
סליחות
ארץ־ישראל

לימים נוראים

מהדורה שלישית
תשע"ג

עריכה
הרב אברהם גיסר, עפרה

הרב שמואל שפירא, כוכב יאיר



יעוץ: הרב יהודה זולדן

עימוד: שמעון בן־שחר



תוכן

מבוא והקדמה לסליחות................................................. עמ' 5

סליחות לחודש אלול..................................................... עמ' 9

.............................................עמ' 33 סליחות לערב ראש השנה

..........................................עמ' 61 סליחות לעשרת ימי תשובה

...............................................עמ' 83 סליחות לערב יום כיפור

ברית שלוש עשרה.......................................................עמ' 93



לע"נ 

סמ"ר משה בן יוסף ושולמית נפתלי הי"ד

נפל בקרב ביום י"ח מנחם אב תשע"א

זכה לצל"ש על פעולותיו בקרב

עשה למען באי באש ובמים על קידוש שמך



5 

מבוא והקדמה לסליחות
סוד התשובה

רבנו בנקרת הצור בעיצומו  ניתן למשה  ונעלם אשר  רז טמיר  סוד הסליחות הוא 
של יום הכיפורים:

לו  ואמר  שלם  ובלב  בשמחה  לישראל  הקב"ה  נתרצה  בתשרי  בעשרה 
למשה: 'סלחתי כדברך' )במדבר יד, כ(. )רש"י שמות לג יא( 

באשמורת הבוקר, בודד ויחידי, בערפלי טוהר בטרם זריחת החמה עולה משה אל 
עתה  עוסק  אשר  הוא  הלוחות  את  ששיבר  מי  אבנים.  לוחות  שני  ובידו  סיני  הר 
בתיקון השברים ובחיבור תשובתם של ישראל אל אביהם שבשמיים. משה ביקש 
ונצבת על הצור... ושכתי  נענה ב"הנה מקום אתי...  והוא  נא את דרכך"  "הודעני 
כפי עליך עד עברי. והסרותי את כפי וראית את אחורי ופני לא יראו" )שמות לג, 

כא-כג(.

יחדיו.  עמו  הקב"ה  מתייצב  ההר  על  לאומרו.  אפשר  אי  שכתוב  מקרא  ואלמלא 
וגו' "  ה'  ויקרא  ויעבר ה' על פניו  ויקרא בשם ה':  ויתיצב עמו שם  "וירד ה' בענן 

)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 
הזה  כסדר  לפני  יעשו   - חוטאין  שישראל  זמן  כל  לו:  אמר  תפילה.  סדר 

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(. 

ד"ה  יט(  לג,  )שמות  הפסוקים  סדר  פי  על  רש"י  של  בלשונו  הדברים  באו  וכך 
ויאמר אני: 

רוצה  שאני  לפי  לראות  אותך  שארשה  מה  בכבודי  שתראה  שעה  הגיעה 
וצריך ללמדך סדר תפילה. שכשנצרכת לבקש רחמים על ישראל הזכרת לי 
זכות אבות כסבור אתה שאם תמה זכות אבות אין עוד תקוה. אני אעביר 



בשם  וקראתי  במערה  לפני  צפון  ואתה  הצור  על  לפניך  טובי  מידת  כל 
וכסדר  אבות.  זכות  תכלה  אם  אף  רחמים  בקשת  סדר  ללמדך  לפניך  ה' 
את  מלמד  הוי  מידות  עשרה  שלש  וקורא  מעוטף  אותי  רואה  שאתה  זה 
כי רחמי  נענים  יהיו  וחנון  ידי שיזכירו לפני רחום  ועל  כן  ישראל לעשות 

לא כלים.

ההר  על  שם  הצור  בנקרת  מתפלל  כל  מצוי  הסליחות  בתפילת  כי  מעתה  אמור 
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: 

במצוות  ולעסוק  טובים  ובמעשים  בצדקה  להרבות  ישראל  בית  כל  נהגו 
כולם לקום  ונהגו  ימות השנה,  יתר מכל  יום הכיפורים  ועד  מראש השנה 
ודברי  תחנונים  בדברי  כנסיות  בבתי  ולהתפלל  אלו  ימים  בעשרת  בלילה 

כבושין עד שיאור היום.

מייסדי  ידי  על  הוזכרה  כבר  הסליחות  פיוטי  של  הצמצום  והיתר  הבחירה  יכולת 
התפילות וגדולי המחברים. הרב סעדיה גאון כותב בסידורו כך: 

וארשום 'רחמין' )זהו כינויו ל'סליחות'( רחבים ארוכים... אבל ראוי לחלקם 
עשרת  מאלה  יום  כל  של  השחר  בעלות  מהם  חלק  ולומר  קבוע  בסדור 
ברצון  תלויים  והקיצור  וההארכה  תשרי...  חודש  של  הראשונים  הימים 

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.

יחד  י"ג מידות  י"ג מידות של רחמים.  עיקרה של תפילת הסליחות היא אמירת 
הסליחות.  תפילת  של  והשידרה  הלב  הם  והתחינה  התשובה  ופסוקי  הווידוי  עם 
רעיונות  כל  את  הכוללת  חיבור  רקמת  מעין  מהווים  שביניהם  הסליחות  פיוטי 

היסוד של תפילות עשרת ימי תשובה. 

מהפיוטים  חלק  פייטנים.  שתיקנו  ופסוקים  סליחות  פרקי  נוספו  הזמן  במשך 
ודקדוקי  החגים  של  ההלכות  שיישכחו  פחד  כשהיה  הגזירות,  בשעת  ניתקנו 
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המצוות, והמחברים כתבו אותם בדרך של שבחות והודאות, בחרוזים ובפיוטים. 

של  לגאולתם  בקשות  עם  שבדורות,  לצרות  ביטוי  ניתן  בפיוטים,  אחר  בחלק 
ושפל  קשה  מצב  מתארות  לגאולה  הבקשות  לארץ.  ושובם  מצרותיהם,  ישראל 
ביותר של עם ישראל, תיאורים שאינם תואמים את מצבנו כיום במדינת ישראל, 

ראשית צמיחת גאולתנו. 

דורנו.  לבני  מובנים  שאינם  מהם  ויש  פיוטית,  בשפה  חוברו  הסליחות  פרקי 
נוספו פירושים למילים הקשות בצד הפיוטים, אך קשה מאד  במהדורות חדשות 

גם להתפלל וגם לעקוב אחרי הפירוש. 

עובדות אלו גרמו לאי נוחות אצל מתפללים רבים בעת אמירת הסליחות. 

הבנה  יש  כאשר  במרוצה,  נאמרות  הסליחות  רבים,  אשכנזים  כנסת  בבתי  כיום, 
ומשמעות רק לחלק מהנאמר.

נאמרות  יותר,  פשוטה  בשפה  כתובות  המזרח  עדות  בנוסח  הנאמרות  הסליחות 
בנחת, במנגינה בשיתוף כל הציבור, ביחד ובקול רם. 

בין העדות, חשבנו לעשות  נוסחים שונים  ומכיוון שישנם ממילא  זאת,  כל  לאור 
שינוי מסוים כדי להעמיק את חווית אמירת הסליחות. 

השינוי יבוסס על שלושה מרכיבים עיקריים: 

אנו  אין  לארצנו  ושיבתנו  גאולתנו  צמיחת  ימי  הזאת,  המאושרה  בעת  א. 
"דובר  משום  בהם  שיש  תפילה  בנוסחאות  הקב"ה  אל  לפנות  רשאים 
שקרים לא יכון לנגד עיני" )תהילים קא, ז( או חסרון הודאה בכל הטובה 

אשר גמלנו.

והם  וקל  צח  נוסחם  למתפלל,  המובנת  בלשון  הינם  הנבחרים  הפיוטים  ב. 
נאמרים בשפה ברורה ובנעימה וניגון.

שילוב של פיוטים ספרדים מוכרים.  ג. 

ביתר פירוט, הצעתנו משמרת את המנהג האשכנזי המקובל, בו יש פתיחה וסיום 
פסוקים  על  מבוססים  אלו  וסיום  פתיחה  הסליחות.  אמירת  של  יום  בכל  שווים 

ואמירות מובנות. 

י"ג  ולאחריו  פיוט  פעמים  שלש  השנה  ראש  לפני  לומר  נוהגים  האמצעי  בחלק 
מידות. 

מתוך  אחד   – והשלישי  הספרדיות,  מהסליחות  פיוטים  שני  לומר   – הצעתנו 
הסליחות האשכנזיות. 

העולם  עם  האחדות  ונשמרת  הסליחות,  של  העקרוני  המבנה  נשמר  זה  באופן 
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המוצע  לנוסח  המאפשר  דבר  שונות,  עדות  נוסח  של  שיתוף  גם  בו  יש  היהודי. 
להיאמר על ידי קהילות רבות, אשכנזים וספרדים, ביחד.

העקרונות  פי  על  חדש  בנוסח  סליחות  סדר  במקביל  הופיעו  שנים  מספר  לפני 
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

ָהָעם  ַאְׁשֵרי  ֶּסָלה:  ְיַהְללּוָך  עֹוד  ֵביֶתָך.  יֹוְׁשֵבי  ַאְׁשֵרי 
ְלָדִוד.  ְּתִהָּלה  ֱאֹלָהיו:  ֶׁשְיֹהָוה  ָהָעם  ַאְׁשֵרי  ּלֹו.  ֶׁשָּכָכה 
ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאָבְרָכה  ַהֶּמֶלְך.  ֱאלֹוַהי  ֲארֹוִמְמָך 
ָּגדֹול  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאַהְלָלה  ֲאָבְרֶכָּך.  יֹום  ְּבָכל 
ְיֹהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד. ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר: ּדֹור ְלדֹור ְיַׁשַּבח 
ְוִדְבֵרי  הֹוֶדָך.  ְּכבֹוד  ֲהַדר  ַיִּגידּו:  ּוְגבּוֹרֶתיָך  ַמֲעֶׂשיָך. 
ּוְגֻדָּלְתָך  ֹיאֵמרּו.  נֹוְרֹאֶתיָך  ֶוֱעזּוז  ָאִׂשיָחה:  ִנְפְלֹאֶתיָך 
ַחּנּון  ְיַרֵּננּו:  ְוִצְדָקְתָך  ַיִּביעּו.  טּוְבָך  ַרב  ֵזֶכר  ֲאַסְּפֶרָּנה: 
ַלֹּכל.  ְיֹהָוה  טֹוב  ָחֶסד:  ּוְגָדל  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְיֹהָוה.  ְוַרחּום 
ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו: יֹודּוָך ְיהָֹוה ָּכל ַמֲעֶׂשיָך. ַוֲחִסיֶדיָך 
ְיַדֵּברּו:  ּוְגבּוָרְתָך  ֹיאֵמרּו.  ַמְלכּוְתָך  ְּכבֹוד  ְיָבְרכּוָכה: 
ַמְלכּותֹו:  ֲהַדר  ּוְכבֹוד  ְּגבּוֹרָתיו.  ָהָאָדם  ִלְבֵני  ְלהֹוִדיַע 
ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל עֹוָלִמים. ּוֶמְמַׁשְלְּתָך ְּבָכל ּדֹור ָוֹדר: 
ֵעיֵני  ַהְּכפּוִפים:  ְלָכל  ְוזֹוֵקף  ַהֹּנְפִלים.  ְלָכל  ְיֹהָוה  סֹוֵמְך 
ְּבִעּתֹו:  ָאְכָלם  ֶאת  ָלֶהם  נֹוֵתן  ְוַאָּתה  ְיַׂשֵּברּו.  ֵאֶליָך  ֹכל 
ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך. ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ַצִּדיק ְיֹהָוה ְּבָכל 
ְּדָרָכיו. ְוָחִסיד ְּבָכל ַמֲעָׂשיו: ָקרֹוב ְיהָֹוה ְלָכל קְֹרָאיו. ְלכֹל 
ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת: ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה. ְוֶאת ַׁשְוָעָתם 
ָּכל  ְוֵאת  ֹאֲהָביו.  ָּכל  ֶאת  ְיֹהָוה  ְויֹוִׁשיֵעם: ׁשֹוֵמר  ִיְׁשַמע 
ָהְרָׁשִעים ַיְׁשִמיד: ְּתִהַּלת ְיֹהָוה ְיַדֶּבר ִּפי. ִויָבֵרְך ָּכל ָּבָׂשר 
ְוַעד  ֵמַעָּתה  ָיּה  ְנָבֵרְך  ַוֲאַנְחנּו  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָקְדׁשֹו  ֵׁשם 

עֹוָלם. ַהְללּוָיּה:
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חצי קדיש

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. אמן: ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה 
ֵּבית  ְדָכל  ּוְבַחֵּיי  ּוְביֹוֵמיכֹון  ְּבַחֵּייכֹון  אמן:  ְמִׁשיֵחּה.  ִויָקֵרב  ֻּפְרָקֵנּה  ְוַיְצַמח 

ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא. 
א ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה  ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנּׂשֵ
ְוֶנֱחָמָתא  ֻּתְׁשְּבָחָתא  ְוִׁשיָרָתא  ִּבְרָכָתא  ָּכל  ִמן  ְלֵעָּלא  הּוא.  ְּבִריְך  ְדֻקְדָׁשא 

ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא. ְוִאְמרּו ָאֵמן:

 ֶּבן ָאָדם, ַמה ְּלָך ִנְרַּדם, קּום ְקָרא ְּבַתֲחנּוִנים. 
 ְשֹׁפְך ִשׂיָחה, ְּדּרׁש ְסִליָחה, ֵמֲאדֹון ָהֲאדֹוִנים. 
 ְרַחץ ּוְטַהר, ְוַאל ְּתַאֵחר, ְּבֶטֶרם ָיִמים ּפֹוִנים. 
ְמעֹוִנים.  ׁשֹוֵכן  ִלְפֵני  ְלֶעְזָרה,  רּוץ   ּוְמֵהָרה 
ֵמֲאסֹוִנים.  ּוְפַחד  ְּבַרח  ֶרַשׁע,  ְוַגם   ּוִמֶּפַשׁע, 
ֶנֱאָמִנים.  ִיְשָׂרֵאל  יֹוְדֵעי,  ִשְׁמָך  ְשֵׁעה,   ָאָּנא 

ְלָך ֲאֹדָני ַהְּצָדָקה, ְוָלנּו ֹּבֶשׁת ַהָּפִנים.

ּוַמה  ִנְתאֹוֵנן  ַמה  ַהָּפִנים:  ֹּבֶׁשת  ְוָלנּו  ַהְּצָדָקה  ְיֹהָוה  ְלָך 
ְוַנְחקֹוָרה  ְּדָרֵכינּו  ַנְחְּפָׂשה  ִנְצַטָּדק:  ּוַמה  ְנַדֵּבר  ַמה  ֹנאַמר, 
ְיִמיְנָך ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים: ֹלא ְּבֶחֶסד  ְוָנשּוָבה ֵאֶליָך, ִּכי 
ְוֹלא ְּבַּמֲעִׂשים ָּבאנּו ְלָפֶניָך. ְּכַדִּלים ּוְכָרִׁשים ָּדַפְקנּו ְדָלֶתיָך: 
ְדָלֶתיָך ָּדַפְקנּו ַרחּום ְוַחנּון. ָנא ַאל ְּתִׁשיֵבנּו ֵריָקם ִמְּלָפֶניָך: 

ִמְּלָפֶניָך ַמְלֵּכנּו ֵריָקם ַאל ְּתִׁשיֵבנּו, ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה:

ׁשֵֹמַע ְּתִפָּלה ָעֶדיָך ָּכל ָּבָׂשר ָיבֹאּו: ָיבֹוא ָכל ָּבָׂשר ְלִהְׁשַּתֲחֹות 
ִלְׁשֶמָך:  ִויַכְּבדּו  ֲאֹדָני  ְלָפֶניָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ָיבֹואּו  ְיֹהָוה:  ְלָפֶניָך 
ֹּבאּו ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני ְיֹהָוה ֹעֵׂשנּו: ֹּבאּו ְׁשָעָריו 
ְּבתֹוָדה ֲחֵצֹרָתיו ִּבְתִהָּלה הֹודּו לֹו ָּבְרכּו ְׁשמֹו: ִהֵּנה ָּבְרכּו ֶאת 
ְׂשאּו  ַּבֵּלילֹות:  ְיֹהָוה  ְּבֵבית  ָהֹעְמִדים  ְיֹהָוה  ַעְבֵדי  ָּכל  ְיֹהָוה 
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ְיֵדֶכם ֹקֶדׁש ּוָבְרכּו ֶאת ְיֹהָוה: ָנבֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו ִנְׁשַּתֲחֶוה 
ַרְגָליו  ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלֲהֹדם  ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו  ַרְגָליו: רֹוְממּו  ַלֲהֹדם 
ָקדֹוׁש הּוא: רֹוְממּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו ִּכי 
ִחילּו  ֹקֶדׁש  ְּבַהְדַרת  ַליֹהָוה  ִהְׁשַּתֲחוּו  ֱאֹלֵהינּו:  ְיֹהָוה  ָקדֹוׁש 
ִמָּפָניו ָּכל ָהָאֶרץ: ַוֲאַנְחנּו ְּבֹרב ַחְסְּדָך ָנבֹוא ֵביֶתָך ִנְׁשַּתֲחֶוה 
ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁשָך ְּבִיְרָאֶתָך: ִנְׁשַּתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁשָך ְונֹוֶדה 
ִׁשְמָך  ָּכל  ַעל  ִהְגַּדְלָּת  ִּכי  ֲאִמֶּתָך  ְוַעל  ַחְסְּדָך  ַעל  ְׁשֶמָך  ֶאת 
ֶוֱאמּוָנְתָך  ָיּה  ֲחִסין  ָכמֹוָך  ִמי  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ְיֹהָוה  ִאְמָרֶתָך: 
ִּבְבֵני  ַליֹהָוה  ִיְדֶמה  ַליֹהָוה  ַיֲעֹרְך  ַחק  ַבּׁשַ ִמי  ִּכי  ְסִביבֹוֶתיָך: 
ְלַבֶּדָך:  ֱאֹלִהים  ַאָּתה  ִנְפָלאֹות  ְוֹעֵׂשה  ַאָּתה  ָגדֹול  ִּכי  ֵאִלים: 
ִּכי ָגדֹול ֵמַעל ָׁשַמִים ַחְסֶּדָך ְוַעד ְׁשָחִקים ֲאִמֶּתָך: ָּגדֹול ְיֹהָוה 
ּוְמֻהָּלל ְמאֹד ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר: ִּכי ָגדֹול ְיֹהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד 
ָּגדֹול  ּוֶמֶלְך  ְיֹהָוה  ָּגדֹול  ֵאל  ִּכי  ֱאֹלִהים:  ָּכל  ַעל  הּוא  נֹוָרא 
ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ּוָבָאֶרץ  ַמִים  ַּבּׁשָ ֵאל  ִמי  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים:  ָּכל  ַעל 
ְכַמֲעֶׂשיָך ְוִכְגבּוֹרֶתָך: ִמי ֹלא ִיָרֲאָך ֶמֶלְך ַהּגֹוִים ִּכי ְלָך ָיָאָתה 
ִּכי ְבָכל ַחְכֵמי ַהּגֹוִים ּוְבָכל ַמְלכּוָתם ֵמֵאין ָּכמֹוָך: ֵמֵאין ָּכמֹוָך 

ְיֹהָוה ָּגדֹול ַאָּתה ְוָגדֹול ִׁשְמָך ִּבְגבּוָרה: 

ַאף  יֹום  ְלָך  ְיִמיֶנָך:  ָּתרּום  ָיְדָך  ָּתֹעז  ְּגבּוָרה  ִעם  ְזרֹוַע  ְלָך 
ֶמְחְקֵרי  ְּבָידֹו  ֲאֶׁשר  ָוָׁשֶמׁש:  ָמאֹור  ֲהִכינֹוָת  ַאָּתה  ָלְיָלה  ְלָך 
ָאֶרץ ְותֹוֲעפֹות ָהִרים לֹו: ִמי ְיַמֵּלל ְּגבּורֹות ְיֹהָוה ַיְׁשִמיַע ָּכל 
ְּתִהָּלתֹו: ְלָך ְיהָֹוה ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֵּנַצח ְוַההֹוד 
א ְלֹכל  ַמִים ּוָבָאֶרץ: ְלָך ְיֹהָוה ַהַּמְמָלָכה ְוַהִּמְתַנּׂשֵ ִּכי ֹכל ַּבּׁשָ
ְלֹראׁש: ְלָך ָׁשַמִים ַאף ְלָך ָאֶרץ ֵּתֵבל ּוְמֹלָאּה ַאָּתה ְיַסְדָּתם: 
ַאָּתה ִהַּצְבָּת ָּכל ְּגבּולֹות ָאֶרץ ַקִיץ ָוֹחֶרף ַאָּתה ְיַצְרָּתם: ַאָּתה 
ִרַּצְצָּת ָראֵׁשי ִלְוָיָתן ִּתְּתֶנּנּו ַמֲאָכל ְלַעם ְלִצִּיים: ַאָּתה ָבַקְעָּת 
ַמְעָין ָוָנַחל ַאָּתה הֹוַבְׁשָּת ַנֲהרֹות ֵאיָתן: ַאָּתה פֹוַרְרָּת ְבָעְּזָך 
ְּבֵגאּות  מֹוֵׁשל  ַאָּתה  ַהָּמִים:  ַעל  ַתִּניִנים  ָראֵׁשי  ִׁשַּבְרָּת  ָים 
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ְמֹאד  ּוְמֻהָּלל  ְיֹהָוה  ָּגדֹול  ְתַׁשְּבֵחם:  ַאָּתה  ַגָּליו  ְּבֹשֹוא  ַהָּים 
ִיְׂשָרֵאל יֵׁשב  ְיֹהָוה ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי  ְּבִעיר ֱאֹלֵהינּו ַהר ָקְדׁשֹו: 
ַהְּכֻרִבים ַאָּתה הּוא ָהֱאֹלִהים ְלַבֶּדָך: ֵאל ַנֲעָרץ ְּבסֹוד ְקדֹוִׁשים 
ַאף  ְיֹהָוה  ִּפְלֲאָך  ָׁשַמִים  ְויֹודּו  ְסִביָביו:  ָּכל  ַעל  ְונֹוָרא  ַרָּבה 
ְלצּור  ָנִריָעה  ַליֹהָוה  ְנַרְּנָנה  ְלכּו  ְקדֹוִׁשים:  ִּבְקַהל  ֱאמּוָנְתָך 
ִיְׁשֵענּו: ְנַקְּדָמה ָפָניו ְּבתֹוָדה ִּבְזִמרֹות ָנִריַע לֹו: ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט 
ְמכֹון ִּכְסֶאָך ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקְּדמּו ָפֶניָך: ֲאֶׁשר ַיְחָּדו ַנְמִּתיק סֹוד 
ְּבֵבית ֱאֹלִהים ְנַהֵּלְך ְּבָרֶגׁש: ֲאֶׁשר לֹו ַהָּים ְוהּוא ָעָׂשהּו ְוַיֶּבֶׁשת 

ָיָדיו ָיָצרּו: ֲאֶׁשר ְּבָידֹו ֶנֶפׁש ָּכל ָחי ְורּוַח ָּכל ְּבַׂשר ִאיׁש:

ַהְּנָׁשָמה ָלְך ְוַהּגּוף ָּפֳעָלְך. חּוָסה ַעל ֲעָמָלְך: 
ַהְּנָׁשָמה ָלְך. ְוַהּגּוף ֶׁשָּלְך. ְיֹהָוה ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמָך:

ָאָתאנּו ַעל ִׁשְמָך ְיֹהָוה ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמָך: 
ַּבֲעבּור ְּכבֹוד ִׁשְמָך. ִּכי ֵאל ַחּנּון ְוַרחּום ְׁשֶמָך:
ְלַמַען ִׁשְמָך ְיֹהָוה ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוֵננּו ִּכי ַרב הּוא:

ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ְּברֹוב ִאַּוְלֵּתנּו ָׁשִגינּו ְמַחל ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ַרּבּו 
ֲעֹוֵנינּו:

ִּכי ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ֲאַנְחנּו ְבטּוִחים ְוַעל ִצְדקֹוֶתיָך ָאנּו ִנְׁשָעִנים 
ְוִלְסִליחֹוֶתיָך ָאנּו ְמַקִּוים ְוִליׁשּוָעְתָך ָאנּו ְמַצִּפים. ַאָּתה הּוא ְיֹהָוה 
ֶמֶלְך אֹוֵהב ְצָדקֹות ִמֶּקֶדם, ַמֲעִביר ֲעוֹונֹות ַעּמֹו ּוֵמִסיר ַחְּטאֹות 
ְיֵרָאיו, ּכֹוֵרת ְּבִרית ָלִראׁשֹוִנים, ּוְמַקֵּים ְׁשבּוָעה ָלַאֲחרֹוִנים: ַאָּתה 
טּוְבָך  ַּדְרֵכי  ְוֶהְרֵאיָת  ִסיַני,  ַהר  ַעל  ְּכבֹוֶדָך  ֶּבָעָנן  ֶׁשָּיַרְדָּת  הּוא 
ְלֹמֶׁשה ַעְבְּדָך, ְואֹוְרחֹות ֲחָסֶדיָך ִּגִּליָת לֹו. ְוהֹוָדְעתֹו ִּכי ַאָּתה ֵאל 
ְוַרב ֶחֶסד ּוַמְרֶּבה ְלֵהיִטיב ּוַמְנִהיג ֶאת  ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים  ַרחּום 
ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְּבִמַּדת ָהַרֲחִמים: ְוֵכן ָּכתּוב ַוֹּיאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר ָּכל 
טּוִבי ַעל ָּפֶניָך ְוָקָראִתי ְבֵׁשם ְיֹהָוה ְלָפֶניָך ְוַחּנֹוִתי ֶאת ֲאֶׁשר ָאֹחן 

ְוִרַחְמִּתי ֶאת ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם:
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ְוֶדֶרְך  ִנְקֵראָת.  ָהַרֲחִמים  ּוַבַעל  ַאָּתה  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ֵאל 
ְּתׁשּוָבה הֹוֵריָת. ְּגֻדַּלת ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ִּתְזּכֹור ַהּיֹום ּוְבָכל 
ַאָּתה הּוא  ִּכי  ְּבַרֲחִמים.  ֵאֵלינּו  ֵּתֶפן  ְיִדיֶדיָך.  ְלֶזַרע  יֹום 
ַּבַעל ָהַרֲחִמים. ְּבַתֲחנּון ּוִבְתִפָּלה ָּפֶניָך ְנַקֵּדם. ְּכהֹוַדְעָּת 
ָּכתּוב.  ְּבתֹוָרְתָך  ְּכמֹו  ׁשּוב.  ַאְּפָך  ֵמֲחרֹון  ִמֶּקֶדם.  ֶלָעָנו 
ֶּבָעָנן.  ְיֹהָוה  ַוֵּיֶרד  ְּכיֹום  ְוִנְתלֹוָנן.  ֶנְחֶסה  ְּכָנֶפיָך  ּוְבֵצל 
ַּתֲעֹבר ַעל ֶּפַׁשע ְוִתְמֶחה ָאָׁשם. ְּכיֹום ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם. 
ַּתֲאִזין ַׁשְוָעֵתנּו ְוַתְקִׁשיב ֶמּנּו ַמֲאַמר. ְּכיֹום ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם 

ְיֹהָוה ְוָׁשם ֶנֱאַמר:

ַוַּיֲעֹבר ְיֹהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:

ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְוַחּנּון.  ַרחּום  ֵאל  ְיֹהָוה.  ְיֹהָוה. 
ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים. ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע 
ּוְלַחָּטאֵתנּו  ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחָּת  ְוַנֵּקה:  ְוַחָּטָאה. 
ּוְנַחְלָּתנּו: ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו. ְמַחל ָלנּו 
ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו. ִּכי ַאָּתה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב 

ֶחֶסד ְלָכל ֹקְרֶאיָך:

חזן: ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהֶּזה ְּכגֶֹדל ַחְסֶּדָך ְוַכֲאֶׁשר ָנָׂשאָת ָלָעם 

ַהֶּזה ִמִּמְצַרִים ְוַעד ֵהָּנה ְוָׁשם ֶנֱאַמר:

קהל: ַוֹּיאֶמר ְיֹהָוה ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶרָך:

ַהֵּטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ּוְׁשָמע ְּפַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ׁשֹוְממֹוֵתינּו ְוָהִעיר ֲאֶׁשר 
ִנְקָרא ִׁשְמָך ָעֶליָה ִּכי ֹלא ַעל ִצְדקֹוֵתינּו ֲאַנְחנּו ַמִּפיִלים ַּתֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך 
ִּכי ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים: ֲאדָֹני ְׁשָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקִׁשיָבה ַוֲעֵׂשה 

ַאל ְּתַאַחר ְלַמַעְנָך ֱאֹלַהי ִּכי ִׁשְמָך ִנְקָרא ַעל ִעיְרָך ְוַעל ַעֶּמָך:

ְּכַרֵחם ָאב ַעל ָּבִנים ֵּכן ְּתַרֵחם ְיֹהָוה ָעֵלינּו: ַליהָֹוה ַהְיׁשּוָעה ַעל ַעְּמָך 
ִבְרָכֶתָך ֶּסָלה: ְיֹהָוה ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה: ְיֹהָוה 
ְביֹום  ַיֲעֵננּו  ַהֶּמֶלְך  הֹוִׁשיָעה  ְיֹהָוה  ָּבְך:  ּבֹוֵטַח  ָאָדם  ַאְׁשֵרי  ְצָבאֹות 

ָקְרֵאנּו:
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חזן וקהל יחד

 ֲאדֹון ַהְּסִליחֹות.
 ּבֹוֵחן ְלָבבֹות.
 ּגֹוֶלה ֲעמּוקֹות.
 ּדֹוֵבר ְצָדקֹות.

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

 ָהדּור ְּבִנְפָלאֹות.
 ָוִתיק ְּבֶנָחמֹות.

 זֹוֵכר ְּבִרית ָאבֹות.
 חֹוֵקר ְּכָליֹות:

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

 טֹוב ּוֵמִטיב ַלְּבִרּיֹות.
 יֹוֵדַע ָּכל ִנְסָּתרֹות.

 ּכֹוֵבׁש ֲעֹונֹות.
 לֹוֵבׁש ְצָדקֹות:

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

 ָמֵלא ַזִּכּיּות.
 נֹוָרא ְתִהּלֹות.
 סֹוֵלַח ֲעֹונֹות.

 עֹוֶנה ְּבֵעת ָצרֹות:
ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:
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 ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות.
 צֹוֶפה ֲעִתידֹות.
 קֹוֵרא ַהּדֹורֹות.
 רֹוֵכב ֲעָרבֹות.
 ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות.
 ְּתִמים ֵּדעֹות:

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

ֵאל ֶמֶלְך יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים. ִמְתַנֵהג ַּבֲחִסידּות 
מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו. ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון. ַמְרֶּבה 
עֹוֶׂשה  ַלּפֹוְׁשִעים.  ּוְסִליָחה  ְלַחָּטִאים  ְמִחיָלה 
ְכָרָעָתם ִּתְגֹמל.  ְצָדקֹות ִעם ָּכל ָּבָׂשר ָורּוַח. ֹלא 
ֵאל הֹוֵריָת ָּלנּו לֹוַמר ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ּוְזכֹר ָלנּו ַהּיֹום 
ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְּכמֹו ֶׁשהֹוַדְעָּת ֶלָעָנו ִמֶּקֶדם. 
ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם  ֶּבָעָנן  ְיֹהָוה  ַוֵּיֶרד  ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיֹהָוה:

ַוַּיֲעֹבר ְיֹהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:

ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ְיֹהָוה  ְיֹהָוה 
ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵׂשא 
ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחָּת  ְוַנֵּקה:  ְוַחָּטָאה  ָוֶפַׁשע  ָעֹון 
ִּכי  ָאִבינּו  ָלנּו  ְסַלח  ּוְנַחְלָּתנּו:  ּוְלַחָּטאֵתנּו 
ָחָטאנּו ְמַחל ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו: ִּכי ַאָּתה 

ֲאֹדָני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאיָך:
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סליחה מתחלפת בכל יום: 

 ְּבמֹוָצֵאי ְמנּוָחה ִקַּדְמנּוָך ְּתִחָּלה. ַהט ָאְזְנָך ִמָּמרֹום יֹוֵׁשב ְּתִהָּלה,
ִלְׁשֹמַע ֶאל ָהִרָּנה ְוֶאל ַהְּתִפָּלה.  

ְוִנְׁשַחט ְתמּורֹו  ֶנֱעַקד  ְּבֶצֶדק  ַחִיל,  ְיִמין ֹעז עֹוְרָרה ַלֲעׂשֹות  ֶאת 
ַאִיל. ְּגּנֹון ָנא ִּגְזעֹו ְּבַזֲעָקם ְּבעֹוד ַלִיל.  
ִלְׁשֹמַע ֶאל ָהִרָּנה ְוֶאל ַהְּתִפָּלה.  

ְמעֹוֶניָך,  ֵמי  ִמּׁשְ ָלמֹו  ִהָּדֵרׁש  ָּפֶניָך  ְּבָדְרָׁשם  דֹוְרֶׁשיָך  ָנא  ְּדָרׁש 
ּוְלַׁשְוַעת ַּתֲחנּוָנם ַאל ַּתֲעֵלם ָאְזְנָך.  
ִלְׁשֹמַע ֶאל ָהִרָּנה ְוֶאל ַהְּתִפָּלה.  

ֶאָך.  זֹוֲחִלים ְורֹוֲעִדים ִמּיֹום ּבֹוֶאָך. ָחִלים ְּכַמְבִּכיָרה ֵמֶעְבַרת ַמּׂשָ
ִלְׁשֹמַע ֶאל ָהִרָּנה ְוֶאל ַהְּתִפָּלה.  ִטּנּוָפם ְמֵחה ָנא ְויֹודּו ְּפָלֶאיָך. 

יֹוֵצר ַאָּתה ְלָכל ְיִציר נֹוָצר. ּכֹוַנְנָּת ֵמָאז ֶתֶרף ְלַחְּלָצם ִמַּמֲעָצר. 
ִלְׁשֹמַע ֶאל ָהִרָּנה ְוֶאל ַהְּתִפָּלה.  ְלָחְנָנם ִחָּנם ֵמאֹוָצר ַהְמנּוָצר. 

ָמרֹום, ִאם ָעְצמּו ִּפְׁשֵעי ְקָהֶלָך. ָנא ַשְגֵבם ֵמאֹוָצר ַהּמּוָכן ִּבְזבּוֶלָך. 
ִלְׁשֹמַע ֶאל ָהִרָּנה ְוֶאל ַהְּתִפָּלה.  ָעֶדיָך ָלֹחן ִחָּנם ָּבִאים ֵאֶליָך. 

ְּפֵנה ָנא ֶאל ַהְּתָלאֹות ְוַאל ַלֲחָּטאֹות. ַצֵּדק צֹוֲעֶקיָך ַמְפִליא ְּפָלאֹות. 
ב ָנא ִחנּוָנם ֱאֹלִהים ְיֹהָוה ְצָבאֹות.   ְקּׁשָ
ִלְׁשֹמַע ֶאל ָהִרָּנה ְוֶאל ַהְּתִפָּלה.  

ְרֵצה ֲעִתיָרָתם ְּבָעְמָדם ַּבֵּלילֹות. ְׁשֵעה ָנא ְּתִפָּלָתם ְּבָרצֹון, ְּכָקְרָּבן 
ָּכִליל ְועֹולֹות. ַּתְרֵאם ִנֶּסיָך עֹוֶׂשה ְּגדֹולֹות.  
ִלְׁשֹמַע ֶאל ָהִרָּנה ְוֶאל ַהְּתִפָּלה.   

