ֶשׁל עוָלם, ָעִשׂינּו ַמה ֶּשִׁצִּוּיָתנּו ְּבִמְצַות ְּתִקיַעת ׁשוָפר ַהּיום ַהֶזּה, ְיִהי ָרצון ִמְּלָפֶניָך ה' 

ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו, ֶשִׁיְּהיּו ֲחׁשּוִבים ּוְמֻרִצּים ְלָפֶניָך ַהֵּמָאה קולות ֶשׁל ַהּׁשוָפר ְלַשֵּׁדד ֹּכחות 

ַהִּדין ְּדֵשׁם ֱאלִהים, ְּבכַח ֵשׁם ַשַּׁדי ָמֵלא )שי"ן דל"ת יו"ד(. ֲהִשׁיֵבנּו ָאִבינּו ְלתוָרֶתָך, ְוָקְרֵבנּו 

ַמְלֵּכנּו ַלֲעבוָדֶתָך, ְוַהֲחִזיֵרנּו ִּבְתׁשּוָבה ְשֵׁלָמה ְלָפֶניָך, ִּכי ַאָּתה ה' ָהרוֶצה ִּבְתׁשּוָבה, ִויִמיְנָך 

ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָשִׁבים. ִויִהי נַעם ֲאדָני ֱאלֵהינּו ָעֵלינּו, ּוַמֲעֵשׂה ָיֵדינּו ּכוְנָנה ָעֵלינּו, ּוַמֲעֵשׂה ָיֵדינּו 

ּכוְנֵנהּו: ִיְהיּו ְלָרצון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיון ִלִּבי ְלָפֶניָך, ה' צּוִרי ְוגֲאִלי: )ספר "לשון חכמים" חלק א'(



 שער 
יום הכיפורים



עם יד על הלב / סיון הר שפי

ָאַהְבנּו. ָּבַגְרנּו. ָּגַדְלנּו. ִּדַּבְרנּו ֹיִפי. 

ֵהֵבאנּו ְוִהְׁשַּפְענּו. ִזִּכינּו. ִחִּלינּו.

ָטַבְלנּו ֱאֶמת. ָיַעְצנּו טֹוב. ָּכַסְפנּו. 

ָלַמְדנּו. ָמַעְדנּו ָנַפְלנּו? – ָסַמְכנּו ָעֶליָך.

ָּפַעְלנּו, ִצִּפינּו, ִקִּוינּו אֹוְרָך. ָרַׁשְמנּו 

ֶׁשִהְבַטְחָּת. ֶׁשְּלָך ָּתִמיד, 

ְּתִמיֶמיָך.



כל נדרי וערבית )חזן אשכנזי וסומך ספרדי(

ְלָך ֵאִלי ְּתׁשּוָקִתי / ר' אברהם אבן עזרא

ְלָך ֵאִלי ְּתׁשּוָקִתי. ְּבָך ֶחְׁשִקי ְוַאֲהָבִתי: 

ְלָך ִלִּבי ְוִכְליוַתי. ְלָך רּוִחי ְוִנְׁשָמִתי: 

ְלָך ָיַדי ְלָך ַרְגַלי. ּוִמָּמְך ִהיא ְתכּוָנִתי: 

ְלָך ַעְצִמי ְלָך ָדִמי. ְועוִרי ִעם ְּגִוָּיִתי: 

ְלָך ֵעיַני ְוַרְעיוַני. ְוצּוָרִתי ְוַתְבִניִתי: 

ְלָך רּוִחי ְלָך ּכִחי. ּוִמְבָטִחי ְוִתְקָוִתי: 

ְלָך ִלִּבי ְוַדם ֶחְלִּבי. ְּכֶׂשה ַאְקִריב ְועוָלִתי: 

ְלָך ָיִחיד ְּבִלי ֵׁשִני. ְלָך ּתוֶדה ְיִחיָדִתי: 

ְלָך ַמְלכּות ְלָך ֵּגאּות. ְלָך ֵּתאות ְּתִהָּלִתי: 

ְלָך ֶעְזָרה ְּבֵעת ָצָרה. ֱהֵיה ֶעְזִרי ְּבָצָרִתי: 

ְלָך אוִחיל ְּבֵעת ָאִחיל. ַּכּיוֵלָדה ְבַאְנָחִתי: 

ְלָך ִׂשְבִרי ְרָפא ִׁשְבִרי. ְוֶאת ִציִרי ּוַמָּכִתי: 

ְלָך ֶאֱהֶמה ְולא ֶאְדֶמה. ֲעֵדי ָתִאיר ֲאֵפָלִתי: 

ְלָך ֶנַצח ְּבָך ֶאְבָטח. ְוַאָּתה הּוא ֱאָילּוִתי: 

ְלָך ֶאְזַעק ְּבָך ֶאְדַּבק. ֲעֵדי ׁשּוִבי ְלַאְדָמִתי: 

ְלָך ֲאִני ְּבעוִדי ַחי. ְוַאף ִּכי ַאֲחֵרי מוִתי: 

ְלָך אוֶדה ְוֶאְתַוֶּדה. ֲעֵלי ֶחְטִאי ְוִרְׁשָעִתי: 

ְלָך ִיְׁשִעי ְסַלח ִרְׁשִעי. ְוֶאת ִּפְׁשִעי ְוַאְׁשָמִתי: 

ְלָך ֶאַּכף ְוֶאְפרׂש ַּכף. ְׁשַמע ָנא ֶאת ְּתִחָּנִתי: 

ְלָך ֶאְבֶּכה ְּבֵלב ִנְדֶּכה. ְּברב ִׂשיִחי ְותּוָגִתי: 

ְלָך ֶחֶסד ְלָך ֶחְמָלה. ֲחמול ַעל ָּכל ְּתָלאוִתי: 

ְוָגדול ִמְּנׂשוא ֶחְטִאי. ְוָגְדָלה ַיד ְמׁשּוָבִתי: 

ְוָלֵכן ָּגְדלּו ִציַרי. ְוָקַצְרִּתי ְזִריָעִתי: 

ְואוי ָעַלי ְוָהּה ִלי. ִאם ְּתִדיֵנִני ְּכִרְׁשָעִתי: 

ְוִיְצִרי צוְרִרי ָּתִמיד. ְּכמו ָׂשָטן ְלֻעָּמִתי: 

ְיָעָצִני ּוִפָּתִני. ְּבמוֵעצות ְלָרָעִתי: 

ְוָעָליו לא ֲעֵלי ִּבְלּתו. ֲחָמִסי ִעם ְּתלּוָנִתי: 

ְוֵעת ַיֲעלּו ֲעֵלי ִלִּבי. ֲעונוַתי ְּבִמָּטִתי: 

ְמאד ֶאְפָחד ְוַגם ֶאְרָעד. ְמאד ִיְגַּדל ְמהּוָמִתי: 

ְוֶאְרַּגז ֵעת ֱאִהי זוֵכר. ְלָפֶניָך ְמֻעָּוִתי:

ְוֶאֱעמד ֶנְגְּדָך ֵערום. ּוַמה ִּתְהֶיה ְּתׁשּוָבִתי: 

ְּביום ִּבי ַיֲעֶנה ַּכְחִׁשי. ְואַכל ִמְּפִרי ָדִתי: 

ְוָיבאּו ְיֵמי ִׁשּלּום. ְוִתְקַרב ֵעת ְּפֻקָּדִתי: 

ְוִׁשְמָעְך ֵעת ְׁשַמְעִּתיהּו. ְמאד ַזְעִּתי ְוָיֵראִתי: 

ּוִמי ַיֲעמד ְלָפֶניָך. ּוִמי ִיְהֶיה ְתמּוָרִתי: 

ְוֵאיְך ֶחְׁשּבון ְלָך ֶאֵּתן. ְוֵאיְך ֶאְצַּדק ְּבַטֲעָנִתי: 

ְוָאַׁשְמִּתי ְוָאַרְבִּתי. ּוָבַגְדִּתי ּוָבִזיִתי: 

ְוָגַזְלִּתי ְוָגַנְבִּתי. ֲהֵרעוִתי ְוִהְרַׁשְעִּתי: 

ְוַגם ַזְדִּתי ְוָחַמְסִּתי. ְוָחָטאִתי ְוֶהֱחֵטאִתי: 

ְוָטִעיִתי ְוָיַעְצִּתי. ְוִכַּזְבִּתי ְוָכַפְרִּתי: 

ְולוַצְצִּתי ְוַגם ַלְצִּתי. ּוָמַרְדִּתי ּוָמִריִתי: 

ְוִנַאְצִּתי ְוִנַאְפִּתי. ְוָסַרְרִּתי ְוָסַרְחִּתי: 

ְוָעִויִתי ְוֶהֱעֵויִתי. ּוָפַׁשְעִּתי ּוָפַגְמִּתי: 

ְוָצַרְרִּתי ְוִצַעְרִּתי. ְוִקַּלְלִּתי ְוִקְלַקְלִּתי: 

ְוָרַׁשְעִּתי ְוִׁשַחְתִּתי. ְוִתַעְבִּתי ְוָתִעיִתי: 

ְוַסְרִּתי ִמְּדָרֶכיָך. ְוִכַּסְתִני ְּכִלָּמִתי: 

ְוִהְגַּדְלִּתי ֲעׂשות ֶרַׁשע. ְוֶהֱחַזְקִּתי ְּבִרְׁשָעִתי: 

ְוִכַחְׁשִּתי ּוָמַעְלִּתי. ְוָעַׁשְקִּתי ְוַרּצוִתי: 

ְוָחָטאִתי ְּבֵראִׁשיִתי. ְוָרַׁשְעִּתי ְּבַאֲחִריִתי: 

ְוָאַׁשְמִּתי ְּבַיְלדּוִתי. ּוָבַגְדִּתי ְּבִזְקָנִתי: 

ּוָבַחְלִּתי ְּבתוָרָתְך. ּוָבַחְרִּתי ְּבתוָרִתי: 

ְוָעַזְבִּתי ְרצוֶנָך. ְוָהַלְכִּתי ְּבַתֲאָוִתי: 

ְוִהְׁשַלְמִּתי ְרצון ִיְצִרי. ְולא ַבְנִּתי ְלַאֲחִריִתי: 

ְוִהְרֵּביִתי ְלהוִסיף ֵחְטא. ֲעֵלי ִרְׁשִעי ְוחוָבִתי: 

ְוָלֵכן ִּכְּסָתה ָפַני. ְּכִלָּמִתי ְוַגם ָּבְׁשִּתי: 

ְוֵאין ִלי ִּבְלְּתָך ָמנוס. ּוִמָּמְך ִהיא ְסִליָחִתי: 

ּומוֵחל ִּבְלְּתָך ַאִין. ּוֵמִאָּתְך ְמִחיָלִתי: 

ְוִאם ָּתִביא ְבִמְׁשָּפט ַעְבְּדָך ַמה ִהיא ְגבּוָרִתי: 
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ּוַמה ֲאִני ּוַמה ַחָּיי. ּוַמה ּכִחי ְוָעְצָמִתי: 

ְּכַקׁש ִנָּדף ְמאד ֶנְהָּדף. ְוֵאיְך ִּתְזּכר ְמׁשּוָגִתי: 

ְוֶנֱאַלְמִּתי ְוִנְכַלְמִּתי. ְוִכַּסְתִני ְּכִלָּמִתי: 

ְרצוָנְך ֶאְׁשֲאָלה ָתִמיד. ְלַמְלאות ֶאת ְׁשֵאָלִתי: 

ְוֶהֶרב ַּכְּבֵסִני. ֵמֲעונוַתי ְוַחָּטאִתי: 

ְוַהֵּבט רוב ְּתָלאוַתי. ְוַדּלּוִתי ְּבָגלּוִתי: 

ְוַאל ָנא ַּתְעֵלם ָאְזָנְך. ְלַרְוָחִתי ְלַׁשְוָעִתי: 

ֲערוב ַעְבָּדְך ְלטוָבה ַּגם. ֱאמור ָנא ַּדי ְלָצָרִתי: 

ְוַהְרֵאִני ְתׁשּוָעָתְך. ְּבֶטֶרם יום ְּתמּוָתִתי: 

ְויום ָנְפִלי ְּבַפח מוְקִׁשי. ְסמוְך ָנא ֶאת ְנִפיָלִתי: 

ְוַלֲעָנה ָׂשְבָעה ַנְפִׁשי. ֲעֵדי ַקְצִּתי ְבַחָּיִתי: 

ֲעֵׂשה ִעִּמי ְלטוָבה אות. ְוקּוָמה ָּנא ְלֶעְזָרִתי: 

ֲהִכי ַאָּתה ְמַנת ֶחְלִקי. ְוִרָּנִתי ְוטוָבִתי: 

ְוגוָרִלי ּוַמְהָלִלי. ְוָכל ִּגיִלי ְוִׂשְמָחִתי: 

ְׂשׂשון ִלִּבי ְואור ֵעיַני. ּוָמֻעִּזי ְוֶחְמָּדִתי: 

ּוַמְרּגוִעי ְוַׁשְעׁשּוִעי. ְמנּוָחִתי ְוַׁשְלָוִתי: 

ֲהִביֵנִני ֲעבוָדְתָך. ְוָלְך ִּתְהֶיה ֲעבוָדִתי:

ֲהִׁשיֵבִני ְוָאׁשּוָבה. ְוִתְרֶצה ֶאת ְּתׁשּוָבִתי: 

ְוהוֵרִני ְדָרֶכיָך. ְוַיֵּׁשר ֶאת ְנִתיָבִתי: 

ְוִתְׁשַמע ֶאת ְּתִפָּלִתי. ְוַתֲעֶנה ֶאת ֲעִתיָרִתי: 

ְּבָכל ִלִּבי ְּדַרְׁשִּתיָך. ֲעֵנִני ָיּה ְּדִריָׁשִתי: 

ֲאַנֵּסְך ֶאת ְּדָמַעי ָלְך. ְמֵחה ֶחְטִאי ְבִדְמָעִתי: 

ְוַנְפִׁשי ָאְמָרה ֶחְלִקי. ה' ִהיא ְוַנֲחָלִתי: 

ֱאסוף ָנא ֶאת ֲעונוַתי. ְּבַחְסָּדְך יום ֲאִסיָפִתי: 

ְויום ֶלְכִּתי ְלָפֶניָך. ְרֵצה ָנא ֶאת ֲהִליָכִתי: 

ְוִעם עוֵׂשי ְרצוֶנָך. ְּתָנה ְׂשַכר ְּפֻעָּלִתי: 

ְוִתְׁשַלח ַמְלֲאֵכי ַהֵחן. ְוֵיְצאּו ָנא ְלֻעָּמִתי: 

ְוָׁשלום ּבוֲאָך יאְמרּו. ְּבקול ֶאָחד ְּבִביָאִתי: 

ְיִביאּוִני ְלַגן ֶעְדָנְך. ְוָׁשם ִּתְהֶיה ְיִׁשיָבִתי: 

ְוֶאְתַעֵּדן ְּבאוֶרָך. ְוִׂשים ָּכבוד ְמנּוָחִתי: 

ְואור ָּגנּוז ְלָפֶניָך. ְיִהי ִסְתִרי ְוֻסָּכִתי: 

ְוַתַחת ֵצל ְּכָנֶפיָך. ְּתָנה ָּנא ֶאת ְמִחָּצִתי:

שמע קולי אשר ישמע בקולות / רב האיי גאון

 ְׁשַמע קוִלי ֲאֶׁשר ִיְׁשַמע ְּבקולות. ְוָהֵאל ַהְמַקֵּבל ַהְּתִפּלות: 

 ְוָהעוֶׂשה ְּבִלי ֵחֶקר ְּגדולות. ְוִנְפָלאות ְוַהּנוָרא ֲעִלילות: 

 ְוֶהָחָכם ְוַהַּקָּים ְלעוָלם.ְוַהִּגּבור ֲעֵלי ָכל ַהְיכולות: 

ְוָהַרחּום ְוַהַחּנּון ְוַהּטוב. ְוֶהָחִסיד ְוַהַּמְרֶּבה ְמִחילות: 

 ֲאֶׁשר ָעָנה ְלַאְבָרָהם ְוִיְצָחק. ְוִיְׂשָרֵאל ְלַמְּלאות ָּכל ְׁשֵאלות: 

 ְוָהעוֶנה ְּבֵבית ֶּכֶלא ְליוֵסף. ּוִמּבור ֶהֱעָלהּו ַלְּגֻדּלות: 

 ְוָהעוֶנה ְבִמְצַרִים ְלַעּמו. ְוהוִציָאם ְלֵחרּות ִמְּסָבלות: 

 ְוָהעוֶנה ַּבָּים ַוַּיֲעִביֵרם. ְוִטַּבע אוְיֵביֶהם ַּבְּמצּולות: 

 ְוָהעוֶנה ְבַהר ִסיַני ְלמֶׁשה. ּוִבַּשְרּתו ְבטּוְבָך ַּבְּגאּולות: 

 ְוָהעוֶנה ְלַאֲהרן ַּבְּקטֶרת. ְוַגם ִּפיְנָחס ֲעִניתו ַּבְּפִלילות: 

 ְוָהעוֶנה ְיהוֻׁשַע ְוֵעִלי. ְוַגם ַחָּנה ְּבִהְתַחְּנָנּה ְּבִמּלות: 

 ְוָהעוֶנה ְׁשמּוֵאל ַּבְּתׁשּועות.ְוָהעוֶנה ֲעֵלי ַמְׁשֵּבר ְלַחּלות: 

 ְוָהעוֶנה ְׁשלמה ַרב ְׁשלומות. ְוַגם ָּדִוד ֲאֶׁשר ָׁשר ָלְך ְּבַמֲעלות: 

ְוָהעוֶנה ְלֵאִלָּיהּו ַּבַּכְרֶמל. ְוֵאׁש ָיְרָדה ְוָאְכָלה ַמֲאָכלות:
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 ְוָהעוֶנה ְבֶיַׁשע ֶלֱאִליָׁשע. ְוִחְזִקָּיה ֲעִניתו ַּבְּתָעלות: 

 ְוָהעוֶנה ְבֵלב ַהָּים ְליוָנה. ְוהוֵצאתו ְלאורות ֵמֲאֵפלות: 

 ְוָהעוֶנה ֲחַנְנָיה ַוֲעַזְרָיה. ּוִמיָׁשֵאל ְּבִהָּצלות ְלַהְפלות: 

 ְוָהעוֶנה ְלָדִנֵּיאל ְּבַרֲחָמיו. ּוַמְלָאְך ִחְּלָצהּו ִמְּׁשָחלות: 

 ְוָהעוֶנה ְלָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר. ְוָהַפְכָּת ְיגונוָתם ְלִגילות: 

 ְוָהעוֶנה ְּבמו ֵעֶזר ְלֶעְזָרא. ְוַחְׁשמוִנים ֲעִניָתם ַּבֲחָילות: 

 ְוָהעוֶנה ְּבתוְך ַמְעָּגל ְלחוִני. ְּבֵעת ִנְׁשַּבע ְּבִׁשְמָך ַרב ְּפֻעּלות: 

 ְוָהעוֶנה ְלָכל ַצִּדיק ְוָחִסיד. ֲאֶׁשר ָהיּו ְּבָכל ּדור ַּבְּקִהּלות: 

 ְוָהעוֶנה ֳאִנּיות ָים ְּבַסֲערות. ְוָהעוֶנה ְלִמְתַעֶּנה ְּבַמְחלות: 

 ְוָהעוֶנה ְלהוְלִכים ַּבְיִׁשימון. ְוָהעוֶנה ֲאִסיִרים ַּבְּכָבלות: 

 ְוָהעוֶנה ְלָכל צוֵעק ְוקוֵרא. ְוָכל ָּבִאים ְלָפֶניָך ְלַחּלות: 

 ֲעֵנה ָעִני ְׁשַפל ָּכל ַהְּׁשָפִלים. ְוָׂשא ֶחְטאו ְמַקֵּבל ַהְּתִפּלות: 

 ְוַהֲאֵרְך ָנא ְּבַרֲחֶמיָך ְׁשנוָתיו. ְוַצֵּוה ָּכל ְׁשֵאלוָתיו ְלַמְּלאות: 

 ְוַתְחׁשב ָּכל ְּתִפּלוָתיו ְקטֶרת. ְלָפֶניָך ְּכָקְרָּבנות ְועולות: 

ְוָהֵאל ַהְמַקֵּבל ַהְּתִפּלות ְׁשַמע קוִלי ֲאֶׁשר ִיְׁשַמע ְּבקולות: 

חזן - שלוש פעמים: אֹור ָזֻרַע ַלַצִּדּיק ּוְלִיְשֵׁרי ֵלב ִשְׂמָחה

סומך ספרדי:

 ִּביִׁשיָבה ֶׁשל ַמְעָלה ּוִביִׁשיָבה ֶׁשל ַמָּטה ַעל ַּדַעת ַהָּמקֹום ָּברּוְך הּוא 

ְוַעל ַּדַעת ַהָּקָהל ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ֲאַנְחנּו ַמִּתיִרין ְלִהְתַּפֵּלל ֶאת ָהֲעַבְרָיִנין 

כל נדרי

פעם ראשונה – חזן אשכנזי, פעם שניה – סומך ספרדי, פעם שלישית – מתפלל מהקהל

 ְוִנְסַלח ְלָכל ֲעַדת ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל ְוַלֵגּר ַהָגּר ְבּתֹוָכם ִכּי ְלָכל ָהָעם ִבְּשָׁגָגה

 ְסַלח ָנא ַלֲעוֹ ן ָהָעם ַהֶזּה ְכֹּגֶדל ַחְסֶדָּך ְוַכֲאֶשׁר ָנָשׂאָתה ָלָעם ַהֶזּה ִמִמְּצַרִים ְוַעד ֵהָנּה

ושם נאמר: ַויֹּאֶמר ה' ָסַלְחִתּי ִכְּדָבֶרָך

ברכת שהחיינו

)לא אומרים "מי שברך"(



ערבית

לאחר תפילת לחש

 יעלה תחנוננו / מחבר לא ידוע

 ַיֲעֶלה ַתֲחנּוֵננּו ֵמֶעֶרב. ְוָיבוא ַשְוָעֵתנּו ִמּבֶקר. 

 ְוֵיָרֶאה ִרּנּוֵננּו.ַעד ָעֶרב: 

 ַיֲעֶלה קוֵלנּו ֵמֶעֶרב. ְוָיבוא ִצְדָקֵתנּו ִמּבֶקר. 

 ְוֵיָרֶאה ִפְדיוֵננּו.ַעד ָעֶרב: 

 ַיֲעֶלה ִעּנּוֵינּו ֵמֶעֶרב. ְוָיבוא ְסִליָחֵתנּו ִמּבֶקר. 

 ְוֵיָרֶאה ַנֲאָקֵתנּו.ַעד ָעֶרב: 

 ַיֲעֶלה ְמנּוֵסנּו ֵמֶעֶרב. ְוָיבוא ְלַמֲענו ִמּבֶקר. 

 ְוֵיָרֶאה ִּכיּפּוֵרנּו.ַעד ָעֶרב: 

 ַיֲעֶלה ִיְׁשֵענּו ֵמֶעֶרב. ְוָיבוא ָטֳהֵרנּו ִמּבֶקר. 

 ְוֵיָרֶאה ִחּנּוֵננּו.ַעד ָעֶרב: 

 ַיֲעֶלה ִזְכרוֵננּו ֵמֶעֶרב. ְוָיבוא ִועּוֵדנּו ִמּבֶקר. 

 ְוֵיָרֶאה ַהְדָרֵתנּו.ַעד ָעֶרב: 

 ַיֲעֶלה ָדְפֵקנּו ֵמֶעֶרב. ְוָיבוא ִגיֵלנּו ִמּבֶקר. 

 ְוֵיָרֶאה ַּבָּקָׁשֵתנּו.ַעד ָעֶרב: 

 ַיֲעֶלה ֶאְנָקֵתנּו ֵמֶעֶרב. ְוָיבוא ֵאֶליָך ִמּבֶקר. 

ְוֵיָרֶאה ֵאֵלינּו.ַעד ָעֶרב: 

אומרים בשקט: המחזיקים במחזור ספרדי: "תפילה לדוד" 
המחזיקים במחזור אשכנזי: "שומע תפילה"

 

 ַהְּנָׁשָמה ָלְך ְוַהּגּוף ָּפֳעָלְך. חּוָסה ַעל ֲעָמָלְך: 

 ַהְּנָׁשָמה ָלְך. ְוַהּגּוף ֶׁשָּלְך. ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמָך: 

 ָאָתאנּו ַעל ִׁשְמָך ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמָך: 

 ַּבֲעבּור ְּכבוד ִׁשְמָך. ִּכי ֵאל ַחּנּון ְוַרחּום ְׁשֶמָך: 

ְלַמַען ִׁשְמָך ה' ְוָסַלְחָּת ַלֲעוֵננּו ִּכי ַרב הּוא: 
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משתחווים להדרת קודש / ר' יהודה הלוי

 ִמְׁשַּתֲחִוים ְלַהְדַרת קֶֹדׁש ַהר ֲאִריֵאל

 ּוְלִפַּנת ִיְקַרת מּוַסד ַהַהְרֵאל

ִהְתַקְּדׁשּו ְלָמֳחָרת ְוַחּלּו ָנא ְפֵני ֵאל

ִהּכֹון ִלְקַראת ֱאֹלֶהיָך ִיְׂשָרֵאל

 ְּתנּו ֹעז ָּבִאִיּים ְוַכְּבדּו ָבאּוִרים

 ּוִמִּמְׁשְּפחֹות ּגֹוִים ִהָּבְדלּו ְבחּוִרים

 ִוְהִייֶתם ְנִקִּיים ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים

 ֵמָעוֹן ְּפדּוִים ּוִמָּכל ֵחְטא ְׁשמּוִרים

ֶזה ֵליל ִשּמּוִרים ְלָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ִהּכֹון ִלְקַראת ֱאֹלֶהיָך ִיְׂשָרֵאל

 ְוִקְרעּו ַהְּלָבבֹות ְוַהְׁשִּפילּו ָגְבָהם

 ּוְׂשאּו ְזכּות ָאבֹות ְוִהְתַהְּלכּו ְלָנְגָהם

 ְוִקְראּו מּול ֲעָרבֹות ְּבקֹול ַּכָּים ִיְנָהם

 ְלִגּבֹור ַּבְּקָרבֹות ֹלא ָנם ְוֹלא ִנְדָהם

ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיְׂשָרֵאל

ִהּכֹון ִלְקַראת ֱאֹלֶהיָך ִיְׂשָרֵאל 

 ַּדְלֵּתי ַקָּבָלה ְּפַתח ֶאל ׁשֹוֲאֵליֶהם

 ּוְרפּואֹות ְּתָעָלה ַהֲעֵלה ְלַמֲחֵליֶהם

 ּוְפֵני ֵחן ְוֶחְמָלה ָהִאיָרה ָלֶהם

 ּוְבֵסֶפר ְמִחיָלה ִּתְכּתֹב ְמַיֲחֵליֶהם

ּוִפַּתְחָּת ֲעֵליֶהם ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ִהּכֹון ִלְקַראת ֱאֹלֶהיָך ִיְׂשָרֵאל

 ִהָּמֵצא ְלֶיַׁשע ֶעְדְרָך ַהִּנְׁשֶּבה

 ּוִמְנָחתֹו ִתַׁשע ִאם ְמַעט ְוִאם ַהְרֵּבה

 ְוִאם ִהְרָּבה ֶרַׁשע ְּפדּות ַעְּמָך ַהְרֵּבה

 ּוְלָׁשֵבי ֶפַׁשע ַּגֵּלה אֹור ֶנְחֶּבה

ְוַאל ְּבַאְּפָך ְּתַכֶּבה ֶאת ֵנר ִיְׂשָרֵאל

ִהּכֹון ִלְקַראת ֱאֹלֶהיָך ִיְׂשָרֵאל

ה' אורי וישעי )אוסף פסוקים( — מהיר

 ה’, אֹוִרי ְוִיְׁשִעי- ִמִּמי ִאיָרא; ה’ ָמעֹוז-ַחַּיי, ִמִּמי ֶאְפָחד.

 ה’ ֱאֹלָהי- ִׁשַּוְעִּתי ֵאֶליָך, ַוִּתְרָּפֵאִני. ה’- ֹּבֶקר, ִּתְׁשַמע קֹוִלי; ֹּבֶקר ֶאֱעָרְך- ְלָך, ַוֲאַצֶּפה.

 ה’- ַּבָּׁשַמִים, ֵהִכין ִּכְסאֹו; ּוַמְלכּותֹו, ַּבּכֹל ָמָׁשָלה.

 ה’, ְּבַהָּׁשַמִים ַחְסֶּדָך; ֱאמּוָנְתָך, ַעד-ְׁשָחִקים. 

 ה’: ָּגדֹול ַאָּתה ְוָגדֹול ִׁשְמָך, ִּבְגבּוָרה

 ֵאל, ֱאֹלִהים ה’- ִּדֶּבר ַוִּיְקָרא-ָאֶרץ; ִמִּמְזַרח-ֶׁשֶמׁש, ַעד-ְמֹבאֹו.

 ה’ הּוא, ַהּטֹוב ְּבֵעיָנו ַיֲעֶׂשה ה’ ְוֵאין עֹוד, זּוָלתו ֵאין ֱאֹלִהים

 ה’, ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך: ְיָבֵרְך, ֶאת-ֵּבית ִיְׂשָרֵאל;

 ה’ ָחֵפץ, ְלַמַען ִצְדקֹו; ַיְגִּדיל ּתֹוָרה, ְוַיְאִּדיר.

 ִּכי-ַאָּתה ֲאֹדָני, טֹוב ְוַסָּלח; ְוַרב-ֶחֶסד, ְלָכל-קְֹרֶאיָך.

 ה’ ִיְׁשַמע, ְּבָקְרִאי ֵאָליו. ה’ ִיְמֹלְך, ְלֹעָלם ָוֶעד



34 ערבית ליום הכיפורים

 ה’ ֵיַחּתּו ְמִריָבו, ָעָלו ַּבָּׁשַמִים ַיְרֵעם--ה’, ָיִדין ַאְפֵסי-ָאֶרץ; ְוִיֶּתן-ֹעז ְלַמְלּכֹו, ְוָיֵרם ֶקֶרן ְמִׁשיחֹו

 ה’ ֶמֶלְך ה’ ָמָלְך ה’ ִיְמֹלְך, ְלֹעָלם ָוֶעד

 ה’--ֹעז, ְלַעּמֹו ִיֵּתן; ה’, ְיָבֵרְך ֶאת-ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום

 ה’ ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם, ֹּבֵטַח ָּבְך

 ה’ ְקָראִתיָך, חּוָׁשה ִּלי; ַהֲאִזיָנה קֹוִלי, ְּבָקְרִאי-ָלְך

 ֲאֹדָני ְׁשָמָעה, ֲאֹדָני ְסָלָחה, ֲאֹדָני ַהְקִׁשיָבה ַוֲעֵׂשה, ַאל-ְּתַאַחר: 

 ְלַמַעְנָך ֱאֹלַהי--ִּכי-ִׁשְמָך ִנְקָרא, ַעל-ִעיְרָך ְוַעל-ַעֶּמָך.

ַהֲאִזיָנה ֶאל-ַּתֲחנּוַני; ֶּבֱאֻמָנְתָך ֲעֵנִני, ְּבִצְדָקֶתָך.

אנא בקראנו לקול שוענו / ר' דוד אבן בקודה

 ָאָּנא ְּבָקְרֵאנּו ְלקֹול ַׁשְוֵענּו ה' ְׁשָמָעה 

ָאָּנא ְּבַרֲחֶמיָך ֲעוֹן ִּבְצֵענּו ה' ְסָלָחה 

 ְּדָבִרים ָלַקְחִּתי ְׁשַמע ה' 

 ְוֵחְטא ּבֹו יּוַחְמִּתי ְסַלח ה' 

ָאָּנא ְּבָקְרֵאנּו ְלקֹול ַׁשְוֵענּו ה' ְׁשָמָעה 

 ּוִמְּמעֹון ָׁשֶמיָך ְׁשַמע ה' 

 ְוַחַּטאת ַעֶּמָך ְסַלח ה' 

ָאָּנא ְּבַרֲחֶמיָך ֲעוֹן ִּבְצֵענּו ה' ְסָלָחה 

 יֹום ָעְרִכי ְׁשָבָחּה ְׁשַמע ה' 

 ְמׁשּוָבה ִנָּצָחּה ְסַלח ה' 

ָאָּנא ְּבָקְרֵאנּו ְלקֹול ַׁשְוֵענּו ה' ְׁשָמָעה 

 ַּדִּלים ְוֶאְביֹוִנים ְׁשַמע ה' 

 ֲאֻדִּמים ַּכָּׁשִנים ְסַלח ה' 

ָאָּנא ְּבַרֲחֶמיָך ֲעוֹן ִּבְצֵענּו ה' ְסָלָחה 

 ֲחֵרִדים ֶנְגְּדָך ְׁשַמע ה' 

 ּוְלִיְׂשָרֵאל ַעֶּמְך ְסַלח ה' 

ָאָּנא ְּבָקְרֵאנּו ְלקֹול ַׁשְוֵענּו ה' ְׁשָמָעה 

 ְזִמירֹות ַמֲהָלַלי ְׁשַמע ה' 

 ְורֹוַע ַמֲעָלַלי ְסַלח ה' 

ָאָּנא ְּבַרֲחֶמיָך ֲעוֹן ִּבְצֵענּו ה' ְסָלָחה 

 קֹול ְׁשֵאִרית ַיֲעקֹב ְׁשַמע ה' 

 ֲעוֹן ָּכל ֵלב ָעקֹב ְסַלח ה' 

ָאָּנא ְּבַרֲחֶמיָך ֲעוֹן ִּבְצֵענּו ה' ְסָלָחה 

 ַּדְרְּכָך ֱאלֵהינּו ְלַהֲאִריְך ַאֶּפָך. ָלָרִעים ְוַלּטוִבים ְוִהיא ְתִהָּלֶתָך:

 ְלַמַעְנָך ֱאלֵהינּו ֲעֵׂשה ְולא ָלנּו. ְרֵאה ֲעִמיָדֵתנּו ַּדִּלים ְוֵרִקים:

 ַּתֲעֶלה ֲארּוָכה ְלָעֶלה ִנָּדף. 

 ִּתָּנֵחם ַעל ָעָפר ָוֵאֶפר: 

 ַּתְׁשִליְך ֲחָטֵאינּו ְוָתחן ְּבַמֲעֶׂשיָך. 

 ֵּתֶרא ִּכי ֵאין ִאיׁש ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ְצָדָקה:

ְלַמַעְנָך ֱאלֵהינּו ֲעֵׂשה ְולא ָלנּו. ְרֵאה ֲעִמיָדֵתנּו ַּדִּלים ְוֵרִקים:
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סליחות / 5 "ויעבור", שני חזנים, לחן "ויעבור" לסירוגין בנוסחים השונים

אל מלך יושב על כסא רחמים...

ויעבור ה' על פניו ויקרא...

בשקט:

 ְוָסַלְחָּת ַלֲעוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו: 

 ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו ְמַחל ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו: 

 ִּכי ַאָּתה ֲאדָני טוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קוְרֶאיָך: 

 ַהֲאִזיָנה ה' ְּתִפָּלֵתנּו ַהְקִׁשיָבה ְּבקול ַּתֲחנּונוֵתינּו: 

 ַהְקִׁשיָבה ְלקול ַׁשְוֵענּו ַמְלֵּכנּו ֵואלֵהינּו ִּכי ֵאֶליָך ִנְתַּפָּלל: 

ְּתִהי ָנא ָאְזְנָך ַקֶּׁשֶבת ְוֵעיֶניָך ְפתּוחות ֶאל ְּתִפַּלת ֲעָבֶדיָך ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְוָׁשַמְעָּת ַהָּׁשַמִים ְמכון 

 ִׁשְבְּתָך ֶאת ְּתִפָּלָתם ְוֶאת ְּתִחָּנָתם ְוָעִׂשיָת ִמְׁשָּפָטם ְוָסַלְחָּת ְלַעְּמָך ֲאֶׁשר ָחְטאּו ָלְך: 

 ְּכַרֵחם ָאב ַעל ָּבִנים ֵּכן ְּתַרֵחם ה' ָעֵלינּו: 

 לה' ַהְיׁשּוָעה ַעל ַעְּמָך ִבְרָכֶתָך ֶּסָלה: 

 ה' ְצָבאות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱאלֵהי ַיֲעקב ֶסָלה: 

 ה' ְצָבאות ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבוֵטַח ָּבְך: 

ה' הוִׁשיָעה ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביום ָקְרֵאנּו: 

 ְסַלח ָנא ַלֲעון ָהָעם ַהֶּזה ְּכגֶדל ַחְסֶּדָך ְוַכֲאֶׁשר ָנָׂשאָתה ָלָעם ַהֶּזה ִמִּמְצַרִים ְוַעד ֵהָּנה 

ְוָׁשם ֶנֱאַמר: ַוּיאֶמר ה' ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶרָך: 



רחמנא אדכר לן / מחבר לא ידוע

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדַאְבָרָהם ְרִחיָמא. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדִיְצָחק ֲעֵקיָדא. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדַיֲעקב ְׁשֵליָמא. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדמֶׁשה ְנִביָאה. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדַאֲהרן ַּכֲהָנא. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְזכּוֵתּה ְּדיוֵסף ַצִּדיָקא. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדָדִוד ַמְלָּכא. 
 ְמִׁשיָחא ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדִפיְנָחס ַקָּנָאה. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְצלוֵתּה ִּדְׁשלמה ַמְלָּכא. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ָאֵרים ְיִמיָנְך ְוַאְצַמח ֻּפְרָקָנְך.
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ְּבִכּסּוֵפי ַאִּפין ָאֵתיָנא ְלִמְקֵרי ַקָּמְך 
 ַרֵחם ֲעָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ַּגֵּלי ְגֻבְרָּתְך ּוְפרק ָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ִּדיָנן ַאֵּפיק ִלְנהוָרא. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ִּדיָנא ְדַחֵּיי ָטֵבי ְּגזר ֲעָלן. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ַהְדָרְך ַׁשִּוי ֲעָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
ַרֲחָמָנא ְוָלא ִתְתְּפַרע ְּכעוָבָדָנא ִּביִׁשין ִמָּנן. 

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ִזיָוְך ַאְׁשֵרי ֲעָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ֲחׁשוב ֲעָלן ַטְבָון. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ַטְבָון ַסִּגיָאן ַאְייֵתי ֲעָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ִיְתַּגְלְּגלּון ַרֲחָמְך ֲעָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ְדַחֵּיי. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ְדַרֲחֵמי. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ְדַצִּדיֵקי ַוֲחִסיֵדי. 

 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ִדיָׁשֵרי ּוְתִמיֵמי. 

 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:
ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ְדַפְרָנָסָתא ַטְבָּתא 

 ּוְמזוֵני ָטֵבי. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ְּכבׁש ֶחְמָּתא ְוֻרְגָזא ִמָּנן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ָלא ַתְעֵּביד ְּגִמיָרא ָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ְמחל ּוְׁשבק ְלחוִבין ְוַלֲעָוָין. 

 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ְנהור טּוָבְך ַאְנַהר ֲעָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ְסִעיד ּוְסִמיְך ֱהֵוי ָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ֲעֵביד ִעָּמָנא ָאָתא ְלַטב. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ְּפַתח ְׁשַמָּיא ִלְצלוִתין. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ְצלוָתָנא ַקֵּבל ְּבַרֲעָוא. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
ַרֲחָמָנא ַקֵּבל ְצלוִתין ּוָבעּוִתין ְּבִעָּדן ַעְקִּתין. 

 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ַרֵחם ַעל ִנְׁשָמִתין. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ַׁשָּתא ַטְבָּתא ַאְייֵתי ֲעָלן. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ּתּוב ֵמֻרְגָזְך. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ְוָלא ֶנְהָּדר ֵריָקם ִמן ַקָּמְך. 

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ויעבור...
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אמנם כן יצר סוכן / יום טוב בן-יצחק

 ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו: 

 ָאְמָנם ֵּכן. ֶיֶצר סוֵכן. ָּבנּו: 

 ָּבְך ְלַהְצֵּדק. ַרב ֶצֶדק. ַוֲעֵננּו. ָסַלְחִּתי: 

 ְּגעל ְמַרֵּגל. ְוַגם ַּפֵּגל. ִסְּפרו: 

 ּדוד ׁשוֵאג ְּבקול. ִיֵּתן קול. ְּדָברו. ָסַלְחִּתי: 

 ַהס ַקֵּטגור. ְוַקח ַסֵּנגור. ְמקומו: 

 ִויִהי ה' ְלִמְׁשָען לו. ְלַמַען ָנֳאמו. ָסַלְחִּתי: 

 ְזכּות ֶאְזַרח. ַּגם ִיְפַרח. ְלׁשוַׁשָּנה: 

 ֵחְטא ַהֲעֵבר ְוקול ַהְגֵּבר. ִמְּמעוָנה. ָסַלְחִּתי: 

 טוב ְוַסָּלח. ְמַחל ּוְסַלח. ֲאָׁשִמים: 

 ָיּה ַהְקֵׁשב. ְוַגם ָהֵׁשב. ִמְּמרוִמים. ָסַלְחִּתי: 

ְּכֵאב ַּתְחּבׁש. ּוְבצּול ִּתְכּבׁש. ֲעוִני: 

 ְלָך ְתִהָּלה. ֱאמר ִמָּלה. ְלַמֲעִני. ָסַלְחִּתי: 

 ְמֵחה ֶפַׁשע. ְוַגם ֶרַׁשע. ְּבֵני ְבִרית: 

 ְנהג ַחְסֶּדָך. ֵּכן הוֶדָך. ִלְׁשֵאִרית. ָסַלְחִּתי: 

 ְסכות ַרֲחִׁשי. ְוַגם ַלֲחִׁשי. ִּתְרֶצה: 

 ָעון נוֵׂשא. ְלַמַעְנָך ֲעֵׂשה. ְוִתְפֶצה. ָסַלְחִּתי: 

 ְּפֵנה ְלֶעְלּבון. ְמקום ָעון. ְלָהִׂשים: 

 ַצַחן ָהֵסר. ְוַגם ְּתַבֵּׂשר. ְלָבְך חוִסים. ָסַלְחִּתי: 

 קוִלי ְׁשַמע. ּוְרֵאה ֶּדַמע. ֵעיִני: 

 ִריב ִריִבי. ְׁשֵעה ִניִבי. ַוֲהִׁשיֵבִני. ָסַלְחִּתי: 

 ֶׁשֶמץ ַטֵהר. ְּכָעב ַמֵהר. ְּכֶנֱאַמר: 

ִּתְמֶחה ֶפַׁשע. ְלַעם נוַׁשע. ְותאַמר. ָסַלְחִּתי: 

אנשי אמונה / מחבר לא ידוע

 ַאְנֵׁשי ֱאמּוָנה ָאָבדּו. 

 ָּבִאים ְּבכַח ַמֲעֵׂשיֶהם: 

 ִּגּבוִרים ַלֲעמד ַּבֶּפֶרץ. 

 ּדוִחים ֶאת ַהְּגֵזרות: 

 ָהיּו ָלנּו ְלחוָמה. 

 ּוְלַמְחֶסה ְּביום ַזַעם: 

 זוֲעִכים ַאף ְּבַלֲחָׁשם. 

ֵחָמה ָעְצרּו ְּבַׁשְּוָעם: 

 ֶטֶרם ְקָראּוָך ֲעִניָתם. 

 יוְדִעים ַלֲעתר ּוְלַרּצות: 

 ְּכָאב ִרַחְמָּת ְלַמֲעָנם. 

 לא ֱהִׁשיבוָת ְּפֵניֶהם ֵריָקם: 

 ֵמרב ֲעוֵנינּו ֲאַבְדנּום. 

 ֶנֶאְספּו ֶמּנּו ַּבֲחָטֵאינּו: 

 ָסעּו ֵהָּמה ִלְמנּוחות. 

ָעְזבּו אוָתנּו ַלֲאָנחות: 

 ַּפּסּו גוְדֵרי ָגֵדר. 

 ֻצְּמתּו ְמִׁשיֵבי ֵחָמה:

 ָקִמים ַּבֶּפֶרץ ַאִין. 

 ְראּוִיים ְלַרּצוְתָך ָאֵפסּו: 

 ׁשוַטְטנּו ְּבַאְרַּבע ִּפּנות. 

 ְּתרּוָפה לא ָמָצאנּו: 

 ַׁשְבנּו ֵאֶליָך ְּבבֶׁשת ָּפֵנינּו. 

ְלַׁשֲחָרְך ֵאל ְּבֵעת ְסִליָחֵתנּו: 

אל מלך... ויעבור... 
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תמהנו מרעות / מחבר לא ידוע

 ָּתַמְהנּו ֵמָרעות. ָּתַׁשׁש ּכֵחנּו ִמָּצרות: 

 ַׁשְחנּו ַעד ִלְמאד. ָׁשַפְלנּו ַעד ָעָפר: 

 ַרחּום ַּכְך ִהיא ִמָּדֵתנּו. ְקֵׁשי עֶרף ּוַמְמִרים ֲאַנְחנּו: 

 ָצַעְקנּו ְּבִפינּו ָחָטאנּו. ְּפַתְלּתל ְוִעֵּקׁש ִלֵּבנּו: 

 ֶעְליון ַרֲחֶמיָך ֵמעוָלם. ְסִליָחה ִעְּמָך ִהיא: 

 ִנָחם ַעל ָהָרָעה. ַמֵּטה ְכַלֵּפי ֶחֶסד: 

 לא ִתְתַעָּלם ְּבִעּתות ָּכֵאל. ִּכי ְבָצָרה ְגדוָלה ֲאַנְחנּו: 

 ִיָּוַדע ְלֵעיֵני ַהּכל. טּוְבָך ְוַחְסְּדָך ִעָּמנּו: 

 ֲחתם ֶּפה ָׂשָטן ְוַאל ַיְׂשִטין ָעֵלינּו. ְזעם ּבו ְוִיּדום: 

 ְוַיֲעמד ֵמִליץ טוב ְלַצְּדֵקנּו. הּוא ַיִּגיד ָיְׁשֵרנּו: 

 ְּדָרֶכיָך ַרחּום ְוַחּנּון. ִּגִּליָת ְלֶנֱאַמן ַּבִית: 

ְּבַבְקׁשו ָאז ִמְּלָפֶניָך. ֱאמּוָנְתָך הוַדְעָּת ּלו: 

כי הנה כחומר ביד היוצר / מחבר לא ידוע

 ִּכי ִהֵּנה ַּכחֶמר ְּבַיד ַהּיוֵצר. ִּבְרצותו ַמְרִחיב ּוִבְרצותו ְמַקֵּצר. 

ֵּכן ֲאַנְחנּו ְּבָיְדָך. ֶחֶסד נוֵצר. ַלְּבִרית ַהֵּבט ְוַאל ֵּתֶפן ַלֵּיֶצר:

 ִּכי ִהֵּנה ָּכֶאֶבן ְּבַיד ַהְמַסֵּתת. ִּבְרצותו אוֵחז ּוִבְרצותו ְמַכֵּתת. 

ֵּכן ֲאַנְחנּו ְּבָיְדָך. ְמַחֶּיה ּוְממוֵתת. ַלְּבִרית ַהֵּבט ְוַאל ֵּתֶפן ַלֵּיֶצר:

 ִּכי ִהֵּנה ַּכַּגְרֶזן ְּבַיד ֶהָחָרׁש. ִּבְרצותו ִּדֵּבק ָלאור. ּוִבְרצותו ֵּפַרׁש. 

ֵּכן ֲאַנְחנּו ְּבָיְדָך. ּתוֵמְך ָעִני ָוָרׁש. ַלְּבִרית ַהֵּבט ְוַאל ֵּתֶפן ַלֵּיֶצר:

 ִּכי ִהֵּנה ְּכֶהֶגה ְּבַיד ַהַּמָּלח. ִּבְרצותו אוֵחז ּוִבְרצותו ִׁשַּלח.

ֵּכן ֲאַנְחנּו ְּבָיְדָך. ֵאל טוב ְוַסָּלח. ַלְּבִרית ַהֵּבט ְוַאל ֵּתֶפן ַלֵּיֶצר:

 ִּכי ִהֵּנה ִּכְזכּוִכית ְּבַיד ַהְמַזֵּגג. ִּבְרצותו חוֵגג ּוִבְרצותו ְממוֵגג. 

ֵּכן ֲאַנְחנּו ְּבָיְדָך. ַמֲעִביר ָזדון ְוׁשוֵגג. ַלְּבִרית ַהֵּבט ְוַאל ֵּתֶפן ַלֵּיֶצר:

 ִּכי ִהֵּנה ַּכְיִריָעה ְּבַיד ָהרוֵקם. ִּבְרצותו ְמַיֵּׁשר ּוִבְרצותו ְמַעֵּקם. 

ֵּכן ֲאַנְחנּו ְּבָיְדָך. ֵאל ַקּנא ְונוֵקם. ַלְּבִרית ַהֵּבט ְוַאל ֵּתֶפן ַלֵּיֶצר:

 ִּכי ִהֵּנה ַּכֶּכֶסף ְּבַיד ַהּצוֵרף. ִּבְרצותו ְמַסְגֵסג ּוִבְרצותו ְמָצֵרף. 

ֵּכן ֲאַנְחנּו ְּבָיְדָך. ַמְמִציא ְלָמזור ֶּתֶרף. ַלְּבִרית ַהֵּבט ְוַאל ֵּתֶפן ַלֵּיֶצר:
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אל מלך... ויעבור...

