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Elul 5870

We find ourselves in an unprecedented crisis this year. While it is 
painful to do so, some communities have to shorten davening in order 
to minimize exposure to others or because social distancing logistics 
require using the same room more than once. Pikuach nefesh demands 
that we take this virus seriously and as such, we do have to make certain 
compromises so that we can daven in a safe environment.

This machzor provides a text for a shortened service. In choosing which 
sections to include, we followed the general guidance of the Rama (OC 
619:1) and the Mishna Berura (6) who tell us that we should try to 
preserve the portions of davening that people are familiar with.  While 
there are many beautiful and treasured poetic lines in Chazaras Hashatz  
written by greats such as Rav Elazar Hakalir, because of time constraints, 
some of those need to be omitted in favor of the piyutim that are more 
familiar. We encourage individuals to consult their machzor and study 
and recite these liturgical gems over the course of Rosh Hashanah. We 
have made every effort to retain parts of the service that are critical 
to the Rosh Hashanah experience of both recitation and song and we 
apologize if we erred in either direction. 

Here is a summary of the tefilos that were chosen:

1) Chazaras Hashatz for Shacharis is identical on both days. It includes 
two piyutim.

2) Chazaras Hashatz for Mussaf  for both days is almost identical with 
one additional piyut for first day. The text follows the regular text starting 
from the conclusion of mechayeh hameisim. 

This machzor is meant for this year only.

Wishing you a happy, healthy and sweet new year,

Rabbi Mordechai Willig

Hebrew Machzor text adapted from:

© The Metsudah Machzor. Metsudah Publications, New York

Licensed under Creative Commons CC BY license
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תפילת מנחה לערב יום הכפורים
ָכה ּלֹו ַאְׁשֵרי ָהָעם  ָלה: ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכֽ ָך עֹוד ְיַהְלֽלּוָך ֶּסֽ ַאְׁשֵרי יֹוְׁשֵבי ֵביֶתֽ

ֶלְך ַוֲאָבְרָכה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם  ֶׁשְיֹהָוה ֱאֹלָהיו: ְּתִהָּלה ְלָדִוד ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהֶּמֽ
ָך ַוֲאַהְלָלה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ָּגדֹול ְיֹהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד  ָוֶעד: ְּבָכל־יֹום ֲאָבְרֶכֽ

ָך  ידּו: ֲהַדר ְּכבֹוד הֹוֶדֽ יָך ַיִּגֽ ֶקר: ּדֹור ְלדֹור ְיַׁשַּבח ַמֲעֶׂשיָך ּוְגבּורֶֹתֽ ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֽ
ָּנה: ֵזֶֽכר ַרב־ יָך יֹאֵמרּו ּוְגֻדָּלְתָך ֲאַסְּפֶרֽ יָחה: ֶוֱעזּוז נֹוְרֹאֶתֽ יָך ָאִׂשֽ ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתֽ

ֶסד: טֹוב־ְיֹהָוה  ִים ּוְגָדל־ָחֽ ֶרְך ַאַּפֽ יעּו ְוִצְדָקְתָך ְיַרֵּנֽנּו: ַחּנּון ְוַרחּום ְיֹהָוה ֶאֽ טּוְבָך ַיִּבֽ
יָך ְיָבְרֽכּוָכה: ְּכבֹוד  יָך ַוֲחִסיֶדֽ ַלֹּכל ְוַרֲחָמיו ַעל־ָּכל־ַמֲעָׂשיו: יֹוֽדּוָך ְיֹהָוה ָּכל־ַמֲעֶׂשֽ

יַע ִלְבֵני ָהָאָדם ְּגבּורָֹתיו ּוְכבֹוד ֲהַדר  רּו: ְלהֹוִדֽ ַמְלכּוְתָך יֹאֵמרּו ּוְגבּוָרְתָך ְיַדֵּבֽ
ַמְלכּותֹו: ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל־ֹעָלִמים ּוֶמְמַׁשְלְּתָך ְּבָכל־ּדֹור ָודֹר: סֹוֵמְך ְיֹהָוה 

רּו ְוַאָּתה נֹוֵתן־ָלֶהם  יָך ְיַׂשֵּבֽ ְלָכל־ַהֹּנְפִלים ְוזֹוֵקף ְלָכל־ַהְּכפּוִפים: ֵעיֵני־ֹכל ֵאֶלֽ
יַע ְלָכל־ַחי ָרצֹון: ַצִּדיק ְיֹהָוה ְּבָכל־ ָך ּוַמְׂשִּבֽ ַח ֶאת־ָיֶדֽ ֶאת־ָאְכָלם ְּבִעּתֹו: ּפֹוֵתֽ

הּו ֶבֱאֶמת:  ְּדָרָכיו ְוָחִסיד ְּבָכל־ַמֲעָׂשיו: ָקרֹוב ְיֹהָוה ְלָכל־ֹקְרָאיו ְלֹכל ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאֽ
ְרצֹון־ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה ְוֶאת־ַׁשְוָעָתם ִיְׁשַמע ְויֹוִׁשיֵעם: ׁשֹוֵמר ְיֹהָוה ֶאת־ָּכל־ֹאֲהָביו 

ְוֵאת ָּכל־ָהְרָׁשִעים ַיְׁשִמיד: ♦ ְּתִהַּלת ְיֹהָוה ְיַדֶּבר ִּפי ִויָבֵרְך ָּכל־ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו 
ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַוֲאַנְֽחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד־עֹוָלם ַהְללּוָיּה:

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון 
ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה 
ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא: ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא 

ָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא  ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא, ְּבִריְך הּוא ְלֵעֽ
ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ינּו: ֶדל ֵלאֹלֵהֽ ִּכי ֵׁשם ְיֹהָוה ֶאְקָרא ָהבּו ֹגֽ
ָך: ֲאדָֹני, ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתֽ

ינּו ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ַיֲעֹקב ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְוקֹוֵנה ַהֹּכל 

ַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה:  ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמֽ

ֶפר ַהַחִּיים ְלַמַעְנָך ֱאֹלִהים ַחִּיים: נּו ְּבֵסֽ ֶלְך ָחֵפץ ַּבַחִּיים ְוָכְתֵבֽ נּו ְלַחִּיים ֶמֽ ָזְכֵרֽ

יַע ּוָמֵגן: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ָמֵגן ַאְבָרָהם: ֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִׁשֽ ֶמֽ

ֶסד  יַע: ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֽ ַאָּתה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדָֹני ְמַחֶּיה ֵמִתים ַאָּתה ַרב ְלהֹוִׁשֽ
ְמַחֵּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים 
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ֶלְך ֵמִמית  ַעל ְּגבּורֹות ּוִמי ּֽדֹוֶמה ָּלְך ֶמֽ ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני ָעָפר, ִמי ָכֽמֹוָך ַּבֽ
יַח ְיׁשּוָעה:  ּוְמַחֶּיה ּוַמְצִמֽ

ִמי ָכֽמֹוָך ַאב ָהַרֲחִמים זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים ְּבַרֲחִמים:
ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים:

ְנַקֵּדׁש ֶאת ִׁשְמָך ָּבעֹוָלם ְּכֵׁשם ֶׁשַּמְקִּדיִׁשים אֹותֹו ִּבְׁשֵמי ָמרֹום. ַּכָּכתּוב ַעל ַיד 
ָך ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר: ְנִביֶאֽ

ֶרץ ְּכבֹודֹו: ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְיֹהָוה ְצָבאֹות ְמלֹא ָכל ָהָאֽ
רּו: ְלֻעָּמָתם ָּברּוְך יֹאֵמֽ

ָּברּוְך ְּכבֹוד ְיֹהָוה ִמְּמקֹומֹו:
ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁשָך ָּכתּוב ֵלאמֹר:

ִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר: ַהְללּוָיּה: ִיְמֹלְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהֽ

ינּו  ינּו ִמִּפֽ ָך ּוְלֵנַֽצח ְנָצִחים ְקֻדָּׁשְתָך ַנְקִּדיׁש ְוִׁשְבֲחָך ֱאֹלֵהֽ ְלדֹור ָודֹור ַנִּגיד ָּגְדֶלֽ
ֶלְך  ָּתה: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהֶּמֽ ֶלְך ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ָאֽ לֹא ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד ִּכי ֵאל ֶמֽ

ַהָּקדֹוׁש:

ָלה: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה  ַאָּתה ָקדֹוׁש ְוִׁשְמָך ָקדֹוׁש ּוְקדֹוִׁשים ְּבָכל יֹום ְיַהְלֽלּוָך ֶּסֽ
ֶלְך ַהָּקדֹוׁש:  ַהֶּמֽ

ַעת ּוְמַלֵּמד ֶלֱאנֹוׁש ִּביָנה :ָחֵּנֽנּו ֵמִאְּתָך ֵּדָעה ִּביָנה ְוַהְׂשֵּכל  ַאָּתה חֹוֵנן ְלָאָדם ַּדֽ
ַעת: :ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה חֹוֵנן ַהָּדֽ

נּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה  ָך ְוַהֲחִזיֵרֽ נּו ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו ַמְלֵּכֽ ָך ְוָקְרֵבֽ ינּו ְלתֹוָרֶתֽ נּו ָאִבֽ ֲהִׁשיֵבֽ
ְלָפֶנֽיָך: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ָהרֹוֶצה ִּבְתׁשּוָבה:

ָּתה:  ַח ָאֽ ְענּו, ִּכי מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ נּו ִּכי ָפָׁשֽ נּו ַמְלֵּכֽ אנּו ְמַחל ָלֽ ינּו ִּכי ָחָטֽ נּו ָאִבֽ ְסַלח ָלֽ
ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַחּנּון ַהַּמְרֶּבה ִלְסֽלֹוַח:

ָּתה: ָּברּוְך  ָך ִּכי ּגֹוֵאל ָחָזק ָאֽ ַען ְׁשֶמֽ נּו ְמֵהָרה ְלַמֽ נּו ּוְגָאֵלֽ יָבה ִריֵבֽ ְרֵאה ְבָעְנֵיֽנּו ְוִרֽ
ַאָּתה ְיֹהָוה ּגֹוֵאל ִיְׂשָרֵאל:

ָּתה ְוַהֲעֵלה ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה  נּו ָאֽ ָעה ִּכי ְתִהָּלֵתֽ נּו ְוִנָּוֵׁשֽ נּו ְיֹהָוה ְוֵנָרֵפא הֹוִׁשיֵעֽ ְרָפֵאֽ
ָּתה :ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה רֹוֵפא  ֶלְך רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאֽ ינּו.  ִּכי ֵאל ֶמֽ ְלָכל ַמּכֹוֵתֽ

חֹוֵלי ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל:

ינּו ֶאת ַהָּׁשָנה ַהֹּזאת ְוֶאת ָּכל ִמיֵני ְתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה, ְוֵתן  ינּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ָּבֵרְך ָעֵלֽ
ָך ּוָבֵרְך ְׁשָנֵתנּו ַּכָּׁשִנים ַהּטֹובֹות: ָּברּוְך  נּו ִמּטּוֶבֽ ְּבָרָכה ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ְוַׂשְּבֵעֽ

ַאָּתה ְיֹהָוה ְמָבֵרְך ַהָּׁשִנים:
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נּו ַיַֽחד ֵמַאְרַּבע  ינּו ְוַקְּבֵצֽ נּו ְוָׂשא ֵנס ְלַקֵּבץ ָּגֻלּיֹוֵתֽ ְּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ְלֵחרּוֵתֽ
ֶרץ: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ְמַקֵּבץ ִנְדֵחי ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל: ַּכְנפֹות ָהָאֽ

ּנּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה ּוְמלֹוְך  ינּו ְּכַבְּתִחָּלה ְוָהֵסר ִמֶּמֽ ינּו ְּכָבִראׁשֹוָנה ְויֹוֲעֵצֽ יָבה ׁשֹוְפֵטֽ ָהִׁשֽ
נּו ַבִמְׁשָּפט: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה  ֶסד ּוְבַרֲחִמים ְוַצְּדֵקֽ ינּו ַאָּתה ְיֹהָוה ְלַבְּדָך ְּבֶחֽ ָעֵלֽ

ֶלְך ַהִּמְׁשָּפט: ַהֶּמֽ

תּו,  יָך ְמֵהָרה ִיָּכֵרֽ ְוַלַּמְלִׁשיִנים ַאל ְּתִהי ִתְקָוה ְוָכל ָהִרְׁשָעה ְּכֶרַגע ֹּתאֵבד ְוָכל ֹאְיֶבֽ
ינּו: ָּברּוְך ַאָּתה  ְוַהֵּזִדים ְמֵהָרה ְתַעֵּקר ּוְתַׁשֵּבר ּוְתַמֵּגר ְוַתְכִניַע ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ

יַע ֵזִדים: ְיֹהָוה ׁשֹוֵבר ֹאְיִבים ּוַמְכִנֽ

ַעל ַהַּצִּדיִקים ְוַעל ַהֲחִסיִדים ְוַעל ִזְקֵני ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ְּפֵליַטת סֹוְפֵריֶהם 
ינּו ְוֵתן ָׂשָכר טֹוב ְלָכל ַהּבֹוְטִחים  יָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ינּו ֶיֱהמּו ַרֲחֶמֽ ֶדק ְוָעֵלֽ ְוַעל ֵּגֵרי ַהֶּצֽ

ְחנּו: ָּברּוְך  נּו ִעָּמֶהם ְלעֹוָלם ְולֹא ֵנבֹוׁש ִּכי ְבָך ָבָטֽ ְּבִׁשְמָך ֶּבֱאֶמת ְוִׂשים ֶחְלֵקֽ
ַאָּתה ְיֹהָוה ִמְׁשָען ּוִמְבָטח ַלַּצִּדיִקים:

ְרָּת ּוְבֵנה אֹוָתּה  ִים ִעיְרָך ְּבַרֲחִמים ָּתׁשּוב ְוִתְׁשּכֹון ְּבתֹוָכּה ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבֽ ְוִלירּוָׁשַלֽ
ינּו ִּבְנַין עֹוָלם ְוִכֵּסא ָדִוד ְמֵהָרה ְלתֹוָכּה ָּתִכין: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה  ְּבָקרֹוב ְּבָיֵמֽ

ִים: ּבֹוֵנה ְירּוָׁשָלֽ

ינּו  ָך ,ִּכי ִליׁשּוָעְתָך ִקִּוֽ יַח ְוַקְרנֹו ָּתרּום ִּביׁשּוָעֶתֽ ַמח ָּדִוד ַעְבְּדָך ְמֵהָרה ַתְצִמֽ ֶאת ֶצֽ
ֶרן ְיׁשּוָעה: יַח ֶקֽ ָּכל ַהּיֹום: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַמְצִמֽ

נּו  ינּו ְוַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתֽ ינּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ְׁשַמע קֹוֵלֽ
נּו ,ִּכי  נּו ֵריָקם ַאל ְּתִׁשיֵבֽ ָּתה ּוִמְּלָפֶנֽיָך ַמְלֵּכֽ ַע ְּתִפּלֹות ְוַתֲחנּוִנים ָאֽ ,ִּכי ֵאל ׁשֹוֵמֽ

ַע ְּתִפָּלה: ַע ְּתִפַּלת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים :ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ׁשֹוֵמֽ ַאָּתה ׁשֹוֵמֽ

ָך  ינּו ְּבַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ּוִבְתִפָּלָתם. ְוָהֵׁשב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵּביֶתֽ ְרֵצה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל, ּוְתִפָּלָתם ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת 

ָך: ְוֶתֱחֶזֽיָנה ֵעיֵנֽינּו ְּבׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה  ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ
ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון:

ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד צּור  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ מֹוִדים ֲאַנְֽחנּו ָלְך ָׁשַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָך ַעל ַחֵּיֽינּו  נּו ַאָּתה הּוא ְלדֹור ָודֹור נֹוֶדה ְּלָך ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתֽ ַחֵּיֽינּו ָמֵגן ִיְׁשֵעֽ

נּו ְוַעל  יָך ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמֽ ינּו ַהְּפקּודֹות ָלְך ְוַעל ִנֶּסֽ ָך ְוַעל ִנְׁשמֹוֵתֽ ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדֽ
יָך  ִים, ַהּטֹוב ִּכי לֹא ָכלּו ַרֲחֶמֽ ֶרב ָוֽבֶֹקר ְוָצֳהָרֽ יָך ֶׁשְּבָכל ֵעת, ֶעֽ יָך ְוטֹובֹוֶתֽ ִנְפְלאֹוֶתֽ

ינּו ָלְך: יָך, ֵמעֹוָלם ִקִּוֽ ּמּו ֲחָסֶדֽ ְוַהְמַרֵחם ִּכי לֹא ַתֽ
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ינּו ֱאֹלֵהי ָכל ָּבָׂשר  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ מֹוִדים ֲאַנְֽחנּו ָלְך ָׁשַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
נּו  נּו יֹוֵצר ְּבֵראִׁשית ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ַעל ֶׁשֶהֱחִייָתֽ יֹוְצֵרֽ

ָך ִלְׁשמֹור  ינּו ְלַחְצרֹות ָקְדֶׁשֽ נּו ְוֶתֱאסֹוף ָּגֻלּיֹוֵתֽ נּו ֵּכן ְּתַחֵּיֽינּו ּוְתַקְּיֵמֽ ְוִקַּיְמָּתֽ
נּו מֹוִדים ָלְך, ָּברּוְך ֵאל  יָך ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָֽך ּוְלָעְבְּדָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם ַעל ֶׁשָאֽ ֻחֶּקֽ

ַההֹוָדאֹות:

נּו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבַרְך ְוִיְתרֹוַמם ִׁשְמָך ַמְלֵּכֽ
ָך: ּוְכתֹוב ְלַחִּיים טֹוִבים ָּכל ְּבֵני ְבִריֶתֽ

ָלה:  נּו ֶסֽ נּו ְוֶעְזָרֵתֽ ָלה ִויַהְללּו ֶאת ִׁשְמָך ֶּבֱאֶמת ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתֽ ְוֹכל ַהַחִּיים יֹוֽדּוָך ֶּסֽ
ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהּטֹוב ִׁשְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות: 

ֶלְך ָאדֹון ְלָכל ַהָּׁשלֹום  ָׁשלֹום ָרב ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעְּמָך ָּתִׂשים ְלעֹוָלם ִּכי ַאָּתה הּוא ֶמֽ
ָך. ְוטֹוב ְּבֵעיֶנֽיָך ְלָבֵרְך ֶאת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמֽ

ֶפר ַחִּיים ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום ּוַפְרָנָסה טֹוָבה ִנָּזֵכר ְוִנָּכֵתב ְלָפֶנֽיָך ֲאַנְֽחנּו ְוָכל ַעְּמָך  ְּבֵסֽ
ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהְּמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום:)נ"א ֹעֶׂשה ַהָּׁשלֹום:(

ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:

נּו ֶׁשֵאין  נּו, ְוַאל ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחָּנֵתֽ ינּו ָּתֹבא ְלָפֶנֽיָך ְּתִפָּלֵתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ינּו ַצִּדיִקים  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֲאַנְֽחנּו ַעֵּזי ָפִנים ּוְקֵׁשי ֽעֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְרנּו  ְדנּו. ָּגַזְֽלנּו. ִּדַּבֽ ְמנּו. ָּבַגֽ אנּו: ָאַׁשֽ ינּו ָחָטֽ אנּו ֲאָבל ֲאַנְֽחנּו ַוֲאבֹוֵתֽ ֲאַנְֽחנּו ְולֹא ָחָטֽ

ְצנּו.  ְצנּו ָרע. ִּכַּזְֽבנּו. ַלֽ ֶקר. ָיַעֽ ְלנּו ֶׁשֽ ְסנּו. ָטַפֽ ְענּו. ַזְֽדנּו. ָחַמֽ ינּו. ְוִהְרַׁשֽ ּֽדִֹפי. ֶהֱעִוֽ
ְתנּו.  ְענּו. ִׁשַחֽ ינּו ֽעֶֹרף. ָרַׁשֽ ְרנּו. ִקִּׁשֽ ְענּו. ָצַרֽ ינּו. ָּפַׁשֽ ְרנּו. ָעִוֽ ְצנּו. ָסַרֽ ְדנּו. ִנַאֽ ָמַרֽ

ְענּו:  ינּו. ִּתְעָּתֽ ְבנּו. ָּתִעֽ ִּתַעֽ

נּו. ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא  ָוה ָלֽ יָך ַהּטֹוִבים ְולֹא ָׁשֽ יָך ּוִמִּמְׁשָּפֶטֽ ְרנּו ִמִּמְצֹוֶתֽ ַסֽ
ְענּו: ַמה ֹּנאַמר ְלָפֶנֽיָך יֹוֵׁשב ָמרֹום. ּוַמה  יָת ַוֲאַנְֽחנּו ִהְרָׁשֽ ינּו. ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשֽ ָעֵלֽ

ַע:  ְּנַסֵּפר ְלָפֶנֽיָך ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים. ֲהלֹא ָּכל ַהִּנְסָּתרֹות ְוַהִּנְגלֹות ַאָּתה יֹוֵדֽ

ֶטן  ַע ָרֵזי עֹוָלם. ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי: ַאָּתה חֹוֵפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֽ ַאָּתה יֹוֵדֽ
ָך. ְוֵאין ִנְסָּתר ִמֶּנֶֽגד ֵעיֶנֽיָך: ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון  ּובֹוֵחן ְּכָליֹות ָוֵלב: ֵאין ָּדָבר ֶנְעָלם ִמֶּמֽ
ינּו. ְוִתְסַלח  נּו ַעל ָּכל ַחֹּטאֵתֽ ינּו. ֶׁשְּתַכֵּפר ָלֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ינּו:  נּו ַעל ָּכל ְּפָׁשֵעֽ ינּו. ּוִתְמָחל ָלֽ נּו ַעל ָּכל ֲעֹונֹוֵתֽ ָלֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִאּמּוץ ַהֵּלב:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֽאֶֹנס ּוְבָרצֹון: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
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ִים: אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִבּטּוי ְׂשָפָתֽ ַעת: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְבִלי ָדֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִגּלּוי ֲעָריֹות:  ֶתר: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָגלּוי ּוַבָּסֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַדַעת ּוְבִמְרָמה:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִדּבּור ֶּפה: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ַע:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבהֹוָנַֽאת ֵרֽ אנוּ ְלָפֶנֽיָך ְּבַהְרהֹור ַהֵּלב: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְוִעיַדת ְזנּות:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִוּדּוי ֶּפה: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִזְלזּול  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָזדֹון ּוִבְׁשָגָגה: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

הֹוִרים ּומֹוִרים: 
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִחּלּול ַהֵּׁשם:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֽחֶֹזק ָיד: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֻטְמַאת  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִטְפׁשּות ֶּפה: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ִים:  ְׂשָפָתֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּביֹוְדִעים ּוְבלֹא  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֵיֶֽצר ָהָרע: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
יֹוְדִעים: 

נּו:  נּו. ַּכֶּפר ָלֽ נּו. ְמַחל ָלֽ ְוַעל ֻּכָּלם ֱאֽלֹוַּה ְסִליחֹות. ְסַלח ָלֽ
ַחׁש ּוְבָכָזב:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַכֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַכַּפת ֽׁשַֹחד: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָלצֹון:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָלׁשֹון ָהָרע: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַמֲאָכל  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַמָּׂשא ּוְבַמָּתן: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

ּוְבִמְׁשֶּתה: 
אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְנִטַּית ָּגרֹון:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֶנֶֽׁשְך ּוְבַמְרִּבית: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

יַח  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִׂשֽ ִין: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִׂשּקּור ָעֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ינּו:  ִׂשְפתֹוֵתֽ

ַצח:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַעּזּות ֶמֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֵעיַנִֽים ָרמֹות: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
נּו:  נּו. ַּכֶּפר ָלֽ נּו. ְמַחל ָלֽ ְוַעל ֻּכָּלם ֱאֽלֹוַּה ְסִליחֹות. ְסַלח ָלֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְפִלילּות:  יַקת ֹעל: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְפִרֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ִין:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָצרּות ָעֽ ַע: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְצִדַּית ֵרֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַקְׁשיּות ֽעֶֹרף:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַקּלּות רֹאׁש: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך  ִים ְלָהַרע: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִריַצת ַרְגַלֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

ִּבְרִכילּות: 
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִׂשְנַאת ִחָּנם:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְׁשֽבּוַעת ָׁשְוא: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִתְמהֹון ֵלָבב:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְתֽׂשּוֶמת ָיד: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
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נּו:  נּו. ַּכֶּפר ָלֽ נּו. ְמַחל ָלֽ ְוַעל ֻּכָּלם ֱאֽלֹוַּה ְסִליחֹות. ְסַלח ָלֽ

נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם  נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם עֹוָלה: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ
נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָקְרַּבן עֹוֶלה ְויֹוֵרד: ְוַעל ֲחָטִאים  ַחָּטאת: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ

נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַמַּכת  נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָאָׁשם ַוַּדאי ְוָתלּוי: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ ֶׁשָאֽ
נּו  נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַמְלקּות ַאְרָּבִעים: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ ַמְרּדּות: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ

נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָּכֵרת  ִים: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ִמיָתה ִּביֵדי ָׁשָמֽ
נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית ִּדין. ְסִקיָלה.  ַוֲעִריִרי: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ

ֶנק. ַעל ִמְצַות ֲעֵׂשה ְוַעל ִמְצַות לֹא ַתֲעֶׂשה. ֵּבין ֶׁשֶּיׁש ָּבּה קּום  ֶרג. ְוֶחֽ ְׂשֵרָפה. ֶהֽ
נּו. ֶאת  נּו ְוֶאת ֶׁשֵאיָנם ְּגלּוִיים ָלֽ ֲעֵׂשה. ּוֵבין ֶׁשֵאין ָּבּה קּום ֲעֵׂשה. ֶאת ַהְּגלּוִיים ָלֽ
נּו  ינּו ְלָך ֲעֵליֶהם. ְוֶאת ֶׁשֵאיָנם ְּגלּוִים ָלֽ נּו ְּכָבר ֲאַמְרנּום ְלָפֶנֽיָך. ְוהֹוִדֽ ַהְּגלּוִיים ָלֽ

ינּו. ְוַהִּנְגֹלת  ְלָפֶנֽיָך ֵהם ְּגלּוִיים ִוידּוִעים. ַּכָּדָבר ֶׁשֶּנֱאַמר ַהִּנְסָּתרֹת ַליֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
נּו ּוְלָבֵנֽינּו ַעד עֹוָלם. ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת: ִּכי ַאָּתה ָסְלָחן  ָלֽ

ֶלְך מֹוֵחל  נּו ֶמֽ יָך ֵאין ָלֽ ְלִיְׂשָרֵאל ּוָמֳחָלן ְלִׁשְבֵטי ְיֻׁשרּון ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ּוִמַּבְלָעֶדֽ
ָּתה:  ַח ֶאָּלא ָאֽ ְוסֹוֵלֽ

ְרִּתי. ָעָפר  ְרִּתי ְּכִאּלּו לֹא נֹוַצֽ ְרִּתי ֵאיִני ְכַדאי, ְוַעְכָׁשו ֶׁשּנֹוַצֽ ֱאֹלַהי. ַעד ֶׁשּלֹא נֹוַצֽ
ֲאִני ְּבַחָּיי. ַקל ָוֽחֶֹמר ְּבִמיָתִתי. ֲהֵרי ֲאִני ְלָפֶנֽיָך ִּכְכִלי ָמֵלא בּוָׁשה ּוְכִלָּמה. ְיִהי 

אִתי  ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשּלֹא ֶאֱחָטא עֹוד. ּוַמה ֶּׁשָחָטֽ
יָך ָהַרִּבים. ֲאָבל לֹא ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרים ָוֳחָלִים ָרִעים:  ְלָפֶנֽיָך ָמֵרק ְּבַרֲחֶמֽ

ֱאֹלַהי ְנצֹור ְלׁשֹוִני ֵמָרע ּוְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתּדֹום ְוַנְפִׁשי 
יָך ִּתְרּדֹף ַנְפִׁשי ְוֹכל ַהחֹוְׁשִבים  ָך ּוְבִמְצֹוֶתֽ ֶּכָעָפר ַלֹּכל ִּתְהֶיה ְּפַתח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶתֽ

ָך, ֲעֵׂשה  ַען ְׁשֶמֽ ָעַלי ָרָעה ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחַׁשְבָּתם: ֲעֵׂשה ְלַמֽ
יָך  ַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדֽ ָך. ְלַמֽ ַען ּתֹוָרֶתֽ ָך, ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְקֻדָּׁשֶתֽ ַען ְיִמיֶנָֽך, ֲעֵׂשה ְלַמֽ ְלַמֽ

ִני: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:  יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנֽ הֹוִׁשֽ
ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ֹעֶׂשה ַהָּׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלֽ

ינּו ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָך: ְוָׁשם ַנֲעָבְדָך ְּבִיְרָאה ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים  נּו ְּבתֹוָרֶתֽ ינּו ְוֵתן ֶחְלֵקֽ ְבָיֵמֽ
ִם ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים  ַקְדמֹוִנּיֹות: ְוָעְרָבה ַליֹהָוה ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלֽ

ַקְדמֹוִנּיֹות:ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך 
ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב 

ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא: ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח 
ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא, ְּבִריְך 

ָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא,  הּוא ְלֵעֽ
ְוִאְמרּו ָאֵמן: ִּתְתַקֵּבל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְּדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִּדי 
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ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל  ִבְׁשַמָּיא ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלֽ
ְוִאְמרּו ָאֵמן: עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל 

ְוִאְמרּו ָאֵמן

נּו ְּכגֹוֵיי  ַח ַלֲאדֹון ַהֹּכל ָלֵתת ְּגֻדָּלה ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשית ֶׁשּלֹא ָעָׂשֽ ינּו ְלַׁשֵּבֽ ָעֵלֽ
נּו  נּו ָּכֶהם ְוגֹוָרֵלֽ נּו ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה ֶׁשּלֹא ָׂשם ֶחְלֵקֽ ָהֲאָרצֹות ְולֹא ָׂשָמֽ

יַע,  ֶבל ָוִריק ּוִמְתַּפְּלִלים ֶאל ֵאל לֹא יֹוִׁשֽ ְּכָכל ֲהמֹוָנם: ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים ָלֶהֽ
ֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך  ַוֲאַנְֽחנּו ּכֹוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים ִלְפֵני ֶמֽ
ַעל, ּוְׁשִכיַנת  ִים ִמַּמֽ ֶרץ, ּומֹוַׁשב ְיָקרֹו ַּבָּׁשַמֽ ִים ְויֹוֵסד ָאֽ הּוא, ֶׁשהּוא נֹוֶטה ָׁשַמֽ
ֶפס זּוָלתֹו ַּכָּכתּוב  נּו ֶאֽ ינּו ֵאין עֹוד, ֱאֶמת ַמְלֵּכֽ ֻעּזֹו ְּבָגְבֵהי ְמרֹוִמים, הּוא ֱאֹלֵהֽ

ַעל  ִים ִמַּמֽ ָך ִּכי ְיֹהָוה הּוא ָהֱאֹלִהים ַּבָּׁשַמֽ ְּבתֹוָרתֹו ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשֹבָת ֶאל ְלָבֶבֽ
ַחת ֵאין עֹוד: ֶרץ ִמָּתֽ ְוַעל ָהָאֽ

ֶרת ֻעֶּזָֽך ְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים  ינּו ִלְראֹות ְמֵהָרה ְּבִתְפֶאֽ ַעל ֵּכן ְנַקֶּוה ְלָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ֶרץ ְוָהֱאִליִלים ָּכרֹות ִיָּכֵרתּון ְלַתֵּקן עֹוָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי ְוָכל ְּבֵני ָבָׂשר  ִמן ָהָאֽ

ירּו ְוֵיְדעּו ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל ִּכי  ֶרץ, ַיִּכֽ יָך ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֽ ָך, ְלַהְפנֹות ֵאֶלֽ ִיְקְראּו ִבְׁשֶמֽ
ינּו ִיְכְרעּו ְוִיּֽפֹלּו, ְוִלְכבֹוד  ֶרְך ִּתָּׁשַבע ָּכל ָלׁשֹון: ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ְלָך ִתְכַרע ָּכל ֶּבֽ
ָך, ְוִתְמֹלְך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם  נּו, ִויַקְּבלּו ֻכָּלם ֶאת עֹול ַמְלכּוֶתֽ ִׁשְמָך ְיָקר ִיֵּתֽ

ָך ְיֹהָוה  ָוֶעד, ִּכי ַהַּמְלכּות ֶׁשְּלָך ִהיא ּוְלֽעֹוְלֵמי ַעד ִּתְמלֹוְך ְּבָכבֹוד, ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ
ֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה  ֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֽ ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד: ְוֶנֱאַמר ְוָהָיה ְיֹהָוה ְלֶמֽ

ְיֹהָוה ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד:

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון 
ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא 

ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא: ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם 
ָּלא ִמן ָּכל  ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא, ְּבִריְך הּוא ְלֵעֽ
ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא 

ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: עֹוֶׂשה ָׁשלֹום  ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלֽ
ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן
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תפילה זכה
ִרּבֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים ָאב ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות ֲאֶׁשר ְיִמיְנָך ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים, 
ְוַאָּתה ָּבָראָת ֶאת ָהָאָדם ְלֵהִטיב לֹו ְּבַאֲחִריתֹו ּוָבָראָת לֹו ְׁשֵני ְיָצִרים ֵיֶצר טֹוב 

ְוֵיֶצר ָהָרע ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה ַהְּבִחיָרה ְבָידֹו ִלְבֹחר ְּבטֹוב אֹו ְבָרע, ּוְכֵדי ִלֵּתן לֹו ָׂשָכר 
טֹוב ַעל טֹוב ְּבִחיָרתֹו ִּכי ֵכן ָּגְזָרה ָחְכָמֶתָך ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ְרֵאה ָנַתִּתי ְלָפֶניָך ֶאת 

ַהַחִּיים ְוֶאת ַהּטֹוב ְוֶאת ַהָּמֶות ְוֶאת ָהָרע, ּוָבַחְרָּת ַּבַחִּיים. ְוַעָּתה ֱאֹלַהי, לֹא 
ָׁשַמְעִּתי ְלקֹוֶלָך ְוָהַלְכִּתי ַּבֲעַצת ֵיֶצר ָהָרע ּוְבַדְרֵכי ִלִּבי ּוָמַאְסִּתי ְּבטֹוב ּוָבַחְרִּתי 

ְּבָרע, ְולֹא ַדי ֶׁשּלֹא ִקַּדְׁשִּתי ֶאת ֵאָבַרי ֶאָּלא ִטֵּמאִתי אֹוָתם. ָּבָראָת ִּבי מַֹח ְוֵלב 
ּוָבֶהם חּוׁש ַהַּמֲחָׁשָבה ַלֲחׁשֹוב ַמֲחָׁשבֹות טֹובֹות ְוִהְרהּוִרים טֹוִבים ְוֵלב ְלָהִבין 
ִּדְבֵרי ָקְדֶׁשָך ּוְלִהְתַּפֵּלל ּוְלָבֵרְך ָּכל ַהְּבָרכֹות ְּבַמֲחָׁשָבה ְטהֹוָרה. ַוֲאִני ִטֵּמאִתי 

אֹוָתם ְּבִהְרהּוִרים ָרִעים ּוַמֲחָׁשבֹות ָזרֹות. ְולֹא ַדי ָּבֶזה ֶאָּלא ֶׁשַעל ְיֵדי ִהְרהּוִרים 
ָרִעים ָּבאִתי ִליֵדי הֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָּטָלה, ַּפַעם ְּבָרצֹון ּוַפַעם ְּבאֹוֶנס ְּבֻטְמַאת ֶקִרי 
ַהְּמַטֵּמא ֶאת ָּכל ַהּגּוף, ּוֵמֶהם ָּבָראִתי ַמְׁשִחיִתים ּוְמַחְּבִלים ַהִּנְקָרִאים ִנְגֵעי ְּבֵני 

ָאָדם. אֹוי ִלי ִּכי ַתַחת ַהַּמֲחָׁשבֹות טֹובֹות, ֶׁשִּיְהֶיה ִנְבָרא ַעל ְיֵדי ֶזה ַמְלָאִכים 
ְקדֹוִׁשים ֶׁשִּיְהיּו ַסֵּנגֹוִרים ּוְפַרְקִליִטים טֹוִבים ָעַלי, ַּתְחֵּתיֶהם ָּבָראִתי ַמְׁשִחיִתים 

ְלַחֵּבל ֶאת ַעְצִמי, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ְוהֹוַכְחִּתיו ְּבֵׁשֶבט ֲאָנִׁשים ּוְבִנְגֵעי ְבֵני ָאָדם.
ָּבָראָת ִּבי ֵעיַנִים ּוָבֶהם חּוׁש ָהְראֹות ִלְראֹות ָּבֶהם ַמה ֶּׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה, ּוְלַקֵּדׁש 

אֹוָתם ִּבְרִאַּית ָּכל ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה. ְוִהְזַהְרָּת ְּבתֹוָרֶתָך, ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי 
ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם. אֹוי ִלי ִּכי ָהַלְכִּתי ַאֲחֵרי ֵעיַני ְוִטֵּמאִתי אֹוָתם ְלִהְסַּתֵּכל 

ְּבָּנִׁשים ּוְבָכל ְּדַבר ֻטְמָאה.
ָּבָראָת ִּבי ָאְזַנִים ִלְׁשמַֹע ִּדְבֵרי ְקֻדָּׁשה ְוִדְבֵרי תֹוָרה, אֹוי ִלי ִּכי ִטֵּמאִתי אֹוָתם 

ִּבְׁשמַֹע ִּדְבֵרי ְנָבָלה ְוָלׁשֹון ָהַרע ְוָכל ְּדָבִרים ָהֲאסּוִרים. אֹוי ְלָאְזַנִים ֶׁשַּכְך 
ׁשֹוְמעֹות.

ָּבָראָת ִּבי ֶּפה ְוָלׁשֹון ְוִׁשַּנִים ְוֵחיְך ְוָגרֹון ְוָנַתָּת ָּבֶהם ֹּכַח ְלַדֵּבר ָּבֶהם ֲחִמָּׁשה 
מֹוָצאֹות ָהאֹוִתּיֹות ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשל א"ב, ֲאֶׁשר ָּבֶהם ָּבָראָת ָׁשַמִים ָוָאֶרץ 

ּוְמלֹוָאּה ּוָבֶהם ָאַרְגָּת ּתֹוָרְתָך ַהְּקדֹוָׁשה. ּוְבֹכַח ַהִּדּבֹור ִהְבַּדְלָּת ֶאת ָהָאָדם ִמן 
ַהְּבֵהָמה. ַוֲאִפּלּו ַּכְּבֵהָמה לֹא ָהִייִתי ִּכי ִטֵּמאִתי ִפי ְּבִדְבֵרי ְנָבָלה, ְּבָלׁשֹון ָהָרע, 

ִּבְׁשָקִרים, ֵליָצנּות, ְרִכילּות, ַמֲחֹלֶקת, ַמְלִּבין ְּפֵני ֲחֵברֹו, ְמַקֵּלל ֶאת ֲחֵברֹו, 
ִמְתַּכֵּבד ְּבָקלֹון ֲחֵברֹו, ִּדְבֵרי ַמָּׂשא ּוַמָּתן ְּבַׁשָּבת ְויֹום טֹוב, ִּבְׁשבּועֹות ּוְנָדִרים.

ָּבָראָת ִּבי ָיַדִים ְוחּוׁש ַהִּמּׁשּוׁש ַלֲעֹסק ָּבֶהם ְּבִמְצֹות, ַוֲאִני ִטֵּמאִתי אֹוָתם 
ְּבִמְׁשמּוִׁשין ֶׁשל ִאּסּור, ְלַהּכֹות ְּבֶאְגרֹוף ֶרַׁשע, ּוְלָהִרים ַיד ְלַהּכֹות, ּוְלַטְלֵטל 

ְּדָבִרים ַהּמּוְקִצים ְּבַׁשָּבת ְויֹום טֹוב.
ָּבָראָת ִּבי ַרְגַלִים ַלֲהלֹוְך ְלָכל ְּדַבר ִמְצָוה, ַוֲאִני ִטֵּמאִתי אֹוָתם ְּבַרְגַלִים 

ְמַמֲהִרים ָלרּוץ ְלָרָעה. ָּבָראָת ִּבי רֹאׁש ַהְּגִוָּיה ְוָחַתְמָּת אֹותֹו ְּבאֹות ְּבִרית ֹקֶדׁש 
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ִלְהיֹות ֶעֶבד ֶנֱאָמן ַלֲעבֹוָדְתָך, ַוֲאִני ִטֵּמאִתי אֹותֹו ְּבהֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָּטָלה ּוְבֶקִרי, 
ּוְלַקּׁשֹות ַעְצִמי ָלַדַעת ֶׁשּלֹא ִּבְמקֹום ִמְצָוה )ּוָבַעְלִּתי ְּבִעילֹות ֲאסּורֹות(.

ִמַּׁשְׁשִּתי ֶאת ָּכל ֵאָבַרי ּוָמָצאִתי אֹוָתם ַּבֲעֵלי מּוִמין, ִמַּכף ַרְגִלי ְוַעד רֹאִׁשי 
ֵאין ִּבי ְמתֹום. ְוִלְהיֹות ֶׁשָּיַדְעִּתי ֶׁשִּכְמַעט ֵאין ַצִּדיק ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר לֹא ֶיֱחָטא 

ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ְּבָממֹון אֹו ְּבגּופֹו, ְּבַמֲעֶׂשה אֹו ְּבִדּבּור ֶּפה, ְוַעל ֶזה ָּדָוה ִלִּבי 
ְּבִקְרִּבי, ִּכי ַעל ֵחְטא ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ֵאין יֹום ַהִּכּפּוִרים ְמַכֵּפר ַעד ֶׁשְּיַרֶּצה 
ֶאת ֲחֵברֹו, ְוַעל ֶזה ִנְׁשַּבר ִלִּבי ְּבִקְרִּבי ְוָרֲחפּו ַעְצמֹוַתי, ִּכי ֲאִפּלּו יֹום ַהִּמיָתה 
ֵאין ְמַכֵּפר. ְוָלֵכן ֲאִני ַמִּפיל ְּתִחָּנִתי ְלָפֶניָך ֶׁשְּתַרֵחם ָעַלי ְוִתְּתֵנִני ְלֵחן ּוְלֶחֶסד 

ּוְלַרֲחִמים ְּבֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכל ְּבֵני ָאָדם. ְוִהְנִני מֹוֵחל ִּבְמִחיָלה ְגמּוָרה ְלָכל ִמי 
ֶׁשָחָטא ֶנְגִּדי, ֵּבין ְּבגּופֹו ּוֵבין ְּבָממֹונֹו, אֹו ֶׁשִּדֶּבר ָעַלי ָלׁשֹון ָהָרע ַוֲאִפּלּו הֹוָצַאת 

ֵׁשם ָרע, ְוֵכן ְלָכל ִמי ֶׁשִהִּזיק ִלי ְּבגּוִפי אֹו ְּבָממֹוִני, ּוְלָכל ַחֹּטאת ָהָאָדם ֲאֶׁשר 
ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, חּוץ ִמָּממֹון ֲאֶׁשר ֲאִני ]רֹוֶצה ְלָתְבָעם ְו[אּוַכל ְלהֹוִציא ַעל ִּפי 
ִּדין, ְוחּוץ ִמי ֶׁשחֹוֵטא ְּכֶנְגִּדי ְואֹוֵמר ֶאֱחָטא לֹו ְוהּוא ִיְמָחל ִלי, ְוחּוץ ֵמֵאּלּו ֲאִני 
מֹוֵחל ִּבְמִחיָלה ְגמּוָרה ְולֹא ֵיָעֵנׁש ׁשּום ָאָדם ְּבִסָּבִתי. ּוְכֵׁשם ֶׁשֲאִני מֹוֵחל ְלָכל 

ָאָדם, ֵּכן ִּתֵּתן ֶאת ִחִּני ְּבֵעיֵני ָּכל ָאָדם ֶׁשִיְמֲחלּו ִלי ִּבְמִחיָלה ְגמּוָרה.
ְוַעָּתה, ְיֹהָוה ֱאֹלַהי, ָּגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך, ֶׁשּלֹא ִנְתַּכַּוְנִּתי ְּבָכל ַהֲחָטִאים ְוָהֲעֹונֹות 

ְלַהְכִעיס אֹוָתְך ְוִלְמרֹוד ְּכֶנְגָּדְך, ַאְך ָהַלְכִּתי ַּבֲעַצת ִיְּצִרי ָהָרע ֲאֶׁשר ָּתִמיד ְּבָכל 
יֹום ּפֹוֵרׂש ֶרֶׁשת ְלַרְגַלי ְלָלְכֵדִני, ַוֲאִני ָעִני ָוֶאְביֹון, ּתֹוַלַעת ְולֹא ִאיׁש, ָּכַׁשל ֹּכִחי 

ַלֲעמֹד ְּכֶנְגּדֹו, ַוֲעַמל ַהַּפְרָנָסה ְלַפְרֵנס ֶאת ְּבֵני ֵביִתי ְוִטְרַּדת ַהְּזַמן ּוִמְקֵריֶהם 
ָהיּו ְּבעֹוְכָרי. ּוְלִפי ֶׁשָּכל ֶזה ָּגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך, ִּכי ָאָדם ֵאין ַצִּדיק ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר 
ַיֲעֶׂשה טֹוב ְולֹא ֶיֱחָטא, ָלֵכן ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ָנַתָּת ָלנּו יֹום ֶאָחד ַּבָּׁשָנה, יֹום 

ַאִּדיר ְוָקדֹוׁש יֹום ַהִּכּפּוִרים ַהֶּזה ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ָלׁשּוב ְלָפֶניָך ּוְלַכֵּפר ֶאת 
ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו, ּוְלַטֵהר אֹוָתנּו ִמָּכל ֻטְמאֹוֵתינּו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר 

ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמֹּכל ַחֹטאֵתיֶכם, ִלְפֵני ה' ִּתְטָהרּו:
ְוַעָּתה ְרֵאה ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָלַקְחָּת אֹוָתם ְלָעם, ּוִמי ְּכַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְטהֹוִרים 
ּוְקדֹוִׁשים ַהְמַיֲחִלים ּוְמַצִּפים ִלְמִחיָלֶתָך, ָּבאנּו ְלָפֶניָך ְּבֵלב ִנְׁשָּבר ְוִנְדֶּכה ַּכֲעִנִּיים 
ְוַדִּלים ְוָרִׁשים ְלַבֵּקׁש ִמְּמָך ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָחָטאנּו ְוָעִוינּו 

ּוָפַׁשְענּו ְלָפֶניָך.
ָיַדְענּו ְיֹהָוה ִרְׁשֵענּו ַוֲעֹון ֲאבֹוֵתינּו, ּבֹוְׁשנּו ְוִנְכַלְמנּו ְלָהִרים ָּפֵנינּו ֵאֶליָך ְּכבֹוֶׁשת 

ַּגָּנב ִּכי ִיָּמֵצא, ְוֵאיְך ִנְפַּתח ֶּפה ְוָנִרים רֹאׁש, ִּכי ְברֹב ֲעֹוֵנינּו ֶהֱעַבְרנּו ֵמָעֵלינּו 
ַהֶּצֶלם ַהָּקדֹוׁש ֲאֶׁשר הּוא ַמְלִּביׁש אֹוָתנּו, ֲאֶׁשר ָּכל ַהַּמִּזיִקים ְוַהְמַקְטְרִגים ֵאיָנם 

ְיכֹוִלים ְלַהִּביט ְּבָפָניו, ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב, ְוָראּו ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ֵׁשם ְיֹהָוה ִנְקָרא 
ָעֶליָך ְוָיְראּו ִמֶּמָך: ְוֶהֱחַלְפנּו אֹותֹו ְּבֶצֶלם ָטֵמא ְוִהְלַּבְׁשנּו ְּבָגִדים צֹוִאים. ְוֵאיְך 

ָנבֹוא ְּבַׁשַער ַהֶּמֶלְך ִּבְלבּוׁש ָׂשק ְמֻלְכָלְך ְּבצֹוָאה.
ַמְתִמיִהים ֲאַנְחנּו ַעל ַנְפֵׁשנּו ֵאיְך ֶנֱעְׂשָתה ַהּתֹוֵעָבה ַהֹּזאת ִּכי הֹוֵצאנּו ַנְפֵׁשנּו 
ְורּוֵחנּו ֵמעֹוָלם ַהָּקדֹוׁש ּוָבַרְחנּו ִלְמקֹום ִמְדָּבר ִצָּיה ְוַצְלָמֶות ִלְמקֹום ֻטְמַאת 
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ַהְּקִלּפֹות: ְוַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ָהרֹוֶצה ִּבְתׁשּוַבת ְרָׁשִעים, ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב, ׁשּובּו 
ׁשּובּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִּכי לֹא ֶאְחֹּפץ ְּבמֹות ַהֵּמת, ִּכי ִאם ְּבׁשּובֹו ִמְּדָרָכיו ְוָחָיה: 
ַעָּתה ַׂשְמנּו ֶאל ִלֵּבנּו ָלׁשּוב ְוָלבֹוא ְלָפֶניָך ְּבבֹוֶׁשת ָּפִנים. ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַרֵחם 

ָעֵלינּו ְּכַרֵחם ָאב ַעל ְּבנֹו ֶׁשָּמַרד ְּבָאִביו ְוָיָצא ִמֵּביתֹו, ּוְבׁשּובֹו ֶאל ָאִביו ְּבבֹוֶׁשת 
ָּפִנים ּוְבִכי ּוְצָעָקה ּוִמְתַנֵּפל ְלָפָניו, ִמֶּדֶרְך ָהָאב ְלַרֵחם ַעל ְּבנֹו.

ְוִאם ֲעָבִדים ֲאַנְחנּו, ַהַּמֶּכה ֶאת ַעְבּדֹו ְּבִיּסּוִרים ְּכֶׁשָּמַרד ּבֹו, ִהֵּנה ְּכָבר 
ָלִקינּו ְּבִׁשְעּבּוד ַמְלֻכּיֹות ְוִיּסּוִרין ֶׁשְּבגּוף, אֹו ֲעִנּיּות, ְוַצַער ִּגּדּול ָּבִנים ּוְׁשָאר 

ַמְכאֹוִבים.
ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַצֵּוה ְלַמְלָאֶכיָך ַהְּקדֹוִׁשים ַהְּמֻמִּנים ַעל ַהַּטֲהָרה ְלַהְפִׁשיט ֶאת 

ַהְּבָגִדים ַהּצֹוִאים ֵמָעֵלינּו, ְוַטֲהֵרנּו ִמָּכל ַחֹּטאֵתינּו ְוַהְלֵּבׁש אֹוָתנּו ֵׁשִנית ִּבְלבּוׁש 
ַהְּקֻדָּׁשה, ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב, ָהִסירּו ַהְּבָגִדים ַהּצֹוִאים ֵמָעֵלינּו ְוַהְלֵּבׁש אֹוָתנּו 

ַמֲחָלצֹות, ְוִכְתִפַּלת ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ָהִׁשיָבה ִלי ְׂשׂשֹון ִיְׁשֶעָך, ְורּוַח 
ְנִדיָבה ִּתְסְמֵכִני: ֵלב ָטהֹור ְּבָרא ָלנּו ֱאֹלִהים, ְורּוַח ֲחָדָׁשה ִּתֵּתן ְּבִקְרֵּבנּו: ְוִאם 

ָּפַׁשְענּו ּוָמַרְדנּו ְּכִמַּדת ָּבָׂשר ָוָדם, ַאָּתה ֲעֵׂשה ְּכִמָּדְתָך ִלְמֹחל ְוִלְסֹלַח, ְוַאל 
ְיַעְּכבּו ֲעֹונֹוֵתינּו ִמָּלׁשּוב ְלָפֶניָך ְּכִמָּדְתָך ְלַקֵּבל ָׁשִבים. ְוַחֵּזק ִלֵּבנּו ְּבתֹוָרֶתָך 

ּוְבִיְרָאֶתָך ֶׁשִּתְהֶיה ִיְרָאְתָך ָּתִמיד ְקבּוָעה ְּבִלֵּבנּו. ְוַטֵהר ַרְעיֹוֵנינּו ּוַמְחְׁשבֹוֵתינּו 
ַלֲעבֹוָדֶתָך. ּוְרֵאה ְּבִׁשְברֹון ִלִּבי ִּכי ִמְתַנֵחם ֲאִני ַעל ַמֲעַׂשי ָהָרִעים ֶׁשָעִׂשיִתי ַעד 

ַהּיֹום ַהֶּזה, ּובֹוֶכה ּוִמְתאֹוֵנן ּוִמְתַוֶּדה ֲעֵליֶהם, ְואֹוֵמר ָחָטאִתי ָעִויִתי, ָּפַׁשְעִּתי 
ְלָפֶניָך.

ְוַקֵּבל ְּתׁשּובֹוֵתינּו ְּבתֹוְך ְּתׁשּוַבת ָּכל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ַהָּׁשִבים ְלָפֶניָך ְּבָכל ִלָּבם, ִּכי 
ַגם ֲאִני ִמְּבֵני ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב. ְוַאל ְיַעְּכבּו ֲעֹונֹוַתי ָהַרִּבים ִמָּלׁשּוב ְלָפֶניָך 
ְּבָכל ֵלב, ְוַזֵּכִני ֶׁשָאׁשּוב ְלָפֶניָך ְּבֵלב ָׁשֵלם ּוְלִהְתָחֵרט ַעל ֲעֹונֹוַתי ֲחָרָטה ְגמּוָרה 
ְוַלֲעזֹב ַמֲעַׂשי ָהָרִעים ֲעִזיָבה עֹוָלִמית, ְוַרֵחם ָעַלי ְוַהִּציֵלִני ַעד עֹוָלם ִמָּכל ֵחְטא 

ְוָעֹון, ִּכי לּוֵלא ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך, ִאי ֶאְפַׁשר ַלֲעמֹד ֶנֶגד ַהֵּיֶצר ָהָרע ֲאֶׁשר הּוא 
ּבֹוֵער ְּכֵאׁש ְּבַעְצמֹוַתי, ְוָלֵכן ַרֵחם ָעַלי ְוֵתן ִּבי ֹּכַח ַלֲעמֹד ְּכֶנְגּדֹו, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו 

ֲחָכִמים ְוַהַּצִּדיִקים ְּבִדְבֵרי ָקְדָׁשם, ַהָּבא ְלָטֵהר ְמַסְּיִעין אֹותֹו:
ְוִהֵּנה ֲאִני ְמַקֵּבל ָעַלי ְקֻדַּׁשת יֹום ַהִּכּפּוִרים ּוְלִהְתַעּנֹות ּבֹו ַּבֲחִמָּׁשה ִעּנּוִיים 

ֶׁשִּצִּויָת ָלנּו ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַעְבֶּדָך ְּבתֹוָרְתָך ַהְּקדֹוָׁשה, ֲאִכיָלה, ְׁשִתָּיה, ְרִחיָצה, 
ִסיָכה, ְנִעיַלת ַהַּסְנָדל, ַּתְׁשִמיׁש ַהִּמָּטה, ְוִלְׁשּבֹות ְּביֹום ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ִמָּכל 

ְמָלאָכה: ְוַעל ְיֵדי ִעּנּוי ֶׁשל ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה, ְּתַכֵּפר ָלנּו ַמה ֶּׁשָחָטאנּו ַּבֲאִכילֹות 
ּוְׁשִתּיֹות ֲאסּורֹות. ְוַעל ְיֵדי ִעּנּוי ְרִחיָצה ְוִסיָכה, ְּתַכֵּפר ָלנּו ַמה ֶׁשָחָטאנּו 

ְּבַתֲענּוִגים ִּביֵמי ַהֹחל ּוִבְפַרט ַתֲענּוִגים ָהַאסּוִרים ְוַעל ְיֵדי ִענּוי ְנִעיַלת ַהַסְנָדל 
ְּתַכֵּפר ָלנּו ַמה ֶׁשָחָטאנּו ְּבַרְגַלִים ַהְּמַמֲהִרים ָלרּוץ ָלָרע ְוֵאת ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ַעל 
כ"ד ְּדָבִרים ֶׁשֵּבית ִּדין ְמַנִּדין ֲעֵליֶהם ְוִנְתַחַּיְבנּו ִלְהיֹות ְיֵחֵפי ַרְגַלִים ְּכִנּדּוִיים. 

ְוַעל ְיֵדי ִעּנּוי ִמַּתְׁשִמיׁש ַהִּמָּטה, ְּתַכֵּפר ָלנּו ַמה ֵּׁשָחָטאנּו ּוָפַגְמנּו ִּבְבִרית 
ֹקֶדׁש ְּבִקּׁשּוי ֶׁשּלֹא ִּבְמקֹום ִמְצָוה ּוְבֻטְמַאת ֶקִרי ּוְבהֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָּטָלה )ּוַמה 
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ֶׁשָּבַעְלנּו ְּבִעילֹות ֲאסּורֹות(.
ְוַעל ְיֵדי ָחֵמׁש ְתִפּלֹות ּוְתִחּנֹות ּוַבָּקׁשֹות, ְיֻתָּקן ַמה ֶׁשָּפַגְמנּו ַּבֲחִמָּׁשה מֹוָצאֹות, 
ַהֶּפה, ַהֵחיְך, ְוַהָּגרֹון, ְוַהָּלׁשֹון ְוַהִּׁשַּנִים, ּוְׂשָפַתִים, ֶׁשֵּמֶהם יֹוֵצא ַהִּדּבּור, ְוִטֵּמאִתי 

אֹוָתם ְּבָכל ְּדָבִרים ָהֲאסּוִרים ּוְנָדִרים ּוְׁשבּועֹות. ְוַעל ְיֵדי ִחּבּוק ְוִנּׁשּוק ַהֵּסֶפר 
ּתֹוָרה, ְוַעל ְיֵדי ְזכּות ַהְּתִפּלֹות ֶׁשִּנְתַּפֵּלל ְּביֹום ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה, ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ְוַיִגּיַע 

ְוִיְצָטֵרף ִעָּמֶהם ָּכל ַהְּתִפּלֹות ַהְּפסּולֹות ֶׁשִהְתַּפַּלְלנּו ְּבָכל ַהָּׁשָנה ְּבלֹא ַכָּוָנה, 
ְוִיְהיּו ֻּכָּלן ִנְכָללֹות ִּבְתִפַּלת ַהּיֹום ַהֶּזה, ְוַיִּגיַע ְלרֹאְׁשָך ִלְהיֹות ֲעָטָרה ְלרֹאְׁשָך, 

ִּבְכַלל ְּתִפּלֹות ִיְׂשָרֵאל. ְוַעל ְיֵדי ִּדְמעֹות ֵעיַני, ְיֻתָּקן ַמה ֶׁשָּפַגְמנּו ִּבְרִאַּית ֵעיַנִים 
ְּבָכל ָּדָבר ָטֵמא ְוִהְסַּתְּכלּות ְּבָנִׁשים. ְוַעל ְיֵדי ְרִתיַחת ּגּוֵפנּו ַעל ְיֵדי ַהַּתֲעִנית 
ְוַהְּתִפּלֹות, ְיֻתָּקן ַמה ֶּׁשִהְרַּתְחנּו רמ"ח ֵאָבֵרינּו ְושס"ה ִּגיֵדינּו ָּבֵאׁש ֶׁשל ֵיֶצר 

ָהָרע, ּוְבִמעּוט ֶחְלֵּבנּו ְוָדֵמנּו ַעל ְיֵדי ַהַּתֲעִנית, ְיֻכָּפר ַעל ַמה ֶּׁשָחָטאנּו ְוֶׁשָעִוינּו 
ְוֶׁשָּפַׁשְענּו ְלָפֶניָך. ְוִיְהֶיה ֶנְחַׁשב ְלָפֶניָך ַהַּתֲעִנית ְּכִאּלּו ִהְקַרְבנּו ֶאת ּגּוֵפנּו ַעל ַּגֵּבי 

ַהִּמְזֵּבַח ִויֻקָּבל ְלָפֶניָך ְלֵריַח ִניחֹוַח ְּכָקְרָּבן ּוְכעֹוָלה:
ְוִהֵּנה ָיַדְענּו ִּכי ֲאַנְחנּו ְמֻחָּיִבים ְלִהְתַעּנֹות ַעל ִּפי ִּתּקּוֵני ַהְּתׁשּוָבה ַעל ָּכל ֵחְטא 
ְוֵחְטא, ּוְלַסֵּגף ֶאת ּגּוֵפנּו ִּבְתׁשּוַבת ַהִּמְׁשָקל ֶנֶגד ַמה ֶּׁשִהְתַעַּנְגנּו ַּבֲעֵבירֹות, ַאְך 
ָּגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ֶׁשֵאין ָּבנּו ֹּכַח ְלִהְתַעּנֹות ֲאִפּלּו ַעל ֵחְטא ֶאָחד ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ַעל 

ָּכל ָעֹון ְוָעֹון, ִּכי ַרּבּו ֲעֹונֹוֵתינּו ִמִּלְסֹּפר ְוָכַׁשל ֹּכֵחנּו. ְוָלֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיֹהָוה 
ֱאֹלֵהינּו, ֶׁשִּיְהֶיה צֹום ַהַּתֲעִנית ְּביֹום ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה, יֹום ַהִּכּפּוִרים ַהָּבא ָעֵלינּו 

ְלטֹוָבה, ַּכָּפָרה ַעל ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו:
ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ֵאל ֶמֶלְך יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים ָהרֹוֶצה ִּבְתׁשּוַבת ְרָׁשִעים, 
ֶׁשִּתֵּתן ְּבִלֵּבנּו ּוְבֵלב ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַאֲהָבְתָך ְוִיְרָאְתָך ְלִיְרָאה אֹוְתָך ָּכל 
ַהָּיִמים, ּוְבתֹוָכם ְּתַרֵחם ַעל ּפֹוְׁשֵעי ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְוֵתן ְּבִלָּבם ַּפַחד ֲהַדר 

ְּגאֹוֶנָך ְוַהְכַנע ִלָּבם ָהָאֶבן ְוָיֻׁשבּו ְלָפֶניָך ְּבֵלב ָׁשֵלם ְּכמֹו ֶׁשִהְבַטְחָּת ַעל ְיֵדי 
ְנִביֶאָך ְלַבל ִיַּדח ִמֶּמּנּו ִנָּדח. ַּגם ִּכי ִהְרּבּו ַאְׁשָמה ְלָפֶניָך ַעל ֶׁשִּנְנֲעלּו ִּבְפֵניֶהם 

ַּדְרֵכי ְתׁשּוָבה, ַאָּתה ְבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ֲחֹתר ָלֶהם ֲחִתיָרה ִמַּתַחת ִּכֵּסא ְכבֹוֶדָך 
ְוַקְּבֵלם ִּבְתׁשּוָבה. ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוֵתן ָּבנּו ֹּכַח ְלָעְבְּדָך ָּכל ַהָּיִמים, ְוָהֵסר ִמֶּמּנּו 

ָּכל ַהְּמִניעֹות ְוַהִּסּבֹות ַהּמֹוְנעֹות אֹוָתנּו ִמַּלֲעֹבד אֹוְתָך, ִּכי ַאָּתה ְיַצְרָּתנּו ְוֵתַדע 
ָּכל ַמְחסֹוֵרי ְּבֵני ָאָדם ְוִטְבָעם ַהְמַבְלְּבִלים אֹוָתם ֵמֲעבֹוָדֶתָך ּוְבָיְדָך ְלָהִסיָרם 

ּוְלָמְנָעם, ְולֹא ִתְטרֹף ָעֵלינּו ֶאת ַהָּׁשָעה ַעד ֶׁשָּנׁשּוב ְלָפֶניָך ְּבֵלב ָׁשֵלם ְוִנְהֶיה ָּכל 
ָיֵמינּו ִּבְתׁשּוָבה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ַעד סֹוף ֶרַגע ַאֲחרֹוָנה ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ְלָרצֹון ְלָפֶניָך 

יֹהָוה, ְוָאז  ֶלֱאֹסף ֶאת ִנְׁשמֵֹתינּו ֵאֶליָך, ָאז ִּתְהֶייָנה ָּכל ַמְחְׁשבֹוֵתינּו ְדבּוקֹות ַּבֽ
ֵּתֵצא ִנְׁשָמֵתנּו ִּבְקֻּדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה ְוָאז ִנְזֶּכה ִלְהיֹות ֻנְקָּבא ַלֲעלֹות ִמַּמָּטה ְלַמְעָלה 

ּוְלַהְׁשִּפיַע ֶׁשַפע ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ִמַמְעָלה ְלַמָּטה
ְוֵתן ָּבנּו ֹּכַח ְלִהְתַעּנֹות ְּביֹום ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ּוְלַהְׁשִלים ַהַּתֲעִנית ְּבָכל ֲחֵמֶׁשת 
ִעּנּוִים, ְוֶׁשּלֹא ִיְגְרמּו ַמֲעֵׂשינּו ִלְהיֹות ִנְכָׁשִלים ַחס ְוָׁשלֹום ְּבׁשּום ֶאָחד ִמן 

ַהֲחִמָּׁשה ִעּנּוִיים ִּכי ֻכָּלנּו ֶזַרע ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ְיִדיֶדָך. ְוַזֵּכנּו ְלַגֵּדל ָּבֵנינּו 
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ַלּתֹוָרה ּוְלַמֲעִׂשים טֹוִבים, ְולֹא ִיָּתְפסּו ַחס ְוָׁשלֹום ַּבֲעֹונֹוֵתינּו. ְוָחְתֵמנּו ְּבֵסֶפר 
ַחִּיים טֹוִבים ֶׁשל ִיְרַאת ְׁשֶמָך. ַחִּיים ֶׁשַּנֲעֹבד אֹוְתָך ְּבֵלב ָׁשֵלם. ַחִּיים ֶׁשּלֹא ִנָּכֵׁשל 
ַחס ְוָׁשלֹום ְּבׁשּום ֵחְטא ְוָעֹון ְוַאְׁשָמה. ַחִּיים ֶׁשל ַּפְרָנָסה ְּבַנַחת ּוְבָכבֹוד ּוְבֶהֵּתר, 

ְולֹא ַתְטִריֵדנּו ַהַּפְרָנָסה ְּבִטְרַּדת ַהְּזָמן. ְוֶתן ָלנּו ַּפְרָנָסה ְּבַהְׁשֵקט ְוַׁשְלָוה, 
ַּפְרָנָסה ֶׁשּלֹא ִנְצָטֵרְך ֶזה ָלֶזה ְולֹא ְלַעם ַאֵחר, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ִלֵּבנּו ָּפנּוי ָּתִמיד 

ַלֲעבֹוָדֶתָך. ְוַטֵהר ַרְעיֹוֵנינּו ּוַמְחְׁשבֹוֵתינּו ְּכֵדי ֶׁשִּנְהֶיה ֲאַנְחנּו ְּדבּוִקים ְּבָך ָּתִמיד:
ּוְבֵכן ַיֲעלּו ְוָיֹבאּו ְוַיִּגיעּו ְוֵיָראּו ְוֵיָרצּו ְוִיָּׁשְמעּו ְתִפּלֹוֵתינּו. ַקֵּבל ִרַּנת ַעְּמָך, 

ַׂשְּגֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא. ְותֹוִציא ָּכל ַהִּניצֹוצֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ֶׁשָּנְפלּו ַלְּקִלָּפה ַעל ְיֵדי 
ַחֹּטאֵתינּו. ְוַעל ְיֵדי ְקֻּדַּׁשת יֹום ַהִּכּפּוִרים ִיְתעֹוְררּו ָנא ִמּדֹוֶתיָך ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה 

ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֵּנַצח ְוַההֹוד, ִּכי ֹכל ַבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ. ְלָך ְיֹהָוה ַהַּמְמָלָכה. אֹור 
ָזרּוַע ַלַּצִּדיק, ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה. ְוִתְתַּפֵּׁשט ֲעֵליֶהם ְקֻדַּׁשת יֹום ַהִּכּפּוִרים ְלַכֵּפר 

ָעֵלינּו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבתֹוַרת מֶׁשה ַעְבֶּדָך, ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר 
ֶאְתֶכם ִמֹּכל ַחֹּטאֵתיֶכם, ִלְפֵני ְיֹהָוה ִּתְטָהרּו: ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו 

ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו, ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: ְוַתֲעִביר ֶמְמֶׁשֶלת ָזדֹון ִמן 
ָהָאֶרץ, ּוְמֹלְך ַעל ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִּבְכבֹוֶדָך, ְוִהָּנֵׂשא ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ִּביָקֶריָך, ְוֵתן 
ִׂשְמָחה ְלַאְרֶצָך, ְוָׂשׂשֹון ְלִעיֶרָך, ּוְצִמיַחת ֶקֶרן ְלָדִוד ַעְבֶּדָך: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי 

ִפי, ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך, ְיֹהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי. ָאֵמן ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון: 
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כל נדרי
אֹור ָזרּוַע ַלַּצִּדיק ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה:

נּו  ָּטה. ָאֽ ְעָלה ּוִביִׁשיָבה ֶׁשל ַמֽ ַעת ַהָּקָהל. ִּביִׁשיָבה ֶׁשל ַמֽ ַעת ַהָּמקֹום ְוַעל ַּדֽ ַעל ַּדֽ
ַמִּתיִרין ְלִהְתַּפֵּלל ִעם ָהֲעַבְרָיִנים: 

ְעָנא.  ְרָנא. ּוְדִאְׁשַּתַּבֽ ָּכל ִנְדֵרי ֶוֱאָסֵרי ּוְׁשבּוֵעי ַוֲחָרֵמי ְוקֹוָנֵמי ְוִכּנּוֵיי. ְוִקנּוֵסי ִּדְנַדֽ
ָנא. ִמּיֹום ִּכּפּוִרים ֶזה ַעד יֹום ִּכּפּוִרים ַהָּבא  ְרָנא ַעל ַנְפָׁשָתֽ ּוְדַאֲחִריְמָנא. ּוְדָאַסֽ

