לימי הסליחות יש ניחוח מיוחד של בית אבא .מנגינות הפיוטים,
ההשכמה באשמורת הבוקר לאמירת סליחות ותקיעות השופר
המהדהדות.
חלק מהסליחות שאנו אומרים נכתבו לפני מאות שנים ושפתם היפה
והפיוטית קשה לעיתים לבן דורנו.
חזון קיבוץ הגלויות המתגשם לנגד עינינו מאפשר לנו היום להביא אל
תפילות הסליחה פיוטים מהתקופה המופלאה בה עם ישראל יושב ריבון
בארצו ובכך להוסיף נדבך חשוב של עומק ומשמעות הראויים להם.
מגמת ארגון רבני צהר מאז הקמתו היתה להעמיק את החיבור בין גווניו
של העם כולו לעברו וממילא לקראת עתיד יהודי משותף.
יישר כח לשניים מבכירי רבני צהר הרב שמואל שפירא והרב אברהם
גיסר שחברו יחדיו להוציא מהדורה מיוחדת של סליחות המחברת בין
העדות השונות.
יהי רצון שנזכה כולנו להתחבר כאיש אחד בתפילותינו לבורא עולם
שישמע בקשותינו וסליחותינו.
שנזכה כולנו להכתב בספר סליחה ומחילה.
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מבוא והקדמה לסליחות
סוד התשובה
סוד הסליחות הוא רז טמיר ונעלם אשר ניתן למשה רבנו בנקרת הצור בעיצומו
של יום הכיפורים:
בעשרה בתשרי נתרצה הקב"ה לישראל בשמחה ובלב שלם ואמר לו
למשה' :סלחתי כדברך' (במדבר יד ,כ)( .רש"י שמות לג יא)
באשמורת הבוקר ,בודד ויחידי ,בערפלי טוהר בטרם זריחת החמה עולה משה אל
הר סיני ובידו שני לוחות אבנים .מי ששיבר את הלוחות הוא אשר עוסק עתה
בתיקון השברים ובחיבור תשובתם של ישראל אל אביהם שבשמיים .משה ביקש
"הודעני נא את דרכך" והוא נענה ב"הנה מקום אתי ...ונצבת על הצור ...ושכתי
כפי עליך עד עברי .והסרותי את כפי וראית את אחורי ופני לא יראו" (שמות לג,
כא-כג).
ואלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו .על ההר מתייצב הקב"ה עמו ,יחדיו.
"וירד ה' בענן ויתיצב עמו שם ויקרא בשם ה' :ויעבר ה' על פניו ויקרא ה' וגו' "
(שמות לד ,ה-ז).
וכך למדנו במסכת ראש השנה דף י"ז ע"ב:
ויעבור ה' על פניו ויקרא  -אמר רבי יוחנן :אלמלא מקרא כתוב אי אפשר
לאומרו .מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור ,והראה לו למשה
סדר תפילה .אמר לו :כל זמן שישראל חוטאין  -יעשו לפני כסדר הזה
ואני מוחל להם.
ה' ה'  -אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה
תשובה.
אל רחום וחנון  -אמר רב יהודה :ברית כרותה לשלוש עשרה מידות שאינן
חוזרות ריקם ,שנאמר "הנה אנוכי כורת ברית" (שמות לד ,י).
וכך באו הדברים בלשונו של רש"י על פי סדר הפסוקים (שמות לג ,יט) ד"ה
ויאמר אני:
הגיעה שעה שתראה בכבודי מה שארשה אותך לראות לפי שאני רוצה
וצריך ללמדך סדר תפילה .שכשנצרכת לבקש רחמים על ישראל הזכרת לי
זכות אבות כסבור אתה שאם תמה זכות אבות אין עוד תקוה .אני אעביר
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כל מידת טובי לפניך על הצור ואתה צפון לפני במערה וקראתי בשם
ה' לפניך ללמדך סדר בקשת רחמים אף אם תכלה זכות אבות .וכסדר
זה שאתה רואה אותי מעוטף וקורא שלש עשרה מידות הוי מלמד את
ישראל לעשות כן ועל ידי שיזכירו לפני רחום וחנון יהיו נענים כי רחמי
לא כלים.
אמור מעתה כי בתפילת הסליחות מצוי כל מתפלל בנקרת הצור שם על ההר
וכבוד ה' וטובו עובר על פניו והוא שם כל מבטחו באותה ברית שלש עשרה אשר
הורה לנו הקב"ה כשליח ציבור בהר.

התפילה והנוסח
כתב הרמב"ם בהלכות תשובה פ"ג ה"ד:
נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים ולעסוק במצוות
מראש השנה ועד יום הכיפורים יתר מכל ימות השנה ,ונהגו כולם לקום
בלילה בעשרת ימים אלו ולהתפלל בבתי כנסיות בדברי תחנונים ודברי
כבושין עד שיאור היום.
יכולת הבחירה והיתר הצמצום של פיוטי הסליחות כבר הוזכרה על ידי מייסדי
התפילות וגדולי המחברים .הרב סעדיה גאון כותב בסידורו כך:
וארשום 'רחמין' (זהו כינויו ל'סליחות') רחבים ארוכים ...אבל ראוי לחלקם
בסדור קבוע ולומר חלק מהם בעלות השחר של כל יום מאלה עשרת
הימים הראשונים של חודש תשרי ...וההארכה והקיצור תלויים ברצון
אומרם ,מפני שיכול לסדר מהם כמו שירצה...
וכתב הרב ר' מרדכי יפה בעל הלבושים ב"לבוש חור" סימן תקפ"א א':
ומתחיל החזן 'אשרי' וקדיש אחריו ואחר כך אומר סליחות ותחנונים -כל
עיר ועיר כמנהגה -ומסיים 'ואנחנו לא נדע' ועושין כן עד יום הכיפורים.
עיקרה של תפילת הסליחות היא אמירת י"ג מידות של רחמים .י"ג מידות יחד
עם הווידוי ופסוקי התשובה והתחינה הם הלב והשידרה של תפילת הסליחות.
פיוטי הסליחות שביניהם מהווים מעין רקמת חיבור הכוללת את כל רעיונות
היסוד של תפילות עשרת ימי תשובה.
במשך הזמן נוספו פרקי סליחות ופסוקים שתיקנו פייטנים .חלק מהפיוטים
ניתקנו בשעת הגזירות ,כשהיה פחד שיישכחו ההלכות של החגים ודקדוקי

תוחילסל המדקהו אובמ 7 /
המצוות ,והמחברים כתבו אותם בדרך של שבחות והודאות ,בחרוזים ובפיוטים.
בחלק אחר בפיוטים ,ניתן ביטוי לצרות שבכל הדורות ,עם בקשות לגאולתם של
ישראל מצרותיהם ושובם לארץ .הבקשות לגאולה מתארות מצב קשה ושפל
ביותר של עם ישראל ,תיאורים שאינם תואמים את מצבנו כיום במדינת ישראל,
ראשית צמיחת גאולתנו.
פרקי הסליחות חוברו בשפה פיוטית ,ויש מהם שאינם מובנים לבני דורנו.
במהדורות חדשות נוספו פירושים למילים הקשות בצד הפיוטים ,אך קשה מאד
גם להתפלל וגם לעקוב אחרי הפירוש.
עובדות אלו גרמו לאי נוחות אצל מתפללים רבים בעת אמירת הסליחות.
כיום ,בבתי כנסת אשכנזים רבים ,הסליחות נאמרות במרוצה ,כאשר יש הבנה
ומשמעות רק לחלק מהנאמר.
הסליחות הנאמרות בנוסח עדות המזרח כתובות בשפה פשוטה יותר ,נאמרות
בנחת ,בנעימה ונגינה בשיתוף כל הציבור ,ביחד ובקול רם.
לאור כל זאת ,ומכיוון שישנם ממילא נוסחים שונים בין העדות ,חשבנו לעשות
שינוי מסוים כדי להעמיק את חווית אמירת הסליחות.
הנוסח יבוסס על שלושה מרכיבים עיקריים:
א .בעת המאושרה הזאת ,ימי צמיחת גאולתנו ושיבתנו לארצנו אין אנו
רשאים לפנות אל הקב"ה בנוסחאות תפילה שיש בהם משום "דובר
שקרים לא יכון לנגד עיני" (תהילים קא ,ז) או חסרון הודאה בכל הטובה
אשר גמלנו.
ב .הפיוטים הנבחרים הינם בלשון המובנת למתפלל ,נוסחם צח וקל והם
נאמרים בשפה ברורה ובנעימה וניגון.
ג .שילוב של פיוטים ספרדים מוכרים.
ביתר פירוט ,הצעתנו משמרת את המנהג האשכנזי המקובל ,בו יש פתיחה וסיום
שווים בכל יום של אמירת הסליחות .פתיחה וסיום אלו מבוססים על פסוקים
ואמירות מובנות.
בחלק האמצעי נוהגים לומר לפני ראש השנה שלש פעמים פיוט ולאחריו י"ג
מידות.
הצעתנו – לומר שני פיוטים מהסליחות הספרדיות ,והשלישי – אחד ,בדרך כלל
'הפזמון' ,מתוך הסליחות האשכנזיות.
באופן זה נשמר המבנה העקרוני של הסליחות ,ונשמרת האחדות עם העולם

 / 8תוחילסל המדקהו אובמ
היהודי .יש בו גם שיתוף של נוסח עדות שונות ,דבר המאפשר לנוסח המוצע
להיאמר על ידי קהילות רבות ,אשכנזים וספרדים ,ביחד.
לפני מספר שנים הופיעו במקביל סדר סליחות בנוסח חדש על פי העקרונות
הנזכרים ביישובים עפרה וכוכב יאיר.
חשבנו לנכון לאחד את שתי הגירסאות לאחת ,ולהציען בפני הציבור ,מתוך תקווה
ותפילה שהנוסח יתקבל וייאמר במוסדות החינוך ובקהילות רבות.
הרב אברהם גיסר ,עפרה
הרב שמואל שפירא ,כוכב יאיר
מנחם אב תשע"ג
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סליחות לחודש אלול
יתָך .עֹוד יְ ַהלְ לּוָך ֶּסלָ הַ :א ְׁש ֵרי ָה ָעם
יֹוׁש ֵבי ֵב ֶ
ַא ְׁש ֵרי ְ
ֹלהיוְּ :ת ִהּלָ ה לְ ָדוִ ד.
ֶׁשּכָ כָ ה ּלֹוַ .א ְׁש ֵרי ָה ָעם ֶׁשיְ הֹוָ ה ֱא ָ
לֹוהי ַה ֶּמלֶ ְך .וַ ֲא ָב ְרכָ ה ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם וָ ֶעד:
רֹומ ְמָך ֱא ַ
ֲא ִ
ְּבכָ ל יֹום ֲא ָב ְרכֶ ָּך .וַ ֲא ַהלְ לָ ה ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם וָ ֶעדּ :גָ דֹול
ּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד .וְ לִ גְ ֻדּלָ תֹו ֵאין ֵח ֶקרּ :דֹור לְ דֹור יְ ַׁש ַּבח
יְ הֹוָ ה ְ
הֹודָך .וְ ִד ְב ֵרי
ֶ
ַמ ֲע ֶׂשיָךּ .וגְ בּור ֶֹתיָך יַ ּגִ ידּוֲ :ה ַדר ּכְ בֹוד
ֹאמרּוּ .וגְ ֻדּלָ ְתָך
נֹורא ֶֹתיָך י ֵ
יחה :וֶ ֱעזּוז ְ
נִ ְפלְ א ֶֹתיָך ָא ִׂש ָ
טּובָך יַ ִּביעּו .וְ ִצ ְד ָק ְתָך יְ ַרּנֵ נּוַ :חּנּון
ְ
ֲא ַס ְּפ ֶרּנָ ה :זֵ כֶ ר ַרב
וְ ַרחּום יְ הֹוָ הֶ .א ֶרְך ַא ַּפיִ ם ּוגְ ָדל ָח ֶסד :טֹוב יְ הֹוָ ה לַ ּכֹל.
וְ ַר ֲח ָמיו ַעל ּכָ ל ַמ ֲע ָׂשיו :יֹודּוָך יְ הֹוָ ה ּכָ ל ַמ ֲע ֶׂשיָך .וַ ֲח ִס ֶידיָך
בּור ְתָך יְ ַד ֵּברּו:
ֹאמרּוּ .וגְ ָ
כּותָך י ֵ
יְ ָב ְרכּוכָ הּ :כְ בֹוד ַמלְ ְ
יע לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדם ּגְ בּור ָֹתיוּ .וכְ בֹוד ֲה ַדר ַמלְ כּותֹו:
הֹוד ַ
לְ ִ
ּומ ְמ ַׁשלְ ְּתָך ְּבכָ ל ּדֹור וָ דֹר:
כּותָך ַמלְ כּות ּכָ ל עֹולָ ִמיםֶ .
ַמלְ ְ
פּופיםֵ :עינֵ י
זֹוקף לְ כָ ל ַהּכְ ִ
סֹומְך יְ הֹוָ ה לְ כָ ל ַהּנ ְֹפלִ ים .וְ ֵ
ֵ
נֹותן לָ ֶהם ֶאת ָאכְ לָ ם ְּב ִעּתֹו:
כֹל ֵאלֶ יָך יְ ַׂש ֵּברּו .וְ ַא ָּתה ֵ
ּומ ְׂש ִּב ַיע לְ כָ ל ַחי ָרצֹוןַ :צ ִּדיק יְ הֹוָ ה ְּבכָ ל
ּפֹות ַח ֶאת יָ ֶדָךַ .
ֵ
ְּד ָרכָ יו .וְ ָח ִסיד ְּבכָ ל ַמ ֲע ָׂשיוָ :קרֹוב יְ הֹוָ ה לְ כָ ל ק ְֹר ָאיו .לְ כֹל
ֲא ֶׁשר יִ ְק ָר ֻאהּו ֶב ֱא ֶמתְ :רצֹון יְ ֵר ָאיו יַ ֲע ֶׂשה .וְ ֶאת ַׁשוְ ָע ָתם
ׁשֹומר יְ הֹוָ ה ֶאת ּכָ ל א ֲֹה ָביו .וְ ֵאת ּכָ ל
ֵ
יעם:
יֹוׁש ֵ
יִ ְׁש ַמע וְ ִ
יב ֵרְך ּכָ ל ָּב ָׂשר
ָה ְר ָׁש ִעים יַ ְׁש ִמידְּ :ת ִהּלַ ת יְ הֹוָ ה יְ ַד ֶּבר ִּפי .וִ ָ
ֵׁשם ָק ְדׁשֹו לְ עֹולָ ם וָ ֶעד :וַ ֲאנַ ְחנּו נְ ָב ֵרְך יָ ּה ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד
עֹולָ םַ .הלְ לּויָ ּה:
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כּותּה
עּותּה ,וְ יַ ְמלִ יְך ַמלְ ֵ
יִ ְתּגַ ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַר ָּבא אמןְּ :ב ָעלְ ָמא ִּדי ְב ָרא כִ ְר ֵ
ּוב ַחּיֵ י ְדכָ ל ֵּבית
יֹומיכֹון ְ
ּוב ֵ
יחּה ,אמןְּ :ב ַחּיֵ יכֹון ְ
וְ יַ ְצ ַמח ֻּפ ְר ָקנֵ ּה וִ ָיק ֵרב ְמ ִׁש ֵ
ּובזְ ַמן ָק ִריב .וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ֲעגָ לָ א ִ

יְ ֵהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך לְ ָעלַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמּיָ א.
רֹומם וְ יִ ְתנַ ֵּשׂא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְת ַעּלֶ ה וְ יִ ְת ַהּלָ ל ְׁש ֵמּה
יִ ְת ָּב ַרְך וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְת ַ
ְד ֻק ְד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא .לְ ֵעּלָ א ִמן ּכָ ל ִּב ְרכָ ָתא וְ ִׁש ָיר ָתא ֻּת ְׁש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתא
ַּד ֲא ִמ ָירן ְּב ָעלְ ָמא .וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:

ֶּבן ָא ָדםַ ,מה ּלְ ָך נִ ְר ָּדם ,קּום ְק ָרא ְּב ַת ֲחנּונִ ים.
יחהֵ ,מ ֲאדֹון ָה ֲאדֹונִ ים.
ׂיחהְּ ,דרׁש ְסלִ ָ
שפְֹך ִש ָ
ְׁ
ּוט ַהר ,וְ ַאל ְּת ַא ַחרְּ ,ב ֶט ֶרם יָ ִמים ּפֹונִ ים.
ְר ַחץ ְ
ּומ ֵה ָרה רּוץ לְ ֶעזְ ָרה ,לִ ְפנֵ י ׁשֹוכֵ ן ְמעֹונִ ים.
ְ
ּופ ַחד ֵמ ֲאסֹונִ ים.
ּומ ֶּפ ַשׁע ,וְ גַ ם ֶר ַשׁעְּ ,ב ַרח ְ
ִ
יֹוד ֵעי ,יִ ְש ָׂר ֵאל נֶ ֱא ָמנִ ים.
ָאּנָ א ְש ֵׁעהִ ,ש ְׁמָך ְ
לְ ָך ֲאדֹנָ י ַה ְּצ ָד ָקה ,וְ לָ נּו ּב ֶֹשׁת ַה ָּפנִ ים.
ּומה
לְ ָך יְ הֹוָ ה ַה ְּצ ָד ָקה וְ לָ נּו ּב ֶֹׁשת ַה ָּפנִ יםַ :מה ּנִ ְתאֹונֵ ן ַ
קֹורה
ּומה ּנִ ְצ ַט ָּדק :נַ ְח ְּפ ָׂשה ְד ָרכֵ ינּו וְ נַ ְח ָ
ֹאמרַ ,מה ּנְ ַד ֵּבר ַ
ּנ ַ
ׁשּוטה לְ ַק ֵּבל ָׁש ִביםֹ :לא ְּב ֶח ֶסד
שּובה ֵאלֶ יָךּ ,כִ י יְ ִמינְ ָך ְּפ ָ
וְ נָ ָ
וְ ֹלא ְּב ַמ ֲע ִׂשים ָּבאנּו לְ ָפנֶ יָךּ .כְ ַדּלִ ים ּוכְ ָר ִׁשים ָּד ַפ ְקנּו ְדלָ ֶתיָך:
יבנּו ֵר ָיקם ִמּלְ ָפנֶ יָך:
ְּדלָ ֶתיָך ָּד ַפ ְקנּו ַרחּום וְ ַחנּון .נָ א ַאל ְּת ִׁש ֵ
ׁשֹומ ַע ְּת ִפּלָ ה:
ֵ
יבנּוּ ,כִ י ַא ָּתה
ִמּלְ ָפנֶ יָך ַמלְ ּכֵ נּו ֵר ָיקם ַאל ְּת ִׁש ֵ
ׁש ֵֹמ ַע ְּת ִפּלָ ה ָע ֶדיָך ּכָ ל ָּב ָׂשר יָ בֹאּו :יָ בֹוא כָ ל ָּב ָׂשר לְ ִה ְׁש ַּת ֲחֹות
לְ ָפנֶ יָך יְ הֹוָ ה :יָ בֹואּו וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ָפנֶ יָך ֲאדֹנָ י וִ יכַ ְּבדּו לִ ְׁש ֶמָך:
ּבֹאּו נִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה וְ נִ כְ ָר ָעה נִ ְב ְרכָ ה לִ ְפנֵ י יְ הֹוָ ה ע ֵֹׂשנּוּ :בֹאּו ְׁש ָע ָריו
תֹודה ֲח ֵצר ָֹתיו ִּב ְת ִהּלָ ה הֹודּו לֹו ָּב ְרכּו ְׁשמֹוִ :הּנֵ ה ָּב ְרכּו ֶאת
ְּב ָ
יְ הֹוָ ה ּכָ ל ַע ְב ֵדי יְ הֹוָ ה ָהע ְֹמ ִדים ְּב ֵבית יְ הֹוָ ה ַּבּלֵ ילֹותְׂ :שאּו
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נֹותיו נִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה
בֹואה לְ ִמ ְׁשּכְ ָ
ּוב ְרכּו ֶאת יְ הֹוָ ה :נָ ָ
יְ ֵדכֶ ם ק ֶֹדׁש ָ
ֹלהינּו וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לַ ֲהדֹם ַרגְ לָ יו
רֹוממּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
לַ ֲהדֹם ַרגְ לָ יוְ :
ֹלהינּו וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ַהר ָק ְדׁשֹו ּכִ י
רֹוממּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ָקדֹוׁש הּואְ :
ֹלהינּוִ :ה ְׁש ַּת ֲחוּו לַ יהֹוָ ה ְּב ַה ְד ַרת ק ֶֹדׁש ִחילּו
ָקדֹוׁש יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
יתָך נִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה
ִמ ָּפנָ יו ּכָ ל ָה ָא ֶרץ :וַ ֲאנַ ְחנּו ְּברֹב ַח ְס ְּדָך נָ בֹוא ֵב ֶ
נֹודה
ֶאל ֵהיכַ ל ָק ְד ְׁשָך ְּביִ ְר ָא ֶתָך :נִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה ֶאל ֵהיכַ ל ָק ְד ְׁשָך וְ ֶ
ֶאת ְׁש ֶמָך ַעל ַח ְס ְּדָך וְ ַעל ֲא ִמ ֶּתָך ּכִ י ִהגְ ַּדלְ ָּת ַעל ּכָ ל ִׁש ְמָך
ֹלהי ְצ ָבאֹות ִמי כָ מֹוָך ֲח ִסין יָ ּה וֶ ֱאמּונָ ְתָך
ִא ְמ ָר ֶתָך :יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
יבֹותיָךּ :כִ י ִמי ַב ַּשׁ ַחק יַ ֲערְֹך לַ יהֹוָ ה יִ ְד ֶמה לַ יהֹוָ ה ִּב ְבנֵ י
ְס ִב ֶ
ֹלהים לְ ַב ֶּדָך:
ֵאלִ יםּ :כִ י גָ דֹול ַא ָּתה וְ ע ֵֹׂשה נִ ְפלָ אֹות ַא ָּתה ֱא ִ
ּכִ י גָ דֹול ֵמ ַעל ָׁש ַמיִ ם ַח ְס ֶּדָך וְ ַעד ְׁש ָח ִקים ֲא ִמ ֶּתָךּ :גָ דֹול יְ הֹוָ ה
ּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד
ּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד וְ לִ גְ ֻדּלָ תֹו ֵאין ֵח ֶקרּ :כִ י גָ דֹול יְ הֹוָ ה ְ
ְ
ּומלֶ ְך ּגָ דֹול
ֹלהיםּ :כִ י ֵאל ּגָ דֹול יְ הֹוָ ה ֶ
נֹורא הּוא ַעל ּכָ ל ֱא ִ
ָ
ּוב ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר יַ ֲע ֶׂשה
ֹלהיםֲ :א ֶׁשר ִמי ֵאל ַּב ָּשׁ ַמיִ ם ָ
ַעל ּכָ ל ֱא ִ
כְ ַמ ֲע ֶׂשיָך וְ כִ גְ בּור ֶֹתָךִ :מי ֹלא יִ ָר ֲאָך ֶמלֶ ְך ַהּגֹויִ ם ּכִ י לְ ָך יָ ָא ָתה
כּותם ֵמ ֵאין ּכָ מֹוָךֵ :מ ֵאין ּכָ מֹוָך
ּובכָ ל ַמלְ ָ
ּכִ י ְבכָ ל ַחכְ ֵמי ַהּגֹויִ ם ְ
בּורה:
יְ הֹוָ ה ּגָ דֹול ַא ָּתה וְ גָ דֹול ִׁש ְמָך ִּבגְ ָ
בּורה ָּתעֹז יָ ְדָך ָּתרּום יְ ִמינֶ ָך :לְ ָך יֹום ַאף
רֹוע ִעם ּגְ ָ
לְ ָך זְ ַ
ינֹות ָמאֹור וָ ָׁש ֶמׁשֲ :א ֶׁשר ְּביָ דֹו ֶמ ְח ְק ֵרי
לְ ָך לָ יְ לָ ה ַא ָּתה ֲהכִ ָ
תֹועפֹות ָה ִרים לֹוִ :מי יְ ַמּלֵ ל ּגְ בּורֹות יְ הֹוָ ה יַ ְׁש ִמ ַיע ּכָ ל
ָא ֶרץ וְ ֲ
בּורה וְ ַה ִּת ְפ ֶא ֶרת וְ ַהּנֵ ַצח וְ ַההֹוד
ְּת ִהּלָ תֹו :לְ ָך יְ הֹוָ ה ַהּגְ ֻדּלָ ה וְ ַהּגְ ָ
ּוב ָא ֶרץ :לְ ָך יְ הֹוָ ה ַה ַּמ ְמלָ כָ ה וְ ַה ִּמ ְתנַ ֵּשׂא לְ כֹל
ּכִ י כֹל ַּב ָּשׁ ַמיִ ם ָ
ֹלאּה ַא ָּתה יְ ַס ְד ָּתם:
ּומ ָ
לְ רֹאׁש :לְ ָך ָׁש ַמיִ ם ַאף לְ ָך ָא ֶרץ ֵּת ֵבל ְ
ַא ָּתה ִה ַּצ ְב ָּת ּכָ ל ּגְ בּולֹות ָא ֶרץ ַקיִ ץ וָ ח ֶֹרף ַא ָּתה יְ ַצ ְר ָּתםַ :א ָּתה
אׁשי לִ וְ יָ ָתן ִּת ְּתנֶ ּנּו ַמ ֲאכָ ל לְ ַעם לְ ִצּיִ יםַ :א ָּתה ָב ַק ְע ָּת
ִר ַּצ ְצ ָּת ָר ֵ
פֹור ְר ָּת ְב ָעּזְ ָך
יתןַ :א ָּתה ַ
הֹוב ְׁש ָּת נַ ֲהרֹות ֵא ָ
ַמ ְעיָ ן וָ נָ ַחל ַא ָּתה ַ
מֹוׁשל ְּבגֵ אּות
ֵ
אׁשי ַתּנִ ינִ ים ַעל ַה ָּמיִ םַ :א ָּתה
יָ ם ִׁש ַּב ְר ָּת ָר ֵ
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ּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד
ַהּיָ ם ְּבשֹֹוא גַ ּלָ יו ַא ָּתה ְת ַׁש ְּב ֵחםּ :גָ דֹול יְ הֹוָ ה ְ
יׁשב
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ֵ
ֹלהינּו ַהר ָק ְדׁשֹו :יְ הֹוָ ה ְצ ָבאֹות ֱא ֵ
ְּב ִעיר ֱא ֵ
דֹוׁשים
ֹלהים לְ ַב ֶּדָךֵ :אל נַ ֲע ָרץ ְּבסֹוד ְק ִ
ַהּכְ ֻר ִבים ַא ָּתה הּוא ָה ֱא ִ
יביו :וְ יֹודּו ָׁש ַמיִ ם ִּפלְ ֲאָך יְ הֹוָ ה ַאף
נֹורא ַעל ּכָ ל ְס ִב ָ
ַר ָּבה וְ ָ
יעה לְ צּור
דֹוׁשים :לְ כּו נְ ַרּנְ נָ ה לַ יהֹוָ ה נָ ִר ָ
ֱאמּונָ ְתָך ִּב ְק ַהל ְק ִ
ּומ ְׁש ָּפט
תֹודה ִּבזְ ִמרֹות נָ ִר ַיע לֹוֶ :צ ֶדק ִ
יִ ְׁש ֵענּו :נְ ַק ְּד ָמה ָפנָ יו ְּב ָ
ְמכֹון ּכִ ְס ֶאָך ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת יְ ַק ְּדמּו ָפנֶ יָךֲ :א ֶׁשר יַ ְח ָּדו נַ ְמ ִּתיק סֹוד
ֹלהים נְ ַהּלֵ ְך ְּב ָרגֶ ׁשֲ :א ֶׁשר לֹו ַהּיָ ם וְ הּוא ָע ָׂשהּו וְ יַ ֶּב ֶׁשת
ְּב ֵבית ֱא ִ
רּוח ּכָ ל ְּב ַׂשר ִאיׁש:
יָ ָדיו יָ ָצרּוֲ :א ֶׁשר ְּביָ דֹו נֶ ֶפׁש ּכָ ל ָחי וְ ַ
חּוסה ַעל ֲע ָמלָ ְך:
ַהּנְ ָׁש ָמה לָ ְך וְ ַהּגּוף ָּפ ֳעלָ ְךָ .
ַהּנְ ָׁש ָמה לָ ְך .וְ ַהּגּוף ֶׁשּלָ ְך .יְ הֹוָ ה ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ְׁש ֶמָך:
ָא ָתאנּו ַעל ִׁש ְמָך יְ הֹוָ ה ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ְׁש ֶמָך:
ַּב ֲעבּור ּכְ בֹוד ִׁש ְמָךּ .כִ י ֵאל ַחּנּון וְ ַרחּום ְׁש ֶמָך:
לְ ַמ ַען ִׁש ְמָך יְ הֹוָ ה וְ ָסלַ ְח ָּת לַ ֲעֹונֵ נּו ּכִ י ַרב הּוא:
ְסלַ ח לָ נּו ָא ִבינּו ּכִ י ְּברֹוב ִאּוַ לְ ֵּתנּו ָׁשגִ ינּו ְמ ַחל לָ נּו ַמלְ ּכֵ נּו ּכִ י ַרּבּו
ֲעֹונֵ ינּו:
קֹותיָך ָאנּו נִ ְׁש ָענִ ים
טּוחים וְ ַעל ִצ ְד ֶ
ּכִ י ַעל ַר ֲח ֶמיָך ָה ַר ִּבים ֲאנַ ְחנּו ְב ִ
יׁשּוע ְתָך ָאנּו ְמ ַצ ִּפיםַ .א ָּתה הּוא יְ הֹוָ ה
ָ
יחֹותיָך ָאנּו ְמ ַקּוִ ים וְ לִ
ֶ
וְ לִ ְסלִ
ּומ ִסיר ַח ְּטאֹות
אֹוהב ְצ ָדקֹות ִמ ֶּק ֶדםַ ,מ ֲע ִביר ֲעוֹונֹות ַעּמֹו ֵ
ֶמלֶ ְך ֵ
בּועה לָ ַא ֲחרֹונִ יםַ :א ָּתה
ּומ ַקּיֵ ם ְׁש ָ
ּכֹורת ְּב ִרית לָ ִראׁשֹונִ יםְ ,
יְ ֵר ָאיוֵ ,
טּובָך
ְ
ית ַּד ְרכֵ י
בֹודָך ַעל ַהר ִסינַ י ,וְ ֶה ְר ֵא ָ
הּוא ֶׁשּיָ ַר ְד ָּת ֶּב ָענָ ן ּכְ ֶ
הֹוד ְעּתֹו
ית לֹו .וְ ַ
אֹורחֹות ֲח ָס ֶדיָך ּגִ ּלִ ָ
הֹוד ְעּתֹו לְ מ ֶֹׁשה ַע ְב ְּדָך ,וְ ְ
וְ ַ
יטיב
ּומ ְר ֶּבה לְ ֵה ִ
ּכִ י ַא ָּתה ֵאל ַרחּום וְ ַחּנּון ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד ַ
ֹאמר ֲאנִ י
ּומנְ ִהיג ֶאת ָהעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו ְּב ִמ ַּדת ָה ַר ֲח ִמים :וְ כֵ ן ּכָ תּוב וַ ּי ֶ
ַ
ּנֹותי ֶאת
אתי ְב ֵׁשם יְ הֹוָ ה לְ ָפנֶ יָך וְ ַח ִ
טּובי ַעל ָּפנֶ יָך וְ ָק ָר ִ
ַא ֲע ִביר ּכָ ל ִ
ֲא ֶׁשר ָאחֹן וְ ִר ַח ְמ ִּתי ֶאת ֲא ֶׁשר ֲא ַר ֵחם:

לולא שדוחל תוחילס 13 /
את .וְ ֶד ֶרְך
ּוב ַעל ָה ַר ֲח ִמים נִ ְק ֵר ָ
ֵאל ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם ַא ָּתה ַ
ּובכָ ל
יתּ .גְ ֻדּלַ ת ַר ֲח ֶמיָך וַ ֲח ָס ֶדיָך ִּתזְ ּכֹור ַהּיֹום ְ
הֹור ָ
ׁשּובה ֵ
ְּת ָ
יֹום לְ זֶ ַרע יְ ִד ֶידיָךֵּ .ת ֶפן ֵאלֵ ינּו ְּב ַר ֲח ִמיםּ .כִ י ַא ָּתה הּוא
הֹוד ְע ָּת
ּוב ְת ִפּלָ ה ָּפנֶ יָך נְ ַק ֵּדםּ .כְ ַ
ַּב ַעל ָה ַר ֲח ִמיםְּ .ב ַת ֲחנּון ִ
תֹור ְתָך ּכָ תּוב.
לֶ ָענָ ו ִמ ֶּק ֶדםֵ .מ ֲחרֹון ַא ְּפָך ׁשּובּ .כְ מֹו ְּב ָ
ּוב ֵצל ּכְ נָ ֶפיָך נֶ ְח ֶסה וְ נִ ְתלֹונָ ןּ .כְ יֹום וַ ּיֵ ֶרד יְ הֹוָ ה ֶּב ָענָ ן.
ְ
ַּת ֲעבֹר ַעל ֶּפ ַׁשע וְ ִת ְמ ֶחה ָא ָׁשםּ .כְ יֹום וַ ּיִ ְתיַ ֵּצב ִעּמֹו ָׁשם.
ַּת ֲאזִ ין ַׁשוְ ָע ֵתנּו וְ ַת ְק ִׁשיב ֶמּנּו ַמ ֲא ָמרּ .כְ יֹום וַ ּיִ ְק ָרא ְב ֵׁשם
יְ הֹוָ ה וְ ָׁשם נֶ ֱא ַמר:
וַ ּיַ ֲעבֹר יְ הֹוָ ה ַעל ָּפנָ יו וַ ּיִ ְק ָרא:

יְ הֹוָ ה .יְ הֹוָ הֵ .אל ַרחּום וְ ַחּנּוןֶ .א ֶרְך ַא ַּפיִ ם וְ ַרב
ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת :נ ֵֹצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים .נ ֵֹׂשא ָעֹון וָ ֶפ ַׁשע
אתנּו
וְ ַח ָּט ָאה .וְ נַ ֵּקה :וְ ָסלַ ְח ָּת לַ ֲעֹונֵ נּו ּולְ ַח ָּט ֵ
ּונְ ַחלְ ָּתנּוְ :סלַ ח לָ נּו ָא ִבינּו ּכִ י ָח ָטאנּוְ .מ ַחל לָ נּו
ַמלְ ּכֵ נּו ּכִ י ָפ ָׁש ְענּוּ .כִ י ַא ָּתה ֲאדֹנָ י טֹוב וְ ַסּלָ ח וְ ַרב
ֶח ֶסד לְ כָ ל ק ְֹר ֶאיָך:
את לָ ָעם
חזןְ :סלַ ח נָ א לַ ֲעֹון ָה ָעם ַהּזֶ ה ּכְ ג ֶֹדל ַח ְס ֶּדָך וְ כַ ֲא ֶׁשר נָ ָׂש ָ
ַהּזֶ ה ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם וְ ַעד ֵהּנָ ה וְ ָׁשם נֶ ֱא ַמר:
ֹאמר יְ הֹוָ ה ָסלַ ְח ִּתי ּכִ ְד ָב ֶרָך:
קהל :וַ ּי ֶ
מֹותינּו וְ ָה ִעיר ֲא ֶׁשר
ׁשֹומ ֵ
ְ
ּוׁש ָמע ְּפ ַקח ֵעינֶ יָך ְּור ֵאה
ֹלהי ָאזְ נְ ָך ְ
ַה ֵּטה ֱא ַ
קֹותינּו ֲאנַ ְחנּו ַמ ִּפילִ ים ַּת ֲחנּונֵ ינּו לְ ָפנֶ יָך
יה ּכִ י ֹלא ַעל ִצ ְד ֵ
נִ ְק ָרא ִׁש ְמָך ָעלֶ ָ
יבה וַ ֲע ֵׂשה
ּכִ י ַעל ַר ֲח ֶמיָך ָה ַר ִּביםֲ :אדֹנָ י ְׁש ָמ ָעה ֲאדֹנָ י ְסלָ ָחה ֲאדֹנָ י ַה ְק ִׁש ָ
ֹלהי ּכִ י ִׁש ְמָך נִ ְק ָרא ַעל ִע ְירָך וְ ַעל ַע ֶּמָך:
ַאל ְּת ַא ַחר לְ ַמ ַענְ ָך ֱא ַ
ׁשּועה ַעל ַע ְּמָך
ּכְ ַר ֵחם ָאב ַעל ָּבנִ ים ּכֵ ן ְּת ַר ֵחם יְ הֹוָ ה ָעלֵ ינּו :לַ יהֹוָה ַהיְ ָ
ֹלהי יַ ֲעקֹב ֶסלָ ה :יְ הֹוָ ה
ִב ְרכָ ֶתָך ֶּסלָ ה :יְ הֹוָ ה ְצ ָבאֹות ִע ָּמנּו ִמ ְׂשּגָ ב לָ נּו ֱא ֵ
יעה ַה ֶּמלֶ ְך יַ ֲענֵ נּו ְביֹום
הֹוׁש ָ
ִ
ּבֹוט ַח ָּבְך :יְ הֹוָ ה
ֵ
ְצ ָבאֹות ַא ְׁש ֵרי ָא ָדם
ָק ְר ֵאנּו:
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ֲאדֹון ַה ְּסלִ יחֹות.
ּבֹוחן לְ ָבבֹות.
ֵ
ּגֹולֶ ה ֲעמּוקֹות.
ּדֹובר ְצ ָדקֹות.
ֵ
ָח ָטאנּו לְ ָפנֶ יָך ַר ֵחם ָעלֵ ינּו:
ָהדּור ְּבנִ ְפלָ אֹות.
וָ ִתיק ְּבנֶ ָחמֹות.
זֹוכֵ ר ְּב ִרית ָאבֹות.
חֹוקר ּכְ לָ יֹות:
ֵ
ָח ָטאנּו לְ ָפנֶ יָך ַר ֵחם ָעלֵ ינּו:
ּומ ִטיב לַ ְּב ִרּיֹות.
טֹוב ֵ
יֹוד ַע ּכָ ל נִ ְס ָּתרֹות.
ֵ
ּכֹובׁש ֲעֹונֹות.
ֵ
לֹובׁש ְצ ָדקֹות:
ֵ
ָח ָטאנּו לְ ָפנֶ יָך ַר ֵחם ָעלֵ ינּו:
ָמלֵ א זַ ּכִ ּיוׂת.
נֹורא ְת ִהּלֹות.
ָ
סֹולֵ ַח ֲעֹונֹות.
עֹונֶ ה ְּב ֵעת ָצרֹות:
ָח ָטאנּו לְ ָפנֶ יָך ַר ֵחם ָעלֵ ינּו:
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ּפֹועל יְ ׁשּועֹות.
ֵ
צֹופה ֲע ִתידֹות.
ֶ
קֹורא ַהּדֹורֹות.
ֵ
רֹוכֵ ב ֲע ָרבֹות.
ׁשֹומ ַע ְּת ִפּלֹות.
ֵ
ְּת ִמים ֵּדעֹות:
ָח ָטאנּו לְ ָפנֶ יָך ַר ֵחם ָעלֵ ינּו:
יֹוׁשב ַעל ּכִ ֵּסא ַר ֲח ִמיםִ .מ ְתנַ ֵהג ַּב ֲח ִסידּות
ֵאל ֶמלֶ ְך ֵ
מֹוחל ֲעֹונֹות ַעּמֹוַ .מ ֲע ִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹוןַ .מ ְר ֶּבה
ֵ
עֹוׂשה
ֶ
ּפֹוׁש ִעים.
יחה לַ ְ
ּוסלִ ָ
ְמ ִחילָ ה לְ ַח ָּט ִאים ְ
רּוחֹ .לא כְ ָר ָע ָתם ִּתגְ מֹל.
ְצ ָדקֹות ִעם ּכָ ל ָּב ָׂשר וָ ַ
לֹומר ְׁשלׁש ֶע ְׂש ֵרהּ .וזְ כֹר לָ נּו ַהּיֹום
ית ּלָ נּו ַ
הֹור ָ
ֵאל ֵ
הֹוד ְע ָּת לֶ ָענָ ו ִמ ֶּק ֶדם.
ְּב ִרית ְׁשלׁש ֶע ְׂש ֵרהּ .כְ מֹו ֶׁש ַ
ּכְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב וַ ּיֵ ֶרד יְ הֹוָ ה ֶּב ָענָ ן וַ ּיִ ְתיַ ֵּצב ִעּמֹו ָׁשם
וַ ּיִ ְק ָרא ְב ֵׁשם יְ הֹוָ ה:

וַ ּיַ ֲעבֹר יְ הֹוָ ה ַעל ָּפנָ יו וַ ּיִ ְק ָרא:

יְ הֹוָ ה יְ הֹוָ ה ֵאל ַרחּום וְ ַחּנּון ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם
וְ ַרב ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת :נ ֵֹצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים נ ֵֹׂשא
ָעֹון וָ ֶפ ַׁשע וְ ַח ָּט ָאה וְ נַ ֵּקה :וְ ָסלַ ְח ָּת לַ ֲעֹונֵ נּו
אתנּו ּונְ ַחלְ ָּתנּוְ :סלַ ח לָ נּו ָא ִבינּו ּכִ י
ּולְ ַח ָּט ֵ
ָח ָטאנּו ְמ ַחל לָ נּו ַמלְ ּכֵ נּו ּכִ י ָפ ָׁש ְענּוּ :כִ י ַא ָּתה
קֹור ֶאיָך:
ֲאדֹנָ י טֹוב וְ ַסּלָ ח וְ ַרב ֶח ֶסד לְ כָ ל ְ
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יום ראשון
(חזן וקהל פסוק פסוק)

יֹוׁשב ְּת ִהּלָ ה,
נּוחה ִק ַּד ְמנּוָך ְּת ִחּלָ הַ .הט ָאזְ נְ ָך ִמ ָּמרֹום ֵ
מֹוצ ֵאי ְמ ָ
ְּב ָ
לִ ְׁשמ ַֹע ֶאל ָה ִרּנָ ה וְ ֶאל ַה ְּת ִפּלָ ה.
עֹור ָרה לַ ֲעׂשֹות ַחיִ לְּ ,ב ֶצ ֶדק נֶ ֱע ַקד וְ נִ ְׁש ַחט ְּתמּורֹו
ֶאת יְ ִמין עֹז ְ
		
ַאיִ לּ .גְ ּנֹון נָ א ּגִ זְ עֹו ְּבזַ ֲע ָקם ְּבעֹוד לַ יִ ל.
לִ ְׁשמ ַֹע ֶאל ָה ִרּנָ ה וְ ֶאל ַה ְּת ִפּלָ ה.
דֹור ֶׁשיָך ְּב ָד ְר ָׁשם ָּפנֶ יָך ִה ָּד ֵרׁש לָ מֹו ִמ ְּשׁ ֵמי ְמעֹונֶ יָך,
ְּד ָרׁש־נָ א ְ
		
ּולְ ַׁשוְ ַעת ַּת ֲחנּונָ ם ַאל ַּת ֲעלֵ ם ָאזְ נְ ָך.
לִ ְׁשמ ַֹע ֶאל ָה ִרּנָ ה וְ ֶאל ַה ְּת ִפּלָ ה.
ּבֹואָךָ .חלִ ים ּכְ ַמ ְבּכִ ָירה ֵמ ֶע ְב ַרת ַמ ָּשׂ ֶאָך.
רֹוע ִדים ִמּיֹום ֶ
זֹוחלִ ים וְ ֲ
ֲ
ּנּופם ְמ ֵחה נָ א וְ יֹודּו ְּפלָ ֶאיָך .לִ ְׁשמ ַֹע ֶאל ָה ִרּנָ ה וְ ֶאל ַה ְּת ִפּלָ ה.
ִט ָ
נֹוצרּ .כֹונַ נְ ָּת ֵמ ָאז ֶּת ֶרף לְ ַחּלְ ָצם ִמ ַּמ ֲע ָצר.
יֹוצר ַא ָּתה לְ כָ ל יְ ִציר ָ
ֵ
נּוצר .לִ ְׁשמ ַֹע ֶאל ָה ִרּנָ ה וְ ֶאל ַה ְּת ִפּלָ ה.
אֹוצר ַה ְמ ָ
לְ ָחנְ נָ ם ִחּנָ ם ֵמ ָ
אֹוצר ַהּמּוכָ ן ִּבזְ בּולֶ ָך.
ָמרֹוםִ ,אם ָע ְצמּו ִּפ ְׁש ֵעי ְק ָהלֶ ָך .נָ א ַׂשגְ ֵבם ֵמ ָ
לִ ְׁשמ ַֹע ֶאל ָה ִרּנָ ה וְ ֶאל ַה ְּת ִפּלָ ה.
ָע ֶדיָך לָ חֹן ִחּנָ ם ָּב ִאים ֵאלֶ יָך.
צֹוע ֶקיָך ַמ ְפלִ יא ְּפלָ אֹות.
ְּפנֵ ה נָ א ֶאל ַה ְּתלָ אֹות וְ ַאל לַ ַח ָּטאֹותַ .צ ֵּדק ֲ
		
ֹלהים יְ הֹוָ ה ְצ ָבאֹות.
ְק ָּשׁב־נָ א ִחּנּונָ ם ֱא ִ
לִ ְׁשמ ַֹע ֶאל ָה ִרּנָ ה וְ ֶאל ַה ְּת ִפּלָ ה.
ְר ֵצה ֲע ִת ָיר ָתם ְּב ָע ְמ ָדם ַּבּלֵ ילֹותְׁ .ש ֵעה נָ א ְּת ִפּלָ ָתם ְּב ָרצֹוןּ ,כְ ָק ְר ָּבן
		
עֹוׂשה ּגְ דֹולֹות.
ּכָ לִ יל וְ עֹולֹותַּ .ת ְר ֵאם נִ ֶּסיָך ֶ
לִ ְׁשמ ַֹע ֶאל ָה ִרּנָ ה וְ ֶאל ַה ְּת ִפּלָ ה.
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אֹותּה ַּב ִּמ ְׁש ָּפט יַ ֲע ִמיד .נָ א ַחּיִ ים
ׁשֹופט ּכָ ל ָה ָא ֶרץ ,וְ ָ
ֵ
וָ ֶח ֶסדַ ,על ַעם ָענִ י ַּת ְצ ִמידֶ ,את ְּת ִפּלַ ת ַה ַּשׁ ַחר ִּב ְמקֹום
עֹולָ ה ַּת ֲע ִמידּ ,כְ עֹולַ ת ַהּב ֶֹקר ֲא ֶׁשר לְ עֹולַ ת ַה ָּת ִמיד:
ּומ ֲע ֶטה ,לְ ָך לְ ַבד ַהּיִ ְתרֹוןִ ,אם ֵאין ָּבנּו
לֹובׁש ְצ ָד ָקה ַ
ֵ
ַמ ֲע ִׂשים ,זָ כְ ָרה יְ ׁשנֵ י ֶח ְברֹון ,וְ ֵהם יַ ֲעלּו לְ זִ ּכָ רֹון לִ ְפנֵ י יְ הֹוָ ה
ָּת ִמידּ ,כְ עֹולַ ת ַהּב ֶֹקר ֲא ֶׁשר לְ עֹולַ ת ַה ָּת ִמיד:
ַמ ֵּטה ּכְ לַ ֵּפי ֶח ֶסד ,לְ ַהּטֹות ִאיׁש לִ ְת ִחּיָ הַ ,ע ְּמָך לְ ֶח ֶסד ַה ֵּטה,
ּגְ ָמל־אנָ א ָעלָ יו וְ ַחּיָ הּ .כְ תֹב ָּתו ַחּיִ ים וְ ָהיָ ה ַעל ִמ ְצחֹו
ָּת ִמידּ ,כְ עֹולַ ת ַהּב ֶֹקר ֲא ֶׁשר לְ עֹולַ ת ַה ָּת ִמיד:
דֹוׁשי ,וְ נָ ַת ָּת יָ ד וָ ֵׁשם
יבה ִּב ְרצֹונְ ָך ֶאת ִצּיֹון ִעיר ְק ַ
יט ָ
ֵה ִ
יתָך לִ ְמ ֻק ָּד ַׁשי ,וַ ֲע ִריכַ ת נֵ ר לְ ֵבן יִ ַׁשי ,לְ ַה ֲעלֹות נֵ ר
ְּב ֵב ְ
ָּת ִמידּ ,כְ עֹולַ ת ַהּב ֶֹקר ֲא ֶׁשר לְ עֹולַ ת ַה ָּת ִמיד:
דֹותיו ּכִ י ִתנְ צֹורּו,
ִחזְ קּו וְ ַא ְּמצּו לְ ַב ְבכֶ ם ַע ִּמי ְּב ֵאל ָמ ֻעּזֹו .וְ ֵע ָ
אתכֶ ם ,וְ יִ זְ ּכֹר ַר ֵחם
ּגַ ם ֶאת זֹו לְ ֻע ַּמת זֹו .יְ כַ ֵּפר ְּב ַעד ַח ַּט ְ
ְּב ָרגְ זֹוִּ ,ד ְרׁשּו יְ הֹוָ ה וְ ֻעּזֹוַּ ,ב ְּקׁשּו ָּפנָ יו ָּת ִמידּ ,כְ עֹולַ ת ַהּב ֶֹקר
ֲא ֶׁשר לְ עֹולַ ת ַה ָּת ִמיד:
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ׁשּועת עֹולָ ִמיםּ .גַ ם ַהּיֹום יִ ּוָ ְׁשעּו
נֹוׁשע ַּביהֹוָ ה ְּת ַ
יִ ְׂש ָר ֵאל ַ
		