לה' אלהינו הרחמים והסליחות

 ַלה’ ֱאלֵהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחות. ִּכי ָחָטאנּו לו: 

 ַלה’ ֱאלֵהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִלחות. ִּכי ָמַרְדנּו ּבו: 

 ַאל ָנא ָתֵׁשת ָעֵלינּו ַחָּטאת ֲאֶׁשר נוַאְלנּו ַוֲאֶׁשר ָחָטאנּו: 

ָחָטאנּו צּוֵרנּו. ְסַלח ָלנּו יוְצֵרנּו: 

 ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל. ה' ֱאלֵהינּו. ה' ֶאָחד: 

 ָּברּוְך, ֵׁשם ְּכבוד ַמְלכּותו, ְלעוָלם ָוֶעד: 

ה' הּוא ָהֱאלִהים. ה' הּוא ָהֱאלִהים: )ב' פעמים( 

ֶאְרֵאֵלי ַמְעָלה. אוְמִרים ה' ֲאדוֵננּו. ְּבִחיֵרי ְסֻגָּלה. עוִנים ְואוְמִרים. ה' הּוא ָהֱאלִהים. ה' הּוא 

ָהֱאלִהים: 

ַּגְלַּגֵּלי ַמְעָלה. אוְמִרים ה' ֲאדוֵננּו. ְּדגּוֵלי ְסֻגָּלה. עוִנים ְואוְמִרים. ה' הּוא ָהֱאלִהים. ה' הּוא 

ָהֱאלִהים:

 ֲהמֹוֵני ַמְעָלה. אֹוְמִרים: ה' ֲאדֹוֵננּו. ִיְשָׂרֵאל ְבָּצָרָתם ּוְבָגלּוָתם עֹוִנים ְואֹוְמִרים: ה' הּוא ָהֱאֹלִהים. 

ה' הּוא ָהֱאֹלִהים: 

ה' ֶמֶלְך. ה' ָמָלְך. ה' ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד: )ב' פעמים( 

 ְּבֶטֶרם ְׁשָחִקים ַוֲאָרִקים ִנְמָּתחּו. ה' ֶמֶלְך.

 ְוַעד לא ְמאורות ָזָרחּו. ה' ָמָלְך.

ְוָהָאֶרץ ַּכֶּבֶגד ִּתְבֶלה. ְוָׁשַמִים ְּכָעָׁשן ִנְמָלחּו. ה' ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד: 

ה' ֶמֶלְך. ה' ָמָלְך. ה' ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד:

 ְוַעד לא ָעָׂשה ֶאֶרץ ְוחּוצות. ה' ֶמֶלְך.

 ּוַבֲהִכינו ְיצּוִרים ֲעֵלי ֲאָרצות. ה' ָמָלְך.

ְוֵעת ְיַקֵּבץ ְנפּוִצים ֵמַאְרַּבע ְּתפּוצות. ה' ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד: 

ה' ֶמֶלְך. ה' ָמָלְך. ה' ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד:

 ְמיּוָחד ְּבֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה. הּוא ָהָיה ְוהּוא הֶוה ְוהּוא ִיְהֶיה. 

הּוא ֵמִמית ּוְמַחֶּיה. ְלָפָניו לא נוַצר ֵאל. ְוַאֲחָריו לא ִיְהֶיה:
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 עננו אבינו עננו

 ֲעֵננּו ָאִבינּו ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ּבוְרֵאנּו ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ּגוֲאֵלנּו ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ּדוְרֵׁשנּו ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו הוד ְוָהָדר ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ָוִתיק ְּבֶנָחמות ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ַזְך ְוָיָׁשר ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ַחי ְוַקָּים ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ְטהור ֵעיַנִים ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו יוֵׁשב ָׁשַמִים ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ַּכִּביר ּכַח ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו לא ֵאל ָחֵפץ ְּבֶרַׁשע ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ֲעֵננּו. 

ֲעֵננּו נוָרא ְוִנְׂשָּגב ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו סוֵמְך נוְפִלים ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו עוֵזר ַּדִּלים ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ּפוֶדה ּוַמִּציל ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ַצִּדיק ּוַמְצִּדיק ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ָקרוב ְלָכל קוְרָאיו ֶּבֱאֶמת ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ָרם ְוִנָּשא ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ׁשוֵכן ְׁשָחִקים ֲעֵננּו. 

ֲעֵננּו ּתוֵמְך ְּתִמיִמים ֲעֵננּו: 

 עננו אלהי אברהם עננו

 ֲעֵננּו ֱאלֵהי ַאְבָרָהם ֲעֵננּו: 

 ֲעֵננּו ּוַפַחד ִיְצָחק ֲעֵננּו: 

 ֲעֵננּו ֲאִביר ַיֲעקב ֲעֵננּו: 

 ֲעֵננּו ָמֵגן ָּדִוד ֲעֵננּו: 

ֲעֵננּו ָהעוֶנה ְּבֵעת ָרצון ֲעֵננּו: 

 ֲעֵננּו ָהעוֶנה ְּבֵעת ָצָרה ֲעֵננּו: 

 ֲעֵננּו ָהעוֶנה ְּבֵעת ַרֲחִמים ֲעֵננּו: 

 ֲעֵננּו ֱאלֵהי ַהֶּמְרָּכָבה ֲעֵננּו: 

 ֲעֵננּו ַרחּום ְוַחּנּון ֲעֵננּו:

ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

 אדון הסליחות / מחבר לא ידוע

 ֲאדון ַהְּסִליחות. 

 ּבוֵחן ְלָבבות. 

 ּגוֶלה ֲעמּוקות. 

ּדוֵבר ְצָדקות.

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

 ָהדּור ְּבִנְפָלאות. 

 ָוִתיק ְּבֶנָחמות. 

 זוֵכר ְּבִרית ָאבות. 

חוֵקר ְּכָליות:

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

 טוב ּוֵמִטיב ַלְּבִרּיות. 

 יוֵדַע ָּכל ִנְסָּתרות. 

 ּכוֵבׁש ֲעונות. 

לוֵבׁש ְצָדקות:

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

 ָמֵלא ַזִּכּיּות. 

 נוָרא ְתִהּלות. 

 סוֵלַח ֲעונות. 

עוֶנה ְּבֵעת ָצרות:

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

 ּפוֵעל ְיׁשּועות. 

 צוֶפה ֲעִתידות. 

 קוֵרא ַהּדורות. 

 רוֵכב ֲעָרבות. 

 ׁשוֵמַע ְּתִפּלות. 

ְּתִמים ֵּדעות:

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

ֵאל ַרחּום ִׁשְמָך. ֵאל ַחּנּון 

ִׁשְמָך. ֵאל ֶאֶרְך ַאַּפִים ִׁשְמָך. 

ָמֵלא ַרֲחִמים ִׁשְמָך. ָּבנּו ִנְקָרא 

ִׁשְמָך. ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמָך:

)לא אומרים ה' חננו והקימנו(
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 עשה למען שמך

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשָמְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ֲאִמָּתְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּבִריָתְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּגְדָלְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּדָתְך. 

ֲעֵׂשה ְלַמַען ֲהָדָרְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ִויעּוָדְך.

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ִזְכָרְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ַחְסָּדְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען טּוָבְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ָיְׁשָרְך. 

ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּכבוָדְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ִלּמּוָדְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ַמְלכּוָתְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ִנְצָחְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען סוָדְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ֻעָּזְך. 

ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּפֵאָרְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ִצְדָקָתְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ְקֻדָּׁשָתְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ַרֲחָמנּוָתְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשִכיָנָתְך. 

ֲעֵׂשה ְלַמַען ּתוָרָתְך: 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב. ֲעֵׂשה ְלַמַען מֶׁשה ְוַאֲהרן. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען יוֵסף ָּדִוד ּוְׁשלמה. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶדׁש. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ִצּיון ִמְׁשַּכן ְּכבוָדְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ָחְרַּבן ֵּביָתְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשֲממּות ֵהיָכָלְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִיְׂשָרֵאל ָהֲעִנִּיים. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ִיְׂשָרֵאל ַהַּדִּלים. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִיְׂשָרֵאל ַהְּׁשרּוִיים ְּבָצרות. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ְיתוִמים ְוַאְלָמנות. ֲעֵׂשה ְלַמַען יוְנֵקי ָׁשַדִים. 

ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּגמּוֵלי ָחָלב. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִּתינוקות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ֶׁשּלא ָחְטאּו: 

ֲעֵׂשה ְלַמֲעָנְך ִאם לא ְלַמֲעֵננּו. ֲעֵׂשה ְלַמֲעָנְך ְוהוִׁשיֵענּו. הוִׁשיֵענּו ַוֲעֵננּו ַהּיום ּוְבָכל יום ָויום 

ִּבְתִפָּלֵתנּו ִּכי ְתִהָּלֵתנּו ָאָּתה: 

 ֶאָחד ֱאלֵהינּו. ָּגדול ֲאדוֵננּו. ָקדוׁש ְונוָרא ְׁשמו: 

 ִּכי ָגדול ֵמַעל ָׁשַמִים ַחְסֶּדָך. ְוַעד ְׁשָחִקים ֲאִמֶּתָך: 

 ִּכי ָגדול ַאָּתה ְועֵׂשה ִנְפָלאות. ַאָּתה ֱאלִהים ְלַבֶּדָך: 

ְׁשפְך ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגוִים ֲאֶׁשר לא ְיָדעּוָך. ְוַעל ַמְמָלכות. ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמָך לא ָקָראּו: 

 ִלְקֻדַּׁשת ִׁשְמָך ֲעֵׂשה ְולא ָלנּו: 

 לא ָלנּו ה' לא ָלנּו. ִּכי ְלִׁשְמָך ֵּתן ָּכבוד. ַעל ַחְסְּדָך ַעל ֲאִמֶּתָך: 

ָלָּמה יאְמרּו ַהּגוִים. ַאֵּיה ָנא ֱאלֵהיֶהם: 

ֵואלֵהינּו ַּבָּׁשַמִים. ֶאָחד ֱאלֵהינּו ַּבָּׁשַמִים. ֵעדּוֵתנּו ְּבָכל יום ַּפֲעַמִים. ַחי ְוַקָּים הּוא. ָמֵלא ַרֲחִמים 

הּוא. ָמֵלא ַזִּכּיּות הּוא. ָּכל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ָעָׂשה ַבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ. ֵאין ִמי יאַמר לו ַמה ַּתֲעֶׂשה. ְוֵאין 

ִמי יאַמר לו ַמה ִּתְפַעל. ִּכי ַהּכל ַמֲעֵׂשה ָיָדיו:
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 אלהינו שבשמים

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְׁשַמע קוֵלנּו ְוַקֵּבל ְּתִפָּלֵתנּו ְּבָרצון: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַאל ְּתַאְּבֵדנּו ְּבאֶרְך ָּגלּוֵתנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַאֵּבד ָּכל ַהָּקִמים ָעֵלינּו ְלָרָעה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּבִריְתָך ְזכר ְוַאל ִּתְׁשָּכֵחנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּבֵרְך ֶאת ַלְחֵמנּו ְוֶאת ֵמיֵמינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַּבְּשֵרנּו ְּבׂשורות טובות: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַּבֵּטל ֵמָעֵלינּו ָּכל ְּגֵזרות ָקׁשות ְוָרעות: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּגזר ָעֵלינּו ְּגֵזרות טובות: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַּגֵּלה ְּכבוד ַמְלכּוְתָך ָעֵלינּו ְמֵהָרה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּדַרְׁשנּוָך ִהָּמֵצא ָלנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּדרׁש ָּדֵמינּו ִמַּיד ָקֵּמינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵהָעֵתר ָלנּו ַהּיום ּוְבָכל יום ָויום ִּבְתִפָּלֵתנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַהֲחִזיֵרנּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶניָך: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְוַאל ְּתִביֵׁשנּו ִמִּשְבֵרנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְוִנְקָרא ְוַאָּתה ַתֲעֵננּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָזְכֵרנּו ְּבִזְכרון טוב ִמְּלָפֶניָך: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַזֵּכנּו ְּבִדיֵננּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֲחמל ָעֵלינּו ְוַעל ַטֵּפינּו ְוַעל עוָלֵלינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַטֲהֵרנּו ֵמֲעוֵנינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַטֲהֵרנּו ִמֻּטְמאוֵתינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַחִּיים טוִבים: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַצִּדיִקים ַוֲחִסיִדים: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ְיָׁשִרים ּוְתִמיִמים: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ָזִכּיות: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ְמזונות ּוַפְרָנָסה טוָבה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ְּגֻאָּלה ִויׁשּוָעה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּכבׁש ֶאת ּכוְבֵׁשנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּכָלה ַאל ַּתַעׂש ִעָּמנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְלַמֲעָנְך ֲעֵׂשה ִאם לא ְלַמֲעֵננּו: 
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 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְלַחץ ֶאת לוֲחֵצינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְלַחם ֶאת לוֲחֵמינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַמֵּלא ִמְׁשֲאלות ִלֵּבנּו ְלטוָבה ַלֲעבוָדֶתָך: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְנקם ֶאת ִנְקָמֵתנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְסמְך ֶאת ְנִפיָלֵתנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְסמְך ֶאת ֻסַּכת ָּדִוד ַהּנוֶפֶלת: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֲעֵנה ֶאת ֲעִתיָרֵתנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֲעֵננּו ְּביום ָקְרֵאנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַעֵּנה ְמַעֵּננּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּפֵדנּו ִמיֵדי ָכל אוְיֵבינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּפֵדנּו ִמיֵדי ִיְצֵרנּו ָהַרע: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַצֵּוה ִאָּתנּו ִּבְרכוֶתיָך: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַצֵּוה ִאָּתנּו ְיׁשּועוֶתיָך: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַצְּדֵקנּו ְּבִמְׁשָּפֶטיָך: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַצְּדֵקנּו ְּבִדיֵננּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָקֵרב ָלנּו ֵקץ ַהְּגֻאָּלה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָקֵרב ָלנּו יום ַהְיׁשּוָעה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָקְרֵבנּו ַלֲעבוָדֶתָך: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִריָבה ִריֵבנּו ּוְגָאֵלנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְרֵאה ָּבֳעִני ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְרָפא ָּכל חוֵלי ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְרֵאה ְּבדַחק ַהָּׁשָעה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְׁשֵעה ֶאת ַׁשְוָעֵתנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִׁשית ָׁשלום ֵּביֵנינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִׁשית ַׁשְלָוה ְּבַאְרְמנוֵתינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵּתן ָׁשלום ָּבָאֶרץ: ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵּתן ָׂשָבע ָּבעוָלם: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵּתן ָׁשלום ַּבַּמְלכּות: ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵּתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה ְּבִעּתו ָּבָאֶרץ: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵּתן ֶזַרע ַלּזוֵרַע ְוֶלֶחם ָלאוֵכל: ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵּתן ֶלֶחם ְלִפי ַהָּטף ָלׂשַבע: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִּתּכון ְּתִפָּלֵתנּו ְקטֶרת ְלָפֶניָך: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֲעֵׂשה ִעָּמנּו אות ְלטוָבה.

ֲעֵׂשה ִעָּמנּו אות ִליׁשּוָעה. ֲעֵׂשה ִעָּמנּו אות ְלַרֲחִמים. ִיְראּו ׂשוְנֵאינּו ְוֵיבוׁשּו. ֶיֱחזּו אוְיֵבינּו 

ְוִיָּכְלמּו. ִּכי ַאָּתה ה' ֲעַזְרָּתנּו ְוִנַחְמָּתנּו: 

אל מלך... ויעבור...
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זכור ברית

ְזכור ָלנּו ְּבִרית ָאבות ַּכֲאֶׁשר ָאַמְרָּת. ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקוב ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת 

ְּבִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכר: 

אָתם  הוֵצאִתי  ֲאֶׁשר  ִראׁשוִנים  ְּבִרית  ָלֶהם  ְוָזַכְרִּתי  ָאַמְרָּת.  ַּכֲאֶׁשר  ִראׁשוִנים  ְּבִרית  ָלנּו  ְזכור 

ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגוִים ִלְהיות ָלֶהם ֵלאלִהים ֲאִני ה': ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ְּכָמה ֶׁשִהְבַטְחָּתנּו. ְוַאף 

ַּגם זאת ִּבְהיוָתם ְּבֶאֶרץ אוְיֵביֶהם לא ְמַאְסִּתים ְולא ְגַעְלִּתים ְלַכּלוָתם ְלָהֵפר ְּבִריִתי ִאָּתם ִּכי 

ְוִרֲחֶמָך  ְׁשבּוְתָך  ֶאת  ֱאלֶהיָך  ה'  ְוָׁשב  ֶׁשָּכתּוב.  ְּכָמה  ְוַרֲחֵמנּו  ְׁשבּוֵתנּו  ָהֵׁשב  ֱאלֵהיֶהם:  ה'  ֲאִני 

ְוָׁשב ְוִקֶּבְצָך ִמָּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצָך ה' ֱאלֶהיָך ָׁשָּמה: ַקֵּבץ ִנָּדֵחינּו ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ִאם ִיְהֶיה 

ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה ַהָּׁשָמִים ִמָּׁשם ְיַקֶּבְצָך ה' ֱאלֶהיָך ּוִמָּׁשם ִיָּקֶחָך: ְמֵחה ְפָׁשֵעינּו ָּכָעב ְוֶכָעָנן ְּכָמה 

ְגַאְלִּתיָך: ְמֵחה ְפָׁשֵעינּו ְלַמַעְנָך  ְוֶכָעָנן ַחּטאֶתיָך ׁשּוָבה ֵאַלי ִּכי  ֶׁשָּכתּוב. ָמִחיִתי ָכָעב ְּפָׁשֶעיָך 

ֲחָטֵאינּו  ַהְלֵּבן  ֶאְזּכור:  לא  ְוַחּטאֶתיָך  ְלַמֲעִני  ְפָׁשֶעיָך  מוֶחה  הּוא  ָאנִכי  ָאנִכי  ָאַמְרָּת  ַּכֲאֶׁשר 

ַּכֶּׁשֶלג ְוַכֶּצֶמר ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ְלכּו ָנא ְוִנָּוְכָחה יאַמר ה' ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשִנים ַּכֶּׁשֶלג ַיְלִּבינּו 

ְוָזַרְקִּתי  ֶׁשָּכתּוב.  ְּכָמה  ְוַטֲהֵרנּו  ְטהוִרים  ַמִים  ָעֵלינּו  ְזרוק  ִיְהיּו:  ַּכֶּצֶמר  ַּכּתוָלע  ַיְאִּדימּו  ִאם 

ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהוִרים ּוְטַהְרֶּתם ִמּכל ֻטְמאוֵתיֶכם ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ַּכֵּפר ֲחָטֵאינּו 

ִמּכל ַחּטאֵתיֶכם  ֶאְתֶכם  ְלַטֵהר  ֲעֵליֶכם  ְיַכֵּפר  ַהֶּזה  ַבּיום  ִּכי  ֶׁשָּכתּוב.  ְּכָמה  ְוַטֲהֵרנּו  ַהֶּזה  ַּבּיום 

ִלְפֵני ה' ִּתְטָהרּו: ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַאל ַּתְׁשִחיֵתנּו ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ִּכי ֵאל ַרחּום ה' ֱאלֶהיָך לא ַיְרְּפָך 

ְלַאֲהָבה ֶאת  ְלָבֵבנּו  ִנְׁשַּבע ָלֶהם: מול ֶאת  ְּבִרית ֲאבוֶתיָך ֲאֶׁשר  ִיְׁשַּכח ֶאת  ַיְׁשִחיֶתָך ְולא  ְולא 

ְּבָכל  ֱאלֶהיָך  ֶאת ה'  ְלַאֲהָבה  ַזְרֶעָך  ְלַבב  ְוֶאת  ְלָבְבָך  ֶאת  ֱאלֶהיָך  ּוָמל ה'  ֶׁשָּכתּוב.  ְּכָמה  ְׁשֶמָך 

ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ְלַמַען ַחֶּייָך: ִהָּמֵצא ָלנּו ְּבַבָּקָׁשֵתנּו ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ּוִבַּקְׁשֶּתם ִמָּׁשם ֶאת ה' 

ֱאלֶהיָך ּוָמָצאָת ִּכי ִתְדְרֶׁשּנּו ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשָך: 

ָקְדִׁשי  ַהר  ֶאל  ַוֲהִביאוִתים  ֶׁשָּכתּוב.  ְּכָמה  ְּתִפָּלֶתָך  ְּבֵבית  ְוַׂשְּמֵחנּו  ָקְדֶׁשָך  ַהר  ֶאל  ְּתִביֵאנּו 

ִיָּקֵרא  ְּתִפָּלה  ֵּבית  ֵביִתי  ִּכי  ִמְזְּבִחי  ַעל  ְלָרצון  ְוִזְבֵחיֶהם  ְּתִפָּלִתי עולוֵתיֶהם  ְּבֵבית  ְוִׂשַּמְחִּתים 

ְלָכל ָהַעִּמים:

וידוי

 ְׁשַמע קוֵלנּו ה' ֱאלֵהינּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצון ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו: 

 ֲהִׁשיֵבנּו ה' ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם: 

 ֲאָמֵרינּו ַהֲאִזיָנה ה' ִּביָנה ֲהִגיֵגנּו: 

 ִיְהיּו ְלָרצון ִאְמֵרי ִפינּו ְוֶהְגיון ִלֵּבנּו ְלָפֶניָך ה' צּוֵרנּו ְוגוֲאֵלנּו: 
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 ַאל ַּתְׁשִליֵכנּו ִמְּלָפֶניָך ְורּוַח ָקְדְׁשָך ַאל ִּתַּקח ִמֶּמּנּו: 

 ַאל ַּתְׁשִליֵכנּו ְלֵעת ִזְקָנה ִּכְכלות ּכֵחנּו ַאל ַּתַעְזֵבנּו: 

 ַאל ַּתַעְזֵבנּו ה' ֱאלֵהינּו. ַאל ִּתְרַחק ִמֶּמּנּו: 

 ֲעֵׂשה ִעָּמנּו אות ְלטוָבה ְוִיְראּו ׂשוְנֵאינּו ְוֵיבׁשּו ִּכי ַאָּתה ה' ֲעַזְרָּתנּו ְוִנַחְמָּתנּו: 

ִּכי ְלָך ה' הוָחְלנּו ַאָּתה ַתֲעֶנה ֲאדָני ֱאלֵהינּו: 

ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ַאל ַּתַעְזֵבנּו ְוַאל ִּתְּטֵׁשנּו ְוַאל ַּתְכִליֵמנּו. ְוַאל ָּתֵפר ְּבִריְתָך ִאָּתנּו. 

ָקְרֵבנּו ְלתוָרֶתָך. ַלְּמֵדנּו ִמְצוֶתיָך. הוֵרנּו ְּדָרֶכיָך. ַהט ִלֵּבנּו ְלִיְרָאה ֶאת ְׁשֶמָך. ּומול ֶאת ְלָבֵבנּו 

ְלַאֲהָבֶתָך. ְוָנׁשּוב ֵאֶליָך ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלב ָׁשֵלם. ּוְלַמַען ִׁשְמָך ַהָּגדול ִּתְמחול ְוִתְסַלח ַלֲעוֵנינּו 

ַּכָּכתּוב ְּבִדְבֵרי ָקְדֶׁשָך. ְלַמַען ִׁשְמָך ה' ְוָסַלְחָּת ַלֲעוִני ִּכי ַרב הּוא: 

ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ְסַלח ָלנּו. ְמַחל ָלנּו. ַּכֶּפר ָלנּו. 

 ִּכי ָאנּו ַעֶּמָך ְוַאָּתה ֱאלֵהינּו. ָאנּו ָבֶניָך ְוַאָּתה ָאִבינּו. 

 ָאנּו ֲעָבֶדיָך ְוַאָּתה ֲאדוֵננּו. ָאנּו ְקָהֶלָך ְוַאָּתה ֶחְלֵקנּו. 

 ָאנּו ַנֲחָלֶתָך ְוַאָּתה גוָרֵלנּו. ָאנּו צאֶנָך ְוַאָּתה רוֵענּו. 

 ָאנּו ַכְרֶמָך ְוַאָּתה נוְטֵרנּו. ָאנּו ְפֻעָּלֶתָך ְוַאָּתה יוְצֵרנּו. 

 ָאנּו ַרְעָיֶתָך ְוַאָּתה דוֵדנּו. ָאנּו ְסֻגָּלֶתָך ְוַאָּתה ֱאלֵהינּו. 

 ָאנּו ַעֶּמָך ְוַאָּתה ַמְלֵּכנּו. ָאנּו ַמֲאִמיֶריָך ְוַאָּתה ַמֲאִמיֵרנּו. 

 ָאנּו ַעֵּזי ָפִנים ְוַאָּתה ַרחּום ְוַחּנּון. ָאנּו ְקֵׁשי עֶרף ְוַאָּתה ֶאֶרְך ַאַּפִים. 

ָאנּו ְמֵלֵאי ָעון. ְוַאָּתה ָמֵלא ַרֲחִמים. ָאנּו ָיֵמינּו ְּכֵצל עוֵבר. ְוַאָּתה הּוא ּוְׁשנוֶתיָך לא ִיָּתּמּו: 

אשמנו

ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו: )נ"א ָאָּנא( ָּתבא ְלָפֶניָך ְּתִפָּלֵתנּו. ְוַאל ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחָּנֵתנּו. ֶׁשֵאין ָאנּו 

ַעֵּזי ָפִנים ּוְקֵׁשי עֶרף לוַמר ְלָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאַנְחנּו ְולא ָחָטאנּו ֲאָבל 

ֲאַנְחנּו ַוֲאבוֵתינּו ָחָטאנּו: 

ָאַׁשְמנּו. ָּבַגְדנּו. ָּגַזְלנּו. ִּדַּבְרנּו ּדִפי: ֶהֱעִוינּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ַזְדנּו. ָחַמְסנּו. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר: ָיַעְצנּו ָרע. 

ִׁשַחְתנּו.  ָרַׁשְענּו.  עֶרף:  ִקִּׁשינּו  ָצַרְרנּו.  ָּפַׁשְענּו.  ָעִוינּו.  ָסַרְרנּו.  ִנַאְצנּו.  ָמַרְדנּו.  ַלְצנּו.  ִּכַּזְבנּו. 

ִּתַעְבנּו. ָּתִעינּו. ִּתְעָּתְענּו: ַסְרנּו ִמִּמְצוֶתיָך ּוִמִמְׁשָּפֶטיָך ַהּטוִבים ְולא ָׁשָוה ָלנּו: ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל 

ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו. ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרָׁשְענּו: 

ִהְרַׁשְענּו ּוָפַׁשְענּו ָלֵכן לא נוָׁשְענּו ְוֵתן ְּבִלֵּבנּו ַלֲעזוב ֶּדֶרְך ֶרַׁשע ְוִחיׁש ָלנּו ֶיַׁשע ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך 

ַיֲעזוב ָרָׁשע ַּדְרּכו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשבוָתיו ְוָיׁשב ֶאל ה' ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱאלֵהינּו ִּכי ַיְרֶּבה ִלְסלוַח: 
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על חטא שחטאנו... עד "לעשות את כל דברי התורה הזאת"

 אדיר ונאור / מחבר לא ידוע

 ַאִּדיר ְוָנאור. 

 ּבוֵרא ּדוק ָוֶחֶלד.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:

 ּגוֶלה ֲעמּוקות. 

 ּדוֵבר ְצָדקות. 

ִמי ֵאל ָּכמוָך: 

 ָהדּור ִּבְלבּוׁשו. 

 ְוֵאין זּוָלתו.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:

 זוֵכר ַהְּבִרית. 

 חוֵנן ְׁשֵאִרית.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:

 ְטהור ֵעיַנִים. 

 יוֵׁשב ָׁשַמִים.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:

 ּכוֵבׁש ֲעונות. 

 לוֵבׁש ְצָדקות.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:

 ֶמֶלְך ְמָלִכים. 

 נוָרא ְוִנְׂשָּגב.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:

 סוֵמְך נוְפִלים. 

 עוֶנה ֲעׁשּוִקים.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:

 ּפוֶדה ּוַמִּציל. 

 צוֶעה ְּבָרב ּכַח.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:

 ָקרוב ְלקוְרָאיו. 

 ַרחּום ְוַחּנּון.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:

 ׁשוֵכן ְׁשָחִקים. 

 ּתוֵמְך ְּתִמיִמים.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:

אבינו מלכנו

 )לא אומרים "לדוד מזמור לה' הארץ ומלואה"(

קדיש תתקבל

 תענו ותעתרו

ֵּתָענּו ְוֵתָעְתרּו ְּבַרֲחִמים ִמן ַהָּׁשַמִים. ְּתֻקַּבל ַצֲעַקְתֶכם. ִּתָּׁשַמע ְּתִפַּלְתֶכם ְּבָרצון. ְוֵיָעֶנה קול 

ֲעִתיַרְתֶכם. ְוִיְפַּתח ה' ֱאלֵהינּו ָלנּו ּוְלָכל ִיְׂשָרֵאל ַאֵחינּו ְּבָכל ָמקום ֶׁשֵהם )שהם חמישים כנגד 

חמישים שערי בינה(

ַׁשֲעֵרי אוָרה. ַׁשֲעֵרי ַאֲהָבה ְוַאְחָוה. ַׁשֲעֵרי ְּבָרָכה. ַׁשֲעֵרי ֵּבית ִמְקָּדׁשו. ַׁשֲעֵרי ְגֻאָּלה. ַׁשֲעֵרי 

ִגיָלה. ַׁשֲעֵרי ִדיָצה. ַׁשֲעֵרי ֵדָעה ְוַהְׂשֵּכל. ַׁשֲעֵרי הוד ְוָהָדר. ַׁשֲעֵרי ַהְצָלָחה ְוַהְרָוָחה. ַׁשֲעֵרי ַוַעד 

טוב. ַׁשֲעֵרי ָוִתיקּות. ַׁשֲעֵרי ָזִכּיות. ַׁשֲעֵרי ְזִריזּות. ַׁשֲעֵרי ֶחְדָוה. ַׁשֲעֵרי ָחְכָמה. ַׁשֲעֵרי ֵחן ָוֶחֶסד. 

ַׁשֲעֵרי ַחִּיים טוִבים. ַׁשֲעֵרי ָטֳהָרה. ַׁשֲעֵרי ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה. ַׁשֲעֵרי ְיׁשּוָעה. ַׁשֲעֵרי ַכָּפָרה. ַׁשֲעֵרי 

ַכְלָּכָלה. ַׁשֲעֵרי ָכבוד. ַׁשֲעֵרי ִלּמּוד ּתוָרה ִלְׁשָמּה. ַׁשֲעֵרי ֵלב טוב. ַׁשֲעֵרי ָמזון. ַׁשֲעֵרי ְמִחיָלה. 

ַׁשֲעֵרי ֶנָחָמה. ַׁשֲעֵרי ְנִעימּות. ַׁשֲעֵרי סודות ּתוָרתו. ַׁשֲעֵרי ְסִליָחה. ַׁשֲעֵרי ֶעְזָרה. ַׁשֲעֵרי ְפדּות. 

ַׁשֲעֵרי ִּפְרָיה ְוִרְבָיה. ַׁשֲעֵרי ַפְרָנָסה טוָבה. ַׁשֲעֵרי ְצָדָקה. ַׁשֲעֵרי ָצֳהָלה. ַׁשֲעֵרי קוְמִמּיּות. ַׁשֲעֵרי 

ִקּבּול ְּתִפּלות. ַׁשֲעֵרי ִקּבּוץ ָּגֻלּיות. ַׁשֲעֵרי ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה. ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים. ַׁשֲעֵרי ָרצון. ַׁשֲעֵרי 

ָׁשלום. ַׁשֲעֵרי ַׁשְלָוה. ַׁשֲעֵרי תוָרה. ַׁשֲעֵרי ְתִפָּלה. ַׁשֲעֵרי ְתׁשּוָעה. ַׁשֲעֵרי ְתׁשּוָבה. 
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ְוָיִסיר ִמּתוְכֶכם ִקְנָאה ְוִׂשְנָאה ְוַתְחרּות. ִויַקֵּים ָּבֶכם ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב: ה' ֱאלֵהי ֲאבוֵתֶכם יֵסף 

ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים, ִויָבֵרְך ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם. ְוִיְכָּתְבֶכם ָהֵאל ְּבֵסֶפר ַחִּיים טוִבים. 

ְוֵכן ְיִהי ָרצון ְונאַמר ָאֵמן: 

לפני "עלינו לשבח": פתיחת ההיכל )תפילה על הפרנסה( 

 ְלָדִוד ִמְזמור, לה' ָהָאֶרץ ּוְמלוָאּה, ֵּתֵבל ְויְׁשֵבי ָבּה: 

 ִּכי הּוא ַעל ַיִּמים ְיָסָדּה, ְוַעל ְנָהרות ְיכוְנֶנָה: 

 ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ה', ּוִמי ָיקּום ִּבְמקום ָקְדׁשו: 

 ְנִקי ַכַּפִים ּוַבר ֵלָבב, ֲאֶׁשר לא ָנָׂשא ַלָּׁשְוא ַנְפִׁשי, ְולא ִנְׁשַּבע ְלִמְרָמה: 

 ִיָּשא ְבָרָכה ֵמֵאת ה', ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵהי ִיְׁשעו: 

 ֶזה ּדור ּדְרָׁשו, ְמַבְקֵׁשי ָפֶניָך ַיֲעקב ֶסָלה: 

 ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ְוִהָּנְׂשאּו ִּפְתֵחי עוָלם, ְוָיבוא ֶמֶלְך ַהָּכבוד: 

 ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבוד, ה' ִעּזּוז ְוִגּבור, ה' ִּגּבור ִמְלָחָמה: 

 ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עוָלם, ְוָיבא ֶמֶלְך ַהָּכבוד: 

ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבוד, ה' ְצָבאות, הּוא ֶמֶלְך ַהָּכבוד ֶסָלה: 

ְיִהי ָרצון ִמְּלָפֶניָך ה' ָהֵאל ַהָּגדול ַהִּגּבור ְוַהּנוָרא. ֲעֵׂשה ְלַמֲעָנְך ּוְלַמַען ְקֻדַּׁשת ַהִּמְזמור ַהֶּזה ְוַהֵּׁשמות 

ַהְּקדוִׁשים ַהִּנְזָּכִרים ּבו. ּוְלַמַען ְקֻדַּׁשת ְּפסּוָקיו ְוֵתבוָתיו ְואוִתּיוָתיו ּוְטָעָמיו ּוְרָמָזיו ְוסודוָתיו 

ַהּיוְצִאים ִמֶּמּנּו. ּוְלַמַען ֵׁשם ַהָּגדול ְוַהָּקדוׁש )ִּדיַקְרנוָסא( ַהּיוֵצא ִמָּפסּוק )מלאכי ג, י(: "ַוֲהִריקִתי 

ָלֶכם ְּבָרָכה ַעד ְּבִלי ָדי". ּוִמָּפסּוק )תהלים ד, ז(: "ְנָסה ָעֵלינּו, אור ָּפֶניָך ה'", ֶׁשִּתְכְּתֵבנּו ְּבֵסֶפר 

ַּפְרָנָסה ְוַכְלָּכָלה. ָׁשָנה זו ְוָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה. ָלנּו ּוְלָכל ְּבֵני ֵביֵתנּו. ְּבִמּלּוי ּוְבֶרַוח. ְולא ְבִאּסּור ְולא 

ְבָעָמל ְוטַרח. ְּבַנַחת ּוְבַׁשְלָוה ּוְבַהְׁשֵקט ָוֶבַטח. ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ַלֲעבד ֲעבוַדת ַהּקֶדׁש ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה 

ְּבִלי ׁשּום ִטְרָּדא, ַּפְרָנָסה ֶׁשּלא ִיְהֶיה ָּבּה ׁשּום ּבּוָׁשה ּוְכִלָּמה. ְוַאל ַּתְצִריֵכנּו ִליֵדי ַמְּתנות ָּבָׂשר 

ָוָדם. ִּכי ִאם ִמָּיְדָך ַהְּפתּוָחה ְוַהְּקדוָׁשה. ְוַהְצִליֵחנּו ְוַהְרִויֵחנּו ְבָכל ִלּמּוֵדנּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ַוִעְסֵקנּו. 

ְוִיְהֶיה ֵביֵתנּו ָמֵלא ִּבְרַּכת ה', ְוִנְׂשַּבע ֶלֶחם ְוִנְהֶיה טוִבים, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצון:

קדיש יתום

עלינו לשבח 
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שחרית )חזן אשכנזי וסומך ספרדי(

אחרי "ברכו"

ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם הפותח לנו שערי רחמים ומאיר עיני המחכים 

 לסליחתו.

 יוצר אור ובורא חשך, עשה שלום ובורא את הכל.

אור עולם באוצר חיים, אורות מאפל אמר ויהי.

לפני חזרת הש"צ

 אתאנו לחלות פניך / מחבר לא ידוע

 ָאָתאנּו ְלַחּלֹות ָּפֶניָך 

 ִּכי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקְּדמּו ָפֶניָך 

 ָנא ַאל ְּתִביֵׁשנּו 

 ָנא ַאל ְּתִׁשיֵבנּו ֵריָקם ִמְּלָפֶניָך 

 ְסַלח ָלנּו 

 ּוְׁשַלח ָלנּו 

ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמְּמעֹוֶנָך 

 ָאָתאנּו ְלַבֵּקׁש ִמְּמָך ַּכָּפָרה 

 ָאיֹם ְונֹוָרא 

 ִמְׂשָּגב ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה 

 ְּתַחֵּיינּו ְּתָחֵּננּו ּוְבִׁשְמָך ִנְקָרא 

 ְסַלח ָלנּו 

 ּוְׁשַלח ָלנּו 

ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמְּמעֹוֶנָך

בחזרת הש"צ

ִמּסוד ֲחָכִמים ּוְנבוִנים. ּוִמֶּלֶמד ַּדַעת ְמִביִנים. ֶאְפְּתָחה ִּפי ִּבְתִפָּלה ּוְבַתֲחנּוִנים. ְלַחּלות ּוְלַחֵּנן 

ְּפֵני ֶמֶלְך מוֵחל ְוסוֵלַח ַלֲעוִנים: 

)לא אומרים "אימיך נשאתי"-רשות לחזן, ולא אומרים "אימצת עשור"(

זכרנו לחיים, אתה גיבור )לא אומרים "תאות נפש"(

ַעד יום מותו ְּתַחֶּכה ּלו ִלְתׁשּוָבה. ְלַהְנטותו ִלְתִחָּיה: 

מי כמוך, מחיה המתים
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)לא אומרים "אחדת יום זה"(

 ִיְמלְך ה' ְלעוָלם ֱאלַהִיְך ִצּיון ְלדר ָודר ַהְללּוָיּה: 

ְוַאָּתה ָקדוׁש יוֵׁשב ְּתִהּלות ִיְׂשָרֵאל, ֵאל ָנא: 

גיבור ונערץ / מחבר לא ידוע

 ַאָּתה הּוא ֱאלֵהינּו: 

 ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ: 

 ִּגּבור ְוַנֲעָרץ: 

 ָּדגּול ֵמְרָבָבה: 

 הּוא ָׂשח ַוֶּיִהי: 

 ְוִצָּוה ְוִנְבָראּו: 

ִזְכרו ָלֶנַצח: 

 ַחי עוָלִמים: 

 ְטהור ֵעיַנִים: 

 יוֵׁשב ֵסֶתר: 

 ִּכְתרו ְיׁשּוָעה: 

 ְלבּוׁשו ְצָדָקה: 

 ַמֲעֵטהּו ִקְנָאה: 

ֶנְאָּפד ְנָקָמה: 

 ִסְתרו יוֶׁשר: 

 ֲעָצתו ֱאמּוָנה: 

 ְּפעּוָּלתו ֱאֶמת: 

 ַצִּדיק ְוָיָׁשר: 

 ָקרוב ְלקוְרָאיו ֶּבֱאֶמת: 

 ָרם ּוִמְתַנֵּׂשא: 

 ׁשוֵכן ְׁשָחִקים: 

ּתוֶלה ֶאֶרץ ַעל ְּבִליָמה: 

אנא סלח נא / ר' משולם מקלונימוס

 ַחי ְוַקָּים נוָרא ּוָמרום ְוָקדוׁש: 

 ָאָּנא ְסַלח ָנא. ֶּפַׁשע ְוָעון ָׂשא ָנא. ְוכֲחָך ִיְגַּדל ָנא. ָקדוׁש: 

 ָאָּנא ַרחּום ַּכֵּפר. ֲעון ָצִגים ְּתִהָּלְתָך ְלַסֵּפר. 

ְוֻיַחּקּו ְלַחִּיים טוִבים ַּבֵּסֶפר. ָקדוׁש: 

 ֶמֶלְך ׁשֵכן ַעד. ְלַבְּדָך ְמלְך ֲעֵדי ַעד. ָהֵאל ָקדוׁש:

ֶמֶלְך ַמֲאִזין ַׁשְוָעה. ְלַעּמו ֵמִחיׁש ְיׁשּוָעה. נוָרא ְוָקדוׁש:

 ַהּיום ִיָּכֵתב ְּבֵסֶפר ַהִּזְכרונות. ַהַחִּיים ְוַהָּמֶות. 

 ָאָּנא ַּכָּנה. עּוִרי ָנא. ִהְתעוְרִרי ָנא. ִעְמִדי ָנא. ִהְתַיְּצִבי ָנא. 

קּוִמי ָנא. ַחִּלי ָנא. ְּבַעד ַהֶּנֶפׁש ֲחִני ָנא. ְּפֵני ַּדר ֶעְליון: 
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אמרו לאלהים )מקוצר( / מיוחס לר' משולם מקלונימוס

ּוְבֵכן ִאְמרּו ֵלאלִהים ַמה ּנוָרא ַמֲעֶׂשיָך: 

ִאְמרּו ֵלאלִהים: 

 ֶאֶרְך ַאַּפִים ּוְגָדל ּכַח. ֵמִכין ָהִרים ְּבכַח. 

 ֲחַכם ֵלָבב ְוַאִּמיץ ּכַח. נוֵתן ַלָּיֵעף ּכַח. 

ָלֵכן ִיְתָּגֶאה ָּגדול ֲאדוֵנינּו ְוַרב ּכַח:

ִאְמרּו ֵלאלִהים: 

ּבוֶנה ַבָּׁשַמִים ַמֲעלוָתיו. ַמְׁשֶקה ָהִרים 

 ֵמֲעִלּיוָתיו. ֵזֶכר ָעָׂשה ְלִנְפְלאוָתיו. ְולו 

 ִנְתְּכנּו ֲעִלילוָתיו. 

ָלֵכן ִיְתָּגֶאה ַהְמָקֶרה ַבַּמִים ֲעִלּיוָתיו:

ִאְמרּו ֵלאלִהים: 

 ְׁשִבילו ְּבַמִים ַרִּבים. ָׁשָמיו ַמְרִעיף ְרִביִבים. 

ְׁשמו ְמַיֲחִדים ַׁשַחר ַוֲעָרִבים. ְּבַׁשַער ַּבת ַרִּבים. 

ָלֵכן ִיְתָּגֶאה ה' ְצָבאות יוֵׁשב ַהְּכרּוִבים:

ִאְמרּו ֵלאלִהים:

ְּתִהָּלתו ָמְלָאה ָהָאֶרץ. ַמֲעִביר ִּכָּליון ָוֶחֶרץ. 

 ֵמִׁשיב ַאף ְוָחרון ָוֶקֶרץ. ֶׁשַוע ְמַחְּנָניו ִיֶרץ. 

 ָלֵכן ִיְתָּגֶאה ה' ֲאדוֵנינּו ָמה ַאִּדיר ִׁשְמָך 

ְּבָכל ָהָאֶרץ: 

מעשה אלהינו / מיוחס לר' משולם מקלונימוס

ּוְבֵכן ְּגדוִלים ַמֲעֵׂשי ֱאלֵהינּו: 

ַמֲעֵׂשה ֱאלֵהינּו: 

 ֵאין ִמי ַבַּׁשַחק ַיֲעָרְך לו. ִּבְבֵני ֵאִלים 

 ִיְדֶמה ּלו. ְּגבוִהים ִעָּלה ְלמוָׁשב לו. 

 ָּדֵרי ֵּגיא ַּכֲחָגִבים ְלמּולו. 

ָלֵכן ִיְתָּגֶאה ַהּצּור ָּתִמים ָּפֳעלו:

ַמֲעֵׂשה ֱאלֵהינּו: 

 ַהְמֵׁשל ָוַפַחד ִעּמו. ְוַהְרֵּבה ְפדּות ִעּמו. 

 ַזַעק ְוַלַחׁש ַעּמו. ָחׁש ּוַמֲאִזין ִמְּמרומו. 

ָלֵכן ִיְתָּגֶאה ה' ְצָבאות ְׁשמו:

ַמֲעֵׂשה ֱאלֵהינּו: 

ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו. יוִבילּו ַׁשי ְלמוָרָאיו. ִּכֵּתי 

 ְגדּוֵדי ְצָבָאיו. לא ָיׁשּורּו ְּכבוד ַמְרָאיו. 

ָלֵכן ִיְתָּגֶאה ִהֵּנה ֵעין ה' ֶאל ְיֵרָאיו:

ַמֲעֵׂשה ֱאלֵהינּו: 

ַמְלָאָכיו עוֶׂשה רּוחות. ִנְקָּדׁש ְּבִׁשירות 

 ְוִתְׁשָּבחות. סוֵכת ְׁשִפיכות ִׂשיחות. 

 עוֶנה ּוַמֲעִמיד ְרָוחות. 

ָלֵכן ִיְתָּגֶאה ֱאלֵהי ָהרּוחות:

ַמֲעֵׂשה ֱאלֵהינּו: 

ּפוֶדה ִמַּׁשַחת ֲעמּוָסיו. צּור יוֵדע חוָסיו. 

ָקדוׁש ַמְפִליא ִנָּסיו. ַרחּום ִלְמַרָּציו ּוַמְכִעיָסיו. 

ָלֵכן ִיְתָּגֶאה ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו: 

ַמֲעֵׂשה ֱאנוׁש ְוַתְחּבּולוָתיו ְמִזָּמה. ִׁשְבּתו 

ְּבתוְך ִמְרָמה. ְרִפיָדתו ִרָּמה. ָקבּור ִּבְסִעיף 

ֲאָדָמה. ְוֵאיְך ִיְתָּגֶאה ָאָדם ַלֶהֶבל ָּדָמה: 

ֲאָבל ַמֲעֵׂשה ֱאלֵהינּו:

ׁשוֵמַע ַׁשְועות. ׁשוֶעה ֵעֶרְך ׁשּועות. ּתורוָתיו 

 ְמַׁשְעְׁשעות. ַּתְכִסיסו ּכוַבע ְיׁשּועות. 