אל מלך )עמוד 24(

יום ראשון
)חזן וקהל פסוק פסוק(
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יום שני
)חזן וקהל פסוק פסוק(

ַחִּיים  ָנא  ַיֲעִמיד.  ַּבִּמְׁשָּפט  ְואֹוָתּה  ָהָאֶרץ,  ָּכל  ׁשֹוֵפט 
ַחר ִּבְמקֹום  ַהּׁשַ ָעִני ַּתְצִמיד, ֶאת ְּתִפַּלת  ָוֶחֶסד, ַעל ַעם 

עֹוָלה ַּתֲעִמיד, ְּכעֹוַלת ַהֹּבֶקר ֲאֶׁשר ְלעֹוַלת ַהָּתִמיד:

ָּבנּו  ֵאין  ִאם  ַהִּיְתרֹון,  ְלַבד  ְלָך  ּוַמֲעֶטה,  ְצָדָקה  לֹוֵבׁש 
ֵני ֶחְברֹון, ְוֵהם ַיֲעלּו ְלִזָּכרֹון ִלְפֵני ְיהָֹוה  ַמֲעִׂשים, ָזְכָרה ְיּׁשֵ

ָּתִמיד, ְּכעֹוַלת ַהֹּבֶקר ֲאֶׁשר ְלעֹוַלת ַהָּתִמיד:

ַמֵּטה ְּכַלֵּפי ֶחֶסד, ְלַהּטֹות ִאיׁש ִלְתִחָּיה, ַעְּמָך ְלֶחֶסד ַהֵּטה, 
ְּגָּמל ָנא ָעָליו ְוַחָּיה. ְּכתֹב ָּתו ַחִּיים ְוָהָיה ַעל ִמְצחֹו ָּתִמיד, 

ְּכעֹוַלת ַהֹּבֶקר ֲאֶׁשר ְלעֹוַלת ַהָּתִמיד:

ָוֵׁשם  ָיד  ְוָנַתָּת  ְקדֹוַׁשי,  ִעיר  ִצּיֹון  ֶאת  ִּבְרצֹוְנָך  ֵהיִטיָבה 
ֵנר  ְלַהֲעלֹות  ִיַׁשי,  ְלֵבן  ֵנר  ַוֲעִריַכת  ִלְמֻקָּדַׁשי,  ְּבֵביְתָך 

ָּתִמיד, ְּכעֹוַלת ַהֹּבֶקר ֲאֶׁשר ְלעֹוַלת ַהָּתִמיד:

ִחְזקּו ְוַאְּמצּו ְלַבְבֶכם ַעִּמי ְּבֵאל ָמֻעּזֹו. ְוֵעדֹוָתיו ִּכי ִתְנצֹורּו, 
ְוִיְזֹּכר ַרֵחם  ַּגם ֶאת זֹו ְלֻעַּמת זֹו. ְיַכֵּפר ְּבַעד ַחַּטאְתֶכם, 
ְּבָרְגזֹו, ִּדְרׁשּו ְיהָֹוה ְוֻעּזֹו, ַּבְּקׁשּו ָּפָניו ָּתִמיד, ְּכעֹוַלת ַהּבֶֹקר 

ֲאֶׁשר ְלעֹוַלת ַהָּתִמיד:

אל מלך )עמוד 24(
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יום שלישי
)חזן וקהל פסוק פסוק(

ִיְׂשָרֵאל נֹוַׁשע ַּביֹהָוה ְּתׁשּוַעת עֹוָלִמים. ַּגם ַהּיֹום ִיָּוְׁשעּו 
ִמִּפיָך ׁשֹוֵכן ְמרֹוִמים.  
ִּכי ַאָּתה ַרב ְסִליחֹות ּוַבַעל ָהַרֲחִמים:  

ְׁשָעֶריָך ֵהם ּדֹוְפִקים ַּכֲעִנִּיים ְוַדִּלים. ְצקּון ַלֲחָׁשם ְקׁשֹוב 
ָיּה ׁשֹוֵכן ְמֻעִּלים.   
ִּכי ַאָּתה ַרב ְסִליחֹות ּוַבַעל ָהַרֲחִמים:  

טֹובֹוֶתיָך ְיַקְּדמּו ָלֶהם ְּביֹום ּתֹוֵכָחה. ּוִמּתֹוְך ָצָרה ַהְמִציֵאם 
ְּפדּות ּוְרָוָחה.  
ִּכי ַאָּתה ַרב ְסִליחֹות ּוַבַעל ָהַרֲחִמים:  

ֵׂשִעיר  ַּכֵּלה  ְרָׁשִעים.  ָבם  ִיְמְׁשלּו  ְוַאל  ֹּכל  ְלֵעין  ִיָּוְׁשעּו 
ְוחֹוְתנֹו ְוַיֲעלּו ְלִצּיֹון מֹוִׁשיִעים.  
ִּכי ַאָּתה ַרב ְסִליחֹות ּוַבַעל ָהַרֲחִמים:  

ַמִים  ַהּׁשָ ִׁשְבְּתָך  ְוִלְמכֹון  ַׁשְוָעָתם.  ָאדֹון ְלקֹול  ַהְקִׁשיָבה 
ַּתֲעֶלה ְתִפָּלָתם.  
ִּכי ַאָּתה ַרב ְסִליחֹות ּוַבַעל ָהַרֲחִמים:  

אל מלך )עמוד 24(
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יום רביעי
)חזן וקהל פסוק פסוק(

ְּבַאְׁשֹמֶרת ַהֹּבֶקר ְקָרְאִּתיָך ֵאל ְמֻהָּלל,

ֶיֱעַרב ְלָך ִחין ֶעְרִּכי, יֹום ִלִּבי ְלָך סֹוָלל,

ְוַתִּגיַּה ֶאת ָחְׁשִּכי ּוְכאֹור ֹּבֶקר ְיֻהַּלל, 

ַמְלִּכי ֶוֱאֹלַהי ִּכי ֵאֶליָך ֶאְתַּפָּלל 

ַחי רֹוֵכב ַעל ָעב ַקל, ִאם ַּתֲעֵלִני ַּבִּמְׁשָקל, 

ִצְדִקי ְּכחֹול ָים ִיְתַקל, ְוִרְׁשִעי ְּכנֹוָצה ֵיַקל, 

ְוִאם ְנִתיב ָאְרִחי ְמֻעָּקל, ְוִדיִני ְּכׁשֹור ַהִּנְסָקל, 

ָׁשְקָלה ְּבֶפֶלס ְמֻהָּלל, ִאיׁש ִמְּפָׁשִעים ְמחֹוָּלל, 

ַמְלִּכי ֶוֱאֹלַהי ִּכי ֵאֶליָך ֶאְתַּפָּלל 

קֹוֵמם ָארֹון ּוַבָּדיו, ְוַהְלֵּבׁש ַאֲהֹרן ַמָּדיו, 

ְורֹוֶבה ְוצֹוֶדה ְּבֵצָדיו, ֹיאַכל ְּפִרי ַמְעָּבָדיו, 

ְוִאיׁש נֹוֵהם ַעל ְמָרָדיו, ְלׁשֹון ֵאׁש ֹּתאַכל ַּבָּדיו, 

ּוָבֲערּו ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו ַּכֲאֶׁשר ְיַבֵער ַהָּגָלל, 

ַמְלִּכי ֶוֱאֹלַהי ִּכי ֵאֶליָך ֶאְתַּפָּלל 

ָקדֹוׁש ַעל ָּכל ָאדֹון, ִעם ָּכל ְיצּוָריו ָנדֹון, 

ֲחֵזה ְיִריִבי ִאיׁש ָמדֹון, ְמַדֵּבר ָעַלי ְּבָזדֹון, 

ְוָנְכִחי ְיעֹוֵרר ִּכידֹון, ְותֹוָתחֹו ִּבי ָידֹון, 

ְּתָּנה ֶאת ַנְפִׁשי ְלָׁשָלל, מֹוִליְך יֹוֲעִצים ׁשֹוָלל, 

ַמְלִּכי ֶוֱאֹלַהי ִּכי ֵאֶליָך ֶאְתַּפָּלל 
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ַׁשַחר ַקְמִּתי ְלהֹודֹות, ְלָך ֱאֹלֵהי ְּתִהָּלִתי, 
ַוֲאַרֵּנן ְלָך ֹּבֶקר, ְואֹוִדיֲעָך ַחָּטאִתי, 

ִּתָּנֵתן ִלי ָבֶּזה, ָׂשָכר ִלְפֻעָּלִתי, 
ַנְפִׁשי ִּבְׁשֵאָלִתי ְוַעִּמי ְּבַבָּקָׁשִתי.  

ְלָפִנים ֹזאת ְּבִיְׂשָרֵאל, ַמְקִריֵבי ַהָּקְרָּבן, 
ִאם ַחָּטַאי ַּכָׁשִּני, ֻּכּלֹו ָהַפְך ָלָבן, 

ַוֲאַדֶּדה ָּכל ְׁשנֹוַתי, ְוַאֲאִנין ַעל ַהֻחְרָּבן, 
ְוֵאין ִלי ְלַבד ִמָּלִתי, ְועֹוָלִתי ְּתִפָּלִתי, 

ַנְפִׁשי ִּבְׁשֵאָלִתי ְוַעִּמי ְּבַבָּקָׁשִתי.  
ִמְזֵּבַח ִּבְהיֹותֹו ְוָקָדִׁשים ִלְזִביָחה, 

ְוֵהִביא ִאיׁש ֶאת ִזְבחֹו, ְוַחָּטאתֹו ִנְמָחה, 
ָאַפס ֶמִּני ְמַכֵהן ְוֵאין ֶזַבח ְוֵאין ִמְנָחה, 

ּתֹוָדִתי ְזִביָחִתי, ִׂשיָחִתי ִמְנָחִתי, 
ַנְפִׁשי ִּבְׁשֵאָלִתי ְוַעִּמי ְּבַבָּקָׁשִתי.  

ֵהן ִּבְהיֹות ָהֲעבֹוָדה, ְוֹכֲהִנים ַעל ִמְׁשֶמֶרת, 
ֲהֹלא ַחָּטאת ְמַכֶּפֶרת ְוָהעֹוָלה ַמְכֶׁשֶרת, 

ְוֵאין ַחָּטאת ְוֵאין עֹוָלה ְוֹלא ֵחֶלב ְויֹוֶתֶרת, 
ְוֶאְׁשֹּפְך ֶאת ִרָּנִתי ְוַאִּפיל ְּתִחָּנִתי, 

ַנְפִׁשי ִּבְׁשֵאָלִתי ְוַעִּמי ְּבַבָּקָׁשִתי.  
ֵהן ֶקֶדם ַּבִּמְקָּדׁש ְּבקּום ְזִריִזים ְּבַאְׁשֹמֶרת, 

ְטהֹוִרים ִנְּצבּו ְלָהִפיס ֲחָדִׁשים ִלְקֹטֶרת, 
ְוֵאין ְלבֹוָנה ְוֵאין ְקֹטֶרת, ְוִנְׁשַאְרִּתי ְׁשַחְרֹחֶרת, 

ְּבִהְתַוּדֹות ַחָּטאִתי, ְּתִהי ְּכָקְרָּבן תֹוָדִתי, 
ַנְפִׁשי ִּבְׁשֵאָלִתי ְוַעִּמי ְּבַבָּקָׁשִתי.  

ֲחֵזה ָקדֹוׁש ִּכי ָיִדי ָּכְבָדה ַעל ַאְנָחִתי, 
ְוֵאין ִמי ַיֲעֹמד ַּבֲעִדי, ְוֵאין ִלי ֵּבית ְמנּוָחִתי, 
ְלַבד ְּבָך ַאְזִּכיר ְׁשֶמָך, ָמעֹוז צּור ְיׁשּוָעִתי, 

ַהֲעֵבר ֶאת ַאְׁשָמִתי, ְוָעְנָתה ִּבי ִצְדָקִתי.
ַנְפִׁשי ִּבְׁשֵאָלִתי ְוַעִּמי ְּבַבָּקָׁשִתי.  
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יום ששי
)חזן וקהל פסוק פסוק(

ִאם ָאֵפס ֹרַבע ַהֵּקן
ֹאֶהל ִשֵּׁכן ִאם ִרֵּקן

ַאל ָנא ֹנאְבָדה ִּכי ַעל ֵּכן
ֵיׁש ָלנּו ָאב ָזֶקן

ָּפִנים לֹו ַּתִּכיר
ְוִצְדקֹו ְלָפֶניָך ַנְזִּכיר

ַקח ָנא ֵּבן ַיִּקיר
ְוִנְמָצה ָדמֹו ַעל ַהִּקיר

ָרץ ֶאל ַהַּנַער ְלַהְקִּדיׁשֹו
ְוָנְפׁשֹו ְקׁשּוָרה ְּבַנְפׁשֹו

ִעְּטרֹו ָּבֵעִצים ְוִאּׁשֹו
ֵנֶזר ֱאֹלָהיו ַעל ֹראׁשֹו

ָיִחיד הּוַקל ַּכְּצִבי
ָעָנה ְוָאַמר ָאִבי

ִהֵּנה ָהֵאׁש ְוָהֵעִצים ָנִביא
ּוְתׁשּוָרה ֵאין ְלָהִביא

ִמִּלים ֱהִשׁיבֹו ִמְּלַהְבִהילֹו
ַוַּיַען ַוֹּיאֶמר לֹו

ְּבִני ֱאֹלִהים ִיְרֶאה לֹו
ְויֹוַדע ְיֹהָוה ֶאת ֲאֶשׁר לֹו

ְּבִמְצָוְתָך ְשֵׁניֶהם ִנְזָהִרים
ְוַאֲחֶריָך ֹלא ְמַהְרֲהִרים

ָחׁשּו ְוָהְלכּו ִנְמָהִרים
ַעל ַאַחד ֶהָהִרים

ָראּו ֵאד ְּתלּוָלה
ִמֲהרּו ֲעֵצי עֹוָלה

ַיַחד ְּבַאֲהָבה ְכלּוָלה
ַיְּשׁרּו ָּבֲעָרָבה ְמִסָּלה

ָרָאה ָיִחיד ִּכי הּוא ַהֶּשׂה
ָנַאם ְלהֹורֹו ַהְּמֻנֶּסה

ָאִבי אֹוִתי ַּכֶּכֶבׂש ַּתֲעֶשׂה
ֹלא ַּתְחֹמל ְוֹלא ְּתַכֶּסה

ִּבי ָחֵפץ ְוִנְכֹסף
ְלָבִבי לֹו ַלֲחֹׂשף

ִאם ִּתְמָנֵעִני סֹוף
רּוִחי ְוִנְשָׁמִתי ֵאָליו ֶיֱאֹסף

ָיָדיו ְוַרְגָליו ָעַקד
ְוַחְרּבֹו ָעָליו ָּפַקד

ְלׂשּומֹו ַעל ָהֵעִצים ָשַׁקד
ְוָהֵאׁש ַעל ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד
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ַצָּואר ָּפַשׁט ֵמֵאָליו
ְוָאִביו ִנַּגׁש ֵאָליו

ְלׁשֹוֲחטֹו ְלֵשׁם ְּבָעָליו
ְוִהֵּנה ְיֹהָוה ִנָּצב ָעָליו

ֲחֹקר ֶאת ָּכל ֲאֶשׁר ָעָשׂה
ָהָאב ַעל ְּבנֹו ֹלא ָחָסה

ְוִלּבֹו ֶאל ַּכַּפִים ָנָשׂא
ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָּכל ֲאֶשׁר ָעָשׂה

ָקָרא ֵמֶרֶחם ִמְּשָׁחר
ְּתּמּור ִּבְנָך ַהִּנְבָחר

ְוִהֵּנה ַאִיל ַאַחר
ַוֲעֵשׂה ַאל ְּתַאַחר

ֲחִליֵפי ַאְזָּכָרתֹו
ִּתּכֹון ְּכַהְקָטָרתֹו

ְוַתֲעֶלה ְלָך ִּתְמָרתֹו
ְוָהָיה הּוא ּוְתמּוָרתֹו

ַחק ִזָּכרֹון ְלָפֶניָך ַּבּׁשַ
ָלַעד ַּבֵּסֶפר יּוַחק

ְּבִרית עֹוָלם ֹלא יּוְמַחק
ֶאת ַאְבָרָהם ְוֶאת ִיְצָחק

קֹוְרֶאיָך ָּבִאים ִלֹּקד
ְּבֶצֶדק ֲעֵקָדה ִּתְשֹקד

ְוֹצאְנָך ְּבַרֲחִמים ִּתְפֹקד
ְּפֵני ַהֹּצאן ֶאל ָעֹקד
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יום שביעי

 ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי ַהְּצָבאֹות יֹוֵׁשב ַהְּכרּוִבים
 ָּבִטיָת ְלַעְּמָך ׁשּובּו ָּבִנים ׁשֹוָבִבים

 ְּגׁשּו ָנא ֵאַלי ִּבְדָבִרים ֲעֵרִבים
 ִּדְרׁשּוִני ִוְחיּו ָיִמים ַרִּבים

 ֲהֹלא ְדָבֶריָך ְלעֹוָלם ִנָּצִבים
 ּוָבם ֲאַנְחנּו ִנְׁשָעִנים ְוִנְקָרִבים

 ָזְכֵרנּו ְלַחִּיים טֹוִבים
 ָחֵּננּו ַּבֲחָסֶדיָך ָהַרִּבים

 טֹוב ַאָּתה ָלָרִעים ְוַלּטֹוִבים
 ְיִמיְנָך ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים
 ִּכי ֹלא ַתְחֹּפץ ְּבִמיַתת ַחָּיִבים

 ָלֵכן ֲאַנְחנּו ַמְׁשִּכיִמים ּוַמֲעִריִבים
 ֶמֶלְך ְמֻהָּלל ְּבַמֲחנֹות ְּכרּוִבים
 ַנֵּקנּו ֵמֵחְטא ּוִמָּכל ִחּיּוִבים

 ְסַלח ָלנּו ִּכי ְפָׁשֵעינּו ְמֻרִּבים
 ֲעֵננּו ְלַמַען צּוִרים ַהֲחצּוִבים

 ִּפְתֵחי ְתׁשּוָבה ַּבל ִיְהיּו ְמֻׁשָּלִבים
 ַצֲעקֹוֵתינּו ְלָפֶניָך ִיְהיּו ִנְקָרִבים

 ָקְרֵבנּו ֵאֶליָך חֹוֵצב ְלָהִבים
 ְרֵצנּו ְּכעֹולֹות ָּפִרים ּוְכָׂשִבים
 ַׁשְבנּו ֵאֶליָך ְנָעִרים ְוָׂשִבים

 ְּתמּוִכים ְּבטּוִחים ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים
 ַרֵחם ְּתַרֵחם ָעֵלינּו צּור ׁשֹוֵכן ְמרֹוִמים

ֵאל ֶמֶלְך יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים

אל מלך )עמוד 24(
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ַּבֲחִסידּות  ִמְתַנֵהג  ַרֲחִמים.  ִּכֵּסא  ַעל  יֹוֵׁשב  ֶמֶלְך  ֵאל 
מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו. ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון. ַמְרֶּבה ְמִחיָלה 
ָּכל  ִעם  ְצָדקֹות  עֹוֶׂשה  ַלּפֹוְׁשִעים.  ּוְסִליָחה  ְלַחָּטִאים 
לֹוַמר  ָּלנּו  הֹוֵריָת  ֵאל  ִּתְגֹמל.  ְכָרָעָתם  ֹלא  ָורּוַח.  ָּבָׂשר 
ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ּוְזֹכר ָלנּו ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְּכמֹו 
ֶּבָעָנן  ְיֹהָוה  ַוֵּיֶרד  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ִמֶּקֶדם.  ֶלָעָנו  ֶׁשהֹוַדְעָּת 

ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיֹהָוה:

ַוַּיֲעֹבר ְיֹהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:

ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ְיֹהָוה  ְיֹהָוה 
ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע 
ּוְלַחָּטאֵתנּו  ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחָּת  ְוַנֵּקה:  ְוַחָּטָאה 
ָלנּו  ְמַחל  ָחָטאנּו  ִּכי  ָאִבינּו  ָלנּו  ְסַלח  ּוְנַחְלָּתנּו: 
ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו: ִּכי ַאָּתה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב 

ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאיָך:

חזן וקהל יחד

ֲעֵננּו ֶאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֲעֵננּו:

ֲעֵננּו ּוַפַחד ִיְצָחק ֲעֵננּו:

ֲעֵננּו ֲאִביר ַיֲעֹקב ֲעֵננּו:

ֲעֵננּו ָמֵגן ָּדִוד ֲעֵננּו:

ֲעֵננּו ָהעֹוֶנה ְּבֵעת ָרצֹון ֲעֵננּו:

ֲעֵננּו ָהעֹוֶנה ְּבֵעת ָצָרה ֲעֵננּו:

ֲעֵננּו ָהעֹוֶנה ְּבֵעת ַרֲחִמים ֲעֵננּו:

ֲעֵננּו ֱאֹלֵהי ַהֶּמְרָּכָבה ֲעֵננּו:

ֲעֵננּו ֱאָלָהא ְּדֵמִאיר ֲעֵננּו:

ֲעֵננּו ַרחּום ְוַחּנּון ֲעֵננּו:
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ַּבֲחִסידּות  ִמְתַנֵהג  ַרֲחִמים.  ִּכֵּסא  ַעל  יֹוֵׁשב  ֶמֶלְך  ֵאל 
מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו. ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון. ַמְרֶּבה ְמִחיָלה 
ָּכל  ִעם  ְצָדקֹות  עֹוֶׂשה  ַלּפֹוְׁשִעים.  ּוְסִליָחה  ְלַחָּטִאים 
לֹוַמר  ָּלנּו  הֹוֵריָת  ֵאל  ִּתְגֹמל.  ְכָרָעָתם  ֹלא  ָורּוַח.  ָּבָׂשר 
ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ּוְזֹכר ָלנּו ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְּכמֹו 
ֶּבָעָנן  ְיֹהָוה  ַוֵּיֶרד  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ִמֶּקֶדם.  ֶלָעָנו  ֶׁשהֹוַדְעָּת 

ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיֹהָוה:

ַוַּיֲעֹבר ְיֹהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:

ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ְיֹהָוה  ְיֹהָוה 
ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע 
ּוְלַחָּטאֵתנּו  ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחָּת  ְוַנֵּקה:  ְוַחָּטָאה 
ָלנּו  ְמַחל  ָחָטאנּו  ִּכי  ָאִבינּו  ָלנּו  ְסַלח  ּוְנַחְלָּתנּו: 
ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו: ִּכי ַאָּתה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב 

ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאיָך:

ְזכֹור ַרֲחֶמיָך ְיהָֹוה ַוֲחָסֶדיָך ִּכי ֵמעֹוָלם ֵהָּמה: ָזְכֵרנּו ְיהָֹוה ִּבְרצֹון 
ֵׁשֶבט  ָּגַאְלָּת  ֶּקֶדם  ָקִניָת  ֲעָדְתָך  ְזכֹור  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָּפְקֵדנּו  ַעֶּמָך 
ַנֲחָלֶתָך ַהר ִצּיֹון ֶזה ָׁשַכְנָּת ּבֹו: ְזכֹור ְיֹהָוה ִחַּבת ְירּוָׁשָלִים ַאֲהַבת 
ִצּיֹון ַאל ִּתְׁשַּכח ָלֶנַצח: ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון ִּכי ֵעת ְלֶחְנָנּה 
ִּכי ָבא מֹוֵעד: ְזכֹור ְיֹהָוה ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוָׁשָלִים ָהאֹוְמִרים 
ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ָּבּה: ְזכֹור ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדיָך 
ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ָלֶהם ָּבְך ַוְּתַדֵּבר ֲאֵלֶהם ַאְרֶּבה ֶאת ַזְרֲעֶכם ְּככֹוְכֵבי 
ְוָנֲחלּו  ְלַזְרֲעֶכם  ֶאֵּתן  ָאַמְרִּתי  ֲאֶׁשר  ַהֹּזאת  ָהָאֶרץ  ְוָכל  ָמִים  ַהּׁשָ
ֶאל  ֵּתֶפן  ַאל  ּוְלַיֲעֹקב  ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  ַלֲעָבֶדיָך  ְזכֹור  ְלעֹוָלם: 

ְקִׁשי ָהָעם ַהֶּזה ְוֶאל ִרְׁשעֹו ְוֶאל ַחָּטאתֹו: 

ַאל ָנא ָתֵׁשת ָעֵלינּו ַחָּטאת ֲאֶׁשר נֹוַאְלנּו ַוֲאֶׁשר ָחָטאנּו:

ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח ָלנּו יֹוְצֵרנּו:
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ְזכֹור ָלנּו ְּבִרית ָאבֹות ַּכֲאֶׁשר ָאַמְרָּת. ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב 
ְוָהָאֶרץ  ֶאְזֹּכר  ַאְבָרָהם  ְּבִריִתי  ֶאת  ְוַאף  ִיְצָחק  ְּבִריִתי  ֶאת  ְוַאף 
ָלֶהם  ְוָזַכְרִּתי  ָאַמְרָּת.  ַּכֲאֶׁשר  ִראׁשֹוִנים  ְּבִרית  ָלנּו  ְזכֹור  ֶאְזֹּכר: 
ְּבִרית ִראׁשֹוִנים ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֹאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים 
ִלְהיֹות ָלֶהם ֵלאֹלִהים ֲאִני ְיֹהָוה: ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ְּכָמה ֶׁשִהְבַטְחָּתנּו. 
ְוַאף ַּגם זֹאת ִּבְהיֹוָתם ְּבֶאֶרץ אֹוְיֵביֶהם ֹלא ְמַאְסִּתים ְוֹלא ְגַעְלִּתים 
ְלַכּלֹוָתם ְלָהֵפר ְּבִריִתי ִאָּתם ִּכי ֲאִני ְיהָֹוה ֱאֹלֵהיֶהם: ָהֵׁשב ְׁשבּוֵתנּו 
ְוִרֲחֶמָך  ְׁשבּוְתָך  ֶאת  ֱאֹלֶהיָך  ְיֹהָוה  ְוָׁשב  ֶׁשָּכתּוב.  ְּכָמה  ְוַרֲחֵמנּו 
ָׁשָּמה:  ֱאֹלֶהיָך  ְיֹהָוה  ֱהִפיְצָך  ֲאֶׁשר  ָהַעִּמים  ִמָּכל  ְוִקֶּבְצָך  ְוָׁשב 
ם  ָמִים ִמּׁשָ ַקֵּבץ ִנָּדֵחינּו ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה ַהּׁשָ
ְוֶכָעָנן  ָּכָעב  ְפָׁשֵעינּו  ְמֵחה  ִיָּקֶחָך:  ם  ּוִמּׁשָ ֱאֹלֶהיָך  ְיֹהָוה  ְיַקֶּבְצָך 
ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ָמִחיִתי ָכָעב ְּפָׁשֶעיָך ְוֶכָעָנן ַחֹּטאֶתיָך ׁשּוָבה ֵאַלי 
ָאֹנִכי  ָאֹנִכי  ָאַמְרָּת  ַּכֲאֶׁשר  ְלַמַעְנָך  ְפָׁשֵעינּו  ְמֵחה  ְגַאְלִּתיָך:  ִּכי 
הּוא מֹוֶחה ְפָׁשֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחֹּטאֶתיָך ֹלא ֶאְזּכֹור: ַהְלֵּבן ֲחָטֵאינּו 
ִאם  ְיֹהָוה  ֹיאַמר  ְוִנָּוְכָחה  ָנא  ְלכּו  ֶׁשָּכתּוב.  ְּכָמה  ְוַכֶּצֶמר  ֶלג  ַּכּׁשֶ
ַיְאִּדימּו ַּכּתֹוָלע ַּכֶּצֶמר  ַיְלִּבינּו ִאם  ֶלג  ִנים ַּכּׁשֶ ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכּׁשָ
ְוָזַרְקִּתי  ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב.  ְוַטֲהֵרנּו  ַמִים ְטהֹוִרים  ָעֵלינּו  ְזרֹוק  ִיְהיּו: 
ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם ִמֹּכל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם 
ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַאל ַּתְׁשִחיֵתנּו ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ִּכי ֵאל 
ַרחּום ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ֹלא ַיְרְּפָך ְוֹלא ַיְׁשִחיֶתָך ְוֹלא ִיְׁשַּכח ֶאת ְּבִרית 
ְׁשֶמָך  ְלַאֲהָבה ֶאת  ְלָבֵבנּו  ֶאת  ָלֶהם: מֹול  ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ֲאבֹוֶתיָך 
ַזְרֶעָך  ְלַבב  ְוֶאת  ְלָבְבָך  ֶאת  ֱאֹלֶהיָך  ְיֹהָוה  ּוָמל  ֶׁשָּכתּוב.  ְּכָמה 
ְלַאֲהָבה ֶאת ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ְלַמַען ַחֶּייָך: 
ם ֶאת ְיֹהָוה  ִהָּמֵצא ָלנּו ְּבַבָּקָׁשֵתנּו ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ּוִבַּקְׁשֶּתם ִמּׁשָ
ֱאֹלֶהיָך ּוָמָצאָת ִּכי ִתְדְרֶׁשּנּו ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשָך: ְּתִביֵאנּו ֶאל 
ַהר ָקְדֶׁשָך ְוַׂשְּמֵחנּו ְּבֵבית ְּתִפָּלֶתָך ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל 
ַהר ָקְדִׁשי ְוִׂשַּמְחִּתים ְּבֵבית ְּתִפָּלִתי עֹולֹוֵתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון 

ַעל ִמְזְּבִחי ִּכי ֵביִתי ֵּבית ְּתִפָּלה ִיָּקֵרא ְלָכל ָהַעִּמים:
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 פותחים את הארון 

חזן וקהל

ְוַקֵּבל ְּבַרֲחִמים  ְוַרֵחם ָעֵלינּו  ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו חּוס  ְׁשַמע קֹוֵלנּו 
ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו:

ֲהִׁשיֵבנּו ְיֹהָוה ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם:

ֲאָמֵרינּו ַהֲאִזיָנה ְיֹהָוה ִּביָנה ֲהִגיֵגנּו:

ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפינּו ְוֶהְגיֹון ִלֵּבנּו ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוֵרנּו ְוגֹוֲאֵלנּו:

ַאל ַּתְׁשִליֵכנּו ִמְּלָפֶניָך ְורּוַח ָקְדְׁשָך ַאל ִּתַּקח ִמֶּמּנּו:

ַאל ַּתְׁשִליֵכנּו ְלֵעת ִזְקָנה ִּכְכלֹות ֹּכֵחנּו ַאל ַּתַעְזֵבנּו:

אֹות  ִעָּמנּו  ֲעֵׂשה  ִמֶּמּנּו:  ִּתְרַחק  ַאל  ֱאֹלֵהינּו.  ְיֹהָוה  ַּתַעְזֵבנּו  ַאל 
ְלטֹוָבה ְוִיְראּו ׂשֹוְנֵאינּו ְוֵיבׁשּו ִּכי ַאָּתה ְיהָֹוה ֲעַזְרָּתנּו ְוִנַחְמָּתנּו: ִּכי 

ְלָך ְיֹהָוה הֹוָחְלנּו ַאָּתה ַתֲעֶנה ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו:

סוגרים את הארון

וידוי
ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו:

ָאָּנא ָּתֹבא ְלָפֶניָך ְּתִפָּלֵתנּו. ְוַאל ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחָּנֵתנּו. ֶׁשֵאין ָאנּו 
ַעֵּזי ָפִנים ּוְקֵׁשי עֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו 

ַצִּדיִקים ֲאַנְחנּו ְוֹלא ָחָטאנּו ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ָחָטאנּו:

ָאַׁשְמנּו. ָּבַגְדנּו. ָּגַזְלנּו. ִּדַּבְרנּו ּדִֹפי: ֶהֱעִוינּו. ְוִהְרַׁשְענּו. 
ַזְדנּו. ָחַמְסנּו. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר: ָיַעְצנּו ָרע. ִּכַּזְבנּו. ַלְצנּו. 
ינּו  ָמַרְדנּו. ִנַאְצנּו. ָסַרְרנּו. ָעִוינּו. ָּפַׁשְענּו. ָצַרְרנּו. ִקּׁשִ

ֹעֶרף: ָרַׁשְענּו. ִׁשַחְתנּו. ִּתַעְבנּו. ָּתִעינּו. ִּתְעָּתְענּו:

ַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתיָך ּוִמִמְׁשָּפֶטיָך ַהּטֹוִבים ְוֹלא ָׁשָוה ָלנּו: ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא 
ָעֵלינּו. ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרָׁשְענּו: ִהְרַׁשְענּו ּוָפַׁשְענּו ָלֵכן ֹלא נֹוָׁשְענּו 
ְוֵתן ְּבִלֵּבנּו ַלֲעזֹוב ֶּדֶרְך ֶרַׁשע ְוִחיׁש ָלנּו ֶיַׁשע ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך ַיֲעזֹוב 
ָרָׁשע ַּדְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשבֹוָתיו ְוָיֹׁשב ֶאל ְיֹהָוה ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱאֹלֵהינּו ִּכי 

ַיְרֶּבה ִלְסלֹוַח:
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ֵאל ַרחּום ְׁשֶמָך. ֵאל ַחּנּון ְׁשֶמָך. ָּבנּו ִנְקָרא ְׁשֶמָך. ְיֹהָוה ֲעֵׂשה ְלַמַען 
ְׁשֶמָך:

ֲעֵׂשה ְלַמַען ֲאִמָּתְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּבִריָתְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּגְדָלְך ְוִתְפַאְרָּתְך. 
ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּדָתְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען הֹוָדְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִועּוָדְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען 

ִזְכָרְך. 
ֲעֵׂשה ְלַמַען ַחְסָּדְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען טּוָבְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִיחּוָדְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען 

ְּכבֹוָדְך. 
ֲעֵׂשה ְלַמַען ִלּמּוָדְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ַמְלכּוָתְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִנְצָחְך. ֲעֵׂשה 

ְלַמַען סֹוָדְך. 
ֲעֵׂשה ְלַמַען ֻעָּזְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּפֵאָרְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִצְדָקָתְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען 

ָתְך.  ְקֻדּׁשָ
ֲעֵׂשה ְלַמַען ַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשִכיָנָתְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּתִהָּלָתְך. 

ֲעֵׂשה ְלַמַען אֹוֲהֶביָך ֹׁשְכֵני ָעָפר. ֲעֵׂשה ְלַמַען ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב. 
ֲעֵׂשה ְלַמַען מֶׁשה ְוַאֲהֹרן. ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּדִוד ּוְׁשֹלֹמה. 

ֲעֵׂשה ְלַמַען ְירּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֶׁשָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך. 
ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְממֹות ֵהיָכֶלָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ֲהִריסֹות ִמְזְּבֶחָך. 

ֲעֵׂשה ְלַמַען ֲהרּוִגים ַעל ֵׁשם ָקְדֶׁשָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְטבּוִחים ַעל ִיחּוֶדָך. 
ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּבֵאי ָבֵאׁש ּוַבַּמִים ַעל ִקּדּוׁש ְׁשֶמָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען יֹוְנֵקי ָׁשַדִים 

ֶׁשֹּלא ָחְטאּו. 
ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּגמּוֵלי ָחָלב ֶׁשֹּלא ָפְׁשעּו. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן. 

ֲעֵׂשה ְלַמַעְנָך ִאם ֹלא ְלַמֲעֵננּו. 
ֲעֵׂשה ְלַמַעְנָך ְוהֹוִׁשיֵענּו:

ֲעֵננּו ְיֹהָוה ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ֱאֹלֵהינּו ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ָאִבינּו ֲעֵננּו. 
ֲעֵננּו ּבֹוְרֵאנּו ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ּגֹוֲאֵלנּו ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ּדֹוְרֵׁשנּו ֲעֵננּו. 

ֲעֵננּו ָהֵאל ַהֶּנֱאָמן ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ָוִתיק ְוָחִסיד ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ַזְך ְוָיָׁשר ֲעֵננּו. 
ֲעֵננּו ַחי ְוַקָּים ֲעֵננּו. ֲעֵננּו טֹוב ּוֵמִטיב ֲעֵננּו. ֲעֵננּו יֹוֵדַע ֶיֶצר ֲעֵננּו. 

ֲעֵננּו ּכֹוֵבׁש ְּכָעִסים ֲעֵננּו. ֲעֵננּו לֹוֵבׁש ְצָדקֹות ֲעֵננּו. 
ֲעֵננּו ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ֲעֵננּו. ֲעֵננּו נֹוָרא ְוִנְׂשָּגב ֲעֵננּו. 

ֲעֵננּו סֹוֵלַח ּומֹוֵחל ֲעֵננּו. ֲעֵננּו עֹוֶנה ְּבֵעת ָצָרה ֲעֵננּו. 
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ֲעֵננּו ּפֹוֶדה ּוַמִציל ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ַצִּדיק ְוָיָׁשר ֲעֵננּו. 
ֲעֵננּו ָקרֹוב ְלקֹוְרָאיו ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ַרחּום ְוַחּנּון ֲעֵננּו. 

ֲעֵננּו ׁשֹוֵמַע ֶאל ֶאְביֹוִנים ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ּתֹוֵמְך ְּתִמיִמים ֲעֵננּו. 
ֲעֵננּו ָקֶׁשה ִלְכעֹוס ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ַרְך ִלְרצֹות ֲעֵננּו. 

ֲעֵננּו ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֲעֵננּו. 
ֲעֵננּו ַּפַחד ִיְצָחק ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ֲאִביר ַיֲעֹקב ֲעֵננּו. 