רֹומים.
ִמ ִּפיָך ׁשֹוכֵ ן ְמ ִ
ּוב ַעל ָה ַר ֲח ִמים:
ּכִ י ַא ָּתה ַרב ְסלִ יחֹות ַ
ּדֹופ ִקים ּכַ ֲענִ ּיִ ים וְ ַדּלִ יםְ .צקּון לַ ֲח ָׁשם ְקׁשֹוב
ְׁש ָע ֶריָך ֵהם ְ
		
יָ ּה ׁשֹוכֵ ן ְמ ֻעּלִ ים.
ּוב ַעל ָה ַר ֲח ִמים:
ּכִ י ַא ָּתה ַרב ְסלִ יחֹות ַ
יאם
ּומּתֹוְך ָצ ָרה ַה ְמ ִצ ֵ
טֹובֹותיָך יְ ַק ְּדמּו לָ ֶהם ְּביֹום ּתֹוכֵ ָחהִ .
ֶ
		
ְּפדּות ְּורוָ ָחה.
ּוב ַעל ָה ַר ֲח ִמים:
ּכִ י ַא ָּתה ַרב ְסלִ יחֹות ַ
יִ ּוָ ְׁשעּו לְ ֵעין ּכֹל וְ ַאל יִ ְמ ְׁשלּו ָבם ְר ָׁש ִעיםּ .כַ ּלֵ ה ֵׂש ִעיר
		
מֹוׁש ִיעים.
חֹותנֹו וְ יַ ֲעלּו לְ ִצּיֹון ִ
וְ ְ
ּוב ַעל ָה ַר ֲח ִמים:
ּכִ י ַא ָּתה ַרב ְסלִ יחֹות ַ
יבה ָאדֹון לְ קֹול ַׁשוְ ָע ָתם .וְ לִ ְמכֹון ִׁש ְב ְּתָך ַה ָּשׁ ַמיִ ם
ַה ְק ִׁש ָ
		
ַּת ֲעלֶ ה ְת ִפּלָ ָתם.
ּוב ַעל ָה ַר ֲח ִמים:
ּכִ י ַא ָּתה ַרב ְסלִ יחֹות ַ
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אתיָך ֵאל ְמ ֻהּלָ ל,
ְּב ַא ְׁשמ ֶֹרת ַהּב ֶֹקר ְק ָר ִ
יֶ ֱע ַרב לְ ָך ִחין ֶע ְרּכִ י ,יֹום לִ ִּבי לְ ָך סֹולָ ל,
יּה ֶאת ָח ְׁשּכִ י ּוכְ אֹור ּב ֶֹקר יְ ֻהּלַ ל,
וְ ַתּגִ ַ
אֹלהי ּכִ י ֵאלֶ יָך ֶא ְת ַּפּלָ ל
ַמלְ ּכִ י וֵ ַ
ַחי רֹוכֵ ב ַעל ָעב ַקלִ ,אם ַּת ֲעלֵ נִ י ַּב ִּמ ְׁש ָקל,
נֹוצה יֵ ַקל,
ִצ ְד ִקי ּכְ חֹול יָ ם יִ ְת ַקל ,וְ ִר ְׁש ִעי ּכְ ָ
וְ ִאם נְ ִתיב ָא ְר ִחי ְמ ֻע ָּקל ,וְ ִדינִ י ּכְ ׁשֹור ַהּנִ ְס ָקל,
ָׁש ְקלָ ה ְּב ֶפלֶ ס ְמ ֻהּלָ לִ ,איׁש ִמ ְּפ ָׁש ִעים ְמחֹולָ ל,
אֹלהי ּכִ י ֵאלֶ יָך ֶא ְת ַּפּלָ ל
ַמלְ ּכִ י וֵ ַ
ּוב ָּדיו ,וְ ַהלְ ֵּבׁש ַא ֲהרֹן ַמ ָּדיו,
קֹומם ָארֹון ַ
ֵ
צֹודה ְּב ֵצ ָדיו ,יֹאכַ ל ְּפ ִרי ַמ ְע ָּב ָדיו,
רֹובה וְ ֶ
וְ ֶ
נֹוהם ַעל ְמ ָר ָדיו ,לְ ׁשֹון ֵאׁש ּתֹאכַ ל ַּב ָּדיו,
וְ ִאיׁש ֵ
יהם יַ ְח ָּדו ּכַ ֲא ֶׁשר יְ ַב ֵער ַהּגָ לָ ל,
ּוב ֲערּו ְׁשנֵ ֶ
ָ
אֹלהי ּכִ י ֵאלֶ יָך ֶא ְת ַּפּלָ ל
ַמלְ ּכִ י וֵ ַ
צּוריו נָ דֹון,
ָקדֹוׁש ַעל ּכָ ל ָאדֹוןִ ,עם ּכָ ל יְ ָ
יבי ִאיׁש ָמדֹוןְ ,מ ַד ֵּבר ָעלַ י ְּבזָ דֹון,
ֲחזֵ ה יְ ִר ִ
תֹותחֹו ִּבי יָ דֹון,
עֹורר ּכִ ידֹון ,וְ ָ
וְ נָ כְ ִחי יְ ֵ
יֹוע ִצים ׁשֹולָ ל,
ְּתנָ ה ֶאת נַ ְפ ִׁשי לְ ָׁשלָ ל ,מֹולִ יְך ֲ
אֹלהי ּכִ י ֵאלֶ יָך ֶא ְת ַּפּלָ ל
ַמלְ ּכִ י וֵ ַ
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ֹלהי ְּת ִהּלָ ִתי,
ַׁש ַחר ַק ְמ ִּתי לְ הֹודֹות ,לְ ָך ֱא ֵ
אתי,
אֹוד ֲיעָך ַח ָּט ִ
וַ ֲא ַרּנֵ ן לְ ָך ּב ֶֹקר ,וְ ִ
ִּתּנָ ֶתן לִ י ָבזֶ הָׂ ,שכָ ר לִ ְפ ֻעּלָ ִתי,
נַ ְפ ִׁשי ִּב ְׁש ֵאלָ ִתי וְ ַע ִּמי ְּב ַב ָּק ָׁש ִתי.
יבי ַה ָּק ְר ָּבן,
לְ ָפנִ ים זֹאת ְּביִ ְׂש ָר ֵאלַ ,מ ְק ִר ֵ
ִאם ַח ָּט ַאי ּכַ ָׁשנִ יּ ,כֻ ּלֹו ָה ַפְך לָ ָבן,
נֹותי ,וְ ַא ֲאנִ ין ַעל ַה ֻח ְר ָּבן,
וַ ֲא ַד ֶּדה ּכָ ל ְׁש ַ
וְ ֵאין לִ י לְ ַבד ִמּלָ ִתי ,וְ עֹולָ ִתי ְּת ִפּלָ ִתי,
נַ ְפ ִׁשי ִּב ְׁש ֵאלָ ִתי וְ ַע ִּמי ְּב ַב ָּק ָׁש ִתי.
יחה,
ִמזְ ֵּב ַח ִּב ְהיֹותֹו וְ ָק ָד ִׁשים לִ זְ ִב ָ
וְ ֵה ִביא ִאיׁש ֶאת זִ ְבחֹו ,וְ ַח ָּטאתֹו נִ ְמ ָחה,
ָא ַפס ֶמּנִ י ְמכַ ֵהן וְ ֵאין זֶ ַבח וְ ֵאין ִמנְ ָחה,
יח ִתי ִמנְ ָח ִתי,
יח ִתיִׂ ,ש ָ
ּתֹוד ִתי זְ ִב ָ
ָ
נַ ְפ ִׁשי ִּב ְׁש ֵאלָ ִתי וְ ַע ִּמי ְּב ַב ָּק ָׁש ִתי.
בֹודה ,וְ כ ֲֹהנִ ים ַעל ִמ ְׁש ֶמ ֶרת,
ֵהן ִּב ְהיֹות ָה ֲע ָ
ֲהֹלא ַח ָּטאת ְמכַ ֶּפ ֶרת וְ ָהעֹולָ ה ַמכְ ֶׁש ֶרת,
יֹות ֶרת,
וְ ֵאין ַח ָּטאת וְ ֵאין עֹולָ ה וְ ֹלא ֵחלֶ ב וְ ֶ
וְ ֶא ְׁשּפְֹך ֶאת ִרּנָ ִתי וְ ַא ִּפיל ְּת ִחּנָ ִתי,
נַ ְפ ִׁשי ִּב ְׁש ֵאלָ ִתי וְ ַע ִּמי ְּב ַב ָּק ָׁש ִתי.
ֵהן ֶק ֶדם ַּב ִּמ ְק ָּדׁש ְּבקּום זְ ִריזִ ים ְּב ַא ְׁשמ ֶֹרת,
הֹורים נִ ְּצבּו לְ ָה ִפיס ֲח ָד ִׁשים לִ ְקט ֶֹרת,
ְט ִ
וְ ֵאין לְ בֹונָ ה וְ ֵאין ְקט ֶֹרת ,וְ נִ ְׁש ַא ְר ִּתי ְׁש ַח ְרח ֶֹרת,
תֹוד ִתי,
אתיְּ ,ת ִהי ּכְ ָק ְר ָּבן ָ
ְּב ִה ְתוַ ּדֹות ַח ָּט ִ
נַ ְפ ִׁשי ִּב ְׁש ֵאלָ ִתי וְ ַע ִּמי ְּב ַב ָּק ָׁש ִתי.
ֲחזֵ ה ָקדֹוׁש ּכִ י יָ ִדי ּכָ ְב ָדה ַעל ַאנְ ָח ִתי,
נּוח ִתי,
וְ ֵאין ִמי יַ ֲעמֹד ַּב ֲע ִדי ,וְ ֵאין לִ י ֵּבית ְמ ָ
ׁשּוע ִתי,
לְ ַבד ְּבָך ַאזְ ּכִ יר ְׁש ֶמָךָ ,מעֹוז צּור יְ ָ
ַה ֲע ֵבר ֶאת ַא ְׁש ָמ ִתי ,וְ ָענְ ָתה ִּבי ִצ ְד ָק ִתי.
נַ ְפ ִׁשי ִּב ְׁש ֵאלָ ִתי וְ ַע ִּמי ְּב ַב ָּק ָׁש ִתי.
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אִ .אם ָא ֵפס ר ַֹבע ַה ֵּקן
		א ֶֹהל ִשּׁכֵ ן ִאם ִר ֵּקן
ֹאב ָדה ּכִ י ַעל ּכֵ ן
ַאל נָ א נ ְ
יֵ ׁש לָ נּו ָאב זָ ֵקן

יהם נִ זְ ָה ִרים
וְּ .ב ִמ ְצוָ ְתָך ְשׁנֵ ֶ
וְ ַא ֲח ֶריָך ֹלא ְמ ַה ְר ֲה ִרים
ָחׁשּו וְ ָהלְ כּו נִ ְמ ָה ִרים
ַעל ַא ַחד ֶה ָה ִרים

בָּ .פנִ ים לֹו ַּתּכִ יר
וְ ִצ ְדקֹו לְ ָפנֶ יָך נַ זְ ּכִ יר
ַקח נָ א ֵּבן יַ ִּקיר
וְ נִ ְמ ָצה ָדמֹו ַעל ַה ִּקיר

זָ .ראּו ֵאד ְּתלּולָ ה
ִמ ֲהרּו ֲע ֵצי עֹולָ ה
יַ ַחד ְּב ַא ֲה ָבה כְ לּולָ ה
יַ ְּשׁרּו ָּב ֲע ָר ָבה ְמ ִסּלָ ה

גָ .רץ ֶאל ַהּנַ ַער לְ ַה ְק ִּדיׁשֹו
ׁשּורה ְבנַ ְפׁשֹו
וְ נַ ְפׁשֹו ְק ָ
ִע ְּטרֹו ָּב ֵע ִצים וְ ִאּשֹׁו
ֹלהיו ַעל רֹאׁשֹו
נֵ זֶ ר ֱא ָ

חָ .ר ָאה יָ ִחיד ּכִ י הּוא ַה ֶּשׂה
נָ ַאם לְ הֹורֹו ַה ְּמנֻ ֶּסה
אֹותי ּכַ ּכֶ ֶבׂש ַּת ֲע ֶשׂה
ָא ִבי ִ
ֹלא ַּת ְחמֹל וְ ֹלא ְּתכַ ֶּסה

הּוקל ּכַ ְּצ ִבי
ד .יָ ִחיד ַ
ָענָ ה וְ ָא ַמר ָא ִבי
ִהּנֵ ה ָה ֵאׁש וְ ָה ֵע ִצים נָ ִביא
ׁשּורה ֵאין לְ ָה ִביא
ּות ָ
ְ

טִּ .בי ָח ֵפץ וְ נִ כְ סֹף
לְ ָב ִבי לֹו לַ ֲחׂשֹף
ִאם ִּת ְמנָ ֵענִ י סֹוף
רּוחי וְ נִ ְש ָׁמ ִתי ֵאלָ יו יֶ ֱאסֹף
ִ

אמּלִ ים ֱה ִשׁיבֹו ִמּלְ ַה ְב ִהילֹו
הִ .
ֹאמר לֹו
וַ ּיַ ַען וַ ּי ֶ
ֹלהים יִ ְר ֶאה לֹו
ְּבנִ י ֱא ִ
יֹודע יְ הֹוָ ה ֶאת ֲא ֶשׁר לֹו
וְ ַ

י .יָ ָדיו וְ ַרגְ לָ יו ָע ַקד
וְ ַח ְרּבֹו ָעלָ יו ָּפ ַקד
לְ ׂשּומֹו ַעל ָה ֵע ִצים ָש ַׁקד
ּתּוקד
וְ ָה ֵאׁש ַעל ַה ִּמזְ ֵּב ַח ַ
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יאַ .צּוָ אר ָּפ ַשׁט ֵמ ֵאלָ יו
וְ ָא ִביו נִ ּגַ ׁש ֵאלָ יו
לְ ָׁש ֳחטֹו לְ ֵשׁם ְּב ָעלָ יו
וְ ִהּנֵ ה יְ הֹוָ ה נִ ָּצב ָעלָ יו

יפי ַאזְ ּכָ ָרתֹו
ידֲ .חלִ ֵ
ִּתּכֹון ּכְ ַה ְק ָט ָרתֹו
וְ ַת ֲעלֶ ה לְ ָך ִּת ְמ ָרתֹו
מּורתֹו
ּות ָ
וְ ָהיָ ה הּוא ְ

יבֲ .חקֹר ֶאת ּכָ ל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה
ָה ָאב ַעל ְּבנֹו ֹלא ָח ָסה
וְ לִ ּבֹו ֶאל ּכַ ַּפיִ ם נָ ָשׂא
ֹלהים ֶאת ּכָ ל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה
וַ ְּיַרא ֱא ִ

טו .זִ ּכָ רֹון לְ ָפנֶ יָך ַּב ַּשׁ ַחק
יּוחק
לָ ַעד ַּב ֵּס ֶפר ַ
יּומ ַחק
ְּב ִרית עֹולָ ם ֹלא ְ
ֶאת ַא ְב ָר ָהם וְ ֶאת יִ ְצ ָחק

יגָ .ק ָרא ֵמ ֶר ֶחם ִמ ְּש ָׁחר
ְּתמּור ִּבנְ ָך ַהּנִ ְב ָחר
וְ ִהּנֵ ה ַאיִ ל ַא ַחר
וַ ֲע ֵשׂה ַאל ְּת ַא ַחר

קֹור ֶאיָך ָּב ִאים לִ ּקֹד
טזְ .
ְּב ֶצ ֶדק ֲע ֵק ָדה ִּת ְשקֹד
וְ צֹאנְ ָך ְּב ַר ֲח ִמים ִּת ְפקֹד
ְּפנֵ י ַהּצֹאן ֶאל ָעקֹד
אל מלך (עמוד )24
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יום שביעי
רּובים
יֹוׁשב ַהּכְ ִ
ֹלהי ַה ְּצ ָבאֹות ֵ
יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ׁשֹוב ִבים
ָ
ית לְ ַע ְּמָך ׁשּובּו ָּבנִ ים
ָּב ִט ָ
ּגְ ׁשּו נָ א ֵאלַ י ִּב ְד ָב ִרים ֲע ֵר ִבים
ִּד ְרׁשּונִ י וִ ְחיּו יָ ִמים ַר ִּבים.
ֲהֹלא ְד ָב ֶריָך לְ עֹולָ ם נִ ָּצ ִבים
ּובם ֲאנַ ְחנּו נִ ְׁש ָענִ ים וְ נִ ְק ָר ִבים
ָ
טֹובים
זָ כְ ֵרנּו לְ ַחּיִ ים ִ
ָחּנֵ נּו ַּב ֲח ָס ֶדיָך ָה ַר ִּבים.
ּטֹובים
טֹוב ַא ָּתה לָ ָר ִעים וְ לַ ִ
ׁשּוטה לְ ַק ֵּבל ָׁש ִבים
יְ ִמינְ ָך ְּפ ָ
יתת ַחּיָ ִבים
ּכִ י ֹלא ַת ְחּפֹץ ְּב ִמ ַ
יבים.
ּומ ֲע ִר ִ
ימים ַ
לָ כֵ ן ֲאנַ ְחנּו ַמ ְׁשּכִ ִ
רּובים
ֶמלֶ ְך ְמ ֻהּלָ ל ְּב ַמ ֲחנֹות ּכְ ִ
ּיּובים
ל־ח ִ
ּומּכָ ִ
נַ ֵּקנּו ֵמ ֵח ְטא ִ
ְסלַ ח לָ נּו ּכִ י ְפ ָׁש ֵעינּו ְמ ֻר ִּבים
צּובים.
צּורים ַה ֲח ִ
ֲענֵ נּו לְ ַמ ַען ִ
ׁשּובה ַּבל יִ ְהיּו ְמ ֻׁשּלָ ִבים
ִּפ ְת ֵחי ְת ָ
קֹותינּו לְ ָפנֶ יָך יִ ְהיּו נִ ְק ָר ִבים
ַצ ֲע ֵ
חֹוצב לְ ָה ִבים
ָק ְר ֵבנּו ֵאלֶ יָך ֵ
ְר ֵצנּו ּכְ עֹולֹות ָּפ ִרים ּוכְ ָׂש ִבים.
ַׁש ְבנּו ֵאלֶ יָך נְ ָע ִרים וְ ָׂש ִבים
טּוחים ַעל ַר ֲח ֶמיָך ָה ַר ִּבים
ְּתמּוכִ ים ְּב ִ
רֹומים
ַר ֵחם ְּת ַר ֵחם ָעלֵ ינּו צּור ׁשֹוכֵ ן ְמ ִ
יֹוׁשב ַעל ּכִ ֵּסא ַר ֲח ִמים.
ֵאל ֶמלֶ ְך ֵ
אל מלך (עמוד )24
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יֹוׁשב ַעל ּכִ ֵּסא ַר ֲח ִמיםִ .מ ְתנַ ֵהג ַּב ֲח ִסידּות
ֵאל ֶמלֶ ְך ֵ
מֹוחל ֲעֹונֹות ַעּמֹוַ .מ ֲע ִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹוןַ .מ ְר ֶּבה ְמ ִחילָ ה
ֵ
עֹוׂשה ְצ ָדקֹות ִעם ּכָ ל
ֶ
ּפֹוׁש ִעים.
יחה לַ ְ
ּוסלִ ָ
לְ ַח ָּט ִאים ְ
לֹומר
ית ּלָ נּו ַ
הֹור ָ
רּוחֹ .לא כְ ָר ָע ָתם ִּתגְ מֹלֵ .אל ֵ
ָּב ָׂשר וָ ַ
ְׁשלׁש ֶע ְׂש ֵרהּ .וזְ כֹר לָ נּו ַהּיֹום ְּב ִרית ְׁשלׁש ֶע ְׂש ֵרהּ .כְ מֹו
הֹוד ְע ָּת לֶ ָענָ ו ִמ ֶּק ֶדםּ .כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב וַ ּיֵ ֶרד יְ הֹוָ ה ֶּב ָענָ ן
ֶׁש ַ
וַ ּיִ ְתיַ ֵּצב ִעּמֹו ָׁשם וַ ּיִ ְק ָרא ְב ֵׁשם יְ הֹוָ ה:
וַ ּיַ ֲעבֹר יְ הֹוָ ה ַעל ָּפנָ יו וַ ּיִ ְק ָרא:

יְ הֹוָ ה יְ הֹוָ ה ֵאל ַרחּום וְ ַחּנּון ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם וְ ַרב
ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת :נ ֵֹצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים נ ֵֹׂשא ָעֹון וָ ֶפ ַׁשע
את נּו
וְ ַח ָּט ָא ה וְ נַ ֵּק ה :וְ ָס לַ ְח ָּת לַ ֲע ֹונֵ נּו ּולְ ַח ָּט ֵ
ּונְ ַחלְ ָּתנּוְ :סלַ ח לָ נּו ָא ִבינּו ּכִ י ָח ָטאנּו ְמ ַחל לָ נּו
ַמלְ ּכֵ נּו ּכִ י ָפ ָׁש ְענּוּ :כִ י ַא ָּתה ֲאדֹנָ י טֹוב וְ ַסּלָ ח וְ ַרב
ל־קֹור ֶאיָך:
ְ
ֶח ֶסד לְ כָ
חזן וקהל יחד

ֹלהי ַא ְב ָר ָהם ֲענֵ נּו:
ֲענֵ נּו ֶא ֵ
ּופ ַחד יִ ְצ ָחק ֲענֵ נּו:
ֲענֵ נּו ַ
ֲענֵ נּו ֲא ִביר יַ ֲעקֹב ֲענֵ נּו:
ֲענֵ נּו ָמגֵ ן ָּדוִ ד ֲענֵ נּו:
ֲענֵ נּו ָהעֹונֶ ה ְּב ֵעת ָרצֹון ֲענֵ נּו:
ֲענֵ נּו ָהעֹונֶ ה ְּב ֵעת ָצ ָרה ֲענֵ נּו:
ֲענֵ נּו ָהעֹונֶ ה ְּב ֵעת ַר ֲח ִמים ֲענֵ נּו:
ֹלהי ַה ֶּמ ְרּכָ ָבה ֲענֵ נּו:
ֲענֵ נּו ֱא ֵ
ֲענֵ נּו ֱאלָ ָהא ְּד ֵמ ִאיר ֲענֵ נּו:
ֲענֵ נּו ַרחּום וְ ַחּנּון ֲענֵ נּו:
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יֹוׁשב ַעל ּכִ ֵּסא ַר ֲח ִמיםִ .מ ְתנַ ֵהג ַּב ֲח ִסידּות
ֵאל ֶמלֶ ְך ֵ
מֹוחל ֲעֹונֹות ַעּמֹוַ .מ ֲע ִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹוןַ .מ ְר ֶּבה ְמ ִחילָ ה
ֵ
עֹוׂשה ְצ ָדקֹות ִעם ּכָ ל
ֶ
ּפֹוׁש ִעים.
יחה לַ ְ
ּוסלִ ָ
לְ ַח ָּט ִאים ְ
לֹומר
ית ּלָ נּו ַ
הֹור ָ
רּוחֹ .לא כְ ָר ָע ָתם ִּתגְ מֹלֵ .אל ֵ
ָּב ָׂשר וָ ַ
ְׁשלׁש ֶע ְׂש ֵרהּ .וזְ כֹר לָ נּו ַהּיֹום ְּב ִרית ְׁשלׁש ֶע ְׂש ֵרהּ .כְ מֹו
הֹוד ְע ָּת לֶ ָענָ ו ִמ ֶּק ֶדםּ .כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב וַ ּיֵ ֶרד יְ הֹוָ ה ֶּב ָענָ ן
ֶׁש ַ
וַ ּיִ ְתיַ ֵּצב ִעּמֹו ָׁשם וַ ּיִ ְק ָרא ְב ֵׁשם יְ הֹוָ ה:
וַ ּיַ ֲעבֹר יְ הֹוָ ה ַעל ָּפנָ יו וַ ּיִ ְק ָרא:

יְ הֹוָ ה יְ הֹוָ ה ֵאל ַרחּום וְ ַחּנּון ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם וְ ַרב
ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת :נ ֵֹצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים נ ֵֹׂשא ָעֹון וָ ֶפ ַׁשע
את נּו
וְ ַח ָּט ָא ה וְ נַ ֵּק ה :וְ ָס לַ ְח ָּת לַ ֲע ֹונֵ נּו ּולְ ַח ָּט ֵ
ּונְ ַחלְ ָּתנּוְ :סלַ ח לָ נּו ָא ִבינּו ּכִ י ָח ָטאנּו ְמ ַחל לָ נּו
ַמלְ ּכֵ נּו ּכִ י ָפ ָׁש ְענּוּ :כִ י ַא ָּתה ֲאדֹנָ י טֹוב וְ ַסּלָ ח וְ ַרב
ל־קֹור ֶאיָך:
ְ
ֶח ֶסד לְ כָ
זְ כֹור ַר ֲח ֶמיָך יְ הֹוָ ה וַ ֲח ָס ֶדיָך ּכִ י ֵמעֹולָ ם ֵה ָּמה :זָ כְ ֵרנּו יְ הֹוָ ה ִּב ְרצֹון
ית ֶּק ֶדם ּגָ ַאלְ ָּת ֵׁש ֶבט
יׁשּוע ֶתָך :זְ כֹור ֲע ָד ְתָך ָקנִ ָ
ַע ֶּמָך ָּפ ְק ֵדנּו ִּב ָ
רּוׁשלָ יִ ם ַא ֲה ַבת
נַ ֲחלָ ֶתָך ַהר ִצּיֹון זֶ ה ָׁשכַ נְ ָּת ּבֹו :זְ כֹור יְ הֹוָ ה ִח ַּבת יְ ָ
ִצּיֹון ַאל ִּת ְׁשּכַ ח לָ נֶ ַצחַ :א ָּתה ָתקּום ְּת ַר ֵחם ִצּיֹון ּכִ י ֵעת לְ ֶחנְ נָ ּה
אֹומ ִרים
רּוׁשלָ יִ ם ָה ְ
מֹועד :זְ כֹור יְ הֹוָ ה לִ ְבנֵ י ֱאדֹום ֵאת יֹום יְ ָ
ּכִ י ָבא ֵ
ָערּו ָערּו ַעד ַהיְ סֹוד ָּבּה :זְ כֹור לְ ַא ְב ָר ָהם לְ יִ ְצ ָחק ּולְ יִ ְׂש ָר ֵאל ֲע ָב ֶדיָך
ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּב ְע ָּת לָ ֶהם ָּבְך וַ ְּת ַד ֵּבר ֲאלֵ ֶהם ַא ְר ֶּבה ֶאת זַ ְר ֲעכֶ ם ּכְ כֹוכְ ֵבי
ַה ָּשׁ ָמיִ ם וְ כָ ל ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת ֲא ֶׁשר ָא ַמ ְר ִּתי ֶא ֵּתן לְ זַ ְר ֲעכֶ ם וְ נָ ֲחלּו
לְ עֹולָ ם :זְ כֹור לַ ֲע ָב ֶדיָך לְ ַא ְב ָר ָהם לְ יִ ְצ ָחק ּולְ יַ ֲעקֹב ַאל ֵּת ֶפן ֶאל
ְק ִׁשי ָה ָעם ַהּזֶ ה וְ ֶאל ִר ְׁשעֹו וְ ֶאל ַח ָּטאתֹו:
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יתי יַ ֲעקֹוב
זְ כֹור לָ נּו ְּב ִרית ָאבֹות ּכַ ֲא ֶׁשר ָא ַמ ְר ָּת .וְ זָ כַ ְר ִּתי ֶאת ְּב ִר ִ
יתי ַא ְב ָר ָהם ֶאזְ ּכֹר וְ ָה ָא ֶרץ
יתי יִ ְצ ָחק וְ ַאף ֶאת ְּב ִר ִ
וְ ַאף ֶאת ְּב ִר ִ
ֶאזְ ּכֹר :זְ כֹור לָ נּו ְּב ִרית ִראׁשֹונִ ים ּכַ ֲא ֶׁשר ָא ַמ ְר ָּת .וְ זָ כַ ְר ִּתי לָ ֶהם
אתי א ָֹתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם לְ ֵעינֵ י ַהּגֹויִ ם
הֹוצ ִ
ְּב ִרית ִראׁשֹונִ ים ֲא ֶׁשר ֵ
אֹלהים ֲאנִ י יְ הֹוָ הֲ :ע ֵׂשה ִע ָּמנּו ּכְ ָמה ֶׁש ִה ְב ַט ְח ָּתנּו.
לִ ְהיֹות לָ ֶהם לֵ ִ
יהם ֹלא ְמ ַא ְס ִּתים וְ ֹלא גְ ַעלְ ִּתים
יֹותם ְּב ֶא ֶרץ אֹויְ ֵב ֶ
וְ ַאף ּגַ ם זֹאת ִּב ְה ָ
בּותנּו
יהםָ :ה ֵׁשב ְׁש ֵ
ֹלה ֶ
יתי ִא ָּתם ּכִ י ֲאנִ י יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ּלֹותם לְ ָה ֵפר ְּב ִר ִ
לְ כַ ָ
בּותָך וְ ִר ֲח ֶמָך
ֹלהיָך ֶאת ְׁש ְ
וְ ַר ֲח ֵמנּו ּכְ ָמה ֶׁשּכָ תּוב .וְ ָׁשב יְ הֹוָ ה ֱא ֶ
ֹלהיָך ָׁש ָּמה:
יצָך יְ הֹוָ ה ֱא ֶ
וְ ָׁשב וְ ִק ֶּב ְצָך ִמּכָ ל ָה ַע ִּמים ֲא ֶׁשר ֱה ִפ ְ
ַק ֵּבץ נִ ָּד ֵחינּו ּכְ ָמה ֶׁשּכָ תּובִ .אם יִ ְהיֶ ה נִ ַּד ֲחָך ִּב ְק ֵצה ַה ָּשׁ ָמיִ ם ִמ ָּשׁם
ּומ ָּשׁם יִ ָּק ֶחָךְ :מ ֵחה ְפ ָׁש ֵעינּו ּכָ ָעב וְ כֶ ָענָ ן
ֹלהיָך ִ
יְ ַק ֶּב ְצָך יְ הֹוָ ה ֱא ֶ
ׁשּובה ֵאלַ י
ָ
ֹאתיָך
יתי כָ ָעב ְּפ ָׁש ֶעיָך וְ כֶ ָענָ ן ַחּט ֶ
ּכְ ָמה ֶׁשּכָ תּובָ .מ ִח ִ
ּכִ י גְ ַאלְ ִּתיָךְ :מ ֵחה ְפ ָׁש ֵעינּו לְ ַמ ַענְ ָך ּכַ ֲא ֶׁשר ָא ַמ ְר ָּת ָאנֹכִ י ָאנֹכִ י
ֹאתיָך ֹלא ֶאזְ ּכֹורַ :הלְ ֵּבן ֲח ָט ֵאינּו
מֹוחה ְפ ָׁש ֶעיָך לְ ַמ ֲענִ י וְ ַחּט ֶ
הּוא ֶ
ֹאמר יְ הֹוָ ה ִאם
ּכַ ֶּשׁלֶ ג וְ כַ ֶּצ ֶמר ּכְ ָמה ֶׁשּכָ תּוב .לְ כּו נָ א וְ נִ ּוָ כְ ָחה י ַ
יִ ְהיּו ֲח ָט ֵאיכֶ ם ּכַ ָּשׁנִ ים ּכַ ֶּשׁלֶ ג יַ לְ ִּבינּו ִאם יַ ְא ִּדימּו ּכַ ּתֹולָ ע ּכַ ֶּצ ֶמר
הֹורים וְ ַט ֲה ֵרנּו ּכְ ָמה ֶׁשּכָ תּוב .וְ זָ ַר ְק ִּתי
יִ ְהיּו :זְ רֹוק ָעלֵ ינּו ַמיִ ם ְט ִ
ּומּכָ ל־ּגִ ּלּולֵ יכֶ ם
אֹותיכֶ ם ִ
ּוט ַה ְר ֶּתם ִמּכֹל ֻט ְמ ֵ
הֹורים ְ
ֲעלֵ יכֶ ם ַמיִ ם ְט ִ
יתנּו ּכְ ָמה ֶׁשּכָ תּובּ .כִ י ֵאל
ֲא ַט ֵהר ֶא ְתכֶ םַ :ר ֵחם ָעלֵ ינּו וְ ַאל ַּת ְׁש ִח ֵ
יתָך וְ ֹלא יִ ְׁשּכַ ח ֶאת ְּב ִרית
ֹלהיָך ֹלא יַ ְר ְּפָך וְ ֹלא יַ ְׁש ִח ֶ
ַרחּום יְ הֹוָ ה ֱא ֶ
בֹותיָך ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע לָ ֶהם :מֹול ֶאת לְ ָב ֵבנּו לְ ַא ֲה ָבה ֶאת ְׁש ֶמָך
ֲא ֶ
ֹלהיָך ֶאת לְ ָב ְבָך וְ ֶאת לְ ַבב זַ ְר ֶעָך
ּומל יְ הֹוָ ה ֱא ֶ
ּכְ ָמה ֶׁשּכָ תּובָ .
ּובכָ ל נַ ְפ ְׁשָך לְ ַמ ַען ַחּיֶ יָך:
ֹלהיָך ְּבכָ ל לְ ָב ְבָך ְ
לְ ַא ֲה ָבה ֶאת יְ הֹוָ ה ֱא ֶ
ּוב ַּק ְׁש ֶּתם ִמ ָּשׁם ֶאת יְ הֹוָ ה
ִה ָּמ ֵצא לָ נּו ְּב ַב ָּק ָׁש ֵתנּו ּכְ ָמה ֶׁשּכָ תּובִ .
יאנּו ֶאל
ּובכָ ל נַ ְפ ֶׁשָךְּ :ת ִב ֵ
את ּכִ י ִת ְד ְר ֶׁשּנּו ְּבכָ ל לְ ָב ְבָך ְ
ּומ ָצ ָ
ֹלהיָך ָ
ֱא ֶ
יאֹותים ֶאל
ַהר ָק ְד ֶׁשָך וְ ַׂש ְּמ ֵחנּו ְּב ֵבית ְּת ִפּלָ ֶתָך ּכְ ָמה ֶׁשּכָ תּוב .וַ ֲה ִב ִ
יהם לְ ָרצֹון
יהם וְ זִ ְב ֵח ֶ
עֹולֹות ֶ
ֵ
ַהר ָק ְד ִׁשי וְ ִׂש ַּמ ְח ִּתים ְּב ֵבית ְּת ִפּלָ ִתי
יתי ֵּבית ְּת ִפּלָ ה יִ ָּק ֵרא לְ כָ ל ָה ַע ִּמים:
ַעל ִמזְ ְּב ִחי ּכִ י ֵב ִ
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ֹלהינּו חּוס וְ ַר ֵחם ָעלֵ ינּו וְ ַק ֵּבל ְּב ַר ֲח ִמים
ְׁש ַמע קֹולֵ נּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ּוב ָרצֹון ֶאת ְּת ִפּלָ ֵתנּו:
ְ
ׁשּובה ַח ֵּדׁש יָ ֵמינּו ּכְ ֶק ֶדם:
יבנּו יְ הֹוָ ה ֵאלֶ יָך וְ נָ ָ
ֲה ִׁש ֵ
ֲא ָמ ֵרינּו ַה ֲאזִ ינָ ה יְ הֹוָ ה ִּבינָ ה ֲהגִ יגֵ נּו:
גֹואלֵ נּו:
צּורנּו וְ ֲ
יִ ְהיּו לְ ָרצֹון ִא ְמ ֵרי ִפינּו וְ ֶהגְ יֹון לִ ֵּבנּו לְ ָפנֶ יָך יְ הֹוָ ה ֵ
רּוח ָק ְד ְׁשָך ַאל ִּת ַּקח ִמ ֶּמּנּו:
ַאל ַּת ְׁשלִ יכֵ נּו ִמּלְ ָפנֶ יָך וְ ַ
ַאל ַּת ְׁשלִ יכֵ נּו לְ ֵעת זִ ְקנָ ה ּכִ כְ לֹות ּכ ֵֹחנּו ַאל ַּת ַעזְ ֵבנּו:
ֹלהינּוַ .אל ִּת ְר ַחק ִמ ֶּמּנּוֲ :ע ֵׂשה ִע ָּמנּו אֹות
ַאל ַּת ַעזְ ֵבנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
טֹובה וְ יִ ְראּו ׂשֹונְ ֵאינּו וְ יֵ בׁשּו ּכִ י ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֲעזַ ְר ָּתנּו וְ נִ ַח ְמ ָּתנּוּ :כִ י
לְ ָ
ֹלהינּו:
הֹוחלְ נּו ַא ָּתה ַת ֲענֶ ה ֲאדֹנָ י ֱא ֵ
לְ ָך יְ הֹוָ ה ָ
סוגרים את הארון

וידוי
בֹותינּו:
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ
ָאּנָ א ָּתבֹא לְ ָפנֶ יָך ְּת ִפּלָ ֵתנּו .וְ ַאל ִּת ְת ַעּלַ ם ִמ ְּת ִחּנָ ֵתנּוֶׁ .ש ֵאין ָאנּו
בֹותינּו
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֵ
לֹומר לְ ָפנֶ יָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ַעּזֵ י ָפנִ ים ְּוק ֵׁשי ע ֶֹרף ַ
בֹותינּו ָח ָטאנּו:
ַצ ִּד ִיקים ֲאנַ ְחנּו וְ ֹלא ָח ָטאנּו ֲא ָבל ֲאנַ ְחנּו וַ ֲא ֵ

ָא ַׁש ְמנּוָּ .בגַ ְדנּוּ .גָ זַ לְ נּוִּ .ד ַּב ְרנּו ּד ִֹפיֶ :ה ֱעוִ ינּו .וְ ִה ְר ַׁש ְענּו.
זַ ְדנּוָ .ח ַמ ְסנּוָ .ט ַפלְ נּו ֶׁש ֶקר :יָ ַע ְצנּו ָרעּ .כִ ּזַ ְבנּו .לַ ְצנּו.
ָמ ַר ְדנּו .נִ ַא ְצנּוָ .ס ַר ְרנּוָ .עוִ ינּוָּ .פ ַׁש ְענּוָ .צ ַר ְרנּוִ .ק ִּשׁינּו
ע ֶֹרףָ :ר ַׁש ְענּוִׁ .ש ַח ְתנּוִּ .ת ַע ְבנּוָּ .ת ִעינּוִּ .ת ְע ָּת ְענּו:
ּטֹובים וְ ֹלא ָׁשוָ ה לָ נּו :וְ ַא ָּתה ַצ ִּדיק ַעל ּכָ ל ַה ָּבא
ּומ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ַה ִ
ֹותיָך ִ
ַס ְרנּו ִמ ִּמ ְצ ֶ
נֹוׁש ְענּו
ּופ ַׁש ְענּו לָ כֵ ן ֹלא ָ
ית וַ ֲאנַ ְחנּו ִה ְר ָׁש ְענּוִ :ה ְר ַׁש ְענּו ָ
ָעלֵ ינּוּ .כִ י ֱא ֶמת ָע ִׂש ָ
יאָך יַ ֲעזֹוב
וְ ֵתן ְּבלִ ֵּבנּו לַ ֲעזֹוב ֶּד ֶרְך ֶר ַׁשע וְ ִחיׁש לָ נּו יֶ ַׁשע ּכַ ּכָ תּוב ַעל יַ ד נְ ִב ֶ
ֹלהינּו ּכִ י
בֹותיו וְ יָ ׁשֹב ֶאל יְ הֹוָ ה וִ ַיר ֲח ֵמהּו וְ ֶאל ֱא ֵ
ָר ָׁשע ַּד ְרּכֹו וְ ִאיׁש ָאוֶ ן ַמ ְח ְׁש ָ
לֹוח:
יַ ְר ֶּבה לִ ְס ַ
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ֵאל ַרחּום ְׁש ֶמָךֵ .אל ַחּנּון ְׁש ֶמָךָּ .בנּו נִ ְק ָרא ְׁש ֶמָך .יְ הֹוָ ה ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען
ְׁש ֶמָך:
יתְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ּגָ ְדלָ ְך וְ ִת ְפ ַא ְר ָּתְך.
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ֲא ִמ ָּתְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ְּב ִר ָ
עּודְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען
הֹודְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען וִ ָ
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ָּד ָתְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ָ
זִ כְ ָרְך.
חּודְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען
טּובְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען יִ ָ
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ַח ְס ָּדְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ָ
בֹודְך.
ּכְ ָ
כּותְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען נִ ְצ ָחְךֲ .ע ֵׂשה
ּמּודְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ַמלְ ָ
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען לִ ָ
סֹודְך.
לְ ַמ ַען ָ
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ֻעּזָ ְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ְּפ ֵא ָרְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ִצ ְד ָק ָתְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען
ְק ֻד ָּשׁ ָתְך.
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ַר ֲח ֶמיָך ָה ַר ִּביםֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ְׁשכִ ינָ ָתְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ְּת ִהּלָ ָתְך.
אֹוה ֶביָך ׁשֹכְ נֵ י ָע ָפרֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹב.
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ֲ
ּוׁשֹלמֹה.
מׁשה וְ ַא ֲהרֹןֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ָּדוִ ד ְ
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ֶ
בֹודָך.
רּוׁשלַ יִ ם ִעיר ָק ְד ֶׁשָךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ִצּיֹון ִמ ְׁשּכַ ן ּכְ ֶ
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען יְ ָ
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ִׁש ְממֹות ֵהיכָ לֶ ָךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ֲה ִריסֹות ִמזְ ְּב ֶחָך.
חּודָך.
בּוחים ַעל יִ ֶ
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ֲהרּוגִ ים ַעל ֵׁשם ָק ְד ֶׁשָךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ְט ִ
ּוב ַּמיִ ם ַעל ִקּדּוׁש ְׁש ֶמָךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען יֹונְ ֵקי ָׁש ַדיִ ם
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ָּב ֵאי ָב ֵאׁש ַ
ֶׁשֹּלא ָח ְטאּו.
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ּגְ מּולֵ י ָחלָ ב ֶׁשֹּלא ָפ ְׁשעּוֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַר ָּבן.
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַענְ ָך ִאם ֹלא לְ ַמ ֲענֵ נּו.
הֹוׁש ֵיענּו:
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַענְ ָך וְ ִ
ֹלהינּו ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ָא ִבינּו ֲענֵ נּו.
ֲענֵ נּו יְ הֹוָ ה ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ֱא ֵ
ּדֹור ֵׁשנּו ֲענֵ נּו.
ּגֹואלֵ נּו ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ְ
ּבֹור ֵאנּו ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ֲ
ֲענֵ נּו ְ
ֲענֵ נּו ָה ֵאל ַהּנֶ ֱא ָמן ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו וָ ִתיק וְ ָח ִסיד ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו זַ ְך וְ יָ ָׁשר ֲענֵ נּו.
יֹוד ַע יֵ ֶצר ֲענֵ נּו.
ּומ ִטיב ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ֵ
ֲענֵ נּו ַחי וְ ַקּיָ ם ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו טֹוב ֵ
לֹובׁש ְצ ָדקֹות ֲענֵ נּו.
ּכֹובׁש ּכְ ָע ִסים ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ֵ
ֲענֵ נּו ֵ
נֹורא וְ נִ ְׂשּגָ ב ֲענֵ נּו.
ֲענֵ נּו ֶמלֶ ְך ַמלְ כֵ י ַה ְּמלָ כִ ים ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ָ
ּומֹוחל ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו עֹונֶ ה ְּב ֵעת ָצ ָרה ֲענֵ נּו.
ֵ
ֲענֵ נּו סֹולֵ ַח
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ּומ ִציל ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ַצ ִּדיק וְ יָ ָׁשר ֲענֵ נּו.
ּפֹודה ַ
ֲענֵ נּו ֶ
קֹור ָאיו ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ַרחּום וְ ַחּנּון ֲענֵ נּו.
ֲענֵ נּו ָקרֹוב לְ ְ
ימים ֲענֵ נּו.
ּתֹומְך ְּת ִמ ִ
ׁשֹומ ַע ֶאל ֶא ְביֹונִ ים ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ֵ
ֵ
ֲענֵ נּו
ֲענֵ נּו ָק ֶׁשה לִ כְ עֹוס ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ַרְך לִ ְרצֹות ֲענֵ נּו.
ֹלהי ַא ְב ָר ָהם ֲענֵ נּו.
בֹותינּו ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ֱא ֵ
ֹלהי ֲא ֵ
ֲענֵ נּו ֱא ֵ
ֲענֵ נּו ַּפ ַחד יִ ְצ ָחק ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ֲא ִביר יַ ֲעקֹב ֲענֵ נּו.
ֲענֵ נּו ֶעזְ ַרת ַה ְּשׁ ָב ִטים ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ִמ ְׂשּגַ ב ִא ָּמהֹות ֲענֵ נּו.
תֹומים ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ַּדּיַ ן ַאלְ ָמנֹות
ֲענֵ נּו עֹונֶ ה ְּב ֵעת ָרצֹון ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ֲא ִבי יְ ִ
ֲענֵ נּו:
ּמֹורּיָ ה הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ְּב ַהר ַה ִ
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ יִ ְצ ָחק ְּבנֹו ּכְ ֶׁשּנֶ ֱע ַקד ַעל ּגַ ֵּבי ַה ִּמזְ ֵּב ַח הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ יַ ֲעקֹב ְּב ֵבית ֵאל הּוא יַ ֲענֵ נּו:
סּורים הּוא יַ ֲענֵ נּו:
יֹוסף ְּב ֵבית ָה ֲא ִ
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ ֵ
בֹותינּו ַעל יַ ם סּוף הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ִמי ֶׁש ָענָ ה לַ ֲא ֵ
חֹורב הּוא יַ ֲענֵ נּו:
מׁשה ְּב ֵ
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ ֶ
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ ַא ֲהרֹן ַּב ַּמ ְח ָּתה הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ ִפינְ ָחס ְּבקּומֹו ִמּתֹוְך ָה ֵע ָדה הּוא יַ ֲענֵ נּו:
יהֹוׁש ַע ַּבּגִ לְ ּגָ ל הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ֻ
ִמי ֶׁש ָענָ ה לִ
מּואל ַּב ִּמ ְצ ָּפה הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ִמי ֶׁש ָענָ ה לִ ְׁש ֵ
ירּוׁשלָ יִ ם הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ּוׁשֹלמֹה ְּבנֹו ִּב ָ
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ ָדוִ ד ְ
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ ֵאלִ ּיָ הּו ְּב ַהר ַהּכַ ְר ֶמל הּוא יַ ֲענֵ נּו:
יׁשע ִּב ִיריחֹו הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ִמי ֶׁש ָענָ ה לֶ ֱאלִ ָ
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ יֹונָ ה ִּב ְמ ֵעי ַה ָּדגָ ה הּוא יַ ֲענֵ נּו:
הּודה ְּב ָחלְ יֹו הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ ִחזְ ִקּיָ הּו ֶמלֶ ְך יְ ָ
יׁש ֵאל וַ ֲעזַ ְריָ ה ְּבתֹוְך ּכִ ְב ַׁשן ָה ֵאׁש הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ִמי ֶׁש ָענָ ה לַ ֲחנַ נְ יָ ה ִמ ָ
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ ָדנִ ּיֵ אל ְּבגֹוב ָה ֲא ָריֹות הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ׁשּוׁשן ַה ִּב ָירה הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ ָמ ְר ֳדכַ י וְ ֶא ְס ֵּתר ְּב ַ
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ ֶעזְ ָרא ַבּגֹולָ ה הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ימים וְ ַהיְ ָׁש ִרים הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ כָ ל ַה ַּצ ִּד ִיקים וְ ַה ֲח ִס ִידים וְ ַה ְּת ִמ ִ
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נפילת אפים:
ּוביַ ד ָא ָדם
ֹאמר ָּדוִ ד ֶאל ּגָ דַ ,צר לִ י ְמאֹד ,נִ ְּפלָ ה ּנָ א ְביַ ד יְ הֹוָ הּ ,כִ י ַר ִּבים ַר ֲח ָמיוְ ,
וַ ּי ֶ
ַאל ֶאּפֹלָ ה:

אתי לְ ָפנֶ יָך .יְ הֹוָ ה ָמלֵ א ַר ֲח ִמיםַ .ר ֵחם ָעלַ י וְ ַק ֵּבל
ַרחּום וְ ַחּנּון ָח ָט ִ
יחנִ י .וְ ַאל ַּב ֲח ָמ ְתָך ְתיַ ְּס ֵרנִ יָ :חּנֵ נִ י
ַּת ֲחנּונָ י :יְ הֹוָ ה ַאל ְּב ַא ְּפָך תֹוכִ ֵ
יְ הֹוָ הּ .כִ י ֻא ְמלַ ל ָאנִ יְ .ר ָפ ֵאנִ י יְ הֹוָ הּ .כִ י נִ ְב ֲהלּו ֲע ָצ ָמי :וְ נַ ְפ ִׁשי
ׁשּובה יְ הֹוָ הַ .חּלְ ָצה נַ ְפ ִׁשי.
ָ
נִ ְב ֲהלָ ה ְמאֹד .וְ ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ַעד ָמ ָתי:
יֹודה
יענִ י לְ ַמ ַען ַח ְס ֶּדָךּ :כִ י ֵאין ַּב ָּמוֶ ת זִ כְ ֶרָךִּ .ב ְׁשאֹול ִמי ֶ
הֹוׁש ֵ
ִ
ּלָ ְך :יָ גַ ְע ִּתי ְב ַאנְ ָח ִתיַ .א ְׂש ֶחה ְבכָ ל לַ יְ לָ ה ִמ ָּט ִתיְּ .ב ִד ְמ ָע ִתי ַע ְר ִׂשי
צֹור ָרי :סּורּו ִמ ֶּמּנִ י ּכָ ל
ַא ְמ ֶסהָ :ע ְׁש ָׁשה ִמּכַ ַעס ֵעינִ יָ .ע ְת ָקה ְּבכָ ל ְ
ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ןּ .כִ י ָׁש ַמע יְ הֹוָ ה קֹול ִּבכְ יִ יָׁ :ש ַמע יְ הֹוָ ה ְּת ִחּנָ ִתי .יְ הֹוָ ה
ְּת ִפּלָ ִתי יִ ָּקח :יֵ בֹׁשּו וְ יִ ָּב ֲהלּו ְמאֹד ּכָ ל אֹיְ ָבי .יָ ֻׁשבּו יֵ בׁשּו ָרגַ ע:
ֹאבד יִ ְׂש ָר ֵאל.
ׁשֹומר יִ ְׂש ָר ֵאלְׁ .שמֹר ְׁש ֵא ִרית יִ ְׂש ָר ֵאל .וְ ַאל י ַ
ֵ
אֹומ ִרים ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל:
ָה ְ
ֹאבד ּגֹוי ֶא ָחד.
ׁשֹומר ּגֹוי ֶא ָחדְׁ .שמֹר ְׁש ֵא ִרית ַעם ֶא ָחד .וְ ַאל י ַ
ֵ
ֹלהינּו יְ הֹוָ ה ֶא ָחד:
ַה ְמיַ ֲח ִדים ִׁש ְמָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ֹאבד ּגֹוי ָקדֹוׁש.
ׁשֹומר ּגֹוי ָקדֹוׁשְׁ .שמֹר ְׁש ֵא ִרית ַעם ָקדֹוׁש .וְ ַאל י ַ
ֵ
ַה ְמ ַׁשּלְ ִׁשים ְּב ָׁשלׁש ְק ֻדּשֹׁות לְ ָקדֹוׁש:
ּומ ְת ַּפּיֵ ס ְּב ַת ֲחנּונִ יםִ .ה ְת ַר ֶּצה וְ ִה ְת ַּפּיֵ ס לְ דֹור ָענִ יּ .כִ י
ִמ ְת ַר ֶּצה ְּב ַר ֲח ִמים ִ
ֵאין עֹוזֵ ר:
ָא ִבינּו ַמלְ ּכֵ נּוָ .חּנֵ נּו וַ ֲענֵ נּוּ .כִ י ֵאין ָּבנּו ַמ ֲע ִׂשיםֲ .ע ֵׂשה ִע ָּמנּו ְצ ָד ָקה וָ ֶח ֶסד
הֹוׁש ֵיענּו :וַ ֲאנַ ְחנּו ֹלא נֵ ַדע ַמה ּנַ ֲע ֶׂשהּ ,כִ י ָעלֶ יָך ֵעינֵ ינּו :זְ כֹר ַר ֲח ֶמיָך יְ הֹוָ ה
וְ ִ
וַ ֲח ָס ֶדיָךּ ,כִ י ֵמעֹולָ ם ֵה ָּמה :יְ ִהי ַח ְס ְּדָך יְ הֹוָ ה ָעלֵ ינּוּ ,כַ ֲא ֶׁשר יִ ַחלְ נּו לָ ְךַ :אל
ִּתזְ ּכָ ר לָ נּו ֲעֹונֹות ִראׁשֹונִ יםַ ,מ ֵהר יְ ַק ְּדמּונּו ַר ֲח ֶמיָךּ .כִ י ַדּלֹונּו ְמאֹדָ :חּנֵ נּו
יְ הֹוָ ה ָחּנֵ נּוּֿ ,כִ י ַרב ָׂש ַב ְענּו בּוזְּ :ברֹגֶ ז ַר ֵחם ִּתזְ ּכֹורּ ,כִ י הּוא יָ ַדע יִ ְצ ֵרנּו.
ֹלהי יִ ְׁש ֵענּו ַעל ְּד ַבר ּכְ בֹוד ְׁש ֶמָך ,וְ ַה ִּצילֵ נּו
זָ כּור ּכִ י ָע ָפר ֲאנָ ְחנּוָ :עזְ ֵרנּו ֱא ֵ
ֹאתינּו לְ ַמ ַען ְׁש ֶמָך:
וְ כַ ֵּפר ַעל ַחּט ֵ
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קדיש שלם:

עּותּה ,וְ יַ ְמלִ יְך
יִ ְתּגַ ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַר ָּבא אמןְּ :ב ָעלְ ָמא ִּדי ְב ָרא כִ ְר ֵ
יֹומיכֹון
ּוב ֵ
יחּה אמןְּ :ב ַחּיֵ יכֹון ְ
כּותּה וְ יַ ְצ ַמח ֻּפ ְר ָקנֵ ּה וִ ָיק ֵרב ְמ ִׁש ֵ
ַמלְ ֵ
ּובזְ ַמן ָק ִריב ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
ּוב ַחּיֵ י ְדכָ ל ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ֲעגָ לָ א ִ
ְ
יְ ֵהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך לְ ָעלַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמּיָ א:
רֹומם וְ יִ ְתנַ ֵּשׂא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְת ַעּלֶ ה
יִ ְת ָּב ַרְך וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ֵאר וְ יִ ְת ֵ
וְ יִ ְת ַהּלָ ל ְׁש ֵמּה ְּד ֻק ְד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא .אמן :לְ ֵעּלָ א ִמן ּכָ ל ִּב ְרכָ ָתא
וְ ִׁש ָיר ָתא ֻּת ְׁש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתא ַּד ֲא ִמ ָירן ְּב ָעלְ ָמא .וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
עּותהֹון ְדכָ ל ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ֳק ָדם ֲאבּוהֹון ִּדי
ּוב ְ
לֹותהֹון ָ
ִּת ְת ַק ֵּבל ְצ ְ
ִב ְׁש ַמּיָ א ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
טֹובים ָעלֵ ינּו וְ ַעל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל.
יְ ֵהא ְׁשלָ ָמא ַר ָּבא ִמן ְׁש ַמּיָ א וְ ַחּיִ ים ִ
וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
רֹומיו הּוא יַ ֲע ֶׂשה ָׁשלֹום ָעלֵ ינּו וְ ַעל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל
עֹוׂשה ָׁשלֹום ִּב ְמ ָ
ֶ
וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
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סליחות לערב ראש השנה
יתָך .עֹוד יְ ַהלְ לּוָך ֶּסלָ הַ :א ְׁש ֵרי ָה ָעם
יֹוׁש ֵבי ֵב ֶ
ַא ְׁש ֵרי ְ
ֹלהיוְּ :ת ִהּלָ ה לְ ָדוִ ד.
ֶׁשּכָ כָ ה ּלֹוַ .א ְׁש ֵרי ָה ָעם ֶׁשיְ הֹוָ ה ֱא ָ
לֹוהי ַה ֶּמלֶ ְך .וַ ֲא ָב ְרכָ ה ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם וָ ֶעד:
רֹומ ְמָך ֱא ַ
ֲא ִ
ְּבכָ ל יֹום ֲא ָב ְרכֶ ָּך .וַ ֲא ַהלְ לָ ה ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם וָ ֶעדּ :גָ דֹול
ּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד .וְ לִ גְ ֻדּלָ תֹו ֵאין ֵח ֶקרּ :דֹור לְ דֹור יְ ַׁש ַּבח
יְ הֹוָ ה ְ
הֹודָך .וְ ִד ְב ֵרי
ֶ
ַמ ֲע ֶׂשיָךּ .וגְ בּור ֶֹתיָך יַ ּגִ ידּוֲ :ה ַדר ּכְ בֹוד
ֹאמרּוּ .וגְ ֻדּלָ ְתָך
נֹורא ֶֹתיָך י ֵ
יחה :וֶ ֱעזּוז ְ
נִ ְפלְ א ֶֹתיָך ָא ִׂש ָ
טּובָך יַ ִּביעּו .וְ ִצ ְד ָק ְתָך יְ ַרּנֵ נּוַ :חּנּון
ְ
ֲא ַס ְּפ ֶרּנָ ה :זֵ כֶ ר ַרב
וְ ַרחּום יְ הֹוָ הֶ .א ֶרְך ַא ַּפיִ ם ּוגְ ָדל ָח ֶסד :טֹוב יְ הֹוָ ה לַ ּכֹל.
וְ ַר ֲח ָמיו ַעל ּכָ ל ַמ ֲע ָׂשיו :יֹודּוָך יְ הֹוָ ה ּכָ ל ַמ ֲע ֶׂשיָך .וַ ֲח ִס ֶידיָך
בּור ְתָך יְ ַד ֵּברּו:
ֹאמרּוּ .וגְ ָ
כּותָך י ֵ
יְ ָב ְרכּוכָ הּ :כְ בֹוד ַמלְ ְ
יע לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדם ּגְ בּור ָֹתיוּ .וכְ בֹוד ֲה ַדר ַמלְ כּותֹו:
הֹוד ַ
לְ ִ
ּומ ְמ ַׁשלְ ְּתָך ְּבכָ ל ּדֹור וָ דֹר:
כּותָך ַמלְ כּות ּכָ ל עֹולָ ִמיםֶ .
ַמלְ ְ
פּופיםֵ :עינֵ י
זֹוקף לְ כָ ל ַהּכְ ִ
סֹומְך יְ הֹוָ ה לְ כָ ל ַהּנ ְֹפלִ ים .וְ ֵ
ֵ
נֹותן לָ ֶהם ֶאת ָאכְ לָ ם ְּב ִעּתֹו:
כֹל ֵאלֶ יָך יְ ַׂש ֵּברּו .וְ ַא ָּתה ֵ
ּומ ְׂש ִּב ַיע לְ כָ ל ַחי ָרצֹוןַ :צ ִּדיק יְ הֹוָ ה ְּבכָ ל
ּפֹות ַח ֶאת יָ ֶדָךַ .
ֵ
ְּד ָרכָ יו .וְ ָח ִסיד ְּבכָ ל ַמ ֲע ָׂשיוָ :קרֹוב יְ הֹוָ ה לְ כָ ל ק ְֹר ָאיו .לְ כֹל
ֲא ֶׁשר יִ ְק ָר ֻאהּו ֶב ֱא ֶמתְ :רצֹון יְ ֵר ָאיו יַ ֲע ֶׂשה .וְ ֶאת ַׁשוְ ָע ָתם
ׁשֹומר יְ הֹוָ ה ֶאת ּכָ ל א ֲֹה ָביו .וְ ֵאת ּכָ ל
ֵ
יעם:
יֹוׁש ֵ
יִ ְׁש ַמע וְ ִ
יב ֵרְך ּכָ ל ָּב ָׂשר
ָה ְר ָׁש ִעים יַ ְׁש ִמידְּ :ת ִהּלַ ת יְ הֹוָ ה יְ ַד ֶּבר ִּפי .וִ ָ
ֵׁשם ָק ְדׁשֹו לְ עֹולָ ם וָ ֶעד :וַ ֲאנַ ְחנּו נְ ָב ֵרְך יָ ּה ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד
עֹולָ םַ .הלְ לּויָ ּה:
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כּותּה
עּותּה ,וְ יַ ְמלִ יְך ַמלְ ֵ
יִ ְתּגַ ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַר ָּבא אמןְּ :ב ָעלְ ָמא ִּדי ְב ָרא כִ ְר ֵ
ּוב ַחּיֵ י ְדכָ ל ֵּבית
יֹומיכֹון ְ
ּוב ֵ
יחּה ,אמןְּ :ב ַחּיֵ יכֹון ְ
וְ יַ ְצ ַמח ֻּפ ְר ָקנֵ ּה וִ ָיק ֵרב ְמ ִׁש ֵ
ּובזְ ַמן ָק ִריב .וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ֲעגָ לָ א ִ

יְ ֵהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך לְ ָעלַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמּיָ א.
רֹומם וְ יִ ְתנַ ֵּשׂא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְת ַעּלֶ ה וְ יִ ְת ַהּלָ ל ְׁש ֵמּה
יִ ְת ָּב ַרְך וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְת ַ
ְד ֻק ְד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא .לְ ֵעּלָ א ִמן ּכָ ל ִּב ְרכָ ָתא וְ ִׁש ָיר ָתא ֻּת ְׁש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתא
ַּד ֲא ִמ ָירן ְּב ָעלְ ָמא .וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:

ֶּבן ָא ָדםַ ,מה ּלְ ָך נִ ְר ַָּדם ,קּום ְק ָרא ְּב ַת ֲחנּונִ ים.
יחהֵ ,מ ֲאדֹון ָה ֲאדֹונִ ים.
ׂיחהְּ ,דרׁש ְסלִ ָ
שפְֹך ִש ָ
ְׁ
ּוט ַהר ,וְ ַאל ְּת ַא ַחרְּ ,ב ֶט ֶרם יָ ִמים ּפֹונִ ים.
ְר ַחץ ְ
ּומ ֵה ָרה רּוץ לְ ֶעזְ ָרה ,לִ ְפנֵ י ׁשֹוכֵ ן ְמעֹונִ ים.
ְ
ּופ ַחד ֵמ ֲאסֹונִ ים.
ּומ ֶּפ ַשׁע ,וְ גַ ם ֶר ַשׁעְּ ,ב ַרח ְ
ִ
יֹוד ֵעי ,יִ ְש ָׂר ֵאל נֶ ֱא ָמנִ ים.
ָאּנָ א ְש ֵׁעהִ ,ש ְׁמָך ְ
לְ ָך ֲאדֹנָ י ַה ְּצ ָד ָקה ,וְ לָ נּו ּב ֶֹשׁת ַה ָּפנִ ים.
ּומה
לְ ָך יְ הֹוָ ה ַה ְּצ ָד ָקה וְ לָ נּו ּב ֶֹׁשת ַה ָּפנִ יםַ :מה נִ ְתאֹונֵ ן ַ
קֹורה
ּומה נִ ְצ ַט ָּדק :נַ ְח ְּפ ָׂשה ְּד ָרכֵ ינּו וְ נַ ְח ָ
ֹאמרַ ,מה נְ ַד ֵּבר ַ
נ ַ
ׁשּוטה לְ ַק ֵּבל ָׁש ִביםֹ :לא ְּב ֶח ֶסד
שּובה ֵאלֶ יָךּ ,כִ י יְ ִמינְ ָך ְּפ ָ
וְ נָ ָ
וְ ֹלא ְּב ַּמ ֲע ִׂשים ָּבאנּו לְ ָפנֶ יָךּ .כְ ַדּלִ ים ּוכְ ָר ִׁשים ָּד ַפ ְקנּו ְדלָ ֶתיָך:
יבנּו ֵר ָיקם ִמּלְ ָפנֶ יָך:
ְדלָ ֶתיָך ָּד ַפ ְקנּו ַרחּום וְ ַחנּון .נָ א ַאל ְּת ִׁש ֵ
ׁשֹומ ַע ְּת ִפּלָ ה:
ֵ
יבנּוּ ,כִ י ַא ָּתה
ִמּלְ ָפנֶ יָך ַמלְ ּכֵ נּו ֵר ָיקם ַאל ְּת ִׁש ֵ
ׁש ֵֹמ ַע ְּת ִפּלָ ה ָע ֶדיָך ּכָ ל ָּב ָׂשר יָ בֹאּו :יָ בֹוא כָ ל ָּב ָׂשר לְ ִה ְׁש ַּת ֲחֹות
לְ ָפנֶ יָך יְ הֹוָ ה :יָ בֹואּו וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ָפנֶ יָך ֲאדֹנָ י וִ יכַ ְּבדּו לִ ְׁש ֶמָך:
ּבֹאּו נִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה וְ נִ כְ ָר ָעה נִ ְב ְרכָ ה לִ ְפנֵ י יְ הֹוָ ה ע ֵֹׂשנּוּ :בֹאּו ְׁש ָע ָריו
תֹודה ֲח ֵצר ָֹתיו ִּב ְת ִהּלָ ה הֹודּו לֹו ָּב ְרכּו ְׁשמֹוִ :הּנֵ ה ָּב ְרכּו ֶאת
ְּב ָ
יְ הֹוָ ה ּכָ ל ַע ְב ֵדי יְ הֹוָ ה ָהע ְֹמ ִדים ְּב ֵבית יְ הֹוָ ה ַּבּלֵ ילֹותְׂ :שאּו
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נֹותיו נִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה
בֹואה לְ ִמ ְׁשּכְ ָ
ּוב ְרכּו ֶאת יְ הֹוָ ה :נָ ָ
יְ ֵדכֶ ם ק ֶֹדׁש ָ
ֹלהינּו וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לַ ֲהדֹם ַרגְ לָ יו
רֹוממּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
לַ ֲהדֹם ַרגְ לָ יוְ :
ֹלהינּו וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ַהר ָק ְדׁשֹו ּכִ י
רֹוממּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ָקדֹוׁש הּואְ :
ֹלהינּוִ :ה ְׁש ַּת ֲחוּו לַ יהֹוָ ה ְּב ַה ְד ַרת ק ֶֹדׁש ִחילּו
ָקדֹוׁש יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
יתָך נִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה
ִמ ָּפנָ יו ּכָ ל ָה ָא ֶרץ :וַ ֲאנַ ְחנּו ְּברֹב ַח ְס ְּדָך נָ בֹוא ֵב ֶ
נֹודה
ֶאל ֵהיכַ ל ָק ְד ְׁשָך ְּביִ ְר ָא ֶתָך :נִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה ֶאל ֵהיכַ ל ָק ְד ְׁשָך וְ ֶ
ֶאת ְׁש ֶמָך ַעל ַח ְס ְּדָך וְ ַעל ֲא ִמ ֶּתָך ּכִ י ִהגְ ַּדלְ ָּת ַעל ּכָ ל ִׁש ְמָך
ֹלהי ְצ ָבאֹות ִמי כָ מֹוָך ֲח ִסין יָ ּה וֶ ֱאמּונָ ְתָך
ִא ְמ ָר ֶתָך :יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
יבֹותיָךּ :כִ י ִמי ַב ַּשׁ ַחק יַ ֲערְֹך לַ יהֹוָ ה יִ ְד ֶמה לַ יהֹוָ ה ִּב ְבנֵ י
ְס ִב ֶ
ֹלהים לְ ַב ֶּדָך:
ֵאלִ יםּ :כִ י גָ דֹול ַא ָּתה וְ ע ֵֹׂשה נִ ְפלָ אֹות ַא ָּתה ֱא ִ
ּכִ י גָ דֹול ֵמ ַעל ָׁש ַמיִ ם ַח ְס ֶּדָך וְ ַעד ְׁש ָח ִקים ֲא ִמ ֶּתָךּ :גָ דֹול יְ הֹוָ ה
ּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד
ּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד וְ לִ גְ ֻדּלָ תֹו ֵאין ֵח ֶקרּ :כִ י גָ דֹול יְ הֹוָ ה ְ
ְ
ּומלֶ ְך ּגָ דֹול
ֹלהיםּ :כִ י ֵאל ּגָ דֹול יְ הֹוָ ה ֶ
נֹורא הּוא ַעל ּכָ ל ֱא ִ
ָ
ּוב ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר יַ ֲע ֶׂשה
ֹלהיםֲ :א ֶׁשר ִמי ֵאל ַּב ָּשׁ ַמיִ ם ָ
ַעל ּכָ ל ֱא ִ
כְ ַמ ֲע ֶׂשיָך וְ כִ גְ בּור ֶֹתָךִ :מי ֹלא יִ ָר ֲאָך ֶמלֶ ְך ַהּגֹויִ ם ּכִ י לְ ָך יָ ָא ָתה
כּותם ֵמ ֵאין ּכָ מֹוָךֵ :מ ֵאין ּכָ מֹוָך
ּובכָ ל ַמלְ ָ
ּכִ י ְבכָ ל ַחכְ ֵמי ַהּגֹויִ ם ְ
בּורה:
יְ הֹוָ ה ּגָ דֹול ַא ָּתה וְ גָ דֹול ִׁש ְמָך ִּבגְ ָ
בּורה ָּתעֹז יָ ְדָך ָּתרּום יְ ִמינֶ ָך :לְ ָך יֹום ַאף
רֹוע ִעם ּגְ ָ
לְ ָך זְ ַ
ינֹות ָמאֹור וָ ָׁש ֶמׁשֲ :א ֶׁשר ְּביָ דֹו ֶמ ְח ְק ֵרי
לְ ָך לָ יְ לָ ה ַא ָּתה ֲהכִ ָ
תֹועפֹות ָה ִרים לֹוִ :מי יְ ַמּלֵ ל ּגְ בּורֹות יְ הֹוָ ה יַ ְׁש ִמ ַיע ּכָ ל
ָא ֶרץ וְ ֲ
בּורה וְ ַה ִּת ְפ ֶא ֶרת וְ ַהּנֵ ַצח וְ ַההֹוד
ְּת ִהּלָ תֹו :לְ ָך יְ הֹוָ ה ַהּגְ ֻדּלָ ה וְ ַהּגְ ָ
ּוב ָא ֶרץ :לְ ָך יְ הֹוָ ה ַה ַּמ ְמלָ כָ ה וְ ַה ִּמ ְתנַ ֵּשׂא לְ כֹל
ּכִ י כֹל ַּב ָּשׁ ַמיִ ם ָ
ֹלאּה ַא ָּתה יְ ַס ְד ָּתם:
ּומ ָ
לְ רֹאׁש :לְ ָך ָׁש ַמיִ ם ַאף לְ ָך ָא ֶרץ ֵּת ֵבל ְ
ַא ָּתה ִה ַּצ ְב ָּת ּכָ ל ּגְ בּולֹות ָא ֶרץ ַקיִ ץ וָ ח ֶֹרף ַא ָּתה יְ ַצ ְר ָּתםַ :א ָּתה
אׁשי לִ וְ יָ ָתן ִּת ְּתנֶ ּנּו ַמ ֲאכָ ל לְ ַעם לְ ִצּיִ יםַ :א ָּתה ָב ַק ְע ָּת
ִר ַּצ ְצ ָּת ָר ֵ
פֹור ְר ָּת ְב ָעּזְ ָך
יתןַ :א ָּתה ַ
הֹוב ְׁש ָּת נַ ֲהרֹות ֵא ָ
ַמ ְעיָ ן וָ נָ ַחל ַא ָּתה ַ
מֹוׁשל ְּבגֵ אּות
ֵ
אׁשי ַתּנִ ינִ ים ַעל ַה ָּמיִ םַ :א ָּתה
יָ ם ִׁש ַּב ְר ָּת ָר ֵ
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ּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד
ַהּיָ ם ְּבשֹֹוא גַ ּלָ יו ַא ָּתה ְת ַׁש ְּב ֵחםּ :גָ דֹול יְ הֹוָ ה ְ
יׁשב
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ֵ
ֹלהינּו ַהר ָק ְדׁשֹו :יְ הֹוָ ה ְצ ָבאֹות ֱא ֵ
ְּב ִעיר ֱא ֵ
דֹוׁשים
ֹלהים לְ ַב ֶּדָךֵ :אל נַ ֲע ָרץ ְּבסֹוד ְק ִ
ַהּכְ ֻר ִבים ַא ָּתה הּוא ָה ֱא ִ
יביו :וְ יֹודּו ָׁש ַמיִ ם ִּפלְ ֲאָך יְ הֹוָ ה ַאף
נֹורא ַעל ּכָ ל ְס ִב ָ
ַר ָּבה וְ ָ
יעה לְ צּור
דֹוׁשים :לְ כּו נְ ַרּנְ נָ ה לַ יהֹוָ ה נָ ִר ָ
ֱאמּונָ ְתָך ִּב ְק ַהל ְק ִ
ּומ ְׁש ָּפט
תֹודה ִּבזְ ִמרֹות נָ ִר ַיע לֹוֶ :צ ֶדק ִ
יִ ְׁש ֵענּו :נְ ַק ְּד ָמה ָפנָ יו ְּב ָ
ְמכֹון ּכִ ְס ֶאָך ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת יְ ַק ְּדמּו ָפנֶ יָךֲ :א ֶׁשר יַ ְח ָּדו נַ ְמ ִּתיק סֹוד
ֹלהים נְ ַהּלֵ ְך ְּב ָרגֶ ׁשֲ :א ֶׁשר לֹו ַהּיָ ם וְ הּוא ָע ָׂשהּו וְ יַ ֶּב ֶׁשת
ְּב ֵבית ֱא ִ
רּוח ּכָ ל ְּב ַׂשר ִאיׁש:
יָ ָדיו יָ ָצרּוֲ :א ֶׁשר ְּביָ דֹו נֶ ֶפׁש ּכָ ל ָחי וְ ַ
חּוסה ַעל ֲע ָמלָ ְך:
ַהּנְ ָׁש ָמה לָ ְך וְ ַהּגּוף ָּפ ֳעלָ ְךָ .
ַהּנְ ָׁש ָמה לָ ְך .וְ ַהּגּוף ֶׁשּלָ ְך .יְ הֹוָ ה ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ְׁש ֶמָך:
ָא ָתאנּו ַעל ִׁש ְמָך יְ הֹוָ ה ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ְׁש ֶמָך:
ַּב ֲעבּור ּכְ בֹוד ִׁש ְמָךּ .כִ י ֵאל ַחּנּון וְ ַרחּום ְׁש ֶמָך:
לְ ַמ ַען ִׁש ְמָך יְ הֹוָ ה וְ ָסלַ ְח ָּת לַ ֲעֹונֵ נּו ּכִ י ַרב הּוא:
ְסלַ ח לָ נּו ָא ִבינּו ּכִ י ְּברֹוב ִאּוַ לְ ֵּתנּו ָׁשגִ ינּו ְמ ַחל לָ נּו ַמלְ ּכֵ נּו ּכִ י ַרּבּו
ֲעֹונֵ ינּו:
קֹותיָך ָאנּו נִ ְׁש ָענִ ים
טּוחים וְ ַעל ִצ ְד ֶ
ּכִ י ַעל ַר ֲח ֶמיָך ָה ַר ִּבים ֲאנַ ְחנּו ְב ִ
יׁשּוע ְתָך ָאנּו ְמ ַצ ִּפיםַ .א ָּתה הּוא יְ הֹוָ ה
ָ
יחֹותיָך ָאנּו ְמ ַקּוִ ים וְ לִ
ֶ
וְ לִ ְסלִ
ּומ ִסיר ַח ְּטאֹות
אֹוהב ְצ ָדקֹות ִמ ֶּק ֶדםַ ,מ ֲע ִביר ֲעוֹונֹות ַעּמֹו ֵ
ֶמלֶ ְך ֵ
בּועה לָ ַא ֲחרֹונִ יםַ :א ָּתה
ּומ ַקּיֵ ם ְׁש ָ
ּכֹורת ְּב ִרית לָ ִראׁשֹונִ יםְ ,
יְ ֵר ָאיוֵ ,
טּובָך
ְ
ית ַּד ְרכֵ י
בֹודָך ַעל ַהר ִסינַ י ,וְ ֶה ְר ֵא ָ
הּוא ֶׁשּיָ ַר ְד ָּת ֶּב ָענָ ן ּכְ ֶ
הֹוד ְעתֹו ּכִ י ַא ָּתה ֵאל
ית לֹו .וְ ָ
אֹורחֹות ֲח ָס ֶדיָך ּגִ ּלִ ָ
לְ מ ֶֹׁשה ַע ְב ְּדָך ,וְ ְ
ּומנְ ִהיג ֶאת
יטיב ַ
ּומ ְר ֶּבה לְ ֵה ִ
ַרחּום וְ ַחּנּון ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד ַ
ֹאמר ֲאנִ י ַא ֲע ִביר ּכָ ל
ָהעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו ְּב ִמ ַּדת ָה ַר ֲח ִמים :וְ כֵ ן ּכָ תּוב וַ ּי ֶ
ּנֹותי ֶאת ֲא ֶׁשר ָאחֹן
אתי ְב ֵׁשם יְ הֹוָ ה לְ ָפנֶ יָך וְ ַח ִ
טּובי ַעל ָּפנֶ יָך וְ ָק ָר ִ
ִ
וְ ִר ַח ְמ ִּתי ֶאת ֲא ֶׁשר ֲא ַר ֵחם:
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ּוב ַעל ָה ַר ֲח ִמים נִ ְק ֵר ָ
ֵאל ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם ַא ָּתה ַ
ּובכָ ל
יתּ .גְ ֻדּלַ ת ַר ֲח ֶמיָך וַ ֲח ָס ֶדיָך ִּתזְ ּכֹור ַהּיֹום ְ
הֹור ָ
ׁשּובה ֵ
ְּת ָ
יֹום לְ זֶ ַרע יְ ִד ֶידיָךֵּ .ת ֶפן ֵאלֵ ינּו ְּב ַר ֲח ִמיםּ .כִ י ַא ָּתה הּוא
הֹוד ְע ָּת
ּוב ְת ִפּלָ ה ָּפנֶ יָך נְ ַק ֵּדםּ .כְ ַ
ַּב ַעל ָה ַר ֲח ִמיםְּ .ב ַת ֲחנּון ִ
תֹור ְתָך ּכָ תּוב.
לֶ ָענָ ו ִמ ֶּק ֶדםֵ .מ ֲחרֹון ַא ְּפָך ׁשּובּ .כְ מֹו ְּב ָ
ּוב ֵצל ּכְ נָ ֶפיָך נֶ ְח ֶסה וְ נִ ְתלֹונָ ןּ .כְ יֹום וַ ּיֵ ֶרד יְ הֹוָ ה ֶּב ָענָ ן.
ְ
ַּת ֲעבֹר ַעל ֶּפ ַׁשע וְ ִת ְמ ֶחה ָא ָׁשםּ .כְ יֹום וַ ּיִ ְתיַ ֵּצב ִעּמֹו ָׁשם.
ַּת ֲאזִ ין ַׁשוְ ָע ֵתנּו וְ ַת ְק ִׁשיב ֶמּנּו ַמ ֲא ַמרּ .כְ יֹום וַ ּיִ ְק ָרא ְב ֵׁשם
יְ הֹוָ ה וְ ָׁשם נֶ ֱא ַמר:
וַ ּיַ ֲעבֹר יְ הֹוָ ה ַעל ָּפנָ יו וַ ּיִ ְק ָרא:

יְ הֹוָ ה .יְ הֹוָ הֵ .אל ַרחּום וְ ַחּנּוןֶ .א ֶרְך ַא ַּפיִ ם וְ ַרב
ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת :נ ֵֹצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים .נ ֵֹׂשא ָעֹון וָ ֶפ ַׁשע
אתנּו
וְ ַח ָּט ָאה .וְ נַ ֵּקה :וְ ָסלַ ְח ָּת לַ ֲעֹונֵ נּו ּולְ ַח ָּט ֵ
ּונְ ַחלְ ָּתנּוְ :סלַ ח לָ נּו ָא ִבינּו ּכִ י ָח ָטאנּוְ .מ ַחל לָ נּו
ַמלְ ּכֵ נּו ּכִ י ָפ ָׁש ְענּוּ .כִ י ַא ָּתה ֲאדֹנָ י טֹוב וְ ַסּלָ ח וְ ַרב
ֶח ֶסד לְ כָ ל ק ְֹר ֶאיָך:
את לָ ָעם
חזןְ :סלַ ח נָ א לַ ֲעֹון ָה ָעם ַהּזֶ ה ּכְ ג ֶֹדל ַח ְס ֶּדָך וְ כַ ֲא ֶׁשר נָ ָׂש ָ
ַהּזֶ ה ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם וְ ַעד ֵהּנָ ה וְ ָׁשם נֶ ֱא ַמר:
ֹאמר יְ הֹוָ ה ָסלַ ְח ִּתי ּכִ ְד ָב ֶרָך:
קהל :וַ ּי ֶ
מֹותינּו וְ ָה ִעיר ֲא ֶׁשר
ׁשֹומ ֵ
ְ
ּוׁש ָמע ְּפ ַקח ֵעינֶ יָך ְּור ֵאה
ֹלהי ָאזְ נְ ָך ְ
ַה ֵּטה ֱא ַ
קֹותינּו ֲאנַ ְחנּו ַמ ִּפילִ ים ַּת ֲחנּונֵ ינּו לְ ָפנֶ יָך
יה ּכִ י ֹלא ַעל ִצ ְד ֵ
נִ ְק ָרא ִׁש ְמָך ָעלֶ ָ
יבה וַ ֲע ֵׂשה
ּכִ י ַעל ַר ֲח ֶמיָך ָה ַר ִּביםֲ :אדֹנָ י ְׁש ָמ ָעה ֲאדֹנָ י ְסלָ ָחה ֲאדֹנָ י ַה ְק ִׁש ָ
ֹלהי ּכִ י ִׁש ְמָך נִ ְק ָרא ַעל ִע ְירָך וְ ַעל ַע ֶּמָך:
ַאל ְּת ַא ַחר לְ ַמ ַענְ ָך ֱא ַ
ׁשּועה ַעל ַע ְּמָך
ּכְ ַר ֵחם ָאב ַעל ָּבנִ ים ּכֵ ן ְּת ַר ֵחם יְ הֹוָ ה ָעלֵ ינּו :לַ יהֹוָה ַהיְ ָ
ֹלהי יַ ֲעקֹב ֶסלָ ה :יְ הֹוָ ה
ִב ְרכָ ֶתָך ֶּסלָ ה :יְ הֹוָ ה ְצ ָבאֹות ִע ָּמנּו ִמ ְׂשּגָ ב לָ נּו ֱא ֵ
יעה ַה ֶּמלֶ ְך יַ ֲענֵ נּו ְביֹום
הֹוׁש ָ
ִ
ּבֹוט ַח ָּבְך :יְ הֹוָ ה
ֵ
ְצ ָבאֹות ַא ְׁש ֵרי ָא ָדם
ָק ְר ֵאנּו:
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ֲאדֹון ַה ְּסלִ יחֹות.
ּבֹוחן לְ ָבבֹות.
ֵ
ּגֹולֶ ה ֲעמּוקֹות.
ּדֹובר ְצ ָדקֹות.
ֵ
ָח ָטאנּו לְ ָפנֶ יָך ַר ֵחם ָעלֵ ינּו:
ָהדּור ְּבנִ ְפלָ אֹות.
וָ ִתיק ְּבנֶ ָחמֹות.
זֹוכֵ ר ְּב ִרית ָאבֹות.
חֹוקר ּכְ לָ יֹות:
ֵ
ָח ָטאנּו לְ ָפנֶ יָך ַר ֵחם ָעלֵ ינּו:
ּומ ִטיב לַ ְּב ִרּיֹות.
טֹוב ֵ
יֹוד ַע ּכָ ל נִ ְס ָּתרֹות.
ֵ
ּכֹובׁש ֲעֹונֹות.
ֵ
לֹובׁש ְצ ָדקֹות:
ֵ
ָח ָטאנּו לְ ָפנֶ יָך ַר ֵחם ָעלֵ ינּו:
ָמלֵ א זַ ּכִ ּיֹות.
נֹורא ְת ִהּלֹות.
ָ
סֹולֵ ַח ֲעֹונֹות.
עֹונֶ ה ְּב ֵעת ָצרֹות:
ָח ָטאנּו לְ ָפנֶ יָך ַר ֵחם ָעלֵ ינּו:
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ּפֹועל יְ ׁשּועֹות.
ֵ
צֹופה ֲע ִתידֹות.
ֶ
קֹורא ַהּדֹורֹות.
ֵ
רֹוכֵ ב ֲע ָרבֹות.
ׁשֹומ ַע ְּת ִפּלֹות.
ֵ
ְּת ִמים ֵּדעֹות:
ָח ָטאנּו לְ ָפנֶ יָך ַר ֵחם ָעלֵ ינּו:
יֹוׁשב ַעל ּכִ ֵּסא ַר ֲח ִמיםִ .מ ְתנַ ֵהג ַּב ֲח ִסידּות
ֵאל ֶמלֶ ְך ֵ
מֹוחל ֲעֹונֹות ַעּמֹוַ .מ ֲע ִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹוןַ .מ ְר ֶּבה
ֵ
עֹוׂשה
ֶ
ּפֹוׁש ִעים.
יחה לַ ְ
ּוסלִ ָ
ְמ ִחילָ ה לְ ַח ָּט ִאים ְ
רּוחֹ .לא כְ ָר ָע ָתם ִּתגְ מֹל.
ְצ ָדקֹות ִעם ּכָ ל ָּב ָׂשר וָ ַ
לֹומר ְׁשלׁש ֶע ְׂש ֵרהּ .וזְ כֹר לָ נּו ַהּיֹום
ית ּלָ נּו ַ
הֹור ָ
ֵאל ֵ
הֹוד ְע ָּת לֶ ָענָ ו ִמ ֶּק ֶדם.
ְּב ִרית ְׁשלׁש ֶע ְׂש ֵרהּ .כְ מֹו ֶׁש ַ
ּכְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב וַ ּיֵ ֶרד יְ הֹוָ ה ֶּב ָענָ ן וַ ּיִ ְתיַ ֵּצב ִעּמֹו ָׁשם
וַ ּיִ ְק ָרא ְב ֵׁשם יְ הֹוָ ה:

וַ ּיַ ֲעבֹר יְ הֹוָ ה ַעל ָּפנָ יו וַ ּיִ ְק ָרא:

יְ הֹוָ ה יְ הֹוָ ה ֵאל ַרחּום וְ ַחּנּון ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם
וְ ַרב ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת :נ ֵֹצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים נ ֵֹׂשא
ָעֹון וָ ֶפ ַׁשע וְ ַח ָּט ָאה וְ נַ ֵּקה :וְ ָסלַ ְח ָּת לַ ֲעֹונֵ נּו
אתנּו ּונְ ַחלְ ָּתנּוְ :סלַ ח לָ נּו ָא ִבינּו ּכִ י
ּולְ ַח ָּט ֵ
ָח ָטאנּו ְמ ַחל לָ נּו ַמלְ ּכֵ נּו ּכִ י ָפ ָׁש ְענּוּ :כִ י ַא ָּתה
קֹור ֶאיָך:
ֲאדֹנָ י טֹוב וְ ַסּלָ ח וְ ַרב ֶח ֶסד לְ כָ ל ְ
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ב.

בֹותינּו
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ

צּומיָך,
יׁש ִרים ְּב ַת ֲע ֶ
מֹועד לִ ְׁשּפֹט ֵמ ָ
ָאדֹוןּ ,כְ ִת ַּקח ֵ
רֹומ ֶמָך.
ֶא ְתיַ ְּצ ָבה ְּב ֶפלֶ ץ לְ ַחּלֹות ָּפנֶ יָך לְ ְ
ְּב ַמ ֲע ַׂשי ֹלא נִ ְׁש ַענְ ִּתי ּכִ י ִאם ְּב ַר ֲח ֶמיָך .יְ הֹוָ ה ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען
ְׁש ֶמָך:
עֹומ ִדים ַּב ֶּפ ֶרץ
ּגֹוד ֵרי ּגָ ֵדר ְ
ּבֹורי ּכ ַֹח ְּב ֶמ ֶרץּ ,גַ ם ְ
ּגָ זּו ֱאמּונִ ים ּגִ ֵ
כֹוח ִמּשֹׁוכֵ ן ְׁש ֵמי ֶע ֶרץָ ,א ַבד ָח ִסיד ִמן ָה ָא ֶרץ
ּדֹור ֵׁשי ֶח ְפ ָצם ְּב ַ
ְ
ּוב ֵאין ִמ ְפ ָעלֹות
ּומה ָא ִׁשיב ְּבמֹו ִפיִ ,הנְ נִ י ָצ ִעיר ְ
ּלֹותי ַ
ֵהן ַק ִ
ְּבכַ ִּפי,
וְ ֵאיְך ֲא ַקּוֶ ה וַ ֲאנִ י ַרב ּד ִֹפיֱ ,היֹות לְ ָרצֹון ִא ְמ ֵרי ִפי.
ּומ ֶרד ִר ְש ִעי,
זָ ַחלְ ִּתי וָ ִא ָירא ֵמ ַחּוֹות ֵּד ִעי ,זְ דֹונִ י יָ ג ְֹר ִּתי ֶ
ּדֹותי וְ ָעזְ ִבי ִּפ ְׁש ִעיְׁ ,ש ַמע ְּבקֹול ַּת ֲחנּונַ י,
ַחּנּון ַר ְח ֵמנִ י ְּב ִה ְתוַ ִ
ֵאלֶ יָך ְּב ַׁשּוְ ִעי.
ּומ ְתוַ ֶּדה לַ ֲעׂשֹות ְרצֹונֶ ָךְ ,טהֹור ֵעינַ יִ ם
יתי וְ ִהנְ נִ י ָׁשב ִ
ָט ִע ִ
ָח ְׁש ֵבנִ י ּכְ ָׁשלֵ ם לְ ָפנֶ יָך.
יָ ּה ִהּכָ נֵ ס לִ י לִ ְפנִ ים ִמּש ַּׁורת ִּדינֶ ָך ,וְ ֵא ָד ֲעָך לְ ַמ ַען ֶא ְמ ָצא ֵחן
ְּב ֵעינֶ יָך
ּופ ְרקֹו
ּוב ְת ִפּלָ ִתי ִה ְתנָ ֵאהּ ,כִ ְת ִפּלַ ת זָ ֵקן ָרגִ יל ִ
ּכ ֲֹחָך יִ גְ ַּדל נָ א ִ
נָ ֶאה.
לְ ָב ִבי ַהּנִ ְׁש ָּבר ַהּנִ ְדּכֶ ה וְ ַהּנִ כְ ֶאהַ ,ה ֵּבט ִמ ָּשׁ ַמיִ ם ְּור ֵאה
מֹוחל
ֵ
יֹוׁשב ַעל ּכִ ֵּסא ַר ֲח ִמיםִ .מ ְתנַ ֵהג ַּב ֲח ִסידּות
ֵאל ֶמלֶ ְך ֵ
ֲעֹונֹות ַעּמֹוַ .מ ֲע ִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹוןַ .מ ְר ֶּבה ְמ ִחילָ ה לְ ַח ָּט ִאים
רּוחֹ .לא
עֹוׂשה ְצ ָדקֹות ִעם ּכָ ל ָּב ָׂשר וָ ַ
ֶ
ּפֹוׁש ִעים.
יחה לַ ְ
ּוסלִ ָ
ְ
לֹומר ְׁשלׁש ֶע ְׂש ֵרהּ .וזְ כֹר לָ נּו
ית ּלָ נּו ַ
הֹור ָ
כְ ָר ָע ָתם ִּתגְ מֹלֵ .אל ֵ
הֹוד ְע ָּת לֶ ָענָ ו ִמ ֶּק ֶדםּ .כְ מֹו
ַהּיֹום ְּב ִרית ְׁשלׁש ֶע ְׂש ֵרהּ .כְ מֹו ֶׁש ַ
ֶׁשּכָ תּוב וַ ּיֵ ֶרד יְ הֹוָ ה ֶּב ָענָ ן וַ ּיִ ְתיַ ֵּצב ִעּמֹו ָׁשם וַ ּיִ ְק ָרא ְב ֵׁשם יְ הֹוָ ה:
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וַ ּיַ ֲעבֹר יְ הֹוָ ה ַעל ָּפנָ יו וַ ּיִ ְק ָרא:

יְ הֹוָ ה יְ הֹוָ ה ֵאל ַרחּום וְ ַחּנּון ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד
וֶ ֱא ֶמת :נ ֵֹצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים נ ֵֹׂשא ָעֹון וָ ֶפ ַׁשע וְ ַח ָּט ָאה
אתנּו ּונְ ַחלְ ָּתנּוְ :סלַ ח
וְ נַ ֵּקה :וְ ָסלַ ְח ָּת לַ ֲעֹונֵ נּו ּולְ ַח ָּט ֵ
לָ נּו ָא ִבינּו ּכִ י ָח ָטאנּו ְמ ַחל לָ נּו ַמלְ ּכֵ נּו ּכִ י ָפ ָׁש ְענּוּ :כִ י
קֹור ֶאיָך:
ַא ָּתה ֲאדֹנָ י טֹוב וְ ַסּלָ ח וְ ַרב ֶח ֶסד לְ כָ ל ְ
ג.

בֹותינּו
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ

וְ יָ ַדי ָש ְׁפכּו ָד ִמי
ּגֹואלֵ י ָדם ֶאזְ ַעק
ֶאל ִמי ִמ ֲ
אֹותי ּכִ לְ ָב ִבי
וְ ֵאין ׂשֹונֵ א ִ
ָּב ַחנְ ִּתי לִ ּבֹות ְמ ַשׂנְ ִאים
ּופֹוצ ַע ּכְ נַ ְפ ִשׁי
ֵ
ּכֹותם וְ ֵאין ַמּכֶ ה
ּומ ָ
ַר ִּבים ִּפ ְצ ֵעי אֹויְ ִבים ַ
יח ּכְ ֵעינַ י
ּומ ִּד ַ
וְ ֵאין ֵמ ִסית ַ
יתים לְ ַח ֵּבל
ִה ִּדיחּונִ י ַמ ְש ִׁח ִ
וְ ֹלא ְש ָׂר ַפ ְתנִ י ֵאׁש ּכְ חֹום ַּת ֲאוָ ִתי
ִמּגַ ַחל ֶאל ּגַ ַחל ִה ְת ַהּלַ כְ ִּתי
מֹוקׁש ּכִ לְ ׁשֹונִ י
וְ ֹלא לְ כָ ַדנִ י ֵ
ּוב ְמצֹודֹות
ְּב ַפ ִחים נִ לְ ּכַ ְד ִּתי ִ
נֹושְׁך ְּב ָש ִׂרי ּכְ ִשׁינַ י
וְ ֵאין ֵ
נְ ָשׁכּונִ י נָ ָחׁש וְ ַע ְק ָרב
אֹותי ּכְ ַרגְ לָ י
רֹודף ִ
וְ ֵאין ֵ
ָש ִׂרים ַעל ַקל ְר ָדפּונִ י
וְ ֵאין ַמכְ אֹוב ּכְ ִמ ְריִ י
אֹובי ָע ְצמּו וְ ָא ְמצּו ִמ ֶּמּנִ י
ַמכְ ַ
יֹותר ִמּכֻ ּלָ ם
וְ ֲעוֹונַ י ֵ
וַ ּיִ ְרּבּו ַמ ְדוֵ י לְ ָב ִבי
יבי ִמ ֶּמּנִ י יָ ָצאּו
ּומ ֲח ִר ַ
ַ
ֶאל ִמי ֶא ְצ ַעק וְ ַעל ִמי
ּכִ י ִאם לָ בֹוא ְב ֵס ֶתר ַר ֲח ֶמיָך
אתי לִ י טֹוב
ל ׂא ָמ ָצ ִ
יֹושׁב ַעל ּכִ ֵּסא ַר ֲח ִמים
ַר ֲח ֶמיָך ַה ְפלֵ ה ַעל לֵ ב נִ ְד ָה ִמים ֵאל ֶמלֶ ְך ֵ
מֹוחל
ֵ
יֹוׁשב ַעל ּכִ ֵּסא ַר ֲח ִמיםִ .מ ְתנַ ֵהג ַּב ֲח ִסידּות
ֵאל ֶמלֶ ְך ֵ
ֲעֹונֹות ַעּמֹוַ .מ ֲע ִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹוןַ .מ ְר ֶּבה ְמ ִחילָ ה לְ ַח ָּט ִאים
רּוחֹ .לא
עֹוׂשה ְצ ָדקֹות ִעם ּכָ ל ָּב ָׂשר וָ ַ
ֶ
ּפֹוׁש ִעים.
יחה לַ ְ
ּוסלִ ָ
ְ
לֹומר ְׁשלׁש ֶע ְׂש ֵרהּ .וזְ כֹר לָ נּו
ית ּלָ נּו ַ
הֹור ָ
כְ ָר ָע ָתם ִּתגְ מֹלֵ .אל ֵ
הֹוד ְע ָּת לֶ ָענָ ו ִמ ֶּק ֶדםּ .כְ מֹו
ַהּיֹום ְּב ִרית ְׁשלׁש ֶע ְׂש ֵרהּ .כְ מֹו ֶׁש ַ
ֶׁשּכָ תּוב וַ ּיֵ ֶרד יְ הֹוָ ה ֶּב ָענָ ן וַ ּיִ ְתיַ ֵּצב ִעּמֹו ָׁשם וַ ּיִ ְק ָרא ְב ֵׁשם יְ הֹוָ ה:
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וַ ּיַ ֲעבֹר יְ הֹוָ ה ַעל ָּפנָ יו וַ ּיִ ְק ָרא:

יְ הֹוָ ה יְ הֹוָ ה ֵאל ַרחּום וְ ַחּנּון ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד
וֶ ֱא ֶמת :נ ֵֹצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים נ ֵֹׂשא ָעֹון וָ ֶפ ַׁשע וְ ַח ָּט ָאה
אתנּו ּונְ ַחלְ ָּתנּוְ :סלַ ח
וְ נַ ֵּקה :וְ ָסלַ ְח ָּת לַ ֲעֹונֵ נּו ּולְ ַח ָּט ֵ
לָ נּו ָא ִבינּו ּכִ י ָח ָטאנּו ְמ ַחל לָ נּו ַמלְ ּכֵ נּו ּכִ י ָפ ָׁש ְענּוּ :כִ י
קֹור ֶאיָך:
ַא ָּתה ֲאדֹנָ י טֹוב וְ ַסּלָ ח וְ ַרב ֶח ֶסד לְ כָ ל ְ
ד.