ָלֵכן ִיְתָּגֶאה ָהֵאל ָלנּו ֵאל ְלמוָׁשעות: 
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)לא אומרים "אשר אמץ תהילתך"(

)לא אומרים "על ישראל אמונתו"(

האדרת והאמונה

ּוְבֵכן ְנַאְּדָרְך ֵחי ָהעוָלִמים: 

 ָהַאֶּדֶרת ְוָהֱאמּוָנה ְלַחי עוָלִמים: 

 ַהִּביָנה ְוַהְּבָרָכה ְלַחי עוָלִמים: 

 ַהַּגֲאָוה ְוַהְּגֻדָּלה ְלַחי עוָלִמים: 

 ַהֵּדָעה ְוַהִּדּבּור ְלַחי עוָלִמים: 

 ַההוד ְוֶהָהָדר ְלַחי עוָלִמים: 

 ַהַּוַעד ְוַהָּוִתיקּות ְלַחי עוָלִמים: 

 ַהּזְך ְוַהּזַהר ְלַחי עוָלִמים: 

 ַהַחִיל ְוַהחֶסן ְלַחי עוָלִמים: 

 ַהֶּטֶכס ְוַהּטַהר ְלַחי עוָלִמים: 

 ַהִּיחּוד ְוַהִּיְרָאה ְלַחי עוָלִמים: 

ַהֶּכֶתר ְוַהָּכבוד ְלַחי עוָלִמים: 

 ַהֶּלַקח ְוַהִּלּבּוב ְלַחי עוָלִמים: 

 ַהְּמלּוָכה ְוַהֶּמְמָׁשָלה ְלַחי עוָלִמים: 

 ַהּנוי ְוַהֵּנַצח ְלַחי עוָלִמים: 

 ַהִּׂשּגּוי ְוַהֶּׂשֶגב ְלַחי עוָלִמים: 

 ָהעז ְוָהֲעָנָוה ְלַחי עוָלִמים: 

 ַהְּפדּות ְוַהְּפֵאר ְלַחי עוָלִמים: 

 ַהְּצִבי ְוַהֶּצֶדק ְלַחי עוָלִמים: 

 ַהְּקִריָאה ְוַהְּקֻדָּׁשה ְלַחי עוָלִמים: 

 ָהרון ְוָהרוֵממּות ְלַחי עוָלִמים: 

 ַהִּׁשיר ְוַהֶּׁשַבח ְלַחי עוָלִמים: 

ַהְּתִהָּלה ְוַהִּתְפֶאֶרת ְלַחי עוָלִמים: 

לאל עורך דין / מחבר לא ידוע

ּוְבֵכן ְלָך ַהּכל ַיְכִּתירּו: 

 ְלֵאל עוֵרְך ִּדין: 

 ְלבוֵחן ְלָבבות ְּביום ִּדין: 

 ְלגוֶלה ֲעמּוקות ַּבִּדין: 

 ְלדוֵבר ֵמיָׁשִרים ְּביום ִּדין: 

 ְלהוֶגה ֵדעות ַּבִּדין: 

 ְלָוִתיק ְועוֶׂשה ֶחֶסד 

ְּביום ִּדין: 

 ְלזוֵכר ְּבִריתו ַּבִּדין:

 ְלחוֵמל ַמֲעָׂשיו ְּביום ִּדין: 

 ְלַטֵהר חוָסיו ַּבִּדין: 

 ְליוֵדַע ַמֲחָׁשבות ְּביום ִּדין: 

 ְלכוֵבׁש ַּכֲעסו ַּבִּדין: 

 ְללוֵבׁש ְצָדקות ְּביום ִּדין: 

 ְלמוֵחל ֲעונות ַּבִּדין: 

ְלנוָרא ְתִהּלות ְּביום ִּדין: 

 ְלסוֵלַח ַלֲעמּוָסיו ַּבִּדין:

 ְלעוֶנה ְלקוְרָאיו ְּביום ִּדין: 

 ְלפוֵעל ַרֲחָמיו ַּבִּדין: 

 ְלצוֶפה ִנְסָּתרות ְּביום ִּדין: 

 ְלקוֶנה ֲעָבָדיו ַּבִּדין: 

 ְלַרֵחם ַעּמו ְּביום ִּדין: 

 ְלׁשוֵמר אוֲהָביו ַּבִּדין: 

ְלתוֵמְך ְּתִמיָמיו ְּביום ִּדין: 

קדושת כתר
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ְלדור ָודור ַנִּגיד ָּגְדֶלָך, ּוְלֵנַצח ְנָצִחים ְקֻדָּׁשְתָך ַנְקִּדיׁש, ְוִׁשְבֲחָך ֱאלֵהינּו ִמִּפינּו לא ָימּוׁש 

ְלַבּדו  הּוא  ִּכי  ָלֵאל,  ַהְמִליכּו  ָודור  ְלדור  ָאָּתה:  ְוָקדוׁש  ָּגדול  ֶמֶלְך  ֵאל  ִּכי  ָוֶעד,  ְלעוָלם 

ָמרום ְוָקדוׁש: 

ֲחמול ַעל ַמֲעֶׂשיָך. ְוִתְׂשַמח ְּבַמֲעֶׂשיָך. ְויאְמרּו ְלָך חוֶסיָך. ְּבַצֶּדְקָך ֲעמּוֶסיָך. ֻּתְקַּדׁש ָאדון ַעל 

ָּכל ַמֲעֶׂשיָך: ִּכי ַמְקִּדיֶׁשיָך ִּבְקֻדָּׁשְתָך ִקַּדְׁשָּת. ָנֶאה ְלָקדוׁש ְּפֵאר ִמְּקדוִׁשים: ְּבֵאין ֵמִליץ יֶׁשר 

מּול ַמִּגיד ֶּפַׁשע. ַּתִּגיד ְלַיֲעקב ְּדַבר חק ּוִמְׁשָּפט. ְוַצְּדֵקנּו ַּבִּמְׁשָּפט ַהֶּמֶלְך ַהִּמְׁשָּפט: עוד ִיְזּכר 

ָלנּו ַאֲהַבת ֵאיָתן, ֲאדוֵנינּו. ּוַבֵּבן ַהֶּנֱעַקד ַיְׁשִּבית ְמַדְּיֵננּו. ּוִבְזכּות ַהָּתם יוִציא ָאים )נ"א ַהּיום( 

ְלֶצֶדק ִּדיֵננּו. ִּכי ָקדוׁש ַהּיום ַלֲאדוֵנינּו: 

ּוְבֵכן ִיְתַקֵּדׁש ִׁשְמָך ה' ֱאלֵהינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך. ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיֶרָך. ְוַעל ִצּיון ִמְׁשַּכן ְּכבוֶדָך. 

ְוַעל ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִׁשיֶחָך. ְוַעל ְמכוָנְך ְוֵהיָכָלְך: 

ובכן תן פחדך... המלך הקדוש, אתה בחרתנו, יעלה ויבוא

סליחות  שנאמר  כיוון  ה"וידוי",  לחלק  ומגיעים  הסליחות  מפיוטי  חלק  על  )מדלגים 
בסיום שחרית(

זכור ברית

ְזכור ָלנּו ְּבִרית ָאבות ַּכֲאֶׁשר ָאַמְרָּת. ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקוב ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת 

ְּבִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכר: 

אָתם  הוֵצאִתי  ֲאֶׁשר  ִראׁשוִנים  ְּבִרית  ָלֶהם  ְוָזַכְרִּתי  ָאַמְרָּת.  ַּכֲאֶׁשר  ִראׁשוִנים  ְּבִרית  ָלנּו  ְזכור 

ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגוִים ִלְהיות ָלֶהם ֵלאלִהים ֲאִני ה': ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ְּכָמה ֶׁשִהְבַטְחָּתנּו. ְוַאף 

ַּגם זאת ִּבְהיוָתם ְּבֶאֶרץ אוְיֵביֶהם לא ְמַאְסִּתים ְולא ְגַעְלִּתים ְלַכּלוָתם ְלָהֵפר ְּבִריִתי ִאָּתם ִּכי 

ְוִרֲחֶמָך  ְׁשבּוְתָך  ֶאת  ֱאלֶהיָך  ה'  ְוָׁשב  ֶׁשָּכתּוב.  ְּכָמה  ְוַרֲחֵמנּו  ְׁשבּוֵתנּו  ָהֵׁשב  ֱאלֵהיֶהם:  ה'  ֲאִני 

ְוָׁשב ְוִקֶּבְצָך ִמָּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצָך ה' ֱאלֶהיָך ָׁשָּמה: ַקֵּבץ ִנָּדֵחינּו ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ִאם ִיְהֶיה 

ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה ַהָּׁשָמִים ִמָּׁשם ְיַקֶּבְצָך ה' ֱאלֶהיָך ּוִמָּׁשם ִיָּקֶחָך: ְמֵחה ְפָׁשֵעינּו ָּכָעב ְוֶכָעָנן ְּכָמה 

ְגַאְלִּתיָך: ְמֵחה ְפָׁשֵעינּו ְלַמַעְנָך  ְוֶכָעָנן ַחּטאֶתיָך ׁשּוָבה ֵאַלי ִּכי  ֶׁשָּכתּוב. ָמִחיִתי ָכָעב ְּפָׁשֶעיָך 

ֲחָטֵאינּו  ַהְלֵּבן  ֶאְזּכור:  לא  ְוַחּטאֶתיָך  ְלַמֲעִני  ְפָׁשֶעיָך  מוֶחה  הּוא  ָאנִכי  ָאנִכי  ָאַמְרָּת  ַּכֲאֶׁשר 

ַּכֶּׁשֶלג ְוַכֶּצֶמר ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ְלכּו ָנא ְוִנָּוְכָחה יאַמר ה' ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשִנים ַּכֶּׁשֶלג ַיְלִּבינּו 

ְוָזַרְקִּתי  ֶׁשָּכתּוב.  ְּכָמה  ְוַטֲהֵרנּו  ְטהוִרים  ַמִים  ָעֵלינּו  ְזרוק  ִיְהיּו:  ַּכֶּצֶמר  ַּכּתוָלע  ַיְאִּדימּו  ִאם 
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ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהוִרים ּוְטַהְרֶּתם ִמּכל ֻטְמאוֵתיֶכם ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ַּכֵּפר ֲחָטֵאינּו 

ִמּכל ַחּטאֵתיֶכם  ֶאְתֶכם  ְלַטֵהר  ֲעֵליֶכם  ְיַכֵּפר  ַהֶּזה  ַבּיום  ִּכי  ֶׁשָּכתּוב.  ְּכָמה  ְוַטֲהֵרנּו  ַהֶּזה  ַּבּיום 

ִלְפֵני ה' ִּתְטָהרּו: ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַאל ַּתְׁשִחיֵתנּו ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ִּכי ֵאל ַרחּום ה' ֱאלֶהיָך לא ַיְרְּפָך 

ְלַאֲהָבה ֶאת  ְלָבֵבנּו  ִנְׁשַּבע ָלֶהם: מול ֶאת  ְּבִרית ֲאבוֶתיָך ֲאֶׁשר  ִיְׁשַּכח ֶאת  ַיְׁשִחיֶתָך ְולא  ְולא 

ְּבָכל  ֱאלֶהיָך  ֶאת ה'  ְלַאֲהָבה  ַזְרֶעָך  ְלַבב  ְוֶאת  ְלָבְבָך  ֶאת  ֱאלֶהיָך  ּוָמל ה'  ֶׁשָּכתּוב.  ְּכָמה  ְׁשֶמָך 

ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ְלַמַען ַחֶּייָך: ִהָּמֵצא ָלנּו ְּבַבָּקָׁשֵתנּו ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ּוִבַּקְׁשֶּתם ִמָּׁשם ֶאת ה' 

ֱאלֶהיָך ּוָמָצאָת ִּכי ִתְדְרֶׁשּנּו ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשָך: 

ָקְדִׁשי  ַהר  ֶאל  ַוֲהִביאוִתים  ֶׁשָּכתּוב.  ְּכָמה  ְּתִפָּלֶתָך  ְּבֵבית  ְוַׂשְּמֵחנּו  ָקְדֶׁשָך  ַהר  ֶאל  ְּתִביֵאנּו 

ִיָּקֵרא  ְּתִפָּלה  ֵּבית  ֵביִתי  ִּכי  ִמְזְּבִחי  ַעל  ְלָרצון  ְוִזְבֵחיֶהם  ְּתִפָּלִתי עולוֵתיֶהם  ְּבֵבית  ְוִׂשַּמְחִּתים 

ְלָכל ָהַעִּמים:

וידוי

 ְׁשַמע קוֵלנּו ה' ֱאלֵהינּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצון ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו: 

 ֲהִׁשיֵבנּו ה' ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם: 

 ֲאָמֵרינּו ַהֲאִזיָנה ה' ִּביָנה ֲהִגיֵגנּו: 

 ִיְהיּו ְלָרצון ִאְמֵרי ִפינּו ְוֶהְגיון ִלֵּבנּו ְלָפֶניָך ה' צּוֵרנּו ְוגוֲאֵלנּו: 

 ַאל ַּתְׁשִליֵכנּו ִמְּלָפֶניָך ְורּוַח ָקְדְׁשָך ַאל ִּתַּקח ִמֶּמּנּו: 

 ַאל ַּתְׁשִליֵכנּו ְלֵעת ִזְקָנה ִּכְכלות ּכֵחנּו ַאל ַּתַעְזֵבנּו: 

 ַאל ַּתַעְזֵבנּו ה' ֱאלֵהינּו. ַאל ִּתְרַחק ִמֶּמּנּו: 

 ֲעֵׂשה ִעָּמנּו אות ְלטוָבה ְוִיְראּו ׂשוְנֵאינּו ְוֵיבׁשּו ִּכי ַאָּתה ה' ֲעַזְרָּתנּו ְוִנַחְמָּתנּו: 

ִּכי ְלָך ה' הוָחְלנּו ַאָּתה ַתֲעֶנה ֲאדָני ֱאלֵהינּו: 

ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ַאל ַּתַעְזֵבנּו ְוַאל ִּתְּטֵׁשנּו ְוַאל ַּתְכִליֵמנּו. ְוַאל ָּתֵפר ְּבִריְתָך ִאָּתנּו. 

ָקְרֵבנּו ְלתוָרֶתָך. ַלְּמֵדנּו ִמְצוֶתיָך. הוֵרנּו ְּדָרֶכיָך. ַהט ִלֵּבנּו ְלִיְרָאה ֶאת ְׁשֶמָך. ּומול ֶאת ְלָבֵבנּו 

ְלַאֲהָבֶתָך. ְוָנׁשּוב ֵאֶליָך ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלב ָׁשֵלם. ּוְלַמַען ִׁשְמָך ַהָּגדול ִּתְמחול ְוִתְסַלח ַלֲעוֵנינּו 

ַּכָּכתּוב ְּבִדְבֵרי ָקְדֶׁשָך. ְלַמַען ִׁשְמָך ה' ְוָסַלְחָּת ַלֲעוִני ִּכי ַרב הּוא: 

ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ְסַלח ָלנּו. ְמַחל ָלנּו. ַּכֶּפר ָלנּו. 

 ִּכי ָאנּו ַעֶּמָך ְוַאָּתה ֱאלֵהינּו. ָאנּו ָבֶניָך ְוַאָּתה ָאִבינּו. 

 ָאנּו ֲעָבֶדיָך ְוַאָּתה ֲאדוֵננּו. ָאנּו ְקָהֶלָך ְוַאָּתה ֶחְלֵקנּו. 

 ָאנּו ַנֲחָלֶתָך ְוַאָּתה גוָרֵלנּו. ָאנּו צאֶנָך ְוַאָּתה רוֵענּו. 
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 ָאנּו ַכְרֶמָך ְוַאָּתה נוְטֵרנּו. ָאנּו ְפֻעָּלֶתָך ְוַאָּתה יוְצֵרנּו. 

 ָאנּו ַרְעָיֶתָך ְוַאָּתה דוֵדנּו. ָאנּו ְסֻגָּלֶתָך ְוַאָּתה ֱאלֵהינּו. 

 ָאנּו ַעֶּמָך ְוַאָּתה ַמְלֵּכנּו. ָאנּו ַמֲאִמיֶריָך ְוַאָּתה ַמֲאִמיֵרנּו. 

 ָאנּו ַעֵּזי ָפִנים ְוַאָּתה ַרחּום ְוַחּנּון. ָאנּו ְקֵׁשי עֶרף ְוַאָּתה ֶאֶרְך ַאַּפִים. 

ָאנּו ְמֵלֵאי ָעון. ְוַאָּתה ָמֵלא ַרֲחִמים. ָאנּו ָיֵמינּו ְּכֵצל עוֵבר. ְוַאָּתה הּוא ּוְׁשנוֶתיָך לא ִיָּתּמּו: 

 וידוי הגדול לרבנו נסים ז"ל, ראש ישיבת בבל: 

ִרּבונו ֶׁשל עוָלם. קֶדם ָּכל ְּדָבַרי ֵאין ִלי ֶּפה ְלָהִׁשיב ְולא ֵמַצח ְלָהִרים ראׁש. ִּכי ֲעונוַתי ָעְברּו 

ראִׁשי. ְּכַמָּשא ָכֵבד ִיְכְּבדּו ִמֶּמִּני. ּוְפָׁשַעי ַרּבּו ִמִּלְמנות. ְוַחּטאַתי ָעְצמּו ִמַּסֵּפר. ִמְתַוֶּדה ֲאִני 

ְלָפֶניָך ה' ֱאלַהי ֵואלֵהי ֲאבוַתי. ִּבְכִפיַפת ראׁש. ִּבְכִפיַפת קוָמה. ִּבְנִמיַכת רּוַח. ַּבֲחִליׁשּות ַחִיל. 

ִּבְׁשִביַרת ֵלב. ְּבִקיָדה. ִּבְבִריָכה. ִּבְכִריָעה. ְּבִהְׁשַּתֲחָוָיה. ְּבֵאיָמה. ְּבמוָרא. ְּבִיְרָאה. ִּבְרָעָדה. 

ְּבַפַחד. ְּבַחְלָחָלה. ַעל ַהֲחָטִאים ְוַעל ָהֲעונות. ְוַעל ַהְּפָׁשִעים. ֶׁשָחָטאִתי. ְוֶׁשָעִויִתי. ְוֶׁשָּפַׁשְעִּתי 

ְלָפֶניָך ה' ֱאלַהי. אוֵמר ֲאִני ְלָפֶניָך ה' ֱאלַהי. ִמְקַצת ַמֲעַׂשי ָהָרִעים. ּוְדָרַכי ַהְמֻקְלָּקִלים. ּוִמְפָעַלי 

ַהְמכָעִרים. ְלָגְמָרם ִאי ֶאְפָׁשר. ְוֵאין ִּבי ּכַח ְלַגּלוָתם ּוְלָבְרָרם. ְולא ֶאֱעצר ַחִיל ְלַחְּבָרם. ְוֵאיִני 

ְּכַדאי ְלַבֵּקׁש ֲעֵליֶהם ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה. ָמה ֲאִני. ַמה ַחָּיי. ֲאִני ֶהֶבל ָוִריק. ָעָפר ָוֵאֶפר 

ִרָּמה ְותוֵלָעה. ִמְתּבוֵׁשׁש ֲאִני ֵמֲחָטַאי. ּוֻמְכָלם ֲאִני ֵמֲעונוַתי. ְוֶנְחָּפר ִמְּפָׁשַעי. ְוִאם ָאבא ְלָבְרָרם 

ּוְלַחְּבָרם ּוְלָפְרָׁשם. ִיְכֶלה ַהְּזַמן ְוֵהָּמה לא ִיְכלּו. ְוֵאין ִלי ִּפְתחון ֶּפה ְלִהְתַוּדות ֲעֵליֶהם. ָּגדול ֲעוִני 

ִמְּנׂשוא. ָעְצמּו ְפָׁשַעי ִמַּסֵּפר. ּבְׁשִּתי ְוַגם ִנְכַלְמִּתי ַּכַּגָּנב ַהִּנְמָצא ַּבַּמְחֶּתֶרת: 

ִרּבונו ֶׁשל עוָלם. ִאם ָּבאִתי ְלָפֵרט ֶאת ֲחָטַאי ּוְלָפְרָׁשם ּוְלָבֲאָרם. ִיְכֶלה ַהְּזַמן ְוֵהָּמה לא ִיְכלּו. ַעל 

ֵאי ֶזה ֵמֶהם ֶאְתַּבע. ְוַעל ֵאי ֶזה ֵמֶהם ֶאְתַוֶּדה. ְוַעל ֵאי ֶזה ֵמֶהם ֲאַבֵּקׁש ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה. 

ַעל ַהְּכָלל או ַעל ַהְּפָרט. ַעל ַהִּנְסָּתרות או ַעל ַהִּנְגלות. ַעל ָהִראׁשונות או ַעל ָהַאֲחרונות. ַעל 

ַהֲחָדׁשות או ַעל ַהְיָׁשנות. ַעל ַהְּטמּונות או ַעל ַהְידּועות. ַעל ַהִּנְזָּכרות או ַעל ַהִּנְׁשָּכחות ִמֶּמִּני. 

ֲאִני יוֵדַע ְּבַעְצִמי ֶׁשֵאין ִּבי. לא תוָרה ְולא ִמְצָוה. לא ַדַעת ְולא ְתבּוָנה. לא ְצָדָקה ְולא ִכְׁשרון. 

לא ְגִמילּות ֲחָסִדים ְולא ַיְׁשרּות ֵלָבב. ֲאָבל ֲאִני ֱאִויל ְולא יוֵדַע. ַּבַער ְולא ֵמִבין. ַּגְזָלן ְולא ֶנֱאָמן. 

ַחָּיב ְולא ַזָּכאי. ָרָׁשע ְולא ַצִּדיק. ָרע ְולא טוב. ְוָכל ַמֲעֵׂשה טוב לא ָעִׂשיִתי: 

ְוִאם ַאָּתה ָדן אוִתי ְּכַמֲעַׂשי. אוי ִלי. אוָיה ִלי. ַאְלַלי ִלי. ֲאָהּה ָעַלי. אוָיה ַעל ַנְפִׁשי. ְוִאם ְּתַבֵּקׁש 

ְלַנּקוִתי ִּכְמַטֵהר ְוִכְמָצֵרף ֶּכֶסף. לא ִיָּׁשֵאר ִמֶּמִּני ְמאּוָמה: ְיִהי ָרצון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאלַהי ֵואלֵהי 

ֲאבוַתי. ֶׁשּלא ָתבא ְּבִמְׁשָּפט ֶאת ַעְבֶּדָך. ִּכי לא ִיְצַּדק ְלָפֶניָך ָּכל ָחי. ָמה ֲאִני. ַמה ַחַּיי. ֲאִני ְּכַקׁש 

ִלְפֵני ֵאׁש. ּוְכֵעִצים ְיֵבִׁשים ִלְפֵני ָהאּור. ֶּכֶסף ִסִּגים ְמֻצֶּפה ַעל ָחֶרׂש. ֲהֵבל ֲהָבִלים ֶׁשֵאין ּבו ַמָּמׁש: 

ַּבָּמה ֲאַקֵּדם ָּפֶניָך ה' ֱאלַהי. או ָמה ְרפּוָאה ֲאַבֵּקׁש ִמְּמָך. ְּכֵבן סוֵרר ּומוֶרה ָהִייִתי ַלֲעׂשות ָהַרע 

ְּבֵעיֶניָך. ְּכֶעֶבד מוֵרד ַּבֲאדָניו ּוְכַתְלִמיד חוֵלק ַעל ַרּבו. ֶאת ֲאֶׁשר ִטַהְרָּת ִטֵּמאִתי. ְוֶאת ֲאֶׁשר 
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ִטֵּמאָת ִטַהְרִּתי. ֶאת ֲאֶׁשר ִהַּתְרָּת ָאַסְרִּתי. ְוֶאת ֲאֶׁשר ָאַסְרָּת ִהַּתְרִּתי. ֶאת ֲאֶׁשר ָאַהְבָּת ָׂשֵנאִתי. 

ְוֶאת ֲאֶׁשר ָׂשֵנאָת ָאַהְבִּתי. ֶאת ֲאֶׁשר ֵהַקְלָּת ֶהְחַמְרִּתי. ְוֶאת ֲאֶׁשר ֶהְחַמְרָּת ֵהַקְלִּתי. ֶאת ֲאֶׁשר 

ֵקַרְבָּת ִהְרַחְקִּתי. ְוֶאת ֲאֶׁשר ִהְרַחְקָּת ֵקַרְבִּתי. ַאְך לא ְלַהְכִעיְסָך ִנְתַּכַּוְנִּתי. ּוְבַעזּות ֵמַצח ָּבאִתי 

ְלַבֵּקׁש ִמְּלָפֶניָך ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה. ַׂשְמִּתי ָפַני ַּכַחָּלִמיׁש. ָוֵאַדע ִּכי לא ֵאבוׁש. ִּכי ָעֶליָך 

ָּבַטְחִּתי ה' . ָאַמְרִּתי ֱאלַהי ַאָּתה. ְוִנְׁשַעְנִּתי ַעל ֻרֵּבי ֲחָסֶדיָך. ִּכי ָיַדְעִּתי ִּכי ַאָּתה ֵאל ַחּנּון ְוַרחּום 

ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ְוִנָחם ַעל ָהָרָעה ּוַמְרֶּבה ְלֵהיִטיב: 

ואומר השליח ציבור לבדו: 

ִרּבונו ֶׁשל עוָלם. ֲעֵׂשה ִעִּמי ְלַמַען ִׁשְמָך ַהָּגדול ְוַהּנוָרא. ֶׁשּלא ֵיבוׁשּו ִבי קֶויָך ְוַאל ִיָּכְלמּו ִבי 

ְמַבְקֶׁשיָך. ִּכי לא ַעל ַעְצִמי ִּבְלַבד ֲאִני ִמְתַּפֵּלל ּוִמְתַוֶּדה ּוִמְתַחֵּנן. ִּכי ִאם ַּבֲעִדי ּוְבַעד ָּכל ַהָּקָהל 

ַהָּקדוׁש ַהֶּזה ָהעוְמִדים ְלָפֶניָך. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאיִני ָראּוי. ְולא ָהגּון. ְולא ְכַדאי. ְלִהְתַוּדות 

ּוְלִהְתַּפֵּלל ּוְלִהְתַחֵּנן ַעל ַעְצִמי. ְוָכל ֶׁשֵּכן ַעל ֲאֵחִרים. ֲאָבל ַׂשְמִּתי ִלִּבי ְלֶנֶגד ַרֲחֶמיָך. ִּכי ַדְרְּכָך 

ְלַהֲעִביר ִקְצֶּפָך. ּוִמָּדְתָך ְלַהֲאִריְך ַאֶּפָך. ּוִמְנָהְגָך ְלַרֵחם ַעל ְּבִרּיוֶתיָך ַהָּׁשִבים ֵאֶליָך ּוִמְתַוִּדים 

ְלָפֶניָך. ְועוְזִבים ּוִמְתַנֲחִמים ַעל ִּפְׁשֵעיֶהם. ְולא ְמַכִּסים ֲעֵליֶהם. ֶׁשֵּכן ָּכתּוב: 

ְמַכֶּסה ְפָׁשָעיו לא ַיְצִליַח, ּומוֶדה ְועֵזב ְיֻרָחם: ע"כ: 

ִרּבונו ֶׁשל עוָלם. ִמְנַהג ֵּבית ִּדיָנְך ַהֶּצֶדק. לא ְּכִמְנַהג ָּבֵּתי ִדיִנין ֶׁשל ָּבָׂשר ָוָדם. ִּכי ִמַּדת ָּבָׂשר 

ָוָדם. ְּכֶׁשָאָדם ּתוֵבַע ֶאת ֲחֵברו ְּבָממון. ָיבא ֶאל ַהַּדָּין. ִאם ִיְכּפר ִיָּנֵצל ִמן ַהָּממון. ְוִאם מוֶדה 

ִמְתַחֵּיב ִלֵּתן. ּוֵבית ִּדיָנְך ַהֶּצֶדק לא ָּכְך הּוא. ֶאָּלא ִאם ִיְכּפר אוי לו. אוי ְלַנְפׁשו. ְוִאם מוֶדה 

ְועוֵזב. ַאָּתה ְתַרֲחֵמהּו. ְוַתִּציל ֶאת ַנְפׁשו ִמִּדיָנּה ֶׁשל ֵּגיִהָּנם: 

ְוִיָּוַדע ַהּיום עז ַרֲחֶמיָך. ְּבַהֲעִביר ֶאת ַחַּטאת ַעֶּמָך. ַהִּמְתַוִּדים ְלָפֶניָך ְואוְמִרים: 

ָאָּנא ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ָּתבא ְלָפֶניָך ְּתִפָּלֵתנּו ְוַאל ִּתְתַעַּלם ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחָּנֵתנּו. ֶׁשֵאין 

ֲאַנְחנּו ַעֵּזי ָפִנים ּוְקֵׁשי עֶרף לוַמר ְלָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ַצִּדיִקים ֲאַנְחנּו ְולא ָחָטאנּו. 

ֲאָבל ָחָטאנּו ָעִוינּו ָּפַׁשְענּו ֲאַנְחנּו ַוֲאבוֵתינּו ְוַאְנֵׁשי ֵביֵתנּו: 

ַחָּטאִתי אוִדיֲעָך ַוֲעוִני לא ִכִּסיִתי. ָאַמְרִּתי אוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי לה'. ְוַאָּתה ָנָׂשאָת ֲעון ַחָּטאִתי ֶסָלה: 

)תהלים לב,ה( ְמַכֶּסה ְפָׁשָעיו לא ַיְצִליַח. ּומוֶדה ְועֵזב ְיֻרָחם: )משלי כח, יג(: 

ָאַׁשְמנּו. ָאַכְלנּו ַמֲאָכלות ֲאסּורות. ָאַכְלנּו ְּבלא ְנִטיַלת ָיַדִים. ָאַכְלנּו ְּבלא ְּבָרָכה ְּתִחָּלה ָוסוף. 

ָאַכְלנּו ַעל ַהָּדם קֶדם ְּתִפָּלה. ָאַכְלנּו ְוָׁשִתינּו ְּדָבִרים ַהְּצִריִכים ְּבִדיָקה ִמן ַהּתוָלִעים ְולא 

ָּבַדְקנּו ְוִנְתַחַּיְבנּו ַעל ָּכל ּתוָלע ְותוָלע ֲחִמָּׁשה ַמְלִקּיות: 

ָּבַגְדנּו. ִּבַּטְלנּו תוָרֶתָך. ֵּבַרְכנּו ְּבָרכות ְלַבָּטָלה ּוְבָרָכה ֶׁשֵאיָנּה ְצִריָכה. ֵּבַרְכנּו ְּבלא ַּכָּוַנת ַהֵּלב 

ּוְבֶחְסרון ֵּתבות ְואוִתּיות. ִּבַּטְלנּו ְקִריַאת ְׁשַמע ּוְתִפָּלה ְוִציִצית ּוְתִפִּלין. ָּבִזינּו ָאב ָוֵאם ְוָאִחינּו 

ַהָּגדול. ָּבִזינּו ֲחָכִמים ְוִיְרֵאי ָׁשַמִים. ֵּבַרְכנּו ִּבְרַּכת ַהָּמזון ְּבַקּלּות ראׁש. ָּברּוְך הּוא ּוָברּוְך ְׁשמו 

לא ָעִנינּו ְּבַהְזָּכַרת ַהְּבָרכות: 
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ָּגַזְלנּו. ָּגַנְבנּו ִמִּיְׂשָרֵאל ּוֵמַהּגוִים. ָּגַנְבנּו ַדַעת ַהָּמקום ְוַדַעת ַהְּבִרּיות. ִּגִּלינּו ָפִנים ַּבּתוָרה ֶׁשּלא 

ַּכֲהָלָכה. ָּגִאינּו ְּבַמֲחָׁשָבה ְּבִדּבּור ּוְבַמֲעֶׂשה ְוָגַרְמנּו ִעּכּוב ַהְּגֻאָּלה. ֶׁשֵאין ֶּבן ָּדִוד ָּבא ַעד ֶׁשִּיְכלּו 

ַּגֵּסי ָהרּוַח ִמִּיְׂשָרֵאל. ָּגַרְמנּו ְלֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ֶׁשְּיֵהא ְמֻחָּלל ִמְּפָׁשֵעינּו ְמֻדָּכא ֵמֲעונוֵתינּו: 

ִּדַּבְרנּו ּדִפי ְוָלׁשון ָהָרע. ְוֵליָצנּות ּוְרִכילּות ְוֶׁשֶקר ַוֲחֻנָּפה ְוִנְבלּות ַהֶּפה. ִּדַּבְרנּו ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת 

ְוִעם ַהְּתִפִּלין. ִּדַּבְרנּו ַּבֲחָזַרת ָהֲעִמיָדה ּוִבְׁשַעת ְקִריַאת ְׁשַמע ְוֵסֶפר ּתוָרה. ִּדַּבְרנּו ְּבַׁשָּבת ִּדּבּור 

ֶׁשל חל. ָּדנּו ֶאת ֲחֵבֵרנּו ְלַכף חוָבה. ִּדַּבְרנּו ֶאָחד ַּבֶּפה ְוֶאָחד ַּבֵּלב: 

ֶהֱעִוינּו. ֵהַקְלנּו ראׁש. ֵהַעְזנּו ֵמַצח. ִהְרַהְרנּו ִהְרהּוִרים ָרִעים ַּבּיום ּוָבאנּו ִליֵדי ֻטְמַאת ֶקִרי ַּבַּלְיָלה. 

ִהְלַּבּנּו ְּפֵני ֲחֵבֵרנּו ָּבַרִּבים. ִהַּשְגנּו ְּגבּול ֵרֵענּו. ָהַלְכנּו ְּבקוָמה ְזקּוָפה ְולא ָזַכְרנּו ִּכי ְמלא ָכל 

ָהָאֶרץ ְּכבודו. ֶהֱחַזְקנּו ַּבַּמֲחלֶקת. ִהְתַּפַּלְלנּו ְוִהְתַוִּדינּו ְּבלא ַּכָּוַנת ַהֵּלב. ּוְׁשִכיָנה צוֶעֶקת. ְּבִפיו 

ּוִבְׂשָפָתיו ִּכְּבָדִני ְוִלּבו ָרַחק ִמֶּמִּני. ִהְתַּפַּלְלנּו ְּבָיִחיד ּוִבַּטְלנּו ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים. ַאְרַּבע ְקֻדּׁשות. 

ֲעָׂשָרה ַקִּדִׁשים ּוֵמָאה ְּבָרכות. ְוַהַּצִּדי"ק ִאֵּבד ְּכִלי ֶחְמָּדתו. ִהְרִּבינּו ִׂשיָחה ִעם ָהִאָּׁשה. הוֵצאנּו 

ֵׁשם ַרע ַעל ַהַחִּיים ְוַעל ַהֵּמִתים. ִהְתַּכַּבְדנּו ִּבְקלון ֲחֵבֵרנּו: 

ְוִהְרַׁשְענּו. ְוִהְרִּבינּו ֶּפַׁשע ָוֶרַׁשע ִלְבִלי חק. ִוַעְדנּו ַעְצֵמנּו ַלַּמֲחלֶקת ְוַלֲעֵבָרה. ַוְּתָרִנים ָהִיינּו ְּבָממון 

זּוָלֵתנּו ְוַקְמָצִנים ְּבָממוֵננּו. ִוַּתְרנּו ְּכבוד ָׁשַמִים ּוְכבוד ַהּתוָרה ּוָמִחינּו ַעל ְּכבוֵדנּו: 

ַזְדנּו. ָזִנינּו ַאַחר ִלֵּבנּו ְוֵעיֵנינּו. ָזַכְרנּו ֵׁשם ָׁשַמִים ְלַבָּטָלה. ִזְלַזְלנּו ַּבּתוָרה ּוַבִּמְצות ּוַבֲחָכִמים. 

ִזְלַזְלנּו ִּבְנִטיַלת ָיַדִים. ִזְכרון יום ַהִּמיָתה לא ַׂשְמנּו ַעל ִלֵּבנּו. ִזְכרון ָחְרַּבן ֵּביְתָך ְוִׁשְממּות ֵהיָכֶלָך 

לא ֶהֱעִלינּו ַעל ראׁש ִׂשְמָחֵתנּו. ִזְכרון יום ַמֲעַמד ַהִּדין ֶׁשֲאַנְחנּו ֲעִתיִדים ִלֵּתן ִּדין ְוֶחְׁשּבון ִלְפֵני 

ִכֵּסא ְכבוֶדָך לא ַׂשְמנּו ַעל ִלֵּבנּו. ֲהלא הּוא ַהּיום ַההּוא יום ֶעְבָרה ְותוֵכָחה. יום ָצָרה ַוֲאָנָחה. 

יום ֶׁשַהֶחְׁשּבון ָערּוְך ְוַהֵּסֶפר ָּפתּוַח ּומאְזֵני ִמְׁשָּפט ְּבַיד ה' . יום נוָרא ְוָאים. יום ֲאֶׁשר ֵאין לו 

ִּפְדיום. יום ֲחָרָדה ּוְצָעָקה. יום ׁשוָאה ַוֲאָנָקה. ַעל ִמי ָננּוס ְלֶעְזָרה ּוִמי ִיְהֶיה ָלנּו ִסְתָרה. ְלכּו 

ְוָנׁשּוָבה ֶאל ה' ְּבֶטֶרם ַיְחְׁשכּו ּכוְכֵבי ִנְׁשֵּפנּו: 

ָחַמְסנּו. ָחַמְדנּו ָּכל ֲאֶׁשר ְלֵרֵענּו. ָחַנְפנּו ְלעוֵׂשי ֶרַׁשע. ָחַׁשְדנּו ַּבְּכֵׁשִרים. ִחַּלְלנּו ַׁשָּבתות ּומוֲעֵדי 

ָקְדֶׁשָך. ִחַּלְלנּו ֵׁשם ָקְדֶׁשָך ַּבֵּסֶתר ּוַבָּגלּוי: 

ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה. ִטֵּמאנּו ַעְצֵמנּו ְוַרְעיוֵננּו. ִטֵּמאנּו ִנְׁשָמֵתנּו ְוִהיא ֵחֶלק ֱאלוַּה ִמַּמַעל. ְוַתַחת 

ָׁשלׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ. ַּתַחת ֶעֶבד ִּכי ִיְמלְך ְוִׁשְפָחה ִכי ִתיַרׁש ְּגִבְרָּתּה. אוי ָלנּו ַעל ִׁשְבֵרנּו. ָטִעינּו 

ְבהוָרָאה. ִטְלַטְלנּו ֻמְקֶצה ְּביום ַהַּׁשָּבת: 

ָיַעְצנּו ֵעצות ָרעות. ָיַׁשְבנּו ְּבמוַׁשב ֵלִצים ְוסוד ְמַׂשֲחִקים. ָיַׁשּנּו ְּבלא ְקִריַאת ְׁשַמע. ָיַׁשְבנּו ְּבֵבית 

ַהְּכֶנֶסת ְּבַגֲאָוה ָובּוז ְולא ַׂשְמנּו מוָרא ְׁשִכיָנה ְלֶנֶגד ֵעיֵנינּו. ּוְׁשִכיָנה צוֶעֶקת ִאם ָאב ָאִני ַאֵּיה 

ְכבוִדי. ְוִאם ֲאדוִנים ָאִני ַאֵּיה מוָרִאי. ִמי ִבֵּקׁש זאת ִמֶּיְדֶכם ְרמוס ֲחֵצָרי: 
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ּכִַּזְבנּו. ִּכַחְׁשנּו. ָּכַפְרנּו ְּבָכל ַהּתוָרה ֻּכָּלה. ָּכַעְסנּו ַבחל ּוַבַּׁשָּבת ְוָטְרָפה ַנְפֵׁשנּו ְּבַאֵּפנּו. ִּכִּלינּו 

ָׁשֵנינּו ְּבַהְבֵלי ָהעוָלם ְולא ָזַכְרנּו ִּכי ָתִביא ְבִמְׁשָּפט ַעל ָּכל ֶנְעָלם. ִּכִּנינּו ֵׁשם ָרע ַלֲחֵבֵרנּו. ָּכַפְרנּו 

ְבטוָבֶתָך ּוְבטוַבת ֲחֵבֵרנּו: 

ַלְצנּו. לוַצְצנּו. ָלַמְדנּו ּתוָרה ֶׁשּלא ִלְׁשָמּה ְוֶׁשּלא ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה. לא ָעִנינּו ָאֵמן ְּבַהְזָּכַרת 

ַהְּבָרכות. לא ִקַּיְמנּו ִמְּפֵני ֵׂשיָבה ָּתקּום ְוָהַדְרָּת ְּפֵני ָזֵקן. לא ִכַּוּנּו ְּבִבְרכות ַהְּתִפּלות. לא 

ִהְסַּתַּכְלנּו ֵמַאִין ָּבאנּו ּוְלָאן ֲאַנְחנּו הוְלִכים ְוִלְפֵני ִמי ֲאַנְחנּו ֲעִתיִדים ִלֵּתן ִּדין ְוֶחְׁשּבון. ָלִוינּו 

ְּבִרִּבית. ָלִוינּו ְולא ִׁשַּלְמנּו. לא ָקַבְענּו ִעִּתים ַלּתוָרה. לא ִנְצַטַעְרנּו ַעל ָחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. 

ִלַּמְדנּו ְלׁשוֵננּו ַּדֵּבר ֶׁשֶקר: 

ָמַרְדנּו. ָמִרינּו ְדָבֶריָך. ָמַרְדנּו ְּבַמְלכּות ָׁשַמִים. ָמַרְדנּו ְּבַמְלכּות ֵּבסית ָּדִוד. ָמַאְסנּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש 

ּוְׁשָלְׁשָּתם ֲאַנְחנּו ְמַבְקִׁשים. ָמַסְרנּו ֲחֵבֵרנּו ּוָממוָנם ְּבַיד ַהּגוִים. ָמַעְלנּו ַּבֵחֶרם ְוַעל ַהְסָּכַמת ַהָּקָהל. 

ִמֵּלאנּו ְׂשחוק ִּפינּו ָּבעוָלם ַהֶּזה: 

ִנַאְצנּו. ִנַאְפנּו. ִנְׁשַּבְענּו ְבִׁשְמָך ַהָּגדול ַלָּׁשְוא ְוַלֶּׁשֶקר. ִנְׁשַּבְענּו ְולא ִקַּיְמנּו. ָנַדְרנּו ְולא ִׁשַּלְמנּו. 

ֶנֱהֵנינּו ֵמָהעוָלם ַהֶּזה ּוִמַּתֲענּוָגיו. ִנְׁשַּתַּמְׁשנּו ְּבִכְתָרּה ֶׁשל ּתוָרה ּוְבֵׁשמות ַהּקֶדׁש. ָנַקְמנּו ְוָנַטְרנּו 

ִׂשְנָאה ְּבִלֵּבנּו. ֶנֱהֵנינּו ֵמָהעוָלם ַהֶּזה ְּבלא ְבָרָכה: 

ָסַרְרנּו. סוְרִרים ּומוִרים ָהִיינּו. ַסְרנּו ֵמַאֲחֶריָך ּוִמּתוָרְתָך ּוִמְצוֶתיָך. ַסְרנּו ָאְזֵנינּו ִמְּׁשמוַע ּתוָרה. 

ַסְרנּו ִמִּמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 

ָעִוינּו. ָעַבְרנּו ַעל ַרַמ"ח ִמְצו ֲעֵׂשה ְוַעל ַׁשַס"ה ִמְצות לא ַתֲעֶׂשה. ָעַבְרנּו ַעל ְּכִריתות ּוִמיתות 

ֵּבית ִּדין. ָעַבְרנּו ַעל ִחּלּול ַהֵּׁשם. אוי ָלנּו ִמּיום ַהִּדין. אוי ָלנּו ִמּיום ַהּתוֵכָחה. ִעִּנינּו ְיתוִמים 

ְוַאְלָמנות ְוֶאְביוֵני ַעֶּמָך. ָעִׂשינּו ְמָלָכה ְּביום ַהַּׁשָּבת ּוְביום טוב. ָעִנינּו ָאֵמן ֲחטּוָפה ְוָאֵמן ְקטּוָפה 

ְוָאֵמן ְיתוָמה. ָעַבְרנּו ַעל ַאְרָּבָעה ְוֶעְׂשִרים ְּדָבִרים ֶׁשַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ִנּדּוי. ָעַבְרנּו ַעל ַּתָּקנות 

ַהָּקָהל. ָעַבְרנּו ַעל ִּדְבֵרי ֲחָכִמים: 

ָּפַׁשְענּו. ָּפַרְקנּו ֵמָעֵלינּו על ּתוָרה ְועל ִמְצות ְועל ִיְרַאת ָׁשַמִים. ָּפַגְמנּו ָּבעוָלמות ָהֶעְליוִנים 

ּוִבְׁשמוֶתיָך ַהְּקדוִׁשים. ִּפִּנינּו ִלֵּבנּו ְלַבָּטָלה. ָּפַתְחנּו ִּפינּו ְלָרָעה. ָּפַרְׁשנּו ִמן ַהִּצּבּור. ָּפַגְמנּו 

ְּבאות ְּבִרית קֶדׁש: 

ָצַרְרנּו. ִצַעְרנּו ְלָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְוהוִרים ּומוִרים. ִצַעְרנּו ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל. ִצַעְרנּו ַּבֲעֵלי חובות: 

ִקִּׁשינּו עֶרף. ִקִּׁשינּו ַעְצֵמנּו ָלַדַעת. ִקְלַקְלנּו ִצּנורות ַהֶּׁשַפע ְוָהַפְכנּו אוָתם ְלבארות ִנְׁשָּבִרים ֲאֶׁשר 

לא ָיִכילּו ַהַּמִים. ְוָגַרְמנּו ְלֶעֶבד ִּכי ִיְמלְך ְוִׁשְפָחה ִּכי ִתיַרׁש ְּגִבְרָּתּה. ִנְׁשְּכָבה ְּבָבְׁשֵּתנּו ּוְתַכֵּסנּו 

ְּכִלָּמֵתנּו. ִּכי ֲעונוֵתינּו ִהּטּו ֵאֶּלה ּוְפָׁשֵעינּו ֶהֱאִריכּו ִקֵּצנּו ְוַחּטאֵתינּו ָמְנעּו ַהּטוב ִמֶּמּנּו. אוי ָלֶהם 

ַלָּבִנים ֶׁשָּגלּו ֵמַעל ֻׁשְלַחן ֲאִביֶהם. ֶזה ַּכָּמה אֶרְך ָיִמים ְוָׁשִנים ַרִּבים ְוָרִעים. ָקַפְצנּו ָיֵדינּו ִמִּלֵּתן 

ְצָדָקה. ָקַטְפנּו ַמּלּוַח ֲעֵלי ִׂשיַח. ִקַּבְלנּו ָלׁשון ָהָרע. ִקַּלְלנּו ָאב ָוֵאם. ִקַּלְלנּו ֲחֵבֵרנּו ּוְנׁשוֵתינּו: 
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ָרַׁשְענּו. ָרִעים ַלָּׁשַמִים ְוַלְּבִרּיות ָהִיינּו. ַרְבנּו ִעם ָאָדם ִחָּנם. ָרַדְפנּו ַאַחר ַהְּשָרָרה ְוַאַחר ַהָּכבוד. 

ִרִּמינּו ֶאת ֲחֵבֵרינּו. ַרְצנּו ַאַחר ַהַּמֲחלֶקת ְוַאַחר ָהֲעֵבָרה: 

ִׁשַחְתנּו. ָׁשַכְחנּו ּתוָרֶתָך. ָׁשַכְחנּו ֱאָלהּוֶתָך. ִׁשַּקְרנּו ְּבָכל ִמיֵני ֶׁשֶקר ְוַתְחּבּוָלה. ִׁשַּקְרנּו ִבְבִרית 

ָקְדֶׁשָך. ָׂשַמְחנּו ְּבַמֶּפֶלת אוְיֵבנּו. ַׁשְבנּו ִּבְתׁשּוָבה ְוַאַחר ָּכְך ָחַזְרנּו ְלסּוֵרנּו ָהָרע. ִׁשַחְתנּו ֶזַרע 

קֶדׁש ְלַבָּטָלה ּוָבָראנּו ַמְׁשִחית ְלַחֵּבל. ַּגם ִּבְכָנֵפינּו ִנְמְצאּו ַדם ַנְפׁשות ֶאְביוִנים ְנִקִּיים ְוִהֵּנה 

ִּדְמַעת ָהֲעׁשּוִקים ְוֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם. ִלִּבי ִלִּבי ַעל ַחְלֵליֶהם. ֵמַעי ֵמַעי ַעל ֲהרּוֵגיֶהם. אוי ָלָרָׁשע 

ָרע ִּכי ְגמּול ָיָדיו ֵיָעֶׂשה ּלו: 

ִּתַעְבנּו. ִּתַעְבנּו ָּכל ִאיׁש ּתוָכַחת. ָּתַקְענּו ַכֵּפנּו ְולא ִקַּיְמנּו. ּתוִהים ָהִיינּו ַעל ָהִראׁשונות ְּבִכְׁשרון 

ַהַּמֲעִׂשים. ָּתִעינּו ַכּצאן ְוָאַבְדנּו. ָּתִעינּו ְוִתְעַּתְענּו. ְוַסְרנּו ִמִּמְצוֶתיָך ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך ַהּטוִבים ְולא 

ָׁשָוה ָלנּו. ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו. ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרַׁשְענּו: 

על סדר א"ב: 

 ָאַׁשְמנּו ִמָּכל ָעם. 

 ּבוְׁשנּו ִמָּכל ּגוי. 

 ָּגָלה ִמֶּמּנּו ָמׂשוׂש. 

 ָּדֶוה ִלֵּבנּו ַּבֲחָטֵאינּו. 

 ָהְחַּבל ֶאְוֵינּו. 

 ְוִנְפַרע ְּפֵאֵרנּו. 

 ְזבּול ִמְקָּדֵׁשנּו. 

 ָחֵרב ַּבֲעוֵנינּו. 

 ִטיָרֵתנּו ָהְיָתה ְלַׁשָּמה. 

 ְיִפי ַאְדָמֵתנּו ְלָזִרים. 

ּכֵחנּו ְלָנְכִרים: 

 ְלֵעיֵנינּו ָעְׁשקּו ֲעָמֵלנּו. 

 ְמֻמָּׁשְך ּומָרט ִמֶּמּנּו. 

 ָנְתנּו ֻעָּלם ָעֵלינּו. 

 ָסַבְלנּו ַעל ִׁשְכֵמנּו. 

 ֲעָבִדים ָמְׁשלּו ָבנּו. 

 ּפוֵרק ֵאין ִמָּיָדם. 

 ָצרות ַרּבות ְסָבבּונּו. 

 ְקָראנּוָך ה' ֱאלֵהינּו. 

 ִרַחְקָּת ִמֶּמּנּו ַּבֲעוֵנינּו. 

 ַׁשְבנּו ֵמַאֲחֶריָך. 

ָּתִעינּו ַּכּצאן ְוָאַבְדנּו. 

ַוֲעַדִין לא ַׁשְבנּו ִמְּתִעָּיֵתנּו. ְוֵהיַאְך ָנִעיז ָּפֵנינּו. ְוַנְקֶׁשה ָעְרֵּפנּו. לוַמר ְלָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי 

ֲאבוֵתינּו. ַצִּדיִקים ֲאַנְחנּו ְולא ָחָטאנּו: 

)ֲאָבל ָחָטאנּו ֲאַנְחנּו ַוֲאבוֵתינּו(: 

על חטא שחטאנו... עד "לעשות את כל דברי התורה הזאת"

מדלגים להמשך התפילה: "אלהינו ואלהי אבותינו מחל לעונותינו"

אבינו מלכנו, שיר של יום, לדוד ה' אורי וישעי
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סליחות / 5 "ויעבור", חזן ספרדי, לחן "ויעבור" לסירוגין בנוסחים השונים

 למענך אלהי / ר' דוד בן פקודה

 ְלַמַעְנָך ֱאלַהי. ְרֵצה ַעם ְלָך ִׁשַחר. ְלַחּלות ָּפֶניָך. ְּבַמֲעַמד ַהַּׁשַחר. 