ָבִטים ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ִמְׂשַּגב ִאָּמהֹות ֲעֵננּו.  ֲעֵננּו ֶעְזַרת ַהּׁשְ
ֲעֵננּו עֹוֶנה ְּבֵעת ָרצֹון ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ֲאִבי ְיתֹוִמים ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ַּדַּין ַאְלָמנֹות 

ֲעֵננּו:

ִמי ֶׁשָעָנה ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ְּבַהר ַהּמֹוִרָּיה הּוא ַיֲעֵננּו:
ִמי ֶׁשָעָנה ְלִיְצָחק ְּבנֹו ְּכֶׁשֶּנֱעַקד ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח הּוא ַיֲעֵננּו:

ִמי ֶׁשָעָנה ְלַיֲעֹקב ְּבֵבית ֵאל הּוא ַיֲעֵננּו:
ִמי ֶׁשָעָנה ְליֹוֵסף ְּבֵבית ָהֲאסּוִרים הּוא ַיֲעֵננּו:
ִמי ֶׁשָעָנה ַלֲאבֹוֵתינּו ַעל ַים סּוף הּוא ַיֲעֵננּו:

ִמי ֶׁשָעָנה ְלמֶׁשה ְּבחֹוֵרב הּוא ַיֲעֵננּו:
ִמי ֶׁשָעָנה ְלַאֲהֹרן ַּבַּמְחָּתה הּוא ַיֲעֵננּו:

ִמי ֶׁשָעָנה ְלִפיְנָחס ְּבקּומֹו ִמּתֹוְך ָהֵעָדה הּוא ַיֲעֵננּו:
ִמי ֶׁשָעָנה ִליהֹוֻׁשַע ַּבִּגְלָּגל הּוא ַיֲעֵננּו:

ִמי ֶׁשָעָנה ִלְׁשמּוֵאל ַּבִּמְצָּפה הּוא ַיֲעֵננּו:
ִמי ֶׁשָעָנה ְלָדִוד ּוְׁשֹלֹמה ְּבנֹו ִּבירּוָׁשָלִים הּוא ַיֲעֵננּו:

ִמי ֶׁשָעָנה ְלֵאִלָּיהּו ְּבַהר ַהַּכְרֶמל הּוא ַיֲעֵננּו:
ִמי ֶׁשָעָנה ֶלֱאִליָׁשע ִּביִריחֹו הּוא ַיֲעֵננּו:

ִמי ֶׁשָעָנה ְליֹוָנה ִּבְמֵעי ַהָּדָגה הּוא ַיֲעֵננּו:
ִמי ֶׁשָעָנה ְלִחְזִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ְּבָחְליֹו הּוא ַיֲעֵננּו:

ִמי ֶׁשָעָנה ַלֲחַנְנָיה ִמיָׁשֵאל ַוֲעַזְרָיה ְּבתֹוְך ִּכְבַׁשן ָהֵאׁש הּוא ַיֲעֵננּו:
ִמי ֶׁשָעָנה ְלָדִנֵּיאל ְּבגֹוב ָהֲאָריֹות הּוא ַיֲעֵננּו:

ִמי ֶׁשָעָנה ְלָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה הּוא ַיֲעֵננּו:
ִמי ֶׁשָעָנה ְלֶעְזָרא ַבּגֹוָלה הּוא ַיֲעֵננּו:

ִמי ֶׁשָעָנה ְלָכל ַהַּצִּדיִקים ְוַהֲחִסיִדים ְוַהְּתִמיִמים ְוַהְיָׁשִרים הּוא ַיֲעֵננּו:
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נפילת אפים:
ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ֶאל ָּגד, ַצר ִלי ְמֹאד, ִנְּפָלה ָּנא ְבַיד ְיֹהָוה, ִּכי ַרִּבים ַרֲחָמיו, ּוְבַיד ָאָדם 

ַאל ֶאֹּפָלה: 

ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאִתי ְלָפֶניָך. ְיֹהָוה ָמֵלא ַרֲחִמים. ַרֵחם ָעַלי ְוַקֵּבל 
ָחֵּנִני  ְתַיְּסֵרִני:  ַּבֲחָמְתָך  ְוַאל  ְּבַאְּפָך תֹוִכיֵחִני.  ְיֹהָוה ַאל  ַּתֲחנּוָני: 
ְוַנְפִׁשי  ֲעָצָמי:  ִנְבֲהלּו  ִּכי  ְיֹהָוה.  ְרָפֵאִני  ָאִני.  ֻאְמַלל  ִּכי  ְיֹהָוה. 
ִנְבֲהָלה ְמֹאד. ְוַאָּתה ְיֹהָוה ַעד ָמָתי: ׁשּוָבה ְיֹהָוה. ַחְּלָצה ַנְפִׁשי. 
יֹוֶדה  ִמי  ִּבְׁשאֹול  ִזְכֶרָך.  ַּבָּמֶות  ֵאין  ִּכי  ַחְסֶּדָך:  ְלַמַען  הֹוִׁשיֵעִני 
ָּלְך: ָיַגְעִּתי ְבַאְנָחִתי. ַאְׂשֶחה ְבָכל ַלְיָלה ִמָּטִתי. ְּבִדְמָעִתי ַעְרִׂשי 
ַאְמֶסה: ָעְׁשָׁשה ִמַּכַעס ֵעיִני. ָעְתָקה ְּבָכל צֹוְרָרי: סּורּו ִמֶּמִּני ָּכל 
ֹּפֲעֵלי ָאֶון. ִּכי ָׁשַמע ְיֹהָוה קֹול ִּבְכִיי: ָׁשַמע ְיֹהָוה ְּתִחָּנִתי. ְיֹהָוה 

ְּתִפָּלִתי ִיָּקח: ֵיֹבׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ְמֹאד ָּכל ֹאְיָבי. ָיֻׁשבּו ֵיבׁשּו ָרַגע:

ִיְׂשָרֵאל.  ֹיאַבד  ְוַאל  ִיְׂשָרֵאל.  ְׁשֵאִרית  ְׁשֹמר  ִיְׂשָרֵאל.  ׁשֹוֵמר 
ָהאֹוְמִרים ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל:

ֶאָחד.  ּגֹוי  ֹיאַבד  ְוַאל  ֶאָחד.  ַעם  ְׁשֵאִרית  ְׁשֹמר  ֶאָחד.  ּגֹוי  ׁשֹוֵמר 
ַהְמַיֲחִדים ִׁשְמָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ְיֹהָוה ֶאָחד:

ׁשֹוֵמר ּגֹוי ָקדֹוׁש. ְׁשֹמר ְׁשֵאִרית ַעם ָקדֹוׁש. ְוַאל ֹיאַבד ּגֹוי ָקדֹוׁש. 
ַהְמַׁשְּלִׁשים ְּבָׁשלׁש ְקֻדּׁשֹות ְלָקדֹוׁש:

ִמְתַרֶּצה ְּבַרֲחִמים ּוִמְתַּפֵּיס ְּבַתֲחנּוִנים. ִהְתַרֶּצה ְוִהְתַּפֵּיס ְלדֹור ָעִני. ִּכי 
ֵאין עֹוֵזר:

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ָחֵּננּו ַוֲעֵננּו. ִּכי ֵאין ָּבנּו ַמֲעִׂשים. ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד 
ְוהֹוִׁשיֵענּו: ַוֲאַנְחנּו ֹלא ֵנַדע ַמה ַּנֲעֶׂשה. ִּכי ָעֶליָך ֵעיֵנינּו: ְזכֹר ַרֲחֶמיָך ְיהָֹוה 
ַוֲחָסֶדיָך. ִּכי ֵמעֹוָלם ֵהָּמה: ְיִהי ַחְסְּדָך ְיֹהָוה ָעֵלינּו. ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו ָלְך: ַאל 
ִּתְזָּכר ָלנּו ֲעֹונֹות ִראׁשֹוִנים. ַמֵהר ְיַקְּדמּונּו ַרֲחֶמיָך. ִּכי ַדּלֹונּו ְמֹאד: ָחֵּננּו 
ְיֹהָוה ָחֵּננּו. ִּכי ַרב ָׂשַבְענּו בּוז: ְּבֹרֶגז ַרֵחם ִּתְזּכֹור. ִּכי הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו. 
ָזכּור ִּכי ָעָפר ֲאָנְחנּו: ָעְזֵרנּו ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵענּו ַעל ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשֶמָך. ְוַהִּציֵלנּו 

ְוַכֵּפר ַעל ַחֹּטאֵתינּו ְלַמַען ְׁשֶמָך:
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קדיש שלם:

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. אמן: ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך 
ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה. אמן: ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון 

ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא:
ְוִיְתַעֶּלה  ְוִיְתַהָּדר  א  ְוִיְתַנּׂשֵ ְוִיְתרֹוֵמם  ְוִיְתָּפֵאר  ְוִיְׁשַּתַּבח  ִיְתָּבַרְך 
ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא. ְּבִריְך הּוא. אמן: ְלֵעָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא 
ָאֵמן:  ְוִאְמרּו  ְּבָעְלָמא.  ַּדֲאִמיָרן  ְוֶנֱחָמָתא  ֻּתְׁשְּבָחָתא  ְוִׁשיָרָתא 
ִּתְתַקֵּבל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִּדי 

ִבְׁשַמָּיא, ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל. 
ְוִאְמרּו ָאֵמן:

עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל 
ְוִאְמרּו ָאֵמן:
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סליחות לערב ראש השנה

ָהָעם  ַאְׁשֵרי  ֶּסָלה:  ְיַהְללּוָך  עֹוד  ֵביֶתָך.  יֹוְׁשֵבי  ַאְׁשֵרי 
ְלָדִוד.  ְּתִהָּלה  ֱאֹלָהיו:  ֶׁשְיֹהָוה  ָהָעם  ַאְׁשֵרי  ּלֹו.  ֶׁשָּכָכה 
ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאָבְרָכה  ַהֶּמֶלְך.  ֱאלֹוַהי  ֲארֹוִמְמָך 
ָּגדֹול  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאַהְלָלה  ֲאָבְרֶכָּך.  יֹום  ְּבָכל 
ְיֹהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד. ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר: ּדֹור ְלדֹור ְיַׁשַּבח 
ְוִדְבֵרי  הֹוֶדָך.  ְּכבֹוד  ֲהַדר  ַיִּגידּו:  ּוְגבּוֹרֶתיָך  ַמֲעֶׂשיָך. 
ּוְגֻדָּלְתָך  ֹיאֵמרּו.  נֹוְרֹאֶתיָך  ֶוֱעזּוז  ָאִׂשיָחה:  ִנְפְלֹאֶתיָך 
ַחּנּון  ְיַרֵּננּו:  ְוִצְדָקְתָך  ַיִּביעּו.  טּוְבָך  ַרב  ֵזֶכר  ֲאַסְּפֶרָּנה: 
ַלֹּכל.  ְיֹהָוה  טֹוב  ָחֶסד:  ּוְגָדל  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְיֹהָוה.  ְוַרחּום 
ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו: יֹודּוָך ְיהָֹוה ָּכל ַמֲעֶׂשיָך. ַוֲחִסיֶדיָך 
ְיַדֵּברּו:  ּוְגבּוָרְתָך  ֹיאֵמרּו.  ַמְלכּוְתָך  ְּכבֹוד  ְיָבְרכּוָכה: 
ַמְלכּותֹו:  ֲהַדר  ּוְכבֹוד  ְּגבּוֹרָתיו.  ָהָאָדם  ִלְבֵני  ְלהֹוִדיַע 
ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל עֹוָלִמים. ּוֶמְמַׁשְלְּתָך ְּבָכל ּדֹור ָוֹדר: 
ֵעיֵני  ַהְּכפּוִפים:  ְלָכל  ְוזֹוֵקף  ַהֹּנְפִלים.  ְלָכל  ְיֹהָוה  סֹוֵמְך 
ְּבִעּתֹו:  ָאְכָלם  ֶאת  ָלֶהם  נֹוֵתן  ְוַאָּתה  ְיַׂשֵּברּו.  ֵאֶליָך  ֹכל 
ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך. ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ַצִּדיק ְיֹהָוה ְּבָכל 
ְּדָרָכיו. ְוָחִסיד ְּבָכל ַמֲעָׂשיו: ָקרֹוב ְיהָֹוה ְלָכל קְֹרָאיו. ְלכֹל 
ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת: ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה. ְוֶאת ַׁשְוָעָתם 
ָּכל  ְוֵאת  ֹאֲהָביו.  ָּכל  ֶאת  ְיֹהָוה  ְויֹוִׁשיֵעם: ׁשֹוֵמר  ִיְׁשַמע 
ָהְרָׁשִעים ַיְׁשִמיד: ְּתִהַּלת ְיֹהָוה ְיַדֶּבר ִּפי. ִויָבֵרְך ָּכל ָּבָׂשר 
ְוַעד  ֵמַעָּתה  ָיּה  ְנָבֵרְך  ַוֲאַנְחנּו  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָקְדׁשֹו  ֵׁשם 

עֹוָלם. ַהְללּוָיּה:
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חצי קדיש

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. אמן: ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה 
ֵּבית  ְדָכל  ּוְבַחֵּיי  ּוְביֹוֵמיכֹון  ְּבַחֵּייכֹון  אמן:  ְמִׁשיֵחּה.  ִויָקֵרב  ֻּפְרָקֵנּה  ְוַיְצַמח 

ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא.
א ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה  ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנּׂשֵ
ְוֶנֱחָמָתא  ֻּתְׁשְּבָחָתא  ְוִׁשיָרָתא  ִּבְרָכָתא  ָּכל  ִמן  ְלֵעָּלא  הּוא.  ְּבִריְך  ְדֻקְדָׁשא 

ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא. ְוִאְמרּו ָאֵמן:

 ֶּבן ָאָדם, ַמה ְּלָך ִנְרַּדם, קּום ְקָרא ְּבַתֲחנּוִנים. 
 ְשֹׁפְך ִשׂיָחה, ְּדּרׁש ְסִליָחה, ֵמֲאדֹון ָהֲאדֹוִנים. 
 ְרַחץ ּוְטַהר, ְוַאל ְּתַאֵחר, ְּבֶטֶרם ָיִמים ּפֹוִנים. 
ְמעֹוִנים.  ׁשֹוֵכן  ִלְפֵני  ְלֶעְזָרה,  רּוץ   ּוְמֵהָרה 
ֵמֲאסֹוִנים.  ּוְפַחד  ְּבַרח  ֶרַשׁע,  ְוַגם   ּוִמֶּפַשׁע, 
ֶנֱאָמִנים.  ִיְשָׂרֵאל  יֹוְדֵעי,  ִשְׁמָך  ְשֵׁעה,   ָאָּנא 

ְלָך ֲאֹדָני ַהְּצָדָקה, ְוָלנּו ֹּבֶשׁת ַהָּפִנים.

ּוַמה  ִנְתאֹוֵנן  ַמה  ַהָּפִנים:  ֹּבֶׁשת  ְוָלנּו  ַהְּצָדָקה  ְיֹהָוה  ְלָך 
ְוַנְחקֹוָרה  ְּדָרֵכינּו  ַנְחְּפָׂשה  ִנְצַטָּדק:  ּוַמה  ְנַדֵּבר  ַמה  ֹנאַמר, 
ְיִמיְנָך ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים: ֹלא ְּבֶחֶסד  ְוָנשּוָבה ֵאֶליָך, ִּכי 
ְוֹלא ְּבַּמֲעִׂשים ָּבאנּו ְלָפֶניָך. ְּכַדִּלים ּוְכָרִׁשים ָּדַפְקנּו ְדָלֶתיָך: 
ְדָלֶתיָך ָּדַפְקנּו ַרחּום ְוַחנּון. ָנא ַאל ְּתִׁשיֵבנּו ֵריָקם ִמְּלָפֶניָך: 

ִמְּלָפֶניָך ַמְלֵּכנּו ֵריָקם ַאל ְּתִׁשיֵבנּו, ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה:

ׁשֵֹמַע ְּתִפָּלה ָעֶדיָך ָּכל ָּבָׂשר ָיבֹאּו: ָיבֹוא ָכל ָּבָׂשר ְלִהְׁשַּתֲחֹות 
ִלְׁשֶמָך:  ִויַכְּבדּו  ֲאֹדָני  ְלָפֶניָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ָיבֹואּו  ְיֹהָוה:  ְלָפֶניָך 
ֹּבאּו ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני ְיֹהָוה ֹעֵׂשנּו: ֹּבאּו ְׁשָעָריו 
ְּבתֹוָדה ֲחֵצֹרָתיו ִּבְתִהָּלה הֹודּו לֹו ָּבְרכּו ְׁשמֹו: ִהֵּנה ָּבְרכּו ֶאת 
ְׂשאּו  ַּבֵּלילֹות:  ְיֹהָוה  ְּבֵבית  ָהֹעְמִדים  ְיֹהָוה  ַעְבֵדי  ָּכל  ְיֹהָוה 
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ְיֵדֶכם ֹקֶדׁש ּוָבְרכּו ֶאת ְיֹהָוה: ָנבֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו ִנְׁשַּתֲחֶוה 
ַרְגָליו  ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלֲהֹדם  ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו  ַרְגָליו: רֹוְממּו  ַלֲהֹדם 
ָקדֹוׁש הּוא: רֹוְממּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו ִּכי 
ִחילּו  ֹקֶדׁש  ְּבַהְדַרת  ַליֹהָוה  ִהְׁשַּתֲחוּו  ֱאֹלֵהינּו:  ְיֹהָוה  ָקדֹוׁש 
ִמָּפָניו ָּכל ָהָאֶרץ: ַוֲאַנְחנּו ְּבֹרב ַחְסְּדָך ָנבֹוא ֵביֶתָך ִנְׁשַּתֲחֶוה 
ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁשָך ְּבִיְרָאֶתָך: ִנְׁשַּתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁשָך ְונֹוֶדה 
ִׁשְמָך  ָּכל  ַעל  ִהְגַּדְלָּת  ִּכי  ֲאִמֶּתָך  ְוַעל  ַחְסְּדָך  ַעל  ְׁשֶמָך  ֶאת 
ֶוֱאמּוָנְתָך  ָיּה  ֲחִסין  ָכמֹוָך  ִמי  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ְיֹהָוה  ִאְמָרֶתָך: 
ִּבְבֵני  ַליֹהָוה  ִיְדֶמה  ַליֹהָוה  ַיֲעֹרְך  ַחק  ַבּׁשַ ִמי  ִּכי  ְסִביבֹוֶתיָך: 
ְלַבֶּדָך:  ֱאֹלִהים  ַאָּתה  ִנְפָלאֹות  ְוֹעֵׂשה  ַאָּתה  ָגדֹול  ִּכי  ֵאִלים: 
ִּכי ָגדֹול ֵמַעל ָׁשַמִים ַחְסֶּדָך ְוַעד ְׁשָחִקים ֲאִמֶּתָך: ָּגדֹול ְיֹהָוה 
ּוְמֻהָּלל ְמאֹד ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר: ִּכי ָגדֹול ְיֹהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד 
ָּגדֹול  ּוֶמֶלְך  ְיֹהָוה  ָּגדֹול  ֵאל  ִּכי  ֱאֹלִהים:  ָּכל  ַעל  הּוא  נֹוָרא 
ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ּוָבָאֶרץ  ַמִים  ַּבּׁשָ ֵאל  ִמי  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים:  ָּכל  ַעל 
ְכַמֲעֶׂשיָך ְוִכְגבּוֹרֶתָך: ִמי ֹלא ִיָרֲאָך ֶמֶלְך ַהּגֹוִים ִּכי ְלָך ָיָאָתה 
ִּכי ְבָכל ַחְכֵמי ַהּגֹוִים ּוְבָכל ַמְלכּוָתם ֵמֵאין ָּכמֹוָך: ֵמֵאין ָּכמֹוָך 

ְיֹהָוה ָּגדֹול ַאָּתה ְוָגדֹול ִׁשְמָך ִּבְגבּוָרה: 

ַאף  יֹום  ְלָך  ְיִמיֶנָך:  ָּתרּום  ָיְדָך  ָּתֹעז  ְּגבּוָרה  ִעם  ְזרֹוַע  ְלָך 
ֶמְחְקֵרי  ְּבָידֹו  ֲאֶׁשר  ָוָׁשֶמׁש:  ָמאֹור  ֲהִכינֹוָת  ַאָּתה  ָלְיָלה  ְלָך 
ָאֶרץ ְותֹוֲעפֹות ָהִרים לֹו: ִמי ְיַמֵּלל ְּגבּורֹות ְיֹהָוה ַיְׁשִמיַע ָּכל 
ְּתִהָּלתֹו: ְלָך ְיהָֹוה ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֵּנַצח ְוַההֹוד 
א ְלֹכל  ַמִים ּוָבָאֶרץ: ְלָך ְיֹהָוה ַהַּמְמָלָכה ְוַהִּמְתַנּׂשֵ ִּכי ֹכל ַּבּׁשָ
ְלֹראׁש: ְלָך ָׁשַמִים ַאף ְלָך ָאֶרץ ֵּתֵבל ּוְמֹלָאּה ַאָּתה ְיַסְדָּתם: 
ַאָּתה ִהַּצְבָּת ָּכל ְּגבּולֹות ָאֶרץ ַקִיץ ָוֹחֶרף ַאָּתה ְיַצְרָּתם: ַאָּתה 
ִרַּצְצָּת ָראֵׁשי ִלְוָיָתן ִּתְּתֶנּנּו ַמֲאָכל ְלַעם ְלִצִּיים: ַאָּתה ָבַקְעָּת 
ַמְעָין ָוָנַחל ַאָּתה הֹוַבְׁשָּת ַנֲהרֹות ֵאיָתן: ַאָּתה פֹוַרְרָּת ְבָעְּזָך 
ְּבֵגאּות  מֹוֵׁשל  ַאָּתה  ַהָּמִים:  ַעל  ַתִּניִנים  ָראֵׁשי  ִׁשַּבְרָּת  ָים 
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ְמֹאד  ּוְמֻהָּלל  ְיֹהָוה  ָּגדֹול  ְתַׁשְּבֵחם:  ַאָּתה  ַגָּליו  ְּבֹשֹוא  ַהָּים 
ִיְׂשָרֵאל יֵׁשב  ְיֹהָוה ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי  ְּבִעיר ֱאֹלֵהינּו ַהר ָקְדׁשֹו: 
ַהְּכֻרִבים ַאָּתה הּוא ָהֱאֹלִהים ְלַבֶּדָך: ֵאל ַנֲעָרץ ְּבסֹוד ְקדֹוִׁשים 
ַאף  ְיֹהָוה  ִּפְלֲאָך  ָׁשַמִים  ְויֹודּו  ְסִביָביו:  ָּכל  ַעל  ְונֹוָרא  ַרָּבה 
ְלצּור  ָנִריָעה  ַליֹהָוה  ְנַרְּנָנה  ְלכּו  ְקדֹוִׁשים:  ִּבְקַהל  ֱאמּוָנְתָך 
ִיְׁשֵענּו: ְנַקְּדָמה ָפָניו ְּבתֹוָדה ִּבְזִמרֹות ָנִריַע לֹו: ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט 
ְמכֹון ִּכְסֶאָך ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקְּדמּו ָפֶניָך: ֲאֶׁשר ַיְחָּדו ַנְמִּתיק סֹוד 
ְּבֵבית ֱאֹלִהים ְנַהֵּלְך ְּבָרֶגׁש: ֲאֶׁשר לֹו ַהָּים ְוהּוא ָעָׂשהּו ְוַיֶּבֶׁשת 

ָיָדיו ָיָצרּו: ֲאֶׁשר ְּבָידֹו ֶנֶפׁש ָּכל ָחי ְורּוַח ָּכל ְּבַׂשר ִאיׁש:

ַהְּנָׁשָמה ָלְך ְוַהּגּוף ָּפֳעָלְך. חּוָסה ַעל ֲעָמָלְך: 
ַהְּנָׁשָמה ָלְך. ְוַהּגּוף ֶׁשָּלְך. ְיֹהָוה ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמָך:

ָאָתאנּו ַעל ִׁשְמָך ְיֹהָוה ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמָך: 
ַּבֲעבּור ְּכבֹוד ִׁשְמָך. ִּכי ֵאל ַחּנּון ְוַרחּום ְׁשֶמָך:
ְלַמַען ִׁשְמָך ְיֹהָוה ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוֵננּו ִּכי ַרב הּוא:

ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ְּברֹוב ִאַּוְלֵּתנּו ָׁשִגינּו ְמַחל ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ַרּבּו 
ֲעֹוֵנינּו:

ִּכי ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ֲאַנְחנּו ְבטּוִחים ְוַעל ִצְדקֹוֶתיָך ָאנּו ִנְׁשָעִנים 
ְוִלְסִליחֹוֶתיָך ָאנּו ְמַקִּוים ְוִליׁשּוָעְתָך ָאנּו ְמַצִּפים. ַאָּתה הּוא ְיֹהָוה 
ֶמֶלְך אֹוֵהב ְצָדקֹות ִמֶּקֶדם, ַמֲעִביר ֲעוֹונֹות ַעּמֹו ּוֵמִסיר ַחְּטאֹות 
ְיֵרָאיו, ּכֹוֵרת ְּבִרית ָלִראׁשֹוִנים, ּוְמַקֵּים ְׁשבּוָעה ָלַאֲחרֹוִנים: ַאָּתה 
טּוְבָך  ַּדְרֵכי  ְוֶהְרֵאיָת  ִסיַני,  ַהר  ַעל  ְּכבֹוֶדָך  ֶּבָעָנן  ֶׁשָּיַרְדָּת  הּוא 
ְלֹמֶׁשה ַעְבְּדָך, ְואֹוְרחֹות ֲחָסֶדיָך ִּגִּליָת לֹו. ְוהֹוָדְעתֹו ִּכי ַאָּתה ֵאל 
ְוַרב ֶחֶסד ּוַמְרֶּבה ְלֵהיִטיב ּוַמְנִהיג ֶאת  ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים  ַרחּום 
ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְּבִמַּדת ָהַרֲחִמים: ְוֵכן ָּכתּוב ַוֹּיאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר ָּכל 
טּוִבי ַעל ָּפֶניָך ְוָקָראִתי ְבֵׁשם ְיֹהָוה ְלָפֶניָך ְוַחּנֹוִתי ֶאת ֲאֶׁשר ָאֹחן 

ְוִרַחְמִּתי ֶאת ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם:
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ְוֶדֶרְך  ִנְקֵראָת.  ָהַרֲחִמים  ּוַבַעל  ַאָּתה  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ֵאל 
ְּתׁשּוָבה הֹוֵריָת. ְּגֻדַּלת ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ִּתְזּכֹור ַהּיֹום ּוְבָכל 
ַאָּתה הּוא  ִּכי  ְּבַרֲחִמים.  ֵאֵלינּו  ֵּתֶפן  ְיִדיֶדיָך.  ְלֶזַרע  יֹום 
ַּבַעל ָהַרֲחִמים. ְּבַתֲחנּון ּוִבְתִפָּלה ָּפֶניָך ְנַקֵּדם. ְּכהֹוַדְעָּת 
ָּכתּוב.  ְּבתֹוָרְתָך  ְּכמֹו  ׁשּוב.  ַאְּפָך  ֵמֲחרֹון  ִמֶּקֶדם.  ֶלָעָנו 
ֶּבָעָנן.  ְיֹהָוה  ַוֵּיֶרד  ְּכיֹום  ְוִנְתלֹוָנן.  ֶנְחֶסה  ְּכָנֶפיָך  ּוְבֵצל 
ַּתֲעֹבר ַעל ֶּפַׁשע ְוִתְמֶחה ָאָׁשם. ְּכיֹום ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם. 
ַּתֲאִזין ַׁשְוָעֵתנּו ְוַתְקִׁשיב ֶמּנּו ַמֲאַמר. ְּכיֹום ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם 

ְיֹהָוה ְוָׁשם ֶנֱאַמר:

ַוַּיֲעֹבר ְיֹהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:

ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְוַחּנּון.  ַרחּום  ֵאל  ְיֹהָוה.  ְיֹהָוה. 
ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים. ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע 
ּוְלַחָּטאֵתנּו  ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחָּת  ְוַנֵּקה:  ְוַחָּטָאה. 
ּוְנַחְלָּתנּו: ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו. ְמַחל ָלנּו 
ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו. ִּכי ַאָּתה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב 

ֶחֶסד ְלָכל ֹקְרֶאיָך:

חזן: ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהֶּזה ְּכגֶֹדל ַחְסֶּדָך ְוַכֲאֶׁשר ָנָׂשאָת ָלָעם 

ַהֶּזה ִמִּמְצַרִים ְוַעד ֵהָּנה ְוָׁשם ֶנֱאַמר:

קהל: ַוֹּיאֶמר ְיֹהָוה ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶרָך:

ַהֵּטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ּוְׁשָמע ְּפַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ׁשֹוְממֹוֵתינּו ְוָהִעיר ֲאֶׁשר 
ִנְקָרא ִׁשְמָך ָעֶליָה ִּכי ֹלא ַעל ִצְדקֹוֵתינּו ֲאַנְחנּו ַמִּפיִלים ַּתֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך 
ִּכי ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים: ֲאדָֹני ְׁשָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקִׁשיָבה ַוֲעֵׂשה 

ַאל ְּתַאַחר ְלַמַעְנָך ֱאֹלַהי ִּכי ִׁשְמָך ִנְקָרא ַעל ִעיְרָך ְוַעל ַעֶּמָך:

ְּכַרֵחם ָאב ַעל ָּבִנים ֵּכן ְּתַרֵחם ְיֹהָוה ָעֵלינּו: ַליהָֹוה ַהְיׁשּוָעה ַעל ַעְּמָך 
ִבְרָכֶתָך ֶּסָלה: ְיֹהָוה ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה: ְיֹהָוה 
ְביֹום  ַיֲעֵננּו  ַהֶּמֶלְך  הֹוִׁשיָעה  ְיֹהָוה  ָּבְך:  ּבֹוֵטַח  ָאָדם  ַאְׁשֵרי  ְצָבאֹות 

ָקְרֵאנּו:
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חזן וקהל יחד  א.  

 ֲאדֹון ַהְּסִליחֹות.
 ּבֹוֵחן ְלָבבֹות.
 ּגֹוֶלה ֲעמּוקֹות.
 ּדֹוֵבר ְצָדקֹות.

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

 ָהדּור ְּבִנְפָלאֹות.
 ָוִתיק ְּבֶנָחמֹות.

 זֹוֵכר ְּבִרית ָאבֹות.
 חֹוֵקר ְּכָליֹות:

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

 טֹוב ּוֵמִטיב ַלְּבִרּיֹות.
 יֹוֵדַע ָּכל ִנְסָּתרֹות.

 ּכֹוֵבׁש ֲעֹונֹות.
 לֹוֵבׁש ְצָדקֹות:

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

 ָמֵלא ַזִּכּיּות.
 נֹוָרא ְתִהּלֹות.
 סֹוֵלַח ֲעֹונֹות.

 עֹוֶנה ְּבֵעת ָצרֹות:
ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:
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 ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות.
 צֹוֶפה ֲעִתידֹות.
 קֹוֵרא ַהּדֹורֹות.
 רֹוֵכב ֲעָרבֹות.
 ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות.
 ְּתִמים ֵּדעֹות:

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

ֵאל ֶמֶלְך יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים. ִמְתַנֵהג ַּבֲחִסידּות 
מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו. ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון. ַמְרֶּבה 
עֹוֶׂשה  ַלּפֹוְׁשִעים.  ּוְסִליָחה  ְלַחָּטִאים  ְמִחיָלה 
ְכָרָעָתם ִּתְגֹמל.  ְצָדקֹות ִעם ָּכל ָּבָׂשר ָורּוַח. ֹלא 
ֵאל הֹוֵריָת ָּלנּו לֹוַמר ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ּוְזכֹר ָלנּו ַהּיֹום 
ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְּכמֹו ֶׁשהֹוַדְעָּת ֶלָעָנו ִמֶּקֶדם. 
ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם  ֶּבָעָנן  ְיֹהָוה  ַוֵּיֶרד  ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיֹהָוה:

ַוַּיֲעֹבר ְיֹהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:

ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ְיֹהָוה  ְיֹהָוה 
ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵׂשא 
ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחָּת  ְוַנֵּקה:  ְוַחָּטָאה  ָוֶפַׁשע  ָעֹון 
ִּכי  ָאִבינּו  ָלנּו  ְסַלח  ּוְנַחְלָּתנּו:  ּוְלַחָּטאֵתנּו 
ָחָטאנּו ְמַחל ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו: ִּכי ַאָּתה 

ֲאֹדָני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאיָך:
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ֶוֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו  ֱאֹלֵהינּו  ב.  

ָאדֹון, ְּכִתַקח מֹוֵעד ִלְׁשֹּפט ֵמיָׁשִרים ְּבַתֲעצּוֶמיָך, 
ֶאְתַיְצָבה ְּבֶפֶלץ ְלַחּלֹות ָּפֶניָך ְלרֹוֶמְמָך. 

ְּבַמֲעַׂשי ֹלא ִנְׁשַעְנִּתי ִּכי ִאם ְּבַרֲחֶמיָך. ְיֹהָוה ֲעֵׂשה ְלַמַען 
ְׁשְמָך: 

ָּגזּו ֱאמּוִנים ִּגּבֹוֵרי ֹּכַח ְּבֶמֶרץ, ַּגם ּגֹוְדֵרי ָּגֵדר עֹוְמִדים ַּבֶּפֶרץ

ּדֹוְרֵׁשי ֶחְפָצם ְּבכֹוַח ִמּׁשֹוֵכן ְׁשֵמי ֶעֶרץ, ָאַבד ָחִסיד ִמן ָהָאֶרץ

ֵהן ַקּלֹוִתי ּוַמה ָאִׁשיב ְּבמֹו ִפי, ִהְנִני ָצִעיר ּוְבֵאין ִמְפָעלֹות 
ְּבַכִּפי, 

ְוֵאיְך ֲאַקֶּוה ַוֲאִני ַרב ֹּדִפי, ֱהיֹות ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי. 

ָזַחְלִּתי ָוִאיָרא ֵמַחּוֹות ֵּדִעי, ְזדֹוִני ָיֹגְרִּתי ּוֶמֶרד ִרְשִעי, 

ַחּנּון ַרְחֵמִני ְּבִהְתַוּדֹוִתי ְוָעְזִבי ִּפְׁשִעי, ְׁשַמע ְּבקֹול ַּתֲחנּוַני, 
ֵאֶליָך ְּבַׁשְּוִעי. 

ָטִעיִתי ְוִהְנִני ָׁשב ּוִמְתַוֶּדה ַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָך, ְטהֹור ֵעיַנִים 
ָחְׁשֵבִני ְּכָׁשֵלם ְלָפֶניָך. 

ָיּה ִהָּכֵנס ִלי ִלְפִנים ִמּׁשּוַרת ִּדיֶנָך, ְוֵאַדֲעָך ְלַמַען ֶאְמָצא ֵחן 
ְּבֵעיֶניָך

ֹּכֲחָך ִיְגַּדל ָנא ּוִבְתִפָּלִתי ִהְתָנֵאה, ִּכְתִפַּלת ָזֵקן ָרִגיל ּוִפְרקֹו 
ָנֶאה. 

ַמִים ּוְרֵאה ְלָבִבי ַהִּנְׁשָּבר ַהִּנְדֶּכה ְוַהִּנְכֶאה, ַהֵּבט ִמּׁשָ

ַּבֲחִסידּות מֹוֵחל  ִמְתַנֵהג  ַרֲחִמים.  ִּכֵּסא  ַעל  יֹוֵׁשב  ֶמֶלְך  ֵאל 
ֲעֹונֹות ַעּמֹו. ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון. ַמְרֶּבה ְמִחיָלה ְלַחָּטִאים 
ּוְסִליָחה ַלּפֹוְׁשִעים. עֹוֶׂשה ְצָדקֹות ִעם ָּכל ָּבָׂשר ָורּוַח. ֹלא 
ְכָרָעָתם ִּתְגֹמל. ֵאל הֹוֵריָת ָּלנּו לֹוַמר ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ּוְזֹכר ָלנּו 
ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְּכמֹו ֶׁשהֹוַדְעָּת ֶלָעָנו ִמֶּקֶדם. ְּכמֹו 
ֶׁשָּכתּוב ַוֵּיֶרד ְיהָֹוה ֶּבָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיהָֹוה:
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ַוַּיֲעֹבר ְיֹהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:

ֶחֶסד  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ְיֹהָוה  ְיֹהָוה 
ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה 
ְסַלח  ּוְנַחְלָּתנּו:  ּוְלַחָּטאֵתנּו  ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחָּת  ְוַנֵּקה: 
ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו ְמַחל ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו: ִּכי 

ַאָּתה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאיָך:

ֶוֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו  ֱאֹלֵהינּו  ג.  

ְוָיַדי ָשְׁפכּו ָדִמי ֶאל ִמי ִמּגֹוֲאֵלי ָדם ֶאְזַעק 
ְוֵאין ׂשֹוֵנא אֹוִתי ִּכְלָבִבי ָּבַחְנִּתי ִלּבֹות ְמַשְׂנִאים 

ְוֵאין ַמֶּכה ּופֹוֵצַע ְּכַנְפִשׁי ַרִּבים ִּפְצֵעי אֹוְיִבים ּוַמּכֹוָתם 
ְוֵאין ֵמִסית ּוַמִּדיַח ְּכֵעיַני ִהִּדיחּוִני ַמְשִׁחיִתים ְלַחֵּבל  

ְוֹלא ְשָׂרַפְתִני ֵאׁש ְּכחֹום ַּתֲאָוִתי ִמַּגַחל ֶאל ַּגַחל ִהְתַהַּלְכִּתי  
ְוֹלא ְלָכַדִני מֹוֵקׁש ִּכְלׁשֹוִני ְבַפִחים ִנְלַּכְדִּתי ּוִבְמצֹודֹות 

ְוֵאין נֹוֵשְׁך ְּבָשִׂרי ְּכִשׁיַני ְנָשׁכּוִני ָנָחׁש ְוַעְקָרב  
ְוֵאין רֹוֵדף אֹוִתי ְּכַרְגָלי ָשִׂרים ַעל ַקל ְרָדפּוִני  

ְוֵאין ַמְכאֹוב ְּכִמְרִיי ַמְכאֹוַבי ָעְצמּו ְוָאְמצּו ִמֶּמִּני 
ְוֲעוֹוַני יֹוֵתר ִמֻּכָּלם ַוִיְרּבּו ַמְדֵוי ְלָבִבי 

ּוַמֲחִריַבי ִמֶּמִּני ָיָצאּו ֶאל ִמי ֶאְצַעק ְוַעל ִמי 
ִּכי ִאם ָלבֹוא ְבֵסֶתר ַרֲחֶמיָך לׂא ָמָצאִתי ִלי טֹוב 

ֵאל ֶמֶלְך יֹוֵשׁב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים ַרֲחֶמיָך ַהְפֵלה ַעל ֵלב ִנְדָהִמים 

ַּבֲחִסידּות מֹוֵחל  ִמְתַנֵהג  ַרֲחִמים.  ִּכֵּסא  ַעל  יֹוֵׁשב  ֶמֶלְך  ֵאל 
ֲעֹונֹות ַעּמֹו. ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון. ַמְרֶּבה ְמִחיָלה ְלַחָּטִאים 
ּוְסִליָחה ַלּפֹוְׁשִעים. עֹוֶׂשה ְצָדקֹות ִעם ָּכל ָּבָׂשר ָורּוַח. ֹלא 
ְכָרָעָתם ִּתְגֹמל. ֵאל הֹוֵריָת ָּלנּו לֹוַמר ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ּוְזֹכר ָלנּו 
ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְּכמֹו ֶׁשהֹוַדְעָּת ֶלָעָנו ִמֶּקֶדם. ְּכמֹו 
ֶׁשָּכתּוב ַוֵּיֶרד ְיהָֹוה ֶּבָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיהָֹוה:
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ַוַּיֲעֹבר ְיֹהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:

ֶחֶסד  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ְיֹהָוה  ְיֹהָוה 
ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה 
ְסַלח  ּוְנַחְלָּתנּו:  ּוְלַחָּטאֵתנּו  ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחָּת  ְוַנֵּקה: 
ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו ְמַחל ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו: ִּכי 

ַאָּתה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאיָך:

ֶוֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו  ֱאֹלֵהינּו  ד.  