בֹותינּו
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ

ָאדֹון ְּב ָפ ְק ְדָך ֱאנֹוׁש לַ ְּב ָק ִרים,
ְּב ִּמּצּוי ַה ִּדין ַאל ִּת ְמ ַּתח:
יבם
ּגּוף ּונְ ָׁש ָמה ִאם ְּת ִר ֵ
ּדֹוחּו וְ ֹלא יּוכְ לּו קּום:
ֲהיּוכַ ל ּגֶ ֶבר לִ זְ ּכֹות ַּב ִּמ ְׁש ָּפט
וְ ִאם יֵ ׁש ְּביָ דֹו ַמ ַעׂש לְ ִה ְצ ַט ֵּדק:
רּוחה
זֵ רּוי יִ חּומֹו ִמּלֵ ָחה ְס ָ
ָחבּוי ָא ְרבֹו ְּב ִק ְרּבֹו ֵמ ֵעת
ִהּוָ לְ דֹו:
ָטמּון ְּב ֻחּבֹו ּכְ ֶר ֶׁשת לְ ַרגְ לָ יו
יתהּו ְּבכָ ל יֹום לְ ַׁש ֵחת
יְ ִס ֵ
לְ ַה ִּפילֹו:
בּורה ַּבּגּוף ַאיִ ן,
ּכ ַֹח ּוגְ ָ
לְ ָפנָ יו לַ ֲעמֹד ּולְ ִה ְתיַ ֵּצב:
ִמּיֹום ָע ְמּדֹו ַעל ַּד ְעּתֹו,
נַ ְפׁשֹו יָ ִׂשים ְּבכַ ּפֹו לְ ָה ִביא לַ ְחמֹו:
ּומכְ אֹובֹות,
ָׂש ֵב ַע ּכָ ל יָ ָמיו ּכַ ַעס ַ
ַעד ׁשּובֹו לַ ֲע ָפרֹו ֹלא יִ ְׁשקֹט:
רּוח,
ְּפנֵ י ָאדֹון ְּב ִע ְּצבֹון ַ
ְצ ֵפה ְּב ִׁש ְברֹון לֵ ב:

חֹוקים,
ָקרֹוב ַא ָּתה לָ ְר ִ
ׁשּובת ְר ָׁש ִעים:
רֹוצה ִּב ְת ַ
ֶ
דֹור ֶשיָך,
ַׁש ַּדי ִה ָּמ ֵצא לְ ְ
ֹאמר ִהנְ נִ י לִ ְמ ַב ְּק ֶׁשיָך:
ּת ַ
קֹור ֵאי ִּב ְׁש ֶמָך,
יְ ֻב ָּשׂרּו ָסלַ ְח ִּתי ְ
ַצ ֵּדק ַּב ִּמ ְׁש ָּפט ַעם ְמיַ ֲח ֶדיָך:
ֲחסֹם ְמנֻ ּוָ ל ִמּלְ ַה ְר ִׁש ַיע,
ְקצֹוף ְּב ַמ ְׂש ִטין ִמלְ ַה ְש ִטין:
ָה ֵקם לָ נּו ֵמלִ יץ י ֶֹׁשר,
אתי ַּת ְׁש ִמ ַיע
ּכ ֶֹפר ָמ ָצ ִ
ֹׁוב ִבים:
לַ ּש ָ
ִה ְׁשלַ כְ נּו ָעלֶ יָך יְ ָה ֵבנּו,
נָ א ַא ָּתה ְּתכַ לְ ּכְ לֵ נּו:
ֵה ָע ֵתר לָ נּו ִּב ְת ִפּלָ ֵתנּו,
ּוב ָּק ָׁש ֵתנּו ַמּלֵ א
ֶח ְפ ֵצנּו ַ
ְּב ַר ֲח ִמים:
ְּבָך ָּתלִ ינּו ִּב ְטחֹונֵ נּו,
ַר ֲח ֶמיָך ְמ ֵה ָרה יְ ַק ְּדמּונּו:
ָחזָ ק וְ ַא ִּמיץ ִׁש ְמָך ֹלא ָׁשכַ ְחנּו,
ָאּנָ א לָ נֶ ַצח ַאל ִּת ְׁשּכָ ֵחנּו:
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יֹוׁשב ַעל ּכִ ֵּסא ַר ֲח ִמיםִ .מ ְתנַ ֵהג ַּב ֲח ִסידּות
ֵאל ֶמלֶ ְך ֵ
מֹוחל ֲעֹונֹות ַעּמֹוַ .מ ֲע ִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹוןַ .מ ְר ֶּבה ְמ ִחילָ ה
ֵ
עֹוׂשה ְצ ָדקֹות ִעם ּכָ ל
ֶ
ּפֹוׁש ִעים.
יחה לַ ְ
ּוסלִ ָ
לְ ַח ָּט ִאים ְ
לֹומר
ית ּלָ נּו ַ
הֹור ָ
רּוחֹ .לא כְ ָר ָע ָתם ִּתגְ מֹלֵ .אל ֵ
ָּב ָׂשר וָ ַ
ְׁשלׁש ֶע ְׂש ֵרהּ .וזְ כֹר לָ נּו ַהּיֹום ְּב ִרית ְׁשלׁש ֶע ְׂש ֵרהּ .כְ מֹו
הֹוד ְע ָּת לֶ ָענָ ו ִמ ֶּק ֶדםּ .כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב וַ ּיֵ ֶרד יְ הֹוָ ה ֶּב ָענָ ן
ֶׁש ַ
וַ ּיִ ְתיַ ֵּצב ִעּמֹו ָׁשם וַ ּיִ ְק ָרא ְב ֵׁשם יְ הֹוָ ה:
וַ ּיַ ֲעבֹר יְ הֹוָ ה ַעל ָּפנָ יו וַ ּיִ ְק ָרא:

יְ הֹוָ ה יְ הֹוָ ה ֵאל ַרחּום וְ ַחּנּון ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם וְ ַרב
ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת :נ ֵֹצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים נ ֵֹׂשא ָעֹון וָ ֶפ ַׁשע
את נּו
וְ ַח ָּט ָא ה וְ נַ ֵּק ה :וְ ָס לַ ְח ָּת לַ ֲע ֹונֵ נּו ּולְ ַח ָּט ֵ
ּונְ ַחלְ ָּתנּוְ :סלַ ח לָ נּו ָא ִבינּו ּכִ י ָח ָטאנּו ְמ ַחל לָ נּו
ַמלְ ּכֵ נּו ּכִ י ָפ ָׁש ְענּוּ :כִ י ַא ָּתה ֲאדֹנָ י טֹוב וְ ַסּלָ ח וְ ַרב
קֹור ֶאיָך:
ֶח ֶסד לְ כָ ל ְ
ה.

בֹותינּו
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ

ָא ָדם ֵאיְך יִ זְ ּכֶ הְּ ,בכָ ל־יֹום לַ ָּמוֶ ת ְמ ַחּכֶ ה.
מּובל לַ ֶּק ֶבר.
ָּב ָׂשר ַמה יְ ַד ֵּבר ,וְ הּוא ָ
נֹופל ,לִ ְמקֹום ח ֶֹׁשְך וְ א ֶֹפל.
ּגֶ וְ יֹו לַ ּבֹור ֵ
ִּד ְמיֹונֹו לַ ֶה ֶבל ָּד ָמה ,וְ גַ ם נִ ְמ ַׁשל ּכִ ְב ֵה ָמה נִ ְד ָמה.
ּופ ָׁש ִעים.
ֲהֹלא ּכָ ל־יָ ָמיו ְמ ַעט וְ ָר ִעים ,וְ כָ ל ַמ ֲע ָׂשיו ֲעוֹונֹות ְ
ּובלְ ָבבֹו יָ ִבין וְ ָׁשב ,וְ ָר ָפא לֹו לְ קֹולֹו ּכְ יֻ ְק ַשב.
ִ
ּומ ֲח ֶסה.
ּומיׁשֹור ִאם יַ ֲע ֶׂשהָּ ,ב ֶהם יִ ְמ ָצא ָמנֹוס ַ
זְ כּות ִ
ַחּיָ יו ּכְ ַאיִ ן ָחׁשּוב ,וְ סֹופֹו לֶ ָע ָפר יָ ׁשּוב.
טֹוב לֹו ֶׁשֹּלא נִ ְב ָראִ ,מ ֶּשּׁנִ ְב ָרא לְ יֹום ָצ ָרה וְ ֶע ְב ָרה.
יָ ָמיו ּכָ לִ ים ְּבעֹנִ י וְ ֶעלְ ּבֹון ,וְ ַא ֲח ִריתֹו לִ ֵּתן ִּדין וְ ֶח ְׁשּבֹון.
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ּומּיַ ד ְׁשאֹול ֹלא יִ ּנָ ֵצל.
ּכְ ֶע ֶבד יִ ְׁש ַאף ֵצלִ ,
ּומ ָּצה.
לָ ָּמה ֵמ ֶר ֶחם יָ ָצא ,וְ הּוא ָׁשמּור לְ ִריב ַ
יֹועילֶ ּנּו רֹב הֹונֹוּ ,ולְ יֹום ֶע ְב ָרה ֻמכְ ָהה ֵעינֹו.
ַמה ִ
יתתֹו לִ ְמאֹד יֻ ְח ַרד.
נִ ְׁש ָמתֹו ֶמּנּו ֻּת ְפ ַרדִּ ,ב ְׁש ַעת ִמ ָ
סֹובבּוהּו.
ּוס ָע ָרה יְ ַב ֲעתּוהּוֶ ,ח ְבלֵ י ָמוֶ ת יְ ְ
סּופה ְ
ָ
ָערֹם יָ ָצא ִמ ֶּב ֶטן ִאּמֹו ,וְ ָערֹם יָ ׁשּוב לְ ֵבית עֹולָ מֹו.
צּודה ָר ָעה ,וְ ֵאין ִמי אֹותֹו לְ ָפ ְד ָעה.
ִּפ ְתאֹום יִ ּלָ כֵ ד ִּב ְמ ָ
ּומהֹונֹו יֻ ְפ ַרׁש.
ָצ ָרה וְ ַצלְ ָמוֶ ת יִ ַירׁשִ ,מ ֵּביתֹו ֵ
ָק ַרב ִקּצֹו ,וְ נֶ ֱה ַפְך ִׁש ְברֹוּ ,כָ ָבה נֵ רֹו וְ ָא ַבד זִ כְ רֹו.
ישּנּוּ ,תֹולֵ ָעה ִּת ְשלְ ֶטּנּו.
ּתֹור ֶ
ִר ָּמה ִ
ּוב ַת ֲחנּונִ ים ּכְ לָ ִביא יִ ְׁש ַאג.
ׁשֹומ ַע זֹאת יִ ְבּכֶ ה וְ יִ ְד ַאגִּ ,ב ְבכִ י ְ
ֵ
ּסּורין יֵ ָח ֵבא.
ּוצ ָד ָקה יַ ְר ֶּבה ,אּולַ י ִמּיִ ִ
ְּת ִפּלָ ה ְ
יֹוׁשב ַעל ּכִ ֵּסא ַר ֲח ִמיםִ .מ ְתנַ ֵהג ַּב ֲח ִסידּות
ֵאל ֶמלֶ ְך ֵ
מֹוחל ֲעֹונֹות ַעּמֹוַ .מ ֲע ִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹוןַ .מ ְר ֶּבה ְמ ִחילָ ה
ֵ
עֹוׂשה ְצ ָדקֹות ִעם ּכָ ל
ֶ
ּפֹוׁש ִעים.
יחה לַ ְ
ּוסלִ ָ
לְ ַח ָּט ִאים ְ
לֹומר
ית ּלָ נּו ַ
הֹור ָ
רּוחֹ .לא כְ ָר ָע ָתם ִּתגְ מֹלֵ .אל ֵ
ָּב ָׂשר וָ ַ
ְׁשלׁש ֶע ְׂש ֵרהּ .וזְ כֹר לָ נּו ַהּיֹום ְּב ִרית ְׁשלׁש ֶע ְׂש ֵרהּ .כְ מֹו
הֹוד ְע ָּת לֶ ָענָ ו ִמ ֶּק ֶדםּ .כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב וַ ּיֵ ֶרד יְ הֹוָ ה ֶּב ָענָ ן
ֶׁש ַ
וַ ּיִ ְתיַ ֵּצב ִעּמֹו ָׁשם וַ ּיִ ְק ָרא ְב ֵׁשם יְ הֹוָ ה:
וַ ּיַ ֲעבֹר יְ הֹוָ ה ַעל ָּפנָ יו וַ ּיִ ְק ָרא:

יְ הֹוָ ה יְ הֹוָ ה ֵאל ַרחּום וְ ַחּנּון ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם וְ ַרב
ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת :נ ֵֹצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים נ ֵֹׂשא ָעֹון וָ ֶפ ַׁשע
את נּו
וְ ַח ָּט ָא ה וְ נַ ֵּק ה :וְ ָס לַ ְח ָּת לַ ֲע ֹונֵ נּו ּולְ ַח ָּט ֵ
ּונְ ַחלְ ָּתנּוְ :סלַ ח לָ נּו ָא ִבינּו ּכִ י ָח ָטאנּו ְמ ַחל לָ נּו
ַמלְ ּכֵ נּו ּכִ י ָפ ָׁש ְענּוּ :כִ י ַא ָּתה ֲאדֹנָ י טֹוב וְ ַסּלָ ח וְ ַרב
קֹור ֶאיָך:
ֶח ֶסד לְ כָ ל ְ
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פותחים את הארון
(חזן וקהל פסוק פסוק)

ו.

בֹותינּו
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ

ַאל ָּתבֹוא ְּב ִמ ְׁש ָּפט ִע ָּמנּוּ ,כִ י ֹלא יִ ְצ ַּדק לְ ָפנֶ יָך ּכָ ל ַחי:
ּומ ְׁש ָּפט ְמכֹון ּכִ ְס ֶאָך ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת יְ ַק ְּדמּו ָפנֶ יָך:
ֶצ ֶדק ִ
יׁש ִרים:
ִמּלְ ָפנֶ יָך ִמ ְׁש ָּפ ֵטנּו יֵ ֵצא ֵעינֶ יָך ֶּת ֱחזֶ ינָ ה ֵמ ָ
יׁש ִרים:
וְ הּוא יִ ְׁשּפֹט ֵּת ֵבל ְּב ֶצ ֶדק ּולְ ֻא ִּמים ְּב ֵמ ָ
ַר ֲח ֶמיָך ַר ִּבים יְ הֹוָ ה ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ַחּיֵ ינּו:
ִהּנָ ֵׂשא ׁש ֵֹפט ָה ָא ֶרץ ָה ֵׁשב ּגְ מּול ַעל ּגֵ ִאים:
ּכִ י יְ הֹוָ ה ׁש ְֹפ ֵטנּו יְ הֹוָ ה ְמח ְֹק ֵקנּו יְ הֹוָ ה ַמלְ ּכֵ נּו הּוא
יֹוׁש ֵיענּו:
ִ
ָחלִ לָ ה ּלְ ָך ֵמ ֲעׂשֹת ּכַ ָּד ָבר ַהּזֶ ה לְ ָה ִמית ַצ ִּדיק ִעם ָר ָׁשע
ל־ה ָא ֶרץ ֹלא
וְ ָהיָ ה כַ ַּצ ִּדיק ּכָ ָר ָׁשע ָחלִ לָ ה ּלָ ְך ֲהׁש ֵֹפט ּכָ ָ
יַ ֲע ֶׂשה ִמ ְׁש ָּפט:
סוגרים את הארון
ז	 .חזן וקהל פסוק פסוק

אֹותּה ַּב ִּמ ְׁש ָּפט יַ ֲע ִמיד .נָ א ַחּיִ ים וָ ֶח ֶסד,
ׁשֹופט ּכָ ל ָה ָא ֶרץ ,וְ ָ
ֵ
ַעל ַעם ָענִ י ַּת ְצ ִמידֶ ,את ְּת ִפּלַ ת ַה ַּשׁ ַחר ִּב ְמקֹום עֹולָ ה ַּת ֲע ִמיד,
ּכְ עֹולַ ת ַהּב ֶֹקר ֲא ֶׁשר לְ עֹולַ ת ַה ָּת ִמיד:
ּומ ֲע ֶטה ,לְ ָך לְ ַבד ַהּיִ ְתרֹוןִ ,אם ֵאין ָּבנּו ַמ ֲע ִׂשים,
לֹובׁש ְצ ָד ָקה ַ
ֵ
זָ כְ ָרה יְ ֵׁשנֵ י ֶח ְברֹון ,וְ ֵהם יַ ֲעלּו לְ זִ ּכָ רֹון לִ ְפנֵ י יְ הֹוָ ה ָּת ִמיד,
ּכְ עֹולַ ת ַהּב ֶֹקר ֲא ֶׁשר לְ עֹולַ ת ַה ָּת ִמיד:
ַמ ֵּטה ּכְ לַ ֵּפי ֶח ֶסד ,לְ ַהּטֹות ִאיׁש לִ ְת ִחּיָ הַ ,ע ְּמָך לְ ֶח ֶסד ַה ֵּטה,
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ּגְ ָמל־נָ א ָעלָ יו וְ ַחּיָ הּ .כְ תֹב ָּתו ַחּיִ ים וְ ָהיָ ה ַעל ִמ ְצחֹו ָּת ִמיד,
ּכְ עֹולַ ת ַהּב ֶֹקר ֲא ֶׁשר לְ עֹולַ ת ַה ָּת ִמיד:
יתָך
דֹוׁשי ,וְ נָ ַת ָּת יָ ד וָ ֵׁשם ְּב ֵב ְ
יבה ִּב ְרצֹונְ ָך ֶאת ִצּיֹון ִעיר ְק ַ
יט ָ
ֵה ִ
לִ ְמ ֻק ָּד ַׁשי ,וַ ֲע ִריכַ ת נֵ ר לְ ֵבן יִ ַׁשי ,לְ ַה ֲעלֹות נֵ ר ָּת ִמידּ ,כְ עֹולַ ת
ַהּב ֶֹקר ֲא ֶׁשר לְ עֹולַ ת ַה ָּת ִמיד:
דֹותיו ּכִ י ִתנְ צֹורּו,
ִחזְ קּו וְ ַא ְּמצּו לְ ַב ְבכֶ ם ַע ִּמי ְּב ֵאל ָמ ֻעּזֹו .וְ ֵע ָ
אתכֶ ם ,וְ יִ זְ ּכֹר ַר ֵחם ְּב ָרגְ זֹו,
ּגַ ם ֶאת זֹו לְ ֻע ַּמת זֹו .יְ כַ ֵּפר ְּב ַעד ַח ַּט ְ
ִּד ְרׁשּו יְ הֹוָ ה וְ ֻעּזֹוַּ ,ב ְּקׁשּו ָּפנָ יו ָּת ִמידּ ,כְ עֹולַ ת ַהּב ֶֹקר ֲא ֶׁשר
לְ עֹולַ ת ַה ָּת ִמיד:
יֹוׁשב ַעל ּכִ ֵּסא ַר ֲח ִמיםִ .מ ְתנַ ֵהג ַּב ֲח ִסידּות
ֵאל ֶמלֶ ְך ֵ
מֹוחל ֲעֹונֹות ַעּמֹוַ .מ ֲע ִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹוןַ .מ ְר ֶּבה ְמ ִחילָ ה
ֵ
עֹוׂשה ְצ ָדקֹות ִעם ּכָ ל
ֶ
ּפֹוׁש ִעים.
יחה לַ ְ
ּוסלִ ָ
לְ ַח ָּט ִאים ְ
לֹומר
ית ּלָ נּו ַ
הֹור ָ
רּוחֹ .לא כְ ָר ָע ָתם ִּתגְ מֹלֵ .אל ֵ
ָּב ָׂשר וָ ַ
ְׁשלׁש ֶע ְׂש ֵרהּ .וזְ כֹר לָ נּו ַהּיֹום ְּב ִרית ְׁשלׁש ֶע ְׂש ֵרהּ .כְ מֹו
הֹוד ְע ָּת לֶ ָענָ ו ִמ ֶּק ֶדםּ .כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב וַ ּיֵ ֶרד יְ הֹוָ ה ֶּב ָענָ ן
ֶׁש ַ
וַ ּיִ ְתיַ ֵּצב ִעּמֹו ָׁשם וַ ּיִ ְק ָרא ְב ֵׁשם יְ הֹוָ ה:
וַ ּיַ ֲעבֹר יְ הֹוָ ה ַעל ָּפנָ יו וַ ּיִ ְק ָרא:

יְ הֹוָ ה יְ הֹוָ ה ֵאל ַרחּום וְ ַחּנּון ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם וְ ַרב
ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת :נ ֵֹצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים נ ֵֹׂשא ָעֹון וָ ֶפ ַׁשע
את נּו
וְ ַח ָּט ָא ה וְ נַ ֵּק ה :וְ ָס לַ ְח ָּת לַ ֲע ֹונֵ נּו ּולְ ַח ָּט ֵ
ּונְ ַחלְ ָּתנּוְ :סלַ ח לָ נּו ָא ִבינּו ּכִ י ָח ָטאנּו ְמ ַחל לָ נּו
ַמלְ ּכֵ נּו ּכִ י ָפ ָׁש ְענּוּ :כִ י ַא ָּתה ֲאדֹנָ י טֹוב וְ ַסּלָ ח וְ ַרב
קֹור ֶאיָך:
ֶח ֶסד לְ כָ ל ְ
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ֹלהי ַא ְב ָר ָהם ֲענֵ נּו:
ֲענֵ נּו ֶא ֵ
ּופ ַחד יִ ְצ ָחק ֲענֵ נּו:
ֲענֵ נּו ַ
ֲענֵ נּו ֲא ִביר יַ ֲעקֹב ֲענֵ נּו:
ֲענֵ נּו ָמגֵ ן ָּדוִ ד ֲענֵ נּו:
ֲענֵ נּו ָהעֹונֶ ה ְּב ֵעת ָרצֹון ֲענֵ נּו:
ֲענֵ נּו ָהעֹונֶ ה ְּב ֵעת ָצ ָרה ֲענֵ נּו:
ֲענֵ נּו ָהעֹונֶ ה ְּב ֵעת ַר ֲח ִמים ֲענֵ נּו:
ֹלהי ַה ֶּמ ְרּכָ ָבה ֲענֵ נּו:
ֲענֵ נּו ֱא ֵ
ֲענֵ נּו ֱאלָ ָהא ְּד ֵמ ִאיר ֲענֵ נּו:
ֲענֵ נּו ַרחּום וְ ַחּנּון ֲענֵ נּו:
יֹוׁשב ַעל ּכִ ֵּסא ַר ֲח ִמיםִ .מ ְתנַ ֵהג ַּב ֲח ִסידּות
ֵאל ֶמלֶ ְך ֵ
מֹוחל ֲעֹונֹות ַעּמֹוַ .מ ֲע ִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹוןַ .מ ְר ֶּבה ְמ ִחילָ ה
ֵ
עֹוׂשה ְצ ָדקֹות ִעם ּכָ ל
ֶ
ּפֹוׁש ִעים.
יחה לַ ְ
ּוסלִ ָ
לְ ַח ָּט ִאים ְ
לֹומר
ית ּלָ נּו ַ
הֹור ָ
רּוחֹ .לא כְ ָר ָע ָתם ִּתגְ מֹלֵ .אל ֵ
ָּב ָׂשר וָ ַ
ְׁשלׁש ֶע ְׂש ֵרהּ .וזְ כֹר לָ נּו ַהּיֹום ְּב ִרית ְׁשלׁש ֶע ְׂש ֵרהּ .כְ מֹו
הֹוד ְע ָּת לֶ ָענָ ו ִמ ֶּק ֶדםּ .כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב וַ ּיֵ ֶרד יְ הֹוָ ה ֶּב ָענָ ן
ֶׁש ַ
וַ ּיִ ְתיַ ֵּצב ִעּמֹו ָׁשם וַ ּיִ ְק ָרא ְב ֵׁשם יְ הֹוָ ה:
וַ ּיַ ֲעבֹר יְ הֹוָ ה ַעל ָּפנָ יו וַ ּיִ ְק ָרא:

יְ הֹוָ ה יְ הֹוָ ה ֵאל ַרחּום וְ ַחּנּון ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם וְ ַרב
ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת :נ ֵֹצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים נ ֵֹׂשא ָעֹון וָ ֶפ ַׁשע
את נּו
וְ ַח ָּט ָא ה וְ נַ ֵּק ה :וְ ָס לַ ְח ָּת לַ ֲע ֹונֵ נּו ּולְ ַח ָּט ֵ
ּונְ ַחלְ ָּתנּוְ :סלַ ח לָ נּו ָא ִבינּו ּכִ י ָח ָטאנּו ְמ ַחל לָ נּו
ַמלְ ּכֵ נּו ּכִ י ָפ ָׁש ְענּוּ :כִ י ַא ָּתה ֲאדֹנָ י טֹוב וְ ַסּלָ ח וְ ַרב
קֹור ֶאיָך:
ֶח ֶסד לְ כָ ל ְ
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זְ כֹור ַר ֲח ֶמיָך יְ הֹוָ ה וַ ֲח ָס ֶדיָך ּכִ י ֵמעֹולָ ם ֵה ָּמה :זָ כְ ֵרנּו יְ הֹוָ ה
ית ֶּק ֶדם
יׁשּוע ֶתָך :זְ כֹור ֲע ָד ְתָך ָקנִ ָ
ָ
ִּב ְרצֹון ַע ֶּמָך ָּפ ְק ֵדנּו ִּב
ּגָ ַאלְ ָּת ֵׁש ֶבט נַ ֲחלָ ֶתָך ַהר ִצּיֹון זֶ ה ָׁשכַ נְ ָּת ּבֹו :זְ כֹור יְ הֹוָ ה ִח ַּבת
רּוׁשלָ יִ ם ַא ֲה ַבת ִצּיֹון ַאל ִּת ְׁשּכַ ח לָ נֶ ַצחַ :א ָּתה ָתקּום ְּת ַר ֵחם
יְ ָ
מֹועד :זְ כֹור יְ הֹוָ ה לִ ְבנֵ י ֱאדֹום
ִצּיֹון ּכִ י ֵעת לְ ֶחנְ נָ ּה ּכִ י ָבא ֵ
אֹומ ִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהיְ סֹוד ָּבּה :זְ כֹור
רּוׁשלָ יִ ם ָה ְ
ֵאת יֹום יְ ָ
לְ ַא ְב ָר ָהם לְ יִ ְצ ָחק ּולְ יִ ְׂש ָר ֵאל ֲע ָב ֶדיָך ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּב ְע ָּת לָ ֶהם
ָּבְך וַ ְּת ַד ֵּבר ֲאלֵ ֶהם ַא ְר ֶּבה ֶאת זַ ְר ֲעכֶ ם ּכְ כֹוכְ ֵבי ַה ָּשׁ ָמיִ ם וְ כָ ל
ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת ֲא ֶׁשר ָא ַמ ְר ִּתי ֶא ֵּתן לְ זַ ְר ֲעכֶ ם וְ נָ ֲחלּו לְ עֹולָ ם :זְ כֹור
לַ ֲע ָב ֶדיָך לְ ַא ְב ָר ָהם לְ יִ ְצ ָחק ּולְ יַ ֲעקֹב ַאל ֵּת ֶפן ֶאל ְק ִׁשי ָה ָעם
ַהּזֶ ה וְ ֶאל ִר ְׁשעֹו וְ ֶאל ַח ָּטאתֹו:
יתי
זְ כֹור לָ נּו ְּב ִרית ָאבֹות ּכַ ֲא ֶׁשר ָא ַמ ְר ָּת .וְ זָ כַ ְר ִּתי ֶאת ְּב ִר ִ
יתי ַא ְב ָר ָהם ֶאזְ ּכֹר
יתי יִ ְצ ָחק וְ ַאף ֶאת ְּב ִר ִ
יַ ֲעקֹוב וְ ַאף ֶאת ְּב ִר ִ
וְ ָה ָא ֶרץ ֶאזְ ּכֹר:
חזן וקהל

זְ כֹר ְּב ִרית ַא ְב ָר ָהם וַ ֲע ֵק ַדת יִ ְצ ָחק.
יענּו לְ ַמ ַען ְׁש ֶמָך:
הֹוׁש ֵ
וְ ָה ֵׁשב ְׁשבּות ָא ֳהלֵ י יַ ֲעקֹב וְ ִ
זְ כֹור לָ נּו ְּב ִרית ִראׁשֹונִ ים ּכַ ֲא ֶׁשר ָא ַמ ְר ָּת .וְ זָ כַ ְר ִּתי לָ ֶהם
אתי א ָֹתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם לְ ֵעינֵ י
הֹוצ ִ
ְּב ִרית ִראׁשֹונִ ים ֲא ֶׁשר ֵ
אֹלהים ֲאנִ י יְ הֹוָ הֲ :ע ֵׂשה ִע ָּמנּו ּכְ ָמה
ַהּגֹויִ ם לִ ְהיֹות לָ ֶהם לֵ ִ
יהם ֹלא
יֹותם ְּב ֶא ֶרץ אֹויְ ֵב ֶ
ֶׁש ִה ְב ַט ְח ָּתנּו .וְ ַאף ּגַ ם זֹאת ִּב ְה ָ
יתי ִא ָּתם ּכִ י
ּלֹותם לְ ָה ֵפר ְּב ִר ִ
ְמ ַא ְס ִּתים וְ ֹלא גְ ַעלְ ִּתים לְ כַ ָ
בּותנּו וְ ַר ֲח ֵמנּו ּכְ ָמה ֶׁשּכָ תּוב.
יהםָ :ה ֵׁשב ְׁש ֵ
ֹלה ֶ
ֲאנִ י יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
בּותָך וְ ִר ֲח ֶמָך וְ ָׁשב וְ ִק ֶּב ְצָך ִמּכָ ל
ֹלהיָך ֶאת ְׁש ְ
וְ ָׁשב יְ הֹוָ ה ֱא ֶ
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ֹלהיָך ָׁש ָּמהַ :ק ֵּבץ נִ ָּד ֵחינּו
יצָך יְ הֹוָ ה ֱא ֶ
ָה ַע ִּמים ֲא ֶׁשר ֱה ִפ ְ
ּכְ ָמה ֶׁשּכָ תּובִ .אם יִ ְהיֶ ה נִ ַּד ֲחָך ִּב ְק ֵצה ַה ָּשׁ ָמיִ ם ִמ ָּשׁם יְ ַק ֶּב ְצָך
ּומ ָּשׁם יִ ָּק ֶחָךְ :מ ֵחה ְפ ָׁש ֵעינּו ּכָ ָעב וְ כֶ ָענָ ן ּכְ ָמה
ֹלהיָך ִ
יְ הֹוָ ה ֱא ֶ
ׁשּובה ֵאלַ י ּכִ י
ָ
ֹאתיָך
יתי כָ ָעב ְּפ ָׁש ֶעיָך וְ כֶ ָענָ ן ַחּט ֶ
ֶׁשּכָ תּובָ .מ ִח ִ
גְ ַאלְ ִּתיָך:
מֹוחה
ְמ ֵחה ְפ ָׁש ֵעינּו לְ ַמ ַענְ ָך ּכַ ֲא ֶׁשר ָא ַמ ְר ָּת ָאנֹכִ י ָאנֹכִ י הּוא ֶ
ֹאתיָך ֹלא ֶאזְ ּכֹור:
ְפ ָׁש ֶעיָך לְ ַמ ֲענִ י וְ ַחּט ֶ
ַהלְ ֵּבן ֲח ָט ֵאינּו ּכַ ֶּשׁלֶ ג וְ כַ ֶּצ ֶמר ּכְ ָמה ֶׁשּכָ תּוב .לְ כּו נָ א וְ נִ ּוָ כְ ָחה
ֹאמר יְ הֹוָ ה ִאם יִ ְהיּו ֲח ָט ֵאיכֶ ם ּכַ ָּשׁנִ ים ּכַ ֶּשׁלֶ ג יַ לְ ִּבינּו ִאם
י ַ
יַ ְא ִּדימּו ּכַ ּתֹולָ ע ּכַ ֶּצ ֶמר יִ ְהיּו:
הֹורים וְ ַט ֲה ֵרנּו ּכְ ָמה ֶׁשּכָ תּוב .וְ זָ ַר ְק ִּתי
זְ רֹוק ָעלֵ ינּו ַמיִ ם ְט ִ
ּומּכָ ל
אֹותיכֶ ם ִ
ּוט ַה ְר ֶּתם ִמּכֹל ֻט ְמ ֵ
הֹורים ְ
ֲעלֵ יכֶ ם ַמיִ ם ְט ִ
ּגִ ּלּולֵ יכֶ ם ֲא ַט ֵהר ֶא ְתכֶ ם:
יתנּו ּכְ ָמה ֶׁשּכָ תּובּ .כִ י ֵאל ַרחּום יְ הֹוָ ה
ַר ֵחם ָעלֵ ינּו וְ ַאל ַּת ְׁש ִח ֵ
בֹותיָך
יתָך וְ ֹלא יִ ְׁשּכַ ח ֶאת ְּב ִרית ֲא ֶ
ֹלהיָך ֹלא יַ ְר ְּפָך וְ ֹלא יַ ְׁש ִח ֶ
ֱא ֶ
ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע לָ ֶהם:
ּומל יְ הֹוָ ה
מֹול ֶאת לְ ָב ֵבנּו לְ ַא ֲה ָבה ֶאת ְׁש ֶמָך ּכְ ָמה ֶׁשּכָ תּובָ .
ֹלהיָך
ֹלהיָך ֶאת לְ ָב ְבָך וְ ֶאת לְ ַבב זַ ְר ֶעָך לְ ַא ֲה ָבה ֶאת יְ הֹוָ ה ֱא ֶ
ֱא ֶ
ּובכָ ל נַ ְפ ְׁשָך לְ ַמ ַען ַחּיֶ יָךִ :ה ָּמ ֵצא לָ נּו ְּב ַב ָּק ָׁש ֵתנּו
ְּבכָ ל לְ ָב ְבָך ְ
את ּכִ י
ּומ ָצ ָ
ֹלהיָך ָ
ּוב ַּק ְׁש ֶּתם ִמ ָּשׁם ֶאת יְ הֹוָ ה ֱא ֶ
ּכְ ָמה ֶׁשּכָ תּובִ .
יאנּו ֶאל ַהר ָק ְד ֶׁשָך
ּובכָ ל נַ ְפ ֶׁשָךְּ :ת ִב ֵ
ִת ְד ְר ֶׁשּנּו ְּבכָ ל לְ ָב ְבָך ְ
יאֹותים ֶאל ַהר
וְ ַׂש ְּמ ֵחנּו ְּב ֵבית ְּת ִפּלָ ֶתָך ּכְ ָמה ֶׁשּכָ תּוב .וַ ֲה ִב ִ
יהם לְ ָרצֹון
יהם וְ זִ ְב ֵח ֶ
עֹולֹות ֶ
ֵ
ָק ְד ִׁשי וְ ִׂש ַּמ ְח ִּתים ְּב ֵבית ְּת ִפּלָ ִתי
יתי ֵּבית ְּת ִפּלָ ה יִ ָּק ֵרא לְ כָ ל ָה ַע ִּמים:
ַעל ִמזְ ְּב ִחי ּכִ י ֵב ִ
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פותחים את הארון
חזן וקהל

ֹלהינּו חּוס וְ ַר ֵחם ָעלֵ ינּו וְ ַק ֵּבל ְּב ַר ֲח ִמים
ְׁש ַמע קֹולֵ נּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ּוב ָרצֹון ֶאת ְּת ִפּלָ ֵתנּו:
ְ
ׁשּובה ַח ֵּדׁש יָ ֵמינּו ּכְ ֶק ֶדם:
יבנּו יְ הֹוָ ה ֵאלֶ יָך וְ נָ ָ
ֲה ִׁש ֵ
ֲא ָמ ֵרינּו ַה ֲאזִ ינָ ה יְ הֹוָ ה ִּבינָ ה ֲהגִ יגֵ נּו:
צּורנּו
יִ ְהיּו לְ ָרצֹון ִא ְמ ֵרי ִפינּו וְ ֶהגְ יֹון לִ ֵּבנּו לְ ָפנֶ יָך יְ הֹוָ ה ֵ
גֹואלֵ נּו:
וְ ֲ
רּוח ָק ְד ְׁשָך ַאל ִּת ַּקח ִמ ֶּמּנּו:
ַאל ַּת ְׁשלִ יכֵ נּו ִמּלְ ָפנֶ יָך וְ ַ
ַאל ַּת ְׁשלִ יכֵ נּו לְ ֵעת זִ ְקנָ ה ּכִ כְ לֹות ּכ ֵֹחנּו ַאל ַּת ַעזְ ֵבנּו:
ֹלהינּוַ .אל ִּת ְר ַחק ִמ ֶּמּנּוֲ :ע ֵׂשה ִע ָּמנּו
ַאל ַּת ַעזְ ֵבנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
טֹובה וְ יִ ְראּו ׂשֹונְ ֵאינּו וְ יֵ בׁשּו ּכִ י ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֲעזַ ְר ָּתנּו
אֹות לְ ָ
ֹלהינּו:
הֹוחלְ נּו ַא ָּתה ַת ֲענֶ ה ֲאדֹנָ י ֱא ֵ
וְ נִ ַח ְמ ָּתנּוּ :כִ י לְ ָך יְ הֹוָ ה ָ
סוגרים את הארון

ט.

בֹותינּו ֶׁש ְּת ֵהא ַה ָּשׁנָ ה
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֵ
יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ יָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ל־ע ְּמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאלֵ ,קץ וְ ַתכְ לִ ית
ַהּזֹאת ַה ָּב ָאה ָעלֵ ינּו וְ ַעל ּכָ ַ
לְ ָצרֹות ַע ְּמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ ֵעת סֹוף לְ ֶא ְבלֵ נּוּ ,כִ י ֵאין עֹוד נָ ִביא
עֹורר לְ ַה ְחזִ יק ָּבְךּ .כִ י ּכֻ ּלָ נּו
קֹורא ְּב ִׁש ְמָך ֶּב ֱא ֶמתִ ,מ ְת ֵ
וְ חֹוזֶ ה ,וְ ֵאין ֵ
ּכַ ּצֹאן ָּת ִעינּוִ ,איׁש ִאיׁש לְ ַד ְרּכֹו ָה ָר ָעה ָּפנִ ינּוּ .כָ ל־ּגֶ ֶבר ַא ֲח ֵרי
ל־איׁש ַא ֲח ֵרי ְׁש ִרירּות לִ ּבֹו ָה ַרע ,וְ ֹלא ַּדי לָ נּו ָּב ֲעוֹונֹות
ִּב ְצעֹו וְ כָ ִ
יהם ֲח ָד ִׁשים .וְ ֹלא ֻהזְ ַה ְרנּו ְּבכָ ל
הֹוס ְפנּו ֲעלֵ ֶ
ָה ִראׁשֹונִ יםּ ,כִ י ִאם ַ
ָה ַאזְ ָהרֹות ֲא ֶׁשר ִהזְ ַה ְר ָּתנּו ,וְ ֹלא הּוכַ ְחנּו ִמּכָ ל ַהּתֹוכָ חֹות ֲא ֶׁשר
ּומה יֵ ׁש לָ נּו עֹוד ְצ ָד ָקה וְ לִ זְ עֹק ֶאל ַה ֶּמלֶ ְך .וְ ַא ָּתה יְ הֹוָ ה
הֹוכַ ְח ָּתנּוַ ,
ָח ַׁש ְב ָּת לִ ְצרֹף ִסיגֵ נּו ּולְ ָה ִסיר ְּב ִדילֵ נּו וְ לִ ְׁשּבֹר ֶאת לִ ֵּבנּו ַהּזֹונֶ ה
יתנּו.
ּובּגֹויִ ים זֵ ִר ָ
יתנּו ַ
ּולְ ָה ֵתם ֻט ְמ ָא ֵתנּו ִמ ֶּמּנּוַ ,על ּכֵ ן ִהגְ לֵ ָ
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ית .וַ ֲאנַ ְחנּו ִה ְר ָׁש ְענּו:
וְ ַא ָּתה ַצ ִּדיק ַעל ּכָ ל ַה ָּבא ָעלֵ ינּוּ .כִ י ֱא ֶמת ָע ִׂש ָ
ֹלהינּו ָה ַר ֲח ִמים
לְ ָך יְ הֹוָ ה ַה ְּצ ָד ָקה וְ לָ נּו ּב ֶֹׁשת ַה ָּפנִ ים .לַ יהֹוָ ה ֱא ֵ
וְ ַה ְּסלִ יחֹות ּכִ י ָמ ַר ְדנּו ּבֹוּ :ולְ ָך ֲאדֹנָ י ֶח ֶסדּ ,כִ י ַא ָּתּה ְּת ַׁשּלֵ ם לְ ִאיׁש
ּגֹואל יִ ְׂש ָר ֵאל ְּוקדֹוׁשֹוּ ,ולְ ַמ ַען
ֹלהינּו ֵ
ּכְ ַמ ֲע ֵׂשהּו :וְ ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ִׁש ְמָך יְ הֹוָ ה ֲע ֵׂשה ִע ָּמנּו ּכִ י ִהיא ְּת ִהּלָ ֶתָךּ ,כִ י ִׁש ְמָך נִ ְק ָרא ָעלֵ ינּו,
בֹותינּו ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹב
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ּ ,ולְ ַמ ַען ְּב ִרית ֲא ֵ
יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ֲא ֶׁשר ּכָ ַר ָּת לָ ֶהםּ ,כִ י ֹלא ִּת ָּשׁכַ ח ִמ ִּפי זַ ְר ָעםְּ ,וד ָב ְרָך ֲא ֶׁשר ַׂש ְמ ָּת
רּוׁשלַ יִ ם ִעיר
יהם ֹלא יָ מּוׁשּוּ ,ולְ ַמ ַען ַע ְּמָך וְ נַ ֲחלָ ְתָךּ ,ולְ ַמ ַען יְ ָ
ְּב ִפ ֶ
ּובית ָק ְד ֵׁשנּו וְ ִת ְפ ַא ְר ֵּתנּו ֲא ֶׁשר ָהיָ ה לִ ְׂש ֵר ַפת ֵאׁש.
ָק ְד ְׁשָךֵ ,
ֹונֹותינּוּ ,כִ י ֻה ְׁש ֲחרּו ָּפנֵ ינּו
ּבֹוׁשנּו ְּב ַמ ֲע ֵׂשינּו וְ נִ כְ לַ ְמנּו ַּב ֲע ֵ
ֹלהינּו ְ
ֱא ֵ
קֹומ ֵתנּו ִמ ְּפנֵ י ַא ְׁש ָמ ֵתנּוֵ ,אין לָ נּו ֶּפה
ֹאתינּו ,וְ נִ כְ ְּפ ָפה ָ
ִמ ְּפנֵ י ַחּט ֵ
לְ ָה ִׁשיב וְ ֹלא ֵמ ַצח לְ ָה ִרים רֹאׁש :וְ ֵאין לָ נּו לְ ִה ָּשׁ ֵעןּ ,כִ י ִאם ָעלֶ יָך
ָא ִבינּו ֶׁש ַּב ָּשׁ ַמיִ ם.
וידוי
בֹותינּו:
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ
ָאּנָ א ָּתבֹא לְ ָפנֶ יָך ְּת ִפּלָ ֵתנּו .וְ ַאל ִּת ְת ַעּלַ ם ִמ ְּת ִחּנָ ֵתנּוֶׁ .ש ֵאין ָאנּו
בֹותינּו
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֵ
לֹומר לְ ָפנֶ יָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ַעּזֵ י ָפנִ ים ְּוק ֵׁשי ע ֶֹרף ַ
בֹותינּו ָח ָטאנּו:
ַצ ִּד ִיקים ֲאנַ ְחנּו וְ ֹלא ָח ָטאנּו ֲא ָבל ֲאנַ ְחנּו וַ ֲא ֵ

ָא ַׁש ְמנּוָּ .בגַ ְדנּוּ .גָ זַ לְ נּוִּ .ד ַּב ְרנּו ּד ִֹפיֶ :ה ֱעוִ ינּו .וְ ִה ְר ַׁש ְענּו.
זַ ְדנּוָ .ח ַמ ְסנּוָ .ט ַפלְ נּו ֶׁש ֶקר :יָ ַע ְצנּו ָרעּ .כִ ּזַ ְבנּו .לַ ְצנּו.
ָמ ַר ְדנּו .נִ ַא ְצנּוָ .ס ַר ְרנּוָ .עוִ ינּוָּ .פ ַׁש ְענּוָ .צ ַר ְרנּוִ .ק ִּשׁינּו
ע ֶֹרףָ :ר ַׁש ְענּוִׁ .ש ַח ְתנּוִּ .ת ַע ְבנּוָּ .ת ִעינּוִּ .ת ְע ָּת ְענּו:
ּטֹובים וְ ֹלא ָׁשוָ ה לָ נּו :וְ ַא ָּתה ַצ ִּדיק ַעל ּכָ ל
ּומ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ַה ִ
ֹותיָך ִ
ַס ְרנּו ִמ ִּמ ְצ ֶ
ית וַ ֲאנַ ְחנּו ִה ְר ָׁש ְענּו:
ַה ָּבא ָעלֵ ינּוּ .כִ י ֱא ֶמת ָע ִׂש ָ