ְטָנא ְבהֹון. ֻּכְּלהֹון ְיהֹון ָׁשָרן. ְׁשִביִקין, ְׁשִביִתין,  ינּו ְלטֹוָבה. ְּבֻכְּלהֹון ִאֲחַרֽ ָעֵלֽ
ָנא ָלא ֱאָסֵרי.  ָנא ָלא ִנְדֵרי. ֶוֱאָסָרֽ ְּבֵטִלין ּוְמֻבָּטִלין, ָלא ְׁשִריִרין ְוָלא ַקָּיִמין: ִנְדָרֽ

ָנא ָלא ְׁשבּועֹות:  ּוְׁשבּוָעָתֽ

ְוִנְסַלח ְלָכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַלֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוָכם ִּכי ְלָכל ָהָעם ִּבְׁשָגָגה: 

ִים ְוַעד  אָתה ָלָעם ַהֶּזה ִמִּמְצַרֽ ָך ְוַכֲאֶׁשר ָנָׂשֽ ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהֶּזה ְּכֽגֶֹדל ַחְסֶּדֽ
ָּנה: ְוָׁשם ֶנֱאַמר:  ֵהֽ

ָך:  ְחִּתי ִּכְדָבֶרֽ ַוּֽיֹאֶמר ְיֹהָוה ָסַלֽ

נּו ַלְּזַמן ַהֶּזה: נּו ְוִהִּגיָעֽ ֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֶהֱחָיֽנּו ְוִקְּיָמֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
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תפילת ערבית
ָּבְרכּו ֶאת ְיֹהָוה ַהְמֹבָרְך:

ָּברּוְך ְיֹהָוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד:

ֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִּבְדָברֹו ַמֲעִריב ֲעָרִבים ְּבָחְכָמה  ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ַח ְׁשָעִרים ּוִבְתבּוָנה ְמַׁשֶּנה ִעִּתים ּוַמֲחִליף ֶאת ַהְּזַמִּנים ּוְמַסֵּדר ֶאת  ּפֹוֵתֽ

ְיָלה ּגֹוֵלל אֹור ִמְּפֵני  יַע ִּכְרצֹונֹו. ּבֹוֵרא יֹום ָוָלֽ ַהּכֹוָכִבים ְּבִמְׁשְמרֹוֵתיֶהם ָּבָרִקֽ
ְיָלה  ְיָלה ּוַמְבִּדיל ֵּבין יֹום ּוֵבין ָלֽ ֽחֶׁשְך ְוֽחֶׁשְך ִמְּפֵני אֹור ּוַמֲעִביר יֹום ּוֵמִביא ָלֽ

ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ָּברּוְך ַאָּתה  ְיֹהָוה ְצָבאֹות ְׁשמֹו: ♦ ֵאל ַחי ְוַקָּים ָּתִמיד ִיְמֹלְך ָעֵלֽ
ְיֹהָוה ַהַּמֲעִריב ֲעָרִבים:

נּו  ְבָּת ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים אֹוָתֽ ַאֲהַבת עֹוָלם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַעְּמָך ָאָהֽ
יָך ְוִנְׂשַמח ְּבִדְבֵרי  יַח ְּבֻחֶּקֽ נּו ָנִׂשֽ נּו ּוְבקּוֵמֽ ינּו ְּבָׁשְכֵבֽ ְדָּת. ַעל ֵּכן ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ִלַּמֽ
ינּו ּוָבֶהם ֶנְהֶּגה  ֶרְך ָיֵמֽ יָך ְלעֹוָלם ָוֶעד. ִּכי ֵהם ַחֵּיֽינּו ְוֽאֹ ָך ּוְבִמְצֹוֶתֽ ַתלמּוד ּתֹוָרֶתֽ

ּנּו ְלעֹוָלִמים. ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה אֹוֵהב  ְיָלה. ♦ ְוַאֲהָבְתָך ַאל ָּתִסיר ִמֶּמֽ יֹוָמם ָוָלֽ
ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל:

ינּו ְיֹהָוה ֶאָחד: ֶלְך ֶנֱאָמן:( ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ )ֵאל ֶמֽ
ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:

ָך: ְוָהיּו ַהְּדָבִרים  יָך ְּבָכל־ְלָבְבָך ּוְבָכל־ַנְפְׁשָך ּוְבָכל־ְמֹאֶדֽ ְוָאַהְבָּת ֵאת ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ
ָך: ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶנֽיָך ְוִדַּבְרָּת ָּבם ְּבִׁשְבְּתָך  ֶּלה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַעל־ְלָבֶבֽ ָהֵאֽ

ָך ְוָהיּו ְלֹטָטֹפת  ָך: ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל־ָיֶדֽ ֶרְך ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמֽ ָך ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֽ ְּבֵביֶתֽ
יָך: ָך ּוִבְׁשָעֶרֽ ֵּבין ֵעיֶנֽיָך: ּוְכַתְבָּתם ַעל־ְמֻזזֹות ֵּביֶתֽ

ְוָהָיה ִאם־ָׁשֽמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל־ִמְצֹוַתי ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲהָבה 
ֶאת־ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ּוְלָעְבדֹו ְּבָכּל־ְּלַבְבֶכם ּוְבָכל־ַנְפְׁשֶכם: ְוָנַתִּתי ְמַטר־ַאְרְצֶכם 

ֶׂשב ְּבָׂשְדָך  ָך: ְוָנַתִּתי ֵעֽ ְּבִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ְוָאַסְפָּת ְדָגֶנָֽך ְוִתירְׁשָך ְוִיְצָהֶרֽ
ְעָּת: ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן־ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶּתם ַוֲעַבְדֶּתם  ָך ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבֽ ִלְבֶהְמֶּתֽ
ִים  ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָלֶהם: ְוָחָרה ַאף־ְיֹהָוה ָּבֶכם ְוָעַצר ֶאת־ַהָּׁשַמֽ
ֶרץ  ְוּלֹא־ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתֵּתן ֶאת־ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֽ

ֶּלה ַעל־ְלַבְבֶכם ְוַעל־ַנְפְׁשֶכם  ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ְיֹהָוה ֹנֵתן ָלֶכם: ְוַׂשְמֶּתם ֶאת־ְּדָבַרי ֵאֽ
ּוְקַׁשְרֶּתם ֹאָתם ְלאֹות ַעּל־ֶּיְדֶכם ְוָהיּו ְלטֹוָטֹפת ֵּבין ֵעיֵניֶכם: ְוִלַּמְדֶּתם ֹאָתם ֶאת־
ָך: ּוְכַתְבָּתם  ֶרְך ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמֽ ָך ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֽ ְּבֵניֶכם ְלַדֵּבר ָּבם ְּבִׁשְבְּתָך ְּבֵביֶתֽ
ַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר  יָך: ְלַמֽ ָך ּוִבְׁשָעֶרֽ ַעל־ְמזּוזֹות ֵּביֶתֽ

ֶרץ: ִים ַעל־ָהָאֽ ִנְׁשַּבע ְיֹהָוה ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ִּכיֵמי ַהָּׁשַמֽ

ּיֹאֶמר ְיֹהָוה ֶאל־מֶׁשה ֵּלאמֹר: ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם  ַוֽ
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ֶלת: ְוָהָיה ָלֶכם  ִציִצת ַעל־ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם ְוָנְתנּו ַעל־ִציִצת ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתֵכֽ
ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרֶּתם ֶאת־ָּכל־ִמְצֹות ְיֹהָוה ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם ְולֹא ָתֽתּורּו 

ַען ִּתְזְּכרּו ַוֲעִׂשיֶתם  ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶׁשר־ַאֶּתם זִֹנים ַאֲחֵריֶהם: ְלַמֽ
אִתי  ֶאת־ָּכל־ִמְצֹוָתי ִוְהִייֶתם ְקדִׁשים ֵלאֹלֵהיֶכם: ֲאִני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצֽ

ִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאֹלִהים ֲאִני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם: ֱאֶמת ֶרץ ִמְצַרֽ ֶאְתֶכם ֵּמֶאֽ

ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ֱאֶמת:

ינּו ְוֵאין זּוָלתֹו ַוֲאַנְֽחנּו ִיְׂשָרֵאל  ינּו ִּכי הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ֶוֱאמּוָנה ָּכל זֹאת ְוַקָּים ָעֵלֽ
נּו ִמַּכף ָּכל ֶהָעִריִצים: ָהֵאל ַהִּנְפָרע  נּו ַהּגֹוֲאֵלֽ נּו ִמַּיד ְמָלִכים ַמְלֵּכֽ ַעּמֹו: ַהּפֹוֵדֽ
ֶקר  נּו: ָהֹעֶׂשה ְגדֹולֹות ַעד ֵאין ֵחֽ ינּו ְוַהְמַׁשֵּלם ְּגמּול ְלָכל ֹאְיֵבי ַנְפֵׁשֽ נּו ִמָּצֵרֽ ָלֽ

נּו  נּו ַהַּמְדִריֵכֽ נּו ַּבַחִּיים ְולֹא ָנַתן ַלּמֹוט ַרְגֵלֽ ְוִנְפָלאֹות ַעד ֵאין ִמְסָּפר: ַהָּׂשם ַנְפֵׁשֽ
נּו ִנִּסים ּוְנָקָמה ְּבַפְרֹעה  ינּו: ָהֽעֶֹׂשה ָּלֽ ינּו ַוָּיֶֽרם ַקְרֵנֽנּו ַעל ָּכל ׂשֹוְנֵאֽ ַעל ָּבמֹות ֹאְיֵבֽ

ִים ַוּיֹוֵצא  אֹותֹות ּומֹוְפִתים ְּבַאְדַמת ְּבֵני ָחם: ַהַּמֶּכה ְבֶעְבָרתֹו ָּכל ְּבכֹוֵרי ִמְצָרֽ
ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם ְלֵחרּות עֹוָלם: ַהַּמֲעִביר ָּבָניו ֵּבין ִּגְזֵרי ַים סּוף ֶאת 
רֹוְדֵפיֶהם ְוֶאת ׂשֹוְנֵאיֶהם ִּבְתהֹומֹות ִטַּבע: ְוָראּו ָבָניו ְּגבּוָרתֹו ִׁשְּבחּו ְוהֹודּו 
ִלְׁשמֹו. ♦ ּוַמְלכּותֹו ְבָרצֹון ִקְּבלּו ֲעֵליֶהם מֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלָך ָענּו ִׁשיָרה 

ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה ְוָאְמרּו ֻכָּלם:

ִמי ָכֽמָֹכה ָּבֵאִלם ְיֹהָוה ִמי ָּכֽמָֹכה ֶנְאָּדר ַּבּֽקֶֹדׁש נֹוָרא ְתִהֹּלת ֽעֵֹׂשה ֶפֶלא: ♦ 
ַע ָים ִלְפֵני מֶׁשה ֶזה ֵאִלי ָענּו ְוָאְמרּו: ַמְלכּוְתָך ָראּו ָבֶנֽיָך ּבֹוֵקֽ

ְיֹהָוה ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד: ♦ ְוֶנֱאַמר ִּכי ָפָדה ְיֹהָוה ֶאת ַיֲעֹקב ּוְגָאלֹו ִמַּיד ָחָזק 
ּנּו. ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל: ִמֶּמֽ

ינּו ֻסַּכת  נּו ְלַחִּיים ּוְפרֹוׂש ָעֵלֽ נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ְלָׁשלֹום ְוַהֲעִמיֵדֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ַהְׁשִּכיֵבֽ
נּו ְוָהֵסר  ָך. ְוָהֵגן ַּבֲעֵדֽ ַען ְׁשֶמֽ נּו ְלַמֽ ָך ְוַתְּקֵנֽנּו ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמְּלָפֶנֽיָך ְוהֹוִׁשיֵעֽ ְׁשלֹוֶמֽ

יָך  ינּו ּוְבֵצל ְּכָנֶפֽ ֶרב ְוָרָעב ְוָיגֹון ְוָהֵסר ָׂשָטן ִמְּלָפֵנֽינּו ּוֵמַאֲחֵרֽ ֶבר ְוֶחֽ ינּו אֹוֵיב ֶּדֽ ֵמָעֵלֽ
ָּתה. ּוְׁשמֹור  ֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאֽ ָּתה ִּכי ֵאל ֶמֽ נּו ָאֽ נּו ּוַמִּציֵלֽ נּו. ִּכי ֵאל ׁשֹוְמֵרֽ ַּתְסִּתיֵרֽ

ָך:  ינּו ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמֽ נּו ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. ♦ ּוְפרֹוׂש ָעֵלֽ נּו ּובֹוֵאֽ ֵצאֵתֽ
ִים:  ינּו ְוַעל ָּכל ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ְירּוָׁשָלֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהּפֹוֵרׂש ֻסַּכת ָׁשלֹום ָעֵלֽ

רּו: ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמֹּכל ַחֹּטאֵתיֶכם ִלְפֵני ְיֹהָוה ִּתְטָהֽ

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון 
ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה 
ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא 

ָּלא ִמָּכל  ָּלא ּוְלֵעֽ ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא, ְּבִריְך הּוא ְלֵעֽ
ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: 



18

ָך:  ֲאדָֹני, ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתֽ

ינּו ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ַיֲעֹקב ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְוקֹוֵנה ַהֹּכל 

ַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה:  ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמֽ

ֶפר ַהַחִּיים ְלַמַעְנָך ֱאֹלִהים ַחִּיים:   נּו ְּבֵסֽ ֶלְך ָחֵפץ ַּבַחִּיים ְוָכְתֵבֽ נּו ְלַחִּיים ֶמֽ ָזְכֵרֽ
יַע ּוָמֵגן: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ָמֵגן ַאְבָרָהם:  ֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִׁשֽ ֶמֽ

ֶסד  יַע: ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֽ ַאָּתה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדָֹני ְמַחֶּיה ֵמִתים ַאָּתה ַרב ְלהֹוִׁשֽ
ְמַחֵּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים 

ֶלְך ֵמִמית  ַעל ְּגבּורֹות ּוִמי ּֽדֹוֶמה ָּלְך ֶמֽ ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני ָעָפר, ִמי ָכֽמֹוָך ַּבֽ
יַח ְיׁשּוָעה:  ּוְמַחֶּיה ּוַמְצִמֽ

ִמי ָכֽמֹוָך ַאב ָהַרֲחִמים זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים ְּבַרֲחִמים:  
ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים: 

ָלה:  ַאָּתה ָקדֹוׁש ְוִׁשְמָך ָקדֹוׁש ּוְקדֹוִׁשים ְּבָכל יֹום ְיַהְלֽלּוָך ֶּסֽ

אָת.  יָך ְוֵאיָמְתָך ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרֽ ינּו ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשֽ ּוְבֵכן ֵּתן ַּפְחְּדָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְוִייָרֽאּוָך ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך ָּכל ַהְּברּוִאים. ְוֵיָעׂשּו ֻכָּלם ֲאֻגָּדה ֶאָחת 

ינּו ֶׁשַהָּׁשְלָטן ְלָפֶנֽיָך ֹעז  ְענּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם. ְּכמֹו ֶׁשָּיַדֽ
אָת:  ְּבָיְדָך ּוְגבּוָרה ִּביִמיֶנָֽך ְוִׁשְמָך נֹוָרא ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרֽ

יָך ּוִפְתחֹון ֶּפה  יָך ְוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרֶׁשֽ ָך ְּתִהָּלה ִליֵרֶאֽ ּוְבֵכן ֵּתן ָּכבֹוד ְיֹהָוה ְלַעֶּמֽ
ָך ַוֲעִריַכת  ֶרן ְלָדִוד ַעְבֶּדֽ ָך ּוְצִמיַחת ֶקֽ ָך ְוָׂשׂשֹון ְלִעיֶרֽ ַלְמַיֲחִלים ָלְך. ִׂשְמָחה ְלַאְרֶצֽ

ינּו:  ָך ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ ֵנר ְלֶבן־ִיַׁשי ְמִׁשיֶחֽ

ָתה ִּתְקָּפץ  ילּו ְועֹוָלֽ חּו ִויָׁשִרים ַיֲעֽלֹזּו ַוֲחִסיִדים ְּבִרָּנה ָיִגֽ ּוְבֵכן ַצִּדיִקים ִיְראּו ְוִיְׂשָמֽ
ֶרץ:  ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֽ יָה. ְוָכל ָהִרְׁשָעה ֻּכָּלּה ְּכָעָׁשן ִּתְכֶלה ִּכי ַתֲעִביר ֶמְמֶׁשֽ ִּפֽ

ִים  ָך ּוִבירּוָׁשַלֽ יָך ְּבַהר ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדֽ ָך ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשֽ ְוִתְמלֹוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ְלַבֶּדֽ
ִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר  ָך ִיְמֹלְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהֽ ָך. ַּכָּכתּוב ְּבִדְבֵרי ָקְדֶׁשֽ ִעיר ָקְדֶׁשֽ

ַהְללּוָיּה: 

יָך. ַּכָּכתּוב ַוִּיְגַּבּה ְיֹהָוה ְצָבאֹות  ָך ְוֵאין ֱאֽלֹוַּה ִמַּבְלָעֶדֽ ָקדֹוׁש ַאָּתה ְונֹוָרא ְׁשֶמֽ
ֶלְך ַהָּקדֹוׁש:  ַּבִּמְׁשָּפט ְוָהֵאל ַהָּקדֹוׁש ִנְקַּדׁש ִּבְצָדָקה. ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהֶּמֽ

נּו ִמָּכל  נּו. ְורֹוַמְמָּתֽ יָת ָּבֽ נּו ְוָרִצֽ ְבָּת אֹוָתֽ נּו ִמָּכל ָהַעִּמים. ָאַהֽ ַאָּתה ְבַחְרָּתֽ
ָך. ְוִׁשְמָך ַהָּגדֹול  נּו ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו ַמְלֵּכֽ יָך. ְוֵקַרְבָּתֽ נּו ְּבִמְצֹוֶתֽ ַהְּלׁשֹונֹות. ְוִקַּדְׁשָּתֽ

ינּו ְּבַאֲהָבה ֶאת־יֹום יֹום ַהִּכֻּפִרים  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ אָת: ַוִּתֶּתן ָלֽ ינּו ָקָרֽ ְוַהָּקדֹוׁש ָעֵלֽ
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ינּו ִמְקָרא ֽקֶֹדׁש ֵזֶֽכר  ַהֶּזה ִלְמִחיָלה ְוִלְסִליָחה ּוְלַכָּפָרה ְוִלְמָחל ּבֹו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתֽ
ִים:  ִליִציַאת ִמְצָרֽ

יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָּׁשַמע ְוִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר  ינּו ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ְוַיִּגֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ִים  ָך ְוִזְכרֹון ְירּוָׁשַלֽ יַח ֶּבן ָּדִוד ַעְבֶּדֽ ינּו ְוִזְכרֹון ָמִׁשֽ ִזְכרֹוֵנֽנּו ּוִפְקדֹוֵנֽנּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתֽ
ֶסד  ָך ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלָפֶנֽיָך. ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן ּוְלֶחֽ ִעיר ָקְדֶׁשֽ

ינּו ּבֹו ְלטֹוָבה.  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ּוְלַרֲחִמים ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום ְּביֹום ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה. ָזְכֵרֽ
נּו בֹו ְלַחִּיים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵּנֽנּו.  נּו בֹו ִלְבָרָכה. ְוהֹוִׁשיֵעֽ ּוָפְקֵדֽ

ָּתה:  ֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאֽ יָך ֵעיֵנֽינּו. ִּכי ֵאל ֶמֽ נּו. ִּכי ֵאֶלֽ ינּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ְוַרֵחם ָעֵלֽ

ינּו ְּביֹום ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה. ְמֵחה ְוַהֲעֵבר  ינּו. ְמֹחל ַלֲעֹונֹוֵתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
יָך ְלַמֲעִני  ינּו ִמֶּנֶֽגד ֵעיֶנֽיָך. ָּכָאמּור ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא מֹוֶחה ְפָׁשֶעֽ ינּו ְוַחֹּטאֵתֽ ְּפָׁשֵעֽ

יָך ׁשּוָבה ֵאַלי ִּכי  יָך ְוֶכָעָנן ַחֹּטאֶתֽ יִתי ָכָעב ְּפָׁשֶעֽ יָך לֹא ֶאְזֹּכר: ְוֶנֱאַמר ָמִחֽ ְוַחֹּטאֶתֽ
יָך: ְוֶנֱאַמר ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמֹּכל ַחֹּטאֵתיֶכם ִלְפֵני  ְגַאְלִּתֽ

נּו  ָך ְוַׂשְּמֵחֽ נּו ִמּטּוֶבֽ ָך ַׂשְּבֵעֽ נּו ְּבתֹוָרֶתֽ יָך ְוֵתן ֶחְלֵקֽ נּו ְּבִמְצֹוֶתֽ רּו:  ַקְּדֵׁשֽ ְיֹהָוה ִּתְטָהֽ
נּו ְלָעְבְּדָך ֶּבֱאֶמת ִּכי ַאָּתה ָסְלָחן ְלִיְׂשָרֵאל ּוָמֳחָלן ְלִׁשְבֵטי  ָך: ְוַטֵהר ִלֵּבֽ ִּביׁשּוָעֶתֽ
ָּתה: ָּברּוְך  ַח ֶאָּלא ָאֽ ֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ נּו ֶמֽ יָך ֵאין ָלֽ ְיֻׁשרּון ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ּוִמַּבְלָעֶדֽ
ינּו ְוַלֲעֹונֹות ַעּמֹו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ּוַמֲעִביר  ַח ַלֲעֹונֹוֵתֽ ֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ ַאָּתה ְיֹהָוה ֶמֽ

ֶרץ ְמַקֵּדׁש ִיְׂשָרֵאל ְויֹום ַהִּכֻּפִרים:  ֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֽ ינּו ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה. ֶמֽ ַאְׁשמֹוֵתֽ

ָך  ינּו ְּבַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ּוִבְתִפָּלָתם, ְוָהֵׁשב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵּביֶתֽ ְרֵצה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל, ּוְתִפָּלָתם ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת 

ָך: ְוֶתֱחֶזֽיָנה ֵעיֵנֽינּו ְּבׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה  ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ
ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון: 

ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד צּור  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ מֹוִדים ֲאַנְֽחנּו ָלְך ָׁשַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָך ַעל ַחֵּיֽינּו  נּו ַאָּתה הּוא ְלדֹור ָודֹור נֹוֶדה ְּלָך ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתֽ ַחֵּיֽינּו ָמֵגן ִיְׁשֵעֽ

נּו ְוַעל  יָך ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמֽ ינּו ַהְּפקּודֹות ָלְך ְוַעל ִנֶּסֽ ָך ְוַעל ִנְׁשמֹוֵתֽ ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדֽ
יָך  ִים, ַהּטֹוב ִּכי לֹא ָכלּו ַרֲחֶמֽ ֶרב ָוֽבֶֹקר ְוָצֳהָרֽ יָך ֶׁשְּבָכל ֵעת, ֶעֽ יָך ְוטֹובֹוֶתֽ ִנְפְלאֹוֶתֽ

ינּו ָלְך:  יָך, ֵמעֹוָלם ִקִּוֽ ּמּו ֲחָסֶדֽ ְוַהְמַרֵחם ִּכי לֹא ַתֽ

נּו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבַרְך ְוִיְתרֹוַמם ִׁשְמָך ַמְלֵּכֽ
ָך:   ּוְכתֹוב ְלַחִּיים טֹוִבים ָּכל ְּבֵני ְבִריֶתֽ

ָלה:  נּו ֶסֽ נּו ְוֶעְזָרֵתֽ ָלה ִויַהְללּו ֶאת ִׁשְמָך ֶּבֱאֶמת ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתֽ ְוֹכל ַהַחִּיים יֹוֽדּוָך ֶּסֽ
ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהּטֹוב ִׁשְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות:  

ֶלְך ָאדֹון ְלָכל  ָׁשלֹום ָרב ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעְּמָך. ָּתִׂשים ְלעֹוָלם ִּכי ַאָּתה הּוא ֶמֽ
ָך.  ַהָּׁשלֹום ְוטֹוב ְּבֵעיֶנֽיָך ְלָבֵרְך ֶאת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמֽ
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ֶפר ַחִּיים ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום ּוַפְרָנָסה טֹוָבה ִנָּזֵכר ְוִנָּכֵתב ְלָפֶנֽיָך ֲאַנְֽחנּו ְוָכל  ְּבֵסֽ
ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום:  ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהְּמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו 

ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום: )נ”א ֹעֶׂשה ַהָּׁשלֹום:(

ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:

נּו ֶׁשֵאין  נּו, ְוַאל ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחָּנֵתֽ ינּו ָּתֹבא ְלָפֶנֽיָך ְּתִפָּלֵתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ינּו ַצִּדיִקים  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֲאַנְֽחנּו ַעֵּזי ָפִנים ּוְקֵׁשי ֽעֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְרנּו  ְדנּו. ָּגַזְֽלנּו. ִּדַּבֽ ְמנּו. ָּבַגֽ אנּו: ָאַׁשֽ ינּו ָחָטֽ אנּו ֲאָבל ֲאַנְֽחנּו ַוֲאבֹוֵתֽ ֲאַנְֽחנּו ְולֹא ָחָטֽ

ְצנּו.  ְצנּו ָרע. ִּכַּזְֽבנּו. ַלֽ ֶקר. ָיַעֽ ְלנּו ֶׁשֽ ְסנּו. ָטַפֽ ְענּו. ַזְֽדנּו. ָחַמֽ ינּו. ְוִהְרַׁשֽ ּֽדִֹפי. ֶהֱעִוֽ
ְתנּו.  ְענּו. ִׁשַחֽ ינּו ֽעֶֹרף. ָרַׁשֽ ְרנּו. ִקִּׁשֽ ְענּו. ָצַרֽ ינּו. ָּפַׁשֽ ְרנּו. ָעִוֽ ְצנּו. ָסַרֽ ְדנּו. ִנַאֽ ָמַרֽ

ְענּו:  ינּו. ִּתְעָּתֽ ְבנּו. ָּתִעֽ ִּתַעֽ

נּו. ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא  ָוה ָלֽ יָך ַהּטֹוִבים ְולֹא ָׁשֽ יָך ּוִמִּמְׁשָּפֶטֽ ְרנּו ִמִּמְצֹוֶתֽ ַסֽ
ְענּו: ַמה ֹּנאַמר ְלָפֶנֽיָך יֹוֵׁשב ָמרֹום. ּוַמה  יָת ַוֲאַנְֽחנּו ִהְרָׁשֽ ינּו. ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשֽ ָעֵלֽ

ַע:  ְּנַסֵּפר ְלָפֶנֽיָך ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים. ֲהלֹא ָּכל ַהִּנְסָּתרֹות ְוַהִּנְגלֹות ַאָּתה יֹוֵדֽ

ֶטן  ַע ָרֵזי עֹוָלם. ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי: ַאָּתה חֹוֵפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֽ ַאָּתה יֹוֵדֽ
ָך. ְוֵאין ִנְסָּתר ִמֶּנֶֽגד ֵעיֶנֽיָך: ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון  ּובֹוֵחן ְּכָליֹות ָוֵלב: ֵאין ָּדָבר ֶנְעָלם ִמֶּמֽ
ינּו. ְוִתְסַלח  נּו ַעל ָּכל ַחֹּטאֵתֽ ינּו. ֶׁשְּתַכֵּפר ָלֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ינּו:  נּו ַעל ָּכל ְּפָׁשֵעֽ ינּו. ּוִתְמָחל ָלֽ נּו ַעל ָּכל ֲעֹונֹוֵתֽ ָלֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִאּמּוץ ַהֵּלב:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֽאֶֹנס ּוְבָרצֹון: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ִים: אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִבּטּוי ְׂשָפָתֽ ַעת: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְבִלי ָדֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִגּלּוי ֲעָריֹות:  ֶתר: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָגלּוי ּוַבָּסֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַדַעת ּוְבִמְרָמה:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִדּבּור ֶּפה: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ַע:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבהֹוָנַֽאת ֵרֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַהְרהֹור ַהֵּלב: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְוִעיַדת ְזנּות:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִוּדּוי ֶּפה: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִזְלזּול  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָזדֹון ּוִבְׁשָגָגה: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
הֹוִרים ּומֹוִרים: 

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִחּלּול ַהֵּׁשם:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֽחֶֹזק ָיד: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֻטְמַאת  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִטְפׁשּות ֶּפה: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

ִים:  ְׂשָפָתֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּביֹוְדִעים ּוְבלֹא  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֵיֶֽצר ָהָרע: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

יֹוְדִעים: 

נּו:  נּו. ַּכֶּפר ָלֽ נּו. ְמַחל ָלֽ ְוַעל ֻּכָּלם ֱאֽלֹוַּה ְסִליחֹות. ְסַלח ָלֽ

ַחׁש ּוְבָכָזב:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַכֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַכַּפת ֽׁשַֹחד: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ



21

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָלצֹון:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָלׁשֹון ָהָרע: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַמֲאָכל  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַמָּׂשא ּוְבַמָּתן: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

ּוְבִמְׁשֶּתה: 
אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְנִטַּית ָּגרֹון:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֶנֶֽׁשְך ּוְבַמְרִּבית: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

יַח  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִׂשֽ ִין: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִׂשּקּור ָעֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ינּו:  ִׂשְפתֹוֵתֽ

ַצח:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַעּזּות ֶמֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֵעיַנִֽים ָרמֹות: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

נּו:  נּו. ַּכֶּפר ָלֽ נּו. ְמַחל ָלֽ ְוַעל ֻּכָּלם ֱאֽלֹוַּה ְסִליחֹות. ְסַלח ָלֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְפִלילּות:  יַקת ֹעל: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְפִרֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ִין:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָצרּות ָעֽ ַע: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְצִדַּית ֵרֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַקְׁשיּות ֽעֶֹרף:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַקּלּות רֹאׁש: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך  ִים ְלָהַרע: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִריַצת ַרְגַלֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

ִּבְרִכילּות: 
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִׂשְנַאת ִחָּנם:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְׁשֽבּוַעת ָׁשְוא: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִתְמהֹון ֵלָבב:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְתֽׂשּוֶמת ָיד: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

נּו:  נּו. ַּכֶּפר ָלֽ נּו. ְמַחל ָלֽ ְוַעל ֻּכָּלם ֱאֽלֹוַּה ְסִליחֹות. ְסַלח ָלֽ

נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם  נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם עֹוָלה: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ
נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָקְרַּבן עֹוֶלה ְויֹוֵרד: ְוַעל ֲחָטִאים  ַחָּטאת: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ

נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַמַּכת  נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָאָׁשם ַוַּדאי ְוָתלּוי: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ ֶׁשָאֽ
נּו  נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַמְלקּות ַאְרָּבִעים: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ ַמְרּדּות: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ

נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָּכֵרת  ִים: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ִמיָתה ִּביֵדי ָׁשָמֽ
נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית ִּדין. ְסִקיָלה.  ַוֲעִריִרי: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ

ֶנק. ַעל ִמְצַות ֲעֵׂשה ְוַעל ִמְצַות לֹא ַתֲעֶׂשה. ֵּבין ֶׁשֶּיׁש ָּבּה קּום  ֶרג. ְוֶחֽ ְׂשֵרָפה. ֶהֽ
נּו. ֶאת  נּו ְוֶאת ֶׁשֵאיָנם ְּגלּוִיים ָלֽ ֲעֵׂשה. ּוֵבין ֶׁשֵאין ָּבּה קּום ֲעֵׂשה. ֶאת ַהְּגלּוִיים ָלֽ
נּו  ינּו ְלָך ֲעֵליֶהם. ְוֶאת ֶׁשֵאיָנם ְּגלּוִים ָלֽ נּו ְּכָבר ֲאַמְרנּום ְלָפֶנֽיָך. ְוהֹוִדֽ ַהְּגלּוִיים ָלֽ

ינּו. ְוַהִּנְגֹלת  ְלָפֶנֽיָך ֵהם ְּגלּוִיים ִוידּוִעים. ַּכָּדָבר ֶׁשֶּנֱאַמר ַהִּנְסָּתרֹת ַליֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
נּו ּוְלָבֵנֽינּו ַעד עֹוָלם. ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת: ִּכי ַאָּתה ָסְלָחן  ָלֽ

ֶלְך מֹוֵחל  נּו ֶמֽ יָך ֵאין ָלֽ ְלִיְׂשָרֵאל ּוָמֳחָלן ְלִׁשְבֵטי ְיֻׁשרּון ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ּוִמַּבְלָעֶדֽ
ָּתה:  ַח ֶאָּלא ָאֽ ְוסֹוֵלֽ

ְרִּתי. ָעָפר  ְרִּתי ְּכִאּלּו לֹא נֹוַצֽ ְרִּתי ֵאיִני ְכַדאי, ְוַעְכָׁשו ֶׁשּנֹוַצֽ ֱאֹלַהי. ַעד ֶׁשּלֹא נֹוַצֽ
ֲאִני ְּבַחָּיי. ַקל ָוֽחֶֹמר ְּבִמיָתִתי. ֲהֵרי ֲאִני ְלָפֶנֽיָך ִּכְכִלי ָמֵלא בּוָׁשה ּוְכִלָּמה. ְיִהי 

אִתי  ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשּלֹא ֶאֱחָטא עֹוד. ּוַמה ֶּׁשָחָטֽ
יָך ָהַרִּבים. ֲאָבל לֹא ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרים ָוֳחָלִים ָרִעים:  ְלָפֶנֽיָך ָמֵרק ְּבַרֲחֶמֽ
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ֱאֹלַהי ְנצֹור ְלׁשֹוִני ֵמָרע ּוְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתּדֹום ְוַנְפִׁשי 
יָך ִּתְרּדֹף ַנְפִׁשי ְוֹכל ַהחֹוְׁשִבים  ָך ּוְבִמְצֹוֶתֽ ֶּכָעָפר ַלֹּכל ִּתְהֶיה ְּפַתח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶתֽ

ָך, ֲעֵׂשה  ַען ְׁשֶמֽ ָעַלי ָרָעה ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחַׁשְבָּתם: ֲעֵׂשה ְלַמֽ
יָך  ַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדֽ ָך. ְלַמֽ ַען ּתֹוָרֶתֽ ָך, ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְקֻדָּׁשֶתֽ ַען ְיִמיֶנָֽך, ֲעֵׂשה ְלַמֽ ְלַמֽ

ִני: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:  יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנֽ הֹוִׁשֽ
ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ֹעֶׂשה ַהָּׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלֽ

ינּו ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָך: ְוָׁשם ַנֲעָבְדָך ְּבִיְרָאה ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים  נּו ְּבתֹוָרֶתֽ ינּו ְוֵתן ֶחְלֵקֽ ְבָיֵמֽ
ִם ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים  ַקְדמֹוִנּיֹות: ְוָעְרָבה ַליֹהָוה ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלֽ

ַקְדמֹוִנּיֹות: 

ֶרב:  נּו ִמּֽבֶֹקר. ְוֵיָרֶאה ִרּנּוֵנֽנּו ַעד ָעֽ ֶרב. ְוָיֹבא ַׁשְוָעֵתֽ ַיֲעֶלה ַתֲחנּוֵנֽנּו ֵמֶעֽ
ֶרב:  נּו ִמּֽבֶֹקר. ְוֵיָרֶאה ִפְדיֹוֵנֽנּו ַעד ָעֽ ֶרב. ְוָיֹבא ִצְדָקֵתֽ נּו ֵמֶעֽ ַיֲעֶלה קֹוֵלֽ

ֶרב:  נּו ַעד ָעֽ נּו ִמּֽבֶֹקר. ְוֵיָרֶאה ַנֲאָקֵתֽ ֶרב. ְוָיֹבא ְסִליָחֵתֽ ַיֲעֶלה ִעּנּוֵיֽנּו ֵמֶעֽ
ֶרב:   נּו ַעד ָעֽ ֶרב. ְוָיֹבא ְלַמֲענֹו ִמּֽבֶֹקר. ְוֵיָרֶאה ִכּפּוֵרֽ נּו ֵמֶעֽ ַיֲעֶלה ְמנּוֵסֽ
ֶרב:   נּו ִמּֽבֶֹקר. ְוֵיָרֶאה ִחּנּוֵנֽנּו ַעד ָעֽ ֶרב. ְוָיֹבא ָטֳהֵרֽ נּו ֵמֶעֽ ַיֲעֶלה ִיְׁשֵעֽ

ֶרב:   נּו ַעד ָעֽ נּו ִמּֽבֶֹקר. ְוֵיָרֶאה ַהְדָרֵתֽ ֶרב. ְוָיֹבא ִועּוֵדֽ ַיֲעֶלה ִזְכרֹוֵנֽנּו ֵמֶעֽ
ֶרב:   נּו ַעד ָעֽ נּו ִמּֽבֶֹקר. ְוֵיָרֶאה ַבָּקָׁשֵתֽ ֶרב. ְוָיֹבא ִגיֵלֽ נּו ֵמֶעֽ ַיֲעֶלה ָדְפֵקֽ
ֶרב:   ינּו ַעד ָעֽ יָך ִמּֽבֶֹקר. ְוֵיָרֶאה ֵאֵלֽ ֶרב. ְוָיֹבא ֵאֶלֽ נּו ֵמֶעֽ ַיֲעֶלה ֶאְנָקֵתֽ

יָך ָּכל ָּבָׂשר ָיֽבֹאּו: ָיבֹוא ָכל ָּבָׂשר ְלִהְׁשַּתֲחֹות ְלָפֶניָך ְיֹהָוה:  ַע ְּתִפָּלה, ָעֶדֽ ֹׁשֵמֽ
ָיֽבֹואּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶנֽיָך ֲאדָֹני, ִויַכְּבדּו ִלְׁשֶמָך: ּֽבֹאּו ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה. ִנְבְרָכה 

נּו: ּֽבֹאּו ְׁשָעָריו ְּבתֹוָדה, ֲחֵצרֹוָתיו ִּבְתִהָּלה. ֽהֹודּו לֹו ָּבְרכּו ְׁשמֹו:  ִלְפֵני ְיֹהָוה ֹעֵׂשֽ
ִהֵּנה ָּבְרכּו ֶאת ְיֹהָוה ָּכל ַעְבֵדי ְיֹהָוה ָהעֹוְמִדים ְּבֵבית ְיֹהָוה ַּבֵּלילֹות: ְׂשאּו 

ְיֵדיֶכם ֽקֶֹדׁש, ּוָבְרכּו ֶאת ְיֹהָוה: ָנבֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו, ִנְׁשַּתֲחֶוה ַלֲהדֹם ַרְגָליו: 
ינּו,  ינּו, ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלֲהדֹם ַרְגָליו. ָקדֹוׁש הּוא: רֹוְממּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ רֹוְממּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ינּו: ִהְׁשַּתֲחוּו ַליֹהָוה ְּבַהְדַרת ֽקֶֹדׁש,  ְוִהְׁשַּתֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו. ִּכי ָקדֹוׁש ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ֶרץ:  ילּו ִמָּפָניו ָּכל ָהָאֽ ִחֽ

ָך: ִנְׁשַּתֲחֶוה  ָך. ִנְׁשַּתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁשָך ְּבִיְרָאֶתֽ ַוֲאַנְֽחנּו ְּברֹב ַחְסְּדָך ָנבֹוא ֵביֶתֽ
ְלָּת ַעל ָּכל  ָך. ִּכי ִהְגַּדֽ ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁשָך, ְונֹוֶדה ֶאת ְׁשֶמָך ַעל ַחְסְדָך ְוַעל ֲאִמֶּתֽ

יָך:  ָך: ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות, ִמי ָכֽמֹוָך ֲחִסין ָיּה. ֶוֱאמּוָנְתָך ְסִביבֹוֶתֽ ִׁשְמָך ִאְמָרֶתֽ
ַחק ַיֲערְֹך ַליֹהָוה, ִיְדֶמה ַליֹהָוה ִּבְבֵני ֵאִלים: ִּכי ָגדֹול ַאָּתה ְוֹעֶׂשה  ִּכי ִמי ַבַּׁשֽ

ָך:  ָך, ְוַעד ְׁשָחִקים ֲאִמֶּתֽ ִים ַחְסֶּדֽ ָך: ִּכי ָגדֹול ֵמַעל ָׁשַמֽ ִנְפָלאֹות, ַאָּתה ֱאֹלִהים ְלַבֶּדֽ
ֶקר: ִּכי ָגדֹול ְיֹהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד, נֹוָרא  ָּגדֹול ְיֹהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד, ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֽ

ֶלְך ָּגדֹול ַעל ָּכל ֱאֹלִהים: ֲאֶׁשר ִמי ֵאל  הּוא ַעל ָּכל ֱאֹלִהים: ִּכי ֵאל ָּגדֹול ְיֹהָוה, ּוֶמֽ
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ֶלְך ַהּגֹוִים,  יָך: ִמי לֹא ִיָרֲאָך ֶמֽ יָך ְוִכְגבּורֶֹתֽ ֶרץ, ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְכַמֲעֶׂשֽ ִים ּוָבָאֽ ַּבָּׁשַמֽ
ָתה. ִּכי ְבָכל ַחְכֵמי ַהּגֹוִים ּוְבָכל ַמְלכּוָתם, ֵמֵאין ָּכֽמֹוָך: ֵמֵאין ָּכֽמֹוָך  ִּכי ְלָך ָיָאֽ

ְיֹהָוה. ָּגדֹול ַאָּתה, ְוָגדֹול ִׁשְמָך ִּבְגבּוָרה: 

ְיָלה. ַאָּתה ֲהִכיֽנֹוָת  ְלָך ְזֽרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה. ָּתֹעז ָיְדָך, ָּתרּום ְיִמיֶנָֽך: ְלָך יֹום ַאף ְלָך ָלֽ
ֶרץ, ְותֹוֲעפֹות ָהִרים לֹו: ִמי ְיַמֵּלל ְּגבּורֹות  ֶמׁש: ֲאֶׁשר ְּבָידֹו ֶמְחְקֵרי ָאֽ ָמאֹור ָוָׁשֽ

יַע ָּכל ְּתִהָּלתֹו: ְלָך ְיֹהָוה ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֵּנַֽצח ְוַההֹוד,  ְיֹהָוה, ַיְׁשִמֽ
ִים,  ֶרץ. ְלָך ְיֹהָוה ַהַּמְמְלָכה, ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ְלֹכל ְלרֹאׁש: ְלָך ָׁשַמֽ ִים ּוָבָאֽ ִּכי ֹּכל ַּבָּׁשַמֽ

ִיץ  ֶרץ. ַקֽ ְבָּת ָּכל ְּגבּולֹות ָאֽ ֶרץ ֵּתֵבל ּוְמֹלָאּה ַאָּתה ְיַסְדָּתם: ַאָּתה ִהַּצֽ ַאף ְלָך ָאֽ
ְצָּת ָראֵׁשי ִלְוָיָתן, ִּתְּתֶנֽנּו ַמֲאָכל ְלַעם ְלִצִּיים:  ָוֽחֶֹרף ַאָּתה ְיַצְרָּתם: ַאָּתה ִרַּצֽ

ְׁשָּת ַנֲהרֹות ֵאיָתן: ַאָּתה פֹוַרְרָּת ְבָעְּזָך ָים,  ַאָּתה ָבַקְעָּת ַמְעָין ָוָנַֽחל, ַאָּתה הֹוַבֽ
ִים: ַאָּתה מֹוֵׁשל ְּבֵגאּות ַהָּים, ְּבׂשֹוא ַגָּליו ַאָּתה  ְרָּת ָראֵׁשי ַתִּניִנים ַעל ַהָּמֽ ִׁשַּבֽ

ינּו ַהר ָקְדׁשֹו: ְיֹהָוה ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי  ְתַׁשְּבֵחם: ָּגדֹול ְיֹהָוה ּוְמֻהָלל ְמֹאד, ְּבִעיר ֱאֹלֵהֽ
ָך: ֵאל ַנֲעָרץ ְּבסֹוד ְקדֹוִׁשים  ִיְׂשָרֵאל יֵׁשב ַהְּכֻרִבים, ַאָּתה הּוא ָהֱאֹלִהים ְלַבֶדֽ

ִים ִּפְלֲאָך ְיֹהָוה, ַאף ֱאמּוָנְתָך ִּבְקַהל  ַרָּבה, ְונֹוָרא ַעל ָּכל ְסִביָביו: ְויֹודּו ָׁשַמֽ
נּו: ְנַקְּדָמה ָפָניו ְּבתֹוָדה, ִּבְזִמרֹות  יָעה ְלצּור ִיְׁשֵעֽ ְקדִׁשים: ְלכּו ְנַרְּנָנה ַליֹהָוה, ָנִרֽ

ָך, ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקְּדמּו ָפֶנֽיָך: ֲאֶׁשר ַיְחָדו  ֶדק ּוִמְׁשָּפט ְמכֹון ִּכְסֶאֽ יַע לֹו: ֶצֽ ָנִרֽ
ֶׁשת ָיָדיו  הּו, ְוַיֶּבֽ ֶגׁש: ֲאֶׁשר לֹו ַהָּים ְוהּוא ָעָׂשֽ ַנְמִּתיק סֹוד, ְּבֵבית ֱאֹלִהים ְנַהֵּלְך ְּבָרֽ

רּו: ֲאֶׁשר ְּבָידֹו ֶנֶֽפׁש ָּכל ָחי, ְוֽרּוַח ָּכל ְּבַׂשר ִאיׁש: ַהְּנָׁשָמה ָלְך, ְוַהּגּוף ָּפֳעָלָך  ָיָצֽ
ָתאנּו ַעל  ָך: ָאֽ ַען ְׁשֶמֽ חּוָסה ַעל ֲעָמָלְך: ַהְּנָׁשָמה ָלְך, ְוַהּגּוף ֶׁשָּלְך. ְיֹהָוה ֲעֵׂשה ְלַמֽ
ָך:  ָך: ַּבֲעבּור ְכבֹוד ִׁשְמָך, ִּכי ֵאל ַחּנּון ְוַרחּום ְׁשֶמֽ ַען ְׁשֶמֽ ִׁשְמָך. ְיֹהָוה, ֲעֵׂשה ְלַמֽ

ַען ִׁשְמָך ְיֹהָוה. ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוֵנֽנּו, ִּכי ַרב הּוא:  ְלַמֽ

ָך:   ָך ָלָרִעים ְוַלּטֹוִבים. ְוִהיא ְתִהָּלֶתֽ ינּו ְלַהֲאִריְך ַאֶּפֽ ַּדְרְּכָך ֱאֹלֵהֽ

נּו ַּדִּלים ְוֵרִקים:   נּו. ְרֵאה ֲעִמיָדֵתֽ ינּו ֲעֵׂשה ְולֹא ָלֽ ְלַמַעְנָך ֱאֹלֵהֽ

ַּתֲעֶלה ֲארּוָכה ְלָעֶלה ִנָּדף, ִּתָּנֵחם ַעל ָעָפר ָוֵאֶפר: ַּתְׁשִליְך ֲחָטֵאינּו ְוָתחֹון 
נּו ְצָדָקה:  ַמֲעֶׂשיָך, ֵּתֶרא ִּכי ֵאין ִאיׁש ֲעֵׂשה ִעָּמֽ

ֶלְך. יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים. ִמְתַנֵהג ַּבֲחִסידּות. מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו. ַמֲעִביר  ֵאל ֶמֽ
ִראׁשֹון ִראׁשֹון. ַמְרֶּבה ְמִחיָלה ְלַחָּטִאים ּוְסִליָחה ְלפֹוְׁשִעים. עֹוֶׂשה ְצָדקֹות ִעם 
ָּכל ָּבָׂשר ָוֽרּוַח. לֹא ְכָרָעָתם ִּתְגמֹול: ֵאל הֹוֵריָת ָלנּו לֹוַמר ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ּוְזָכר 
ֶדם. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַוֵּיֶרד  ְעָּת ֶלָעָנו ִמֶּקֽ נּו ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְּכמֹו ֶׁשהֹוַדֽ ָלֽ

ָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיֹהָוה:   ְיֹהָוה ֶּבֽ

ַוַּיֲֽעֹבר ְיֹהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא: 
ֶסד ָלֲאָלִפים  ֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֽ ֶסד ֶוֽ ִים ְוַרב ֶחֽ ֶרְך ַאַּפֽ ְיֹהָוה ְיֹהָוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֽ
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נּו  נּו: ְסַלח ָלֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ ַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה: ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוֵנֽנּו ּוְלַחָּטאֵתֽ ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפֽ
ְענּו: ִּכי ַאָּתה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב  נּו ִּכי ָפָׁשֽ נּו ַמְלֵּכֽ אנּו. ְמַחל ָלֽ ינּו ִּכי ָחָטֽ ָאִבֽ

יָך:  ֶסד ְלָכל ֹקְרֶאֽ ֶחֽ

נּו  יָבה ְלקֹול ַׁשְוֵעֽ ינּו: ַהְקִׁשֽ יָבה ְּבקֹול ַּתֲחנּונֹוֵתֽ נּו ְוַהְקִׁשֽ ַהֲאִזיָנה ְיֹהָוה ְּתִפָּלֵתֽ
ֶבת ְוֵעיֶנֽיָך ְּפתּוחֹות ֶאל  יָך ִנְתַּפָּלל. ְּתִהי ָנא ָאְזְנָך ַקֶׁשֽ ינּו, ִּכי ֵאֶלֽ נּו ֵואֹלֵהֽ ַמְלֵּכֽ

ִים ִמְּמכֹון ִׁשְבְּתָך ֶאת ְּתִפָּלָתם  ְעָּת ִמן ַהָּׁשַמֽ יָך ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְוָׁשַמֽ ְּתִפַּלת ֲעָבֶדֽ
ְחָּת ְלַעְּמָך ֲאֶשר ָחְטאּו ָלְך:  יָת ִמְׁשָּפָטם ְוָסַלֽ ְוֶאת ְּתִחָּנָתם ְוָעִׂשֽ

ָך  ינּו: ַליֹהָוה ַהְיׁשּוָעה, ַעל ַעְּמָך ִבְרָכֶתֽ ְּכַרֵחם ָאב ַעל ָּבִנים ֵּכן ְּתַרֵחם ְיֹהָוה ָעֵלֽ
ָלה: ְיֹהָוה ְצָבאֹות, ַאְׁשֵרי  נּו, ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסֽ נּו ִמְׂשָּגב ָלֽ ָלה: ְיֹהָוה ְצָבאֹות ִעָּמֽ ֶּסֽ

ֶלְך ַיֲעֵנֽנּו ְביֹום ָקְרֵאנּו:   יָעה, ַהֶּמֽ ַח ָּבְך: ְיֹהָוה הֹוִׁשֽ ָאָדם ּֽבֵֹטֽ

ִים  אָתה ָלָעם ַהֶּזה. ִמִּמְצַרֽ ָך. ְוַכֲאֶׁשר ָנָׂשֽ ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהֶּזה, ְּכֽגֶֹדל ַחְסֶּדֽ
ָּנה. ְוָׁשם ֶנֱאַמר:   ְוַעד ֵהֽ

ָך:  ְחִּתי ִּכְדָבֶרֽ ַוּיֹאֶמר ְיֹהָוה ָסַלֽ

ינּו, ְוָהִעיר ֲאֶׁשר ִנְקָרא  ַהֵּטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ּוְׁשָמע, ְּפַקח ֵעיֶנֽיָך ּוְרֵאה ֹׁשְממֵֹתֽ
יָך  ינּו, ֲאַנְֽחנּו ַמִּפיִלים ַּתֲחנּוֵנֽינּו ְלָפֶנֽיָך, ִּכי ַעל ַרֲחֶמֽ יָה ִּכי לֹא ַעל ִצְדֹקֵתֽ ִׁשְמָך ָעֶלֽ
יָבה ַוֲעֵׂשה, ַאל ְּתַאַחר. ְלַמַעְנָך  ָחה, ֲאדָֹני ַהְקִׁשֽ ָעה, ֲאדָֹני ְסָלֽ ָהַרִּבים: ֲאדָֹני ְׁשָמֽ

ָך:   ֱאֹלַהי, ִּכי ִׁשְמָך ִנְקָרא ַעל ִעיְרָך ְוַעל ַעֶּמֽ

ינּו  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ָך:  ָך. ַלֲעֹון ָּבֶנֽיָך ַּבל ֶיֱחֶרה ַזְעֶמֽ ְסַלח ָנא ֲאָׁשמֹות ּוִפְׁשֵעי ְלֻאֶּמֽ

ָך:  יָך ָׂשא ְוִתָּנֵחם ְּכָנֳאֶמֽ ָך. ַלֲעֹון ְּדָגֶלֽ ְסַלח ָנא ִּגעּוָלם ְוִיְחיּו ִמְּמקֹור ִעֶּמֽ
ָך:  ַען ְׁשֶמֽ ַׁשע ְמַחל ְלַמֽ ָך. ַלֲעֹון ָוֶפֽ ְסַלח ָנא ַהֹּכל מֹוִדים ְועֹוְזִבים ְּכִרּׁשּוֶמֽ

ָך:  ימֹו ַחֵּטא ִּבְנִדיַבת ִּגְׁשֶמֽ ָך. ַלֲעֹון ֲחָטֵאֽ ְסַלח ָנא ְזדֹונֹות ּוְׁשָגגֹות ִלְברּוֵאי ִלְׁשֶמֽ
ָך:  יָך ְיֻבַּקׁש ְוֵאיֶנּֽנּו ְּכָנֳאֶמֽ ָך. ַלֲעֹון ְיִדיֶדֽ ֶפׁש ִטְפלּות ִרְׁשֵעי ַעֶּמֽ ְסַלח ָנא ֶטֽ

ָך:  יָך ַּכֵּפר ְּבטּוב ַטֲעֶמֽ ָך. ַלֲעֹון ְלקּוֶחֽ ַחׁש ֹּכְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְלֻעֶּמֽ ְסַלח ָנא ַּכֽ
ָך:  ָך. ַלֲעֹון ִנָּדִחים ְמֵחה ּוְבֵנה אּוָלֶמֽ יָך ְּבעֹוָלֶמֽ יָך ּוְמַיֲחֶדֽ ְסַלח ָנא ְמִרי ְמַיֲחֶלֽ

ָך:  יָך ַעֵּלם ּוְכבֹוׁש ְּבִעּלּוֶמֽ ָך. ַלֲעֹון ֲעָבֶדֽ ְסַלח ָנא ִסּלּוָפם ְוגֹוְנֵנם ְּבֻסַּכת ְׁשלֹוֶמֽ
ָך:  ָך. ַלֲעֹון צֹאְנָך ַׁשַּכח ְוִהיא ְתִהָּלְתָך ְורֹוְמֶמֽ ְסַלח ָנא ֶּפן ֵיָעְנׁשּו ִמְּמרֹוֶמֽ

ָך:  יָך ִּתָּׂשא ִמְּלצּוָדם ְּבֶחְרֶמֽ ָך. ַלֲעֹון ְרחּוֶמֽ ימֹו ִמְּמרֹוֶמֽ ְסַלח ָנא ְקלֹוָנם ַוֲחמֹול ָעֵלֽ
יָך:   יָך ַהֲעֵבר ְּכֽגֶֹדל ַרֲחֶמֽ יָך. ַלֲעֹון ְּתִמיֶמֽ ֶמץ ַּתְעּתּוַע ִּתעּוב ִרחּוֶמֽ ְסַלח ָנא ֶׁשֽ

ֶלְך. יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים. ִמְתַנֵהג ַּבֲחִסידּות. מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו. ַמֲעִביר  ֵאל ֶמֽ
ִראׁשֹון ִראׁשֹון. ַמְרֶּבה ְמִחיָלה ְלַחָּטִאים ּוְסִליָחה ְלפֹוְׁשִעים. עֹוֶׂשה ְצָדקֹות ִעם 
ָּכל ָּבָׂשר ָוֽרּוַח. לֹא ְכָרָעָתם ִּתְגמֹול: ֵאל הֹוֵריָת ָלנּו לֹוַמר ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ּוְזָכר 
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ֶדם. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַוֵּיֶרד  ְעָּת ֶלָעָנו ִמֶּקֽ נּו ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְּכמֹו ֶׁשהֹוַדֽ ָלֽ
ָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיֹהָוה: ְיֹהָוה ֶּבֽ

ַוַּיֲֽעֹבר ְיֹהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:
ֶסד ָלֲאָלִפים  ֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֽ ֶסד ֶוֽ ִים ְוַרב ֶחֽ ֶרְך ַאַּפֽ ְיֹהָוה ְיֹהָוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֽ

נּו  נּו: ְסַלח ָלֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ ַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה: ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוֵנֽנּו ּוְלַחָּטאֵתֽ ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפֽ
ְענּו: ִּכי ַאָּתה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב  נּו ִּכי ָפָׁשֽ נּו ַמְלֵּכֽ אנּו. ְמַחל ָלֽ ינּו ִּכי ָחָטֽ ָאִבֽ

יָך:  ֶסד ְלָכל ֹקְרֶאֽ ֶחֽ

ַאל ָּתֹבא ְּבִמְׁשָּפט ִעָּמנּו ִּכי לֹא ִיְצַּדק ְלָפֶנֽיָך ָּכל ָחי: ַמה ֹּנאַמר ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה 
ְמנּו ַּבֲעֹוֵנֽינּו:  ינּו ְוִנְכַלֽ ינּו ּֽבֹוְׁשנּו ְּבַמֲעֵׂשֽ ינּו, ַמה ְּנַדֵּבר ּוַמה ִּנְצַטָּדק: ֱאֹלֵהֽ ֱאֹלֵהֽ

אנּו ְוֵאין ִמי  ְענּו ִּכי ָחָטֽ יָך: ָיַדֽ ינּו ָּפֵנֽינּו ֵאֶלֽ ְמנּו ְלָהִרים ֱאֹלֵהֽ ינּו ּֽבֹוְׁשנּו ְוִנְכַלֽ ֱאֹלֵהֽ
נּו ְּבֵעת ָצָרה:  נּו, ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ַיֲעָמד ָלֽ ַיֲעמֹד ַּבֲעֵדֽ

ָך  ינּו: ַליֹהָוה ַהְיׁשּוָעה, ַעל ַעְּמָך ִבְרָכֶתֽ ְּכַרֵחם ָאב ַעל ָּבִנים ֵּכן ְּתַרֵחם ְיֹהָוה ָעֵלֽ
ָלה: ְיֹהָוה ְצָבאֹות, ַאְׁשֵרי  נּו, ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסֽ נּו ִמְׂשָּגב ָלֽ ָלה: ְיֹהָוה ְצָבאֹות ִעָּמֽ ֶּסֽ

ֶלְך ַיֲעֵנֽנּו ְביֹום ָקְרֵאנּו:   יָעה, ַהֶּמֽ ַח ָּבְך: ְיֹהָוה הֹוִׁשֽ ָאָדם ּֽבֵֹטֽ

ינּו  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ְחִּתי:  נּו. ָּבְך ְלַהְצֵּדק. ַרב ֶצֶדק. ַוֲעֵננּו. ָסַלֽ ָאְמָנם ֵּכן. ֵיֶצר סֹוֵכן ָּבֽ

ְחִּתי:  ְּגֹעל ְמַרֵּגל. ְוַגם ַּפֵּגל ִסְּפרֹו. ּדֹוד ׁשֹוֵאג ְּבקֹול. ִיֵּתן קֹול ְדָברֹו. ָסַלֽ
ְחִּתי:  ַהס ַקֵּטגֹור. ְוַקח ַסֵּנגֹור ְמקֹומֹו. ִויִהי ְיֹהָוה ְלִמְׁשָען לֹו. ְלַמַען ָנֳאמֹו. ָסַלֽ

ְחִּתי:  ְזכּות ֶאְזָרח. ַּגם ִיְפַרח ְלׁשֹוַׁשָּנה. ֵחְטא ַהֲעֵבר. ְוקֹול ַהְגֵּבר ִמְּמעֹוָנה. ָסַלֽ
ְחִּתי:  טֹוב ְוַסָּלח. ְמַחל ּוְסַלח ֲאָׁשִמים. ָיּה ַהְקֵׁשב. ְוַגם ָהֵׁשב ִמְּמרֹוִמים. ָסַלֽ
ְחִּתי:  ְּכֵאב ַּתְחבֹוׁש. ּוְבצּול ִּתְכּבֹוׁש ֲעֹוִני. ְלָך ְתִהָּלה. ֱאמֹר ִמָּלה ְלַמֲעִני. ָסַלֽ
ְחִּתי:  ָך ִלְׁשֵאִרית. ָסַלֽ ָך ֵּכן הֹוֶדֽ ַׁשע ְּבֵני ְבִרית. ְנַהג ַחְסֶּדֽ ַׁשע. ְוַגם ֶרֽ ְמֵחה ֶפֽ

ְחִּתי:  ְסכֹות ַרֲחִׁשי. ְוַגם ַלֲחִׁשי ִּתְרֶצה. ָעֹון נֹוֵׂשא. ְלַמַעְנָך ֲעֵׂשה. ְוִתְפֶצה. ָסַלֽ
ְחִּתי:  ַחן ָהֵסר. ְוַגם ְּתַבֵּׂשר. ְלָבְך חֹוִסים. ָסַלֽ ְּפֵנה ְלֶעְלּבֹון. ְמקֹום ָעֹון ְלָהִׂשים. ַצֽ

ְחִּתי:  ִני. ָסַלֽ ַמע ֵעיִני. ִריב ִריִבי. ְׁשֵעה ִניִבי. ַוֲהִׁשיֵבֽ קֹוִלי ְׁשַמע. ּוְרֵאה ֶדֽ
ְחִּתי:  ַׁשע. ְלַעם נֹוַׁשע. ְוֹתאַמר. ָסַלֽ ֶמץ ַטֵהר. ְּכָעב ַמֵהר. ְּכֶנֱאַמר. ִּתְמֶחה ֶפֽ ֶׁשֽ

ֶלְך. יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים. ִמְתַנֵהג ַּבֲחִסידּות. מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו. ַמֲעִביר  ֵאל ֶמֽ
ִראׁשֹון ִראׁשֹון. ַמְרֶּבה ְמִחיָלה ְלַחָּטִאים ּוְסִליָחה ְלפֹוְׁשִעים. עֹוֶׂשה ְצָדקֹות ִעם 
ָּכל ָּבָׂשר ָוֽרּוַח. לֹא ְכָרָעָתם ִּתְגמֹול: ֵאל הֹוֵריָת ָלנּו לֹוַמר ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ּוְזָכר 
ֶדם. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַוֵּיֶרד  ְעָּת ֶלָעָנו ִמֶּקֽ נּו ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְּכמֹו ֶׁשהֹוַדֽ ָלֽ

ָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיֹהָוה:   ְיֹהָוה ֶּבֽ

ַוַּיֲֽעֹבר ְיֹהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא: 
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ֶסד ָלֲאָלִפים  ֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֽ ֶסד ֶוֽ ִים ְוַרב ֶחֽ ֶרְך ַאַּפֽ ְיֹהָוה ְיֹהָוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֽ
נּו  נּו: ְסַלח ָלֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ ַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה: ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוֵנֽנּו ּוְלַחָּטאֵתֽ ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפֽ
ְענּו: ִּכי ַאָּתה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב  נּו ִּכי ָפָׁשֽ נּו ַמְלֵּכֽ אנּו. ְמַחל ָלֽ ינּו ִּכי ָחָטֽ ָאִבֽ

יָך:   ֶסד ְלָכל ֹקְרֶאֽ ֶחֽ

 ִּכי ִהֵּנה ַּכֽחֶֹמר ְּבַיד ַהּיֹוֵצר. ִּבְרצֹותֹו ַמְרִחיב ּוִבְרצֹותֹו ְמַקֵּצר. 
ֶפן ַלֵּיֶֽצר:  ֶסד נֹוֵצר. ַלְּבִרית ַהֵּבט ְוַאל ֵּתֽ ֵּכן ֲאַנְֽחנּו ְּבָיְדָך ֶחֽ   

ֶבן ְּבַיד ַהְּמַסֵּתת. ִּבְרצֹותֹו אֹוֵחז ּוִבְרצֹותֹו ְמַכֵּתת.   ִּכי ִהֵּנה ָכֶאֽ
ֶפן ַלֵּיֶֽצר:  ֵּכן ֲאַנְֽחנּו ְּבָיְדָך ְמַחֶּיה ּוְממֹוֵתת. ַלְּבִרית ַהֵּבט ְוַאל ֵּתֽ   

 ִּכי ִהֵּנה ַכַּגְרֶזן ְּבַיד ֶהָחָרׁש. ִּבְרצֹותֹו ִּדֵּבק ָלאֹור ּוִבְרצֹותֹו ֵּפַרׁש. 
ֶפן ַלֵּיֶֽצר:  ֵּכן ֲאַנְֽחנּו ְּבָיְדָך ּתֹוֵמְך ָעִני ָוָרׁש. ַלְּבִרית ַהֵּבט ְוַאל ֵּתֽ   

ֶגה ְּבַיד ַהַּמָּלח. ִּבְרצֹותֹו אֹוֵחז ּוִבְרצֹותֹו ִׁשַּלח.   ִּכי ִהֵּנה ַכֶהֽ
ֶפן ַלֵּיֶֽצר:  ֵּכן ֲאַנְֽחנּו ְּבָיְדָך ֵאל טֹוב ְוַסָּלח. ַלְּבִרית ַהֵּבט ְוַאל ֵּתֽ   

 ִּכי ִהֵּנה ַכְּזכּוִכית ְּבַיד ַהְמַזֵּגג. ִּבְרצֹותֹו חֹוֵגג ּוִבְרצֹותֹו ְממֹוֵגג. 
ֶפן ַלֵּיֶֽצר:  ֵּכן ֲאַנְֽחנּו ְּבָיְדָך ַמֲעִביר ָזדֹון ְוׁשֹוֵגג. ַלְּבִרית ַהֵּבט ְוַאל ֵּתֽ   

 ִּכי ִהֵּנה ַכְיִריָעה ְּבַיד ָהרֹוֵקם. ִּבְרצֹותֹו ְמַיֵּׁשר ּוִבְרצֹותֹו ְמַעֵּקם. 
ֶפן ַלֵּיֶֽצר:  ֵּכן ֲאַנְֽחנּו ְּבָיְדָך ֵאל ַקֹּנא ְונֹוֵקם. ַלְּבִרית ַהֵּבט ְוַאל ֵּתֽ   

ֶסף ְּבַיד ַהּצֹוֵרף. ִּבְרצֹותֹו ְמַסְגֵסג ּוִבְרצֹותֹו ְמָצֵרף.   ִּכי ִהֵּנה ַכֶּכֽ
ֶפן ַלֵּיֶֽצר: ֶרף. ַלְּבִרית ַהֵּבט ְוַאל ֵּתֽ ֵּכן ֲאַנְֽחנּו ְּבָיְדָך ַמְמִציא ְלָמזֹור ֶּתֽ   

ֶלְך. יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים. ִמְתַנֵהג ַּבֲחִסידּות. מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו. ַמֲעִביר  ֵאל ֶמֽ
ִראׁשֹון ִראׁשֹון. ַמְרֶּבה ְמִחיָלה ְלַחָּטִאים ּוְסִליָחה ְלפֹוְׁשִעים. עֹוֶׂשה ְצָדקֹות ִעם 
ָּכל ָּבָׂשר ָוֽרּוַח. לֹא ְכָרָעָתם ִּתְגמֹול: ֵאל הֹוֵריָת ָלנּו לֹוַמר ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ּוְזָכר 
ֶדם. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַוֵּיֶרד  ְעָּת ֶלָעָנו ִמֶּקֽ נּו ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְּכמֹו ֶׁשהֹוַדֽ ָלֽ

ָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיֹהָוה:   ְיֹהָוה ֶּבֽ

ַוַּיֲֽעֹבר ְיֹהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא: 
ֶסד ָלֲאָלִפים  ֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֽ ֶסד ֶוֽ ִים ְוַרב ֶחֽ ֶרְך ַאַּפֽ ְיֹהָוה ְיֹהָוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֽ

נּו  נּו: ְסַלח ָלֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ ַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה: ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוֵנֽנּו ּוְלַחָּטאֵתֽ ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפֽ
ְענּו: ִּכי ַאָּתה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב  נּו ִּכי ָפָׁשֽ נּו ַמְלֵּכֽ אנּו. ְמַחל ָלֽ ינּו ִּכי ָחָטֽ ָאִבֽ

יָך:  ֶסד ְלָכל ֹקְרֶאֽ ֶחֽ

ָּמה: ַאל ִּתְזָּכר ָלנּו ֲעֹונֹות ִראׁשֹוִנים.  יָך ִּכי ֵמעֹוָלם ֵהֽ יָך ְיֹהָוה ַוֲחָסֶדֽ ְזֹכר ַרֲחֶמֽ
נּו  ָך ָּפְקֵדֽ נּו ְיֹהָוה ִּבְרצֹון ַעֶּמֽ ַמֵהר ְיַקְּדמּונּו ַרֲחֶמיָך ִּכי ַדּלֹונּו ְמֹאד: ָזְכֵרֽ

ָך ַהר ִצּיֹון ֶזה ָׁשַכְנָּת ּבֹו:  ֶבט ַנֲחָלֶתֽ ְלָּת ֵׁשֽ ֶדם ָּגַאֽ יָת ֶּקֽ ָך: ְזֹכר ֲעָדְתָך ָקִנֽ ִּביׁשּוָעֶתֽ
ִם ַאֲהַבת ִצּיֹון ַאל ִּתְׁשַּכח ָלֶנַֽצח: ְזֹכר ְיֹהָוה ִלְבֵני ֱאדֹום  ְּזכֹור ְיֹהָוה ִחַּבת ְירּוָׁשָלֽ

רּו ַעד ַהְיסֹוד ָּבּה: ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון. ִּכי  רּו ָעֽ ִם ָהֹאְמִרים ָעֽ ֵאת יֹום ְירּוָׁשָלֽ
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ְעָּת  יָך ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבֽ ֵעת ְלֶחְנָנּה ִּכי ָבא מֹוֵעד: ְזֹכר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדֽ
ֶרץ ַהֹּזאת  ִים. ְוָכל ָהָאֽ ָלֶהם ָּבְך ַוְּתַדֵּבר ֲאֵלֶהם ַאְרֶּבה ֶאת ַזְרֲעֶכם ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשָמֽ

יָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק  ְרִּתי ֶאֵּתן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלעֹוָלם: ְזֹכר ַלֲעָבֶדֽ ֲאֶׁשר ָאַמֽ
ֶפן ֶאל ְקִׁשי ָהָעם ַהֶּזה ְוֶאל ִרְׁשעֹו ְוֶאל ַחָּטאתֹו:  ּוְלַיֲעֹקב. ַאל ֵּתֽ

אנּו:  ְלנּו ַוֲאֶׁשר ָחָטֽ ינּו ַחָּטאת ֲאֶׁשר נֹוַאֽ ַאל ָנא ָתֵׁשת ָעֵלֽ

נּו:  נּו יֹוְצֵרֽ נּו ְסַלח ָלֽ אנּו צּוֵרֽ ָחָטֽ

ֵהן ַיֲעִביר ָזדֹון ִלְמׁשּוָגה, ִּכי ְלָכל ָהָעם ִּבְׁשָגָגה: 

ְרָּת. ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת  נּו ְּבִרית ָאבֹות ַּכֲאֶׁשר ָאַמֽ ְזכֹור ָלֽ
נּו ְּבִרית  ֶרץ ֶאְזֹּכר: ְזכֹור ָלֽ ְּבִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזֹּכר ְוָהָאֽ

אִתי אֹוָתם  ְרָּת. ְוָזַכְרִּתי ָלֶהם ְּבִרית ִראׁשֹוִנים ֲאֶׁשר הֹוֵצֽ ִראׁשֹוִנים ַּכֲאֶׁשר ָאַמֽ
נּו ְּכָמה  ִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִלְהיֹות ָלֶהם ֵלאֹלִהים ֲאִני ְיֹהָוה: ֲעֵׂשה ִעָּמֽ ֶרץ ִמְצַרֽ ֵמֶאֽ

ֶרץ אֹוְיֵביֶהם לֹא ְמַאְסִּתים ְולֹא ְגַעְלִּתים  נּו. ְוַאף ַּגם זֹאת ִּבְהיֹוָתם ְּבֶאֽ ֶׁשִהְבַטְחָּתֽ
נּו  ינּו ְוַאל ַּתְׁשִחיֵתֽ ְלַכֹּלָתם ְלָהֵפר ְּבִריִתי ִאָּתם ִּכי ֲאִני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶהם: ַרֵחם ָעֵלֽ

ָך ְולֹא ִיְׁשַּכח  יָך לֹא ַיְרְּפָך ְולֹא ַיְׁשִחיֶתֽ ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב ִּכי ֵאל ַרחּום ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ
ָך ְּכָמה  נּו ְלַאֲהָבה ֶאת ְׁשֶמֽ יָך ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ָלֶהם: מֹול ֶאת ְלָבֵבֽ ֶאת ְּבִרית ֲאבֹוֶתֽ
יָך  ָך ְלַאֲהָבה ֶאת ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ יָך ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעֽ ֶׁשָּכתּוב ּוָמל ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ
נּו ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ְוָׁשב  נּו ְוַרֲחֵמֽ ַען ַחֶּיֽיָך: ָהֵׁשב ְׁשבּוֵתֽ ְּבָכל ְלָבְבָך ְוָכל ַנְפְׁשָך ְלַמֽ

ָך ְוָׁשב ְוִקֶּבְצָך ִמָּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצָך ְיֹהָוה  יָך ֶאת ְׁשבּוְתָך ְוִרֲחֶמֽ ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ
ִים  ינּו ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה ַהָּׁשָמֽ ָּמה: ַקֵּבץ ִנָּדֵחֽ יָך ָׁשֽ ֱאֹלֶהֽ

נּו ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב.  נּו ְּבַבָּקָׁשֵתֽ ֵצא ָלֽ ָך: ִהָּמֽ יָך ּוִמָּׁשם ִיָּקֶחֽ ִמָּׁשם ְיַקֶּבְצָך ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ
ָך:  ּנּו ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשֽ אָת ִּכי ִתְדְרֶׁשֽ יָך ּוָמָצֽ ּוִבַּקְׁשֶּתם ִמָּׁשם ֶאת ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ

יָך ְלַמֲעִני  ְרָּת. ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא מֹוֶחה ְפָׁשֶעֽ ינּו ְלַמַעְנָך ַּכֲאֶׁשר ָאַמֽ ְמֵחה ְפָׁשֵעֽ
יִתי ָכָעב  ינּו ָּכָעב ְוֶכָעָנן ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ָמִחֽ יָך לֹא ֶאְזֹּכר: ְמֵחה ְפָׁשֵעֽ ְוַחֹּטאֶתֽ

ֶמר  ֶלג ְוַכֶּצֽ ינּו ַּכֶּׁשֽ יָך: ַהְלֵּבן ֲחָטֵאֽ יָך ׁשּוָבה ֵאַלי ִּכי ְגַאְלִּתֽ יָך ְוֶכָעָנן ַחֹּטאֶתֽ ְּפָׁשֶעֽ
ֶלג  ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ְלכּו ָנא ְוִנָּוְכָחה יֹאַמר ְיֹהָוה ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשִנים ַּכֶּׁשֽ

נּו  ִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרֽ ינּו ַמֽ ֶמר ִיְהיּו: ְזרֹק ָעֵלֽ ימּו ַכּתֹוָלע ַּכֶּצֽ ינּו ִאם ַיְאִּדֽ ַיְלִּבֽ
ִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם ִמֹּכל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל  ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמֽ

ינּו ַּבּיֹום ַהֶּזה ְוַטֲהֵרנּו ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ִּכי ַבּיֹום  ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ַּכֵּפר ֲחָּטֵאֽ
רּו: ְּתִביֵאנּו  ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמֹּכל ַחֹּטאֵתיֶכם ִלְפֵני ְיֹהָוה ִּתְטָהֽ

ָך ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדִׁשי  נּו ְּבֵבית ְּתִפָּלֶתֽ ָך ְוַׂשְּמֵחֽ ֶאל ַהר ָקְדֶׁשֽ
ְוִׂשַּמְחִּתים ְּבֵבית ְּתִפָּלִתי עֹולֹוֵתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון ַעל ִמְזְּבִחי ִּכי ֵביִתי ֵּבית 

ְּתִפָּלה ִיָּקֵרא ְלָכל ָהַעִּמים:  
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ינּו ְוַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת  ינּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ְׁשַמע קֹוֵלֽ
יָנה ְיֹהָוה  ינּו ַהֲאִזֽ ֶדם: ֲאָמֵרֽ ינּו ְּכֶקֽ יָך ְוָנֽׁשּוָבה ַחֵּדׁש ָיֵמֽ נּו ְיֹהָוה ֵאֶלֽ נּו: ֲהִׁשיֵבֽ ְּתִפָּלֵתֽ

נּו:  נּו ְוגֹוֲאֵלֽ נּו ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה צּוֵרֽ ינּו ְוֶהְגיֹון ִלֵּבֽ נּו: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפֽ יָנה ֲהִגיֵגֽ ִּבֽ
נּו ְלֵעת ִזְקָנה  ּנּו: ַאל ַּתְׁשִליֵכֽ נּו ִמְּלָפֶנֽיָך ְוֽרּוַח ָקְדְׁשָך ַאל ִּתַּקח ִמֶּמֽ ַאל ַּתְׁשִליֵכֽ
ּנּו: ֲעֵׂשה  ינּו ַאל ִּתְרַחק ִמֶּמֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ נּו: ַאל ַּתַעְזֵבֽ נּו ַאל ַּתַעְזֵבֽ ִּכְכלֹות ֹּכֵחֽ

נּו: ִּכי ְלָך  נּו ְוִנַחְמָּתֽ ינּו ְוֵיֽבׁשּו ִּכי ַאָּתה ְיֹהָוה ֲעַזְרָּתֽ נּו אֹות ְלטֹוָבה ְוִיְראּו ׂשֹוְנֵאֽ ִעָּמֽ
נּו.  ינּו. ַאל ַּתַעְזֵבֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו:  ֱאֹלֵהֽ ְלנּו ַאָּתה ַתֲעֶנה ֲאדָֹני ֱאֹלֵהֽ ְיֹהָוה הֹוָחֽ

נּו  ָך. ַלְּמֵדֽ נּו ְלתֹוָרֶתֽ נּו. ָקְרֵבֽ נּו. ְוַאל ָּתֵפר ְבִריְתָך ִאָּתֽ נּו. ְוַאל ַּתְכִליֵמֽ ְוַאל ִּתְּטֵׁשֽ
ָך.  נּו ְלַאֲהָבֶתֽ ָך. ּומֹול ֶאת ְלָבֵבֽ נּו ְלִיְרָאה ֶאת ְׁשֶמֽ יָך. ַהט ִלֵּבֽ נּו ְדָרֶכֽ יָך. הֹוֵרֽ ִמְצֹוֶתֽ

ַען ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ִּתְמֹחל ְוִתְסַלח ַלֲעֹוֵנֽינּו  יָך ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלב ָׁשֵלם. ּוְלַמֽ ְוָנׁשּוב ֵאֶלֽ
ַען ִׁשְמָך ְיֹהָוה ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוִני ִּכי ַרב הּוא:  ָך ְלַמֽ ַּכָּכתּוב ְּבִדְבֵרי ָקְדֶׁשֽ

נּו: נּו. ַּכֶּפר ָלֽ נּו. ְמַחל ָלֽ ינּו .ְסַלח ָלֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ינּו:  נּו ָבֶנֽיָך ְוַאָּתה ָאִבֽ ינּו. ָאֽ ָך ְוַאָּתה ֱאֹלֵהֽ נּו ַעֶּמֽ ִּכי ָאֽ
נּו:  ָך ְוַאָּתה ֶחְלֵקֽ נּו ְקָהֶלֽ יָך ְוַאָּתה ֲאדֹוֵנֽנּו. ָאֽ נּו ֲעָבֶדֽ ָאֽ
נּו:  נּו צֹאֶנָֽך ְוַאָּתה רֹוֵעֽ נּו. ָאֽ ָך ְוַאָּתה גֹוָרֵלֽ נּו ַנֲחָלֶתֽ ָאֽ

נּו:  ָך ְוַאָּתה יֹוְצֵרֽ נּו ְפֻעָּלֶתֽ נּו. ָאֽ ָך ְוַאָּתה נֹוְטֵרֽ נּו ַכְרֶּמֽ ָאֽ
ינּו.  ָך ְוַאָּתה ֱאֹלֵהֽ נּו ְסֻגָּלֶתֽ נּו. ָאֽ ָך ְוַאָּתה דֹוֵדֽ נּו ַרְעָיֶתֽ ָאֽ

נּו:  יָך ְוַאָּתה ַמֲאִמיֵרֽ נּו ַמֲאִמיֶרֽ נּו: ָאֽ ָך ְוַאָּתה ַמְלֵּכֽ נּו ַעֶּמֽ ָאֽ

נּו ְמֵלֵאי  ִים. ָאֽ ֶרְך ַאַּפֽ נּו ְקֵׁשי ֽעֶֹרף ְוַאָּתה ֶאֽ נּו ַעֵּזי ָפִנים ְוַאָּתה ַרחּום ְוַחּנּון. ָאֽ ָאֽ
ּמּו:  יָך לֹא ִיָּתֽ ינּו ְּכֵצל עֹוֵבר ְוַאָּתה הּוא ּוְׁשנֹוֶתֽ נּו ָיֵמֽ ָעֹון ְוַאָּתה ָמֵלא ַרֲחִמים. ָאֽ

נּו ֶׁשֵאין  נּו, ְוַאל ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחָּנֵתֽ ינּו ָּתֹבא ְלָפֶנֽיָך ְּתִפָּלֵתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ינּו ַצִּדיִקים  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֲאַנְֽחנּו ַעֵּזי ָפִנים ּוְקֵׁשי ֽעֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

אנּו:  ינּו ָחָטֽ אנּו ֲאָבל ֲאַנְֽחנּו ַוֲאבֹוֵתֽ ֲאַנְֽחנּו ְולֹא ָחָטֽ

ֶקר.  ְלנּו ֶׁשֽ ְסנּו. ָטַפֽ ְענּו. ַזְֽדנּו. ָחַמֽ ינּו. ְוִהְרַׁשֽ ְרנּו ּֽדִֹפי. ֶהֱעִוֽ ְדנּו. ָּגַזְֽלנּו. ִּדַּבֽ ְמנּו. ָּבַגֽ ָאַׁשֽ
ינּו  ְרנּו. ִקִּׁשֽ ְענּו. ָצַרֽ ינּו. ָּפַׁשֽ ְרנּו. ָעִוֽ ְצנּו. ָסַרֽ ְדנּו. ִנַאֽ ְצנּו. ָמַרֽ ְצנּו ָרע. ִּכַּזְֽבנּו. ַלֽ ָיַעֽ

ְענּו:  ינּו. ִּתְעָּתֽ ְבנּו. ָּתִעֽ ְתנּו. ִּתַעֽ ְענּו. ִׁשַחֽ ֽעֶֹרף. ָרַׁשֽ

נּו. ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא  ָוה ָלֽ יָך ַהּטֹוִבים ְולֹא ָׁשֽ יָך ּוִמִּמְׁשָּפֶטֽ ְרנּו ִמִּמְצֹוֶתֽ ַסֽ
ְענּו, ְוֵתן  ְענּו ָלֵכן לֹא נֹוָׁשֽ ְענּו ּוָפַׁשֽ ְענּו: ִהְרַׁשֽ יָת ַוֲאַנְֽחנּו ִהְרָׁשֽ ינּו. ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשֽ ָעֵלֽ
ָך ַיֲעזֹוב ָרָׁשע ַדְרּכֹו  נּו ֶיַֽׁשע, ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאֽ ֶרְך ֶיַֽׁשע, ְוִחיׁש ָלֽ נּו ַלֲעזֹוב ֶּדֽ ְּבִלֵּבֽ
ינּו ִּכי ַיְרֶּבה ִלְסֽלֹוַח:  הּו ְוֶאל ֱאֹלֵהֽ ֶון ַמְחְׁשבֹוָתיו ְוָיׁשֹוב ֶאל ְיהָֹוה ִויַרֲחֵמֽ ְוִאיׁש ָאֽ

ֶתר  ינּו ְּביֹום ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה. )ְוֵהָעֽ ינּו. ְסַלח ּוְמַחל ַלֲעֹונֹוֵתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
נּו  ינּו ִמֶּנֶֽגד ֵעיֶנֽיָך. ְוֹכף ֶאת ִיְצֵרֽ ינּו ְוַחֹּטאֵתֽ נּו(. ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ְּפָׁשֵעֽ נּו ִּבְתִפָּלֵתֽ ָלֽ
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ינּו  יָך )ֶּבֱאֶמת.( ְוַחֵּדׁש ִּכְליֹוֵתֽ נּו ָלׁשּוב ֵאֶלֽ ְך. ְוַהְכַנע ֶאת ָעְרֵּפֽ ְלִהְׁשַּתְעֶּבד ָלֽ
ָך.  ָך. ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ נּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת־ְׁשֶמֽ יָך. ּומֹול ֶאת ְלָבֵבֽ ִלְׁשמֹר ִּפֻּקֶדֽ

יָך ְּבָכל  ָך ְלַאֲהָבה ֶאת ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ יָך ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעֽ ּוָמל ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ
ַען ַחֶּיֽיָך:  ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ְלַמֽ

ֶנס. ַהְּגלּוִיים ְוַהִּנְסָּתִרים ְלָפֶנֽיָך ֵהם  ַהְּזדֹונֹות ְוַהְּׁשָגגֹות ַאָּתה ַמִּכיר ָהָרצֹון ְוָהֽאֹ
נּו.  ינּו. ַמה ְּיֻׁשָעֵתֽ נּו. ַמה ִּצְדקֹוֵתֽ נּו. ֶמה ַחֵּיֽינּו. ֶמה ַחְסֵּדֽ ְּגלּוִיים ִוידּוִעים. ָמה ָאֽ
ינּו ֲהלֹא  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאֹבֵתֽ נּו. ַמה ֹּנאַמר ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ נּו. ַמה ְּגבּוָרֵתֽ ַמה ֹּכֵחֽ
ִין ְלָפֶנֽיָך ְוַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם ְּכלֹא ָהיּו ַוֲחָכִמים ִּכְבִלי ַמָּדע ּוְנבֹוִנים  ָּכל ַהִּגּבֹוִרים ְּכַאֽ

ֶבל ְלָפֶנֽיָך. ּומֹוַתר ָהָאָדם ִמן  ִּכְבִלי ַהְׂשֵּכל ִּכי רֹב ַמֲעֵׂשיֶהם ּֽתֹהּו ִויֵמי ַחֵּייֶהם ֶהֽ
ֶבל: ַמה ֹּנאַמר ְלָפֶנֽיָך יֹוֵׁשב ָמרֹום. ּוַמה ְּנַסֵּפר ְלָפֶנֽיָך  ִין ִּכי ַהֹּכל ָהֽ ַהְּבֵהָמה ָאֽ

ַע:  ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים. ֲהלֹא ָּכל ַהִּנְסָּתרֹות ְוַהִּנְגלֹות ַאָּתה יֹוֵדֽ

נּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְתִפָּלה: ַּתֲעֹבר  נּו ַתֲאִזין ְּבָעְמֵדֽ ַׁשע. ַׁשְוָעֵתֽ ִׁשְמָך ֵמעֹוָלם עֹוֵבר ַעל ֶּפֽ
ינּו ִמֶּנֶֽגד ֵעיֶנֽיָך:  ַׁשע. ִּתְמֶחה ְּפָׁשֵעֽ ֵבי ֶפֽ ַׁשע ְלַעם ָׁשֽ ַעל ֶּפֽ

ֶטן  ַע ָרֵזי עֹוָלם. ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי: ַאָּתה חֹוֵפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֽ ַאָּתה יֹוֵדֽ
ָך. ְוֵאין ִנְסָּתר ִמֶּנֶֽגד ֵעיֶנֽיָך: ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון  ּובֹוֵחן ְּכָליֹות ָוֵלב: ֵאין ָּדָבר ֶנְעָלם ִמֶּמֽ
ינּו. ְוִתְסַלח  נּו ַעל ָּכל ַחֹּטאֵתֽ ינּו. ֶׁשְּתַכֵּפר ָלֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ינּו:  נּו ַעל ָּכל ְּפָׁשֵעֽ ינּו. ּוִתְמָחל ָלֽ נּו ַעל ָּכל ֲעֹונֹוֵתֽ ָלֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִאּמּוץ ַהֵּלב:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֽאֶֹנס ּוְבָרצֹון: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ִים: אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִבּטּוי ְׂשָפָתֽ ַעת: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְבִלי ָדֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִגּלּוי ֲעָריֹות:  ֶתר: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָגלּוי ּוַבָּסֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַדַעת ּוְבִמְרָמה:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִדּבּור ֶּפה: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ַע:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבהֹוָנַֽאת ֵרֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַהְרהֹור ַהֵּלב: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְוִעיַדת ְזנּות:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִוּדּוי ֶּפה: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִזְלזּול  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָזדֹון ּוִבְׁשָגָגה: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
הֹוִרים ּומֹוִרים: 

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִחּלּול ַהֵּׁשם:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֽחֶֹזק ָיד: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ִים:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֻטְמַאת ְׂשָפָתֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִטְפׁשּות ֶּפה: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּביֹוְדִעים ּוְבלֹא  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֵיֶֽצר ָהָרע: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

יֹוְדִעים: 

נּו:  נּו. ַּכֶּפר ָלֽ נּו. ְמַחל ָלֽ ְוַעל ֻּכָּלם ֱאֽלֹוַּה ְסִליחֹות. ְסַלח ָלֽ

ַחׁש ּוְבָכָזב:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַכֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַכַּפת ֽׁשַֹחד: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָלצֹון:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָלׁשֹון ָהָרע: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
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אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַמֲאָכל  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַמָּׂשא ּוְבַמָּתן: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ּוְבִמְׁשֶּתה: 

אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְנִטַּית ָּגרֹון:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֶנֶֽׁשְך ּוְבַמְרִּבית: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
יַח  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִׂשֽ ִין: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִׂשּקּור ָעֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

ינּו:  ִׂשְפתֹוֵתֽ
ַצח:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַעּזּות ֶמֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֵעיַנִֽים ָרמֹות: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

נּו:  נּו. ַּכֶּפר ָלֽ נּו. ְמַחל ָלֽ ְוַעל ֻּכָּלם ֱאֽלֹוַּה ְסִליחֹות. ְסַלח ָלֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְפִלילּות:  יַקת ֹעל: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְפִרֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ִין:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָצרּות ָעֽ ַע: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְצִדַּית ֵרֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַקְׁשיּות ֽעֶֹרף:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַקּלּות רֹאׁש: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך  ִים ְלָהַרע: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִריַצת ַרְגַלֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

ִּבְרִכילּות: 
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִׂשְנַאת ִחָּנם:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְׁשֽבּוַעת ָׁשְוא: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִתְמהֹון ֵלָבב:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְתֽׂשּוֶמת ָיד: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

נּו:  נּו. ַּכֶּפר ָלֽ נּו. ְמַחל ָלֽ ְוַעל ֻּכָּלם ֱאֽלֹוַּה ְסִליחֹות. ְסַלח ָלֽ

נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם  נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם עֹוָלה: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ
נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָקְרַּבן עֹוֶלה ְויֹוֵרד: ְוַעל ֲחָטִאים  ַחָּטאת: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ

נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַמַּכת  נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָאָׁשם ַוַּדאי ְוָתלּוי: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ ֶׁשָאֽ
נּו  נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַמְלקּות ַאְרָּבִעים: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ ַמְרּדּות: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ

נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָּכֵרת  ִים: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ִמיָתה ִּביֵדי ָׁשָמֽ
נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית ִּדין. ְסִקיָלה.  ַוֲעִריִרי: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ

ֶנק. ַעל ִמְצַות ֲעֵׂשה ְוַעל ִמְצַות לֹא ַתֲעֶׂשה. ֵּבין ֶׁשֶּיׁש ָּבּה קּום  ֶרג. ְוֶחֽ ְׂשֵרָפה. ֶהֽ
נּו. ֶאת  נּו ְוֶאת ֶׁשֵאיָנם ְּגלּוִיים ָלֽ ֲעֵׂשה. ּוֵבין ֶׁשֵאין ָּבּה קּום ֲעֵׂשה. ֶאת ַהְּגלּוִיים ָלֽ
נּו  ינּו ְלָך ֲעֵליֶהם. ְוֶאת ֶׁשֵאיָנם ְּגלּוִים ָלֽ נּו ְּכָבר ֲאַמְרנּום ְלָפֶנֽיָך. ְוהֹוִדֽ ַהְּגלּוִיים ָלֽ

נּו  ינּו. ְוַהִּנְגֹלת ָלֽ ְלָפֶנֽיָך ֵהם ְּגלּוִיים ִוידּוִעים. ַּכָּדָבר ֶׁשֶּנֱאַמר ַהִּנְסָּתרֹת ַליֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ּוְלָבֵנֽינּו ַעד עֹוָלם. ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת: 

נּו ְוַעל ַהְּתׁשּוָבה  ְוַאָּתה ַרחּום ְמַקֵּבל ָׁשִבים ְוַעל ַהְּתׁשּוָבה ֵמרֹאׁש ִהְבַטְחָּתֽ
ֵעיֵנֽינּו ְמַיֲחלֹות ָלְך: 

ינּו  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ִני. ַנֵּקֽ ְוָדִוד ַעְבְּדָך ָאַמר ְלָפֶנֽיָך ְׁשִגיאֹות ִמי ָיִבין ִמִּנְסָּתרֹות ַנֵּקֽ
נּו.  ִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרֽ ינּו ַמֽ ינּו ּוְזרֹוק ָעֵלֽ נּו ִמָּכל ֻּטְמאֹוֵתֽ ינּו ְוַטֲהֵרֽ ִמָּכל ְּפָׁשֵעֽ

ִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם ִמֹּכל ֻטְמאֹוֵתיֶכם  ְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמֽ ָך ְוָזַרֽ ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאֽ
ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: 
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ַׁשע ִלְׁשֵאִרית  ִמיָכה ַעְבְּדָך ָאַמר ְלָפֶנֽיָך. ִמי ֵאל ָּכֽמֹוָך נֹוֵׂשא ָעֹון ְועֹוֵבר ַעל ֶּפֽ
ינּו.  נּו ִיְכּבֹוׁש ֲעֹונֹוֵתֽ ֶסד הּוא: ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמֽ ַנֲחָלתֹו לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי ָחֵפץ ֶחֽ

ְוַתְׁשִליְך ִּבְמֻצלֹות ָים ָּכל ַחֹּטאָתם: )ְוָכל־ַחֹּטאת ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּתְׁשִליְך 
ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר לֹא ִיָּזְכרּו ְולֹא ִיָּפְקדּו ְולֹא ַיֲעלּו ַעל ֵלב ְלעֹוָלם( ִּתֵּתן ֱאֶמת 

ֶדם:  ינּו ִמיֵמי ֶקֽ ְעָּת ַלֲאבֹוֵתֽ ֶסד ְלַאְבָרָהם אֶׁשר ִנְׁשַּבֽ ְלַיֲעֹקב ֶחֽ

ָּדִנֵּיאל ִאיׁש ֲחמּודֹות ִׁשַּוע ְלָפֶנֽיָך ַהֵּטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ּוְׁשָמע ְּפַקח ֵעיֶנֽיָך ּוְרֵאה 
ינּו ֲאַנְֽחנּו ַמִּפיִלים  יָה ִּכי לֹא ַעל ִצְדקֹוֵתֽ ינּו ְוָהִעיר ֲאֶׁשר ִנְקָרא ִׁשְמָך ָעֶלֽ ׁשֹוְממֹוֵתֽ

יָך ָהַרִּבים: ֲאדָֹני ְׁשָמָעה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני  ַּתֲחנּוֵנֽינּו ְלָפֶנֽיָך. ִּכי ַעל ַרֲחֶמֽ
ָך:  יָבה ַוֲעֵׂשה ַאל ְּתַאַחר ְלַמַעְנָך ֱאֹלַהי ִּכי ִׁשְמָך ִנְקָרא ַעל ִעיְרָך ְוַעל ַעֶּמֽ ַהְקִׁשֽ

יָך ִּכי  ְמִּתי ְלָהִרים ֱאֹלַהי ָּפַני ֵאֶלֽ ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר ָאַמר ְלָפֶנֽיָך. ֱאֹלַהי ּֽבְׁשִּתי ְוִנְכַלֽ
ִים: ְוַאָּתה ֱאֽלֹוַּה ְסִליחֹות  נּו ָגְדָלה ַעד ַלָּׁשָמֽ בּו ְלַמְעָלה רֹאׁש ְוַאְׁשָמֵתֽ ינּו ָרֽ ֲעֹונֹוֵתֽ

ֶסד ְולֹא ֲעַזְבָּתם:  ִים ְוַרב ֶחֽ ֶרְך ַאַּפֽ ַחּנּון ְוַרחּום ֶאֽ

נּו  ַעׂש ִעָּמֽ נּו ְוַאל ַּתֽ נּו יֹוְצֵרֽ נּו. ְוַאל ַּתְזִניֵחֽ נּו ּבֹוְרֵאֽ ינּו. ְוַאל ִּתְּטֵׁשֽ נּו ָאִבֽ ַאל ַּתַעְזֵבֽ
נּו ְּבַקָּבָלה ַעל  ינּו ֶאת ַהָּדָבר ֶׁשִהְבַטְחָּתֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ינּו. ְוַקֶּים ָלֽ ָּכָלה ְּכַחֹּטאֵתֽ
ְיֵדי ִיְרְמָיה חֹוָזְך. ָּכָאמּור ַּבָּיִמים ָהֵהם ּוָבֵעת ַהִהיא ְנֻאם ְיֹהָוה ְיֻבַּקׁש ֶאת ֲעֹון 

יָנה. ִּכי ֶאְסַלח ַלֲאֶׁשר ַאְׁשִאיר:  ִיְׂשָרֵאל ְוֵאיֶנּֽנּו ְוֶאת ַחֹּטאת ְיהּוָדה ְולֹא ִתְּמָצֶאֽ

ירּו ְוֵיְדעּו ִּכי ַליֹהָוה  ָך. ַיִּכֽ ָך. ְּתֵאֵבי ִיְׁשֶעֽ ַעְּמָך ְוַנֲחָלְתָך. ְרֵעֵבי טּוְבָך ְצֵמֵאי ַחְסֶּדֽ
ינּו ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות:  ֱאֹלֵהֽ

ָך: ֲעֵׂשה  ַען ְׁשֶמֽ ָך. ְיֹהָוה ֲעֵׂשה ְלַמֽ נּו ִנְקָרא ְׁשֶמֽ ָך. ָּבֽ ָך. ֵאל ַחּנּון ְׁשֶמֽ ֵאל ַרחּום ְׁשֶמֽ
ַען  ַען ָּגְדָלְך ְוִתְפַאְרָּתְך. ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְּבִריָתְך. ֲעֵׁשה ְלַמֽ ַען ֲאִמָּתְך. ֲעֵׂשה ְלַמֽ ְלַמֽ
ַען  ַען ִזְכָרְך. ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ִועּוָדְך. ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען הֹוָדְך. ֲעֵׂשה ְלַמֽ ָּדָתְך. ֲעֵׂשה ְלַמֽ

ַען  ַען ְּכבֹוָדְך. ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ִיחּוָדְך. ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַחְסָּדְך. ֲעֵׂשה ְלַמַען טּוָבְך. ֲעֵׂשה ְלַמֽ
ַען סֹוָדְך. ֲעֵׂשה  ַען ִנְצָחְך. ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ַמְלכּוָתְך. ֲעֵׂשה ְלַמֽ ִלּמּוָדְך. ֲעֵׂשה ְלַמֽ
ַען ְקֻדָּׁשָתְך.  ַען ִצְדָקָתְך. ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְּפֵאָרְך. ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ֻעָּזְך. ֲעֵׂשה ְלַמֽ ְלַמֽ

ַען ְּתִהָּלָתְך. ֲעֵׂשה  ַען ְׁשִכיָנָתְך. ֲעֵׂשה ְלַמֽ יָך ָהַרִּבים. ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ַרֲחֶמֽ ֲעֵׂשה ְלַמֽ
ַען מֶׁשה  ַען ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב. ֲעֵׂשה ְלַמֽ יָך ֹׁשְכֵני ָעָפר. ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען אֹוֲהֶבֽ ְלַמֽ

ָך. ֲעֵׂשה  ִים ִעיר ָקְדֶׁשֽ ַען ְירּוָׁשַלֽ ַען ָּדִוד ּוְׁשֹלמֹה. ֲעֵׂשה ְלַמֽ ְוַאֲהרֹן, ֲעֵׂשה ְלַמֽ
ַען ֲהִריסּות  ָך. ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ִׁשְממֹות ֵהיָכֶלֽ ָך. ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדֽ ְלַמֽ

ָך.  ַען ֲהרּוִגים ַעל ֵׁשם ָקְדֶׁשֽ ַען ַּדם ֲעָבֶדיָך ַהָּׁשפּוְך. ֲעֵׂשה ְלַמֽ ָך. ֲעֵׂשה ְלַמֽ ִמְזְּבֶחֽ
ָך.  ִים ַעל ִקּדּוׁש ְׁשֶמֽ ַען ָּבֵאי ָבֵאׁש ּוַבַּמֽ ָך. ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְטבּוִחים ַעל ִיחּוֶדֽ ֲעֵׂשה ְלַמֽ

ַען ְּגמּוֵלי ָחָלב ֶׁשּלֹא ָפְׁשעּו.  ִים ֶׁשּלֹא ָחְטאּו. ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען יֹוְנֵקי ָׁשַדֽ ֲעֵׂשה ְלַמֽ
ַען ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן. ֲעֵׂשה ְלַמַעְנָך ִאם לֹא ְלַמֲעֵנֽנּו. ֲעֵׂשה ְלַמַעְנָך  ֲעֵׂשה ְלַמֽ

נּו:  ְוהֹוִׁשיֵעֽ
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נּו ֲעֵנֽנּו. ֲעֵננּו  ינּו ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו ּבֹוְרֵאֽ ינּו ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו ָאִבֽ ֲעֵננּו ְיֹהָוה ֲעֵננּו. ֲעֵנֽנּו ֱאֹלֵהֽ
נּו ֲעֵנֽנּו. ֲעֵננּו דֹוְרֵׁשנּו ֲעֵנֽנּו. ֲעֵננּו ָהֵאל ַהֶּנֱאָמן ֲעֵנֽנּו. ֲעֵננּו ָוִתיק ְוָחִסיד  ּגֹוֲאֵלֽ

ַע  ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו ַזְך ְוָיָׁשר ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו ַחי ְוַקָּים ֲעֵנֽנּו: ֲעֵנֽנּו טֹוב ּוֵמִטיב ֲעֵנֽנּו. ֲעֵננּו יֹוֵדֽ
ֶלְך ַמְלֵכי  ֶיֶֽצר ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו ּכֹוֵבׁש ְּכָעִסים ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו לֹוֵבׁש ְצָדקֹות ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו ֶמֽ

ַהְמָלִכים ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו נֹוָרא ְוִנְׂשָּגב ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו סֹוֵלַח ּומֹוֵחל ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו עֹוֶנה ְּבֵעת 
ָצָרה ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו ַצִּדיק ְוָיָׁשר ֲעֵננּו. ֲעֵנֽנּו ָקרֹוב ְלקֹוְרָאיו 

ַע ֶאל ֶאְביֹוִנים ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו ּתֹוֵמְך ְּתִמיִמים  ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו ַרחּום ְוַחּנּון ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו ׁשֹוֵמֽ
ַחד ִיְצָחק ֲעֵנֽנּו.  ינּו ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו ַּפֽ ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ

ֲעֵנֽנּו ֲאִביר ַיֲעֹקב ֲעֵננּו. ֲעֵנֽנּו ֶעְזַרת ַהְּׁשָבִטים ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו ִמְׂשַּגב ִאָּמהֹות ֲעֵנֽנּו. 
ֲעֵננּו ָקֶׁשה ִלְכעֹוס ֲעֵנֽנּו. ֲעֵננּו ַרְך ִלְרצֹות ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו עֹוֶנה ְּבֵעת ָרצֹון ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו 

ֲאִבי ְיתֹוִמים ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו ַדַּין ַאְלָמנֹות ֲעֵנֽנּו: 

ינּו ְּבַהר ַהּמֹוִרָּיה הּוא ַיֲעֵנֽנּו: ִמי ֶׁשָעָנה ְלִיְצָחק ְּבנֹו  ִמי ֶׁשָעָנה ְלַאְבָרָהם ָאִבֽ
ַח הּוא ַיֲעֵנֽנּו: ִמי ֶׁשָעָנה ְלַיֲעֹקב ְּבֵבית ֵאל הּוא ַיֲעֵננּו: ִמי  ְּכֶׁשֶּנֱעַקד ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבֽ
ינּו ַעל ַים סּוף הּוא  ֶׁשָעָנה ְליֹוֵסף ְּבֵבית ָהֲאסּוִרים הּוא ַיֲעֵנֽנּו: ִמי ֶׁשָעָנה ַלֲאבֹוֵתֽ

ַיֲעֵנֽנּו: ִמי ֶׁשָעָנה ְלמֶׁשה ְּבחֹוֵרב הּוא ַיֲעֵנֽנּו: ִמי ֶׁשָעָנה ְלַאֲהרֹן ַּבַּמְחָּתה הּוא 
ַע  ַיֲעֵנֽנּו: ִמי ֶׁשָעָנה ְלִפיְנָחס ְּבקּומֹו ִמּתֹוְך ָהֵעָדה הּוא ַיֲעֵנֽנּו: ִמי ֶׁשָעָנה ִליהֹוֻׁשֽ

ַּבִּגְלָּגל הּוא ַיֲעֵנֽנּו: ִמי ֶׁשָעָנה ִלְׁשמּוֵאל ַּבִּמְצָּפה הּוא ַיֲעֵנֽנּו: ִמי ֶׁשָעָנה ְלָדִוד 
ִים הּוא ַיֲעֵנֽנּו: ִמי ֶׁשָעָנה ְלֵאִלָּיֽהּו ְּבַהר ַהַּכְרֶמל הּוא ַיֲעֵנֽנּו:  ּוְׁשֹלמֹה ְבנֹו ִּבירּוָׁשָלֽ

ִמי ֶׁשָעָנה ֶלֱאִליָׁשע ִּביִריחֹו הּוא ַיֲעֵנֽנּו: ִמי ֶׁשָעָנה ְליֹוָנה ִבְמֵעי ַהָּדָגה הּוא ַיֲעֵנֽנּו: 
ֶלְך ְיהּוָדה ְּבָחְליֹו, הּוא ַיֲעֵנֽנּו: ִמי ֶׁשָעָנה ַלֲחַנְנָיה ִמיָׁשֵאל  ִמי ֶׁשָעָנה ְלִחְּזִקָיֽהּו ֶמֽ
ַוֲעַזְרָיה ְּבתֹוְך ִּכְבַׁשן ָהֵאׁש הּוא ַיֲעֵנֽנּו: ִמי ֶׁשָעָנה ְלָדִנֵּיאל ְּבגֹוב ָהֲאָריֹות הּוא 

ַיֲעֵננּו: ִמי ֶׁשָעָנה ְלָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה הּוא ַיֲעֵנֽנּו: ִמי ֶׁשָעָנה ְלֶעְזָרא 
ַבּגֹוָלה הּוא ַיֲעֵנֽנּו: ִמי ֶׁשָעָנה ְלָכל ַהַצִּדיִקים ְוַהֲחִסיִדים ְוַהְּתִמיִמים ְוַהְיָׁשִרים 

הּוא ַיֲעֵנֽנּו: 

ַרְחָמָנא ְדָעֵני ַלֲעִנֵּיי ֲעֵניָנן. ַרֲחָמָנא ְדָעֵני ִלְתִביֵרי ִלָּבא ֲעֵניָנן. ַרֲחָמָנא ְדָעֵני 
ְלַמִּכיֵכי רּוָחא ֲעֵניָנן. ַרֲחָמָנא ֲעֵניָנן. ַרֲחָמָנא חּוס. ַרֲחָמָנא ְּפרֹוק. ַרֲחָמָנא 

ְׁשִזיב. ַרֲחָמָנא ְרַחם ֲעָלן. ַהְׁשָּתא ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב: 

אנּו ְלָפֶנֽיָך:  נּו ָחָטֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָּתה:  ֶלְך ֶאָּלא ָאֽ נּו ֶמֽ נּו ֵאין ָלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָך:  ַען ְׁשֶמֽ נּו ְלַמֽ נּו ֲעֵׂשה ִעָּמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ינּו ָׁשָנה טֹוָבה:  נּו ַחֵּדׁש ָעֵלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ינּו ָּכל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות:  נּו ַּבֵּטל ֵמָעֵלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ינּו:  נּו ַּבֵּטל ַמְחְׁשבֹות ׂשֹוְנֵאֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ינּו:  נּו ָהֵפר ֲעַצת אֹוְיֵבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
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ינּו:  נּו ַּכֵּלה ָּכל ַצר ּוַמְׂשִטין ֵמָעֵלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו:  נּו ְסתֹום ִּפּיֹות ַמְׂשִטיֵנֽנּו ּוְמַקְטִריֵגֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ָך:  ֶרב ְוָרָעב ּוְׁשִבי ּוַמְׁשִחית ְוָעֹון ִמְּבֵני ְבִריֶתֽ ֶבר ְוֶחֽ נּו ַּכֵּלה ֶּדֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָך:  נּו ְמַנע ַמֵּגָפה ִמַּנֲחָלֶתֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ינּו:  נּו ְסַלח ּוְמַחל ְלָכל ֲעֹונֹוֵתֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ינּו ִמֶּנֶֽגד ֵעיֶנֽיָך:  ינּו ְוַחֹּטאֵתֽ נּו ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ְּפָׁשֵעֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ינּו:  יָך ָהַרִּבים ָּכל ִׁשְטֵרי חֹובֹוֵתֽ נּו ְמחֹוק ְּבַרֲחֶמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶנֽיָך:  נּו ַהֲחִזיֵרֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָך:  נּו ְׁשַלח ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְלחֹוֵלי ַעֶּמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו ְקַרע ֽרַֹע ְּגַזר ִּדיֵנֽנּו:  ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו ְּבִזָּכרֹון טֹוב ְלָפֶנֽיָך:  נּו ָזְכֵרֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ֶפר ַחִּיים טֹוִבים:  נּו ְּבֵסֽ נּו ָּכְתֵבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ֶפר ְּגֻאָּלה ִויׁשּוָעה:  נּו ְּבֵסֽ נּו ָּכְתֵבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ֶפר ַּפְרָנָסה ְוַכְלָּכָלה:  נּו ְּבֵסֽ נּו ָּכְתֵבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ֶפר ְזֻכּיֹות:  נּו ְּבֵסֽ נּו ָּכְתֵבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ֶפר ְסִליָחה ּוְמִחיָלה:  נּו ְּבֵסֽ נּו ָּכְתֵבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו ְיׁשּוָעה ְּבָקרֹוב:  נּו ַהְצַמח ָלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ָך:  ֶרן ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ נּו ָהֵרם ֶקֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָך:  ֶרן ְמִׁשיֶחֽ נּו ָהֵרם ֶקֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

יָך:  ינּו ִמִּבְרכֹוֶתֽ נּו ַמֵּלא ָיֵדֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ינּו ָׂשָבע:  נּו ַמֵּלא ֲאָסֵמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ינּו:  נּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלֽ נּו ְׁשַמע קֹוֵלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו:  נּו ַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו:  ִים ִלְתִפָּלֵתֽ נּו ְּפַתח ַׁשֲעֵרי ָׁשַמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו ָזכֹור ִּכי ָעָפר ֲאָנְֽחנּו:  ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו ֵריָקם ִמְּלָפֶנֽיָך:  נּו ָנא ַאל ְּתִׁשיֵבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו ְּתֵהא ַהָּׁשָעה ַהֹּזאת ְׁשַעת ַרֲחִמים ְוֵעת ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך:  ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו:  ינּו ְוַטֵּפֽ ינּו ְוַעל עֹוָלֵלֽ נּו ֲחמֹול ָעֵלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָך:  ַען ֲהרּוִגים ַעל ֵׁשם ָקְדֶׁשֽ נּו ֲעֵׂשה ְלַמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ָך:  ַען ְטבּוִחים ַעל ִיחּוֶדֽ נּו ֲעֵׂשה ְלַמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָך:  ִים ַעל ִקּדּוׁש ְׁשֶמֽ ַען ָּבֵאי ָבֵאׁש ּוַבַּמֽ נּו ֲעֵׂשה ְלַמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

יָך ַהָּׁשפּוְך:  נּו ְנקֹום ִנְקַמת ַּדם ֲעָבֶדֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו ֲעֵׂשה ְלַמַעְנָך ִאם לֹא ְלַמֲעֵנֽנּו:  ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו:  נּו ֲעֵׂשה ְלַמַעְנָך ְוהֹוִׁשיֵעֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
יָך ָהַרִּבים:  ַען ַרֲחֶמֽ נּו ֲעֵׂשה ְלַמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ינּו:  ַען ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֶׁשִּנְקָרא ָעֵלֽ נּו ֲעֵׂשה ְלַמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
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ֶסד  נּו ְצָדָקה ָוֶחֽ נּו ַמֲעִׂשים ֲעֵׂשה ִעָּמֽ נּו ָחֵּנֽנּו ַוֲעֵנֽנּו ִּכי ֵאין ָּבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו:    ְוהֹוִׁשיֵעֽ

ֶרץ ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְוֽיְׁשֵבי ָבּה: ִּכי־הּוא ַעל־ַיִּמים ְיָסָדּה  ְלָדִוד ִמְזמֹור ַליֹהָוה ָהָאֽ
ִים  ְוַעל־ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנָֽה: ִמי־ַיֲעֶלה ְבַהר־ְיֹהָוה ּוִמי ָיקּום ִּבְמקֹום ָקְדׁשֹו: ְנִקי ַכַּפֽ
ּוַבר־ֵלָבב ֲאֶׁשר לֹא־ָנָׂשא ַלָּׁשְוא ַנְפִׁשי ְולֹא ִנְׁשַּבע ְלִמְרָמה: ִיָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת 

ָלה: ְׂשאּו  ְיֹהָוה ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי ִיְׁשעֹו: ֶזה ּדֹור ּדֹוְרָׁשיו ְמַבְקֵׁשי ָפֶנֽיָך ַיֲעֹקב ֶסֽ
ֶלְך ַהָּכבֹוד  ֶלְך ַהָּכבֹוד: ִמי ֶזה ֶמֽ ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ְוִהָּנְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֽ

ְיֹהָוה ִעּזּוז ְוִגּבֹור ְיֹהָוה ִּגּבֹור ִמְלָחָמה: ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם 
ֶלְך ַהָּכבֹוד  ֶלְך ַהָּכבֹוד ְיֹהָוה ְצָבאֹות הּוא ֶמֽ ֶלְך ַהָּכבֹוד: ִמי הּוא ֶזה ֶמֽ ְוָיבֹוא ֶמֽ

ָלה: ֶסֽ

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון 
ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: 

ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא: 
ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה 

ָּלא ִמָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא  ָּלא ּוְלֵעֽ ְדקּוְדָׁשא, ְּבִריְך הּוא ְלֵעֽ
ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: 

ִּתְתַקֵּבל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְּדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִּדי ִבְׁשַמָּיא ְוִאְמרּו 
ָאֵמן: 

ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלֽ
עֹוֶׂשה ַהָּׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: 

נּו ְּכגֹוֵיי  ַח ַלֲאדֹון ַהֹּכל ָלֵתת ְּגֻדָּלה ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשית ֶׁשּלֹא ָעָׂשֽ ינּו ְלַׁשֵּבֽ ָעֵלֽ
נּו  נּו ָּכֶהם ְוגֹוָרֵלֽ נּו ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה ֶׁשּלֹא ָׂשם ֶחְלֵקֽ ָהֲאָרצֹות ְולֹא ָׂשָמֽ

יַע,  ֶבל ָוִריק ּוִמְתַּפְּלִלים ֶאל ֵאל לֹא יֹוִׁשֽ ְּכָכל ֲהמֹוָנם: ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים ָלֶהֽ
ֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך  ַוֲאַנְֽחנּו ּכֹוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים ִלְפֵני ֶמֽ
ַעל, ּוְׁשִכיַנת  ִים ִמַּמֽ ֶרץ, ּומֹוַׁשב ְיָקרֹו ַּבָּׁשַמֽ ִים ְויֹוֵסד ָאֽ הּוא, ֶׁשהּוא נֹוֶטה ָׁשַמֽ
ֶפס זּוָלתֹו ַּכָּכתּוב  נּו ֶאֽ ינּו ֵאין עֹוד, ֱאֶמת ַמְלֵּכֽ ֻעּזֹו ְּבָגְבֵהי ְמרֹוִמים, הּוא ֱאֹלֵהֽ

ַעל  ִים ִמַּמֽ ָך ִּכי ְיֹהָוה הּוא ָהֱאֹלִהים ַּבָּׁשַמֽ ְּבתֹוָרתֹו ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשֹבָת ֶאל ְלָבֶבֽ
ַחת ֵאין עֹוד:  ֶרץ ִמָּתֽ ְוַעל ָהָאֽ

ֶרת ֻעֶּזָֽך ְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים  ינּו ִלְראֹות ְמֵהָרה ְּבִתְפֶאֽ ַעל ֵּכן ְנַקֶּוה ְלָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ֶרץ ְוָהֱאִליִלים ָּכרֹות ִיָּכֵרתּון ְלַתֵּקן עֹוָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי ְוָכל ְּבֵני ָבָׂשר  ִמן ָהָאֽ

ירּו ְוֵיְדעּו ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל ִּכי  ֶרץ, ַיִּכֽ יָך ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֽ ָך, ְלַהְפנֹות ֵאֶלֽ ִיְקְראּו ִבְׁשֶמֽ
ינּו ִיְכְרעּו ְוִיּֽפֹלּו, ְוִלְכבֹוד  ֶרְך ִּתָּׁשַבע ָּכל ָלׁשֹון: ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ְלָך ִתְכַרע ָּכל ֶּבֽ
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ָך, ְוִתְמֹלְך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם  נּו, ִויַקְּבלּו ֻכָּלם ֶאת עֹול ַמְלכּוֶתֽ ִׁשְמָך ְיָקר ִיֵּתֽ
ָך ְיֹהָוה  ָוֶעד, ִּכי ַהַּמְלכּות ֶׁשְּלָך ִהיא ּוְלֽעֹוְלֵמי ַעד ִּתְמלֹוְך ְּבָכבֹוד, ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ

ֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה  ֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֽ ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד: ְוֶנֱאַמר ְוָהָיה ְיֹהָוה ְלֶמֽ
ְיֹהָוה ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד:

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון 
ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: 

ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא: 
ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה 

ָּלא ִמָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא  ָּלא ּוְלֵעֽ ְדקּוְדָׁשא, ְּבִריְך הּוא ְלֵעֽ
ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: 

ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלֽ
עֹוֶׂשה ַהָּׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:   

ְלָדִוד ְיֹהָוה אֹוִרי ְוִיְׁשִעי ִמִּמי ִאיָרא ְיֹהָוה ָמעֹוז ַחַּיי ִמִּמי ֶאְפָחד: ִּבְקרֹב ָעַלי 
לּו: ִאם ַּתֲחֶנה ָעַלי  ָּמה ָכְׁשלּו ְוָנָפֽ ְמֵרִעים ֶלֱאֹכל ֶאת ְּבָׂשִרי ָצַרי ְוֹאְיַבי ִלי ֵהֽ

ְלִּתי  ַח: ַאַחת ָׁשַאֽ ַמֲחֶנה לֹא ִייָרא ִלִּבי ִאם ָּתקּום ָעַלי ִמְלָחָמה ְּבזֹאת ֲאִני בֹוֵטֽ
ֵמֵאת ְיֹהָוה אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש ִׁשְבִּתי ְּבֵבית ְיֹהָוה ָּכל ְיֵמי ַחַּיי ַלֲחזֹות ְּבֽנַֹעם ְיֹהָוה 

ֶתר ָאֳהלֹו ְּבצּור  ִני ְּבֵסֽ ִני ְּבֻסֹּכה ְּביֹום ָרָעה ַיְסִּתֵרֽ ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו: ִּכי ִיְצְּפֵנֽ
ִני: ְוַעָּתה ָירּום רֹאִׁשי ַעל ֹאְיַבי ְסִביבֹוָתי ְוֶאְזְּבָחה ְבָאֳהלֹו ִזְבֵחי ְתרּוָעה  ְירֹוְמֵמֽ
ִני: ְלָך ָאַמר ִלִּבי  ִני ַוֲעֵנֽ יָרה ַוֲאַזְּמָרה ַליֹהָוה: ְׁשַמע ְיֹהָוה קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחֵּנֽ ָאִׁשֽ

ָך  ִּני ַאל ַּתט ְּבַאף ַעְבֶּדֽ ַּבְּקׁשּו ָפָני ֶאת ָּפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֲאַבֵּקׁש: ַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶנֽיָך ִמֶּמֽ
ִני ֱאֹלֵהי ִיְׁשִעי: ִּכי ָאִבי ְוִאִּמי ֲעָזֽבּוִני ַויֹהָוה  ִני ְוַאל ַּתַעְזֵבֽ יָת ַאל ִּתְּטֵׁשֽ ֶעְזָרִתי ָהִיֽ

ִני ְּבֶנֶֽפׁש  ַען ׁשֹוְרָרי: ַאל ִּתְּתֵנֽ ִני ְּבֽאַֹרח ִמיׁשֹור ְלַמֽ ָך ּוְנֵחֽ ִני ְיֹהָוה ַּדְרֶּכֽ ִני: הֹוֵרֽ ַיַאְסֵפֽ
ֶרץ  ְנִּתי ִלְראֹות ְּבטּוב ְיֹהָוה ְּבֶאֽ ַח ָחָמס: לּוֵלא ֶהֱאַמֽ ֶקר ִויֵפֽ ֵדי ֶׁשֽ מּו ִבי ֵעֽ ָצָרי ִּכי ָקֽ

ַחִּיים: חזן: ַקֵּוה ֶאל ְיֹהָוה ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך ְוַקֵּוה ֶאל ְיֹהָוה:  

קדיש יתום  
ֶרם ָּכל ְיִציר ִנְבָרא: ְלֵעת ַנֲעָׂשה ְבֶחְפצֹו ֹּכל, ֲאַזי  ֲאדֹון עֹוָלם ֲאֶׁשר ָמַלְך, ְּבֶטֽ

ֶלְך ְׁשמֹו ִנְקָרא: ְוַאֲחֵרי ִּכְכלֹות ַהֹּכל, ְלַבּדֹו ִיְמֹלְך נֹוָרא: ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא  ֶמֽ
יָרה: ְּבִלי  ֹהֶוה, ְוהּוא ִיְהֶיה ְּבִתְפָאָרה: ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ֵׁשִני, ְלַהְמִׁשיל לֹו ְלַהְחִּבֽ

ֵראִׁשית ְּבִלי ַתְכִלית, ְולֹו ָהֹעז ְוַהִּמְׂשָרה: ְוהּוא ֵאִלי ְוַחי ּגֹוֲאִלי, ְוצּור ֶחְבִלי ְּבֵעת 
ָצָרה: ְוהּוא ִנִּסי ּוָמנֹוס ִלי, ְמָנת ּכֹוִסי ְּביֹום ֶאְקָרא: ְּבָידֹו ַאְפִקיד רּוִחי, ְּבֵעת 

יָרה: ְוִעם רּוִחי ְּגִוָּיִתי, ְיֹהָוה ִלי ְולֹא ִאיָרא: ִאיַׁשן ְוָאִעֽ
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תפילת שחרית
ָך: ֶלְך ַחי ְוַקָּים ֶׁשֶהֱחַזְֽרָּת ִּבי ִנְׁשָמִתי ְּבֶחְמָלה, ַרָּבה ֱאמּוָנֶתֽ מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶנֽיָך ֶמֽ

ֶדת ָלַעד: ֶכל טֹוב ְלָכל ֹעֵׂשיֶהם, ְּתִהָּלתֹו עֹוֶמֽ ֵראִׁשית ָחְכָמה ִיְרַאת ְיֹהָוה, ֵׂשֽ
ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:

נּו ַעל ִמְצַות  נּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּוֽ ֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ִציִצית: ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשְּתֵהא ֲחׁשּוָבה ִמְצַות 

יָה ְוַתְרַי"ג ִמְצוֹות  יָה ְוַכָּונֹוֶתֽ יָה ְוִדְקּדּוֶקֽ יָה ְּבָכל ְּפָרֶטֽ ִציִצית ְלָפֶנֽיָך ְּכִאּלּו ִקַּיְמִּתֽ
ַהְּתלּויֹות ָּבּה, ָאֵמן ֶסָלה:

ְׁשָּת: ֽעֶֹטה־אֹור  ְלָּת ְמֹאד, הֹוד ְוָהָדר ָלָבֽ ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת־ְיֹהָוה, ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ָּגַדֽ
ִים ַּכְיִריָעה: ַּכַּׂשְלָמה, נֹוֶטה ָׁשַמֽ

ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתּה, ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ְלַיֵחד ֵׁשם י"ה בו"ה 
ְּבִיחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ֲהֵריִני ִמְתַעֵּטף ּגּוִפי ַּבִּציִצית, ֵּכן ִּתְתַעֵּטף 

ִנְׁשָמִתי ּוְרַמ"ח ֵאיָבַרי ּוְׁשָס"ה ִגיַדי ְּבאֹור ַהִּציִצית ָהעֹוֶלה ַּתְרַי"ג, ּוְכֵׁשם ֶׁשֲאִני 
ִמְתַּכֶּסה ַּבַּטִּלית ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַּכְך ֶאְזֶּכה ַלֲחלּוָקא ְדַרָּבָנן ּוְלַטִּלית ָנָאה ָלעֹוָלם 
ֶדן, ְוַעל ְיֵדי ִמְצַות ִציִצית, ִּתָּנֵצל ַנְפִׁשי רּוִחי ְוִנְׁשָמִתי ּוְתִפָּלִתי ִמן  ַהָּבא ְּבַגן ֵעֽ
ַהִחיצֹוִנים, ְוַהַּטִּלית ִיְפרֹׂש ְּכָנָפיו ֲעֵליֶהם, ְוַיִּציֵלם ְּכֶנֶֽׁשר ָיִעיר ִקּנֹו ַעל ּגֹוָזָליו 
יָה  ְיַרֵחף, ּוְתֵהא ֲחׁשּוָבה ִמְצַות ִציִצית ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְּכִאּלּו ִקַּיְמִּתֽ
ָלה: יָה, ְוַתְרַי"ג ִמְצוֹות ַהְּתלּויֹות ָּבּה, ָאֵמן ֶסֽ יָה, ְוַכָּונֹוֶתֽ יָה, ְוִדְקּדּוֶקֽ ְּבָכל ְּפָרֶטֽ

נּו ְלִהְתַעֵּטף  נּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּוֽ ֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ַּבִּציִצית:

ָך ְוַנַֽחל  ֶׁשן ֵּביֶתֽ יּון: ִיְרְוֻין ִמֶּדֽ יָך ֶיֱחָסֽ ַמה ָּיָקר ַחְסְּדָך ֱאֹלִהים ּוְבֵני ָאָדם ְּבֵצל ְּכָנֶפֽ
יָך  ֲעָדֶנֽיָך ַתְׁשֵקם: ִּכי־ִעְּמָך ְמקֹור ַחִּיים, ְּבאֹוְרָך ִנְרֶאה־אֹור: ְמֹׁשְך ַחְסְּדָך ְליְֹדֶעֽ

ְוִצְדָקְתָך ְלִיְׁשֵרי־ֵלב:

ָך  יָך ִיְׂשָרֵאל: ַוֲאִני ְּברֹב ַחְסְּדָך ָאבֹוא ֵביֶתֽ יָך ַיֲעֹקב ִמְׁשְּכֹנֶתֽ ַמה ּֽטֹבּו ֹאָהֶלֽ
ָך ּוְמקֹום ִמְׁשַּכן  ְבִּתי ְמעֹון ֵּביֶתֽ ָך: ְיֹהָוה ָאַהֽ ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל־ָקְדְׁשָך ְּבִיְרָאֶתֽ

ָעה ֶאְבְרָכה ִלְפֵני ְיֹהָוה ֹעִׂשי: ַוֲאִני ְתִפָּלִתי־ְלָך  ָך: ַוֲאִני ֶאְׁשַּתֲחֶוה ְוֶאְכָרֽ ְּכבֹוֶדֽ
ָך: ִני ֶּבֱאֶמת ִיְׁשֶעֽ ָך ֲעֵנֽ ְיֹהָוה ֵעת ָרצֹון ֱאֹלִהים ְּבָרב־ַחְסֶּדֽ

שיר של יום: ַהּיום יום ֵׁשִני ְּבַׁשָּבת. ֶׁשּבו ָהיּו ַהְלִוִּים אוְמִרים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש: 
ִׁשיר ִמְזמור ִלְבֵני קַרח: ָּגדול ה' ּוְמֻהָּלל ְמאד ְּבִעיר ֱאלֵהינּו ַהר ָקְדׁשו: ְיֵפה נוף 

ְמשוש ָּכל ָהָאֶרץ. ַהר ִצּיון ַיְרְּכֵתי ָצפון. ִקְרַית ֶמֶלְך ָרב: ֱאלִהים ְּבַאְרְמנוֶתיָה 
נוַדע ְלִמשָּגב: ִּכי ִהֵּנה ַהְּמָלִכים נוֲעדּו. ָעְברּו ַיְחָּדו: ֵהָּמה ָראּו ֵּכן ָּתָמהּו. ִנְבֲהלּו 
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ֶנְחָּפזּו: ְרָעָדה ֲאָחָזַתם ָׁשם. ִחיל ַּכּיוֵלָדה: ְּברּוַח ָקִדים ְּתַׁשֵּבר ֳאִנּיות ַּתְרִׁשיׁש: 
ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו ֵּכן ָרִאינּו ְּבִעיר ה' ְצָבאות ְּבִעיר ֱאלֵהינּו. ֱאלִהים ְיכוְנֶנָה ַעד 

עוָלם ֶסָלה: ִּדִּמינּו ֱאלִהים ַחְסֶּדָך ְּבֶקֶרב ֵהיָכֶלָך: ְּכִׁשְמָך ֱאלִהים ֵּכן ְּתִהָּלְתָך ַעל 
ַקְצֵוי ֶאֶרץ. ֶצֶדק ָמְלָאה ְיִמיֶנָך: ִישַמח ַהר ִצּיון. ָּתֵגְלָנה ְּבנות ְיהּוָדה. ְלַמַען 

ִמְׁשָּפֶטיָך: סּבּו ִצּיון ְוַהִּקיפּוָה. ִסְפרּו ִמְגָּדֶליָה: ִׁשיתּו ִלְּבֶכם ְלֵחיָלה. ַּפְּסגּו 
ַאְרְמנוֶתיָה. ְלַמַען ְּתַסְּפרּו ְלדור ַאֲחרון: ִּכי ֶזה ֱאלִהים ֱאלֵהינּו עוָלם ָוֶעד. הּוא 

ְיַנֲהֵגנּו ַעל מּות: 
ְלָדִוד ְיֹהָוה אֹוִרי ְוִיְׁשִעי ִמִּמי ִאיָרא ְיֹהָוה ָמעֹוז ַחַּיי ִמִּמי ֶאְפָחד: ִּבְקרֹב ָעַלי 
לּו: ִאם ַּתֲחֶנה ָעַלי  ָּמה ָכְׁשלּו ְוָנָפֽ ְמֵרִעים ֶלֱאֹכל ֶאת ְּבָׂשִרי ָצַרי ְוֹאְיַבי ִלי ֵהֽ

ְלִּתי  ַח: ַאַחת ָׁשַאֽ ַמֲחֶנה לֹא ִייָרא ִלִּבי ִאם ָּתקּום ָעַלי ִמְלָחָמה ְּבזֹאת ֲאִני בֹוֵטֽ
ֵמֵאת ְיֹהָוה אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש ִׁשְבִּתי ְּבֵבית ְיֹהָוה ָּכל ְיֵמי ַחַּיי ַלֲחזֹות ְּבֽנַֹעם ְיֹהָוה 

ֶתר ָאֳהלֹו ְּבצּור  ִני ְּבֵסֽ ִני ְּבֻסֹּכה ְּביֹום ָרָעה ַיְסִּתֵרֽ ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו: ִּכי ִיְצְּפֵנֽ
ִני: ְוַעָּתה ָירּום רֹאִׁשי ַעל ֹאְיַבי ְסִביבֹוָתי ְוֶאְזְּבָחה ְבָאֳהלֹו ִזְבֵחי ְתרּוָעה  ְירֹוְמֵמֽ
ִני: ְלָך ָאַמר ִלִּבי  ִני ַוֲעֵנֽ יָרה ַוֲאַזְּמָרה ַליֹהָוה: ְׁשַמע ְיֹהָוה קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחֵּנֽ ָאִׁשֽ

ָך  ִּני ַאל ַּתט ְּבַאף ַעְבֶּדֽ ַּבְּקׁשּו ָפָני ֶאת ָּפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֲאַבֵּקׁש: ַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶנֽיָך ִמֶּמֽ
ִני ֱאֹלֵהי ִיְׁשִעי: ִּכי ָאִבי ְוִאִּמי ֲעָזֽבּוִני ַויֹהָוה  ִני ְוַאל ַּתַעְזֵבֽ יָת ַאל ִּתְּטֵׁשֽ ֶעְזָרִתי ָהִיֽ

ִני ְּבֶנֶֽפׁש  ַען ׁשֹוְרָרי: ַאל ִּתְּתֵנֽ ִני ְּבֽאַֹרח ִמיׁשֹור ְלַמֽ ָך ּוְנֵחֽ ִני ְיֹהָוה ַּדְרֶּכֽ ִני: הֹוֵרֽ ַיַאְסֵפֽ
ֶרץ  ְנִּתי ִלְראֹות ְּבטּוב ְיֹהָוה ְּבֶאֽ ַח ָחָמס: לּוֵלא ֶהֱאַמֽ ֶקר ִויֵפֽ ֵדי ֶׁשֽ מּו ִבי ֵעֽ ָצָרי ִּכי ָקֽ

ַחִּיים: ♦ ַקֵּוה ֶאל ְיֹהָוה ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך ְוַקֵּוה ֶאל ְיֹהָוה:

ֶרם ָּכל ְיִציר ִנְבָרא: ְלֵעת ַנֲעָׂשה ְבֶחְפצֹו ֹּכל, ֲאַזי  ֲאדֹון עֹוָלם ֲאֶׁשר ָמַלְך, ְּבֶטֽ
ֶלְך ְׁשמֹו ִנְקָרא: ְוַאֲחֵרי ִּכְכלֹות ַהֹּכל, ְלַבּדֹו ִיְמֹלְך נֹוָרא: ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא  ֶמֽ

יָרה: ְּבִלי  ֹהֶוה, ְוהּוא ִיְהֶיה ְּבִתְפָאָרה: ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ֵׁשִני, ְלַהְמִׁשיל לֹו ְלַהְחִּבֽ
ֵראִׁשית ְּבִלי ַתְכִלית, ְולֹו ָהֹעז ְוַהִּמְׂשָרה: ְוהּוא ֵאִלי ְוַחי ּגֹוֲאִלי, ְוצּור ֶחְבִלי ְּבֵעת 

ָצָרה: ְוהּוא ִנִּסי ּוָמנֹוס ִלי, ְמָנת ּכֹוִסי ְּביֹום ֶאְקָרא: ְּבָידֹו ַאְפִקיד רּוִחי, ְּבֵעת 
יָרה: ְוִעם רּוִחי ְּגִוָּיִתי, ְיֹהָוה ִלי ְולֹא ִאיָרא: ִאיַׁשן ְוָאִעֽ

ִיְגַּדל ֱאֹלִהים ַחי ְוִיְׁשַּתַּבח, ִנְמָצא ְוֵאין ֵעת ֶאל ְמִציאּותֹו:
ֶאָחד ְוֵאין ָיִחיד ְּכִיחּודֹו, ֶנְעָלם ְוַגם ֵאין סֹוף ְלַאְחּדּותֹו:
ֵאין לֹו ְדמּות ַהּגּוף ְוֵאינֹו גּוף, לֹא ַנֲערְֹך ֵאָליו ְקֻדָּׁשתֹו:

ַקְדמֹון ְלָכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ִנְבָרא, ִראׁשֹון ְוֵאין ֵראִׁשית ְלֵראִׁשיתֹו:
ִהּנֹו ֲאדֹון עֹוָלם ְלָכל נֹוָצר, יֹוֶרה ְגֻדָּלתֹו ּוַמְלכּותֹו:
ַפע ְנבּוָאתֹו ְנָתנֹו, ֶאל ַאְנֵׁשי ְסֻגָּלתֹו ְוִתְפַאְרּתֹו: ֶׁשֽ

לֹא ָקם ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכמֶׁשה עֹוד, ָנִביא ּוַמִּביט ֶאת ְּתמּוָנתֹו:
ּתֹוַרת ֱאֶמת ָנַתן ְלַעּמֹו ֵאל, ַעל ַיד ְנִביאֹו ֶנֱאַמן ֵּביתֹו:

לֹא ַיֲחִליף ָהֵאל ְולֹא ָיִמיר ָּדתֹו, ְלעֹוָלִמים ְלזּוָלתֹו:
ינּו, ַמִּביט ְלסֹוף ָּדָבר ְּבַקְדָמתֹו: ַע ְסָתֵרֽ צֹוֶפה ְויֹוֵדֽ
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ֶסד ְּכִמְפָעלֹו, נֹוֵתן ְלָרָׁשע ָרע ְּכִרְׁשָעתֹו: ּגֹוֵמל ְלִאיׁש ֶחֽ
נּו, ִלְפּדֹות ְמַחֵּכי ֵקץ ְיׁשּוָעתֹו: ִיְׁשַלח ְלֵקץ ַהָּיִמין ְמִׁשיֵחֽ
ֵמִתים ְיַחֶּיה ֵאל ְּברֹב ַחְסּדֹו, ָּברּוְך ֲעֵדי ַעד ֵׁשם ְּתִהָּלתֹו:

נּו ַעל ְנִטיַלת  נּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּוֽ ֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ִים: ָיָדֽ

ָרא בֹו  ֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָיַצר ֶאת ָהָאָדם ְּבָחְכָמה ּוָבֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ַח ֶאָחד  ָך ֶׁשִאם ִיָּפֵתֽ ְנָקִבים ְנָקִבים ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים ָּגלּוי ְוָיֽדּוַע ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶדֽ

ֵמֶהם אֹו ִיָּסֵתם ֶאָחד ֵמֶהם ִאי ֶאְפַׁשר ְלִהְתַקֵּים ְוַלֲעמֹד ְלָפֶנֽיָך ֲאִפילּו ָׁשָעה 
ֶאָחת. ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה רֹוֵפא ָכל ָּבָׂשר ּוַמְפִליא ַלֲעׂשֹות:

ָּת ִּבי ְטהֹוָרה ִהיא ַאָּתה ְבָראָתּה ַאָּתה ְיַצְרָּתּה ַאָּתה ְנַפְחָּתּה  ֱאֹלַהי, ְנָׁשָמה ֶׁשָּנַתֽ
ִּני ּוְלַהֲחִזיָרּה ִּבי ֶלָעִתיד ָלֹבא,  ִּבי ְוַאָּתה ְמַׁשְּמָרּה ְּבִקְרִּבי ְוַאָּתה ָעִתיד ִלְּטָלּה ִמֶּמֽ