ָאדֹון ְּבָפְקְדָך ֱאנֹוׁש ַלְּבָקִרים, 
ְּבִּמּצּוי ַהִּדין ַאל ִּתְמַּתח:
ּגּוף ּוְנָׁשָמה ִאם ְתִריֵבם
ּדֹוחּו ְוֹלא יּוְכלּו קּום: 

ֲהיּוַכל ֶּגֶבר ִלְזּכֹות ַּבִּמְׁשָּפט
ְוִאם ֵיׁש ְּבָידֹו ַמַעׂש ְלִהְצַטֵּדק: 

ֵזרּוי ִיחּומֹו ְמֵלָחה ְסרּוָחה
ָחבּוי ָאְרבֹו ְּבִקְרּבֹו ֵמֵעת 

ִהָוְלדֹו: 
ָטמּון ְּבֻחּבֹו ְּכֶרֶׁשת ְלַרְגָליו
ַיִסיֵתהּו ְּבָכל יֹום ְלַׁשֵחת 

ְלַהִּפילֹו: 
ֹּכַח ּוְגבּוָרה ַּבּגּוף ַאִין, 

ְלָפָניו ַלֲעֹמד ּוְלִהְתַיֵּצב: 
ִמּיֹום ָעְמּדֹו ַעל ַּדְעּתֹו, 

ַנְפׁשֹו ָיִׂשים ְּבַכּפֹו ְלָהִביא ַלְחמֹו: 
ָׂשֵבַע ָּכל ָיָמיו ַּכַעס ּוַמְכאֹובֹות, 

ַעד ׁשּובֹו ַלֲעָפרֹו ֹלא ִיְׁשֹקט: 
ְּפֵני ָאדֹון ְּבִעְּצבֹון רּוַח, 

ְצֵפה ְּבִׁשְברֹון ֵלב: 

ָקרֹוב ַאָּתה ָלְרחֹוִקים, 
רֹוֶצה ִּבְתׁשּוַבת ְרָׁשִעים: 

ַׁשַּדי ִהָּמֵצא ְלדֹוְרֶשיָך, 
ֹּתאַמר ִהְנִני ִלְמַבְּקֶׁשיָך: 

רּו ָסַלְחִּתי קֹוְרֵאי ִּבְׁשֶמָך,  ְיֻבּׂשָ
ַצֵּדק ַּבִּמְׁשָּפט ַעם ְמַיֲחֶדיָך: 

ֲחֹסם ְמֻנָּול ִמְּלַהְרִׁשיַע, 
ְקצֹוף ְּבַּמְׂשִטין ִמְלַהְשִטין: 

ָהֵקם ָלנּו ֵמִליץ ֹיֶׁשר, 
ֹּכֶפר ָמָצאִתי ַּתְׁשִמיַע 

ַלּׁשֹוָבִבים: 
ִהְׁשַלְכנּו ָעֶליָך ְיָהֵבנּו, 

ָנא ַאָּתה ְּתַכְלְּכֵלנּו: 
ֵהָעֵתר ָלנּו ִּבְתִפָּלֵתנּו, 

ֶחְפֵצנּו ּוַבָּקָׁשֵתנּו ַמֵּלא 
ְּבַרֲחִמים: 

ְּבָך ָּתִלינּו ִּבְטחֹוֵננּו, 
ַרֲחֶמיָך ְמֵהָרה ְיַקְּדמּונּו: 

ָחָזק ְוַאִּמיץ ִׁשְמָך ֹלא ָׁשַכְחנּו, 
ָאָּנא ָלֶנַצח ַאל ִּתְׁשָּכֵחנּו:
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ַּבֲחִסידּות  ִמְתַנֵהג  ַרֲחִמים.  ִּכֵּסא  ַעל  יֹוֵׁשב  ֶמֶלְך  ֵאל 
מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו. ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון. ַמְרֶּבה ְמִחיָלה 
ָּכל  ִעם  ְצָדקֹות  עֹוֶׂשה  ַלּפֹוְׁשִעים.  ּוְסִליָחה  ְלַחָּטִאים 
לֹוַמר  ָּלנּו  הֹוֵריָת  ֵאל  ִּתְגֹמל.  ְכָרָעָתם  ֹלא  ָורּוַח.  ָּבָׂשר 
ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ּוְזֹכר ָלנּו ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְּכמֹו 
ֶּבָעָנן  ְיֹהָוה  ַוֵּיֶרד  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ִמֶּקֶדם.  ֶלָעָנו  ֶׁשהֹוַדְעָּת 

ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיֹהָוה:

ַוַּיֲעֹבר ְיֹהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:

ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ְיֹהָוה  ְיֹהָוה 
ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע 
ּוְלַחָּטאֵתנּו  ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחָּת  ְוַנֵּקה:  ְוַחָּטָאה 
ָלנּו  ְמַחל  ָחָטאנּו  ִּכי  ָאִבינּו  ָלנּו  ְסַלח  ּוְנַחְלָּתנּו: 
ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו: ִּכי ַאָּתה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב 

ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאיָך:

ֶוֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו  ֱאֹלֵהינּו  ה.  

ָאָדם ֵאיְך ִיְזֶּכה, ְּבָכל יֹום ַלָּמֶות ְמַחֶּכה. 
ָּבָׂשר ַמה ְיַדֵּבר, ְוהּוא מּוָבל ַלֶּקֶבר. 

ֶּגְויֹו ַלּבֹור נֹוֵפל, ִלְמקֹום ֹחֶׁשְך ְוֹאֶפל. 
ִּדְמיֹונֹו ַלֶהֶבל ָּדָמה, ְוַגם ִנְמַׁשל ִּכְבֵהָמה ִנְדָמה. 

ֲהֹלא ָּכל ָיָמיו ְמַעט ְוָרִעים, ְוָכל ַמֲעָׂשיו ֲעוֹונֹות ּוְפָׁשִעים. 
ּוִבְלָבבֹו ָיִבין ְוָׁשב, ְוָרָפא לֹו ְלקֹולֹו ְּכֻיְקָשב. 

ְזכּות ּוִמיׁשֹור ִאם ַיֲעֶׂשה, ָּבֶהם ִיְמָצא ָמנֹוס ּוַמֲחֶסה. 
ַחָּייו ְּכַאִין ָחׁשּוב, ְוסֹופֹו ֶלָעָפר ָיׁשּוב. 

ִּנְבָרא ְליֹום ָצָרה ְוֶעְבָרה.  טֹוב לֹו ֶׁשֹּלא ִנְבָרא, ִמּׁשֶ
ָיָמיו ָּכִלים ְּבֹעִני ְוֶעְלּבֹון, ְוַאֲחִריתֹו ִלֵּתן ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון. 
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ְּכֶעֶבד ִיְׁשַאף ֵצל, ּוִמַּיד ְׁשאֹול ֹלא ִיָּנֵצל. 
ָלָּמה ֵמֶרֶחם ָיָצא, ְוהּוא ָׁשמּור ָלִריב ּוַמָּצה.

ַמה יֹוִעיֶלנּו ֹרב הֹונֹו, ּוְליֹום ֶעְבָרה ֻמְכָהה ֵעינֹו. 
ִנְׁשָמתֹו ֶמּנּו ֻּתְפַרד, ִּבְׁשַעת ִמיָתתֹו ִלְמֹאד ֻיְחַרד. 

סּוָפה ּוְסָעָרה ְיַבֲעתּוהּו, ֶחְבֵלי ָמֶות ְיסֹוְבבּוהּו. 
ָעֹרם ָיָצא ִמֶּבֶטן ִאּמֹו, ְוָעֹרם ָיׁשּוב ְלֵבית עֹוָלמֹו. 

ִּפְתאֹום ִיָּלֵכד ִּבְמצּוָדה ָרָעה, ְוֵאין ִמי אֹותֹו ְלָפְדָעה. 
ָצָרה ְוַצְלָמֶות ִייַרׁש, ִמֵּביתֹו ּוֵמהֹונֹו ֻיְפַרׁש. 

ָקַרב ִקּצֹו, ְוֶנֱהַפְך ִׁשְברֹו, ָּכָבה ֵנרֹו ְוָאַבד ִזְכרֹו. 
ִרָּמה ּתֹוִריֵׁשנּו, ּתֹוֵלָעה ִּתְשְלֶטנּו. 

ׁשֹוֵמַע ֹזאת ִיְבֶּכה ְוִיְדַאג, ִּבְבִכי ּוְבַתֲחנּוִנים ְּכָלִביא ִיְׁשַאג. 
ְּתִפָּלה ּוְצָדָקה ַיְרֶּבה, אּוַלי ִמִּיּסּוִרין ֵיָחֵבא.

ַּבֲחִסידּות  ִמְתַנֵהג  ַרֲחִמים.  ִּכֵּסא  ַעל  יֹוֵׁשב  ֶמֶלְך  ֵאל 
מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו. ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון. ַמְרֶּבה ְמִחיָלה 
ָּכל  ִעם  ְצָדקֹות  עֹוֶׂשה  ַלּפֹוְׁשִעים.  ּוְסִליָחה  ְלַחָּטִאים 
לֹוַמר  ָּלנּו  הֹוֵריָת  ֵאל  ִּתְגֹמל.  ְכָרָעָתם  ֹלא  ָורּוַח.  ָּבָׂשר 
ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ּוְזֹכר ָלנּו ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְּכמֹו 
ֶּבָעָנן  ְיֹהָוה  ַוֵּיֶרד  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ִמֶּקֶדם.  ֶלָעָנו  ֶׁשהֹוַדְעָּת 

ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיֹהָוה:

ַוַּיֲעֹבר ְיֹהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:

ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ְיֹהָוה  ְיֹהָוה 
ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע 
ּוְלַחָּטאֵתנּו  ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחָּת  ְוַנֵּקה:  ְוַחָּטָאה 
ָלנּו  ְמַחל  ָחָטאנּו  ִּכי  ָאִבינּו  ָלנּו  ְסַלח  ּוְנַחְלָּתנּו: 
ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו: ִּכי ַאָּתה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב 

ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאיָך:
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 פותחים את הארון 

)חזן וקהל פסוק פסוק(

ֶוֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו  ֱאֹלֵהינּו  ו.  

ַאל ָּתבֹוא ְּבִמְׁשָּפט ִעָּמנּו, ִּכי ֹלא ִיְצַּדק ְלָפֶניָך ָּכל ַחי:

ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ְמכֹון ִּכְסֶאָך ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקְּדמּו ָפֶניָך:

ִמְּלָפֶניָך ִמְׁשָּפֵטנּו ֵיֵצא ֵעיֶניָך ֶּתֱחֶזיָנה ֵמיָׁשִרים:

ְוהּוא ִיְׁשֹּפט ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ּוְלֻאִּמים ְּבֵמיָׁשִרים:

ַרֲחֶמיָך ַרִּבים ְיֹהָוה ְּכִמְׁשָּפֶטיָך ַחֵּיינּו:

ִהָּנֵׂשא ֹׁשֵפט ָהָאֶרץ ָהֵׁשב ְּגמּול ַעל ֵּגִאים:

ִּכי ְיֹהָוה ֹׁשְפֵטנּו ְיֹהָוה ְמֹחְקֵקנּו ְיֹהָוה ַמְלֵּכנּו הּוא 
יֹוִׁשיֵענּו:

ָרָׁשע  ִעם  ַצִּדיק  ְלָהִמית  ַהֶּזה  ַּכָּדָבר  ֵמֲעֹׂשת  ְּלָך  ָחִלָלה 
ֹלא  ָהָאֶרץ  ָּכל  ֲהֹׁשֵפט  ָּלְך  ָחִלָלה  ָּכָרָׁשע  ַכַּצִּדיק  ְוָהָיה 

ַיֲעֶׂשה ִמְׁשָּפט:

סוגרים את הארון

חזן וקהל פסוק פסוק  ז.  

ׁשֹוֵפט ָּכל ָהָאֶרץ, ְואֹוָתּה ַּבִּמְׁשָּפט ַיֲעִמיד. ָנא ַחִּיים ָוֶחֶסד, 
ַחר ִּבְמקֹום עֹוָלה ַּתֲעִמיד,  ַעל ַעם ָעִני ַּתְצִמיד, ֶאת ְּתִפַּלת ַהּׁשַ

ְּכעֹוַלת ַהֹּבֶקר ֲאֶׁשר ְלעֹוַלת ַהָּתִמיד:

לֹוֵבׁש ְצָדָקה ּוַמֲעֶטה, ְלָך ְלַבד ַהִּיְתרֹון, ִאם ֵאין ָּבנּו ַמֲעִׂשים, 
ָּתִמיד,  ְיֹהָוה  ִלְפֵני  ְלִזָּכרֹון  ַיֲעלּו  ְוֵהם  ֶחְברֹון,  ֵני  ְיּׁשֵ ָזְכָרה 

ְּכעֹוַלת ַהֹּבֶקר ֲאֶׁשר ְלעֹוַלת ַהָּתִמיד:

ַמֵּטה ְּכַלֵּפי ֶחֶסד, ְלַהּטֹות ִאיׁש ִלְתִחָּיה, ַעְּמָך ְלֶחֶסד ַהֵּטה, 
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ְוָהָיה ַעל ִמְצחֹו ָּתִמיד,  ְוַחָּיה. ְּכֹתב ָּתו ַחִּיים  ְּגָּמל ָנא ָעָליו 
ְּכעֹוַלת ַהֹּבֶקר ֲאֶׁשר ְלעֹוַלת ַהָּתִמיד:

ֵהיִטיָבה ִּבְרצֹוְנָך ֶאת ִצּיֹון ִעיר ְקדֹוַׁשי, ְוָנַתָּת ָיד ָוֵׁשם ְּבֵביְתָך 
ִלְמֻקָּדַׁשי, ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֵבן ִיַׁשי, ְלַהֲעלֹות ֵנר ָּתִמיד, ְּכעֹוַלת 

ַהֹּבֶקר ֲאֶׁשר ְלעֹוַלת ַהָּתִמיד:

ִחְזקּו ְוַאְּמצּו ְלַבְבֶכם ַעִּמי ְּבֵאל ָמֻעּזֹו. ְוֵעדֹוָתיו ִּכי ִתְנצֹורּו, 
ַּגם ֶאת זֹו ְלֻעַּמת זֹו. ְיַכֵּפר ְּבַעד ַחַּטאְתֶכם, ְוִיְזּכֹר ַרֵחם ְּבָרְגזֹו, 
ֲאֶׁשר  ַהֹּבֶקר  ְּכעֹוַלת  ָּתִמיד,  ָּפָניו  ַּבְּקׁשּו  ְוֻעּזֹו,  ְיֹהָוה  ִּדְרׁשּו 

ְלעֹוַלת ַהָּתִמיד:

ַּבֲחִסידּות  ִמְתַנֵהג  ַרֲחִמים.  ִּכֵּסא  ַעל  יֹוֵׁשב  ֶמֶלְך  ֵאל 
מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו. ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון. ַמְרֶּבה ְמִחיָלה 
ָּכל  ִעם  ְצָדקֹות  עֹוֶׂשה  ַלּפֹוְׁשִעים.  ּוְסִליָחה  ְלַחָּטִאים 
לֹוַמר  ָּלנּו  הֹוֵריָת  ֵאל  ִּתְגֹמל.  ְכָרָעָתם  ֹלא  ָורּוַח.  ָּבָׂשר 
ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ּוְזֹכר ָלנּו ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְּכמֹו 
ֶּבָעָנן  ְיֹהָוה  ַוֵּיֶרד  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ִמֶּקֶדם.  ֶלָעָנו  ֶׁשהֹוַדְעָּת 

ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיֹהָוה:

ַוַּיֲעֹבר ְיֹהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:

ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ְיֹהָוה  ְיֹהָוה 
ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע 
ּוְלַחָּטאֵתנּו  ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחָּת  ְוַנֵּקה:  ְוַחָּטָאה 
ָלנּו  ְמַחל  ָחָטאנּו  ִּכי  ָאִבינּו  ָלנּו  ְסַלח  ּוְנַחְלָּתנּו: 
ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו: ִּכי ַאָּתה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב 

ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאיָך:
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חזן וקהל יחד  ח.  

ֲעֵננּו ֶאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֲעֵננּו:
ֲעֵננּו ּוַפַחד ִיְצָחק ֲעֵננּו:
ֲעֵננּו ֲאִביר ַיֲעֹקב ֲעֵננּו:

ֲעֵננּו ָמֵגן ָּדִוד ֲעֵננּו:
ֲעֵננּו ָהעֹוֶנה ְּבֵעת ָרצֹון ֲעֵננּו:
ֲעֵננּו ָהעֹוֶנה ְּבֵעת ָצָרה ֲעֵננּו:

ֲעֵננּו ָהעֹוֶנה ְּבֵעת ַרֲחִמים ֲעֵננּו:
ֲעֵננּו ֱאֹלֵהי ַהֶּמְרָּכָבה ֲעֵננּו:
ֲעֵננּו ֱאָלָהא ְּדֵמִאיר ֲעֵננּו:
ֲעֵננּו ַרחּום ְוַחּנּון ֲעֵננּו:

ַּבֲחִסידּות  ִמְתַנֵהג  ַרֲחִמים.  ִּכֵּסא  ַעל  יֹוֵׁשב  ֶמֶלְך  ֵאל 
מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו. ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון. ַמְרֶּבה ְמִחיָלה 
ָּכל  ִעם  ְצָדקֹות  עֹוֶׂשה  ַלּפֹוְׁשִעים.  ּוְסִליָחה  ְלַחָּטִאים 
לֹוַמר  ָּלנּו  הֹוֵריָת  ֵאל  ִּתְגֹמל.  ְכָרָעָתם  ֹלא  ָורּוַח.  ָּבָׂשר 
ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ּוְזֹכר ָלנּו ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְּכמֹו 
ֶּבָעָנן  ְיֹהָוה  ַוֵּיֶרד  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ִמֶּקֶדם.  ֶלָעָנו  ֶׁשהֹוַדְעָּת 

ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיֹהָוה:

ַוַּיֲעֹבר ְיֹהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:

ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ְיֹהָוה  ְיֹהָוה 
ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע 
ּוְלַחָּטאֵתנּו  ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחָּת  ְוַנֵּקה:  ְוַחָּטָאה 
ָלנּו  ְמַחל  ָחָטאנּו  ִּכי  ָאִבינּו  ָלנּו  ְסַלח  ּוְנַחְלָּתנּו: 
ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו: ִּכי ַאָּתה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב 

ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאיָך:
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ְזכֹור ַרֲחֶמיָך ְיֹהָוה ַוֲחָסֶדיָך ִּכי ֵמעֹוָלם ֵהָּמה: ָזְכֵרנּו ְיֹהָוה 
ֶּקֶדם  ָקִניָת  ֲעָדְתָך  ְזכֹור  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָּפְקֵדנּו  ַעֶּמָך  ִּבְרצֹון 
ָּגַאְלָּת ֵׁשֶבט ַנֲחָלֶתָך ַהר ִצּיֹון ֶזה ָׁשַכְנָּת ּבֹו: ְזכֹור ְיֹהָוה ִחַּבת 
ְירּוָׁשָלִים ַאֲהַבת ִצּיֹון ַאל ִּתְׁשַּכח ָלֶנַצח: ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם 
ֱאדֹום  ִלְבֵני  ְיֹהָוה  ְזכֹור  מֹוֵעד:  ָבא  ִּכי  ְלֶחְנָנּה  ֵעת  ִּכי  ִצּיֹון 
ֵאת יֹום ְירּוָׁשָלִים ָהאֹוְמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ָּבּה: ְזכֹור 
ָלֶהם  ִנְׁשַּבְעָּת  ֲאֶׁשר  ֲעָבֶדיָך  ּוְלִיְׂשָרֵאל  ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם 
ְוָכל  ָמִים  ַזְרֲעֶכם ְּככֹוְכֵבי ַהּׁשָ ַוְּתַדֵּבר ֲאֵלֶהם ַאְרֶּבה ֶאת  ָּבְך 
ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ֶאֵּתן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלעֹוָלם: ְזכֹור 
ַלֲעָבֶדיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ַאל ֵּתֶפן ֶאל ְקִׁשי ָהָעם 

ַהֶּזה ְוֶאל ִרְׁשעֹו ְוֶאל ַחָּטאתֹו: 

ְּבִריִתי  ֶאת  ְוָזַכְרִּתי  ָאַמְרָּת.  ַּכֲאֶׁשר  ָאבֹות  ְּבִרית  ָלנּו  ְזכֹור 
ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזֹּכר 

ְוָהָאֶרץ ֶאְזֹּכר:

חזן וקהל

ְזֹכר ְּבִרית ַאְבָרָהם ַוֲעֵקַדת ִיְצָחק. 

ְוָהֵׁשב ְׁשבּות ָאֳהֵלי ַיֲעֹקב ְוהֹוִׁשיֵענּו ְלַמַען ְׁשֶמָך:

ָלֶהם  ְוָזַכְרִּתי  ָאַמְרָּת.  ַּכֲאֶׁשר  ִראׁשֹוִנים  ְּבִרית  ָלנּו  ְזכֹור 
ְלֵעיֵני  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ֹאָתם  ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי  ִראׁשֹוִנים  ְּבִרית 
ְּכָמה  ִעָּמנּו  ֲעֵׂשה  ְיֹהָוה:  ֲאִני  ֵלאֹלִהים  ָלֶהם  ִלְהיֹות  ַהּגֹוִים 
ֹלא  אֹוְיֵביֶהם  ְּבֶאֶרץ  ִּבְהיֹוָתם  ֹזאת  ַּגם  ְוַאף  ֶׁשִהְבַטְחָּתנּו. 
ִּכי  ִאָּתם  ְּבִריִתי  ְלָהֵפר  ְלַכּלֹוָתם  ְגַעְלִּתים  ְוֹלא  ְמַאְסִּתים 
ֶׁשָּכתּוב.  ְּכָמה  ְוַרֲחֵמנּו  ְׁשבּוֵתנּו  ָהֵׁשב  ֱאֹלֵהיֶהם:  ְיֹהָוה  ֲאִני 
ִמָּכל  ְוִקֶּבְצָך  ְוָׁשב  ְוִרֲחֶמָך  ְׁשבּוְתָך  ֶאת  ֱאֹלֶהיָך  ְיֹהָוה  ְוָׁשב 



סליחות לערב ראש השנה / 49

ִנָּדֵחינּו  ַקֵּבץ  ָׁשָּמה:  ֱאֹלֶהיָך  ְיֹהָוה  ֱהִפיְצָך  ֲאֶׁשר  ָהַעִּמים 
ם ְיַקֶּבְצָך  ָמִים ִמּׁשָ ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה ַהּׁשָ
ם ִיָּקֶחָך: ְמֵחה ְפָׁשֵעינּו ָּכָעב ְוֶכָעָנן ְּכָמה  ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ּוִמּׁשָ
ֶׁשָּכתּוב. ָמִחיִתי ָכָעב ְּפָׁשֶעיָך ְוֶכָעָנן ַחֹּטאֶתיָך ׁשּוָבה ֵאַלי ִּכי 

ְגַאְלִּתיָך:

ְמֵחה ְפָׁשֵעינּו ְלַמַעְנָך ַּכֲאֶׁשר ָאַמְרָּת ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא מֹוֶחה 
ְפָׁשֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחֹּטאֶתיָך ֹלא ֶאְזּכֹור:

ֶלג ְוַכֶּצֶמר ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ְלכּו ָנא ְוִנָּוְכָחה  ַהְלֵּבן ֲחָטֵאינּו ַּכּׁשֶ
ִאם  ַיְלִּבינּו  ֶלג  ַּכּׁשֶ ִנים  ַּכּׁשָ ֲחָטֵאיֶכם  ִיְהיּו  ִאם  ְיֹהָוה  ֹיאַמר 

ַיְאִּדימּו ַּכּתֹוָלע ַּכֶּצֶמר ִיְהיּו:

ְוָזַרְקִּתי  ֶׁשָּכתּוב.  ְּכָמה  ְוַטֲהֵרנּו  ְטהֹוִרים  ַמִים  ָעֵלינּו  ְזרֹוק 
ּוִמָּכל  ֻטְמאֹוֵתיֶכם  ִמֹּכל  ּוְטַהְרֶּתם  ְטהֹוִרים  ַמִים  ֲעֵליֶכם 

ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם:

ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַאל ַּתְׁשִחיֵתנּו ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ִּכי ֵאל ַרחּום ְיֹהָוה 
ֱאֹלֶהיָך ֹלא ַיְרְּפָך ְוֹלא ַיְׁשִחיֶתָך ְוֹלא ִיְׁשַּכח ֶאת ְּבִרית ֲאבֹוֶתיָך 

ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ָלֶהם:

מֹול ֶאת ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ֶאת ְׁשֶמָך ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ּוָמל ְיֹהָוה 
ֱאֹלֶהיָך ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעָך ְלַאֲהָבה ֶאת ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך 
ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ְלַמַען ַחֶּייָך: ִהָּמֵצא ָלנּו ְּבַבָּקָׁשֵתנּו 
ם ֶאת ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ּוָמָצאָת ִּכי  ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ּוִבַּקְׁשֶּתם ִמּׁשָ
ָקְדֶׁשָך  ַהר  ֶאל  ְּתִביֵאנּו  ַנְפֶׁשָך:  ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ְּבָכל  ִתְדְרֶׁשּנּו 
ַהר  ֶאל  ַוֲהִביאֹוִתים  ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב.  ְּתִפָּלֶתָך  ְּבֵבית  ְוַׂשְּמֵחנּו 
ָקְדִׁשי ְוִׂשַּמְחִּתים ְּבֵבית ְּתִפָּלִתי עֹולֹוֵתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון 

ַעל ִמְזְּבִחי ִּכי ֵביִתי ֵּבית ְּתִפָּלה ִיָּקֵרא ְלָכל ָהַעִּמים:



50 / סליחות לערב ראש השנה

 פותחים את הארון 

חזן וקהל

ְׁשַמע קֹוֵלנּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוַקֵּבל ְּבַרֲחִמים 
ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו:

ֲהִׁשיֵבנּו ְיֹהָוה ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם:

ֲאָמֵרינּו ַהֲאִזיָנה ְיֹהָוה ִּביָנה ֲהִגיֵגנּו:

צּוֵרנּו  ְיֹהָוה  ְלָפֶניָך  ִלֵּבנּו  ְוֶהְגיֹון  ִפינּו  ִאְמֵרי  ְלָרצֹון  ִיְהיּו 
ְוגֹוֲאֵלנּו:

ַאל ַּתְׁשִליֵכנּו ִמְּלָפֶניָך ְורּוַח ָקְדְׁשָך ַאל ִּתַּקח ִמֶּמּנּו:

ַאל ַּתְׁשִליֵכנּו ְלֵעת ִזְקָנה ִּכְכלֹות ֹּכֵחנּו ַאל ַּתַעְזֵבנּו:

ִעָּמנּו  ֲעֵׂשה  ִמֶּמּנּו:  ִּתְרַחק  ַאל  ֱאֹלֵהינּו.  ְיֹהָוה  ַּתַעְזֵבנּו  ַאל 
ֲעַזְרָּתנּו  ְיֹהָוה  ַאָּתה  ִּכי  ְוֵיבׁשּו  ְוִיְראּו ׂשֹוְנֵאינּו  ְלטֹוָבה  אֹות 

ְוִנַחְמָּתנּו: ִּכי ְלָך ְיֹהָוה הֹוָחְלנּו ַאָּתה ַתֲעֶנה ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו:
סוגרים את הארון

ט. 

ָנה  ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשְּתֵהא ַהּׁשָ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך 
ַהּזֹאת ַהָּבָאה ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ֵקץ ְוַתְכִלית ְלָצרֹות 
ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְוֵעת סֹוף ְלֶאְבֵלנּו, ִּכי ֵאין עֹוד ָנִביא ְוחֹוֶזה, 
ְוֵאין קֹוֵרא ְּבִׁשְמָך ֶּבֱאֶמת, ִמְתעֹוֵרר ְלַהְחִזיק ָּבְך. ִּכי ֻּכָּלנּו ַּכֹּצאן 
ָּתִעינּו, ִאיׁש ִאיׁש ְלַדְרּכֹו ָהָרָעה ָּפִנינּו. ָּכל ֶּגֶבר ַאֲחֵרי ִּבְצעֹו ְוָכל 
ִאיׁש ַאֲחֵרי ְׁשִרירּות ִלּבֹו ָהַרע, ְוֹלא ַּדי ָלנּו ָּבֲעוֹונֹות ָהִראׁשֹוִנים, 
ִּכי ִאם הֹוַסְפנּו ֲעֵליֶהם ֲחָדִׁשים. ְוֹלא ֻהְזַהְרנּו ְּבָכל ָהַאְזָהרֹות ֲאֶׁשר 
ִהְזַהְרָּתנּו, ְוֹלא הּוַכְחנּו ִמָּכל ַהּתֹוָכחֹות ֲאֶׁשר הֹוַכְחָּתנּו, ּוַמה ֵיׁש 
ִלְצֹרף  ָחַׁשְבָּת  ְיֹהָוה  ְוַאָּתה  ַהֶּמֶלְך.  ֶאל  ְוִלְזֹעק  ְצָדָקה  עֹוד  ָלנּו 
ִסיֵגנּו ּוְלָהִסיר ְּבִדיֵלנּו ְוִלְׁשֹּבר ֶאת ִלֵּבנּו ַהּזֹוֶנה ּוְלָהֵתם ֻטְמָאֵתנּו 

ִמֶּמּנּו, ַעל ֵּכן ִהְגֵליָתנּו ּוַבּגֹוִיים ֵזִריָתנּו. 
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ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו. ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיָת. ַוֲאַנְחנּו ִהְרָׁשְענּו: 
ָהַרֲחִמים  ֱאֹלֵהינּו  ַלְיֹהָוה  ַהָּפִנים.  ֹּבֶׁשת  ְוָלנּו  ַהְּצָדָקה  ְיֹהָוה  ְלָך 
ְוַהְּסִליחֹות ִּכי ָמַרְדנּו ּבֹו: ּוְלָך ֲאֹדָני ֶחֶסד, ִּכי ַאָּתּה ְּתַׁשֵּלם ְלִאיׁש 
ּוְלַמַען  ּוְקדֹוׁשֹו,  ִיְׂשָרֵאל  ּגֹוֵאל  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ְוַאָּתה  ְּכַמֲעֵׂשהּו: 
ִׁשְמָך ְיֹהָוה ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ִּכי ִהיא ְּתִהָּלֶתָך, ִּכי ִׁשְמָך ִנְקָרא ָעֵלינּו, 
ְיהָֹוה ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל , ּוְלַמַען ְּבִרית ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב 
ַכח ִמִּפי ַזְרָעם, ּוְדָבְרָך ֲאֶׁשר ַׂשְמָּת  ֲאֶׁשר ָּכַרָּת ָלֶהם, ִּכי ֹלא ִּתּׁשָ
ְּבִפיֶהם ֹלא ָימּוׁשּו, ּוְלַמַען ַעְּמָך ְוַנֲחָלְתָך, ּוְלַמַען ְירּוָׁשַלִים ִעיר 

ָקְדְׁשָך, ּוֵבית ָקְדֵׁשנּו ְוִתְפַאְרֵּתנּו ֲאֶׁשר ָהָיה ִלְׂשֵרַפת ֵאׁש. 

ֱאֹלֵהינּו ּבֹוְׁשנּו ְּבַמֲעֵׂשינּו ְוִנְכַלְמנּו ַּבֲעֹונֹוֵתינּו, ִּכי ֻהְׁשֲחרּו ָּפֵנינּו 
ָלנּו ֶּפה  ֵאין  ַאְׁשָמֵתנּו,  ִמְּפֵני  ְוִנְכְּפָפה קֹוָמֵתנּו  ִמְּפֵני ַחֹּטאֵתינּו, 
ֵען, ִּכי ִאם ָעֶליָך  ְלָהִׁשיב ְוֹלא ֵמַצח ְלָהִרים ֹראׁש: ְוֵאין ָלנּו ְלִהּׁשָ

ַמִים.  ָאִבינּו ֶׁשַּבּׁשָ

וידוי
ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו:

ָאָּנא ָּתֹבא ְלָפֶניָך ְּתִפָּלֵתנּו. ְוַאל ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחָּנֵתנּו. ֶׁשֵאין ָאנּו 
ַעֵּזי ָפִנים ּוְקֵׁשי עֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו 

ַצִּדיִקים ֲאַנְחנּו ְוֹלא ָחָטאנּו ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ָחָטאנּו:

ָאַׁשְמנּו. ָּבַגְדנּו. ָּגַזְלנּו. ִּדַּבְרנּו ּדִֹפי: ֶהֱעִוינּו. ְוִהְרַׁשְענּו. 
ַזְדנּו. ָחַמְסנּו. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר: ָיַעְצנּו ָרע. ִּכַּזְבנּו. ַלְצנּו. 
ינּו  ָמַרְדנּו. ִנַאְצנּו. ָסַרְרנּו. ָעִוינּו. ָּפַׁשְענּו. ָצַרְרנּו. ִקּׁשִ

ֹעֶרף: ָרַׁשְענּו. ִׁשַחְתנּו. ִּתַעְבנּו. ָּתִעינּו. ִּתְעָּתְענּו:

ַצִּדיק ַעל ָּכל  ְוַאָּתה  ָלנּו:  ְוֹלא ָׁשָוה  ּוִמִמְׁשָּפֶטיָך ַהּטֹוִבים  ִמִּמְצֹוֶתיָך  ַסְרנּו 
ַהָּבא ָעֵלינּו. ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרָׁשְענּו:

ִּפיָך  ֶאת  ּוָמִרינּו  ֲחָסֶדיָך,  ֹרב  ֶאת  ְוָנִׁשינּו  טֹובֹוֶתיָך,  ֶאת  ָׁשַכְחנּו 
ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך ַסְרנּו. ּוְבַהְבֵלי ָהעֹוָלם ַהֶּזה ֶנְהַּבְלנּו, ְוִהְסַּכְלנּו ַהְרֵּבה ְמאֹד. 
ָטֳהָרה,  ַּתַחת  ְוֻטְמָאה  ֶסָלה.  ֶצֶדק  ִמְּדַבר  ְוֶׁשֶקר  ִמּטֹוב,  ַרע  ְוָאַהְבנּו 
ְוֶׁשֶקץ ַּתַחת ְזכּות, ְוֶהְחַלְפנּו עֹוָלם עֹוֵמד ְּבעֹוָלם עֹוֵבר, ִמֵּדי יֹום יֹום 
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ֲערֹוֵתינּו,  ִמּׂשַ ְוַרּבּו  ָעְברּו ֹראֵׁשנּו  ֲעוֹונֹוֵתינּו  ַוֲחֹטא. ַעד ֲאֶׁשר  ַהְׁשֵּכם 
ְוָעְצמּו ִמִּדְבֵרי ִּפינּו, ְוָגְדלּו ִמַּצֲעֵדי ַרְגֵלינּו. ָטַבְענּו ִּביֵון ְמצּוָלה ְוֵאין 
ָמֳעָמד, ָּבאנּו ְּבַמֲעַמֵּקי ַמִים ְוִׁשֹּבֶלת ְׁשָטַפְתנּו. ְוֹלא ְלָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו 
ֲהֵרעֹונּו ִּכי ִאם ְלַנְפֵׁשנּו, ְוֹלא אֹוְתָך ִהְכַעְסנּו ִּכי ִאם אֹוָתנּו. ִּכי ֱאנֹוׁש 
ִאם ָחָטא ַמה ִיְפַעל ְלָך, ְוִאם ָרּבּו ְּפָׁשָעיו ַמה ַיֲעֶׂשה ָלְך. ֲאָבל אֹוי ִלְבֵני 
ָאָדם ֲאֶׁשר ָחְטאּו ְלַנְפָׁשם, ְואֹוי ְלַנְפָׁשם ִּכי ָּגְמלּו ָלֶהם ָרָעה, ֱאֹלֵהינּו, 
ֹּבְׁשנּו ְוִנְכַלְמנּו ְלָהִרים, ֱאֹלֵהינּו, ָּפֵנינּו ֵאֶליָך. ִּכי ָאנּו ִּכְכִלי ִנְמָאס ֵּכן 
ִנְבִזינּו ְּבֵעיֵני ַנְפֵׁשנּו, ְּכֶגֶבר ֲאֶׁשר ֻהְטַּבל ְּבַׁשַחת ְוִתֲעבּוהּו ַשְלמֹוָתיו, 

ּוְכמֹו ֶּבָעוֹון חֹוַלְלנּו, ֵּכן ֹּבֶׁשת ָּפֵנינּו ִּכַּסְתנּו. 