ּומ ִרינּו ֶאת ִּפיָך
טֹובֹותיָך ,וְ נָ ִׁשינּו ֶאת רֹב ֲח ָס ֶדיָךָ ,
ֶ
ָׁשכַ ְחנּו ֶאת
ּוב ַה ְבלֵ י ָהעֹולָ ם ַהּזֶ ה נֶ ְה ַּבלְ נּו ,וְ ִה ְסּכַ לְ נּו ַה ְר ֵּבה ְמאֹד.
ּומ ִּמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ַס ְרנּוְ .
ִ
וְ ָא ַה ְבנּו ַרע ִמּטֹוב ,וְ ֶׁש ֶקר ִמ ְּד ַבר ֶצ ֶדק ֶסלָ ה .וְ ֻט ְמ ָאה ַּת ַחת ָט ֳה ָרה,
עֹוברִ ,מ ֵּדי יֹום יֹום
עֹומד ְּבעֹולָ ם ֵ
וְ ֶׁש ֶקץ ַּת ַחת זְ כּות ,וְ ֶה ְחלַ ְפנּו עֹולָ ם ֵ
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רֹותינּו,
ֹאׁשנּו וְ ַרּבּו ִמ ַּשׂ ֲע ֵ
וֹונֹותינּו ָע ְברּו ר ֵ
ַה ְׁשּכֵ ם וַ ֲחטֹואַ .עד ֲא ֶׁשר ֲע ֵ
וְ ָע ְצמּו ִמ ִּד ְב ֵרי ִּפינּו ,וְ גָ ְדלּו ִמ ַּצ ֲע ֵדי ַרגְ לֵ ינּוָ .ט ַב ְענּו ִּביוֵ ן ְמצּולָ ה וְ ֵאין
ֹלהינּו
ָמ ֳע ָמדָּ ,באנּו ְּב ַמ ֲע ַמ ֵּקי ַמיִ ם וְ ִׁשּבֹלֶ ת ְׁש ָט ַפ ְתנּו .וְ ֹלא לְ ָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
אֹותנּוּ .כִ י ֱאנֹוׁש
אֹותָך ִהכְ ַע ְסנּו ּכִ י ִאם ָ
ֲה ֵרעֹונּו ּכִ י ִאם לְ נַ ְפ ֵׁשנּו ,וְ ֹלא ְ
ִאם ָח ָטא ַמה יִ ְפ ַעל לְ ָך ,וְ ִאם ַרּבּו ְּפ ָׁש ָעיו ַמה יַ ֲע ֶׂשה לָ ְךֲ .א ָבל אֹוי לִ ְבנֵ י
ֹלהינּו,
ָא ָדם ֲא ֶׁשר ָח ְטאּו לְ נַ ְפ ָׁשם ,וְ אֹוי לְ נַ ְפ ָׁשם ּכִ י ּגָ ְמלּו לָ ֶהם ָר ָעהֱ ,א ֵ
ֹלהינּוָּ ,פנֵ ינּו ֵאלֶ יָךּ .כִ י ָאנּו ּכִ כְ לִ י נִ ְמ ָאס ּכֵ ן
ּב ְֹׁשנּו וְ נִ כְ לַ ְמנּו לְ ָה ִריםֱ ,א ֵ
מֹותיו,
נִ ְבזִ ינּו ְּב ֵעינֵ י נַ ְפ ֵׁשנּוּ ,כְ גֶ ֶבר ֲא ֶׁשר ֻה ְט ַּבל ְּב ַׁש ַחת וְ ִת ֲעבּוהּו ַׂשלְ ָ
ּוכְ מֹו ֶּב ָעוֹון חֹולַ לְ נּוּ ,כֵ ן ּב ֶֹׁשת ָּפנֵ ינּו ּכִ ַּס ְתנּו.
ּבֹוׁשנּו ִמּכָ ל ּדֹורּ ,גָ לָ ה ִמ ֶּמנּו ָמׂשֹוׂשָּ ,דוָ ה לִ ֵּבנּו
ְ
ָא ַׁש ְמנּו ִמּכָ ל ָעם,
ַּב ֲח ָט ֵאינּוֻ ,ה ְח ַּבל ִאּוּויֵ ינּו ,וְ נִ ְפ ַרע ְּפ ֵא ֵרנּו ,זְ בּול ֵּבית ִמ ְק ָד ֵׁשנּו ָח ַרב
ַּב ֲעֹונֵ ינּוִ ,ט ָיר ֵתנּו ָהיְ ָתה לְ ַׁש ָּמה:
לֹומר
עּותנּו ,וְ ֵה ָאְך נָ ִעיז ָּפנֵ ינּו וְ נַ ְק ֶׁשה ָע ְר ֵּפנּוַ ,
וַ ֲע ַדיִ ן ֹלא ַׁש ְבנּו ִמ ָּט ֵ
בֹותינּו ַצ ִּד ִיקים ֲאנַ ְחנּו וְ ֹלא ָח ָטאנּוֲ ,א ָבל
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֵ
לְ ָפנֶ יָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
בֹותינּו ָח ָטאנּו:
ֲאנַ ְחנּו וַ ֲא ֵ
ּטֹובים וְ ֹלא ָׁשוָ ה לָ נּו:
ּומ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ַה ִ
ֹותיָך ִ
ַס ְרנּו ִמ ִּמ ְצ ֶ
ית וַ ֲאנַ ְחנּו
וְ ַא ָּתה ַצ ִּדיק ַעל ּכָ ל ַה ָּבא ָעלֵ ינּוּ .כִ י ֱא ֶמת ָע ִׂש ָ
ִה ְר ָׁש ְענּו:
ׁשּובנּו נִ ַח ְמנּו ,וְ ַא ֲח ֵרי ִהּוָ ְד ֵענּו ָס ַפ ְקנּו ַעל
ֵ
ֹלהינּו ַא ֲח ֵרי
וְ ַע ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
עּורינּוַ .על זֹאת נִ ָּשׂא
יָ ֵרְךּ ,ב ְֹׁשנּו וְ גַ ם נִ כְ לַ ְמנּוּ .כִ י נָ ָׂשאנּו ֶח ְר ַּפת נְ ֵ
ּוב ֶּמה נְ ַק ְּד ָמה ָּפנֶ יָך יְ הֹוָ ה
ְּב ָׂש ֵרנּו ְּב ִׁשּנֵ נּו ,וְ נַ ְפ ֵׁשנּו נָ ִׂשים ְּבכַ ֵּפנּוַ ,
ּותכַ ֵּפר לָ נּו ַעל
ּוב ֶּמה ִּת ְת ַר ֶּצה ְ
ֹלהי ָמרֹוםַ ,
ּוב ֶּמה נִ ּכַ ף לְ ָך ֱא ֵ
ֹלהינּו ַ
ֱא ֵ
ֹאתינּו ֲא ֶׁשר ָחלְ פּו וְ ָע ְברּו ּכַ ַּמיִ ם ַה ֻּמּגָ ִרים ַא ְר ָצה ֲא ֶׁשר ֹלא
ּכָ ל ַחּט ֵ
ּומ ְתוַ ִּדים לְ ָפנֶ יָך יְ הֹוָ ה
ׁשּובה ּווִ ּדּוי ִּת ְת ַר ֶּצהִ ,הנְ נּו ָׁש ִבים ִ
יֵ ָא ְספּוִ .אם ִּב ְת ָ
ּופ ַׁש ְענּו וְ יָ ָׁשר ֶה ֱעוִ ינּו וְ ֹלא ָׁשוֶ ה לָ נּו .וְ ִאם ִּב ְת ִפּלָ ה
ֹלהינּוָ ,ח ָטאנּו ָ
ֱא ֵ
ּוב ַת ֲחנּונִ ים ִּת ְמ ַחלִ ,הנְ נּו ַמ ִּפילִ ים ַּת ֲחנּונֵ ינּו לְ ָפנֶ יָךּ ,כְ ֵעינֵ י ֲע ָב ִדים
ְ
יהםּ ,וכְ ֵעינֵ י ִׁש ְפ ָחה ֶאל יַ ד ּגְ ִב ְר ָּתּה ּכֵ ן ֵעינֵ ינּו נְ ׂשּואֹות
ֶאל יַ ד ֲאדֹונֵ ֶ
ֵאלֶ יָך .וְ ִאם ִּב ְבכִ י ּוזְ ָע ָקה ִּת ְסלַ חִ ,הּנֵ ה ְּב ִמ ְס ָּת ִרים ִּת ְבּכֶ ה נַ ְפ ֵׁשנּו ִמ ְּפנֵ י
רּוח
רּוחנּו ַעל רֹב ְּפ ָׁש ֵעינּו .וְ ִאם ְּב ֶׁש ֶבר ַ
ּוב ֲח ָד ִרים ֵּת ָאנַ ח ֵ
ֹאתינּוַ ,
ַחּט ֵ
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נֹותר
רּוחנּו ַעד ֲא ֶׁשר ֹלא ָ
ְּתכַ ֵּפרִ ,הּנֵ ה נִ ְׁש ָּבר לִ ֵּבנּו ְּב ִק ְר ֵּבנּו וְ נִ ְדּכָ ָאה ֵ
ְמתֹם ִּב ְב ָׂש ֵרנּו ,לּולֵ י ַר ֲח ֶמיָך וַ ֲח ָס ֶדיָך ָאז ָא ַב ְדנּו ַּב ֲעוֹונֵ נּו.
ֹלהינּוָ ,ר ַח ְק ָּת ִמ ֶּמּנּו
ָצרֹות ַרּבֹות ְס ָבבּונּוְ ,ק ָראנּוָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ַּב ֲעוֹונֵ נּוַׁ ,ש ְבנּו ֵמ ַא ֲח ֶריָךָּ ,ת ִעינּו וְ ָא ָב ְדנּו:
ׁשֹומר ַה ְּב ִרית
ֵ
ּנֹורא,
ָאּנָ א יְ הֹוָ ה ָה ֵאל ַהּגָ דֹול ַהּגִ ּבֹור וְ ַה ָ
וְ ַה ֶח ֶסדַ ,אל יִ ְמ ֲעטּו לְ ָפנֶ יָך ּכָ ל ַה ָּצרֹות וְ כָ ל ַה ְּתלָ אֹות ֲא ֶׁשר
יֹותם ַעל ָה ֲא ָד ָמה ַעד ַהּיֹום
ָמ ְצאּו ֶאת ֲע ָב ֶדיָך ִמּיֹום ֱה ָ
ַהּזֶ ה.
ַה ֵּבט ַּב ֲע ָמלֵ נּו וְ ַאל ַּת ִּביט ְּב ַמ ֲעלָ לֵ ינּוׁ ,שּור נָ א ְּב ָענְ יֵ נּו
ּופנֵ ה ֶאל ָע ְׁש ֵקנּו וְ ַאל ֵּת ֶפן ֶאל
וְ ַאל ָּתׁשּור ֶאל ֲעוֹונֵ נּוְ ,
צּוקֹותינּו ַּת ַחת ַא ְׁש ָמ ֵתנּו ,וְ ֶעלְ ּבֹון נֶ ֶפׁש ַּת ַחת
ֵ
ּומ
ָק ְׁשיֵ נּוְ ,
ֲעוֹון נֶ ֶפׁש.
נּותָך
ֹלהינּוִ ,אם ָע ִׂשינּו ּכְ ִאּוַ לְ ֵּתנּוֲ ,ע ֵׂשה ַא ָּתה ּכְ ֻא ָּמ ֶ
וְ ַע ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
טֹובהּ ,גָ ְמלֵ נּו
ּוסלַ חּ ,כִ י ְּת ִמים ֵּד ִעים ַא ָּתהִ .אם ִׁשּלַ ְמנּו ָר ָעה ַּת ַחת ָ
ְ
ּבֹורא ,וְ ִאם ִה ְר ֵּבינּו
טֹוב וְ ֹלא ַרעּ ,כִ י יָ ֵתר ֵמ ֵר ֵעהּו ַצ ִּדיק ,וְ כָ ל ֶׁשּכֵ ן ַה ֵ
קֹותיָך ַרּבּו ֵמ ַה ְר ֵרי
ֹלחֲ ,א ֶׁשר ִצ ְד ֶ
ּומ ְר ֶּבה לִ ְס ַ
לִ ְפׁש ַֹעַ ,א ָּתה ַרב ֶח ֶסד ַ
ּות ִהּלָ ְתָך ָמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ.
הֹודָך ְ
ֵאל ,וְ ָע ְמקּו ִמ ְּתהֹום ַר ָּבהּ ,כִ ָּסה ָׁש ַמיִ ם ְ
יְ הֹוָ ה ָׁש ַמ ְענּו ִׁש ְמ ֲעָךּ ,כִ י ְּב ַא ַחת ַה ִּמּדֹות ִּת ְסלַ ח לַ ֲא ֶׁשר ָח ְטאּו לָ ְך ,וְ ַאף
ֹאתינּו ּולְ כָ ל ַחּטֹאת וַ ֲעוֹונֹות ַע ְּמָך
ּכִ י ְּבכֻ ּלָ םְ ,סלַ ח נָ א לַ ֲעוֹונֵ נּו ּולְ ַחט ֵ
ֹאתינּו ַט ֲה ֵרנּו ,וְ ַאל ִּת ְקצֹף ָעלֵ ינּו ַעד
ּומ ַחּט ֵ
יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ כַ ְּב ֵסנּו ֵמ ֲעוֹונֵ נּו ֵ
ּומה
יתנּוַ ,
ְמאֹד .וְ ַאל לָ ַעד ִּתזְ ּכֹר ָעוֹוןּ ,כִ י ַמה ֶּב ַצע ְּב ָד ֵמנּו ִאם ַּת ְׁש ִח ֵ
ּתֹור ֵידנּו לִ ְב ֵאר ַׁש ַחת ּכַ ֲח ָט ֵאינּוַ ,מה יִ ְתרֹון ִאם ִּת ְפקֹד ָעלֵ ינּו
ּכִ ְׁשרֹון ִאם ִ
ּכִ ְד ָרכֵ ינּוֹ .לא ְּב ֵאּלֶ ה ְׁש ָב ֶחיָך וְ ֹלא ְּב ֵאּלֶ ה ְּת ִהּלָ ֶתָךֲ ,א ָבל ַה ָּד ָבר ֶׁשהּוא
יהם
לְ ָך לְ ֵׁשם וְ לִ ְת ִהּלָ ה ,לְ ִה ְתנַ ֵהג ִעם ָּבנֶ יָך ְּב ִמ ַּדת ַר ֲח ִמיםּ ,ולְ גַ לְ ּגֵ ל ֲעלֵ ֶ
ּות ִהּלָ ִתי ֶא ֱח ָטם־
ִמ ַּדת ֲח ָס ֶדיָךּ ,כַ ֲא ֶׁשר ָא ַמ ְר ָּת :לְ ַמ ַען ְׁש ִמי ַא ֲא ִריְך ַא ִּפי ְ
יתָך( :ישעיה מח) וְ גַ ם ַה ִּמ ָּדה ֲא ֶׁשר ִהיא לְ ָך לְ ֵׁשם
לָ ְך לְ ִבלְ ִּתי ַהכְ ִר ֶ
ּיֹותיָך:
יחה וַ ֲעבֹר ַעל ָּפ ַׁשעּ ,כַ ֲא ֶׁשר ָא ַמ ְר ָּת ַעל ְּב ִר ֶ
ּולְ ִת ְפ ֶא ֶרתַ ,ה ְּסלִ ָ
ֵׂשכֶ ל ָא ָדם ֶה ֱא ִריְך ַאּפֹו וְ ִת ְפ ַא ְרּתֹו ֲעבֹר ַעל ָּפ ַׁשע( :משלי יט) ּולְ ַמ ְעלָ ה
ִמּזֹאת ֲע ֵׂשה ִע ָּמנּו.
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ָאּנָ א ַה ֵּבט ְּב ִצ ְד ַקת ֲע ָב ֶדיָך ֲח ִס ֶידיָךֲ ,א ֶׁשר ֶה ֱערּו נַ ְפ ָׁשם לָ מּות ָעלֶ יָך,
ּומ ֲאסּו ְּב ַחּיֵ י ָהעֹולָ ם ַהּזֶ ה,
וְ ֹלא ָחסּו ַעל נַ ְפ ָׁשם וְ ַעל זַ ְר ָעם ,וְ ָקצּו ָ
ּוב ְּטלּו ְרצֹונָ ם ִמ ְּפנֵ י ְרצֹונֶ ָך ,וְ ִק ְּדׁשּו ִׁש ְמָך ַהּגָ דֹול וְ ֹלא ִחּלְ לּוהּו ,וְ ָרצּו
ִ
ּופ ְׁשטּו ַצּוָ אר ,וְ ָע ְמדּו ְבנִ ָּסיֹון וְ נֶ ֶא ָמנּו ,וְ נִ ְב ֲחנּו ְב ֵצרּוף וְ נִ ְמ ְצאּו
לָ זֶ ַבח ָ
יהן ,וְ נִ ְת ָע ְרבּו
ּובנִ יםְּ ,וד ֵמי ַר ְח ָמנִ ּיֹות וְ יַ לְ ֵד ֶ
ימים .וְ נָ גְ עּו ְּד ֵמי ָאבֹות ָ
ְּת ִמ ִ
ְּד ֵמי ַא ִחים וַ ֲא ָחיֹותְּ ,וד ֵמי ֲח ָתנִ ים וְ כַ ּלֹותְּ ,וד ֵמי ֲחכָ ִמים וַ ֲחכָ מֹותְּ ,וד ֵמי
יהםְּ ,וד ֵמי
ּובחּורֹותְּ ,וד ֵמי ַּפ ְרנָ ִסים וְ ַחּזָ נֵ ֶ
חּורים ַ
ֲהגּונִ ים וַ ֲהגּונֹותְּ ,וד ֵמי ַּב ִ
יהםְּ ,וד ֵמי
סֹופ ֵר ֶ
ֲח ִס ִידים וַ ֲח ִסידֹותְּ ,וד ֵמי זְ ֵקנִ ים ּוזְ ֵקנֹותְּ ,וד ֵמי ַּדּיָ נִ ים וְ ְ
יהם ,וְ נֶ ֶה ְרגּו ּכֻ ּלָ ם יַ ַחד ַעל
ׁשֹות ֶ
יהםְּ ,וד ֵמי ֲאנָ ִׁשים ּונְ ֵ
ְמלַ ְּמ ִדים וְ ַתלְ ִמ ֵיד ֶ
ִקּדּוׁש ִׁש ְמָך ַה ְּמיֻ ָחדֶ ,א ֶרץ ַאל ְּתכַ ִּסי ָּד ָמם ,וְ ַאל יְ ִהי ָמקֹום לְ זַ ֲע ָק ָתם,
ַעד יַ ְׁש ִקיף וְ יֵ ֶרא יְ הֹוָ ה ִמ ָּשׁ ַמיִ ם וְ יִ נְ קֹם נִ ְק ָמתֹו וְ נִ ְק ַמת ַעּמֹו וְ נִ ְק ַמת
ּתֹורתֹו וְ נִ ְק ַמת ַּדם ֲע ָב ָדיו ֲא ֶׁשר ָׁש ְפכּו ָּד ָמם ּכַ ַּמיִ םּ ,כְ ִה ְב ַט ְח ָּתנּו ְּביַ ד
ָ
ֲא ִבי חֹוזֶ הַ :ה ְרנִ ינּו גֹויִ ם ַעּמֹו ּכִ י ַדם ֲע ָב ָדיו יִ ּקֹום וְ נָ ָקם יָ ִׁשיב לְ ָצ ָריו
וְ כִ ֶּפר ַא ְד ָמתֹו ַעּמֹו( :דברים לב) ֶאת ֵאּלֶ ה ִמזְ ְּבחֹות זְ כֹר וְ ֵאּלֶ ה ֲע ֵקדֹות
ִּת ְר ֶאה וְ ִהּנָ ֵחם ,וְ ַׁשּכֵ ְך ַאף ,וְ כַ ּלֵ ה ֵח ָמה ,וְ ַת ְׁש ִּבית ׁשֹד וָ ֶׁש ֶבר ֵמ ַע ֶּמָך,
טֹובהְׁ ,שנַ ת ָרצֹון וְ ֵעת
חּוס וְ ַר ֵחם ֶאת יֶ ֶתר ַה ְּפלֵ ָטה ,וְ ַח ֵּדׁש ָעלֵ ינּו ָׁשנָ ה ָ
ּות ַר ֲח ֵמנּו
ּגְ ֻאּלָ הַׁ .ש ַּדי ִּתזְ ּכֹר לָ נּו ְּב ִרית ֶאזְ ָרח וְ ִת ְפקֹד לָ נּו זְ כּות ַהּנֶ ֱע ָקדְ ,
ּכְ ִצ ְד ַקת ִאיׁש ָּתם.
ּוכְ ֶׁש ָח ְטאּו יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ִּמ ְד ָּברָ .ע ַמד מ ֶֹׁשה ִּב ְת ִפּלָ ה לְ ָפנֶ יָך.
ּוב ֵּקׁש ַר ֲח ִמים ַעל ַע ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל וְ כָ ְך ָא ַמר ִּב ְת ִפּלָ תֹו:
ִ
אֹלהיְ ,סלַ ח נָ א לַ ֲעֹון ָה ָעם ַהּזֶ ה ּכְ ג ֶֹדל ַח ְס ֶּדָך,
ַמלְ ּכִ י וֵ ַ
אתה לָ ָעם ַהּזֶ ה ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם וְ ַעד ֵהּנָ ה( .במדבר
וְ כַ ֲא ֶׁשר נָ ָׂש ָ
יד)ִ .איׁש ָענָ ו ִחּלָ ה ָּפנֶ יָך ְּב ַעד ֲע ָד ְתָך ְּב ַר ֲח ִמיםָ .אּנָ א נְ הֹוג
ְּב ֶח ְמלָ ֶתָךּ .גְ ַאלְ ָּתם ִמּנֹוף ְּבחֹזֶ ק יָ ֶדָךָּ ,ד ְתָך ִהנְ ַחלְ ָּתם נָ ַת ָּת
לָ מֹו ֵׁשם וְ יָ דֵ ,הם ַע ְּמָך וְ נַ ֲחלָ ֶתָך ָעלֵ ימֹו ֲחפֹוף ְּב ֶח ְמלָ ֶתָך.
זְ כֹר לָ נּו ְּב ִרית ָאבֹותֵ ,ח ֶׁשק ַא ֲה ָב ָתם ֵאין ַמיִ ם לְ כַ ּבֹות,
יהם לֶ כֶ ת
אתם ַעל ּכַ נְ ֵפי נְ ָׁש ִרים ,יַ ֵּשׁר ַצ ֲע ֵד ֶ
ְט ַענְ ָּתם נְ ָׂש ָ
יהם לְ טֹובִ .מ ְצ ַריִ ם ִאם יִ ְׁש ְמעּו
י ֶֹׁשרּ ,כִ י ָּתׁשּוב לָ ׂשּוׂש ֲעלֵ ֶ
ּלֹותם.
אתם ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם לְ כַ ָ
הֹוצ ָ
נֹוא ִמיםְּ :ב ָר ָעה ֵ
ּכִ י ֶה ֳא ַב ְד ָּתם ֲ
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ְסלַ ח נָ א לַ ֲעוֹון ָה ָעם ַהּזֶ הִ ,עּוּות ִּפ ְׁש ָעם ְמ ַחל נָ א ַהּיֹום
אתם
ַהּזֶ הְּ .פנֵ ה נָ א לְ ִצ ְד ַקת ָאבֹותַ ,אל ִּת ְׁשּכַ חַ ,חּנּוןְ .ק ָר ָ
ָּבנִ ים וְ ַא ָּתה לָ מֹו ָאבַ ,ר ֲח ֵמם ּכְ ַר ֵחם ָאבַׁ .ש ַּדי ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען
ְׁש ֶמָךִּ ,ת ְמחֹול וְ ִת ְסלַ ח לְ ִפ ְׁש ֵעי ַע ְּמָךָ ,אּנָ א ְסלַ ח נָ א לַ ֲעוֹון
ָה ָעם ַהּזֶ ה .וְ ִאם ֹלא ִּת ְסלַ ח ְמ ֵחנִ י,
טּובָך ִּב ַּשׂ ְרּתֹו וְ ָא ַמ ְר ָּת לֹו
בֹות לֹו ּכְ ַד ְרכֵ י ְ
וְ ַאף ַא ָּתה ֲה ֵׁש ָ
ָסלַ ְח ִּתי ּכִ ְד ָב ֶרָךְ :סלַ ח נָ א לַ ֲענִ ּיֵ י ַע ְּמָך וְ ַדּלֵ י ַהּצֹאןּ ,כִ י
ְּת ִמים ֵּד ִעים ָא ָּתהִ .אם ִה ְר ִּבינּו לִ ְפׁש ַֹעַ ,א ָּתה ַמ ְר ֶּבה
יבה .וַ ֲע ֵׂשה
ֹלחֲ ,אדֹנָ י ְׁש ָמ ָעהֲ .אדֹנָ י ְסלָ ָחהֲ .אדֹנָ י ַה ְק ִׁש ָ
לִ ְס ַ
ַאל ְּת ַא ַחר.
יח ִצ ְד ֶקָך ָא ַמר לְ ָפנֶ יָךְׁ .שגִ יאֹות ִמי יָ ִבין ִמּנִ ְס ָּתרֹות נַ ֵּקנִ י:
ְמ ִׁש ַ
אֹותינּו ּוזְ רֹוק ָעלֵ ינּו
ֹלהינּו ִמּכָ ל ְּפ ָׁש ֵעינּו וְ ַט ֲה ֵרנּו ִמּכָ ל ֻט ְמ ֵ
נַ ֵּקנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
יאָך וְ זָ ַר ְק ִּתי ֲעלֵ יכֶ ם ַמיִ ם
הֹורים וְ ַט ֲה ֵרנּו ּכַ ּכָ תּוב ַעל יַ ד נְ ִב ֶ
ַמיִ ם ְט ִ
ּומּכָ ל ּגִ ּלּולֵ יכֶ ם ֲא ַט ֵהר ֶא ְתכֶ ם:
אֹותיכֶ ם ִ
ּוט ַה ְר ֶּתם ִמּכֹל ֻט ְמ ֵ
הֹורים ְ
ְט ִ
ִמיכָ ה ַע ְב ְּדָך ָא ַמר לְ ָפנֶ יָךִ .מי ֵאל ּכָ מֹוָך נ ֵֹׂשא ָעֹון וְ ע ֵֹבר ַעל ֶּפ ַׁשע
לִ ְׁש ֵא ִרית נַ ֲחלָ תֹו ֹלא ֶה ֱחזִ יק לָ ַעד ַאּפֹו ּכִ י ָח ֵפץ ֶח ֶסד הּוא :יָ ׁשּוב
ֹאתם .וְ כָ ל ַחּטֹאת
יְ ַר ֲח ֵמנּו יִ כְ ּבׁש ֲעֹונ ֵֹתינּו וְ ַת ְׁשלִ יְך ִּב ְמצּולֹות יָ ם ּכָ ל ַחּט ָ
ַע ְּמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ַּת ְׁשלִ יְך ִּב ְמקֹום ֲא ֶׁשר ֹלא יִ ּזָ כְ רּו וְ ֹלא יִ ָּפ ְקדּו וְ ֹלא
יַ ֲעלּו ַעל לֵ ב לְ עֹולָ םִּ :ת ֵּתן ֱא ֶמת לְ יַ ֲעקֹב ֶח ֶסד לְ ַא ְב ָר ָהם ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּב ְע ָּת
ימי ֶק ֶדם:
לַ ֲאב ֵֹתינּו ִמ ֵ
ּוש ָמע ְּפ ַקח ֵעינֶ יָך
ֹלהי ָאזְ נְ ָך ְ
ָּדנִ ּיֵ אל ִאיׁש ֲחמּודֹות ִׁשּוַ ע לְ ָפנֶ יָךַ .ה ֵּטה ֱא ַ
יה ּכִ י ֹלא ַעל ִצ ְדק ֵֹתינּו
ׁשֹוממ ֵֹתינּו וְ ָה ִעיר ֲא ֶׁשר נִ ְק ָרא ִׁש ְמָך ָעלֶ ָ
ְ
ְּור ֵאה
ֲאנַ ְחנּו ַמ ִּפילִ ים ַּת ֲחנּונֵ ינּו לְ ָפנֶ יָך ּכִ י ַעל ַר ֲח ֶמיָך ָה ַר ִּביםֲ :אדֹנָ י ְׁש ָמ ָעה
ֹלהי ּכִ י ִׁש ְמָך
יבה וַ ֲע ֵׂשה ַאל ְּת ַא ַחר לְ ַמ ַענְ ָך ֱא ַ
ֲאדֹנָ י ְסלָ ָחה ֲאדֹנָ י ַה ְק ִׁש ָ
נִ ְק ָרא ַעל ִע ְירָך וְ ַעל ַע ֶּמָך:
ֹלהי ָּפנַ י
ּבׁש ִּתי וְ נִ כְ לַ ְמ ִּתי לְ ָה ִרים ֱא ַ
ֹלהי ְ
ּסֹופר ָא ַמר לְ ָפנֶ יָךֱ .א ַ
ֶעזְ ָרא ַה ֵ
ֹונֹותינּו ָרבּו לְ ַמ ְעלָ ה רֹאׁש וְ ַא ְׁש ָמ ֵתנּו גָ ְדלָ ה ַעד לַ ָּשׁ ָמיִ ם:
ֵאלֶ יָךּ ,כִ י ֲע ֵ
לֹוּה ְסלִ יחֹות ַחּנּון וְ ַרחּום ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד וְ ֹלא ֲעזַ ְב ָּתם.
וְ ַא ָּתה ֱא ַ
יֹוצ ֵרנּו וְ ַאל ַּת ַעשֹ
יחנּו ְ
ּבֹור ֵאנּו וְ ַאל ַּתזְ נִ ֵ
ַאל ַּת ַעזְ ֵבנּו ָא ִבינּו וְ ַאל ִּת ְּט ֵׁשנּו ְ
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ֹלהינּו ֶאת ַה ָּד ָבר ֶׁש ִה ְב ַט ְח ָּתנּו
ֹאתינּו .וְ ַקּיֶ ם לָ נּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ִע ָּמנּו ּכָ לָ ה ּכְ ַחּט ֵ
ּוב ֵעת ַה ִהיא נְ ֻאם
ְּב ַק ָּבלָ ה ַעל יְ ֵדי יִ ְר ְמיָ הּו חֹוזָ ְךּ .כָ ָאמּור ַּבּיָ ִמים ָה ֵהם ָ
הּודה וְ ֹלא ִת ָּמ ֶצאינָ ה
יְ הֹוָ ה יְ ֻב ַּקׁש ֶאת ֲעֹון יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ֵאינֶ ּנּו וְ ֶאת ַחּטֹאת יְ ָ
טּובָך ְצ ֵמ ֵאי ַח ְס ֶּדָך
ּכִ י ֶא ְסלַ ח לַ ֲא ֶׁשר ַא ְׁש ִאירַ :ע ְּמָך וְ נַ ֲחלָ ְתָך ְר ֵע ֵבי ְ
ֹלהינּו ָה ַר ֲח ִמים וְ ַה ְּסלִ יחֹות:
ְּת ֵא ֵבי יִ ְׁש ֶעָך יַ ּכִ ירּו וְ יֵ ְדעּו ּכִ י לַ יהֹוָ ה ֱא ֵ
ֵאל ַרחּום ְׁש ֶמָךֵ .אל ַחּנּון ְׁש ֶמָךָּ .בנּו נִ ְק ָרא ְׁש ֶמָך .יְ הֹוָ ה ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען
ְׁש ֶמָך:
יתְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ּגָ ְדלָ ְך וְ ִת ְפ ַא ְר ָּתְך.
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ֲא ִמ ָּתְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ְּב ִר ָ
עּודְך.
הֹודְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען וִ ָ
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ָּד ָתְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ָ
טּובְך.
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען זִ כְ ָרְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ַח ְס ָּדְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ָ
ּמּודְך.
בֹודְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען לִ ָ
חּודְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ּכְ ָ
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען יִ ָ
סֹודְך.
כּותְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען נִ ְצ ָחְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ָ
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ַמלְ ָ
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ֻעּזָ ְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ְּפ ֵא ָרְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ִצ ְד ָק ָתְך.
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ְק ֻד ָּשׁ ָתְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ַר ֲח ֶמיָך ָה ַר ִּבים.
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ְׁשכִ ינָ ָתְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ְּת ִהּלָ ָתְך.
אֹוה ֶביָך ׁשֹכְ נֵ י ָע ָפרֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹב.
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ֲ
ּוׁשֹלמֹה.
מׁשה וְ ַא ֲהרֹןֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ָּדוִ ד ְ
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ֶ
בֹודָך.
רּוׁשלַ יִ ם ִעיר ָק ְד ֶׁשָךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ִצּיֹון ִמ ְׁשּכַ ן ּכְ ֶ
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען יְ ָ
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ִׁש ְממֹות ֵהיכָ לֶ ָךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ֲה ִריסֹות ִמזְ ְּב ֶחָך.
חּודָך.
בּוחים ַעל יִ ֶ
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ֲהרּוגִ ים ַעל ֵׁשם ָק ְד ֶׁשָךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ְט ִ
ּוב ַּמיִ ם ַעל ִקּדּוׁש ְׁש ֶמָךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען יֹונְ ֵקי ָׁש ַדיִ ם
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ָּב ֵאי ָב ֵאׁש ַ
ֶׁשֹּלא ָח ְטאּו.
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ּגְ מּולֵ י ָחלָ ב ֶׁשֹּלא ָפ ְׁשעּוֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַר ָּבן.
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַענְ ָך ִאם ֹלא לְ ַמ ֲענֵ נּו.
הֹוׁש ֵיענּו:
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַענְ ָך וְ ִ
ֹלהינּו ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ָא ִבינּו ֲענֵ נּו.
ֲענֵ נּו יְ הֹוָ ה ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ֱא ֵ
ּדֹור ֵׁשנּו ֲענֵ נּו.
ּגֹואלֵ נּו ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ְ
ּבֹור ֵאנּו ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ֲ
ֲענֵ נּו ְ
ֲענֵ נּו ָה ֵאל ַהּנֶ ֱא ָמן ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו וָ ִתיק וְ ָח ִסיד ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו זַ ְך וְ יָ ָׁשר ֲענֵ נּו.
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יֹוד ַע יֶ ֶצר ֲענֵ נּו.
ּומ ִטיב ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ֵ
ֲענֵ נּו ַחי וְ ַקּיָ ם ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו טֹוב ֵ
לֹובׁש ְצ ָדקֹות ֲענֵ נּו.
ּכֹובׁש ּכְ ָע ִסים ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ֵ
ֲענֵ נּו ֵ
נֹורא וְ נִ ְׂשּגָ ב ֲענֵ נּו.
ֲענֵ נּו ֶמלֶ ְך ַמלְ כֵ י ַה ְּמלָ כִ ים ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ָ
ּומֹוחל ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו עֹונֶ ה ְּב ֵעת ָצ ָרה ֲענֵ נּו.
ֵ
ֲענֵ נּו סֹולֵ ַח
ּומ ִּציל ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ַצ ִּדיק וְ יָ ָׁשר ֲענֵ נּו.
ּפֹודה ַ
ֲענֵ נּו ֶ
קֹור ָאיו ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ַרחּום וְ ַחּנּון ֲענֵ נּו.
ֲענֵ נּו ָקרֹוב לְ ְ
ימים ֲענֵ נּו.
ּתֹומְך ְּת ִמ ִ
ׁשֹומ ַע ֶאל ֶא ְביֹונִ ים ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ֵ
ֵ
ֲענֵ נּו
ֲענֵ נּו ָק ֶׁשה לִ כְ עֹוס ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ַרְך לִ ְרצֹות ֲענֵ נּו.
ֹלהי ַא ְב ָר ָהם ֲענֵ נּו.
בֹותינּו ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ֱא ֵ
ֹלהי ֲא ֵ
ֲענֵ נּו ֱא ֵ
ֲענֵ נּו ַּפ ַחד יִ ְצ ָחק ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ֲא ִביר יַ ֲעקֹב ֲענֵ נּו.
ֲענֵ נּו ֶעזְ ַרת ַה ְּשׁ ָב ִטים ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ִמ ְׂשּגַ ב ִא ָּמהֹות ֲענֵ נּו.
תֹומים ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ַּדּיַ ן ַאלְ ָמנֹות
ֲענֵ נּו עֹונֶ ה ְּב ֵעת ָרצֹון ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ֲא ִבי יְ ִ
ֲענֵ נּו:
ּמֹורּיָ ה הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ְּב ַהר ַה ִ
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ יִ ְצ ָחק ְּבנֹו ּכְ ֶׁשּנֶ ֱע ַקד ַעל ּגַ ֵּבי ַה ִּמזְ ֵּב ַח הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ יַ ֲעקֹב ְּב ֵבית ֵאל הּוא יַ ֲענֵ נּו:
סּורים הּוא יַ ֲענֵ נּו:
יֹוסף ְּב ֵבית ָה ֲא ִ
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ ֵ
בֹותינּו ַעל יַ ם סּוף הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ִמי ֶׁש ָענָ ה לַ ֲא ֵ
חֹורב הּוא יַ ֲענֵ נּו:
מׁשה ְּב ֵ
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ ֶ
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ ַא ֲהרֹן ַּב ַּמ ְח ָּתה הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ ִפינְ ָחס ְּבקּומֹו ִמּתֹוְך ָה ֵע ָדה הּוא יַ ֲענֵ נּו:
יהֹוׁש ַע ַּבּגִ לְ ּגָ ל הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ֻ
ִמי ֶׁש ָענָ ה לִ
מּואל ַּב ִּמ ְצ ָּפה הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ִמי ֶׁש ָענָ ה לִ ְׁש ֵ
ירּוׁשלָ יִ ם הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ּוׁשֹלמֹה ְּבנֹו ִּב ָ
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ ָדוִ ד ְ
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ ֵאלִ ּיָ הּו ְּב ַהר ַהּכַ ְר ֶמל הּוא יַ ֲענֵ נּו:
יׁשע ִּב ִיריחֹו הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ִמי ֶׁש ָענָ ה לֶ ֱאלִ ָ
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ יֹונָ ה ִּב ְמ ֵעי ַה ָּדגָ ה הּוא יַ ֲענֵ נּו:
הּודה ְּב ָחלְ יֹו הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ ִחזְ ִקּיָ הּו ֶמלֶ ְך יְ ָ
יׁש ֵאל וַ ֲעזַ ְריָ ה ְּבתֹוְך ּכִ ְב ַׁשן ָה ֵאׁש הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ִמי ֶׁש ָענָ ה לַ ֲחנַ נְ יָ ה ִמ ָ
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ ָדנִ ּיֵ אל ְּבגֹוב ָה ֲא ָריֹות הּוא יַ ֲענֵ נּו:
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ׁשּוׁשן ַה ִּב ָירה הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ ָמ ְר ֳדכַ י וְ ֶא ְס ֵּתר ְּב ַ
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ ֶעזְ ָרא ַבּגֹולָ ה הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ימים וְ ַהיְ ָׁש ִרים הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ כָ ל ַה ַּצ ִּד ִיקים וְ ַה ֲח ִס ִידים וְ ַה ְּת ִמ ִ
ַר ְח ָמנָ א ְּד ָענֵ י לַ ֲענִ ּיֵ י ֲענֵ נָ אַ .ר ְח ָמנָ א ְּד ָענֵ י לִ ְת ִב ֵירי לִ ָּבא ֲענֵ נָ אַ .ר ְח ָמנָ א ְּד ָענֵ י
רּוחא ֲענֵ נָ אַ .ר ְח ָמנָ א ֲענֵ נָ אַ ,ר ְח ָמנָ א חּוסַ ,ר ְח ָמנָ א ְּפרֹקַ ,ר ְח ָמנָ א
לְ ַמּכִ יכֵ י ָ
ּובזְ ַמן ָק ִריב.
ְׁשזִ יבַ ,ר ְח ָמנָ א ַר ֵחם ֲעלָ ןַ ,ה ְׁש ָּתא ַּב ֲעגָ לָ א ִ

נפילת אפים:
ּוביַ ד ָא ָדם
ֹאמר ָּדוִ ד ֶאל ּגָ דַ ,צר לִ י ְמאֹד ,נִ ְּפלָ ה ּנָ א ְביַ ד יְ הֹוָ הּ ,כִ י ַר ִּבים ַר ֲח ָמיוְ ,
וַ ּי ֶ
ַאל ֶאּפֹלָ ה:

אתי לְ ָפנֶ יָך .יְ הֹוָ ה ָמלֵ א ַר ֲח ִמיםַ .ר ֵחם ָעלַ י וְ ַק ֵּבל
ַרחּום וְ ַחּנּון ָח ָט ִ
יחנִ י .וְ ַאל ַּב ֲח ָמ ְתָך ְתיַ ְּס ֵרנִ יָ :חּנֵ נִ י
ַּת ֲחנּונָ י :יְ הֹוָ ה ַאל ְּב ַא ְּפָך תֹוכִ ֵ
יְ הֹוָ הּ .כִ י ֻא ְמלַ ל ָאנִ יְ .ר ָפ ֵאנִ י יְ הֹוָ הּ .כִ י נִ ְב ֲהלּו ֲע ָצ ָמי :וְ נַ ְפ ִׁשי
ׁשּובה יְ הֹוָ הַ .חּלְ ָצה נַ ְפ ִׁשי.
ָ
נִ ְב ֲהלָ ה ְמאֹד .וְ ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ַעד ָמ ָתי:
יֹודה
יענִ י לְ ַמ ַען ַח ְס ֶּדָךּ :כִ י ֵאין ַּב ָּמוֶ ת זִ כְ ֶרָךִּ .ב ְׁשאֹול ִמי ֶ
הֹוׁש ֵ
ִ
ּלָ ְך :יָ גַ ְע ִּתי ְב ַאנְ ָח ִתיַ .א ְׂש ֶחה ְבכָ ל לַ יְ לָ ה ִמ ָּט ִתיְּ .ב ִד ְמ ָע ִתי ַע ְר ִׂשי
צֹור ָרי :סּורּו ִמ ֶּמּנִ י ּכָ ל
ַא ְמ ֶסהָ :ע ְׁש ָׁשה ִמּכַ ַעס ֵעינִ יָ .ע ְת ָקה ְּבכָ ל ְ
ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ןּ .כִ י ָׁש ַמע יְ הֹוָ ה קֹול ִּבכְ יִ יָׁ :ש ַמע יְ הֹוָ ה ְּת ִחּנָ ִתי .יְ הֹוָ ה
ְּת ִפּלָ ִתי יִ ָּקח :יֵ בֹׁשּו וְ יִ ָּב ֲהלּו ְמאֹד ּכָ ל אֹיְ ָבי .יָ ֻׁשבּו יֵ בׁשּו ָרגַ ע:
ֹאבד יִ ְׂש ָר ֵאל.
ׁשֹומר יִ ְׂש ָר ֵאלְׁ .שמֹר ְׁש ֵא ִרית יִ ְׂש ָר ֵאל .וְ ַאל י ַ
ֵ
אֹומ ִרים ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל:
ָה ְ
ֹאבד ּגֹוי ֶא ָחד.
ׁשֹומר ּגֹוי ֶא ָחדְׁ .שמֹר ְׁש ֵא ִרית ַעם ֶא ָחד .וְ ַאל י ַ
ֵ
ֹלהינּו יְ הֹוָ ה ֶא ָחד:
ַה ְמיַ ֲח ִדים ִׁש ְמָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ֹאבד ּגֹוי ָקדֹוׁש.
ׁשֹומר ּגֹוי ָקדֹוׁשְׁ .שמֹר ְׁש ֵא ִרית ַעם ָקדֹוׁש .וְ ַאל י ַ
ֵ
ַה ְמ ַׁשּלְ ִׁשים ְּב ָׁשלׁש ְק ֻדּשֹׁות לְ ָקדֹוׁש:
ּומ ְת ַּפּיֵ ס ְּב ַת ֲחנּונִ יםִ .ה ְת ַר ֶּצה וְ ִה ְת ַּפּיֵ ס לְ דֹור ָענִ יּ .כִ י
ִמ ְת ַר ֶּצה ְּב ַר ֲח ִמים ִ
ֵאין עֹוזֵ ר:
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ָא ִבינּו ַמלְ ּכֵ נּוָ .חּנֵ נּו וַ ֲענֵ נּוּ .כִ י ֵאין ָּבנּו ַמ ֲע ִׂשיםֲ .ע ֵׂשה ִע ָּמנּו ְצ ָד ָקה וָ ֶח ֶסד
הֹוׁש ֵיענּו :וַ ֲאנַ ְחנּו ֹלא נֵ ַדע ַמה ּנַ ֲע ֶׂשהּ ,כִ י ָעלֶ יָך ֵעינֵ ינּו :זְ כֹר ַר ֲח ֶמיָך יְ הֹוָ ה
וְ ִ
וַ ֲח ָס ֶדיָךּ ,כִ י ֵמעֹולָ ם ֵה ָּמה :יְ ִהי ַח ְס ְּדָך יְ הֹוָ ה ָעלֵ ינּוּ ,כַ ֲא ֶׁשר יִ ַחלְ נּו לָ ְךַ :אל
ִּתזְ ּכָ ר לָ נּו ֲעֹונֹות ִראׁשֹונִ יםַ ,מ ֵהר יְ ַק ְּדמּונּו ַר ֲח ֶמיָךּ .כִ י ַדּלֹונּו ְמאֹדָ :חּנֵ נּו
יְ הֹוָ ה ָחּנֵ נּוּ ,כִ י ַרב ָׂש ַב ְענּו בּוזְּ :ברֹגֶ ז ַר ֵחם ִּתזְ ּכֹורּ ,כִ י הּוא יָ ַדע יִ ְצ ֵרנּו.
ֹלהי יִ ְׁש ֵענּו ַעל ְּד ַבר ּכְ בֹוד ְׁש ֶמָך ,וְ ַה ִּצילֵ נּו
זָ כּור ּכִ י ָע ָפר ֲאנָ ְחנּוָ :עזְ ֵרנּו ֱא ֵ
ֹאתינּו לְ ַמ ַען ְׁש ֶמָך:
וְ כַ ֵּפר ַעל ַחּט ֵ
קדיש שלם:

עּותּה ,וְ יַ ְמלִ יְך
יִ ְתּגַ ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַר ָּבא אמןְּ :ב ָעלְ ָמא ִּדי ְב ָרא כִ ְר ֵ
יֹומיכֹון
ּוב ֵ
יחּה אמןְּ :ב ַחּיֵ יכֹון ְ
כּותּה וְ יַ ְצ ַמח ֻּפ ְר ָקנֵ ּה וִ ָיק ֵרב ְמ ִׁש ֵ
ַמלְ ֵ
ּובזְ ַמן ָק ִריב ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
ּוב ַחּיֵ י ְדכָ ל ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ֲעגָ לָ א ִ
ְ
יְ ֵהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך לְ ָעלַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמּיָ א:
רֹומם וְ יִ ְתנַ ֵּשׂא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְת ַעּלֶ ה
יִ ְת ָּב ַרְך וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ֵאר וְ יִ ְת ֵ
וְ יִ ְת ַהּלָ ל ְׁש ֵמּה ְּד ֻק ְד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא .אמן :לְ ֵעּלָ א ִמן ּכָ ל ִּב ְרכָ ָתא
וְ ִׁש ָיר ָתא ֻּת ְׁש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתא ַּד ֲא ִמ ָירן ְּב ָעלְ ָמא .וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
עּותהֹון ְדכָ ל ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ֳק ָדם ֲאבּוהֹון ִּדי
ּוב ְ
לֹותהֹון ָ
ִּת ְת ַק ֵּבל ְצ ְ
ִב ְׁש ַמּיָ א ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
טֹובים ָעלֵ ינּו וְ ַעל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל.
יְ ֵהא ְׁשלָ ָמא ַר ָּבא ִמן ְׁש ַמּיָ א וְ ַחּיִ ים ִ
וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
רֹומיו הּוא יַ ֲע ֶׂשה ָׁשלֹום ָעלֵ ינּו וְ ַעל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל
עֹוׂשה ָׁשלֹום ִּב ְמ ָ
ֶ
וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
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סליחות לעשרת ימי תשובה
יתָך .עֹוד יְ ַהלְ לּוָך ֶּסלָ הַ :א ְׁש ֵרי ָה ָעם
יֹוׁש ֵבי ֵב ֶ
ַא ְׁש ֵרי ְ
ֹלהיוְּ :ת ִהּלָ ה לְ ָדוִ ד.
ֶׁשּכָ כָ ה ּלֹוַ .א ְׁש ֵרי ָה ָעם ֶׁשיְ הֹוָ ה ֱא ָ
לֹוהי ַה ֶּמלֶ ְך .וַ ֲא ָב ְרכָ ה ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם וָ ֶעד:
רֹומ ְמָך ֱא ַ
ֲא ִ
ְּבכָ ל יֹום ֲא ָב ְרכֶ ָּך .וַ ֲא ַהלְ לָ ה ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם וָ ֶעדּ :גָ דֹול
ּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד .וְ לִ גְ ֻדּלָ תֹו ֵאין ֵח ֶקרּ :דֹור לְ דֹור יְ ַׁש ַּבח
יְ הֹוָ ה ְ
הֹודָך .וְ ִד ְב ֵרי
ֶ
ַמ ֲע ֶׂשיָךּ .וגְ בּור ֶֹתיָך יַ ּגִ ידּוֲ :ה ַדר ּכְ בֹוד
ֹאמרּוּ .וגְ ֻדּלָ ְתָך
נֹורא ֶֹתיָך י ֵ
יחה :וֶ ֱעזּוז ְ
נִ ְפלְ א ֶֹתיָך ָא ִׂש ָ
טּובָך יַ ִּביעּו .וְ ִצ ְד ָק ְתָך יְ ַרּנֵ נּוַ :חּנּון
ְ
ֲא ַס ְּפ ֶרּנָ ה :זֵ כֶ ר ַרב
וְ ַרחּום יְ הֹוָ הֶ .א ֶרְך ַא ַּפיִ ם ּוגְ ָדל ָח ֶסד :טֹוב יְ הֹוָ ה לַ ּכֹל.
וְ ַר ֲח ָמיו ַעל ּכָ ל ַמ ֲע ָׂשיו :יֹודּוָך יְ הֹוָ ה ּכָ ל ַמ ֲע ֶׂשיָך .וַ ֲח ִס ֶידיָך
בּור ְתָך יְ ַד ֵּברּו:
ֹאמרּוּ .וגְ ָ
כּותָך י ֵ
יְ ָב ְרכּוכָ הּ :כְ בֹוד ַמלְ ְ
יע לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדם ּגְ בּור ָֹתיוּ .וכְ בֹוד ֲה ַדר ַמלְ כּותֹו:
הֹוד ַ
לְ ִ
ּומ ְמ ַׁשלְ ְּתָך ְּבכָ ל ּדֹור וָ דֹר:
כּותָך ַמלְ כּות ּכָ ל עֹולָ ִמיםֶ .
ַמלְ ְ
פּופיםֵ :עינֵ י
זֹוקף לְ כָ ל ַהּכְ ִ
סֹומְך יְ הֹוָ ה לְ כָ ל ַהּנ ְֹפלִ ים .וְ ֵ
ֵ
נֹותן לָ ֶהם ֶאת ָאכְ לָ ם ְּב ִעּתֹו:
כֹל ֵאלֶ יָך יְ ַׂש ֵּברּו .וְ ַא ָּתה ֵ
ּומ ְׂש ִּב ַיע לְ כָ ל ַחי ָרצֹוןַ :צ ִּדיק יְ הֹוָ ה ְּבכָ ל
ּפֹות ַח ֶאת יָ ֶדָךַ .
ֵ
ְּד ָרכָ יו .וְ ָח ִסיד ְּבכָ ל ַמ ֲע ָׂשיוָ :קרֹוב יְ הֹוָ ה לְ כָ ל ק ְֹר ָאיו .לְ כֹל
ֲא ֶׁשר יִ ְק ָר ֻאהּו ֶב ֱא ֶמתְ :רצֹון יְ ֵר ָאיו יַ ֲע ֶׂשה .וְ ֶאת ַׁשוְ ָע ָתם
ׁשֹומר יְ הֹוָ ה ֶאת ּכָ ל א ֲֹה ָביו .וְ ֵאת ּכָ ל
ֵ
יעם:
יֹוׁש ֵ
יִ ְׁש ַמע וְ ִ
יב ֵרְך ּכָ ל ָּב ָׂשר
ָה ְר ָׁש ִעים יַ ְׁש ִמידְּ :ת ִהּלַ ת יְ הֹוָ ה יְ ַד ֶּבר ִּפי .וִ ָ
ֵׁשם ָק ְדׁשֹו לְ עֹולָ ם וָ ֶעד :וַ ֲאנַ ְחנּו נְ ָב ֵרְך יָ ּה ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד
עֹולָ םַ .הלְ לּויָ ּה:
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כּותּה
עּותּה ,וְ יַ ְמלִ יְך ַמלְ ֵ
יִ ְתּגַ ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַר ָּבא אמןְּ :ב ָעלְ ָמא ִּדי ְב ָרא כִ ְר ֵ
ּוב ַחּיֵ י ְדכָ ל ֵּבית
יֹומיכֹון ְ
ּוב ֵ
יחּה ,אמןְּ :ב ַחּיֵ יכֹון ְ
וְ יַ ְצ ַמח ֻּפ ְר ָקנֵ ּה וִ ָיק ֵרב ְמ ִׁש ֵ
ּובזְ ַמן ָק ִריב .וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ֲעגָ לָ א ִ