ָּכל ְזַמן ֶׁשַהְּנָׁשָמה ְבִקְרִּבי מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי ִרּבֹון ָּכל 
ַהַּמֲעִׂשים ֲאדֹון ָּכל ַהְּנָׁשמֹות: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהַּמֲחִזיר ְנָׁשמֹות ִלְפָגִרים ֵמִתים:

נּו ַלֲעֹסק  נּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּוֽ ֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְּבִדְבֵרי תֹוָרה:

ינּו ּוְבִפי ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוִנְהֶיה  ינּו ֶאת ִּדְבֵרי תֹוָרְתָך ְּבִפֽ ְוַהֲעֶרב ָנא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָך  ָך ְולֹוְמֵדי תֹוָרֶתֽ נּו יֹוְדֵעי ְׁשֶמֽ ינּו ְוֶצֱאָצֵאי ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֻּכָּלֽ ֲאַנְֽחנּו ְוֶצֱאָצֵאֽ

ִלְׁשָמּה: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהְמַלֵּמד ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל:

נּו  נּו ִמָּכל ָהַעִּמים ְוָנַֽתן ָלֽ ַחר ָּבֽ ֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָּבֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ֶאת ּתֹוָרתֹו: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה נֹוֵתן ַהּתֹוָרה:

יָך ְוָיֵׂשם  יָך ִויֻחֶּנָֽך: ִיָּׂשא ְיֹהָוה ָּפָניו ֵאֶלֽ ָך: ָיֵאר ְיֹהָוה ָּפָניו ֵאֶלֽ ְיָבֶרְכָך ְיֹהָוה ְוִיְׁשְמֶרֽ
ְלָך ָׁשלֹום:

ּלּו ְדָבִרים ֶׁשֵאין ָלֶהם ִׁשעּור ַהֵּפָאה ְוַהִּבּכּוִרים ְוָהְרָאיֹון ּוְגִמילּות ֲחָסִדים  ֵאֽ
ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה:

ֶרן ַקֶּיֶֽמת לֹו ָלעֹוָלם ַהָּבא,  ּלּו ְדָבִרים ֶׁשָאָדם אֹוֵכל ֵּפרֹוֵתיֶהם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוַהֶּקֽ ֵאֽ
ּלּו ֵהן ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם ּוְגִמילּות ֲחָסִדים ְוַהְׁשָּכַמת ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ַׁשֲחִרית  ְוֵאֽ

ְוַעְרִבית ְוַהְכָנַסת אֹוְרִחים ּוִבּקּור חֹוִלים ְוַהְכָנַסת ַּכָּלה ּוְלָוַית ַהֵּמת ְוִעּיּון ְּתִפָּלה 
ַוֲהָבַאת ָׁשלֹום ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ְּכֶנֶֽגד ֻּכָּלם:

ְכִוי ִביָנה ְלַהְבִחין ֵּבין יֹום  ֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָנַתן ַלֶּׂשֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְיָלה: ּוֵבין ָלֽ

ִני ּגֹוי: ֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשּלֹא ָעַׂשֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
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ֶבד: ִני ָעֽ ֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשּלֹא ָעַׂשֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ִני ִאָּׁשה: ֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשּלֹא ָעַׂשֽ ינּו ֶמֽ Men ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ִני ִּכְרצֹונֹו: ֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשָעַׂשֽ ינּו ֶמֽ Women ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ַח ִעְוִרים: ֶלְך ָהעֹוָלם ּפֹוֵקֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ֶלְך ָהעֹוָלם ַמְלִּביׁש ֲעֻרִּמים: ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ֶלְך ָהעֹוָלם ַמִּתיר ֲאסּוִרים: ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ֶלְך ָהעֹוָלם זֹוֵקף ְּכפּוִפים: ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ִים: ֶרץ ַעל ַהָּמֽ ֶלְך ָהעֹוָלם רֹוַקע ָהָאֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשָעָׂשה ִלי ָּכל ָצְרִּכי: ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ֶבר: ֶלְך ָהעֹוָלם ַהֵּמִכין ִמְצֲעֵדי ָגֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ֶלְך ָהעֹוָלם אֹוֵזר ִיְׂשָרֵאל ִּבְגבּוָרה: ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ֶלְך ָהעֹוָלם עֹוֵטר ִיְׂשָרֵאל ְּבִתְפָאָרה: ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ֶלְך ָהעֹוָלם ַהּנֹוֵתן ַלָּיֵעף ּֽכַֹח: ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ֶלְך ָהעֹוָלם ַהַּמֲעִביר ֵׁשָנה ֵמֵעיָני ּוְתנּוָמה ֵמַעְפַעָּפי:  ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
נּו  ָך ְוַדְּבֵקֽ נּו ְּבתֹוָרֶתֽ ינּו ֶׁשַּתְרִּגיֵלֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
נּו לֹא ִליֵדי ֵחְטא ְולֹא ִליֵדי ֲעֵבָרה ְוָעו ֹן ְולֹא ִליֵדי ִנָּסיֹון  יָך, ְוַאל ְּתִביֵאֽ ְּבִמְצֹוֶתֽ
נּו ֵמָאָדם ָרע ּוֵמָחֵבר ָרע  נּו ֵיֶֽצר ָהָרע ְוַהְרִחיֵקֽ ְולֹא ִליֵדי ִבָּזיֹון ְוַאל ַּתְׁשֶלט ָּבֽ

נּו ְלִהְׁשַּתְעֶּבד־ָלְך ♦  נּו ְּבֵיֶֽצר ַהּטֹוב ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים ְוכֹוף ֶאת ִיְצֵרֽ ְוַדְּבֵקֽ
נּו  ינּו ְוִתְגְמֵלֽ ֶסד ּוְלַרֲחִמים ְּבֵעיֶנֽיָך ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוֵאֽ ּוְתֵנֽנּו ַהּיֹום ּוְבָכל יֹום ְלֵחן ּוְלֶחֽ

ֲחָסִדים טֹוִבים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל:

ִני ַהּיֹום ּוְבָכל יֹום ֵמַעֵּזי  ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשַּתִּציֵלֽ
ַגע ָרע ּוִמָּׂשָטן  ָפִנים ּוֵמַעּזּות ָּפִנים ֵמָאָדם ָרע, ּוֵמָחֵבר ָרע ּוִמָּׁשֵכן ָרע ּוִמֶּפֽ

ַעל ִּדין ָקֶׁשה, ֵּבין ֶׁשהּוא ֶבן ְּבִרית ּוֵבין ֶׁשֵאינֹו ֶבן  ַהַּמְׁשִחית ִמִּדין ָקֶׁשה ּוִמַּבֽ
ְּבִרית:

נּו ִּבְפֻקַּדת ְיׁשּוָעה  נּו ְּבִזָּכרֹון טֹוב ְלָפֶנֽיָך ּוָפְקֵדֽ ינּו ָזְכֵרֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ינּו ַאֲהַבת ַהַּקְדמֹוִנים ַאְבָרָהם  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ֶדם ּוְזָכר ָלֽ ְוַרֲחִמים ִמְּׁשֵמי ְׁשֵמי ֶקֽ

ְעָּת  ֶסד ְוֶאת ַהְּׁשבּוָעה ֶׁשִּנְׁשַּבֽ יָך ֶאת ַהְּבִרית ְוֶאת ַהֶחֽ ִיְצָחק ְוִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדֽ
ינּו ְּבַהר ַהּמִֹרָּיה ְוֶאת ָהֲעֵקָדה ֶׁשָעַקד ֶאת ִיְצָחק ְּבנֹו ַעל ַּגֵּבי  ְלַאְבָרָהם ָאִבֽ

ָך: ַח ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ ַהִּמְזֵּבֽ

ֶּלה ְוָהֱאֹלִהים ִנָּסה ֶאת־ַאְבָרָהם ַוּֽיֹאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם  ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֽ
ְבָּת ֶאת־ִיְצָחק ְוֶלְך־ְלָך  ִני: ַוּֽיֹאֶמר ַקח־ָנא ֶאת־ִּבְנָך ֶאת־ְיִחיְדָך ֲאֶׁשר־ָאַהֽ ַוּֽיֹאֶמר ִהֵּנֽ
יָך: ַוַּיְׁשֵּכם  הּו ָׁשם ְלֹעָלה ַעל ַאַחד ֶהָהִרים ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶלֽ ֶרץ ַהּמִֹרָּיה ְוַהֲעֵלֽ ֶאל־ֶאֽ

ַאְבָרָהם ַּבּֽבֶֹקר ַוַּיֲחבׁש ֶאת־ֲחמֹרֹו ַוִּיַּקח ֶאת־ְׁשֵני ְנָעָריו ִאּתֹו ְוֵאת ִיְצָחק ְּבנֹו 



40

ים: ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי  ַמר־לֹו ָהֱאֹלִהֽ ַוְיַבַּקע ֲעֵצי ֹעָלה ַוָּיָֽקם ַוֵּיֶֽלְך ֶאל־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר־ָאֽ
ַוִּיָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת־ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת־ַהָּמקֹום ֵמָרֹחק: ַוּֽיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל־ְנָעָריו 

ְׁשבּו־ָלֶכם ֹּפה ִעם־ַהֲחמֹור ַוֲאִני ְוַהַּנַֽער ֵנְלָכה ַעד־ֹּכה ְוִנְׁשַּתֲחֶוה ְוָנֽׁשּוָבה ֲאֵליֶכם: 
ַוִּיַּקח ַאְבָרָהם ֶאת־ֲעֵצי ָהֹעָלה ַוָּיֶֽׂשם ַעל־ִיְצָחק ְּבנֹו ַוִּיַּקח ְּבָידֹו ֶאת־ָהֵאׁש ְוֶאת־

ֶלת ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו: ַוּֽיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל־ַאְבָרָהם ָאִביו ַוּֽיֹאֶמר ָאִבי  ַהַּמֲאֶכֽ
ה: ַוּֽיֹאֶמר ַאְבָרָהם  ַוּֽיֹאֶמר ִהֶּנִּֽני ְבִני ַוּֽיֹאֶמר ִהֵּנה ָהֵאׁש ְוָהֵעִצים ְוַאֵּיה ַהֶּׂשה ְלֹעָלֽ
ֱאֹלִהים ִיְרֶאה־ּלֹו ַהֶּׂשה ְלֹעָלה ְּבִני ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו: ַוָּיֽבֹאּו ֶאל־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר 
ַח ַוַּיֲערְֹך ֶאת־ָהֵעִצים ַוַּיֲעֹקד ֶאת־ ֶבן ָׁשם ַאְבָרָהם ֶאת־ַהִּמְזֵּבֽ ַמר־לֹו ָהֱאֹלִהים ַוִּיֽ ָאֽ
ַעל ָלֵעִצים: ַוִּיְׁשַלח ַאְבָרָהם ֶאת־ָידֹו ַוִּיַּקח  ַח ִמַּמֽ ִיְצָחק ְּבנֹו ַוָּיֶֽׂשם ֹאתֹו ַעל־ַהִּמְזֵּבֽ

ִים ַוּֽיֹאֶמר  ֶלת ִלְׁשֹחט ֶאת־ְּבנֹו: ַוִּיְקָרא ֵאָליו ַמְלַאְך ְיֹהָוה ִמן־ַהָּׁשַמֽ ֶאת־ַהַּמֲאֶכֽ
ַעׂש לֹו  ִני: ַוּֽיֹאֶמר ַאל־ִּתְׁשַלח ָיְֽדָך ֶאל־ַהַּנַֽער ְוַאל־ַּתֽ ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם ַוּֽיֹאֶמר ִהֵּנֽ
ְכָּת ֶאת־ִּבְנָך ֶאת־ְיִחיְדָך  ָּתה ְולֹא ָחַׂשֽ ְעִּתי ִּכי־ְיֵרא ֱאֹלִהים ַאֽ ְמאּוָמה ִּכי ַעָּתה ָיַדֽ

ִיל ַאַחר ֶנֱאַחז ַּבְּסַבְך ְּבַקְרָניו ַוֵּיֶֽלְך  ִּני: ַוִּיָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת־ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה־ַאֽ ִמֶּמֽ
ַחת ְּבנֹו: ַוִּיְקָרא ַאְבָרָהם ֵׁשם־ַהָּמקֹום  הּו ְלֹעָלה ַּתֽ ִיל ַוַּיֲעֵלֽ ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח ֶאת־ָהַאֽ
ַההּוא ְיֹהָוה ִיְרֶאה ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ַהּיֹום ְּבַהר ְיֹהָוה ֵיָרֶאה: ַוִּיְקָרא ַמְלַאְך ְיֹהָוה ֶאל־
יָת  ְעִּתי ְנֻאם־ְיֹהָוה ִּכי ַיַֽען ֲאֶׁשר ָעִׂשֽ ִים: ַוּיֹאֶמר ִּבי ִנְׁשַּבֽ ַאְבָרָהם ֵׁשִנית ִמן־ַהָּׁשָמֽ

ָך: ִּכי־ָבֵרְך ֲאָבֶרְכָך ְוַהְרָּבה ַאְרֶּבה  ְכָּת ֶאת־ִּבְנָך ֶאת־ְיִחיֶדֽ ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה ְולֹא ָחַׂשֽ
ַער  ִים ְוַכחֹול ֲאֶׁשר ַעל־ְׂשַפת ַהָּים ְוִיַרׁש ַזְרֲעָך ֵאת ַׁשֽ ֶאת־ַזְרֲעָך ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמֽ

ְעָּת ְּבֹקִלי: ַוָּיָֽׁשב ַאְבָרָהם  ֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמֽ ֶרץ ֵעֽ ֹאְיָביו: ְוִהְתָּבְרכּו ְבַזְרֲעָך ֹּכל ּגֹוֵיי ָהָאֽ
ַבע: ַבע ַוֵּיֶֽׁשב ַאְבָרָהם ִּבְבֵאר ָׁשֽ מּו ַוֵּיְלכּו ַיְחָּדו ֶאל־ְּבֵאר ָׁשֽ ֶאל־ְנָעָריו ַוָּיֻקֽ

נּו  ינּו ֶׁשִּתְזֹּכר ָלֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ינּו ֶאת ַרֲחָמיו ִמֶּבן ְיִחידֹו ְוָרָצה ִלְׁשֹחט  ינּו ְּכמֹו ֶׁשָּכַבׁש ַאְבָרָהם ָאִבֽ ְּבִרית ֲאבֹוֵתֽ

יָך  ינּו ְוָיֽגֹּלּו ַרֲחֶמֽ יָך ֶאת ַּכַעְסָך ֵמָעֵלֽ אֹותֹו ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָֽך ֵּכן ִיְכְּבׁשּו ַרֲחֶמֽ
ינּו  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ נּו ִלְפִנים ִמּׁשּוַרת ִּדיֶנָֽך ְוִתְתַנֵהג ִעָּמֽ יָך, ְוִתָּכֵנס ִאָּתֽ ַעל ִמּדֹוֶתֽ

ֶסד ּוְבִמַּדת ָהַרֲחִמים ּוְבטּוְבָך ַהָּגדֹול ָיׁשּוב ֲחרֹון ַאְּפָך ֵמַעְּמָך ּוֵמִעיְרָך  ְּבִמַּדת ַהֶחֽ
נּו ַעל ְיֵדי  ינּו ֶאת ַהָּדָבר ֶׁשִהְבַטְחָּתֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ָך ְוַקֶּים ָלֽ ּוֵמַאְרְצָך ּוִמַּנֲחָלֶתֽ

ָך, ָּכָאמּור ְוָזַכְרִּתי ֶאת־ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת־ְּבִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת־ מֶׁשה ַעְבֶּדֽ
ֶרץ ֶאְזֹּכר: ְּבִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזֹּכר ְוָהָאֽ

ֶתר ּוַבָּגלּוי ּומֹוֶדה ַעל ָהֱאֶמת ְודֹוֵבר ֱאֶמת  ִים ַּבֵּסֽ ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ְיֵרא ָׁשַמֽ
ִּבְלָבבֹו ְוַיְׁשֵּכם ְויֹאַמר:

ינּו ֲאַנְֽחנּו ַמִּפיִלים ַּתֲחנּוֵנֽינּו ְלָפֶנֽיָך ִּכי ַעל  ִרּבֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים לֹא ַעל ִצְדקֹוֵתֽ
נּו,  ינּו, ַמה ְּיׁשּוָעֵתֽ נּו, ַמה ִּצְדקֹוֵתֽ נּו ֶמה ַחֵּיֽינּו ֶמה ַחְסֵּדֽ יָך ָהַרִּבים, ָמה ָאֽ ַרֲחֶמֽ
ינּו ֲהלֹא  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ נּו, ַמה ֹּנאַמר ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ נּו ַמה ְּגבּוָרֵתֽ ַמה ֹּכֵחֽ
ִין ְלָפֶנֽיָך ְוַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם ְּכלֹא ָהיּו ַוֲחָכִמים ִּכְבִלי ַמָּדע ּוְנבֹוִנים  ָּכל ַהִּגּבֹוִרים ְּכַאֽ
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ֶבל ְלָפֶנֽיָך, ּומֹוַתר ָהָאָדם ִמן  ִּכְבִלי ַהְׂשֵּכל ִּכי רֹוב ַמֲעֵׂשיֶהם ּֽתֹהּו ִויֵמי ַחֵּייֶהם ֶהֽ
ֶבל: ִין ִּכי ַהֹּכל ָהֽ ַהְּבֵהָמה ָאֽ

ְעָּת ּלֹו ְּבַהר ַהּמִֹרָּיה,  ָך, ְּבֵני ַאְבָרָהם ֹאַהְבָך ֶׁשִּנְׁשַּבֽ ֲאָבל ֲאַנְֽחנּו ַעְּמָך ְּבֵני ְבִריֶתֽ
ָך ֶׁשֵּמַאֲהָבְתָך  ַח, ֲעַדת ַיֲעֹקב ִּבְנָך ְּבכֹוֶרֽ ֶזַֽרע ִיְצָחק ְיִחידֹו ֶׁשֶּנֱעַקד ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבֽ

אָת ֶאת ְׁשמֹו ִיְׂשָרֵאל ִויֻׁשרּון: ְחָּת ּבֹו ָקָרֽ ְבָּת אֹותֹו ּוִמִּׂשְמָחְתָך ֶׁשָּׂשַמֽ ֶׁשָאַהֽ

ַבח  ְלִפיָכְך ֲאַנְֽחנּו ַחָּיִבים ְלהֹודֹות ְלָך ּוְלַׁשֵּבֲחָך ּוְלָפֶאְרָך ּוְלָבֵרְך ּוְלַקֵּדׁש ְוִלֵּתן ֶׁשֽ
נּו:  נּו ּוַמה ָּיָפה ְיֻרָּׁשֵתֽ נּו ּוַמה ָּנִעים ּגֹוָרֵלֽ ינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקֽ ָך: ַאְׁשֵרֽ ְוהֹוָדָיה ִלְׁשֶמֽ
ִים ְּבָכל  ֶקר ְואֹוְמִרים ַּפֲעַמֽ ֶרב ָוֹבֽ ינּו ֶׁשֲאַנְֽחנּו ַמְׁשִּכיִמים ּוַמֲעִריִבים ֶעֽ ♦ ַאְׁשֵרֽ

ינּו ְיֹהָוה ֶאָחד: יֹום: ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:

ַאָּתה הּוא ַעד ֶׁשּלֹא ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ַאָּתה הּוא ִמֶּׁשִּנְבָרא ָהעֹוָלם, ַאָּתה הּוא 
ָך  ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוַאָּתה הּוא ָלעֹוָלם ַהָּבא, ♦ ַקֵּדׁש ֶאת ִׁשְמָך ַעל ַמְקִּדיֵׁשי ְׁשֶמֽ
יַּה ַקְרֵנֽנּו: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה  ָך, ּוִביׁשּוָעְתָך ָּתרּום ְוַתְגִּבֽ ְוַקֵּדׁש ֶאת ִׁשְמָך ְּבֹעָלֶמֽ

ְמַקֵּדׁש ֶאת ִׁשְמָך ָּבַרִּבים:

ִים ָהֶעְליֹוִנים, ֱאֶמת ַאָּתה  ֶרץ ּוִבְׁשֵמי ַהָּׁשַמֽ ִים ּוָבָאֽ ינּו ַּבָּׁשַמֽ ַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
יָך ֵמַאְרַּבע  יָך ֵאין ֱאֹלִהים: ַקֵּבץ ֹקֶוֽ הּוא ִראׁשֹון ְוַאָּתה הּוא ַאֲחרֹון ּוִמַּבְלָעֶדֽ

ירּו ְוֵיְדעּו ָּכל ָּבֵאי עֹוָלם ִּכי ַאָּתה הּוא ָהֱאֹלִהים ְלַבְּדָך ְלֹכל  ֶרץ, ַיִּכֽ ַּכְנפֹות ָהָאֽ
ֶרץ ֶאת ַהָּים ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר  ִים ְוֶאת ָהָאֽ יָת ֶאת ַהָּׁשַמֽ ֶרץ. ַאָּתה ָעִׂשֽ ַמְמְלכֹות ָהָאֽ

יָך ָּבֶעְליֹוִנים אֹו ַבַּתְחּתֹוִנים ֶׁשּיֹאַמר ְלָך ַמה ַּתֲעֶׂשה.  ָּבם ּוִמי ְּבָכל ַמֲעֵׂשה ָיֶדֽ
נּו  ינּו ְוַקֶּים־ָלֽ ֶסד ַּבֲעבּור ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ֶׁשִּנְקָרא ָעֵלֽ נּו ֶחֽ ִים ֲעֵׂשה ִעָּמֽ ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמֽ

ינּו ַמה ֶּׁשָּכתּוב, ָּבֵעת ַהִהיא ָאִביא ֶאְתֶכם ּוָבֵעת ַקְּבִצי ֶאְתֶכם ִּכי־ ְיֹהָוה ֶאֹלֵהֽ
ֶרץ ְּבׁשּוִבי ֶאת־ְׁשבּוֵתיֶכם ְלֵעיֵניֶכם  ֶאֵּתן ֶאְתֶכם ְלֵׁשם ְוִלְתִהָּלה ְּבֹכל ַעֵּמי ָהָאֽ

ָאַמר ְיֹהָוה:

קרבנות
יָת ִּכּיֹור ְנֽחֶׁשת ְוַכּנֹו ְנֽחֶׁשת ְלָרְחָצה ְוָנַתָּת  ַוְיַדֵּבר ְיֹהָוה ֶאל־מֶׁשה ֵּלאמֹר: ְוָעִׂשֽ
ּנּו  ִים: ְוָרֲחצּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ִמֶּמֽ ָּמה ָמֽ ַח ְוָנַתָּת ָׁשֽ ֹאתֹו ֵּבין־ֽאֶֹהל מֹוֵעד ּוֵבין ַהִּמְזֵּבֽ

תּו אֹו  ִים ְולֹא ָיֻמֽ ֶאת־ְיֵדיֶהם ְוֶאת־ַרְגֵליֶהם: ְּבֹבָאם ֶאל־ֽאֶֹהל מֹוֵעד ִיְרֲחצּו־ַמֽ
ה: ְוָרֲחצּו ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם ְולֹא  ַח ְלָׁשֵרת ְלַהְקִטיר ִאֶּׁשה ַליהָוֹ ְבִגְׁשָּתם ֶאל־ַהִּמְזֵּבֽ

תּו ְוָהְיָתה ָלֶהם ָחק־עֹוָלם לֹו ּוְלַזְרעֹו ְלדֹרָֹתם: ָיֻמֽ

ַוְיַדֵּבר ְיֹהָוה ֶאל־מֶׁשה ֵּלאמֹר: ַצו ֶאת־ַאֲהרֹן ְוֶאת־ָּבָניו ֵלאמֹר זֹאת ּתֹוַרת ָהֹעָלה 
ַח ּתּוַקד  ְיָלה ַעד־ַהּֽבֶֹקר ְוֵאׁש ַהִּמְזֵּבֽ ַח ָּכל־ַהַּלֽ ִהוא ָהֹעָלה ַעל מֹוְקָדה ַעל־ַהִּמְזֵּבֽ
ֶׁשן ֲאֶׁשר  ּבֹו: ְוָלַבׁש ַהֹּכֵהן ִמּדֹו ַבד ּוִמְכְנֵסי־ַבד ִיְלַּבׁש ַעל־ְּבָׂשרֹו ְוֵהִרים ֶאת־ַהֶּדֽ
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ַח: ּוָפַׁשט ֶאת־ְּבָגָדיו  ֶצל ַהִּמְזֵּבֽ ַח ְוָׂשמֹו ֵאֽ ֹּתאַכל ָהֵאׁש ֶאת ָהֹעָלה ַעל־ַהִּמְזֵּבֽ
ֶׁשן ֶאל־ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ֶאל־ָמקֹום ָטהֹור:  ְוָלַבׁש ְּבָגִדים ֲאֵחִרים ְוהֹוִציא ֶאת־ַהֶּדֽ
יָה ַהֹּכֵהן ֵעִצים ַּבּֽבֶֹקר ַּבּֽבֶֹקר  ַח ּֽתּוַקד־ּבֹו לֹא ִתְכֶּבה ּוִבֵער ָעֶלֽ ְוָהֵאׁש ַעל־ַהִּמְזֵּבֽ

ַח  יָה ֶחְלֵבי ַהְּׁשָלִמים: ֵאׁש ָּתִמיד ּתּוַקד ַעל־ַהִּמְזֵּבֽ יָה ָהֹעָלה ְוִהְקִטיר ָעֶלֽ ְוָעַרְך ָעֶלֽ
לֹא ִתְכֶּבה:

נּו ַעל  ינּו ְוִתְמָחל ָלֽ ינּו, ֶׁשְּתַרֵחם ָעֵלֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך, ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ינּו ְוֶׁשִּתְבֶנה  נּו ַעל־ָּכל ְּפָׁשֵעֽ ינּו ְוִתְסַלח ָלֽ נּו ֶאת ָּכל ֲעו ֹנֹוֵתֽ ינּו ּוְתַכֶּפר ָלֽ ָּכל ַחֹּטאֵתֽ
נּו ְּכמֹו  ינּו ְוַנְקִריב ְלָפֶנֽיָך ָקְרַּבן ַהָּתִמיד ֶׁשְּיַכֵּפר ַּבֲעֵדֽ ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ

ָך ָּכָאמּור: ָך, ִמִּפי ְכבֹוֶדֽ ָך, ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַעְבֶּדֽ ינּו ְּבתֹוָרֶתֽ ְבָּת ָעֵלֽ ֶׁשָּכַתֽ

ַוְיַדֵּבר ְיֹהָוה ֶאל־מֶׁשה ֵּלאמֹר: ַצו ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ֶאת־ָקְרָּבִני 
יַח ִניֹחִחי ִּתְׁשְמרּו ְלַהְקִריב ִלי ְּבמֹוֲעדֹו: ְוָאַמְרָּת ָלֶהם ֶזה ָהִאֶּׁשה  ַלְחִמי ְלִאַּׁשי ֵרֽ

ה ְּכָבִׂשים ְּבֵני־ָׁשָנה ְתִמיִמם ְׁשַנִֽים ַלּיֹום ֹעָלה ָתִמיד: ֶאת־ יבּו ַליהָוֹ ֲאֶׁשר ַּתְקִרֽ
ֲעִׂשיִרית  ִים: ַוֽ ֶבׂש ַהֵּׁשִני ַּתֲעֶׂשה ֵּבין ָהַעְרָּבֽ ֶבׂש ֶאָחד ַּתֲעֶׂשה ַבּֽבֶֹקר ְוֵאת ַהֶּכֽ ַהֶּכֽ
ֶמן ָּכִתית ְרִביִעת ַהִהין: ֹעַלת ָּתִמיד ָהֲעֻׂשָיה  ָהֵאיָפה ֽסֶֹלת ְלִמְנָחה ְּבלּוָלה ְּבֶׁשֽ

ֶבׂש ָהֶאָחד ַּבּֽקֶֹדׁש  ה: ְוִנְסּכֹו ְרִביִעת ַהִהין ַלֶּכֽ יַח ִניֽחַֹח ִאֶּׁשה ַליהָוֹ ְּבַהר ִסיַני ְלֵרֽ
ִים ְּכִמְנַחת ַהּֽבֶֹקר  ֶבׂש ַהֵּׁשִני ַּתֲעֶׂשה ֵּבין ָהַעְרָּבֽ ה: ְוֵאת ַהֶּכֽ ַהֵּסְך ֶנֶֽסְך ֵׁשָכר ַליהָוֹ

ה: יַח ִניֽחַֹח ַליהָוֹ ּוְכִנְסּכֹו ַּתֲעֶׂשה ִאֵּׁשה ֵרֽ
ָנה ִלְפֵני ְיֹהָוה ְוָזְרקּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהֹּכֲהִנים ֶאת־ ַח ָצֽפֹ ְוָׁשַחט ֹאתֹו ַעל ֶיֶֽרְך ַהִּמְזֵּבֽ

ַח ָסִביב: ָּדמֹו ַעל־ַהִּמְזֵּבֽ

ינּו, ֶׁשְּתֵהא ֲאִמיָרה זּו, ֲחׁשּוָבה  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך, ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְבנּו ָקְרַּבן ַהָּתִמיד ְּבמֹוֲעדֹו, ּוִבְמקֹומֹו  ֶלת, ּוְמֻרָּצה ְלָפֶנֽיָך, ְּכִאּלּו ִהְקַרֽ ּוְמֻקֶּבֽ

ּוְכִהְלָכתֹו:

ינּו ְלָפֶנֽיָך ֶאת ְקֽטֶֹרת ַהַּסִּמים ִּבְזַמן  ירּו ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֶׁשִהְקִטֽ ַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָך ַּכָּכתּוב  יָת אֹוָתם ַעל ְיֵדי מֶׁשה ְנִביֶאֽ ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים ַּכֲאֶׁשר ִצִּוֽ

ָך: ְּבתֹוָרֶתֽ

ֶלת ְוֶחְלְּבָנה ַסִּמים ּוְלֹבָנה ַזָּכה  ַוּֽיֹאֶמר ְיֹהָוה ֶאל־מֶׁשה ַקח־ְלָך ַסִּמים ָנָטף ּוְׁשֵחֽ
ַח ְמֻמָּלח ָטהֹור ֽקֶֹדׁש:  יָת ֹאָתּה ְקֽטֶֹרת ֽרַֹקח ַמֲעֵׂשה רֹוֵקֽ ַּבד ְּבַבד ִיְהֶיה: ְוָעִׂשֽ

ָּנה ִלְפֵני ָהֵעֻדת ְּבֽאֶֹהל מֹוֵעד ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ְלָך  ָּנה ָהֵדק ְוָנַתָּתה ִמֶּמֽ ְוָׁשַחְקָּת ִמֶּמֽ
ָּמה ֽקֶֹדׁש ָקָדִׁשים ִּתְהֶיה ָלֶכם: ָׁשֽ

ְוֶנֱאַמר ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהרֹן ְקֽטֶֹרת ַסִּמים ַּבּֽבֶֹקר ַּבּֽבֶֹקר ְּבֵהיִטיבֹו ֶאת־ַהֵּנרֹת 
ָּנה ְקֽטֶֹרת ָּתִמיד ִלְפֵני  ִים ַיְקִטיֶרֽ ַעְרַּבֽ ָּנה: ּוְבַהֲעֹלת ַאֲהרֹן ֶאת־ַהֵּנרֹת ֵּבין ָהֽ ַיְקִטיֶרֽ

ְיֹהָוה ְלדֹרֵֹתיֶכם:
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ָּתנּו ַרָּבָנן ִּפּטּום ַהְּקֽטֶֹרת ֵּכיַצד ְׁשֹלש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים ּוְׁשמֹוָנה ָמִנים ָהיּו ָבּה, 
ְׁשֹלש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים ַוֲחִמָּׁשה ְּכִמְנַין ְימֹות ַהַחָּמה ָמֶנה ְלָכל יֹום, ְּפַרס ְּבַּׁשֲחִרית 
ִים, ּוְׁשלָׁשה ָמִנים ְיֵתִרים ֶׁשֵּמֶהם ַמְכִניס ֹּכֵהן ָּגדֹול ְמלֹא ָחְפָניו  ּוְפַרס ֵּבין ָהַעְרָּבֽ
ֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים, ְוׁשֹוֲחָקן ָיֶפה ָיֶפה ְּכֵדי  ֶׁשת ְּבֶעֽ ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים, ּוַמֲחִזיָרן ְלַמְכֶּתֽ

ֶׁשְּתֵהא ַדָּקה ִמן ַהַּדָּקה,

ּלּו ֵהן ַהֳּצִרי ְוַהִּצּֽפֶֹרן ַהֶחְלְּבָנה ְוַהְּלבֹוָנה ִמְׁשַקל  יּו ָבּה, ְוֵאֽ ְוַאַחד ָעָׂשר ַסָּמִנים ָהֽ
ִׁשְבִעים ִׁשְבִעים ָמֶנה, מֹור ּוְקִציָעה ִׁשּֽבֶֹלת ֵנְרְּד ְוַכְרֹּכם ִמְׁשַקל ִׁשָּׁשה ָעָׂשר 

ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ָמֶנה, ַהּקְׁשְט ְׁשֵנים ָעָׂשר ְוִקּלּוָפה ְׁשלָׁשה ְוִקָּנמֹון ִּתְׁשָעה, ֹּבִרית 
ַּכְרִׁשיָנה ִּתְׁשָעה ַקִּבין, ֵיין ַקְפִריִסין ְסִאין ְּתָלָתא ְוַקִּבין ְּתָלָתא, ְוִאם ֵאין לֹו ֵיין 
ַלח ְסדֹוִמית ֽרַֹבע ַהָּקב, ַמֲעֶלה ָעָׁשן ָּכל  ַקְפִריִסין ֵמִביא ֲחַמר ִחַּוְרָין ַעִּתיק, ֶמֽ
ֶׁשהּוא, ַרִּבי ָנָתן ַהַּבְבִלי אֹוֵמר ַאף ִּכַּפת ַהַּיְרֵּדן ָּכל ֶׁשהּוא, ְוִאם ָנַֽתן ָּבּה ְּדַבׁש 

ְּפָסָלּה ְוִאם ִחַּסר ַאַחת ִמָּכל ַסָּמֶנֽיָה ַחָּיב ִמיָתה:

ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר ַהֳּצִרי ֵאינֹו ֶאָּלא ְׂשָרף ַהּנֹוֵטף ֵמֲעֵצי ַהְּקָטף, 
ָאה ְּכֵדי ְלַיּפֹות ָּבּה ֶאת ַהִּצֹּפֶרן ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא ָנָאה. ֵיין  ֹּבִרית ַּכְרִׁשיָנה ָלָּמה ִהיא ָבֽ
ַקְפִריִסין ָלָּמה הּוא ָבא ְּכֵדי ִלְׁשרֹות ּבֹו ֶאת ַהִצֹּפֶרן ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא ַעָּזה. ַוֲהלֹא ֵמי 

ִים ַּבִּמְקָּדׁש ִמְּפֵני ַהָּכבֹוד: ִים ָיִפין ָלּה ֶאָּלא ֶׁשֵאין ַמְכִניִסין ֵמי ַרְגַלֽ ַרְגַלֽ

ַּתְנָיא ַרִּבי ָנָתן אֹוֵמר ְּכֶׁשהּוא ׁשֹוֵחק אֹוֵמר ָהֵדק ֵהיֵטב ֵהיֵטב ָהֵדק ִמְּפֵני 
ְענּו:  יַע לֹא ָׁשַמֽ ֶׁשַהּקֹול ָיֶפה ַלְּבָׂשִמים, ִּפְּטָמּה ַלֲחָצִאין ְּכֵׁשָרה ִלְׁשִליׁש ְוִלְרִבֽ

ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ֶזה ַהְּכָלל ִאם ְּכִמָּדָתּה ְּכֵׁשָרה ַלֲחָצִאין ְוִאם ִחַּסר ַאַחת ִמָּכל 
ַסָּמֶנֽיָה ַחָּיב ִמיָתה:

ִים  ַּתְנָיא ַּבר ַקָּפָרא אֹוֵמר ַאַחת ְלִׁשִּׁשים אֹו ְלִׁשְבִעים ָׁשָנה ָהְיָתה ָבָאה ֶׁשל ִׁשיַרֽ
ַלֲחָצִאין:

ְועֹוד ָּתֵני ַּבר ַקָּפָרא ִאּלּו ָהָיה נֹוֵתן ָּבּה קֹוְרטֹוב ֶׁשל ְּדַבׁש ֵאין ָאָדם ָיכֹול ַלֲעמֹד 
ָּמה ֵאין ְמָעְרִבין ָּבּה ְּדַבׁש ִמְּפֵני ֶׁשַהּתֹוָרה ָאְמָרה ִּכי ָכל־ְׂשֹאר  ִמְּפֵני ֵריָחּה ְוָלֽ

ה: ּנּו ִאֶּׁשה ַליהָוֹ ירּו ִמֶּמֽ ְוָכל־ְּדַבׁש לֹא־ַתְקִטֽ

ָלה: נּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסֽ נּו ִמְׂשָּגב ָלֽ ְיֹהָוה ְצָבאֹות ִעָּמֽ
ַח ָּבְך: ְיֹהָוה ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטֽ

נּו: ֶלְך ַיֲעֵנֽנּו ְביֹום־ָקְרֵאֽ יָעה ַהֶּמֽ ְיֹהָוה הֹוִׁשֽ

ה ִמְנַחת  ָלה: ְוָעְרָבה ַליהָוֹ ִני ֶסֽ ִני ָרֵּני ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבֽ ֶתר ִלי ִמַּצר ִּתְּצֵרֽ ַאָּתה ֵסֽ
ִם ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמִֹנּיֹות: ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלֽ

ֶדר ַהַּמֲעָרָכה ִמְּׁשָמא ִדְגָמָרא ְוַאִּלָּבא ְדַאָּבא ָׁשאּול,  ַאַּבֵּיי, ֲהָוה ְמַסֵּדר ֵסֽ
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ֶמת ְלַמֲעָרָכה ְׁשִנָּיה ֶׁשל ְקֽטֶֹרת, ּוַמֲעָרָכה ְׁשִנָּיה ֶׁשל ְקֽטֶֹרת  ַמֲעָרָכה ְגדֹוָלה קֹוֶדֽ
ַח  ֶמת ְלִסּדּור ְׁשֵני ִגְזֵרי ֵעִצים, ְוִסּדּור ְׁשֵני ִגְזֵרי ֵעִצים ֽקֹוֶדם ְלִדּׁשּון ִמְזֵּבֽ קֹוֶדֽ

ַח ַהְּפִניִמי ֽקֹוֶדם ְלַהָּטַבת ָחֵמׁש ֵנרֹות, ְוַהָּטַבת ָחֵמׁש ֵנרֹות  ַהְּפִניִמי, ְוִדּׁשּון ִמְזֵּבֽ
ֶמת ְלַדם ַהָּתִמיד, ְוַדם ַהָּתִמיד ֽקֹוֶדם ְלַהָּטַבת ְׁשֵּתי ֵנרֹות, ְוַהָּטַבת ְׁשֵּתי  קֹוֶדֽ
ֶמת ְלֵאָבִרים, ְוֵאָבִרים ְלִמְנָחה, ּוִמְנָחה  ֶמת ִלְקֽטֶֹרת, ּוְקֽטֶֹרת קֹוֶדֽ ֵנרֹות קֹוֶדֽ

ַלֲחִבִּתין, ַוֲחִבִּתין ִלְנָסִכין, ּוְנָסִכין ְלמּוָסִפין, ּומּוָסִפין ְלָבִזיִכין, ּוָבִזיִכין קֹוְדִמין 
יָה ֶחְלֵבי  יָה ָהֹעָלה ְוִהְקִטיר ָעֶלֽ ִים, ֶׁשֶּנֱאַמר ְוָעַרְך ָעֶלֽ ְלָתִמיד ֶׁשל ֵּבין ָהַעְרָּבֽ

יָה ַהְׁשֵלם ָּכל ַהָּקְרָּבנֹות ֻּכָּלם: ַהְּׁשָלִמים, ָעֶלֽ

נּו נֹוָרא: ָנא  נּו ַטֲהֵרֽ ָּנא, ְּבֽכַֹח ְּגֻדַּלת ְיִמיְנָך ַּתִּתיר ְצרּוָרה: ַקֵּבל ִרַּנת ַעְּמָך ַׂשְּגֵבֽ ָאֽ
ִגּבֹור ּדֹוְרֵׁשי ִיחּוְדָך ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם: ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם ַרֲחֵמי ִצְדָקְתָך ָּתִמיד ָּגְמֵלם: 

ָך:  ָך: ָיִחיד ֵּגֶאה ְלַעְּמָך ְּפֵנה, זֹוְכֵרי ְקֻדָּׁשֶתֽ ֲחִסין ָקדֹוׁש ְּברֹב טּוְבָך ַנֵהל ֲעָדֶתֽ
ַע ַּתֲעלּומֹות: ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם  נּו יֹוֵדֽ נּו ַקֵּבל ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתֽ ַׁשְוָעֵתֽ

ָוֶעד:

נּו ְלַהְקִריב ָקְרַּבן ַהָּתִמיד ְּבמֹוֲעדֹו ְוִלְהיֹות ֹּכֲהִנים  ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ַאָּתה ִצִּויָתֽ
ינּו ָחַרב ֵּבית  ַּבֲעבֹוָדָתם ּוְלִוִּים ְּבדּוָכָנם ְוִיְׂשָרֵאל ְּבַמֲעָמָדם, ְוַעָּתה ַּבֲעו ֹנֹוֵתֽ

נּו לֹא ֹכֵהן ַּבֲעבֹוָדתֹו ְולֹא ֵלִוי ְּבדּוָכנֹו ְולֹא ִיְׂשָרֵאל  ַהִּמְקָּדׁש ּוֻבַּטל ַהָּתִמיד ְוֵאין ָלֽ
יַח  ינּו ֶׁשְּיֵהא ִׂשֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ְּבַמֲעָמדֹו. ָלֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ְבנּו ָקְרַּבן ַהָּתִמיד ְּבמֹוֲעדֹו  ינּו ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמֻרֶּצה ְלָפֶנֽיָך ְּכִאּלּו ִהְקַרֽ ִׂשְפתֹוֵתֽ
ְדנּו ַעל ַמֲעָמדֹו: ְוָעַמֽ

ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת ְׁשֵני־ְכָבִׂשים ְּבֵני־ָׁשָנה ְּתִמיִמם ּוְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים ֽסֶֹלת ִמְנָחה ְּבלּוָלה 
ֶמן ְוִנְסּכֹו: ֹעַלת ַׁשַּבת ְּבַׁשַּבּתֹו ַעל־ֹעַלת ַהָּתִמיד ְוִנְסָּכּה: ַבֶּׁשֽ

א. ֵאיֶזהּו ְמקֹוָמן ֶׁשל ְזָבִחים ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים ְׁשִחיָטָתן ַּבָּצפֹון ָּפר ְוָׂשִעיר ֶׁשל יֹום 
ַהִּכּפּוִרים ְׁשִחיָטָתן ַּבָּצפֹון ְוִקּבּול ָּדָמן ִּבְכִלי ָׁשֵרת ַּבָּצפֹון ְוָדָמן ָטעּון ַהָּזָיה ַעל 

ֶבת: ְׁשָיֵרי  ֵּבין ַהַּבִּדים ְוַעל ַהָּפֽרֶֹכת ְוַעל ִמְזַּבח ַהָּזָהב ַמָּתָנה ַאַחת ֵמֶהן ְמַעָּכֽ
ַח ַהִחיצֹון ִאם לֹא ָנַתן לֹא ִעֵּכב: ַהָּדם ָהָיה ׁשֹוֵפְך ַעל ְיסֹוד ַמֲעָרִבי ֶׁשל ִמְזֵּבֽ

ב. ָּפִרים ַהִּנְׂשָרִפים ּוְׂשִעיִרים ַהִּנְׂשָרִפים ְׁשִחיָטָתן ַּבָּצפֹון ְוִקּבּול ָּדָמן ִּבְכִלי 
ָׁשֵרת ַּבָּצפֹון ְוָדָמן ָטעּון ַהָּזָיה ַעל ַהָּפֽרֶֹכת ְוַעל ִמְזַּבח ַהָּזָהב ַמָּתָנה ַאַחת ֵמֶהן 

ַח ַהִחיצֹון ִאם לֹא ָנַתן  ֶבת: ְׁשָיֵרי ַהָּדם ָהָיה ׁשֹוֵפְך ַעל ְיסֹוד ַמֲעָרִבי ֶׁשל ִמְזֵּבֽ ְמַעָּכֽ
ֶׁשן: ּלּו ִנְׂשָרִפין ְּבֵבית ַהָּדֽ ּלּו ָוֵאֽ לֹא ִעֵּכב ֵאֽ

ּלּו ֵהן ַחֹּטאת ַהִּצּבּור ְׂשִעיֵרי ָראֵׁשי ֳחָדִׁשים ְוֶׁשל  ג. ַחֹּטאת ַהִּצּבּור ְוַהָּיִחיד ֵאֽ
מֹוֲעדֹות ְׁשִחיָטָתן ַּבָּצפֹון ְוִקּבּול ָּדָמן ִּבְכִלי ָׁשֵרת ַּבָּצפֹון ְוָדָמן ָטעּון ַאְרַּבע 

ֶרן  ֶבׁש ּוָפָנה ַלּסֹוֵבב ּוָבא לֹו ְלֶקֽ ַמָּתנֹות ַעל ַאְרַּבע ְקָרנֹות, ֵּכיַצד ָעָלה ַבֶּכֽ
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ְּדרֹוִמית ִמְזָרִחית, ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית, ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית, ַמֲעָרִבית ְּדרֹוִמית, ְׁשָיֵרי 
ַהָּדם ָהָיה ׁשֹוֵפְך ַעל ְיסֹוד ְּדרֹוִמי ְוֶנֱאָכִלין ִלְפִנים ִמן ַהְּקָלִעים ְלִזְכֵרי ְכֻהָּנה ְּבָכל 

ְיָלה ַעד ֲחצֹות: ַמֲאָכל ְליֹום ָוַלֽ

ד. ָהעֹוָלה ֽקֶֹדׁש ָקָדִׁשים ְׁשִחיָטָתּה ַּבָּצפֹון ְוִקּבּול ָּדָמּה ִּבְכִלי ָׁשֵרת ַּבָּצפֹון ְוָדָמּה 
ָטעּון ְׁשֵּתי ַמָּתנֹות ֶׁשֵהן ַאְרַּבע ּוְטעּוָנה ֶהְפֵׁשט ְוִנּֽתּוַח ְוָכִליל ָלִאִּׁשים:

ּלּו ֵהן ֲאָׁשמֹות ֲאַׁשם ְּגֵזלֹות ֲאַׁשם ְמִעילֹות  ה. ִזְבֵחי ַׁשְלֵמי ִצּבּור ַוֲאָׁשמֹות, ֵאֽ
ֲאַׁשם ִׁשְפָחה ֲחרּוָפה ֲאַׁשם ָנִזיר ֲאַׁשם ְמצֹוָרע ָאָׁשם ָּתלּוי, ְׁשִחיָטָתן ַּבָּצפֹון 

ְוִקּבּול ָּדָמן ִּבְכִלי ָׁשֵרת ַּבָּצפֹון, ְוָדָמן ָטעּון ְׁשֵּתי ַמָּתנֹות ֶׁשֵהן ַאְרַּבע, ְוֶנֱאָכִלין 
ְיָלה ַעד ֲחצֹות: ִלְפִנים ִמן ַהְּקָלִעים ְלִזְכֵרי ְכֻהָּנה ְּבָכל ַמֲאָכל ְליֹום ָוַלֽ

ו. ַהּתֹוָדה ְוֵאיל ָנִזיר ָקָדִׁשים ַקִּלים ְׁשִחיָטָתן ְּבָכל־ָמקֹום ָּבֲעָזָרה ְוָדָמן ָטעּון ְׁשֵּתי 
ְיָלה  ַמָּתנֹות ֶׁשֵהן ַאְרַּבע, ְוֶנֱאָכִלין ְּבָכל־ָהִעיר ְלָכל־ָאָדם ְּבָכל־ַמֲאָכל ְליֹום ָוַלֽ

ַעד־ֲחצֹות, ַהּמּוָרם ֵמֶהם ַּכּיֹוֵצא ָבֶהם ֶאָּלא ֶׁשַהּמּוָרם ֶנֱאָכל ַלֹּכֲהִנים ִלְנֵׁשיֶהם 
ְוִלְבֵניֶהם ּוְלַעְבֵדיֶהם:

ז. ְׁשָלִמים ָקָדִׁשים ַקִּלים ְׁשִחיָטָתן ְּבָכל ָמקֹום ָּבֲעָזָרה ְוָדָמן ָטעּון ְׁשֵּתי ַמָּתנֹות 
ְיָלה ֶאָחד:  ֶׁשֵהן ַאְרַּבע, ְוֶנֱאָכִלין ְּבָכל ָהִעיר ְלָכל ָאָדם ְּבָכל ַמֲאָכל ִלְׁשֵני ָיִמים ְוַלֽ

ַהּמּוָרם ֵמֶהם ַּכּיֹוֵצא ָבֶהם ֶאָּלא ֶׁשַהּמּוָרם ֶנֱאָכל ַלֹּכֲהִנים ִלְנֵׁשיֶהם ְוִלְבֵניֶהם 
ּוְלַעְבֵדיֶהם:

ַסח ָקָדִׁשים ַקִּלים ְׁשִחיָטָתן ְּבָכל ָמקֹום ָּבֲעָזָרה ְוָדָמן  ח. ַהְּבכֹור ְוַהַּמֲעֵׂשר ְוַהֶּפֽ
ָטעּון ַמָּתָנה ֶאָחת ּוִבְלָבד ֶׁשִּיֵּתן ְּכֶנֶֽגד ַהְּיסֹוד, ִׁשָּנה ַבֲאִכיָלָתן ַהְּבכֹור ֶנֱאָכל 

ְיָלה  ַלֹּכֲהִנים ְוַהַּמֲעֵׂשר ְלָכל ָאָדם, ְוֶנֱאָכִלין ְּבָכל ָהִעיר ְּבָכל ַמֲאָכל ִלְׁשֵני ָיִמים ְוַלֽ
ְיָלה ְוֵאינֹו ֶנֱאָכל ֶאָּלא ַעד ֲחצֹות ְוֵאינֹו ֶנֱאָכל  ַסח ֵאינֹו ֶנֱאָכל ֶאָּלא ַבַּלֽ ֶאָחד: ַהֶּפֽ

ֶאָּלא ִלְמנּוָיו ְוֵאינֹו ֶנֱאָכל ֶאָּלא ָצִלי:

ֶׁשת ָּבֵהן: ִמַּקל ָוֽחֶֹמר,  ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר ִּבְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה ִמּדֹות ַהּתֹוָרה ִנְדֶרֽ
ּוִמְּגֵזָרה ָׁשָוה, ִמִּבְנַין ָאב ִמָּכתּוב ֶאָחד, ּוִמִּבְנַין ָאב ִמְּׁשֵני ְכתּוִבים, ִמְּכָלל ּוְפָרט, 

ּוִמְּפָרט ּוְכָלל, ְּכָלל ּוְפָרט ּוְכָלל ִאי ַאָּתה ָדן ֶאָּלא ְּכֵעין ַהְּפָרט, ִמְּכָלל ֶׁשהּוא ָצִריְך 
ִלְפָרט ּוִמְּפָרט ֶׁשהּוא ָצִריְך ִלְכָלל, ָּכל ָּדָבר ֶׁשָהָיה ִּבְכָלל ְוָיָצא ִמן ַהְּכָלל ְלַלֵּמד 

לֹא ְלַלֵּמד ַעל ַעְצמֹו ָיָצא ֶאָּלא ְלַלֵּמד ַעל ַהְּכָלל ֻּכּלֹו ָיָצא, ָּכל ָּדָבר ֶׁשָהָיה ִּבְכָלל 
ְוָיָצא ִלְטֹען ֽטַֹען ֶאָחד ֶׁשהּוא ְכִעְנָינֹו ָיָצא ְלָהֵקל ְולֹא ְלַהֲחִמיר, ָּכל ָּדָבר ֶׁשָהָיה 

ִּבְכָלל ְוָיָצא ִלְטֹען ֽטַֹען ַאֵחר ֶׁשּלֹא ְכִעְנָינֹו ָיָצא ְלָהֵקל ּוְלַהֲחִמיר, ָּכל ָּדָבר ֶׁשָהָיה 
ּנּו  ִּבְכָלל ְוָיָצא ִלּדֹון ַּבָּדָבר ֶהָחָדׁש ִאי ַאָּתה ָיכֹול ְלַהֲחִזירֹו ִלְכָללֹו ַעד ֶׁשַּיֲחִזיֶרֽ

ַהָּכתּוב ִלְכָללֹו ְּבֵפרּוׁש, ָּדָבר ַהָּלֵמד ֵמִעְנָינֹו ְוָדָבר ַהָּלֵמד ִמּסֹופֹו, ְוֵכן ְׁשֵני ְכתּוִבים 
יַע ֵּביֵניֶהם: ַהַּמְכִחיִׁשים ֶזה ֶאת ֶזה ַעד ֶׁשָּיֹבא ַהָּכתּוב ַהְּׁשִליִׁשי ְוַיְכִרֽ



46

ינּו ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ♦ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָך: ְוָׁשם ַנֲעָבְדָך ְּבִיְרָאה ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים  נּו ְּבתֹוָרֶתֽ ינּו ְוֵתן ֶחְלֵקֽ ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ

ַקְדמֹוִנּיֹות:

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון 
ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה 
ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא 

ָּלא ִמָּכל  ָּלא ּוְלֵעֽ ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא, ְּבִריְך הּוא ְלֵעֽ
ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ַרָּבָנן ְוַעל ַּתְלִמיֵדיהֹון ְוַעל ָּכל ַּתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהֹון, ְוַעל ָּכל 
ָמאן ְּדָעְסִקין ְּבאֹוַרְיָתא, ִּדי ְבַאְתָרא ָהֵדין ְוִדי ְבָכל ֲאַתר ַוֲאַתר, ְיֵהא ְלהֹון ּוְלכֹון 
ְׁשָלָמא ַרָּבא ִחָּנא ְוִחְסָּדא ְוַרֲחִמין ְוַחִּיין ֲאִריִכין ּוְמזֹוֵני ְרִויֵחי ּופּוְרָקָנא ִמן ֳקָדם 

ֲאבּוהֹון ְדִבְׁשַמָּיא ְוַאְרָעא ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים טֹוִבים ָעֵלֽ
ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל  עֹוֶׂשה ַהָּׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלֽ

ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ְחָּת ֹאְיַבי  ִני ְולֹא־ִׂשַּמֽ ִית ְלָדִוד: ֲארֹוִמְמָך ְיֹהָוה ִּכי ִדִּליָתֽ ִמְזמֹור ִׁשיר־ֲחֻנַּכת ַהַּבֽ
ִני  יָת ִמן־ְׁשאֹול ַנְפִׁשי ִחִּייַתֽ ִני: ְיֹהָוה ֶהֱעִלֽ יָך ַוִּתְרָּפֵאֽ ְעִּתי ֵאֶלֽ ִלי: ְיֹהָוה ֱאֹלָהי ִׁשַּוֽ

ַגע ְּבַאּפֹו ַחִּיים ִּבְרצֹונֹו  ִמָּיְרִדי־בֹור: ַזְּמרּו ַליֹהָוה ֲחִסיָדיו ְוהֹודּו ְלֵזֶֽכר ָקְדׁשֹו: ִּכי ֶרֽ
ְרִּתי ְבַׁשְלִוי ַּבל־ֶאּמֹוט ְלעֹוָלם: ְיֹהָוה  ִכי ְוַלּֽבֶֹקר ִרָּנה: ַוֲאִני ָאַמֽ ֶרב ָיִלין ֶּבֽ ָּבֶעֽ

יָך ְיֹהָוה ֶאְקָרא  יִתי ִנְבָהל: ֵאֶלֽ ְרָּת ָפֶנֽיָך ָהִיֽ ְדָּתה ְלַהְרִרי ֹעז ִהְסַּתֽ ִּבְרצֹוְנָך ֶהֱעַמֽ
ָך:  ַחת ֲהיֹוְדָך ָעָפר ֲהַיִּגיד ֲאִמֶּתֽ ַצע ְּבָדִמי ְּבִרְדִּתי ֶאל ָׁשֽ ְוֶאל־ֲאדָֹני ֶאְתַחָּנן: ַמה־ֶּבֽ
ְכָּת ִמְסְּפִדי ְלָמחֹול ִלי ִּפַּתְחָּת ַׂשִּקי  ִני ְיֹהָוה ֱהֵיה־ֹעֵזר ִלי: ♦ ָהַפֽ ְׁשַמע ְיֹהָוה ְוָחֵּנֽ

ָך: ַען ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיּדֹם ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ְלעֹוָלם אֹוֶדֽ ִני ִׂשְמָחה: ְלַמֽ ַוְּתַאְּזֵרֽ

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון 
ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא 

ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא: ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם 
ָּלא  ָּלא ּוְלֵעֽ ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא, ְּבִריְך הּוא ְלֵעֽ
ִמָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: 
ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: עֹוֶׂשה  ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלֽ

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

פסוקי דזמרה: ֲהֵריִני ְמַזֵּמן ֶאת ִּפי ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ּוְלַׁשֵּבַח ֶאת ּבֹוְרִאי ְלֵׁשם 
ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתּה ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל:
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ָּברּוְך ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם, ָּברּוְך הּוא, ָּברּוְך ֹעֶׂשה ְבֵראִׁשית, ָּברּוְך אֹוֵמר 
ֶרץ, ָּברּוְך ְמַרֵחם ַעל ַהְּבִרּיֹות,  ְועֹוֶׂשה, ָּברּוְך ּגֹוֵזר ּוְמַקֵּים, ָּברּוְך ְמַרֵחם ַעל ָהָאֽ
ָּברּוְך ְמַׁשֵּלם ָׂשָכר טֹוב ִליֵרָאיו, ָּברּוְך ַחי ָלַעד ְוַקָּים ָלֶנַֽצח, ָּברּוְך ּפֹוֶדה ּוַמִּציל, 
ֶלְך ָהעֹוָלם ָהֵאל ָהָאב ָהַרֲחָמן ַהְּמֻהָּלל  ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ְׁשמֹו: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ָך, ְנַהֶּלְלָך  ְּבֶפה ַעּמֹו ְמֻׁשָּבח ּוְמֹפָאר ִּבְלׁשֹון ֲחִסיָדיו ַוֲעָבָדיו ּוְבִׁשיֵרי ָדִוד ַעְבֶּדֽ
ינּו ִּבְׁשָבחֹות ּוִבְזִמירֹות ְנַגֶּדְלָך ּוְנַׁשֵּבֲחָך ּוְנָפֶאְרָך ְוַנְזִּכיר ִׁשְמָך  ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ֶלְך ְמֻׁשָּבח ּוְמֹפָאר ֲעֵדי ַעד  ינּו, ♦ ָיִחיד, ֵחי ָהעֹוָלִמים, ֶמֽ נּו ֱאֹלֵהֽ ְוַנְמִליְכָך ַמְלֵּכֽ
ֶלְך ְמֻהָּלל ַּבִּתְׁשָּבחֹות: ְׁשמֹו ַהָּגדֹול: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֶמֽ

יחּו  ירּו לֹו ַזְּמרּו־לֹו ִׂשֽ יעּו ָבַעִּמים ֲעִליֹלָתיו: ִׁשֽ  הֹודּו ַליֹהָוה ִקְראּו ִּבְׁשמֹו הֹוִדֽ
ְּבָכל־ִנְפְלאֹוָתיו: ִהְתַהְּללּו ְּבֵׁשם ָקְדׁשֹו ִיְׂשַמח ֵלב ְמַבְקֵׁשי ְיֹהָוה: ִּדְרׁשּו ְיֹהָוה 

יהּו: ֶזַֽרע  ְוֻעּזֹו ַּבְּקׁשּו ָפָניו ָּתִמיד: ִזְכרּו ִנְפְלֹאָתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה מְֹפָתיו ּוִמְׁשְּפֵטי־ִפֽ
ֶרץ ִמְׁשָּפָטיו: ִזְכרּו  ינּו ְּבָכל־ָהָאֽ ִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹו ְּבֵני ַיֲעֹקב ְּבִחיָריו: הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ֶלף ּדֹור: ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת־ַאְבָרָהם ּוְׁשבּוָעתֹו ְלִיְצָחק:  ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו ָּדָבר ִצָּוה ְלֶאֽ

ֶבל  ֶרץ־ְּכָנַען ֶחֽ ָה ְלַיֲעֹקב ְלֹחק ְלִיְׂשָרֵאל ְּבִרית עֹוָלם: ֵלאמֹר ְלָך ֶאֵּתן ֶאֽ ַוַּיֲעִמיֶדֽ
ַנֲחַלְתֶכם: ִּבְהיֹוְתֶכם ְמֵתי ִמְסָּפר ִּכְמַעט ְוָגִרים ָּבּה: ַוִּיְתַהְּלכּו ִמּגֹוי ֶאל־ּגֹוי 

יַח ְלִאיׁש ְלָעְׁשָקם ַוּֽיֹוַכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכים: ַאל־ ּוִמַּמְמָלָכה ֶאל־ַעם ַאֵחר: לֹא־ִהִּנֽ
ֶרץ ַּבְּׂשרּו ִמּיֹום־ֶאל־יֹום  ירּו ַליֹהָוה ָּכל־ָהָאֽ עּו: ִׁשֽ ִּתְּגעּו ִּבְמִׁשיָחי ּוִבְנִביַאי ַאל־ָּתֵרֽ

ְיׁשּוָעתֹו: ַסְּפרּו ַבּגֹוִים ֶאת־ְּכבֹודֹו ְּבָכל־ָהַעִּמים ִנְפְלֹאָתיו: ♦ ִּכי ָגדֹול ְיֹהָוה 
ּוְמֻהָּלל ְמֹאד ְונֹוָרא הּוא ַעל־ָּכל־ֱאֹלִהים: ִּכי ָּכל־ֱאֹלֵהי ָהַעִּמים ֱאִליִלים ַויֹהָוה 

ִים ָעָׂשה: ָׁשַמֽ
הֹוד ְוָהָדר ְלָפָניו ֹעז ְוֶחְדָוה ִּבְמֹקמֹו: ָהבּו ַליֹהָוה ִמְׁשְּפחֹות ַעִּמים ָהבּו ַליֹהָוה 

ָּכבֹוד ָוֹעז: ָהבּו ַליֹהָוה ְּכבֹוד ְׁשמֹו ְׂשאּו ִמְנָחה ּוֽבֹאּו ְלָפָניו ִהְׁשַּתֲחוּו ַליֹהָוה 
ֶרץ ַאף־ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל־ִּתּמֹוט: ִיְׂשְמחּו  ילּו ִמְּלָפָניו ָּכל־ָהָאֽ ְּבַהְדַרת־ֽקֶֹדׁש: ִחֽ

ֶרץ ְויֹאְמרּו ַבּגֹוִים ְיֹהָוה ָמָלְך: ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹואֹו ַיֲעֹלץ ַהָּׂשֶדה  ִים ְוָתֵגל ָהָאֽ ַהָּׁשַמֽ
ֶרץ: הֹודּו  ְוָכל־ֲאֶׁשר־ּבֹו: ָאז ְיַרְּננּו ֲעֵצי ַהָּיַער ִמִּלְפֵני ְיֹהָוה ִּכי־ָבא ִלְׁשּפֹוט ֶאת־ָהָאֽ
נּו  נּו ְוַהִּציֵלֽ נּו ְוַקְּבֵצֽ נּו ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵעֽ ַליֹהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְוִאְמרּו הֹוִׁשיֵעֽ
ָך: ָּברּוְך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל  ַח ִּבְתִהָּלֶתֽ ָך ְלִהְׁשַּתֵּבֽ ִמן־ַהּגֹוִים ְלהֹודֹות ְלֵׁשם ָקְדֶׁשֽ

ִמן־ָהעֹוָלם ְוַעד ָהֹעָלם ַוּיֹאְמרּו ָכל־ָהָעם ָאֵמן ְוַהֵּלל ַליֹהָוה:

ינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלֲהדֹם ַרְגָליו ָקדֹוׁש הּוא: ♦ רֹוְממּו ְיֹהָוה  רֹוְממּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ינּו: ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר ָעו ֹן  ינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו ִּכי ָקדֹוׁש ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ֱאֹלֵהֽ
ְולֹא־ַיְׁשִחית ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפֹו ְולֹא־ָיִעיר ָּכל־ֲחָמתֹו: ַאָּתה ְיֹהָוה לֹא־ִתְכָלא 

יָך ִּכי  יָך ְיֹהָוה ַוֲחָסֶדֽ ִּני ַחְסְּדָך ַוֲאִמְּתָך ָּתִמיד ִיְּצֽרּוִני: ְזֹכר ַרֲחֶמֽ יָך ִמֶּמֽ ַרֲחֶמֽ
ָּמה: ְּתנּו ֹעז ֵלאֹלִהים ַעל־ִיְׂשָרֵאל ַּגֲאָותֹו ְוֻעּזֹו ַּבְּׁשָחִקים: נֹוָרא ֱאֹלִהים  ֵמעֹוָלם ֵהֽ
יָך ֵאל ִיְׂשָרֵאל הּוא ֹנֵתן ֹעז ְוַתֲעֻצמֹות ָלָעם ָּברּוְך ֱאֹלִהים: ֵאל־ְנָקמֹות  ִמִּמְקָּדֶׁשֽ

ֶרץ ָהֵׁשב ְּגמּול ַעל־ֵּגִאים: ַליֹהָוה  יַע: ִהָּנֵׂשא ֹׁשֵפט ָהָאֽ ְיֹהָוה ֵאל ְנָקמֹות הֹוִפֽ
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נּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב  ָלה: ְיֹהָוה ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב ָלֽ ָך ֶּסֽ ַהְיׁשּוָעה ַעל־ַעְּמָך ִבְרָכֶתֽ
ֶלְך ַיֲעֵנֽנּו ְביֹום־ יָעה ַהֶּמֽ ַח ָּבְך: ְיֹהָוה הֹוִׁשֽ ָלה: ♦ ְיֹהָוה ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטֽ ֶסֽ
נּו  ָך ּוְרֵעם ְוַנְּׂשֵאם ַעד־ָהעֹוָלם: ַנְפֵׁשֽ ָך ּוָבֵרְך ֶאת־ַנֲחָלֶתֽ יָעה ֶאת־ַעֶּמֽ נּו: הֹוִׁשֽ ָקְרֵאֽ

ְחנּו:  נּו ִּכי ְבֵׁשם ָקְדׁשֹו ָבָטֽ נּו ּוָמִגֵּנֽנּו הּוא: ִּכי־בֹו ִיְׂשַמח ִלֵּבֽ ִחְּכָתה ַליֹהָוה ֶעְזֵרֽ
נּו:  ֶּתן־ָלֽ ָך ְוֶיְׁשֲעָך ִּתֽ נּו ְיֹהָוה ַחְסֶּדֽ ְלנּו ָלְך: ַהְרֵאֽ ינּו ַּכֲאֶׁשר ִיַחֽ ְיִהי־ַחְסְּדָך ְיֹהָוה ָעֵלֽ

ֶרץ  יָך ַהַּמַעְלָך ֵמֶאֽ ָך: ָאֹנִכי ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ ַען ַחְסֶּדֽ נּו ְלַמֽ ָתה ָּלנּו ּוְפֵדֽ ֽקּוָמה ֶעְזָרֽ
ָכה ּלֹו ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשְיֹהָוה  הּו: ♦ ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכֽ יָך ַוֲאַמְלֵאֽ ִים ַהְרֶחב־ִּפֽ ִמְצָרֽ
יָרה ַליֹהָוה ִּכי ָגַמל ָעָלי: ָך ָאִׁשֽ ְחִּתי ָיֵגל ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶתֽ ֱאֹלָהיו: ַוֲאִני ְּבַחְסְּדָך ָבַטֽ

יַע:  ִים ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד־ֵאל ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקֽ ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: ַהָּׁשַמֽ ַלְמַנֵּצֽ
ַעת: ֵאין־ֽאֶֹמר ְוֵאין ְּדָבִרים ְּבִלי ִנְׁשָמע  ְיָלה ְיַחֶּוה־ָּדֽ ְיָלה ְלַלֽ יַע ֽאֶֹמר ְוַלֽ יֹום ְליֹום ַיִּבֽ

ֶמׁש ָׂשם־ֽאֶֹהל ָּבֶהם:  ֶרץ ָיָצא ַקָּום ּוִבְקֵצה ֵתֵבל ִמֵּליֶהם ַלֶּׁשֽ קֹוָלם: ְּבָכל־ָהָאֽ
ִים מֹוָצאֹו  ְוהּוא ְּכָחָתן יֵֹצא ֵמֻחָּפתֹו ָיִׂשיׂש ְּכִגּבֹור ָלרּוץ ֽאַֹרח: ִמְקֵצה ַהָּׁשַמֽ

יַבת ָנֶֽפׁש  תֹו: ּתֹוַרת ְיֹהָוה ְּתִמיָמה ְמִׁשֽ ּוְתקּוָפתֹו ַעל־ְקצֹוָתם ְוֵאין ִנְסָּתר ֵמַחָּמֽ
ִתי: ִּפּקּוֵדי ְיֹהָוה ְיָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי־ֵלב ִמְצַות  יַמת ֶּפֽ ֵעדּות ְיֹהָוה ֶנֱאָמָנה ַמְחִּכֽ

ֶדת ָלַעד ִמְׁשְּפֵטי־ְיֹהָוה ֱאֶמת  ְיֹהָוה ָּבָרה ְמִאיַרת ֵעיָנִֽים: ִיְרַאת ְיֹהָוה ְטהֹוָרה עֹוֶמֽ
ָצְדקּו ַיְחָּדו: ַהֶּנֱחָמִדים ִמָּזָהב ּוִמָּפז ָרב ּוְמתּוִקים ִמְּדַבׁש ְוֽנֶֹפת צּוִפים: ַּגם־ַעְבְּדָך 