ִלֵּבנּו  ָּדָוה  ָמׂשֹוׂש,  ִמֶּמנּו  ָּגָלה  ּדֹור,  ִמָּכל  ּבֹוְׁשנּו  ָעם,  ִמָּכל  ָאַׁשְמנּו 
ָחַרב  ִמְקָדֵׁשנּו  ֵּבית  ְזבּול  ְּפֵאֵרנּו,  ְוִנְפַרע  ִאּוּוֵיינּו,  ַּבֲחָטֵאינּו, הּוְחַּבל 

ַּבֲעֹוֵנינּו, ִטיָרֵתינּו ָהְיָתה ְלַׁשָּמה:
ְוַנְקֶׁשה ָעְרֵּפנּו, לֹוַמר  ָּפֵנינּו  ָנִעיז  ְוֵהֵאיְך  ַוֲעַדִין ֹלא ַׁשְבנּו ִמָּטעּוֵתנּו, 
ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאַנְחנּו ְוֹלא ָחָטאנּו, ֲאָבל 

ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ָחָטאנּו:

ָלנּו:  ָׁשָוה  ְוֹלא  ַהּטֹוִבים  ּוִמִמְׁשָּפֶטיָך  ִמִּמְצֹוֶתיָך  ַסְרנּו 
ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו. ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיָת ַוֲאַנְחנּו 

ִהְרָׁשְענּו:

ְוַעָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ַאֲחֵרי ׁשּוֵבנּו ִנַחְמנּו, ְוַאֲחֵרי ִהָּוְדֵענּו ָסַפְקנּו ַעל 
א  ִנּׂשָ ֹזאת  ַעל  ְנעּוֵרינּו.  ֶחְרַּפת  ָנָׂשאנּו  ִּכי  ִנְכַלְמנּו.  ְוַגם  ֹּבְׁשנּו  ָיֵרְך, 
ְיֹהָוה  ָּפֶניָך  ְנַקְּדָמה  ּוַבֶּמה  ְּבַכֵּפנּו,  ָנִׂשים  ְוַנְפֵׁשנּו  ְּבִׁשֵּנינּו,  ְּבָׂשֵרנּו 
ִנַּכף ְלָך ֱאֹלֵהי ָמרֹום, ּוַבֶּמה ִּתְתַרֶּצה ּוְתַכֵּפר ָלנּו ַעל  ֱאֹלֵהינּו ּוַבֶּמה 
ֹלא  ֲאֶׁשר  ַאְרָצה  ַהֻּמָּגִרים  ַּכַּמִים  ְוָעְברּו  ָחְלפּו  ֲאֶׁשר  ַחֹטאֵתינּו  ָּכל 
ֵיָאְספּו. ִאם ִּבְתׁשּוָבה ּוִוּדּוי ִּתְתַרֶּצה, ִהְננּו ָׁשִבים ּוִמְתַוִּדים ְלָפֶניָך ְיהָֹוה 
ִּבְתִפָּלה  ְוִאם  ָלנּו.  ָׁשֶוה  ְוֹלא  ֶהֱעִוינּו  ְוָיָׁשר  ּוָפַׁשְענּו  ָחָטאנּו  ֱאֹלֵהינּו, 
ֲעָבִדים  ְּכֵעיֵני  ְלָפֶניָך,  ַּתֲחנּוֵנינּו  ַמִּפיִלים  ִהְננּו  ִּתְמַחל,  ּוְבַתֲחנּוִנים 
ְנׂשּואֹות  ֵעיֵנינּו  ֵּכן  ְּגִבְרָּתּה  ַיד  ֶאל  ִׁשְפָחה  ּוְכֵעיֵני  ֲאדֹוֵניֶהם,  ַיד  ֶאל 
ֵאֶליָך. ְוִאם ִּבְבִכי ּוְזָעָקה ִּתְסַלח, ִהֵּנה ְּבִמְסָּתִרים ִּתְבֶּכה ַנְפֵׁשנּו ִמְּפֵני 
ַחֹטאֵתינּו, ּוַבֲחָדִרים ֵּתָאַנח רּוֵחנּו ַעל ֹרב ְּפָׁשֵעינּו. ְוִאם ְּבֶׁשֶבר רּוַח 
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ְּתַכֵּפר, ִהֵּנה ִנְׁשָּבר ִלֵּבנּו ְּבִקְרֵּבנּו ְוִנְדָּכָאה רּוֵחנּו ַעד ֲאֶׁשר ֹלא נֹוָתר 
ְמֹתם ִּבְבָׂשֵרנּו, לּוֵלי ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ָאז ָאַבְדנּו ַּבֲעֹוֵנינּו. 

ָצרֹות ַרּבֹות ְסָבבּונּו, ְקָראנּוָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו, ָרַחְקָּת ִמֶמנּו 
ַּבֲעֹוֵנינּו, ַׁשְבנּו ֵמַאֲחֶריָך, ָּתִעינּו ְוָאָבְדנּו:

ַהְּבִרית  ׁשֹוֵמר  ְוַהּנֹוָרא,  ַהִּגּבֹור  ַהָּגדֹול  ָהֵאל  ְיֹהָוה  ָאָּנא 
ְוַהֶחֶסד, ַאל ִיְמֲעטּו ְלָפֶניָך ָּכל ַהָּצרֹות ְוָכל ַהְּתָלאֹות ֲאֶׁשר 
ַהּיֹום  ַעד  ָהֲאָדָמה  ַעל  ֱהיֹוָתם  ִמּיֹום  ֲעָבֶדיָך  ֶאת  ָמְצאּו 

ַהֶּזה. 

ְּבָעְנֵינּו  ָנא  ׁשּור  ְּבַמֲעָלֵלינּו,  ַּתִּביט  ְוַאל  ַּבֲעָמֵלנּו  ַהֵּבט 
ֶאל  ֵּתֶפן  ְוַאל  ָעְׁשֵקנּו  ֶאל  ּוְפֵנה  ֲעֹוֵנינּו,  ֶאל  ָּתׁשּור  ְוַאל 
ָקְׁשֵינּו, ּוְמצּוקֹוֵתינּו ַּתַחת ַאְׁשָמֵתנּו, ְוֶעְלּבֹון ֶנֶפׁש ַּתַחת 

ֲעוֹון ֶנֶפׁש.

ְּכֻאָּמנּוֶתָך,  ַאָּתה  ֲעֵׂשה  ְּכִאַּוְלֵּתנּו,  ָעִׂשינּו  ִאם  ֱאֹלֵהינּו,  ְיֹהָוה  ְוַעָּתה 
ָּגְמֵלנּו  ַּתַחת טֹוָבה,  ָרָעה  ִׁשַּלְמנּו  ִאם  ַאָּתה.  ֵּדִעים  ְּתִמים  ִּכי  ּוְסַלח, 
טֹוב ְוֹלא ַרע, ִּכי ָיֵתר ֵמֵרֵעהּו ַצִּדיק, ְוָכל ֶׁשֵּכן ַהּבֹוֵרא, ְוִאם ִהְרֵּבינּו 
ֵמַהְרֵרי  ַרּבּו  ִצְדקֹוֶתיָך  ֲאֶׁשר  ִלְסֹלַח,  ּוַמְרֶּבה  ֶחֶסד  ַרב  ַאָּתה  ִלְפֹׁשַע, 
ֵאל, ְוָעְמקּו ִמְּתהֹום ַרָּבה, ִּכָּסה ָׁשַמִים הֹוְדָך ּוְתִהָּלְתָך ָמְלָאה ָהָאֶרץ. 
ְיֹהָוה ָׁשַמְענּו ִׁשְמֲעָך, ִּכי ְּבַאַחת ַהִּמּדֹות ִּתְסַלח ַלֲאֶׁשר ָחְטאּו ָלְך, ְוַאף 
ַוֲעוֹונֹות ַעְּמָך  ַלֲעֹוֵנינּו ּוְלַחֹטאֵתינּו ּוְלָכל ַחֹּטאת  ִּכי ְּבֻכָּלם, ְסַלח ָנא 
ִיְׂשָרֵאל, ְוַכְּבֵסנּו ֵמֲעֹוֵנינּו ּוֵמַחֹטאֵתינּו ַטֲהֵרנּו, ְוַאל ִּתְקֹצף ָעֵלינּו ַעד 
ְמֹאד. ְוַאל ָלַעד ִּתְזֹּכר ָעוֹון, ִּכי ַמה ֶּבַצע ְּבָדֵמנּו ִאם ַּתְׁשִחיֵתנּו, ּוַמה 
ִּכְׁשרֹון ִאם ּתֹוִריֵדנּו ִלְבֵאר ַׁשַחת ַּכֲחָטֵאינּו, ַמה ִיְתרֹון ִאם ִּתְפקֹד ָעֵלינּו 
ִּכְדָרֵכינּו. ֹלא ְּבֵאֶּלה ְׁשָבֶחיָך ְוֹלא ְּבֵאֶּלה ְּתִהָּלֶתָך, ֲאָבל ַהָּדָבר ֶׁשהּוא 
ְלָך ְלֵׁשם ְוִלְתִהָּלה, ְלִהְתַנֵהג ִעם ָּבֶניָך ְּבִמַּדת ַרֲחִמים, ּוְלַגְלֵּגל ֲעֵליֶהם 
ִמַּדת ֲחָסֶדיָך, ַּכֲאֶׁשר ָאַמְרָּת: ְלַמַען ְׁשִמי ַאֲאִריְך ַאִּפי ּוְתִהָּלִתי ֶאֱחָטם 
ְלֵׁשם  ְלָך  ִהיא  ֲאֶׁשר  ַהִּמָּדה  ְוַגם  ַהְכִריֶתָך: )ישעיה מח(  ְלִבְלִּתי  ָלְך 
ְּבִרּיֹוֶתיָך:  ַעל  ָאַמְרָּת  ַּכֲאֶׁשר  ָּפַׁשע,  ַעל  ַוֲעֹבר  ַהְּסִליָחה  ּוְלִתְפֶאֶרת, 
ֵׂשֶכל ָאָדם ֶהֱאִריְך ַאּפֹו ְוִתְפַאְרּתֹו ֲעבֹר ַעל ָּפַׁשע: )משלי יט( ּוְלַמְעָלה 

ִמֹּזאת ֲעֵׂשה ִעָּמנּו. 
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ָאָּנא ַהֵּבט ְּבִצְדַקת ֲעָבֶדיָך ֲחִסיֶדיָך, ֲאֶׁשר ֶהֱערּו ַנְפָׁשם ָלמּות ָעֶליָך, 
ַהֶּזה,  ָהעֹוָלם  ְּבַחֵּיי  ּוָמֲאסּו  ְוָקצּו  ַזְרָעם,  ְוַעל  ַנְפָׁשם  ַעל  ָחסּו  ְוֹלא 
ּוִבְּטלּו ְרצֹוָנם ִמְּפֵני ְרצֹוֶנָך, ְוִקְּדׁשּו ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ְוֹלא ִחְּללּוהּו, ְוָרצּו 
ְוִנְמְצאּו  ְוִנְבֲחנּו ְבֵצרּוף  ְוֶנֶאָמנּו,  ְבִנָּסיֹון  ְוָעְמדּו  ַלֶּזַבח ּוָפְׁשטּו ַצָּואר, 
ְּתִמיִמים. ְוָנְגעּו ְּדֵמי ָאבֹות ּוָבִנים, ּוְדֵמי ַרְחָמִנּיֹות ְוַיְלֵדיֶהן, ְוִנְתָעְרבּו 
ְּדֵמי ַאִחים ַוֲאָחיֹות, ּוְדֵמי ֲחָתִנים ְוַכּלֹות, ּוְדֵמי ֲחָכִמים ַוֲחָכמֹות, ּוְדֵמי 
ֲהגּוִנים ַוֲהגּונֹות, ּוְדֵמי ַּבחּוִרים ּוַבחּורֹות, ּוְדֵמי ַּפְרָנִסים ְוַחָּזֵניֶהם, ּוְדֵמי 
ֲחִסיִדים ַוֲחִסידֹות, ּוְדֵמי ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות, ּוְדֵמי ַּדָּיִנים ְוסֹוְפֵריֶהם, ּוְדֵמי 
ְמַלְּמִדים ְוַתְלִמיֵדיֶהם, ּוְדֵמי ֲאָנִׁשים ּוְנׁשֹוֵתיֶהם, ְוֶנֶהְרגּו ֻּכָּלם ַיַחד ַעל 
ִקּדּוׁש ִׁשְמָך ַהְּמֻיָחד, ֶאֶרץ ַאל ְּתַכִּסי ָּדָמם, ְוַאל ְיִהי ָמקֹום ְלַזֲעָקָתם, 
ְוִנְקַמת  ַעּמֹו  ְוִנְקַמת  ִנְקָמתֹו  ְוִיְנֹקם  ַמִים  ִמּׁשָ ְיֹהָוה  ְוֵיֶרא  ַיְׁשִקיף  ַעד 
ּתֹוָרתֹו ְוִנְקַמת ַּדם ֲעָבָדיו ֲאֶׁשר ָׁשְפכּו ָּדָמם ַּכַּמִים, ְּכִהְבַטְחָּתנּו ְּבַיד 
ֲאִבי חֹוֶזה: ַהְרִנינּו גֹוִים ַעּמֹו ִּכי ַדם ֲעָבָדיו ִיּקֹום ְוָנָקם ָיִׁשיב ְלָצָריו 
ְוִכֶּפר ַאְדָמתֹו ַעּמֹו: )דברים לב( ֶאת ֵאֶּלה ִמְזְּבחֹות ְזֹכר ְוֵאֶּלה ֲעֵקדֹות 
ֵמַעֶּמָך,  ָוֶׁשֶבר  ְוַתְׁשִּבית ֹׁשד  ְוַכֵלה ֵחָמה,  ְוַׁשֵּכְך ַאף,  ְוִהָּנֵחם,  ִּתְרֶאה 
חּוס ְוַרֵחם ֶאת ֶיֶתר ַהְּפֵלָטה, ְוַחֵּדׁש ָעֵלינּו ָׁשָנה טֹוָבה, ְׁשַנת ָרצֹון ְוֵעת 
ְּגֻאָּלה. ַׁשַּדי ִּתְזּכֹר ָלנּו ְּבִרית ֶאְזָרח ְוִתְפקֹד ָלנּו ְזכּות ַהֶּנֱעָקד, ּוְתַרֲחֵמנּו 

ְּכִצְדַקת ִאיׁש ָּתם. 

ּוְכֶׁשָחְטאּו ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר. ָעַמד ֹמֶׁשה ִּבְתִפָּלה ְלָפֶניָך. 
ִּבְתִפָּלתֹו:  ָאַמר  ְוָכְך  ִיְׂשָרֵאל  ַעְּמָך  ַעל  ַרֲחִמים  ּוִבֵּקׁש 
ַחְסֶּדָך,  ְּכֹגֶדל  ַהֶּזה  ָהָעם  ַלֲעֹון  ָנא  ְסַלח  ֵואֹלַהי,  ַמְלִּכי 
ְוַכֲאֶׁשר ָנָׂשאָתה ָלָעם ַהֶּזה ִמִּמְצַרִים ְוַעד ֵהָּנה. )במדבר 
יד(. ִאיׁש ָעָנו ִחָּלה ָּפֶניָך ְּבַעד ֲעָדְתָך ְּבַרֲחִמים. ָאָּנא ְנהֹוג 
ְּבֶחְמָלֶתָך. ְּגַאְלָּתם ִמּנֹוף ְּבֹחֶזק ָיֶדָך, ָּדְתָך ִהְנַחְלָּתם ָנַתָּת 
ָלמֹו ֵׁשם ְוָיד, ֵהם ַעְּמָך ְוַנֲחָלֶתָך ָעֵלימֹו ֲחפֹוף ְּבֶחְמָלֶתָך. 

ְלַכּבֹות,  ַמִים  ֵאין  ַאֲהָבָתם  ֵחֶׁשק  ְּבִרית ָאבֹות,  ָלנּו  ְזֹכר 
ַצֲעֵדיֶהם ֶלֶכת  ר  ַיּׁשֵ ְנָׁשִרים,  ַּכְנֵפי  ְנָׂשאָתם ַעל  ְטַעְנָּתם 
ֹיֶׁשר, ִּכי ָּתׁשּוב ָלׂשּוׂש ֲעֵליֶהם ְלטֹוב. ִמְצַרִים ִאם ִיְׁשְמעּו 
ִּכי ֶהֳאַבְדָּתם נֹוֲאִמים: ְּבָרָעה הֹוֵצאָּתם ִמִּמְצַרִים ְלַכּלֹוָתם. 
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ְסַלח ָנא ַלֲעוֹון ָהָעם ַהֶּזה, ִעּוּות ִּפְׁשָעם ְמַחל ָנא ַהּיֹום 
ַהֶּזה. ְּפֵנה ָנא ְלִצְדַקת ָאבֹות, ַאל ִּתְׁשַּכח, ַחּנּון. ְקָראָתם 
ָּבִנים ְוַאָּתה ָלמֹו ָאב, ַרֲחֵמם ְּכַרֵחם ָאב. ַׁשַּדי ֲעֵׂשה ְלַמַען 
ְׁשֶמָך, ִּתְמחֹול ְוִתְסַלח ְלִפְׁשֵעי ַעְּמָך, ָאָּנא ְסַלח ָנא ַלֲעוֹון 

ָהָעם ַהֶּזה. ְוִאם ֹלא ִּתְסַלח ְמֵחִני, 

ְרּתֹו ְוָאַמְרָּת לֹו  ְוַאף ַאָּתה ֲהֵׁשבֹוָת לֹו ְּכַדְרֵכי טּוְבָך ִּבּׂשַ
ִּכי  ַהֹּצאן,  ְוַדֵּלי  ַעְּמָך  ַלֲעִנֵּיי  ָנא  ְסַלח  ִּכְדָבֶרָך:  ָסַלְחִּתי 
ַמְרֶּבה  ַאָּתה  ִלְפֹׁשַע,  ִהְרִּבינּו  ִאם  ָאָּתה.  ֵּדִעים  ְּתִמים 
ִלְסֹלַח, ֲאדָֹני ְׁשָמָעה. ֲאדָֹני ְסָלָחה. ֲאדָֹני ַהְקִׁשיָבה. ַוֲעֵׂשה 

ַאל ְּתַאַחר. 

ְמִׁשיַח ִצְדֶקָך ָאַמר ְלָפֶניָך. ְׁשִגיאֹות ִמי ָיִבין ִמִּנְסָּתרֹות ַנֵּקִני:
ַנֵּקנּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ִמָּכל ְּפָׁשֵעינּו ְוַטֲהֵרנּו ִמָּכל ֻטְמאֹוֵתינּו ּוְזרֹוק ָעֵלינּו 
ַמִים  ֲעֵליֶכם  ְוָזַרְקִּתי  ְנִביֶאָך  ַיד  ַעל  ַּכָּכתּוב  ְוַטֲהֵרנּו  ְטהֹוִרים  ַמִים 

ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם ִמֹּכל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם:
ֶּפַׁשע  ַעל  ְוֹעֵבר  ָעֹון  ֹנֵׂשא  ָּכמֹוָך  ֵאל  ִמי  ְלָפֶניָך.  ָאַמר  ַעְבְּדָך  ִמיָכה 
ָיׁשּוב  הּוא:  ֶחֶסד  ָחֵפץ  ִּכי  ַאּפֹו  ָלַעד  ֶהֱחִזיק  ֹלא  ַנֲחָלתֹו  ִלְׁשֵאִרית 
ְיַרֲחֵמנּו ִיְכּבׁש ֲעֹונֵֹתינּו ְוַתְׁשִליְך ִּבְמצּולֹות ָים ָּכל ַחּטֹאָתם. ְוָכל ַחּטֹאת 
ְוֹלא  ִיָּפְקדּו  ְוֹלא  ִיָּזְכרּו  ֲאֶׁשר ֹלא  ִּבְמקֹום  ַּתְׁשִליְך  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ַעְּמָך 
ַיֲעלּו ַעל ֵלב ְלעֹוָלם: ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת 

ַלֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם:
ָּדִנֵּיאל ִאיׁש ֲחמּודֹות ִׁשַּוע ְלָפֶניָך. ַהֵּטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ּוֲׁשָמע ְּפַקח ֵעיֶניָך 
ּוְרֵאה ׁשֹוְמֹמֵתינּו ְוָהִעיר ֲאֶׁשר ִנְקָרא ִׁשְמָך ָעֶליָה ִּכי ֹלא ַעל ִצְדֹקֵתינּו 
ֲאַנְחנּו ַמִּפיִלים ַּתֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ִּכי ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים: ֲאֹדָני ְׁשָמָעה 
ֲאֹדָני ְסָלָחה ֲאֹדָני ַהְקִׁשיָבה ַוֲעֵׂשה ַאל ְּתַאַחר ְלַמַעְנָך ֱאֹלַהי ִּכי ִׁשְמָך 

ִנְקָרא ַעל ִעיְרָך ְוַעל ַעֶּמָך:
ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר ָאַמר ְלָפֶניָך. ֱאֹלַהי ּבְׁשִּתי ְוִנְכַלְמִּתי ְלָהִרים ֱאֹלַהי ָּפַני 
ָמִים:  ֵאֶליָך, ִּכי ֲעֹונֹוֵתינּו ָרבּו ְלַמְעָלה ֹראׁש ְוַאְׁשָמֵתנּו ָגְדָלה ַעד ַלּׁשָ
ְוַאָּתה ֱאלֹוַּה ְסִליחֹות ַחּנּון ְוַרחּום ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ְוֹלא ֲעַזְבָּתם. 
ַאל ַּתַעְזֵבנּו ָאִבינּו ְוַאל ִּתְּטֵׁשנּו ּבֹוְרֵאנּו ְוַאל ַּתְזִניֵחנּו יֹוְצֵרנּו ְוַאל ַּתַעֹש 
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ִעָּמנּו ָּכָלה ְּכַחֹּטאֵתינּו. ְוַקֶּים ָלנּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶאת ַהָּדָבר ֶׁשִהְבַטְחָּתנּו 
ְּבַקָּבָלה ַעל ְיֵדי ִיְרְמָיהּו חֹוָזְך. ָּכָאמּור ַּבָּיִמים ָהֵהם ּוָבֵעת ַהִהיא ְנֻאם 
ְיֹהָוה ְיֻבַּקׁש ֶאת ֲעֹון ִיְׂשָרֵאל ְוֵאיֶנּנּו ְוֶאת ַחֹּטאת ְיהּוָדה ְוֹלא ִתָּמֶצאיָנה 
ַחְסֶּדָך  ְצֵמֵאי  טּוְבָך  ְרֵעֵבי  ְוַנֲחָלְתָך  ַעְּמָך  ַאְׁשִאיר:  ַלֲאֶׁשר  ֶאְסַלח  ִּכי 

ְּתֵאֵבי ִיְׁשֶעָך ַיִּכירּו ְוֵיְדעּו ִּכי ַליֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות:

ֵאל ַרחּום ְׁשֶמָך. ֵאל ַחּנּון ְׁשֶמָך. ָּבנּו ִנְקָרא ְׁשֶמָך. ְיֹהָוה ֲעֵׂשה ְלַמַען 
ְׁשֶמָך:

ֲעֵׂשה ְלַמַען ֲאִמָּתְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּבִריָתְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּגְדָלְך ְוִתְפַאְרָּתְך. 
ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּדָתְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען הֹוָדְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִועּוָדְך. 
ֲעֵׂשה ְלַמַען ִזְכָרְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ַחְסָּדְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען טּוָבְך. 

ֲעֵׂשה ְלַמַען ִיחּוָדְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּכבֹוָדְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִלּמּוָדְך. 
ֲעֵׂשה ְלַמַען ַמְלכּוָתְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִנְצָחְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען סֹוָדְך. 

ֲעֵׂשה ְלַמַען ֻעָּזְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּפֵאָרְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִצְדָקָתְך. 
ָתְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים.  ֲעֵׂשה ְלַמַען ְקֻדּׁשָ

ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשִכיָנָתְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּתִהָּלָתְך. 
ֲעֵׂשה ְלַמַען אֹוֲהֶביָך ֹׁשְכֵני ָעָפר. ֲעֵׂשה ְלַמַען ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב. 

ֲעֵׂשה ְלַמַען מֶׁשה ְוַאֲהֹרן. ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּדִוד ּוְׁשֹלֹמה. 
ֲעֵׂשה ְלַמַען ְירּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֶׁשָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך. 

ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְממֹות ֵהיָכֶלָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ֲהִריסֹות ִמְזְּבֶחָך. 
ֲעֵׂשה ְלַמַען ֲהרּוִגים ַעל ֵׁשם ָקְדֶׁשָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְטבּוִחים ַעל ִיחּוֶדָך. 

ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּבֵאי ָבֵאׁש ּוַבַּמִים ַעל ִקּדּוׁש ְׁשֶמָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען יֹוְנֵקי ָׁשַדִים 
ֶׁשֹּלא ָחְטאּו. 

ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּגמּוֵלי ָחָלב ֶׁשֹּלא ָפְׁשעּו. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן. 
ֲעֵׂשה ְלַמַעְנָך ִאם ֹלא ְלַמֲעֵננּו. 

ֲעֵׂשה ְלַמַעְנָך ְוהֹוִׁשיֵענּו:

ֲעֵננּו ְיֹהָוה ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ֱאֹלֵהינּו ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ָאִבינּו ֲעֵננּו. 
ֲעֵננּו ּבֹוְרֵאנּו ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ּגֹוֲאֵלנּו ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ּדֹוְרֵׁשנּו ֲעֵננּו. 

ֲעֵננּו ָהֵאל ַהֶּנֱאָמן ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ָוִתיק ְוָחִסיד ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ַזְך ְוָיָׁשר ֲעֵננּו. 
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ֲעֵננּו ַחי ְוַקָּים ֲעֵננּו. ֲעֵננּו טֹוב ּוֵמִטיב ֲעֵננּו. ֲעֵננּו יֹוֵדַע ֶיֶצר ֲעֵננּו. 
ֲעֵננּו ּכֹוֵבׁש ְּכָעִסים ֲעֵננּו. ֲעֵננּו לֹוֵבׁש ְצָדקֹות ֲעֵננּו. 

ֲעֵננּו ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ֲעֵננּו. ֲעֵננּו נֹוָרא ְוִנְׂשָּגב ֲעֵננּו. 
ֲעֵננּו סֹוֵלַח ּומֹוֵחל ֲעֵננּו. ֲעֵננּו עֹוֶנה ְּבֵעת ָצָרה ֲעֵננּו. 

ֲעֵננּו ּפֹוֶדה ּוַמִציל ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ַצִּדיק ְוָיָׁשר ֲעֵננּו. 
ֲעֵננּו ָקרֹוב ְלקֹוְרָאיו ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ַרחּום ְוַחּנּון ֲעֵננּו. 

ֲעֵננּו ׁשֹוֵמַע ֶאל ֶאְביֹוִנים ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ּתֹוֵמְך ְּתִמיִמים ֲעֵננּו. 
ֲעֵננּו ָקֶׁשה ִלְכעֹוס ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ַרְך ִלְרצֹות ֲעֵננּו. 

ֲעֵננּו ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֲעֵננּו. 
ֲעֵננּו ַּפַחד ִיְצָחק ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ֲאִביר ַיֲעֹקב ֲעֵננּו. 

ָבִטים ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ִמְׂשַּגב ִאָּמהֹות ֲעֵננּו.  ֲעֵננּו ֶעְזַרת ַהּׁשְ
ֲעֵננּו עֹוֶנה ְּבֵעת ָרצֹון ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ֲאִבי ְיתֹוִמים ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ַּדַּין ַאְלָמנֹות 

ֲעֵננּו:
ִמי ֶׁשָעָנה ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ְּבַהר ַהּמֹוִרָּיה הּוא ַיֲעֵננּו:

ִמי ֶׁשָעָנה ְלִיְצָחק ְּבנֹו ְּכֶׁשֶּנֱעַקד ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח הּוא ַיֲעֵננּו:
ִמי ֶׁשָעָנה ְלַיֲעֹקב ְּבֵבית ֵאל הּוא ַיֲעֵננּו:

ִמי ֶׁשָעָנה ְליֹוֵסף ְּבֵבית ָהֲאסּוִרים הּוא ַיֲעֵננּו:
ִמי ֶׁשָעָנה ַלֲאבֹוֵתינּו ַעל ַים סּוף הּוא ַיֲעֵננּו:

ִמי ֶׁשָעָנה ְלמֶׁשה ְּבחֹוֵרב הּוא ַיֲעֵננּו:
ִמי ֶׁשָעָנה ְלַאֲהֹרן ַּבַּמְחָּתה הּוא ַיֲעֵננּו:

ִמי ֶׁשָעָנה ְלִפיְנָחס ְּבקּומֹו ִמּתֹוְך ָהֵעָדה הּוא ַיֲעֵננּו:
ִמי ֶׁשָעָנה ִליהֹוֻׁשַע ַּבִּגְלָּגל הּוא ַיֲעֵננּו:

ִמי ֶׁשָעָנה ִלְׁשמּוֵאל ַּבִּמְצָּפה הּוא ַיֲעֵננּו:
ִמי ֶׁשָעָנה ְלָדִוד ּוְׁשֹלֹמה ְּבנֹו ִּבירּוָׁשָלִים הּוא ַיֲעֵננּו:

ִמי ֶׁשָעָנה ְלֵאִלָּיהּו ְּבַהר ַהַּכְרֶמל הּוא ַיֲעֵננּו:
ִמי ֶׁשָעָנה ֶלֱאִליָׁשע ִּביִריחֹו הּוא ַיֲעֵננּו:

ִמי ֶׁשָעָנה ְליֹוָנה ִּבְמֵעי ַהָּדָגה הּוא ַיֲעֵננּו:
ִמי ֶׁשָעָנה ְלִחְזִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ְּבָחְליֹו הּוא ַיֲעֵננּו:

ִמי ֶׁשָעָנה ַלֲחַנְנָיה ִמיָׁשֵאל ַוֲעַזְרָיה ְּבתֹוְך ִּכְבַׁשן ָהֵאׁש הּוא ַיֲעֵננּו:
ִמי ֶׁשָעָנה ְלָדִנֵּיאל ְּבגֹוב ָהֲאָריֹות הּוא ַיֲעֵננּו:
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ִמי ֶׁשָעָנה ְלָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה הּוא ַיֲעֵננּו:
ִמי ֶׁשָעָנה ְלֶעְזָרא ַבּגֹוָלה הּוא ַיֲעֵננּו:

ִמי ֶׁשָעָנה ְלָכל ַהַּצִּדיִקים ְוַהֲחִסיִדים ְוַהְּתִמיִמים ְוַהְיָׁשִרים הּוא ַיֲעֵננּו:

ַרְחָמָנא ְּדָעֵני ַלֲעִנֵּיי ֲעֵנָנא. ַרְחָמָנא ְּדָעֵני ִלְתִביֵרי ִלָּבא ֲעֵנָנא. ַרְחָמָנא ְּדָעֵני 
ַרְחָמָנא  ְּפֹרק,  ַרְחָמָנא  ַרְחָמָנא חּוס,  ֲעֵנָנא,  ַרְחָמָנא  ֲעֵנָנא.  רּוָחא  ְלַמִּכיֵכי 

ְׁשִזיב, ַרְחָמָנא ַרֵחם ֲעָלן, ַהְׁשָּתא ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב.