ֲאדָני ַהְקִׁשיָבה ַוֲעֵׂשה ַאל ְּתַאַחר: 

 ְלַמַעְנָך ֱאלַהי. ְּדֵלה ִמְּמֻצלות ָים. ְׂשֵבֵעי רוׁש ְוַלַען. ְּבֵבית נוָדם ְוִׁשְבָים. 

 ְוׁשּור ַלְחָצם ְוָעְנָים. ְוַאל ֵּתֶפן ְלֶמְרָים. ְוַהט אֶזן ְלַׁשְוָעם. ִּבְתִפַּלת ַהַּׁשַחר: 

ֲאדָני ַהְקִׁשיָבה ַוֲעֵׂשה ַאל ְּתַאַחר: 

 יי ְלַמַעְנָך ֱאלַהי. ַוֲעֵׂשה ְלטוָבה אות. ְוחון ְנָפׁשות ֲעצּובות. ְלֵמי ֶיַׁשע ְצֵמאות. 

 ְוַקֵּבץ ִנָּדִחים. ְּפזּוִרים ְּבָכל ֵּפאות. ֲאֶׁשר ֵמרב ְּתָלאות. עוָרם ְמאד ָׁשַחר: 

ֲאדָני ַהְקִׁשיָבה ַוֲעֵׂשה ַאל ְּתַאַחר: 

 יי ְלַמַעְנָך ֱאלַהי. ֶיֱהמּו ַרֲחֶמיָך. ּוִמְּמעון ָׁשֶמיָך. ְׁשַמע קול ַעֶּמָך. 

 סוְבֵלי ַאְּפָך. ִקְצְּפָך ְוַזֲעֶמָך. ּוִמְּנׂשוא ֵאיֶמיָך. ִלָּבם ְמאד ְסַחְרַחר: 

ֲאדָני ַהְקִׁשיָבה ַוֲעֵׂשה ַאל ְּתַאַחר: 

 יי ְלַמַעְנָך ֱאלַהי. ַּדֶּליָך ְּתַרֵחם. ְוַׂשְּמֵחם ִמיגוָנם. ּוַבֲעָצְתָך ַתְנֵחם. 

 ְוַהְפֵלא ֲחָסֶדיָך. ְוחּוָסה ָּנא ְוַרֵחם. ֲעמּוִסים ִמֶּבֶטן ּוֵמֶרֶחם ִמְׁשָחר. 

ֲאדָני ַהְקִׁשיָבה ַוֲעֵׂשה ַאל ְּתַאַחר: 

אל מלך... ויעבור...

רחמנא אדכר לן / מחבר לא ידוע

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדַאְבָרָהם ְרִחיָמא.

 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדִיְצָחק ֲעֵקיָדא.

 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדַיֲעקב ְׁשֵליָמא.

 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדמֶׁשה ְנִביָאה.

 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדַאֲהרן ַּכֲהָנא.

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְזכּוֵתּה ְּדיוֵסף ַצִּדיָקא.

 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדָדִוד ַמְלָּכא.

 ְמִׁשיָחא ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדִפיְנָחס ַקָּנָאה.

 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְצלוֵתּה ִּדְׁשלמה ַמְלָּכא.

 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ָאֵרים ְיִמיָנְך ְוַאְצַמח ֻּפְרָקָנְך. 

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
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ַרֲחָמָנא ְּבִכּסּוֵפי ַאִּפין ָאֵתיָנא ְלִמְקֵרי ַקָּמְך 

 ַרֵחם ֲעָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ַּגֵּלי ְגֻבְרָּתְך ּוְפרק ָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ִּדיָנן ַאֵּפיק ִלְנהוָרא. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ִּדיָנא ְדַחֵּיי ָטֵבי ְּגזר ֲעָלן. 

 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:

 ַרֲחָמָנא ַהְדָרְך ַׁשִּוי ֲעָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ִזיָוְך ַאְׁשֵרי ֲעָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ֲחׁשוב ֲעָלן ַטְבָון. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ַטְבָון ַסִּגיָאן ַאְייֵתי ֲעָלן. 

 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ִיְתַּגְלְּגלּון ַרֲחָמְך ֲעָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ְדַחֵּיי. 

 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ְדַרֲחֵמי. 

 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ְדַצִּדיֵקי ַוֲחִסיֵדי. 

 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:

ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ִדיָׁשֵרי ּוְתִמיֵמי. 

 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:

ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ְדַפְרָנָסָתא ַטְבָּתא 

 ּוְמזוֵני ָטֵבי. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ְּכבׁש ֶחְמָּתא ְוֻרְגָזא ִמָּנן. 

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ָלא ַתְעֵּביד ְּגִמיָרא ָלן. 

 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ְמחל ּוְׁשבק ְלחוִבין ְוַלֲעָוָין. 

 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ְנהור טּוָבְך ַאְנַהר ֲעָלן.

 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ְסִעיד ּוְסִמיְך ֱהֵוי ָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ֲעֵביד ִעָּמָנא ָאָתא ְלַטב. 

 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ְּפַתח ְׁשַמָּיא ִלְצלוִתין. 

 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ְצלוָתָנא ַקֵּבל ְּבַרֲעָוא. 

 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ַקֵּבל ְצלוִתין ּוָבעּוִתין ְּבִעָּדן ַעְקִּתין. 

 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ַרֵחם ַעל ִנְׁשָמִתין. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ְוָלא ִתְתְּפַרע ְּכעוָבָדָנא ִּביִׁשין ִמָּנן. 

 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ַׁשָּתא ַטְבָּתא ַאְייֵתי ֲעָלן. 

 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ּתּוב ֵמֻרְגָזְך. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ְוָלא ֶנְהָּדר ֵריָקם ִמן ַקָּמְך. 

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ויעבור...
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אנשי אמונה / מחבר לא ידוע

 ַאְנֵׁשי ֱאמּוָנה ָאָבדּו. 

 ָּבִאים ְּבכַח ַמֲעֵׂשיֶהם: 

 ִּגּבוִרים ַלֲעמד ַּבֶּפֶרץ. 

 ּדוִחים ֶאת ַהְּגֵזרות: 

 ָהיּו ָלנּו ְלחוָמה. 

 ּוְלַמְחֶסה ְּביום ַזַעם: 

 זוֲעִכים ַאף ְּבַלֲחָׁשם. 

 ֵחָמה ָעְצרּו ְּבַׁשְּוָעם: 

 ֶטֶרם ְקָראּוָך ֲעִניָתם. 

 יוְדִעים ַלֲעתר ּוְלַרּצות: 

 ְּכָאב ִרַחְמָּת ְלַמֲעָנם. 

לא ֱהִׁשיבוָת ְּפֵניֶהם ֵריָקם: 

 ֵמרב ֲעוֵנינּו ֲאַבְדנּום. 

 ֶנֶאְספּו ֶמּנּו ַּבֲחָטֵאינּו: 

 ָסעּו ֵהָּמה ִלְמנּוחות. 

 ָעְזבּו אוָתנּו ַלֲאָנחות: 

 ַּפּסּו גוְדֵרי ָגֵדר. 

 ֻצְּמתּו ְמִׁשיֵבי ֵחָמה: 

 ָקִמים ַּבֶּפֶרץ ַאִין. 

 ְראּוִיים ְלַרּצוְתָך ָאֵפסּו: 

 ׁשוַטְטנּו ְּבַאְרַּבע ִּפּנות. 

 ְּתרּוָפה לא ָמָצאנּו: 

 ַׁשְבנּו ֵאֶליָך ְּבבֶׁשת ָּפֵנינּו. 

ְלַׁשֲחָרְך ֵאל ְּבֵעת ְסִליָחֵתנּו: 

אל מלך... ויעבור...

תמהנו מרעות / מחבר לא ידוע

 ָּתַמְהנּו ֵמָרעות. ָּתַׁשׁש ּכֵחנּו ִמָּצרות: 

 ַׁשְחנּו ַעד ִלְמאד. ָׁשַפְלנּו ַעד ָעָפר: 

 ַרחּום ַּכְך ִהיא ִמָּדֵתנּו. ְקֵׁשי עֶרף ּוַמְמִרים ֲאַנְחנּו: 

 ָצַעְקנּו ְּבִפינּו ָחָטאנּו. ְּפַתְלּתל ְוִעֵּקׁש ִלֵּבנּו: 

 ֶעְליון ַרֲחֶמיָך ֵמעוָלם. ְסִליָחה ִעְּמָך ִהיא: 

 ִנָחם ַעל ָהָרָעה. ַמֵּטה ְכַלֵּפי ֶחֶסד: 

 לא ִתְתַעָּלם ְּבִעּתות ָּכֵאל. ִּכי ְבָצָרה ְגדוָלה ֲאַנְחנּו: 

 ִיָּוַדע ְלֵעיֵני ַהּכל. טּוְבָך ְוַחְסְּדָך ִעָּמנּו: 

 ֲחתם ֶּפה ָׂשָטן ְוַאל ַיְׂשִטין ָעֵלינּו. ְזעם ּבו ְוִיּדום: 

 ְוַיֲעמד ֵמִליץ טוב ְלַצְּדֵקנּו. הּוא ַיִּגיד ָיְׁשֵרנּו: 

 ְּדָרֶכיָך ַרחּום ְוַחּנּון. ִּגִּליָת ְלֶנֱאַמן ַּבִית: 

ְּבַבְקׁשו ָאז ִמְּלָפֶניָך. ֱאמּוָנְתָך הוַדְעָּת ּלו:

אל מלך... ויעבור... 
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לה' אלהינו הרחמים והסליחות

 ַלה’ ֱאלֵהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחות. ִּכי ָחָטאנּו לו: 

 ַלה’ ֱאלֵהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִלחות. ִּכי ָמַרְדנּו ּבו: 

 ַאל ָנא ָתֵׁשת ָעֵלינּו ַחָּטאת ֲאֶׁשר נוַאְלנּו ַוֲאֶׁשר ָחָטאנּו: 

ָחָטאנּו צּוֵרנּו. ְסַלח ָלנּו יוְצֵרנּו: 

 ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל. ה' ֱאלֵהינּו. ה' ֶאָחד: 

 ָּברּוְך, ֵׁשם ְּכבוד ַמְלכּותו, ְלעוָלם ָוֶעד: 

ה' הּוא ָהֱאלִהים. ה' הּוא ָהֱאלִהים: )ב' פעמים( 

ֶאְרֵאֵלי ַמְעָלה. אוְמִרים ה' ֲאדוֵננּו. ְּבִחיֵרי ְסֻגָּלה. עוִנים ְואוְמִרים. ה' הּוא ָהֱאלִהים. ה' הּוא 

ָהֱאלִהים: 

ַּגְלַּגֵּלי ַמְעָלה. אוְמִרים ה' ֲאדוֵננּו. ְּדגּוֵלי ְסֻגָּלה. עוִנים ְואוְמִרים. ה' הּוא ָהֱאלִהים. ה' הּוא 

ָהֱאלִהים:

ֲהמֹוֵני ַמְעָלה. אֹוְמִרים: ה' ֲאדֹוֵננּו. ִיְשָׂרֵאל ְבָּצָרָתם ּוְבָגלּוָתם עֹוִנים ְואֹוְמִרים: ה' הּוא 

ָהֱאֹלִהים. ה' הּוא ָהֱאֹלִהים:

ה' ֶמֶלְך. ה' ָמָלְך. ה' ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד: )ב' פעמים( 

 ְּבֶטֶרם ְׁשָחִקים ַוֲאָרִקים ִנְמָּתחּו. ה' ֶמֶלְך.

 ְוַעד לא ְמאורות ָזָרחּו. ה' ָמָלְך.

ְוָהָאֶרץ ַּכֶּבֶגד ִּתְבֶלה. ְוָׁשַמִים ְּכָעָׁשן ִנְמָלחּו. ה' ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד: 

ה' ֶמֶלְך. ה' ָמָלְך. ה' ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד:

 ְוַעד לא ָעָׂשה ֶאֶרץ ְוחּוצות. ה' ֶמֶלְך.

 ּוַבֲהִכינו ְיצּוִרים ֲעֵלי ֲאָרצות. ה' ָמָלְך.

ְוֵעת ְיַקֵּבץ ְנפּוִצים ֵמַאְרַּבע ְּתפּוצות. ה' ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד: 

ה' ֶמֶלְך. ה' ָמָלְך. ה' ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד:

 ְמיּוָחד ְּבֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה. הּוא ָהָיה ְוהּוא הֶוה ְוהּוא ִיְהֶיה. 

הּוא ֵמִמית ּוְמַחֶּיה. ְלָפָניו לא נוַצר ֵאל. ְוַאֲחָריו לא ִיְהֶיה:
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 עננו אבינו עננו

 ֲעֵננּו ָאִבינּו ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ּבוְרֵאנּו ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ּגוֲאֵלנּו ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ּדוְרֵׁשנּו ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו הוד ְוָהָדר ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ָוִתיק ְּבֶנָחמות ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ַזְך ְוָיָׁשר ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ַחי ְוַקָּים ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ְטהור ֵעיַנִים ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו יוֵׁשב ָׁשַמִים ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ַּכִּביר ּכַח ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו לא ֵאל ָחֵפץ ְּבֶרַׁשע ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ֲעֵננּו. 

ֲעֵננּו נוָרא ְוִנְׂשָּגב ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו סוֵמְך נוְפִלים ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו עוֵזר ַּדִּלים ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ּפוֶדה ּוַמִּציל ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ַצִּדיק ּוַמְצִּדיק ֲעֵננּו. 

ֲעֵננּו ָקרוב ְלָכל קוְרָאיו ֶּבֱאֶמת 

 ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ָרם ְוִנָּשא ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ׁשוֵכן ְׁשָחִקים ֲעֵננּו. 

ֲעֵננּו ּתוֵמְך ְּתִמיִמים ֲעֵננּו: 

 עננו אלהי אברהם עננו

 ֲעֵננּו ֱאלֵהי ַאְבָרָהם ֲעֵננּו: 

 ֲעֵננּו ּוַפַחד ִיְצָחק ֲעֵננּו: 

 ֲעֵננּו ֲאִביר ַיֲעקב ֲעֵננּו: 

 ֲעֵננּו ָמֵגן ָּדִוד ֲעֵננּו: 

ֲעֵננּו ָהעוֶנה ְּבֵעת ָרצון ֲעֵננּו: 

 ֲעֵננּו ָהעוֶנה ְּבֵעת ָצָרה ֲעֵננּו: 

 ֲעֵננּו ָהעוֶנה ְּבֵעת ַרֲחִמים ֲעֵננּו: 

 ֲעֵננּו ֱאלֵהי ַהֶּמְרָּכָבה ֲעֵננּו: 

 ֲעֵננּו ַרחּום ְוַחּנּון ֲעֵננּו:

ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

 אדון הסליחות / מחבר לא ידוע

 ֲאדון ַהְּסִליחות. 

 ּבוֵחן ְלָבבות. 

 ּגוֶלה ֲעמּוקות. 

ּדוֵבר ְצָדקות.

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

 ָהדּור ְּבִנְפָלאות. 

 ָוִתיק ְּבֶנָחמות. 

 זוֵכר ְּבִרית ָאבות. 

חוֵקר ְּכָליות:

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

 טוב ּוֵמִטיב ַלְּבִרּיות. 

 יוֵדַע ָּכל ִנְסָּתרות. 

 ּכוֵבׁש ֲעונות. 

לוֵבׁש ְצָדקות:

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

 ָמֵלא ַזִּכּיּות. 

 נוָרא ְתִהּלות. 

 סוֵלַח ֲעונות. 

עוֶנה ְּבֵעת ָצרות:

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

 ּפוֵעל ְיׁשּועות. 

 צוֶפה ֲעִתידות. 

 קוֵרא ַהּדורות. 

 רוֵכב ֲעָרבות. 

 ׁשוֵמַע ְּתִפּלות. 

ְּתִמים ֵּדעות:

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

ֵאל ַרחּום ִׁשְמָך. ֵאל ַחּנּון 

ִׁשְמָך. ֵאל ֶאֶרְך ַאַּפִים ִׁשְמָך. 

ָמֵלא ַרֲחִמים ִׁשְמָך. ָּבנּו ִנְקָרא 

ִׁשְמָך. ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמָך:
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)לא אומרים ה' חננו והקימנו(

 עשה למען שמך

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשָמְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ֲאִמָּתְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּבִריָתְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּגְדָלְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּדָתְך. 

ֲעֵׂשה ְלַמַען ֲהָדָרְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ִויעּוָדְך.

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ִזְכָרְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ַחְסָּדְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען טּוָבְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ָיְׁשָרְך. 

ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּכבוָדְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ִלּמּוָדְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ַמְלכּוָתְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ִנְצָחְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען סוָדְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ֻעָּזְך. 

ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּפֵאָרְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ִצְדָקָתְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ְקֻדָּׁשָתְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ַרֲחָמנּוָתְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשִכיָנָתְך. 

ֲעֵׂשה ְלַמַען ּתוָרָתְך: 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב. ֲעֵׂשה ְלַמַען מֶׁשה ְוַאֲהרן. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען יוֵסף ָּדִוד ּוְׁשלמה. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶדׁש. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ִצּיון ִמְׁשַּכן ְּכבוָדְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ָחְרַּבן ֵּביָתְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשֲממּות ֵהיָכָלְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִיְׂשָרֵאל ָהֲעִנִּיים. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ִיְׂשָרֵאל ַהַּדִּלים. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִיְׂשָרֵאל ַהְּׁשרּוִיים ְּבָצרות. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ְיתוִמים ְוַאְלָמנות. ֲעֵׂשה ְלַמַען יוְנֵקי ָׁשַדִים. 

ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּגמּוֵלי ָחָלב. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִּתינוקות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ֶׁשּלא ָחְטאּו: 

ֲעֵׂשה ְלַמֲעָנְך ִאם לא ְלַמֲעֵננּו. ֲעֵׂשה ְלַמֲעָנְך ְוהוִׁשיֵענּו. הוִׁשיֵענּו ַוֲעֵננּו ַהּיום ּוְבָכל יום ָויום 

ִּבְתִפָּלֵתנּו ִּכי ְתִהָּלֵתנּו ָאָּתה: 

 ֶאָחד ֱאלֵהינּו. ָּגדול ֲאדוֵננּו. ָקדוׁש ְונוָרא ְׁשמו: 

 ִּכי ָגדול ֵמַעל ָׁשַמִים ַחְסֶּדָך. ְוַעד ְׁשָחִקים ֲאִמֶּתָך: 

 ִּכי ָגדול ַאָּתה ְועֵׂשה ִנְפָלאות. ַאָּתה ֱאלִהים ְלַבֶּדָך: 

ְׁשפְך ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגוִים ֲאֶׁשר לא ְיָדעּוָך. ְוַעל ַמְמָלכות. ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמָך לא ָקָראּו: 

 ִלְקֻדַּׁשת ִׁשְמָך ֲעֵׂשה ְולא ָלנּו: 

 לא ָלנּו ה' לא ָלנּו. ִּכי ְלִׁשְמָך ֵּתן ָּכבוד. ַעל ַחְסְּדָך ַעל ֲאִמֶּתָך: 

ָלָּמה יאְמרּו ַהּגוִים. ַאֵּיה ָנא ֱאלֵהיֶהם:

ֵואלֵהינּו ַּבָּׁשַמִים. ֶאָחד ֱאלֵהינּו ַּבָּׁשַמִים. ֵעדּוֵתנּו ְּבָכל יום ַּפֲעַמִים. ַחי ְוַקָּים הּוא. ָמֵלא ַרֲחִמים 

הּוא. ָמֵלא ַזִּכּיּות הּוא. ָּכל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ָעָׂשה ַבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ. ֵאין ִמי יאַמר לו ַמה ַּתֲעֶׂשה. ְוֵאין 

ִמי יאַמר לו ַמה ִּתְפַעל. ִּכי ַהּכל ַמֲעֵׂשה ָיָדיו:
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 אלהינו שבשמים

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְׁשַמע קוֵלנּו ְוַקֵּבל ְּתִפָּלֵתנּו ְּבָרצון: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַאל ְּתַאְּבֵדנּו ְּבאֶרְך ָּגלּוֵתנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַאֵּבד ָּכל ַהָּקִמים ָעֵלינּו ְלָרָעה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּבִריְתָך ְזכר ְוַאל ִּתְׁשָּכֵחנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּבֵרְך ֶאת ַלְחֵמנּו ְוֶאת ֵמיֵמינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַּבְּשֵרנּו ְּבׂשורות טובות: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַּבֵּטל ֵמָעֵלינּו ָּכל ְּגֵזרות ָקׁשות ְוָרעות: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּגזר ָעֵלינּו ְּגֵזרות טובות: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַּגֵּלה ְּכבוד ַמְלכּוְתָך ָעֵלינּו ְמֵהָרה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּדַרְׁשנּוָך ִהָּמֵצא ָלנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּדרׁש ָּדֵמינּו ִמַּיד ָקֵּמינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵהָעֵתר ָלנּו ַהּיום ּוְבָכל יום ָויום ִּבְתִפָּלֵתנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַהֲחִזיֵרנּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶניָך: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְוַאל ְּתִביֵׁשנּו ִמִּשְבֵרנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְוִנְקָרא ְוַאָּתה ַתֲעֵננּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָזְכֵרנּו ְּבִזְכרון טוב ִמְּלָפֶניָך: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַזֵּכנּו ְּבִדיֵננּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֲחמל ָעֵלינּו ְוַעל ַטֵּפינּו ְוַעל עוָלֵלינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַטֲהֵרנּו ֵמֲעוֵנינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַטֲהֵרנּו ִמֻּטְמאוֵתינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַחִּיים טוִבים: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַצִּדיִקים ַוֲחִסיִדים: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ְיָׁשִרים ּוְתִמיִמים: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ָזִכּיות: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ְמזונות ּוַפְרָנָסה טוָבה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ְּגֻאָּלה ִויׁשּוָעה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּכבׁש ֶאת ּכוְבֵׁשנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּכָלה ַאל ַּתַעׂש ִעָּמנּו: 
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 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְלַמֲעָנְך ֲעֵׂשה ִאם לא ְלַמֲעֵננּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְלַחץ ֶאת לוֲחֵצינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְלַחם ֶאת לוֲחֵמינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַמֵּלא ִמְׁשֲאלות ִלֵּבנּו ְלטוָבה ַלֲעבוָדֶתָך: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְנקם ֶאת ִנְקָמֵתנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְסמְך ֶאת ְנִפיָלֵתנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְסמְך ֶאת ֻסַּכת ָּדִוד ַהּנוֶפֶלת: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֲעֵנה ֶאת ֲעִתיָרֵתנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֲעֵננּו ְּביום ָקְרֵאנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַעֵּנה ְמַעֵּננּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּפֵדנּו ִמיֵדי ָכל אוְיֵבינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּפֵדנּו ִמיֵדי ִיְצֵרנּו ָהַרע: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַצֵּוה ִאָּתנּו ִּבְרכוֶתיָך: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַצֵּוה ִאָּתנּו ְיׁשּועוֶתיָך: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַצְּדֵקנּו ְּבִמְׁשָּפֶטיָך: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַצְּדֵקנּו ְּבִדיֵננּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָקֵרב ָלנּו ֵקץ ַהְּגֻאָּלה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָקֵרב ָלנּו יום ַהְיׁשּוָעה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָקְרֵבנּו ַלֲעבוָדֶתָך: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִריָבה ִריֵבנּו ּוְגָאֵלנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְרֵאה ָּבֳעִני ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְרָפא ָּכל חוֵלי ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְרֵאה ְּבדַחק ַהָּׁשָעה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְׁשֵעה ֶאת ַׁשְוָעֵתנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִׁשית ָׁשלום ֵּביֵנינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִׁשית ַׁשְלָוה ְּבַאְרְמנוֵתינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵּתן ָׁשלום ָּבָאֶרץ: ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵּתן ָׂשָבע ָּבעוָלם: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵּתן ָׁשלום ַּבַּמְלכּות: ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵּתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה ְּבִעּתו ָּבָאֶרץ: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵּתן ֶזַרע ַלּזוֵרַע ְוֶלֶחם ָלאוֵכל: ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵּתן ֶלֶחם ְלִפי ַהָּטף ָלׂשַבע: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִּתּכון ְּתִפָּלֵתנּו ְקטֶרת ְלָפֶניָך: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֲעֵׂשה ִעָּמנּו אות ְלטוָבה.

ֲעֵׂשה ִעָּמנּו אות ִליׁשּוָעה. ֲעֵׂשה ִעָּמנּו אות ְלַרֲחִמים. ִיְראּו ׂשוְנֵאינּו ְוֵיבוׁשּו. ֶיֱחזּו אוְיֵבינּו 

ְוִיָּכְלמּו. ִּכי ַאָּתה ה' ֲעַזְרָּתנּו ְוִנַחְמָּתנּו: 

66 שחרית ליום הכיפורים



אל מלך... ויעבור...

קדיש תתקבל

 תענו ותעתרו

ֵּתָענּו ְוֵתָעְתרּו ְּבַרֲחִמים ִמן ַהָּׁשַמִים. ְּתֻקַּבל ַצֲעַקְתֶכם. ִּתָּׁשַמע ְּתִפַּלְתֶכם ְּבָרצון. ְוֵיָעֶנה קול 

ֲעִתיַרְתֶכם. ְוִיְפַּתח ה' ֱאלֵהינּו ָלנּו ּוְלָכל ִיְׂשָרֵאל ַאֵחינּו ְּבָכל ָמקום ֶׁשֵהם )שהם חמישים כנגד 

חמישים שערי בינה(

ַׁשֲעֵרי אוָרה. ַׁשֲעֵרי ַאֲהָבה ְוַאְחָוה. ַׁשֲעֵרי ְּבָרָכה. ַׁשֲעֵרי ֵּבית ִמְקָּדׁשו. ַׁשֲעֵרי ְגֻאָּלה. ַׁשֲעֵרי 

ִגיָלה. ַׁשֲעֵרי ִדיָצה. ַׁשֲעֵרי ֵדָעה ְוַהְׂשֵּכל. ַׁשֲעֵרי הוד ְוָהָדר. ַׁשֲעֵרי ַהְצָלָחה ְוַהְרָוָחה. ַׁשֲעֵרי ַוַעד 

טוב. ַׁשֲעֵרי ָוִתיקּות. ַׁשֲעֵרי ָזִכּיות. ַׁשֲעֵרי ְזִריזּות. ַׁשֲעֵרי ֶחְדָוה. ַׁשֲעֵרי ָחְכָמה. ַׁשֲעֵרי ֵחן ָוֶחֶסד. 

ַׁשֲעֵרי ַחִּיים טוִבים. ַׁשֲעֵרי ָטֳהָרה. ַׁשֲעֵרי ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה. ַׁשֲעֵרי ְיׁשּוָעה. ַׁשֲעֵרי ַכָּפָרה. ַׁשֲעֵרי 

ַכְלָּכָלה. ַׁשֲעֵרי ָכבוד. ַׁשֲעֵרי ִלּמּוד ּתוָרה ִלְׁשָמּה. ַׁשֲעֵרי ֵלב טוב. ַׁשֲעֵרי ָמזון. ַׁשֲעֵרי ְמִחיָלה. 

ַׁשֲעֵרי ֶנָחָמה. ַׁשֲעֵרי ְנִעימּות. ַׁשֲעֵרי סודות ּתוָרתו. ַׁשֲעֵרי ְסִליָחה. ַׁשֲעֵרי ֶעְזָרה. ַׁשֲעֵרי ְפדּות. 

ַׁשֲעֵרי ִּפְרָיה ְוִרְבָיה. ַׁשֲעֵרי ַפְרָנָסה טוָבה. ַׁשֲעֵרי ְצָדָקה. ַׁשֲעֵרי ָצֳהָלה. ַׁשֲעֵרי קוְמִמּיּות. ַׁשֲעֵרי 

ִקּבּול ְּתִפּלות. ַׁשֲעֵרי ִקּבּוץ ָּגֻלּיות. ַׁשֲעֵרי ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה. ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים. ַׁשֲעֵרי ָרצון. ַׁשֲעֵרי 

ָׁשלום. ַׁשֲעֵרי ַׁשְלָוה. ַׁשֲעֵרי תוָרה. ַׁשֲעֵרי ְתִפָּלה. ַׁשֲעֵרי ְתׁשּוָעה. ַׁשֲעֵרי ְתׁשּוָבה. 

ְוָיִסיר ִמּתוְכֶכם ִקְנָאה ְוִׂשְנָאה ְוַתְחרּות. ִויַקֵּים ָּבֶכם ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב: ה' ֱאלֵהי ֲאבוֵתֶכם יֵסף 

ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים, ִויָבֵרְך ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם. ְוִיְכָּתְבֶכם ָהֵאל ְּבֵסֶפר ַחִּיים טוִבים. 

ְוֵכן ְיִהי ָרצון ְונאַמר ָאֵמן: 
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קריאה בתורה

לפני הוצאת ספר תורה

 ה' ֶנְגְּדָך ָכל ַּתֲאָוִתי / ר' יהודה הלוי

 ה’! ֶנְגְּדָך ָכל ַּתֲאָוִתי,

 ְוִאם ֹלא ַאֲעֶלָּנה ַעל ְׂשָפִתי.

 ְרצֹוְנָך ֶאְׁשֲאָלה ֶרַגע - ְוֶאְגָוע,

 ּוִמי ִיֵּתן ְוָתבֹוא ֱׁשֶאָלִתי,

 ְוַאְפִקיד ֶאת ְׁשָאר רּוִחי ְּבָיְדָך

 ְוָיַׁשְנִּתי ְוָעְרָבה לי ְׁשָנִתי!

 ְּבָרְחִקי ִמְּמָך – מֹוִתי ְבַחָּיי,

 ְוִאם ֶאְדַּבק ְּבָך – ַחַּיי ְּבמֹוִתי,

 ֲאָבל ֹלא ֵאְדָעה ַּבֶמה ֲאַקֵּדם,

 ּוַמה ִּתְהֶיה ֲעבֹדִתי ְוָדִתי.

 ְּדָרֶכיָך, ה’, ַלְּמֵדִני,

 ְוׁשּוב ִמַּמֲאַסר ִסְכלּות ְׁשבּוִתי,

 ְוהֹוֵרִני ְבעֹוד ֶיׁש ִּבי ְיֹכֶלת

 ְלִהְתַעּנֹות, ְוַאל ִּתְבֶזה ֱענּוִתי, 

 ְּבֶטֶרם יֹום ֱאִהי ָעַלי ְלַמָּׂשא,

 ְויֹום ִיְכַּבד ְקָצִתי ַעל ְקָצִתי,

 ְוִאָּכַנע ְּבַעל ָּכְרִחי, ְויֹאַכל

 ֲעָצַמי ָעׁש ְוִנְלאֹו ִמְּׂשֵאִתי,

 ְוֶאַּסע ֶאל ְמקֹום ָנְסעּו ֲאבֹוָתי,

 ּוִבְמקֹום ַּתֲחנֹוָתם ַּתֲחנֹוִתי.

 ְּכֵגר ּתֹוָׁשב ֲאִני ַעל ַּגב ֲאָדָמה,

ְואּוָלם ִּכי ְּבִבְטָנּה ַנֲחָלִתי.

 ְנעּוַרי ַעד ֲהֹלם ָעׂשּו ְלַנְפָׁשם,

 ּוָמַתי ַּגם ֲאִני ֶאֱעֶׂשה ְלֵביִתי?

 ְוָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָנַתן ְּבִלִּבי

 ְמָנַעִני ְלַבֵּקׁש ַאֲחִריִתי!

 ְוֵאיָכה ֶאֱעבֹד יֹוְצִרי – ְּבעֹוִדי

 ֲאִסיר ִיְצִרי ְוֶעֶבד ַּתֲאָוִתי?

 ְוֵאיָכה ַמֲעָלה ָרָמה ֲאַבֵּקׁש –

 ּוָמָחר ִּתְהֶיה ִרָּמה ֲאחֹוִתי!

 ְוֵאיְך ִייַטב ְּביֹום טֹוָבה ְלָבִבי,

 ְוֹלא ֵאַדע – ֲהִייַטב ָמֳחָרִתי?

 ְוַהָּיִמים ְוַהֵּלילֹות ֲעֵרִבים

 ְלַכּלֹות ֶאת – ְׁשֵאִרי ַעד ְּכלֹוִתי.

 ְוָלרּוַח ְיָזרּון ַמֲחִציִתי,

 ּוֶלָעָפר ְיִׁשיבּון ַמֲחִציִתי.

 ּוַמה ֹאַמר – ְוִיְצִרי ִיְרְּדֵפִני

 ְּכאֹוֵיב ִמְּנעּוַרי ַעד ְּבלֹוִתי?

 ּוַמה ִּלי ַּבְזָמן – ִאם ֹלא ְרצֹוְנָך?

 ְוִאם ֵאיְנָך ְמָנִתי – ַמה ְמָנִתי?

 ֲאִני ִמַּמֲעִׂשים ׁשֹוָלל ְוָערֹום

 ְוִצְדָקְתָך ְלַבָּדּה ִהיא ְכסּוִתי –

 ְועֹוד ָמה ַאֲאִריְך ָלׁשֹון ְוֶאְׁשַאל!

ה’, ֶנְגְּדָך ָכל ַּתֲאָוִתי!

פתיחת ההיכל:

י"ג מידות – שלוש פעמים

אומרים י"ב פעמים: ְלעוָלם ה', ְּדָבְרָך ִנָּצב ַּבָּׁשָמִים: 

אומרים ג' פעמים: ַוֲאִני ְתִפָלִּתי ְלָך ְיהָוה ֵעת ָרצֹון ֱאֹלִהים ְבָּרב ַחְסֶדָּך ֲעֵנִני ֶבֱּאֶמת ִיְשֶׁעָך. 

68 קריאת התורה ליום הכיפורים



הזכרת נשמות

אנו מבקשים מהקהל לא לצאת. ה"יזכור" האישי קצר מאוד, וכולנו נגיד יחד אזכרה 
לחללי צה"ל ולקדושי השואה.

לזכרון אב

ִיְזּכור ֱאלִהים ִנְׁשַמת ָאִבי מוִרי )פב"פ( ֶׁשָהַלְך ְלעוָלמו, ַּבֲעבּור ֶׁשְּבִלי ֶנֶדר אתן ְצָדָקה ַּבֲעדו, 

ִּבשַכר ֶזה ְּתֵהא ַנְפׁשו ְצרּוָרה ִּבְצרור ַהַחִּיים, ִעם ִנְׁשַמת ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב, שָרה ִרְבָקה 

ָרֵחל ְוֵלָאה, ְוִעם ְׁשָאר ַצִּדיִקים ְוִצְדָקִנּיות ֶׁשְּבַגן ֵעֶדן, ְונאַמר ָאֵמן:

לזכרון אם

ְצָדָקה  ֶנֶדר אתן  ֶׁשְּבִלי  ַּבֲעבּור  ְלעוָלָמּה,  ֶׁשָהְלָכה  ִאִּמי מוָרִתי )פב"פ(  ִנְׁשַמת  ֱאלִהים  ִיְזּכור 

ַּבֲעָדּה, ִּבשַכר ֶזה ְּתֵהא ַנְפָׁשּה ְצרּוָרה ִּבְצרור ַהַחִּיים ִעם ִנְׁשַמת ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב, שָרה 

ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה, ְוִעם ְׁשָאר ַצִּדיִקים ְוִצְדָקִנּיות ֶׁשְּבַגן ֵעֶדן, ְונאַמר ָאֵמן:

אזכרה לחללי צה"ל

ְּבַמֲעלות  ַהְּׁשִכיָנה,  ַּכְנֵפי  ַּתַחת  ְנכוָנה  ְמנּוָחה  ַהְמֵצא  ַּבְּמרוִמים,  ׁשוֵכן  ַרֲחִמים  ָמֵלא  ֵאל 

ְקדוִׁשים, ְטהוִרים ְוִגּבוִרים, ְּכזַהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים. ְלִנְׁשמות ַחָּיֵלי וַחָילֹות ְצָבא ֲהָגָנה ְלִישָרֵאל 

ְוַהּלוֲחִמים ְוַהלֹוֲחמֹות ְּבַמַעְרכות ָהָעם ֶׁשֵחְרפּו ַנְפָׁשם ָלמּות ַעל ְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם, ּוְבֶעְזַרת ֱאלֵהי 

ַמַעְרכות ִישָרֵאל ֵהִביאּו ִלְתקּוַמת ָהֻאָּמה ְוַהְּמִדיָנה ְוִלְגֻאַּלת ָהָאֶרץ ְוִעיר ָהֱאלִהים. 

ַּבַעל ָהַרֲחִמים ַיְסִּתיֵרם ְּבֵסֶתר ְּכָנָפיו ְלעוָלִמים, ְוִיְצרור ִּבְצרור ַהַחִּיים ֶאת ִנְׁשָמָתם. ה' הּוא ַנֲחָלָתם, 

ְּבַגן ֵעֶדן ְּתֵהא ְמנּוָחָתם, ְוָינּוחּו ְּבָׁשלום ַעל ִמְׁשָּכָבם, ְוַיַעְמדּו ְלגוָרָלם ְלֵקץ ָהָּיִמין, ְונאַמר ָאֵמן.

אזכרה לקדושי השואה והפרעות בכל תפוצות ישראל

ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים, ַּדַּין ַאְלָמנות ַוֲאִבי ְיתוִמים, ַאל ָנא ֶּתֱחֶׁשה ְוִתְתַאֵּפק ְלַדם ִישָרֵאל ֶׁשִּנְׁשַּפְך 

ָהָרִקיַע  ְּכזַהר  ּוְטהוִרים  ְקדוִׁשים  ְּבַמֲעלות  ַהְּׁשִכיָנה,  ַּכְנֵפי  ַעל  ְנכוָנה  ְמנּוָחה  המצא  ַּכַּמִים. 

ֶׁשֶּנֶהְרגּו  ִויָלדות,  ְיָלִדים  ְוָנִׁשים,  ֲאָנִׁשים  ִישָרֵאל,  ַאְלֵפי  ְרָבבות  ֶׁשל  ְלִנְׁשמוֵתיֶהם  ַמְזִהיִרים, 

ְוִנְׁשֲחטּו ְוִנשְרפּו ְוִנְטְּבחּו ְוֶנְחְנקּו ְוִנְקְּברּו ַחִּיים ִּביֵדי ַהּצוְרִרים. ֻּכָּלם ְקדוִׁשים ּוְטהוִרים, ּוָבֶהם 

ְּבַגן ֵעֶדן ְּתֵהא ְמנּוָחָתם. לכן, ַּבַעל ָהַרֲחִמים  ְוַאִּדיֵרי ַהּתוָרה,  ְוַצִּדיִקים, ַאְרֵזי ַהְלָבנון  ְּגאוִנים 

ְוָינּוחּו  ַנֲחָלָתם,  הּוא  ה'  ִנְׁשָמָתם,  ֶאת  ַהַחִּיים  ִּבְצרֹור  וִיְצֹרר  ְלעוָלִמים  ְּכָנָפיו  ְּבֵסֶתר  ַיְסִּתיֵרם 

בשלום ַעל ִמְׁשָּכָבם, ְונאַמר ָאֵמן.
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מוסף )חזן ספרדי וסומך אשכנזי(

לפני תפילת לחש 

ונתנה תוקף )עד "ואתה הוא מלך אל חי וקיים"(

ִּכְסֶאָך  ְּבֶחֶסד  ְוִיּכֹון  ַמְלכּוֶתָך  ִּתָּנֵׂשא  ְוָאֹים ּובֹו  נֹוָרא  הּוא  ִּכי  ַהּיֹום  ְקֻדַּׁשת   ּוְנַתֶּנה ֹּתֶקף 

ָוֵעד ְוכֹוֵתב ְוחֹוֵתם ְוסֹוֵפר ּומֹוֶנה  ְויֹוֵדַע  ַּדָּין ּומֹוִכיַח  ְּבֱאֶמת. ֱאֶמת ִּכי ַאָּתה הּוא  ָעָליו   ְוֵתֵׁשב 

ְוִתְזֹּכר ָּכל ַהִּנְׁשָּכחֹות ְוִתְפַּתח ֶאת ֵסֶפר ַהִּזְכרֹונֹות ּוֵמֵאָליו ִיָּקֵרא ְוחֹוָתם ַיד ָּכל ָאָדם ּבֹו. 

ּוְבׁשֹוָפר ָּגדֹול ִיָּתַקע ְוקֹול ְּדָמָמה ַדָּקה ִיָׁשַמע ּוַמְלָאִכים ֵיָחֵפזּון ְוִחיל ּוְרָעָדה ֹיאֵחזּון ְוֹיאְמרּו 

ַיַעְברּון  עֹוָלם  ָּבֵאי  ְוָכל  ַּבִּדין.  ְּבֵעיֶניָך  ִיְזּכּו  ַּבִּדין ִּכי ֹלא  ָמרֹום  ְצָבא  ַעל  ִלְפֹקד  ַהִּדין  יֹום  ִהֵּנה 

ְלָפֶניָך ִּכְבֵני ָמרֹון. ְּכַבָּקַרת רֹוֶעה ֶעְדרֹו ַמֲעִביר ֹצאנֹו ַּתַחת ִׁשְבטֹו. ֵּכן ַּתֲעִביר ְוִתְסֹּפר ְוִתְמֶנה 

ְוִתְפֹקד ֶנֶפׁש ָּכל ָחי. ְוַתְחֹּתְך ִקְצָבה ְלָכל ְּבִרָּיה ְוִתְכֹּתב ֶאת ְּגַזר ִּדיָנם.

ּוִמי  ִיְחֶיה  ִמי  ִיָּבֵראּון.  ְוַכָּמה  ַיַעְברּון  ַּכָּמה  ֵיָחֵתמּון.  ִּכּפּור  צֹום  ּוְביֹום  ִיָּכֵתבּון  ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה 

ָימּות. ִמי ְבִקּצֹו ּוִמי ֹלא ְּבִקּצֹו. ִמי ַבַּמִים ּוִמי ָבֵאׁש. ִמי ַבֶחֶרב ּוִמי ַבַחָּיה. ִמי ָבָרָעב ּוִמי ַבָּצָמא. 

ִמי ָבַרַעׁש ּוִמי ַבַּמֵּגָפה. ִמי ַבֲחִניָקה ּוִמי ַבְּסִקיָלה. ִמי ָינּוַח ּוִמי ָינּוַע. ִמי ִיָּׁשֵקט ּוִמי ְיֹּטֵרף. ִמי 

ִיָּׁשֵלו ּוִמי ִיְתַיָּסר. ִמי ַיֲעִני ּוִמי ַיֲעִׁשיר. ִמי ֻיְׁשַּפל ּוִמי ָירּום.

ּוְתׁשּוָבה ּוְתִפָּלה ּוְצָדָקה ַמֲעִביִרין ֶאת ֹרַע ַהְּגֵזָרה 

ִּכי ְּכִׁשְמָך ֵּכן ְּתִהָּלֶתָך ָקֶׁשה ִלְכעֹוס ְונֹוַח ִלְרצֹות. ִּכי ֹלא ַתְחֹּפץ ְּבמֹות ַהֵּמת ִּכי ִאם ְּבׁשּובֹו ִמַּדְרּכֹו 

ְוָחָיה. ְוַעד יֹום מֹותֹו ְּתַחֶּכה לֹו ִאם ָיׁשּוב ִמַּיד ְּתַקְּבלֹו. ֱאֶמת ִּכי ַאָּתה הּוא יֹוְצָרם ְויֹוֵדַע ִיְצָרם ִּכי 

ֵהם ָּבָׂשר ָוָדם. ָאָדם ְיסֹודֹו ֵמָעָפר ְוסֹופֹו ֶלָעָפר. ְּבַנְפׁשֹו ָיִביא ַלְחמֹו ָמׁשּול ְּכֶחֶרס ַהִּנְׁשָּבר. ְּכָחִציר 

ָיֵבׁש ּוְכִציץ נֹוֵבל ְּכֵצל עֹוֵבר ּוְכָעָנן ָּכָלה. ּוְכרּוַח נֹוָׁשֶבת ּוְכָאָבק ּפֹוֵרַח ְוַכֲחלֹום ָיעּוף. 

ְוַאָּתה הּוא ֶמֶלְך ֵאל ַחי ְוַקָּים

 חון תחון / מחבר לא ידוע

 חֹן ָּתחֹן ַעל ָּבֶניָך ָלְך ָׁשִבים 

 ּוְבַפַחד ְלָפֶניָך ִנָּצִבים 

 ְיֵרִאים ֵעת ִיָּקְראּו ַלִּדין 

ִּכי ַעל ֵּכן ָּבאּו ִנְכָאִבים 

 ָזכֹר ִּתְזּכֹר ַרֲחִמים יֹום ַהִּדין 

 ָהֵפר ַּכַעס ּוְזָעִמים ֵעת ָּתִדין

 ִליֵרֶאיָך ּוְלחֹוְׁשֵבי ְׁשֶמָך 

ֵהָּמה יֹוְׁשֵבי ַעל ִמִּדין 

 ָקֵרב ִלי ְׁשַנת ֹּגֵאל ּוְפֵדִני 

 ַעל ֵמי ְמנּוחֹות ָהֵאל ַּתְנֵחִני 

 ּוְזכֹור ִלי ְזכּות ִאיׁש ָּתם 

ַעל ִלְּבָך ַּכחֹוָתם ִׂשיֵמִני 
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לפני חזרת הש"צ

 אתאנו לחלות פניך / מחבר לא ידוע

 ָאָתאנּו ְלַחּלֹות ָּפֶניָך 

 ִּכי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקְּדמּו ָפֶניָך 

 ָנא ַאל ְּתִביֵׁשנּו 

 ָנא ַאל ְּתִׁשיֵבנּו ֵריָקם ִמְּלָפֶניָך 

 ְסַלח ָלנּו ּוְׁשַלח ָלנּו 

ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמְּמעֹוֶנָך 

 ָאָתאנּו ְלַבֵּקׁש ִמְּמָך ַּכָּפָרה 

 ָאיֹם ְונֹוָרא 

 ִמְׂשָּגב ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה 

 ְּתַחֵּיינּו ְּתָחֵּננּו ּוְבִׁשְמָך ִנְקָרא 

 ְסַלח ָלנּו ּוְׁשַלח ָלנּו 

ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמְּמעֹוֶנָך

 אוחילה לאל

אוִחיָלה ָלֵאל ֲאַחֶּלה ָפָניו. ֶאְׁשֲאָלה ִמֶּמּנּו ַמֲעֵנה ָלׁשון. ֲאֶׁשר ִּבְקַהל ָעם ָאִׁשיר ֻעּזו. ַאִּביָעה 

ְרָננות ְּבַעד ִמְפָעָליו. ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב, ּוֵמה' ַמֲעֵנה ָלׁשון: 

לפני קדושה )מהיר( — סומך או מתפלל מהקהל

 במרומי ערץ / ר' יוסף אבן אביתור

ּוְבֵכן ַנְקִּדיָׁשְך ֶמֶלְך: )ב' פעמים( 

 ִּבְמרוֵמי ֶעֶרץ ִּכֵּסא ִׁשְבֶּתָך. 
 ּוִבְׁשכּוֵני ֶאֶרץ עז ֶמְמַׁשְלֶּתָך. 

 ֵאֶּלה ַיֲעִריצּון ְּגאון ִּתְפַאְרֶּתָך. 
 ְוֵאֶּלה ַיְקִּדיׁשּון ְלֵׁשם ַמְמַלְכֶּתָך. 

ֵאין ָקדוׁש כה' ִּכי ֵאין ִּבְלֶּתָך: 

 ִּבְמרוֵמי ֶעֶרץ ִּכֵּסא ַמֲהָללו. 
 ּוִפּנות ׁשּוָליו ְמֵלִאים ֵהיָכלו. 

 ֵמֶהם ִמיִמינו ּוֵמֶהם ִמְּשמאלו. 
ְׂשָרִפים עוְמִדים ִמַּמַעל לו: 

 ּוִבְׁשכּוֵני ֶאֶרץ ְידּוִעים ַעם ָהֵאל. 
 ִנָּצִבים ַהּיום ְּכַדל ַהּׁשוֵאל. 

 ְמַהְּלִלים ּומוִדים ְלצּור ּפוֶדה ְוגוֵאל. 
ְוִהְקִּדיׁשּו ֶאת ְקדוׁש ַיֲעקב ְוֶאת ֱאלֵהי ִיְׂשָרֵאל: 

 ִּבְמרוֵמי ֶעֶרץ ַמְלֲאֵכי רּום ַיַחד. 
 יוְצִאים ְּבֵאיָמה ְוָׁשִבים ְּבַפַחד. 
 ּוַמֲעִריִצין ְּבַרַעד ְלֶמֶלְך ְמֻיָחד. 
ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ְלֶאָחד: 

 ּוִבְׁשכּוֵני ֶאֶרץ ְקִהּלות ְקִהּלות. 
 ְקֵרִבים ַהּיום ְּבָחֵמׁש ְּתִפּלות. 

 ּוַמְקִּדיִׁשים ָהֵאל ִּבְתׁשּואות ֲהמּולות. 
ְוַאָּתה ָקדוׁש יוֵׁשב ְּתִהּלות: 

 ִּבְמרוֵמי ֶעֶרץ ֵׁשם ַׁשַּדי ִנְגַמר. 
 ְוָכל ֵלָבב ִיַּתר ְוָכל ָּבָׂשר ָסַמר. 