יְ ֵהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך לְ ָעלַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמּיָ א.
רֹומם וְ יִ ְתנַ ֵּשׂא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְת ַעּלֶ ה וְ יִ ְת ַהּלָ ל ְׁש ֵמּה
יִ ְת ָּב ַרְך וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְת ַ
ְד ֻק ְד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא .לְ ֵעּלָ א לְ ֵעּלָ א ִמּכָ ל ִּב ְרכָ ָתא וְ ִׁש ָיר ָתא ֻּת ְׁש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתא
ַּד ֲא ִמ ָירן ְּב ָעלְ ָמא .וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:

ֶּבן ָא ָדםַ ,מה ּלְ ָך נִ ְר ָדם ,קּום ְק ָרא ְּב ַת ֲחנּונִ ים.
יחהֵ ,מ ֲאדֹון ָה ֲאדֹונִ ים.
ׂיחהְּ ,דרׁש ְסלִ ָ
שפְֹך ִש ָ
ְׁ
ּוט ַהר ,וְ ַאל ְּת ַא ַחרְּ ,ב ֶט ֶרם יָ ִמים ּפֹונִ ים.
ְר ַחץ ְ
ּומ ֵה ָרה רּוץ לְ ֶעזְ ָרה ,לִ ְפנֵ י ׁשֹוכֵ ן ְמעֹונִ ים.
ְ
ּופ ַחד ֵמ ֲאסֹונִ ים.
ּומ ֶּפ ַשׁע ,וְ גַ ם ֶר ַשׁעְּ ,ב ַרח ְ
ִ
יֹוד ֵעי ,יִ ְש ָׂר ֵאל נֶ ֱא ָמנִ ים.
ָאּנָ א ְש ֵׁעהִ ,ש ְׁמָך ְ
לְ ָך ֲאדֹנָ י ַה ְּצ ָד ָקה ,וְ לָ נּו ּב ֶֹשׁת ַה ָּפנִ ים.
ּומה
לְ ָך יְ הֹוָ ה ַה ְּצ ָד ָקה וְ לָ נּו ּב ֶֹׁשת ַה ָּפנִ יםַ :מה ּנִ ְתאֹונֵ ן ַ
קֹורה
ּומה ּנִ ְצ ַט ָּדק :נַ ְח ְּפ ָׂשה ְּד ָרכֵ ינּו וְ נַ ְח ָ
ֹאמרַ ,מה ּנְ ַד ֵּבר ַ
ּנ ַ
ׁשּוטה לְ ַק ֵּבל ָׁש ִביםֹ :לא ְּב ֶח ֶסד
שּובה ֵאלֶ יָךּ ,כִ י יְ ִמינְ ָך ְּפ ָ
וְ נָ ָ
וְ ֹלא ְּב ַּמ ֲע ִׂשים ָּבאנּו לְ ָפנֶ יָךּ .כְ ַדּלִ ים ּוכְ ָר ִׁשים ָּד ַפ ְקנּו ְדלָ ֶתיָך:
יבנּו ֵר ָיקם ִמּלְ ָפנֶ יָך:
ְּדלָ ֶתיָך ָּד ַפ ְקנּו ַרחּום וְ ַחנּון .נָ א ַאל ְּת ִׁש ֵ
ׁשֹומ ַע ְּת ִפּלָ ה:
ֵ
יבנּוּ ,כִ י ַא ָּתה
ִמּלְ ָפנֶ יָך ַמלְ ּכֵ נּו ֵר ָיקם ַאל ְּת ִׁש ֵ
ׁש ֵֹמ ַע ְּת ִפּלָ ה ָע ֶדיָך ּכָ ל ָּב ָׂשר יָ בֹאּו :יָ בֹוא כָ ל ָּב ָׂשר לְ ִה ְׁש ַּת ֲחֹות
לְ ָפנֶ יָך יְ הֹוָ ה :יָ בֹואּו וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ָפנֶ יָך ֲאדֹנָ י וִ יכַ ְּבדּו לִ ְׁש ֶמָך:
ּבֹאּו נִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה וְ נִ כְ ָר ָעה נִ ְב ְרכָ ה לִ ְפנֵ י יְ הֹוָ ה ע ֵֹׂשנּוּ :בֹאּו ְׁש ָע ָריו
תֹודה ֲח ֵצר ָֹתיו ִּב ְת ִהּלָ ה הֹודּו לֹו ָּב ְרכּו ְׁשמֹוִ :הּנֵ ה ָּב ְרכּו ֶאת
ְּב ָ
יְ הֹוָ ה ּכָ ל ַע ְב ֵדי יְ הֹוָ ה ָהע ְֹמ ִדים ְּב ֵבית יְ הֹוָ ה ַּבּלֵ ילֹותְׂ :שאּו
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נֹותיו נִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה
בֹואה לְ ִמ ְׁשּכְ ָ
ּוב ְרכּו ֶאת יְ הֹוָ ה :נָ ָ
יְ ֵדכֶ ם ק ֶֹדׁש ָ
ֹלהינּו וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לַ ֲהדֹם ַרגְ לָ יו
רֹוממּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
לַ ֲהדֹם ַרגְ לָ יוְ :
ֹלהינּו וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ַהר ָק ְדׁשֹו ּכִ י
רֹוממּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ָקדֹוׁש הּואְ :
ֹלהינּוִ :ה ְׁש ַּת ֲחוּו לַ יהֹוָ ה ְּב ַה ְד ַרת ק ֶֹדׁש ִחילּו
ָקדֹוׁש יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
יתָך נִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה
ִמ ָּפנָ יו ּכָ ל ָה ָא ֶרץ :וַ ֲאנַ ְחנּו ְּברֹב ַח ְס ְּדָך נָ בֹוא ֵב ֶ
נֹודה
ֶאל ֵהיכַ ל ָק ְד ְׁשָך ְּביִ ְר ָא ֶתָך :נִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה ֶאל ֵהיכַ ל ָק ְד ְׁשָך וְ ֶ
ֶאת ְׁש ֶמָך ַעל ַח ְס ְּדָך וְ ַעל ֲא ִמ ֶּתָך ּכִ י ִהגְ ַּדלְ ָּת ַעל ּכָ ל ִׁש ְמָך
ֹלהי ְצ ָבאֹות ִמי כָ מֹוָך ֲח ִסין יָ ּה וֶ ֱאמּונָ ְתָך
ִא ְמ ָר ֶתָך :יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
יבֹותיָךּ :כִ י ִמי ַב ַּשׁ ַחק יַ ֲערְֹך לַ יהֹוָ ה יִ ְד ֶמה לַ יהֹוָ ה ִּב ְבנֵ י
ְס ִב ֶ
ֹלהים לְ ַב ֶּדָך:
ֵאלִ יםּ :כִ י גָ דֹול ַא ָּתה וְ ע ֵֹׂשה נִ ְפלָ אֹות ַא ָּתה ֱא ִ
ּכִ י גָ דֹול ֵמ ַעל ָׁש ַמיִ ם ַח ְס ֶּדָך וְ ַעד ְׁש ָח ִקים ֲא ִמ ֶּתָךּ :גָ דֹול יְ הֹוָ ה
ּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד
ּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד וְ לִ גְ ֻדּלָ תֹו ֵאין ֵח ֶקרּ :כִ י גָ דֹול יְ הֹוָ ה ְ
ְ
ּומלֶ ְך ּגָ דֹול
ֹלהיםּ :כִ י ֵאל ּגָ דֹול יְ הֹוָ ה ֶ
נֹורא הּוא ַעל ּכָ ל ֱא ִ
ָ
ּוב ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר יַ ֲע ֶׂשה
ֹלהיםֲ :א ֶׁשר ִמי ֵאל ַּב ָּשׁ ַמיִ ם ָ
ַעל ּכָ ל ֱא ִ
כְ ַמ ֲע ֶׂשיָך וְ כִ גְ בּור ֶֹתָךִ :מי ֹלא יִ ָר ֲאָך ֶמלֶ ְך ַהּגֹויִ ם ּכִ י לְ ָך יָ ָא ָתה
כּותם ֵמ ֵאין ּכָ מֹוָךֵ :מ ֵאין ּכָ מֹוָך
ּובכָ ל ַמלְ ָ
ּכִ י ְבכָ ל ַחכְ ֵמי ַהּגֹויִ ם ְ
בּורה:
יְ הֹוָ ה ּגָ דֹול ַא ָּתה וְ גָ דֹול ִׁש ְמָך ִּבגְ ָ
בּורה ָּתעֹז יָ ְדָך ָּתרּום יְ ִמינֶ ָך :לְ ָך יֹום ַאף
רֹוע ִעם ּגְ ָ
לְ ָך זְ ַ
ינֹות ָמאֹור וָ ָׁש ֶמׁשֲ :א ֶׁשר ְּביָ דֹו ֶמ ְח ְק ֵרי
לְ ָך לָ יְ לָ ה ַא ָּתה ֲהכִ ָ
תֹועפֹות ָה ִרים לֹוִ :מי יְ ַמּלֵ ל ּגְ בּורֹות יְ הֹוָ ה יַ ְׁש ִמ ַיע ּכָ ל
ָא ֶרץ וְ ֲ
בּורה וְ ַה ִּת ְפ ֶא ֶרת וְ ַהּנֵ ַצח וְ ַההֹוד
ְּת ִהּלָ תֹו :לְ ָך יְ הֹוָ ה ַהּגְ ֻדּלָ ה וְ ַהּגְ ָ
ּוב ָא ֶרץ :לְ ָך יְ הֹוָ ה ַה ַּמ ְמלָ כָ ה וְ ַה ִּמ ְתנַ ֵּשׂא לְ כֹל
ּכִ י כֹל ַּב ָּשׁ ַמיִ ם ָ
ֹלאּה ַא ָּתה יְ ַס ְד ָּתם:
ּומ ָ
לְ רֹאׁש :לְ ָך ָׁש ַמיִ ם ַאף לְ ָך ָא ֶרץ ֵּת ֵבל ְ
ַא ָּתה ִה ַּצ ְב ָּת ּכָ ל ּגְ בּולֹות ָא ֶרץ ַקיִ ץ וָ ח ֶֹרף ַא ָּתה יְ ַצ ְר ָּתםַ :א ָּתה
אׁשי לִ וְ יָ ָתן ִּת ְּתנֶ ּנּו ַמ ֲאכָ ל לְ ַעם לְ ִצּיִ יםַ :א ָּתה ָב ַק ְע ָּת
ִר ַּצ ְצ ָּת ָר ֵ
פֹור ְר ָּת ְב ָעּזְ ָך
יתןַ :א ָּתה ַ
הֹוב ְׁש ָּת נַ ֲהרֹות ֵא ָ
ַמ ְעיָ ן וָ נָ ַחל ַא ָּתה ַ
מֹוׁשל ְּבגֵ אּות
ֵ
אׁשי ַתּנִ ינִ ים ַעל ַה ָּמיִ םַ :א ָּתה
יָ ם ִׁש ַּב ְר ָּת ָר ֵ
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ּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד
ַהּיָ ם ְּבשֹֹוא גַ ּלָ יו ַא ָּתה ְת ַׁש ְּב ֵחםּ :גָ דֹול יְ הֹוָ ה ְ
יׁשב
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ֵ
ֹלהינּו ַהר ָק ְדׁשֹו :יְ הֹוָ ה ְצ ָבאֹות ֱא ֵ
ְּב ִעיר ֱא ֵ
דֹוׁשים
ֹלהים לְ ַב ֶּדָךֵ :אל נַ ֲע ָרץ ְּבסֹוד ְק ִ
ַהּכְ ֻר ִבים ַא ָּתה הּוא ָה ֱא ִ
יביו :וְ יֹודּו ָׁש ַמיִ ם ִּפלְ ֲאָך יְ הֹוָ ה ַאף
נֹורא ַעל ּכָ ל ְס ִב ָ
ַר ָּבה וְ ָ
יעה לְ צּור
דֹוׁשים :לְ כּו נְ ַרּנְ נָ ה לַ יהֹוָ ה נָ ִר ָ
ֱאמּונָ ְתָך ִּב ְק ַהל ְק ִ
ּומ ְׁש ָּפט
תֹודה ִּבזְ ִמרֹות נָ ִר ַיע לֹוֶ :צ ֶדק ִ
יִ ְׁש ֵענּו :נְ ַק ְּד ָמה ָפנָ יו ְּב ָ
ְמכֹון ּכִ ְס ֶאָך ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת יְ ַק ְּדמּו ָפנֶ יָךֲ :א ֶׁשר יַ ְח ָּדו נַ ְמ ִּתיק סֹוד
ֹלהים נְ ַהּלֵ ְך ְּב ָרגֶ ׁשֲ :א ֶׁשר לֹו ַהּיָ ם וְ הּוא ָע ָׂשהּו וְ יַ ֶּב ֶׁשת
ְּב ֵבית ֱא ִ
רּוח ּכָ ל ְּב ַׂשר ִאיׁש:
יָ ָדיו יָ ָצרּוֲ :א ֶׁשר ְּביָ דֹו נֶ ֶפׁש ּכָ ל ָחי וְ ַ
חּוסה ַעל ֲע ָמלָ ְך:
ַהּנְ ָׁש ָמה לָ ְך וְ ַהּגּוף ָּפ ֳעלָ ְךָ .
ַהּנְ ָׁש ָמה לָ ְך .וְ ַהּגּוף ֶׁשּלָ ְך .יְ הֹוָ ה ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ְׁש ֶמָך:
ָא ָתאנּו ַעל ִׁש ְמָך יְ הֹוָ ה ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ְׁש ֶמָך:
ַּב ֲעבּור ּכְ בֹוד ִׁש ְמָךּ .כִ י ֵאל ַחּנּון וְ ַרחּום ְׁש ֶמָך:
לְ ַמ ַען ִׁש ְמָך יְ הֹוָ ה וְ ָסלַ ְח ָּת לַ ֲעֹונֵ נּו ּכִ י ַרב הּוא:
ְסלַ ח לָ נּו ָא ִבינּו ּכִ י ְּברֹוב ִאּוַ לְ ֵּתנּו ָׁשגִ ינּו ְמ ַחל לָ נּו ַמלְ ּכֵ נּו ּכִ י ַרּבּו
ֲעֹונֵ ינּו:
קֹותיָך ָאנּו נִ ְׁש ָענִ ים
טּוחים וְ ַעל ִצ ְד ֶ
ּכִ י ַעל ַר ֲח ֶמיָך ָה ַר ִּבים ֲאנַ ְחנּו ְב ִ
יׁשּוע ְתָך ָאנּו ְמ ַצ ִּפיםַ .א ָּתה הּוא יְ הֹוָ ה
ָ
יחֹותיָך ָאנּו ְמ ַקּוִ ים וְ לִ
ֶ
וְ לִ ְסלִ
ּומ ִסיר ַח ְּטאֹות
אֹוהב ְצ ָדקֹות ִמ ֶּק ֶדםַ ,מ ֲע ִביר ֲעוֹונֹות ַעּמֹו ֵ
ֶמלֶ ְך ֵ
בּועה לָ ַא ֲחרֹונִ יםַ :א ָּתה
ּומ ַקּיֵ ם ְׁש ָ
ּכֹורת ְּב ִרית לָ ִראׁשֹונִ יםְ ,
יְ ֵר ָאיוֵ ,
טּובָך
ְ
ית ַּד ְרכֵ י
בֹודָך ַעל ַהר ִסינַ י ,וְ ֶה ְר ֵא ָ
הּוא ֶׁשּיָ ַר ְד ָּת ֶּב ָענָ ן ּכְ ֶ
הֹוד ְעּתֹו ּכִ י ַא ָּתה ֵאל
ית לֹו .וְ ַ
אֹורחֹות ֲח ָס ֶדיָך ּגִ ּלִ ָ
לְ מ ֶֹׁשה ַע ְב ְּדָך ,וְ ְ
ּומנְ ִהיג ֶאת
יטיב ַ
ּומ ְר ֶּבה לְ ֵה ִ
ַרחּום וְ ַחּנּון ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד ַ
ֹאמר ֲאנִ י ַא ֲע ִביר ּכָ ל
ָהעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו ְּב ִמ ַּדת ָה ַר ֲח ִמים :וְ כֵ ן ּכָ תּוב וַ ּי ֶ
ּנֹותי ֶאת ֲא ֶׁשר ָאחֹן
אתי ְב ֵׁשם יְ הֹוָ ה לְ ָפנֶ יָך וְ ַח ִ
טּובי ַעל ָּפנֶ יָך וְ ָק ָר ִ
ִ
וְ ִר ַח ְמ ִּתי ֶאת ֲא ֶׁשר ֲא ַר ֵחם:
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את .וְ ֶד ֶרְך
ּוב ַעל ָה ַר ֲח ִמים נִ ְק ֵר ָ
ֵאל ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם ַא ָּתה ַ
ּובכָ ל
יתּ .גְ ֻדּלַ ת ַר ֲח ֶמיָך וַ ֲח ָס ֶדיָך ִּתזְ ּכֹור ַהּיֹום ְ
הֹור ָ
ׁשּובה ֵ
ְּת ָ
יֹום לְ זֶ ַרע יְ ִד ֶידיָךֵּ .ת ֶפן ֵאלֵ ינּו ְּב ַר ֲח ִמיםּ .כִ י ַא ָּתה הּוא
הֹוד ְע ָּת
ּוב ְת ִפּלָ ה ָּפנֶ יָך נְ ַק ֵּדםּ .כְ ַ
ַּב ַעל ָה ַר ֲח ִמיםְּ .ב ַת ֲחנּון ִ
תֹור ְתָך ּכָ תּוב.
לֶ ָענָ ו ִמ ֶּק ֶדםֵ .מ ֲחרֹון ַא ְּפָך ׁשּובּ .כְ מֹו ְּב ָ
ּוב ֵצל ּכְ נָ ֶפיָך נֶ ְח ֶסה וְ נִ ְתלֹונָ ןּ .כְ יֹום וַ ּיֵ ֶרד יְ הֹוָ ה ֶּב ָענָ ן.
ְ
ַּת ֲעבֹר ַעל ֶּפ ַׁשע וְ ִת ְמ ֶחה ָא ָׁשםּ .כְ יֹום וַ ּיִ ְתיַ ֵּצב ִעּמֹו ָׁשם.
ַּת ֲאזִ ין ַׁשוְ ָע ֵתנּו וְ ַת ְק ִׁשיב ֶמּנּו ַמ ֲא ַמרּ .כְ יֹום וַ ּיִ ְק ָרא ְב ֵׁשם
יְ הֹוָ ה וְ ָׁשם נֶ ֱא ַמר:
וַ ּיַ ֲעבֹר יְ הֹוָ ה ַעל ָּפנָ יו וַ ּיִ ְק ָרא:

יְ הֹוָ ה .יְ הֹוָ הֵ .אל ַרחּום וְ ַחּנּוןֶ .א ֶרְך ַא ַּפיִ ם וְ ַרב
ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת :נ ֵֹצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים .נ ֵֹׂשא ָעֹון וָ ֶפ ַׁשע
אתנּו
וְ ַח ָּט ָאה .וְ נַ ֵּקה :וְ ָסלַ ְח ָּת לַ ֲעֹונֵ נּו ּולְ ַח ָּט ֵ
ּונְ ַחלְ ָּתנּוְ :סלַ ח לָ נּו ָא ִבינּו ּכִ י ָח ָטאנּוְ .מ ַחל לָ נּו
ַמלְ ּכֵ נּו ּכִ י ָפ ָׁש ְענּוּ .כִ י ַא ָּתה ֲאדֹנָ י טֹוב וְ ַסּלָ ח וְ ַרב
ֶח ֶסד לְ כָ ל ק ְֹר ֶאיָך:
את לָ ָעם
חזןְ :סלַ ח נָ א לַ ֲעֹון ָה ָעם ַהּזֶ ה ּכְ ג ֶֹדל ַח ְס ֶּדָך וְ כַ ֲא ֶׁשר נָ ָׂש ָ
ַהּזֶ ה ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם וְ ַעד ֵהּנָ ה וְ ָׁשם נֶ ֱא ַמר:
ֹאמר יְ הֹוָ ה ָסלַ ְח ִּתי ּכִ ְד ָב ֶרָך:
קהל :וַ ּי ֶ
מֹותינּו וְ ָה ִעיר ֲא ֶׁשר
ׁשֹומ ֵ
ְ
ּוׁש ָמע ְּפ ַקח ֵעינֶ יָך ְּור ֵאה
ֹלהי ָאזְ נְ ָך ְ
ַה ֵּטה ֱא ַ
קֹותינּו ֲאנַ ְחנּו ַמ ִּפילִ ים ַּת ֲחנּונֵ ינּו לְ ָפנֶ יָך
יה ּכִ י ֹלא ַעל ִצ ְד ֵ
נִ ְק ָרא ִׁש ְמָך ָעלֶ ָ
יבה וַ ֲע ֵׂשה
ּכִ י ַעל ַר ֲח ֶמיָך ָה ַר ִּביםֲ :אדֹנָ י ְׁש ָמ ָעה ֲאדֹנָ י ְסלָ ָחה ֲאדֹנָ י ַה ְק ִׁש ָ
ֹלהי ּכִ י ִׁש ְמָך נִ ְק ָרא ַעל ִע ְירָך וְ ַעל ַע ֶּמָך:
ַאל ְּת ַא ַחר לְ ַמ ַענְ ָך ֱא ַ
ׁשּועה ַעל ַע ְּמָך
ּכְ ַר ֵחם ָאב ַעל ָּבנִ ים ּכֵ ן ְּת ַר ֵחם יְ הֹוָ ה ָעלֵ ינּו :לַ יהֹוָה ַהיְ ָ
ֹלהי יַ ֲעקֹב ֶסלָ ה :יְ הֹוָ ה
ִב ְרכָ ֶתָך ֶּסלָ ה :יְ הֹוָ ה ְצ ָבאֹות ִע ָּמנּו ִמ ְׂשּגָ ב לָ נּו ֱא ֵ
יעה ַה ֶּמלֶ ְך יַ ֲענֵ נּו ְביֹום
הֹוׁש ָ
ִ
ּבֹוט ַח ָּבְך :יְ הֹוָ ה
ֵ
ְצ ָבאֹות ַא ְׁש ֵרי ָא ָדם
ָק ְר ֵאנּו:
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ֲאדֹון ַה ְּסלִ יחֹות.
ּבֹוחן לְ ָבבֹות.
ֵ
ּגֹולֶ ה ֲעמּוקֹות.
ּדֹובר ְצ ָדקֹות.
ֵ
ָח ָטאנּו לְ ָפנֶ יָך ַר ֵחם ָעלֵ ינּו:
ָהדּור ְּבנִ ְפלָ אֹות.
וָ ִתיק ְּבנֶ ָחמֹות.
זֹוכֵ ר ְּב ִרית ָאבֹות.
חֹוקר ּכְ לָ יֹות:
ֵ
ָח ָטאנּו לְ ָפנֶ יָך ַר ֵחם ָעלֵ ינּו:
ּומ ִטיב לַ ְּב ִרּיֹות.
טֹוב ֵ
יֹוד ַע ּכָ ל נִ ְס ָּתרֹות.
ֵ
ּכֹובׁש ֲעֹונֹות.
ֵ
לֹובׁש ְצ ָדקֹות:
ֵ
ָח ָטאנּו לְ ָפנֶ יָך ַר ֵחם ָעלֵ ינּו:
ָמלֵ א זַ ּכִ ּיֹות.
נֹורא ְת ִהּלֹות.
ָ
סֹולֵ ַח ֲעֹונֹות.
עֹונֶ ה ְּב ֵעת ָצרֹות:
ָח ָטאנּו לְ ָפנֶ יָך ַר ֵחם ָעלֵ ינּו:
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ּפֹועל יְ ׁשּועֹות.
ֵ
צֹופה ֲע ִתידֹות.
ֶ
קֹורא ַהּדֹורֹות.
ֵ
רֹוכֵ ב ֲע ָרבֹות.
ׁשֹומ ַע ְּת ִפּלֹות.
ֵ
ְּת ִמים ֵּדעֹות:
ָח ָטאנּו לְ ָפנֶ יָך ַר ֵחם ָעלֵ ינּו:
יֹוׁשב ַעל ּכִ ֵּסא ַר ֲח ִמיםִ .מ ְתנַ ֵהג ַּב ֲח ִסידּות
ֵאל ֶמלֶ ְך ֵ
מֹוחל ֲעֹונֹות ַעּמֹוַ .מ ֲע ִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹוןַ .מ ְר ֶּבה
ֵ
עֹוׂשה
ֶ
ּפֹוׁש ִעים.
יחה לַ ְ
ּוסלִ ָ
ְמ ִחילָ ה לְ ַח ָּט ִאים ְ
רּוחֹ .לא כְ ָר ָע ָתם ִּתגְ מֹל.
ְצ ָדקֹות ִעם ּכָ ל ָּב ָׂשר וָ ַ
לֹומר ְׁשלׁש ֶע ְׂש ֵרהּ .וזְ כֹר לָ נּו ַהּיֹום
ית ּלָ נּו ַ
הֹור ָ
ֵאל ֵ
הֹוד ְע ָּת לֶ ָענָ ו ִמ ֶּק ֶדם.
ְּב ִרית ְׁשלׁש ֶע ְׂש ֵרהּ .כְ מֹו ֶׁש ַ
ּכְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב וַ ּיֵ ֶרד יְ הֹוָ ה ֶּב ָענָ ן וַ ּיִ ְתיַ ֵּצב ִעּמֹו ָׁשם
וַ ּיִ ְק ָרא ְב ֵׁשם יְ הֹוָ ה:

וַ ּיַ ֲעבֹר יְ הֹוָ ה ַעל ָּפנָ יו וַ ּיִ ְק ָרא:

יְ הֹוָ ה יְ הֹוָ ה ֵאל ַרחּום וְ ַחּנּון ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם
וְ ַרב ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת :נ ֵֹצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים נ ֵֹׂשא
ָעֹון וָ ֶפ ַׁשע וְ ַח ָּט ָאה וְ נַ ֵּקה :וְ ָסלַ ְח ָּת לַ ֲעֹונֵ נּו
אתנּו ּונְ ַחלְ ָּתנּוְ :סלַ ח לָ נּו ָא ִבינּו ּכִ י
ּולְ ַח ָּט ֵ
ָח ָטאנּו ְמ ַחל לָ נּו ַמלְ ּכֵ נּו ּכִ י ָפ ָׁש ְענּוּ :כִ י ַא ָּתה
קֹור ֶאיָך:
ֲאדֹנָ י טֹוב וְ ַסּלָ ח וְ ַרב ֶח ֶסד לְ כָ ל ְ
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צום גדליה
(חזן וקהל פסוק פסוק)

ֹּוב ָבהֵּ .בין ּכֶ ֶסה לֶ ָעׂשֹור ָע ֶדיָך
ׁשּובה לְ ַבת ַהׁש ֵ
ית ֶד ֶרְך ְּת ָ
הֹור ָ
ֵ
שּובה
יבנּו יְ יָ ֵאלֶ יָך וְ נָ ָ
ׁשּובהֲ .ה ִש ֵ
לָ ָ
יסֹודי
ׁשּובהְּ .ב ֶט ֶרם ִה ְמ ַּת ְח ָּת ֶע ֶרץ וִ ֵ
ָאז ֵמ ָאז ִמ ֶּק ֶדם ִה ְק ַּד ְמ ָּת ְּת ָ
ּדֹופ ֵקי ְדלָ ֶתיָך
ׁשּובהְ .
ּומ ְר ֵּפא ֲח ָ
גּובהּ .גַ ם לְ כָ ל ַה ָׁשּ ִבים ֳצ ִרי ַ
ְר ָ
יבה (תשובה קדמה לעולם)	הורית
ֵר ָיקם ִמּלְ ָה ִׁש ָ
נֹוצר .וְ נִ ִּסיתֹו ְּב ִמ ְצוָ ה ַקּלָ ה
ֵהן רֹאׁש ַע ְפרֹות ֵּת ֵבל ֲא ֶשׁר ִראׁשֹון ָ
ׁשּובה
נֹותיו לְ ַק ֵּצרָ .חזַ ר ִּב ְת ָ
אֹותּה ֹלא נָ ָצר .זָ ַע ְמ ָּת וְ ָאנַ ְפ ָּת ָעלָ יו ְש ָ
וְ ָ
ּוכְ ִאיׁשֹון ֻהנְ ָצר (אדם הראשון)	הורית
ָט ָעה גִ זְ עֹו ְּד ֵמי ָא ִחיו ְּב ָש ְׁפכֹו .יִ ַּס ְרּתֹו ְּבנָ ע וָ נָ ד לֶ כֶ ת ּכֹה וָ כֹהּ .כָ ֵעת
מֹוצאֹו ְּבלִ י
ָשׁב ֵאלֶ יָך וְ ָעזַ ב רֹע ַּד ְרּכֹו ,לְ ִש ְׁב ָע ַתיִ ם ֶה ֱא ַרכְ ּתֹו ּכָ ּל ְ
לְ ַהּכֹו (קין)	הורית
צּועי יֹולְ דֹו ֲא ֶשׁר ָּפ ַחז ּכַ ַּמיִ ם .נָ ָטיּו ַרגְ לָ יו ּכִ ְמ ַעט לּולֵ י
ְמ ַחּלֵ ל יְ ֵ
הֹודה
ָש ַׁפְך לֵ ב ּכַ ַּמיִ םָ .ס ַרח ּגּור ַא ְריֵ ה ִּב ְק ֵד ַָשה ִהיא ָּב ֵעינַ יִ םֲ .עֹונֹו ָ
וְ ִהכְ ַר ְעּתֹו לְ ֶצ ֶדק ְּבכַ ף מֹאזְ נַ יִ ם (ראובן ויהודה)	הורית
הֹוסיף
ָּפ ַרץ ּגִ ְדרֹות עֹולָ ם ֶּבן ָע ְמ ִרי ְּב ֶר ַשׁעַ .צלְ ֵמי ֲא ֵש ִׁרים ָח ַשׁק וְ ִ
מֹודה
ַעל ַח ָּטאתֹו ֶּפ ַשׁעָ .ק ַר ְע ָּת ּגְ זַ ר ִּדינֹו ְּבׁשּובֹו ִמּלִ ְפ ַׁשעֻ .ר ַחם ּכְ ֶ
נֹושע (אחאב)	הורית
ּובָך ַ
וְ עֹוזֵ ב ְ
ָׁשנְ נּו לְ שֹונָ ם ּכְ ֵחץ ַאנְ ֵשׁי ִעיר ַהּגְ דֹולָ הִ ,שׁגְ יֹונָ ם ּוזְ דֹונָ ם ַרּבּו ַעד
ׁשּובה ָעׂשּו
לְ ַמ ְעלָ הִּ .ת ָּתְך ֲחזֹון ֲה ִפיכָ ָתם ֲא ָחזּום ֶר ֶתת וְ ַחלְ ָחלָ הְּ .ת ָ
בֹודָך נִ ְת ַק ְּבלָ ה (אנשי נינוה)	הורית
ּכְ הֹגֶ ן וְ לִ ְפנֵ י כִ ֵּסא כְ ֶ
בּורה .יַ ְּד ֵענּו ַמ ַּדע לֶ כֶ ת ְּבא ַֹרח יְ ָש ָרה.
ּבֹוחן ּכְ לָ יֹות וָ לֵ ב נֶ ֱאזָ ר ִּבגְ ָ
ֵ
יבנּו ֲעׂשֹות
ּוס ָר ָרה .נָ א לְ ַמ ַענְ ָך ֲה ִש ֵ
ׁשּובֹותינּו ִאם ַרּבּו ְּב ֶפ ַשׁע ְ
ֵ
ְמ
ׁשּורה (עם ישראל)	הורית
ׁשּובה ּכְ ָ
ְּת ָ
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יום שני של עשי"ת
(חזן וקהל פסוק פסוק)

ֵאלֶ יָך לֵ ב וָ נֶ ֶפׁש נִ ְׁשּפְֹך ּכַ ַּמיִ ם,
ּכֻ ּלָ נּו ֶאל ֵאל ַּב ָּשׁ ַמיִ ם.
ֵא ָתיּו זְ ֵקנִ ים ִעם עֹולְ לֵ יכֶ ם,
ִהזַ ּכּו וְ ָה ִסירּו ר ַֹע ַמ ַעלְ לֵ יכֶ ם.
ּוב ָּק ָׁשה,
לְ ָפנָ יו נַ ְר ֶּבה ְּת ִחּנָ ה ַ
ֹלהינּו נְ ַב ְּק ָׁשה.
ַעל זֹאת ֵמ ֱא ֵ
יִ ְרּגַ ז ַהּטֹוב ַעל ְמנֻ ּוָ ל,
ּפֹוׁש ַע וְ ַעּוָ ל.
ַּד ְרּכֹו יַ ֲעזֹב ֵ
ָהכִ ינּו לֵ ב וְ ֵה ִטיבּו ַמ ְח ָׁש ָבה,
ׁשּובה.
ּכִ י ּגָ דֹול ּכ ַֹח ַה ְּת ָ
ִּב ְק ַהל ַעם ִמּלִ ים נַ כְ ִּביר,
וְ ֹלא יִ ְמ ַאס ֵאל ּכַ ִּביר.
ׁשּובת ּבֹוגֵ ד וְ נִ ְׁש ָחת,
רֹוצה ְּת ַ
ֶ
לְ ָה ִׁשיב נַ ְפׁשֹו ִמּנִ י ַׁש ַחת.
ְׁש ַמע ַּת ֲחנּון ֵה ָע ֵתר לִ ְמ ַב ְּק ֶׁשיָך,
ְּבנָ ְש ֵאנּו יָ ֵדינּו ֶאל ְּד ִביר ָק ְד ְׁשָך.
יִ ְהיּו נָ א ִא ְמ ֵרי ִפינּו לְ ָרצֹון,
ֹאתינּו אֹנֶ ס וְ ָרצֹון.
וְ כַ ֵּפר ַעל ַחּט ֵ
אל מלך (עמוד )73
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יום שלישי של עשי"ת
(חזן וקהל פסוק פסוק)

ִא ַּמנְ ָּת ֵמ ָאז ֲא ֶר ֶׁשת נִ יב ְׂש ָפ ַתיִ ם,
ּוב ַת ֲחנּון ְּדפֹק ַׁש ֲע ֵרי ְּדלָ ַתיִ ם,
ִּב ְת ִפּלָ ה ְ
ּגִ ְש ֵתנּו ָע ֶדיָך ִּבזְ ִריזּות וְ ֹלא ַּב ֲע ַצלְ ַּתיִ ם,
ּתֹותיִ ם.
ְּדחֹות ר ַֹע ֻּפ ְר ָענֻ ּיֹות ַה ִּמ ְת ַרּגְ ׁשֹות לְ ִע ָ
רּוח וְ ִדּכְ אּות לֵ ב,
ִהנְ נּו ָא ָתאנּו לְ ָך ְּב ִׁש ְברֹון ַ
וַ ּדֹות לְ ָפנֶ יָך ּכָ ל ִּפּתּול וְ ִע ְּקׁשּות לֵ ב,
בּורי לֵ ב,
רֹופא לִ ְׁש ֵ
חֹוקר לְ ָבבֹות ָה ֵ
זֶ ה ֵ
ּוב ָרא לָ נּו ָטהֹור לֵ ב.
רּוח נָ כֹון ְּב ִק ְר ֵּבנּו ְ
ַח ֵּדׁש ַ
ִטּכַ ְס ָּת ִמ ֶּק ֶדם ֵאּלּו יָ ִמים ֲע ָׂש ָרה,
יָ ִחיד ָּבם לָ ׁשּוב וְ לִ ְמצֹא ּכַ ָּפ ָרה,
סּורה,
ּכָ ל ַה ָּשׁנָ ה ּכֻ ּלָ ּה לָ ַר ִּבים ְמ ָ
צּוקּה וְ ָצ ָרה.
לְ ַׁשּוֵ ַע וְ לַ ֲענֹות ְּבכָ ל ֵעת ָ
מֹוחלִ ין לֹו,
ִמ ֵהר ַהּיָ ִחיד וְ ָׁשב ֵּבינְ ַתיִ ם ֲ
נֹואׁש וְ ֹלא ָׁשב ֵאין ַּת ָּקנָ ה לְ ִעּוּולֹו,
ָ
הֹועילֹו,
ִס ֵּדר וְ ָע ַרְך ּכָ ל ֵאילֵ י נְ ָביֹות לְ ִ
ׁשֹומ ַע לֹו.
ֵ
צֹועק וְ ֵאין
עֹותר וְ ֵ
ֵ
ְּפגִ ַיעת ָה ַר ִּבים וְ ַהּיָ ִחיד לְ ָך לְ ַבד עֹולָ ה,
ׁשֹומ ַע ְּת ִפּלָ ה,
ֵ
צּור ּכִ י ַא ָּתה
יאנּו ְמ ִחילָ ה,
ַק ְּבלֵ נּו ְּב ָרצֹון וְ ַה ְמ ִצ ֵ
ְר ֵצנּו ּכְ ָק ְר ָּבן ּכָ לִ יל וְ עֹולָ ה.
אֹותנּו ְּב ַר ֲח ִמים וְ ֶח ְמלָ ה,
ָׁשפֹוט ִּת ְׁשּפֹט ָ
קּוחים לְ ָך לִ ְסגּולָ ה,
חּוסיָך לְ ִ
ָּבנֶ יָך יִ ֶ
יּוצלַ ל ִּב ְמצּולָ ה,
יֹוקש ֶמ ְריָ ם ְ
ֶ
נֶ ַצח לְ ַהּלֶ לְ ָך ְּבכָ ל ִמינֵ י ְּת ִהּלָ ה.
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יום רביעי של עשי"ת
(חזן וקהל פסוק פסוק)

יֹוׁשב ְּב ֵס ֶתר ֶעלְ יֹון.
יענּו ָסלַ ְח ִּתי ֵ
יַ ְׁש ִמ ֵ
ימין יֶ ַׁשע לְ ִהּוָ ַׁשע ַעם ָענִ י וְ ֶא ְביֹון.
ִּב ִ
נֹוראֹות ְּב ֶצ ֶדק ַּת ֲענֵ נּו.
ְּב ַׁשּוְ ֵענּו ֵאלֶ יָך ָ
יְ הֹוָ ה ֱהיֵ ה עֹוזֵ ר לָ נּו:
יתי ֶעזְ ָר ִתי ַעל ּגִ ּבֹור וְ נִ ָּשׂא,
ִׁשּוִ ִ
יחי ,אּולַ י ָּפנַ י יִ ָּשׂא,
גֹוחי ֶא ְׁשּפְֹך ִׂש ִ
לִ ְפנֵ י ִ
ִמ ָּד ִתי ּכִ ּוַ נְ ִּתיּ ,כַ ֵּס ֶדר ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה,
ֲהֹלא יַ ִּקירְ ,מ ַק ְר ַקר ִקיר ,עֹוד זָ כֹור ִּתזְ ּכְ ֵרנּו
יְ הֹוָ ה ֱהיֵ ה עֹוזֵ ר לָ נּו:
ְּבבֹוא ּכְ גַ ל ַהּגַ לְ ּגַ ל ,לְ ַה ְחלִ יף ַה ִּשׁ ָטה
יטה,
ַר ְעיָ ְתָך יֹונָ ְתָך ,לְ ָך ּפֹונָ הַ ,ה ִּב ָ
יׁשה ,לִ ְפּת ַֹח ַּב ֲח ָר ָטה,
ְּב ַאּוַ ת נַ ְפ ָׁשּה ִהּגִ ָ
ׁשּוטה ִמּלְ ַמ ָּטהְּ ,ב ִצ ִּפּיָ ֵתנּו ִצ ִּפינּו.
יְ ִמין ְּפ ָ
יְ הֹוָ ה ֱהיֵ ה עֹוזֵ ר לָ נּו:
ֹאמר,
ׁשֹואל ֶח ֶסדְּ ,ב ִהּוָ ֵסדִ ,הנְ נִ י ּת ַ
ֵ
בּוע ּכְ ַב ַּמ ְס ַמר,
ָמרּות יֵ ֶצר ,יִ ָּב ֵצרָ ,ק ַ
הּוטל לְ ִמ ְׁש ָמר,
ּולְ ַצּוָ ארּ ,כְ מֹו ַסּוָ ארַ ,
עּורּנּו.
ּומי ַאכְ זָ ר ּכִ י יְ ֶ
ּומי ָאזַ ר ,זּור לְ זָ רִ ,
ִ
יְ הֹוָ ה ֱהיֵ ה עֹוזֵ ר לָ נּו:
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ֹלּה ִמ ַּמ ַעל,
לַ ֲח ַב ֶּצלֶ תְּ ,פ ַתח ֶּדלֶ תֱ ,א ַ
ִּבינָ ה ֲהגִ יגִ י ,לְ ַה ִּציגִ יְּ ,בתֹוְך ַׁש ַער ַהּנִ נְ ָעל,
ּומזֹור ַה ְת ַעל,
ַר ֲח ֵמנּוַ ,ק ְּד ֵמנּוֳ ,צ ִרי ָ
בּוקש ָעוֹון וְ ֵאינֶ ּנּו.
ָּב ֵרר ִחּכִ י ,לְ ַה ְצ ִד ִיקי ,יְ ַ
יְ הֹוָ ה ֱהיֵ ה עֹוזֵ ר לָ נּו:
יֹונַ ת ֵאלֶ םִ ,מ ָׁשלֵ םֵ ,חלֶ ק יָ ֶפה ַּתּגִ ַיע,
הֹוׁש ָיעּה,
אֹות ֶצ ֶדקְּ ,ב ִה ְצ ַט ֵּדקְּ ,ביִ ְר ָא ְתָך לְ ִ
לְ ָך ִּת ְק ָראֵ ,עת לְ ַׁש ְח ְר ָרּהָ ,אדֹון ְּבזֹו ַה ָּשׁ ָעה,
ּתֹוציא ִּדינֵ נּו.
יֻ ֵַּתק ִּתיק ִמנַ ְר ֵּתקּ ,כָ אֹור ִ
יְ הֹוָ ה ֱהיֵ ה עֹוזֵ ר לָ נּו:
יחיְּ ,ב ִמ ְׁשלָ ִחי ,וְ ָא ִׁשיב ׁשֹולְ ַחי ָּד ָבר,
ַה ְצלִ ִ
ִחּזַ ְק ָּת ,חֹק ַח ְק ָּתֶ ,ע ֶׂשר וְ ָׁשֹלׁש ּכִ ְמ ֻד ָּבר,
ַמ ְחזִ ָיקם ,וְ ֹלא ֵר ָיקםֻׁ ,שּלַ ְח ִּתי לְ ִה ְתּגַ ָּבר,
נֹוׂשאַ ,ע ָּתה ָּתׁשּוב ְּת ַר ֲח ֵמנּו.
וְ כֹה ַּת ֲע ֶׂשהָ ,עוֹון ֵ
יְ הֹוָ ה ֱהיֵ ה עֹוזֵ ר לָ נּו:
אל מלך (עמוד )73
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יום חמישי של עשי"ת
(חזן וקהל פסוק פסוק)

בֹותינּו
ֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֶ ֱא ֵ
ֱא ֵ

יְ הֹוָ ה יְ הֹוָ ה ֵאל ַרחּום וְ ַחּנּון ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד
וֶ ֱא ֶמת :נ ֵֹצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים נ ֵֹׂשא ָעֹון וָ ֶפ ַׁשע וְ ַח ָּט ָאה
אתנּו ּונְ ַחלְ ָּתנּוְ :סלַ ח
וְ נַ ֵּקה :וְ ָסלַ ְח ָּת לַ ֲעֹונֵ נּו ּולְ ַח ָּט ֵ
לָ נּו ָא ִבינּו ּכִ י ָח ָטאנּו ְמ ַחל לָ נּו ַמלְ ּכֵ נּו ּכִ י ָפ ָׁש ְענּוּ :כִ י
קֹור ֶאיָך:
ַא ָּתה ֲאדֹנָ י טֹוב וְ ַסּלָ ח וְ ַרב ֶח ֶסד לְ כָ ל ְ
אֹותי כָ ל ִעיר ַעל ִּתּלָ ּה
ֹלהים וְ ֶא ֱה ָמיָ הִּ .ב ְר ִ
ֶאזְ ּכְ ָרה ֱא ִ
ֹלהים ֻמ ְׁש ָּפל ַעד ְׁשאֹול ַּת ְח ִּתּיָ ה.
ְּבנּויָ ה .וְ ַהר ָה ֱא ִ
ּובכָ ל זֹאת ָאנּו לְ יָ ּה וְ ֵעינֵ ינּו לְ יָ ּה.
ְ
ּוב ַׁש ֲע ֵרי
דֹותי ִּב ְׁשֹלׁש ֶע ְׂש ֵרה ֵתבֹותְ .
ָּת ַמכְ ִּתי יְ ֵת ַ
בֹוחן
יח ְּפנֵ י ֵ
ְד ָמעֹות ּכִ י ֹלא נִ ְׁשלָ בֹות .לָ כֵ ן ָׁש ַפכְ ִּתי ִׂש ַ
ֹלׁשת ָאבֹות.
ּובזְ כּות ְׁש ֶ
טּוח ֲאנִ י ָב ֵאּלֶ ה ִ
לִ ּבֹותָּ .ב ַ
ׁשֹומ ַע קֹול ִּבכְ יֹותֶׁ .ש ָּת ִׂשים
ֵ
יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ יָך
ֹאדָך לִ ְהיֹות .וְ ַת ִּצילֵ נּו ִמּכָ ל ּגְ זֵ רֹות ָקׁשֹות
עֹותינּו ְּבנ ְ
ִּד ְמ ֵ
ַאכְ זָ ִרּיֹותּ .כִ י לְ ָך לְ ַבד ֵעינֵ ינּו ְתלּויֹות.
מֹוחל
ֵ
יֹוׁשב ַעל ּכִ ֵּסא ַר ֲח ִמיםִ .מ ְתנַ ֵהג ַּב ֲח ִסידּות
ֵאל ֶמלֶ ְך ֵ
ֲעֹונֹות ַעּמֹוַ .מ ֲע ִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹוןַ .מ ְר ֶּבה ְמ ִחילָ ה לְ ַח ָּט ִאים
רּוחֹ .לא
עֹוׂשה ְצ ָדקֹות ִעם ּכָ ל ָּב ָׂשר וָ ַ
ֶ
ּפֹוׁש ִעים.
יחה לַ ְ
ּוסלִ ָ
ְ
לֹומר ְׁשלׁש ֶע ְׂש ֵרהּ .וזְ כֹר לָ נּו
ית ּלָ נּו ַ
הֹור ָ
כְ ָר ָע ָתם ִּתגְ מֹלֵ .אל ֵ
הֹוד ְע ָּת לֶ ָענָ ו ִמ ֶּק ֶדםּ .כְ מֹו
ַהּיֹום ְּב ִרית ְׁשלׁש ֶע ְׂש ֵרהּ .כְ מֹו ֶׁש ַ
ֶׁשּכָ תּוב וַ ּיֵ ֶרד יְ הֹוָ ה ֶּב ָענָ ן וַ ּיִ ְתיַ ֵּצב ִעּמֹו ָׁשם וַ ּיִ ְק ָרא ְב ֵׁשם יְ הֹוָ ה:
וַ ּיַ ֲעבֹר יְ הֹוָ ה ַעל ָּפנָ יו וַ ּיִ ְק ָרא:
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יְ הֹוָ ה יְ הֹוָ ה ֵאל ַרחּום וְ ַחּנּון ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד
וֶ ֱא ֶמת :נ ֵֹצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים נ ֵֹׂשא ָעֹון וָ ֶפ ַׁשע וְ ַח ָּט ָאה
אתנּו ּונְ ַחלְ ָּתנּוְ :סלַ ח
וְ נַ ֵּקה :וְ ָסלַ ְח ָּת לַ ֲעֹונֵ נּו ּולְ ַח ָּט ֵ
לָ נּו ָא ִבינּו ּכִ י ָח ָטאנּו ְמ ַחל לָ נּו ַמלְ ּכֵ נּו ּכִ י ָפ ָׁש ְענּוּ :כִ י
קֹור ֶאיָך:
ַא ָּתה ֲאדֹנָ י טֹוב וְ ַסּלָ ח וְ ַרב ֶח ֶסד לְ כָ ל ְ
חזן וקהל יחד