נפילת אפים:
ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ֶאל ָּגד, ַצר ִלי ְמֹאד, ִנְּפָלה ָּנא ְבַיד ְיֹהָוה, ִּכי ַרִּבים ַרֲחָמיו, ּוְבַיד ָאָדם 

ַאל ֶאֹּפָלה: 

ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאִתי ְלָפֶניָך. ְיֹהָוה ָמֵלא ַרֲחִמים. ַרֵחם ָעַלי ְוַקֵּבל 
ָחֵּנִני  ְתַיְּסֵרִני:  ַּבֲחָמְתָך  ְוַאל  ְּבַאְּפָך תֹוִכיֵחִני.  ְיֹהָוה ַאל  ַּתֲחנּוָני: 
ְוַנְפִׁשי  ֲעָצָמי:  ִנְבֲהלּו  ִּכי  ְיֹהָוה.  ְרָפֵאִני  ָאִני.  ֻאְמַלל  ִּכי  ְיֹהָוה. 
ִנְבֲהָלה ְמֹאד. ְוַאָּתה ְיֹהָוה ַעד ָמָתי: ׁשּוָבה ְיֹהָוה. ַחְּלָצה ַנְפִׁשי. 
יֹוֶדה  ִמי  ִּבְׁשאֹול  ִזְכֶרָך.  ַּבָּמֶות  ֵאין  ִּכי  ַחְסֶּדָך:  ְלַמַען  הֹוִׁשיֵעִני 
ָּלְך: ָיַגְעִּתי ְבַאְנָחִתי. ַאְׂשֶחה ְבָכל ַלְיָלה ִמָּטִתי. ְּבִדְמָעִתי ַעְרִׂשי 
ַאְמֶסה: ָעְׁשָׁשה ִמַּכַעס ֵעיִני. ָעְתָקה ְּבָכל צֹוְרָרי: סּורּו ִמֶּמִּני ָּכל 
ֹּפֲעֵלי ָאֶון. ִּכי ָׁשַמע ְיֹהָוה קֹול ִּבְכִיי: ָׁשַמע ְיֹהָוה ְּתִחָּנִתי. ְיֹהָוה 

ְּתִפָּלִתי ִיָּקח: ֵיֹבׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ְמֹאד ָּכל ֹאְיָבי. ָיֻׁשבּו ֵיבׁשּו ָרַגע:

ִיְׂשָרֵאל.  ֹיאַבד  ְוַאל  ִיְׂשָרֵאל.  ְׁשֵאִרית  ְׁשֹמר  ִיְׂשָרֵאל.  ׁשֹוֵמר 
ָהאֹוְמִרים ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל:

ֶאָחד.  ּגֹוי  ֹיאַבד  ְוַאל  ֶאָחד.  ַעם  ְׁשֵאִרית  ְׁשֹמר  ֶאָחד.  ּגֹוי  ׁשֹוֵמר 
ַהְמַיֲחִדים ִׁשְמָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ְיֹהָוה ֶאָחד:

ׁשֹוֵמר ּגֹוי ָקדֹוׁש. ְׁשֹמר ְׁשֵאִרית ַעם ָקדֹוׁש. ְוַאל ֹיאַבד ּגֹוי ָקדֹוׁש. 
ַהְמַׁשְּלִׁשים ְּבָׁשלׁש ְקֻדּׁשֹות ְלָקדֹוׁש:

ִמְתַרֶּצה ְּבַרֲחִמים ּוִמְתַּפֵּיס ְּבַתֲחנּוִנים. ִהְתַרֶּצה ְוִהְתַּפֵּיס ְלדֹור ָעִני. ִּכי 
ֵאין עֹוֵזר:
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ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ָחֵּננּו ַוֲעֵננּו. ִּכי ֵאין ָּבנּו ַמֲעִׂשים. ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד 
ְוהֹוִׁשיֵענּו: ַוֲאַנְחנּו ֹלא ֵנַדע ַמה ַּנֲעֶׂשה. ִּכי ָעֶליָך ֵעיֵנינּו: ְזכֹר ַרֲחֶמיָך ְיהָֹוה 
ַוֲחָסֶדיָך. ִּכי ֵמעֹוָלם ֵהָּמה: ְיִהי ַחְסְּדָך ְיֹהָוה ָעֵלינּו. ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו ָלְך: ַאל 
ִּתְזָּכר ָלנּו ֲעֹונֹות ִראׁשֹוִנים. ַמֵהר ְיַקְּדמּונּו ַרֲחֶמיָך. ִּכי ַדּלֹונּו ְמֹאד: ָחֵּננּו 
ְיֹהָוה ָחֵּננּו. ִּכי ַרב ָׂשַבְענּו בּוז: ְּבֹרֶגז ַרֵחם ִּתְזּכֹור. ִּכי הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו. 
ָזכּור ִּכי ָעָפר ֲאָנְחנּו: ָעְזֵרנּו ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵענּו ַעל ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשֶמָך. ְוַהִּציֵלנּו 

ְוַכֵּפר ַעל ַחֹּטאֵתינּו ְלַמַען ְׁשֶמָך:

קדיש שלם:

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. אמן: ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך 
ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה. אמן: ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון 

ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא:
ְוִיְתַעֶּלה  ְוִיְתַהָּדר  א  ְוִיְתַנּׂשֵ ְוִיְתרֹוֵמם  ְוִיְתָּפֵאר  ְוִיְׁשַּתַּבח  ִיְתָּבַרְך 
ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא. ְּבִריְך הּוא. אמן: ְלֵעָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא 
ָאֵמן:  ְוִאְמרּו  ְּבָעְלָמא.  ַּדֲאִמיָרן  ְוֶנֱחָמָתא  ֻּתְׁשְּבָחָתא  ְוִׁשיָרָתא 
ִּתְתַקֵּבל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִּדי 

ִבְׁשַמָּיא, ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל. 
ְוִאְמרּו ָאֵמן:

עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל 
ְוִאְמרּו ָאֵמן:





סליחות לעשרת ימי תשובה / 61

ָהָעם  ַאְׁשֵרי  ֶּסָלה:  ְיַהְללּוָך  עֹוד  ֵביֶתָך.  יֹוְׁשֵבי  ַאְׁשֵרי 
ְלָדִוד.  ְּתִהָּלה  ֱאֹלָהיו:  ֶׁשְיֹהָוה  ָהָעם  ַאְׁשֵרי  ּלֹו.  ֶׁשָּכָכה 
ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאָבְרָכה  ַהֶּמֶלְך.  ֱאלֹוַהי  ֲארֹוִמְמָך 
ָּגדֹול  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאַהְלָלה  ֲאָבְרֶכָּך.  יֹום  ְּבָכל 
ְיֹהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד. ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר: ּדֹור ְלדֹור ְיַׁשַּבח 
ְוִדְבֵרי  הֹוֶדָך.  ְּכבֹוד  ֲהַדר  ַיִּגידּו:  ּוְגבּוֹרֶתיָך  ַמֲעֶׂשיָך. 
ּוְגֻדָּלְתָך  ֹיאֵמרּו.  נֹוְרֹאֶתיָך  ֶוֱעזּוז  ָאִׂשיָחה:  ִנְפְלֹאֶתיָך 
ַחּנּון  ְיַרֵּננּו:  ְוִצְדָקְתָך  ַיִּביעּו.  טּוְבָך  ַרב  ֵזֶכר  ֲאַסְּפֶרָּנה: 
ַלֹּכל.  ְיֹהָוה  טֹוב  ָחֶסד:  ּוְגָדל  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְיֹהָוה.  ְוַרחּום 
ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו: יֹודּוָך ְיהָֹוה ָּכל ַמֲעֶׂשיָך. ַוֲחִסיֶדיָך 
ְיַדֵּברּו:  ּוְגבּוָרְתָך  ֹיאֵמרּו.  ַמְלכּוְתָך  ְּכבֹוד  ְיָבְרכּוָכה: 
ַמְלכּותֹו:  ֲהַדר  ּוְכבֹוד  ְּגבּוֹרָתיו.  ָהָאָדם  ִלְבֵני  ְלהֹוִדיַע 
ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל עֹוָלִמים. ּוֶמְמַׁשְלְּתָך ְּבָכל ּדֹור ָוֹדר: 
ֵעיֵני  ַהְּכפּוִפים:  ְלָכל  ְוזֹוֵקף  ַהֹּנְפִלים.  ְלָכל  ְיֹהָוה  סֹוֵמְך 
ְּבִעּתֹו:  ָאְכָלם  ֶאת  ָלֶהם  נֹוֵתן  ְוַאָּתה  ְיַׂשֵּברּו.  ֵאֶליָך  ֹכל 
ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך. ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ַצִּדיק ְיֹהָוה ְּבָכל 
ְּדָרָכיו. ְוָחִסיד ְּבָכל ַמֲעָׂשיו: ָקרֹוב ְיהָֹוה ְלָכל קְֹרָאיו. ְלכֹל 
ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת: ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה. ְוֶאת ַׁשְוָעָתם 
ָּכל  ְוֵאת  ֹאֲהָביו.  ָּכל  ֶאת  ְיֹהָוה  ְויֹוִׁשיֵעם: ׁשֹוֵמר  ִיְׁשַמע 
ָהְרָׁשִעים ַיְׁשִמיד: ְּתִהַּלת ְיֹהָוה ְיַדֶּבר ִּפי. ִויָבֵרְך ָּכל ָּבָׂשר 
ְוַעד  ֵמַעָּתה  ָיּה  ְנָבֵרְך  ַוֲאַנְחנּו  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָקְדׁשֹו  ֵׁשם 

עֹוָלם. ַהְללּוָיּה:
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חצי קדיש

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. אמן: ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה 
ֵּבית  ְדָכל  ּוְבַחֵּיי  ּוְביֹוֵמיכֹון  ְּבַחֵּייכֹון  אמן:  ְמִׁשיֵחּה.  ִויָקֵרב  ֻּפְרָקֵנּה  ְוַיְצַמח 

ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא. 
א ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה  ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנּׂשֵ
ְדֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא. ְלֵעָּלא ְלֵעָּלא ִמָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא 

ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא. ְוִאְמרּו ָאֵמן:

 ֶּבן ָאָדם, ַמה ְּלָך ִנְרַּדם, קּום ְקָרא ְּבַתֲחנּוִנים. 
 ְשֹׁפְך ִשׂיָחה, ְּדּרׁש ְסִליָחה, ֵמֲאדֹון ָהֲאדֹוִנים. 
 ְרַחץ ּוְטַהר, ְוַאל ְּתַאֵחר, ְּבֶטֶרם ָיִמים ּפֹוִנים. 
ְמעֹוִנים.  ׁשֹוֵכן  ִלְפֵני  ְלֶעְזָרה,  רּוץ   ּוְמֵהָרה 
ֵמֲאסֹוִנים.  ּוְפַחד  ְּבַרח  ֶרַשׁע,  ְוַגם   ּוִמֶּפַשׁע, 
ֶנֱאָמִנים.  ִיְשָׂרֵאל  יֹוְדֵעי,  ִשְׁמָך  ְשֵׁעה,   ָאָּנא 

ְלָך ֲאֹדָני ַהְּצָדָקה, ְוָלנּו ֹּבֶשׁת ַהָּפִנים.

ּוַמה  ִנְתאֹוֵנן  ַמה  ַהָּפִנים:  ֹּבֶׁשת  ְוָלנּו  ַהְּצָדָקה  ְיֹהָוה  ְלָך 
ְוַנְחקֹוָרה  ְּדָרֵכינּו  ַנְחְּפָׂשה  ִנְצַטָּדק:  ּוַמה  ְנַדֵּבר  ַמה  ֹנאַמר, 
ְיִמיְנָך ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים: ֹלא ְּבֶחֶסד  ְוָנשּוָבה ֵאֶליָך, ִּכי 
ְוֹלא ְּבַּמֲעִׂשים ָּבאנּו ְלָפֶניָך. ְּכַדִּלים ּוְכָרִׁשים ָּדַפְקנּו ְדָלֶתיָך: 
ְדָלֶתיָך ָּדַפְקנּו ַרחּום ְוַחנּון. ָנא ַאל ְּתִׁשיֵבנּו ֵריָקם ִמְּלָפֶניָך: 

ִמְּלָפֶניָך ַמְלֵּכנּו ֵריָקם ַאל ְּתִׁשיֵבנּו, ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה:

ׁשֵֹמַע ְּתִפָּלה ָעֶדיָך ָּכל ָּבָׂשר ָיבֹאּו: ָיבֹוא ָכל ָּבָׂשר ְלִהְׁשַּתֲחֹות 
ִלְׁשֶמָך:  ִויַכְּבדּו  ֲאֹדָני  ְלָפֶניָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ָיבֹואּו  ְיֹהָוה:  ְלָפֶניָך 
ֹּבאּו ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני ְיֹהָוה ֹעֵׂשנּו: ֹּבאּו ְׁשָעָריו 
ְּבתֹוָדה ֲחֵצֹרָתיו ִּבְתִהָּלה הֹודּו לֹו ָּבְרכּו ְׁשמֹו: ִהֵּנה ָּבְרכּו ֶאת 
ְׂשאּו  ַּבֵּלילֹות:  ְיֹהָוה  ְּבֵבית  ָהֹעְמִדים  ְיֹהָוה  ַעְבֵדי  ָּכל  ְיֹהָוה 
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ְיֵדֶכם ֹקֶדׁש ּוָבְרכּו ֶאת ְיֹהָוה: ָנבֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו ִנְׁשַּתֲחֶוה 
ַרְגָליו  ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלֲהֹדם  ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו  ַרְגָליו: רֹוְממּו  ַלֲהֹדם 
ָקדֹוׁש הּוא: רֹוְממּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו ִּכי 
ִחילּו  ֹקֶדׁש  ְּבַהְדַרת  ַליֹהָוה  ִהְׁשַּתֲחוּו  ֱאֹלֵהינּו:  ְיֹהָוה  ָקדֹוׁש 
ִמָּפָניו ָּכל ָהָאֶרץ: ַוֲאַנְחנּו ְּבֹרב ַחְסְּדָך ָנבֹוא ֵביֶתָך ִנְׁשַּתֲחֶוה 
ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁשָך ְּבִיְרָאֶתָך: ִנְׁשַּתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁשָך ְונֹוֶדה 
ִׁשְמָך  ָּכל  ַעל  ִהְגַּדְלָּת  ִּכי  ֲאִמֶּתָך  ְוַעל  ַחְסְּדָך  ַעל  ְׁשֶמָך  ֶאת 
ֶוֱאמּוָנְתָך  ָיּה  ֲחִסין  ָכמֹוָך  ִמי  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ְיֹהָוה  ִאְמָרֶתָך: 
ִּבְבֵני  ַליֹהָוה  ִיְדֶמה  ַליֹהָוה  ַיֲעֹרְך  ַחק  ַבּׁשַ ִמי  ִּכי  ְסִביבֹוֶתיָך: 
ְלַבֶּדָך:  ֱאֹלִהים  ַאָּתה  ִנְפָלאֹות  ְוֹעֵׂשה  ַאָּתה  ָגדֹול  ִּכי  ֵאִלים: 
ִּכי ָגדֹול ֵמַעל ָׁשַמִים ַחְסֶּדָך ְוַעד ְׁשָחִקים ֲאִמֶּתָך: ָּגדֹול ְיֹהָוה 
ּוְמֻהָּלל ְמאֹד ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר: ִּכי ָגדֹול ְיֹהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד 
ָּגדֹול  ּוֶמֶלְך  ְיֹהָוה  ָּגדֹול  ֵאל  ִּכי  ֱאֹלִהים:  ָּכל  ַעל  הּוא  נֹוָרא 
ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ּוָבָאֶרץ  ַמִים  ַּבּׁשָ ֵאל  ִמי  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים:  ָּכל  ַעל 
ְכַמֲעֶׂשיָך ְוִכְגבּוֹרֶתָך: ִמי ֹלא ִיָרֲאָך ֶמֶלְך ַהּגֹוִים ִּכי ְלָך ָיָאָתה 
ִּכי ְבָכל ַחְכֵמי ַהּגֹוִים ּוְבָכל ַמְלכּוָתם ֵמֵאין ָּכמֹוָך: ֵמֵאין ָּכמֹוָך 

ְיֹהָוה ָּגדֹול ַאָּתה ְוָגדֹול ִׁשְמָך ִּבְגבּוָרה: 

ַאף  יֹום  ְלָך  ְיִמיֶנָך:  ָּתרּום  ָיְדָך  ָּתֹעז  ְּגבּוָרה  ִעם  ְזרֹוַע  ְלָך 
ֶמְחְקֵרי  ְּבָידֹו  ֲאֶׁשר  ָוָׁשֶמׁש:  ָמאֹור  ֲהִכינֹוָת  ַאָּתה  ָלְיָלה  ְלָך 
ָאֶרץ ְותֹוֲעפֹות ָהִרים לֹו: ִמי ְיַמֵּלל ְּגבּורֹות ְיֹהָוה ַיְׁשִמיַע ָּכל 
ְּתִהָּלתֹו: ְלָך ְיהָֹוה ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֵּנַצח ְוַההֹוד 
א ְלֹכל  ַמִים ּוָבָאֶרץ: ְלָך ְיֹהָוה ַהַּמְמָלָכה ְוַהִּמְתַנּׂשֵ ִּכי ֹכל ַּבּׁשָ
ְלֹראׁש: ְלָך ָׁשַמִים ַאף ְלָך ָאֶרץ ֵּתֵבל ּוְמֹלָאּה ַאָּתה ְיַסְדָּתם: 
ַאָּתה ִהַּצְבָּת ָּכל ְּגבּולֹות ָאֶרץ ַקִיץ ָוֹחֶרף ַאָּתה ְיַצְרָּתם: ַאָּתה 
ִרַּצְצָּת ָראֵׁשי ִלְוָיָתן ִּתְּתֶנּנּו ַמֲאָכל ְלַעם ְלִצִּיים: ַאָּתה ָבַקְעָּת 
ַמְעָין ָוָנַחל ַאָּתה הֹוַבְׁשָּת ַנֲהרֹות ֵאיָתן: ַאָּתה פֹוַרְרָּת ְבָעְּזָך 
ְּבֵגאּות  מֹוֵׁשל  ַאָּתה  ַהָּמִים:  ַעל  ַתִּניִנים  ָראֵׁשי  ִׁשַּבְרָּת  ָים 
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ְמֹאד  ּוְמֻהָּלל  ְיֹהָוה  ָּגדֹול  ְתַׁשְּבֵחם:  ַאָּתה  ַגָּליו  ְּבֹשֹוא  ַהָּים 
ִיְׂשָרֵאל יֵׁשב  ְיֹהָוה ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי  ְּבִעיר ֱאֹלֵהינּו ַהר ָקְדׁשֹו: 
ַהְּכֻרִבים ַאָּתה הּוא ָהֱאֹלִהים ְלַבֶּדָך: ֵאל ַנֲעָרץ ְּבסֹוד ְקדֹוִׁשים 
ַאף  ְיֹהָוה  ִּפְלֲאָך  ָׁשַמִים  ְויֹודּו  ְסִביָביו:  ָּכל  ַעל  ְונֹוָרא  ַרָּבה 
ְלצּור  ָנִריָעה  ַליֹהָוה  ְנַרְּנָנה  ְלכּו  ְקדֹוִׁשים:  ִּבְקַהל  ֱאמּוָנְתָך 
ִיְׁשֵענּו: ְנַקְּדָמה ָפָניו ְּבתֹוָדה ִּבְזִמרֹות ָנִריַע לֹו: ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט 
ְמכֹון ִּכְסֶאָך ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקְּדמּו ָפֶניָך: ֲאֶׁשר ַיְחָּדו ַנְמִּתיק סֹוד 
ְּבֵבית ֱאֹלִהים ְנַהֵּלְך ְּבָרֶגׁש: ֲאֶׁשר לֹו ַהָּים ְוהּוא ָעָׂשהּו ְוַיֶּבֶׁשת 

ָיָדיו ָיָצרּו: ֲאֶׁשר ְּבָידֹו ֶנֶפׁש ָּכל ָחי ְורּוַח ָּכל ְּבַׂשר ִאיׁש:

ַהְּנָׁשָמה ָלְך ְוַהּגּוף ָּפֳעָלְך. חּוָסה ַעל ֲעָמָלְך: 
ַהְּנָׁשָמה ָלְך. ְוַהּגּוף ֶׁשָּלְך. ְיֹהָוה ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמָך:

ָאָתאנּו ַעל ִׁשְמָך ְיֹהָוה ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמָך: 
ַּבֲעבּור ְּכבֹוד ִׁשְמָך. ִּכי ֵאל ַחּנּון ְוַרחּום ְׁשֶמָך:
ְלַמַען ִׁשְמָך ְיֹהָוה ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוֵננּו ִּכי ַרב הּוא:

ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ְּברֹוב ִאַּוְלֵּתנּו ָׁשִגינּו ְמַחל ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ַרּבּו 
ֲעֹוֵנינּו:

ִּכי ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ֲאַנְחנּו ְבטּוִחים ְוַעל ִצְדקֹוֶתיָך ָאנּו ִנְׁשָעִנים 
ְוִלְסִליחֹוֶתיָך ָאנּו ְמַקִּוים ְוִליׁשּוָעְתָך ָאנּו ְמַצִּפים. ַאָּתה הּוא ְיֹהָוה 
ֶמֶלְך אֹוֵהב ְצָדקֹות ִמֶּקֶדם, ַמֲעִביר ֲעוֹונֹות ַעּמֹו ּוֵמִסיר ַחְּטאֹות 
ְיֵרָאיו, ּכֹוֵרת ְּבִרית ָלִראׁשֹוִנים, ּוְמַקֵּים ְׁשבּוָעה ָלַאֲחרֹוִנים: ַאָּתה 
טּוְבָך  ַּדְרֵכי  ְוֶהְרֵאיָת  ִסיַני,  ַהר  ַעל  ְּכבֹוֶדָך  ֶּבָעָנן  ֶׁשָּיַרְדָּת  הּוא 
ְלֹמֶׁשה ַעְבְּדָך, ְואֹוְרחֹות ֲחָסֶדיָך ִּגִּליָת לֹו. ְוהֹוָדְעתֹו ִּכי ַאָּתה ֵאל 
ְוַרב ֶחֶסד ּוַמְרֶּבה ְלֵהיִטיב ּוַמְנִהיג ֶאת  ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים  ַרחּום 
ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְּבִמַּדת ָהַרֲחִמים: ְוֵכן ָּכתּוב ַוֹּיאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר ָּכל 
טּוִבי ַעל ָּפֶניָך ְוָקָראִתי ְבֵׁשם ְיֹהָוה ְלָפֶניָך ְוַחּנֹוִתי ֶאת ֲאֶׁשר ָאֹחן 

ְוִרַחְמִּתי ֶאת ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם:
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ְוֶדֶרְך  ִנְקֵראָת.  ָהַרֲחִמים  ּוַבַעל  ַאָּתה  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ֵאל 
ְּתׁשּוָבה הֹוֵריָת. ְּגֻדַּלת ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ִּתְזּכֹור ַהּיֹום ּוְבָכל 
ַאָּתה הּוא  ִּכי  ְּבַרֲחִמים.  ֵאֵלינּו  ֵּתֶפן  ְיִדיֶדיָך.  ְלֶזַרע  יֹום 
ַּבַעל ָהַרֲחִמים. ְּבַתֲחנּון ּוִבְתִפָּלה ָּפֶניָך ְנַקֵּדם. ְּכהֹוַדְעָּת 
ָּכתּוב.  ְּבתֹוָרְתָך  ְּכמֹו  ׁשּוב.  ַאְּפָך  ֵמֲחרֹון  ִמֶּקֶדם.  ֶלָעָנו 
ֶּבָעָנן.  ְיֹהָוה  ַוֵּיֶרד  ְּכיֹום  ְוִנְתלֹוָנן.  ֶנְחֶסה  ְּכָנֶפיָך  ּוְבֵצל 
ַּתֲעֹבר ַעל ֶּפַׁשע ְוִתְמֶחה ָאָׁשם. ְּכיֹום ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם. 
ַּתֲאִזין ַׁשְוָעֵתנּו ְוַתְקִׁשיב ֶמּנּו ַמֲאַמר. ְּכיֹום ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם 

ְיֹהָוה ְוָׁשם ֶנֱאַמר:

ַוַּיֲעֹבר ְיֹהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:

ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְוַחּנּון.  ַרחּום  ֵאל  ְיֹהָוה.  ְיֹהָוה. 
ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים. ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע 
ּוְלַחָּטאֵתנּו  ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחָּת  ְוַנֵּקה:  ְוַחָּטָאה. 
ּוְנַחְלָּתנּו: ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו. ְמַחל ָלנּו 
ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו. ִּכי ַאָּתה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב 

ֶחֶסד ְלָכל ֹקְרֶאיָך:

חזן: ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהֶּזה ְּכגֶֹדל ַחְסֶּדָך ְוַכֲאֶׁשר ָנָׂשאָת ָלָעם 

ַהֶּזה ִמִּמְצַרִים ְוַעד ֵהָּנה ְוָׁשם ֶנֱאַמר:

קהל: ַוֹּיאֶמר ְיֹהָוה ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶרָך:

ַהֵּטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ּוְׁשָמע ְּפַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ׁשֹוְממֹוֵתינּו ְוָהִעיר ֲאֶׁשר 
ִנְקָרא ִׁשְמָך ָעֶליָה ִּכי ֹלא ַעל ִצְדקֹוֵתינּו ֲאַנְחנּו ַמִּפיִלים ַּתֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך 
ִּכי ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים: ֲאדָֹני ְׁשָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ַהְקִׁשיָבה ַוֲעֵׂשה 

ַאל ְּתַאַחר ְלַמַעְנָך ֱאֹלַהי ִּכי ִׁשְמָך ִנְקָרא ַעל ִעיְרָך ְוַעל ַעֶּמָך:

ְּכַרֵחם ָאב ַעל ָּבִנים ֵּכן ְּתַרֵחם ְיֹהָוה ָעֵלינּו: ַליהָֹוה ַהְיׁשּוָעה ַעל ַעְּמָך 
ִבְרָכֶתָך ֶּסָלה: ְיֹהָוה ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה: ְיֹהָוה 
ְביֹום  ַיֲעֵננּו  ַהֶּמֶלְך  הֹוִׁשיָעה  ְיֹהָוה  ָּבְך:  ּבֹוֵטַח  ָאָדם  ַאְׁשֵרי  ְצָבאֹות 

ָקְרֵאנּו:
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חזן וקהל יחד

 ֲאדֹון ַהְּסִליחֹות.
 ּבֹוֵחן ְלָבבֹות.
 ּגֹוֶלה ֲעמּוקֹות.
 ּדֹוֵבר ְצָדקֹות.

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

 ָהדּור ְּבִנְפָלאֹות.
 ָוִתיק ְּבֶנָחמֹות.

 זֹוֵכר ְּבִרית ָאבֹות.
 חֹוֵקר ְּכָליֹות:

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

 טֹוב ּוֵמִטיב ַלְּבִרּיֹות.
 יֹוֵדַע ָּכל ִנְסָּתרֹות.

 ּכֹוֵבׁש ֲעֹונֹות.
 לֹוֵבׁש ְצָדקֹות:

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

 ָמֵלא ַזִּכּיּות.
 נֹוָרא ְתִהּלֹות.
 סֹוֵלַח ֲעֹונֹות.

 עֹוֶנה ְּבֵעת ָצרֹות:
ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:
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 ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות.
 צֹוֶפה ֲעִתידֹות.
 קֹוֵרא ַהּדֹורֹות.
 רֹוֵכב ֲעָרבֹות.
 ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות.
 ְּתִמים ֵּדעֹות:

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

ֵאל ֶמֶלְך יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים. ִמְתַנֵהג ַּבֲחִסידּות 
מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו. ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון. ַמְרֶּבה 
עֹוֶׂשה  ַלּפֹוְׁשִעים.  ּוְסִליָחה  ְלַחָּטִאים  ְמִחיָלה 
ְכָרָעָתם ִּתְגֹמל.  ְצָדקֹות ִעם ָּכל ָּבָׂשר ָורּוַח. ֹלא 
ֵאל הֹוֵריָת ָּלנּו לֹוַמר ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ּוְזכֹר ָלנּו ַהּיֹום 
ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְּכמֹו ֶׁשהֹוַדְעָּת ֶלָעָנו ִמֶּקֶדם. 
ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם  ֶּבָעָנן  ְיֹהָוה  ַוֵּיֶרד  ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיֹהָוה:

ַוַּיֲעֹבר ְיֹהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:

ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ְיֹהָוה  ְיֹהָוה 
ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵׂשא 
ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחָּת  ְוַנֵּקה:  ְוַחָּטָאה  ָוֶפַׁשע  ָעֹון 
ִּכי  ָאִבינּו  ָלנּו  ְסַלח  ּוְנַחְלָּתנּו:  ּוְלַחָּטאֵתנּו 
ָחָטאנּו ְמַחל ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו: ִּכי ַאָּתה 

ֲאֹדָני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאיָך:
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סליחה מתחלפת בכל יום:

צום גדליה
)חזן וקהל פסוק פסוק(

ָעֶדיָך  ֶלָעׂשֹור  ֶּכֶסה  ֵּבין  ַהּׁשֹוֵבָבה.  ְלַבת  ְּתׁשּוָבה  ֶדֶרְך  הֹוֵריָת 
ָלׁשּוָבה. ֲהִשיֵבנּו ְיָי ֵאֶליָך ְוָנשּוָבה

ִויסֹוֵדי  ֶעֶרץ  ִהְמַּתְחָּת  ְּבֶטֶרם  ִהְקַּדְמָּת ְּתׁשּוָבה.  ִמֶּקֶדם  ֵמָאז  ָאז 
ְדָלֶתיָך  ּדֹוְפֵקי  ֲחׁשּוָבה.  ּוַמְרֵּפא  ֳצִרי  ִבים  ַהּׁשָ ְלָכל  ַּגם  ְרגּוָבה. 
הורית ֵריָקם ִמְּלָהִׁשיָבה )תשובה קדמה לעולם( 

ֵהן ֹראׁש ַעְפרֹות ֵּתֵבל ֲאֶשׁר ִראׁשֹון נֹוָצר. ְוִנִּסיתֹו ְּבִמְצָוה ַקָּלה 
ְואֹוָתּה ֹלא ָנָצר. ָזַעְמָּת ְוָאַנְפָּת ָעָליו ְשנֹוָתיו ְלַקֵּצר. ָחַזר ִּבְתׁשּוָבה 
הורית ּוְכִאיׁשֹון ֻהְנָצר )אדם הראשון( 

ָטָעה ִגְזעֹו ְּדֵמי ָאִחיו ְּבָשְׁפכֹו. ִיַּסְרּתֹו ְּבָנע ָוָנד ֶלֶכת ּכֹה ָוכֹה. ָּכֵעת 
ְוָעַזב ֹרע ַּדְרּכֹו, ְלִשְׁבָעַתִים ֶהֱאַרְכּתֹו ָּכּל מֹוְצאֹו ְּבִלי  ָשׁב ֵאֶליָך 
הורית ְלַהּכֹו )קין( 

לּוֵלי  ִּכְמַעט  ַרְגָליו  ָנָטיּו  ַּכַּמִים.  ָּפַחז  ֲאֶשׁר  יֹוְלדֹו  ְיצּוֵעי  ְמַחֵּלל 
ָשַׁפְך ֵלב ַּכַּמִים. ָסַרח ּגּור ַאְרֵיה ִּבְקֵדַשׁה ִהיא ָּבֵעיַנִים. ֲעֹונֹו הֹוָדה 
הורית ְוִהְכַרְעּתֹו ְלֶצֶדק ְּבַכף ֹמאְזַנִים )ראובן ויהודה( 

ָּפַרץ ִּגְדרֹות עֹוָלם ֶּבן ָעְמִרי ְּבֶרַשׁע. ַצְלֵמי ֲאֵשִׁרים ָחַשׁק ְוהֹוִסיף 
ַעל ַחָּטאתֹו ֶּפַשׁע. ָקַרְעָּת ְּגַזר ִּדינֹו ְּבׁשּובֹו ִמִּלְפַׁשע. ֻרַחם ְּכמֹוֶדה 
הורית ְועֹוֵזב ּוְבָך נֹוַשע )אחאב( 

ָׁשְננּו ְלשֹוָנם ְּכֵחץ ַאְנֵשׁי ִעיר ַהְּגדֹוָלה, ִשְׁגיֹוָנם ּוְזדֹוָנם ַרּבּו ַעד 
ְלַמְעָלה. ִּתָּתְך ֲחזֹון ֲהִפיָכָתם ֲאָחזּום ֶרֶתת ְוַחְלָחָלה. ְּתׁשּוָבה ָעׂשּו 
הורית ְּכֹהֶגן ְוִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶדָך ִנְתַקְּבָלה )אנשי נינוה( 

ּבֹוֵחן ְּכָליֹות ָוֵלב ֶנֱאָזר ִּבְגבּוָרה. ַיְּדֵענּו ַמַּדע ֶלֶכת ְבֹאַרח ְיָשָרה. 
ְמׁשּובֹוֵתינּו ִאם ַרּבּו ְּבֶפַשׁע ּוְסָרָרה. ָנא ְלַמַעְנָך ֲהִשיֵבנּו ֲעׂשֹות 
הורית ְּתׁשּוָבה ְּכׁשּוָרה )עם ישראל( 
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ֵאֶליָך ֵלב ְוֶנֶפׁש ִנְׁשֹּפְך ַּכַּמִים, 
ַמִים.  ֻּכָּלנּו ֶאל ֵאל ַּבּׁשָ

ֵאָּתיּו ְזֵקִנים ִעם עֹוְלֵליֶכם, 

ִהַזּכּו ְוָהִסירּו ֹרַע ַמַעְלֵליֶכם. 

ְלָפָניו ַנְרֶּבה ְּתִחָּנה ּוַבָּקָׁשה, 

ַעל ֹזאת ֵמֱאֹלֵהינּו ְנַבְּקָׁשה. 

ִיְרַּגז ַהּטֹוב ַעל ְמֻנָּול, 

ַּדְרּכֹו ַיֲעֹזב ּפֹוֵׁשַע ְוַעָול. 

ָהִכינּו ֵלב ְוֵהִטיבּו ַמְחָׁשָבה, 

ִּכי ָּגדֹול ֹּכַח ַהְּתׁשּוָבה. 

ִּבְקַהל ַעם ִמִּלים ַנְכִּביר, 

ְוֹלא ִיְמַאס ֵאל ַּכִּביר. 

רֹוֶצה ְּתׁשּוַבת ּבֹוֵגד ְוִנְׁשָחת, 

ְלָהִׁשיב ַנְפׁשֹו ִמִּני ַׁשַחת. 

ְׁשַמע ַּתֲחנּון ֵהָעֵתר ִלְמַבְּקֶׁשיָך, 

ְּבָנְשֵאנּו ָיֵדינּו ֶאל ְּדִביר ָקְדְׁשָך. 

ִיְהיּו ָנא ִאְמֵרי ִּפינּו ְלָרצֹון, 

ְוַכֵּפר ַעל ַחֹטאֵתינּו ֹאֶנס ְוָרצֹון.
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ִאַּמְנָּת ֵמָאז ֲאֶרֶׁשת ִניב ְׂשָפַתִים, 
ִּבְתִפָּלה ּוְבַתֲחנּון ְּדֹפק ַׁשֲעֵרי ְּדָלַתִים, 
ִגְשֵתנּו ָעֶדיָך ִּבְזִריזּות ְוֹלא ַּבֲעַצְלַּתִים, 

ְדחֹות ֹרַע ֻּפְרָעֻנּיֹות ַהִּמְתַרְּגׁשֹות ְלִעתֹוָתִים. 

ִהְננּו ָאָתאנּו ְלָך ְּבִׁשְברֹון רּוַח ְוִדְּכאּות ֵלב, 
ַודֹות ְלָפֶניָך ָּכל ִּפּתּול ְוִעְּקׁשּות ֵלב, 

ֶזה חֹוֵקר ְלָבבֹות ָהרֹוֵפא ִלְׁשבּוֵרי ֵלב, 
ַחֵּדׁש רּוַח ָנכֹון ְּבִקְרֵּבנּו ּוְבָרא ָלנּו ָטהֹור ֵלב. 

ִטַּכְסָּת ִמֶּקֶדם ֵאּלּו ָיִמים ֲעָׂשָרה, 
ָיִחיד ָּבם ָלׁשּוב ְוִלְמֹצא ַּכָּפָרה, 
ָנה ֻּכָּלּה ָלַרִּבים ְמסּוָרה,  ָּכל ַהּׁשָ

ְלַׁשֵּוַע ְוַלֲענֹות ְּבָכל ֵעת צּוָקּה ְוָצָרה. 

ִמֵהר ַהָּיִחיד ְוָׁשב ֵּביְנַתִים מֹוֲחִלין לֹו, 
נֹוָאׁש ְוֹלא ָׁשב ֵאין ַּתָּקָנה ְלִעיוּולֹו, 

ִסֵּדר ְוָעַרְך ָּכל ֵאיֵלי ְנָביֹות ְלהֹוִעילֹו, 
עֹוֵתר ְוצֹוֵעק ְוֵאין ׁשֹוֵמַע לֹו. 

ְּפִגיַעת ָהַרִּבים ְוַהָּיִחיד ְלָך ְלַבד עֹוָלה, 
צּור ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה, 

ַקְּבֵלנּו ְּבָרצֹון ְוַהְמִציֵאנּו ְמִחיָלה, 
ְרֵּצנּו ְּכָקְרָּבן ָּכִליל ְועֹוָלה.

ָׁשפֹוט ִּתְׁשֹּפט אֹוָתנּו ָּבַרֲחִמים ְוֶחְמָלה, 
ָּבֶניָך ִיחּוֶסיָך ְלקּוִחים ְלָך ִלְסגּוָלה, 

יֹוֶקש ֶמְרָים יּוְצַלל ִּבְמצּוָלה, 
ֶנַצח ְלַהֶּלְלָך ְּבָכל ִמיֵני ְּתִהָּלה.
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ַיְׁשִמיֵענּו ָסַלְחִּתי יֹוֵׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון. 
ִּביִמין ֶיַׁשע ְלִהָּוַׁשע ַעם ָעִני ְוֶאְביֹון. 

ְּבַׁשְּוֵענּו ֵאֶליָך נֹוָראֹות ְּבֶצֶדק ַּתֲעֵננּו. 

ְיֹהָוה ֱהֵיה עֹוֵזר ָלנּו: 

א,  ִׁשִּויִתי ֶעְזָרִתי ַעל ִּגּבֹור ְוִנּׂשָ

א,  ִלְפֵני גֹוִחי ֶאְׁשֹּפְך ִׂשיִחי, אּוַלי ָּפַני ִיּׂשָ

ִמָּדִתי, ִּכַּוְנִּתי, ַּכֵּסֶדר ֲאֶׁשר ָעָׂשה, 

ֲהֹלא ַיִּקיר, ְמַקְרַקר ִקיר, עֹוד ָזכֹור ִּתְזְּכֵרנּו

ְיֹהָוה ֱהֵיה עֹוֵזר ָלנּו: 

ָטה ְּבבֹוא ְּכַגל ַהַּגְלַּגל, ְלַהְחִליף ַהּׁשִ

ַרְעָיְתָך יֹוָנְתָך, ְלָך ּפֹוָנה, ַהִּביָטה, 

ְּבַאַּות ַנְפָׁשּה, ִהִּגיָׁשה, ִלְפֹּתַח ַּבֲחָרָטה, 

ְיִמין ְּפׁשּוָטה, ִמְּלַמָּטה, ְּבִצִּפָּיֵתנּו ִצִּפינּו. 

ְיֹהָוה ֱהֵיה עֹוֵזר ָלנּו: 

ׁשֹוֵאל ֶחֶסד, ְּבִהָוֵסד, ִהְנִני ֹּתאַמר,

ָמרּות ֶיֶצר, ִיָּבֵצר, ָקבּוַע ְּכַבַּמְסַמר, 

ּוְלַצָּואר, ְּכמֹו ַסָואר, הּוַּטל ְלִּמְׁשָמר, 

ּוִמי ָאַזר, זּור ְלָזר, ּוִמי ַאְכָזר ִּכי ְיעּוֶרנּו. 

ְיֹהָוה ֱהֵיה עֹוֵזר ָלנּו: 
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ַלֲחַבֶּצֶלת, ְּפַתח ֶּדֶלת, ֱאֹלַּה ִמַּמַעל, 

ִּביָנה ֲהִגיִגי, ְלַהִציִגי, ְּבתֹוְך ַׁשַער ַהִּנְנָעל, 

ַרֲחֵמנּו, ַקְּדֵמנּו, ֳצִרי ּוָמזֹור ַהְתַעל, 

ָּבֵרר ִחִּכי, ְלַהְצִדיִקי, ְיבּוַקש ָעוֹון ְוֵאיֶנּנּו. 

ְיֹהָוה ֱהֵיה עֹוֵזר ָלנּו: 

יֹוַנת ֵאֶלם, ִמָׁשֵּלם, ֵחֶלק ָיֶפה ַּתִּגיַע, 

אֹות ֶצֶדק, ְּבִהְצַטֵּדק, ְּבִיְרָאְתָך ְלהֹוִׁשיָעּה, 

ָעה,  ְלָך ִּתְקָרא, ֵעת ְלַׁשְחְרָרּה, ָאדֹון ְּבזֹו ַהּׁשָ

יּוֵתק ִּתיק ִמַנְרֵּתק, ָּכאֹור ּתֹוִציא ִּדיֵננּו. 

ְיֹהָוה ֱהֵיה עֹוֵזר ָלנּו: 

ַהְצִליִחי, ְּבִמְׁשָלִחי, ְוָאִׁשיב ׁשֹוְלַחי ָּדָבר, 

ִחַּזְקָּת, ֹחק ַחְקָּת, ֶעֶׂשר ְוָׁשֹלׁש ִּכְמֻדָּבר, 

ַמְחִזיָקם, ְוֹלא ֵריָקם, ֻׁשַּלְחִּתי ְלִהְתַּגָּבר, 

ְוֹכה ַּתֲעֶׂשה, ָעוֹון נֹוֵׂשא, ַעָּתה ָּתׁשּוב ְּתַרֲחֵמנּו. 