 ׁשוֲאִלים ַאֵּיה ְמקומו. ִמְׁשָמר מּול ִמְׁשָמר. 
ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר: 

 ּוִבְׁשכּוֵני ֶאֶרץ נוֲחֵלי ָדת ֲחקּוָקה. 
 ּוְסֻגַּלת ְקדוִׁשים ִלְׁשמו ָּדְבָקה. 
 ַוִּיְגַּבּה ה' ְצָבאות ְּבַיד ֲחָזָקה. 

ְוָהֵאל ַהָּקדוׁש ִנְקָּדׁש ִּבְצָדָקה: 

 ִּבְמרוֵמי ֶעֶרץ ַמְלֲאֵכי ְצָבאות. 
 ּוִבְׁשכּוֵני ֶאֶרץ הוֵגי ָדת ְנבּואות. 

 ֵאֶּלה ַמֲעִריִצים ַּבֲהמּולות ְּתׁשּואות. 
 ְוֵאֶּלה ַמְקִּדיִׁשים ָלֲאָלִפים ּוֵמאות: 

ָקדוׁש ָקדוׁש ָקדוׁש ה' ְצָבאות: 
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סדר קדושה לרבי יהודה הלוי ז"ל )סימן: אני יהודה לוי(

ּוְבֵכן ּוְלָך ַּתֲעֶלה ְקֻדָּׁשה ִּכי ַאָּתה ֱאלֵהינּו: )ב' פעמים( 

 ֶאֶרץ ִהְתמוְטָטה ְוִהְתּפוְרָרה. ְוָרֲעׁשּו ְוָגֲעׁשּו ַהְרֵרי ֵאל. ִמְּפֵני ה' ֱאלֵהי ִיְשָרֵאל: 

 ִנְבֲהלּו ֲאָפִסים. ְוִהְתּפוְצצּו ְוִהְתַּפְּלצּו ְרָכִסים. ַוְיִהי ְלִמיׁשור ֶהָעקב ִמִּלְפֵני ֱאלֵהי ַיֲעקב: 

 ִיְתַמְהְמהּו ְוִיְתָמהּו. ְוִיְפָחדּו ְוִיָרהּו. ְלֶׁשַמע ֲהמּולות ֲהמוָניו. ִּכי ִנְבֲהלּו ִמָּפָניו: 

 ְיַרְּקדּו ְיַרְּצדּו ְוִיְתנוֲעעּו. ְוָינּועּו. ְוָיזּועּו. ֶהָהִרים ַהְּגבִהים. ִמְּפֵני ה' ֱאלִהים: 

ַהֵּׁשם ַהִּנְזָּכר ַעל ַהַּגְלַּגִּלים ְוִהְתַּגְלָּגלּו. ְוַעל ַהְּגָבעות ְוִהְתַקְלָקלּו. ֶזה ִסיַני ְלֵעד ּוְלאות. ִמְּפֵני 

 ה' ְצָבאות: 

ְוָכֶזה ְוָכֶזה ֶנְחָּפזּו ְוִנְבָהלּו. ּוַפָּלצּות ָאֲחזּו ְוָחלּו. ְוִהְתַחְלָחלּו ָהעוְמִדים ְלָפֶניָך. ְוָרְגזּו ְוָחלּו 

 ִמָּפֶניָך: 

 ַּדֲהרות ַאְרַּבע ַחּיות. ֲהִליכות ֵאל צוִפּיות. ְמָׁשְרִתים ְּבֵאין ִקְנָאה ּוָמדון. ֶאת ְּפֵני ָהָאדון: 

 ֵהָּמה ָראּו ְוִייָראּו. ּוָפֲחדּו ְוָרֲעדּו. ְואור ֶׁשֶמׁש ִּכי ָיֵהל. ִמָּפָניו ִּתָּבֵהל: 

 לוֲחִׁשים ְורוֲחִׁשים. ּוִבְקַהל ְקדוִׁשים ּדוְרִׁשים. ָהָאדון ֲאֶׁשר ַאֶּתם ְמַבְקִׁשים: 

 ְוָחִׁשים ְולא ַמְחִׁשים. ְוִנָּגִׁשים ְולא ַמֲחִריִׁשים. ּוִמְנַחת ְקֻדָּׁשה ַמִּגיִׁשים. ֲאֶׁשר ֵהם ַמְקִּדיִׁשים: 

 ִיְרָאה לוְבִׁשים ּוִמְתּבוְׁשִׁשים. ּוִמְתאוְׁשִׁשים ּוִמְתקוְׁשִׁשים. ָחִׁשים ְולא ַמְחִׁשים: 

 ַיַחד ִמְתַּכְּנִׁשים. ּוִמְתַרְּגִׁשים ּוִמְתַנְּגִׁשים. ַמְקִּדיִׁשים ְולא ַמֲחִריִׁשים: 

רוֲעִׁשים ּוִמְתַרֲעִׁשים. ַמֲעִריִצים ּוַמְקִּדיִׁשים. ּוְקֻדָּׁשה ְמַׁשְּלִׁשים. ָלֵאל ַנֲעָרץ ְּבסוד ְקדוִׁשים: 

כתר יתנו לך...

לפני "ובכן תן פחדך" בברכת "קדושת ה'"

וכל מאמינים / יניי

 ָהאֹוֵחז ְּבַיד ִמַּדת ִמְׁשָּפט 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ֵאל ֱאמּוָנה

 ַהּבֹוֵחן ּובֹוֵדק ִּגְנֵזי ִנְסָּתרֹות 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ּבֹוֵחן ְּכָליֹות

 ַהּגֹוֵאל ִמָּמֶות ּופֹוֶדה ִמַּׁשַחת 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ּגֹוֵאל ָחָזק

 ַהָּדן ְיִחיִדי ְלָבֵאי עֹוָלם 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ַּדָּין ֱאֶמת

 ֶהָהגּוי ְּבֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ָהָיה ֹהֶוה ְוִיְהֶיה

 ַהַּוַּדאי ְׁשמֹו ֵּכן ְּתִהָּלתֹו 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ְוֵאין ִּבְלּתֹו 

 ַהּזֹוֵכר ְלַמְזִּכיָריו טֹובֹות ִזְכרֹונֹות 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא זֹוֵכר ַהְּבִרית

 ַהחֹוֵתְך ַחִּיים ְלָכל ַחי 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ַחי ְוַקָּים
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 ַהּטֹוב, ּוֵמִטיב ָלָרִעים ְוַלּטֹוִבים 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא טֹוב ַלֹּכל 

 ַהּיֹוֵדע ֵיֶצר ָּכל ְיצּוִרים 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא יֹוְצָרם ַּבָּבֶטן

 ַהֹּכל ָיכֹול )נ"א יּוַכל( ְוכֹוְלָלם 

 )נ"א ְוִכְּלָלם( ָיַחד 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ֹּכל ָיכֹול 

 ַהָּלן ְּבֵסֶתר ְּבֵצל ַׁשַּדי 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ְלַבּדֹו הּוא 

 ַהַּמְמִליְך ְמָלִכים ְולֹו ַהְּמלּוָכה 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ֶמֶלְך עֹוָלם

 ַהּנֹוֵהג ְּבַחְסּדֹו ָּכל ּדֹור 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא נֹוֵצר ֶחֶסד

 ַהסֹוֵבל, ּוַמְעִלים ַעִין ִמּסֹוְרִרים 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא סֹוֵלַח ֶסָלה

 ָהֶעְליֹון, ְוֵעינֹו ֶאל ְיֵרָאיו 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא עֹוֶנה ָלַחש

 ַהּפֹוֵתַח ַׁשַער ְלדֹוְפֵקי ִבְתׁשּוָבה 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ְּפתּוָחה ָידֹו 

 ַהּצֹוֶפה ָלָרָׁשע ְוָחֵפץ ְּבִהָּצְדקֹו 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ַצִּדיק ְוָיָׁשר

 ַהְּקַצר ְּבַזַעם ּוַמֲאִריְך ַאף 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ָקֶׁשה ִלְכֹעס

 ָהַרחּום ּוַמְקִּדים ַרֲחִמים ְלֹרֶגז 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ַרְך ִלְרצֹות

 ַהָּׁשֶוה ּוַמְׁשֶוה ָקֹטן ְוָגדֹול 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ׁשֹוֵפט ֶצֶדק

 ַהָּתם ּוִמַּתֵּמם ִעם ְּתִמיִמים 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ָּתִמים ָּפֳעלֹו

אחרי "כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ"

ויאתיו כל לעבדך / מחבר לא ידוע

 ְוֶיֱאָתיּו ֹכל ְלָעְבֶדָך 

 ִויָבְרכּו ֵׁשם ְּכבֹוֶדָך 

ְוַיִּגידּו ָבִאִּיים ִצְדֶקָך 

 ְוִיְדְרׁשּוָך ַעִּמים ֹלא ְיָדעּוָך 

 ִויַהְללּוָך ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ 

ְויאְמרּו ָתִמיד ִיְגַּדל ה‘

 ְוִיְזְנחּו ֶאת ֲעַצֵּביֶהם

 ְוַיְחְּפרּו ִעם ְּפִסיֵליֶהם

ְוַיּטּו ְׁשֶכם ֶאָחד ְלָעְבֶדָך

 ְוִייָראּוָך ִעם ֶׁשֶמׁש 

 ְמַבְקֵׁשי ָפֶניָך 

 ְוַיִּכירּו ֹכַח ַמְלכּוֶתָך 

ְוִיְלְמדּו תֹוִעים ִּביָנה 

 ִויַמְּללּו ֶאת ְּגבּוָרֶתָך 

ִויַנְּׂשאּוָך ִמְתַנֵּׂשא ְלֹכל 

 ְלֹראׁש 

ִויַסְּלדּו ְבִחיָלה ָּפֶניָך

 ִויַעְּטרּוָך ֵנֶזר ִּתְפָאָרה 

 ְוִיְפְצחּו ָהִרים ִרָּנה 

ְוִיְצֲהלּו ִאִּיים ְּבָמְלֶכָך

ִויַקְּבלּו ֹעל ַמְלכּוֶתָך 

 )ֲעֵליֶהם( 

 ִוירֹוְממּוָך ִּבְקַהל ָעם 

ְוִיְׁשְמעּו ְרחֹוִקים ְוָיבֹואּו 

ְוִיְּתנּו ְלָך ֶּכֶתר ְמלּוָכה
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סדר העבודה: הנוסחים "ספרד" ו"עדות המזרח" דומים אך לא זהים. נוסח "אשכנז" 
שונה. ייאמר בנוסח הספרדי.

אשכנזית  ומנגינה  ספרדית  מנגינה   – מונה"  היה  ו"וכך  והעם..."  "והכהנים  בחלקים: 
לסירוגין.

 סדר העבודה )נוהגים לפתוח שערי ההיכל(

ַאָּתה ּכוַנְנָּת עוָלם ֵמראׁש. ָיַסְדָּת ֵּתֵבל ְוַהּכל ָּפַעְלָּת. ּוְבִרּיות ּבו ָיַצְרָּת: 

ְּבׁשּוְרָך עוָלם ּתהּו ָובהּו. ְוחֶׁשְך ַעל ְּפֵני ְתהום. ֵּגַרְׁשָּת אֶפל ְוִהַּצְבָּת נַגּה: 

ּגֶלם ַּתְבִנית ִמן ָהֲאָדָמה ָיַצְרָּת. ְוַעל ֵעץ ַהַּדַעת אותו ָפַקְדָּת: 

ְּדָבְרָך ָזַנח ְוִנְזַנח ֵמֵעֶדן. ְולא ִכִּליתו ְלַמַען ֶאֶרְך ַאֶּפָך: 

ִהְגַּדְלָּת ִּפְריו ּוֵבַרְכָּת ַזְרעו. ְוִהְפִריָתם ְּבטּוְבָך ְוהוַׁשְבָּתם ָׁשֶקט: 

ַוִּיְפְרקּו על ַוּיאְמרּו ָלֵאל סּור ִמֶּמּנּו. ַוֲהִסירוָת ָיד ְּכֶרַגע ֻאְמָללּו ֶּכָחִציר: 

ָזַכְרָּת ְּבִרית ְלָתִמים ְּבדורו. ּוִבְזכּותו ַׂשְמָּת ְלעוָלם ְׁשֵאִרית: 

חק ְּבִרית ֶקֶׁשת ְלַמֲענו ָּכַרָּת. ּוְבַאֲהַבת ִניחוחו ָּבָניו ֵּבַרְכָּת: 

ָטעּו ְּבָעְׁשָרם ּוָבנּו ִמְגָּדל. ַוּיאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ְוַנְבִקיַע ָהָרִקיַע ְלִהָּלֵחם ּבו: 

ָיִחיד ָאב ֲהמון ִּפְתאם ְּככוָכב ָזַרח. ֵמאּור ַּכְׂשִּדים ְלָהִאיר ַּבחֶׁשְך: 

ַּכַעְסָך ֵהַפְרָּת ְּבׁשּוְרָך ָּפֳעלו. ּוְלֵעת ֵׂשָבתו ְלָבבו ָחַקְרָּת: 

ִלְוַית ֵחן ִמֶּמּנּו הוֵצאָת. ָטֶלה ָטהור ִמֶּכֶבׂש ִנְבָחר: 

ִמִּגְזעו ִאיׁש ָּתם הוֵצאָת. ָחתּום ִּבְבִריְתָך ֵמֶרֶחם ֻלָּקח: 

ָנַתָּת ּלו ְׁשֵנים ָעָׂשר ְׁשָבִטים. ֲאהּוֵבי ֶעְליון. ֲעמּוִסים ִמֶּבֶטן ִנְקָראּו: 

ׂשְַמָּת ַעל ֵלִוי ִלְוַית ֵחן ָוֶחֶסד. ּוִמָּכל ֶאָחיו ֶּכֶתר לו ִעַּטְרָּת: 

ַעְמָרם ִנְבַחר ִמֶּגַזע ֵלִוי. ְוַאֲהרן ְקדוׁש ה' ִמָּׁשָרָׁשיו ִקַּדְׁשָּת: 

ּפֵַאְרּתו ְּבִבְגֵדי ְׂשָרד. ּוְבָקְרְּבנוָתיו ֵהַפר ַּכֲעֶסָך: 

ִציץ ּוְמִעיל חֶׁשן. ְוֵאפוד. ְּכתֶנת. ּוִמְכְנֵסי ַבד. ִמְצֶנֶפת. ְוַאְבֵנט: 

ָקְרְּבנות ָּפִרים ְועולות ְּכָבִׂשים. ּוְׁשִחיַטת ְׂשִעיִרים ְוִנּתּוַח ֵאִלים: 

ֵריַח ְקטֶרת. רַקח ֶמְרַקַחת ּוִבעּור ֶּגָחִלים. ּוְזִריַקת ָּדם ּוְסִפיַרת יֶׁשר: 

ׁשּוַעת ְקטֶרת ּוְתִפַּלת ֱאֶמת. ּוְקֻדָּׁשתו ְמַכֶּפֶרת ֲעונוֵתינּו: 

ּתֶכן ּבּוץ ַוֲעִריַכת ָאֶבן. ָחגּור ְּבֻכָּלם ְּכַמְלָאְך ְמָׁשֵרת: 
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בסדר תשר"ק: 

ִּתַּכְנָּת ָּכל ֵאֶּלה ִלְכבוד ַאֲהרן. ְּכִלי ַכָּפָרה ְלִיְׂשָרֵאל ַׂשְמּתו. ְוַעל ָידו ְסִליַחת ֶהָעון ָנַתָּת: 

ַּתַחת ַאֲהרן ִמִּגְזעו ַיֲעמד. ְלָׁשֵרת ְלָפֶניָך ְּביום ַהְּסִליָחה: 

ּתוַרת ַמֲעֵׂשה ֲעבוַדת ַהּיום ִׁשְבַעת ָיִמים ִּבְזבּוֵלנּו ִיְלמד. ּוַמִּזין ָעָליו ְׁשִליִׁשי ּוְׁשִביִעי: 

ְׁשלּוֵמי ִזְקֵני ַעם ְוַחְכֵמי ֶאָחיו ַהּכֲהִנים. ָּתִמיד ְיסוְבבּוהּו. ַעד ּבא יום ֶהָעׂשור. ְוֶעֶרב יום ַהִּכּפּוִרים 

ַׁשְחִרית. ַמְׁשִּביִעין אותו ְּבִמי ֶׁשִּׁשֵּכן ְׁשמו ַּבַּבִית ַהֶּזה. ֶׁשּלא ְיַׁשֶּנה ָדָבר ִמָּכל ַמה ֶּׁשָאְמרּו לו. 

ֶׁשֶּמא ֵיׁש ְּבִלּבו ַצד ִמינּות. הּוא פוֵרׁש ּובוֶכה ַעל ֶׁשֲחָׁשדּוהּו. ְוֵהם ּפוְרִׁשים ּובוִכים ֶׁשָחְׁשדּו ְלִמי 

ֶׁשַּמֲעָׂשיו ְסתּוִמים. ֶׁשֶּמא ֵאין ְּבִלּבו ְּכלּום. ְואוְמִרים לו: 

ְרֵאה ִלְפֵני ִמי ַאָּתה ִנְכָנס. ִלְמקום ֵאׁש ַלֶהֶבת ַׁשְלֶהֶבת: 

ְקַהל ֲעָדֵתנּו ָעֶליָך ִיְסמכּו. ְוַעל ָיְדָך ְּתֵהא ְסִליָחֵתנּו: 

ִצּוּוהּו ְוִהְרִּגילּוהּו ַעד ּבא יום ֶהָעׂשור. ְוֶעֶרב יום ַהִּכּפּוִרים ַׁשְחִרית. ַמֲעִמיִדים אותו ְּבַׁשַער 

ַהִּמְזָרח. ּוַמֲעִביִרים ְלָפָניו ָּפִרים ְוֵאִלים ּוְכָבִׂשים. ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא ַמִּכיר ְוָרִגיל ְּבֵסֶדר ָהֲעבוָדה: 

ָּפְרׂשּו לו ָסִדין ֶׁשל ּבּוץ ְּבַהִּגיַע ֵעת ְׁשִחיַטת ֶּכֶבׂש ַהָּתִמיד. ַלֲעׂשות ְמִחָּצה ֵּבינו ּוֵבין ָהָעם: 

עוֶׂשה ִמְצָוה ְּבֵאיָמה ְוִיְרָאה. ּובוֵדק ַעְצמו ֵמחוְצֵצי ְטִביָלה: 

ָׂשׂש ַעל ִמְצָוה ְלַקֵּים ָּדתו. ּוָפַׁשט ִּבְגֵדי חל. ְוָיַרד ְוָטַבל. ְוָעָלה ְוִנְסַּתַּפג ְּכמו ֶׁשֻהְזָהר: 

ָנְתנּו לו ִּבְגֵדי ָזָהב ְוָלַבׁש. ְוִקֵּדׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו: 

ִמַּיד ְמַקֵּבל ֶאת ֶּכֶבׂש ַהָּתִמיד. ְוׁשוֵחט ּבו רב ְׁשַנִים. ּוַמִּניַח ּכֵהן ַאֵחר ִלְגמר ַהְּׁשִחיָטה. ּוְמַקֵּבל 

ֶאת ַהָּדם. ְוזוְרקו ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְּכִמְצָותו: 

ִלְפִנים ָלֵהיָכל ִיָּכֵנס ְלֵהיִטיב ָחֵמׁש ֵנרות. ּוְלַהְקִטיר ְקטֶרת ַהּבֶקר. ּוְלֵהיִטיב ֶאת ְׁשֵּתי ַהֵּנרות 

ַהִּנְׁשָארות. ְוָיָצא ְוִהְקִריב ֶאת ָהראׁש ְוֵאת ָהֵאָבִרים ְּכִמְצָוָתן: 

ְּכָכל יום ַיֲעֶׂשה ִמְנַחת ַהָּתִמיד ַוֲחִביִתין. ִויַנֵּסְך ֶאת ַהַּיִין. ְּבָכל ְּכֵלי ִׁשיר )ִּבְכִלי יֶׁשר(: 

)אם חל בשבת יש אומרים: ּוְביום ַהַּׁשָּבת ַמְקִריב ְׁשֵני ִכְבֵׂשי מּוַסף ַׁשָּבת ּוִמְנָחָתם ְועוְרִכין 

ֶלֶחם ַהָּפִנים. ּוַמְקִטיר ַהָּבִזיִכין ְּכִמְׁשָּפָטם:(

ְוַאַחר ָּכְך ַמְקִריב ַּפר ָהעוָלה ְוִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים ֶׁשל מּוַסף ַהּיום. ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ְּכִמְׁשָּפָטם: 

ָיבא ִמָּיד ְלֵבית ַהַּפְרָוה ּוַבּקֶדׁש ָהְיָתה. ְוִיְפְרׂשּו לו ָסִדין ֶׁשל ּבּוץ ֵּבינו ְלֵבין ָהָעם ְּכָבִראׁשוָנה: 

ֶטֶרם ִיְפׁשט ִּבְגֵדי ָזָהב. ְמַקֵּדׁש ִּבְנִקּיּות ָיָדיו ְוַרְגָליו: 

ָחל ּוָפַׁשט ִּבְגֵדי ָזָהב. ְוָיַרד ְוָטַבל ְוָעָלה ְוִנְסַּתָּפג: 

ְזָהִבים ַמֲעִביר ּוְלָבִנים לוֵבׁש. ֶׁשֲעבוַדת ַהּיום ְּבִבְגֵדי ָלָבן: 
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ּוִמַהר ְוִקֵּדׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו. ּוָבא לו ְּתִחָּלה ֵאֶצל ָּפרו. ּוָפרו ָהָיה עוֵמד ַּבָּצפון ְּכֶנֶגד ֵּבין ָהאּוָלם 

ְוַלִּמְזֵּבַח. ראׁשו ַלָּדרום ּוָפָניו ַלַּמֲעָרב. ְוַהּכֵהן עוֵמד ַּבִּמְזָרח ּוָפָניו ַלַּמֲעָרב: 

הּוא עוֵמד ְּבֵאיָמה ִלְפֵני ֵאל ֶעְליון. ְואוֵמר ָעָליו ִּדְבֵרי ִוּדּוי. ְוָסַמְך ְׁשֵּתי ָיָדיו ָעָליו ְוִהְתַוָּדה. 

ְוָכְך ָהָיה אוֵמר: 

ָאָּנא ַהֵּׁשם. ָחָטאִתי. ָעִויִתי. ָּפַׁשְעִּתי ְלָפֶניָך ֲאִני ּוֵביִתי. ָאָּנא ַּבֵּׁשם. ַּכֵּפר ָנא ַלֲחָטִאים. ְוַלֲעונות. 

ְוַלְּפָׁשִעים. ֶׁשָחָטאִתי. ְוֶׁשָעִויִתי. ְוֶׁשָּפַׁשְעִּתי ְלָפֶניָך ֲאִני ּוֵביִתי. 

ַּכָּכתּוב ְּבתוַרת מֶׁשה ַעְבֶּדָך: 

ִּכי ַבּיום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם, ִמּכל ַחּטאֵתיֶכם ִלְפֵני ה': 

ְוַהּכֲהִנים ְוָהָעם ָהעוְמִדים ַּבֲעָזָרה. ְּכֶׁשָהיּו ׁשוְמִעים ֶאת ֵׁשם ַהְמפָרׁש יוֵצא ִמִּפי כֵהן ָּגדול ִּבְקֻדָּׁשה 

ּוְבָטֳהָרה. ָהיּו ּכוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְונוְפִלים ַעל ְּפֵניֶהם ְואוְמִרים:

ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבוד ַמְלכּותו ְלעוָלם ָוֶעד:

ָאז הּוא ָהָיה ִמְתַּכֵּון ִלְגמר ֶאת ַהֵּׁשם ְּכֶנֶגד ַהְמָבְרִכים ְואוֵמר ָלֶהם:

ִּתְטָהרּו: 

ְוַאָּתה ְבטּוְבָך ְמעוֵרר ַרֲחֶמיָך ְוסוֵלַח ְלִאיׁש ֲחִסיֶדָך: 

ָּדַרְך ּוָבא ֶאל ַׁשַער ִניָקנור. ְוהּוא ְלִמְזַרח ָהֲעָזָרה ִלְצפון ַהִּמְזֵּבַח. ַהְּסָגן ִמיִמינו. ְוראׁש ֵּבית ָאב 

ִמְּשמאלו. ְוָׁשם ְׁשֵני ְׂשִעיִרים. ְּפֵניֶהם ַלַּמֲעָרב ַוֲאחוֵריֶהם ַלִּמְזָרח. ֶאָחד ִליִמינו ְוֶאָחד ִלְׂשמאלו. 

ָטַרף ְּבַקְלִּפי ִּבְׁשֵּתי ָיָדיו ְוֶהֱעָלה ְׁשֵני גוָרלות. ֶאָחד ְּבָיִמין ְוֶאָחד ְּבׂשמאל. ֶאָחד ָּכתּוב ָעָליו ַלֵּׁשם 

ְוֶאָחד ָּכתּוב ָעָליו ַלֲעָזאֵזל. ּוְנָתָנם ַעל ְׁשֵני ַהְּשִעיִרים: 

ּגוָׂרל ֶׁשהּוא ֶׁשל ֵׁשם. ִיְּתֵנהּו ַעל ַהָּשִעיר ְואוֵמר ַלֵּׁשם ַחָּטאת: 

ְוַהּכֲהִנים ְוָהָעם ָהעוְמִדים ַּבֲעָזָרה. ְּכֶׁשָהיּו ׁשוְמִעים ֶאת ֵׁשם ַהְמפָרׁש יוֵצא ִמִּפי כֵהן ָּגדול ִּבְקֻדָּׁשה 

ּוְבָטֳהָרה. ָהיּו ּכוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְונוְפִלים ַעל ְּפֵניֶהם ְואוְמִרים:

ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבוד ַמְלכּותו ְלעוָלם ָוֶעד: 

ִּבְׂשִעיר ֲעָזאֵזל ָלׁשון ֶׁשל ְזהוִרית ִמְׁשַקל ְׁשֵני ְסָלִעים ֵּבין ַקְרָניו ִיְקׁשר. ַוַּיֲעִמיֵדהּו ְבַׁשַער ַהִּמְזָרח 

ֶנֶגד ֵּבית ִׁשּלּוחו: 

ַאְך ְּבָׂשִעיר ֶׁשהּוא ֶׁשל ֵׁשם. ִיְקׁשר ָלׁשון ֶׁשל ְזהוִרית ֶנֶגד ֵּבית ְׁשִחיָטתו. ּוָבא לו ְׁשִנָּיה ֵאֶצל ָּפרו. 

ְואוֵמר ָעָליו ִוּדּוי ֵּביתו ּוִוּדּוי ֶאָחיו ַהּכֲהִנים: 

ְוָסַמְך ְׁשֵּתי ָיָדיו ָעָליו ְוִהְתַוָּדה. ְוָכְך ָהָיה אוֵמר:

ָאָּנא ַהֵּׁשם ָחָטאִתי. ָעִויִתי. ָּפַׁשְעִּתי ְלָפֶניָך ֲאִני ּוֵביִתי ּוְבֵני ַאֲהרן ַעם ְקדוֶׁשיָך. ָאָּנא ַבֵּׁשם ַּכֵּפר 

ָנא ַלֲחָטִאים. ְוַלֲעונות. ְוַלְּפָׁשִעים. ֶׁשָחָטאִתי. ְוֶׁשָעִויִתי. ְוֶׁשָּפַׁשְעִּתי ְלָפֶניָך ֲאִני ּוֵביִתי ּוְבֵני ַאֲהרן 

ַעם ְקדוֶׁשיָך. ַּכָּכתּוב ְּבתוַרת מֶׁשה ַעְבֶּדָך:
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ִּכי ַבּיום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם, ִמּכל ַחּטאֵתיֶכם ִלְפֵני ה': 

ְוַהּכֲהִנים ְוָהָעם ָהעוְמִדים ַּבֲעָזָרה. ְּכֶׁשָהיּו ׁשוְמִעים ֶאת ֵׁשם ַהְמפָרׁש יוֵצא ִמִּפי כֵהן ָּגדול ִּבְקֻדָּׁשה 

ּוְבָטֳהָרה. ָהיּו ּכוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְונוְפִלים ַעל ְּפֵניֶהם ְואוְמִרים:

ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבוד ַמְלכּותו ְלעוָלם ָוֶעד: 

ָאז הּוא ָהָיה ִמְתַּכֵּון ִלְגמר ֶאת ַהֵּׁשם ְּכֶנֶגד ַהְמָבְרִכים. ְואוֵמר ָלֶהם:

ִּתְטָהרּו: 

ְוַאָּתה ְבטּוְבָך ְמעוֵרר ַרֲחֶמיָך ְוסוֵלַח ְלֵׁשֶבט ְמָׁשְרֶתָך: 

בסדר א"ב: 

ַאַחר ִוּדּוי ָׁשַקד ְּבָעְצָמה. ַלֲעׂשות ַחָּטאתו ְוַחַּטאת ָהָעם: 

ָּבַדק ַסִּכין ְוָׁשַחט ָּפרו רב ְׁשַנִים. ְוִקֵּבל ָּדמו ְּבִמְזָרק ָטהור: 

ַּגם ַלֲחֵברו ִמַּיד ִיְּתֵנהּו ְלָמֵרס ְּבָדמו ַעל ָהרֶבד ָהְרִביִעי ֶׁשל ֵהיָכל ִמַּבחּוץ ְּכֵדי ֶׁשּלא ִיְקרׁש: 

ַּדם ֶזה ִהִּניחו ְּבַיד ִמי ֶׁשְּמָמֵרס ּבו ְונוֵטל ַמְחָּתה ֶׁשל ָזָהב ָאדם ַקָּלה. ַמֲחֶזֶקת ְׁשלָׁשה ַקִּבין. ְוָיָדּה 

ֲאֻרָּכה ְוָעָלה ְלראׁש ַהִּמְזֵּבַח ּוִפָּנה ֶגָחִלים ֶׁשַּמֲחִציָתן ַּגֶחֶלת ּוַמֲחִציָתן ַׁשְלֶהֶבת )ֵאיָלְך ָוֵאיָלְך( 

ְוָחָתה ֵמַהּלוֲחׁשות ִמַּצד ַמֲעַרב ַהִּמְזֵּבַח: 

הוִריָדּה ְמֵלָאה ַּגֲחֵלי ֵאׁש לוֲחׁשות ְוִהִּניָחּה ַעל ָהרֶבד ָהְרִביִעי ֶׁשָּבֲעָזָרה. ְוהוִציאּו לו ַּכף ֵריָקן 

ּוַמְחָּתה ְמֵלָאה ְקטֶרת ַּדָּקה ִמן ַהַּדָּקה: 

וְָחַפן ִמֶּמָּנה ְמלא ָחְפָניו. לא ְמחּוקות ְולא ְגדּוׁשות ֶאָּלא ְטפּופות. ַהָּגדול ְלִפי ָגְדלו. ְוַהָּקטן ְלִפי 

ָקְטנו. ְוָנַתן ְלתוְך ַהַּכף. ְונוֵטל. ִּביִמינו ַמְחַּתת ַהֶּגָחִלים. ּוִבְׂשמאלו ַּכף ַהְּקטֶרת. 

ֵזֵרז ַעְצמו ְוִנְכַנס ְלקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים. ְוִהִּניַח ַהַּמְחָּתה ֵּבין ַּבֵּדי ָהָארון. ּוְבַבִית ֵׁשִני ַמִּניחו ַעל ֶאֶבן 

ַהְּׁשִתָּיה: 

ָחַפן ְוֵעָרה ַהְּקטֶרת ְּבגּוָדלו ְלתוְך ָחְפָניו. ַעד ֶׁשֶהֱחִזיָרּה ִלְמלא ָחְפָניו ְּכמו ֶׁשָהְיָתה. ְוָצַבר ֶאת 

ַהְּקטֶרת ַעל ַּגֵּבי ֶגָחִלים ְלַצד ַמֲעָרב. ּוַמְמִּתין ָׁשם ַעד ֶׁשִּיְתַמֵּלא ַהַּבִית ֻּכּלו ָעָׁשן: 

ְטהור ֵלב ָּפַסע ְוָׁשב ַלֲאחוָריו. ָּפָניו ַלּקֶדׁש ַוֲאחוָריו ַלֵהיָכל. ַעד ֶׁשָּיָצא ֵמַהָּפרֶכת. ּוִמְתַּפֵּלל 

ַּבֵהיָכל ְּתִפָּלה ְקָצָרה ָסמּוְך ַלָּפרֶכת: 

ְוָכְך ָהְיָתה ְּתִפָּלתו ֶׁשל ּכֵהן ָּגדול ִּבְהיותו ַּבֵהיָכל: 

ְיִהי ָרצון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ֶׁשְּתֵהא ָׁשָנה זו ַהָּבָאה ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל 

ְּבָכל ָמקום ֶׁשֵהם. ִאם ְׁשחּוָנה ְּתֵהא ְגׁשּוָמה. ְוַאל ִּתָּכֵנס ְלָפֶניָך ְּתִפַּלת עוְבֵרי ְדָרִכים ְלִעְנַין 

ַהֶּגֶׁשם ִּבְלַבד. ְּבֵעת ֶׁשָהעוָלם ָצִריְך לו. ְוֶׁשּלא ִיְצָטְרכּו ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְּבַפְרָנָסה ֶזה ָלֶזה ְולא 

ְלַעם ַאֵחר. ָׁשָנה ֶׁשּלא ַּתִּפיל ִאָּׁשה ֶאת ְּפִרי ִבְטָנּה. ְוֶׁשִּיְּתנּו ֲעֵצי ַהָּשֶדה ֶאת ְּתנּוָבָתם. ְולא ַיְעֵּדי 

ֲעֵבד ֻׁשְלָטן ִמְּדֵבית ְיהּוָדה: 
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ָיָצא ְוָנַטל ַּדם ַהָּפר ִמִּמי ֶׁשְּמָמֵרס ּבו. ְוִנְכַנס ְלָמקום ֶׁשִּנְכַנס. ְוָעַמד ְּבָמקום ֶׁשָעַמד. ְוטוֵבל ֶאְצָּבעו 

ַעל ָּכל ַהָּזָיה. ְוִהָּזה ִמֶּמּנּו ָׁשם ַּבֲאִויר ֶׁשְּכֵבין ַּבֵּדי ָהָארון ֶׁשִּלְפֵני ַהַּכּפֶרת. ַאַחת ְלַמְעָלה ְוֶׁשַבע 

ְלַמָּטה. ְולא ָהָיה ִמְתַּכֵּון ְלַהּזות לא ְלַמְעָלה ְולא ְלַמָּטה. ֶאָּלא ְּכַמְצִליף: 

ְוָכְך ָהָיה מוֶנה. ַאַחת. ַאַחת ְוַאַחת. ַאַחת ּוְׁשַּתִים. ַאַחת ְוָׁשלׁש. ַאַחת ְוַאְרַּבע. ַאַחת ְוָחֵמׁש. 

ַאַחת ָוֵׁשׁש. ַאַחת ָוֶׁשַבע: 

ָיָצא ִמּקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים ְוִהִּניחו ַעל ַּכן ַהָּזָהב ֶׁשָהָיה ָּבֵהיָכל: 

ְּכֵצאתו ֵהִביאּו לו ְׂשִעיר ַחָּטאת ֶׁשל ֵׁשם. ְׁשָחטו ְוִקֵּבל ָּדמו ְּבִמְזָרק ָטהור: 

ִלְפִנים ִיָּכֵנס ְלַהּזות ִמָּדמו. ְּכֵסֶדר ֶׁשִהָּזה ַּדם ַהָּפר. ַאַחת ְלַמְעָלה ְוֶׁשַבע ְלַמָּטה. ְולא ָהָיה ִמְתַּכֵּון 

ְלַהּזות לא ְלַמְעָלה ְולא ְלַמָּטה. ֶאָּלא ְּכַמְצִליף: 

ְוָכְך ָהָיה מוֶנה: ַאַחת. ַאַחת ְוַאַחת. ַאַחת ּוְׁשַּתִים. ַאַחת ְוָׁשלׁש. ַאַחת ְוַאְרַּבע. ַאַחת ְוָחֵמׁש. 

ַאַחת ָוֵׁשׁש. ַאַחת ָוֶׁשַבע: 

ָיָצא ְוִהִּניחו ַעל ַּכן ַהָּזָהב ַהֵּׁשִני ֶׁשָהָיה ַּבֵהיָכל: 

ִמַהר ְוָנַטל ַּדם ַהָּפר ֵמַעל ַּכן ַהָּזָהב. ְועוֵמד ֵּבין ִמְזַּבח ַהָּזָהב ַלָּפרֶכת. ְוטוֵבל ֶאְצָּבעו ַעל ָּכל ַהָּזָיה. 

ְוִהָּזה ִמֶּמּנּו ִלְפֵני ַהָּפרֶכת. ְּכֶנֶגד ֲאִויר ֶׁשְּכֵבין ַּבֵּדי ָהָארון ִמַּבחּוץ. ַאַחת ְלַמְעָלה ְוֶׁשַבע ְלַמָּטה. 

ְולא ָהָיה ִמְתַּכֵּון ְלַהּזות לא ְלַמְעָלה ְולא ְלַמָּטה ֶאָּלא ְּכַמְצִליף: 

ְוָכְך ָהָיה מוֶנה: ַאַחת. ַאַחת ְוַאַחת. ַאַחת ּוְׁשַּתִים. ַאַחת ְוָׁשלׁש. ַאַחת ְוַאְרַּבע. ַאַחת ְוָחֵמׁש. 

ַאַחת ָוֵׁשׁש. ַאַחת ָוֶׁשַבע: 

ִנֵחץ ְוִהִּניַח ַּדם ַהָּפר. ְוָנַטל ַּדם ַהָּשִעיר ְוָעָׂשה ְלָדמו ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלַדם ַהָּפר. ְוִהָּזה ִמֶּמּנּו ִלְפֵני 

ַהָּפרֶכת. ְּכֶנֶגד ֲאִויר ֶׁשְּכֵבין ַּבֵּדי ָהָארון ִמַּבחּוץ. ַאַחת ְלַמְעָלה ְוֶׁשַבע ְלַמָּטה. ְולא ָהָיה ִמְתַּכֵּון 

ְלַהּזות לא ְלַמְעָלה ְולא ְלַמָּטה. ֶאָּלא ְּכַמְצִליף: 

ְוָכְך ָהָיה מוֶנה: ַאַחת. ַאַחת ְוַאַחת. ַאַחת ּוְׁשַּתִים. ַאַחת ְוָׁשלׁש. ַאַחת ְוַאְרַּבע. ַאַחת ְוָחֵמׁש. 

ַאַחת ָוֵׁשׁש. ַאַחת ָוֶׁשַבע: 

ָׂשׂש ְוֵעָרה ַדם ַהָּפר ְלתוְך ַהִּמְזָרק ֶׁשּבו ַּדם ַהָּשִעיר. ְוָחַזר ְוָנַתן ֶאת ַהָּמֵלא ָּבֵריָקן. ְּכֵדי ֶׁשִּיְתָעְרבּו 

ָיֶפה ָיֶפה. ּוָבא ְוָעַמד ֵאֶצל ִמְזַּבח ַהָּזָהב. ֵּבין ַהִּמְזֵּבַח ְוַהְּמנוָרה. ּוַמְתִחיל ְלַהּזות ִמַּדם ַהַּתֲערֶבת: 

ַעל ַאְרַּבע ַקְרנוָתיו ִיֵּתן ְּכִסְדָרן. ַמְתִחיל ִמֶּקֶרן ִמְזָרִחית ְצפוִנית. ּוְמַסֵּים ְּבֶקֶרן ְּדרוִמית ִמְזָרִחית. 

ְוחוֶתה ַהֶּגָחִלים ְוָהֵאֶפר ֶׁשְּבִמְזַּבח ַהָּזָהב ֵאיָלְך ָוֵאיָלְך ַעד ֶׁשְּמַגֶּלה ְזָהבו. ּוַמֶּזה ִמַּדם ַהַּתֲערֶבת ַעל 

ָטֳהרו ֶׁשל ִמְזֵּבַח ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְּבַצד ָּדרום. ְּבָמקום ֶׁשָּׁשְלמּו ַמְּתנות ַקְרנוָתיו: 

ָּפַסע ְוָיָצא ְלַצד ָּדרום חּוץ ָלאּוָלם. ְוָׁשַפְך ֶאת ַהִּׁשיַרִים ַעל ְיסוד ַמֲעָרִבי ֶׁשל ִמְזֵּבַח ַהִחיצון: 

ָצַעד ּוָבא לו ֵאֶצל ָׂשִעיר ַהִּמְׁשַּתֵּלַח ַלֲעָזאֵזל. ְלִהְתַוּדות ָעָליו ַאְׁשַמת ְקִהָּלה: 
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ְוָסַמְך ְׁשֵּתי ָיָדיו ָעָליו ְוִהְתַוָּדה. ְוָכְך ָהָיה אוֵמר: 

ָאָּנא ַהֵּׁשם. ָחְטאּו. ָעוּו. ָּפְׁשעּו ְלָפֶניָך ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ָאָּנא ַּבֵּׁשם. ַּכֵּפר ָנא ַלֲחָטִאים. ְוַלֲעונות. 

 ְוַלְּפָׁשִעים. ֶׁשָחְטאּו. ְוֶׁשָעוּו. ְוֶׁשָּפְׁשעּו ְלָפֶניָך ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ַּכָּכתּוב ְּבתוַרת מֶׁשה ַעְבֶּדָך: 

ִּכי ַבּיום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם, ִמּכל ַחּטאֵתיֶכם ִלְפֵני ה': 

ְוַהּכֲהִנים ְוָהָעם ָהעוְמִדים ַּבֲעָזָרה. ְּכֶׁשָהיּו ׁשוְמִעים ֶאת ֵׁשם ַהְמפָרׁש יוֵצא ִמִּפי כֵהן ָּגדול ִּבְקֻדָּׁשה 

ּוְבָטֳהָרה. ָהיּו ּכוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְונוְפִלים ַעל ְּפֵניֶהם ְואוְמִרים: 

ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבוד ַמְלכּותו ְלעוָלם ָוֶעד: 

ָאז הּוא ָהָיה ִמְתַּכֵּון ִלְגמר ֶאת ַהֵּׁשם ְּכֶנֶגד ַהְמָבְרִכים. ְואוֵמר ָלֶהם ִּתְטָהרּו: 

ְוַאָּתה ְּבטּוְבָך ְמעוֵרר ַרֲחֶמיָך. ְוסוֵלַח ַלֲעַדת ְיׁשּורּון: 

ָקָרא ְלֶאָחד ִמן ַהּכֲהִנים ַהְמֻזָּמן ֵמֶאְתמול. ּוְמָסרו לו ְלהוִליכו ְלֶאֶרץ ְּגֵזָרה ְלִמְדָּבר ָׁשֵמם. ּוְכֶׁשַּמִּגיַע 

ַלּצּוק חוֵלק ָלׁשון ֶׁשל ְזהוִרית ֶׁשְּבַקְרָניו. ֶחְציו קוֵׁשר ַּבֶּסַלע. ְוֶחְציו ֵּבין ַקְרָניו. ְּדָחפו ִּבְׁשֵּתי ָיָדיו 

ַלֲאחוָריו. ְוהּוא ָהָיה ִמְתַּגְלֵּגל ְויוֵרד. ְולא ָהָיה ַמִּגיַע ַלֲחִצי ָהָהר. ַעד ֶׁשַּנֲעָׂשה ֵאָבִרים ֵאָבִרים. 

ְואוֵמר: ָּכְך ִיָּמחּו ֲעונות ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל: 

ְוַדְרִכּיות ָהיּו עוִׂשין ּוְמִניִפין ְּבסּוָדִרין ְּכֵדי ֶׁשֵּיְדעּו ֶׁשִהִּגיַע ָׂשִעיר ַלִּמְדָּבר: 

ָרץ ּוָבא לו ֵאֶצל ַהָּפר ְוֵאֶצל ַהָּשִעיר ַהִּנְׂשָרִפים. ּוְקָרָען. ְוהוִציא ֶאת ֵאמּוֵריֶהם. ּוְנָתָנם ְּבֶמֶגס 

ְלַהְקִטיָרן ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח. ּוְבָׂשָרן ְקָלָען ְּכִמְקָלעות ּוְמַׁשְּלָחן ְּבַיד ֲאֵחִרים ְלהוִציָאם ְלֵבית ַהְּשֵרָפה: 

ָׁשב ַלֲעָזַרת ַהָּנִׁשים. ַאַחר ֶׁשִהִּגיַע ַהָּשִעיר ַלִּמְדָּבר. ּוְמָבֵרְך ִּבְרַּכת ַהּתוָרה ֶׁשְּלָפֶניָה. ְוקוֵרא ְּבתוַרת 

ּכֲהִנים ְּבָפָרַׁשת ַאֲחֵרי מות. ּוְבַאְך ֶּבָעׂשור. ְוגוֵלל ֶאת ֵסֶפר ַהּתוָרה ּוַמִּניחו ְּבֵחיקו. ְואוֵמר: 

יוֵתר ִמַּמה ֶּׁשָּקִריִתי ִלְפֵניֶכם ָּכתּוב ָּכאן. ּוֶבָעׂשור ֶׁשְּבֻחַּמׁש ַהְּפקּוִדים קוֵרא ַעל ֶּפה. ּוְמָבֵרְך 

ַאֲחֵריֶהם ְׁשמוֶנה ְּבָרכות. ַעל ַהּתוָרה. ְוַעל ָהֲעבוָדה. ְוַעל ַההוָדָאה. ְוַעל ְמִחיַלת ֶהָעון. ְוַעל 

ַהִּמְקָּדׁש. ְוַעל ִיְׂשָרֵאל. ְוַעל ַהּכֲהִנים. ְוַעל ְׁשָאר ַהְּתִפָּלה: 

ִּתֵּכן ְצָעָדיו ְלֵבית ַהְּטִביָלה. ְוִקֵּדׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו. ּוָפַׁשט ִּבְגֵדי ָלָבן. ְוָיַרד ְוָטַבל ְוָעָלה ְוִנְסַּתָּפג. 

ֵהִביאּו לו ִּבְגֵדי ָזָהב ְוָלַבׁש. ְוִקֵּדׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו. ְוָעָׂשה ָׂשִעיר ַהַּנֲעָׂשה ַּבחּוץ ֶׁשהּוא ִמּמּוָסף ַהּיום. 

ְוַאַחר ָּכְך ַמְקִריב ֶאת ֵאילו ְוֶאת ֵאיל ָהָעם. ְוַאַחר ָּכְך ַמְקִטיר ֵאמּוֵרי ַהַחָּטאות. ְועוֶׂשה ִמְנַחת 

ְׁשֵני ָהֵאיִלים ְּכִמְׁשָּפָטן. ְוַאַחר ָּכְך ָהָיה עוֶׂשה ִנְסֵּכי ָּכל ַהּמּוָסִפין ְּכִמְׁשָּפָטן. ְוַאַחר ָּכְך ַמְקִריב 

ָּתִמיד ֶׁשל ֵּבין ָהַעְרַּבִים. ְוָעָׂשה אותו ְּכִהְלָכתו: 

ַאַחר ַּכּלתו ֵמֲעׂשות ָּכל ֵאֶּלה. עוד ָּבא לו ְלֵבית ַהְּטִביָלה. ְוִקֵּדׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו. ּוָפַׁשט ִּבְגֵדי ָזָהב. 

ְוָיַרד ְוָטַבל ְוָעָלה ְוִנְסַּתָּפג. ֵהִביאּו לו ִּבְגֵדי ָלָבן. ְוָלַבׁש ְוִקֵּדׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו. ִנְכַנס ְלֵבית קֶדׁש 

ַהֳּקָדִׁשים. ְלהוִציא ֶאת ַהַּכף ְוֶאת ַהַּמְחָּתה ֶׁשִהְכִניס ְּבַׁשֲחִרית. ְועוד ָּבא לו ְלֵבית ַהְּטִביָלה. ְוִקֵּדׁש 

ָיָדיו ְוַרְגָליו. ּוָפַׁשט ִּבְגֵדי ָלָבן ְוָיַרד ְוָטַבל ְוָעָלה ְוִנְסַּתָּפג. ֵהִביאּו לו ִּבְגֵדי ָזָהב ְוָלַבׁש ְוִקֵּדׁש ָיָדיו 

ְוַרְגָליו. ִנְכַנס ַלֵהיָכל ְלַהְקִטיר ֶאת ַהְּקטֶרת ֶׁשל ֵּבין ָהַעְרָּבִים: 
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ְוָיָצא ְוִהְקִריב ִמְנַחת ַהָּתִמיד. ּומוַתר ִמְנַחת ֲחִביִתין ְוַהְּנָסִכים ְּכִמְׁשָּפָטן. ִנְכַנס ְלַהְדִליק ֶאת 

ַהֵּנרות. ְוִהְׁשַּתֲחָוה ְוָיָצא ְוִקֵּדׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו. ּוָפַׁשט ִּבְגֵדי ָזָהב. ְוֵהִביאּו לו ִּבְגֵדי ַעְצמו ְוָלַבׁש. 

ּוְמַלִּוין אותו ַעד ֵּביתו. ְויום טוב ָהָיה עוֶׂשה ְלאוֲהָביו ְּבֵצאתו ְבָׁשלום ִמן ַהּקֶדׁש: 

ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה ּלו. ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשה' ֱאלָהיו: 

ּוְבֵכן ְּכמו ֶׁשָּׁשַמְעָּת ְּתִפַּלת ּכֵהן ָּגדול ָּבֵהיָכל. ְּכמו ֵכן ִמִּפינּו ִתְׁשַמע ְותוִׁשיַע: 

ְיִהי ָרצון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ֶׁשְּתֵהא ָׁשָנה זו ַהָּבָאה ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל 

ְּבָכל ָמקום ֶׁשֵהם. 