ֹלהי ַא ְב ָר ָהם ֲענֵ נּו:
ֲענֵ נּו ֶא ֵ
ּופ ַחד יִ ְצ ָחק ֲענֵ נּו:
ֲענֵ נּו ַ
ֲענֵ נּו ֲא ִביר יַ ֲעקֹב ֲענֵ נּו:
ֲענֵ נּו ָמגֵ ן ָּדוִ ד ֲענֵ נּו:
ֲענֵ נּו ָהעֹונֶ ה ְּב ֵעת ָרצֹון ֲענֵ נּו:
ֲענֵ נּו ָהעֹונֶ ה ְּב ֵעת ָצ ָרה ֲענֵ נּו:
ֲענֵ נּו ָהעֹונֶ ה ְּב ֵעת ַר ֲח ִמים ֲענֵ נּו:
ֹלהי ַה ֶּמ ְרּכָ ָבה ֲענֵ נּו:
ֲענֵ נּו ֱא ֵ
ֲענֵ נּו ֱאלָ ָהא ְּד ֵמ ִאיר ֲענֵ נּו:
ֲענֵ נּו ַרחּום וְ ַחּנּון ֲענֵ נּו:
יֹוׁשב ַעל ּכִ ֵּסא ַר ֲח ִמיםִ .מ ְתנַ ֵהג ַּב ֲח ִסידּות
ֵאל ֶמלֶ ְך ֵ
מֹוחל ֲעֹונֹות ַעּמֹוַ .מ ֲע ִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹוןַ .מ ְר ֶּבה
ֵ
עֹוׂשה ְצ ָדקֹות
ּפֹוׁש ִעיםֶ .
יחה לַ ְ
ּוסלִ ָ
ְמ ִחילָ ה לְ ַח ָּט ִאים ְ
ית
הֹור ָ
רּוחֹ .לא כְ ָר ָע ָתם ִּתגְ מֹלֵ .אל ֵ
ִעם ּכָ ל ָּב ָׂשר וָ ַ
לֹומר ְׁשלׁש ֶע ְׂש ֵרהּ .וזְ כֹר לָ נּו ַהּיֹום ְּב ִרית ְׁשלׁש
ּלָ נּו ַ
הֹוד ְע ָּת לֶ ָענָ ו ִמ ֶּק ֶדםּ .כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב
ֶע ְׂש ֵרהּ .כְ מֹו ֶׁש ַ
וַ ּיֵ ֶרד יְ הֹוָ ה ֶּב ָענָ ן וַ ּיִ ְתיַ ֵּצב ִעּמֹו ָׁשם וַ ּיִ ְק ָרא ְב ֵׁשם יְ הֹוָ ה:
וַ ּיַ ֲעבֹר יְ הֹוָ ה ַעל ָּפנָ יו וַ ּיִ ְק ָרא:
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יְ הֹוָ ה יְ הֹוָ ה ֵאל ַרחּום וְ ַחּנּון ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד
וֶ ֱא ֶמת :נ ֵֹצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים נ ֵֹׂשא ָעֹון וָ ֶפ ַׁשע וְ ַח ָּט ָאה
אתנּו ּונְ ַחלְ ָּתנּוְ :סלַ ח
וְ נַ ֵּקה :וְ ָסלַ ְח ָּת לַ ֲעֹונֵ נּו ּולְ ַח ָּט ֵ
לָ נּו ָא ִבינּו ּכִ י ָח ָטאנּו ְמ ַחל לָ נּו ַמלְ ּכֵ נּו ּכִ י ָפ ָׁש ְענּוּ :כִ י
קֹור ֶאיָך:
ַא ָּתה ֲאדֹנָ י טֹוב וְ ַסּלָ ח וְ ַרב ֶח ֶסד לְ כָ ל ְ
ִאם ָא ֵפס ר ַֹבע ַה ֵּקן
א ֶֹהל ִשּׁכֵ ן ִאם ִר ֵּקן
ֹאב ָדה ּכִ י ַעל ּכֵ ן
ַאל נָ א נ ְ
יֵ ׁש לָ נּו ָאב זָ ֵקן
ָּפנִ ים לֹו ַּתּכִ יר
וְ ִצ ְדקֹו לְ ָפנֶ יָך נַ זְ ּכִ יר
ַקח נָ א ֵּבן יַ ִּקיר
וְ נִ ְמ ָצה ָדמֹו ַעל ַה ִּקיר
ָרץ ֶאל ַהּנַ ַער לְ ַה ְק ִּדיׁשֹו
ׁשּורה ְּבנַ ְפׁשֹו
וְ נַ ְפׁשֹו ְק ָ
ִע ְּטרֹו ָּב ֵע ִצים וְ ִאּשֹׁו
ֹלהיו ַעל רֹאׁשֹו
נֵ זֶ ר ֱא ָ
הּוקל ּכַ ְּצ ִבי
יָ ִחיד ַ
ָענָ ה וְ ָא ַמר ָא ִבי
ִהּנֵ ה ָה ֵאׁש וְ ָה ֵע ִצים נָ ִביא
ׁשּורה ֵאין לְ ָה ִביא
ּות ָ
ְ
ִמּלִ ים ֱה ִשׁיבֹו ִמּלְ ַה ְב ִהילֹו
ֹאמר לֹו
וַ ּיַ ַען וַ ּי ֶ

ֹלהים יִ ְר ֶאה לֹו
ְּבנִ י ֱא ִ
יֹודע יְ הֹוָ ה ֶאת ֲא ֶשׁר לֹו
וְ ַ
יהם נִ זְ ָה ִרים
ְּב ִמ ְצוָ ְתָך ְשׁנֵ ֶ
וְ ַא ֲח ֶריָך ֹלא ְמ ַה ְר ֲה ִרים
ָחׁשּו וְ ָהלְ כּו נִ ְמ ָה ִרים
ַעל ַא ַחד ֶה ָה ִרים
ָראּו ֵאד ְּתלּולָ ה
ִמ ֲהרּו ֲע ֵצי עֹולָ ה
יַ ַחד ְּב ַא ֲה ָבה כְ לּולָ ה
יַ ְּשׁרּו ָּב ֲע ָר ָבה ְמ ִסּלָ ה
ָר ָאה יָ ִחיד ּכִ י הּוא ַה ֶּשׂה
נָ ַאם לְ הֹורֹו ַה ְּמנֻ ֶּסה
אֹותי ּכַ ּכֶ ֶבׂש ַּת ֲע ֶשׂה
ָא ִבי ִ
ֹלא ַּת ְחמֹל וְ ֹלא ְּתכַ ֶּסה
ִּבי ָח ֵפץ וְ נִ כְ סֹף
לְ ָב ִבי לֹו לַ ֲחׂשֹף
ִאם ִּת ְמנָ ֵענִ י סֹוף
רּוחי וְ נִ ְש ָׁמ ִתי ֵאלָ יו יֶ ֱאסֹף
ִ
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יָ ָדיו וְ ַרגְ לָ יו ָע ַקד
וְ ַח ְרּבֹו ָעלָ יו ָּפ ַקד
לְ ׂשּומֹו ַעל ָה ֵע ִצים ָש ַׁקד
ּתּוקד
וְ ָה ֵאׁש ַעל ַה ִּמזְ ֵּב ַח ַ
ַצּוָ אר ָּפ ַשׁט ֵמ ֵאלָ יו
וְ ָא ִביו נִ ּגַ ׁש ֵאלָ יו
לְ ָׁש ֳחטֹו לְ ֵשׁם ְּב ָעלָ יו
וְ ִהּנֵ ה יְ הֹוָ ה נִ ָּצב ָעלָ יו
ֲחקֹר ֶאת ּכָ ל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה
ָה ָאב ַעל ְּבנֹו ֹלא ָח ָסה
וְ לִ ּבֹו ֶאל ּכַ ַּפיִ ם נָ ָשׂא
ֹלהים ֶאת ּכָ ל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה
וַ ּיַ ְרא ֱא ִ
ָק ָרא ֵמ ֶר ֶחם ִמ ְּש ָׁחר
ְּתמּור ִּבנְ ָך ַהּנִ ְב ָחר

וְ ִהּנֵ ה ַאיִ ל ַא ַחר
וַ ֲע ֵשׂה ַאל ְּת ַא ַחר
יפי ַאזְ ּכָ ָרתֹו
ֲחלִ ֵ
ִּתּכֹון ּכְ ַה ְק ָט ָרתֹו
וְ ַת ֲעלֶ ה לְ ָך ִּת ְמ ָרתֹו
מּורתֹו
ּות ָ
וְ ָהיָ ה הּוא ְ
זִ ּכָ רֹון לְ ָפנֶ יָך ַּב ַּש ַחק
יּוחק
לָ ַעד ַּב ֵּס ֶפר ַ
יּומ ַחק
ְּב ִרית עֹולָ ם ֹלא ְ
ֶאת ַא ְב ָר ָהם וְ ֶאת יִ ְצ ָחק
קֹור ֶאיָך ָּב ִאים לִ ּקֹד
ְ
ְּב ֶצ ֶדק ֲע ֵק ָדה ִּת ְשקֹד
וְ צֹאנְ ָך ְּב ַר ֲח ִמים ִּת ְפקֹד
ְּפנֵ י ַהּצֹאן ֶאל ָעקֹד

יֹוׁשב ַעל ּכִ ֵּסא ַר ֲח ִמיםִ .מ ְתנַ ֵהג ַּב ֲח ִסידּות
ֵאל ֶמלֶ ְך ֵ
מֹוחל ֲעֹונֹות ַעּמֹוַ .מ ֲע ִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹוןַ .מ ְר ֶּבה
ֵ
עֹוׂשה
ֶ
ּפֹוׁש ִעים.
יחה לַ ְ
ּוסלִ ָ
ְמ ִחילָ ה לְ ַח ָּט ִאים ְ
רּוחֹ .לא כְ ָר ָע ָתם ִּתגְ מֹל.
ְצ ָדקֹות ִעם ּכָ ל ָּב ָׂשר וָ ַ
לֹומר ְׁשלׁש ֶע ְׂש ֵרהּ .וזְ כֹר לָ נּו ַהּיֹום
ית ּלָ נּו ַ
הֹור ָ
ֵאל ֵ
הֹוד ְע ָּת לֶ ָענָ ו ִמ ֶּק ֶדם.
ְּב ִרית ְׁשלׁש ֶע ְׂש ֵרהּ .כְ מֹו ֶׁש ַ
ּכְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב וַ ּיֵ ֶרד יְ הֹוָ ה ֶּב ָענָ ן וַ ּיִ ְתיַ ֵּצב ִעּמֹו ָׁשם
וַ ּיִ ְק ָרא ְב ֵׁשם יְ הֹוָ ה:
וַ ּיַ ֲעבֹר יְ הֹוָ ה ַעל ָּפנָ יו וַ ּיִ ְק ָרא:
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יְ הֹוָ ה יְ הֹוָ ה ֵאל ַרחּום וְ ַחּנּון ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם וְ ַרב
ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת :נ ֵֹצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים נ ֵֹׂשא ָעֹון וָ ֶפ ַׁשע
את נּו
וְ ַח ָּט ָא ה וְ נַ ֵּק ה :וְ ָס לַ ְח ָּת לַ ֲע ֹונֵ נּו ּולְ ַח ָּט ֵ
ּונְ ַחלְ ָּתנּוְ :סלַ ח לָ נּו ָא ִבינּו ּכִ י ָח ָטאנּו ְמ ַחל לָ נּו
ַמלְ ּכֵ נּו ּכִ י ָפ ָׁש ְענּוּ :כִ י ַא ָּתה ֲאדֹנָ י טֹוב וְ ַסּלָ ח וְ ַרב
קֹור ֶאיָך:
ֶח ֶסד לְ כָ ל ְ
זְ כֹור ַר ֲח ֶמיָך יְ הֹוָ ה וַ ֲח ָס ֶדיָך ּכִ י ֵמעֹולָ ם ֵה ָּמה :זָ כְ ֵרנּו יְ הֹוָ ה ִּב ְרצֹון
ית ֶּק ֶדם ּגָ ַאלְ ָּת ֵׁש ֶבט
יׁשּוע ֶתָך :זְ כֹור ֲע ָד ְתָך ָקנִ ָ
ַע ֶּמָך ָּפ ְק ֵדנּו ִּב ָ
רּוׁשלָ יִ ם ַא ֲה ַבת
נַ ֲחלָ ֶתָך ַהר ִצּיֹון זֶ ה ָׁשכַ נְ ָּת ּבֹו :זְ כֹור יְ הֹוָ ה ִח ַּבת יְ ָ
ִצּיֹון ַאל ִּת ְׁשּכַ ח לָ נֶ ַצחַ :א ָּתה ָתקּום ְּת ַר ֵחם ִצּיֹון ּכִ י ֵעת לְ ֶחנְ נָ ּה
אֹומ ִרים
רּוׁשלָ יִ ם ָה ְ
מֹועד :זְ כֹור יְ הֹוָ ה לִ ְבנֵ י ֱאדֹום ֶאת יֹום יְ ָ
ּכִ י ָבא ֵ
ָערּו ָערּו ַעד ַהיְ סֹוד ָּבּה :זְ כֹור לְ ַא ְב ָר ָהם לְ יִ ְצ ָחק ּולְ יִ ְׂש ָר ֵאל ֲע ָב ֶדיָך
ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּב ְע ָּת לָ ֶהם ָּבְך וַ ְּת ַד ֵּבר ֲאלֵ ֶהם ַא ְר ֶּבה ֶאת זַ ְר ֲעכֶ ם ּכְ כֹוכְ ֵבי
ַה ָּשׁ ָמיִ ם וְ כָ ל ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת ֲא ֶׁשר ָא ַמ ְר ִּתי ֶא ֵּתן לְ זַ ְר ֲעכֶ ם וְ נָ ֲחלּו
לְ עֹולָ ם :זְ כֹור לַ ֲע ָב ֶדיָך לְ ַא ְב ָר ָהם לְ יִ ְצ ָחק ּולְ יַ ֲעקֹב ַאל ֵּת ֶפן ֶאל
ְק ִׁשי ָה ָעם ַהּזֶ ה וְ ֶאל ִר ְׁשעֹו וְ ֶאל ַח ָּטאתֹו:

נֹואלְ נּו וַ ֲא ֶׁשר ָח ָטאנּו:
ַאל נָ א ָת ֵׁשת ָעלֵ ינּו ַח ָּטאת ֲא ֶׁשר ַ
יֹוצ ֵרנּו:
צּורנּו ְסלַ ח לָ נּו ְ
ָח ָטאנּו ֵ
יתי יַ ֲעקֹוב וְ ַאף ֶאת
זְ כֹור לָ נּו ְּב ִרית ָאבֹות ּכַ ֲא ֶׁשר ָא ַמ ְר ָּת .וְ זָ כַ ְר ִּתי ֶאת ְּב ִר ִ
יתי ַא ְב ָר ָהם ֶאזְ ּכֹר וְ ָה ָא ֶרץ ֶאזְ ּכֹר :זְ כֹור לָ נּו ְּב ִרית
יתי יִ ְצ ָחק וְ ַאף ֶאת ְּב ִר ִ
ְּב ִר ִ
אתי א ָֹתם
הֹוצ ִ
ִראׁשֹונִ ים ּכַ ֲא ֶׁשר ָא ַמ ְר ָּת .וְ זָ כַ ְר ִּתי לָ ֶהם ְּב ִרית ִראׁשֹונִ ים ֲא ֶׁשר ֵ
אֹלהים ֲאנִ י יְ הֹוָ הֲ :ע ֵׂשה ִע ָּמנּו
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם לְ ֵעינֵ י ַהּגֹויִ ם לִ ְהיֹות לָ ֶהם לֵ ִ
יהם ֹלא ְמ ַא ְס ִּתים
יֹותם ְּב ֶא ֶרץ אֹויְ ֵב ֶ
ּכְ ָמה ֶׁש ִה ְב ַט ְח ָּתנּו .וְ ַאף ּגַ ם זֹאת ִּב ְה ָ
יהםָ :ה ֵׁשב
ֹלה ֶ
יתי ִא ָּתם ּכִ י ֲאנִ י יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ּלֹותם לְ ָה ֵפר ְּב ִר ִ
וְ ֹלא גְ ַעלְ ִּתים לְ כַ ָ
בּותָך וְ ִר ֲח ֶמָך וְ ָׁשב
ֹלהיָך ֶאת ְׁש ְ
בּותנּו וְ ַר ֲח ֵמנּו ּכְ ָמה ֶׁשּכָ תּוב .וְ ָׁשב יְ הֹוָ ה ֱא ֶ
ְׁש ֵ
ֹלהיָך ָׁש ָּמהַ :ק ֵּבץ נִ ָּד ֵחינּו ּכְ ָמה
יצָך יְ הֹוָ ה ֱא ֶ
וְ ִק ֶּב ְצָך ִמּכָ ל ָה ַע ִּמים ֲא ֶׁשר ֱה ִפ ְ
ּומ ָּשׁם
ֹלהיָך ִ
ֶׁשּכָ תּובִ .אם יִ ְהיֶ ה נִ ַּד ֲחָך ִּב ְק ֵצה ַה ָּשׁ ָמיִ ם ִמ ָּשׁם יְ ַק ֶּב ְצָך יְ הֹוָ ה ֱא ֶ

 / 78הבושת ימי תרשעל תוחילס
יתי כָ ָעב ְּפ ָׁש ֶעיָך וְ כֶ ָענָ ן
יִ ָּק ֶחָךְ :מ ֵחה ְפ ָׁש ֵעינּו ּכָ ָעב וְ כֶ ָענָ ן ּכְ ָמה ֶׁשּכָ תּובָ .מ ִח ִ
ׁשּובה ֵאלַ י ּכִ י גְ ַאלְ ִּתיָךְ :מ ֵחה ְפ ָׁש ֵעינּו לְ ַמ ַענְ ָך ּכַ ֲא ֶׁשר ָא ַמ ְר ָּת
ָ
ֹאתיָך
ַחּט ֶ
ֹאתיָך ֹלא ֶאזְ ּכֹורַ :הלְ ֵּבן ֲח ָט ֵאינּו
מֹוחה ְפ ָׁש ֶעיָך לְ ַמ ֲענִ י וְ ַחּט ֶ
ָאנֹכִ י ָאנֹכִ י הּוא ֶ
ֹאמר יְ הֹוָ ה ִאם יִ ְהיּו ֲח ָט ֵאיכֶ ם
ּכַ ֶּשׁלֶ ג וְ כַ ֶּצ ֶמר ּכְ ָמה ֶׁשּכָ תּוב .לְ כּו נָ א וְ נִ ּוָ כְ ָחה י ַ
ּכַ ָּשׁנִ ים ּכַ ֶּשׁלֶ ג יַ לְ ִּבינּו ִאם יַ ְא ִּדימּו ּכַ ּתֹולָ ע ּכַ ֶּצ ֶמר יִ ְהיּו :זְ רֹוק ָעלֵ ינּו ַמיִ ם
ּוט ַה ְר ֶּתם ִמּכֹל
הֹורים ְ
הֹורים וְ ַט ֲה ֵרנּו ּכְ ָמה ֶׁשּכָ תּוב .וְ זָ ַר ְק ִּתי ֲעלֵ יכֶ ם ַמיִ ם ְט ִ
ְט ִ
יתנּו ּכְ ָמה
ּומּכָ ל ּגִ ּלּולֵ יכֶ ם ֲא ַט ֵהר ֶא ְתכֶ םַ :ר ֵחם ָעלֵ ינּו וְ ַאל ַּת ְׁש ִח ֵ
אֹותיכֶ ם ִ
ֻט ְמ ֵ
יתָך וְ ֹלא יִ ְׁשּכַ ח ֶאת
ֹלהיָך ֹלא יַ ְר ְּפָך וְ ֹלא יַ ְׁש ִח ֶ
ֶׁשּכָ תּובּ .כִ י ֵאל ַרחּום יְ הֹוָ ה ֱא ֶ
בֹותיָך ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע לָ ֶהם :מֹול ֶאת לְ ָב ֵבנּו לְ ַא ֲה ָבה ֶאת ְׁש ֶמָך ּכְ ָמה
ְּב ִרית ֲא ֶ
ֹלהיָך ֶאת לְ ָב ְבָך וְ ֶאת לְ ַבב זַ ְר ֶעָך לְ ַא ֲה ָבה ֶאת יְ הֹוָ ה
ּומל יְ הֹוָ ה ֱא ֶ
ֶׁשּכָ תּובָ .
ּובכָ ל נַ ְפ ְׁשָך לְ ַמ ַען ַחּיֶ יָךִ :ה ָּמ ֵצא לָ נּו ְּב ַב ָּק ָׁש ֵתנּו ּכְ ָמה
ֹלהיָך ְּבכָ ל לְ ָב ְבָך ְ
ֱא ֶ
את ּכִ י ִת ְד ְר ֶׁשּנּו ְּבכָ ל לְ ָב ְבָך
ּומ ָצ ָ
ֹלהיָך ָ
ּוב ַּק ְׁש ֶּתם ִמ ָּשׁם ֶאת יְ הֹוָ ה ֱא ֶ
ֶׁשּכָ תּובִ .
יאנּו ֶאל ַהר ָק ְד ֶׁשָך וְ ַׂש ְּמ ֵחנּו ְּב ֵבית ְּת ִפּלָ ֶתָך ּכְ ָמה ֶׁשּכָ תּוב.
ּובכָ ל נַ ְפ ֶׁשָךְּ :ת ִב ֵ
ְ
יהם
יהם וְ זִ ְב ֵח ֶ
עֹולֹות ֶ
ֵ
יאֹותים ֶאל ַהר ָק ְד ִׁשי וְ ִׂש ַּמ ְח ִּתים ְּב ֵבית ְּת ִפּלָ ִתי
וַ ֲה ִב ִ
יתי ֵּבית ְּת ִפּלָ ה יִ ָּק ֵרא לְ כָ ל ָה ַע ִּמים:
לְ ָרצֹון ַעל ִמזְ ְּב ִחי ּכִ י ֵב ִ
פותחים את הארון
חזן וקהל

ֹלהינּו חּוס וְ ַר ֵחם ָעלֵ ינּו וְ ַק ֵּבל ְּב ַר ֲח ִמים
ְׁש ַמע קֹולֵ נּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ּוב ָרצֹון ֶאת ְּת ִפּלָ ֵתנּו:
ְ
ׁשּובה ַח ֵּדׁש יָ ֵמינּו ּכְ ֶק ֶדם:
יבנּו יְ הֹוָ ה ֵאלֶ יָך וְ נָ ָ
ֲה ִׁש ֵ
ֲא ָמ ֵרינּו ַה ֲאזִ ינָ ה יְ הֹוָ ה ִּבינָ ה ֲהגִ יגֵ נּו:
גֹואלֵ נּו:
צּורנּו וְ ֲ
יִ ְהיּו לְ ָרצֹון ִא ְמ ֵרי ִפינּו וְ ֶהגְ יֹון לִ ֵּבנּו לְ ָפנֶ יָך יְ הֹוָ ה ֵ
רּוח ָק ְד ְׁשָך ַאל ִּת ַּקח ִמ ֶּמּנּו:
ַאל ַּת ְׁשלִ יכֵ נּו ִמּלְ ָפנֶ יָך וְ ַ
ַאל ַּת ְׁשלִ יכֵ נּו לְ ֵעת זִ ְקנָ ה ּכִ כְ לֹות ּכ ֵֹחנּו ַאל ַּת ַעזְ ֵבנּו:
ֹלהינּוַ .אל ִּת ְר ַחק ִמ ֶּמּנּוֲ :ע ֵׂשה ִע ָּמנּו אֹות
ַאל ַּת ַעזְ ֵבנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
טֹובה וְ יִ ְראּו ׂשֹונְ ֵאינּו וְ יֵ בׁשּו ּכִ י ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֲעזַ ְר ָּתנּו וְ נִ ַח ְמ ָּתנּוּ :כִ י
לְ ָ
ֹלהינּו:
הֹוחלְ נּו ַא ָּתה ַת ֲענֶ ה ֲאדֹנָ י ֱא ֵ
לְ ָך יְ הֹוָ ה ָ
סוגרים את הארון
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וידוי
בֹותינּו:
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ
ָאּנָ א ָּתבֹא לְ ָפנֶ יָך ְּת ִפּלָ ֵתנּו .וְ ַאל ִּת ְת ַעּלַ ם ִמ ְּת ִחּנָ ֵתנּוֶׁ .ש ֵאין
אֹלהי
ֹלהינּו וֵ ֵ
לֹומר לְ ָפנֶ יָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ָאנּו ַעּזֵ י ָפנִ ים ְּוק ֵׁשי ע ֶֹרף ַ
בֹותינּו
בֹותינּו ַצ ִּד ִיקים ֲאנַ ְחנּו וְ ֹלא ָח ָטאנּו ֲא ָבל ֲאנַ ְחנּו וַ ֲא ֵ
ֲא ֵ
ָח ָטאנּו:

ָא ַׁש ְמנּוָּ .בגַ ְדנּוּ .גָ זַ לְ נּוִּ .ד ַּב ְרנּו ּד ִֹפיֶ :ה ֱעוִ ינּו .וְ ִה ְר ַׁש ְענּו.
זַ ְדנּוָ .ח ַמ ְסנּוָ .ט ַפלְ נּו ֶׁש ֶקר :יָ ַע ְצנּו ָרעּ .כִ ּזַ ְבנּו .לַ ְצנּו.
ָמ ַר ְדנּו .נִ ַא ְצנּוָ .ס ַר ְרנּוָ .עוִ ינּוָּ .פ ַׁש ְענּוָ .צ ַר ְרנּוִ .ק ִּשׁינּו
ע ֶֹרףָ :ר ַׁש ְענּוִׁ .ש ַח ְתנּוִּ .ת ַע ְבנּוָּ .ת ִעינּוִּ .ת ְע ָּת ְענּו:
ּטֹובים וְ ֹלא ָׁשוָ ה לָ נּו :וְ ַא ָּתה ַצ ִּדיק ַעל ּכָ ל ַה ָּבא
ּומ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ַה ִ
ֹותיָך ִ
ַס ְרנּו ִמ ִּמ ְצ ֶ
נֹוׁש ְענּו
ּופ ַׁש ְענּו לָ כֵ ן ֹלא ָ
ית וַ ֲאנַ ְחנּו ִה ְר ָׁש ְענּוִ :ה ְר ַׁש ְענּו ָ
ָעלֵ ינּוּ .כִ י ֱא ֶמת ָע ִׂש ָ
יאָך יַ ֲעזֹוב
וְ ֵתן ְּבלִ ֵּבנּו לַ ֲעזֹוב ֶּד ֶרְך ֶר ַׁשע וְ ִחיׁש לָ נּו יֶ ַׁשע ּכַ ּכָ תּוב ַעל יַ ד נְ ִב ֶ
ֹלהינּו ּכִ י
בֹותיו וְ יָ ׁשֹב ֶאל יְ הֹוָ ה וִ ַיר ֲח ֵמהּו וְ ֶאל ֱא ֵ
ָר ָׁשע ַּד ְרּכֹו וְ ִאיׁש ָאוֶ ן ַמ ְח ְׁש ָ
לֹוח:
יַ ְר ֶּבה לִ ְס ַ

ֵאל ַרחּום ְׁש ֶמָךֵ .אל ַחּנּון ְׁש ֶמָךָּ .בנּו נִ ְק ָרא ְׁש ֶמָך .יְ הֹוָ ה ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען
ְׁש ֶמָך:
יתְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ּגָ ְדלָ ְך וְ ִת ְפ ַא ְר ָּתְך.
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ֲא ִמ ָּתְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ְּב ִר ָ
עּודְך.
הֹודְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען וִ ָ
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ָּד ָתְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ָ
טּובְך.
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען זִ כְ ָרְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ַח ְס ָּדְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ָ
ּמּודְך.
בֹודְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען לִ ָ
חּודְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ּכְ ָ
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען יִ ָ
סֹודְך.
כּותְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען נִ ְצ ָחְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ָ
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ַמלְ ָ
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ֻעּזָ ְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ְּפ ֵא ָרְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ִצ ְד ָק ָתְך.
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ְק ֻד ָּשׁ ָתְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ַר ֲח ֶמיָך ָה ַר ִּבים.
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ְׁשכִ ינָ ָתְךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ְּת ִהּלָ ָתְך.
אֹוה ֶביָך ׁשֹכְ נֵ י ָע ָפרֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹב.
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ֲ
ּוׁשֹלמֹה.
מׁשה וְ ַא ֲהרֹןֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ָּדוִ ד ְ
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ֶ
בֹודָך.
רּוׁשלַ יִ ם ִעיר ָק ְד ֶׁשָךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ִצּיֹון ִמ ְׁשּכַ ן ּכְ ֶ
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען יְ ָ
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ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ִׁש ְממֹות ֵהיכָ לֶ ָךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ֲה ִריסֹות ִמזְ ְּב ֶחָך.
חּודָך.
בּוחים ַעל יִ ֶ
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ֲהרּוגִ ים ַעל ֵׁשם ָק ְד ֶׁשָךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ְט ִ
ּוב ַּמיִ ם ַעל ִקּדּוׁש ְׁש ֶמָךֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען יֹונְ ֵקי ָׁש ַדיִ ם
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ָּב ֵאי ָב ֵאׁש ַ
ֶׁשֹּלא ָח ְטאּו.
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַען ּגְ מּולֵ י ָחלָ ב ֶׁשֹּלא ָפ ְׁשעּוֲ .ע ֵׂשה לְ ַמ ַען ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַר ָּבן.
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַענְ ָך ִאם ֹלא לְ ַמ ֲענֵ נּו.
הֹוׁש ֵיענּו:
ֲע ֵׂשה לְ ַמ ַענְ ָך וְ ִ
ֹלהינּו ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ָא ִבינּו ֲענֵ נּו.
ֲענֵ נּו יְ הֹוָ ה ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ֱא ֵ
ּדֹור ֵׁשנּו ֲענֵ נּו.
ּגֹואלֵ נּו ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ְ
ּבֹור ֵאנּו ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ֲ
ֲענֵ נּו ְ
ֲענֵ נּו ָה ֵאל ַהּנֶ ֱא ָמן ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו וָ ִתיק וְ ָח ִסיד ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו זַ ְך וְ יָ ָׁשר ֲענֵ נּו.
יֹוד ַע יֶ ֶצר ֲענֵ נּו.
ּומ ִטיב ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ֵ
ֲענֵ נּו ַחי וְ ַקּיָ ם ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו טֹוב ֵ
לֹובׁש ְצ ָדקֹות ֲענֵ נּו.
ּכֹובׁש ּכְ ָע ִסים ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ֵ
ֲענֵ נּו ֵ
נֹורא וְ נִ ְׂשּגָ ב ֲענֵ נּו.
ֲענֵ נּו ֶמלֶ ְך ַמלְ כֵ י ַה ְּמלָ כִ ים ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ָ
ּומֹוחל ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו עֹונֶ ה ְּב ֵעת ָצ ָרה ֲענֵ נּו.
ֵ
ֲענֵ נּו סֹולֵ ַח
ּומ ִּציל ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ַצ ִּדיק וְ יָ ָׁשר ֲענֵ נּו.
ּפֹודה ַ
ֲענֵ נּו ֶ
קֹור ָאיו ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ַרחּום וְ ַחּנּון ֲענֵ נּו.
ֲענֵ נּו ָקרֹוב לְ ְ
ימים ֲענֵ נּו.
ּתֹומְך ְּת ִמ ִ
ׁשֹומ ַע ֶאל ֶא ְביֹונִ ים ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ֵ
ֵ
ֲענֵ נּו
ֲענֵ נּו ָק ֶׁשה לִ כְ עֹוס ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ַרְך לִ ְרצֹות ֲענֵ נּו.
ֹלהי ַא ְב ָר ָהם ֲענֵ נּו.
בֹותינּו ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ֱא ֵ
ֹלהי ֲא ֵ
ֲענֵ נּו ֱא ֵ
ֲענֵ נּו ַּפ ַחד יִ ְצ ָחק ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ֲא ִביר יַ ֲעקֹב ֲענֵ נּו.
ֲענֵ נּו ֶעזְ ַרת ַה ְּשׁ ָב ִטים ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ִמ ְׂשּגַ ב ִא ָּמהֹות ֲענֵ נּו.
תֹומים ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ַּדּיַ ן ַאלְ ָמנֹות
ֲענֵ נּו עֹונֶ ה ְּב ֵעת ָרצֹון ֲענֵ נּוֲ .ענֵ נּו ֲא ִבי יְ ִ
ֲענֵ נּו:
ּמֹורּיָ ה הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ְּב ַהר ַה ִ
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ יִ ְצ ָחק ְּבנֹו ּכְ ֶׁשּנֶ ֱע ַקד ַעל ּגַ ֵּבי ַה ִּמזְ ֵּב ַח הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ יַ ֲעקֹב ְּב ֵבית ֵאל הּוא יַ ֲענֵ נּו:
סּורים הּוא יַ ֲענֵ נּו:
יֹוסף ְּב ֵבית ָה ֲא ִ
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ ֵ
בֹותינּו ַעל יַ ם סּוף הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ִמי ֶׁש ָענָ ה לַ ֲא ֵ
חֹורב הּוא יַ ֲענֵ נּו:
מׁשה ְּב ֵ
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ ֶ
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ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ ַא ֲהרֹן ַּב ַּמ ְח ָּתה הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ ִפינְ ָחס ְּבקּומֹו ִמּתֹוְך ָה ֵע ָדה הּוא יַ ֲענֵ נּו:
יהֹוׁש ַע ַּבּגִ לְ ּגָ ל הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ֻ
ִמי ֶׁש ָענָ ה לִ
מּואל ַּב ִּמ ְצ ָּפה הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ִמי ֶׁש ָענָ ה לִ ְׁש ֵ
ירּוׁשלָ יִ ם הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ּוׁשֹלמֹה ְּבנֹו ִּב ָ
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ ָדוִ ד ְ
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ ֵאלִ ּיָ הּו ְּב ַהר ַהּכַ ְר ֶמל הּוא יַ ֲענֵ נּו:
יׁשע ִּב ִיריחֹו הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ִמי ֶׁש ָענָ ה לֶ ֱאלִ ָ
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ יֹונָ ה ִּב ְמ ֵעי ַה ָּדגָ ה הּוא יַ ֲענֵ נּו:
הּודה ְּב ָחלְ יֹו הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ ִחזְ ִקּיָ הּו ֶמלֶ ְך יְ ָ
יׁש ֵאל וַ ֲעזַ ְריָ ה ְּבתֹוְך ּכִ ְב ַׁשן ָה ֵאׁש הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ִמי ֶׁש ָענָ ה לַ ֲחנַ נְ יָ ה ִמ ָ
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ ָדנִ ּיֵ אל ְּבגֹוב ָה ֲא ָריֹות הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ׁשּוׁשן ַה ִּב ָירה הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ ָמ ְר ֳּדכַ י וְ ֶא ְס ֵּתר ְּב ַ
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ ֶעזְ ָרא ַבּגֹולָ ה הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ימים וְ ַהיְ ָׁש ִרים הּוא יַ ֲענֵ נּו:
ִמי ֶׁש ָענָ ה לְ כָ ל ַה ַּצ ִּד ִיקים וְ ַה ֲח ִס ִידים וְ ַה ְּת ִמ ִ

נפילת אפים:
ּוביַ ד ָא ָדם
ֹאמר ָּדוִ ד ֶאל ּגָ דַ ,צר לִ י ְמאֹד ,נִ ְּפלָ ה ּנָ א ְביַ ד יְ הֹוָ הּ ,כִ י ַר ִּבים ַר ֲח ָמיוְ ,
וַ ּי ֶ
ַאל ֶאּפֹלָ ה:

אתי לְ ָפנֶ יָך .יְ הֹוָ ה ָמלֵ א ַר ֲח ִמיםַ .ר ֵחם ָעלַ י וְ ַק ֵּבל
ַרחּום וְ ַחּנּון ָח ָט ִ
יחנִ י .וְ ַאל ַּב ֲח ָמ ְתָך ְתיַ ְּס ֵרנִ יָ :חּנֵ נִ י
ַּת ֲחנּונָ י :יְ הֹוָ ה ַאל ְּב ַא ְּפָך תֹוכִ ֵ
יְ הֹוָ הּ .כִ י ֻא ְמלַ ל ָאנִ יְ .ר ָפ ֵאנִ י יְ הֹוָ הּ .כִ י נִ ְב ֲהלּו ֲע ָצ ָמי :וְ נַ ְפ ִׁשי
ׁשּובה יְ הֹוָ הַ .חּלְ ָצה נַ ְפ ִׁשי.
ָ
נִ ְב ֲהלָ ה ְמאֹד .וְ ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ַעד ָמ ָתי:
יֹודה
יענִ י לְ ַמ ַען ַח ְס ֶּדָךּ :כִ י ֵאין ַּב ָּמוֶ ת זִ כְ ֶרָךִּ .ב ְׁשאֹול ִמי ֶ
הֹוׁש ֵ
ִ
ּלָ ְך :יָ גַ ְע ִּתי ְב ַאנְ ָח ִתיַ .א ְׂש ֶחה ְבכָ ל לַ יְ לָ ה ִמ ָּט ִתיְּ .ב ִד ְמ ָע ִתי ַע ְר ִׂשי
צֹור ָרי :סּורּו ִמ ֶּמּנִ י ּכָ ל
ַא ְמ ֶסהָ :ע ְׁש ָׁשה ִמּכַ ַעס ֵעינִ יָ .ע ְת ָקה ְּבכָ ל ְ
ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ןּ .כִ י ָׁש ַמע יְ הֹוָ ה קֹול ִּבכְ יִ יָׁ :ש ַמע יְ הֹוָ ה ְּת ִחּנָ ִתי .יְ הֹוָ ה
ְּת ִפּלָ ִתי יִ ָּקח :יֵ בֹׁשּו וְ יִ ָּב ֲהלּו ְמאֹד ּכָ ל אֹיְ ָבי .יָ ֻׁשבּו יֵ בׁשּו ָרגַ ע:
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ֹאבד יִ ְׂש ָר ֵאל.
ׁשֹומר יִ ְׂש ָר ֵאלְׁ .שמֹר ְׁש ֵא ִרית יִ ְׂש ָר ֵאל .וְ ַאל י ַ
ֵ
אֹומ ִרים ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל:
ָה ְ
ֹאבד ּגֹוי ֶא ָחד.
ׁשֹומר ּגֹוי ֶא ָחדְׁ .שמֹר ְׁש ֵא ִרית ַעם ֶא ָחד .וְ ַאל י ַ
ֵ
ֹלהינּו יְ הֹוָ ה ֶא ָחד:
ַה ְמיַ ֲח ִדים ִׁש ְמָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ֹאבד ּגֹוי ָקדֹוׁש.
ׁשֹומר ּגֹוי ָקדֹוׁשְׁ .שמֹר ְׁש ֵא ִרית ַעם ָקדֹוׁש .וְ ַאל י ַ
ֵ
ַה ְמ ַׁשּלְ ִׁשים ְּב ָׁשלׁש ְק ֻדּשֹׁות לְ ָקדֹוׁש:
ּומ ְת ַּפּיֵ ס ְּב ַת ֲחנּונִ יםִ .ה ְת ַר ֶּצה וְ ִה ְת ַּפּיֵ ס לְ דֹור ָענִ יּ .כִ י ֵאין
ִמ ְת ַר ֶּצה ְּב ַר ֲח ִמים ִ
עֹוזֵ ר:
ָא ִבינּו ַמלְ ּכֵ נּוָ .חּנֵ נּו וַ ֲענֵ נּוּ .כִ י ֵאין ָּבנּו ַמ ֲע ִׂשיםֲ .ע ֵׂשה ִע ָּמנּו ְצ ָד ָקה וָ ֶח ֶסד
הֹוׁש ֵיענּו :וַ ֲאנַ ְחנּו ֹלא נֵ ַדע ַמה ּנַ ֲע ֶׂשהּ .כִ י ָעלֶ יָך ֵעינֵ ינּו :זְ כֹר ַר ֲח ֶמיָך יְ הֹוָ ה
וְ ִ
וַ ֲח ָס ֶדיָךּ .כִ י ֵמעֹולָ ם ֵה ָּמה :יְ ִהי ַח ְס ְּדָך יְ הֹוָ ה ָעלֵ ינּוּ .כַ ֲא ֶׁשר יִ ַחלְ נּו לָ ְךַ :אל
ִּתזְ ּכָ ר לָ נּו ֲעֹונֹות ִראׁשֹונִ יםַ .מ ֵהר יְ ַק ְּדמּונּו ַר ֲח ֶמיָךּ .כִ י ַדּלֹונּו ְמאֹדָ :חּנֵ נּו
יְ הֹוָ ה ָחּנֵ נּוּ .כִ י ַרב ָׂש ַב ְענּו בּוזְּ :ברֹגֶ ז ַר ֵחם ִּתזְ ּכֹורּ .כִ י הּוא יָ ַדע יִ ְצ ֵרנּו .זָ כּור
ֹלהי יִ ְׁש ֵענּו ַעל ְּד ַבר ּכְ בֹוד ְׁש ֶמָך .וְ ַה ִּצילֵ נּו וְ כַ ֵּפר ַעל
ּכִ י ָע ָפר ֲאנָ ְחנּוָ :עזְ ֵרנּו ֱא ֵ
ֹאתינּו לְ ַמ ַען ְׁש ֶמָך:
ַחּט ֵ
קדיש שלם:

כּותּה
עּותה ּ,וְ יַ ְמלִ יְך ַמלְ ֵ
יִ ְתּגַ ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַר ָּבא אמןְּ :ב ָעלְ ָמא ִּדי ְב ָרא כִ ְר ֵ
ּוב ַחּיֵ י ְדכָ ל ֵּבית
יֹומיכֹון ְ
ּוב ֵ
יחּה ,אמןְּ :ב ַחּיֵ יכֹון ְ
וְ יַ ְצ ַמח ֻּפ ְר ָקנֵ ּה וִ ָיק ֵרב ְמ ִׁש ֵ
ּובזְ ַמן ָק ִריב ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ֲעגָ לָ א ִ

יְ ֵהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך לְ ָעלַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמּיָ א:
רֹומם וְ יִ ְתנַ ֵּשׂא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְת ַעּלֶ ה וְ יִ ְת ַהּלָ ל ְׁש ֵמּה
יִ ְת ָּב ַרְך וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ֵאר וְ יִ ְת ֵ
ְּד ֻק ְד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא .אמן :לְ ֵעּלָ א לְ ֵעּלָ א ִמּכָ ל ִּב ְרכָ ָתא וְ ִׁש ָיר ָתא ֻּת ְׁש ְּב ָח ָתא
עּותהֹון ְדכָ ל
ּוב ְ
לֹותהֹון ָ
וְ נֶ ֱח ָמ ָתא ַּד ֲא ִמ ָירן ְּב ָעלְ ָמא .וְ ִא ְמרּו ָא ֵמןִּ :ת ְת ַק ֵּבל ְצ ְ
ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ֳק ָדם ֲאבּוהֹון ִּדי ִב ְׁש ַמּיָ א ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
טֹובים ָעלֵ ינּו וְ ַעל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל .וְ ִא ְמרּו
יְ ֵהא ְׁשלָ ָמא ַר ָּבא ִמן ְׁש ַמּיָ א וְ ַחּיִ ים ִ
ָא ֵמן:
רֹומיו הּוא יַ ֲע ֶׂשה ָׁשלֹום ָעלֵ ינּו וְ ַעל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו
עֹוׂשה ַה ָּשׁלֹום ִּב ְמ ָ
ֶ
ָא ֵמן:
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סליחות לערב יום כיפור
יתָך .עֹוד יְ ַהלְ לּוָך ֶּסלָ הַ :א ְׁש ֵרי ָה ָעם
יֹוׁש ֵבי ֵב ֶ
ַא ְׁש ֵרי ְ
ֹלהיוְּ :ת ִהּלָ ה לְ ָדוִ ד.
ֶׁשּכָ כָ ה ּלֹוַ .א ְׁש ֵרי ָה ָעם ֶׁשיְ הֹוָ ה ֱא ָ
לֹוהי ַה ֶּמלֶ ְך .וַ ֲא ָב ְרכָ ה ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם וָ ֶעד:
רֹומ ְמָך ֱא ַ
ֲא ִ
ְּבכָ ל יֹום ֲא ָב ְרכֶ ָּך .וַ ֲא ַהלְ לָ ה ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם וָ ֶעדּ :גָ דֹול
ּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד .וְ לִ גְ ֻדּלָ תֹו ֵאין ֵח ֶקרּ :דֹור לְ דֹור יְ ַׁש ַּבח
יְ הֹוָ ה ְ
הֹודָך .וְ ִד ְב ֵרי
ֶ
ַמ ֲע ֶׂשיָךּ .וגְ בּור ֶֹתיָך יַ ּגִ ידּוֲ :ה ַדר ּכְ בֹוד
ֹאמרּוּ .וגְ ֻדּלָ ְתָך
נֹורא ֶֹתיָך י ֵ
יחה :וֶ ֱעזּוז ְ
נִ ְפלְ א ֶֹתיָך ָא ִׂש ָ
טּובָך יַ ִּביעּו .וְ ִצ ְד ָק ְתָך יְ ַרּנֵ נּוַ :חּנּון
ְ
ֲא ַס ְּפ ֶרּנָ ה :זֵ כֶ ר ַרב
וְ ַרחּום יְ הֹוָ הֶ .א ֶרְך ַא ַּפיִ ם ּוגְ ָדל ָח ֶסד :טֹוב יְ הֹוָ ה לַ ּכֹל.
וְ ַר ֲח ָמיו ַעל ּכָ ל ַמ ֲע ָׂשיו :יֹודּוָך יְ הֹוָ ה ּכָ ל ַמ ֲע ֶׂשיָך .וַ ֲח ִס ֶידיָך
בּור ְתָך יְ ַד ֵּברּו:
ֹאמרּוּ .וגְ ָ
כּותָך י ֵ
יְ ָב ְרכּוכָ הּ :כְ בֹוד ַמלְ ְ
יע לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדם ּגְ בּור ָֹתיוּ .וכְ בֹוד ֲה ַדר ַמלְ כּותֹו:
הֹוד ַ
לְ ִ
ּומ ְמ ַׁשלְ ְּתָך ְּבכָ ל ּדֹור וָ דֹר:
כּותָך ַמלְ כּות ּכָ ל עֹולָ ִמיםֶ .
ַמלְ ְ
פּופיםֵ :עינֵ י
זֹוקף לְ כָ ל ַהּכְ ִ
סֹומְך יְ הֹוָ ה לְ כָ ל ַהּנ ְֹפלִ ים .וְ ֵ
ֵ
נֹותן לָ ֶהם ֶאת ָאכְ לָ ם ְּב ִעּתֹו:
כֹל ֵאלֶ יָך יְ ַׂש ֵּברּו .וְ ַא ָּתה ֵ
ּומ ְׂש ִּב ַיע לְ כָ ל ַחי ָרצֹוןַ :צ ִּדיק יְ הֹוָ ה ְּבכָ ל
ּפֹות ַח ֶאת יָ ֶדָךַ .
ֵ
ְּד ָרכָ יו .וְ ָח ִסיד ְּבכָ ל ַמ ֲע ָׂשיוָ :קרֹוב יְ הֹוָ ה לְ כָ ל ק ְֹר ָאיו .לְ כֹל
ֲא ֶׁשר יִ ְק ָר ֻאהּו ֶב ֱא ֶמתְ :רצֹון יְ ֵר ָאיו יַ ֲע ֶׂשה .וְ ֶאת ַׁשוְ ָע ָתם
ׁשֹומר יְ הֹוָ ה ֶאת ּכָ ל א ֲֹה ָביו .וְ ֵאת ּכָ ל
ֵ
יעם:
יֹוׁש ֵ
יִ ְׁש ַמע וְ ִ
יב ֵרְך ּכָ ל ָּב ָׂשר
ָה ְר ָׁש ִעים יַ ְׁש ִמידְּ :ת ִהּלַ ת יְ הֹוָ ה יְ ַד ֶּבר ִּפי .וִ ָ
ֵׁשם ָק ְדׁשֹו לְ עֹולָ ם וָ ֶעד :וַ ֲאנַ ְחנּו נְ ָב ֵרְך יָ ּה ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד
עֹולָ םַ .הלְ לּויָ ּה:
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כּותּה
עּותּה ,וְ יַ ְמלִ יְך ַמלְ ֵ
יִ ְתּגַ ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַר ָּבא אמןְּ :ב ָעלְ ָמא ִּדי ְב ָרא כִ ְר ֵ
ּוב ַחּיֵ י ְדכָ ל ֵּבית
יֹומיכֹון ְ
ּוב ֵ
יחּה ,אמןְּ :ב ַחּיֵ יכֹון ְ
וְ יַ ְצ ַמח ֻּפ ְר ָקנֵ ּה וִ ָיק ֵרב ְמ ִׁש ֵ
ּובזְ ַמן ָק ִריב .וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ֲעגָ לָ א ִ