ְיֹהָוה ֱהֵיה עֹוֵזר ָלנּו: 
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ֶוֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֱאֹלֵהינּו 

ְיֹהָוה ְיֹהָוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד 
ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה 
ְסַלח  ּוְנַחְלָּתנּו:  ּוְלַחָּטאֵתנּו  ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחָּת  ְוַנֵּקה: 
ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו ְמַחל ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו: ִּכי 

ַאָּתה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאיָך:

ֶאְזְּכָרה ֱאֹלִהים ְוֶאֱהָמָיה. ִּבְראֹוִתי ָכל ִעיר ַעל ִּתָּלּה 
ַּתְחִּתָּיה.  ְׁשאֹול  ַעד  ֻמְׁשָּפל  ָהֱאֹלִהים  ְוַהר  ְּבנּוָיה. 

ּוְבָכל ֹזאת ָאנּו ְלָיּה ְוֵעיֵנינּו ְלָיּה.

ּוְבַׁשֲעֵרי  ֵתבֹות.  ֶעְׂשֵרה  ִּבְׁשֹלׁש  ְיֵתדֹוַתי  ָּתַמְכִּתי 
ְדָמעֹות ִּכי ֹלא ִנְׁשָלבֹות. ָלֵכן ָׁשַפְכִּתי ִׂשיַח ְּפֵני בֹוֵחן 

ִלּבֹות. ָּבטּוַח ֲאִני ָבֵאֶּלה ּוִבְזכּות ְׁשֹלֶׁשת ָאבֹות.

ֶׁשָּתִׂשים  ִּבְכיֹות.  קֹול  ׁשֹוֵמַע  ִמְּלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי 
ִּדְמעֹוֵתינּו ְּבנֹאְדָך ִלְהיֹות. ְוַתִּציֵלנּו ִמָּכל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות 

ַאְכָזִרּיֹות. ִּכי ְלָך ְלַבד ֵעיֵנינּו ְתלּויֹות. 

ַּבֲחִסידּות מֹוֵחל  ִמְתַנֵהג  ַרֲחִמים.  ִּכֵּסא  ַעל  יֹוֵׁשב  ֶמֶלְך  ֵאל 
ֲעֹונֹות ַעּמֹו. ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון. ַמְרֶּבה ְמִחיָלה ְלַחָּטִאים 
ּוְסִליָחה ַלּפֹוְׁשִעים. עֹוֶׂשה ְצָדקֹות ִעם ָּכל ָּבָׂשר ָורּוַח. ֹלא 
ְכָרָעָתם ִּתְגֹמל. ֵאל הֹוֵריָת ָּלנּו לֹוַמר ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ּוְזֹכר ָלנּו 
ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְּכמֹו ֶׁשהֹוַדְעָּת ֶלָעָנו ִמֶּקֶדם. ְּכמֹו 
ֶׁשָּכתּוב ַוֵּיֶרד ְיהָֹוה ֶּבָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיהָֹוה:

ַוַּיֲעֹבר ְיֹהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:
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ֶחֶסד  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ְיֹהָוה  ְיֹהָוה 
ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה 
ְסַלח  ּוְנַחְלָּתנּו:  ּוְלַחָּטאֵתנּו  ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחָּת  ְוַנֵּקה: 
ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו ְמַחל ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו: ִּכי 

ַאָּתה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאיָך:

חזן וקהל יחד

ֲעֵננּו ֶאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֲעֵננּו:
ֲעֵננּו ּוַפַחד ִיְצָחק ֲעֵננּו:
ֲעֵננּו ֲאִביר ַיֲעֹקב ֲעֵננּו:

ֲעֵננּו ָמֵגן ָּדִוד ֲעֵננּו:
ֲעֵננּו ָהעֹוֶנה ְּבֵעת ָרצֹון ֲעֵננּו:
ֲעֵננּו ָהעֹוֶנה ְּבֵעת ָצָרה ֲעֵננּו:

ֲעֵננּו ָהעֹוֶנה ְּבֵעת ַרֲחִמים ֲעֵננּו:
ֲעֵננּו ֱאֹלֵהי ַהֶּמְרָּכָבה ֲעֵננּו:
ֲעֵננּו ֱאָלָהא ְּדֵמִאיר ֲעֵננּו:
ֲעֵננּו ַרחּום ְוַחּנּון ֲעֵננּו:

ֵאל ֶמֶלְך יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים. ִמְתַנֵהג ַּבֲחִסידּות 
ַמְרֶּבה  ִראׁשֹון.  ִראׁשֹון  ַמֲעִביר  ַעּמֹו.  ֲעֹונֹות  מֹוֵחל 
ְמִחיָלה ְלַחָּטִאים ּוְסִליָחה ַלּפֹוְׁשִעים. עֹוֶׂשה ְצָדקֹות 
ִּתְגֹמל. ֵאל הֹוֵריָת  ְכָרָעָתם  ָורּוַח. ֹלא  ִעם ָּכל ָּבָׂשר 
ָּלנּו לֹוַמר ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ּוְזֹכר ָלנּו ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשלׁש 
ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ִמֶּקֶדם.  ֶלָעָנו  ֶׁשהֹוַדְעָּת  ְּכמֹו  ֶעְׂשֵרה. 
ַוֵּיֶרד ְיהָֹוה ֶּבָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיהָֹוה:

ַוַּיֲעֹבר ְיֹהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:
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ֶחֶסד  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ְיֹהָוה  ְיֹהָוה 
ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה 
ְסַלח  ּוְנַחְלָּתנּו:  ּוְלַחָּטאֵתנּו  ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחָּת  ְוַנֵּקה: 
ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו ְמַחל ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו: ִּכי 

ַאָּתה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאיָך:

ִאם ָאֵפס ֹרַבע ַהֵּקן
ֹאֶהל ִשֵּׁכן ִאם ִרֵּקן

ַאל ָנא ֹנאְבָדה ִּכי ַעל ֵּכן
ֵיׁש ָלנּו ָאב ָזֶקן

ָּפִנים לֹו ַּתִּכיר
ְוִצְדקֹו ְלָפֶניָך ַנְזִּכיר

ַקח ָנא ֵּבן ַיִּקיר
ְוִנְמָצה ָדמֹו ַעל ַהִּקיר

ָרץ ֶאל ַהַּנַער ְלַהְקִּדיׁשֹו
ְוָנְפׁשֹו ְקׁשּוָרה ְּבַנְפׁשֹו

ִעְּטרֹו ָּבֵעִצים ְוִאּׁשֹו
ֵנֶזר ֱאֹלָהיו ַעל ֹראׁשֹו

ָיִחיד הּוַקל ַּכְּצִבי
ָעָנה ְוָאַמר ָאִבי

ִהֵּנה ָהֵאׁש ְוָהֵעִצים ָנִביא
ּוְתׁשּוָרה ֵאין ְלָהִביא

ִמִּלים ֱהִשׁיבֹו ִמְּלַהְבִהילֹו
ַוַּיַען ַוֹּיאֶמר לֹו

ְּבִני ֱאֹלִהים ִיְרֶאה לֹו
ְויֹוַדע ְיֹהָוה ֶאת ֲאֶשׁר לֹו

ְּבִמְצָוְתָך ְשֵׁניֶהם ִנְזָהִרים
ְוַאֲחֶריָך ֹלא ְמַהְרֲהִרים

ָחׁשּו ְוָהְלכּו ִנְמָהִרים
ַעל ַאַחד ֶהָהִרים

ָראּו ֵאד ְּתלּוָלה
ִמֲהרּו ֲעֵצי עֹוָלה

ַיַחד ְּבַאֲהָבה ְכלּוָלה
ַיְּשׁרּו ָּבֲעָרָבה ְמִסָּלה

ָרָאה ָיִחיד ִּכי הּוא ַהֶּשׂה
ָנַאם ְלהֹורֹו ַהְּמֻנֶּסה

ָאִבי אֹוִתי ַּכֶּכֶבׂש ַּתֲעֶשׂה
ֹלא ַּתְחֹמל ְוֹלא ְּתַכֶּסה

ִּבי ָחֵפץ ְוִנְכֹסף
ְלָבִבי לֹו ַלֲחֹׂשף

ִאם ִּתְמָנֵעִני סֹוף
רּוִחי ְוִנְשָׁמִתי ֵאָליו ֶיֱאֹסף
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ָיָדיו ְוַרְגָליו ָעַקד
ְוַחְרּבֹו ָעָליו ָּפַקד

ְלׂשּומֹו ַעל ָהֵעִצים ָשַׁקד
ְוָהֵאׁש ַעל ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד

ַצָּואר ָּפַשׁט ֵמֵאָליו
ְוָאִביו ִנַּגׁש ֵאָליו

ְלׁשֹוֲחטֹו ְלֵשׁם ְּבָעָליו
ְוִהֵּנה ְיֹהָוה ִנָּצב ָעָליו

ֲחֹקר ֶאת ָּכל ֲאֶשׁר ָעָשׂה
ָהָאב ַעל ְּבנֹו ֹלא ָחָסה

ְוִלּבֹו ֶאל ַּכַּפִים ָנָשׂא
ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָכּל ֲאֶשׁר ָעָשׂה

ָקָרא ֵמֶרֶחם ִמְּשָׁחר
ְּתּמּור ִּבְנָך ַהִּנְבָחר

ְוִהֵּנה ַאִיל ַאַחר
ַוֲעֵשׂה ַאל ְּתַאַחר

ֲחִליֵפי ַאְזָּכָרתֹו
ִּתּכֹון ְּכַהְקָטָרתֹו

ְוַתֲעֶלה ְלָך ִּתְמָרתֹו
ְוָהָיה הּוא ּוְתמּוָרתֹו

ִזָּכרֹון ְלָפֶניָך ַּבַּשַחק
ָלַעד ַּבֵּסֶפר יּוַחק

ְּבִרית עֹוָלם ֹלא יּוְמַחק
ֶאת ַאְבָרָהם ְוֶאת ִיְצָחק

קֹוְרֶאיָך ָּבִאים ִלֹּקד
ְּבֶצֶדק ֲעֵקָדה ִּתְשֹקד

ְוֹצאְנָך ְּבַרֲחִמים ִּתְפֹקד
ְּפֵני ַהֹּצאן ֶאל ָעֹקד

ֵאל ֶמֶלְך יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים. ִמְתַנֵהג ַּבֲחִסידּות 
מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו. ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון. ַמְרֶּבה 
עֹוֶׂשה  ַלּפֹוְׁשִעים.  ּוְסִליָחה  ְלַחָּטִאים  ְמִחיָלה 
ְכָרָעָתם ִּתְגֹמל.  ְצָדקֹות ִעם ָּכל ָּבָׂשר ָורּוַח. ֹלא 
ֵאל הֹוֵריָת ָּלנּו לֹוַמר ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ּוְזכֹר ָלנּו ַהּיֹום 
ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְּכמֹו ֶׁשהֹוַדְעָּת ֶלָעָנו ִמֶּקֶדם. 
ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם  ֶּבָעָנן  ְיֹהָוה  ַוֵּיֶרד  ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיֹהָוה:

ַוַּיֲעֹבר ְיֹהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:
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ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ְיֹהָוה  ְיֹהָוה 
ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע 
ּוְלַחָּטאֵתנּו  ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחָּת  ְוַנֵּקה:  ְוַחָּטָאה 
ָלנּו  ְמַחל  ָחָטאנּו  ִּכי  ָאִבינּו  ָלנּו  ְסַלח  ּוְנַחְלָּתנּו: 
ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו: ִּכי ַאָּתה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב 

ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאיָך:

ְזכֹור ַרֲחֶמיָך ְיהָֹוה ַוֲחָסֶדיָך ִּכי ֵמעֹוָלם ֵהָּמה: ָזְכֵרנּו ְיהָֹוה ִּבְרצֹון 
ֵׁשֶבט  ָּגַאְלָּת  ֶּקֶדם  ָקִניָת  ֲעָדְתָך  ְזכֹור  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָּפְקֵדנּו  ַעֶּמָך 
ַנֲחָלֶתָך ַהר ִצּיֹון ֶזה ָׁשַכְנָּת ּבֹו: ְזכֹור ְיֹהָוה ִחַּבת ְירּוָׁשָלִים ַאֲהַבת 
ִצּיֹון ַאל ִּתְׁשַּכח ָלֶנַצח: ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון ִּכי ֵעת ְלֶחְנָנּה 
ִּכי ָבא מֹוֵעד: ְזכֹור ְיֹהָוה ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוָׁשָלִים ָהאֹוְמִרים 
ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ָּבּה: ְזכֹור ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדיָך 
ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ָלֶהם ָּבְך ַוְּתַדֵּבר ֲאֵלֶהם ַאְרֶּבה ֶאת ַזְרֲעֶכם ְּככֹוְכֵבי 
ְוָנֲחלּו  ְלַזְרֲעֶכם  ֶאֵּתן  ָאַמְרִּתי  ֲאֶׁשר  ַהֹּזאת  ָהָאֶרץ  ְוָכל  ָמִים  ַהּׁשָ
ֶאל  ֵּתֶפן  ַאל  ּוְלַיֲעֹקב  ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  ַלֲעָבֶדיָך  ְזכֹור  ְלעֹוָלם: 

ְקִׁשי ָהָעם ַהֶּזה ְוֶאל ִרְׁשעֹו ְוֶאל ַחָּטאתֹו: 

ַאל ָנא ָתֵׁשת ָעֵלינּו ַחָּטאת ֲאֶׁשר נֹוַאְלנּו ַוֲאֶׁשר ָחָטאנּו:

ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח ָלנּו יֹוְצֵרנּו:
ְוַאף ֶאת  ַיֲעקֹוב  ְּבִריִתי  ְוָזַכְרִּתי ֶאת  ָאַמְרָּת.  ַּכֲאֶׁשר  ָלנּו ְּבִרית ָאבֹות  ְזכֹור 
ְּבִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזֹּכר ְוָהָאֶרץ ֶאְזֹּכר: ְזכֹור ָלנּו ְּבִרית 
ִראׁשֹוִנים ַּכֲאֶׁשר ָאַמְרָּת. ְוָזַכְרִּתי ָלֶהם ְּבִרית ִראׁשֹוִנים ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֹאָתם 
ִעָּמנּו  ְיֹהָוה: ֲעֵׂשה  ֲאִני  ִלְהיֹות ָלֶהם ֵלאֹלִהים  ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ 
ְמַאְסִּתים  ֹלא  אֹוְיֵביֶהם  ְּבֶאֶרץ  ִּבְהיֹוָתם  ֹזאת  ַּגם  ְוַאף  ֶׁשִהְבַטְחָּתנּו.  ְּכָמה 
ָהֵׁשב  ֱאֹלֵהיֶהם:  ְיֹהָוה  ֲאִני  ִּכי  ִאָּתם  ְּבִריִתי  ְלָהֵפר  ְלַכּלֹוָתם  ְגַעְלִּתים  ְוֹלא 
ְׁשבּוֵתנּו ְוַרֲחֵמנּו ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ְוָׁשב ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ֶאת ְׁשבּוְתָך ְוִרֲחֶמָך ְוָׁשב 
ְוִקֶּבְצָך ִמָּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצָך ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ָׁשָּמה: ַקֵּבץ ִנָּדֵחינּו ְּכָמה 
ם  ם ְיַקֶּבְצָך ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ּוִמּׁשָ ָמִים ִמּׁשָ ֶׁשָּכתּוב. ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה ַהּׁשָ
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ִיָּקֶחָך: ְמֵחה ְפָׁשֵעינּו ָּכָעב ְוֶכָעָנן ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ָמִחיִתי ָכָעב ְּפָׁשֶעיָך ְוֶכָעָנן 
ָאַמְרָּת  ַּכֲאֶׁשר  ְלַמַעְנָך  ְפָׁשֵעינּו  ְמֵחה  ְגַאְלִּתיָך:  ִּכי  ֵאַלי  ׁשּוָבה  ַחֹּטאֶתיָך 
ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא מֹוֶחה ְפָׁשֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחֹּטאֶתיָך ֹלא ֶאְזּכֹור: ַהְלֵּבן ֲחָטֵאינּו 
ֶלג ְוַכֶּצֶמר ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ְלכּו ָנא ְוִנָּוְכָחה ֹיאַמר ְיֹהָוה ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם  ַּכּׁשֶ
ַמִים  ָעֵלינּו  ְזרֹוק  ִיְהיּו:  ַּכֶּצֶמר  ַּכּתֹוָלע  ַיְאִּדימּו  ִאם  ַיְלִּבינּו  ֶלג  ַּכּׁשֶ ִנים  ַּכּׁשָ
ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנּו ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם ִמֹּכל 
ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַאל ַּתְׁשִחיֵתנּו ְּכָמה 
ֶׁשָּכתּוב. ִּכי ֵאל ַרחּום ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ֹלא ַיְרְּפָך ְוֹלא ַיְׁשִחיֶתָך ְוֹלא ִיְׁשַּכח ֶאת 
ְּבִרית ֲאבֹוֶתיָך ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ָלֶהם: מֹול ֶאת ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ֶאת ְׁשֶמָך ְּכָמה 
ְיֹהָוה  ְלַאֲהָבה ֶאת  ַזְרֶעָך  ְלַבב  ְוֶאת  ְלָבְבָך  ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ֶאת  ֶׁשָּכתּוב. ּוָמל 
ְּבַבָּקָׁשֵתנּו ְּכָמה  ָלנּו  ַחֶּייָך: ִהָּמֵצא  ְלַמַען  ַנְפְׁשָך  ְלָבְבָך ּוְבָכל  ֱאֹלֶהיָך ְּבָכל 
ם ֶאת ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ּוָמָצאָת ִּכי ִתְדְרֶׁשּנּו ְּבָכל ְלָבְבָך  ֶׁשָּכתּוב. ּוִבַּקְׁשֶּתם ִמּׁשָ
ּוְבָכל ַנְפֶׁשָך: ְּתִביֵאנּו ֶאל ַהר ָקְדֶׁשָך ְוַׂשְּמֵחנּו ְּבֵבית ְּתִפָּלֶתָך ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. 
ְוִזְבֵחיֶהם  ְוִׂשַּמְחִּתים ְּבֵבית ְּתִפָּלִתי עֹולֹוֵתיֶהם  ָקְדִׁשי  ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר 

ְלָרצֹון ַעל ִמְזְּבִחי ִּכי ֵביִתי ֵּבית ְּתִפָּלה ִיָּקֵרא ְלָכל ָהַעִּמים:

 פותחים את הארון 

חזן וקהל

ְוַקֵּבל ְּבַרֲחִמים  ְוַרֵחם ָעֵלינּו  ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו חּוס  ְׁשַמע קֹוֵלנּו 
ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו:

ֲהִׁשיֵבנּו ְיֹהָוה ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם:

ֲאָמֵרינּו ַהֲאִזיָנה ְיֹהָוה ִּביָנה ֲהִגיֵגנּו:

ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפינּו ְוֶהְגיֹון ִלֵּבנּו ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוֵרנּו ְוגֹוֲאֵלנּו:

ַאל ַּתְׁשִליֵכנּו ִמְּלָפֶניָך ְורּוַח ָקְדְׁשָך ַאל ִּתַּקח ִמֶּמּנּו:

ַאל ַּתְׁשִליֵכנּו ְלֵעת ִזְקָנה ִּכְכלֹות ֹּכֵחנּו ַאל ַּתַעְזֵבנּו:

אֹות  ִעָּמנּו  ֲעֵׂשה  ִמֶּמּנּו:  ִּתְרַחק  ַאל  ֱאֹלֵהינּו.  ְיֹהָוה  ַּתַעְזֵבנּו  ַאל 
ְלטֹוָבה ְוִיְראּו ׂשֹוְנֵאינּו ְוֵיבׁשּו ִּכי ַאָּתה ְיהָֹוה ֲעַזְרָּתנּו ְוִנַחְמָּתנּו: ִּכי 

ְלָך ְיֹהָוה הֹוָחְלנּו ַאָּתה ַתֲעֶנה ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו:

סוגרים את הארון
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וידוי
ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו:

ֶׁשֵאין  ִמְּתִחָּנֵתנּו.  ִּתְתַעַּלם  ְוַאל  ְּתִפָּלֵתנּו.  ְלָפֶניָך  ָּתֹבא  ָאָּנא 
ָאנּו ַעֵּזי ָפִנים ּוְקֵׁשי ֹעֶרף לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי 
ַוֲאבֹוֵתינּו  ֲאַנְחנּו  ֲאָבל  ָחָטאנּו  ְוֹלא  ֲאַנְחנּו  ַצִּדיִקים  ֲאבֹוֵתינּו 

ָחָטאנּו:

ָאַׁשְמנּו. ָּבַגְדנּו. ָּגַזְלנּו. ִּדַּבְרנּו ּדִֹפי: ֶהֱעִוינּו. ְוִהְרַׁשְענּו. 
ַזְדנּו. ָחַמְסנּו. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר: ָיַעְצנּו ָרע. ִּכַּזְבנּו. ַלְצנּו. 
ינּו  ָמַרְדנּו. ִנַאְצנּו. ָסַרְרנּו. ָעִוינּו. ָּפַׁשְענּו. ָצַרְרנּו. ִקּׁשִ

ֹעֶרף: ָרַׁשְענּו. ִׁשַחְתנּו. ִּתַעְבנּו. ָּתִעינּו. ִּתְעָּתְענּו:

ַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתיָך ּוִמִמְׁשָּפֶטיָך ַהּטֹוִבים ְוֹלא ָׁשָוה ָלנּו: ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא 
ָעֵלינּו. ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרָׁשְענּו: ִהְרַׁשְענּו ּוָפַׁשְענּו ָלֵכן ֹלא נֹוָׁשְענּו 
ְוֵתן ְּבִלֵּבנּו ַלֲעזֹוב ֶּדֶרְך ֶרַׁשע ְוִחיׁש ָלנּו ֶיַׁשע ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך ַיֲעזֹוב 
ָרָׁשע ַּדְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשבֹוָתיו ְוָיֹׁשב ֶאל ְיֹהָוה ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱאֹלֵהינּו ִּכי 

ַיְרֶּבה ִלְסלֹוַח:

ֵאל ַרחּום ְׁשֶמָך. ֵאל ַחּנּון ְׁשֶמָך. ָּבנּו ִנְקָרא ְׁשֶמָך. ְיֹהָוה ֲעֵׂשה ְלַמַען 
ְׁשֶמָך:

ֲעֵׂשה ְלַמַען ֲאִמָּתְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּבִריָתְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּגְדָלְך ְוִתְפַאְרָּתְך. 
ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּדָתְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען הֹוָדְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִועּוָדְך. 
ֲעֵׂשה ְלַמַען ִזְכָרְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ַחְסָּדְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען טּוָבְך. 

ֲעֵׂשה ְלַמַען ִיחּוָדְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּכבֹוָדְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִלּמּוָדְך. 
ֲעֵׂשה ְלַמַען ַמְלכּוָתְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִנְצָחְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען סֹוָדְך. 

ֲעֵׂשה ְלַמַען ֻעָּזְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּפֵאָרְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִצְדָקָתְך. 
ָתְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים.  ֲעֵׂשה ְלַמַען ְקֻדּׁשָ

ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשִכיָנָתְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּתִהָּלָתְך. 
ֲעֵׂשה ְלַמַען אֹוֲהֶביָך ֹׁשְכֵני ָעָפר. ֲעֵׂשה ְלַמַען ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב. 

ֲעֵׂשה ְלַמַען מֶׁשה ְוַאֲהֹרן. ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּדִוד ּוְׁשֹלֹמה. 
ֲעֵׂשה ְלַמַען ְירּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֶׁשָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך. 
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ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְממֹות ֵהיָכֶלָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ֲהִריסֹות ִמְזְּבֶחָך. 
ֲעֵׂשה ְלַמַען ֲהרּוִגים ַעל ֵׁשם ָקְדֶׁשָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְטבּוִחים ַעל ִיחּוֶדָך. 

ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּבֵאי ָבֵאׁש ּוַבַּמִים ַעל ִקּדּוׁש ְׁשֶמָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען יֹוְנֵקי ָׁשַדִים 
ֶׁשֹּלא ָחְטאּו. 

ֲעֵׂשה ְלַמַען ְּגמּוֵלי ָחָלב ֶׁשֹּלא ָפְׁשעּו. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן. 
ֲעֵׂשה ְלַמַעְנָך ִאם ֹלא ְלַמֲעֵננּו. 

ֲעֵׂשה ְלַמַעְנָך ְוהֹוִׁשיֵענּו:

ֲעֵננּו ְיֹהָוה ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ֱאֹלֵהינּו ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ָאִבינּו ֲעֵננּו. 
ֲעֵננּו ּבֹוְרֵאנּו ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ּגֹוֲאֵלנּו ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ּדֹוְרֵׁשנּו ֲעֵננּו. 

ֲעֵננּו ָהֵאל ַהֶּנֱאָמן ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ָוִתיק ְוָחִסיד ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ַזְך ְוָיָׁשר ֲעֵננּו. 
ֲעֵננּו ַחי ְוַקָּים ֲעֵננּו. ֲעֵננּו טֹוב ּוֵמִטיב ֲעֵננּו. ֲעֵננּו יֹוֵדַע ֶיֶצר ֲעֵננּו. 

ֲעֵננּו ּכֹוֵבׁש ְּכָעִסים ֲעֵננּו. ֲעֵננּו לֹוֵבׁש ְצָדקֹות ֲעֵננּו. 
ֲעֵננּו ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ֲעֵננּו. ֲעֵננּו נֹוָרא ְוִנְׂשָּגב ֲעֵננּו. 

ֲעֵננּו סֹוֵלַח ּומֹוֵחל ֲעֵננּו. ֲעֵננּו עֹוֶנה ְּבֵעת ָצָרה ֲעֵננּו. 
ֲעֵננּו ּפֹוֶדה ּוַמִציל ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ַצִּדיק ְוָיָׁשר ֲעֵננּו. 

ֲעֵננּו ָקרֹוב ְלקֹוְרָאיו ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ַרחּום ְוַחּנּון ֲעֵננּו. 
ֲעֵננּו ׁשֹוֵמַע ֶאל ֶאְביֹוִנים ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ּתֹוֵמְך ְּתִמיִמים ֲעֵננּו. 

ֲעֵננּו ָקֶׁשה ִלְכעֹוס ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ַרְך ִלְרצֹות ֲעֵננּו. 
ֲעֵננּו ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֲעֵננּו. 

ֲעֵננּו ַּפַחד ִיְצָחק ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ֲאִביר ַיֲעֹקב ֲעֵננּו. 
ָבִטים ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ִמְׂשַּגב ִאָּמהֹות ֲעֵננּו.  ֲעֵננּו ֶעְזַרת ַהּׁשְ

ֲעֵננּו עֹוֶנה ְּבֵעת ָרצֹון ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ֲאִבי ְיתֹוִמים ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ַּדַּין ַאְלָמנֹות 
ֲעֵננּו:

ִמי ֶׁשָעָנה ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ְּבַהר ַהּמֹוִרָּיה הּוא ַיֲעֵננּו:
ִמי ֶׁשָעָנה ְלִיְצָחק ְּבנֹו ְּכֶׁשֶּנֱעַקד ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח הּוא ַיֲעֵננּו:

ִמי ֶׁשָעָנה ְלַיֲעֹקב ְּבֵבית ֵאל הּוא ַיֲעֵננּו:
ִמי ֶׁשָעָנה ְליֹוֵסף ְּבֵבית ָהֲאסּוִרים הּוא ַיֲעֵננּו:
ִמי ֶׁשָעָנה ַלֲאבֹוֵתינּו ַעל ַים סּוף הּוא ַיֲעֵננּו:

ִמי ֶׁשָעָנה ְלמֶׁשה ְּבחֹוֵרב הּוא ַיֲעֵננּו:
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ִמי ֶׁשָעָנה ְלַאֲהֹרן ַּבַּמְחָּתה הּוא ַיֲעֵננּו:
ִמי ֶׁשָעָנה ְלִפיְנָחס ְּבקּומֹו ִמּתֹוְך ָהֵעָדה הּוא ַיֲעֵננּו:

ִמי ֶׁשָעָנה ִליהֹוֻׁשַע ַּבִּגְלָּגל הּוא ַיֲעֵננּו:
ִמי ֶׁשָעָנה ִלְׁשמּוֵאל ַּבִּמְצָּפה הּוא ַיֲעֵננּו:

ִמי ֶׁשָעָנה ְלָדִוד ּוְׁשֹלֹמה ְּבנֹו ִּבירּוָׁשָלִים הּוא ַיֲעֵננּו:
ִמי ֶׁשָעָנה ְלֵאִלָּיהּו ְּבַהר ַהַּכְרֶמל הּוא ַיֲעֵננּו:

ִמי ֶׁשָעָנה ֶלֱאִליָׁשע ִּביִריחֹו הּוא ַיֲעֵננּו:
ִמי ֶׁשָעָנה ְליֹוָנה ִּבְמֵעי ַהָּדָגה הּוא ַיֲעֵננּו:

ִמי ֶׁשָעָנה ְלִחְזִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ְּבָחְליֹו הּוא ַיֲעֵננּו:
ִמי ֶׁשָעָנה ַלֲחַנְנָיה ִמיָׁשֵאל ַוֲעַזְרָיה ְּבתֹוְך ִּכְבַׁשן ָהֵאׁש הּוא ַיֲעֵננּו:

ִמי ֶׁשָעָנה ְלָדִנֵּיאל ְּבגֹוב ָהֲאָריֹות הּוא ַיֲעֵננּו:
ִמי ֶׁשָעָנה ְלָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה הּוא ַיֲעֵננּו:

ִמי ֶׁשָעָנה ְלֶעְזָרא ַבּגֹוָלה הּוא ַיֲעֵננּו:
ִמי ֶׁשָעָנה ְלָכל ַהַּצִּדיִקים ְוַהֲחִסיִדים ְוַהְּתִמיִמים ְוַהְיָׁשִרים הּוא ַיֲעֵננּו:

נפילת אפים:
ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ֶאל ָּגד, ַצר ִלי ְמֹאד, ִנְּפָלה ָּנא ְבַיד ְיֹהָוה, ִּכי ַרִּבים ַרֲחָמיו, ּוְבַיד ָאָדם 

ַאל ֶאֹּפָלה: 

ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאִתי ְלָפֶניָך. ְיֹהָוה ָמֵלא ַרֲחִמים. ַרֵחם ָעַלי ְוַקֵּבל 
ָחֵּנִני  ְתַיְּסֵרִני:  ַּבֲחָמְתָך  ְוַאל  ְּבַאְּפָך תֹוִכיֵחִני.  ְיֹהָוה ַאל  ַּתֲחנּוָני: 
ְוַנְפִׁשי  ֲעָצָמי:  ִנְבֲהלּו  ִּכי  ְיֹהָוה.  ְרָפֵאִני  ָאִני.  ֻאְמַלל  ִּכי  ְיֹהָוה. 
ִנְבֲהָלה ְמֹאד. ְוַאָּתה ְיֹהָוה ַעד ָמָתי: ׁשּוָבה ְיֹהָוה. ַחְּלָצה ַנְפִׁשי. 
יֹוֶדה  ִמי  ִּבְׁשאֹול  ִזְכֶרָך.  ַּבָּמֶות  ֵאין  ִּכי  ַחְסֶּדָך:  ְלַמַען  הֹוִׁשיֵעִני 
ָּלְך: ָיַגְעִּתי ְבַאְנָחִתי. ַאְׂשֶחה ְבָכל ַלְיָלה ִמָּטִתי. ְּבִדְמָעִתי ַעְרִׂשי 
ַאְמֶסה: ָעְׁשָׁשה ִמַּכַעס ֵעיִני. ָעְתָקה ְּבָכל צֹוְרָרי: סּורּו ִמֶּמִּני ָּכל 
ֹּפֲעֵלי ָאֶון. ִּכי ָׁשַמע ְיֹהָוה קֹול ִּבְכִיי: ָׁשַמע ְיֹהָוה ְּתִחָּנִתי. ְיֹהָוה 

ְּתִפָּלִתי ִיָּקח: ֵיֹבׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ְמֹאד ָּכל ֹאְיָבי. ָיֻׁשבּו ֵיבׁשּו ָרַגע:
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ִיְׂשָרֵאל.  ֹיאַבד  ְוַאל  ִיְׂשָרֵאל.  ְׁשֵאִרית  ְׁשֹמר  ִיְׂשָרֵאל.  ׁשֹוֵמר 
ָהאֹוְמִרים ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל:

ֶאָחד.  ּגֹוי  ֹיאַבד  ְוַאל  ֶאָחד.  ַעם  ְׁשֵאִרית  ְׁשֹמר  ֶאָחד.  ּגֹוי  ׁשֹוֵמר 
ַהְמַיֲחִדים ִׁשְמָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ְיֹהָוה ֶאָחד:

ׁשֹוֵמר ּגֹוי ָקדֹוׁש. ְׁשֹמר ְׁשֵאִרית ַעם ָקדֹוׁש. ְוַאל ֹיאַבד ּגֹוי ָקדֹוׁש. 
ַהְמַׁשְּלִׁשים ְּבָׁשלׁש ְקֻדּׁשֹות ְלָקדֹוׁש:

ִמְתַרֶּצה ְּבַרֲחִמים ּוִמְתַּפֵּיס ְּבַתֲחנּוִנים. ִהְתַרֶּצה ְוִהְתַּפֵּיס ְלדֹור ָעִני. ִּכי ֵאין 
עֹוֵזר:

ָוֶחֶסד  ִּכי ֵאין ָּבנּו ַמֲעִׂשים. ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ְצָדָקה  ַוֲעֵננּו.  ָחֵּננּו  ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. 
ְוהֹוִׁשיֵענּו: ַוֲאַנְחנּו ֹלא ֵנַדע ַמה ַּנֲעֶׂשה. ִּכי ָעֶליָך ֵעיֵנינּו: ְזֹכר ַרֲחֶמיָך ְיֹהָוה 
ִיַחְלנּו ָלְך: ַאל  ְיֹהָוה ָעֵלינּו. ַּכֲאֶׁשר  ְיִהי ַחְסְּדָך  ַוֲחָסֶדיָך. ִּכי ֵמעֹוָלם ֵהָּמה: 
ָחֵּננּו  ְמֹאד:  ַדּלֹונּו  ִּכי  ַרֲחֶמיָך.  ְיַקְּדמּונּו  ַמֵהר  ִראׁשֹוִנים.  ֲעֹונֹות  ָלנּו  ִּתְזָּכר 
ְיֹהָוה ָחֵּננּו. ִּכי ַרב ָׂשַבְענּו בּוז: ְּבֹרֶגז ַרֵחם ִּתְזּכֹור. ִּכי הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו. ָזכּור 
ִּכי ָעָפר ֲאָנְחנּו: ָעְזֵרנּו ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵענּו ַעל ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשֶמָך. ְוַהִּציֵלנּו ְוַכֵּפר ַעל 

ַחֹּטאֵתינּו ְלַמַען ְׁשֶמָך:

קדיש שלם:

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. אמן: ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה 
ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה. אמן: ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית  ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵנּה 

ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא:
א ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה  ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפֵאר ְוִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַנּׂשֵ
ְּדֻקְדָׁשא. ְּבִריְך הּוא. אמן: ְלֵעָּלא ְלֵעָּלא ִמָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא 
ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ִּתְתַקֵּבל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְדָכל 

ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִּדי ִבְׁשַמָּיא, ְוִאְמרּו ָאֵמן:
ְוִאְמרּו  ִיְׂשָרֵאל.  ְוַעל ָּכל  ָעֵלינּו  ְוַחִּיים טֹוִבים  ִמן ְׁשַמָּיא  ַרָּבא  ְיֵהא ְׁשָלָמא 

ָאֵמן:
לֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו  עֹוֶׂשה ַהּׁשָ

ָאֵמן:
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ָהָעם  ַאְׁשֵרי  ֶּסָלה:  ְיַהְללּוָך  עֹוד  ֵביֶתָך.  יֹוְׁשֵבי  ַאְׁשֵרי 
ְלָדִוד.  ְּתִהָּלה  ֱאֹלָהיו:  ֶׁשְיֹהָוה  ָהָעם  ַאְׁשֵרי  ּלֹו.  ֶׁשָּכָכה 
ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאָבְרָכה  ַהֶּמֶלְך.  ֱאלֹוַהי  ֲארֹוִמְמָך 
ָּגדֹול  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאַהְלָלה  ֲאָבְרֶכָּך.  יֹום  ְּבָכל 
ְיֹהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד. ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר: ּדֹור ְלדֹור ְיַׁשַּבח 
ְוִדְבֵרי  הֹוֶדָך.  ְּכבֹוד  ֲהַדר  ַיִּגידּו:  ּוְגבּוֹרֶתיָך  ַמֲעֶׂשיָך. 
ּוְגֻדָּלְתָך  ֹיאֵמרּו.  נֹוְרֹאֶתיָך  ֶוֱעזּוז  ָאִׂשיָחה:  ִנְפְלֹאֶתיָך 
ַחּנּון  ְיַרֵּננּו:  ְוִצְדָקְתָך  ַיִּביעּו.  טּוְבָך  ַרב  ֵזֶכר  ֲאַסְּפֶרָּנה: 
ַלֹּכל.  ְיֹהָוה  טֹוב  ָחֶסד:  ּוְגָדל  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְיֹהָוה.  ְוַרחּום 
ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו: יֹודּוָך ְיהָֹוה ָּכל ַמֲעֶׂשיָך. ַוֲחִסיֶדיָך 
ְיַדֵּברּו:  ּוְגבּוָרְתָך  ֹיאֵמרּו.  ַמְלכּוְתָך  ְּכבֹוד  ְיָבְרכּוָכה: 
ַמְלכּותֹו:  ֲהַדר  ּוְכבֹוד  ְּגבּוֹרָתיו.  ָהָאָדם  ִלְבֵני  ְלהֹוִדיַע 
ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל עֹוָלִמים. ּוֶמְמַׁשְלְּתָך ְּבָכל ּדֹור ָוֹדר: 
ֵעיֵני  ַהְּכפּוִפים:  ְלָכל  ְוזֹוֵקף  ַהֹּנְפִלים.  ְלָכל  ְיֹהָוה  סֹוֵמְך 
ְּבִעּתֹו:  ָאְכָלם  ֶאת  ָלֶהם  נֹוֵתן  ְוַאָּתה  ְיַׂשֵּברּו.  ֵאֶליָך  ֹכל 
ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך. ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ַצִּדיק ְיֹהָוה ְּבָכל 
ְּדָרָכיו. ְוָחִסיד ְּבָכל ַמֲעָׂשיו: ָקרֹוב ְיהָֹוה ְלָכל קְֹרָאיו. ְלכֹל 
ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת: ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה. ְוֶאת ַׁשְוָעָתם 
ָּכל  ְוֵאת  ֹאֲהָביו.  ָּכל  ֶאת  ְיֹהָוה  ְויֹוִׁשיֵעם: ׁשֹוֵמר  ִיְׁשַמע 
ָהְרָׁשִעים ַיְׁשִמיד: ְּתִהַּלת ְיֹהָוה ְיַדֶּבר ִּפי. ִויָבֵרְך ָּכל ָּבָׂשר 
ְוַעד  ֵמַעָּתה  ָיּה  ְנָבֵרְך  ַוֲאַנְחנּו  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָקְדׁשֹו  ֵׁשם 