ְׁשַנת אוָרה. ְׁשַנת ְּבָרָכה. ְׁשַנת ִּגיָלה. ְׁשַנת ִּדיָצה. ְׁשַנת הוד. ְׁשַנת ַוַעד טוב. ְׁשַנת ִזְמָרה. ְׁשַנת 

ֶחְדָוה. ְׁשַנת טוָבה. ְׁשַנת ְטלּוָלה ּוְגׁשּוָמה ִלְבָרָכה. ְׁשַנת ְיׁשּוָעה. ְׁשַנת ַּכְלָּכָלה. ְׁשַנת ִלּמּוד. 

ְׁשַנת ְמנּוָחה. ְׁשַנת ֶנָחָמה. ְׁשַנת ָׂשׂשון. ְׁשַנת ֶעְלצון. ְׁשַנת ְּפדּות. ְׁשַנת ָצֳהָלה. ְׁשַנת קוְמִמיּות. 

ְׁשַנת ִקּבּוץ ָּגֻלּיות. ְׁשַנת ִקּבּול ְּתִפּלות. ְׁשַנת ָרצון. ְׁשַנת ָׁשלום. ְׁשַנת ָׂשָבע. ָׁשָנה ֶׁשּתוִליֵכנּו 

ָבּה קוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו. ָׁשָנה ֶׁשַּתְדֵּבר ָּבּה ַעִּמים ַּתְחֵּתנּו. ָׁשָנה ֶׁשִּתְכְּתֵבנּו ְלַחִיים טוִבים. 

ָׁשָנה ֶׁשּלא ִיְצָטְרכּו ַעְּמָך ֵבית ִיְׂשָרֵאל ְלַפְרָנָסה ֶזה ָלֶזה ְולא ְלַעם ַאֵחר. 

ָׁשָנה ֶׁשִּתְמַנע ָּבּה ַהַּמֵּגָפה ְוַהַּמְׁשִחית ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. 

ָׁשָנה ֶׁשּלא ַתִּפיל ִאָּׁשה ֶאת ְּפִרי ִבְטָנּה: 

ְוַעָּתה ה' ֱאלֵהינּו. ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ֲאַנְחנּו ְּבטּוִחים. ְוַעל ֲחָסֶדיָך ֲאַנְחנּו ִנְׁשָעִנים. ְוִלְסִליָחְתָך 

ֲאַנְחנּו ְמַקִּוים. ִּכי ַאָּתה ה' ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון. ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ּוַמְרֶּבה ְלֵהיִטיב. ּוַמְנִהיג ֶאת 

ָהעוָלם ֻּכּלו ְּבִמַּדת ַהֶחֶסד ּוְבִמַּדת ָהַרֲחִמים. ַּכָּכתּוב ְּבתוַרת מֶׁשה ַעְבֶּדָך: 

ַוּיאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר ָּכל טּוִבי ַעל ָּפֶניָך, ְוָקָראִתי ְבֵׁשם ה' ְלָפֶניָך. ְוַחּנִתי ֶאת ֲאֶׁשר ָאחן, ְוִרַחְמִּתי 

ֶאת ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם: 
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ּוְבֵכן ַמה ֶּנְהָּדר ָהָיה ּכֵהן ָּגדול ְּבֵצאתו ְבָׁשלום ִמן ַהּקֶדׁש: 

 ְּכאֶהל ַהִּנְמַּתח ְּבָדֵרי ַמְעָלה. ַמְרֵאה כֵהן:

 ִּכְבָרִקים ַהּיוְצִאים ִמִּזיו ַהַחּיות. ַמְרֵאה כֵהן:

 ְּכגֶדל ְּגִדיִלים ְּבַאְרַּבע ְקָצוות. ַמְרֵאה כֵהן:

ִּכְדמּות ַהֶּקֶׁשת ְּבתוְך ֶהָעָנן. ַמְרֵאה כֵהן:

ֱאֶמת ַמה ֶנְּהָדּר...

 ְּכהוד ֲאֶׁשר ִהְלִּביׁש צּור ִליצּוִרים. ַמְרֵאה כֵהן:

 ְּכֶוֶרד ַהָּנתּון ְּבתוְך ִּגַּנת ֶחֶמד. ַמְרֵאה כֵהן:

 ְּכֵזר ַהָּנתּון ַעל ֵמַצח ֶמֶלְך. ַמְרֵאה כֵהן:

ְּכֶחֶסד ַהִּנָּתן ַעל ְּפֵני ָחָתן. ַמְרֵאה כֵהן:

ֱאֶמת ַמה ֶנְּהָדּר...

 ְּכטַהר ַהָּנתּון ִּבְצִניף ָטהור. ַמְרֵאה כֵהן:

 ְּכיוֵׁשב ְּבֵסֶתר ְלַחּלות ְּפֵני ֶמֶלְך. ַמְרֵאה כֵהן:

 ְּככוָכב ַהּנַגּה ִּבְגבּול ִמְזָרח. ַמְרֵאה כֵהן:

ִכְּלבּוׁש ְמִעיל ּוְכִשְׁרַין ְצָדָקה ַמְרֵאה ֹכֵהן:

ֱאֶמת ַמה ֶנְּהָדּר...

 ְכַּמְלָאְך ַהִנָּצּב ַעל ֹראׁש ֶדֶּרְך ַמְרֵאה ֹכֵהן:

 ְכֵּנר ַהֵמִּציץ ִמֵבּין ַהַחּלֹונֹות ַמְרֵאה ֹכֵהן:

 ְכָּשֵׂרי ְצָבאֹות ְבֹּראׁש ַעם ֹקֶדׁש ַמְרֵאה ֹכֵהן:

ְכֹּעז ֲאֶשׁר ִהְלִבּיׁש ָטהֹור ַלִמַּטֵּהר ַמְרֵאה ֹכֵהן:

ֱאֶמת ַמה ֶנְּהָדּר...

 ְכַּפֲעמֹוֵני ָזָהב ְבּׁשּוֵלי ַהְמִּעיל ַמְרֵאה ֹכֵהן:

 ְכּצּוַרת ַהַבִּית ּוָפֹרֶכת ָהֵעדּות ַמְרֵאה ֹכֵהן:

 ִכְּקִהָלּה ְמֻכָסּה ְתֵּכֶלת ְוַאְרָגָּמן ַמְרֵאה ֹכֵהן:

ְכּרֹוֵאי ְזִריַחת ֶשֶׁמׁש ַעל ָהָאֶרץ ַמְרֵאה ֹכֵהן:

ֱאֶמת ַמה ֶנְּהָדּר...

 ְכּׁשֹוַשַׁנּת ַגּן ֵבּין ַהחֹוִחים ַמְרֵאה ֹכֵהן:

ְכַּתְבִנית ְכִּסיל ְוִכיָמה ִמֵתּיָמן ַמְרֵאה ֹכֵהן:

ֱאֶמת ַמה ֶנְּהָדּר...

ָּכל ֵאֶּלה ִּבְהיות ַהֵהיָכל ַעל ְיסודוָתיו. ּוִמְקַּדׁש ַהּקֶדׁש ַעל ְמכונוָתיו. ְוכֵהן ָּגדול עוֵמד 

ּוְמָׁשֵרת. ּדורו ָראּו ְוָׂשָמחּו: 
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אלה אזכרה / סימן: יהודה חזק

ֵאֶּלה ֶאְזְּכָרה ְוַנְפִׁשי ָעַלי ֶאְׁשְּפָכה. ִּכי ְבָלעּונּו ֵזִדים ְּכֻעָּגה ְּבִלי ֲהפּוָכה. ִּכי ִביֵמי ַהָּׂשר לא ָעְלָתה 

ֲארּוָכה. ַלֲעָׂשָרה ֲהרּוֵגי ְמלּוָכה: ְּבָלְמדו ֵסֶפר ִמִּפי ְמׁשּוֵלי ֲעֵרַמת. ְוֵהִבין ְוִדְקֵּדק ְּבָדת ְרׁשּוַמת. 

ּוָפַתח ִּבְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ְוָחַׁשב ְמִזַּמת. ְוגוֵנב ִאיׁש ּוְמָכרו ְוִנְמָצא ְבָידו מות יּוָמת. חטאנו: 

ָדת  ְמִביֵני  ְּגדוִלים.  ֲחָכִמים  ַלֲעָׂשָרה  ְוָקָרא  ְנָעִלים.  ְּפָלֵטרו  ְלַמּלאת  ְוִצָּוה  ִּבְגדוִלים.  ֵלב  ָּגַבּה 

ּוְטָעֶמיָה ְּבִפְלּפּוִלים: ִּדינּו ִמְׁשָּפט ֶזה ַלֲאׁשּורו. ְוַאל ְּתַעְּותּוהּו ְּבָכָזב ְלָאְמרו. ִּכי ִאם הוִציאּוהּו 

ַלֲאִמּתו ּוְלאורו. ִּכי ִיָּמֵצא ִאיׁש ּגוֵנב ֶנֶפׁש ֵמֶאָחיו ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִהְתַעֶּמר ּבו ּוְמָכרו. חטאנו: 

ֵהם ְּכָענּו לו ּוֵמת ַהַּגָּנב ַההּוא. ָנם ַאֵּיה ֲאבוֵתיֶכם ֲאֶׁשר ֲאִחיֶהם ְמָכרּוהּו. ְלאְרַחת ִיְׁשְמֵעאִלים 

ְסָחרּוהּו. ּוְבַעד ַנֲעַלִים ְנָתנּוהּו: ְוַאֶּתם ַקְּבלּו ִדין ָׁשַמִים ֲעֵליֶכם. ִּכי ִמיֵמי ֲאבוֵתיֶכם לא ִנְמָצא 

ָּכֶכם. ְוִאם ָהיּו ַבַחִּיים ָהִייִתי ָדָנם ִלְפֵניֶכם. ְוַאֶּתם ִּתְׂשאּו ֲעון ֲאבוֵתיֶכם. חטאנו: 

ַוֲאֵׁשִמים.  ַחָּיִבים  ִנְגַזר ַהָּדָבר ִמְּמרוִמים. ִאם ָאנּו  ָיִמים. ַעד ֶׁשֵּנַדע ִאם  ְזַמן ְּתָנה ָלנּו ְׁשלֶׁשת 

ֵעיֵנימו.  ָנְתנּו  ִיְׁשָמֵעאל ּכֵהן ָּגדול  ַרִּבי  ְוָנעּו ֻּכָּלמו. ַעל  ְוָזעּו  ִּבְגֵזַרת ָמֵלא ַרֲחִמים: ָחלּו  ִנְסּבל 

ְלַהְזִּכיר ֶאת ַהֵּׁשם ַלֲעלות ַלֲאדוֵנימו. ָלַדַעת ִאם ָיְצָאה ַהְּגֵזָרה ֵמֵאת ֱאלֵהימו. חטאנו: 

ְלבּוׁש  ָהִאיׁש  ֵמֵאת  ְוָׁשַאל  ַלָּמרום  ְוָעָלה  ְּבִסּלּוִדים.  ַהֵּׁשם  ֶאת  ְוִהְזִּכיר  ַעְצמו  ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי  ִטֵהר 

ַהַּבִּדים. ְוָנם לו ַקְּבלּו ֲעֵליֶכם ַצִּדיִקים ִויִדיִדים. ִּכי ָׁשַמְעִּתי ֵמֲאחוֵרי ַהַּפְרּגוד ִּכי ְבזאת ַאֶּתם ִנְלָּכִדים: 

ָיַרד ְוִהִּגיד ַלֲחֵבָריו ַמֲאַמר ֵאל. ְוִצָּוה ַהְּבִלַּיַעל ְלָהְרָגם ְּבכַח ְוָלֵאל. ּוְׁשַנִים ֵמֶהם הוִציאּו ְּתִחָּלה ֶׁשֵהם 

ְּגדוֵלי ִיְׂשָרֵאל. ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ּכֵהן ָּגדול ְוַרָּבן ִׁשְמעון ֶּבן ַּגְמִליֵאל ְנִׂשיא ִיְׂשָרֵאל. חטאנו: 

ְלָדר  ְמָׁשֵרת  ְּבִמיַתת  ֶאְרֶאה  ְוַאל  ְתִחָּלה  ָהְרֵגִני  ְוָנם לו  ִלְבען.  ֶמּנּו  ִהְרָּבה  ְּתִחָּלה  ְּכרת ראׁשו 

ְּכׁשור  ִמֵהר  ָּדמו  ִלְׁשּפְך  ִׁשְמעון:  ַרָּבן  ַעל  ַהּגוָרל  ְוָנַפל  ִצְפעון.  ִצָּוה  ּגוָרלות  ְלַהִּפיל  ְּבָמעון. 

ָּפר. ּוְכֶׁשֶּנְחַּתְך ראׁשו ְנָטלו ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ְוָצַרח ָעָליו ְּבקול ַמר ַּכּׁשוָפר. ִאי ַהָּלׁשון ַהְּמַמֶהֶרת 

ְלהורות ְּבִאְמֵרי ְׁשָפר. ַּבֲעונות ֵאיְך ַעָּתה לוֶחֶכת ֶאת ֶהָעָפר. חטאנו: 

ָיְפיו  ָעְמָדה. ּתַאר  ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי  ֶׁשל  ְּבִכָּיתו  ְלקול  ְּבִלַּיַעל  ַּבת  ַּבֲחָרָדה.  ָעָליו  ָּבָכה  ַמה ְּמאד 

ְּבִלָּבּה ָחְמָדה. ְוָׁשֲאָלה ֵמֵאת ָאִביָה ַחָּיתו ְלַהֲעִמיָדה: ִנֵאץ ְּבִלַּיַעל ָּדָבר ֶזה ַלֲעשותו. ְלַהְפִׁשיט 

ָצַרח  ְּתִפִּלין  ִלְמקום  ּוְכֶׁשִהִּגיַע  ַלֲעשותו.  ֶזה  ָּדָבר  ִעֵּכב  ְולא  ֵמִאּתו.  ָׁשֲאָלה  ָּפָניו  ֵמַעל  עורו 

ְּבקול ַמר ְליוֵצר ִנְׁשָמתו. חטאנו: 

ַהָּגדול  ִׁשְמָך  ְמָנֵאץ  ַּכַּׂשְלָמה אוָרה. אוֵיב  ְׂשָכָרּה. עוֶטה  ְוזּו  זּו תוָרה  ְבָמָרה.  ָצֲעקּו  ַמְעָלה  ַׂשְרֵפי 

ְוַהּנוָרא. ּוְמָחֵרף ּוְמַגֵּדף ַעל ִּדְבֵרי תוָרה: ָעְנָתה ַּבת קול ִמָּׁשַמִים. ִאם ֶאְׁשַמע קול ַאֵחר ֶאֱהפְך ֶאת 

ָהעוָלם ְלַמִים. ְלתהּו ָובהּו ָאִׁשית ֲהדוַמִים. ְּגֵזָרה ִהיא ִמְּלָפַני ַקְּבלּוָה ְמַׁשְעְׁשֵעי ַדת יוָמִים. חטאנו: 
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ַרִּבי  ֶאת  ְוהוִציאּו  ּוְכָזִוּיות.  ְּכִרּמון  ִמְצות  ְמֵלֵאי  ְכֵנִסּיות.  ָּבֵּתי  ֶׁשֶבת  ֵמַאֲחֵרי  ֶנֶהְרגּו  ְּפִקיִדים 

ֶּבן  ֲחַנְנָיא  ַרִּבי  ְלהוִציא  ִצָּוה  ִּפיִפּיות:  ְּבַמְסְרקות  ְבָׂשרו  ְוָסְרקּו  אוִתּיות.  ִּכְתֵרי  ּדוֵרׁש  ֲעִקיָבא 

ְלַעֵּכב  ָגְלמו. ּוְספּוִגין ֶׁשל ֶצֶמר ָׂשמּו ַעל ִלּבו  ּוַבֲחִביֵלי ְזמורות ָׂשְרפּו  ְּתַרְדיון ִמֵּבית אּוָלמו. 

ַעְצמו. ּוְכֶׁשִּנְסַּתְּלקּו ִמָּיד ִנְׂשַרף ְוֵסֶפר ּתוָרה ִעּמו. חטאנו: 

קוְננּו ְקדוִׁשים ַעם לא ַאְלָמן. ִּכי ַעל ָּדָבר מּוָעט ִנְׁשַּפְך ָּדָמן. ְלַקֵּדׁש ֵׁשם ָׁשַמִים ָמְסרּו ַעְצָמן. 

ַּבֲהִריַגת ַרִּבי ֻחְצִּפית ַהְמֻתְרְּגָמן: ְרָעָדה ֶתֱאחז ָּכל ׁשוֵמַע ִׁשּמּוַע. ְוִתַּזל ָּכל ַעִין ִּדּמּוַע. ְוֶנְהַּפְך 

ְלֵאֶבל ָּכל ַׁשֲעׁשּוַע. ַּבֲהִריַגת ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ַׁשּמּוַע. חטאנו: 

ֶּבן  ֲחִניָנא  ַרִּבי  ַּבֲהִריַגת  ְוַלֲעָני.  ֵמי רוׁש  ְוִהְׁשקּוִני  ֵמֲעָדָני.  ְכֵרָסם  ּוִמְלאּו  ּוְמַעָּני.  ָצַרי  ִׁשֲחתּוִני 

ֲההוגות  ְנָפׁשות  ִאם  ִּכי  ָוכֶפר.  הון  ָלַקַחת  ּוֵמֲאנּו  ְלָהֵפר.  ִמְצות  ָצרות  ָעֵלינּו  ָּתְקפּו  ֲחִכיָנאי: 

ִאְמֵרי ָׁשֶפר. ְּכמו ַרִּבי ְיֵׁשָבב ַהּסוֵפר. חטאנו: 

ִיֲחתּונּו ְּבֵני ֲעִדיָנה ַהּׁשוֵמָמה. ֵהֵרעּו ָלנּו ִמָּכל ַמְלֵכי ֲאָדָמה. ְוָהְרגּו ִמֶּמּנּו ַּכָּמה ְוַכָּמה. ַּבֲהִריַגת 

ַרִּבי ְיהּוָדה ֶבן ָּדָמה: ִּדַּבְרָּת ֵּבית ַיֲעקב ֵאׁש ּוֵבית יוֵסף ֶלָהָבה. ֵהן ַעָּתה ַקׁש אּוָרם ָּכָבה. ַחי ְזעְך 

קוָמָתם ְּבִבעּור ַהּיום ַהָּבא. ִּכי ִהְסִּכימּו ַלֲהרג ֲעָׂשָרה ַצִּדיִקים ִעם ַרִּבי ְיהּוָדה ֶבן ָּבָבא. חטאנו: 

זאת ְקָרַאְתנּו ְוִסַּפְרנּו ְּבִׁשּנּון. ְוָׁשַפְכנּו ֵלב ָׁשפּול ְוָאנּון. ִמָּמרום ַהְסֵּכת ַּתֲחנּון. ה' ה' ֵאל ַרחּום 

ְּבַפְרּגּוָדְך  ִּתְרֶאה  ָּדִמים.  ְוַתְמִצית  ַהַּצִּדיִקים  ַּדם  ִּתְׁשּפֶכת  ִמְּמרוִמים.  ַהִּביָטה  ַחּנּון  ְוַחּנּון: 

ְוַהֲעֵבר ְּכָתִמים. ֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים: 

עוברים לוידוי

וידוי

 ְׁשַמע קוֵלנּו ה' ֱאלֵהינּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצון ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו: 

 ֲהִׁשיֵבנּו ה' ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם: 

 ֲאָמֵרינּו ַהֲאִזיָנה ה' ִּביָנה ֲהִגיֵגנּו: 

 ִיְהיּו ְלָרצון ִאְמֵרי ִפינּו ְוֶהְגיון ִלֵּבנּו ְלָפֶניָך ה' צּוֵרנּו ְוגוֲאֵלנּו: 

 ַאל ַּתְׁשִליֵכנּו ִמְּלָפֶניָך ְורּוַח ָקְדְׁשָך ַאל ִּתַּקח ִמֶּמּנּו: 

 ַאל ַּתְׁשִליֵכנּו ְלֵעת ִזְקָנה ִּכְכלות ּכֵחנּו ַאל ַּתַעְזֵבנּו: 

 ַאל ַּתַעְזֵבנּו ה' ֱאלֵהינּו. ַאל ִּתְרַחק ִמֶּמּנּו: 

 ֲעֵׂשה ִעָּמנּו אות ְלטוָבה ְוִיְראּו ׂשוְנֵאינּו ְוֵיבׁשּו ִּכי ַאָּתה ה' ֲעַזְרָּתנּו ְוִנַחְמָּתנּו: 

ִּכי ְלָך ה' הוָחְלנּו ַאָּתה ַתֲעֶנה ֲאדָני ֱאלֵהינּו: 

ִאָּתנּו.  ְּבִריְתָך  ָּתֵפר  ְוַאל  ַּתְכִליֵמנּו.  ְוַאל  ִּתְּטֵׁשנּו  ְוַאל  ַּתַעְזֵבנּו  ַאל  ֲאבוֵתינּו  ֵואלֵהי  ֱאלֵהינּו 

ָקְרֵבנּו ְלתוָרֶתָך. ַלְּמֵדנּו ִמְצוֶתיָך. הוֵרנּו ְּדָרֶכיָך. ַהט ִלֵּבנּו ְלִיְרָאה ֶאת ְׁשֶמָך. ּומול ֶאת ְלָבֵבנּו 
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ַלֲעוֵנינּו  ְוִתְסַלח  ִּתְמחול  ַהָּגדול  ִׁשְמָך  ּוְלַמַען  ָׁשֵלם.  ּוְבֵלב  ֶּבֱאֶמת  ֵאֶליָך  ְוָנׁשּוב  ְלַאֲהָבֶתָך. 

ַּכָּכתּוב ְּבִדְבֵרי ָקְדֶׁשָך. ְלַמַען ִׁשְמָך ה' ְוָסַלְחָּת ַלֲעוִני ִּכי ַרב הּוא: 

ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ְסַלח ָלנּו. ְמַחל ָלנּו. ַּכֶּפר ָלנּו. 

ִּכי ָאנּו ַעֶּמָך ְוַאָּתה ֱאלֵהינּו. ָאנּו ָבֶניָך ְוַאָּתה ָאִבינּו. ָאנּו ֲעָבֶדיָך ְוַאָּתה ֲאדוֵננּו. ָאנּו ְקָהֶלָך ְוַאָּתה 

ֶחְלֵקנּו. ָאנּו ַנֲחָלֶתָך ְוַאָּתה גוָרֵלנּו. ָאנּו צאֶנָך ְוַאָּתה רוֵענּו. ָאנּו ַכְרֶמָך ְוַאָּתה נוְטֵרנּו. ָאנּו ְפֻעָּלֶתָך 

ְוַאָּתה יוְצֵרנּו. ָאנּו ַרְעָיֶתָך ְוַאָּתה דוֵדנּו. ָאנּו ְסֻגָּלֶתָך ְוַאָּתה ֱאלֵהינּו. ָאנּו ַעֶּמָך ְוַאָּתה ַמְלֵּכנּו. ָאנּו 

ַמֲאִמיֶריָך ְוַאָּתה ַמֲאִמיֵרנּו. ָאנּו ַעֵּזי ָפִנים ְוַאָּתה ַרחּום ְוַחּנּון. ָאנּו ְקֵׁשי עֶרף ְוַאָּתה ֶאֶרְך ַאַּפִים. 

ָאנּו ְמֵלֵאי ָעון. ְוַאָּתה ָמֵלא ַרֲחִמים. ָאנּו ָיֵמינּו ְּכֵצל עוֵבר. ְוַאָּתה הּוא ּוְׁשנוֶתיָך לא ִיָּתּמּו: 

אשמנו

ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו: )נ"א ָאָּנא( ָּתבא ְלָפֶניָך ְּתִפָּלֵתנּו. ְוַאל ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחָּנֵתנּו. ֶׁשֵאין ָאנּו 

ַעֵּזי ָפִנים ּוְקֵׁשי עֶרף לוַמר ְלָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאַנְחנּו ְולא ָחָטאנּו ֲאָבל 

ֲאַנְחנּו ַוֲאבוֵתינּו ָחָטאנּו: 

ָאַׁשְמנּו. ָּבַגְדנּו. ָּגַזְלנּו. ִּדַּבְרנּו ּדִפי: ֶהֱעִוינּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ַזְדנּו. ָחַמְסנּו. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר: ָיַעְצנּו ָרע. 

ִׁשַחְתנּו.  ָרַׁשְענּו.  עֶרף:  ִקִּׁשינּו  ָצַרְרנּו.  ָּפַׁשְענּו.  ָעִוינּו.  ָסַרְרנּו.  ִנַאְצנּו.  ָמַרְדנּו.  ַלְצנּו.  ִּכַּזְבנּו. 

ִּתַעְבנּו. ָּתִעינּו. ִּתְעָּתְענּו: ַסְרנּו ִמִּמְצוֶתיָך ּוִמִמְׁשָּפֶטיָך ַהּטוִבים ְולא ָׁשָוה ָלנּו: ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל 

ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו. ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרָׁשְענּו: 

ִהְרַׁשְענּו ּוָפַׁשְענּו ָלֵכן לא נוָׁשְענּו ְוֵתן ְּבִלֵּבנּו ַלֲעזוב ֶּדֶרְך ֶרַׁשע ְוִחיׁש ָלנּו ֶיַׁשע ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך 

ַיֲעזוב ָרָׁשע ַּדְרּכו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשבוָתיו ְוָיׁשב ֶאל ה' ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱאלֵהינּו ִּכי ַיְרֶּבה ִלְסלוַח: 

על חטא שחטאנו... עד "לעשות את כל דברי התורה הזאת"

 אדיר ונאור / מחבר לא ידוע

 ַאִּדיר ְוָנאור. 

 ּבוֵרא ּדוק ָוֶחֶלד.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:

 ּגוֶלה ֲעמּוקות. 

 ּדוֵבר ְצָדקות. 

ִמי ֵאל ָּכמוָך: 

 ָהדּור ִּבְלבּוׁשו. 

 ְוֵאין זּוָלתו.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:

 זוֵכר ַהְּבִרית. 

 חוֵנן ְׁשֵאִרית.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:

 ְטהור ֵעיַנִים. 

 יוֵׁשב ָׁשַמִים.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:

 ּכוֵבׁש ֲעונות. 

 לוֵבׁש ְצָדקות.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:

 ֶמֶלְך ְמָלִכים. 

 נוָרא ְוִנְׂשָּגב.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:

 סוֵמְך נוְפִלים. 

 עוֶנה ֲעׁשּוִקים.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:

 ּפוֶדה ּוַמִּציל. 

 צוֶעה ְּבָרב ּכַח.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:

 ָקרוב ְלקוְרָאיו. 

 ַרחּום ְוַחּנּון.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:

 ׁשוֵכן ְׁשָחִקים. 

 ּתוֵמְך ְּתִמיִמים.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:
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יעלה ויבוא

ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ַיֲעֶלה ְוָיבא ְוַיִּגיַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָּׁשַמע ְוִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר ִזְכרוֵננּו ְוִזְכרון 

ֲאבוֵתינּו. ִזְכרון ְירּוָׁשַלִים ִעיָרְך. ְוִזְכרון ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ַעְבָּדְך. ְוִזְכרון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל 

ְלָפֶניָך ִלְפֵליָטה ְלטוָבה. ְלֵחן ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים. ְלַחִּיים טוִבים ּוְלָׁשלום. ְּביום )בשבת: ַהַּׁשָּבת 

ַהֶּזה. ּוְביום( ַהִּכּפּוִרים ַהֶּזה. ְּביום ְסִליַחת ֶהָעון ַהֶּזה. ְּביום ִמְקָרא קֶדׁש ַהֶּזה. ְלַרֵחם ּבו ָעֵלינּו 

ּוְלהוִׁשיֵענּו. ָזְכֵרנּו ה' ֱאלֵהינּו ּבו ְלטוָבה. ּוָפְקֵדנּו בו ִלְבָרָכה. ְוהוִׁשיֵענּו בו ְלַחִּיים טוִבים. 

ִּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים. חּוס ְוָחֵּננּו ַוֲחמול ְוַרֵחם ָעֵלינּו. ְוהוִׁשיֵענּו ִּכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו. ִּכי ֵאל ֶמֶלְך 

ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה:

ממשיכים בתפילה: "אלהינו ואלהי אבותינו מחל לעונותינו"

לפני נעילת חזרת הש"צ

ַהּיום ְּתַאְּמֵצנּו. ַהּיום ְּתָבְרֵכנּו. ַהּיום ְּתַגְּדֵלנּו. ַהּיום ְּתַדְּגֵלנּו. ַהּיום ְּתַהְּדֵרנּו. ַהּיום ְּתַוֲעֵדנּו ַוַעד טוב. 

ַהּיום ְּתַזֵּכנּו. ַהּיום ְּתַחֵּיינּו. ַהּיום ְּתָחֵּננּו. ַהּיום ְּתַטֲהֵרנּו. ַהּיום ְּתַיֵּׁשר ָאְרחוֵתינּו. ַהּיום ִּתְכְּתֵרנּו 

ְּבֶכֶתר ֵׁשם טוב. ַהּיום ְּתַלְּבֵבנּו. ַהּיום ְּתַמְּלֵטנּו. ַהּיום ְּתַנְּשֵאנּו. ַהּיום ְּתַסֲעֵדנּו. ַהּיום ְּתַעְּטֵרנּו. 

ַהּיום ִּתְפְקֵדנּו ְבַרֲחֶמיָך ְלַחִּיים טוִבים. ַהּיום ְּתַצְּדֵקנּו. ַהּיום ְּתָקְרֵבנּו ַלֲעבוָדֶתָך. ַהּיום ְּתַרֲחֵמנּו. 

ַהּיום ִּתְׁשַמע ְּתִפָּלֵתנּו. ַהּיום ִּתְּתֵננּו ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים. ְוִתְכְּתֵבנּו ְבַרֲחֶמיָך ְלַחִּיים טוִבים:

סליחות / 7 "ויעבור", חזן ספרדי, לחן "ויעבור" לסירוגין בנוסחים השונים

ישראל עבדך / מחבר לא ידוע

 ִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדיָך, ְלָפֶניָך ֶנֱאָסִפים. 
 ִמְתַאִּוים ְסִליָחֶתָך, ּוְלִיְׁשֲעָך ִנְכָסִפים. 

ָאָּנא ְׁשֵעה ַׁשְוָעָתם, ְּכמו ָקְרַּבן מּוָסִפים.
ָהֵאל ַהּנוֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים:

 ִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדיָך, ַההוְלִכים ְׁשחוַח. 
 ִמְׁשַּתְּטִחים ּוִמְתַנְּפִלים, ָלֵאל ֶנְאָּדר ַּבּכַח. 

ָאָּנא ְׁשֵעה ַׁשְוָעָתם, ְּכמו ֵריַח ִניחוַח:
ָהֵאל ַהּנוֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים:

 ִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדיָך, ָעֶליָך ִנְסָמִכים. 
 ְוֶאל ַרֲחֶמיָך ּפוִנים, ּוְלִיְׁשֲעָך חוִכים. 

ָאָּנא ְׁשֵעה ַׁשְוָעָתם, ְּכמו עולות ּוְנָסִכים:
ָהֵאל ַהּנוֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים:

 ִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדיָך, ִנְדָהִמים ְוִנְפָעִמים. 
 ּוֵמעֶצם ַחָּטאָתם, ְקָרָאם ַּפַחד ְוֵאיִמים. 

ָאָּנא ְׁשֵעה ַׁשְוָעָתם, ְּכָקְרָּבנות ּוְׁשָלִמים:
ָהֵאל ַהּנוֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים:

 ִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדיָך, ֶנֱאָנִחים ְוֶנֱאָנִקים. 
 ְוַעל ַחְסְּדָך ִנְׁשָענּו, ְוִאם ֵהם ִמּטוב ֵריִקים. 

ָאָּנא ְׁשֵעה ַׁשְוָעָתם, ְּכמו ַחּלות ּוְרִקיִקים:
ָהֵאל ַהּנוֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים:
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אל מלך... ויעבור...

רחמנא אדכר לן / מחבר לא ידוע

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדַאְבָרָהם ְרִחיָמא. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדִיְצָחק ֲעֵקיָדא. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדַיֲעקב ְׁשֵליָמא. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדמֶׁשה ְנִביָאה. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדַאֲהרן ַּכֲהָנא. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְזכּוֵתּה ְּדיוֵסף ַצִּדיָקא. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדָדִוד ַמְלָּכא. 
 ְמִׁשיָחא ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדִפיְנָחס ַקָּנָאה. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְצלוֵתּה ִּדְׁשלמה ַמְלָּכא. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ָאֵרים ְיִמיָנְך ְוַאְצַמח ֻּפְרָקָנְך.
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ְּבִכּסּוֵפי ַאִּפין ָאֵתיָנא ְלִמְקֵרי ַקָּמְך 
 ַרֵחם ֲעָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ַּגֵּלי ְגֻבְרָּתְך ּוְפרק ָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ִּדיָנן ַאֵּפיק ִלְנהוָרא. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ִּדיָנא ְדַחֵּיי ָטֵבי ְּגזר ֲעָלן. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ַהְדָרְך ַׁשִּוי ֲעָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
ַרֲחָמָנא ְוָלא ִתְתְּפַרע ְּכעוָבָדָנא ִּביִׁשין ִמָּנן. 

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ִזיָוְך ַאְׁשֵרי ֲעָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ֲחׁשוב ֲעָלן ַטְבָון. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ַטְבָון ַסִּגיָאן ַאְייֵתי ֲעָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ִיְתַּגְלְּגלּון ַרֲחָמְך ֲעָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ְדַחֵּיי. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ְדַרֲחֵמי. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ְדַצִּדיֵקי ַוֲחִסיֵדי. 

 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ִדיָׁשֵרי ּוְתִמיֵמי. 

 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:
ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ְדַפְרָנָסָתא ַטְבָּתא 

 ּוְמזוֵני ָטֵבי. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ְּכבׁש ֶחְמָּתא ְוֻרְגָזא ִמָּנן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ָלא ַתְעֵּביד ְּגִמיָרא ָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ְמחל ּוְׁשבק ְלחוִבין ְוַלֲעָוָין. 

 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ְנהור טּוָבְך ַאְנַהר ֲעָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ְסִעיד ּוְסִמיְך ֱהֵוי ָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ֲעֵביד ִעָּמָנא ָאָתא ְלַטב. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ְּפַתח ְׁשַמָּיא ִלְצלוִתין. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ְצלוָתָנא ַקֵּבל ְּבַרֲעָוא. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
ַרֲחָמָנא ַקֵּבל ְצלוִתין ּוָבעּוִתין ְּבִעָּדן ַעְקִּתין. 

 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ַרֵחם ַעל ִנְׁשָמִתין. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ַׁשָּתא ַטְבָּתא ַאְייֵתי ֲעָלן. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ּתּוב ֵמֻרְגָזְך. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ְוָלא ֶנְהָּדר ֵריָקם ִמן ַקָּמְך. 

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ויעבור...
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אנשי אמונה / מחבר לא ידוע

 ַאְנֵׁשי ֱאמּוָנה ָאָבדּו. 

 ָּבִאים ְּבכַח ַמֲעֵׂשיֶהם: 

 ִּגּבוִרים ַלֲעמד ַּבֶּפֶרץ. 

 ּדוִחים ֶאת ַהְּגֵזרות: 

 ָהיּו ָלנּו ְלחוָמה. 

 ּוְלַמְחֶסה ְּביום ַזַעם: 

 זוֲעִכים ַאף ְּבַלֲחָׁשם. 

ֵחָמה ָעְצרּו ְּבַׁשְּוָעם: 

 ֶטֶרם ְקָראּוָך ֲעִניָתם. 

 יוְדִעים ַלֲעתר ּוְלַרּצות: 

 ְּכָאב ִרַחְמָּת ְלַמֲעָנם. 

 לא ֱהִׁשיבוָת ְּפֵניֶהם ֵריָקם: 

 ֵמרב ֲעוֵנינּו ֲאַבְדנּום. 

 ֶנֶאְספּו ֶמּנּו ַּבֲחָטֵאינּו: 

 ָסעּו ֵהָּמה ִלְמנּוחות. 

ָעְזבּו אוָתנּו ַלֲאָנחות: 

 ַּפּסּו גוְדֵרי ָגֵדר. 

 ֻצְּמתּו ְמִׁשיֵבי ֵחָמה:

 ָקִמים ַּבֶּפֶרץ ַאִין. 

 ְראּוִיים ְלַרּצוְתָך ָאֵפסּו: 

 ׁשוַטְטנּו ְּבַאְרַּבע ִּפּנות. 

 ְּתרּוָפה לא ָמָצאנּו: 

 ַׁשְבנּו ֵאֶליָך ְּבבֶׁשת ָּפֵנינּו. 

ְלַׁשֲחָרְך ֵאל ְּבֵעת ְסִליָחֵתנּו: 

אל מלך... ויעבור...

תמהנו מרעות / מחבר לא ידוע

 ָּתַמְהנּו ֵמָרעות. ָּתַׁשׁש ּכֵחנּו ִמָּצרות: ַׁשְחנּו ַעד ִלְמאד. ָׁשַפְלנּו ַעד ָעָפר: 

 ַרחּום ַּכְך ִהיא ִמָּדֵתנּו. ְקֵׁשי עֶרף ּוַמְמִרים ֲאַנְחנּו: ָצַעְקנּו ְּבִפינּו ָחָטאנּו. ְּפַתְלּתל ְוִעֵּקׁש ִלֵּבנּו: 

 ֶעְליון ַרֲחֶמיָך ֵמעוָלם. ְסִליָחה ִעְּמָך ִהיא: ִנָחם ַעל ָהָרָעה. ַמֵּטה ְכַלֵּפי ֶחֶסד: 

 לא ִתְתַעָּלם ְּבִעּתות ָּכֵאל. ִּכי ְבָצָרה ְגדוָלה ֲאַנְחנּו: ִיָּוַדע ְלֵעיֵני ַהּכל. טּוְבָך ְוַחְסְּדָך ִעָּמנּו: 

 ֲחתם ֶּפה ָׂשָטן ְוַאל ַיְׂשִטין ָעֵלינּו. ְזעם ּבו ְוִיּדום: ְוַיֲעמד ֵמִליץ טוב ְלַצְּדֵקנּו. הּוא ַיִּגיד ָיְׁשֵרנּו: 

ְּדָרֶכיָך ַרחּום ְוַחּנּון. ִּגִּליָת ְלֶנֱאַמן ַּבִית: ְּבַבְקׁשו ָאז ִמְּלָפֶניָך. ֱאמּוָנְתָך הוַדְעָּת ּלו:

אל מלך... ויעבור...

לה' אלהינו הרחמים והסליחות

 ַלה’ ֱאלֵהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחות. ִּכי ָחָטאנּו לו: 

 ַלה’ ֱאלֵהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִלחות. ִּכי ָמַרְדנּו ּבו: 

 ַאל ָנא ָתֵׁשת ָעֵלינּו ַחָּטאת ֲאֶׁשר נוַאְלנּו ַוֲאֶׁשר ָחָטאנּו: 

ָחָטאנּו צּוֵרנּו. ְסַלח ָלנּו יוְצֵרנּו: 

 ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל. ה' ֱאלֵהינּו. ה' ֶאָחד: 

 ָּברּוְך, ֵׁשם ְּכבוד ַמְלכּותו, ְלעוָלם ָוֶעד: 

ה' הּוא ָהֱאלִהים. ה' הּוא ָהֱאלִהים: )ב' פעמים(
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ֶאְרֵאֵלי ַמְעָלה. אוְמִרים ה' ֲאדוֵננּו. ְּבִחיֵרי ְסֻגָּלה. עוִנים ְואוְמִרים. ה' הּוא ָהֱאֹלִהים. ה' הּוא ָהֱאֹלִהים:

ַּגְלַּגֵּלי ַמְעָלה. אוְמִרים ה' ֲאדוֵננּו. ְּדגּוֵלי ְסֻגָּלה. עוִנים ְואוְמִרים. ה' הּוא ָהֱאֹלִהים. ה' הּוא 

ָהֱאֹלִהים: 

 ֲהמֹוֵני ַמְעָלה. אֹוְמִרים: ה' ֲאדֹוֵננּו. ִיְשָׂרֵאל ְבָּצָרָתם ּוְבָגלּוָתם עֹוִנים ְואֹוְמִרים: ה' הּוא ָהֱאֹלִהים. 

ה' הּוא ָהֱאֹלִהים:

ה' ֶמֶלְך. ה' ָמָלְך. ה' ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד: )ב' פעמים( 

 ְּבֶטֶרם ְׁשָחִקים ַוֲאָרִקים ִנְמָּתחּו. ה' ֶמֶלְך. ְוַעד לא ְמאורות ָזָרחּו. ה' ָמָלְך.

ְוָהָאֶרץ ַּכֶּבֶגד ִּתְבֶלה. ְוָׁשַמִים ְּכָעָׁשן ִנְמָלחּו. ה' ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד: 

ה' ֶמֶלְך. ה' ָמָלְך. ה' ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד:

 ְוַעד לא ָעָׂשה ֶאֶרץ ְוחּוצות. ה' ֶמֶלְך. ּוַבֲהִכינו ְיצּוִרים ֲעֵלי ֲאָרצות. ה' ָמָלְך.

ְוֵעת ְיַקֵּבץ ְנפּוִצים ֵמַאְרַּבע ְּתפּוצות. ה' ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד: 

ה' ֶמֶלְך. ה' ָמָלְך. ה' ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד:

 ְמיּוָחד ְּבֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה. הּוא ָהָיה ְוהּוא הֶוה ְוהּוא ִיְהֶיה. 

הּוא ֵמִמית ּוְמַחֶּיה. ְלָפָניו לא נוַצר ֵאל. ְוַאֲחָריו לא ִיְהֶיה:

 עננו אבינו עננו

 ֲעֵננּו ָאִבינּו ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ּבוְרֵאנּו ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ּגוֲאֵלנּו ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ּדוְרֵׁשנּו ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו הוד ְוָהָדר ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ָוִתיק ְּבֶנָחמות ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ַזְך ְוָיָׁשר ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ַחי ְוַקָּים ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ְטהור ֵעיַנִים ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו יוֵׁשב ָׁשַמִים ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ַּכִּביר ּכַח ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו לא ֵאל ָחֵפץ ְּבֶרַׁשע ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו נוָרא ְוִנְׂשָּגב ֲעֵננּו. 

ֲעֵננּו סוֵמְך נוְפִלים ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו עוֵזר ַּדִּלים ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ּפוֶדה ּוַמִּציל ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ַצִּדיק ּוַמְצִּדיק ֲעֵננּו. 

ֲעֵננּו ָקרוב ְלָכל קוְרָאיו ֶּבֱאֶמת 

 ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ָרם ְוִנָּשא ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ׁשוֵכן ְׁשָחִקים ֲעֵננּו. 

ֲעֵננּו ּתוֵמְך ְּתִמיִמים ֲעֵננּו: 
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 עננו אלהי אברהם עננו

 ֲעֵננּו ֱאלֵהי ַאְבָרָהם ֲעֵננּו: 

 ֲעֵננּו ּוַפַחד ִיְצָחק ֲעֵננּו: 

 ֲעֵננּו ֲאִביר ַיֲעקב ֲעֵננּו: 

 ֲעֵננּו ָמֵגן ָּדִוד ֲעֵננּו: 

ֲעֵננּו ָהעוֶנה ְּבֵעת ָרצון ֲעֵננּו: 

 ֲעֵננּו ָהעוֶנה ְּבֵעת ָצָרה ֲעֵננּו: 

 ֲעֵננּו ָהעוֶנה ְּבֵעת ַרֲחִמים ֲעֵננּו: 

 ֲעֵננּו ֱאלֵהי ַהֶּמְרָּכָבה ֲעֵננּו: 

 ֲעֵננּו ַרחּום ְוַחּנּון ֲעֵננּו:

ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

 אדון הסליחות / מחבר לא ידוע

 ֲאדון ַהְּסִליחות. 

 ּבוֵחן ְלָבבות. 

 ּגוֶלה ֲעמּוקות. 

ּדוֵבר ְצָדקות.

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

 ָהדּור ְּבִנְפָלאות. 

 ָוִתיק ְּבֶנָחמות. 

 זוֵכר ְּבִרית ָאבות. 

חוֵקר ְּכָליות:

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

 טוב ּוֵמִטיב ַלְּבִרּיות. 

 יוֵדַע ָּכל ִנְסָּתרות. 

 ּכוֵבׁש ֲעונות. 

לוֵבׁש ְצָדקות:

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

 ָמֵלא ַזִּכּיּות. 

 נוָרא ְתִהּלות. 

 סוֵלַח ֲעונות. 

עוֶנה ְּבֵעת ָצרות:

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

 ּפוֵעל ְיׁשּועות. 

 צוֶפה ֲעִתידות. 

 קוֵרא ַהּדורות. 

 רוֵכב ֲעָרבות. 

 ׁשוֵמַע ְּתִפּלות. 

ְּתִמים ֵּדעות:

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

ֵאל ַרחּום ִׁשְמָך. ֵאל ַחּנּון 

ִׁשְמָך. ֵאל ֶאֶרְך ַאַּפִים ִׁשְמָך. 

ָמֵלא ַרֲחִמים ִׁשְמָך. ָּבנּו ִנְקָרא 

ִׁשְמָך. ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמָך:

)לא אומרים "ה' חננו והקימנו"(

 עשה למען שמך

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשָמְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ֲאִמָּתְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּבִריָתְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּגְדָלְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּדָתְך. 

ֲעֵׂשה ְלַמַען ֲהָדָרְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ִויעּוָדְך.

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ִזְכָרְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ַחְסָּדְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען טּוָבְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ָיְׁשָרְך. 

ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּכבוָדְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ִלּמּוָדְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ַמְלכּוָתְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ִנְצָחְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען סוָדְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ֻעָּזְך. 

ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּפֵאָרְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ִצְדָקָתְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ְקֻדָּׁשָתְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ַרֲחָמנּוָתְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשִכיָנָתְך. 

ֲעֵׂשה ְלַמַען ּתוָרָתְך: 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב. ֲעֵׂשה ְלַמַען מֶׁשה ְוַאֲהרן. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען יוֵסף ָּדִוד ּוְׁשלמה. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶדׁש. 
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 ֲעֵׂשה ְלַמַען ִצּיון ִמְׁשַּכן ְּכבוָדְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ָחְרַּבן ֵּביָתְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשֲממּות ֵהיָכָלְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִיְׂשָרֵאל ָהֲעִנִּיים. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ִיְׂשָרֵאל ַהַּדִּלים. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִיְׂשָרֵאל ַהְּׁשרּוִיים ְּבָצרות. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ְיתוִמים ְוַאְלָמנות. ֲעֵׂשה ְלַמַען יוְנֵקי ָׁשַדִים. 

ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּגמּוֵלי ָחָלב. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִּתינוקות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ֶׁשּלא ָחְטאּו: 

ֲעֵׂשה ְלַמֲעָנְך ִאם לא ְלַמֲעֵננּו. ֲעֵׂשה ְלַמֲעָנְך ְוהוִׁשיֵענּו. הוִׁשיֵענּו ַוֲעֵננּו ַהּיום ּוְבָכל יום ָויום 

ִּבְתִפָּלֵתנּו ִּכי ְתִהָּלֵתנּו ָאָּתה: 

אל מלך... ויעבור...