יְ ֵהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך לְ ָעלַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמּיָ א.
רֹומם וְ יִ ְתנַ ֵּשׂא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְת ַעּלֶ ה וְ יִ ְת ַהּלָ ל ְׁש ֵמּה
יִ ְת ָּב ַרְך וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְת ַ
ְד ֻק ְד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא .לְ ֵעּלָ א לְ ֵעּלָ א ִמּכָ ל ִּב ְרכָ ָתא וְ ִׁש ָיר ָתא ֻּת ְׁש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתא
ַּד ֲא ִמ ָירן ְּב ָעלְ ָמא .וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:

ֹאמר,
ּומה ּנ ַ
לְ ָך יְ הֹוָ ה ַה ְּצ ָד ָקה וְ לָ נּו ּב ֶֹׁשת ַה ָּפנִ יםַ :מה ּנִ ְתאֹונֵ ן ַ
שּובה ֵאלֶ יָך,
קֹורה וְ נָ ָ
ּומה ּנִ ְצ ַט ָּדק :נַ ְח ְּפ ָׂשה ְּד ָרכֵ ינּו וְ נַ ְח ָ
ַמה ּנְ ַד ֵּבר ַ
ׁשּוטה לְ ַק ֵּבל ָׁש ִביםֹ :לא ְּב ֶח ֶסד וְ ֹלא ְּב ַמ ֲע ִׂשים ָּבאנּו
ּכִ י יְ ִמינְ ָך ְּפ ָ
לְ ָפנֶ יָךּ .כְ ַדּלִ ים ּוכְ ָר ִׁשים ָּד ַפ ְקנּו ְדלָ ֶתיָךְּ :דלָ ֶתיָך ָּד ַפ ְקנּו ַרחּום
יבנּו ֵר ָיקם ִמּלְ ָפנֶ יָךִ :מּלְ ָפנֶ יָך ַמלְ ּכֵ נּו ֵר ָיקם ַאל
וְ ַחנּון .נָ א ַאל ְּת ִׁש ֵ
ׁשֹומ ַע ְּת ִפּלָ ה:
ֵ
יבנּוּ ,כִ י ַא ָּתה
ְּת ִׁש ֵ
ְסלַ ח לָ נּו ָא ִבינּו ּכִ י ְּברֹוב ִאּוַ לְ ֵּתנּו ָׁשגִ ינּו ְמ ַחל לָ נּו ַמלְ ּכֵ נּו ּכִ י ַרּבּו
ֲעֹונֵ ינּו:
את .וְ ֶד ֶרְך
ּוב ַעל ָה ַר ֲח ִמים נִ ְק ֵר ָ
ֵאל ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם ַא ָּתה ַ
יתּ .גְ ֻדּלַ ת ַר ֲח ֶמיָך וַ ֲח ָס ֶדיָך ִּתזְ ּכֹור ַהּיֹום
הֹור ָ
ׁשּובה ֵ
ְּת ָ
ּובכָ ל יֹום לְ זֶ ַרע יְ ִד ֶידיָךֵּ .ת ֶפן ֵאלֵ ינּו ְּב ַר ֲח ִמיםּ .כִ י
ְ
ּוב ְת ִפּלָ ה ָּפנֶ יָך
ַא ָּתה הּוא ַּב ַעל ָה ַר ֲח ִמיםְּ .ב ַת ֲחנּון ִ
הֹוד ְע ָּת לֶ ָענָ ו ִמ ֶּק ֶדםֵ .מ ֲחרֹון ַא ְּפָך ׁשּובּ .כְ מֹו
נְ ַק ֵּדםּ .כְ ַ
ּוב ֵצל ּכְ נָ ֶפיָך נֶ ְח ֶסה וְ נִ ְתלֹונָ ןּ .כְ יֹום
תֹור ְתָך ּכָ תּובְ .
ְּב ָ
וַ ּיֵ ֶרד יְ הֹוָ ה ֶּב ָענָ ןַּ .ת ֲעבֹר ַעל ֶּפ ַׁשע וְ ִת ְמ ֶחה ָא ָׁשם.
ּכְ יֹום וַ ּיִ ְתיַ ֵּצב ִעּמֹו ָׁשםַּ .ת ֲאזִ ין ַׁשוְ ָע ֵתנּו וְ ַת ְק ִׁשיב ֶמּנּו
ַמ ֲא ָמרּ .כְ יֹום וַ ּיִ ְק ָרא ְב ֵׁשם יְ הֹוָ ה וְ ָׁשם נֶ ֱא ַמר:
וַ ּיַ ֲעבֹר יְ הֹוָ ה ַעל ָּפנָ יו וַ ּיִ ְק ָרא:
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יְ הֹוָ ה .יְ הֹוָ הֵ .אל ַרחּום וְ ַחּנּוןֶ .א ֶרְך ַא ַּפיִ ם וְ ַרב
ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת :נ ֵֹצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים .נ ֵֹׂשא ָעֹון וָ ֶפ ַׁשע
אתנּו
וְ ַח ָּט ָאה .וְ נַ ֵּקה :וְ ָסלַ ְח ָּת לַ ֲעֹונֵ נּו ּולְ ַח ָּט ֵ
ּונְ ַחלְ ָּתנּוְ :סלַ ח לָ נּו ָא ִבינּו ּכִ י ָח ָטאנּוְ .מ ַחל לָ נּו
ַמלְ ּכֵ נּו ּכִ י ָפ ָׁש ְענּוּ .כִ י ַא ָּתה ֲאדֹנָ י טֹוב וְ ַסּלָ ח וְ ַרב
ֶח ֶסד לְ כָ ל ק ְֹר ֶאיָך:
ׁשּועה ַעל ַע ְּמָך ִב ְרכָ ֶתָך
ּכְ ַר ֵחם ָאב ַעל ָּבנִ ים ּכֵ ן ְּת ַר ֵחם יְ הֹוָ ה ָעלֵ ינּו :לַ יהֹוָה ַהיְ ָ
ֹלהי יַ ֲעקֹב ֶסלָ ה :יְ הֹוָ ה ְצ ָבאֹות ַא ְׁש ֵרי
ֶּסלָ ה :יְ הֹוָ ה ְצ ָבאֹות ִע ָּמנּו ִמ ְׂשּגָ ב לָ נּו ֱא ֵ
הֹוׁש ָיעה ַה ֶּמלֶ ְך יַ ֲענֵ נּו ְביֹום ָק ְר ֵאנּו:
ּבֹוט ַח ָּבְך :יְ הֹוָ ה ִ
ָא ָדם ֵ
חזן:

את לָ ָעם
ְסלַ ח נָ א לַ ֲעֹון ָה ָעם ַהּזֶ ה ּכְ ג ֶֹדל ַח ְס ֶּדָך וְ כַ ֲא ֶׁשר נָ ָׂש ָ
ַהּזֶ ה ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם וְ ַעד ֵהּנָ ה וְ ָׁשם נֶ ֱא ַמר:
ֹאמר יְ הֹוָ ה ָסלַ ְח ִּתי ּכִ ְד ָב ֶרָך:
קהל :וַ ּי ֶ
בֹותינּו:
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ

ָאדֹון ִּדין ִאם יְ ֻד ְק ַּדק,
ְּב ֵח ֶקר ּפ ַֹעל ִאם יֻ ְב ַדק,
ּגֶ ֶבר לְ ָפנֶ יָך ֹלא יִ ְצ ַּדק.
ּד ִֹפי ִּת ֵּתן ִּב ְצ ָבא ַמ ְעלָ ה,
ֵהן ְּב ַמלְ ָאכֶ יָך ָּת ִׂשים ָּת ֳהלָ ה,
ׁשֹותה ּכַ ַּמיִ ם ַעוְ לָ ה.
ֶ
וְ ַאף
ּוצ ָד ָקה ֵאין ָּבנּו,
זְ כּות ְ
ֵח ְטא וָ ֶר ַׁשע ּכֻ ּלָ נּו,
טֹובַ ,אל ָּתבֹוא ַּב ִּמ ְׁש ָּפט ִע ָּמנּו.
יֶ ֱהמּו ֵמ ֶעיָך ָעלֵ ינּו,
ּכְ רֹב ַר ֲח ֶמיָך ְּפנֵ ה ֵאלֵ ינּו,
לְ ִבלְ ִּתי ּכְ ר ַֹע ַמ ֲעלָ לֵ נּו.
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ּׁובֹותינּו ַרּבּו ִמּלִ ְמנֹות,
ְמׂש ֵ
יחֹוחים ַאיִ ן וְ ָק ְר ָּבנֹות,
ִ
נִ
יחה ְמצֹא לַ ֲעוֹונֹות.
ְסלִ ָ
קֹותינּו ֵאין ָאנּו ְסמּוכִ ים,
ַעל ִצ ְד ֵ
ֶּפ ַׁשע וְ ָעוֹון ְמלֻ כְ לָ כִ ים,
עֹורכִ ים.
ְצ ָד ָקה ְמצֹא ַּת ַחן ְ
חֹותינּו,
ַקו ַאל ִּת ְמ ַּתח ְּב ָא ְר ֵ
יתנּו,
ִר ָּמה וְ תֹולֵ ָעה ַא ֲח ִר ֵ
נֹותינּו.
ָׁשוְ א וָ ֶה ֶבל ְׁש ֵ
ָּתׁשּוב ַעל ָה ָר ָעה ִּתּנָ ֵחם,
זֶ ה ַּד ְרּכְ ָך ִחּנָ ם ְמ ַר ֵחם,
ּכְ ַר ֲח ֶמיָך ָה ַר ִּבים ָעלֵ ינּו ַר ֵחם.
הֹוד ְע ָּת לֶ ָענָ ו לְ הֹורֹות,
ְּד ָרכֶ יָך ַ
יִ ַּד ְעּתֹו ְׁשלֹוׁש ֶע ְׂש ֵרה ְסדּורֹות,
ִה ְב ַט ְחתֹו ֶׁש ֵאינָ ן ֵר ָיקם חֹוזְ רֹות.
ִחּנּון ָּבם ִס ַּד ְרנּו לְ ָפנֶ יָך,
זַ ַעק ְקּשֹׁוב ִמ ִּמ ְת ַחּנְ נֶ יָך,
יבנּו ֵר ָיקם ִמּלְ ָפנֶ יָך.
וְ ַאל ְּת ִׁש ֵ
יֹוׁשב ַעל ּכִ ֵּסא ַר ֲח ִמיםִ .מ ְתנַ ֵהג ַּב ֲח ִסידּות
ֵאל ֶמלֶ ְך ֵ
מֹוחל ֲעֹונֹות ַעּמֹוַ .מ ֲע ִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹוןַ .מ ְר ֶּבה ְמ ִחילָ ה
ֵ
עֹוׂשה ְצ ָדקֹות ִעם ּכָ ל
ֶ
ּפֹוׁש ִעים.
יחה לַ ְ
ּוסלִ ָ
לְ ַח ָּט ִאים ְ
לֹומר
ית ּלָ נּו ַ
הֹור ָ
רּוחֹ .לא כְ ָר ָע ָתם ִּתגְ מֹלֵ .אל ֵ
ָּב ָׂשר וָ ַ
ְׁשלׁש ֶע ְׂש ֵרהּ .וזְ כֹר לָ נּו ַהּיֹום ְּב ִרית ְׁשלׁש ֶע ְׂש ֵרהּ .כְ מֹו
הֹוד ְע ָּת לֶ ָענָ ו ִמ ֶּק ֶדםּ .כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב וַ ּיֵ ֶרד יְ הֹוָ ה ֶּב ָענָ ן
ֶׁש ַ
וַ ּיִ ְתיַ ֵּצב ִעּמֹו ָׁשם וַ ּיִ ְק ָרא ְב ֵׁשם יְ הֹוָ ה:
וַ ּיַ ֲעבֹר יְ הֹוָ ה ַעל ָּפנָ יו וַ ּיִ ְק ָרא:
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יְ הֹוָ ה יְ הֹוָ ה ֵאל ַרחּום וְ ַחּנּון ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד
וֶ ֱא ֶמת :נ ֵֹצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים נ ֵֹׂשא ָעֹון וָ ֶפ ַׁשע וְ ַח ָּט ָאה
אתנּו ּונְ ַחלְ ָּתנּוְ :סלַ ח
וְ נַ ֵּקה :וְ ָסלַ ְח ָּת לַ ֲעֹונֵ נּו ּולְ ַח ָּט ֵ
לָ נּו ָא ִבינּו ּכִ י ָח ָטאנּו ְמ ַחל לָ נּו ַמלְ ּכֵ נּו ּכִ י ָפ ָׁש ְענּוּ :כִ י
קֹור ֶאיָך:
ַא ָּתה ֲאדֹנָ י טֹוב וְ ַסּלָ ח וְ ַרב ֶח ֶסד לְ כָ ל ְ
(חזן וקהל פסוק פסוק)

בֹואה ֶאל
קּומה וְ ָא ָ
ְּבזָ כְ ִרי ַעל ִמ ְשּׁכָ ִבי זְ דֹון לִ ִּבי וַ ֲא ָש ָׁמיו ָא ָ
דֹומיו וָ א ַֹמר ְּבנָ ְׂש ִׂאי ַעיִ ן ְּב ַת ֲחנּונַ י ֵאלֵ י ָש ָׁמיו
ֹלהי וַ ֲה ָ
ֵּבית ֱא ַ
נִ ְּפלָ ה־ּנָ א ְביַ ד יְ יָ ּכִ י ַר ִּבים ַר ֲח ָמיו
לּותי
נּוס ִתי ְּב ָצ ָר ִתי ְּבָך ִש ְֹב ִרי וְ ִת ְקוָ ִתי ֱאיָ ִ
לְ ָך ֵאלִ י צּור ֵחילִ י ְמ ָ
לּותי לְ ָך ּכָ ל ִמ ְׁש ֲׁאלֹות לִ ִּבי וְ נֶ גְ ְּדָך ּכָ ל ַּת ֲאוָ ִתי ְּפ ֵדה ֶע ֶבד לְ ָך
ְּבגָ ִ
רֹודיו וְ ָק ָמיו נִ ְּפלָ ה־ּנָ א ביַ ד יְ יָ ּכִ י ַר ִּבים ַר ֲח ָמיו
צֹועק ִמּיַ ד ָ
ֵ
ֲענֵ נִ י יְ יָ ֲענֵ נִ י ְּב ָק ְר ִאי ִמן ַה ֵּמ ַצר וְ יִ ּוָ ַדע ָּב ַע ִּמים ּכִ י יָ ְדָך ֹלא
צֹועק ִמ ִּתגְ ַרת ָצר ֲא ֶשׁר ְּפ ָש ָׁעיו
ִּת ְק ַצר וְ ַאל ִּת ְבזֶ ה ֱענּות ָענִ י ֵ
		
לּומיו
ּומ ְּתוַ ֶּדה ַעל ֲע ָ
מֹודה ִ
לְ ָך ֶ
נִ ְּפלָ ה־ּנָ א ְביַ ד יְ יָ ּכִ י ַר ִּבים ַר ֲח ָמיו
ֹאמר ַמה ּיְ ַד ֵּבר וְ יִ ְצ ַט ָּדק יְ ִציר ח ֶֹמר ֲא ֶשׁר ָּתׁשּוב
ַמה ּיִ ְתאֹונֵ ן וְ י ַ
ּגְ וִ ּיָ תֹו ּכְ ָא ָבק ַּדק ַמה ּיִ ֵּתן לְ ָך ָה ָא ָדם ּכִ י יִ ְר ַשׁע וְ כִ י יִ ְצ ַּדק ֲהֹּלא
		
תּובים ְּב ֵס ֶפר יָ ָמיו
ּומ ְפ ָעלָ יו ּכְ ִ
ִמּלָ יו ִ
נִ ְּפלָ ה־ּנָ א ְביַ ד יְ יָ ּכִ י ַר ִּבים ַר ֲח ָמיו
(ּבעֹוד) לַ יְ לָ ה לְ ָך ָקמּו ֲע ָב ֶדיָך ְּב ַמ ֲהלָ לָ ם זְ כּות ָאבֹות
ֲחצֹות ְ
ימי ֶק ֶדםְ .קדֹוׁש
לָ ֶהם ִּתזְ ּכֹר וְ ֶאל ֵּת ֶפן לְ ַמ ֲעלָ לָ ם ְקנֵ ה ֲע ָד ְתָך ּכִ ֵ
		
רֹומיו
עֹושׂה ַה ָּשׁלֹום ִּב ְמ ָ
ּגֹואלָ ם וְ ִהּנָ ֵשׂא ָה ֵאל ֶ
יַ ֲעקֹב ֲ
נִ ְּפלָ ה־ּנָ א ְביַ ד יְ יָ ּכִ י ַר ִּבים ַר ֲח ָמיו
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את .וְ ֶד ֶרְך
ּוב ַעל ָה ַר ֲח ִמים נִ ְק ֵר ָ
ֵאל ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם ַא ָּתה ַ
ּובכָ ל
יתּ .גְ ֻדּלַ ת ַר ֲח ֶמיָך וַ ֲח ָס ֶדיָך ִּתזְ ּכֹור ַהּיֹום ְ
הֹור ָ
ׁשּובה ֵ
ְּת ָ
יֹום לְ זֶ ַרע יְ ִד ֶידיָךֵּ .ת ֶפן ֵאלֵ ינּו ְּב ַר ֲח ִמיםּ .כִ י ַא ָּתה הּוא
הֹוד ְע ָּת
ּוב ְת ִפּלָ ה ָּפנֶ יָך נְ ַק ֵּדםּ .כְ ַ
ַּב ַעל ָה ַר ֲח ִמיםְּ .ב ַת ֲחנּון ִ
תֹור ְתָך ּכָ תּוב.
לֶ ָענָ ו ִמ ֶּק ֶדםֵ .מ ֲחרֹון ַא ְּפָך ׁשּובּ .כְ מֹו ְּב ָ
ּוב ֵצל ּכְ נָ ֶפיָך נֶ ְח ֶסה וְ נִ ְתלֹונָ ןּ .כְ יֹום וַ ּיֵ ֶרד יְ הֹוָ ה ֶּב ָענָ ן.
ְ
ַּת ֲעבֹר ַעל ֶּפ ַׁשע וְ ִת ְמ ֶחה ָא ָׁשםּ .כְ יֹום וַ ּיִ ְתיַ ֵּצב ִעּמֹו ָׁשם.
ַּת ֲאזִ ין ַׁשוְ ָע ֵתנּו וְ ַת ְק ִׁשיב ֶמּנּו ַמ ֲא ַמרּ .כְ יֹום וַ ּיִ ְק ָרא ְב ֵׁשם
יְ הֹוָ ה וְ ָׁשם נֶ ֱא ַמר:
וַ ּיַ ֲעבֹר יְ הֹוָ ה ַעל ָּפנָ יו וַ ּיִ ְק ָרא:

יְ הֹוָ ה .יְ הֹוָ הֵ .אל ַרחּום וְ ַחּנּוןֶ .א ֶרְך ַא ַּפיִ ם וְ ַרב
ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת :נ ֵֹצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים .נ ֵֹׂשא ָעֹון וָ ֶפ ַׁשע
אתנּו
וְ ַח ָּט ָאה .וְ נַ ֵּקה :וְ ָסלַ ְח ָּת לַ ֲעֹונֵ נּו ּולְ ַח ָּט ֵ
ּונְ ַחלְ ָּתנּוְ :סלַ ח לָ נּו ָא ִבינּו ּכִ י ָח ָטאנּוְ .מ ַחל לָ נּו
ַמלְ ּכֵ נּו ּכִ י ָפ ָׁש ְענּוּ .כִ י ַא ָּתה ֲאדֹנָ י טֹוב וְ ַסּלָ ח וְ ַרב
ֶח ֶסד לְ כָ ל ק ְֹר ֶאיָך:
(חזן וקהל פסוק פסוק)

יֵ ָר ֶצה צֹום ַע ְּמָך ֲא ֶׁשר ָּדמֹו לְ ָך ַמּזֶ הֲ ,חׁשֹוב ֶחלְ ּבֹו ּכְ ַעל
ּות ִפּלָ תֹו
זֶ ַבח וְ ָק ְר ָּבנֹו ַאל ִּת ְבזֶ הֲ ,חתֹום ָעלָ יו אֹות ַחּיִ ים ְ
ָמ ָחר יִ ְהיֶ ה ָהאֹות ַהּזֶ ה:
ֶת ֱחזֶ ה,
רֹומםְ ,סמֹוְך נָ א ַהנִ כְ ָׁשלִ ים
ּומ ָ
ִצ ְד ָק ְתָך ִה ְת ַאזֵ ר ׁשֹוכֵ ן ַעד ְ
ימםֲ ,א ֶׁשר ִּד ְמ ָע ָתם ִׁשּקּויָ ם וְ ַאנְ ָח ָתם ִהיא
ְׁשלַ ח יָ ְדָך לַ ֲה ִק ָ
לַ ְח ָמם ,וְ ִתנְ קֹום ַּדם ֲע ָב ֶדיָך ֵמאֹויְ ֶביָך ַעד ֻּת ָּמם ,וְ ִת ְדרֹוׁש
		
לְ ֶׁש ֶפְך ָּד ָמם ,לָ ַד ַעת ַמה ּזֶ ה וְ ַעל ַמה ּזֶ ה:
ָמ ָחר יִ ְהיֶ ה ָהאֹות ַהּזֶ ה:
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ַחּנּון חֹון ַע ְמָך ֲא ֶׁשר לְ ִׁש ְמָך הּוא ַמ ֲא ִמיןָ ,סנֵ גֹור ָעלַ י
כּותי
חֹובי ִּב ְׂשמֹאל יַ כְ ִמין ,זְ ִ
אתי יַ ְט ִמין ,וְ ִ
ְּת ַמּנֶ ה ֲא ֶׁשר ַח ָּט ִ
יַ ֲעלֶ ה ְּביָ ִמין ,וְ ֵא ֶפר יִ ְצ ָחק יַ זְ ִמיןֲ ,א ֶׁשר יא ַֹמר ּכִ י הּוא זֶ ה		:
ָמ ָחר יִ ְהיֶ ה ָהאֹות ַהּזֶ ה:
ּוׁש ַמע ִרּנָ ִתי לְ זַ ֲע ָק ִתי ִּת ְפ ַּתח ַׁש ַער ,לְ זַ ּכֹות ֶאת
ְק ַרב ְ
אתי ּכְ מֹו ֶּבן ָׁשנָ ה נַ ַער ,וְ ַת ֲחסֹום לְ ׁשֹון ַמ ְׂש ִטינִ י וְ ֶאת
ַח ָּט ִ
ִּפיהּו ֹלא יִ ְפ ַער ,יְ הֹוָ ה ַּב ָּשׂ ָטן יִ גְ ַער ,קּום ֵרד ַמ ֵהר ִמּזֶ ה		 :
ָמ ָחר יִ ְהיֶ ה ָהאֹות ַהּזֶ ה:
ּוביָ ִדי ֵאין ַמ ַעׂש
ׁשֹוחדְ ,
ַ
ַּב ֶּמה ֲא ַק ֵּדם וְ ִאּכַ ף ְּפנֵ י ֹלא יִ ַּקח
וְ ַעל זֹאת לִ ִּבי יִ ְפ ָחדֲ ,א ָבל ַע ָּתה ְּבזָ כְ ִרי ַמלְ כּות ֵׁשם
אֹומ ִרים יְ הֹוָ ה ֶא ָחד,
ּבֹוט ַח ְּב ְ
ֵ
יּוחד ,וְ ַעל זֹאת ֲאנִ י
ַה ְּמ ָ
ּומּזֶ ה:
ּומֹוׁשכִ ים ּכֻ ּלָ ם יַ ַחד ִמּזֶ ה ֶא ָחד ִ
ְ
ָמ ָחר יִ ְהיֶ ה ָהאֹות ַהּזֶ ה:
ּובגְ ֵדי לָ ָבן ַאיִ ן
סֹודר לִ י ֵס ֶדרִ ,
ְר ֵאה ֵאין ְמכַ ֵּפר ַּב ֲע ִדי וְ ֵאין ֵ
חֹובה וְ ֹלא נְ ָד ָבה וָ נֵ ֶדר,
לֹובׁש ָה ֵא ֶדר ,וְ גַ ם ֵאין ָק ְר ַּבן ָ
וְ ֵאין ֵ
ּבֹוחן ּכְ לָ יֹות וָ ֶח ֶדר ,גְ דֹור ִּפ ְר ַצת צֹאנְ ָך
וְ ַא ָּתה ְּתכַ ֵּפר ָעלַ י ֵ
		
וְ ִׂשים ֶרוַ ח לָ ֵע ֶדר ,וְ ִת ְבנֶ ה לָ מֹו גָ ֵדר ִמּזֶ ה וְ גָ ֵדר ִמּזֶ ה:
ָמ ָחר יִ ְהיֶ ה ָהאֹות ַהּזֶ ה:
יתָך ּכְ נִ ְתוָ ֲעדּו ָר ֲעׁשּו
קֹור ְתָך ָּבאּו ָּבנִ ים ֲא ֶׁשר נִ גְ ָרׁשּוֵּ ,ב ְ
ֵצל ָ
בֹותם ִּתזְ ּכֹור ֵעת לָ ִריב יִ ּגָ ׁשּוֱ ,א ֶמת
וְ גַ ם נִ ְתגָ ֲעׁשּוֶ ,ח ֶסד ֲא ָ
		
וְ ָׁשלֹום נִ ְפגָ ׁשּו ,גַ ם ֶאת זֶ ה לְ ֻע ַּמת זֶ ה,
ָמ ָחר יִ ְהיֶ ה ָהאֹות ַהּזֶ ה:
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יֹוׁשב ַעל ּכִ ֵּסא ַר ֲח ִמיםִ .מ ְתנַ ֵהג ַּב ֲח ִסידּות
ֵאל ֶמלֶ ְך ֵ
מֹוחל ֲעֹונֹות ַעּמֹוַ .מ ֲע ִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹוןַ .מ ְר ֶּבה ְמ ִחילָ ה
ֵ
עֹוׂשה ְצ ָדקֹות ִעם ּכָ ל
ֶ
ּפֹוׁש ִעים.
יחה לַ ְ
ּוסלִ ָ
לְ ַח ָּט ִאים ְ
לֹומר
ית ּלָ נּו ַ
הֹור ָ
רּוחֹ .לא כְ ָר ָע ָתם ִּתגְ מֹלֵ .אל ֵ
ָּב ָׂשר וָ ַ
ְׁשלׁש ֶע ְׂש ֵרהּ .וזְ כֹר לָ נּו ַהּיֹום ְּב ִרית ְׁשלׁש ֶע ְׂש ֵרהּ .כְ מֹו
הֹוד ְע ָּת לֶ ָענָ ו ִמ ֶּק ֶדםּ .כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב וַ ּיֵ ֶרד יְ הֹוָ ה ֶּב ָענָ ן
ֶׁש ַ
וַ ּיִ ְתיַ ֵּצב ִעּמֹו ָׁשם וַ ּיִ ְק ָרא ְב ֵׁשם יְ הֹוָ ה:
וַ ּיַ ֲעבֹר יְ הֹוָ ה ַעל ָּפנָ יו וַ ּיִ ְק ָרא:

יְ הֹוָ ה יְ הֹוָ ה ֵאל ַרחּום וְ ַחּנּון ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד
וֶ ֱא ֶמת :נ ֵֹצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים נ ֵֹׂשא ָעֹון וָ ֶפ ַׁשע וְ ַח ָּט ָאה
אתנּו ּונְ ַחלְ ָּתנּוְ :סלַ ח
וְ נַ ֵּקה :וְ ָסלַ ְח ָּת לַ ֲעֹונֵ נּו ּולְ ַח ָּט ֵ
לָ נּו ָא ִבינּו ּכִ י ָח ָטאנּו ְמ ַחל לָ נּו ַמלְ ּכֵ נּו ּכִ י ָפ ָׁש ְענּוּ :כִ י
קֹור ֶאיָך:
ַא ָּתה ֲאדֹנָ י טֹוב וְ ַסּלָ ח וְ ַרב ֶח ֶסד לְ כָ ל ְ
זְ כֹור ַר ֲח ֶמיָך יְ הֹוָ ה וַ ֲח ָס ֶדיָך ּכִ י ֵמעֹולָ ם ֵה ָּמה :זָ כְ ֵרנּו יְ הֹוָ ה ִּב ְרצֹון
ית ֶּק ֶדם ּגָ ַאלְ ָּת ֵׁש ֶבט
יׁשּוע ֶתָך :זְ כֹור ֲע ָד ְתָך ָקנִ ָ
ַע ֶּמָך ָּפ ְק ֵדנּו ִּב ָ
רּוׁשלָ יִ ם ַא ֲה ַבת
נַ ֲחלָ ֶתָך ַהר ִצּיֹון זֶ ה ָׁשכַ נְ ָּת ּבֹו :זְ כֹור יְ הֹוָ ה ִח ַּבת יְ ָ
ִצּיֹון ַאל ִּת ְׁשּכַ ח לָ נֶ ַצחַ :א ָּתה ָתקּום ְּת ַר ֵחם ִצּיֹון ּכִ י ֵעת לְ ֶחנְ נָ ּה
אֹומ ִרים
רּוׁשלָ יִ ם ָה ְ
מֹועד :זְ כֹור יְ הֹוָ ה לִ ְבנֵ י ֱאדֹום ֶאת יֹום יְ ָ
ּכִ י ָבא ֵ
ָערּו ָערּו ַעד ַהיְ סֹוד ָּבּה :זְ כֹור לְ ַא ְב ָר ָהם לְ יִ ְצ ָחק ּולְ יִ ְׂש ָר ֵאל ֲע ָב ֶדיָך
ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּב ְע ָּת לָ ֶהם ָּבְך וַ ְּת ַד ֵּבר ֲאלֵ ֶהם ַא ְר ֶּבה ֶאת זַ ְר ֲעכֶ ם ּכְ כֹוכְ ֵבי
ַה ָּשׁ ָמיִ ם וְ כָ ל ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת ֲא ֶׁשר ָא ַמ ְר ִּתי ֶא ֵּתן לְ זַ ְר ֲעכֶ ם וְ נָ ֲחלּו
לְ עֹולָ ם :זְ כֹור לַ ֲע ָב ֶדיָך לְ ַא ְב ָר ָהם לְ יִ ְצ ָחק ּולְ יַ ֲעקֹב ַאל ֵּת ֶפן ֶאל
ְק ִׁשי ָה ָעם ַהּזֶ ה וְ ֶאל ִר ְׁשעֹו וְ ֶאל ַח ָּטאתֹו:
יתי יַ ֲעקֹוב
זְ כֹור לָ נּו ְּב ִרית ָאבֹות ּכַ ֲא ֶׁשר ָא ַמ ְר ָּת .וְ זָ כַ ְר ִּתי ֶאת ְּב ִר ִ
יתי ַא ְב ָר ָהם ֶאזְ ּכֹר וְ ָה ָא ֶרץ
יתי יִ ְצ ָחק וְ ַאף ֶאת ְּב ִר ִ
וְ ַאף ֶאת ְּב ִר ִ
ֶאזְ ּכֹר:
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ֹלהינּו חּוס וְ ַר ֵחם ָעלֵ ינּו וְ ַק ֵּבל ְּב ַר ֲח ִמים
ְׁש ַמע קֹולֵ נּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ּוב ָרצֹון ֶאת ְּת ִפּלָ ֵתנּו:
ְ
ׁשּובה ַח ֵּדׁש יָ ֵמינּו ּכְ ֶק ֶדם:
יבנּו יְ הֹוָ ה ֵאלֶ יָך וְ נָ ָ
ֲה ִׁש ֵ
ֲא ָמ ֵרינּו ַה ֲאזִ ינָ ה יְ הֹוָ ה ִּבינָ ה ֲהגִ יגֵ נּו:
צּורנּו
יִ ְהיּו לְ ָרצֹון ִא ְמ ֵרי ִפינּו וְ ֶהגְ יֹון לִ ֵּבנּו לְ ָפנֶ יָך יְ הֹוָ ה ֵ
גֹואלֵ נּו:
וְ ֲ
רּוח ָק ְד ְׁשָך ַאל ִּת ַּקח ִמ ֶּמּנּו:
ַאל ַּת ְׁשלִ יכֵ נּו ִמּלְ ָפנֶ יָך וְ ַ
ַאל ַּת ְׁשלִ יכֵ נּו לְ ֵעת זִ ְקנָ ה ּכִ כְ לֹות ּכ ֵֹחנּו ַאל ַּת ַעזְ ֵבנּו:
ֹלהינּוַ .אל ִּת ְר ַחק ִמ ֶּמּנּוֲ :ע ֵׂשה ִע ָּמנּו
ַאל ַּת ַעזְ ֵבנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
טֹובה וְ יִ ְראּו ׂשֹונְ ֵאינּו וְ יֵ בׁשּו ּכִ י ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֲעזַ ְר ָּתנּו
אֹות לְ ָ
ֹלהינּו:
הֹוחלְ נּו ַא ָּתה ַת ֲענֶ ה ֲאדֹנָ י ֱא ֵ
וְ נִ ַח ְמ ָּתנּוּ :כִ י לְ ָך יְ הֹוָ ה ָ
סוגרים את הארון

וידוי
בֹותינּו:
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ
ָאּנָ א ָּתבֹא לְ ָפנֶ יָך ְּת ִפּלָ ֵתנּו .וְ ַאל ִּת ְת ַעּלַ ם ִמ ְּת ִחּנָ ֵתנּוֶׁ .ש ֵאין ָאנּו
בֹותינּו
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֵ
לֹומר לְ ָפנֶ יָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ַעּזֵ י ָפנִ ים ְּוק ֵׁשי ע ֶֹרף ַ
בֹותינּו ָח ָטאנּו:
ַצ ִּד ִיקים ֲאנַ ְחנּו וְ ֹלא ָח ָטאנּו ֲא ָבל ֲאנַ ְחנּו וַ ֲא ֵ

ָא ַׁש ְמנּוָּ .בגַ ְדנּוּ .גָ זַ לְ נּוִּ .ד ַּב ְרנּו ּד ִֹפיֶ :ה ֱעוִ ינּו.
וְ ִה ְר ַׁש ְענּו .זַ ְדנּוָ .ח ַמ ְסנּוָ .ט ַפלְ נּו ֶׁש ֶקר :יָ ַע ְצנּו
ָרעּ .כִ ּזַ ְבנּו .לַ ְצנּוָ .מ ַר ְדנּו .נִ ַא ְצנּוָ .ס ַר ְרנּוָ .עוִ ינּו.
ָּפ ַׁש ְענּוָ .צ ַר ְרנּוִ .ק ִּשׁינּו ע ֶֹרףָ :ר ַׁש ְענּוִׁ .ש ַח ְתנּו.
ִּת ַע ְבנּוָּ .ת ִעינּוִּ .ת ְע ָּת ְענּו:
ּטֹובים וְ ֹלא ָׁשוָ ה לָ נּו :וְ ַא ָּתה ַצ ִּדיק ַעל ּכָ ל
ּומ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ַה ִ
ֹותיָך ִ
ַס ְרנּו ִמ ִּמ ְצ ֶ
ית וַ ֲאנַ ְחנּו ִה ְר ָׁש ְענּו:
ַה ָּבא ָעלֵ ינּוּ .כִ י ֱא ֶמת ָע ִׂש ָ

 / 92רופיכ םוי ברעל תוחילס

יח ִצ ְד ֶקָך ָא ַמר לְ ָפנֶ יָךְׁ .שגִ יאֹות ִמי יָ ִבין ִמּנִ ְס ָּתרֹות
ְמ ִׁש ַ
ֹלהינּו ִמּכָ ל ְּפ ָׁש ֵעינּו וְ ַט ֲה ֵרנּו ִמּכָ ל
נַ ֵּקנִ י :נַ ֵּקנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
הֹורים וְ ַט ֲה ֵרנּו ּכַ ּכָ תּוב ַעל
אֹותינּו ּוזְ רֹוק ָעלֵ ינּו ַמיִ ם ְט ִ
ֻט ְמ ֵ
ּוט ַה ְר ֶּתם ִמּכֹל
הֹורים ְ
יאָך וְ זָ ַר ְק ִּתי ֲעלֵ יכֶ ם ַמיִ ם ְט ִ
יַ ד נְ ִב ֶ
ּומּכָ ל ּגִ ּלּולֵ יכֶ ם ֲא ַט ֵהר ֶא ְתכֶ םַ :ע ְּמָך וְ נַ ֲחלָ ְתָך
אֹותיכֶ ם ִ
ֻט ְמ ֵ
טּובָך ְצ ֵמ ֵאי ַח ְס ֶּדָך ְּת ֵא ֵבי יִ ְׁש ֶעָך יַ ּכִ ירּו וְ יֵ ְדעּו ּכִ י
ְר ֵע ֵבי ְ
ֹלהינּו ָה ַר ֲח ִמים וְ ַה ְּסלִ יחֹות:
לַ יהֹוָ ה ֱא ֵ
קדיש שלם:

עּותּה וְ יַ ְמלִ יְך
יִ ְתּגַ ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַר ָּבא .אמןְּ :ב ָעלְ ָמא ִּדי ְב ָרא כִ ְר ֵ
יֹומיכֹון
ּוב ֵ
יחּה .אמןְּ :ב ַחּיֵ יכֹון ְ
כּותּה וְ יַ ְצ ַמח ֻּפ ְר ָקנֵ ּה וִ ָיק ֵרב ְמ ִׁש ֵ
ַמלְ ֵ
ּובזְ ַמן ָק ִריב ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
ּוב ַחּיֵ י ְדכָ ל ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ֲעגָ לָ א ִ
ְ
יְ ֵהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך לְ ָעלַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמּיָ א:
רֹומם וְ יִ ְתנַ ֵּשׂא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְת ַעּלֶ ה
יִ ְת ָּב ַרְך וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ֵאר וְ יִ ְת ֵ
וְ יִ ְת ַהּלָ ל ְׁש ֵמּה ְּד ֻק ְד ָׁשאְּ .ב ִריְך הּוא .אמן :לְ ֵעּלָ א לְ ֵעּלָ א ִמּכָ ל
ִּב ְרכָ ָתא וְ ִׁש ָיר ָתא ֻּת ְׁש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתא ַּד ֲא ִמ ָירן ְּב ָעלְ ָמא .וְ ִא ְמרּו
ָא ֵמן:
עּותהֹון ְדכָ ל ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ֳק ָדם ֲאבּוהֹון ִּדי
ּוב ְ
לֹותהֹון ָ
ִּת ְת ַק ֵּבל ְצ ְ
ִב ְׁש ַמּיָ א ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
טֹובים ָעלֵ ינּו וְ ַעל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל.
יְ ֵהא ְׁשלָ ָמא ַר ָּבא ִמן ְׁש ַמּיָ א וְ ַחּיִ ים ִ
וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
רֹומיו הּוא יַ ֲע ֶׂשה ָׁשלֹום ָעלֵ ינּו וְ ַעל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל
עֹוׂשה ַה ָּשׁלֹום ִּב ְמ ָ
ֶ
וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
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ברית שלש עשרה
"וַ ּיִ ְפסֹל ְשׁנֵ י לֻ חֹת ֲא ָבנִ ים ּכָ ִראשֹׁנִ ים וַ ּיַ ְשּׁכֵ ם מ ֶֹשׁה ַבּב ֶֹקר וַ ּיַ ַעל ֶאל ַהר
ִסינַ י ּכַ ֲא ֶשׁר ִצּוָ ה יְ הֹוָ ה אֹתֹו וַ ּיִ ַּקח ְּביָ דֹו ְשׁנֵ י לֻ חֹת ֲא ָבנִ ים :וַ ּיֵ ֶרד יְ הֹוָ ה ֶּב ָענָ ן
וַ ּיִ ְתיַ ֵּצב ִעּמֹו ָשׁם וַ ּיִ ְק ָרא ְב ֵשׁם יְ הֹוָ ה :וַ ּיַ ֲעבֹר יְ הֹוָ ה ַעל ָּפנָ יו וַ ּיִ ְק ָרא יְ הֹוָ ה
יְ הֹוָ ה ֵאל ַרחּום וְ ַחּנּון ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת :נ ֵֹצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים
נ ֵֹשׂא ָע וֹן וָ ֶפ ַשׁע וְ ַח ָּט ָאה וְ נַ ֵּקה ֹלא יְ נַ ֶּקה ּפ ֵֹקד ֲע וֹן ָאבֹות ַעל ָּבנִ ים וְ ַעל ְּבנֵ י
ֹאמר
ָבנִ ים ַעל ִשּׁלֵ ִשׁים וְ ַעל ִר ֵּב ִעים :וַ יְ ַמ ֵהר מ ֶֹשׁה וַ ּיִ ּקֹד ַא ְר ָצה וַ ּיִ ְש ָּׁתחּו :וַ ּי ֶ
אתי ֵחן ְּב ֵעינֶ יָך ֲאדֹנָ י יֵ לֶ ְך נָ א ֲאדֹנָ י ְּב ִק ְר ֵּבנּו ּכִ י ַעם ְק ֵשׁה ע ֶֹרף
ִאם נָ א ָמ ָצ ִ
ֹאמר ִהּנֵ ה ָאנֹכִ י ּכ ֵֹרת ְּב ִרית
אתנּו ּונְ ַחלְ ָּתנּו :וַ ּי ֶ
הּוא וְ ָסלַ ְח ָּת לַ ֲעוֹנֵ נּו ּולְ ַח ָּט ֵ
נֶ גֶ ד ּכָ ל ַע ְּמָך ֶא ֱע ֶשׂה נִ ְפלָ אֹת ֲא ֶשׁר ֹלא נִ ְב ְראּו ְבכָ ל ָה ָא ֶרץ ְּובכָ ל ַהּגֹויִ ם
נֹורא הּוא ֲא ֶשׁר
וְ ָר ָאה כָ ל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ַא ָּתה ְב ִק ְרּבֹו ֶאת ַמ ֲע ֵשׂה יְ הֹוָ ה ּכִ י ָ
ֲאנִ י ע ֶֹשׂה ִע ָּמְך"( .שמות ל"ד ד'-י')
רש"י ופרשנים ראשונים על פסוקי הברית:
(ה) ויקרא בשם יי .מתרגמינן :וקרא בשמא דה'( .רש"י מפרש שמשה הוא הקורא
בשם  ה' .והכתוב מתפרש כך :ויקרא משה בשמו  של  ה' .ויש שסברו  שרש"י 
מפרש שה' שהוא שקרא לפני משה בשמו שהוא ה').
רשב"ם :ויקרא בשם יי .הקב"ה קרא כשהיה עובר בשם כמו שהולך ומפרש .שכן
כתיב למעלה וקראתי בשם ה' לפניך (לג' יט').
ראב"ע :ויקרא בשם יי .הנה ה' הוא הקורא והנה ילמדנו איך יקרא משה (דהיינו 
ה' לימד את משה איך לקרוא אליו).
ספורנו :ויקרא .האל יתברך .בשם יי .קריאה מודיעה פעולות אלוהיות.
כתב ב"משנה ברורה" סימן תקפ"א ס"ק ד'" :כתב אבודרהם 'ויקרא בשם  ה' '
יש להפסיק מעט בין בשם ובין ה' " וכן נראה מן הטעם המפסיק תחת "בשם".
ופירושו כמו 'ויקרא בשם' ומי קרא? 'ה' ' -ה' הוא שקרא.
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(ו) יי יי .מדת רחמים היא ,אחת קודם שיחטא ואחת אחר שיחטא וישוב (ראש
השנה יז ע"ב).
ובתוס' שם ד"ה שלש עשרה מדות" :אומר רבנו תם דשני שמות הראשונים הם 
שתי  מדות ...ובמגילת סתרים  דרבנו  נסים  אין מונה שם  הראשון שיש פסיק
בין השמות ,משום דהכי קאמר קרא :הקב"ה ששמו ה' ,קרא" :ה' רחום וחנון".
ו"נוצר חסד לאלפים" מונה בשתי  מדות( .וראה טבלה מפורטת לי"ג המדות 
לשיטות שונות בתלמוד המבואר ע"י הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) בר"ה דף
י"ז ע"ב)
אל .אף זו מדת רחמים ,וכן הוא אומר אלי אלי למה עזבתני (תהלים כב' ב') ואין
לומר למדת הדין למה עזבתני ,כך מצאתי במכילתא.
ארך אפים .מאריך אפו ואינו ממהר ליפרע שמא יעשה תשובה.
ורב חסד .לצריכים חסד ,שאין להם זכויות כל כך.
ואמת .לשלם שכר טוב לעושי רצונו.
(ז) נצר חסד .שהאדם עושה לפניו.
לאלפים .לשני אלפים דורות.
עון ןפשע .עוונות אלה הזדונות ,פשעים אלו המרדים שאדם עושה להכעיס.
(וחטאה .תרגם אונקלוס 'חובין' -מעשים שאדם חייב עליהם)
ונקה לא ינקה .לפי פשוטו משמע שאינו מוותר על העון לגמרי אלא נפרע ממנו 
מעט מעט.
ורבותינו דרשו (ברכות ז' ע"א) :מנקה הוא לשבים ואינו מנקה לשאינן שבים.
ספורנו :ונקה .אף על פי שהוא מנקה לשבים באהבה ,והיא תשובה המגעת עד
כסא הכבוד (יומא פו ע"א) כמו  שאמרו  ז"ל  (שם ע"ב) שעוונות  נחשבים להם 
כזכויות  שנאמר עליהם  "חיו יחיה" (יחזקאל לג' טו-יט) ,מכל  מקום  לא ינקה
אפילו לשבים כאשר תהיה תשובתם מיראת עונש בלבד כאמרם ז"ל (יומא שם)
שזדונות נחשבים להם כשגגות שנאמר "כי כשלת בעונך" (הושע יד' ב).
פקד עון אבות על בנים .כשאוחזים מעשה אבותיהם בידיהם ,שכבר פרש במקרא
אחר" :לשנאי" (לעיל כ' ד).
ועל רבעים .דור רביעי ,נמצאת מדה טובה מרובה על מדת פורענות אחת לחמש
מאות .שבמדה טובה הוא אומר נוצר חסד לאלפים.
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(ח) וימהר משה .כשראה משה שכינה עוברת ושמע קול הקריאה ,מיד וישתחו.
(ט) ילך נא יי בקרבנו .כמו שהבטחת מאחר שאתה נושא עוון ,ואם עם קשה עורף
הוא וימרו בך ואמרת על זאת :פן אכלך בדרך (לעיל לג' ג) ,אתה תסלח לעווננו.
יש "כי" במקום "אם".
ונחלתנו .ותתננו לך לנחלה מיוחדת ,זו היא בקשת :ונפלינו אני ועמך (שם טז'),
שלא תשרה שכינתך על האומות.
ַ
(י) כרת ברית .על זאת.
[אמר רב יהודה ברית כרותה לי"ג מדות שאינן חוזרות ריקם  שנאמר הנה אנכי 
כרת ברית (ר"ה יז' ע"ב)]
אעשה נפלאות .לשון :ונפלינו (לעיל לג' טז) שתהיו מובדלים בזו מכל האומות 
שלא תשרה שכינתי עליהם.
ִ
עד כאן דברי רש"י וחבריו.
בהמשך הפרשה (לד' כז) כתוב" :ויאמר יי אל משה כתב לך את הדברים האלה
כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל" .על כך לימדנו רבי יוחנן
במסכת גיטין ס' ע"ב " :אמר רבי יוחנן לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא על 
תורה שבעל פה שנאמר כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית" .הוא רבי יוחנן
שלימדנו את מעלת אמירת י"ג מדות על ידי הקב"ה כשליח ציבור.
אמר מעתה ,בא רבי יוחנן ,מרא דתלמוד ארץ ישראל ,ומלמדנו כי ביום הכיפורים- 
יום  החנינה  -נכרתו  שתי  בריתות עם ישראל .ברית  שלש עשרה וברית תורה
שבעל פה .והא בהא תליא .וזו היא הפליאה וההפלאה .ביום הזה ניתנו לישראל 
לוחות שניים ובו ביום הודיע הקב"ה כל מדות טובו למשה ולישראל .נבדלו ישראל 
מכל האומות שרק בהם בחר ה' לתת להם תורתו "וחיי עולם נטע בתוכנו"  -זו 
תורה שבעל פה .על כן רק עליהם השרה שכינת עוזו ופרש כנפי רחמיו וחסדיו.
כשם שנכרתה הברית על י"ג מדות שאינן שבות ריקם כך ברית התורה "ואני זאת 
בריתי  אותם  אמר  ה' רוחי  אשר עליך ודברי  אשר  שמתי  בפיך לא ימושו  מפיך
ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה' מעתה ועד עולם" (ישעיהו נט' כא).