עֹוָלם. ַהְללּוָיּה:
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חצי קדיש

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. אמן: ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה 
ֵּבית  ְדָכל  ּוְבַחֵּיי  ּוְביֹוֵמיכֹון  ְּבַחֵּייכֹון  אמן:  ְמִׁשיֵחּה.  ִויָקֵרב  ֻּפְרָקֵנּה  ְוַיְצַמח 

ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא. 
א ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה  ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנּׂשֵ
ְדֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא. ְלֵעָּלא ְלֵעָּלא ִמָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא 

ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא. ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ֹנאַמר,  ּוַמה  ִנְתאֹוֵנן  ַמה  ַהָּפִנים:  ֹּבֶׁשת  ְוָלנּו  ַהְּצָדָקה  ְיֹהָוה  ְלָך 
ַמה ְנַדֵּבר ּוַמה ִנְצַטָּדק: ַנְחְּפָׂשה ְּדָרֵכינּו ְוַנְחקֹוָרה ְוָנשּוָבה ֵאֶליָך, 
ִּכי ְיִמיְנָך ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים: ֹלא ְּבֶחֶסד ְוֹלא ְּבַּמֲעִׂשים ָּבאנּו 
ַרחּום  ָּדַפְקנּו  ְדָלֶתיָך  ְדָלֶתיָך:  ָּדַפְקנּו  ּוְכָרִׁשים  ְּכַדִּלים  ְלָפֶניָך. 
ְוַחנּון. ָנא ַאל ְּתִׁשיֵבנּו ֵריָקם ִמְּלָפֶניָך: ִמְּלָפֶניָך ַמְלֵּכנּו ֵריָקם ַאל 

ְּתִׁשיֵבנּו, ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה:

ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ְּברֹוב ִאַּוְלֵּתנּו ָׁשִגינּו ְמַחל ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ַרּבּו 
ֲעֹוֵנינּו:

ֵאל ֶאֶרְך ַאַּפִים ַאָּתה ּוַבַעל ָהַרֲחִמים ִנְקֵראָת. ְוֶדֶרְך 
ְּתׁשּוָבה הֹוֵריָת. ְּגֻדַּלת ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ִּתְזּכֹור ַהּיֹום 
ִּכי  ְּבַרֲחִמים.  ֵאֵלינּו  ֵּתֶפן  ְיִדיֶדיָך.  ְלֶזַרע  יֹום  ּוְבָכל 
ָּפֶניָך  ּוִבְתִפָּלה  ְּבַתֲחנּון  ָהַרֲחִמים.  ַּבַעל  הּוא  ַאָּתה 
ְנַקֵּדם. ְּכהֹוַדְעָּת ֶלָעָנו ִמֶּקֶדם. ֵמֲחרֹון ַאְּפָך ׁשּוב. ְּכמֹו 
ְוִנְתלֹוָנן. ְּכיֹום  ֶנְחֶסה  ְּכָנֶפיָך  ְּבתֹוָרְתָך ָּכתּוב. ּוְבֵצל 
ָאָׁשם.  ְוִתְמֶחה  ֶּפַׁשע  ַעל  ַּתֲעֹבר  ֶּבָעָנן.  ְיֹהָוה  ַוֵּיֶרד 
ְּכיֹום ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם. ַּתֲאִזין ַׁשְוָעֵתנּו ְוַתְקִׁשיב ֶמּנּו 

ַמֲאַמר. ְּכיֹום ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיֹהָוה ְוָׁשם ֶנֱאַמר:

ַוַּיֲעֹבר ְיֹהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:
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ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְוַחּנּון.  ַרחּום  ֵאל  ְיֹהָוה.  ְיֹהָוה. 
ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים. ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע 
ּוְלַחָּטאֵתנּו  ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחָּת  ְוַנֵּקה:  ְוַחָּטָאה. 
ּוְנַחְלָּתנּו: ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו. ְמַחל ָלנּו 
ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו. ִּכי ַאָּתה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב 

ֶחֶסד ְלָכל ֹקְרֶאיָך:

ְּכַרֵחם ָאב ַעל ָּבִנים ֵּכן ְּתַרֵחם ְיהָֹוה ָעֵלינּו: ַליהֹוָה ַהְיׁשּוָעה ַעל ַעְּמָך ִבְרָכֶתָך 
ֶּסָלה: ְיֹהָוה ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה: ְיֹהָוה ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי 

ָאָדם ּבֹוֵטַח ָּבְך: ְיֹהָוה הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו:

ְוַכֲאֶׁשר ָנָׂשאָת ָלָעם  ְּכֹגֶדל ַחְסֶּדָך  ַלֲעֹון ָהָעם ַהֶּזה  חזן: ְסַלח ָנא 

ַהֶּזה ִמִּמְצַרִים ְוַעד ֵהָּנה ְוָׁשם ֶנֱאַמר:

קהל: ַוֹּיאֶמר ְיֹהָוה ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶרָך:

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו:

ָאדֹון ִּדין ִאם ְיֻדְקַּדק,
ְּבֵחֶקר ֹּפַעל ִאם ֻיְבַדק,
ֶּגֶבר ְלָפֶניָך ֹלא ִיְצַּדק.

ֹּדִפי ִּתֵּתן ִּבְצָבא ַמְעָלה, 
ֵהן ְּבַמְלָאֶכיָך ָּתִׂשים ָּתֳהָּלה,

ְוַאף ׁשֹוֶתה ַּכַּמִים ַעְוָלה.

ְזכּות ּוְצָדָקה ֵאין ָּבנּו, 
ֵחְטא ָוֶרַׁשע ֻּכָּלנּו, 

טֹוב, ַאל ָּתבֹוא ַּבִּמְׁשָּפט ִעָּמנּו. 

ֶיֱהמּו ֵמֶעיָך ָעֵלינּו, 
ְּכֹרב ַרֲחֶמיָך ְּפֵנה ֵאֵלינּו, 
ְלִבְלִּתי ְּכֹרַע ַמֲעָלֵלנּו. 
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ְמּׁשּובֹוֵתינּו ַרּבּו ִמִּלְמנֹות, 
ִניחֹוִחים ַאִין ְוָקְרָּבנֹות, 
ְסִליָחה ְמֹצא ַלֲעוֹונֹות. 

ַעל ִצְדקֹוֵתינּו ֵאין ָאנּו ְסמּוִכים,
ֶּפַׁשע ְוָעוֹון ְמֻלְכָלִכים, 

ְצָדָקה ְמֹצא ַּתַחן עֹוְרִכים. 

ַקו ַאל ִּתְמַּתח ְּבָאְרחֹוֵתינּו, 
ִרָּמה ְותֹוֵלָעה ַאֲחִריֵתנּו,
ָׁשְוא ְוֶהֶבל ְׁשנֹוֵתינּו. 

ָּתׁשּוב ַעל ָהָרָעה ִּתָּנֵחם,
ֶזה ַּדְרְּכָך ִחָּנם ְמַרֵחם, 

ְּכַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ָעֵלינּו ַרֵחם. 

ְּדָרֶכיָך הֹוַדְעָּת ֶלָעָנו ְלהֹורֹות, 
ִיַדְעּתֹו ְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה ְסדּורֹות, 

ִהְבַטְחתֹו ֶׁשֵאיָנן ֵריָקם חֹוְזרֹות. 

ִחנּון ָּבם ִסַּדְרנּו ְלָפֶניָך, 
ַזַעק ְקּׁשֹוב ִמִמְתַחְנֶניָך, 

ְוַאל ְּתִׁשיֵבנּו ֵריָקם ִמְּלָפֶניָך.

ַּבֲחִסידּות  ִמְתַנֵהג  ַרֲחִמים.  ִּכֵּסא  ַעל  יֹוֵׁשב  ֶמֶלְך  ֵאל 
מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו. ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון. ַמְרֶּבה ְמִחיָלה 
ָּכל  ִעם  ְצָדקֹות  עֹוֶׂשה  ַלּפֹוְׁשִעים.  ּוְסִליָחה  ְלַחָּטִאים 
לֹוַמר  ָּלנּו  הֹוֵריָת  ֵאל  ִּתְגֹמל.  ְכָרָעָתם  ֹלא  ָורּוַח.  ָּבָׂשר 
ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ּוְזֹכר ָלנּו ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְּכמֹו 
ֶּבָעָנן  ְיֹהָוה  ַוֵּיֶרד  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ִמֶּקֶדם.  ֶלָעָנו  ֶׁשהֹוַדְעָּת 

ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיֹהָוה:

ַוַּיֲעֹבר ְיֹהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:
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ֶחֶסד  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ְיֹהָוה  ְיֹהָוה 
ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה 
ְסַלח  ּוְנַחְלָּתנּו:  ּוְלַחָּטאֵתנּו  ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחָּת  ְוַנֵּקה: 
ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו ְמַחל ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו: ִּכי 

ַאָּתה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאיָך:

)חזן וקהל פסוק פסוק(

ְּבָזְכִרי ַעל ִמְשָּׁכִבי ְזדֹון ִלִּבי ַוֲאָשָׁמיו ָאקּוָּמה ַוָאבֹוָאה ֶאל 
ֵּבית ֱאֹלַהי ַוֲהדֹוָמיו ָוֹאַמר ְּבֹנְּשִׂאי ַעִין ְּבַתֲחנּוַני ֵאֵלי ָשָׁמיו  

ִנְּפָלה־ָנא ְבָיד ְיָי ִּכי ַרִּבים ַרֲחָמיו   

ְלָך ֵאִלי צּור ֵחיִלי ְמנּוָסִתי ְּבַצָרִּתי ְּבָך ִשְֹבִרי ְוִתְקָוִתי ֱאָילּוִּתי 
ְּבָּגלּוִתי ְלָך ָּכל ִמְּשֲׁאלֹות ִלִּבי ְוֶנְגְּדָך ָּכל ַּתֲאָוִתי ְּפֵדה ֶעֶבד ְלָך 
ִנְּפָלה־ָנא ְבָיד ְיָי ִּכי ַרִּבים ַרֲחָמיו  צֹוֵעק ִמַּיד רֹוָדיו ְוָקָמיו 

ֹלא  ָיְדָך  ִּכי  ָּבַעִּמים  ְוִיָּוַדע  ַהֵּמַצר  ִמן  ְּבָקְרִאי  ֲעֵנִני  ְיָי  ֲעֵנִני 
ִּתְקַצר ְוַאל ִּתְבֵּזה ֱענּות ָעִני צֹוֵעק ִמִּתְגַרת ָצר ֲאֶשׁר ְּפָשָׁעיו 
ְלָך מֹוֵדה ּוִמְּתַוֶדה ַעל ֲעלּוָמיו   
ִנְּפָלה־ָנא ְבָיד ְיָי ִּכי ַרִּבים ַרֲחָמיו   

ַמה ִּיְתאֹוֵנן ְוֹיאַמר ַמה ְּיַדֵּבר ְוִיְצַטָּדק ְיִציר ֹחֶמר ֲאֶשׁר ָּתׁשּוב 
ְּגִוָּיתֹו ְּכָאָבק ַּדק ַמה ִּיֵּתן ְלָך ַהָאָדם ִּכי ִיְרַשׁע ְוִכי ִיְצַּדק ַהֹּלא 
ִמָּליו ּוִמְפָעָליו ְּכתּוִבים ְּבֵסֶפר ָיָמיו  

ִנְּפָלה־ָנא ְבָיד ְיָי ִּכי ַרִּבים ַרֲחָמיו   

ֲחצֹות )ְּבעֹוד( ַלְיָלה ְלָך ָקמּו ֲעָבֶדיָך ְּבַמַהֲלָּלם ְזכּות ָאבֹות 
ָלֶהם ִּתְזּכֹר ְוֶאל ֵּתֶפן ְלַמֲעָלָלם ְקֵנה ֲעָדְתָך ִּכיֵמי ֶקֶדם. ְקדֹוׁש 
ַיֲעֹקב ּגֹוֲאָלם ְוִהָּנֵשׂא ָהֵאל עֹוֶשׂה ַהָשׁלֹום ִּבְמרֹוָמיו   
ִנְּפָלה־ָנא ְבָיד ְיָי ִּכי ַרִּבים ַרֲחָמיו  
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ְוֶדֶרְך  ִנְקֵראָת.  ָהַרֲחִמים  ּוַבַעל  ַאָּתה  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ֵאל 
ְּתׁשּוָבה הֹוֵריָת. ְּגֻדַּלת ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ִּתְזּכֹור ַהּיֹום ּוְבָכל 
ַאָּתה הּוא  ִּכי  ְּבַרֲחִמים.  ֵאֵלינּו  ֵּתֶפן  ְיִדיֶדיָך.  ְלֶזַרע  יֹום 
ַּבַעל ָהַרֲחִמים. ְּבַתֲחנּון ּוִבְתִפָּלה ָּפֶניָך ְנַקֵּדם. ְּכהֹוַדְעָּת 
ָּכתּוב.  ְּבתֹוָרְתָך  ְּכמֹו  ׁשּוב.  ַאְּפָך  ֵמֲחרֹון  ִמֶּקֶדם.  ֶלָעָנו 
ֶּבָעָנן.  ְיֹהָוה  ַוֵּיֶרד  ְּכיֹום  ְוִנְתלֹוָנן.  ֶנְחֶסה  ְּכָנֶפיָך  ּוְבֵצל 
ַּתֲעֹבר ַעל ֶּפַׁשע ְוִתְמֶחה ָאָׁשם. ְּכיֹום ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם. 
ַּתֲאִזין ַׁשְוָעֵתנּו ְוַתְקִׁשיב ֶמּנּו ַמֲאַמר. ְּכיֹום ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם 

ְיֹהָוה ְוָׁשם ֶנֱאַמר:

ַוַּיֲעֹבר ְיֹהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:

ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְוַחּנּון.  ַרחּום  ֵאל  ְיֹהָוה.  ְיֹהָוה. 
ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים. ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע 
ּוְלַחָּטאֵתנּו  ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחָּת  ְוַנֵּקה:  ְוַחָּטָאה. 
ּוְנַחְלָּתנּו: ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו. ְמַחל ָלנּו 
ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו. ִּכי ַאָּתה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב 

ֶחֶסד ְלָכל ֹקְרֶאיָך:

)חזן וקהל פסוק פסוק(

ֵיָרֶצה צֹום ַעְמָך ֲאֶׁשר ָדמֹו ְלָך ַמֶזה, ֲחׁשֹוב ֶחְלּבֹו ְּכַעל 
ֶזַבח ְוָקְרָּבנֹו ַאל ִּתְבֶזה, ֲחתֹום ָעָליו אֹות ַחִּיים ּוְתִפָּלתֹו 
ָמָחר ִיְהֶיה ָהאֹות ַהֶזה: ֶתֱחֶזה, 

ִצְדָקְתָך ִהְתַאֵזר ׁשֹוֵכן ַעד ּוְמרֹוָמם, ְסמֹוְך ָנא ַהִנְכָׁשִלים 
ְׁשַלח ָיְדָך ְלַהִקיָמם, ֲאֶׁשר ִדְמָעָתם ִׁשקּוָים ְוַאְנָחָתם ִהיא 
ַלֲחָמם, ְוִתְנקֹום ַדם ֲעָבֶדיָך ֵמאֹוְיֶביָך ַעד ֻּתָמם, ְוִתְדרֹוׁש 
ְלֶׁשֶפְך ָדָמם, ָלַדַעת ַמה ֶזה ְוַעל ַמה ֶזה:  
ָמָחר ִיְהֶיה ָהאֹות ַהֶזה:  
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ָעַלי  ַסֵנגֹור  ַמֲאִמין,  הּוא  ְלִׁשְמָך  ֲאֶׁשר  ַעְמָך  חֹון  ֲחנּון 
ְּתַמֶנה ֲאֶׁשר ַחָטאִתי ַיְטִמין, ְוחֹוִבי ִּבְׂשֹמאל ַיְכִמין, ְזכּוִתי 
ַיֲעֶלה ִּביִמין, ְוֵאֶפר ִיְצָחק ַיְזִמין, ֲאֶׁשר יֹאַמר ִּכי הּוא ֶזה:  
ָמָחר ִיְהֶיה ָהאֹות ַהֶזה:  

ֶאת  ְלַזּכֹות  ַׁשַער,  ִּתְפַּתח  ְלַזֲעָקִתי  ִרָנִתי  ּוְׁשַמע  ְקַרב 
ַחָטאִתי ְּכמֹו ֶּבן ָׁשָנה ַנַער, ְוַתֲחסֹום ְלׁשֹון ַמְׂשִטיִני ְוֶאת 
ִּפיהּו ֹלא ִיְפַער, ְיֹהָוה ְּבָׂשָטן ִיְגַער, קּום ֵרד ַמֵהר ִמֶזה:  
ָמָחר ִיְהֶיה ָהאֹות ַהֶזה:  

ַּבֶמה ֲאַקֵדם ְוִאַּכף ְּפֵני ֹלא ִיַקח ׁשֹוַחד, ּוְבָיִדי ֵאין ַמַעׂש 
ֵׁשם  ַמְלכּות  ְּבָזְכִרי  ַעָּתה  ֲאָבל  ִיְפָחד,  ִלִּבי  ֹזאת  ְוַעל 
ֶאָחד,  ְיֹהָוה  ְּבֹאְמִרים  ּבֹוֵטַח  ֲאִני  ֹזאת  ְוַעל  ַהְּמיּוָחד, 

ּומֹוְׁשִכים ֻּכָלם ַיַחד ִמֶזה ֶאָחד ּוִמֶזה: 
ָמָחר ִיְהֶיה ָהאֹות ַהֶזה:  

ְרֵאה ֵאין ְמַכֵּפר ַּבֲעִדי ְוֵאין סֹוֵדר ִלי ֵסֶדר, ּוִבְגֵדי ָלָבן ַאִין 
ְוֵאין לֹוֵבׁש ָהֵאֶדר, ְוַגם ֵאין ָקְרַּבן חֹוָבה ְוֹלא ְנָדָבה ָוֵנֶדר, 
ְוַאָּתה ְּתַכֵּפר ָעַלי ּבֹוֵחן ְּכָליֹות ָוֶחֶדר, ְגדֹור ִּפְרַצת ֹצאְנָך 
ְוִׂשים ֶרַוח ָלֵעֶדר, ְוִתְבֶנה ָלמֹו ָגֵדר ִמֶזה ְוָגֵדר ִמֶזה:  
ָמָחר ִיְהֶיה ָהאֹות ַהֶזה:  

ֵצל קֹוָרְתָך ָּבאּו ָּבִנים ֲאֶׁשר ִנְגָרׁשּו, ֵּביְתָך ְּכִנְתָוֲעדּו ָרֲעׁשּו 
ְוַגם ִנְתָגֲעׁשּו, ֶחֶסד ֲאבֹוָתם ִּתְזּכֹור ֵעת ָלִריב ִיָגׁשּו, ֱאֶמת 
ְוָׁשלֹום ִנְפָגׁשּו, ַגם ֶאת ֶזה ְלֻעַמת ֶזה,  
ָמָחר ִיְהֶיה ָהאֹות ַהֶזה:   
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ַּבֲחִסידּות  ִמְתַנֵהג  ַרֲחִמים.  ִּכֵּסא  ַעל  יֹוֵׁשב  ֶמֶלְך  ֵאל 
מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו. ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון. ַמְרֶּבה ְמִחיָלה 
ָּכל  ִעם  ְצָדקֹות  עֹוֶׂשה  ַלּפֹוְׁשִעים.  ּוְסִליָחה  ְלַחָּטִאים 
לֹוַמר  ָּלנּו  הֹוֵריָת  ֵאל  ִּתְגֹמל.  ְכָרָעָתם  ֹלא  ָורּוַח.  ָּבָׂשר 
ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ּוְזֹכר ָלנּו ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְּכמֹו 
ֶּבָעָנן  ְיֹהָוה  ַוֵּיֶרד  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ִמֶּקֶדם.  ֶלָעָנו  ֶׁשהֹוַדְעָּת 

ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיֹהָוה:

ַוַּיֲעֹבר ְיֹהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:

ֶחֶסד  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ְיֹהָוה  ְיֹהָוה 
ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה 
ְסַלח  ּוְנַחְלָּתנּו:  ּוְלַחָּטאֵתנּו  ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחָּת  ְוַנֵּקה: 
ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו ְמַחל ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו: ִּכי 

ַאָּתה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאיָך:

ְזכֹור ַרֲחֶמיָך ְיהָֹוה ַוֲחָסֶדיָך ִּכי ֵמעֹוָלם ֵהָּמה: ָזְכֵרנּו ְיהָֹוה ִּבְרצֹון 
ֵׁשֶבט  ָּגַאְלָּת  ֶּקֶדם  ָקִניָת  ֲעָדְתָך  ְזכֹור  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָּפְקֵדנּו  ַעֶּמָך 
ַנֲחָלֶתָך ַהר ִצּיֹון ֶזה ָׁשַכְנָּת ּבֹו: ְזכֹור ְיֹהָוה ִחַּבת ְירּוָׁשָלִים ַאֲהַבת 
ִצּיֹון ַאל ִּתְׁשַּכח ָלֶנַצח: ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון ִּכי ֵעת ְלֶחְנָנּה 
ִּכי ָבא מֹוֵעד: ְזכֹור ְיֹהָוה ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוָׁשָלִים ָהאֹוְמִרים 
ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ָּבּה: ְזכֹור ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדיָך 
ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ָלֶהם ָּבְך ַוְּתַדֵּבר ֲאֵלֶהם ַאְרֶּבה ֶאת ַזְרֲעֶכם ְּככֹוְכֵבי 
ְוָנֲחלּו  ְלַזְרֲעֶכם  ֶאֵּתן  ָאַמְרִּתי  ֲאֶׁשר  ַהֹּזאת  ָהָאֶרץ  ְוָכל  ָמִים  ַהּׁשָ
ֶאל  ֵּתֶפן  ַאל  ּוְלַיֲעֹקב  ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  ַלֲעָבֶדיָך  ְזכֹור  ְלעֹוָלם: 

ְקִׁשי ָהָעם ַהֶּזה ְוֶאל ִרְׁשעֹו ְוֶאל ַחָּטאתֹו: 

ְזכֹור ָלנּו ְּבִרית ָאבֹות ַּכֲאֶׁשר ָאַמְרָּת. ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב 
ְוָהָאֶרץ  ֶאְזֹּכר  ַאְבָרָהם  ְּבִריִתי  ֶאת  ְוַאף  ִיְצָחק  ְּבִריִתי  ֶאת  ְוַאף 

ֶאְזֹּכר:
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 פותחים את הארון 

חזן וקהל

ְׁשַמע קֹוֵלנּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוַקֵּבל ְּבַרֲחִמים 
ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו:

ֲהִׁשיֵבנּו ְיֹהָוה ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם:

ֲאָמֵרינּו ַהֲאִזיָנה ְיֹהָוה ִּביָנה ֲהִגיֵגנּו:

צּוֵרנּו  ְיֹהָוה  ְלָפֶניָך  ִלֵּבנּו  ְוֶהְגיֹון  ִפינּו  ִאְמֵרי  ְלָרצֹון  ִיְהיּו 
ְוגֹוֲאֵלנּו:

ַאל ַּתְׁשִליֵכנּו ִמְּלָפֶניָך ְורּוַח ָקְדְׁשָך ַאל ִּתַּקח ִמֶּמּנּו:

ַאל ַּתְׁשִליֵכנּו ְלֵעת ִזְקָנה ִּכְכלֹות ֹּכֵחנּו ַאל ַּתַעְזֵבנּו:

ִעָּמנּו  ֲעֵׂשה  ִמֶּמּנּו:  ִּתְרַחק  ַאל  ֱאֹלֵהינּו.  ְיֹהָוה  ַּתַעְזֵבנּו  ַאל 
ֲעַזְרָּתנּו  ְיֹהָוה  ַאָּתה  ִּכי  ְוֵיבׁשּו  ְוִיְראּו ׂשֹוְנֵאינּו  ְלטֹוָבה  אֹות 

ְוִנַחְמָּתנּו: ִּכי ְלָך ְיֹהָוה הֹוָחְלנּו ַאָּתה ַתֲעֶנה ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו:
סוגרים את הארון

וידוי
ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו:

ָאָּנא ָּתֹבא ְלָפֶניָך ְּתִפָּלֵתנּו. ְוַאל ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחָּנֵתנּו. ֶׁשֵאין ָאנּו 
ַעֵּזי ָפִנים ּוְקֵׁשי עֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו 

ַצִּדיִקים ֲאַנְחנּו ְוֹלא ָחָטאנּו ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ָחָטאנּו:

ֶהֱעִוינּו.  ֹּדִפי:  ִּדַּבְרנּו  ָּגַזְלנּו.  ָּבַגְדנּו.  ָאַׁשְמנּו. 
ָיַעְצנּו  ֶׁשֶקר:  ָטַפְלנּו  ָחַמְסנּו.  ַזְדנּו.  ְוִהְרַׁשְענּו. 
ָעִוינּו.  ָסַרְרנּו.  ִנַאְצנּו.  ָמַרְדנּו.  ַלְצנּו.  ִּכַּזְבנּו.  ָרע. 
ִׁשַחְתנּו.  ָרַׁשְענּו.  ֹעֶרף:  ינּו  ִקּׁשִ ָצַרְרנּו.  ָּפַׁשְענּו. 

ִּתַעְבנּו. ָּתִעינּו. ִּתְעָּתְענּו:

ַצִּדיק ַעל ָּכל  ְוַאָּתה  ָלנּו:  ְוֹלא ָׁשָוה  ּוִמִמְׁשָּפֶטיָך ַהּטֹוִבים  ִמִּמְצֹוֶתיָך  ַסְרנּו 
ַהָּבא ָעֵלינּו. ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרָׁשְענּו:



92 / סליחות לערב יום כיפור

ִמִּנְסָּתרֹות  ָיִבין  ִמי  ְׁשִגיאֹות  ְלָפֶניָך.  ָאַמר  ִצְדֶקָך  ְמִׁשיַח 
ִמָּכל  ְוַטֲהֵרנּו  ְּפָׁשֵעינּו  ִמָּכל  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ַנֵּקנּו  ַנֵּקִני: 
ֻטְמאֹוֵתינּו ּוְזרֹוק ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנּו ַּכָּכתּוב ַעל 
ִמֹּכל  ּוְטַהְרֶּתם  ַמִים ְטהֹוִרים  ֲעֵליֶכם  ְוָזַרְקִּתי  ְנִביֶאָך  ַיד 
ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ַעְּמָך ְוַנֲחָלְתָך 
ִּכי  ְוֵיְדעּו  ַיִּכירּו  ִיְׁשֶעָך  ְּתֵאֵבי  ַחְסֶּדָך  ְצֵמֵאי  ְרֵעֵבי טּוְבָך 

ַליֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות:

קדיש שלם:

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. אמן: ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך 
ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה. אמן: ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון 

ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן:
ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא:

ְוִיְתַעֶּלה  ְוִיְתַהָּדר  א  ְוִיְתַנּׂשֵ ְוִיְתרֹוֵמם  ְוִיְתָּפֵאר  ְוִיְׁשַּתַּבח  ִיְתָּבַרְך 
ִמָּכל  ְלֵעָּלא  ְלֵעָּלא  אמן:  הּוא.  ְּבִריְך  ְּדֻקְדָׁשא.  ְׁשֵמּה  ְוִיְתַהָּלל 
ְוִאְמרּו  ְּבָעְלָמא.  ַּדֲאִמיָרן  ְוֶנֱחָמָתא  ֻּתְׁשְּבָחָתא  ְוִׁשיָרָתא  ִּבְרָכָתא 

ָאֵמן: 
ִּתְתַקֵּבל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִּדי 

ִבְׁשַמָּיא, ְוִאְמרּו ָאֵמן:
ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל. 

ְוִאְמרּו ָאֵמן:
לֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל  עֹוֶׂשה ַהּׁשָ

ְוִאְמרּו ָאֵמן:
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ַהר  ֶאל  ַעל  ַוּיַ ַבּבֶֹקר  ה  מֶֹשׁ ם  ּכֵ ְשׁ ַוּיַ ִנים  ִראשֹׁ ּכָ ֲאָבִנים  ֻלחֹת  ֵני  ְשׁ ְפסֹל  "ַוּיִ
ָעָנן  ֶרד ְיהָֹוה ּבֶ ֵני ֻלחֹת ֲאָבִנים: ַוּיֵ ָידֹו ְשׁ ח ּבְ ּקַ ה ְיהָֹוה אֹתֹו ַוּיִ ר ִצּוָ ֲאֶשׁ ִסיַני ּכַ
ְיהָֹוה  ְקָרא  ַוּיִ ָניו  ּפָ ַעל  ְיהָֹוה  ֲעבֹר  ַוּיַ ְיהָֹוה:  ם  ְבֵשׁ ְקָרא  ַוּיִ ם  ָשׁ ִעּמֹו  ב  ְתַיּצֵ ַוּיִ
ָלֲאָלִפים  ֶחֶסד  נֵֹצר  ֶוֱאֶמת:  ֶחֶסד  ְוַרב  ִים  ַאּפַ ֶאֶרְך  ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ְיהָֹוה 
ֵני  ִנים ְוַעל ּבְ ה ּפֵֹקד ֲעו ֹן ָאבֹות ַעל ּבָ ה לֹא ְיַנּקֶ ָאה ְוַנּקֵ ע ְוַחּטָ א ָעו ֹן ָוֶפַשׁ נֵֹשׂ
חּו: ַוּיֹאֶמר  ּתָ ְשׁ ּקֹד ַאְרָצה ַוּיִ ה ַוּיִ ִעים: ַוְיַמֵהר מֶֹשׁ ים ְוַעל ִרּבֵ ִשׁ ּלֵ ָבִנים ַעל ִשׁ
ה עֶֹרף  י ַעם ְקֵשׁ נּו ּכִ ִקְרּבֵ ֵעיֶניָך ֲאדָֹני ֵיֶלְך ָנא ֲאדָֹני ּבְ ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ּבְ
ִרית  ּבְ ּכֵֹרת  ָאנִֹכי  ה  ִהּנֵ ַוּיֹאֶמר  נּו:  ּוְנַחְלּתָ אֵתנּו  ּוְלַחּטָ ַלֲעו ֵֹננּו  ְוָסַלְחּתָ  הּוא 
ַהּגֹוִים  ּוְבָכל  ָהָאֶרץ  ְבָכל  ִנְבְראּו  לֹא  ר  ֲאֶשׁ ִנְפָלאֹת  ה  ֶאֱעֶשׂ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ֶנֶגד 
ר  ֲאֶשׁ הּוא  נֹוָרא  י  ּכִ ְיהָֹוה  ה  ַמֲעֵשׂ ְבִקְרּבֹו ֶאת  ה  ַאּתָ ר  ֲאֶשׁ ָהָעם  ָכל  ְוָרָאה 

ְך". )שמות ל"ד ד'-י'( ה ִעּמָ ֲאִני עֶֹשׂ

רש"י ופרשנים ראשונים על פסוקי הברית:

)ה( ויקרא בשם יי. מתרגמינן: וקרא בשמא דה'. )רש"י מפרש שמשה הוא הקורא 
שרש"י  שסברו  ויש  ה'.  של  בשמו  משה  ויקרא  כך:  מתפרש  והכתוב  ה'.  בשם 

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'(.

)דהיינו  יקרא משה  ילמדנו איך  והנה  יי. הנה ה' הוא הקורא  ויקרא בשם  ראב"ע: 
ה' לימד את משה איך לקרוא אליו(.

בשם יי. קריאה מודיעה פעולות אלוהיות. ספורנו: ויקרא. האל יתברך. 

ה' '  בשם  'ויקרא  אבודרהם  "כתב  ד':  ס"ק  תקפ"א  סימן  ברורה"  ב"משנה  כתב 
"בשם".  מן הטעם המפסיק תחת  נראה  וכן  ה' "  ובין  בין בשם  להפסיק מעט  יש 

ופירושו כמו 'ויקרא בשם' ומי קרא? 'ה' '- ה' הוא שקרא.

ברית שלש עשרה
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)ראש  וישוב  ואחת אחר שיחטא  קודם שיחטא  היא, אחת  יי. מדת רחמים  יי  )ו( 
השנה יז ע"ב(.

ובתוס' שם ד"ה שלש עשרה מדות: "אומר רבנו תם דשני שמות הראשונים הם 
פסיק  שיש  הראשון  שם  מונה  אין  נסים  דרבנו  סתרים  ובמגילת  מדות...  שתי 
וחנון".  רחום  "ה'  קרא:  ה',  דהכי קאמר קרא: הקב"ה ששמו  בין השמות, משום 
המדות  לי"ג  מפורטת  טבלה  )וראה  מדות.  בשתי  מונה  לאלפים"  חסד  ו"נוצר 
 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. 

מאריך אפו ואינו ממהר ליפרע שמא יעשה תשובה. ארך אפים. 

ורב חסד. לצריכים חסד, שאין להם זכויות כל כך.

ואמת. לשלם שכר טוב לעושי רצונו.

נצר חסד. שהאדם עושה לפניו. )ז( 

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.

עד  המגעת  תשובה  והיא  באהבה,  לשבים  מנקה  שהוא  פי  על  אף  ונקה.  ספורנו: 
להם  נחשבים  שעוונות  ע"ב(  )שם  ז"ל  שאמרו  כמו  ע"א(  פו  )יומא  הכבוד  כסא 
ינקה  לא  מקום  מכל  טו-יט(,  לג'  )יחזקאל  יחיה"  "חיו  עליהם  שנאמר  כזכויות 
)יומא שם(  ז"ל  אפילו לשבים כאשר תהיה תשובתם מיראת עונש בלבד כאמרם 

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(. 

דור רביעי, נמצאת מדה טובה מרובה על מדת פורענות אחת לחמש  ועל רבעים. 
מאות. שבמדה טובה הוא אומר נוצר חסד לאלפים.
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וימהר משה. כשראה משה שכינה עוברת ושמע קול הקריאה, מיד וישתחו.  )ח( 

)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". 

ונפלינו אני ועמך )שם טז'(,  זו היא בקשת:  ותתננו לך לנחלה מיוחדת,  ונחלתנו. 
שלא ַתשרה שכינתך על האומות. 

כרת ברית. על זאת.  )י( 

אנכי  הנה  ריקם שנאמר  חוזרות  מדות שאינן  לי"ג  כרותה  ברית  יהודה  רב  ]אמר 
כרת ברית )ר"ה יז' ע"ב([

בזו מכל האומות  טז( שתהיו מובדלים  לג'  )לעיל  ונפלינו  נפלאות. לשון:  אעשה 
שלא ִתשרה שכינתי עליהם. 

עד כאן דברי רש"י וחבריו.

לך את הדברים האלה  כתב  יי אל משה  "ויאמר  כתוב:  כז(  )לד'  בהמשך הפרשה 
יוחנן  כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל". על כך לימדנו רבי 
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 - 
תורה  וברית  עשרה  שלש  ברית  ישראל.  עם  בריתות  שתי  נכרתו   - החנינה  יום 
ניתנו לישראל  וזו היא הפליאה וההפלאה. ביום הזה  שבעל פה. והא בהא תליא. 
לוחות שניים ובו ביום הודיע הקב"ה כל מדות טובו למשה ולישראל. נבדלו ישראל 
זו  נטע בתוכנו" -  "וחיי עולם  ה' לתת להם תורתו  מכל האומות שרק בהם בחר 
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 
מפיך  ימושו  לא  בפיך  שמתי  אשר  ודברי  עליך  אשר  רוחי  ה'  אמר  אותם  בריתי 

ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה' מעתה ועד עולם" )ישעיהו נט' כא(. 