 ִלְקֻדַּׁשת ִׁשְמָך ֲעֵׂשה ְולא ָלנּו: 

 לא ָלנּו ה' לא ָלנּו. ִּכי ְלִׁשְמָך ֵּתן ָּכבוד. ַעל ַחְסְּדָך ַעל ֲאִמֶּתָך: 

ָלָּמה יאְמרּו ַהּגוִים. ַאֵּיה ָנא ֱאלֵהיֶהם: 

ֵואלֵהינּו ַּבָּׁשַמִים. ֶאָחד ֱאלֵהינּו ַּבָּׁשַמִים. ֵעדּוֵתנּו ְּבָכל יום ַּפֲעַמִים. ַחי ְוַקָּים הּוא. ָמֵלא ַרֲחִמים 

הּוא. ָמֵלא ַזִּכּיּות הּוא. ָּכל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ָעָׂשה ַבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ. ֵאין ִמי יאַמר לו ַמה ַּתֲעֶׂשה. ְוֵאין 

ִמי יאַמר לו ַמה ִּתְפַעל. ִּכי ַהּכל ַמֲעֵׂשה ָיָדיו:

 אלהינו שבשמים

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְׁשַמע קוֵלנּו ְוַקֵּבל ְּתִפָּלֵתנּו ְּבָרצון: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַאל ְּתַאְּבֵדנּו ְּבאֶרְך ָּגלּוֵתנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַאֵּבד ָּכל ַהָּקִמים ָעֵלינּו ְלָרָעה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּבִריְתָך ְזכר ְוַאל ִּתְׁשָּכֵחנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּבֵרְך ֶאת ַלְחֵמנּו ְוֶאת ֵמיֵמינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַּבְּשֵרנּו ְּבׂשורות טובות: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַּבֵּטל ֵמָעֵלינּו ָּכל ְּגֵזרות ָקׁשות ְוָרעות: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּגזר ָעֵלינּו ְּגֵזרות טובות: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַּגֵּלה ְּכבוד ַמְלכּוְתָך ָעֵלינּו ְמֵהָרה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּדַרְׁשנּוָך ִהָּמֵצא ָלנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּדרׁש ָּדֵמינּו ִמַּיד ָקֵּמינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵהָעֵתר ָלנּו ַהּיום ּוְבָכל יום ָויום ִּבְתִפָּלֵתנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַהֲחִזיֵרנּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶניָך: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְוַאל ְּתִביֵׁשנּו ִמִּשְבֵרנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְוִנְקָרא ְוַאָּתה ַתֲעֵננּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָזְכֵרנּו ְּבִזְכרון טוב ִמְּלָפֶניָך: 
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 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַזֵּכנּו ְּבִדיֵננּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֲחמל ָעֵלינּו ְוַעל ַטֵּפינּו ְוַעל עוָלֵלינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַטֲהֵרנּו ֵמֲעוֵנינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַטֲהֵרנּו ִמֻּטְמאוֵתינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַחִּיים טוִבים: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַצִּדיִקים ַוֲחִסיִדים: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ְיָׁשִרים ּוְתִמיִמים: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ָזִכּיות: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ְמזונות ּוַפְרָנָסה טוָבה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ְּגֻאָּלה ִויׁשּוָעה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּכבׁש ֶאת ּכוְבֵׁשנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּכָלה ַאל ַּתַעׂש ִעָּמנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְלַמֲעָנְך ֲעֵׂשה ִאם לא ְלַמֲעֵננּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְלַחץ ֶאת לוֲחֵצינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְלַחם ֶאת לוֲחֵמינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַמֵּלא ִמְׁשֲאלות ִלֵּבנּו ְלטוָבה ַלֲעבוָדֶתָך: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְנקם ֶאת ִנְקָמֵתנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְסמְך ֶאת ְנִפיָלֵתנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְסמְך ֶאת ֻסַּכת ָּדִוד ַהּנוֶפֶלת: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֲעֵנה ֶאת ֲעִתיָרֵתנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֲעֵננּו ְּביום ָקְרֵאנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַעֵּנה ְמַעֵּננּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּפֵדנּו ִמיֵדי ָכל אוְיֵבינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּפֵדנּו ִמיֵדי ִיְצֵרנּו ָהַרע: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַצֵּוה ִאָּתנּו ִּבְרכוֶתיָך: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַצֵּוה ִאָּתנּו ְיׁשּועוֶתיָך: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַצְּדֵקנּו ְּבִמְׁשָּפֶטיָך: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַצְּדֵקנּו ְּבִדיֵננּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָקֵרב ָלנּו ֵקץ ַהְּגֻאָּלה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָקֵרב ָלנּו יום ַהְיׁשּוָעה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָקְרֵבנּו ַלֲעבוָדֶתָך: 
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 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִריָבה ִריֵבנּו ּוְגָאֵלנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְרֵאה ָּבֳעִני ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְרָפא ָּכל חוֵלי ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְרֵאה ְּבדַחק ַהָּׁשָעה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְׁשֵעה ֶאת ַׁשְוָעֵתנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִׁשית ָׁשלום ֵּביֵנינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִׁשית ַׁשְלָוה ְּבַאְרְמנוֵתינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵּתן ָׁשלום ָּבָאֶרץ: ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵּתן ָׂשָבע ָּבעוָלם: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵּתן ָׁשלום ַּבַּמְלכּות: ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵּתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה ְּבִעּתו ָּבָאֶרץ: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵּתן ֶזַרע ַלּזוֵרַע ְוֶלֶחם ָלאוֵכל: ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵּתן ֶלֶחם ְלִפי ַהָּטף ָלׂשַבע: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִּתּכון ְּתִפָּלֵתנּו ְקטֶרת ְלָפֶניָך: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֲעֵׂשה ִעָּמנּו אות ְלטוָבה.

ֲעֵׂשה ִעָּמנּו אות ִליׁשּוָעה. ֲעֵׂשה ִעָּמנּו אות ְלַרֲחִמים. ִיְראּו ׂשוְנֵאינּו ְוֵיבוׁשּו. ֶיֱחזּו אוְיֵבינּו 

ְוִיָּכְלמּו. ִּכי ַאָּתה ה' ֲעַזְרָּתנּו ְוִנַחְמָּתנּו: 

אל מלך... ויעבור...

קדיש תתקבל

 תענו ותעתרו

ֵּתָענּו ְוֵתָעְתרּו ְּבַרֲחִמים ִמן ַהָּׁשַמִים. ְּתֻקַּבל ַצֲעַקְתֶכם. ִּתָּׁשַמע ְּתִפַּלְתֶכם ְּבָרצון. ְוֵיָעֶנה קול 

ֲעִתיַרְתֶכם. ְוִיְפַּתח ה' ֱאלֵהינּו ָלנּו ּוְלָכל ִיְׂשָרֵאל ַאֵחינּו ְּבָכל ָמקום ֶׁשֵהם )שהם חמישים כנגד 

חמישים שערי בינה(

ַׁשֲעֵרי אוָרה. ַׁשֲעֵרי ַאֲהָבה ְוַאְחָוה. ַׁשֲעֵרי ְּבָרָכה. ַׁשֲעֵרי ֵּבית ִמְקָּדׁשו. ַׁשֲעֵרי ְגֻאָּלה. ַׁשֲעֵרי 

ִגיָלה. ַׁשֲעֵרי ִדיָצה. ַׁשֲעֵרי ֵדָעה ְוַהְׂשֵּכל. ַׁשֲעֵרי הוד ְוָהָדר. ַׁשֲעֵרי ַהְצָלָחה ְוַהְרָוָחה. ַׁשֲעֵרי ַוַעד 

טוב. ַׁשֲעֵרי ָוִתיקּות. ַׁשֲעֵרי ָזִכּיות. ַׁשֲעֵרי ְזִריזּות. ַׁשֲעֵרי ֶחְדָוה. ַׁשֲעֵרי ָחְכָמה. ַׁשֲעֵרי ֵחן ָוֶחֶסד. 

ַׁשֲעֵרי ַחִּיים טוִבים. ַׁשֲעֵרי ָטֳהָרה. ַׁשֲעֵרי ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה. ַׁשֲעֵרי ְיׁשּוָעה. ַׁשֲעֵרי ַכָּפָרה. ַׁשֲעֵרי 

ַכְלָּכָלה. ַׁשֲעֵרי ָכבוד. ַׁשֲעֵרי ִלּמּוד ּתוָרה ִלְׁשָמּה. ַׁשֲעֵרי ֵלב טוב. ַׁשֲעֵרי ָמזון. ַׁשֲעֵרי ְמִחיָלה. 

ַׁשֲעֵרי ֶנָחָמה. ַׁשֲעֵרי ְנִעימּות. ַׁשֲעֵרי סודות ּתוָרתו. ַׁשֲעֵרי ְסִליָחה. ַׁשֲעֵרי ֶעְזָרה. ַׁשֲעֵרי ְפדּות. 

ַׁשֲעֵרי ִּפְרָיה ְוִרְבָיה. ַׁשֲעֵרי ַפְרָנָסה טוָבה. ַׁשֲעֵרי ְצָדָקה. ַׁשֲעֵרי ָצֳהָלה. ַׁשֲעֵרי קוְמִמּיּות. ַׁשֲעֵרי 

ִקּבּול ְּתִפּלות. ַׁשֲעֵרי ִקּבּוץ ָּגֻלּיות. ַׁשֲעֵרי ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה. ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים. ַׁשֲעֵרי ָרצון. ַׁשֲעֵרי 

ָׁשלום. ַׁשֲעֵרי ַׁשְלָוה. ַׁשֲעֵרי תוָרה. ַׁשֲעֵרי ְתִפָּלה. ַׁשֲעֵרי ְתׁשּוָעה. ַׁשֲעֵרי ְתׁשּוָבה. 
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ְוָיִסיר ִמּתוְכֶכם ִקְנָאה ְוִׂשְנָאה ְוַתְחרּות. ִויַקֵּים ָּבֶכם ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב: ה' ֱאלֵהי ֲאבוֵתֶכם יֵסף 

ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים, ִויָבֵרְך ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם. ְוִיְכָּתְבֶכם ָהֵאל ְּבֵסֶפר ַחִּיים טוִבים. 

ְוֵכן ְיִהי ָרצון ְונאַמר ָאֵמן: 

קטעי סיום התפילה

לפני "עלינו לשבח": פתיחת ההיכל )תפילה על הפרנסה( 

 ְלָדִוד ִמְזמור, לה' ָהָאֶרץ ּוְמלוָאּה, ֵּתֵבל ְויְׁשֵבי ָבּה: 

 ִּכי הּוא ַעל ַיִּמים ְיָסָדּה, ְוַעל ְנָהרות ְיכוְנֶנָה: 

 ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ה', ּוִמי ָיקּום ִּבְמקום ָקְדׁשו: 

 ְנִקי ַכַּפִים ּוַבר ֵלָבב, ֲאֶׁשר לא ָנָׂשא ַלָּׁשְוא ַנְפִׁשי, ְולא ִנְׁשַּבע ְלִמְרָמה: 

 ִיָּשא ְבָרָכה ֵמֵאת ה', ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵהי ִיְׁשעו: 

 ֶזה ּדור ּדְרָׁשו, ְמַבְקֵׁשי ָפֶניָך ַיֲעקב ֶסָלה: 

 ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ְוִהָּנְׂשאּו ִּפְתֵחי עוָלם, ְוָיבוא ֶמֶלְך ַהָּכבוד: 

 ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבוד, ה' ִעּזּוז ְוִגּבור, ה' ִּגּבור ִמְלָחָמה: 

 ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עוָלם, ְוָיבא ֶמֶלְך ַהָּכבוד: 

ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבוד, ה' ְצָבאות, הּוא ֶמֶלְך ַהָּכבוד ֶסָלה: 

ְיִהי ָרצון ִמְּלָפֶניָך ה' ָהֵאל ַהָּגדול ַהִּגּבור ְוַהּנוָרא. ֲעֵׂשה ְלַמֲעָנְך ּוְלַמַען ְקֻדַּׁשת ַהִּמְזמור ַהֶּזה ְוַהֵּׁשמות 

ַהְּקדוִׁשים ַהִּנְזָּכִרים ּבו. ּוְלַמַען ְקֻדַּׁשת ְּפסּוָקיו ְוֵתבוָתיו ְואוִתּיוָתיו ּוְטָעָמיו ּוְרָמָזיו ְוסודוָתיו 

ַהּיוְצִאים ִמֶּמּנּו. ּוְלַמַען ֵׁשם ַהָּגדול ְוַהָּקדוׁש )ִּדיַקְרנוָסא( ַהּיוֵצא ִמָּפסּוק )מלאכי ג, י(: "ַוֲהִריקִתי 

ָלֶכם ְּבָרָכה ַעד ְּבִלי ָדי". ּוִמָּפסּוק )תהלים ד, ז(: "ְנָסה ָעֵלינּו, אור ָּפֶניָך ה'", ֶׁשִּתְכְּתֵבנּו ְּבֵסֶפר 

ַּפְרָנָסה ְוַכְלָּכָלה. ָׁשָנה זו ְוָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה. ָלנּו ּוְלָכל ְּבֵני ֵביֵתנּו. ְּבִמּלּוי ּוְבֶרַוח. ְולא ְבִאּסּור ְולא 

ְבָעָמל ְוטַרח. ְּבַנַחת ּוְבַׁשְלָוה ּוְבַהְׁשֵקט ָוֶבַטח. ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ַלֲעבד ֲעבוַדת ַהּקֶדׁש ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה 

ְּבִלי ׁשּום ִטְרָּדא, ַּפְרָנָסה ֶׁשּלא ִיְהֶיה ָּבּה ׁשּום ּבּוָׁשה ּוְכִלָּמה. ְוַאל ַּתְצִריֵכנּו ִליֵדי ַמְּתנות ָּבָׂשר 

ָוָדם. ִּכי ִאם ִמָּיְדָך ַהְּפתּוָחה ְוַהְּקדוָׁשה. ְוַהְצִליֵחנּו ְוַהְרִויֵחנּו ְבָכל ִלּמּוֵדנּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ַוִעְסֵקנּו. 

ְוִיְהֶיה ֵביֵתנּו ָמֵלא ִּבְרַּכת ה', ְוִנְׂשַּבע ֶלֶחם ְוִנְהֶיה טוִבים, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצון:

קדיש על ישראל )קדיש דרבנן(

עלינו לשבח
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מנחה )חזן ספרדי וסומך אשכנזי(

מתחילים בהוצאת ספר תורה. לפני תפילת העמידה:

 מתוך "ִאם ָאֵפס רַבע ַהֵּקן" / ר' אפרים בן יצחק מרגנשבורג

 ִזָּכרון ְלָפֶניָך ַּבַּׁשַחק. 

 ָלַעד ַּבֵּסֶפר יּוַחק. 

 ְּבִרית עוָלם ַּבל ֻיְמַחק. 

ֶאת ַאְבָרָהם ְוֶאת ִיְצָחק: 

 קוְרֶאיָך ָּבִאים ָלקוד. 

 ְּבָצָרה ֲעֵקָדה ִּתְׁשקד. 

 ְוצאְנָך ְּבַרֲחִמים ִּתְפקד. 

ְּפֵני ַהּצאן ֶאל ָעקוד: 

 עוְרָרה ְגבּוָרְתָך ְלָהִקיץ ִנְרָּדִמים. 

 ְלַמַעְנָך ִּתְפֶּדה ֲחֵרִדים ִנְדָהִמים. 

ְלַהְמִׁשיְך ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ִמְּׁשֵמי 

 ְמרוִמים. 

ֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים: 

לפני חזרת הש"צ

 אתאנו לחלות פניך / מחבר לא ידוע

 ָאָתאנּו ְלַחּלֹות ָּפֶניָך 

 ִּכי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקְּדמּו ָפֶניָך 

 ָנא ַאל ְּתִביֵׁשנּו 

 ָנא ַאל ְּתִׁשיֵבנּו ֵריָקם ִמְּלָפֶניָך 

 ְסַלח ָלנּו ּוְׁשַלח ָלנּו 

ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמְּמעֹוֶנָך 

 ָאָתאנּו ְלַבֵּקׁש ִמְּמָך ַּכָּפָרה 

 ָאיֹם ְונֹוָרא 

 ִמְׂשָּגב ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה 

 ְּתַחֵּיינּו ְּתָחֵּננּו ּוְבִׁשְמָך ִנְקָרא 

 ְסַלח ָלנּו ּוְׁשַלח ָלנּו 

ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמְּמעֹוֶנָך

 לא אומרים כאן יעלה ויבוא ולא את הפיוט "אל נא רפא נא". 
לפני "שמע קולנו" החזן אומר:

ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ְמחול ַלֲעונוֵתינּו ְּביום )בשבת: ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה ּוְביום( ַהִּכּפּוִרים ַהֶּזה. 

ְּביום ְסִליַחת ֶהָעון ַהֶּזה. ְּביום ִמְקָרא קֶדׁש ַהֶּזה. ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ְּפָׁשֵעינּו ִמֶּנֶגד ֵעיֶניָך. ָּכָאמּור: 

ָאנִכי ָאנִכי הּוא מֶחה ְפָׁשֶעיָך ְלַמֲעִני. ְוַחּטאֶתיָך לא ֶאְזּכר: 

ְוֶנֱאַמר: ָמִחיִתי ָכָעב ְּפָׁשֶעיָך ְוֶכָעָנן ַחּטאוֶתיָך. ׁשּוָבה ֵאַלי ִּכי ְגַאְלִּתיָך: 

ְוֶנֱאַמר: ִּכי ַבּיום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם. ִמּכל ַחּטאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ִּתְטָהרּו: 

בסדר אתב"ש: 

ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. 

ַאל ַּתַעׂש ִעָּמנּו ָכָלה. ּתאֵחז ָיְדָך ַּבִּמְׁשָּפט: 

ְּבבא תוֵכָחה ֶנְגֶּדָך. ְׁשֵמנּו ִמִּסְפְרָך ַאל ֶּתַמח: 

ִּגְׁשְּתָך ַלֲחקר מּוָסר. ַרֲחֶמיָך ְיַקְּדמּו ָרְגֶזָך: 

ַּדּלּות ַמֲעִׂשים ְּבׁשּוֶרָך. ָקֵרב ֶצֶדק ֵמֵאֶליָך: 
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הוֵרנּו, ְּבַזֲעֵקנּו ָלְך. ַצו ְיׁשּוָעֵתנּו ְּבַמְפִּגיַע: 

ְוָתִׁשיב ְׁשבּות ָאֳהֵלי ָתם. ְּפָתָחיו ְרֵאה ִּכי ָׁשֵממּו: 

ְזכר ָנַאְמָּת. ֵעדּות לא ִתָּׁשַכח ִמִּפי ַזְרעו: 

חוָתם ְּתעּוָדה ַתִּתיר. סוְדָך ִׂשים ְּבִלּמּוֶדָך. ַטּבּור ַאַּגן ַהַּסַהר. ָנא ַאל ֶיְחַסר ַהָּמֶזג: 

ָיּה, ַּדע ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְיָדעּוָך. ַמֵּגר ֶאת ַהּגוִים ֲאֶׁשר לא ְיָדעּוָך: 

ִּכי ָתִׁשיב ְלִבָּצרון. ְלכּוִדים ֲאִסיֵרי ַהִּתְקָוה: 

וידוי 

 ְׁשַמע קוֵלנּו ה' ֱאלֵהינּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצון ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו: 

 ֲהִׁשיֵבנּו ה' ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם: 

 ֲאָמֵרינּו ַהֲאִזיָנה ה' ִּביָנה ֲהִגיֵגנּו: 

 ִיְהיּו ְלָרצון ִאְמֵרי ִפינּו ְוֶהְגיון ִלֵּבנּו ְלָפֶניָך ה' צּוֵרנּו ְוגוֲאֵלנּו: 

 ַאל ַּתְׁשִליֵכנּו ִמְּלָפֶניָך ְורּוַח ָקְדְׁשָך ַאל ִּתַּקח ִמֶּמּנּו: 

 ַאל ַּתְׁשִליֵכנּו ְלֵעת ִזְקָנה ִּכְכלות ּכֵחנּו ַאל ַּתַעְזֵבנּו: 

 ַאל ַּתַעְזֵבנּו ה' ֱאלֵהינּו. ַאל ִּתְרַחק ִמֶּמּנּו: 

 ֲעֵׂשה ִעָּמנּו אות ְלטוָבה ְוִיְראּו ׂשוְנֵאינּו ְוֵיבׁשּו ִּכי ַאָּתה ה' ֲעַזְרָּתנּו ְוִנַחְמָּתנּו: 

ִּכי ְלָך ה' הוָחְלנּו ַאָּתה ַתֲעֶנה ֲאדָני ֱאלֵהינּו: 

ִאָּתנּו.  ְּבִריְתָך  ָּתֵפר  ְוַאל  ַּתְכִליֵמנּו.  ְוַאל  ִּתְּטֵׁשנּו  ְוַאל  ַּתַעְזֵבנּו  ַאל  ֲאבוֵתינּו  ֵואלֵהי  ֱאלֵהינּו 

ָקְרֵבנּו ְלתוָרֶתָך. ַלְּמֵדנּו ִמְצוֶתיָך. הוֵרנּו ְּדָרֶכיָך. ַהט ִלֵּבנּו ְלִיְרָאה ֶאת ְׁשֶמָך. ּומול ֶאת ְלָבֵבנּו 

ַלֲעוֵנינּו  ְוִתְסַלח  ִּתְמחול  ַהָּגדול  ִׁשְמָך  ּוְלַמַען  ָׁשֵלם.  ּוְבֵלב  ֶּבֱאֶמת  ֵאֶליָך  ְוָנׁשּוב  ְלַאֲהָבֶתָך. 

ַּכָּכתּוב ְּבִדְבֵרי ָקְדֶׁשָך. ְלַמַען ִׁשְמָך ה' ְוָסַלְחָּת ַלֲעוִני ִּכי ַרב הּוא: 

ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ְסַלח ָלנּו. ְמַחל ָלנּו. ַּכֶּפר ָלנּו. 

ִּכי ָאנּו ַעֶּמָך ְוַאָּתה ֱאלֵהינּו. ָאנּו ָבֶניָך ְוַאָּתה ָאִבינּו. ָאנּו ֲעָבֶדיָך ְוַאָּתה ֲאדוֵננּו. ָאנּו ְקָהֶלָך ְוַאָּתה 

ֶחְלֵקנּו. ָאנּו ַנֲחָלֶתָך ְוַאָּתה גוָרֵלנּו. ָאנּו צאֶנָך ְוַאָּתה רוֵענּו. ָאנּו ַכְרֶמָך ְוַאָּתה נוְטֵרנּו. ָאנּו ְפֻעָּלֶתָך 

ְוַאָּתה יוְצֵרנּו. ָאנּו ַרְעָיֶתָך ְוַאָּתה דוֵדנּו. ָאנּו ְסֻגָּלֶתָך ְוַאָּתה ֱאלֵהינּו. ָאנּו ַעֶּמָך ְוַאָּתה ַמְלֵּכנּו. ָאנּו 

ַמֲאִמיֶריָך ְוַאָּתה ַמֲאִמיֵרנּו. ָאנּו ַעֵּזי ָפִנים ְוַאָּתה ַרחּום ְוַחּנּון. ָאנּו ְקֵׁשי עֶרף ְוַאָּתה ֶאֶרְך ַאַּפִים. 

ָאנּו ְמֵלֵאי ָעון. ְוַאָּתה ָמֵלא ַרֲחִמים. ָאנּו ָיֵמינּו ְּכֵצל עוֵבר. ְוַאָּתה הּוא ּוְׁשנוֶתיָך לא ִיָּתּמּו: 
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אשמנו

ָאָּנא ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ָּתבא ְלָפֶניָך ְּתִפָּלֵתנּו ְוַאל ִּתְתַעַּלם ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחָּנֵתנּו. ֶׁשֵאין 

ֲאַנְחנּו ַעֵּזי ָפִנים ּוְקֵׁשי עֶרף לוַמר ְלָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ַצִּדיִקים ֲאַנְחנּו ְולא ָחָטאנּו. 

ֲאָבל ָחָטאנּו ָעִוינּו ָּפַׁשְענּו ֲאַנְחנּו ַוֲאבוֵתינּו ְוַאְנֵׁשי ֵביֵתנּו: 

ַחָּטאִתי אוִדיֲעָך ַוֲעוִני לא ִכִּסיִתי. ָאַמְרִּתי אוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי לה'. ְוַאָּתה ָנָׂשאָת ֲעון ַחָּטאִתי ֶסָלה: 

ָאַׁשְמנּו. ָּבַגְדנּו. ָּגַזְלנּו. ִּדַּבְרנּו ּדִפי: ֶהֱעִוינּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ַזְדנּו. ָחַמְסנּו. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר: ָיַעְצנּו ָרע. 

ִּכַּזְבנּו. ַלְצנּו. ָמַרְדנּו. ִנַאְצנּו. ָסַרְרנּו. ָעִוינּו. ָּפַׁשְענּו. ָצַרְרנּו. ִקִּׁשינּו עֶרף: ָרַׁשְענּו. ִׁשַחְתנּו. 

ִּתַעְבנּו. ָּתִעינּו. ִּתְעָּתְענּו: ַסְרנּו ִמִּמְצוֶתיָך ּוִמִמְׁשָּפֶטיָך ַהּטוִבים ְולא ָׁשָוה ָלנּו: ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל 

ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו. ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרָׁשְענּו: 

ִהְרַׁשְענּו ּוָפַׁשְענּו ָלֵכן לא נוָׁשְענּו ְוֵתן ְּבִלֵּבנּו ַלֲעזוב ֶּדֶרְך ֶרַׁשע ְוִחיׁש ָלנּו ֶיַׁשע ַּכָּכתּוב ַעל ַיד 

ְנִביֶאָך ַיֲעזוב ָרָׁשע ַּדְרּכו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשבוָתיו ְוָיׁשב ֶאל ה' ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱאלֵהינּו ִּכי ַיְרֶּבה ִלְסלוַח: 

על חטא שחטאנו... עד "לעשות את כל דברי התורה הזאת"

 אדיר ונאור / מחבר לא ידוע

 ַאִּדיר ְוָנאור. 

 ּבוֵרא ּדוק ָוֶחֶלד.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:

 ּגוֶלה ֲעמּוקות. 

 ּדוֵבר ְצָדקות. 

ִמי ֵאל ָּכמוָך: 

 ָהדּור ִּבְלבּוׁשו. 

 ְוֵאין זּוָלתו.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:

 זוֵכר ַהְּבִרית. 

 חוֵנן ְׁשֵאִרית.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:

 ְטהור ֵעיַנִים. 

 יוֵׁשב ָׁשַמִים.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:

 ּכוֵבׁש ֲעונות. 

 לוֵבׁש ְצָדקות.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:

 ֶמֶלְך ְמָלִכים. 

 נוָרא ְוִנְׂשָּגב.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:

 סוֵמְך נוְפִלים. 

 עוֶנה ֲעׁשּוִקים.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:

 ּפוֶדה ּוַמִּציל. 

 צוֶעה ְּבָרב ּכַח.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:

 ָקרוב ְלקוְרָאיו. 

 ַרחּום ְוַחּנּון.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:

 ׁשוֵכן ְׁשָחִקים. 

 ּתוֵמְך ְּתִמיִמים.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:
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יעלה ויבוא

ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ַיֲעֶלה ְוָיבא ְוַיִּגיַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָּׁשַמע ְוִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר ִזְכרוֵננּו ְוִזְכרון 

ֲאבוֵתינּו. ִזְכרון ְירּוָׁשַלִים ִעיָרְך. ְוִזְכרון ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ַעְבָּדְך. ְוִזְכרון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל 

ְלָפֶניָך ִלְפֵליָטה ְלטוָבה. ְלֵחן ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים. ְלַחִּיים טוִבים ּוְלָׁשלום. ְּביום )בשבת: ַהַּׁשָּבת 

ַהֶּזה. ּוְביום( ַהִּכּפּוִרים ַהֶּזה. ְּביום ְסִליַחת ֶהָעון ַהֶּזה. ְּביום ִמְקָרא קֶדׁש ַהֶּזה. ְלַרֵחם ּבו ָעֵלינּו 

ּוְלהוִׁשיֵענּו. ָזְכֵרנּו ה' ֱאלֵהינּו ּבו ְלטוָבה. ּוָפְקֵדנּו בו ִלְבָרָכה. ְוהוִׁשיֵענּו בו ְלַחִּיים טוִבים. 

ִּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים. חּוס ְוָחֵּננּו ַוֲחמול ְוַרֵחם ָעֵלינּו. ְוהוִׁשיֵענּו ִּכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו. ִּכי ֵאל ֶמֶלְך 

ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה:

סיום חזרת הש"צ, אבינו מלכנו

סליחות / 6 "ויעבור", חזן ספרדי וסומך אשכנזי, לחן "ויעבור" לסירוגין בנוסחים 
השונים

 יה שמע אביוניך / ר' יהודה הלוי

 ָיּה ְׁשַמע ֶאְביֹוֶניָך ַהְמַחִּלים ָּפֶניָך

ָאִבינּו ְלָבֶניָך ַאל ַּתְעֵלם ָאְזֶנָך

 ָיּה ַעם ִמַּמֲעַמִּקים ִיְקְראּו ֵמרֹוב ְמצּוִקים

ַאל ָנא ְּתִׁשיֵבם ֵרִקים ַהּיֹום ִמְּלָפֶניָך

 ַהּוֹוָתם ַוֲעֹוָנם ְמֵחה ְוֻרֵּבי ְזדֹוָנם

ְוִאם ֹלא ַתֲעֶׂשה ְלַמֲעָנם ֲעֵׂשה צּוִרי ְלַמֲעֶנָך

 ּוְמֵחה ַהּיֹום חֹוָבם ּוְרֵצה ְּכמֹו ַׁשי ִניָבם

ּוְלָך ָּתִכין ִלָּבם ְוַגם ַּתְקִׁשיב ָאְזֶנָך

 ִּדְמַעת ְּפֵניֶהם ִתְׁשֶעה ְוֶתֱאסֹוף ֵעֶדר ּתֹוֶעה

ְוָתִקים ְלָך רֹוֶעה ּוְפקֹוד ְּבטֹוב ֹצאֶנָך

 הֹוְלֵכי ְּבֶדֶרְך ְנֹכָחה ְּתַבְּׂשֵרם ַהּיֹום ְסִליָחה

ּוִבְתִפַּלת ַהִּמְנָחה ַהְמִציֵאם ִחֶּנָך

אל נא רפא נא תחלואי פוריה / מחבר לא ידוע

 ֵאל ָנא. ְרָפא ָנא ַּתֲחלּוֵאי ֶגֶפן ּפוִרָּיה. 

 ּבוָׁשה ַוֲחפּוָרה ְוֻאְמַלל ִּפְרָיּה. 

 ְּגָאֶלָּנה ִמַּׁשַחת ּוִמַּמָּכה ְטִרָּיה. 

 ֲעֵננּו ְּכֶׁשָעִניָת ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ְּבַהר ַהּמוִרָּיה.

ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח ָלנּו יוְצֵרנּו:

 ִּדְגֵלי ָעם ְּפדּוֵיי ִבְזרוַע ָחשּוף. 

 ַהֵּצל ִמֶּנֶגף ְוַאל ִיְהיּו ְלִׁשּסּוף. 

 ְוַתֲעֶנה ְקִריָאֵתנּו ְלַמֲעֵׂשה ָיֶדיָך ִּתְכסף. 

 ֲעֵננּו ְּכֶׁשָעִניָת ַלֲאבוֵתינּו ַעל ַים סּוף.

ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח ָלנּו יוְצֵרנּו:
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 ְזכּות צּור ֻחַּצב ַהּיום ָלנּו ְתַגל. 

 ָחְׂשֵכנּו ֵמֶאֶנף ּוְנֵחנּו ְּביֶׁשר ַמְעָּגל. 

 ַטֵהר ֻטְמָאֵתנּו ְוִלְמאור ּתוָרְתָך ֵעיֵנינּו ַגל. 

 ֲעֵננּו ְּכֶׁשָעִניָת ִליהוֻׁשַע ַּבִּגְלָּגל.

ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח ָלנּו יוְצֵרנּו:

 ָיּה ְרֵאה ֶדֶׁשן ָעקּוד ְוַהְצַמח ָלנּו ְתרּוָפה. 

 ַּכֵּלה ׁשד ָוֶׁשֶבר ַסַער ְוסּוָפה. 

 ַלְּמֵדנּו ְוַחְּכֵמנּו ִאְמָרְתָך ַהְּצרּוָפה. 

 ֲעֵננּו ְּכֶׁשָעִניָת ִלְׁשמּוֵאל ַּבִּמְצָּפה.

ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח ָלנּו יוְצֵרנּו:

 ֻמְתָמם ֵמֶרֶחם ָׁשָרָׁשיו ַאל ַּתְקֵמל. 

 ַנֵּקנּו ִמֶּכֶתם ָוֶׁשֶמץ ְולא ֵנָאֵמל. 

 ְסָעֵדנּו ְוִנָּוֵׁשָעה ְוָאְרחות ֲחָסֶדיָך ִנָּגֵמל. 

 ֲעֵננּו ְּכֶׁשָעִניָת ְלֵאִלָּיהּו ְּבַהר ַהַּכְרֶמל.

ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח ָלנּו יוְצֵרנּו:

עוְדֵדנּו ְּבֶצֶדק ָמׁשּוי ִמַּמִים ְוַכֵּפר ָזדון 

 ּוְמׁשּוָגה. 

 ְּפֵדנּו ִמְּמהּוַמת ָמֶות ְוָאחור ַּבל ִנּסוָגה. 

 ַצֵּוה ְיׁשּוָעֵתנּו ּוַבֲעונוֵתינּו ַאל ִנְתמוְגָגה. 

 ֲעֵננּו ְּכֶׁשָעִניָת ְליוָנה ִּבְמֵעי ַהָּדָגה.

ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח ָלנּו יוְצֵרנּו:

 ְקֻדַּׁשת ִאיׁש ֲחִסיֶדָך ְזכר ִליַפת ַּפֲעַמִים. 

 ַרֲחֶמיָך ְּתעוֵרר ִּכי ֻלִּקינּו ְבִכְפַלִים. 

 ׁשּוֵבנּו ּתֶקף ְלִיְרָאֶתָך ְולא ֵנָחֵׂשף ׁשּוַלִים. 

 ֲעֵננּו ְּכֶׁשָעִניָת ְלָדִוד ְוִלְׁשלמה ְבנו ִּבירּוָׁשָלִים.

ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח ָלנּו יוְצֵרנּו:

אל מלך... ויעבור...

רחמנא אדכר לן / מחבר לא ידוע

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדַאְבָרָהם ְרִחיָמא. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדִיְצָחק ֲעֵקיָדא. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדַיֲעקב ְׁשֵליָמא. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדמֶׁשה ְנִביָאה. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדַאֲהרן ַּכֲהָנא. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְזכּוֵתּה ְּדיוֵסף ַצִּדיָקא. 
ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדָדִוד ַמְלָּכא ְמִׁשיָחא. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדִפיְנָחס ַקָּנָאה. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְצלוֵתּה ִּדְׁשלמה ַמְלָּכא. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ָאֵרים ְיִמיָנְך ְוַאְצַמח ֻּפְרָקָנְך. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ְּבִכּסּוֵפי ַאִּפין ָאֵתיָנא ְלִמְקֵרי ַקָּמְך 
 ַרֵחם ֲעָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ַּגֵּלי ְגֻבְרָּתְך ּוְפרק ָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:
ַרֲחָמָנא ִּדיָנן ַאֵּפיק ִלְנהוָרא. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
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 ַרֲחָמָנא ִּדיָנא ְדַחֵּיי ָטֵבי ְּגזר ֲעָלן. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ַהְדָרְך ַׁשִּוי ֲעָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
ַרֲחָמָנא ְוָלא ִתְתְּפַרע ְּכעוָבָדָנא ִּביִׁשין ִמָּנן. 

 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ִזיָוְך ַאְׁשֵרי ֲעָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ֲחׁשוב ֲעָלן ַטְבָון. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ַטְבָון ַסִּגיָאן ַאְייֵתי ֲעָלן. 

 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ִיְתַּגְלְּגלּון ַרֲחָמְך ֲעָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ְדַחֵּיי. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ְדַרֲחֵמי. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ְדַצִּדיֵקי ַוֲחִסיֵדי. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ִדיָׁשֵרי ּוְתִמיֵמי. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:

ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ְדַפְרָנָסָתא ַטְבָּתא 
ּוְמזוֵני ָטֵבי. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ְּכבׁש ֶחְמָּתא ְוֻרְגָזא ִמָּנן. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ָלא ַתְעֵּביד ְּגִמיָרא ָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ְמחל ּוְׁשבק ְלחוִבין ְוַלֲעָוָין. 

 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ְנהור טּוָבְך ַאְנַהר ֲעָלן. 

 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ְסִעיד ּוְסִמיְך ֱהֵוי ָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ֲעֵביד ִעָּמָנא ָאָתא ְלַטב. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ְּפַתח ְׁשַמָּיא ִלְצלוִתין. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ְצלוָתָנא ַקֵּבל ְּבַרֲעָוא. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
ַרֲחָמָנא ַקֵּבל ְצלוִתין ּוָבעּוִתין ְּבִעָּדן ַעְקִּתין. 

 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ַרֵחם ַעל ִנְׁשָמִתין. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ַׁשָּתא ַטְבָּתא ַאְייֵתי ֲעָלן. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ּתּוב ֵמֻרְגָזְך. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ְוָלא ֶנְהָּדר ֵריָקם ִמן ַקָּמְך. 

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:

ויעבור...

אנשי אמונה / מחבר לא ידוע

 ַאְנֵׁשי ֱאמּוָנה ָאָבדּו. 

 ָּבִאים ְּבכַח ַמֲעֵׂשיֶהם: 

 ִּגּבוִרים ַלֲעמד ַּבֶּפֶרץ. 

 ּדוִחים ֶאת ַהְּגֵזרות: 

 ָהיּו ָלנּו ְלחוָמה. 

 ּוְלַמְחֶסה ְּביום ַזַעם: 

 זוֲעִכים ַאף ְּבַלֲחָׁשם. 

ֵחָמה ָעְצרּו ְּבַׁשְּוָעם: 

 ֶטֶרם ְקָראּוָך ֲעִניָתם. 

 יוְדִעים ַלֲעתר ּוְלַרּצות: 

 ְּכָאב ִרַחְמָּת ְלַמֲעָנם. 

 לא ֱהִׁשיבוָת ְּפֵניֶהם ֵריָקם: 

 ֵמרב ֲעוֵנינּו ֲאַבְדנּום. 

 ֶנֶאְספּו ֶמּנּו ַּבֲחָטֵאינּו: 

 ָסעּו ֵהָּמה ִלְמנּוחות. 

ָעְזבּו אוָתנּו ַלֲאָנחות: 

 ַּפּסּו גוְדֵרי ָגֵדר. 

 ֻצְּמתּו ְמִׁשיֵבי ֵחָמה:

 ָקִמים ַּבֶּפֶרץ ַאִין. 

 ְראּוִיים ְלַרּצוְתָך ָאֵפסּו: 

 ׁשוַטְטנּו ְּבַאְרַּבע ִּפּנות. 

 ְּתרּוָפה לא ָמָצאנּו: 

 ַׁשְבנּו ֵאֶליָך ְּבבֶׁשת ָּפֵנינּו. 

ְלַׁשֲחָרְך ֵאל ְּבֵעת ְסִליָחֵתנּו: 

אל מלך... ויעבור...
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תמהנו מרעות / מחבר לא ידוע

 ָּתַמְהנּו ֵמָרעות. ָּתַׁשׁש ּכֵחנּו ִמָּצרות: 

 ַׁשְחנּו ַעד ִלְמאד. ָׁשַפְלנּו ַעד ָעָפר: 

 ַרחּום ַּכְך ִהיא ִמָּדֵתנּו. ְקֵׁשי עֶרף ּוַמְמִרים ֲאַנְחנּו: 

 ָצַעְקנּו ְּבִפינּו ָחָטאנּו. ְּפַתְלּתל ְוִעֵּקׁש ִלֵּבנּו: 

 ֶעְליון ַרֲחֶמיָך ֵמעוָלם. ְסִליָחה ִעְּמָך ִהיא: 

 ִנָחם ַעל ָהָרָעה. ַמֵּטה ְכַלֵּפי ֶחֶסד: 

 לא ִתְתַעָּלם ְּבִעּתות ָּכֵאל. ִּכי ְבָצָרה ְגדוָלה ֲאַנְחנּו: 

 ִיָּוַדע ְלֵעיֵני ַהּכל. טּוְבָך ְוַחְסְּדָך ִעָּמנּו: 

 ֲחתם ֶּפה ָׂשָטן ְוַאל ַיְׂשִטין ָעֵלינּו. ְזעם ּבו ְוִיּדום: 

 ְוַיֲעמד ֵמִליץ טוב ְלַצְּדֵקנּו. הּוא ַיִּגיד ָיְׁשֵרנּו: 

 ְּדָרֶכיָך ַרחּום ְוַחּנּון. ִּגִּליָת ְלֶנֱאַמן ַּבִית: 

ְּבַבְקׁשו ָאז ִמְּלָפֶניָך. ֱאמּוָנְתָך הוַדְעָּת ּלו: 

אל מלך... ויעבור...

לה' אלהינו הרחמים והסליחות

 ַלה’ ֱאלֵהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחות. ִּכי ָחָטאנּו לו: 

 ַלה’ ֱאלֵהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִלחות. ִּכי ָמַרְדנּו ּבו: 

 ַאל ָנא ָתֵׁשת ָעֵלינּו ַחָּטאת ֲאֶׁשר נוַאְלנּו ַוֲאֶׁשר ָחָטאנּו: 

ָחָטאנּו צּוֵרנּו. ְסַלח ָלנּו יוְצֵרנּו: 

 ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל. ה' ֱאלֵהינּו. ה' ֶאָחד: 

 ָּברּוְך, ֵׁשם ְּכבוד ַמְלכּותו, ְלעוָלם ָוֶעד: 

ה' הּוא ָהֱאלִהים. ה' הּוא ָהֱאלִהים: )ב' פעמים( 

ֶאְרֵאֵלי ַמְעָלה. אוְמִרים ה' ֲאדוֵננּו. ְּבִחיֵרי ְסֻגָּלה. עוִנים ְואוְמִרים. ה' הּוא ָהֱאלִהים. ה' הּוא ָהֱאלִהים: 

ַּגְלַּגֵּלי ַמְעָלה. אוְמִרים ה' ֲאדוֵננּו. ְּדגּוֵלי ְסֻגָּלה. עוִנים ְואוְמִרים. ה' הּוא ָהֱאלִהים. ה' הּוא 

ָהֱאלִהים:

 ֲהמֹוֵני ַמְעָלה. אֹוְמִרים: ה' ֲאדֹוֵננּו. ִיְשָׂרֵאל ְבָּצָרָתם ּוְבָגלּוָתם עֹוִנים ְואֹוְמִרים: ה' הּוא ָהֱאֹלִהים. 

ה' הּוא ָהֱאֹלִהים:
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ה' ֶמֶלְך. ה' ָמָלְך. ה' ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד: )ב' פעמים( 

 ְּבֶטֶרם ְׁשָחִקים ַוֲאָרִקים ִנְמָּתחּו. ה' ֶמֶלְך. ְוַעד לא ְמאורות ָזָרחּו. ה' ָמָלְך.

ְוָהָאֶרץ ַּכֶּבֶגד ִּתְבֶלה. ְוָׁשַמִים ְּכָעָׁשן ִנְמָלחּו. ה' ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד: 

ה' ֶמֶלְך. ה' ָמָלְך. ה' ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד:

 ְוַעד לא ָעָׂשה ֶאֶרץ ְוחּוצות. ה' ֶמֶלְך. ּוַבֲהִכינו ְיצּוִרים ֲעֵלי ֲאָרצות. ה' ָמָלְך.

ְוֵעת ְיַקֵּבץ ְנפּוִצים ֵמַאְרַּבע ְּתפּוצות. ה' ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד: 

ה' ֶמֶלְך. ה' ָמָלְך. ה' ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד:

 ְמיּוָחד ְּבֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה. הּוא ָהָיה ְוהּוא הֶוה ְוהּוא ִיְהֶיה. 

הּוא ֵמִמית ּוְמַחֶּיה. ְלָפָניו לא נוַצר ֵאל. ְוַאֲחָריו לא ִיְהֶיה:

 עננו אבינו עננו

 ֲעֵננּו ָאִבינּו ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ּבוְרֵאנּו ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ּגוֲאֵלנּו ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ּדוְרֵׁשנּו ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו הוד ְוָהָדר ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ָוִתיק ְּבֶנָחמות ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ַזְך ְוָיָׁשר ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ַחי ְוַקָּים ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ְטהור ֵעיַנִים ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו יוֵׁשב ָׁשַמִים ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ַּכִּביר ּכַח ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו לא ֵאל ָחֵפץ ְּבֶרַׁשע ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ֲעֵננּו. 

ֲעֵננּו נוָרא ְוִנְׂשָּגב ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו סוֵמְך נוְפִלים ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו עוֵזר ַּדִּלים ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ּפוֶדה ּוַמִּציל ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ַצִּדיק ּוַמְצִּדיק ֲעֵננּו. 

ֲעֵננּו ָקרוב ְלָכל קוְרָאיו ֶּבֱאֶמת 

 ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ָרם ְוִנָּשא ֲעֵננּו. 

 ֲעֵננּו ׁשוֵכן ְׁשָחִקים ֲעֵננּו. 

ֲעֵננּו ּתוֵמְך ְּתִמיִמים ֲעֵננּו: 

 עננו אלהי אברהם עננו

 ֲעֵננּו ֱאלֵהי ַאְבָרָהם ֲעֵננּו: 

 ֲעֵננּו ּוַפַחד ִיְצָחק ֲעֵננּו: 

 ֲעֵננּו ֲאִביר ַיֲעקב ֲעֵננּו: 

 ֲעֵננּו ָמֵגן ָּדִוד ֲעֵננּו: 

ֲעֵננּו ָהעוֶנה ְּבֵעת ָרצון ֲעֵננּו: 

 ֲעֵננּו ָהעוֶנה ְּבֵעת ָצָרה ֲעֵננּו: 

 ֲעֵננּו ָהעוֶנה ְּבֵעת ַרֲחִמים ֲעֵננּו: 

 ֲעֵננּו ֱאלֵהי ַהֶּמְרָּכָבה ֲעֵננּו: 

 ֲעֵננּו ַרחּום ְוַחּנּון ֲעֵננּו:

ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:
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 אדון הסליחות / מחבר לא ידוע

 ֲאדון ַהְּסִליחות. 

 ּבוֵחן ְלָבבות. 

 ּגוֶלה ֲעמּוקות. 

ּדוֵבר ְצָדקות.

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

 ָהדּור ְּבִנְפָלאות. 

 ָוִתיק ְּבֶנָחמות. 

 זוֵכר ְּבִרית ָאבות. 

חוֵקר ְּכָליות:

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

 טוב ּוֵמִטיב ַלְּבִרּיות. 

 יוֵדַע ָּכל ִנְסָּתרות. 

 ּכוֵבׁש ֲעונות. 

לוֵבׁש ְצָדקות:

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

 ָמֵלא ַזִּכּיּות. 

 נוָרא ְתִהּלות. 

 סוֵלַח ֲעונות. 

עוֶנה ְּבֵעת ָצרות:

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

 ּפוֵעל ְיׁשּועות. 

 צוֶפה ֲעִתידות. 

 קוֵרא ַהּדורות. 

 רוֵכב ֲעָרבות. 

 ׁשוֵמַע ְּתִפּלות. 

ְּתִמים ֵּדעות:

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

ֵאל ַרחּום ִׁשְמָך. ֵאל ַחּנּון 

ִׁשְמָך. ֵאל ֶאֶרְך ַאַּפִים ִׁשְמָך. 

ָמֵלא ַרֲחִמים ִׁשְמָך. ָּבנּו ִנְקָרא 

ִׁשְמָך. ה' ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמָך:

)לא אומרים ה' חננו והקימנו(

 עשה למען שמך

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשָמְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ֲאִמָּתְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּבִריָתְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּגְדָלְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּדָתְך. 

ֲעֵׂשה ְלַמַען ֲהָדָרְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ִויעּוָדְך.

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ִזְכָרְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ַחְסָּדְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען טּוָבְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ָיְׁשָרְך. 

ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּכבוָדְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ִלּמּוָדְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ַמְלכּוָתְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ִנְצָחְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען סוָדְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ֻעָּזְך. 

ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּפֵאָרְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ִצְדָקָתְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ְקֻדָּׁשָתְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ַרֲחָמנּוָתְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשִכיָנָתְך. 

ֲעֵׂשה ְלַמַען ּתוָרָתְך: 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב. ֲעֵׂשה ְלַמַען מֶׁשה ְוַאֲהרן. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען יוֵסף ָּדִוד ּוְׁשלמה. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶדׁש. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ִצּיון ִמְׁשַּכן ְּכבוָדְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ָחְרַּבן ֵּביָתְך. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשֲממּות ֵהיָכָלְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִיְׂשָרֵאל ָהֲעִנִּיים. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ִיְׂשָרֵאל ַהַּדִּלים. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִיְׂשָרֵאל ַהְּׁשרּוִיים ְּבָצרות. 

 ֲעֵׂשה ְלַמַען ְיתוִמים ְוַאְלָמנות. ֲעֵׂשה ְלַמַען יוְנֵקי ָׁשַדִים. 

ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּגמּוֵלי ָחָלב. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִּתינוקות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ֶׁשּלא ָחְטאּו: 

ֲעֵׂשה ְלַמֲעָנְך ִאם לא ְלַמֲעֵננּו. ֲעֵׂשה ְלַמֲעָנְך ְוהוִׁשיֵענּו. הוִׁשיֵענּו ַוֲעֵננּו ַהּיום ּוְבָכל יום ָויום 

ִּבְתִפָּלֵתנּו ִּכי ְתִהָּלֵתנּו ָאָּתה: 
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אל מלך... ויעבור...

 ִלְקֻדַּׁשת ִׁשְמָך ֲעֵׂשה ְולא ָלנּו: 

 לא ָלנּו ה' לא ָלנּו. ִּכי ְלִׁשְמָך ֵּתן ָּכבוד. ַעל ַחְסְּדָך ַעל ֲאִמֶּתָך: 

ָלָּמה יאְמרּו ַהּגוִים. ַאֵּיה ָנא ֱאלֵהיֶהם: 

ֵואלֵהינּו ַּבָּׁשַמִים. ֶאָחד ֱאלֵהינּו ַּבָּׁשַמִים. ֵעדּוֵתנּו ְּבָכל יום ַּפֲעַמִים. ַחי ְוַקָּים הּוא. ָמֵלא ַרֲחִמים 

הּוא. ָמֵלא ַזִּכּיּות הּוא. ָּכל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ָעָׂשה ַבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ. ֵאין ִמי יאַמר לו ַמה ַּתֲעֶׂשה. ְוֵאין 

ִמי יאַמר לו ַמה ִּתְפַעל. ִּכי ַהּכל ַמֲעֵׂשה ָיָדיו:

 אלהינו שבשמים

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְׁשַמע קוֵלנּו ְוַקֵּבל ְּתִפָּלֵתנּו ְּבָרצון: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַאל ְּתַאְּבֵדנּו ְּבאֶרְך ָּגלּוֵתנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַאֵּבד ָּכל ַהָּקִמים ָעֵלינּו ְלָרָעה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּבִריְתָך ְזכר ְוַאל ִּתְׁשָּכֵחנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּבֵרְך ֶאת ַלְחֵמנּו ְוֶאת ֵמיֵמינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַּבְּשֵרנּו ְּבׂשורות טובות: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַּבֵּטל ֵמָעֵלינּו ָּכל ְּגֵזרות ָקׁשות ְוָרעות: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּגזר ָעֵלינּו ְּגֵזרות טובות: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַּגֵּלה ְּכבוד ַמְלכּוְתָך ָעֵלינּו ְמֵהָרה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּדַרְׁשנּוָך ִהָּמֵצא ָלנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּדרׁש ָּדֵמינּו ִמַּיד ָקֵּמינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵהָעֵתר ָלנּו ַהּיום ּוְבָכל יום ָויום ִּבְתִפָּלֵתנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַהֲחִזיֵרנּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶניָך: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְוַאל ְּתִביֵׁשנּו ִמִּשְבֵרנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְוִנְקָרא ְוַאָּתה ַתֲעֵננּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָזְכֵרנּו ְּבִזְכרון טוב ִמְּלָפֶניָך: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַזֵּכנּו ְּבִדיֵננּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֲחמל ָעֵלינּו ְוַעל ַטֵּפינּו ְוַעל עוָלֵלינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַטֲהֵרנּו ֵמֲעוֵנינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַטֲהֵרנּו ִמֻּטְמאוֵתינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַחִּיים טוִבים: 
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 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַצִּדיִקים ַוֲחִסיִדים: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ְיָׁשִרים ּוְתִמיִמים: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ָזִכּיות: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ְמזונות ּוַפְרָנָסה טוָבה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ְּגֻאָּלה ִויׁשּוָעה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּכבׁש ֶאת ּכוְבֵׁשנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּכָלה ַאל ַּתַעׂש ִעָּמנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְלַמֲעָנְך ֲעֵׂשה ִאם לא ְלַמֲעֵננּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְלַחץ ֶאת לוֲחֵצינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְלַחם ֶאת לוֲחֵמינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַמֵּלא ִמְׁשֲאלות ִלֵּבנּו ְלטוָבה ַלֲעבוָדֶתָך: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְנקם ֶאת ִנְקָמֵתנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְסמְך ֶאת ְנִפיָלֵתנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְסמְך ֶאת ֻסַּכת ָּדִוד ַהּנוֶפֶלת: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֲעֵנה ֶאת ֲעִתיָרֵתנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֲעֵננּו ְּביום ָקְרֵאנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַעֵּנה ְמַעֵּננּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּפֵדנּו ִמיֵדי ָכל אוְיֵבינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּפֵדנּו ִמיֵדי ִיְצֵרנּו ָהַרע: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַצֵּוה ִאָּתנּו ִּבְרכוֶתיָך: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַצֵּוה ִאָּתנּו ְיׁשּועוֶתיָך: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַצְּדֵקנּו ְּבִמְׁשָּפֶטיָך: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַצְּדֵקנּו ְּבִדיֵננּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָקֵרב ָלנּו ֵקץ ַהְּגֻאָּלה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָקֵרב ָלנּו יום ַהְיׁשּוָעה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָקְרֵבנּו ַלֲעבוָדֶתָך: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִריָבה ִריֵבנּו ּוְגָאֵלנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְרֵאה ָּבֳעִני ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְרָפא ָּכל חוֵלי ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְרֵאה ְּבדַחק ַהָּׁשָעה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְׁשֵעה ֶאת ַׁשְוָעֵתנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִׁשית ָׁשלום ֵּביֵנינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִׁשית ַׁשְלָוה ְּבַאְרְמנוֵתינּו: 
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 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵּתן ָׁשלום ָּבָאֶרץ: ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵּתן ָׂשָבע ָּבעוָלם: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵּתן ָׁשלום ַּבַּמְלכּות: ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵּתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה ְּבִעּתו ָּבָאֶרץ: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵּתן ֶזַרע ַלּזוֵרַע ְוֶלֶחם ָלאוֵכל: ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵּתן ֶלֶחם ְלִפי ַהָּטף ָלׂשַבע: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִּתּכון ְּתִפָּלֵתנּו ְקטֶרת ְלָפֶניָך: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֲעֵׂשה ִעָּמנּו אות ְלטוָבה.

ֲעֵׂשה ִעָּמנּו אות ִליׁשּוָעה. ֲעֵׂשה ִעָּמנּו אות ְלַרֲחִמים. ִיְראּו ׂשוְנֵאינּו ְוֵיבוׁשּו. ֶיֱחזּו אוְיֵבינּו 

ְוִיָּכְלמּו. ִּכי ַאָּתה ה' ֲעַזְרָּתנּו ְוִנַחְמָּתנּו: 

אל מלך... ויעבור...

קדיש תתקבל

 תענו ותעתרו

ֵּתָענּו ְוֵתָעְתרּו ְּבַרֲחִמים ִמן ַהָּׁשַמִים. ְּתֻקַּבל ַצֲעַקְתֶכם. ִּתָּׁשַמע ְּתִפַּלְתֶכם ְּבָרצון. ְוֵיָעֶנה קול 

ֲעִתיַרְתֶכם. ְוִיְפַּתח ה' ֱאלֵהינּו ָלנּו ּוְלָכל ִיְׂשָרֵאל ַאֵחינּו ְּבָכל ָמקום ֶׁשֵהם )שהם חמישים כנגד 

חמישים שערי בינה(

ַׁשֲעֵרי אוָרה. ַׁשֲעֵרי ַאֲהָבה ְוַאְחָוה. ַׁשֲעֵרי ְּבָרָכה. ַׁשֲעֵרי ֵּבית ִמְקָּדׁשו. ַׁשֲעֵרי ְגֻאָּלה. ַׁשֲעֵרי 

ִגיָלה. ַׁשֲעֵרי ִדיָצה. ַׁשֲעֵרי ֵדָעה ְוַהְׂשֵּכל. ַׁשֲעֵרי הוד ְוָהָדר. ַׁשֲעֵרי ַהְצָלָחה ְוַהְרָוָחה. ַׁשֲעֵרי ַוַעד 

טוב. ַׁשֲעֵרי ָוִתיקּות. ַׁשֲעֵרי ָזִכּיות. ַׁשֲעֵרי ְזִריזּות. ַׁשֲעֵרי ֶחְדָוה. ַׁשֲעֵרי ָחְכָמה. ַׁשֲעֵרי ֵחן ָוֶחֶסד. 

ַׁשֲעֵרי ַחִּיים טוִבים. ַׁשֲעֵרי ָטֳהָרה. ַׁשֲעֵרי ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה. ַׁשֲעֵרי ְיׁשּוָעה. ַׁשֲעֵרי ַכָּפָרה. ַׁשֲעֵרי 

ַכְלָּכָלה. ַׁשֲעֵרי ָכבוד. ַׁשֲעֵרי ִלּמּוד ּתוָרה ִלְׁשָמּה. ַׁשֲעֵרי ֵלב טוב. ַׁשֲעֵרי ָמזון. ַׁשֲעֵרי ְמִחיָלה. 

ַׁשֲעֵרי ֶנָחָמה. ַׁשֲעֵרי ְנִעימּות. ַׁשֲעֵרי סודות ּתוָרתו. ַׁשֲעֵרי ְסִליָחה. ַׁשֲעֵרי ֶעְזָרה. ַׁשֲעֵרי ְפדּות. 

ַׁשֲעֵרי ִּפְרָיה ְוִרְבָיה. ַׁשֲעֵרי ַפְרָנָסה טוָבה. ַׁשֲעֵרי ְצָדָקה. ַׁשֲעֵרי ָצֳהָלה. ַׁשֲעֵרי קוְמִמּיּות. ַׁשֲעֵרי 

ִקּבּול ְּתִפּלות. ַׁשֲעֵרי ִקּבּוץ ָּגֻלּיות. ַׁשֲעֵרי ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה. ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים. ַׁשֲעֵרי ָרצון. ַׁשֲעֵרי 

ָׁשלום. ַׁשֲעֵרי ַׁשְלָוה. ַׁשֲעֵרי תוָרה. ַׁשֲעֵרי ְתִפָּלה. ַׁשֲעֵרי ְתׁשּוָעה. ַׁשֲעֵרי ְתׁשּוָבה. 

ְוָיִסיר ִמּתוְכֶכם ִקְנָאה ְוִׂשְנָאה ְוַתְחרּות. ִויַקֵּים ָּבֶכם ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב: ה' ֱאלֵהי ֲאבוֵתֶכם יֵסף 

ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים, ִויָבֵרְך ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם. ְוִיְכָּתְבֶכם ָהֵאל ְּבֵסֶפר ַחִּיים טוִבים. 

ְוֵכן ְיִהי ָרצון ְונאַמר ָאֵמן: 

עלינו לשבח
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נעילה )חזן אשכנזי וסומך ספרדי(

 אל נורא עלילה / ר' משה אבן עזרא

ֵאל נוָרא ֲעִליָלה. ַהְמִציא ָלנּו ְמִחיָלה. 

ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ְמֵתי ִמְסָּפר ְקרּוִאים. ְלָך ַעִין נוְׂשִאים. 

ּוְמַסְּלִדים ְּבִחיָלה. ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ֵאל נוָרא ֲעִליָלה. ַהְמִציא ָלנּו ְמִחיָלה. 

ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ׁשוְפִכים ְלָך ַנְפָׁשם. ְמֵחה ִפְׁשָעם ְוַכְחָׁשם. 

ְוַהְמִציֵאם ְמִחיָלה. ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ֵאל נוָרא ֲעִליָלה. ַהְמִציא ָלנּו ְמִחיָלה. 

ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

 ֱהֵיה ָלֶהם ְלִסְתָרה. ְוַחְּלֵצם ִמְּמֵאָרה. 

ְוָחְתֵמם ְלהוד ּוְלִגיָלה. ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ֵאל נוָרא ֲעִליָלה. ַהְמִציא ָלנּו ְמִחיָלה. 

ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

 חון אוָתם ְוַרֵחם. ְוָכל לוֵחץ ְולוֵחם. 

ֲעֵׂשה ָּבֶהם ְּפִליָלה. ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ֵאל נוָרא ֲעִליָלה. ַהְמִציא ָלנּו ְמִחיָלה. 

ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ְזכור ִצְדַקת ֲאִביֶהם. ְוַחֵּדׁש ֶאת ְיֵמיֶהם. 

ְּכֶקֶדם ּוְתִחָּלה. ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ֵאל נוָרא ֲעִליָלה. ַהְמִציא ָלנּו ְמִחיָלה. 

ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ְקָרא ָנא ְׁשַנת ָרצון. ְוָהֵׁשב ְׁשֵאִרית ַהּצאן. 

ְלָאֳהִליָבה ְוָאֳהָלה. ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ֵאל נוָרא ֲעִליָלה. ַהְמִציא ָלנּו ְמִחיָלה. 

ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ְמֵחה ָכָעב ְּפָׁשִעים. ַוֲעֵׂשה ָנא ֶחֶסד ִעם. 

ְמקָרִאים ְסֻגָּלה. ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה: 

ֵאל נוָרא ֲעִליָלה. ַהְמִציא ָלנּו ְמִחיָלה. 

ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

 ִּתְזכּו ְלָׁשִנים ַרּבות. ַהָּבִנים ְוָהָאבות. 

ְּבִדיָצה ּוְבָצֳהָלה. ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ֵאל נוָרא ֲעִליָלה. ַהְמִציא ָלנּו ְמִחיָלה. 

ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

 ִמיָכֵאל ַׂשר ִיְׂשָרֵאל. ֵאִלָּיהּו ְוַגְבִריֵאל. 

ַּבְּשרּו ָנא ַהְּגֻאָּלה. ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

ֵאל נוָרא ֲעִליָלה. ַהְמִציא ָלנּו ְמִחיָלה. 

ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה:

אשרי יושבי ביתך, ובא לציון גואל
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לפני חזרת הש"צ

 אתאנו לחלות פניך / מחבר לא ידוע

 ָאָתאנּו ְלַחּלֹות ָּפֶניָך 

 ִּכי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקְּדמּו ָפֶניָך 

 ָנא ַאל ְּתִביֵׁשנּו 

 ָנא ַאל ְּתִׁשיֵבנּו ֵריָקם ִמְּלָפֶניָך 

 ְסַלח ָלנּו 

 ּוְׁשַלח ָלנּו 

ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמְּמעֹוֶנָך 

 ָאָתאנּו ְלַבֵּקׁש ִמְּמָך ַּכָּפָרה 

 ָאיֹם ְונֹוָרא 

 ִמְׂשָּגב ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה 

 ְּתַחֵּיינּו ְּתָחֵּננּו ּוְבִׁשְמָך ִנְקָרא 

 ְסַלח ָלנּו 

 ּוְׁשַלח ָלנּו 

ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמְּמעֹוֶנָך

 אוחילה לאל

 אוִחיָלה ָלֵאל ֲאַחֶּלה ָפָניו. ֶאְׁשֲאָלה ִמֶּמּנּו ַמֲעֵנה ָלׁשון. 

 ֲאֶׁשר ִּבְקַהל ָעם ָאִׁשיר ֻעּזו. ַאִּביָעה ְרָננות ְּבַעד ִמְפָעָליו. 

ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב, ּוֵמה' ַמֲעֵנה ָלׁשון: 

לפני קדושה

 קטעי מעבר לקדושה )סומך ספרדי(

ּוְבֵכן ַנְקִּדיָׁשְך ֶמֶלְך: )ב' פעמים( 

על סדר א"ב: 

 ֶאְרֶאִּלים ְוַחְׁשַמִּלים. ֶזה ֶאל ֶזה ׁשוֲאִלים. ַאֵּיה ֵאל ֵאִלים. ַמֲעִריִצים ּוְמַהְּלִלים: 

 ֵאיֵלי ִוילון ַיֲאִמירּו ָגְדלו. ְּבַרַעׁש ְּבַגַעׁש ְיָפֲארּון ַמֲהָללו. ְׂשָרִפים עוְמִדים ִמַּמַעל לו: 

 ְּגדּוֵדי ָרִקיַע ַיְקִּדיׁשּון ְּבַיַחד. ּדוְבִרים ִהּלּול ְּבמוָרא ּוְבַפַחד. ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ְלֶאָחד: 

 ֲהמוֵני ְׁשָחִקים ַמִּביִעים ְרָנָניו. ְוִנָּצִבים ְלַהְּללו ִּבְׁשֵמי ְמעוָניו. ִּבְׁשַּתִים ְיַכֶּסה ָפָניו: 

 ִזיֵקי ְזבּול ְיַצְפְצפּו ַמֲהָלָליו. ָחִׁשים ֵהם ִלְקרא ֶזֶמר ִמְכלּוָליו. ִּבְׁשַּתִים ְיַכֶּסה ַרְגָליו: 

 ַטְפָסר ָמעון ְּבִצּלו ִיְסּתוֵפף. ָיִחיד ְּבהודו ָעָליו ְיחוֵפף. ּוִבְׁשַּתִים ְיעוֵפף: 

 ִּכּתות ָמכון. ְמַחְּדִׁשים ִמְׁשָמר. ְלהּוִקים ַיַחד. ְלַהֵּלל ְּבַמֲאָמר. ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר: 

 ַמְלֲאֵכי ֲעָרבות ַמֲחנות נוָראות. ִנָּצִבים ְלַהְּללו ִּבְתִהּלות ָנאות. ָקדוׁש. ָקדוׁש. ָקדוׁש ה' ְצָבאות: 

)ִיְתַחְּננּו ְלֶנְגּדו. ְּבַעד ִיְׂשָרֵאל ַעְבּדו. ִיְרֶצה ּוֵמַעְבּדו ְיֻקַּבל ַמֲעָבדו. ְמלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבודו:(
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ּוְבֵכן ּוְלָך ַּתֲעֶלה ְקֻדָּׁשה. ִּכי ַאָּתה ֱאלֵהינּו: )ב' פעמים(

 ֱאֶמת ְּבִסְפְרָך ָּבָראָת עוָלֶמָך. ָּבֶהם ִּתְכּתב ְוַתְחּתם ְּבחוָתֶמָך: 

 ְרֵצה ְפֵלֶטיָך ׁשוְקֵדי אּוָלֶמיָך. ַהּיום ְּבָחֵמׁש ְּתִפּלות ְלרוְמֶמָך: 

 ְמַקִּוים ִיְׁשֶעָך ּומוֵעד ִנחּוֶמיָך. ֲחָסֶדיָך ה' ְיַיֵחלּו ִּכי ַהְּסִליָחה ִעֶּמָך: 

ַזֲעָקָתם ַּתֲעֶלה ִלְׁשֵמי ְמרוֶמָך. ָקדוׁש ְּבַהְקִּדיָׁשם ִּכְמָׁשְרֵתי ְׁשֶמָך: 

כתר יתנו לך... עד "כי הוא לבדו מרום וקדוש"

 

 ֲחמֹול ַעל ַמֲעֶשׂיָך. ְוִתְשַׂמח ְבַּמֲעֶשׂיָך. ְוֹיאְמרּו ְלָך חֹוֶסיָך. ְבַּצֶדְּקָך ֲעמּוֶסיָך. 

ֻתְּקַדּׁש ָאדֹון ַעל ָכּל ַמֲעֶשׂיָך: ִכּי ַמְקִדּיֶשׁיָך ִבְּקֻדָשְּׁתָך )נ"א ְכֶּעְרְכָּך( ִקַדְּשָׁתּ. ָנֶאה ְלָקדֹוׁש 

 ְפֵּאר ִמְקּדֹוִשׁים: 

ּוְבֵכן ִיְתַקֵדּׁש ִשְׁמָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ַעל ִיְשָׂרֵאל ַעֶמָּך ְוַעל ְירּוָשַׁלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמְשַׁכּן 

 ְכּבֹוֶדָך. ְוַעל ַמְלכּות ֵבּית ָדִּוד ְמִשׁיֶחָך ְוַעל ְמכֹוָנְך ְוֵהיָכָלְך:

עֹוד ִיְזכֹּר ָלנּו ַאֲהַבת ֵאיָתן, ֲאדֹוֵנינּו. ּוַבֵבּן ַהֶנֱּעַקד ַיְשִׁבּית ְמַדְיֵּננּו. ּוִבְזכּות ַהָתּם יֹוִציא ָאיֹום 

)נ"א ַהּיֹום( ְלֶצֶדק ִדּיֵננּו. ִכּי ָקדֹוׁש ַהּיֹום ַלֲאדֹוֵנינּו:

עוברים ל"ובכן יתקדש שמך..."

לפני יעלה ויבוא

 אדיר ונאור / מחבר לא ידוע

 ַאִּדיר ְוָנאור. 

 ּבוֵרא ּדוק ָוֶחֶלד.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:

 ּגוֶלה ֲעמּוקות. 

 ּדוֵבר ְצָדקות. 

ִמי ֵאל ָּכמוָך: 

 ָהדּור ִּבְלבּוׁשו. 

 ְוֵאין זּוָלתו.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:

 זוֵכר ַהְּבִרית. 

 חוֵנן ְׁשֵאִרית.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:

 ְטהור ֵעיַנִים. 

 יוֵׁשב ָׁשַמִים.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:

 ּכוֵבׁש ֲעונות. 

 לוֵבׁש ְצָדקות.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:

 ֶמֶלְך ְמָלִכים. 

 נוָרא ְוִנְׂשָּגב.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:

 סוֵמְך נוְפִלים. 

 עוֶנה ֲעׁשּוִקים.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:

 ּפוֶדה ּוַמִּציל. 

 צוֶעה ְּבָרב ּכַח.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:

 ָקרוב ְלקוְרָאיו. 

 ַרחּום ְוַחּנּון.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:

 ׁשוֵכן ְׁשָחִקים. 

 ּתוֵמְך ְּתִמיִמים.

ִמי ֵאל ָּכמוָך:

יעלה ויבוא

108 נעילה ליום הכיפורים



נעילה ליום הכיפורים 109

סליחות / 3 "ויעבור", שני חזנים, לחן "ויעבור" לסירוגין בנוסחים השונים

 חו"ק: ְּפַתח ָלנּו ַׁשַער. ְּבֵעת ְנִעיַלת ַׁשַער. ִּכי ָפָנה יום: 

 חו"ק: ַהּיום ִיְפֶנה. ַהֶּׁשֶמׁש ָיבא ְוִיְפֶנה. ָנבוָאה ְׁשָעֶריָך: 

חו"ק: ָאָּנא ֵאל ָנא. ָׂשא ָנא. ְסַלח ָנא. ְמַחל ָנא. ֲחָמל ָנא. ַרֶחם ָנא. ַּכֶּפר ָנא. ְּכבׁש ֵחְטא ְוָעון:

 
אל מלך... ויעבור...

 ְוָסַלְחָּת ַלֲעוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו: 

 ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו ְמַחל ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו: 

 ִּכי ַאָּתה ֲאדָני טוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קוְרֶאיָך: 

 ַהֲאִזיָנה ה' ְּתִפָּלֵתנּו ַהְקִׁשיָבה ְּבקול ַּתֲחנּונוֵתינּו: 

 ַהְקִׁשיָבה ְלקול ַׁשְוֵענּו ַמְלֵּכנּו ֵואלֵהינּו ִּכי ֵאֶליָך ִנְתַּפָּלל: 

ְּתִהי ָנא ָאְזְנָך ַקֶּׁשֶבת ְוֵעיֶניָך ְפתּוחות ֶאל ְּתִפַּלת ֲעָבֶדיָך ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְוָׁשַמְעָּת ַהָּׁשַמִים ְמכון 

 ִׁשְבְּתָך ֶאת ְּתִפָּלָתם ְוֶאת ְּתִחָּנָתם ְוָעִׂשיָת ִמְׁשָּפָטם ְוָסַלְחָּת ְלַעְּמָך ֲאֶׁשר ָחְטאּו ָלְך: 

 ְּכַרֵחם ָאב ַעל ָּבִנים ֵּכן ְּתַרֵחם ה' ָעֵלינּו: 

 לה' ַהְיׁשּוָעה ַעל ַעְּמָך ִבְרָכֶתָך ֶּסָלה: 

 ה' ְצָבאות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱאלֵהי ַיֲעקב ֶסָלה: 

 ה' ְצָבאות ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבוֵטַח ָּבְך: 

ה' הוִׁשיָעה ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביום ָקְרֵאנּו: 

 ְסַלח ָנא ַלֲעון ָהָעם ַהֶּזה ְּכגֶדל ַחְסֶּדָך ְוַכֲאֶׁשר ָנָׂשאָתה ָלָעם ַהֶּזה ִמִּמְצַרִים ְוַעד ֵהָּנה 

ְוָׁשם ֶנֱאַמר: ַוּיאֶמר ה' ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶרָך: 



זכור ברית אברהם ועקדת יצחק / ר' גרשום מאור הגולה

ְזכר ְּבִרית ַאְבָרָהם ַוֲעֵקַדת ִיְצָחק. ְוָהֵׁשב ְׁשבּות ָאֳהֵלי ַיֲעקב ְוהוִׁשיֵענּו ְלַמַען ְׁשֶמָך: 

ּגוֵאל ָחָזק ְלַמַעְנָך ְפֵדנּו. ְרֵאה ִּכי ָאְזַלת ָיֵדנּו. ׁשּור ִּכי ָאְבדּו ֲחִסיֵדינּו. ּוַמְפִּגיַע ֵאין ַּבֲעֵדנּו. ְוׁשּוב 

ְּבַרֲחִמים ַעל ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל. ְוהוִׁשיֵענּו ְלַמַען ְׁשֶמָך: 

ָהִעיר ַהּקֶדׁש ְוַהְּמחוזות. ָהיּו ְלֶחְרָּפה ּוְלִבּזות. ְוָכל ַמֲחַמֶּדיָה ְטבּועות וְגנּוזות. ְוֵאין ִׁשּיּור ַרק 

ַהּתוָרה ַהּזאת. ְוָהֵׁשב ְׁשבּות ָאֳהֵלי ַיֲעקב ְוהוִׁשיֵענּו ְלַמַען ְׁשֶמָך: ֶאְנַקת ְמַסְּלֶדיָך. ַּתַעל ִלְפֵני 

ִכֵּסא ְכבוֶדָך. ַמֵּלא ִמְׁשֲאלות ַעם ְמַיֲחֶדיָך. ׁשוֵמַע ְּתִפּלות ָּבֵאי ָעֶדיָך: 

ַרב  ַאָּתה  ִּכי  ְמרוִמים.  ׁשוֵכן  ִמִּפיָך  ִיָּוְׁשעּו  ַהּיום  ַּגם  עוָלִמים.  ְּתׁשּוַעת  בה'  נוַׁשע  ִיְׂשָרֵאל 

ְסִליחות ּוַבַעל ָהַרֲחִמים: )שפטיה בן אמיתי(

ַיְחִּביֵאנּו ֵצל ָידו ַּתַחת ַּכְנֵפי ַהְּׁשִכיָנה. חן ָיחן ִּכי ִיְבחן ֵלב ָעקב ְלָהִכיָנה. קּוָמה ָּנא ֱאלֵהינּו ֻעָּזה 

ֻעִּזי ָנא. ה' ְלַׁשְוָעֵתנּו ַהֲאִזיָנה: )רבי יצחק ברבי שמואל(

ֵאֶליָך  ְּבַׁשְּוֵענּו  ְוֶאְביון.  ָעִני  ַעם  ְלִהָּוַׁשע  ֶיַׁשע  ִּביִמין  ֶעְליון.  ְּבֵסֶתר  יוֵׁשב  ָסַלְחִּתי  ַיְׁשִמיֵענּו 

נוָראות ְּבֶצֶדק ַּתֲעֵננּו. ה' ֱהֵיה עוֵזר ָלנּו: )שלמה ברבי שמואל בן רבי אליה(

רחמנא אדכר לן / מחבר לא ידוע

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדַאְבָרָהם ְרִחיָמא. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדִיְצָחק ֲעֵקיָדא. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדַיֲעקב ְׁשֵליָמא. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדמֶׁשה ְנִביָאה. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדַאֲהרן ַּכֲהָנא. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְזכּוֵתּה ְּדיוֵסף ַצִּדיָקא.
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדָדִוד ַמְלָּכא 
ְמִׁשיָחא. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדִפיְנָחס ַקָּנָאה. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְצלוֵתּה ִּדְׁשלמה ַמְלָּכא. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ָאֵרים ְיִמיָנְך ְוַאְצַמח ֻּפְרָקָנְך. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ְּבִכּסּוֵפי ַאִּפין ָאֵתיָנא ְלִמְקֵרי ַקָּמְך 
 ַרֵחם ֲעָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ַּגֵּלי ְגֻבְרָּתְך ּוְפרק ָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ִּדיָנן ַאֵּפיק ִלְנהוָרא. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ִּדיָנא ְדַחֵּיי ָטֵבי ְּגזר ֲעָלן. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ַהְדָרְך ַׁשִּוי ֲעָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
ַרֲחָמָנא ְוָלא ִתְתְּפַרע ְּכעוָבָדָנא ִּביִׁשין ִמָּנן. 

ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
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 ַרֲחָמָנא ִזיָוְך ַאְׁשֵרי ֲעָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ֲחׁשוב ֲעָלן ַטְבָון. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ַטְבָון ַסִּגיָאן ַאְייֵתי ֲעָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ִיְתַּגְלְּגלּון ַרֲחָמְך ֲעָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ַחְתִמיָנן ְּבִסְפָרא ְדַחֵּיי. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ַחְתִמיָנן ְּבִסְפָרא ְדַרֲחֵמי. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ַחְתִמיָנן ְּבִסְפָרא ְדַצִּדיֵקי ַוֲחִסיֵדי. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ַחְתִמיָנן ְּבִסְפָרא ִדיָׁשֵרי ּוְתִמיֵמי. 
 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר:

ַרֲחָמָנא ַחְתִמיָנן ְּבִסְפָרא ְדַפְרָנָסָתא ַטְבָּתא 
 ּוְמזוֵני ָטֵבי. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ְּכבׁש ֶחְמָּתא ְוֻרְגָזא ִמָּנן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ָלא ַתְעֵּביד ְּגִמיָרא ָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ְמחל ּוְׁשבק ְלחוִבין ְוַלֲעָוָין. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ְנהור טּוָבְך ַאְנַהר ֲעָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ְסִעיד ּוְסִמיְך ֱהֵוי ָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ֲעֵביד ִעָּמָנא ָאָתא ְלַטב. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ְּפַתח ְׁשַמָּיא ִלְצלוִתין. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ְצלוָתָנא ַקֵּבל ְּבַרֲעָוא. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
ַרֲחָמָנא ַקֵּבל ְצלוִתין ּוָבעּוִתין ְּבִעָּדן ַעְקִּתין. 

 ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ַרֵחם ַעל ִנְׁשָמִתין. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

 ַרֲחָמָנא ַׁשָּתא ַטְבָּתא ַאְייֵתי ֲעָלן. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 
 ַרֲחָמָנא ּתּוב ֵמֻרְגָזְך. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ַרֲחָמָנא ְוָלא ֶנְהָּדר ֵריָקם ִמן ַקָּמְך. ְּבִדיל ַוַּיֲעבר: 

ויעבור...

 עננו אלהי אברהם עננו

 ֲעֵננּו ֱאלֵהי ַאְבָרָהם ֲעֵננּו: 

 ֲעֵננּו ּוַפַחד ִיְצָחק ֲעֵננּו: 

 ֲעֵננּו ֲאִביר ַיֲעקב ֲעֵננּו: 

ֲעֵננּו ָמֵגן ָּדִוד ֲעֵננּו: 

 ֲעֵננּו ָהעוֶנה ְּבֵעת ָרצון ֲעֵננּו: 

 ֲעֵננּו ָהעוֶנה ְּבֵעת ָצָרה ֲעֵננּו: 

 ֲעֵננּו ָהעוֶנה ְּבֵעת ַרֲחִמים ֲעֵננּו: 

ֲעֵננּו ֱאלֵהי ַהֶּמְרָּכָבה ֲעֵננּו: 

 ה' חננו והקימנו

 ה' ָחֵּננּו ַוֲהִקיֵמנּו.

ּוְבֵסֶפר ַחִּיים ָזְכֵרנּו ְוָחְתֵמנּו: 

 ה' ְּביום ְיׁשּוָעָתה ַּבְׂשֵרנּו ְוַרֲחֵמנּו.

ּוְבֵסֶפר ַחִּיים ָזְכֵרנּו ְוָחְתֵמנּו:

 ה' ַּגְלֵּגל ֲהמון ַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו.

ּוְבֵסֶפר ַחִּיים ָזְכֵרנּו ְוָחְתֵמנּו:

 ה' ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו. 

ּוְבֵסֶפר ַחִּיים ָזְכֵרנּו ְוָחְתֵמנּו:

 ה' ַּכחוָתם ַעל ֵלב ַהּיום ִׂשיֵמנּו.

ּוְבֵסֶפר ַחִּיים ָזְכֵרנּו ְוָחְתֵמנּו:

 ה' ִריָבה ִריֵבנּו ּוְלַחם לוֲחֵמינּו.

ּוְבֵסֶפר ַחִּיים ָזְכֵרנּו ְוָחְתֵמנּו:

 ה' ָּבֵרְך ֶאת ַלְחֵמנּו ְוֶאת ֵמיֵמינּו.

ּוְבֵסֶפר ַחִּיים ָזְכֵרנּו ְוָחְתֵמנּו:
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 אלהינו שבשמים

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְׁשַמע קוֵלנּו ְוַקֵּבל ְּתִפָּלֵתנּו ְּבָרצון: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַאל ְּתַאְּבֵדנּו ְּבאֶרְך ָּגלּוֵתנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַאֵּבד ָּכל ַהָּקִמים ָעֵלינּו ְלָרָעה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּבִריְתָך ְזכר ְוַאל ִּתְׁשָּכֵחנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּבֵרְך ֶאת ַלְחֵמנּו ְוֶאת ֵמיֵמינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַּבְּשֵרנּו ְּבׂשורות טובות: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַּבֵּטל ֵמָעֵלינּו ָּכל ְּגֵזרות ָקׁשות ְוָרעות: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּגזר ָעֵלינּו ְּגֵזרות טובות: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַּגֵּלה ְּכבוד ַמְלכּוְתָך ָעֵלינּו ְמֵהָרה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּדַרְׁשנּוָך ִהָּמֵצא ָלנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּדרׁש ָּדֵמינּו ִמַּיד ָקֵּמינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵהָעֵתר ָלנּו ַהּיום ּוְבָכל יום ָויום ִּבְתִפָּלֵתנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַהֲחִזיֵרנּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶניָך: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְוַאל ְּתִביֵׁשנּו ִמִּשְבֵרנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְוִנְקָרא ְוַאָּתה ַתֲעֵננּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָזְכֵרנּו ְּבִזְכרון טוב ִמְּלָפֶניָך: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַזֵּכנּו ְּבִדיֵננּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֲחמל ָעֵלינּו ְוַעל ַטֵּפינּו ְוַעל עוָלֵלינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַטֲהֵרנּו ֵמֲעוֵנינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַטֲהֵרנּו ִמֻּטְמאוֵתינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָחְתֵמנּו ְּבֵסֶפר ַחִּיים טוִבים: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָחְתֵמנּו ְּבֵסֶפר ַצִּדיִקים ַוֲחִסיִדים: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָחְתֵמנּו ְּבֵסֶפר ְיָׁשִרים ּוְתִמיִמים: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָחְתֵמנּו ְּבֵסֶפר ָזִכּיות: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָחְתֵמנּו ְּבֵסֶפר ְמזונות ּוַפְרָנָסה טוָבה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָחְתֵמנּו ְּבֵסֶפר ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָחְתֵמנּו ְּבֵסֶפר ְּגֻאָּלה ִויׁשּוָעה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּכבׁש ֶאת ּכוְבֵׁשנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּכָלה ַאל ַּתַעׂש ִעָּמנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְלַמֲעָנְך ֲעֵׂשה ִאם לא ְלַמֲעֵננּו: 
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 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְלַחץ ֶאת לוֲחֵצינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְלַחם ֶאת לוֲחֵמינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַמֵּלא ִמְׁשֲאלות ִלֵּבנּו ְלטוָבה ַלֲעבוָדֶתָך: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְנקם ֶאת ִנְקָמֵתנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְסמְך ֶאת ְנִפיָלֵתנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְסמְך ֶאת ֻסַּכת ָּדִוד ַהּנוֶפֶלת: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֲעֵנה ֶאת ֲעִתיָרֵתנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֲעֵננּו ְּביום ָקְרֵאנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַעֵּנה ְמַעֵּננּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּפֵדנּו ִמיֵדי ָכל אוְיֵבינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּפֵדנּו ִמיֵדי ִיְצֵרנּו ָהַרע: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַצֵּוה ִאָּתנּו ִּבְרכוֶתיָך: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַצֵּוה ִאָּתנּו ְיׁשּועוֶתיָך: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַצְּדֵקנּו ְּבִמְׁשָּפֶטיָך: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַצְּדֵקנּו ְּבִדיֵננּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָקֵרב ָלנּו ֵקץ ַהְּגֻאָּלה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָקֵרב ָלנּו יום ַהְיׁשּוָעה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָקְרֵבנּו ַלֲעבוָדֶתָך: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִריָבה ִריֵבנּו ּוְגָאֵלנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְרֵאה ָּבֳעִני ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְרָפא ָּכל חוֵלי ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְרֵאה ְּבדַחק ַהָּׁשָעה: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְׁשֵעה ֶאת ַׁשְוָעֵתנּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִׁשית ָׁשלום ֵּביֵנינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִׁשית ַׁשְלָוה ְּבַאְרְמנוֵתינּו: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵּתן ָׁשלום ָּבָאֶרץ: ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵּתן ָׂשָבע ָּבעוָלם: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵּתן ָׁשלום ַּבַּמְלכּות: ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵּתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה ְּבִעּתו ָּבָאֶרץ: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵּתן ֶזַרע ַלּזוֵרַע ְוֶלֶחם ָלאוֵכל: ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵּתן ֶלֶחם ְלִפי ַהָּטף ָלׂשַבע: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִּתּכון ְּתִפָּלֵתנּו ְקטֶרת ְלָפֶניָך: 

 ֱאלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֲעֵׂשה ִעָּמנּו אות ְלטוָבה.

ֲעֵׂשה ִעָּמנּו אות ִליׁשּוָעה. ֲעֵׂשה ִעָּמנּו אות ְלַרֲחִמים. ִיְראּו ׂשוְנֵאינּו ְוֵיבוׁשּו. ֶיֱחזּו אוְיֵבינּו 

ְוִיָּכְלמּו. ִּכי ַאָּתה ה' ֲעַזְרָּתנּו ְוִנַחְמָּתנּו: 
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ה' ה'. ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון. ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת. 

נֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים. נֵׂשא ָעון ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה: 

ְוָסַלְחָּת ַלֲעוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו:

 ֶאְזְּכָרה ֱאֹלִהים ְוֶאֱהָמָיה 

 ִּבְראֹוִתי ָּכל ִעיר ַעל ִּתָּלּה ְּבנּוָיה 

 ְוִעיר ָהֱאֹלִהים ֻמְׁשֶּפֶלת ַעד ְׁשאֹול ַּתְחִּתָּיה 

ּוְבָכל ֹזאת ָאנּו ְלָיּה ְוֵעיֵנינּו ְלָיּה 

 ִמַּדת ָהַרֲחִמים ָעֵלינּו ִהְתַּגְלְּגִלי 

 ְוִלְפֵני קֹוֵנְך ְּתִחָּנֵתנּו ַהִּפיִלי 

 ּוְבַעד ַעֵּמְך ַרֲחִמים ַׁשֲאִלי 

ִּכי ָכל ֵלָבב ַּדָּוי ְוָכל ֹראׁש ָלֳחִלי 

 ָּתַמְכִּתי ְיֵתדֹוַתי ִּבְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה ֵתבֹות 

 ּוְבַׁשֲעֵרי ְדָמעֹות ִּכי ֹלא ִנְׁשָלבֹות 

 ָלֵכן ָׁשַפְכִּתי ִׂשיַח ְּפֵני בֹוֵחן ִלּבֹות 

ָּבטּוַח ֲאִני ָּבֵאֶּלה ּוִבְזכּות ְׁשֹלֶׁשת ָאבֹות 

 ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ׁשֹוֵמַע קֹול ְּבִכיֹות 

 ֶׁשָּתִׂשים ִּדְמעֹוֵתינּו ְּבֹנאְדָך ִלְהיֹות 

 ְוַתִּציֵלנּו ִמָּכל ְּגֵזרֹות ַאְכָזִרּיֹות 

ִּכי ְלָך ְלַבד ֵעיֵנינּו ְתלּויֹות 

שערי שמים פתח 

 ַרֶחם ָנא ְקַהל ֲעַדת ְיֻׁשרּון. ְסַלח ּוְמַחל ֲעוָנם. ְוהוִׁשיֵענּו ֱאלֵהי ִיְׁשֵענּו: 

 ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים ְּפַתח. ְואוָצְרָך ַהּטוב ָלנּו ִתְפַּתח. ּתוִׁשיַע ְוִריב ַאל ִּתְמַּתח. 

ְוהוִׁשיֵענּו ֱאלֵהי ִיְׁשֵענּו: 

אל מלך... ויעבור...

ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ְסַלח ָלנּו. ְמַחל ָלנּו. ַּכֶּפר ָלנּו. 

 ִּכי ָאנּו ַעֶּמָך ְוַאָּתה ֱאלֵהינּו. ָאנּו ָבֶניָך ְוַאָּתה ָאִבינּו. 

 ָאנּו ֲעָבֶדיָך ְוַאָּתה ֲאדוֵננּו. ָאנּו ְקָהֶלָך ְוַאָּתה ֶחְלֵקנּו. 

 ָאנּו ַנֲחָלֶתָך ְוַאָּתה גוָרֵלנּו. ָאנּו צאֶנָך ְוַאָּתה רוֵענּו. 

 ָאנּו ַכְרֶמָך ְוַאָּתה נוְטֵרנּו. ָאנּו ְפֻעָּלֶתָך ְוַאָּתה יוְצֵרנּו. 

 ָאנּו ַרְעָיֶתָך ְוַאָּתה דוֵדנּו. ָאנּו ְסֻגָּלֶתָך ְוַאָּתה ֱאלֵהינּו. 

 ָאנּו ַעֶּמָך ְוַאָּתה ַמְלֵּכנּו. ָאנּו ַמֲאִמיֶריָך ְוַאָּתה ַמֲאִמיֵרנּו. 

 ָאנּו ַעֵּזי ָפִנים ְוַאָּתה ַרחּום ְוַחּנּון. ָאנּו ְקֵׁשי עֶרף ְוַאָּתה ֶאֶרְך ַאַּפִים. 

ָאנּו ְמֵלֵאי ָעון. ְוַאָּתה ָמֵלא ַרֲחִמים. ָאנּו ָיֵמינּו ְּכֵצל עוֵבר. ְוַאָּתה הּוא ּוְׁשנוֶתיָך לא ִיָּתּמּו: 
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ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו: )נ"א ָאָּנא( ָּתבא ְלָפֶניָך ְּתִפָּלֵתנּו. ְוַאל ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחָּנֵתנּו. ֶׁשֵאין ָאנּו 

ַעֵּזי ָפִנים ּוְקֵׁשי עֶרף לוַמר ְלָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאַנְחנּו ְולא ָחָטאנּו ֲאָבל 

ֲאַנְחנּו ַוֲאבוֵתינּו ָחָטאנּו: 

ָאַׁשְמנּו. ָּבַגְדנּו. ָּגַזְלנּו. ִּדַּבְרנּו ּדִפי: ֶהֱעִוינּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ַזְדנּו. ָחַמְסנּו. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר: ָיַעְצנּו ָרע. 

ִׁשַחְתנּו.  ָרַׁשְענּו.  עֶרף:  ִקִּׁשינּו  ָצַרְרנּו.  ָּפַׁשְענּו.  ָעִוינּו.  ָסַרְרנּו.  ִנַאְצנּו.  ָמַרְדנּו.  ַלְצנּו.  ִּכַּזְבנּו. 

ִּתַעְבנּו. ָּתִעינּו. ִּתְעָּתְענּו: ַסְרנּו ִמִּמְצוֶתיָך ּוִמִמְׁשָּפֶטיָך ַהּטוִבים ְולא ָׁשָוה ָלנּו: ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל 

ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו. ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרָׁשְענּו: 

ִהְרַׁשְענּו ּוָפַׁשְענּו ָלֵכן לא נוָׁשְענּו ְוֵתן ְּבִלֵּבנּו ַלֲעזוב ֶּדֶרְך ֶרַׁשע ְוִחיׁש ָלנּו ֶיַׁשע ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך 

ַיֲעזוב ָרָׁשע ַּדְרּכו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשבוָתיו ְוָיׁשב ֶאל ה' ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱאלֵהינּו ִּכי ַיְרֶּבה ִלְסלוַח:

)אין אומרים "על חטא שחטאנו"(

סיום חזרת הש"צ, אבינו מלכנו

אמירת פיוטים עד לזמן תקיעת שופר

 ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל. ה' ֱאלֵהינּו. ה' ֶאָחד: 

 ָּברּוְך, ֵׁשם ְּכבוד ַמְלכּותו, ְלעוָלם ָוֶעד: ג' פעמים:

 ה' הּוא ָהֱאלִהים: ה' הּוא ָהֱאלִהים: ז' פעמים: 

ָקָראִתי ְבָכל ֵלב ֲעֵנִני ה' ֻחֶּקיָך ֶאּצָרה: ז' פעמים:

קדיש תתקבל, תקיעת שופר תשר"ת, תש"ת, תר"ת

 תענו ותעתרו

ֵּתָענּו ְוֵתָעְתרּו ְּבַרֲחִמים ִמן ַהָּׁשַמִים. ְּתֻקַּבל ַצֲעַקְתֶכם. ִּתָּׁשַמע ְּתִפַּלְתֶכם ְּבָרצון. ְוֵיָעֶנה קול 

ֲעִתיַרְתֶכם. ְוִיְפַּתח ה' ֱאלֵהינּו ָלנּו ּוְלָכל ִיְׂשָרֵאל ַאֵחינּו ְּבָכל ָמקום ֶׁשֵהם )שהם חמישים כנגד 

חמישים שערי בינה(
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ַׁשֲעֵרי אוָרה. ַׁשֲעֵרי ַאֲהָבה ְוַאְחָוה. ַׁשֲעֵרי ְּבָרָכה. ַׁשֲעֵרי ֵּבית ִמְקָּדׁשו. ַׁשֲעֵרי ְגֻאָּלה. ַׁשֲעֵרי 

ִגיָלה. ַׁשֲעֵרי ִדיָצה. ַׁשֲעֵרי ֵדָעה ְוַהְׂשֵּכל. ַׁשֲעֵרי הוד ְוָהָדר. ַׁשֲעֵרי ַהְצָלָחה ְוַהְרָוָחה. ַׁשֲעֵרי ַוַעד 

טוב. ַׁשֲעֵרי ָוִתיקּות. ַׁשֲעֵרי ָזִכּיות. ַׁשֲעֵרי ְזִריזּות. ַׁשֲעֵרי ֶחְדָוה. ַׁשֲעֵרי ָחְכָמה. ַׁשֲעֵרי ֵחן ָוֶחֶסד. 

ַׁשֲעֵרי ַחִּיים טוִבים. ַׁשֲעֵרי ָטֳהָרה. ַׁשֲעֵרי ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה. ַׁשֲעֵרי ְיׁשּוָעה. ַׁשֲעֵרי ַכָּפָרה. ַׁשֲעֵרי 

ַכְלָּכָלה. ַׁשֲעֵרי ָכבוד. ַׁשֲעֵרי ִלּמּוד ּתוָרה ִלְׁשָמּה. ַׁשֲעֵרי ֵלב טוב. ַׁשֲעֵרי ָמזון. ַׁשֲעֵרי ְמִחיָלה. 

ַׁשֲעֵרי ֶנָחָמה. ַׁשֲעֵרי ְנִעימּות. ַׁשֲעֵרי סודות ּתוָרתו. ַׁשֲעֵרי ְסִליָחה. ַׁשֲעֵרי ֶעְזָרה. ַׁשֲעֵרי ְפדּות. 

ַׁשֲעֵרי ִּפְרָיה ְוִרְבָיה. ַׁשֲעֵרי ַפְרָנָסה טוָבה. ַׁשֲעֵרי ְצָדָקה. ַׁשֲעֵרי ָצֳהָלה. ַׁשֲעֵרי קוְמִמּיּות. ַׁשֲעֵרי 

ִקּבּול ְּתִפּלות. ַׁשֲעֵרי ִקּבּוץ ָּגֻלּיות. ַׁשֲעֵרי ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה. ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים. ַׁשֲעֵרי ָרצון. ַׁשֲעֵרי 

ָׁשלום. ַׁשֲעֵרי ַׁשְלָוה. ַׁשֲעֵרי תוָרה. ַׁשֲעֵרי ְתִפָּלה. ַׁשֲעֵרי ְתׁשּוָעה. ַׁשֲעֵרי ְתׁשּוָבה. 

ְוָיִסיר ִמּתוְכֶכם ִקְנָאה ְוִׂשְנָאה ְוַתְחרּות. ִויַקֵּים ָּבֶכם ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב: ה' ֱאלֵהי ֲאבוֵתֶכם יֵסף 

ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים, ִויָבֵרְך ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם. ְוִיְכָּתְבֶכם ָהֵאל ְּבֵסֶפר ַחִּיים טוִבים. 

ְוֵכן ְיִהי ָרצון ְונאַמר ָאֵמן: 

 כל כלי יוצר עליך

ָּכל ְּכִלי יּוַצר ָעַלִיְך לא ִיְצָלח, ְוָכל ָלׁשון ָּתקּום ִאָּתְך ַלִּמְׁשָּפט ַּתְרִׁשיִעי. זאת ַנֲחַלת ַעְבֵדי ה' 

ְוִצְדָקָתם ֵמִאִּתי ְנֻאם ה': ה' ֵיַחּתּו ְמִריָבו ָעָלו ַּבָּׁשַמִים ַיְרֵעם ה' ָיִדין ַאְפֵסי ָאֶרץ, ְוִיֶּתן עז ְלַמְלּכו 

ְוָיֵרם ֶקֶרן ְמִׁשיחו: 

קדיש יהא שלמא

עלינו לשבח

ָיבאּו ְוַיִּגידּו ִצְדָקתו, ְלַעם נוָלד ִּכי ָעָׂשה: ֵלְך ֱאכל ְּבִׂשְמָחה ַלְחֶמָך, ּוְׁשֵתה ְבֶלב טוב ֵייֶנָך. ִּכי 

ְכָבר ָרָצה ָהֱאלִהים ֶאת ַמֲעֶׂשיָך:

ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ִּבירּוָׁשָלִים הְּבנּוָיה: 

ערבית למוצאי יום כיפור



שיח יצחק

נוסח משולב
השלמות לתפילות 

ראש השנה ויום הכיפורים