ִני: ַּגם ִמֵּזִדים  ֶקב ָרב: ְׁשִגיאֹות ִמי־ָיִבין ִמִּנְסָּתרֹות ַנֵּקֽ ִנְזָהר ָּבֶהם ְּבָׁשְמָרם ֵעֽ
ַׁשע ָרב: ♦ ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי  יִתי ִמֶּפֽ ָך ַאל־ִיְמְׁשלּו־ִבי ָאז ֵאיָתם ְוִנֵּקֽ ֲחׂשְך ַעְבֶּדֽ

ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:

הּו ַוֵּיַלְך: ֲאָבְרָכה ֶאת־ְיֹהָוה  ֶלְך ַוְיָגְרֵׁשֽ ְלָדִוד ְּבַׁשּנֹותֹו ֶאת־ַטְעמֹו ִלְפֵני ֲאִביֶמֽ
חּו:  ְּבָכל־ֵעת ָּתִמיד ְּתִהָּלתֹו ְּבִפי: ַּביֹהָוה ִּתְתַהֵּלל ַנְפִׁשי ִיְׁשְמעּו ֲעָנִוים ְוִיְׂשָמֽ

ִני ּוִמָּכל־ְמגּורֹוַתי  ְׁשִּתי ֶאת־ְיֹהָוה ְוָעָנֽ ַּגְּדלּו ַליֹהָוה ִאִּתי ּוְנרֹוְמָמה ְׁשמֹו ַיְחָּדו: ָּדַרֽ
ַע ּוִמָּכל־ רּו: ֶזה ָעִני ָקָרא ַויֹהָוה ָׁשֵמֽ רּו ּוְפֵניֶהם ַאל־ֶיְחָּפֽ יטּו ֵאָליו ְוָנָהֽ ִני: ִהִּבֽ ִהִּציָלֽ
ָצרֹוָתיו הֹוִׁשיעֹו: ֹחֶנה ַמְלַאְך־ְיֹהָוה ָסִביב ִליֵרָאיו ַוְיַחְּלֵצם: ַטֲעמּו ּוְראּו ִּכי־טֹוב 

ֶבר ֶיֱֽחֶסה־ּבֹו: ְיראּו ֶאת־ְיֹהָוה ְקדָֹׁשיו ִּכי־ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו:  ְיֹהָוה ַאְׁשֵרי ַהֶּגֽ
בּו ְודְֹרֵׁשי ְיֹהָוה לֹא־ַיְחְסרּו ָכל־טֹוב: ְלכּו־ָבִנים ִׁשְמעּו־ִלי ִיְרַאת  ְּכִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעֽ

ְיֹהָוה ֲאַלֶּמְדֶכם: ִמי־ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים ֹאֵהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב: ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך 
הּו: ֵעיֵני  יָך ִמַּדֵּבר ִמְרָמה: סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה־טֹוב ַּבֵּקׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפֽ ֵמָרע ּוְׂשָפֶתֽ

ֶרץ  ְיֹהָוה ֶאל־ַצִּדיִקים ְוָאְזָניו ֶאל־ַׁשְוָעָתם: ְּפֵני ְיֹהָוה ְּבֽעֵֹׂשי ָרע ְלַהְכִרית ֵמֶאֽ
ַע ּוִמָּכל־ָצרֹוָתם ִהִּציָלם: ָקרֹוב ְיֹהָוה ְלִנְׁשְּבֵרי־ֵלב ְוֶאת־ ִזְכָרם: ָצֲעקּו ַויֹהָוה ָׁשֵמֽ
ּנּו ְיֹהָוה: ֹׁשֵמר ָּכל־ַעְצמָֹתיו  יַע: ַרּבֹות ָרעֹות ַצִּדיק ּוִמֻּכָּלם ַיִּציֶלֽ ַדְּכֵאי־ֽרּוַח יֹוִׁשֽ
מּו: ♦ ּפֹוֶדה  ָרה: ְּתמֹוֵתת ָרָשע ָרָעה ְוׂשְנֵאי ַצִּדיק ֶיְאָׁשֽ ָּנה לֹא ִנְׁשָּבֽ ַאַחת ֵמֵהֽ

ְיֹהָוה ֶנֶֽפׁש ֲעָבָדיו ְולֹא ֶיְאְׁשמּו ָּכל־ַהֹחִסים ּבֹו:

ֶרם ָהִרים  נּו ְּבדֹר ָודֹר: ְּבֶטֽ יָת ָּלֽ ְּתִפָּלה ְלמֶׁשה ִאיׁש־ָהֱאֹלִהים ֲאדָֹני ָמעֹון ַאָּתה ָהִיֽ
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ֶרץ ְוֵתֵבל ּוֵמעֹוָלם ַעד־עֹוָלם ַאָּתה ֵאל: ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד־ַּדָּכא  דּו ַוְּתחֹוֵלל ֶאֽ ֻיָּלֽ
ֶלף ָׁשִנים ְּבֵעיֶנֽיָך ְּכיֹום ֶאְתמֹול ִּכי ַיֲעֹבר ְוַאְׁשמּוָרה  ַוּֽתֹאֶמר ֽׁשּובּו ְבֵני־ָאָדם: ִּכי ֶאֽ
ֶרב ְימֹוֵלל  ְיָלה: ְזַרְמָּתם ֵׁשָנה ִיְהיּו ַּבּֽבֶֹקר ֶּכָחִציר ַיֲחֹלף: ַּבּֽבֶֹקר ָיִציץ ְוָחָלף ָלֶעֽ ַבָּלֽ
נּו ִלְמאֹור  ָך ֲעֻלֵמֽ ינּו ְלֶנְגֶּדֽ ְלנּו: ַׁשָּתה ֲעו ֹֹנֵתֽ ָך ּוַבֲחָמְתָך ִנְבָהֽ ינּו ְבַאֶּפֽ ְוָיֵבׁש: ִּכי־ָכִלֽ

ינּו ָבֶהם  ֶגה: ְיֵמי־ְׁשנֹוֵתֽ ינּו ָׁשֵנֽינּו ְכמֹו־ֶהֽ ָך ִּכִּלֽ ינּו ָּפנּו ְבֶעְבָרֶתֽ ָּפֶנֽיָך: ִּכי ָכל־ָיֵמֽ
ָפה:  ֶון ִּכי־ָגז ִחיׁש ַוָּנֻעֽ ִׁשְבִעים ָׁשָנה ְוִאם ִּבְגבּורֹת ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה ְוָרְהָּבם ָעָמל ָוָאֽ
ינּו ֵּכן הֹוַדע ְוָנִבא ְלַבב ָחְכָמה:  ָך: ִלְמנֹות ָיֵמֽ ָך ּוְכִיְרָאְתָך ֶעְבָרֶתֽ ַע ֹעז ַאֶּפֽ ִמי־יֹוֵדֽ

נּו ַבּֽבֶֹקר ַחְסֶּדָך ּוְנַרְּנָנה ְוִנְׂשְמָחה  יָך: ַׂשְּבֵעֽ ׁשּוָבה ְיֹהָוה ַעד־ָמָתי ְוִהָּנֵחם ַעל־ֲעָבֶדֽ
ָך  יָך ָפָעֶלֽ ינּו ָרָעה: ֵיָרֶאה ֶאל־ֲעָבֶדֽ נּו ְׁשנֹות ָרִאֽ נּו ִּכימֹות ִעִּניָתֽ ינּו: ַׂשְּמֵחֽ ְּבָכל־ָיֵמֽ

ינּו  ינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלֽ ינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדֽ ינּו ָעֵלֽ ַוֲהָדְרָך ַעל־ְּבֵניֶהם: ♦ ִויִהי ֽנַֹעם ֲאדָֹני ֱאֹלֵהֽ
ינּו ּכֹוְנֵנֽהּו: ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדֽ

ֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי ִיְתלֹוָנן: ֹאַמר ַליֹהָוה ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱאֹלַהי ֶאְבַטח־ יֵׁשב ְּבֵסֽ
ַחת־ְּכָנָפיו  ֶבר ַהּוֹות: ְּבֶאְבָרתֹו ָיֶֽסְך ָלְך ְוַתֽ ּבֹו: ִּכי הּוא ַיִּציְלָך ִמַּפח ָיקּוׁש ִמֶּדֽ

ֶבר  ְיָלה ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם: ִמֶּדֽ ַחד ָלֽ ֶּתְחֶסה ִצָּנה ְוֹסֵחָרה ֲאִמּתֹו: לֹא־ִתיָרא ִמַּפֽ
יָך לֹא  ֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָֽך ֵאֶלֽ ִים: ִיֹּפל ִמִּצְּדָך ֶאֽ ֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרֽ ֶפל ַיֲהֹלְך ִמֶּקֽ ָּבֽאֹ
ִיָּגׁש: ַרק ְּבֵעיֶנֽיָך ַתִּביט ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה: ִּכי־ַאָּתה ְיֹהָוה ַמְחִסי ֶעְליֹון 

ָך: ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה־ יָך ָרָעה ְוֶנַֽגע לֹא־ִיְקַרב ְּבָאֳהֶלֽ ְמָּת ְמעֹוֶנָֽך: לֹא־ְתֻאֶּנה ֵאֶלֽ ַׂשֽ
ַחל  ָך: ַעל־ַׁשֽ ֶבן ַרְגֶלֽ ִים ִיָּׂשֽאּוְנָך ֶּפן־ִּתֹּגף ָּבֶאֽ יָך: ַעל־ַּכַּפֽ ָּלְך ִלְׁשָמְרָך ְּבָכל־ְּדָרֶכֽ

הּו ִּכי־ָיַדע ְׁשִמי:  הּו ֲאַׂשְּגֵבֽ ֶתן ִּתְדרְֹך ִּתְרמֹס ְּכִפיר ְוַתִּנין: ִּכי ִבי ָחַׁשק ַוֲאַפְּלֵטֽ ָוֶפֽ
הּו  ֶרְך ָיִמים ַאְׂשִּביֵעֽ הּו: ♦ ֽאֹ הּו ַוֲאַכְּבֵדֽ ִני ְוֶאֱעֵנֽהּו ִעּמֹו־ָאֹנִכי ְבָצָרה ֲאַחְּלֵצֽ ִיְקָרֵאֽ

הּו ִּביׁשּוָעִתי: הּו ְוַאְרֵאֽ ֶרְך ָיִמים ַאְׂשִּביֵעֽ הּו ִּביׁשּוָעִתי: ֽאֹ ְוַאְרֵאֽ

ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֶאת־ֵׁשם ְיֹהָוה ַהְללּו ַעְבֵדי ְיֹהָוה: ֶׁשֹעְמִדים ְּבֵבית ְיֹהָוה ְּבַחְצרֹות 
ינּו: ַהְללּוָיּה ִּכי־טֹוב ְיֹהָוה ַזְּמרּו ִלְׁשמֹו ִּכי ָנִעים: ִּכי־ַיֲעֹקב ָּבַחר לֹו ָיּה  ֵּבית ֱאֹלֵהֽ
ְעִּתי ִּכי־ָגדֹול ְיֹהָוה ַוֲאדֵֹנֽינּו ִמָּכל־ֱאֹלִהים: ֹּכל ֲאֶׁשר־ ִיְׂשָרֵאל ִלְסֻגָּלתֹו: ִּכי ֲאִני ָיַדֽ
ֶרץ ַּבַּיִּמים ְוָכל־ְּתֹהמֹות: ַמֲעֶלה ְנִׂשִאים ִמְקֵצה  ִים ּוָבָאֽ ָחֵפץ ְיֹהָוה ָעָׂשה ַּבָּׁשַמֽ

ִים  ֶרץ ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה ֽמֹוֵצא־ֽרּוַח ֵמאֹוְצרֹוָתיו: ֶׁשִהָּכה ְּבכֹוֵרי ִמְצָרֽ ָהָאֽ
ִים ְּבַפְרֹעה ּוְבָכל־ֲעָבָדיו:  ִכי ִמְצָרֽ ֵמָאָדם ַעד־ְּבֵהָמה: ָׁשַלח אֹוֹתת ּומְֹפִתים ְּבתֹוֵכֽ

ֶלְך  ֶלְך ָהֱאמִֹרי ּוְלעֹוג ֶמֽ ֶׁשִהָּכה ּגֹוִים ַרִּבים ְוָהַרג ְמָלִכים ֲעצּוִמים: ְלִסיחֹון ֶמֽ
ַהָּבָׁשן ּוְלֹכל ַמְמְלכֹות ְּכָנַֽען: ְוָנַתן ַאְרָצם ַנֲחָלה ַנֲחָלה ְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו: ְיֹהָוה 

ִׁשְמָך ְלעֹוָלם ְיֹהָוה ִזְכְרָך ְלדֹר־ָודֹר: ִּכי־ָיִדין ְיֹהָוה ַעּמֹו ְוַעל־ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם: ֲעַצֵּבי 
רּו ֵעיַנִֽים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו:  ֶסף ְוָזָהב ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם: ֶּפה־ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵּבֽ ַהּגֹוִים ֶּכֽ

ינּו ַאף ֵאין־ֶיׁש־ֽרּוַח ְּבִפיֶהם: ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו ֹעֵׂשיֶהם ֹּכל  ָאְזַנִֽים ָלֶהם ְולֹא ַיֲאִזֽ
ַח ָּבֶהם: ♦ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ָּבְרכּו ֶאת־ְיֹהָוה ֵּבית ַאֲהרֹן ָּבְרכּו ֶאת־ְיֹהָוה:  ֲאֶׁשר־ֹּבֵטֽ
ֵּבית ַהֵּלִוי ָּבְרכּו ֶאת־ְיֹהָוה ִיְרֵאי ְיֹהָוה ָּבְרכּו ֶאת־ְיֹהָוה: ָּברּוְך ְיֹהָוה ִמִּצּיֹון ֹׁשֵכן 

ִם ַהְללּוָיּה: ְירּוָׁשָלֽ
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ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: הֹודּו ַליֹהָוה ִּכי־טֹוב     
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: הֹודּו ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים     
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: הֹודּו ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים     
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלֹעֵׂשה ִנְפָלאֹות ְּגדֹלֹות ְלַבּדֹו    
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ִים ִּבְתבּוָנה      ְלֹעֵׂשה ַהָּׁשַמֽ
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ִים      ֶרץ ַעל־ַהָּמֽ ְלרַֹקע ָהָאֽ
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלֹעֵׂשה אֹוִרים ְּגדִֹלים     
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ֶלת ַּבּיֹום     ֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֽ ֶאת־ַהֶּׁשֽ
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְיָלה    ַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְׁשלֹות ַּבָּלֽ ֶאת־ַהָּיֵרֽ
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ִים ִּבְבכֹוֵריֶהם     ְלַמֵּכה ִמְצַרֽ
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ַוּיֹוֵצא ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם     
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֽרֹוַע ְנטּוָיה     
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלֹגֵזר ַים־סּוף ִלְגָזִרים     
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְוֶהֱעִביר ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוכֹו     
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְוִנֵער ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים־סּוף    
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלמֹוִליְך ַעּמֹו ַּבִּמְדָּבר     
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלַמֵּכה ְמָלִכים ְּגדִֹלים     
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ַוַּיֲהרֹג ְמָלִכים ַאִּדיִרים     
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ֶלְך ָהֱאמִֹרי      ְלִסיחֹון ֶמֽ
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ֶלְך ַהָּבָׁשן      ּוְלעֹוג ֶמֽ
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה     
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ַנֲחָלה ְלִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹו     
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: נּו      נּו ָזַֽכר־ָלֽ ֶׁשְּבִׁשְפֵלֽ
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ינּו       נּו ִמָּצֵרֽ ַוִּיְפְרֵקֽ
ִּכי־ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ֶחם ְלָכל־ָּבָׂשר      ♦ ֹנֵתן ֶלֽ
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ִים      הֹודּו ְלֵאל ַהָּׁשָמֽ

ַרְּננּו ַצִּדיִקים ַּביֹהָוה ַלְיָׁשִרים ָנאָוה ְתִהָּלה: הֹודּו ַליֹהָוה ְּבִכּנֹור ְּבֵנֶֽבל ָעׂשֹור 
יבּו ַנֵּגן ִּבְתרּוָעה: ִּכי־ָיָׁשר ְּדַבר־ְיֹהָוה ְוָכל־ ירּו־לֹו ִׁשיר ָחָדׁש ֵהיִטֽ ַזְּמרּו־לֹו: ִׁשֽ

ֶרץ: ִּבְדַבר ְיֹהָוה  ֶסד ְיֹהָוה ָמְלָאה ָהָאֽ הּו ֶּבֱאמּוָנה: ֹאֵהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט ֶחֽ ַמֲעֵׂשֽ
ִים ַנֲעׂשּו ּוְבֽרּוַח ִּפיו ָּכל־ְצָבָאם: ֹּכֵנס ַּכֵּנד ֵמי ַהָּים ֹנֵתן ְּבאֹוָצרֹות ְּתהֹומֹות:  ָׁשַמֽ

ּנּו ָיֽגּורּו ָּכל־יְׁשֵבי ֵתֵבל: ִּכי הּוא ָאַמר ַוֶּיִֽהי הּוא־ ֶרץ ִמֶּמֽ ִייְראּו ֵמְיֹהָוה ָּכל־ָהָאֽ
ִצָּוה ַוַּיֲעמֹד: ְיֹהָוה ֵהִפיר ֲעַצת־ּגֹוִים ֵהִניא ַמְחְׁשבֹות ַעִּמים: ֲעַצת ְיֹהָוה ְלעֹוָלם 

ַּתֲעמֹד ַמְחְׁשבֹות ִלּבֹו ְלדֹר ָודֹר: ַאְׁשֵרי ַהּגֹוי ֲאֶׁשר־ְיֹהָוה ֱאֹלָהיו ָהָעם ָּבַחר 
יַח  ִים ִהִּביט ְיֹהָוה ָרָאה ֶאת־ָּכל־ְּבֵני ָהָאָדם: ִמְּמכֹון־ִׁשְבּתֹו ִהְׁשִּגֽ ְלַנֲֽחָלה לֹו: ִמָּׁשַמֽ
ֶלְך נֹוָׁשע  ֶרץ: ַהּיֵֹצר ַיַֽחד ִלָּבם ַהֵּמִבין ֶאל־ָּכל־ַמֲעֵׂשיֶהם: ֵאין ַהֶּמֽ ֶאל ָּכל־יְׁשֵבי ָהָאֽ
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ֶקר ַהּסּוס ִלְתׁשּוָעה ּוְברֹב ֵחילֹו לֹא ְיַמֵּלט:  ִיל ִּגּבֹור לֹא־ִיָּנֵצל ְּבָרב־ּֽכַֹח: ֶׁשֽ ְּבָרב־ָחֽ
ֶות ַנְפָׁשם ּוְלַחּיֹוָתם  ִהֵּנה ֵעין ְיֹהָוה ֶאל־ְיֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו: ְלַהִּציל ִמָּמֽ

נּו ִּכי ְבֵׁשם  נּו ּוָמִגֵּנֽנּו הּוא: ♦ ִּכי־בֹו ִיְׂשַמח ִלֵּבֽ נּו ִחְּכָתה ַליֹהָוה ֶעְזֵרֽ ָּבָרָעב: ַנְפֵׁשֽ
ְלנּו ָלְך: ינּו ַּכֲאֶׁשר ִיַחֽ ְחנּו: ְיִהי־ַחְסְּדָך ְיֹהָוה ָעֵלֽ ָקְדׁשֹו ָבָטֽ

ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת: טֹוב ְלֹהדֹות ַליֹהָוה ּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמָך ֶעְליֹון: ְלַהִּגיד ַּבּֽבֶֹקר 
ִני  ָך ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹות: ֲעֵלי־ָעׂשֹור ַוֲעֵלי־ָנֶֽבל ֲעֵלי ִהָּגיֹון ְּבִכּנֹור: ִּכי ִׂשַּמְחַּתֽ ַחְסֶּדֽ

יָך:  יָך ְיֹהָוה ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחְׁשֹבֶתֽ יָך ֲאַרֵּנן: ַמה־ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשֽ ָך ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדֽ ְיֹהָוה ְּבָפֳעֶלֽ
יצּו ָּכל־ ֶׂשב ַוָּיִצֽ ַער לֹא ֵיָדע ּוְכִסיל לֹא־ָיִבין ֶאת־זֹאת: ִּבְפֽרַֹח ְרָׁשִעים ְּכמֹו ֵעֽ ִאיׁש־ַּבֽ
יָך ְיֹהָוה ִּכי־ ֶון ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי־ַעד: ְוַאָּתה ָמרֹום ְלֹעָלם ְיֹהָוה: ִּכי ִהֵּנה ֹאְיֶבֽ ּֽפֲֹעֵלי ָאֽ

ֶמן ַרֲעָנן:  ֶרם ִּכְרֵאים ַקְרִני ַּבֹּלִתי ְּבֶׁשֽ ֶון: ַוָּתֽ דּו ִיְתָּפְרדּו ָּכל־ּֽפֲֹעֵלי ָאֽ יָך יֹאֵבֽ ִהֵּנה ֹאְיֶבֽ
ֶרז  ְעָנה ָאְזָני: ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח ְּכֶאֽ ַוַּתֵּבט ֵעיִני ְּבׁשּוָרי ַּבָּקִמים ָעַלי ְמֵרִעים ִּתְׁשַמֽ
יחּו: עֹוד ְינּובּון ְּבֵׂשיָבה  ינּו ַיְפִרֽ ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה: ְׁשתּוִלים ְּבֵבית ְיֹהָוה ְּבַחְצרֹות ֱאֹלֵהֽ

ָתה ּבֹו: ְּדֵׁשִנים ְוַרֲעַנִּנים ִיְהיּו: ְלַהִּגיד ִּכי־ָיָׁשר ְיֹהָוה צּוִרי ְולֹא־ַעְוָלֽ

ְיֹהָוה ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש ְיֹהָוה ֹעז ִהְתַאָּזר ַאף־ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל־ִּתּמֹוט: ָנכֹון 
ָּתה: ָנְׂשאּו ְנָהרֹות ְיֹהָוה ָנְׂשאּו ְנָהרֹות קֹוָלם ִיְׂשאּו ְנָהרֹות  ִּכְסֲאָך ֵמָאז ֵמעֹוָלם ָאֽ

יָך  ִים ַרִּבים ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי־ָים ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ְיֹהָוה: ֵעדֶֹתֽ ָּדְכָים: ִמֹּקלֹות ַמֽ
ֶרְך ָיִמים: ֶנֶאְמנּו ְמֹאד ְלֵביְתָך ָנֲֽאָוה־ּֽקֶֹדׁש ְיֹהָוה ְלֽאֹ

ְיִהי ְכבֹוד ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ִיְׂשַמח ְיֹהָוה ְּבַמֲעָׂשיו: ְיִהי ֵׁשם ְיֹהָוה ְמֹבָרְך ֵמַעָּתה ְוַעד־
ֶמׁש ַעד־ְמבֹואֹו ְמֻהָּלל ֵׁשם ְיֹהָוה: ָרם ַעל־ָּכל־ּגֹוִים ְיֹהָוה ַעל  עֹוָלם: ִמִּמְזַרח־ֶׁשֽ
ִים ֵהִכין  ִים ְּכבֹודֹו: ְיֹהָוה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם ְיֹהָוה ִזְכְרָך ְלדֹר־ָודֹר: ְיֹהָוה ַּבָּׁשַמֽ ַהָּׁשַמֽ

ֶרץ ְויֹאְמרּו ַבּגֹוִים ְיֹהָוה  ִים ְוָתֵגל ָהָאֽ ָלה: ִיְׂשְמחּו ַהָּׁשַמֽ ִּכְסאֹו ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשֽ
ֶלְך עֹוָלם ָוֶעד ָאְבדּו  ֶלְך ְיֹהָוה ָמָלְך ְיֹהָוה ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד: ְיֹהָוה ֶמֽ ָמָלְך: ְיֹהָוה ֶמֽ

גֹוִים ֵמַאְרצֹו: ְיֹהָוה ֵהִפיר ֲעַצת־ּגֹוִים ֵהִניא ַמְחְׁשבֹות ַעִּמים: ַרּבֹות ַמֲחָׁשבֹות 
ְּבֶלב־ִאיׁש ַוֲעַצת ְיֹהָוה ִהיא ָתקּום: ֲעַצת ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ַּתֲעמֹד ַמְחְׁשבֹות ִלּבֹו ְלדֹר 
ָודֹר: ִּכי הּוא ָאַמר ַוֶּיִֽהי הּוא־ִצָּוה ַוַּיֲעמֹד: ִּכי ָבַחר ְיֹהָוה ְּבִצּיֹון ִאָּוּה ְלמֹוָׁשב לֹו: 

ִּכי־ַיֲעֹקב ָּבַחר לֹו ָיּה ִיְׂשָרֵאל ִלְסֻגָּלתֹו: ִּכי לֹא ִיּטׁש ְיֹהָוה ַעּמֹו ְוַנֲחָלתֹו לֹא ַיֲעזֹב: 
♦ ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר ָעו ֹן ְולֹא־ַיְׁשִחית ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפֹו ְולֹא־ָיִעיר ָּכל־ֲחָמתֹו: 

נּו: ֶלְך ַיֲעֵנֽנּו ְביֹום־ָקְרֵאֽ ְיֹהָוה הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֽ

ָכה ּלֹו ַאְׁשֵרי ָהָעם  ָלה: ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכֽ ָך עֹוד ְיַהְלֽלּוָך ֶּסֽ ַאְׁשֵרי יֹוְׁשֵבי ֵביֶתֽ
ֶלְך ַוֲאָבְרָכה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם  ֶׁשְיֹהָוה ֱאֹלָהיו: ְּתִהָּלה ְלָדִוד ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהֶּמֽ
ָך ַוֲאַהְלָלה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ָּגדֹול ְיֹהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד  ָוֶעד: ְּבָכל־יֹום ֲאָבְרֶכֽ

ָך  ידּו: ֲהַדר ְּכבֹוד הֹוֶדֽ יָך ַיִּגֽ ֶקר: ּדֹור ְלדֹור ְיַׁשַּבח ַמֲעֶׂשיָך ּוְגבּורֶֹתֽ ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֽ
ָּנה: ֵזֶֽכר ַרב־ יָך יֹאֵמרּו ּוְגֻדָּלְתָך ֲאַסְּפֶרֽ יָחה: ֶוֱעזּוז נֹוְרֹאֶתֽ יָך ָאִׂשֽ ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתֽ
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ֶסד: טֹוב־ְיֹהָוה  ִים ּוְגָדל־ָחֽ ֶרְך ַאַּפֽ יעּו ְוִצְדָקְתָך ְיַרֵּנֽנּו: ַחּנּון ְוַרחּום ְיֹהָוה ֶאֽ טּוְבָך ַיִּבֽ
יָך ְיָבְרֽכּוָכה: ְּכבֹוד  יָך ַוֲחִסיֶדֽ ַלֹּכל ְוַרֲחָמיו ַעל־ָּכל־ַמֲעָׂשיו: יֹוֽדּוָך ְיֹהָוה ָּכל־ַמֲעֶׂשֽ

יַע ִלְבֵני ָהָאָדם ְּגבּורָֹתיו ּוְכבֹוד ֲהַדר  רּו: ְלהֹוִדֽ ַמְלכּוְתָך יֹאֵמרּו ּוְגבּוָרְתָך ְיַדֵּבֽ
ַמְלכּותֹו: ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל־ֹעָלִמים ּוֶמְמַׁשְלְּתָך ְּבָכל־ּדֹור ָודֹר: סֹוֵמְך ְיֹהָוה 

רּו ְוַאָּתה נֹוֵתן־ָלֶהם  יָך ְיַׂשֵּבֽ ְלָכל־ַהֹּנְפִלים ְוזֹוֵקף ְלָכל־ַהְּכפּוִפים: ֵעיֵני־ֹכל ֵאֶלֽ
יַע ְלָכל־ַחי ָרצֹון: ַצִּדיק ְיֹהָוה ְּבָכל־ ָך ּוַמְׂשִּבֽ ַח ֶאת־ָיֶדֽ ֶאת־ָאְכָלם ְּבִעּתֹו: ּפֹוֵתֽ

הּו ֶבֱאֶמת:  ְּדָרָכיו ְוָחִסיד ְּבָכל־ַמֲעָׂשיו: ָקרֹוב ְיֹהָוה ְלָכל־ֹקְרָאיו ְלֹכל ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאֽ
ְרצֹון־ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה ְוֶאת־ַׁשְוָעָתם ִיְׁשַמע ְויֹוִׁשיֵעם: ׁשֹוֵמר ְיֹהָוה ֶאת־ָּכל־ֹאֲהָביו 

ְוֵאת ָּכל־ָהְרָׁשִעים ַיְׁשִמיד: ♦ ְּתִהַּלת ְיֹהָוה ְיַדֶּבר ִּפי ִויָבֵרְך ָּכל־ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו 
ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַוֲאַנְֽחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד־עֹוָלם ַהְללּוָיּה:

ַהְללּוָיּה ַהְלִלי ַנְפִׁשי ֶאת־ְיֹהָוה: ֲאַהְלָלה ְיֹהָוה ְּבַחָּיי ֲאַזְּמָרה ֵלאֹלַהי ְּבעֹוִדי: ַאל־
ִּתְבְטחּו ִבְנִדיִבים ְּבֶבן־ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ְתׁשּוָעה: ֵּתֵצא רּוחֹו ָיֻׁשב ְלַאְדָמתֹו ַּבּיֹום 

ַההּוא ָאְבדּו ֶעְׁשֹּתֹנָתיו: ַאְׁשֵרי ֶׁשֵאל ַיֲעֹקב ְּבֶעְזרֹו, ִׂשְברֹו ַעל־ְיֹהָוה ֱאֹלָהיו: ֹעֶׂשה 
ֶרץ ֶאת־ַהָּים ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־ָּבם, ַהֹּׁשֵמר ֱאֶמת ְלעֹוָלם: ֹעֶׂשה ִמְׁשָּפט  ִים ָוָאֽ ָׁשַמֽ

ַח ִעְוִרים ְיֹהָוה זֵֹקף  ֶחם ָלְרֵעִבים ְיֹהָוה ַמִּתיר ֲאסּוִרים: ְיֹהָוה ֹּפֵקֽ ַלֲעׁשּוִקים ֹנֵתן ֶלֽ
ֶרְך  ְּכפּוִפים ְיֹהָוה ֹאֵהב ַצִּדיִקים: ְיֹהָוה ֹׁשֵמר ֶאת־ֵּגִרים ָיתֹום ְוַאְלָמָנה ְיעֹוֵדד ְוֶדֽ

ִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה: ְרָׁשִעים ְיַעֵּות: ♦ ִיְמֹלְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהֽ

ִם ְיֹהָוה ִנְדֵחי  ינּו, ִּכי־ָנִעים ָנאָוה ְתִהָּלה: ּבֹוֵנה ְירּוָׁשַלֽ ַהְללּוָיּה ִּכי־טֹוב ַזְּמָרה ֱאֹלֵהֽ
ִיְׂשָרֵאל ְיַכֵּנס: ָהרֹוֵפא ִלְׁשֽבּוֵרי ֵלב ּוְמַחֵּבׁש ְלַעְּצבֹוָתם: מֹוֶנה ִמְסָּפר ַלּכֹוָכִבים 

ְלֻכָּלם ֵׁשמֹות ִיְקָרא: ָּגדֹול ֲאדֹוֵנֽינּו ְוַרב־ּֽכַֹח ִלְתבּוָנתֹו ֵאין ִמְסָּפר: ְמעֹוֵדד ֲעָנִוים 
ינּו ְבִכּנֹור:  ֶרץ: ֱענּו ַליֹהָוה ְּבתֹוָדה ַזְּמרּו ֵלאֹלֵהֽ ְיֹהָוה ַמְׁשִּפיל ְרָׁשִעים ֲעֵדי־ָאֽ

יַח ָהִרים ָחִציר: נֹוֵתן ִלְבֵהָמה  ֶרץ ָמָטר ַהַּמְצִמֽ ִים ְּבָעִבים ַהֵּמִכין ָלָאֽ ַהְמַכֶּסה ָׁשַמֽ
אּו: לֹא ִבְגבּוַרת ַהּסּוס ֶיְחָּפץ לֹא ְבׁשֹוֵקי ָהִאיׁש  ַלְחָמּה ִלְבֵני ֹעֵרב ֲאֶׁשר ִיְקָרֽ

ִם ֶאת ְיֹהָוה  ִיְרֶצה: רֹוֶצה ְיֹהָוה ֶאת־ְיֵרָאיו ֶאת־ַהְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו: ַׁשְּבִחי ְירּוָׁשַלֽ
ִיְך ֵּבַרְך ָּבַנִֽיְך ְּבִקְרֵּבְך: ַהָּׂשם־ְּגבּוֵלְך  ִיְך ִצּיֹון: ִּכי־ִחַּזק ְּבִריֵחי ְׁשָעָרֽ ַהְלִלי ֱאֹלַהֽ

ֶרץ ַעד־ְמֵהָרה ָירּוץ ְּדָברֹו: ַהֹּנֵתן  ַח ִאְמָרתֹו ָאֽ ֶלב ִחִּטים ַיְׂשִּביֵעְך: ַהֹּׁשֵלֽ ָׁשלֹום ֵחֽ
ֶפר ְיַפֵּזר: ַמְׁשִליְך ַקְרחֹו ְכִפִּתים ִלְפֵני ָקָרתֹו ִמי ַיֲעמֹד:  ֶמר ְּכפֹור ָּכֵאֽ ֶלג ַּכָּצֽ ֶׁשֽ

ִים: ♦ ַמִּגיד ְּדָבָריו ְלַיֲעֹקב ֻחָּקיו ּוִמְׁשָּפָטיו  ִיְׁשַלח ְּדָברֹו ְוַיְמֵסם ַיֵּׁשב רּוחֹו ִיְּזלּו־ָמֽ
ָׂשה ֵכן ְלָכל־ּגֹוי ּוִמְׁשָּפִטים ַּבל־ְיָדעּום ַהְללּוָיּה: ְלִיְׂשָרֵאל: לֹא ָעֽ

ִים ַהְלֽלּוהּו ַּבְּמרֹוִמים: ַהְלֽלּוהּו ָּכל־ַמְלָאָכיו  ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֶאת־ְיֹהָוה ִמן ַהָּׁשַמֽ
ַח ַהְלֽלּוהּו ָּכל־ּֽכֹוְכֵבי אֹור: ַהְלֽלּוהּו ְׁשֵמי  ֶמׁש ְוָיֵרֽ ַהְלֽלּוהּו ָּכל־ְצָבָאיו: ַהְלֽלּוהּו ֶׁשֽ
אּו:  ִים: ְיַהְללּו ֶאת־ֵׁשם ְיֹהָוה ִּכי הּוא ִצָּוה ְוִנְבָרֽ ִים ֲאֶׁשר ֵמַעל ַהָּׁשָמֽ ִים ְוַהַּמֽ ַהָּׁשָמֽ

ֶרץ ַּתִּניִנים  ַוַּיֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם ָחק־ָנַתן ְולֹא ַיֲעבֹור: ַהְללּו ֶאת־ְיֹהָוה ִמן־ָהָאֽ
ֶלג ְוִקיטֹור ֽרּוַח ְסָעָרה ֹעָׂשה ְדָברֹו: ֶהָהִרים ְוָכל־ ְוָכל־ְּתֹהמֹות: ֵאׁש ּוָבָרד ֶׁשֽ
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ֶרץ  ֶמׂש ְוִצּפֹור ָּכָנף: ַמְלֵכי־ֶאֽ ְּגָבעֹות ֵעץ ְּפִרי ְוָכל־ֲאָרִזים: ַהַחָּיה ְוָכל־ְּבֵהָמה ֶרֽ
ֶרץ: ַּבחּוִרים ְוַגם־ְּבתּולֹות ְזֵקִנים ִעם־ְנָעִרים:  ְוָכל־ְלֻאִּמים ָׂשִרים ְוָכל־ֹׁשְפֵטי ָאֽ
ֶרן  ִים: ַוָּיֶֽרם ֶקֽ ֶרץ ְוָׁשָמֽ ♦ְיַהְללּו ֶאת־ֵׁשם ְיֹהָוה ִּכי־ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו ְלַבּדֹו הֹודֹו ַעל־ֶאֽ

ְלַעּמֹו ְּתִהָּלה ְלָכל־ֲחִסיָדיו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו ַהְללּוָיּה:

ירּו ַליֹהָוה ִׁשיר ָחָדׁש ְּתִהָּלתֹו ִּבְקַהל ֲחִסיִדים: ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל ְּבֹעָׂשיו  ַהְללּוָיּה ִׁשֽ
ילּו ְבַמְלָּכם: ְיַהְללּו ְׁשמֹו ְבָמחֹול ְּבֹתף ְוִכּנֹור ְיַזְּמרּו־לֹו: ִּכי־רֹוֶצה  ְּבֵני־ִצּיֹון ָיִגֽ

ְיֹהָוה ְּבַעּמֹו ְיָפֵאר ֲעָנִוים ִּביׁשּוָעה: ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד ְיַרְננּו ַעל־ִמְׁשְּכבֹוָתם: 
ֶרב ִּפיִפּיֹות ְּבָיָדם: ַלֲעׂשֹות ְנָקָמה ַבּגֹוִים ּתֹוֵכחֹות  רֹוְממֹות ֵאל ִּבְגרֹוָנם ְוֶחֽ

ַּבְלֻאִּמים: ♦ ֶלְאֹסר ַמְלֵכיֶהם ְּבִזִּקים ְוִנְכְּבֵדיֶהם ְּבַכְבֵלי ַבְרֶזל: ַלֲעׂשֹות ָּבֶהם 
ִמְׁשָּפט ָּכתּוב ָהָדר הּוא ְלָכל־ֲחִסיָדיו ַהְללּוָיּה:

יַע ֻעּזֹו: ַהְלֽלּוהּו ִּבְגבּורָֹתיו ַהְלֽלּוהּו ְּכרֹב  ְללּו־ֵאל ְּבָקְדׁשֹו ַהְלֽלּוהּו ִּבְרִקֽ ַהְללּוָיּה ַהֽ
ַקע ׁשֹוָפר ַהְלֽלּוהּו ְּבֵנֶֽבל ְוִכּנֹור: ַהְלֽלּוהּו ְּבֹתף ּוָמחֹול ַהְלֽלּוהּו  ֻּגְדלֹו: ַהְלֽלּוהּו ְּבֵתֽ
ַמע ַהְלֽלּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: ♦ ֹּכל ַהְּנָׁשָמה  ְּבִמִּנים ְוֻעָגב: ַהְלֽלּוהּו ְבִצְלְצֵלי־ָׁשֽ

ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה: ֹּכל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה:

ִם ַהְללּוָיּה: ָּברּוְך  ָּברּוְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן: ָּברּוְך ְיֹהָוה ִמִּצּיֹון ֹׁשֵכן ְירּוָׁשָלֽ
ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֹעֵׂשה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו: ♦ ּוָברּוְך ֵׁשם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם 

ֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן: ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת־ָּכל־ָהָאֽ

ֶרְך ָּדִויד ֶאת־ְיֹהָוה ְלֵעיֵני ָּכל־ַהָּקָהל ַוּֽיֹאֶמר ָּדִויד ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי  ַוְיָבֽ
ֶרת ְוַהֵּנַֽצח  ינּו, ֵמעֹוָלם ְוַעד־עֹוָלם: ְלָך ְיֹהָוה ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֽ ִיְׂשָרֵאל ָאִבֽ

ֶרץ ְלָך ְיֹהָוה ַהַּמְמָלָכה ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ְלֹכל ְלרֹאׁש:  ִים ּוָבָאֽ ְוַההֹוד ִּכי־ֹכל ַּבָּׁשַמֽ
ְוָהֽעֶׁשר ְוַהָּכבֹוד ִמְּלָפֶנֽיָך ְוַאָּתה מֹוֵׁשל ַּבֹּכל, ּוְבָיְדָך ּֽכַֹח ּוְגבּוָרה, ּוְבָיְדָך ְלַגֵּדל 

ָך: ינּו מֹוִדים ֲאַנְֽחנּו ָלְך ּוְמַהְלִלים ְלֵׁשם ִּתְפַאְרֶּתֽ ּוְלַחֵּזק ַלֹּכל: ְוַעָּתה ֱאֹלֵהֽ

ִים ְוָכל־ְצָבָאם,  ִים ְׁשֵמי ַהָּׁשַמֽ יָת ֶאת־ַהָּׁשַמֽ ָך, ַאָּתה ָעִׂשֽ ַאָּתה־הּוא ְיֹהָוה ְלַבֶּדֽ
יָה ַהַּיִּמים ְוָכל־ֲאֶׁשר ָּבֶהם, ְוַאָּתה ְמַחֶּיה ֶאת־ֻּכָּלם ּוְצָבא  ֶרץ ְוָכל־ֲאֶׁשר ָעֶלֽ ָהָאֽ

ְרָּת ְּבַאְבָרם  ִים ְלָך ִמְׁשַּתֲחִוים: ♦ ַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ָּבַחֽ ַהָּׁשַמֽ
אָת ֶאת־ְלָבבֹו ֶנֱאָמן ְלָפֶנֽיָך ְמָּת ְׁשמֹו ַאְבָרָהם: ּוָמָצֽ ְוהֹוֵצאתֹו ֵמאּור ַּכְׂשִּדים ְוַׂשֽ

ֶרץ ַהְּכַנֲעִני ַהִחִּתי ָהֱאמִֹרי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהְיבּוִסי  ְוָכרֹות ִעּמֹו ַהְּבִרית ָלֵתת ֶאת־ֶאֽ
ינּו  ֶרא ֶאת־ֳעִני ֲאֹבֵתֽ ָּתה: ַוֵּתֽ יָך ִּכי ַצִּדיק ָאֽ ֶקם ֶאת־ְּדָבֶרֽ ְוַהִּגְרָּגִׁשי ָלֵתת ְלַזְרעֹו ַוָּתֽ
ְעָּת ַעל־ַים־סּוף: ַוִּתֵּתן ֹאֹתת ּומְֹפִתים ְּבַפְרֹעה ּוְבָכל־ ִים ְוֶאת־ַזֲעָקָתם ָׁשַמֽ ְּבִמְצָרֽ
ַעׂש־ְלָך ֵׁשם ְּכַהּיֹום ַהֶּזה:  ידּו ֲעֵליֶהם ַוַּתֽ ְעָּת ִּכי ֵהִזֽ ֲעָבָדיו ּוְבָכל־ַעם ַאְרצֹו ִּכי ָיַדֽ

ְכָּת  ְעָּת ִלְפֵניֶהם ַוַּיַעְברּו ְבתֹוְך־ַהָּים ַּבַּיָּבָׁשה ְוֶאת־רְֹדֵפיֶהם ִהְׁשַלֽ ♦ ְוַהָּים ָּבַקֽ
ִים ַעִּזים: ֶבן ְּבַמֽ ִבְמצֹוֹלת ְּכמֹו־ֶאֽ
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ִים ֵמת  ִים ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ִמְצַרֽ ַוּֽיֹוַׁשע ְיֹהָוה ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ִמְצָרֽ
ִים  ַעל־ְׂשַפת ַהָּים: ♦ ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ַהָּיד ַהְּגדָֹלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיֹהָוה ְּבִמְצַרֽ

ינּו ַּביֹהָוה ּוְבמֶׁשה ַעְבּדֹו: ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת ְיֹהָוה ַוַּיֲאִמֽ

יָרה  ָאז ָיִׁשיר מֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ַליֹהָוה ַוּיֹאְמרּו ֵלאמֹר ָאִׁשֽ
ַליֹהָוה ִּכי־ָגֹאה ָּגָאה סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבָּים: ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי־ִלי ִליׁשּוָעה ֶזה ֵאִלי 

ְנהּו: ְיֹהָוה ִאיׁש ִמְלָחָמה ְיֹהָוה ְׁשמֹו: ַמְרְּכֹבת ַּפְרֹעה  ְוַאְנֵוֽהּו ֱאֹלֵהי ָאִבי ַוֲארְֹמֶמֽ
ְוֵחילֹו ָיָרה ַבָּים ּוִמְבַחר ָׁשִלָׁשיו ֻטְּבעּו ְבַים־סּוף: ְּתֹהמֹת ְיַכְסֻיֽמּו ָיְרדּו ִבְמצֹוֹלת 

יְנָך ְיֹהָוה ִּתְרַעץ אֹוֵיב: ּוְברֹב ְּגאֹוְנָך ַּתֲהרֹס  ֶבן: ְיִמיְנָך ְיֹהָוה ֶנְאָּדִרי ַּבּֽכַֹח ְיִמֽ ְּכמֹו־ָאֽ
ִים ִנְּצבּו ְכמֹו־ֵנד ֹנְזִלים  יָך ֶנֶֽעְרמּו ַמֽ יָך ְּתַׁשַּלח ֲחרְֹנָך ֽיֹאְכֵלמֹו ַּכַּקׁש: ּוְבֽרּוַח ַאֶּפֽ ָקֶמֽ

מֹו ַנְפִׁשי  ָקְפאּו ְתֹהמֹת ְּבֶלב־ָים: ָאַמר אֹוֵיב ֶאְרּדֹף ַאִּׂשיג ֲאַחֵּלק ָׁשָלל ִּתְמָלֵאֽ
ִים ַאִּדיִרים:  ֶרת ְּבַמֽ מֹו ָים ָצֲללּו ַּכעֹוֶפֽ ְפָּת ְברּוֲחָך ִּכָּסֽ מֹו ָיִדי: ָנַׁשֽ ָאִריק ַחְרִּבי ּתֹוִריֵׁשֽ

יָת  ֶלא: ָנִטֽ ִמי־ָכֽמָֹכה ָּבֵאִלם ְיֹהָוה ִמי ָּכֽמָֹכה ֶנְאָּדר ַּבּֽקֶֹדׁש נֹוָרא ְתִהֹּלת ֽעֵֹׂשה־ֶפֽ
ָך:  ְלָּת ְבָעְּזָך ֶאל־ְנֵוה ָקְדֶׁשֽ ְלָּת ֵנַהֽ יָת ְבַחְסְּדָך ַעם־זּו ָּגָאֽ ֶרץ: ָנִחֽ מֹו ָאֽ ְיִמיְנָך ִּתְבָלֵעֽ

ֶׁשת: ָאז ִנְבֲהלּו ַאּלּוֵפי ֱאדֹום ֵאיֵלי מֹוָאב  ְמעּו ַעִּמים ִיְרָּגזּון ִחיל ָאַחז יְׁשֵבי ְּפָלֽ ָׁשֽ
ַחד ִּבְגדֹל ְזרֹוֲעָך ִיְּדמּו  ָתה ָוַפֽ ַעד ָנֽמֹגּו ֹּכל יְׁשֵבי ְכָנַֽען: ִּתֹּפל ֲעֵליֶהם ֵאיָמֽ ֽיֹאֲחֵזֽמֹו ָרֽ
מֹו ְּבַהר ַנֲחָלְתָך  מֹו ְוִתָּטֵעֽ יָת: ְּתִבֵאֽ ֶבן ַעד־ַיֲֽעֹבר ַעְּמָך ְיֹהָוה ַעד־ַיֲֽעֹבר ַעם־זּו ָקִנֽ ָּכָאֽ
יָך: ְיֹהָוה ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד: ְיֹהָוה  ְלָּת ְיֹהָוה ִמְּקָדׁש ֲאדָֹני ּכֹוְננּו ָיֶדֽ ָמכֹון ְלִׁשְבְּתָך ָּפַעֽ
ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד: ְיֹהָוה ַמְלכּוֵתּה ָקֵאם ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא: ִּכי ָבא סּוס ַּפְרֹעה 

ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָרָׁשיו ַּבָּים ַוָּיֶֽׁשב ְיֹהָוה ֲעֵלֶהם ֶאת־ֵמי ַהָּים ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו ַבַּיָּבָׁשה 
ְּבתֹוְך ַהָּיֽם: ִּכי ַליֹהָוה ַהְּמלּוָכה ּומֵׁשל ַּבּגֹוִים: ♦ ְוָעלּו מֹוִׁשיִעים ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשֹּפט 

ֶרץ ַּבּיֹום  ֶלְך ַעל־ָּכל ָהָאֽ ֶאת־ַהר ֵעָׂשו, ְוָהְיָתה ַליֹהָוה ַהְּמלּוָכה: ְוָהָיה ְיֹהָוה ְלֶמֽ
ַההּוא ִיְהֶיה ְיֹהָוה ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד:

ינּו. ְוֽרּוַח ָּכל ָּבָׂשר ְּתָפֵאר ּוְתרֹוֵמם ִזְכְרָך  ִנְׁשַמת ָּכל ַחי ְּתָבֵרְך ֶאת ִׁשְמָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ֶלְך ּגֹוֵאל  יָך ֵאין ָלנּו ֶמֽ נּו ָּתִמיד. ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ַאָּתה ֵאל. ּוִמַּבְלָעֶדֽ ַמְלֵּכֽ

ֶלְך ֶאָּלא  יַע. ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ּוְמַפְרֵנס ּוְמַרֵחם ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה. ֵאין ָלנּו ֶמֽ ּומֹוִׁשֽ
ָּתה. ֱאֹלֵהי ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים. ֱאֽלֹוַּה ָּכל ְּבִרּיֹות. ֲאדֹון ָּכל ּתֹוָלדֹות. ַהְּמֻהָּלל  ָאֽ

ה לֹא ָינּום ְולֹא  ֶסד ּוְבִרּיֹוָתיו ְּבַרֲחִמים. ַויהָוֹ ְּברֹב ַהִּתְׁשָּבחֹות. ַהְמַנֵהג עֹוָלמֹו ְּבֶחֽ
יַח ִאְּלִמים. ְוַהַּמִּתיר ֲאסּוִרים.  ִייָׁשן. ַהְּמעֹוֵרר ְיֵׁשִנים. ְוַהֵּמִקיץ ִנְרָּדִמים. ְוַהֵּמִׂשֽ

ינּו ָמֵלא ִׁשיָרה  ְוַהּסֹוֵמְך נֹוְפִלים. ְוַהּזֹוֵקף ְּכפּוִפים ְלָך ְלַבְּדָך ֲאַנְֽחנּו מֹוִדים. ִאּלּו ִפֽ
יַע. ְוֵעיֵנֽינּו ְמִאירֹות  ַבח ְּכֶמְרֲחֵבי ָרִקֽ ינּו ֶׁשֽ ַּכָּים. ּוְלׁשֹוֵנֽנּו ִרָּנה ַּכֲהמֹון ַּגָּליו. ְוִׂשְפתֹוֵתֽ
ינּו ַקּלֹות ָּכַאָּילֹות. ֵאין ֲאַנְֽחנּו  ִים. ְוַרְגֵלֽ ינּו ְפרּוׂשֹות ְּכִנְׁשֵרי ָׁשָמֽ ַח. ְוָיֵדֽ ֶמׁש ְוַכָּיֵרֽ ַּכֶּׁשֽ
ָך ַעל ַאַחת  ינּו. ּוְלָבֵרְך ֶאת ְׁשֶמֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְלָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ינּו  יָת ִעם ֲאבֹוֵתֽ ֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרֵּבי ְרָבבֹות ְּפָעִמים. ַהּטֹובֹות ֶׁשָעִׂשֽ ֶלף ֶאֽ ֵמָאֽ

נּו.  נּו. ְּבָרָעב ַזְנָּתֽ ינּו. ּוִמֵּבית ֲעָבִדים ְּפִדיָתֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ִים ְּגַאְלָּתֽ נּו. ִמִּמְצַרֽ ְוִעָּמֽ
נּו. ּוֵמֳחָלִים ָרִעים ְוֶנֱאָמִנים  ֶבר ִמַּלְטָּתֽ נּו. ּוִמֶּדֽ ֶרב ִהַּצְלָּתֽ נּו. ֵמֶחֽ ּוְבָׂשָבע ִּכְלַּכְלָּתֽ
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ינּו.  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ יָך. ְוַאל ִּתְּטֵׁשֽ יָך. ְולֹא ֲעָזֽבּונּו ֲחָסֶדֽ ָּנה ֲעָזֽרּונּו ַרֲחֶמֽ נּו: ַעד ֵהֽ ִּדִּליָתֽ
ינּו. ְוָלׁשֹון ֲאֶׁשר  ְחָּת ְּבַאֵּפֽ נּו. ְוֽרּוַח ּוְנָׁשָמה ֶׁשָּנַפֽ ְגָּת ָּבֽ ָלֶנַֽצח: ַעל ֵּכן ֵאָבִרים ֶׁשִּפַּלֽ

יכּו  יׁשּו ְוַיְמִלֽ יצּו ְוַיְקִּדֽ ינּו. ֵהן ֵהם יֹודּו ִויָבְרכּו ִויַׁשְּבחּו ִויָפֲארּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִרֽ ְמָּת ְּבִפֽ ַׂשֽ
ֶרְך ְלָך ִתְכַרע.  נּו. ִּכי ָכל ֶּפה ְלָך יֹוֶדה. ְוָכל ָלׁשֹון ְלָך ִתָּׁשַבע. ְוָכל ֶּבֽ ֶאת ִׁשְמָך ַמְלֵּכֽ
ָך  ֶרב ּוְכָליֹות ְיַזְּמרּו ִלְׁשֶמֽ ְוָכל קֹוָמה ְלָפֶנֽיָך ִתְׁשַּתֲחֶוה. ְוָכל ְלָבבֹות ִייָרֽאּוָך ְוָכל ֶקֽ

ּנּו.  ְרָנה ְיֹהָוה ִמי ָכֽמֹוָך. ַמִּציל ָעִני ֵמָחָזק ִמֶּמֽ ַּכָּדָבר ֶׁשָּכתּוב ָּכל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמֽ
ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגֹוְזלֹו: ִמי ִיְדֶמה ָּלְך ּוִמי ִיְׁשֶוה ָּלְך ּוִמי ַיֲעָרְך ָלְך. ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור 

ֶרץ: ♦ ְנַהֶּלְלָך ּוְנַׁשֵּבֲחָך ּוְנָפֶאְרָך ּוְנָבֵרְך ֶאת  ִים ָוָאֽ ְוַהּנֹוָרא. ֵאל ֶעְליֹון ֹקֵנה ָׁשַמֽ
ָך: ָּכָאמּור ְלָדִוד ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיֹהָוה. ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ֵׁשם ָקְדׁשֹו: ָהֵאל  ֵׁשם ָקְדֶׁשֽ

יָך. ָך. ַהִּגּבֹור ָלֶנַֽצח ְוַהּנֹוָרא ְּבנֹוְראֹוֶתֽ ְּבַתֲעֻצמֹות ֻעֶּזָֽך. ַהָּגדֹול ִּבְכבֹוד ְׁשֶמֽ
ֶלְך ּיֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ָרם ְוִנָּׂשא: ַהֶּמֽ

ה. ַלְיָׁשִרים ָנאָוה  ׁשֹוֵכן ַעד ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ְׁשמֹו. ְוָכתּוב ַרְּננּו ַצִּדיִקים ַּביהָוֹ
ְתִהָּלה: ְּבִפי ְיָׁשִרים ִּתְתרֹוָמם. ּוְבִדְבֵרי ַצִּדיִקים ִּתְתָּבַרְך. ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים 

ֶרב ְקדֹוִׁשים ִּתְתַהָּלל: ִּתְתַקָּדׁש. ּוְבֶקֽ

נּו ְּבָכל ּדֹור  ּוְבַמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ְּבִרָּנה ִיְתָּפַאר ִׁשְמָך ַמְלֵּכֽ
ינּו ♦ ְלהֹודֹות  ינּו. ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ָודֹור. ֶׁשֵּכן חֹוַבת ָּכל ַהְיצּוִרים ְלָפֶנֽיָך. ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ְלַהֵּלל ְלַׁשֵּבַח. ְלָפֵאר ְלרֹוֵמם ְלַהֵּדר ְלָבֵרְך ְלַעֵּלה ּוְלַקֵּלס ַעל ָּכל ִּדְבֵרי ִׁשירֹות 
ָך: ְוִתְׁשְּבחֹות ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי. ַעְבְּדָך ְמִׁשיֶחֽ

ֶרץ, ִּכי  ִים ּוָבָאֽ ֶלְך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ַּבָּׁשַמֽ נּו ָהֵאל ַהֶּמֽ ִיְׁשַּתַּבח ִׁשְמָך ָלַעד ַמְלֵּכֽ
ינּו ִׁשיר ּוְׁשָבָחה ַהֵּלל ְוִזְמָרה ֹעז ּוֶמְמָׁשָלה  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ְלָך ָנֶאה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ֶרת ְקֻדָּׁשה ּוַמְלכּות, ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ֵמַעָּתה  ֶנַֽצח ְּגֻדָּלה ּוְגבּוָרה ְּתִהָּלה ְוִתְפֶאֽ
ֶלְך ָּגדֹול ַּבִּתְׁשָּבחֹות ֵאל ַההֹוָדאֹות ֲאדֹון  ְוַעד עֹוָלם: ♦ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֵאל ֶמֽ

ֶלְך ֵאל ֵחי ָהעֹוָלִמים: ַהִּנְפָלאֹות ַהּבֹוֵחר ְּבִׁשיֵרי ִזְמָרה ֶמֽ

יָך ְיֹהָוה: ֲאדָֹני ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי ִּתְהֶיֽיָנה ָאְזֶנֽיָך  ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתֽ
ַקֻּׁשבֹות ְלקֹול ַּתֲחנּוָני: ִאם־ֲעו ֹנֹות ִּתְׁשָמר־ָיּה ֲאדָֹני ִמי ַיֲעמֹד: ִּכי־ִעְּמָך ַהְּסִליָחה 
ְלִּתי: ַנְפִׁשי ַלאדָֹני ִמֹּׁשְמִרים  יִתי ְיֹהָוה ִקְּוָתה ַנְפִׁשי ְוִלְדָברֹו הֹוָחֽ ַען ִּתָּוֵרא: ִקִּוֽ ְלַמֽ
ֶסד ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו  ַלּֽבֶֹקר ֹׁשְמִרים ַלּֽבֶֹקר: ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְיֹהָוה ִּכי־ִעם־ְיֹהָוה ַהֶחֽ

ְפדּות: ְוהּוא ִיְפֶּדה ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ֲעו ֹנֹוָתיו:

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון 
ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה 
ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא: ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא 

ָּלא ִמָּכל  ָּלא ּוְלֵעֽ ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא, ְּבִריְך הּוא ְלֵעֽ
ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן:
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ָּבְרכּו ֶאת ְיֹהָוה ַהְמֹבָרְך:
ָּברּוְך ְיֹהָוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד:

ֶלְך ָהעֹוָלם יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא ֽחֶׁשְך ֹעֶׂשה ָׁשלֹום  ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ּובֹוֵרא ֶאת ַהֹּכל:

יָה ְּבַרֲחִמים, ּוְבטּובֹו ְמַחֵּדׁש ְּבָכל יֹום ָּתִמיד ַמֲעֵׂשה  ֶרץ ְוַלָּדִרים ָעֶלֽ ַהֵּמִאיר ָלָאֽ
ֶרץ ִקְנָיֶנָֽך:  יָת, ָמְלָאה ָהָאֽ יָך ְיֹהָוה, ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשֽ ְבֵראִׁשית: ָמה־ַרּבּו ַמֲעֶׂשֽ

ֶלְך ַהְּמרֹוָמם ְלַבּדֹו ֵמָאז, ַהְּמֻׁשָּבח ְוַהְּמֹפָאר ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ִמימֹות עֹוָלם: ֱאֹלֵהי  ַהֶּמֽ
נּו ִמְׂשָּגב  נּו ָמֵגן ִיְׁשֵעֽ ינּו ֲאדֹון ֻעֵּזֽנּו צּור ִמְׂשַּגֵּבֽ יָך ָהַרִּבים ַרֵחם ָעֵלֽ עֹוָלם ְּבַרֲחֶמֽ

נּו: ֵאל ָּברּוְך ְּגדֹול ֵּדָעה, ֵהִכין ּוָפַעל ָזֳהֵרי ַחָּמה, טֹוב ָיַצר ָּכבֹוד ִלְׁשמֹו,  ַּבֲעֵדֽ
ְמאֹורֹות ָנַתן ְסִביבֹות ֻעּזֹו, ִּפּנֹות ְצָבָאיו ְקדֹוִׁשים רֹוְמֵמי ַׁשַּדי, ָּתִמיד ְמַסְּפִרים 
יָך ְוַעל ְמֽאֹוֵרי  ַבח ַמֲעֵׂשה ָיֶדֽ ינּו ַעל ֶׁשֽ ְּכבֹוד ֵאל ּוְקֻדָּׁשתֹו: ִּתְתָּבֵרְך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ָלה: יָת ְיָפֲאֽרּוָך ֶּסֽ אֹור ֶׁשָעִׂשֽ

נּו,  נּו, ּבֹוֵרא ְקדֹוִׁשים ִיְׁשַּתַּבח ִׁשְמָך ָלַעד ַמְלֵּכֽ נּו ְוגֹוֲאֵלֽ נּו ַמְלֵּכֽ ִּתְתָּבַרְך צּוֵרֽ
יֹוֵצר ְמָׁשְרִתים, ַוֲאֶׁשר ְמָׁשְרָתיו ֻּכָּלם עֹוְמִדים ְּברּום עֹוָלם ּוַמְׁשִמיִעים ְּבִיְרָאה 

ֶלְך עֹוָלם: ֻּכָלם ֲאהּוִבים ֻּכָּלם ְּברּוִרים ֻּכָּלם  ַיַֽחד ְּבקֹול ִּדְבֵרי ֱאֹלִהים ַחִּיים ּוֶמֽ
ִּגּבֹוִרים ְוֻכָּלם ֹעִׂשים ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ְרצֹון קֹוָנם: ♦ ְוֻכָּלם ּפֹוְתִחים ֶאת ִּפיֶהם 
ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה ְּבִׁשיָרה ּוְבִזְמָרה ּוְמָבְרִכים ּוְמַׁשְּבִחים ּוְמָפֲאִרים ּוַמֲעִריִצים 

ּוַמְקִּדיִׁשים ּוַמְמִליִכים:

ֶלְך ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ָקדֹוׁש הּוא: ְוֻכָּלם ְמַקְּבִלים ֲעֵליֶהם  ֶאת ֵׁשם ָהֵאל ַהֶּמֽ
ִים ֶזה ִמֶּזה, ְונֹוְתִנים ְרׁשּות ֶזה ָלֶזה ְלַהְקִּדיׁש ְליֹוְצָרם ְּבַנַֽחת  ֹעל ַמְלכּות ָׁשַמֽ

ֽרּוַח ְּבָׂשָפה ְברּוָרה ּוִבְנִעיָמה, ְקֻדָּׁשה ֻּכָּלם ְּכֶאָחד עֹוִנים ְואֹוְמִרים ְּבִיְרָאה

ֶרץ ְּכבֹודֹו: ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש ְיֹהָוה ְצָבאֹות. ְמלֹא ָכל־ָהָאֽ

ַעׁש ָּגדֹול ִמְתַנְּׂשִאים ְלֻעַּמת ְׂשָרִפים ְלֻעָּמָתם  ְוָהאֹוַפִּנים ְוַחּיֹות ַהּֽקֶֹדׁש ְּבַרֽ
ְמַׁשְּבִחים ְואֹוְמִרים: ָּברּוְך ְּכבֹוד־ְיֹהָוה ִמְּמקֹומֹו:

יעּו,  רּו ְוִתְׁשָּבחֹות ַיְׁשִמֽ ֶלְך ֵאל ַחי ְוַקָּים ְזִמירֹות יֹאֵמֽ נּו, ְלֶּמֽ ָלֵאל ָּברּוְך ְנִעימֹות ִיֵּתֽ
יַח  ַע ְצָדקֹות ַמְצִמֽ ַעל ִמְלָחמֹות זֹוֵרֽ ִּכי הּוא ְלַבּדֹו ּפֹוֵעל ְּגבּורֹות ֹעֶׂשה ֲחָדׁשֹות ַּבֽ
ְיׁשּועֹות ּבֹוֵרא ְרפּואֹות נֹוָרא ְתִהּלֹות ֲאדֹון ַהִּנְפָלאֹות: ַהְמַחֵּדׁש ְּבטּובֹו ְּבָכל יֹום 
ָּתִמיד ַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית: ָּכָאמּור ְלֹעֵׂשה אֹוִרים ְּגדִֹלים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ♦ אֹור 
נּו ְמֵהָרה ְלאֹורֹו: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה יֹוֵצר ַהְּמאֹורֹות: ָחָדׁש ַעל ִצּיֹון ָּתִאיר ְוִנְזֶּכה ֻכָּלֽ

ינּו  ינּו: ָאִבֽ ְלָּת ָעֵלֽ ינּו ֶחְמָלה ְגדֹוָלה ִויֵתָרה ָחַמֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ַאֲהָבה ַרָּבה ֲאַהְבָּתֽ
נּו:  ינּו ֶׁשָּבְטחּו ְבָך ַוְּתַלְּמֵדם ֻחֵּקי ַחִּיים ֵּכן ְּתָחֵּנֽנּו ּוְתַלְּמֵדֽ נּו ַּבֲעבּור ֲאבֹוֵתֽ ַמְלֵּכֽ
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נּו ְלָהִבין ּוְלַהְׂשִּכיל ִלְׁשֽמַֹע ִלְלמֹוד  ינּו ְוֵתן ְּבִלֵּבֽ ינּו ָאב ָהַרֲחָמן ַהְמַרֵחם ַרֵחם ָעֵלֽ ָאִבֽ
ָך ְּבַאֲהָבה: ְוָהֵאר ֵעיֵנֽינּו  ּוְלַלֵּמד ִלְׁשמֹר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַתְלמּוד ּתֹוָרֶתֽ
ָך, ְולֹא ֵנבֹוׁש  נּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ְׁשֶמֽ יָך ְוַיֵחד ְלָבֵבֽ נּו ְּבִמְצֹוֶתֽ ָך ְוַדֵּבק ִלֵּבֽ ְּבתֹוָרֶתֽ

ָך:  יָלה ְוִנְׂשְמָחה ִּביׁשּוָעֶתֽ ְחנּו ָנִגֽ ְלעֹוָלם ָוֶעד, ִּכי ְבֵׁשם ָקְדְׁשָך ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא ָּבָטֽ
נּו: ִּכי ֵאל ּפֹוֵעל  נּו קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצֽ ֶרץ ְותֹוִליֵכֽ נּו ְלָׁשלֹום ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֽ ַוֲהִביֵאֽ
ָלה ֶּבֱאֶמת  נּו ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול ֶסֽ ְרָּת ִמָּכל ַעם ְוָלׁשֹון ♦ ְוֵקַרְבָּתֽ נּו ָבַחֽ ָּתה ּוָבֽ ְיׁשּועֹות ָאֽ

ְלהֹודֹות ְלָך ּוְלַיֶחְדָך ְּבַאֲהָבה: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהּבֹוֵחר ְּבַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבַאֲהָבה:

ינּו ְיֹהָוה ֶאָחד: ֶלְך ֶנֱאָמן:( ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ )ֵאל ֶמֽ
ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:

ָך: ְוָהיּו ַהְּדָבִרים  יָך ְּבָכל־ְלָבְבָך ּוְבָכל־ַנְפְׁשָך ּוְבָכל־ְמֹאֶדֽ ְוָאַהְבָּת ֵאת ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ
ָך: ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶנֽיָך ְוִדַּבְרָּת ָּבם ְּבִׁשְבְּתָך  ֶּלה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַעל־ְלָבֶבֽ ָהֵאֽ

ָך ְוָהיּו ְלֹטָטֹפת  ָך: ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל־ָיֶדֽ ֶרְך ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמֽ ָך ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֽ ְּבֵביֶתֽ
יָך: ָך ּוִבְׁשָעֶרֽ ֵּבין ֵעיֶנֽיָך: ּוְכַתְבָּתם ַעל־ְמֻזזֹות ֵּביֶתֽ

ְוָהָיה ִאם־ָׁשֽמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל־ִמְצֹוַתי ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲהָבה 
ֶאת־ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל־ְלַבְבֶכם ּוְבָכל־ַנְפְׁשֶכם: ְוָנַתִּתי ְמַטר־ַאְרְצֶכם 

ֶׂשב ְּבָׂשְדָך  ָך: ְוָנַתִּתי ֵעֽ ְּבִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ְוָאַסְפָּת ְדָגֶנָֽך ְוִתירְׁשָך ְוִיְצָהֶרֽ
ְעָּת: ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן־ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶּתם ַוֲעַבְדֶּתם  ָך ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבֽ ִלְבֶהְמֶּתֽ
ִים  ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָלֶהם: ְוָחָרה ַאף־ְיֹהָוה ָּבֶכם ְוָעַצר ֶאת־ַהָּׁשַמֽ
ֶרץ  ְוּלֹא־ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתֵּתן ֶאת־ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֽ

ֶּלה ַעל־ְלַבְבֶכם ְוַעל־ַנְפְׁשֶכם  ה ֹנֵתן ָלֶכם: ְוַׂשְמֶּתם ֶאת־ְּדָבַרי ֵאֽ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ְיהָוֹ
ּוְקַׁשְרֶּתם ֹאָתם ְלאֹות ַעל־ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטֹוָטֹפת ֵּבין ֵעיֵניֶכם: ְוִלַּמְדֶּתם ֹאָתם ֶאת־
ָך: ּוְכַתְבָּתם  ֶרְך ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמֽ ָך ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֽ ְּבֵניֶכם ְלַדֵּבר ָּבם ְּבִׁשְבְּתָך ְּבֵביֶתֽ
ַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר  יָך: ְלַמֽ ָך ּוִבְׁשָעֶרֽ ַעל־ְמזּוזֹות ֵּביֶתֽ

ֶרץ: ִים ַעל־ָהָאֽ ִנְׁשַּבע ְיֹהָוה ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ִּכיֵמי ַהָּׁשַמֽ

ַוּֽיֹאֶמר ְיֹהָוה ֶאל־מֶׁשה ֵּלאמֹר: ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם 
ֶלת: ְוָהָיה ָלֶכם  ִציִצת ַעל־ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם ְוָנְתנּו ַעל־ִציִצת ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתֵכֽ

ה ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם ְולֹא ָתֽתּורּו  ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרֶּתם ֶאת־ָּכל־ִמְצֹות ְיהָוֹ
ַען ִּתְזְּכרּו ַוֲעִׂשיֶתם  ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶׁשר־ַאֶּתם זִֹנים ַאֲחֵריֶהם: ְלַמֽ

אִתי  ֶאת־ָּכל־ִמְצֹוָתי ִוְהִייֶתם ְקדִׁשים ֵלאֹלֵהיֶכם: ֲאִני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצֽ
ִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאֹלִהים ֲאִני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם: ֱאֶמת ♦ ְיֹהָוה  ֶרץ ִמְצַרֽ ֶאְתֶכם ֵמֶאֽ

ֱאֹלֵהיֶכם ֱאֶמת:

ְוַיִּציב ְוָנכֹון ְוַקָּים ְוָיָׁשר ְוֶנֱאָמן ְוָאהּוב ְוָחִביב ְוֶנְחָמד ְוָנִעים ְונֹוָרא ְוַאִּדיר 
ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ֱאֶמת ֱאֹלֵהי עֹוָלם  ּוְמֻתָּקן ּוְמֻקָּבל ְוטֹוב ְוָיֶפה ַהָּדָבר ַהֶּזה ָעֵלֽ
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נּו, ♦ ְלדֹר ָודֹר הּוא ַקָּים ּוְׁשמֹו ַקָּים ְוִכְסאֹו ָנכֹון  נּו צּור ַיֲעֹקב ָמֵגן ִיְׁשֵעֽ ַמְלֵּכֽ
ּוַמְלכּותֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ָלַעד ַקָּיֶֽמת: ּוְדָבָריו ָחִיים ְוַקָּיִמים ֶנֱאָמִנים ְוֶנֱחָמִדים ָלַעד 

ינּו ְוַעל ָּכל ּדֹורֹות  ינּו ַעל ָּבֵנֽינּו ְוַעל ּדֹורֹוֵתֽ ינּו ְוָעֵלֽ ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים, ַעל ֲאבֹוֵתֽ
יָך: ַעל ָהִראׁשֹוִנים ְוַעל ָהַאֲחרֹוִנים ָּדָבר טֹוב ְוַקָּים ְלעֹוָלם  ֶזַֽרע ִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדֽ

ינּו ֵואֹלֵהי  ָוֶעד, ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה חֹוק ְולֹא ַיֲעֹבר:♦ ֱאֶמת ָׁשַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
נּו  נּו ּפֹוֵדֽ נּו צּור ְיׁשּוָעֵתֽ ינּו יֹוְצֵרֽ נּו ֹּגֵאל ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֹּגֲאֵלֽ ֶלְך ֲאבֹוֵתֽ נּו ֶמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ֲאבֹוֵתֽ

ָך: ָך ֵאין ֱאֹלִהים זּוָלֶתֽ נּו ֵמעֹוָלם ְׁשֶמֽ ּוַמִּציֵלֽ

יַע ִלְבֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם ְּבָכל ּדֹור ָודֹור:  ינּו ַאָּתה הּוא ֵמעֹוָלם ָמֵגן ּומֹוִׁשֽ ֶעְזַרת ֲאבֹוֵתֽ
ֶרץ: ַאְׁשֵרי ִאיׁש ֶׁשִּיְׁשַמע  יָך ְוִצְדָקְתָך ַעד ַאְפֵסי ָאֽ ָך ּוִמְׁשָּפֶטֽ ְּברּום עֹוָלם מֹוָׁשֶבֽ

ֶלְך  ָך ּוֶמֽ יָך ְותֹוָרְתָך ּוְדָבְרָך ָיִׂשים ַעל ִלּבֹו: ֱאֶמת ַאָּתה הּוא ָאדֹון ְלַעֶּמֽ ְלִמְצֹוֶתֽ
נּו  יָך ֵאין ָלֽ ִּגּבֹור ָלִריב ִריָבם: ֱאֶמת ַאָּתה הּוא ִראׁשֹון ְוַאָּתה הּוא ַאֲחרֹון ּוִמַּבְלָעֶדֽ
נּו: ָּכל  ינּו ּוִמֵּבית ֲעָבִדים ְּפִדיָתֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ִים ְּגַאְלָּתֽ יַע: ִמִּמְצַרֽ ֶלְך ּגֹוֵאל ּומֹוִׁשֽ ֶמֽ

ְרָּת  ְעָּת ִויִדיִדים ֶהֱעַבֽ ְעָּת ְוֵזִדים ִטַּבֽ ְלָּת ְוַים סּוף ָּבַקֽ ְגָּת ּוְבכֹוְרָך ָּגָאֽ ְּבכֹוֵריֶהם ָהָרֽ
ִים ָצֵריֶהם ֶאָחד ֵמֶהם לֹא נֹוָתר: ַעל זֹאת ִׁשְּבחּו ֲאהּוִבים ְורֹוְממּו ֵאל  ַוְיַכּסּו ַמֽ

ֶלְך ֵאל ַחי ְוַקָּים: ָרם  ְוָנְתנּו ְיִדיִדים ְזִמירֹות ִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלֶּמֽ
יַּה ְׁשָפִלים מֹוִציא ֲאִסיִרים ּופֹוֶדה ֲעָנִוים  ְוִנָּׂשא ָּגדֹול ְונֹוָרא ַמְׁשִּפיל ֵּגִאים ּוַמְגִּבֽ

ְועֹוֵזר ַּדִּלים ְועֹוֶנה ְלַעּמֹו ְּבֵעת ַׁשְּוָעם ֵאָליו: ♦ְּתִהּלֹות ְלֵאל ֶעְליֹון ָּברּוְך הּוא 
ּוְמֹבָרְך, מֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלָך ָענּו ִׁשיָרה ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה ְוָאְמרּו ֻכָּלם:

ֶלא: ִמי ָכֽמָֹכה ָּבֵאִלם ְיֹהָוה ִמי ָּכֽמָֹכה ֶנְאָּדר ַּבּֽקֶֹדׁש נֹוָרא ְתִהֹּלת ֽעֵֹׂשה ֶפֽ
יכּו ְוָאְמרּו:  ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה ִׁשְּבחּו ְגאּוִלים ְלִׁשְמָך ַעל ְׂשַפת ַהָּים ַיַֽחד ֻּכָּלם הֹודּו ְוִהְמִלֽ

ָך ְיהּוָדה  ְיֹהָוה ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד: צּור ִיְׂשָרֵאל ֽקּוָמה ְּבֶעְזַרת ִיְׂשָרֵאל ּוְפֵדה ִכְנֻאֶמֽ
נּו ְיֹהָוה ְצָבאֹות ְׁשמֹו ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל:  ְוִיְׂשָרֵאל, ּגֲֹאֵלֽ

ָך:  ֲאדָֹני, ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתֽ

ינּו ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ַיֲעֹקב ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְוקֹוֵנה ַהֹּכל 

ַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה:  ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמֽ

ֶפר ַהַחִּיים ְלַמַעְנָך ֱאֹלִהים ַחִּיים:   נּו ְּבֵסֽ ֶלְך ָחֵפץ ַּבַחִּיים ְוָכְתֵבֽ נּו ְלַחִּיים ֶמֽ ָזְכֵרֽ
יַע ּוָמֵגן: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ָמֵגן ַאְבָרָהם:  ֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִׁשֽ ֶמֽ

ֶסד  יַע: ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֽ ַאָּתה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדָֹני ְמַחֶּיה ֵמִתים ַאָּתה ַרב ְלהֹוִׁשֽ
ְמַחֵּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים 

ֶלְך ֵמִמית  ַעל ְּגבּורֹות ּוִמי ּֽדֹוֶמה ָּלְך ֶמֽ ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני ָעָפר, ִמי ָכֽמֹוָך ַּבֽ
יַח ְיׁשּוָעה:  ּוְמַחֶּיה ּוַמְצִמֽ
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ִמי ָכֽמֹוָך ַאב ָהַרֲחִמים זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים ְּבַרֲחִמים:  
ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים: 

ָלה:  ַאָּתה ָקדֹוׁש ְוִׁשְמָך ָקדֹוׁש ּוְקדֹוִׁשים ְּבָכל יֹום ְיַהְלֽלּוָך ֶּסֽ

אָת.  יָך ְוֵאיָמְתָך ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרֽ ינּו ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשֽ ּוְבֵכן ֵּתן ַּפְחְּדָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְוִייָרֽאּוָך ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך ָּכל ַהְּברּוִאים. ְוֵיָעׂשּו ֻכָּלם ֲאֻגָּדה ֶאָחת 

ינּו ֶׁשַהָּׁשְלָטן ְלָפֶנֽיָך ֹעז  ְענּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם. ְּכמֹו ֶׁשָּיַדֽ
אָת:  ְּבָיְדָך ּוְגבּוָרה ִּביִמיֶנָֽך ְוִׁשְמָך נֹוָרא ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרֽ

יָך ּוִפְתחֹון ֶּפה  יָך ְוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרֶׁשֽ ָך ְּתִהָּלה ִליֵרֶאֽ ּוְבֵכן ֵּתן ָּכבֹוד ְיֹהָוה ְלַעֶּמֽ
ָך ַוֲעִריַכת  ֶרן ְלָדִוד ַעְבֶּדֽ ָך ּוְצִמיַחת ֶקֽ ָך ְוָׂשׂשֹון ְלִעיֶרֽ ַלְמַיֲחִלים ָלְך. ִׂשְמָחה ְלַאְרֶצֽ

ינּו:  ָך ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ ֵנר ְלֶבן־ִיַׁשי ְמִׁשיֶחֽ

ָתה ִּתְקָּפץ  ילּו ְועֹוָלֽ חּו ִויָׁשִרים ַיֲעֽלֹזּו ַוֲחִסיִדים ְּבִרָּנה ָיִגֽ ּוְבֵכן ַצִּדיִקים ִיְראּו ְוִיְׂשָמֽ
ֶרץ: ְוִתְמלֹוְך  ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֽ יָה. ְוָכל ָהִרְׁשָעה ֻּכָּלּה ְּכָעָׁשן ִּתְכֶלה ִּכי ַתֲעִביר ֶמְמֶׁשֽ ִּפֽ
ָך.  ִים ִעיר ָקְדֶׁשֽ ָך ּוִבירּוָׁשַלֽ יָך ְּבַהר ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדֽ ָך ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשֽ ַאָּתה ְיֹהָוה ְלַבֶּדֽ

ִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה:  ָך ִיְמֹלְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהֽ ַּכָּכתּוב ְּבִדְבֵרי ָקְדֶׁשֽ

יָך. ַּכָּכתּוב ַוִּיְגַּבּה ְיֹהָוה ְצָבאֹות  ָך ְוֵאין ֱאֽלֹוַּה ִמַּבְלָעֶדֽ ָקדֹוׁש ַאָּתה ְונֹוָרא ְׁשֶמֽ
ֶלְך ַהָּקדֹוׁש:  ַּבִּמְׁשָּפט ְוָהֵאל ַהָּקדֹוׁש ִנְקַּדׁש ִּבְצָדָקה. ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהֶּמֽ

נּו ִמָּכל  נּו. ְורֹוַמְמָּתֽ יָת ָּבֽ נּו ְוָרִצֽ ְבָּת אֹוָתֽ נּו ִמָּכל ָהַעִּמים. ָאַהֽ ַאָּתה ְבַחְרָּתֽ
ָך. ְוִׁשְמָך ַהָּגדֹול  נּו ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו ַמְלֵּכֽ יָך. ְוֵקַרְבָּתֽ נּו ְּבִמְצֹוֶתֽ ַהְּלׁשֹונֹות. ְוִקַּדְׁשָּתֽ

ינּו ְּבַאֲהָבה ֶאת־יֹום יֹום ַהִּכֻּפִרים  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ אָת: ַוִּתֶּתן ָלֽ ינּו ָקָרֽ ְוַהָּקדֹוׁש ָעֵלֽ
ינּו ִמְקָרא ֽקֶֹדׁש ֵזֶֽכר  ַהֶּזה ִלְמִחיָלה ְוִלְסִליָחה ּוְלַכָּפָרה ְוִלְמָחל ּבֹו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתֽ

ִים:  ִליִציַאת ִמְצָרֽ

יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָּׁשַמע ְוִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר  ינּו ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ְוַיִּגֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ִים  ָך ְוִזְכרֹון ְירּוָׁשַלֽ יַח ֶּבן ָּדִוד ַעְבֶּדֽ ינּו ְוִזְכרֹון ָמִׁשֽ ִזְכרֹוֵנֽנּו ּוִפְקדֹוֵנֽנּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתֽ
ֶסד  ָך ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלָפֶנֽיָך. ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן ּוְלֶחֽ ִעיר ָקְדֶׁשֽ

ינּו ּבֹו ְלטֹוָבה.  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ּוְלַרֲחִמים ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום ְּביֹום ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה. ָזְכֵרֽ
נּו בֹו ְלַחִּיים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵּנֽנּו.  נּו בֹו ִלְבָרָכה. ְוהֹוִׁשיֵעֽ ּוָפְקֵדֽ

ָּתה:  ֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאֽ יָך ֵעיֵנֽינּו. ִּכי ֵאל ֶמֽ נּו. ִּכי ֵאֶלֽ ינּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ְוַרֵחם ָעֵלֽ

ינּו ְּביֹום ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה. ְמֵחה ְוַהֲעֵבר  ינּו. ְמֹחל ַלֲעֹונֹוֵתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
יָך ְלַמֲעִני  ינּו ִמֶּנֶֽגד ֵעיֶנֽיָך. ָּכָאמּור ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא מֹוֶחה ְפָׁשֶעֽ ינּו ְוַחֹּטאֵתֽ ְּפָׁשֵעֽ

יָך ׁשּוָבה ֵאַלי ִּכי  יָך ְוֶכָעָנן ַחֹּטאֶתֽ יִתי ָכָעב ְּפָׁשֶעֽ יָך לֹא ֶאְזֹּכר: ְוֶנֱאַמר ָמִחֽ ְוַחֹּטאֶתֽ
יָך: ְוֶנֱאַמר ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמֹּכל ַחֹּטאֵתיֶכם ִלְפֵני  ְגַאְלִּתֽ
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נּו  ָך ְוַׂשְּמֵחֽ נּו ִמּטּוֶבֽ ָך ַׂשְּבֵעֽ נּו ְּבתֹוָרֶתֽ יָך ְוֵתן ֶחְלֵקֽ נּו ְּבִמְצֹוֶתֽ רּו:  ַקְּדֵׁשֽ ְיֹהָוה ִּתְטָהֽ
נּו ְלָעְבְּדָך ֶּבֱאֶמת ִּכי ַאָּתה ָסְלָחן ְלִיְׂשָרֵאל ּוָמֳחָלן ְלִׁשְבֵטי  ָך: ְוַטֵהר ִלֵּבֽ ִּביׁשּוָעֶתֽ
ָּתה: ָּברּוְך  ַח ֶאָּלא ָאֽ ֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ נּו ֶמֽ יָך ֵאין ָלֽ ְיֻׁשרּון ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ּוִמַּבְלָעֶדֽ
ינּו ְוַלֲעֹונֹות ַעּמֹו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ּוַמֲעִביר  ַח ַלֲעֹונֹוֵתֽ ֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ ַאָּתה ְיֹהָוה ֶמֽ

ֶרץ ְמַקֵּדׁש ִיְׂשָרֵאל ְויֹום ַהִּכֻּפִרים:  ֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֽ ינּו ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה. ֶמֽ ַאְׁשמֹוֵתֽ

ָך  ינּו ְּבַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ּוִבְתִפָּלָתם, ְוָהֵׁשב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵּביֶתֽ ְרֵצה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל, ּוְתִפָּלָתם ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת 

ָך: ְוֶתֱחֶזֽיָנה ֵעיֵנֽינּו ְּבׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה  ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ
ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון: 

ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד צּור  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ מֹוִדים ֲאַנְֽחנּו ָלְך ָׁשַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָך ַעל ַחֵּיֽינּו  נּו ַאָּתה הּוא ְלדֹור ָודֹור נֹוֶדה ְּלָך ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתֽ ַחֵּיֽינּו ָמֵגן ִיְׁשֵעֽ

נּו ְוַעל  יָך ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמֽ ינּו ַהְּפקּודֹות ָלְך ְוַעל ִנֶּסֽ ָך ְוַעל ִנְׁשמֹוֵתֽ ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדֽ
יָך  ִים, ַהּטֹוב ִּכי לֹא ָכלּו ַרֲחֶמֽ ֶרב ָוֽבֶֹקר ְוָצֳהָרֽ יָך ֶׁשְּבָכל ֵעת, ֶעֽ יָך ְוטֹובֹוֶתֽ ִנְפְלאֹוֶתֽ

ינּו ָלְך:  יָך, ֵמעֹוָלם ִקִּוֽ ּמּו ֲחָסֶדֽ ְוַהְמַרֵחם ִּכי לֹא ַתֽ

נּו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבַרְך ְוִיְתרֹוַמם ִׁשְמָך ַמְלֵּכֽ
ָך:   ּוְכתֹוב ְלַחִּיים טֹוִבים ָּכל ְּבֵני ְבִריֶתֽ

ָלה:  נּו ֶסֽ נּו ְוֶעְזָרֵתֽ ָלה ִויַהְללּו ֶאת ִׁשְמָך ֶּבֱאֶמת ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתֽ ְוֹכל ַהַחִּיים יֹוֽדּוָך ֶּסֽ
ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהּטֹוב ִׁשְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות:  

נּו  ָך, ָּבְרֵכֽ ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ ֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלֽ ִׂשים ָׁשלֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה ֵחן ָוֶחֽ
ינּו ּתֹוַרת ַחִּיים  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ָּת ָּלֽ נּו ְּכֶאָחד ְּבאֹור ָּפֶנֽיָך ִּכי ְבאֹור ָּפֶנֽיָך ָנַתֽ ינּו ֻּכָּלֽ ָאִבֽ

ֶסד ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום, ְוטֹוב ְּבֵעיֶנֽיָך ְלָבֵרְך ֶאת  ְוַאֲהַבת ֶחֽ
ָך:  ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמֽ

ֶפר ַחִּיים ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום ּוַפְרָנָסה טֹוָבה ִנָּזֵכר ְוִנָּכֵתב ְלָפֶנֽיָך ֲאַנְֽחנּו ְוָכל ַעְּמָך  ְּבֵסֽ
ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהְּמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל 

ַּבָּׁשלֹום: )נ”א ֹעֶׂשה ַהָּׁשלֹום:(

ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:
נּו ֶׁשֵאין  נּו, ְוַאל ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחָּנֵתֽ ינּו ָּתֹבא ְלָפֶנֽיָך ְּתִפָּלֵתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ

ינּו ַצִּדיִקים  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֲאַנְֽחנּו ַעֵּזי ָפִנים ּוְקֵׁשי ֽעֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְרנּו  ְדנּו. ָּגַזְֽלנּו. ִּדַּבֽ ְמנּו. ָּבַגֽ אנּו: ָאַׁשֽ ינּו ָחָטֽ אנּו ֲאָבל ֲאַנְֽחנּו ַוֲאבֹוֵתֽ ֲאַנְֽחנּו ְולֹא ָחָטֽ

ְצנּו.  ְצנּו ָרע. ִּכַּזְֽבנּו. ַלֽ ֶקר. ָיַעֽ ְלנּו ֶׁשֽ ְסנּו. ָטַפֽ ְענּו. ַזְֽדנּו. ָחַמֽ ינּו. ְוִהְרַׁשֽ ּֽדִֹפי. ֶהֱעִוֽ
ְתנּו.  ְענּו. ִׁשַחֽ ינּו ֽעֶֹרף. ָרַׁשֽ ְרנּו. ִקִּׁשֽ ְענּו. ָצַרֽ ינּו. ָּפַׁשֽ ְרנּו. ָעִוֽ ְצנּו. ָסַרֽ ְדנּו. ִנַאֽ ָמַרֽ

ְענּו:  ינּו. ִּתְעָּתֽ ְבנּו. ָּתִעֽ ִּתַעֽ
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נּו. ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא  ָוה ָלֽ יָך ַהּטֹוִבים ְולֹא ָׁשֽ יָך ּוִמִּמְׁשָּפֶטֽ ְרנּו ִמִּמְצֹוֶתֽ ַסֽ
ְענּו: ַמה ֹּנאַמר ְלָפֶנֽיָך יֹוֵׁשב ָמרֹום. ּוַמה  יָת ַוֲאַנְֽחנּו ִהְרָׁשֽ ינּו. ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשֽ ָעֵלֽ

ַע:  ְּנַסֵּפר ְלָפֶנֽיָך ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים. ֲהלֹא ָּכל ַהִּנְסָּתרֹות ְוַהִּנְגלֹות ַאָּתה יֹוֵדֽ

ֶטן  ַע ָרֵזי עֹוָלם. ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי: ַאָּתה חֹוֵפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֽ ַאָּתה יֹוֵדֽ
ָך. ְוֵאין ִנְסָּתר ִמֶּנֶֽגד ֵעיֶנֽיָך: ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון  ּובֹוֵחן ְּכָליֹות ָוֵלב: ֵאין ָּדָבר ֶנְעָלם ִמֶּמֽ
ינּו. ְוִתְסַלח  נּו ַעל ָּכל ַחֹּטאֵתֽ ינּו. ֶׁשְּתַכֵּפר ָלֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ינּו:  נּו ַעל ָּכל ְּפָׁשֵעֽ ינּו. ּוִתְמָחל ָלֽ נּו ַעל ָּכל ֲעֹונֹוֵתֽ ָלֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִאּמּוץ ַהֵּלב:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֽאֶֹנס ּוְבָרצֹון: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ִים: אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִבּטּוי ְׂשָפָתֽ ַעת: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְבִלי ָדֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִגּלּוי ֲעָריֹות:  ֶתר: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָגלּוי ּוַבָּסֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַדַעת ּוְבִמְרָמה:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִדּבּור ֶּפה: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ַע:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבהֹוָנַֽאת ֵרֽ אנוּ ְלָפֶנֽיָך ְּבַהְרהֹור ַהֵּלב: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְוִעיַדת ְזנּות:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִוּדּוי ֶּפה: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִזְלזּול  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָזדֹון ּוִבְׁשָגָגה: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

הֹוִרים ּומֹוִרים: 
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִחּלּול ַהֵּׁשם:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֽחֶֹזק ָיד: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֻטְמַאת  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִטְפׁשּות ֶּפה: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ִים:  ְׂשָפָתֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּביֹוְדִעים ּוְבלֹא  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֵיֶֽצר ָהָרע: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
יֹוְדִעים: 

נּו:  נּו. ַּכֶּפר ָלֽ נּו. ְמַחל ָלֽ ְוַעל ֻּכָּלם ֱאֽלֹוַּה ְסִליחֹות. ְסַלח ָלֽ
ַחׁש ּוְבָכָזב:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַכֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַכַּפת ֽׁשַֹחד: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָלצֹון:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָלׁשֹון ָהָרע: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַמֲאָכל  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַמָּׂשא ּוְבַמָּתן: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

ּוְבִמְׁשֶּתה: 
אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְנִטַּית ָּגרֹון:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֶנֶֽׁשְך ּוְבַמְרִּבית: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

יַח  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִׂשֽ ִין: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִׂשּקּור ָעֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ינּו:  ִׂשְפתֹוֵתֽ

ַצח:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַעּזּות ֶמֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֵעיַנִֽים ָרמֹות: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
נּו:  נּו. ַּכֶּפר ָלֽ נּו. ְמַחל ָלֽ ְוַעל ֻּכָּלם ֱאֽלֹוַּה ְסִליחֹות. ְסַלח ָלֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְפִלילּות:  יַקת ֹעל: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְפִרֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
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ִין:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָצרּות ָעֽ ַע: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְצִדַּית ֵרֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַקְׁשיּות ֽעֶֹרף:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַקּלּות רֹאׁש: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך  ִים ְלָהַרע: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִריַצת ַרְגַלֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ִּבְרִכילּות: 

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִׂשְנַאת ִחָּנם:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְׁשֽבּוַעת ָׁשְוא: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִתְמהֹון ֵלָבב:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְתֽׂשּוֶמת ָיד: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

נּו:  נּו. ַּכֶּפר ָלֽ נּו. ְמַחל ָלֽ ְוַעל ֻּכָּלם ֱאֽלֹוַּה ְסִליחֹות. ְסַלח ָלֽ
נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם  נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם עֹוָלה: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ

נּו  נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָקְרַּבן עֹוֶלה ְויֹוֵרד: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ ַחָּטאת: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ
נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַמַּכת ַמְרּדּות:  ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָאָׁשם ַוַּדאי ְוָתלּוי: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ

נּו ַחָּיִבים  נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַמְלקּות ַאְרָּבִעים: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ
נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָּכֵרת ַוֲעִריִרי: ְוַעל  ִים: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ ֲעֵליֶהם ִמיָתה ִּביֵדי ָׁשָמֽ

ֶרג.  נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית ִּדין. ְסִקיָלה. ְׂשֵרָפה. ֶהֽ ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ
ֶנק. ַעל ִמְצַות ֲעֵׂשה ְוַעל ִמְצַות לֹא ַתֲעֶׂשה. ֵּבין ֶׁשֶּיׁש ָּבּה קּום ֲעֵׂשה. ּוֵבין ֶׁשֵאין  ְוֶחֽ

נּו ְּכָבר  נּו. ֶאת ַהְּגלּוִיים ָלֽ נּו ְוֶאת ֶׁשֵאיָנם ְּגלּוִיים ָלֽ ָּבּה קּום ֲעֵׂשה. ֶאת ַהְּגלּוִיים ָלֽ
נּו ְלָפֶנֽיָך ֵהם ְּגלּוִיים  ינּו ְלָך ֲעֵליֶהם. ְוֶאת ֶׁשֵאיָנם ְּגלּוִים ָלֽ ֲאַמְרנּום ְלָפֶנֽיָך. ְוהֹוִדֽ

נּו ּוְלָבֵנֽינּו ַעד עֹוָלם.  ינּו. ְוַהִּנְגֹלת ָלֽ ִוידּוִעים. ַּכָּדָבר ֶׁשֶּנֱאַמר ַהִּנְסָּתרֹת ַליֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת: ִּכי ַאָּתה ָסְלָחן ְלִיְׂשָרֵאל ּוָמֳחָלן ְלִׁשְבֵטי 

ָּתה:  ַח ֶאָּלא ָאֽ ֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ נּו ֶמֽ יָך ֵאין ָלֽ ְיֻׁשרּון ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ּוִמַּבְלָעֶדֽ

ְרִּתי. ָעָפר  ְרִּתי ְּכִאּלּו לֹא נֹוַצֽ ְרִּתי ֵאיִני ְכַדאי, ְוַעְכָׁשו ֶׁשּנֹוַצֽ ֱאֹלַהי. ַעד ֶׁשּלֹא נֹוַצֽ
ֲאִני ְּבַחָּיי. ַקל ָוֽחֶֹמר ְּבִמיָתִתי. ֲהֵרי ֲאִני ְלָפֶנֽיָך ִּכְכִלי ָמֵלא בּוָׁשה ּוְכִלָּמה. ְיִהי 

אִתי  ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשּלֹא ֶאֱחָטא עֹוד. ּוַמה ֶּׁשָחָטֽ
יָך ָהַרִּבים. ֲאָבל לֹא ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרים ָוֳחָלִים ָרִעים:  ְלָפֶנֽיָך ָמֵרק ְּבַרֲחֶמֽ

ֱאֹלַהי ְנצֹור ְלׁשֹוִני ֵמָרע ּוְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתּדֹום ְוַנְפִׁשי 
יָך ִּתְרּדֹף ַנְפִׁשי ְוֹכל ַהחֹוְׁשִבים  ָך ּוְבִמְצֹוֶתֽ ֶּכָעָפר ַלֹּכל ִּתְהֶיה ְּפַתח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶתֽ

ָך, ֲעֵׂשה  ַען ְׁשֶמֽ ָעַלי ָרָעה ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחַׁשְבָּתם: ֲעֵׂשה ְלַמֽ
יָך  ַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדֽ ָך. ְלַמֽ ַען ּתֹוָרֶתֽ ָך, ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְקֻדָּׁשֶתֽ ַען ְיִמיֶנָֽך, ֲעֵׂשה ְלַמֽ ְלַמֽ

ִני: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:  יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנֽ הֹוִׁשֽ
ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ֹעֶׂשה ַהָּׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלֽ

ינּו ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָך: ְוָׁשם ַנֲעָבְדָך ְּבִיְרָאה ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות:  נּו ְּבתֹוָרֶתֽ ינּו ְוֵתן ֶחְלֵקֽ ְבָיֵמֽ

ִם ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות: ְוָעְרָבה ַליֹהָוה ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלֽ
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חזרת הש"ץ
ָך:  ֲאדָֹני, ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתֽ

ינּו ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ַיֲעֹקב ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְוקֹוֵנה ַהֹּכל 

ַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה:  ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמֽ

ֶפר ַהַחִּיים ְלַמַעְנָך ֱאֹלִהים ַחִּיים:   נּו ְּבֵסֽ ֶלְך ָחֵפץ ַּבַחִּיים ְוָכְתֵבֽ נּו ְלַחִּיים ֶמֽ ָזְכֵרֽ
יַע ּוָמֵגן: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ָמֵגן ַאְבָרָהם:  ֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִׁשֽ ֶמֽ

ֶסד  יַע: ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֽ ַאָּתה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדָֹני ְמַחֶּיה ֵמִתים ַאָּתה ַרב ְלהֹוִׁשֽ
ְמַחֵּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים 

ֶלְך ֵמִמית  ַעל ְּגבּורֹות ּוִמי ּֽדֹוֶמה ָּלְך ֶמֽ ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני ָעָפר, ִמי ָכֽמֹוָך ַּבֽ
יַח ְיׁשּוָעה:  ּוְמַחֶּיה ּוַמְצִמֽ

ִמי ָכֽמֹוָך ַאב ָהַרֲחִמים זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים ְּבַרֲחִמים:  
ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים:

ִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה:  ִיְמֹלְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהֽ
ְוַאָּתה ָקדֹוׁש יֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל. ֵאל ָנא: 

ַאָּתה הּוא ֱאֹלֵהינּו: ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ: ִּגּבֹור ְוַנֲעָרץ: 
ָּדגּול ֵמְרָבָבה: הּוא ָׂשח ַוֶּיִהי: 

ְוִצָּוה ְוִנְבָראּו: ִזְכרֹו ָלֶנַצח: 
ַחי עֹוָלִמים: ְטהֹור ֵעיַנִים: 
יֹוֵׁשב ֵסֶתר: ִּכְתרֹו ְיׁשּוָעה: 

ְלבּוׁשֹו ְצָדָקה: ַמֲעֵטהּו ִקְנָאה: 
ֶנְאָּפד ְנָקָמה: ִסְתרֹו יֹוֶׁשר: 

ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה: ְּפֻעָּלתֹו ֱאֶמת: 
ַצִּדיק ְוָיָׁשר: ָקרֹוב ְלקֹוְרָאיו ֶּבֱאֶמת: 

ָרם ּוִמְתַנֵּׂשא: ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים: 
ּתֹוֶלה ֶאֶרץ ַעל ְּבִליָמה: 

ַחי ְוַקָּים נֹוָרא ּוָמרֹום ְוָקדֹוׁש: 

ַׁשע ְוָעֹון ָׂשא ָנא. ְוֹכֲחָך ִיְגַּדל ָנא. ָקדֹוׁש:  ָּנא ְסַלח ָנא. ֶּפֽ ָאֽ
ֶפר. ָקדֹוׁש:  קּו ְלַחִּיים טֹוִבים ַּבֵּסֽ ָּנא ַרחּום ַּכֵּפר. ֲעֹון ָצִגים ְּתִהָּלְתָך ְלַסֵּפר. ְוֻיָחֽ ָאֽ

ֶלְך ַמֲאִזין ַׁשְוָעה. ְלַעּמֹו  ֶלְך ׁשֹוֵכן ַעד. ְלַבְּדָך ְמֹלְך ֲעֵדי ַעד. ָהֵאל ָקדֹוׁש: ֶמֽ ֶמֽ
ֵמִחיׁש ְיׁשּוָעה. נֹוָרא ְוָקדֹוׁש: 
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ָנא ַּכָּנה. ֽעּוִרי ָנא. ִהְתעֹוְרִרי ָנא.  ֶות. ָאֽ ֶפר ַהִּזְכרֹונֹות. ַהַחִּיים ְוַהָּמֽ ַהּיֹום ִיָּכֵתב. ְּבֵסֽ
ִעְמִדי ָנא. ִהְתַיְּצִבי ָנא. ֽקּוִמי ָנא. ַחִּלי ָנא. ְּבַעד ַהֶּנֶֽפׁש ֲחִני ָנא. ְּפֵני ַדר ֶעְליֹון: 

ּוְבֵכן ְּתנּו ֹעז ֵלאֹלִהים ַעל ִיְׂשָרֵאל ַּגֲאָותֹו:

ַעל ִיְׂשָרֵאל ֱאמּוָנתֹו. ַעל ִיְׂשָרֵאל ִּבְרָכתֹו. ַעל ִיְׂשָרֵאל ַּגֲאָותֹו. ַעל ִיְׂשָרֵאל 
ִּדְבָרתֹו. ַעל ִיְׂשָרֵאל ַהְדָרתֹו. ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוִעיָדתֹו. ַעל ִיְׂשָרֵאל ְזִכיָרתֹו. ַעל 

ִיְׂשָרֵאל ֶחְמָלתֹו. ַעל ִיְׂשָרֵאל ָטֳהָרתֹו. ַעל ִיְׂשָרֵאל ִיְׁשָרתֹו. ַעל ִיְׂשָרֵאל ַּכָּנתֹו. ַעל 
ִיְׂשָרֵאל ְלֻאָּמתֹו. ַעל ִיְׂשָרֵאל ַמְלכּותֹו. ַעל ִיְׂשָרֵאל ְנִעיָמתֹו. ַעל ִיְׂשָרֵאל ְסֻגָּלתֹו. 

ַעל ִיְׂשָרֵאל ֲעָדתֹו. ַעל ִיְׂשָרֵאל ְּפֻעָּלתֹו. ַעל ִיְׂשָרֵאל ִצְדָקתֹו. ַעל ִיְׂשָרֵאל ְקֻדָּׁשתֹו. 
ַעל ִיְׂשָרֵאל רֹוְממּותֹו. ַעל ִיְׂשָרֵאל ְׁשִכיָנתֹו. ַעל ִיְׂשָרֵאל ִּתְפַאְרּתֹו.

ּוְבֵכן ְנַאֶּדְרָך ַחי עֹוָלִמים:
ְלַחי עֹוָלִמים:  ֶרת ְוָהֱאמּוָנה    ָהַאֶּדֽ
ְלַחי עֹוָלִמים:  ַהִּביָנה ְוַהְּבָרָכה    
ְלַחי עֹוָלִמים:  ַהַּגֲאָוה ְוַהְּגֻדָּלה    
ְלַחי עֹוָלִמים:  ַהֵּדָעה ְוַהִּדּבּור    
ְלַחי עֹוָלִמים:  ַההֹוד ְוֶהָהָדר    
ְלַחי עֹוָלִמים:  ַעד ְוַהָּוִתיקּות     ַהַּוֽ
ְלַחי עֹוָלִמים:  ַהֹּזְך ְוַהּֽזַֹהר    
ְלַחי עֹוָלִמים:  ִיל ְוַהֽחֶֹסן     ַהַחֽ
ְלַחי עֹוָלִמים:  ֶכס ְוַהֹּטַהר     ַהֶּטֽ
ְלַחי עֹוָלִמים:  ַהִּיחּוד ְוַהִּיְרָאה    
ְלַחי עֹוָלִמים:  ֶתר ְוַהָּכבֹוד     ַהֶּכֽ
ְלַחי עֹוָלִמים:  ַקח ְוַהִּלּבּוב     ַהֶּלֽ
ְלַחי עֹוָלִמים:  ַהְּמלּוָכה ְוַהֶּמְמָׁשָלה   
ְלַחי עֹוָלִמים:  ַהּנֹוי ְוַהֵּנַֽצח    
ְלַחי עֹוָלִמים:  ֶגב     ַהִּסּגּוי ְוַהֶּׂשֽ
ְלַחי עֹוָלִמים:  ָהֹעז ְוָהֲעָנָוה    
ְלַחי עֹוָלִמים:  ַהְּפדּות ְוַהְּפֵאר    
ְלַחי עֹוָלִמים:  ֶדק     ַהְּצִבי ְוַהֶּצֽ
ְלַחי עֹוָלִמים:  ַהְּקִריָאה ְוַהְּקֻדָּׁשה   
ְלַחי עֹוָלִמים:  ָהרֹון ְוָהרֹוֵממּות    
ְלַחי עֹוָלִמים:  ַבח     ַהִּׁשיר ְוַהֶּׁשֽ
ְלַחי עֹוָלִמים:  ֶרת    ַהְּתִהָּלה ְוַהִּתְפֶאֽ

ְליֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות. ְלרֹוֵכב ֲעָרבֹות. ָקדֹוׁש ּוָברּוְך:
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ָנה ׁשֹוֵכן ְמֻעִּלים. ְוֻכָּלם ַמֲעִריִצים  ֶזה ֶאל ֶזה ׁשֹוֲאִלים. ַאֵּיה ֵאל ֵאִלים. ָאֽ
ּוַמְקִּדיִׁשים ּוְמַהְּלִלים:

ירּו: ּוְבֵכן ְלָך ַהֹּכל ַיְכִּתֽ
ְלֵאל עֹוֵרְך ִּדין: 

ְלגֹוֶלה ֲעמּוקֹות ַּבִּדין:  ְלבֹוֵחן ְלָבבֹות ְּביֹום ִּדין:   
ְלהֹוֶגה ֵדעֹות ַּבִּדין:  ְלדֹוֵבר ֵמיָׁשִרים ְּביֹום ִּדין:  
ְלזֹוֵכר ְּבִריתֹו ַּבִּדין:  ֶסד ְּביֹום ִּדין:   ְלָוִתיק ְוֽעֶֹׂשה ֶחֽ
ְלַטֵהר חֹוָסיו ַּבִּדין:  ְלחֹוֵמל ַמֲעָׂשיו ְּביֹום ִּדין:   
ְלכֹוֵבׁש ַּכֲעסֹו ַּבִּדין:  ַע ַמֲחָׁשבֹות ְּביֹום ִּדין:   ְליֹוֵדֽ
ְלמֹוֵחל ֲעֹונֹות ַּבִּדין:  ְללֹוֵבׁש ְצָדקֹות ְּביֹום ִּדין:   

ַח ַלֲעמּוָסיו ַּבִּדין:  ְלסֹוֵלֽ ְלנֹוָרא ְתִהּלֹות ְּביֹום ִּדין:   
ְלפֹוֵעל ַרֲחָמיו ַּבִּדין:  ְלעֹוֶנה ְלקֹוְרָאיו ְּביֹום ִּדין:  
ְלקֹוֶנה ֲעָבָדיו ַּבִּדין:  ְלצֹוֶפה ִנְסָּתרֹות ְּביֹום ִּדין:  

ְלׁשֹוֵמר ֹאֲהָביו ַּבִּדין:  ְלַרֵחם ַעּמֹו ְּביֹום ִּדין:   
ְלתֹוֵמְך ְּתִמיָמיו ְּביֹום ִּדין:    

ַח:  ֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ ינּו ֶמֽ ּוְבֵכן ּוְלָך ַתֲעֶלה ְקֻדָּׁשה. ִּכי ַאָּתה ֱאֹלֵהֽ
ָך. ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר: ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאֽ

ֶרץ ְּכבֹודֹו:  ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְיֹהָוה ְצָבאֹות ְמלֹא ָכל ָהָאֽ
ְּכבֹודֹו ָמֵלא עֹוָלם ְמָׁשְרָתיו ׁשֹוֲאִלים ֶזה ָלֶזה ַאֵּיה ְמקֹום ְּכבֹודֹו ְלֻעָּמָתם ָּברּוְך 

רּו:  יֹאֵמֽ

ָּברּוְך ְּכבֹוד ְיֹהָוה ִמְּמקֹומֹו: 
ֶרב ָוֽבֶֹקר ְּבָכל יֹום ָּתִמיד  ֶפן ְּבַרֲחִמים ְוָיחֹון ַעם ַהְּמַיֲחִדים ְׁשמֹו ֶעֽ ִמְּמקֹומֹו הּוא ִיֽ

ִים ְּבַאֲהָבה ְׁשַמע אֹוְמִרים:   ַּפֲעַמֽ

ינּו ְיֹהָוה ֶאָחד:   ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
נּו ְּבַרֲחָמיו  נּו ְוהּוא ַיְׁשִמיֵעֽ נּו הּוא מֹוִׁשיֵעֽ ינּו הּוא ַמְלֵּכֽ ינּו הּוא ָאִבֽ הּוא ֱאֹלֵהֽ

ֵׁשִנית ְלֵעיֵני ָּכל ָחי ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאֹלִהים: 

ֲאִני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם:
ֶלְך ַעל  ֶרץ: ְוָהָיה ְיֹהָוה ְלֶמֽ נּו ְיֹהָוה ֲאדֹוֵנֽינּו ָמה ַאִּדיר ִׁשְמָך ְּבָכל ָהָאֽ ַאִּדיר ַאִּדיֵרֽ

ָּכל ָהָאֶרץ ַּביֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיֹהָוה ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד:

ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁשָך ָּכתּוב ֵלאמֹר:
ִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה:   ִיְמֹלְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהֽ
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ינּו לֹא  ינּו ִמִּפֽ ָך ּוְלֵנַֽצח ְנָצִחים ְקֻדָּׁשְתָך ַנְקִּדיׁש ְוִׁשְבֲחָך ֱאֹלֵהֽ ְלדֹור ָודֹור ַנִּגיד ָּגְדֶלֽ
ָּתה:  ֶלְך ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ָאֽ ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד ִּכי ֵאל ֶמֽ

יָך ֻּתְקַּדׁש  יָך ְּבַצֶּדְקָך ֲעמּוֶסֽ יָך. ְויֹאְמרּו ְלָך חֹוֶסֽ יָך ְוִתְׂשַמח ְּבַמֲעֶׂשֽ ֲחמֹל ַעל ַמֲעֶׂשֽ
ְׁשָּת. ָנֶאה ְלָקדֹוׁש ְּפֵאר  יָך ִּבְקֻדָּׁשְתָך ִקַּדֽ יָך: ִּכי ַמְקִּדיֶׁשֽ ָאדֹון ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשֽ

ִמְּקדֹוִׁשים: 

נּו  ַׁשע. ַּתִּגיד ְלַיֲעֹקב ְּדַבר ֹחק ּוִמְׁשָּפט. ְוַצְּדֵקֽ ְּבֵאין ֵמִליץ ֽיֶׁשר מּול ַמִּגיד ֶּפֽ
נּו ַאֲהַבת ֵאיָתן ֲאדֹוֵנֽינּו. ּוַבֵּבן ַהֶּנֱעַקד  ֶלְך ַהִּמְׁשָּפט: עֹוד ִיְזָּכר ָלֽ ַּבִּמְׁשָּפט ַהֶּמֽ

ֶדק ִּדיֵנֽנּו. ִּכי ָקדֹוׁש ַהּיֹום ַלֲאדֹוֵנֽנּו:  ַיְׁשִּבית ְמַדְּיֵנֽנּו. ּוִבְזכּות ַהָּתם יֹוִציא ָאיֹום ְלֶצֽ

ָך ְוַעל ִצּיֹון  ִים ִעיֶרֽ ָך ְוַעל ְירּוָׁשַלֽ ינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ ּוְבֵכן ִיְתַקַּדׁש ִׁשְמָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָך:  ָך ְוַעל ְמכֹוְנָך ְוֵהיָכֶלֽ ָך ְוַעל ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִׁשיֶחֽ ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדֽ

ֶלְך ַעל  ָך ְוָהָיה ְיֹהָוה ְלֶמֽ ֻּתְׂשַּגב ְלַבְּדָך ְוִתְמֹלְך ַעל ֹּכל ְּבִיחּוד: ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאֽ
ֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיֹהָוה ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד:  ָּכל ָהָאֽ

אָת.  יָך ְוֵאיָמְתָך ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרֽ ינּו ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשֽ ּוְבֵכן ֵּתן ַּפְחְּדָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְוִייָרֽאּוָך ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך ָּכל ַהְּברּוִאים. ְוֵיָעׂשּו ֻכָּלם ֲאֻגָּדה ֶאָחת 

ינּו ֶׁשַהָּׁשְלָטן ְלָפֶנֽיָך ֹעז  ְענּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם. ְּכמֹו ֶׁשָּיַדֽ
אָת:  ְּבָיְדָך ּוְגבּוָרה ִּביִמיֶנָֽך ְוִׁשְמָך נֹוָרא ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרֽ

יָך ּוִפְתחֹון ֶּפה  יָך ְוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרֶׁשֽ ָך ְּתִהָּלה ִליֵרֶאֽ ּוְבֵכן ֵּתן ָּכבֹוד ְיֹהָוה ְלַעֶּמֽ
ָך ַוֲעִריַכת  ֶרן ְלָדִוד ַעְבֶּדֽ ָך ּוְצִמיַחת ֶקֽ ָך ְוָׂשׂשֹון ְלִעיֶרֽ ַלְמַיֲחִלים ָלְך. ִׂשְמָחה ְלַאְרֶצֽ

ינּו:  ָך ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ ֵנר ְלֶבן־ִיַׁשי ְמִׁשיֶחֽ

ָתה ִּתְקָּפץ  ילּו ְועֹוָלֽ חּו ִויָׁשִרים ַיֲעֽלֹזּו ַוֲחִסיִדים ְּבִרָּנה ָיִגֽ ּוְבֵכן ַצִּדיִקים ִיְראּו ְוִיְׂשָמֽ
ֶרץ:  ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֽ יָה. ְוָכל ָהִרְׁשָעה ֻּכָּלּה ְּכָעָׁשן ִּתְכֶלה ִּכי ַתֲעִביר ֶמְמֶׁשֽ ִּפֽ

ִים ִעיר  ָך ּוִבירּוָׁשַלֽ יָך ְּבַהר ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדֽ ָך ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשֽ ְוִתְמלֹוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ְלַבֶּדֽ
ִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה:  ָך ִיְמֹלְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהֽ ָך. ַּכָּכתּוב ְּבִדְבֵרי ָקְדֶׁשֽ ָקְדֶׁשֽ

יָך. ַּכָּכתּוב ַוִּיְגַּבּה ְיֹהָוה ְצָבאֹות  ָך ְוֵאין ֱאֽלֹוַּה ִמַּבְלָעֶדֽ ָקדֹוׁש ַאָּתה ְונֹוָרא ְׁשֶמֽ
ֶלְך ַהָּקדֹוׁש:  ַּבִּמְׁשָּפט ְוָהֵאל ַהָּקדֹוׁש ִנְקַּדׁש ִּבְצָדָקה. ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהֶּמֽ

נּו ִמָּכל  נּו. ְורֹוַמְמָּתֽ יָת ָּבֽ נּו ְוָרִצֽ ְבָּת אֹוָתֽ נּו ִמָּכל ָהַעִּמים. ָאַהֽ ַאָּתה ְבַחְרָּתֽ
ָך. ְוִׁשְמָך ַהָּגדֹול  נּו ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו ַמְלֵּכֽ יָך. ְוֵקַרְבָּתֽ נּו ְּבִמְצֹוֶתֽ ַהְּלׁשֹונֹות. ְוִקַּדְׁשָּתֽ

אָת:  ינּו ָקָרֽ ְוַהָּקדֹוׁש ָעֵלֽ

ינּו ְּבַאֲהָבה ֶאת יֹום ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה ִלְמִחיָלה ְוִלְסִליָחה  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ַוִּתֶּתן ָלֽ
ִים:  ינּו ִמְקָרא ֽקֶֹדׁש ֵזֶֽכר ִליִציַאת ִמְצָרֽ ּוְלַכָּפָרה ְוִלְמָחל ּבֹו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתֽ
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יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָּׁשַמע ְוִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר  ינּו ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ְוַיִּגֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ִים  ָך ְוִזְכרֹון ְירּוָׁשַלֽ יַח ֶּבן ָּדִוד ַעְבֶּדֽ ינּו ְוִזְכרֹון ָמִׁשֽ ִזְכרֹוֵנֽנּו ּוִפְקדֹוֵנֽנּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתֽ
ֶסד  ָך ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלָפֶנֽיָך. ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן ּוְלֶחֽ ִעיר ָקְדֶׁשֽ

ינּו ּבֹו ְלטֹוָבה.  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ּוְלַרֲחִמים ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום ְּביֹום ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה. ָזְכֵרֽ
נּו בֹו ְלַחִּיים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵּנֽנּו.  נּו בֹו ִלְבָרָכה. ְוהֹוִׁשיֵעֽ ּוָפְקֵדֽ

ָּתה:  ֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאֽ יָך ֵעיֵנֽינּו. ִּכי ֵאל ֶמֽ נּו. ִּכי ֵאֶלֽ ינּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ְוַרֵחם ָעֵלֽ

ָּמה: ַאל ִּתְזָּכר ָלנּו ֲעֹונֹות ִראׁשֹוִנים.  יָך ִּכי ֵמעֹוָלם ֵהֽ יָך ְיֹהָוה ַוֲחָסֶדֽ ְזֹכר ַרֲחֶמֽ
נּו  ָך ָּפְקֵדֽ נּו ְיֹהָוה ִּבְרצֹון ַעֶּמֽ ַמֵהר ְיַקְּדמּונּו ַרֲחֶמיָך ִּכי ַדּלֹונּו ְמֹאד: ָזְכֵרֽ

ָך ַהר ִצּיֹון ֶזה ָׁשַכְנָּת ּבֹו:  ֶבט ַנֲחָלֶתֽ ְלָּת ֵׁשֽ ֶדם ָּגַאֽ יָת ֶּקֽ ָך: ְזֹכר ֲעָדְתָך ָקִנֽ ִּביׁשּוָעֶתֽ
ִם ַאֲהַבת ִצּיֹון ַאל ִּתְׁשַּכח ָלֶנַֽצח: ְזֹכר ְיֹהָוה ִלְבֵני ֱאדֹום  ְּזכֹור ְיֹהָוה ִחַּבת ְירּוָׁשָלֽ

רּו ַעד ַהְיסֹוד ָּבּה: ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון. ִּכי  רּו ָעֽ ִם ָהֹאְמִרים ָעֽ ֵאת יֹום ְירּוָׁשָלֽ
ְעָּת  יָך ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבֽ ֵעת ְלֶחְנָנּה ִּכי ָבא מֹוֵעד: ְזֹכר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדֽ
ֶרץ ַהֹּזאת  ִים. ְוָכל ָהָאֽ ָלֶהם ָּבְך ַוְּתַדֵּבר ֲאֵלֶהם ַאְרֶּבה ֶאת ַזְרֲעֶכם ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשָמֽ

יָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק  ְרִּתי ֶאֵּתן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלעֹוָלם: ְזֹכר ַלֲעָבֶדֽ ֲאֶׁשר ָאַמֽ
ֶפן ֶאל ְקִׁשי ָהָעם ַהֶּזה ְוֶאל ִרְׁשעֹו ְוֶאל ַחָּטאתֹו:   ּוְלַיֲעֹקב. ַאל ֵּתֽ

אנּו:  ינּו ַחָּטאת ֲאֶׁשר נֹוַאְלנּו ַוֲאֶׁשר ָחָטֽ ַאל ָנא ָתֵׁשת ָעֵלֽ

נּו: נּו יֹוְצֵרֽ נּו ְסַלח ָלֽ אנּו צּוֵרֽ ָחָטֽ

ְרָּת. ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת  נּו ְּבִרית ָאבֹות ַּכֲאֶׁשר ָאַמֽ ְזכֹור ָלֽ
נּו ְּבִרית  ֶרץ ֶאְזֹּכר: ְזכֹור ָלֽ ְּבִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזֹּכר ְוָהָאֽ

אִתי אֹוָתם  ְרָּת. ְוָזַכְרִּתי ָלֶהם ְּבִרית ִראׁשֹוִנים ֲאֶׁשר הֹוֵצֽ ִראׁשֹוִנים ַּכֲאֶׁשר ָאַמֽ
נּו ְּכָמה  ִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִלְהיֹות ָלֶהם ֵלאֹלִהים ֲאִני ְיֹהָוה: ֲעֵׂשה ִעָּמֽ ֶרץ ִמְצַרֽ ֵמֶאֽ

ֶרץ אֹוְיֵביֶהם לֹא ְמַאְסִּתים ְולֹא ְגַעְלִּתים  נּו. ְוַאף ַּגם זֹאת ִּבְהיֹוָתם ְּבֶאֽ ֶׁשִהְבַטְחָּתֽ
נּו  ינּו ְוַאל ַּתְׁשִחיֵתֽ ְלַכֹּלָתם ְלָהֵפר ְּבִריִתי ִאָּתם ִּכי ֲאִני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶהם: ַרֵחם ָעֵלֽ

ָך ְולֹא ִיְׁשַּכח  יָך לֹא ַיְרְּפָך ְולֹא ַיְׁשִחיֶתֽ ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב ִּכי ֵאל ַרחּום ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ
ָך ְּכָמה  נּו ְלַאֲהָבה ֶאת ְׁשֶמֽ יָך ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ָלֶהם: מֹול ֶאת ְלָבֵבֽ ֶאת ְּבִרית ֲאבֹוֶתֽ
יָך  ָך ְלַאֲהָבה ֶאת ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ יָך ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעֽ ֶׁשָּכתּוב ּוָמל ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ
נּו ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ְוָׁשב  נּו ְוַרֲחֵמֽ ַען ַחֶּיֽיָך: ָהֵׁשב ְׁשבּוֵתֽ ְּבָכל ְלָבְבָך ְוָכל ַנְפְׁשָך ְלַמֽ

ָך ְוָׁשב ְוִקֶּבְצָך ִמָּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצָך ְיֹהָוה  יָך ֶאת ְׁשבּוְתָך ְוִרֲחֶמֽ ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ
ִים  ינּו ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה ַהָּׁשָמֽ ָּמה: ַקֵּבץ ִנָּדֵחֽ יָך ָׁשֽ ֱאֹלֶהֽ

נּו ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב.  נּו ְּבַבָּקָׁשֵתֽ ֵצא ָלֽ ָך: ִהָּמֽ יָך ּוִמָּׁשם ִיָּקֶחֽ ִמָּׁשם ְיַקֶּבְצָך ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ
ָך:  ּנּו ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשֽ אָת ִּכי ִתְדְרֶׁשֽ יָך ּוָמָצֽ ּוִבַּקְׁשֶּתם ִמָּׁשם ֶאת ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ

יָך ְלַמֲעִני  ְרָּת. ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא מֹוֶחה ְפָׁשֶעֽ ינּו ְלַמַעְנָך ַּכֲאֶׁשר ָאַמֽ ְמֵחה ְפָׁשֵעֽ
יִתי ָכָעב  ינּו ָּכָעב ְוֶכָעָנן ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ָמִחֽ יָך לֹא ֶאְזֹּכר: ְמֵחה ְפָׁשֵעֽ ְוַחֹּטאֶתֽ
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ֶמר  ֶלג ְוַכֶּצֽ ינּו ַּכֶּׁשֽ יָך: ַהְלֵּבן ֲחָטֵאֽ יָך ׁשּוָבה ֵאַלי ִּכי ְגַאְלִּתֽ יָך ְוֶכָעָנן ַחֹּטאֶתֽ ְּפָׁשֶעֽ
ֶלג  ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ְלכּו ָנא ְוִנָּוְכָחה יֹאַמר ְיֹהָוה ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשִנים ַּכֶּׁשֽ

נּו  ִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרֽ ינּו ַמֽ ֶמר ִיְהיּו: ְזרֹק ָעֵלֽ ימּו ַכּתֹוָלע ַּכֶּצֽ ינּו ִאם ַיְאִּדֽ ַיְלִּבֽ
ִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם ִמֹּכל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל  ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמֽ

ינּו ַּבּיֹום ַהֶּזה ְוַטֲהֵרנּו ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ִּכי ַבּיֹום  ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ַּכֵּפר ֲחָּטֵאֽ
רּו: ְּתִביֵאנּו  ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמֹּכל ַחֹּטאֵתיֶכם ִלְפֵני ְיֹהָוה ִּתְטָהֽ

ָך ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדִׁשי  נּו ְּבֵבית ְּתִפָּלֶתֽ ָך ְוַׂשְּמֵחֽ ֶאל ַהר ָקְדֶׁשֽ
ְוִׂשַּמְחִּתים ְּבֵבית ְּתִפָּלִתי עֹולֹוֵתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון ַעל ִמְזְּבִחי ִּכי ֵביִתי ֵּבית 

ְּתִפָּלה ִיָּקֵרא ְלָכל ָהַעִּמים:  

נּו:  ינּו ְוַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתֽ ינּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ְׁשַמע קֹוֵלֽ
ֶדם:  ינּו ְּכֶקֽ יָך ְוָנֽׁשּוָבה ַחֵּדׁש ָיֵמֽ נּו ְיֹהָוה ֵאֶלֽ ֲהִׁשיֵבֽ

נּו:  יָנה ֲהִגיֵגֽ יָנה ְיֹהָוה ִּבֽ ינּו ַהֲאִזֽ ֲאָמֵרֽ
נּו:  נּו ְוגֹוֲאֵלֽ נּו ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה צּוֵרֽ ינּו ְוֶהְגיֹון ִלֵּבֽ ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפֽ

ּנּו:  נּו ִמְּלָפֶנֽיָך ְוֽרּוַח ָקְדְׁשָך ַאל ִּתַּקח ִמֶּמֽ ַאל ַּתְׁשִליֵכֽ
נּו:  נּו ַאל ַּתַעְזֵבֽ נּו ְלֵעת ִזְקָנה ִּכְכלֹות ֹּכֵחֽ ַאל ַּתְׁשִליֵכֽ

נּו אֹות ְלטֹוָבה ְוִיְראּו  ּנּו: ֲעֵׂשה ִעָּמֽ ינּו ַאל ִּתְרַחק ִמֶּמֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ַאל ַּתַעְזֵבֽ
ְלנּו ַאָּתה  נּו: ִּכי ְלָך ְיֹהָוה הֹוָחֽ נּו ְוִנַחְמָּתֽ ינּו ְוֵיֽבׁשּו ִּכי ַאָּתה ְיֹהָוה ֲעַזְרָּתֽ ׂשֹוְנֵאֽ

ינּו:   ַתֲעֶנה ֲאדָֹני ֱאֹלֵהֽ

נּו. ְוַאל ָּתֵפר  נּו. ְוַאל ַּתְכִליֵמֽ נּו. ְוַאל ִּתְּטֵׁשֽ ינּו. ַאל ַּתַעְזֵבֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
נּו ְלִיְרָאה  יָך. ַהט ִלֵּבֽ נּו ְדָרֶכֽ יָך. הֹוֵרֽ נּו ִמְצֹוֶתֽ ָך. ַלְּמֵדֽ נּו ְלתֹוָרֶתֽ נּו. ָקְרֵבֽ ְבִריְתָך ִאָּתֽ
ַען  יָך ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלב ָׁשֵלם. ּוְלַמֽ ָך. ְוָנׁשּוב ֵאֶלֽ נּו ְלַאֲהָבֶתֽ ָך. ּומֹול ֶאת ְלָבֵבֽ ֶאת ְׁשֶמֽ

ַען ִׁשְמָך ְיֹהָוה  ָך ְלַמֽ ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ִּתְמֹחל ְוִתְסַלח ַלֲעֹוֵנֽינּו ַּכָּכתּוב ְּבִדְבֵרי ָקְדֶׁשֽ
ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוִני ִּכי ַרב הּוא: 

נּו: נּו. ַּכֶּפר ָלֽ נּו. ְמַחל ָלֽ ינּו. ְסַלח ָלֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ינּו: נּו ָבֶנֽיָך ְוַאָּתה ָאִבֽ ינּו. ָאֽ ָך ְוַאָּתה ֱאֹלֵהֽ נּו ַעֶּמֽ ִּכי ָאֽ
נּו: ָך ְוַאָּתה ֶחְלֵקֽ נּו ְקָהֶלֽ יָך ְוַאָּתה ֲאדֹוֵנֽנּו. ָאֽ נּו ֲעָבֶדֽ ָאֽ
נּו: נּו צֹאֶנָֽך ְוַאָּתה רֹוֵעֽ נּו. ָאֽ ָך ְוַאָּתה גֹוָרֵלֽ נּו ַנֲחָלֶתֽ ָאֽ

נּו: ָך ְוַאָּתה יֹוְצֵרֽ נּו ְפֻעָּלֶתֽ נּו. ָאֽ ָך ְוַאָּתה נֹוְטֵרֽ נּו ַכְרֶּמֽ ָאֽ
ינּו. נּו ְסֻגָּלֶתָך ְוַאָּתה ֱאֹלֵהֽ נּו. ָאֽ ָך ְוַאָּתה דֹוֵדֽ נּו ַרְעָיֶתֽ ָאֽ

נּו: יָך ְוַאָּתה ַמֲאִמיֵרֽ נּו ַמֲאִמיֶרֽ נּו: ָאֽ ָך ְוַאָּתה ַמְלֵּכֽ נּו ַעֶּמֽ ָאֽ

נּו ְמֵלֵאי  ִים. ָאֽ ֶרְך ַאַּפֽ נּו ְקֵׁשי ֽעֶֹרף ְוַאָּתה ֶאֽ נּו ַעֵּזי ָפִנים ְוַאָּתה ַרחּום ְוַחּנּון. ָאֽ ָאֽ
ּמּו:  יָך לֹא ִיָּתֽ ינּו ְּכֵצל עֹוֵבר ְוַאָּתה הּוא ּוְׁשנֹוֶתֽ נּו ָיֵמֽ ָעֹון ְוַאָּתה ָמֵלא ַרֲחִמים. ָאֽ
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נּו ֶׁשֵאין  נּו, ְוַאל ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחָּנֵתֽ ינּו ָּתֹבא ְלָפֶנֽיָך ְּתִפָּלֵתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ינּו ַצִּדיִקים  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֲאַנְֽחנּו ַעֵּזי ָפִנים ּוְקֵׁשי ֽעֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

אנּו:  ינּו ָחָטֽ אנּו ֲאָבל ֲאַנְֽחנּו ַוֲאבֹוֵתֽ ֲאַנְֽחנּו ְולֹא ָחָטֽ

ֶקר.  ְלנּו ֶׁשֽ ְסנּו. ָטַפֽ ְענּו. ַזְֽדנּו. ָחַמֽ ינּו. ְוִהְרַׁשֽ ְרנּו ּֽדִֹפי. ֶהֱעִוֽ ְדנּו. ָּגַזְֽלנּו. ִּדַּבֽ ְמנּו. ָּבַגֽ ָאַׁשֽ
ינּו  ְרנּו. ִקִּׁשֽ ְענּו. ָצַרֽ ינּו. ָּפַׁשֽ ְרנּו. ָעִוֽ ְצנּו. ָסַרֽ ְדנּו. ִנַאֽ ְצנּו. ָמַרֽ ְצנּו ָרע. ִּכַּזְֽבנּו. ַלֽ ָיַעֽ

ְענּו:  ינּו. ִּתְעָּתֽ ְבנּו. ָּתִעֽ ְתנּו. ִּתַעֽ ְענּו. ִׁשַחֽ ֽעֶֹרף. ָרַׁשֽ

נּו. ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא  ָוה ָלֽ יָך ַהּטֹוִבים ְולֹא ָׁשֽ יָך ּוִמִּמְׁשָּפֶטֽ ְרנּו ִמִּמְצֹוֶתֽ ַסֽ
ְענּו: ִהְרַׁשְענּו ּוָפַׁשְענּו ָלֵכן לֹא נֹוָׁשְענּו, ְוֵתן  יָת ַוֲאַנְֽחנּו ִהְרָׁשֽ ינּו. ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשֽ ָעֵלֽ
ְּבִלֵּבנּו ַלֲעזֹוב ֶּדֶרְך ֶיַׁשע, ְוִחיׁש ָלנּו ֶיַׁשע, ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך ַיֲעזֹוב ָרָׁשע ַדְרּכֹו 
ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשבֹוָתיו ְוָיׁשֹוב ֶאל ְיהָֹוה ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱאֹלֵהינּו ִּכי ַיְרֶּבה ִלְסלֹוַח: 

ֶתר  ינּו ְּביֹום ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה. )ְוֵהָעֽ ינּו. ְסַלח ּוְמַחל ַלֲעֹונֹוֵתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
נּו  ינּו ִמֶּנֶֽגד ֵעיֶנֽיָך. ְוֹכף ֶאת ִיְצֵרֽ ינּו ְוַחּטֹאֵתֽ נּו.( ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ְּפָׁשֵעֽ נּו ִּבְתִפָּלֵתֽ ָלֽ

ינּו ִלְׁשמֹר  יָך )ֶּבֱאֶמת(. ְוַחֵּדׁש ִּכְליֹוֵתֽ נּו ָלׁשּוב ֵאֶלֽ ְך. ְוַהְכַנע ֶאת ָעְרֵּפֽ ְלִהְׁשַּתְעֶּבד ָלֽ
ָך. ּוָמל  ָך. ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ נּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת־ְׁשֶמֽ יָך. ּומֹול ֶאת ְלָבֵבֽ ִּפֻּקֶדֽ

יָך ְּבָכל ְלָבְבָך  ָך ְלַאֲהָבה ֶאת ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ יָך ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעֽ ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ
ַען ַחֶּיֽיָך: ַהְּזדֹונֹות ְוַהְּׁשָגגֹות ַאָּתה ַמִּכיר ָהָרצֹון ְוָהֽאֶֹנס. ַהְּגלּוִיים  ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ְלַמֽ

נּו. ַמה  נּו. ֶמה ַחֵּיֽינּו. ֶמה ַחְסֵּדֽ ְוַהִּנְסָּתִרים ְלָפֶנֽיָך ֵהם ְּגלּוִיים ִוידּוִעים. ָמה ָאֽ
ינּו  נּו. ַמה ֹּנאַמר ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ נּו. ַמה ְּגבּוָרֵתֽ נּו. ַמה ֹּכֵחֽ ינּו. ַמה ְיֻׁשָעֵתֽ ִּצְדקֹוֵתֽ

ִין ְלָפֶנֽיָך ְוַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם ְּכלֹא ָהיּו ַוֲחָכִמים  ינּו ֲהלֹא ָּכל ַהִּגּבֹוִרים ְּכַאֽ ֵואֹלֵהי ֲאֹבֵתֽ
ֶבל ְלָפֶנֽיָך.  ִּכְבִלי ַמָּדע ּוְנבֹוִנים ִּכְבִלי ַהְׂשֵּכל ִּכי רֹב ַמֲעֵׂשיֶהם ּֽתֹהּו ִויֵמי ַחֵּייֶהם ֶהֽ

ֶבל: ַמה ֹּנאַמר ְלָפֶנֽיָך יֹוֵׁשב ָמרֹום. ּוַמה  ִין ִּכי ַהֹּכל ָהֽ ּומֹוַתר ָהָאָדם ִמן ַהְּבֵהָמה ָאֽ
ַע:  ְּנַסֵּפר ְלָפֶנֽיָך ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים. ֲהלֹא ָּכל ַהִּנְסָּתרֹות ְוַהִּנְגלֹות ַאָּתה יֹוֵדֽ

נּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְתִפָּלה: ַּתֲעֹבר  נּו ַתֲאִזין ְּבָעְמֵדֽ ַׁשע. ַׁשְוָעֵתֽ ִׁשְמָך ֵמעֹוָלם עֹוֵבר ַעל ֶּפֽ
ַע ָרֵזי עֹוָלם.  ינּו ִמֶּנֶֽגד ֵעיֶנֽיָך: ַאָּתה יֹוֵדֽ ַׁשע. ִּתְמֶחה ְּפָׁשֵעֽ ֵבי ֶפֽ ַׁשע ְלַעם ָׁשֽ ַעל ֶּפֽ

ֶטן ּובֹוֵחן ְּכָליֹות ָוֵלב: ֵאין  ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי: ַאָּתה חֹוֵפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֽ
ינּו  ָך. ְוֵאין ִנְסָּתר ִמֶּנֶֽגד ֵעיֶנֽיָך: ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ָּדָבר ֶנְעָלם ִמֶּמֽ

ינּו.  נּו ַעל ָּכל ֲעֹונֹוֵתֽ ינּו. ְוִתְסַלח ָלֽ נּו ַעל ָּכל ַחֹּטאֵתֽ ינּו. ֶׁשְּתַכֵּפר ָלֽ ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ
ינּו:  נּו ַעל ָּכל ְּפָׁשֵעֽ ּוִתְמָחל ָלֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִאּמּוץ ַהֵּלב:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֽאֶֹנס ּוְבָרצֹון: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ִים: אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִבּטּוי ְׂשָפָתֽ ַעת: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְבִלי ָדֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִגּלּוי ֲעָריֹות:  ֶתר: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָגלּוי ּוַבָּסֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַדַעת ּוְבִמְרָמה:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִדּבּור ֶּפה: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ַע:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבהֹוָנַֽאת ֵרֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַהְרהֹור ַהֵּלב: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
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אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְוִעיַדת ְזנּות:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִוּדּוי ֶּפה: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִזְלזּול  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָזדֹון ּוִבְׁשָגָגה: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

הֹוִרים ּומֹוִרים: 
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִחּלּול ַהֵּׁשם:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֽחֶֹזק ָיד: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֻטְמַאת  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִטְפׁשּות ֶּפה: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

ִים:  ְׂשָפָתֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּביֹוְדִעים ּוְבלֹא  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֵיֶֽצר ָהָרע: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

יֹוְדִעים: 

נּו:  נּו. ַּכֶּפר ָלֽ נּו. ְמַחל ָלֽ ְוַעל ֻּכָּלם ֱאֽלֹוַּה ְסִליחֹות. ְסַלח ָלֽ

ַחׁש ּוְבָכָזב:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַכֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַכַּפת ֽׁשַֹחד: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָלצֹון:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָלׁשֹון ָהָרע: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַמֲאָכל  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַמָּׂשא ּוְבַמָּתן: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ּוְבִמְׁשֶּתה: 

אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְנִטַּית ָּגרֹון:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֶנֶֽׁשְך ּוְבַמְרִּבית: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
יַח  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִׂשֽ ִין: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִׂשּקּור ָעֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

ינּו:  ִׂשְפתֹוֵתֽ
ַצח:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַעּזּות ֶמֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֵעיַנִֽים ָרמֹות: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

נּו:  נּו. ַּכֶּפר ָלֽ נּו. ְמַחל ָלֽ ְוַעל ֻּכָּלם ֱאֽלֹוַּה ְסִליחֹות. ְסַלח ָלֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְפִלילּות:  יַקת ֹעל: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְפִרֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ִין:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָצרּות ָעֽ ַע: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְצִדַּית ֵרֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַקְׁשיּות ֽעֶֹרף:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַקּלּות רֹאׁש: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך  ִים ְלָהַרע: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִריַצת ַרְגַלֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

ִּבְרִכילּות: 
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִׂשְנַאת ִחָּנם:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְׁשֽבּוַעת ָׁשְוא: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִתְמהֹון ֵלָבב:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְתֽׂשּוֶמת ָיד: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

נּו:  נּו. ַּכֶּפר ָלֽ נּו. ְמַחל ָלֽ ְוַעל ֻּכָּלם ֱאֽלֹוַּה ְסִליחֹות. ְסַלח ָלֽ

נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם  נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם עֹוָלה: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ
נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָקְרַּבן עֹוֶלה ְויֹוֵרד: ְוַעל ֲחָטִאים  ַחָּטאת: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ

נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַמַּכת  נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָאָׁשם ַוַּדאי ְוָתלּוי: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ ֶׁשָאֽ
נּו  נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַמְלקּות ַאְרָּבִעים: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ ַמְרּדּות: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ

נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָּכֵרת  ִים: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ִמיָתה ִּביֵדי ָׁשָמֽ
נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית ִּדין. ְסִקיָלה.  ַוֲעִריִרי: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ
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ֶנק. ַעל ִמְצַות ֲעֵׂשה ְוַעל ִמְצַות לֹא ַתֲעֶׂשה. ֵּבין ֶׁשֶּיׁש ָּבּה קּום  ֶרג. ְוֶחֽ ְׂשֵרָפה. ֶהֽ
נּו. ֶאת  נּו ְוֶאת ֶׁשֵאיָנם ְּגלּוִיים ָלֽ ֲעֵׂשה. ּוֵבין ֶׁשֵאין ָּבּה קּום ֲעֵׂשה. ֶאת ַהְּגלּוִיים ָלֽ
נּו  ינּו ְלָך ֲעֵליֶהם. ְוֶאת ֶׁשֵאיָנם ְּגלּוִים ָלֽ נּו ְּכָבר ֲאַמְרנּום ְלָפֶנֽיָך. ְוהֹוִדֽ ַהְּגלּוִיים ָלֽ

נּו  ינּו. ְוַהִּנְגֹלת ָלֽ ְלָפֶנֽיָך ֵהם ְּגלּוִיים ִוידּוִעים. ַּכָּדָבר ֶׁשֶּנֱאַמר ַהִּנְסָּתרֹת ַליֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ּוְלָבֵנֽינּו ַעד עֹוָלם. ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת: 

ְוָדִוד ַעְבְּדָך ָאַמר ְלָפֶנֽיָך ְׁשִגיאֹות ִמי ָיִבין ִמִּנְסָּתרֹות ַנֵּקִני. ַנֵּקנּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו 
ִמָּכל ְּפָׁשֵעינּו ְוַטֲהֵרנּו ִמָּכל ֻּטְמאֹוֵתינּו ּוְזרֹוק ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנּו. 

ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם ִמֹּכל ֻטְמאֹוֵתיֶכם 
ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: 

ַאל ִּתיָרא ַיֲעֹקב ֽׁשּובּו ָבִנים ׁשֹוָבִבים ׁשּוָבה ִיְׂשָרֵאל: ִהֵּנה לֹא ָינּום ְולֹא ִייָׁשן 
ְלָּת  יָך ִּכי ָכַׁשֽ ָך ֽׁשּוָבה ִיְׂשָרֵאל ַעד ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל: ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאֽ

ַּבֲעֹוֶנָֽך: ְוֶנֱאַמר ְקחּו ִעָּמֶכם ְּדָבִרים ְוֽׁשּובּו ֶאל ְיֹהָוה ִאְמרּו ֵאָליו ָּכל ִּתָּׂשא ָעֹון ְוַקח 
ינּו: ְוַאָּתה ַרחּום ְמַקֵּבל ָׁשִבים. ְוַעל ַהְּתׁשּוָבה ֵמרֹאׁש  טֹוב ּוְנַׁשְּלָמה ָפִרים ְׂשָפֵתֽ
ְבָּת  ינּו ֶׁשָאַהֽ נּו. ְוַעל ַהְּתׁשּוָבה ֵעיֵנֽינּו ְמַיֲחלֹות ָלְך: ּוֵמַאֲהָבְתָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ִהְבַטְחָּתֽ

נּו ְיֹהָוה  ָּת ָּלֽ ָך ָנַתֽ ְלָּת ַעל ְּבֵני ְבִריֶתֽ נּו ֶׁשָחַמֽ ָך. ּוֵמֶחְמָלְתָך ַמְלֵּכֽ ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ
ַׁשע: ַרת ָּפֽ ינּו ֶאת יֹום צֹום ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה. ִלְמִחיַלת ֵחְטא ְוִלְסִליַחת ָעֹון ּוְלַכָּפֽ ֱאֹלֵהֽ

ינּו ֻיְצַלל ְוֻיְסַּגר. ַהּיֹום ִּתְסַלח ְלָכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַלֵּגר ַהָּגר:  יֹום ֲאֶׁשר ֲאָׁשֵמֽ
ָך. ְוִנְסַלח ְלָכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַלֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוָכם ִּכי ְלָכל ָהָעם  ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ

ִּבְׁשָגָגה:
נּו ִּתָּׂשא ְוִתְסַלח. ַהּיֹום ִׁשְמָך ֵיָאֵמן ֵאל טֹוב ְוַסָּלח: ַּכָּכתּוב ְּבִדְבֵרי  יֹום ָּבְגֵדֽ

יָך: ֶסד ְלָכל קֹוְרֶאֽ ָך ִּכי ַאָּתה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֽ ָקְדֶׁשֽ
ַׁשע ַנֲעזֹב: ַּכָּכתּוב ַעל  ֶרְך ֶרֽ נּו ְוָנׁשּוב. ְוֶדֽ יָך. ַׁשַּכח ַוֲעזֹב. ַהּיֹום ַרֲחֵמֽ ְלנּו ֻחֶּקֽ יֹום ָּגַעֽ
הּו ְוֶאל  ֶון ַמְחְׁשֹבָתיו ְוָיׁשֹב ֶאל ְיֹהָוה ִויַרֲחֵמֽ ָך ַיֲעזֹב ָרָׁשע ַּדְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֽ ַיד ְנִביֶאֽ

ינּו ִּכי ַיְרֶּבה ִלְסֽלֹוַח: ֱאֹלֵהֽ
ָּנא ָׂשא ָנא. ַהּיֹום ְקׁשֹב ַּתֲחנּוֵנֽינּו ּוְבַתֲחנּון ְסַלח ָנא: ַּכָּכתּוב  יֹום ָּדְפֵיֽנּו ָאֽ

אָתה ָלָעם ַהֶּזה  ָך ְוַכֲאֶׁשר ָנָׂשֽ ָך ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהֶּזה ְּכֽגֶֹדל ַחְסֶּדֽ ְּבתֹוָרֶתֽ
ָך: ַּבֲעבּור ְּכבֹוד  ָּנה ְוָׁשם ֶנֱאַמר. ַוּֽיֹאֶמר ְיֹהָוה ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶרֽ ִים ְוַעד ֵהֽ ִמִּמְצַרֽ

ָך: ַען ְׁשֶמֽ ַח. ְסַלח ָנא ְלַמֽ נּו מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ ֵצא ָלֽ ִׁשְמָך ִהָּמֽ
נּו ִּתְזֹּכר. ַהּיֹום ְסַלח ַלֲעֹוֵנֽינּו ְוֵחְטא ַאל ִּתְזֹּכר: ַּכָּכתּוב ְּבִדְבֵרי  יֹום ִחְּנָנְך ָעָנו ַּבֲעֵדֽ

יָך ִּכי ַדּֽלֹונּו ְמֹאד: נּו ֲעֹונֹות ִראֹׁשִנים ַמֵהר ְיַקְּדֽמּונּו ַרֲחֶמֽ ָך ַאל ִּתְזָּכר ָלֽ ָקְדֶׁשֽ
ִין. ַהּיֹום ְנֻאם ָהֵקם ְיֻבַּקׁש ָעֹון ְוֵאיֶנּֽנּו: ַּכָּכתּוב ַעל ַיד  נּו ְיֻבַּקׁש ָוָאֽ יֹום ָטעּוֵתֽ

ה ְיֻבַּקׁש ֶאת ֲעֹון ִיְׂשָרֵאל ְוֵאיֶנּֽנּו ְוֶאת  ָך ַּבָּיִמים ָהֵהם ּוָבֵעת ַהִהיא ְנֻאם ְיהָוֹ ְנִביֶאֽ
אָנה ִּכי ֶאְסַלח ַלֲאֶׁשר ַאְׁשִאיר: ַחֹּטאת ְיהּוָדה ְולֹא ִתָּמֶצֽ

ָך  נּו ְתַטֵהר: ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ ינּו אֹוָתֽ יֹום ִיְדְרֽׁשּוָך ְמָצֵרף ּוְמַטֵהר. ַהּיֹום ִמָּכל ַחּטֹאֵתֽ



72

רּו: יֶכם ִלְפֵני ְיֹהָוה ִּתְטָהֽ ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמֹּכל ַחּטֹאֵתֽ
נּו ֽאֶֹזן ַהֵּטה: ַּכָּכתּוב ְּבִדְבֵרי  ה. ַהּיֹום ְלַׁשְוָעֵתֽ יֹום ָּכל ִּתָּׂשא ָעֹון ְּבַתֲחנּון ֲאַבֶּטֽ
ינּו ְוָהִעיר ֲאֶׁשר  ָך ַהֵּטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ּוְׁשָמע ְּפַקח ֵעיֶנֽיָך ּוְרֵאה ׁשֹוְממֹוֵתֽ ָקְדֶׁשֽ

ינּו ֲאַנְֽחנּו ַמִּפיִלים ַּתֲחנּוֵנֽינּו ְלָפֶנֽיָך ִּכי ַעל  יָה. ִּכי לֹא ַעל ִצְדקֹוֵתֽ ִנְקָרא ִׁשְמָך ָעֶלֽ
יָבה ַוֲעֵׂשה ַאל ְּתַאַחר  ָחה ֲאדָֹני ַהְקִׁשֽ ָעה ֲאדָֹני ְסָלֽ יָך ָהַרִּבים: ֲאדָֹני ְׁשָמֽ ַרֲחֶמֽ

ֵצא  ָך: ַּבֲעבּור ְּכבֹוד ִׁשְמָך ִהָּמֽ ְלַמַעְנָך ֱאֹלַהי ִּכי ִׁשְמָך ִנְקָרא ַעל ִעיְרָך ְוַעל ַעֶּמֽ
ָך: ַען ְׁשֶמֽ נּו ְלַמֽ ַע ְּתִפָּלה. ְׁשַמע ְּבקֹול ְּתִפָּלֵתֽ נּו ׁשֹוֵמֽ ָלֽ

ִמי ֵאל ָּכֽמֹוָך: ֲאַהֶּלְלָך ְּבקֹול ָרם. ָמֵגן ַאְבָרָהם. ִמי ֵאל ָּכֽמֹוָך: 
ְּבָיְדָך ִמְמִתים. ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים. ִמי ֵאל ָּכֽמֹוָך: 
ֶלְך ַהָּקדֹוׁש. ִמי ֵאל ָּכֽמֹוָך:  ָּגְדְלָך ֶאְדרׁש. ַהֶּמֽ

ַעת. ִמי ֵאל ָּכֽמֹוָך:  ַעת. חֹוֵנן ַהָּדֽ ּדֹוֵרׁש ִאְמֵרי ַּדֽ
ָהאֹוֵמר ֽׁשּוָבה. ָהרֹוֶצה ִּבְתׁשּוָבה. ִמי ֵאל ָּכֽמֹוָך: 

ַח. ַהַּמְרֶּבה ִלְסֽלַֹח. ִמי ֵאל ָּכֽמֹוָך:  ּומֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ
קֹול ִרָּנה ְותֹודֹות. ַהּטֹוב ְלָך ְלהֹודֹות. ִמי ֵאל ָּכֽמֹוָך: 

ָרם ָּבֵרְך ְקַהל ֲהמֹוָני. ְיָבֶרְכָך ְיֹהָוה. ִמי ֵאל ָּכֽמֹוָך: 
ְׁשִכיָנְתָך ָׁשלֹום. עֹוֶׂשה ַהָּׁשלֹום. ִמי ֵאל ָּכֽמֹוָך: 

ָּתֹבא ְבָרָכה ֲאֵליֶכם. ְוֹנאַמר ְּתִפָּלה ֲעֵליֶכם. ִמי ֵאל ָּכֽמֹוָך: 

ָך ִמי ֵאל ָּכֽמֹוָך ֹנֵׂשא ָעֹון  ַׁשע: ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאֽ ֵבי ֶפֽ ַׁשע. ְלַעם ָׁשֽ ַּתֲעֹבר ַעל ֶּפֽ
ֶסד הּוא: ָיׁשּוב  ַׁשע ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתֹו לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי ָחֵפץ ֶחֽ ְועֹוֵבר ַעל ֶּפֽ

ינּו ְוַתְׁשִליְך ִּבְמצּולֹות ָים ָּכל ַחּטֹאָתם: ְוָכל ַחּטֹאת ַעְּמָך  נּו ִיְכּבׁש ֲעֹונֹוֵתֽ ְיַרֲחֵמֽ
ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּתְׁשִליְך ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר לֹא ִיָּזְכרּו ְולֹא ִיָּפְקדּו ְולֹא ַיֲעלּו ַעל ֵלב ְלעֹוָלם: 

ֶדם: יֵמי ֶקֽ ינּו ִמֽ ְעָּת ַלֲאבֹוֵתֽ ֶסד ְלַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבֽ ְוֶנֱאַמר ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֽ

ינּו ְּביֹום ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה. ְמֵחה ְוַהֲעֵבר  ינּו. ְמֹחל ַלֲעֹונֹוֵתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
יָך ְלַמֲעִני  ינּו ִמֶּנֶֽגד ֵעיֶנֽיָך. ָּכָאמּור ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא מֹוֶחה ְפָׁשֶעֽ ינּו ְוַחֹּטאֵתֽ ְּפָׁשֵעֽ

יָך ׁשּוָבה ֵאַלי ִּכי  יָך ְוֶכָעָנן ַחֹּטאֶתֽ יִתי ָכָעב ְּפָׁשֶעֽ יָך לֹא ֶאְזֹּכר: ְוֶנֱאַמר ָמִחֽ ְוַחֹּטאֶתֽ
יָך: ְוֶנֱאַמר ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמֹּכל ַחֹּטאֵתיֶכם ִלְפֵני  ְגַאְלִּתֽ

נּו  ָך ְוַׂשְּמֵחֽ נּו ִמּטּוֶבֽ ָך ַׂשְּבֵעֽ נּו ְּבתֹוָרֶתֽ יָך ְוֵתן ֶחְלֵקֽ נּו ְּבִמְצֹוֶתֽ רּו:  ַקְּדֵׁשֽ ְיֹהָוה ִּתְטָהֽ
נּו ְלָעְבְּדָך ֶּבֱאֶמת ִּכי ַאָּתה ָסְלָחן ְלִיְׂשָרֵאל ּוָמֳחָלן ְלִׁשְבֵטי  ָך: ְוַטֵהר ִלֵּבֽ ִּביׁשּוָעֶתֽ
ָּתה: ָּברּוְך  ַח ֶאָּלא ָאֽ ֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ נּו ֶמֽ יָך ֵאין ָלֽ ְיֻׁשרּון ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ּוִמַּבְלָעֶדֽ
ינּו ְוַלֲעֹונֹות ַעּמֹו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ּוַמֲעִביר  ַח ַלֲעֹונֹוֵתֽ ֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ ַאָּתה ְיֹהָוה ֶמֽ

ֶרץ ְמַקֵּדׁש ִיְׂשָרֵאל ְויֹום ַהִּכֻּפִרים:   ֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֽ ינּו ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה. ֶמֽ ַאְׁשמֹוֵתֽ

ָך  ינּו ְּבַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ּוִבְתִפָּלָתם, ְוָהֵׁשב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵּביֶתֽ ְרֵצה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל, ּוְתִפָּלָתם ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת 
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ָך: ְוֶתֱחֶזֽיָנה ֵעיֵנֽינּו ְּבׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה  ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ
ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון: 

ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד צּור  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ מֹוִדים ֲאַנְֽחנּו ָלְך ָׁשַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָך ַעל ַחֵּיֽינּו  נּו ַאָּתה הּוא ְלדֹור ָודֹור נֹוֶדה ְּלָך ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתֽ ַחֵּיֽינּו ָמֵגן ִיְׁשֵעֽ

נּו ְוַעל  יָך ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמֽ ינּו ַהְּפקּודֹות ָלְך ְוַעל ִנֶּסֽ ָך ְוַעל ִנְׁשמֹוֵתֽ ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדֽ
יָך  ִים, ַהּטֹוב ִּכי לֹא ָכלּו ַרֲחֶמֽ ֶרב ָוֽבֶֹקר ְוָצֳהָרֽ יָך ֶׁשְּבָכל ֵעת, ֶעֽ יָך ְוטֹובֹוֶתֽ ִנְפְלאֹוֶתֽ

ינּו ָלְך:   יָך, ֵמעֹוָלם ִקִּוֽ ּמּו ֲחָסֶדֽ ְוַהְמַרֵחם ִּכי לֹא ַתֽ

ינּו ֱאֹלֵהי ָכל ָּבָׂשר  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ מֹוִדים ֲאַנְֽחנּו ָלְך ָׁשַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
נּו  נּו יֹוֵצר ְּבֵראִׁשית ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ַעל ֶׁשֶהֱחִייָתֽ יֹוְצֵרֽ

ָך ִלְׁשמֹור  ינּו ְלַחְצרֹות ָקְדֶׁשֽ נּו ְוֶתֱאסֹוף ָּגֻלּיֹוֵתֽ נּו ֵּכן ְּתַחֵּיֽינּו ּוְתַקְּיֵמֽ ְוִקַּיְמָּתֽ
נּו מֹוִדים ָלְך, ָּברּוְך ֵאל  יָך ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָֽך ּוְלָעְבְּדָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם ַעל ֶׁשָאֽ ֻחֶּקֽ

ַההֹוָדאֹות:

נּו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבַרְך ְוִיְתרֹוַמם ִׁשְמָך ַמְלֵּכֽ
ֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ּוְׁשִבי ּוַמְׁשִחית  יָך ּוְכבֹוׁש ַּכַעְסָך ְוַכֵּלה ֶדֽ נּו ְזכֹור ַרֲחֶמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ַגע ַרע ְוָכל ַמֲחָלה ְוָכל ַּתָקָלה ְוָכל ְקָטָטה ְוָכל ִמיֵני ֻפְרָעִנּיֹות ְוָכל  ְוָעֹון ּוַמֵּגָפה ּוֶפֽ

ָך:  ינּו ּוֵמַעל ָּכל ְּבֵני ְבִריֶתֽ ְּגֵזָרה ָרָעה ְוִׂשְנַאת ִחָּנם ֵמָעֵלֽ

ָך:  ּוְכתֹוב ְלַחִּיים טֹוִבים ָּכל ְּבֵני ְבִריֶתֽ
ָלה:  נּו ֶסֽ נּו ְוֶעְזָרֵתֽ ָלה ִויַהְללּו ֶאת ִׁשְמָך ֶּבֱאֶמת ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתֽ ְוֹכל ַהַחִּיים יֹוֽדּוָך ֶּסֽ

ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהּטֹוב ִׁשְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות:  

ֶׁשת, ַּבּתֹוָרה ַהְּכתּוָבה ַעל ְיֵדי  נּו ַבְּבָרָכה ַהְּמֻׁשֶּלֽ ינּו ָּבְרֵכֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ָך ָּכָאמּור: ְיָבֶרְכָך ְיֹהָוה  ָך. ָהֲאמּוָרה ִמִּפי ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֹּכֲהִנים ַעם ְקדֹוֶׁשֽ מֶׁשה ַעְבֶּדֽ

יָך ְוָיֵׂשם ְלָך ָׁשלֹום:  יָך ִויֻחֶּנָֽך: ִיָּׂשא ְיֹהָוה ָּפָניו ֵאֶלֽ ָך: ָיֵאר ְיֹהָוה ָּפָניו ֵאֶלֽ ְוִיְׁשְמֶרֽ

נּו  ָך, ָּבְרֵכֽ ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ ֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלֽ ִׂשים ָׁשלֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה ֵחן ָוֶחֽ
ינּו ּתֹוַרת ַחִּיים  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ָּת ָּלֽ נּו ְּכֶאָחד ְּבאֹור ָּפֶנֽיָך ִּכי ְבאֹור ָּפֶנֽיָך ָנַתֽ ינּו ֻּכָּלֽ ָאִבֽ

ֶסד ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום, ְוטֹוב ְּבֵעיֶנֽיָך ְלָבֵרְך ֶאת  ְוַאֲהַבת ֶחֽ
ָך. ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמֽ

ֶפר ַחִּיים ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום ּוַפְרָנָסה טֹוָבה ִנָּזֵכר ְוִנָּכֵתב ְלָפֶנֽיָך ֲאַנְֽחנּו ְוָכל  ְּבֵסֽ
ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום:  ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהְּמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו 

ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום: )נ"א ֹעֶׂשה ַהָּׁשלֹום:(

ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:
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אנּו ְלָפֶנֽיָך:  נּו ָחָטֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָּתה:  ֶלְך ֶאָּלא ָאֽ נּו ֶמֽ נּו ֵאין ָלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָך:  ַען ְׁשֶמֽ נּו ְלַמֽ נּו ֲעֵׂשה ִעָּמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ינּו ָׁשָנה טֹוָבה:  נּו ַחֵּדׁש ָעֵלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ינּו ָּכל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות:  נּו ַּבֵּטל ֵמָעֵלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ינּו:  נּו ַּבֵּטל ַמְחְׁשבֹות ׂשֹוְנֵאֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ינּו:  נּו ָהֵפר ֲעַצת אֹוְיֵבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ינּו:  נּו ַּכֵּלה ָּכל ַצר ּוַמְׂשִטין ֵמָעֵלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו:  נּו ְסתֹום ִּפּיֹות ַמְׂשִטיֵנֽנּו ּוְמַקְטִריֵגֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָך:  ֶרב ְוָרָעב ּוְׁשִבי ּוַמְׁשִחית ְוָעֹון ִמְּבֵני ְבִריֶתֽ ֶבר ְוֶחֽ נּו ַּכֵּלה ֶּדֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ָך:  נּו ְמַנע ַמֵּגָפה ִמַּנֲחָלֶתֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ינּו:  נּו ְסַלח ּוְמַחל ְלָכל ֲעֹונֹוֵתֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ינּו ִמֶּנֶֽגד ֵעיֶנֽיָך:  ינּו ְוַחֹּטאֵתֽ נּו ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ְּפָׁשֵעֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ינּו:  יָך ָהַרִּבים ָּכל ִׁשְטֵרי חֹובֹוֵתֽ נּו ְמחֹוק ְּבַרֲחֶמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶנֽיָך:  נּו ַהֲחִזיֵרֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָך:  נּו ְׁשַלח ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְלחֹוֵלי ַעֶּמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו ְקַרע ֽרַֹע ְּגַזר ִּדיֵנֽנּו:  ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו ְּבִזָּכרֹון טֹוב ְלָפֶנֽיָך:  נּו ָזְכֵרֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ֶפר ַחִּיים טֹוִבים:  נּו ְּבֵסֽ נּו ָּכְתֵבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ֶפר ְּגֻאָּלה ִויׁשּוָעה:  נּו ְּבֵסֽ נּו ָּכְתֵבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ֶפר ַּפְרָנָסה ְוַכְלָּכָלה:  נּו ְּבֵסֽ נּו ָּכְתֵבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ֶפר ְזֻכּיֹות:  נּו ְּבֵסֽ נּו ָּכְתֵבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ֶפר ְסִליָחה ּוְמִחיָלה:  נּו ְּבֵסֽ נּו ָּכְתֵבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו ְיׁשּוָעה ְּבָקרֹוב:  נּו ַהְצַמח ָלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ָך:  ֶרן ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ נּו ָהֵרם ֶקֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָך:  ֶרן ְמִׁשיֶחֽ נּו ָהֵרם ֶקֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

יָך:  ינּו ִמִּבְרכֹוֶתֽ נּו ַמֵּלא ָיֵדֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ינּו ָׂשָבע:  נּו ַמֵּלא ֲאָסֵמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ינּו:  נּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלֽ נּו ְׁשַמע קֹוֵלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו:  נּו ַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו:  ִים ִלְתִפָּלֵתֽ נּו ְּפַתח ַׁשֲעֵרי ָׁשַמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו ָזכֹור ִּכי ָעָפר ֲאָנְֽחנּו:  ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו ֵריָקם ִמְּלָפֶנֽיָך:  נּו ָנא ַאל ְּתִׁשיֵבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו ְּתֵהא ַהָּׁשָעה ַהֹּזאת ְׁשַעת ַרֲחִמים ְוֵעת ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך:  ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו:  ינּו ְוַטֵּפֽ ינּו ְוַעל עֹוָלֵלֽ נּו ֲחמֹול ָעֵלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
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ָך:  ַען ֲהרּוִגים ַעל ֵׁשם ָקְדֶׁשֽ נּו ֲעֵׂשה ְלַמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָך:  ַען ְטבּוִחים ַעל ִיחּוֶדֽ נּו ֲעֵׂשה ְלַמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ָך:  ִים ַעל ִקּדּוׁש ְׁשֶמֽ ַען ָּבֵאי ָבֵאׁש ּוַבַּמֽ נּו ֲעֵׂשה ְלַמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
יָך ַהָּׁשפּוְך:  נּו ְנקֹום ִנְקַמת ַּדם ֲעָבֶדֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו ֲעֵׂשה ְלַמַעְנָך ִאם לֹא ְלַמֲעֵנֽנּו:  ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו:  נּו ֲעֵׂשה ְלַמַעְנָך ְוהֹוִׁשיֵעֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

יָך ָהַרִּבים:  ַען ַרֲחֶמֽ נּו ֲעֵׂשה ְלַמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ינּו:  ַען ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֶׁשִּנְקָרא ָעֵלֽ נּו ֲעֵׂשה ְלַמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו:    ֶסד ְוהֹוִׁשיֵעֽ נּו ְצָדָקה ָוֶחֽ נּו ַמֲעִׂשים ֲעֵׂשה ִעָּמֽ נּו ָחֵּנֽנּו ַוֲעֵנֽנּו ִּכי ֵאין ָּבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון 
ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: 

ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא: 
ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה 

ָּלא ִמָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא  ָּלא ּוְלֵעֽ ְדקּוְדָׁשא, ְּבִריְך הּוא ְלֵעֽ
ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: 

ִּתְתַקֵּבל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְּדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִּדי ִבְׁשַמָּיא ְוִאְמרּו 
ָאֵמן: 

ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלֽ
עֹוֶׂשה ַהָּׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:
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קריאת התורה
יָך: ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל עֹוָלִמים  ֵאין ָּכֽמֹוָך ָבֱאֹלִהים ֲאדָֹני ְוֵאין ְּכַמֲעֶׂשֽ

ֶלְך ְיֹהָוה ָמָלְך ְיֹהָוה ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְיֹהָוה  ּוֶמְמַׁשְלְּתָך ְּבָכל ּדֹור ָודֹור: ְיֹהָוה ֶמֽ
ֹעז ְלַעּמֹו ִיֵּתן ְיֹהָוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום:

ִם: ִּכי ְבָך ְלַבד  יָבה ִבְרצֹוְנָך ֶאת ִצּיֹון ִּתְבֶנה חֹומֹות ְירּוָׁשָלֽ ָאב ָהַרֲחִמים ֵהיִטֽ
ֶלְך ֵאל ָרם ְוִנָּׂשא ֲאדֹון עֹוָלִמים: ְחנּו ֶמֽ ָּבָטֽ

יָך ִמָּפֶנֽיָך:  יָך ְוָיֻנֽסּו ְמַׂשְנֶאֽ צּו ֹאְיֶבֽ ַוְיִהי ִּבְנֽסַֹע ָהָארֹן ַוּֽיֹאֶמר מֶׁשה קּוָמה ְיֹהָוה ְוָיֻפֽ
ִם: ָּברּוְך ֶׁשָּנַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל  ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר ְיֹהָוה ִמירּוָׁשָלֽ

ִּבְקֻדָּׁשתֹו:

ֶסד ָלֲאָלִפים. ֶסד ֶוֶאֶמת: ֹנֵצר ֶחֽ ִים ְוַרב ֶחֽ ֶרְך ַאַּפֽ ְיֹהָוה ְיֹהָוה. ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון. ֶאֽ
ַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה: ֹנֵׂשא ָעו ֹן ָוֶפֽ

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ַמֵּלא ִמְׁשֲאלֹות ִלִּבי ְלטֹוָבה ְוָהֵפק ְרצֹוִני ְוֶתן ְׁשֵאָלִתי ּוְמחֹול ִלי 
ִני  ֶסד ְמִחיָלה ְבַרֲחִמים ְוַטֲהֵרֽ ַעל ָּכל־ֲעו ֹנֹוַתי ְוַעל ָּכל ֲעו ֹנֹות ַאְנֵׁשי ֵביִתי ְמִחיָלה ְבֶחֽ

נּו ִּבְפֻקַּדת ְיׁשּוָעה  נּו ְּבִזָּכרֹון טֹוב ְלָפֶנֽיָך ּוָפְקֵדֽ ֵמֲחָטַאי ּוֵמֲעו ֹנֹוַתי ּוִמְּפָׁשַעי. ְוָזְכֵרֽ
ֶחם  נּו ֶלֽ נּו ְלַחִּיים טֹוִבים ַוֲארּוִכים ּוְלָׁשלֹום ְלַפְרָנָסה ְוַכְלָּכָלה ְוֶתן־ָלֽ ְוַרֲחִמים ְוָזְכֵרֽ
יָה  ָך ּוְלַקֵּים ִמְצֹוֶתֽ ֶגד ִלְלּבֹוׁש ְוֽעֶׁשר ְוָכבֹוד ְוֽאֶֹרְך ָיִמים ַלֲהגֹות ְּבתֹוָרֶתֽ ֶלֱאכֹול ּוֶבֽ

ינּו  יָה. ּוְׁשַלח ְרפּוָאה ְלָכל־ַמְכאֹוֵבֽ ֶכל ּוִביָנה ְלָהִבין ּוְלַהְׂשִּכיל ִעְמֵקי סֹודֹוֶתֽ ְוֵׂשֽ
ּוְתָבֵרְך ֶאת ָּכל ַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו. ְוִתְגזֹור ָעֵלינּו ְגֵזרֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות ּוְתַבֵּטל 
ינּו ְלטֹוָבה. ָאֵמן  יָה ָעֵלֽ יָה ְוָׂשֶרֽ ינּו ָּכל־ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות. ְוַתֶּטה ֵלב ַהַּמְלכּות ְויֹוֲעֶצֽ ֵמָעֵלֽ

ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:

ָך: ִני ֶּבֱאֶמת ִיְׁשֶעֽ ָך. ֲעֵנֽ ַוֲאִני ְתִפָּלִתי ְלָך ְיֹהָוה ֵעת ָרצֹון. ֱאֹלִהים ְּבָרב ַחְסֶּדֽ
ְּבִריְך ְׁשֵמּה ְּדָמֵרא ָעְלָמא ְּבִריְך ִּכְתָרְך ְוַאְתָרְך. ְיֵהא ְרעּוָתְך ִעם ַעָּמְך ִיְׂשָרֵאל 
ְלָעָלם. ּוֻפְרַקן ְיִמיָנְך ַאֲחֵזי ְלַעָּמְך ְּבֵבית ַמְקְּדָׁשְך ּוְלַאְמטּוֵיי ָלָנא ִמּטּוב ְנהֹוָרְך 

ּוְלַקֵּבל ְצלֹוָתָנא ְּבַרֲחִמין. ְיֵהא ַרֲעָוא ֳקָדָמְך ְּדתֹוִריְך ָלן ַחִּיין ְּבִטיבּוָתא. ְוֶלֱהֵוי ֲאָנא 
ְפִקיָדא ְּבגֹו ַצִּדיַקָּיא. ְלִמְרַחם ָעַלי ּוְלִמְנַטר ָיִתי ְוַית ָּכל ִּדי ִלי ְוִדי ְלַעָּמְך ִיְׂשָרֵאל. 

ַאְנְּת הּוא ָזן ְלֹכָּלא ּוְמַפְרֵנס ְלֹכָּלא. ַאְנְּת הּוא ַׁשִּליט ַעל ֹּכָּלא. ַאְנְּת הּוא ְּדַׁשִּליט 
ַעל ַמְלַכָּיא ּוַמְלכּוָתא ִּדיָלְך ִהיא. ֲאָנא ַעְבָּדא ְדֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ְּדָסִגיְדָנא ַקֵּמּה 
ּוִמַּקֵּמּה ִּדיַקר אֹוַרְיֵתּה ְּבָכל ִעָּדן ְוִעָּדן. ָלא ַעל ֱאָנׁש ָרִחיְצָנא. ְוָלא ַעל ַּבר ֱאָלִהין 

ָסִמיְכָנא. ֶאָּלא ֶּבֱאָלָהא ִדְׁשַמָּיא. ְּדהּוא ֱאָלָהא ְקׁשֹוט. ְואֹוַרְיֵתּה ְקׁשֹוט. ּוְנִביאֹוִהי 
ְקׁשֹוט. ּוַמְסֵּגא ְלֶמְעַּבד ַטְבָון ּוְקׁשֹוט. ֵּבּה ֲאָנא ָרִחיץ ְוִלְׁשֵמּה ַקִּדיָׁשא ַיִּקיָרא ֲאָנא 

ֵאַמר ֻּתְׁשְּבָחן. ְיֵהא ַרֲעָוא ֳקָדָמְך ְּדִתְפַּתח ִלָּבִאי ְּבאֹוַרְיָתא. ְוַתְׁשִלים ִמְׁשֲאִלין 
ְּדִלָּבִאי. ְוִלָּבא ְדָכל ַעָּמְך ִיְׂשָרֵאל. ְלַטב ּוְלַחִּיין ְוִלְׁשָלם:
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ינּו ְיֹהָוה ֶאָחד: ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ינּו. ָּגדֹול ֲאדֹוֵנֽינּו. ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ְׁשמֹו: ֶאָחד ֱאֹלֵהֽ

ה ִאִּתי ּוְנרֹוְמָמה ְׁשמֹו ַיְחָּדו: ַּגְּדלּו ַליהָוֹ

ֶרץ ְלָך  ִים ּוָבָאֽ ֶרת ְוַהֵּנַֽצח ְוַההֹוד ִּכי ֹכל ַּבָּׁשַמֽ ְלָך ְיֹהָוה ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֽ
ינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלֲהדֹם  ְיֹהָוה ַהַּמְמָלָכה ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ְלֹכל ְלרֹאׁש: רֹוְממּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו ִּכי ָקדֹוׁש ְיֹהָוה  ַרְגָליו ָקדֹוׁש הּוא: רֹוְממּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ינּו: ֱאֹלֵהֽ

ֶלְך  ַעל ַהֹּכל. ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש. ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר. ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְׁשמֹו ֶׁשל ֶמֽ
ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. ָּבעֹוָלמֹות ֶׁשָּבָרא. ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְוָהעֹוָלם 

ַהָּבא. ִּכְרצֹונֹו ְוִכְרצֹון ְיֵרָאיו. ְוִכְרצֹון ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. צּור ָהעֹוָלִמים. ֲאדֹון ָּכל 
ֶדם.  ַהְּבִרּיֹות. ֱאֽלֹוַּה ָּכל ַהְּנָפׁשֹות. ַהּיֹוֵׁשב ְּבֶמְרֲחֵבי ָמרֹום. ַהּׁשֹוֵכן ִּבְׁשֵמי ְׁשֵמי ֶקֽ

נּו ְיֹהָוה  ְקֻדָּׁשתֹו ַעל ַהַחּיֹות. ּוְקֻדָּׁשתֹו ַעל ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד. ּוְבֵכן ִיְתַקַּדׁש ִׁשְמָך ָּבֽ
ירּו ֵלאֹלִהים. ַזְּמרּו  ינּו ְלֵעיֵני ָּכל ָחי. ְוֹנאַמר ְלָפָניו ִׁשיר ָחָדׁש. ַּכָּכתּוב: ִׁשֽ ֱאֹלֵהֽ
ִין. ְּבׁשּובֹו  ִין ְּבַעֽ הּו ַעֽ ְׁשמֹו. ֽסֹּלּו ָלרֵֹכב ָּבֲעָרבֹות ְּבָיּה ְׁשמֹו. ְוִעְלזּו ְלָפָניו. ְוִנְרֵאֽ

ִין ִיְראּו ְּבׁשּוב ְיֹהָוה ִצּיֹון. ְוֶנֱאַמר. ְוִנְגָלה ְּכבֹוד ְיֹהָוה  ִין ְּבַעֽ ֶאל ָנֵוֽהּו. ַּכָּכתּוב: ִּכי ַעֽ
ְוָראּו ָכל ָּבָׂשר ַיְחָּדו ִּכי ִּפי ְיֹהָוה ִּדֵּבר:

ינּו ִמן  ָאב ָהַרֲחִמים הּוא ְיַרֵחם ַעם ֲעמּוִסים ְוִיְזֹּכר ְּבִרית ֵאיָתִנים ְוַיִּציל ַנְפׁשֹוֵתֽ
נּו ִלְפֵליַטת עֹוָלִמים  ַהָּׁשעֹות ָהָרעֹות ְוִיְגַער ְּבֵיֶֽצר ָהָרע ִמן ַהְּנׂשּוִאים ְוָיחֹון אֹוָתֽ

ינּו ְּבִמָּדה טֹוָבה ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים: ִויַמֵּלא ִמְׁשֲאלֹוֵתֽ

ינּו  יַע ְלָכל ַהחֹוִסים ּבֹו ְוֹנאַמר ָאֵמן. ַהֹּכל ָהבּו ֽגֶֹדל ֵלאֹלֵהֽ ְוַיֲעזֹור ְוָיֵגן ְויֹוִׁשֽ
ּוְתנּו ָכבֹוד ַלּתֹוָרה. ֹּכֵהן ְקָרב. ַיֲעמֹד )פב"פ( ַהֹּכֵהן. ָּברּוְך ֶׁשָּנַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו 

ִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשתֹו:
ה ֱאֹלֵהיֶכם ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום: ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּביהָוֹ

ָּבְרכּו ֶאת ְיֹהָוה ַהְּמֹבָרְך:        ָּברּוְך ְיֹהָוה ַהְּמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד:
נּו  נּו ִמָּכל ָהַעִּמים ְוָנַֽתן ָלֽ ַחר ָּבֽ ֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָּבֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ֶאת ּתֹוָרתֹו: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה נֹוֵתן ַהּתֹוָרה:

נּו ּתֹוַרת ֱאֶמת ְוַחֵּיי עֹוָלם  ֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָנַֽתן ָלֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
נּו: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה נֹוֵתן ַהּתֹוָרה: ָנַטע ְּבתֹוֵכֽ

תּו:  ֲהרֹן ְּבָקְרָבָתם ִלְפֵנֽי־ְיֹהָוה ַוָּיֻמֽ ֲחֵרי מֹות ְׁשֵני ְּבֵני ַאֽ ַוְיַדֵּבר ְיֹהָוה ֶאל־מֶׁשה ַאֽ
ֲהרֹן ָאִחיָך ְוַאל־ָיֹבא ְבָכל־ֵעת ֶאל־ַהֹּקֶדׁש  ַוּיֹאֶמר ְיֹהָוה ֶאל־מֶׁשה ַּדֵּבר ֶאל־ַאֽ
ָרֶאה  ָעָנן ֵאֽ ָארֹן ְולֹא ָימּות ִּכי ֶּבֽ ִמֵּבית ַלָּפרֶֹכת ֶאל־ְּפֵני ַהַּכֹּפֶרת ֲאֶׁשר ַעל־ָהֽ

ה:  ֲהרֹן ֶאל־ַהֹּקֶדׁש ְּבַפר ֶּבן־ָּבָקר ְלַחָּטאת ְוַאִיל ְלֹעָלֽ ֶרת: ְּבזֹאת ָיֹבא ַאֽ ַעל־ַהַּכֹּפֽ
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ְכְנֵסי־ַבד ִיְהיּו ַעל־ְּבָׂשרֹו ּוְבַאְבֵנט ַּבד ַיְחֹּגר ּוְבִמְצֶנֶפת  ֶנת־ַּבד ֹקֶדׁש ִיְלָּבׁש ּוִמֽ ְּכֹתֽ
ם: ּוֵמֵאת ֲעַדת ְּבֵני  ַּבד ִיְצֹנף ִּבְגֵדי־ֹקֶדׁש ֵהם ְוָרַחץ ַּבַּמִים ֶאת־ְּבָׂשרֹו ּוְלֵבָׁשֽ

ֲהרֹן ֶאת־ ה: ְוִהְקִריב ַאֽ ִיְׂשָרֵאל ִיַּקח ְׁשֵנֽי־ְׂשִעיֵרי ִעִּזים ְלַחָּטאת ְוַאִיל ֶאָחד ְלֹעָלֽ
ֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביֽתֹו: )לוי( ְוָלַקח ֶאת־ְׁשֵני ַהְּׂשִעיִרם  ַחָּטאת ֲאֶׁשר־לֹו ְוִכֶּפר ַּבֽ ַּפר ַהֽ

ֲהרֹן ַעל־ְׁשֵני ַהְּׂשִעיִרם  ד: ְוָנַתן ַאֽ ֱעִמיד ֹאָתם ִלְפֵני ְיֹהָוה ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעֽ ְוֶהֽ
ֲהרֹן ֶאת־ַהָּׂשִעיר  ֲעָזאֵזֽל: ְוִהְקִריב ַאֽ יֹהָוה ְוגֹוָרל ֶאָחד ַלֽ ָרלֹות ּגֹוָרל ֶאָחד ַלֽ ֹּגֽ

את: ְוַהָּׂשִעיר ֲאֶׁשר ָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל  יֹהָוה ְוָעָׂשהּו ַחָּטֽ ֲאֶׁשר ָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל ַלֽ
ָרה:  ֲעָזאֵזל ַהִּמְדָּבֽ ֲעָזאֵזל ָיֳֽעַמד־ַחי ִלְפֵני ְיֹהָוה ְלַכֵּפר ָעָליו ְלַׁשַּלח ֹאתֹו ַלֽ ַלֽ

ֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו ְוָׁשַחט ֶאת־ ַחָּטאת ֲאֶׁשר־לֹו ְוִכֶּפר ַּבֽ ֲהרֹן ֶאת־ַּפר ַהֽ ְוִהְקִריב ַאֽ
ֲחֵלי־ֵאׁש ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח  א־ַהַּמְחָּתה ַּגֽ ַחָּטאת ֲאֶׁשר־ֽלֹו: )שלישי( ְוָלַקח ְמלֹֽ ַּפר ַהֽ

ֶכת: ְוָנַתן  ִמִּלְפֵני ְיֹהָוה ּוְמלֹא ָחְפָניו ְקֹטֶרת ַסִּמים ַּדָּקה ְוֵהִביא ִמֵּבית ַלָּפרֹֽ
ת־ַהְּקֹטֶרת ַעל־ָהֵאׁש ִלְפֵני ְיֹהָוה ְוִכָּסה | ֲעַנן ַהְּקֹטֶרת ֶאת־ַהַּכֹּפֶרת ֲאֶׁשר ַעל־ ֶאֽ

ֵעדּות ְולֹא ָיֽמּות: ְוָלַקח ִמַּדם ַהָּפר ְוִהָּזה ְבֶאְצָּבעֹו ַעל־ְּפֵני ַהַּכֹּפֶרת ֵקְדָמה  ָהֽ
ַחָּטאת  ַבע־ְּפָעִמים ִמן־ַהָּדם ְּבֶאְצָּבֽעֹו: ְוָׁשַחט ֶאת־ְׂשִעיר ַהֽ ְוִלְפֵני ַהַּכֹּפֶרת ַיֶּזה ֶׁשֽ

ֲאֶׁשר ָעָׂשה  ֲאֶׁשר ָלָעם ְוֵהִביא ֶאת־ָּדמֹו ֶאל־ִמֵּבית ַלָּפרֶֹכת ְוָעָׂשה ֶאת־ָּדמֹו ַּכֽ
ֶרת: ְוִכֶּפר ַעל־ַהֹּקֶדׁש ִמֻּטְמֹאת ְּבֵני  ְלַדם ַהָּפר ְוִהָּזה ֹאתֹו ַעל־ַהַּכֹּפֶרת ְוִלְפֵני ַהַּכֹּפֽ

ִיְׂשָרֵאל ּוִמִּפְׁשֵעיֶהם ְלָכל־ַחֹּטאָתם ְוֵכן ַיֲֽעֶׂשה ְלֹאֶהל מֹוֵעד ַהֹּׁשֵכן ִאָּתם ְּבתֹוְך 
ְהֶיה | ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ְּבֹבאֹו ְלַכֵּפר ַּבֹּקֶדׁש ַעד־ֵצאתֹו  א־ִיֽ ם: ְוָכל־ָאָדם לֹֽ ֻטְמֹאָתֽ

ל: )רביעי( ְוָיָצא ֶאל־ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר  ֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו ּוְבַעד ָּכל־ְקַהל ִיְׂשָרֵאֽ ְוִכֶּפר ַּבֽ
ִלְפֵנֽי־ְיֹהָוה ְוִכֶּפר ָעָליו ְוָלַקח ִמַּדם ַהָּפר ּוִמַּדם ַהָּׂשִעיר ְוָנַתן ַעל־ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח 

ֲהרֹו ְוִקְּדׁשֹו ִמֻּטְמֹאת  יב: ְוִהָּזה ָעָליו ִמן־ַהָּדם ְּבֶאְצָּבעֹו ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְוִטֽ ָסִבֽ
ל: ְוִכָּלה ִמַּכֵּפר ֶאת־ַהֹּקֶדׁש ְוֶאת־ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֶאת־ַהִּמְזֵּבַח ְוִהְקִריב  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאֽ
ֲהרֹן ֶאת־ְׁשֵּתי ָיָדו ַעל־רֹאׁש ַהָּׂשִעיר ַהַחי ְוִהְתַוָּדה  י: ְוָסַמְך ַאֽ ֶאת־ַהָּׂשִעיר ֶהָחֽ
ָעָליו ֶאת־ָּכל־ֲעֹוֹנת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת־ָּכל־ִּפְׁשֵעיֶהם ְלָכל־ַחֹּטאָתם ְוָנַתן ֹאָתם 

ָרה: ְוָנָׂשא ַהָּׂשִעיר ָעָליו ֶאת־ָּכל־ ַעל־רֹאׁש ַהָּׂשִעיר ְוִׁשַּלח ְּבַיד־ִאיׁש ִעִּתי ַהִּמְדָּבֽ
ֲהרֹן ֶאל־ֹאֶהל מֹוֵעד  ר: ּוָבא ַאֽ ֲעֹֽוֹנָתם ֶאל־ֶאֶרץ ְּגֵזָרה ְוִׁשַּלח ֶאת־ַהָּׂשִעיר ַּבִּמְדָּבֽ

ם: ְוָרַחץ ֶאת־ ּוָפַׁשט ֶאת־ִּבְגֵדי ַהָּבד ֲאֶׁשר ָלַבׁש ְּבֹבאֹו ֶאל־ַהֹּקֶדׁש ְוִהִּניָחם ָׁשֽ
ָלתֹו ְוֶאת־ֹעַלת  ְּבָׂשרֹו ַבַּמִים ְּבָמקֹום ָקדֹוׁש ְוָלַבׁש ֶאת־ְּבָגָדיו ְוָיָצא ְוָעָׂשה ֶאת־ֹעֽ
ָחה:  ַחָּטאת ַיְקִטיר ַהִּמְזֵּבֽ ם: )חמישי( ְוֵאת ֵחֶלב ַהֽ ֲעדֹו ּוְבַעד ָהָעֽ ָהָעם ְוִכֶּפר ַּבֽ
ֲחֵרי־ֵכן  ֲעָזאֵזל ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ֶאת־ְּבָׂשרֹו ַּבָּמִים ְוַאֽ ְמַׁשֵּלַח ֶאת־ַהָּׂשִעיר ַלֽ ְוַהֽ
ַחָּטאת ֲאֶׁשר הּוָבא ֶאת־ ַחָּטאת ְוֵאת | ְׂשִעיר ַהֽ ַּמֲחֶנֽה: ְוֵאת ַּפר ַהֽ ָיבֹוא ֶאל־ַהֽ

רָֹתם ְוֶאת־ ְרפּו ָבֵאׁש ֶאת־ֹעֽ ַּמֲחֶנה ְוָׂשֽ ָּדָמם ְלַכֵּפר ַּבֹּקֶדׁש יֹוִציא ֶאל־ִמחּוץ ַלֽ
ֲחֵרי־ ם: ְוַהּׂשֵרף ֹאָתם ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ֶאת־ְּבָׂשרֹו ַּבָּמִים ְוַאֽ ְּבָׂשָרם ְוֶאת־ִּפְרָׁשֽ

ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש  ְיָתה ָלֶכם ְלֻחַּקת עֹוָלם ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ֶּבֽ ֲחֶנֽה: ְוָהֽ ֵכן ָיבֹוא ֶאל־ַהַּמֽ
ם:  ֶאְזָרח ְוַהֵּגר ַהָּגר ְּבֽתֹוְכֶכֽ ֲעׂשּו ָהֽ ֵתיֶכם ְוָכל־ְמָלאָכה לֹא ַתֽ ְּתַעּנּו ֶאת־ַנְפֹׁשֽ

רּו:  י־ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמֹּכל ַחֹּטאֵתיֶכם ִלְפֵני ְיֹהָוה ִּתְטָהֽ ִּכֽ
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ם: ְוִכֶּפר ַהֹּכֵהן  ֵתיֶכם ֻחַּקת עֹוָלֽ )ששי( ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִהיא ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת־ַנְפֹׁשֽ
ֲאֶׁשר ְיַמֵּלא ֶאת־ָידֹו ְלַכֵהן ַּתַחת ָאִביו ְוָלַבׁש ֶאת־ִּבְגֵדי ַהָּבד  ֲאֶׁשר־ִיְמַׁשח ֹאתֹו ַוֽ

ֶדׁש: ְוִכֶּפר ֶאת־ִמְקַּדׁש ַהֹּקֶדׁש ְוֶאת־ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֶאת־ַהִּמְזֵּבַח ְיַכֵּפר ְוַעל  ִּבְגֵדי ַהֹּקֽ
ְיָתה־ֹּזאת ָלֶכם ְלֻחַּקת עֹוָלם ְלַכֵּפר ַעל־ְּבֵני  ר: ְוָהֽ ֲהִנים ְוַעל־ָּכל־ַעם ַהָּקָהל ְיַכֵּפֽ ַהֹּכֽ

ה: ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיֹהָוה ֶאת־מֶׁשֽ ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל־ ַחֹּטאָתם ַאַחת ַּבָּׁשָנה ַוַּיַעׂש ַּכֽ

הגבהה ְוזֹאת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ָׂשם מֶׁשה ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל ִּפי ְיֹהָוה ְּבַיד 
יָה ַּדְרֵכי ֽנַֹעם ְוָכל  יָה ְמֻאָּׁשר: ְּדָרֶכֽ מֶׁשה: ֵעץ ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה ְותֹוְמֶכֽ

ַען  ֶרְך ָיִמים ִּביִמיָנּה ִּבְׂשמֹאָלּה ֽעֶׁשר ְוָכבֹוד: ְיֹהָוה ָחֵפץ ְלַמֽ יָה ָׁשלֹום: ֽאֹ ְנִתיבֹוֶתֽ
ִצְדקֹו ַיְגִּדיל ּתֹוָרה ְוַיְאִּדיר: 

מפטיר
ֵתיֶכם  ְהֶיה ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת־ַנְפֹׁשֽ ְקָרא־ֹקֶדׁש ִיֽ ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזה ִמֽ ּוֶבֽ
ה ֵריַח ִניֹחַח ַּפר ֶּבן־ָּבָקר ֶאָחד  יהָוֹ ֲעֽׂשּו: ְוִהְקַרְבֶּתם ֹעָלה ַלֽ ָּכל־ְמָלאָכה לֹא ַתֽ

ם: ּוִמְנָחָתם ֹסֶלת ְּבלּוָלה  ְהיּו ָלֶכֽ ַאִיל ֶאָחד ְּכָבִׂשים ְּבֵנֽי־ָׁשָנה ִׁשְבָעה ְּתִמיִמם ִיֽ
ד: ִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון ַלֶּכֶבׂש  ֶאָחֽ ַבָּׁשֶמן ְׁשלָׁשה ֶעְׂשרִֹנים ַלָּפר ְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים ָלַאִיל ָהֽ

יר־ִעִּזים ֶאָחד ַחָּטאת ִמְּלַבד ַחַּטאת ַהִּכֻּפִרים  ים: ְׂשִעֽ ֶאָחד ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשֽ ָהֽ
ם: ְוֹעַלת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסֵּכיֶהֽ

ברכות ההפטרה
עֹוָלם. ֲאֶׁשר ָּבַחר ִּבְנִביִאים טֹוִבים. ְוָרָצה  ֶלְך ָהֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְבִדְבֵריֶהם. ַהֶּנֱאָמִרים ֶּבֱאֶמת: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה. ַהּבֹוֵחר ַּבּתֹוָרה. ּוְבמֶׁשה 

ֶדק:  ַעְבּדֹו. ּוְבִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו. ּוִבְנִביֵאי ָהֱאֶמת ָוֶצֽ

י: ִּכי ֹכה ָאַמר ָרם ְוִנָּׂשא  ּלּו־ֹסּלּו ַּפּנּו־ָדֶרְך ָהִרימּו ִמְכׁשֹול ִמֶּדֶרְך ַעִּמֽ ְוָאַמר ֹסֽ
ֲחיֹות רּוַח  ֹׁשֵכן ַעד ְוָקדֹוׁש ְׁשמֹו ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ֶאְׁשּכֹון ְוֶאת־ַּדָּכא ּוְׁשַפל־רּוַח ְלַהֽ
ים: ִּכי לֹא ְלעֹוָלם ָאִריב ְולֹא ָלֶנַצח ֶאְקצֹוף ִּכי־רּוַח  ֲחיֹות ֵלב ִנְדָּכִאֽ ְׁשָפִלים ּֽוְלַהֽ
ֲעֹון ִּבְצעֹו ָקַצְפִּתי ְוַאֵּכהּו ַהְסֵּתר ְוֶאְקצֹף  יִתי: ַּבֽ ִמְּלָפַני ַיֲֽעטֹוף ּוְנָׁשמֹות ֲאִני ָעִׂשֽ

ֻחִמים לֹו  ֲאַׁשֵּלם ִנֽ ַוֵּיֶלְך ׁשֹוָבב ְּבֶדֶרְך ִלּֽבֹו: ְּדָרָכיו ָרִאיִתי ְוֶאְרָּפֵאהּו ְוַאְנֵחהּו ַוֽ
יו:  ָרחֹוק ְוַלָּקרֹוב ָאַמר ְיֹהָוה ּוְרָפאִתֽ יו: ּבֹוֵרא ִניב ְׂשָפָתִים ָׁשלֹום| ָׁשלֹום ָלֽ ֲאֵבָלֽ ְוַלֽ
יט: ֵאין ָׁשלֹום  ְרָׁשִעים ַּכָּים ִנְגָרׁש ִּכי ַהְׁשֵקט לֹא יּוָכל ַוִּיְגְרׁשּו ֵמיָמיו ֶרֶפׁש ָוִטֽ ְוָהֽ

ים: ְקָרא ְבָגרֹון ַאל־ַּתְחׂשְך ַּכּׁשֹוָפר ָהֵרם קֹוֶלָך ְוַהֵּגד ְלַעִּמי  ְרָׁשִעֽ ָאַמר ֱאֹלַהי ָלֽ
ם: ְואֹוִתי יֹום| יֹום ִיְדרׁשּון ְוַדַעת ְּדָרַכי ֶיְחָּפצּון  ִּפְׁשָעם ּוְלֵבית ַיֲֽעֹקב ַחֹּטאָתֽ

ְּכגֹוי ֲאֶׁשר־ְצָדָקה ָעָׂשה ּוִמְׁשַּפט ֱאֹלָהיו לֹא ָעָזב ִיְׁשָאלּוִני ִמְׁשְּפֵטי־ֶצֶדק ִקְרַבת 
ְמֶכם  ֱאֹלִהים ֶיְחָּפֽצּון: ָלָּמה ַּצְמנּו ְולֹא ָרִאיָת ִעִּנינּו ַנְפֵׁשנּו ְולֹא ֵתָדע ֵהן ְּביֹום צֹֽ

ׂשּו: ֵהן ְלִריב ּוַמָּצה ָּתצּומּו ּוְלַהּכֹות ְּבֶאְגרֹף  ִּתְמְצאּו־ ֵחֶפץ ְוָכל־ַעְּצֵביֶכם ִּתְנֹּגֽ
ְהֶיה צֹום ֶאְבָחֵרהּו יֹום  ם: ֲהָכֶזה ִיֽ א־ָתצּומּו ַכּיֹום ְלַהְׁשִמיַע ַּבָּמרֹום ֽקֹוְלֶכֽ ֶרַׁשע לֹֽ
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ַעּנֹות ָאָדם ַנְפׁשֹו ֲהָלֹכף ְּכַאְגמֹן רֹאׁשֹו ְוַׂשק ָוֵאֶפר ַיִּציַע ֲהָלֶזה ִּתְקָרא־צֹום ְויֹום 
יֹהָוֽה: ֲהלֹוא ֶזה צֹום ֶאְבָחֵרהּו ַּפֵּתַח ַחְרֻצּבֹות ֶרַׁשע ַהֵּתר ֲאֻגּדֹות מֹוָטה  ָרצֹון ַלֽ

ֲעִנִּיים  ָרֵעב ַלְחֶמָך ַוֽ קּו: ֲהלֹוא ָפרֹס ָלֽ ְוַׁשַּלח ְרצּוִצים ָחְפִׁשים ְוָכל־מֹוָטה ְּתַנֵּתֽ
ם: ָאז ִיָּבַקע  י־ִתְרֶאה ָערֹם ְוִכִּסיתֹו ּוִמְּבָׂשְרָך לֹא ִתְתַעָּלֽ ְמרּוִדים ָּתִביא ָבִית ִּכֽ
ָך:  ְתָך ְמֵהָרה ִתְצָמח ְוָהַלְך ְלָפֶניָך ִצְדֶקָך ְּכבֹוד ְיֹהָוה ַיַֽאְסֶפֽ ֲאֻרָכֽ ַּכַּׁשַחר אֹוֶרָך ַוֽ

יֹהָוה ַיֲֽעֶנה ְּתַׁשַּוע ְויֹאַמר ִהֵּנִני ִאם־ָּתִסיר ִמּֽתֹוְכָך מֹוָטה ְׁשַלח ֶאְצַּבע  ָאז ִּתְקָרא ַוֽ
ְתָך  ֲאֵפָלֽ ָרֵעב ַנְפֶׁשָך ְוֶנֶפׁש ַנֲֽעָנה ַּתְׂשִּביַע ְוָזַרח ַּבֹחֶׁשְך אֹוֶרָך ַוֽ ֶון: ְוָתֵפק ָלֽ ְוַדֶּבר־ָאֽ
ִים: ְוָנֲֽחָך ְיֹהָוה ָּתִמיד ְוִהְׂשִּביַע ְּבַצְחָצחֹות ַנְפֶׁשָך ְוַעְצמֶֹתיָך ַיֲֽחִליץ ְוָהִייָת  ֳהָרֽ ָּצֽ ַּכֽ
יו: ּוָבנּו ִמְּמָך ָחְרבֹות עֹוָלם ֽמֹוְסֵדי  א־ְיַכְּזבּו ֵמיָמֽ ְּכַגן ָרֶוה ּוְכמֹוָצא ַמִים ֲאֶׁשר לֹֽ

ֶבת: ִאם־ָּתִׁשיב  דֹור־ָודֹור ְּתקֹוֵמם ְוֹקָרא ְלָך ֹּגֵדר ֶּפֶרץ ְמׁשֹוֵבב ְנִתיבֹות ָלָׁשֽ
ִמַּׁשָּבת ַרְגֶלָך ֲעׂשֹות ֲחָפֶצָך ְּביֹום ָקְדִׁשי ְוָקָראָת ַלַּׁשָּבת ֹעֶנג ִלְקדֹוׁש ְיֹהָוה 

ר: ָאז ִּתְתַעַּנג ַעל־ְיֹהָוה  ֲעׂשֹות ְּדָרֶכיָך ִמְּמצֹוא ֶחְפְצָך ְוַדֵּבר ָּדָבֽ ְמֻכָּבד ְוִכַּבְדּתֹו ֵמֽ
ר: ֲאַכְלִּתיָך ַנֲֽחַלת ַיֲֽעֹקב ָאִביָך ִּכי ִּפי ְיֹהָוה ִּדֵּבֽ ְוִהְרַּכְבִּתיָך ַעל־ָּבֳמֵתי ָאֶרץ ְוַהֽ

ֶלְך ָהעֹוָלם. צּור ָּכל ָהֽעֹוָלִמים. ַצִּדיק ְּבָכל־ַהּדֹורֹות.  ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ֶדק: ֶנֱאָמן  ָהֵאל ַהֶּנֱאָמן. ָהאֹוֵמר ְועֹוֶׂשה. ַהְמַדֵּבר ּוְמַקֵּים. ֶׁשָּכל ְּדָבָריו ֱאֶמת ָוֶצֽ

יָך. ָאחֹור לֹא־ָיׁשּוב  יָך. ְוָדָבר ֶאָחד ִמְּדָבֶרֽ ינּו. ְוֶנֱאָמִנים ְּדָבֶרֽ ַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָּתה: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה. ָהֵאל ַהֶּנֱאָמן ְּבָכל־ְּדָבָריו:  ֶלְך ֶנֱֽאָמן ְוַרֲחָמן ָאֽ ֵריָקם. ִּכי ֵאל ֶמֽ

ינּו: ָּברּוְך  יַע ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ ַרֵחם ַעל־ִצּיֹון ִּכי ִהיא ֵּבית ַחֵּיֽינּו. ְוַלֲעלּוַבת ֶנֶֽפׁש ּתֹוִׁשֽ
ָך.  ינּו. ְּבֵאִלָּיֽהּו ַהָּנִביא ַעְבֶּדֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ַח ִצּיֹון ְּבָבֶנֽיָה: ַׂשְּמֵחֽ ַאָּתה ְיֹהָוה. ְמַׂשֵּמֽ

נּו. ַעל ִּכְסאֹו לֹא ֵיֶֽׁשב ָזר.  ָך. ִּבְמֵהָרה ָיֹבא ְוָיֵגל ִלֵּבֽ ּוְבַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִׁשיֶחֽ
ְעָּת ּלֹו. ֶׁשּלֹא ִיְכֶּבה ֵנרֹו  ְולֹא ִיְנֲחלּו עֹוד ֲאֵחִרים ֶאת ְּכבֹודֹו. ִּכי ְבֵׁשם ָקְדְׁשָך ִנְׁשַּבֽ

ְלעֹוָלם ָוֶעד: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה. ָמֵגן ָּדִוד: 

נּו  ָּת ָלֽ ַעל ַהּתֹוָרה. ְוַעל ָהֲעבֹוָדה. ְוַעל ַהְּנִביִאים. ְוַעל יֹום ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה. ֶׁשָּנַתֽ
ֶרת: ַעל־ַהֹּכל ְיֹהָוה  ינּו ִלְמִחיָלה ְוִלְסִליָחה ּוְלַכָּפָרה ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֽ ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ינּו. ֲאַנְֽחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך. ִיְתָּבַרְך ִׁשְמָך ְּבִפי ָּכל־ַחי ָּתִמיד  ֱאֹלֵהֽ
ַח  ֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּוְדָבְרָך ֱאֶמת ְוַקָּים ָלַעד: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה. ֶמֽ

ינּו ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה.  ינּו ְוַלֲעֹונֹות ַעּמֹו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ּוַמֲעִביר ַאְׁשמֹוֵתֽ ַלֲעֹונֹוֵתֽ
ֶרץ ְמַקֵּדׁש ִיְׂשָרֵאל ְויֹום ַהִּכֻּפִרים:  ֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֽ ֶמֽ

הזכרת נשמות
ִיְזּכֹור ֱאֹלִהים ִנְׁשַמת ַאָּבא מֹוִרי )פב"פ( ֶׁשָהַלְך ְלעֹוָלמֹו ַּבֲעבּור ֶׁשְּבִלי ֶנֶֽדר 
ֶאֵּתן ְצָדָקה ַּבֲעדֹו ִּבְׂשַכר ֶזה ְּתֵהא ַנְפׁשֹו ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ִעם ִנְׁשמֹות 

ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ָׂשָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה ְוִעם ְׁשָאר ַצִּדיִקים ְוִצְדָקִנּיֹות 
ֶדן ְוֹנאַמר ָאֵמן:   ֶׁשְּבַגן ֵעֽ
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ִיְזּכֹור ֱאֹלִהים ִנְׁשַמת ִאִּמי מֹוָרִתי )פב"פ( ֶׁשָהְלָכה ְלעֹוָלָמּה ַּבֲעבּור ֶׁשְּבִלי ֶנֶֽדר 
ֶאֵּתן ְצָדָקה ַּבֲעָדּה ּוִבְׂשַכר ֶזה ְּתֵהא ַנְפָׁשּה ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ִעם ִנְׁשמֹות 
ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ָׂשָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה ְוִעם ְׁשָאר ַצִּדיִקים ְוִצְדָקִנּיֹות 

ֶדן ְוֹנאַמר ָאֵמן:   ֶׁשְּבַגן ֵעֽ

ִיְזּכֹור ֱאֹלִהים ִנְׁשמֹות ְזֵקַני ּוְזֵקנֹוַתי ּדֹוַדי ְודֹודֹוַתי ַאַחי ְוַאְחיֹוַתי ֶׁשָהְלכּו ְלעֹוָלָמם 
ַּבֲעבּור ֶׁשְּבִלי ֶנֶֽדר ֶאֵּתן ְצָדָקה ַּבֲעָדם ּוִבְׂשַכר ֶזה ִּתְהֶיֽיָנה ַנְפׁשֹוֵתיֶהם ְצרּורֹות 

ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ִעם ִנְׁשמֹות ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ָׂשָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה ְוִעם 
ֶדן ְוֹנאַמר ָאֵמן:   ְׁשָאר ַצִּדיִקים ְוִצְדָקִנּיֹות ֶׁשְּבַגן ֵעֽ

ִיְזּכֹור ֱאֹלִהים ִנְׁשמֹות ָּכל ְקרֹוַבי ּוְקרֹובֹוַתי ְוָכל ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשֶּנֶהְרגּו ֶׁשִּנְׁשֲחטּו 
ְוֶׁשִּנְׂשְרפּו ְוֶׁשִּנְטְּבעּו ְוֶׁשֶּנְחְנקּו ַעל ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם ַּבֲעבּור ֶׁשְּבִלי ֶנֶֽדר ֶאֵּתן ְצָדָקה 

ְּבַעד ַהְזָּכַרת ִנְׁשמֹוֵתיֶהם ּוִבְׂשַכר ֶזה ִּתְהֶיֽיָנה ַנְפׁשֹוֵתיֶהם ְצרּורֹות ִּבְצרֹור ַהַחִּיים 
ִעם ִנְׁשמֹוֵתיֶהם ֶׁשל ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ָׂשָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה ְוִעם ְׁשָאר 

ֶדן ְוֹנאַמר ָאֵמן:    ַצִּדיִקים ְוִצְדָקִנּיֹות ֶׁשְּבַגן ֵעֽ

ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן ַּבְּמרֹוִמים ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה ַעל ַּכְנֵפי ַהְּׁשִכיָנה 
יַע ַמְזִהיִרים ֶאת ִנְׁשַמת )פב"פ( ֶׁשָהַלְך  ְּבַמֲעלֹות ְקדֹוִׁשים ּוְטהֹוִרים ְּכֽזַֹהר ָהָרִקֽ

ֶדן ְּתֵהא ְמנּוָחתֹו  ְלעֹוָלמֹו ַּבֲעבּור ֶׁשָּנְדבּו ְצָדָקה ְּבַעד ַהְזָּכַרת ִנְׁשָמתֹו ְּבַגן ֵעֽ
ֶתר ְּכָנָפיו ְלעֹוָלִמים ְוִיְצרֹור ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ֶאת  הּו ְּבֵסֽ ַעל ָהַרֲחִמים ַיְסִּתיֵרֽ ָלֵכן ַּבֽ

ִנְׁשָמתֹו ְיֹהָוה הּוא ַנֲחָלתֹו ְוָיֽנּוַח ַעל ִמְׁשָּכבֹו ְּבָׁשלֹום ְוֹנאַמר ָאֵמן:  

ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן ַּבְּמרֹוִמים ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה ַעל ַּכְנֵפי ַהְּׁשִכיָנה 
יַע ַמְזִהיִרים ֶאת ִנְׁשַמת )פב"פ( ֶׁשָהְלָכה  ְּבַמֲעלֹות ְקדֹוִׁשים ּוְטהֹוִרים ְּכֽזַֹהר ָהָרִקֽ
ֶדן ְּתֵהא ְמנּוָחָתּה ָלֵכן  ְלעֹוָלָמּה ַּבֲעבּור ֶׁשָּנְדבּו ְצָדָקה ְּבַעד ַהְזָּכַרת ִנְׁשָמָתּה ְּבַגן ֵעֽ

ֶתר ְּכָנָפיו ְלעֹוָלִמים ְוִיְצרֹור ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ֶאת ִנְׁשָמָתּה  ָה ְּבֵסֽ ַעל ָהַרֲחִמים ַיְסִּתיֶרֽ ַּבֽ
ְיֹהָוה הּוא ַנֲחָלָתּה ְוָתֽנּוַח ַעל ִמְׁשָּכָבּה ְּבָׁשלֹום ְוֹנאַמר ָאֵמן:  

ַאב ָהַרֲחִמים ׁשֹוֵכן ְמרֹוִמים. ְּבַרֲחָמיו ָהֲעצּוִמים. הּוא ִיְפקֹוד ְּבַרֲחִמים ַהֲחִסיִדים 
ְוַהְיָׁשִרים ְוַהְּתִמיִמים. ְקִהּלֹות ַהּֽקֶֹדׁש ֶׁשָּמְסרּו ַנְפָׁשם ַעל ְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם. ַהֶּנֱאָהִבים 

רּו. ַלֲעׂשֹות  ּלּו ּוֵמֲאָריֹות ָּגֵבֽ דּו. ִמְּנָׁשִרים ַקֽ ְוַהְּנִעיִמים ְּבַחֵּייֶהם ּוְבמֹוָתם לֹא ִנְפָרֽ
ינּו ְלטֹוָבה. ִעם ְׁשָאר ַצִּדיֵקי עֹוָלם. ְוִיְנקֹום  ֶפץ צּוָרם: ִיְזְּכֵרם ֱאֹלֵהֽ ְרצֹון קֹוָנם ְוֵחֽ

ינּו גֹוִים ַעּמֹו  ִנְקַמת ַּדם ֲעָבָדיו ַהָּׁשפּוְך: ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת מֶׁשה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים. ַהְרִנֽ
יָך ַהְּנִביִאים  ִּכי ַדם ֲעָבָדיו ִיּקֹום. ְוָנָקם ָיִׁשיב ְלָצָריו ְוִכֶּפר ַאְדָמתֹו ַעּמֹו: ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדֽ

יִתי. ַויֹהָוה ׁשֵֹכן ְּבִצּיֹון: ּוְבִכְתֵבי ַהֹּקֶדׁש ֶנֱאַמר  יִתי ָּדָמם לֹא ִנֵּקֽ ָּכתּוב ֵלאמֹר. ְוִנֵּקֽ
יָך ַהָּׁשפּוְך:  ָּמה יֹאְמרּו ַהּגֹוִים ַאֵּיה ֱאֹלֵהיֶהם ִיָּוַדע ַּבּגֹוִים ְלֵעיֵנֽינּו ִנְקַמת ַּדם ֲעָבֶדֽ ָלֽ

ְואֹוֵמר ִּכי דֹוֵרׁש ָּדִמים אֹוָתם ָזָכר לֹא ָׁשַכח ַצֲעַקת ֲעָנִוים: ְואֹוֵמר ָיִדין ַּבּגֹוִים ָמֵלא 
ֶרְך ִיְׁשֶּתה ַעל ֵּכן ָיִרים רֹאׁש:  ֶרץ ַרָּבה: ִמַּנַֽחל ַּבֶּדֽ ַחץ רֹאׁש ַעל ֶאֽ ְגִוּיֹות ָמֽ
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ָכה ּלֹו ַאְׁשֵרי ָהָעם  ָלה: ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכֽ ָך עֹוד ְיַהְלֽלּוָך ֶּסֽ ַאְׁשֵרי יֹוְׁשֵבי ֵביֶתֽ
ֶלְך ַוֲאָבְרָכה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם  ֶׁשְיֹהָוה ֱאֹלָהיו: ְּתִהָּלה ְלָדִוד ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהֶּמֽ
ָך ַוֲאַהְלָלה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ָּגדֹול ְיֹהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד  ָוֶעד: ְּבָכל־יֹום ֲאָבְרֶכֽ

ָך  ידּו: ֲהַדר ְּכבֹוד הֹוֶדֽ יָך ַיִּגֽ ֶקר: ּדֹור ְלדֹור ְיַׁשַּבח ַמֲעֶׂשיָך ּוְגבּורֶֹתֽ ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֽ
ָּנה: ֵזֶֽכר ַרב־ יָך יֹאֵמרּו ּוְגֻדָּלְתָך ֲאַסְּפֶרֽ יָחה: ֶוֱעזּוז נֹוְרֹאֶתֽ יָך ָאִׂשֽ ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתֽ

ֶסד: טֹוב־ְיֹהָוה  ִים ּוְגָדל־ָחֽ ֶרְך ַאַּפֽ יעּו ְוִצְדָקְתָך ְיַרֵּנֽנּו: ַחּנּון ְוַרחּום ְיֹהָוה ֶאֽ טּוְבָך ַיִּבֽ
יָך ְיָבְרֽכּוָכה: ְּכבֹוד  יָך ַוֲחִסיֶדֽ ַלֹּכל ְוַרֲחָמיו ַעל־ָּכל־ַמֲעָׂשיו: יֹוֽדּוָך ְיֹהָוה ָּכל־ַמֲעֶׂשֽ

יַע ִלְבֵני ָהָאָדם ְּגבּורָֹתיו ּוְכבֹוד ֲהַדר  רּו: ְלהֹוִדֽ ַמְלכּוְתָך יֹאֵמרּו ּוְגבּוָרְתָך ְיַדֵּבֽ
ַמְלכּותֹו: ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל־ֹעָלִמים ּוֶמְמַׁשְלְּתָך ְּבָכל־ּדֹור ָודֹר: סֹוֵמְך ְיֹהָוה 

רּו ְוַאָּתה נֹוֵתן־ָלֶהם ֶאת־ יָך ְיַׂשֵּבֽ ְלָכל־ַהֹּנְפִלים ְוזֹוֵקף ְלָכל־ַהְּכפּוִפים: ֵעיֵני־ֹכל ֵאֶלֽ
יַע ְלָכל־ַחי ָרצֹון: ַצִּדיק ְיֹהָוה ְּבָכל־ְּדָרָכיו  ָך ּוַמְׂשִּבֽ ַח ֶאת־ָיֶדֽ ָאְכָלם ְּבִעּתֹו: ּפֹוֵתֽ

הּו ֶבֱאֶמת: ְרצֹון־ ְוָחִסיד ְּבָכל־ַמֲעָׂשיו: ָקרֹוב ְיֹהָוה ְלָכל־ֹקְרָאיו ְלֹכל ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאֽ
ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה ְוֶאת־ַׁשְוָעָתם ִיְׁשַמע ְויֹוִׁשיֵעם: ׁשֹוֵמר ְיֹהָוה ֶאת־ָּכל־ֹאֲהָביו ְוֵאת 
ָּכל־ָהְרָׁשִעים ַיְׁשִמיד: חזן: ְּתִהַּלת ְיֹהָוה ְיַדֶּבר ִּפי ִויָבֵרְך ָּכל־ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו 

ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַוֲאַנְֽחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד־עֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

ֶרן  ִים: ַוָּיֶֽרם ֶקֽ ֶרץ ְוָׁשָמֽ ְיַהְללּו ֶאת־ֵׁשם ְיֹהָוה ִּכי־ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו ְלַבּדֹו: הֹודֹו ַעל־ֶאֽ
ְלַעּמֹו ְּתִהָּלה ְלָכל־ֲחִסיָדיו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו ַהְללּוָיּה:  

ֶרץ ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְוֽיְׁשֵבי ָבּה: ִּכי־הּוא ַעל־ַיִּמים ְיָסָדּה  ְלָדִוד ִמְזמֹור ַליֹהָוה ָהָאֽ
ִים ּוַבר־ ְוַעל־ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנָֽה: ִמי־ַיֲעֶלה ְבַהר־ְיֹהָוה ּוִמי ָיקּום ִּבְמקֹום ָקְדׁשֹו: ְנִקי ַכַּפֽ

ֵלָבב ֲאֶׁשר לֹא־ָנָׂשא ַלָּׁשְוא ַנְפִׁשי ְולֹא ִנְׁשַּבע ְלִמְרָמה: ִיָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת ְיֹהָוה 
ָלה: ְׂשאּו ְׁשָעִרים  ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי ִיְׁשעֹו: ֶזה ּדֹור ּדֹוְרָׁשיו ְמַבְקֵׁשי ָפֶנֽיָך ַיֲעֹקב ֶסֽ

ֶלְך ַהָּכבֹוד ְיֹהָוה ִעּזּוז  ֶלְך ַהָּכבֹוד: ִמי ֶזה ֶמֽ ָראֵׁשיֶכם ְוִהָּנְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֽ
ֶלְך  ְוִגּבֹור ְיֹהָוה ִּגּבֹור ִמְלָחָמה: ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֽ

ָלה:    ֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסֽ ֶלְך ַהָּכבֹוד ְיֹהָוה ְצָבאֹות הּוא ֶמֽ ַהָּכבֹוד: ִמי הּוא ֶזה ֶמֽ

ָך ַאָּתה  ּוְבֻנֹחה יֹאַמר ׁשּוָבה ְיֹהָוה ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל: קּוָמה ְיֹהָוה ִלְמנּוָחֶתֽ
ָך ַאל ָּתֵׁשב ְּפֵני  יָך ְיַרֵּנֽנּו: ַּבֲעבּור ָּדִוד ַעְבֶּדֽ ֶדק ַוֲחִסיֶדֽ ַוֲארֹון ֻעֶּזָֽך: ֹּכֲהֶנֽיָך ִיְלְּבׁשּו ֶצֽ
ִּתי ָלֶכם ּתֹוָרִתי ַאל ַּתֲעֽזֹבּו: ֵעץ ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים  ַקח טֹוב ָנַתֽ ָך: ִּכי ֶלֽ ְמִׁשיֶחֽ
נּו ְיֹהָוה  יָה ָׁשלֹום: ֲהִׁשיֵבֽ יָה ַּדְרֵכי ֽנַֹעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתֽ יָה ְמֻאָּׁשר: ְּדָרֶכֽ ָּבּה ְותֹוְמֶכֽ

ֶדם:  ינּו ְּכֶקֽ יָך ְוָנֽׁשּוָבה ַחֵּדׁש ָיֵמֽ ֵאֶלֽ
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תפילת מוסף
אִתי ַלֲעמֹד  ַחד יֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל. ָּבֽ ַעׂש, ִנְרַעׁש ְוִנְפַחד ִמַּפֽ ִהְנִני ֶהָעִני ִמַּמֽ

ּוְלִהְתַחֵּנן ְלָפֶנֽיָך ַעל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְׁשָלֽחּוִני. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאיִני ְּכַדאי ְוָהגּון 
ְלָכְך. ָלֵכן ֲאַבֵּקׁש ִמְּמָך ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב. ְיֹהָוה ְיֹהָוה 

יַח ַּדְרִּכי ֲאֶׁשר  ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל. ַׁשַּדי ָאיֹום ְונֹוָרא, ֱהֵיה ָנא ַמְצִלֽ
ֲאִני הֹוֵלְך ַלֲעמֹד ּוְלַבֵּקׁש ַרֲחִמים ָעַלי ְוַעל ׁשֹוְלָחי. ָנא ַאל ַּתְפִׁשיֵעם ְּבַחֹּטאַתי 

ִני. ְוַאל ִיָּכְלמּו ִּבְפָׁשַעי ְוַאל ֵיֽבֹוׁשּו ִּבי  ַע ָאֽ ְוַאל ְּתַחְּיֵבם ַּבֲעֹונֹוַתי. ִּכי חֹוֵטא ּופֹוֵׁשֽ
ְוַאל ֵאבֹוׁש ָּבם. ְוַקֵּבל ְּתִפָּלִתי ִּכְתִפַּלת ָזֵקן ְוָרִגיל ּוִפְרקֹו ָנֶאה ּוְזָקנֹו ְמֻגָּדל ְוקֹולֹו 

נּו  ִני. ִויִהי ָנא ִדּלּוֵגֽ ַעת ִעם ַהְּבִרּיֹות. ְוִתְגַער ַּבָּׂשָטן ְלַבל ַיְׂשִטיֵנֽ ָנִעים ּוְמֻעָרב ְּבַדֽ
ינּו ְוִעּנּוֵיינּו ֲהָפְך ָנא ָלנּו ּוְלָכל  ינּו ְּתַכֶּסה ְּבַאֲהָבה. ְוָכל ָצרֹוֵתֽ יָך ַאֲהָבה ּוְפָׁשֵעֽ ָעֶלֽ

בּו ְוַאל ְיִהי  ִיְׂשָרֵאל ְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמָחה ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום. ָהֱאֶמת ְוַהָּׁשלֹום ֱאָהֽ
ׁשּום ִמְכׁשֹול ִּבְתִפָּלִתי. ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק 

ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב. ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא. ֵאל ֶעְליֹון. ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה. ֶׁשָּכל 
יצּו אֹוָתּה  ָך. ְוָיִפֽ יאּו ְתִפָּלִתי ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶדֽ ַהַּמְלָאִכים ֶׁשֵהם ּפֹוֲעֵלי ְתִפּלֹות. ָיִבֽ

ְלָפֶנֽיָך. ַּבֲעבּור ָּכל ַהַּצִּדיִקים ְוַהֲחִסיִדים ְוַהְּתִמיִמים ְוַהְּיָׁשִרים. ּוַבֲעבּור ְּכבֹוד 
ַע ְּתִפַּלת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים. ָּברּוְך  ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא. ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמֽ

ַע ְּתִפָּלה:  ַאָּתה ׁשֹוֵמֽ

ֶלְך ֶעְליֹון. ַקֵּבל ַׁשְוָעִתי ְּבָרצֹון, ֱאמֹוץ ְלָבִבי )ּכּוזּו  ֶלְך ֶנֱאָמן. ַׁשַּדי ֶמֽ ]ֵאל ֶמֽ
ֶדק. ַרחּום ְוַחּנּון, ַרֵחם ָעַלי ּוְׁשַמע  ְּבמּוְכָסז ּכּוזּו( ֵאל ַחי. ַּדָּין ֱאֶמת. ׁשֹוֵפט ֶצֽ
ַהּיֹום ֲאֶׁשר ַאְעִּתיר ַּבֲעִדי ּוְבַעד ֵּביִתי ּוְבַעד ֲעָדִתי ַהַּמְסִּכיִמים ִעִּמי ִּבְתִפָּלִתי. 

נּו ִעם ָּכל ְּתִפּלֹות ַהְיָׁשרֹות ְוַהְּנִקּיֹות ֶׁשֵּיָעׂשּו ַהּיֹום ְּבַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל.  ְוִתְכֹלל ְּתִפָּלֵתֽ
ְרָּת ִלְתִפַּלת מֶׁשה ֶׁשּלֹא ֵיֽבֹוׁשּו ׁשֹוְלַחי  ָך ְּכמֹו ֶׁשָחַתֽ ַחת ִּכֵּסא ְכבֹוֶדֽ ְוַתְחֹּתר ַּתֽ

ִּבי ְולֹא ֲאִני ָּבֶהם: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶנֽיָך ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ָאֵמן 
ָלה: ְיִהי ָרצֹון ְלָפֶנֽיָך ָאיֹום ְונֹוָרא. ֶׁשִּתֵּתן ִלי קֹול ָעֵרב ְוָנִעים ַהּיֹום. ְוַאל ִיְפַסק  ֶסֽ

ַחר ְּגרֹוִני. ִויֵהא קֹוִלי ָנִעים ְוָחָזק. ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ַוְיִהי קֹול ַהֹּׁשָפר  קֹוִלי. ְוַאל ִיֽ
ָלה:[ הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמֹאד. ָאֵמן ֶסֽ

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה 
ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: 

ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר 
ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא, ְּבִריְך הּוא 

ָּלא ִמָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא,  ָּלא ּוְלֵעֽ ְלֵעֽ
ְוִאְמרּו ָאֵמן: 
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ָך: ינּו: ֲאדָֹני, ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתֽ ֶדל ֵלאֹלֵהֽ ִּכי ֵׁשם ְיֹהָוה ֶאְקָרא ָהבּו ֹגֽ

ינּו ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ַיֲעֹקב ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְוקֹוֵנה ַהֹּכל 

ַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה:  ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמֽ

ֶפר ַהַחִּיים ְלַמַעְנָך ֱאֹלִהים ַחִּיים:   נּו ְּבֵסֽ ֶלְך ָחֵפץ ַּבַחִּיים ְוָכְתֵבֽ נּו ְלַחִּיים ֶמֽ ָזְכֵרֽ
יַע ּוָמֵגן: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ָמֵגן ַאְבָרָהם: ֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִׁשֽ ֶמֽ

ֶסד  יַע: ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֽ ַאָּתה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדָֹני ְמַחֶּיה ֵמִתים ַאָּתה ַרב ְלהֹוִׁשֽ
ְמַחֵּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים 

ֶלְך ֵמִמית  ַעל ְּגבּורֹות ּוִמי ּֽדֹוֶמה ָּלְך ֶמֽ ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני ָעָפר, ִמי ָכֽמֹוָך ַּבֽ
יַח ְיׁשּוָעה:  ּוְמַחֶּיה ּוַמְצִמֽ

ִמי ָכֽמֹוָך ַאב ָהַרֲחִמים זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים ְּבַרֲחִמים:  
ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים: 

ָלה:  ַאָּתה ָקדֹוׁש ְוִׁשְמָך ָקדֹוׁש ּוְקדֹוִׁשים ְּבָכל יֹום ְיַהְלֽלּוָך ֶּסֽ

אָת.  יָך ְוֵאיָמְתָך ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרֽ ינּו ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשֽ ּוְבֵכן ֵּתן ַּפְחְּדָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְוִייָרֽאּוָך ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך ָּכל ַהְּברּוִאים. ְוֵיָעׂשּו ֻכָּלם ֲאֻגָּדה ֶאָחת 

ינּו ֶׁשַהָּׁשְלָטן ְלָפֶנֽיָך ֹעז  ְענּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם. ְּכמֹו ֶׁשָּיַדֽ
אָת:  ְּבָיְדָך ּוְגבּוָרה ִּביִמיֶנָֽך ְוִׁשְמָך נֹוָרא ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרֽ

יָך ּוִפְתחֹון ֶּפה  יָך ְוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרֶׁשֽ ָך ְּתִהָּלה ִליֵרֶאֽ ּוְבֵכן ֵּתן ָּכבֹוד ְיֹהָוה ְלַעֶּמֽ
ָך ַוֲעִריַכת  ֶרן ְלָדִוד ַעְבֶּדֽ ָך ּוְצִמיַחת ֶקֽ ָך ְוָׂשׂשֹון ְלִעיֶרֽ ַלְמַיֲחִלים ָלְך. ִׂשְמָחה ְלַאְרֶצֽ

ינּו:  ָך ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ ֵנר ְלֶבן־ִיַׁשי ְמִׁשיֶחֽ

ָתה ִּתְקָּפץ  ילּו ְועֹוָלֽ חּו ִויָׁשִרים ַיֲעֽלֹזּו ַוֲחִסיִדים ְּבִרָּנה ָיִגֽ ּוְבֵכן ַצִּדיִקים ִיְראּו ְוִיְׂשָמֽ
ֶרץ:  ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֽ יָה. ְוָכל ָהִרְׁשָעה ֻּכָּלּה ְּכָעָׁשן ִּתְכֶלה ִּכי ַתֲעִביר ֶמְמֶׁשֽ ִּפֽ

ִים  ָך ּוִבירּוָׁשַלֽ יָך ְּבַהר ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדֽ ָך ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשֽ ְוִתְמלֹוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ְלַבֶּדֽ
ִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר  ָך ִיְמֹלְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהֽ ָך. ַּכָּכתּוב ְּבִדְבֵרי ָקְדֶׁשֽ ִעיר ָקְדֶׁשֽ

ַהְללּוָיּה: 

יָך. ַּכָּכתּוב ַוִּיְגַּבּה ְיֹהָוה ְצָבאֹות  ָך ְוֵאין ֱאֽלֹוַּה ִמַּבְלָעֶדֽ ָקדֹוׁש ַאָּתה ְונֹוָרא ְׁשֶמֽ
ֶלְך ַהָּקדֹוׁש:  ַּבִּמְׁשָּפט ְוָהֵאל ַהָּקדֹוׁש ִנְקַּדׁש ִּבְצָדָקה. ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהֶּמֽ

נּו ִמָּכל  נּו. ְורֹוַמְמָּתֽ יָת ָּבֽ נּו ְוָרִצֽ ְבָּת אֹוָתֽ נּו ִמָּכל ָהַעִּמים. ָאַהֽ ַאָּתה ְבַחְרָּתֽ
ָך. ְוִׁשְמָך ַהָּגדֹול  נּו ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו ַמְלֵּכֽ יָך. ְוֵקַרְבָּתֽ נּו ְּבִמְצֹוֶתֽ ַהְּלׁשֹונֹות. ְוִקַּדְׁשָּתֽ

אָת:  ינּו ָקָרֽ ְוַהָּקדֹוׁש ָעֵלֽ
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ינּו ְּבַאֲהָבה ֶאת יֹום ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה ִלְמִחיָלה ְוִלְסִליָחה  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ַוִּתֶּתן ָלֽ
ִים:  ינּו  ִמְקָרא ֽקֶֹדׁש ֵזֶֽכר ִליִציַאת ִמְצָרֽ ּוְלַכָּפָרה ְוִלְמָחל ּבֹו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתֽ

נּו ְוֵאין ֲאַנְֽחנּו ְיכֹוִלים  ְקנּו ֵמַעל ַאְדָמֵתֽ נּו ְוִנְתַרַחֽ ינּו ֵמַאְרֵצֽ ינּו ָּגִלֽ ּוִמְּפֵני ֲחָטֵאֽ
ִית ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ֶׁשִּנְקָרא ִׁשְמָך ָעָליו  ָך ַּבַּבֽ ינּו ְּבֵבית ְּבִחיָרֶתֽ ַלֲעׂשֹות חֹובֹוֵתֽ

ינּו ֵואֹלֵהי  ָך: ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ִמְּפֵני ַהָּיד ֶׁשִּנְׁשַּתְּלָחה ְּבִמְקָּדֶׁשֽ
יָך ָהַרִּבים  ינּו ְוַעל ִמְקָּדְׁשָך ְּבַרֲחֶמֽ ֶלְך ַרֲחָמן ֶׁשָּתׁשּוב ּוְתַרֵחם ָעֵלֽ ינּו ֶמֽ ֲאבֹוֵתֽ

ינּו ְמֵהָרה  נּו ַּגֵּלה ְּכבֹוד ַמְלכּוְתָך ָעֵלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ְוִתְבֵנֽהּו ְמֵהָרה ּוְתַגֵּדל ְּכבֹודֹו: ָאִבֽ
ינּו ַּכֵּנס  ינּו ִמֵּבין ַהּגֹוִים ּוְנפּוצֹוֵתֽ ינּו ְלֵעיֵני ָּכל ָחי ְוָקֵרב ְּפזּוֵרֽ ְוהֹוַפע ְוִהָּנֵׂשא ָעֵלֽ
ִים ֵּבית ִמְקָּדְׁשָך ְּבִׂשְמַחת  נּו ְלִצּיֹון ִעיְרָך ְּבִרָּנה ְוִלירּוָׁשַלֽ ֶרץ. ַוֲהִביֵאֽ ִמַּיְרְּכֵתי ָאֽ

ינּו ְּתִמיִדים ְּכִסְדָרם ּומּוָסִפים  עֹוָלם. ְוָׁשם ַנֲעֶׂשה ְלָפֶנֽיָך ֶאת ָקְרְּבנֹות חֹובֹוֵתֽ
ְּכִהְלָכָתם: ְוֶאת מּוַסף יֹום ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה ַנֲעֶׂשה ְוַנְקִריב ְלָפֶנֽיָך ְּבַאֲהָבה ְּכִמְצַות 

ָך ָּכָאמּור: ָך ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַעְבֶּדָך ִמִּפי ְכבֹוֶדֽ ינּו ְּבתֹוָרֶתֽ ְבָּת ָעֵלֽ ְרצֹוֶנָֽך ְּכמֹו ֶׁשָּכַתֽ

הֶיה ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפֹׁשֵתיֶכם  ֶדׁש ִיֽ ֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזה ִמְקָרא ֹקֽ ּוֶבָעׂשֹור ַלֹחֽ
יַח ִניֽחֹח ַּפר ֶּבן ָּבָקר ֶאָחד.  ה ֵרֽ ָּכל ְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשּו: ְוִהְקַרְבֶּתם ֹעָלה ַליהָוֹ

ִיל ֶאָחד. ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבָעה ְּתִמיִמם ִיְהיּו ָלֶכם: ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם  ַאֽ
ֶבׂש ְוַיִֽין ְּכִנְסּכֹו  ִיל ְוִעָּׂשרֹון ַלֶּכֽ ִּכְמֻדָּבר ְׁשלָׁשה ֶעְׂשרִֹנים ַלָּפר ּוְׁשֵני ֶעְׂשרֹוִנים ָלָאֽ

ּוְׁשֵני ְׂשִעיִרים ְלַכֵּפר. ּוְׁשֵני ְתִמיִדים ְּכִהְלָכָתם: 

ינּו ְּביֹום ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה. ְמֵחה ְוַהֲעֵבר  ינּו. ְמֹחל ַלֲעֹונֹוֵתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
יָך ְלַמֲעִני  ינּו ִמֶּנֶֽגד ֵעיֶנֽיָך. ָּכָאמּור ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא מֹוֶחה ְפָׁשֶעֽ ינּו ְוַחֹּטאֵתֽ ְּפָׁשֵעֽ

יָך ׁשּוָבה ֵאַלי ִּכי  יָך ְוֶכָעָנן ַחֹּטאֶתֽ יִתי ָכָעב ְּפָׁשֶעֽ יָך לֹא ֶאְזֹּכר: ְוֶנֱאַמר ָמִחֽ ְוַחֹּטאֶתֽ
יָך: ְוֶנֱאַמר ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמֹּכל ַחֹּטאֵתיֶכם ִלְפֵני  ְגַאְלִּתֽ

נּו  ָך ְוַׂשְּמֵחֽ נּו ִמּטּוֶבֽ ָך ַׂשְּבֵעֽ נּו ְּבתֹוָרֶתֽ יָך ְוֵתן ֶחְלֵקֽ נּו ְּבִמְצֹוֶתֽ רּו:  ַקְּדֵׁשֽ ְיֹהָוה ִּתְטָהֽ
נּו ְלָעְבְּדָך ֶּבֱאֶמת ִּכי ַאָּתה ָסְלָחן ְלִיְׂשָרֵאל ּוָמֳחָלן ְלִׁשְבֵטי  ָך: ְוַטֵהר ִלֵּבֽ ִּביׁשּוָעֶתֽ
ָּתה: ָּברּוְך  ַח ֶאָּלא ָאֽ ֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ נּו ֶמֽ יָך ֵאין ָלֽ ְיֻׁשרּון ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ּוִמַּבְלָעֶדֽ
ינּו ְוַלֲעֹונֹות ַעּמֹו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ּוַמֲעִביר  ַח ַלֲעֹונֹוֵתֽ ֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ ַאָּתה ְיֹהָוה ֶמֽ

ֶרץ ְמַקֵּדׁש ִיְׂשָרֵאל ְויֹום ַהִּכֻּפִרים:  ֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֽ ינּו ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה. ֶמֽ ַאְׁשמֹוֵתֽ

ָך  ינּו ְּבַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ּוִבְתִפָּלָתם, ְוָהֵׁשב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵּביֶתֽ ְרֵצה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל, ּוְתִפָּלָתם ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת 

ָך: ְוֶתֱחֶזֽיָנה ֵעיֵנֽינּו ְּבׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה  ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ
ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון: 

ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד צּור  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ מֹוִדים ֲאַנְֽחנּו ָלְך ָׁשַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָך ַעל ַחֵּיֽינּו  נּו ַאָּתה הּוא ְלדֹור ָודֹור נֹוֶדה ְּלָך ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתֽ ַחֵּיֽינּו ָמֵגן ִיְׁשֵעֽ

נּו ְוַעל  יָך ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמֽ ינּו ַהְּפקּודֹות ָלְך ְוַעל ִנֶּסֽ ָך ְוַעל ִנְׁשמֹוֵתֽ ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדֽ
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יָך  ִים, ַהּטֹוב ִּכי לֹא ָכלּו ַרֲחֶמֽ ֶרב ָוֽבֶֹקר ְוָצֳהָרֽ יָך ֶׁשְּבָכל ֵעת, ֶעֽ יָך ְוטֹובֹוֶתֽ ִנְפְלאֹוֶתֽ
ינּו ָלְך:  יָך, ֵמעֹוָלם ִקִּוֽ ּמּו ֲחָסֶדֽ ְוַהְמַרֵחם ִּכי לֹא ַתֽ

נּו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבַרְך ְוִיְתרֹוַמם ִׁשְמָך ַמְלֵּכֽ
ָך:   ּוְכתֹוב ְלַחִּיים טֹוִבים ָּכל ְּבֵני ְבִריֶתֽ

ָלה:  נּו ֶסֽ נּו ְוֶעְזָרֵתֽ ָלה ִויַהְללּו ֶאת ִׁשְמָך ֶּבֱאֶמת ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתֽ ְוֹכל ַהַחִּיים יֹוֽדּוָך ֶּסֽ
ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהּטֹוב ִׁשְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות: 

נּו  ָך, ָּבְרֵכֽ ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ ֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלֽ ִׂשים ָׁשלֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה ֵחן ָוֶחֽ
ינּו ּתֹוַרת ַחִּיים  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ָּת ָּלֽ נּו ְּכֶאָחד ְּבאֹור ָּפֶנֽיָך ִּכי ְבאֹור ָּפֶנֽיָך ָנַתֽ ינּו ֻּכָּלֽ ָאִבֽ

ֶסד ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום, ְוטֹוב ְּבֵעיֶנֽיָך ְלָבֵרְך ֶאת  ְוַאֲהַבת ֶחֽ
ָך:  ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמֽ

ֶפר ַחִּיים ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום ּוַפְרָנָסה טֹוָבה ִנָּזֵכר ְוִנָּכֵתב ְלָפֶנֽיָך ֲאַנְֽחנּו ְוָכל  ְּבֵסֽ
ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום:  ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהְּמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו 

ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום: )נ”א ֹעֶׂשה ַהָּׁשלֹום:(

ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:

נּו ֶׁשֵאין  נּו, ְוַאל ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחָּנֵתֽ ינּו ָּתֹבא ְלָפֶנֽיָך ְּתִפָּלֵתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ינּו ַצִּדיִקים  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֲאַנְֽחנּו ַעֵּזי ָפִנים ּוְקֵׁשי ֽעֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְרנּו  ְדנּו. ָּגַזְֽלנּו. ִּדַּבֽ ְמנּו. ָּבַגֽ אנּו: ָאַׁשֽ ינּו ָחָטֽ אנּו ֲאָבל ֲאַנְֽחנּו ַוֲאבֹוֵתֽ ֲאַנְֽחנּו ְולֹא ָחָטֽ

ְצנּו.  ְצנּו ָרע. ִּכַּזְֽבנּו. ַלֽ ֶקר. ָיַעֽ ְלנּו ֶׁשֽ ְסנּו. ָטַפֽ ְענּו. ַזְֽדנּו. ָחַמֽ ינּו. ְוִהְרַׁשֽ ּֽדִֹפי. ֶהֱעִוֽ
ְתנּו.  ְענּו. ִׁשַחֽ ינּו ֽעֶֹרף. ָרַׁשֽ ְרנּו. ִקִּׁשֽ ְענּו. ָצַרֽ ינּו. ָּפַׁשֽ ְרנּו. ָעִוֽ ְצנּו. ָסַרֽ ְדנּו. ִנַאֽ ָמַרֽ

ְענּו:  ינּו. ִּתְעָּתֽ ְבנּו. ָּתִעֽ ִּתַעֽ

נּו. ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא  ָוה ָלֽ יָך ַהּטֹוִבים ְולֹא ָׁשֽ יָך ּוִמִּמְׁשָּפֶטֽ ְרנּו ִמִּמְצֹוֶתֽ ַסֽ
ְענּו: ַמה ֹּנאַמר ְלָפֶנֽיָך יֹוֵׁשב ָמרֹום. ּוַמה  יָת ַוֲאַנְֽחנּו ִהְרָׁשֽ ינּו. ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשֽ ָעֵלֽ

ַע:  ְּנַסֵּפר ְלָפֶנֽיָך ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים. ֲהלֹא ָּכל ַהִּנְסָּתרֹות ְוַהִּנְגלֹות ַאָּתה יֹוֵדֽ

ֶטן  ַע ָרֵזי עֹוָלם. ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי: ַאָּתה חֹוֵפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֽ ַאָּתה יֹוֵדֽ
ָך. ְוֵאין ִנְסָּתר ִמֶּנֶֽגד ֵעיֶנֽיָך: ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון  ּובֹוֵחן ְּכָליֹות ָוֵלב: ֵאין ָּדָבר ֶנְעָלם ִמֶּמֽ
ינּו. ְוִתְסַלח  נּו ַעל ָּכל ַחֹּטאֵתֽ ינּו. ֶׁשְּתַכֵּפר ָלֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ינּו:  נּו ַעל ָּכל ְּפָׁשֵעֽ ינּו. ּוִתְמָחל ָלֽ נּו ַעל ָּכל ֲעֹונֹוֵתֽ ָלֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִאּמּוץ ַהֵּלב:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֽאֶֹנס ּוְבָרצֹון: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ִים: אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִבּטּוי ְׂשָפָתֽ ַעת: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְבִלי ָדֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִגּלּוי ֲעָריֹות:  ֶתר: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָגלּוי ּוַבָּסֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
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אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַדַעת ּוְבִמְרָמה:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִדּבּור ֶּפה: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ַע:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבהֹוָנַֽאת ֵרֽ אנוּ ְלָפֶנֽיָך ְּבַהְרהֹור ַהֵּלב: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְוִעיַדת ְזנּות:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִוּדּוי ֶּפה: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִזְלזּול  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָזדֹון ּוִבְׁשָגָגה: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

הֹוִרים ּומֹוִרים: 
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִחּלּול ַהֵּׁשם:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֽחֶֹזק ָיד: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֻטְמַאת  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִטְפׁשּות ֶּפה: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ִים:  ְׂשָפָתֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּביֹוְדִעים ּוְבלֹא  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֵיֶֽצר ָהָרע: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
יֹוְדִעים: 

נּו:  נּו. ַּכֶּפר ָלֽ נּו. ְמַחל ָלֽ ְוַעל ֻּכָּלם ֱאֽלֹוַּה ְסִליחֹות. ְסַלח ָלֽ
ַחׁש ּוְבָכָזב:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַכֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַכַּפת ֽׁשַֹחד: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָלצֹון:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָלׁשֹון ָהָרע: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַמֲאָכל  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַמָּׂשא ּוְבַמָּתן: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

ּוְבִמְׁשֶּתה: 
אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְנִטַּית ָּגרֹון:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֶנֶֽׁשְך ּוְבַמְרִּבית: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

יַח  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִׂשֽ ִין: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִׂשּקּור ָעֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ינּו:  ִׂשְפתֹוֵתֽ

ַצח:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַעּזּות ֶמֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֵעיַנִֽים ָרמֹות: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
נּו:  נּו. ַּכֶּפר ָלֽ נּו. ְמַחל ָלֽ ְוַעל ֻּכָּלם ֱאֽלֹוַּה ְסִליחֹות. ְסַלח ָלֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְפִלילּות:  יַקת ֹעל: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְפִרֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ִין:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָצרּות ָעֽ ַע: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְצִדַּית ֵרֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַקְׁשיּות ֽעֶֹרף:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַקּלּות רֹאׁש: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך  ִים ְלָהַרע: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִריַצת ַרְגַלֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

ִּבְרִכילּות: 
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִׂשְנַאת ִחָּנם:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְׁשֽבּוַעת ָׁשְוא: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִתְמהֹון ֵלָבב:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְתֽׂשּוֶמת ָיד: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

נּו:  נּו. ַּכֶּפר ָלֽ נּו. ְמַחל ָלֽ ְוַעל ֻּכָּלם ֱאֽלֹוַּה ְסִליחֹות. ְסַלח ָלֽ

נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם  נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם עֹוָלה: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ
נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָקְרַּבן עֹוֶלה ְויֹוֵרד: ְוַעל ֲחָטִאים  ַחָּטאת: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ

נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַמַּכת  נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָאָׁשם ַוַּדאי ְוָתלּוי: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ ֶׁשָאֽ
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נּו  נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַמְלקּות ַאְרָּבִעים: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ ַמְרּדּות: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ
נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָּכֵרת  ִים: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ִמיָתה ִּביֵדי ָׁשָמֽ

נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית ִּדין. ְסִקיָלה.  ַוֲעִריִרי: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ
ֶנק. ַעל ִמְצַות ֲעֵׂשה ְוַעל ִמְצַות לֹא ַתֲעֶׂשה. ֵּבין ֶׁשֶּיׁש ָּבּה קּום  ֶרג. ְוֶחֽ ְׂשֵרָפה. ֶהֽ
נּו. ֶאת  נּו ְוֶאת ֶׁשֵאיָנם ְּגלּוִיים ָלֽ ֲעֵׂשה. ּוֵבין ֶׁשֵאין ָּבּה קּום ֲעֵׂשה. ֶאת ַהְּגלּוִיים ָלֽ
נּו  ינּו ְלָך ֲעֵליֶהם. ְוֶאת ֶׁשֵאיָנם ְּגלּוִים ָלֽ נּו ְּכָבר ֲאַמְרנּום ְלָפֶנֽיָך. ְוהֹוִדֽ ַהְּגלּוִיים ָלֽ

ינּו. ְוַהִּנְגֹלת  ְלָפֶנֽיָך ֵהם ְּגלּוִיים ִוידּוִעים. ַּכָּדָבר ֶׁשֶּנֱאַמר ַהִּנְסָּתרֹת ַליֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
נּו ּוְלָבֵנֽינּו ַעד עֹוָלם. ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת: ִּכי ַאָּתה ָסְלָחן  ָלֽ

ֶלְך מֹוֵחל  נּו ֶמֽ יָך ֵאין ָלֽ ְלִיְׂשָרֵאל ּוָמֳחָלן ְלִׁשְבֵטי ְיֻׁשרּון ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ּוִמַּבְלָעֶדֽ
ָּתה:  ַח ֶאָּלא ָאֽ ְוסֹוֵלֽ

ְרִּתי. ָעָפר  ְרִּתי ְּכִאּלּו לֹא נֹוַצֽ ְרִּתי ֵאיִני ְכַדאי, ְוַעְכָׁשו ֶׁשּנֹוַצֽ ֱאֹלַהי. ַעד ֶׁשּלֹא נֹוַצֽ
ֲאִני ְּבַחָּיי. ַקל ָוֽחֶֹמר ְּבִמיָתִתי. ֲהֵרי ֲאִני ְלָפֶנֽיָך ִּכְכִלי ָמֵלא בּוָׁשה ּוְכִלָּמה. ְיִהי 

אִתי  ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשּלֹא ֶאֱחָטא עֹוד. ּוַמה ֶּׁשָחָטֽ
יָך ָהַרִּבים. ֲאָבל לֹא ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרים ָוֳחָלִים ָרִעים:  ְלָפֶנֽיָך ָמֵרק ְּבַרֲחֶמֽ

ֱאֹלַהי ְנצֹור ְלׁשֹוִני ֵמָרע ּוְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתּדֹום ְוַנְפִׁשי 
יָך ִּתְרּדֹף ַנְפִׁשי ְוֹכל ַהחֹוְׁשִבים  ָך ּוְבִמְצֹוֶתֽ ֶּכָעָפר ַלֹּכל ִּתְהֶיה ְּפַתח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶתֽ

ָך, ֲעֵׂשה  ַען ְׁשֶמֽ ָעַלי ָרָעה ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחַׁשְבָּתם: ֲעֵׂשה ְלַמֽ
יָך  ַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדֽ ָך. ְלַמֽ ַען ּתֹוָרֶתֽ ָך, ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְקֻדָּׁשֶתֽ ַען ְיִמיֶנָֽך, ֲעֵׂשה ְלַמֽ ְלַמֽ

ִני: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:  יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנֽ הֹוִׁשֽ
ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ֹעֶׂשה ַהָּׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלֽ

ינּו ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָך: ְוָׁשם ַנֲעָבְדָך ְּבִיְרָאה ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים  נּו ְּבתֹוָרֶתֽ ינּו ְוֵתן ֶחְלֵקֽ ְבָיֵמֽ
ִם ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים  ַקְדמֹוִנּיֹות: ְוָעְרָבה ַליֹהָוה ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלֽ

ַקְדמֹוִנּיֹות:
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חזרת הש"ץ
ינּו:  ֶדל ֵלאֹלֵהֽ ִּכי ֵׁשם ְיֹהָוה ֶאְקָרא ָהבּו ֹגֽ

ָך: ֲאדָֹני, ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתֽ

ינּו ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ַיֲעֹקב ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְוקֹוֵנה ַהֹּכל 

ַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה:  ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמֽ

ֶפר ַהַחִּיים ְלַמַעְנָך ֱאֹלִהים ַחִּיים:   נּו ְּבֵסֽ ֶלְך ָחֵפץ ַּבַחִּיים ְוָכְתֵבֽ נּו ְלַחִּיים ֶמֽ ָזְכֵרֽ
יַע ּוָמֵגן: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ָמֵגן ַאְבָרָהם: ֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִׁשֽ ֶמֽ

ֶסד  יַע: ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֽ ַאָּתה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדָֹני ְמַחֶּיה ֵמִתים ַאָּתה ַרב ְלהֹוִׁשֽ
ְמַחֵּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים 

ֶלְך ֵמִמית  ַעל ְּגבּורֹות ּוִמי ּֽדֹוֶמה ָּלְך ֶמֽ ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני ָעָפר, ִמי ָכֽמֹוָך ַּבֽ
יַח ְיׁשּוָעה:  ּוְמַחֶּיה ּוַמְצִמֽ

ִמי ָכֽמֹוָך ַאב ָהַרֲחִמים זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים ְּבַרֲחִמים:  
ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים: 

ִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה:  ִיְמֹלְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהֽ

ְוַאָּתה ָקדֹוׁש יֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל. ֵאל ָנא: 

ֵנָחֵׁשב ְּכָצג ְּבִאיתֹון. ְּדחֹות ְּבִפּלּוִלי ֲעַקָּלתֹון. ְוַנְקִּדיְׁשָך ְּבַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון. ָקדֹוׁש: 

ַהּיֹום ְּבָפְתֲחָך ְסָפִרים. חֹון אֹום ִׁשְמָך ְמָפֲאִרים. ְוַנְקִּדיְׁשָך ְּביֹום ַהִּכֻּפִרים. ָקדֹוׁש: 

ֶבל ֱאֹסר. ְוִתְקַות ֲאִסיַרי ְּבׂשֹור. ְוַנְקִּדיְׁשָך ְבצֹום ֶהָעׂשֹור. ָקדֹוׁש:  ַמְׂשִטין ְּבֶכֽ

ֶאת ַלֲחִׁשי ֲעֵנה ָנא. ַזֲעִקי ְרֵצה ָנא. ָהֵאל ָקדֹוׁש: 

יָך. נֹוָרא ְוָקדֹוׁש:  ָך. ְזֹכר ַרֲחֶמֽ ָאדֹון ְלקֹול ַעֶּמֽ

ּוְבֵכן ִאְמרּו ֵלאֹלִהים ַמה ּנֹוָרא ַמֲעֶׂשיָך:
ֵאל ֶמֶלְך ְּבעֹוָלמֹו. ֵמִחיׁש ְּפדּות ַעּמֹו. ְלַקֵּיים ְּדַבר  ִאְמרּו ֵלאֹלִהים.   

ָנֳאמֹו. ִּכי ְסִליָחה ִעּמֹו. הֹודּו ַליֹהָוה ִקְראּו ִבְׁשמֹו: 
ָּברּוְך ּוְמֻהָּלל ְּברֹב ָּגְדלֹו. ֵמִחיׁש ְסִליָחה ִלְקָהלֹו.  ִאְמרּו ֵלאֹלִהים.   

ְלַהְראֹות ַלֹּכל ָּגְדלֹו. ָמַדד ַמִים ְּבָׁשֳעלֹו. ִׁשירּו לֹו ַזְּמרּו לֹו: 
ּגֹוֵאל ַעם ְקדֹוׁשֹו. ִּבְסִליָחה ְלַהְקִּדיׁשֹו. ּוְמכֹוֵנן ֵּבית  ִאְמרּו ֵלאֹלִהים.   

ִמְקָּדׁשֹו. ְלֶזַרע ַאְבָרָהם ְקדֹוׁשֹו. ִהְתַהְללּו ְּבֵׁשם ָקְדׁשֹו: 
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ָּדגּול ְמֻׁשָּבח ִּבְרִקיַע ֻעּזֹו. סֹוֵלַח ְלַעם זּו ָּבזֹו. ִּבְדַבר  ִאְמרּו ֵלאֹלִהים.   
ֻעּזֹו ּוָמֻעּזֹו. ָלֵכן ֲעַדת ָמֻעּזֹו. ִּדְרׁשּו ְיֹהָוה ְוֻעּזֹו: 

ַהֹּכל ְּבַמֲאַמר ָעָׂשה. ְוהּוא ָפַעל ְוָעָׂשה. סֹוֵלַח ְלאֹום  ִאְמרּו ֵלאֹלִהים.   
ֲעמּוָסה. ָלֵכן ַעם ּבֹו ָחָסה. ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה: 

ּוֵמִקים ְּדַבר ַעְבּדֹו. ַעל ֶאֶרץ ְוָׁשַמִים הֹודֹו. סֹוֵלַח ְלַעם  ִאְמרּו ֵלאֹלִהים.   
ְמַיֲחדֹו. ֲאֶׁשר ִנְקְראּו ִּבְדַבר סֹודֹו. ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹו: 

ֶזה רֹוַקע ָהָאֶרץ. ַהּיֹוֵׁשב ַעל חּוג ָהָאֶרץ. סֹוֵלַח ְלגֹוי  ִאְמרּו ֵלאֹלִהים.   
ֶאָחד ָּבָאֶרץ. ָלֵכן ִאְמרּו ְליֹוֵסד ָהָאֶרץ. הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ְּבָכל ָהָאֶרץ: 

ַחי ִּבְמעֹוָנתֹו. ַחּנּון ְוחֹוֵנן ֲעָדתֹו. ָיׁשּוב ְּבַרֲחִמים  ִאְמרּו ֵלאֹלִהים.   
ְלֵביתֹו. ָלֵכן ְלָבֵאי ִּבְבִריתֹו. ִזְכרּו ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו: 

ַטֵּפי ַנֲחָלתֹו. ְטָלֵאי ְיֻרָּׁשתֹו. ְיַקֵּים ָעֵלימֹו ִאְמָרתֹו.  ִאְמרּו ֵלאֹלִהים.   
ְּכָחקּוק ְּבתֹוָרתֹו. ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת ַאְבָרָהם ּוְׁשבּוָעתֹו: 

יֹוֵעץ ֵמיָׁשִרים ְלחֹוק. ְיֵרָאיו ְלַחִּיים ָלחֹוק. סֹוֵלַח  ִאְמרּו ֵלאֹלִהים.   
ַלֵחְטא ִלְמחֹוק. ְּכִנְׁשַמע ְלרֹוֶעה ֵמָרחֹוק. ַוַּיֲעִמיֶדָה ְלַיֲעֹקב ְלחֹוק: 

ַּתִּקיף ֱאֹלֵהי עֹוָלם. ְּדָברֹו ִנָּצב ְלעֹוָלם. ְוהּוא ִמֹּכל  ִאְמרּו ֵלאֹלִהים.   
ֶנְעָלם. ַוֲאַנְחנּו ְמַהְלִלים ְׁשמֹו ְלעֹוָלם. ָּברּוְך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד 

ָהעֹוָלם: 
ּוְבֵכן ְּגדֹוִלים ַמֲעֵׂשי ֱאֹלֵהינּו:

ַמֲעֵׂשה ֱאֹלֵהינּו. ַאִּדיר ְּבִועּודֹו. ְּברּום ּוְבַתַחת הֹודֹו. ִּגָּלה אֹור ְלַעְבּדֹו. ָּדָבר 
ֵמִקים ְלַעְבּדֹו. ָלֵכן ִיְתָּגֶאה ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו: 

ַמֲעֵׂשה ֱאֹלֵהינּו. ַהַּמִּכיר עֹוְלֵמי ַעד. ְוסֹוֵפר ּומֹוֶנה ֲעֵדי ַעד. ִזיו מֹוָׁשבֹו נֹוַעד. ֶחֶלד 
צֹוֶפה ְּבִמְסָעד. ָלֵכן ִיְתָּגֶאה ַהַּמִּביט ָלָאֶרץ ַוִּתְרָעד: 

ַמֲעֵׂשה ֱאֹלֵהינּו. טֹוֵען עֹוָלמֹו. יֹוֵדַע ֲהדֹומֹו. ִּכְּללֹו ְּבָנֳאמֹו. ָלַעד ַלֲהִקימֹו. ָלֵכן 
ִיְתָּגֶאה ְיֹהָוה ְצָבאֹות ְׁשמֹו: 

ַמֲעֵׂשה ֱאֹלֵהינּו. מֹוֵׁשל ְּבִמְפָעלֹו. נֹוָרא ַעל ְזבּולֹו. ִסּלּודֹו ְּכָגְדלֹו. ֻעּזֹו ְּכרֹב ֵחילֹו. 
ָלֵכן ִיְתָּגֶאה ְׂשָרִפים עֹוְמִדים ִמַּמַעל לֹו: 

ַמֲעֵׂשה ֱאֹלֵהינּו. ְּפֵארֹו ִּבְׁשֵמי ְמעֹוַני. צֹוֶפה ּוַמִּביט ְלֵעיַני. ִקּלּוס ְׁשמֹו ַּבֲהמֹוַני. 
רֹוֶדה ְּבֶקֶרב מֹוַני. ָלֵכן ִיְתָּגֶאה ְּגדֹוִלים ַמֲעֵׂשי ְיֹהָוה:  

ַמֲעֵׂשה ֱאנֹוׁש ְוַתְחֻּבלֹוָתיו ְמִזָּמה. ִׁשְבּתֹו ְּבתֹוְך ִמְרָמה. ְרִפיָדתֹו ִרָּמה. ָקבּור 
ִּבְסִעיף ֲאָדָמה. ְוֵאיְך ִיְתָּגֶאה ָאָדם ַלֶהֶבל ָּדָמה:  

ֲאָבל ַמֲעֵׂשי ֱאֹלֵהינּו. ַׁשַּדי רֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ְּבִליָמה. ׁשֹוְכֶניָה ְּבִלי ֱהיֹות ְלַׁשָּמה. 
ִּתֵּכן ַעל ַמִים ֲאָדָמה. ַּתִּקיף ְׁשמֹו ְלרֹוֵמָמה. ָלֵכן ִיְתָּגֶאה ֹעֶטה 

אֹור ַּכַּׂשְלָמה:   
יצּו: ּוְבֵכן ְלנֹוָרא ֲעֵליֶהם ְּבֵאיָמה ַיֲעִרֽ
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ַדח.  ַרח. ִּבְבֽדּוֵדי ֶקֽ ֶמן. ְּבַאִּביֵרי ֽאֶֹמץ. ִּבְבֽלּוֵלי ֶקֽ ָך. ְּבֶאְרֶאֵּלי ֽאֹ ֲאֶׁשר ֵאיָמֶתֽ
ּומֹוָרֲאָך ֲעֵליֶהם:

ָך: ַעׂש. ְוִהיא ְתִהָּלֶתֽ יָתה ְתִהָּלה. ִמְּגֽלּוֵמי גּוׁש. ִמָּגֵרי ֵּגיא. ִמְּדֽלּוֵלי ֽפַֹעל. ִמַּדֵּלי ַמֽ ְוָאִבֽ
ַכח ְרָבבֹות.  ַעד ֲאָלִפים. ְּבֶוֽ ָך. ַּבֲהמֹון ַמְלָאִכים. ְּבִהּלּוְך ַמֲחנֹות. ְּבַוֽ ֲאֶׁשר ֵאיָמֶתֽ

ּומֹוָרֲאָך ֲעֵליֶהם:
ַׁשע. ְוִהיא  ֶכל. ֵמֽחֹוְרֵׁשי ֶרֽ ֵרי ֵׂשֽ יָתה ְתִהָּלה. ִמִּזיו ׁשֹוֶנה. ִמּֽזַֹהר ָּכֶבה. ֵמֲחֵסֽ ְוָאִבֽ

ָך: ְתִהָּלֶתֽ
ָך. ְּבִטּֽפּוַח ֲעָרבֹות. ְּבִטּכּוס ְׁשָחִקים. ְּבִיְׁשַרת ֲעָרֶפל. ִּביִריעֹות  ֲאֶׁשר ֵאיָמֶתֽ

ְמעֹוָנה. ּומֹוָרֲאָך ֲעֵליֶהם:
ֶתם. ִמְּלכּוֵדי ַפח. ִמְּלעּוֵני ַמר. ְוִהיא  ֶמץ. ִמְּכֽמּוֵסי ֶכֽ יָתה ְתִהָּלה. ִמְּכֽתּוֵמי ֶׁשֽ ְוָאִבֽ

ָך: ְתִהָּלֶתֽ
ָך. ְּבַמְסלּוֵלי ְזבּול. ִּבְמרֹוֵמי ְׁשַפר. ִּבְנִטַּית ּדֹוק. ִּבְנִחַּית ָעִבים.  ֲאֶׁשר ֵאיָמֶתֽ

ּומֹוָרֲאָך ֲעֵליֶהם:
ֶטן.  ֵעי ֽרֶֹגז. ֵּמֲעדּוֵרי ֱאֶמת. ֵמֲעֽמּוֵסי ָבֽ ַעׂש. ִמְּׂשֵבֽ יָתה ְתִהָּלה. ִמְּסֽרּוֵחי ַמֽ ְוָאִבֽ

ָך: ְוִהיא ְתִהָּלֶתֽ
ָך. ְּבפֹוְתֵחי ָקדֹוׁש. ְּבפֹוְצֵחי ָברּוְך. ִּבְצדּוֵדי ַאְרַּבע. ִּבְצנּוֵפי ֵׁשׁש  ֲאֶׁשר ֵאיָמֶתֽ

ֵׁשׁש. ּומֹוָרֲאָך ֲעֵליֶהם:
ֶדק.  יֵקי ֶצֽ ִין. ִמּקֹוְרֵאי ְּבָחֵנף. ֵמְרחֹוֵקי ֱאֶמת. ֵמֵרֽ יָתה ְתִהָּלה. ִמְּקרּוֵאי ָאֽ ְוָאִבֽ

ָך: ְוִהיא ְתִהָּלֶתֽ
ַבּה.  ִים. ִּבְתלּוֵלי רֹום. ְּבַתְלַּתֵּלי ֽגֹ ָך. ִּבְׁשִביֵבי ֵאׁש. ִּבְׁשִביֵלי ַמֽ ֲאֶׁשר ֵאיָמֶתֽ

ּומֹוָרֲאָך ֲעֵליֶהם:
ֶבל ָוֽתֹהּו. ֵמָחִציר ָיֵבׁש. ִמֵּצל עֹוֵבר. ּוִמִּציץ  יָתה ְתִהָּלה. ִמָּבָׂשר ָוָדם. ֵמֶהֽ ְוָאִבֽ

יֵחי ֽרּוַח. ּוִמְּמעֹוְפֵפי ַחָּיה. ּוֵמֲחִניֵטי ְנָׁשָמה.  יֵמי ֶנֶֽפׁש. ִמַּמְפִרֽ נֹוֵבל. ִמַּמְׁשִלֽ
ּומֹוִציֵאי ְיִחיָדה. ְוִנְׁשָמִעים ַּבִדין. ּוֵמִתים ַּבִּמְׁשָּפט. ְוַחִּיים ְּבַרֲחִמים. ְונֹוְתִנים ְלָך 

ְּפֵאר ֵחי ָהעֹוָלִמים. ְוִתְפַאְרְּתָך ֲעֵליֶהם:

ְליֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות. ְלרֹוֵכב ֲעָרבֹות. ָקדֹוׁש ּוָברּוְך: 

ַעל לֹו: ּוְבֵכן ְׂשָרִפים עֹוְמִדים ִמַּמֽ

ָנה ׁשֹוֵכן ְמֻעִּלים. ְלַהֲעִריצֹו  ּלּו ְמַמְלִלים. ָאֽ ּלּו ָלֵאֽ ּלּו ׁשֹוֲאִלים. ֵאֽ ֵאּלּו ָלֵאֽ
ְלַהְקִּדיׁשֹו ִּבְפֵאר ְמַסְלְסִלים: 

ֶלְך: ינּו ֶמֽ ּוְבֵכן ּוְלָך ַתֲעֶלה ְקֻדָּׁשה. ִּכי ַאָּתה ֱאֹלֵהֽ

ֶסד  ָך. ְוִיּכֹון ְּבֶחֽ ּוְנַתֶּנה ֹּתֶקף ְקֻדַּׁשת ַהּיֹום. ִּכי הּוא נֹוָרא ְוָאיֹום. ּובֹו ִתָּנֵׂשא ַמְלכּוֶתֽ
ַע ָוֵעד. ְוכֹוֵתב  יַח ְויֹוֵדֽ ָך. ְוֵתֵׁשב ָעָליו ֶּבֱאֶמת. ֱאֶמת ִּכי ַאָּתה הּוא ַדָּין ּומֹוִכֽ ִּכְסֶאֽ

ֶפר ַהִּזְכרֹונֹות. ּוֵמֵאָליו  ְוחֹוֵתם ְוסֹוֵפר ּומֹוֶנה. ְוִתְזֹּכר ָּכל ַהִּנְׁשָּכחֹות. ְוִתְפַּתח ֶאת ֵסֽ
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ִיָּקֵרא. ְוחֹוָתם ַיד ָּכל ָאָדם ּבֹו. ּוְבׁשֹוָפר ָּגדֹול ִיָּתַקע. ְוקֹול ְּדָמָמה ַדָּקה ִיָּׁשַמע. 
ּוַמְלָאִכים ֵיָחֵפזּון. ְוִחיל ּוְרָעָדה יֹאֵחזּון. ְויֹאְמרּו ִהֵּנה יֹום ַהִּדין. ִלְפֹקד ַעל ְצָבא 
ָמרֹום ַּבִּדין. ִּכי לֹא ִיְזּכּו ְבֵעיֶנֽיָך ַבִּדין. ְוָכל ָּבֵאי עֹוָלם ַיַעְברּון ְלָפֶנֽיָך ִּכְבֵני ָמרֹון. 

ַחת ִׁשְבטֹו. ֵּכן ַּתֲעִביר ְוִתְסֹּפר ְוִתְמֶנה.  ְּכַבָּקַרת רֹוֶעה ֶעְדרֹו. ַמֲעִביר צֹאנֹו ַּתֽ
יָך. ְוִתְכֹּתב ֶאת ְּגַזר ִּדיָנם:  ְוִתְפֹקד ֶנֶֽפׁש ָּכל ָחי. ְוַתְחֹּתְך ִקְצָבה ְלָכל ְּבִרּיֹוֶתֽ

ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ִיָּכֵתבּון ּוְביֹום צֹום ִּכּפּור ֵיָחֵתמּון. ַּכָּמה ַיַעְברּון. ְוַכָּמה ִיָּבֵראּון. 
ֶרב.  ִים. ּוִמי ָבֵאׁש. ִמי ַבֶחֽ ִמי ִיְחֶיה. ּוִמי ָימּות. ִמי ְבִקּצֹו. ּוִמי לֹא ְבִקּצֹו. ִמי ַבַּמֽ

ַעׁש. ּוִמי ַבַּמֵּגָפה. ִמי ַבֲחִניָקה ּוִמי  ּוִמי ַבַחָּיה. ִמי ָבָרָעב. ּוִמי ַבָּצָמא. ִמי ָבַרֽ
ַבְּסִקיָלה. ִמי ָינּוַח. ּוִמי ָיֽנּוַע. ִמי ִיָּׁשֵקט. ּוִמי ִיָּטֵרף. ִמי ִיָּׁשֵלו. ּוִמי ִיְתַיָּסר. ִמי 

ֵיָעִני. ּוִמי ֵיָעֵׁשר. ִמי ִיָּׁשֵפל. ּוִמי ָירּום:  

ּוְתׁשּוָבה ּוְתִפָּלה ּוְצָדָקה ַמֲעִביִרין ֶאת ֽרֹוַע ַהְּגֵזָרה: 

ָך. ָקֶׁשה ִלְכֹעס ְוֽנֹוַח ִלְרצֹות. ִּכי לֹא ַתְחֹּפץ ְּבמֹות ַהֵּמת. ִּכי  ִּכי ְּכִׁשְמָך ֵּכן ְּתִהָּלֶתֽ
ִאם ְּבׁשּובֹו ִמַּדְרּכֹו ְוָחָיה. ְוַעד יֹום מֹותֹו ְּתַחֶּכה ּלֹו. ִאם ָיׁשּוב ִמַּיד ְּתַקְּבלֹו: ֱאֶמת 

ַע ִיְצָרם. ִּכי ֵהם ָּבָׂשר ָוָדם: ָאָדם ְיסֹודֹו ֵמָעָפר  ִּכי ַאָּתה הּוא יֹוְצָרם. ְוַאָּתה יֹוֵדֽ
ֶרס ַהִּנְׁשָּבר. ְּכָחִציר ָיֵבׁש. ּוְכִציץ  ְוסֹופֹו ֶלָעָפר. ְּבַנְפׁשֹו ָיִביא ַלְחמֹו. ָמׁשּול ְּכֶחֽ
ַח. ְוַכֲחלֹום ָיעּוף:  ֶבת. ּוְכָאָבק ּפֹוֵרֽ נֹוֵבל. ְּכֵצל עֹוֵבר. ּוְכָעָנן ָּכָלה. ּוְכֽרּוַח נֹוָׁשֽ

ֶלְך ֵאל ַחי ְוַקָּים:   ְוַאָּתה הּוא ֶמֽ

ָך. ְוֵאין  יָך. ְוֵאין ְלַׁשֵער ַמְרְּכבֹות ְּכבֹוֶדֽ ֶרְך ָיֶמֽ ֵאין ִקְצָבה ִלְׁשנֹוֶתֽיָך. ְוֵאין ֵקץ ְלֽאֹ
ָך:  אָת ִּבְׁשֶמֽ נּו ָקָרֽ ָך. ּוְׁשֵמֽ ָך. ִׁשְמָך ָנֶאה ְלָך ְוַאָּתה ָנֶאה ִלְׁשֶמֽ ְלָפֵרׁש ֵעלּום ְׁשֶמֽ

ָך. ַּבֲעבּור ְּכבֹוד ִׁשְמָך  ָך. ְוַקֵּדׁש ֶאת ִׁשְמָך ַעל ַמְקִּדיֵׁשי ְׁשֶמֽ ַען ְׁשֶמֽ ֲעֵׂשה ְלַמֽ
ְעָלה  יַח ַׂשְרֵפי ֹקֶדׁש. ַהַּמְקִּדיִׁשים ִׁשְמָך ַּבּֽקֶֹדׁש. ָּדֵרי ַמֽ ַהַּנַעָרץ ְוַהִּנְקָּדׁש. ְּכסֹוד ִׂשֽ

ָּטה. ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר:  ִעם ָּדֵרי ַמֽ

ֶרץ ְּכבֹודֹו:  ְּכבֹודֹו ָמֵלא עֹוָלם  ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְיֹהָוה ְצָבאֹות ְמלֹא ָכל ָהָאֽ
רּו:  ְמָׁשְרָתיו ׁשֹוֲאִלים ֶזה ָלֶזה ַאֵּיה ְמקֹום ְּכבֹודֹו ְלֻעָּמָתם ָּברּוְך יֹאֵמֽ

ֶפן ְּבַרֲחִמים ְוָיחֹון ַעם ַהְּמַיֲחִדים  ָּברּוְך ְּכבֹוד ְיֹהָוה ִמְּמקֹומֹו:  ִמְּמקֹומֹו הּוא ִיֽ
ִים ְּבַאֲהָבה ְׁשַמע אֹוְמִרים:  ֶרב ָוֽבֶֹקר ְּבָכל יֹום ָּתִמיד ַּפֲעַמֽ ְׁשמֹו ֶעֽ

נּו  ינּו הּוא ַמְלֵּכֽ ינּו הּוא ָאִבֽ ינּו ְיֹהָוה ֶאָחד: הּוא ֱאֹלֵהֽ ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
נּו ְּבַרֲחָמיו ֵׁשִנית ְלֵעיֵני ָּכל ָחי ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאֹלִהים:  נּו ְוהּוא ַיְׁשִמיֵעֽ הּוא מֹוִׁשיֵעֽ

ֲאִני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם:

ֶלְך ַעל  ֶרץ: ְוָהָיה ְיֹהָוה ְלֶמֽ נּו ְיֹהָוה ֲאדֹוֵנֽינּו ָמה ַאִּדיר ִׁשְמָך ְּבָכל ָהָאֽ ַאִּדיר ַאִּדיֵרֽ
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ָּכל ָהָאֶרץ ַּביֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיֹהָוה ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד: 

ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁשָך ָּכתּוב ֵלאמֹר:
ִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה:   ִיְמֹלְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהֽ

ינּו לֹא  ינּו ִמִּפֽ ָך ּוְלֵנַֽצח ְנָצִחים ְקֻדָּׁשְתָך ַנְקִּדיׁש ְוִׁשְבֲחָך ֱאֹלֵהֽ ְלדֹור ָודֹור ַנִּגיד ָּגְדֶלֽ
ָּתה:  ֶלְך ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ָאֽ ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד ִּכי ֵאל ֶמֽ

יָך ֻּתְקַּדׁש  יָך ְּבַצֶּדְקָך ֲעמּוֶסֽ יָך. ְויֹאְמרּו ְלָך חֹוֶסֽ יָך ְוִתְׂשַמח ְּבַמֲעֶׂשֽ ֲחמֹל ַעל ַמֲעֶׂשֽ
ְׁשָּת. ָנֶאה ְלָקדֹוׁש ְּפֵאר  יָך ִּבְקֻדָּׁשְתָך ִקַּדֽ יָך: ִּכי ַמְקִּדיֶׁשֽ ָאדֹון ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשֽ

ִמְּקדֹוִׁשים: 

ָך ְוַעל ִצּיֹון  ִים ִעיֶרֽ ָך ְוַעל ְירּוָׁשַלֽ ינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ ּוְבֵכן ִיְתַקַּדׁש ִׁשְמָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָך:  ָך ְוַעל ְמכֹוְנָך ְוֵהיָכֶלֽ ָך ְוַעל ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִׁשיֶחֽ ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדֽ

נּו ַאֲהַבת ֵאיָתן ֲאדֹוֵנֽינּו. ּוַבֵּבן ַהֶּנֱעַקד ַיְׁשִּבית ְמַדְּיֵנֽנּו. ּוִבְזכּות ַהָּתם  עֹוד ִיְזָּכר ָלֽ
ֶדק ִּדיֵנֽנּו. ִּכי ָקדֹוׁש ַהּיֹום ַלֲאדֹוֵנֽנּו:  יֹוִציא ָאיֹום ְלֶצֽ

נּו  ַׁשע. ַּתִּגיד ְלַיֲעֹקב ְּדַבר ֹחק ּוִמְׁשָּפט. ְוַצְּדֵקֽ ְּבֵאין ֵמִליץ ֽיֶׁשר מּול ַמִּגיד ֶּפֽ
ֶלְך ַהִּמְׁשָּפט ָהאֹוֵחז ְּבַיד ִמַּדת ִמְׁשָּפט:  ַּבִּמְׁשָּפט ַהֶּמֽ

ֶׁשהּוא ֵאל ֱאמּוָנה: ַהּבֹוֵחן ּובֹוֵדק ִּגְנֵזי ִנְסָּתרֹות:  ְוֹכל ַמֲאִמיִנים  
ַחת:  ֶות ּופֹוֶדה ִמַּׁשֽ ֶׁשהּוא ּבֹוֵחן ְּכָליֹות: ַהּגֹוֵאל ִמָּמֽ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים  

ֶׁשהּוא ּגֹוֵאל ָחָזק: ַהָּדן ְיִחיִדי ְלָבֵאי עֹוָלם:  ְוֹכל ַמֲאִמיִנים  
ֶׁשהּוא ַדָּין ֱאֶמת: ֶהָהגּוי ְּבֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה:  ְוֹכל ַמֲאִמיִנים  

ֶׁשהּוא ָהָיה ֹהֶוה ְוִיְהֶיה: ַהַּוַּדאי ְׁשמֹו ֵּכן ְּתִהָּלתֹו:  ְוֹכל ַמֲאִמיִנים  
ֶׁשהּוא ְוֵאין ִּבְלּתֹו: ַהּזֹוֵכר ְלַמְזִּכיָריו טֹובֹות ִזְכרֹונֹות:  ְוֹכל ַמֲאִמיִנים  

ֶׁשהּוא זֹוֵכר ַהְּבִרית: ַהחֹוֵתְך ַחִּיים ְלָכל ָחי:  ְוֹכל ַמֲאִמיִנים  
ֶׁשהּוא ַחי ְוַקָּים: ַהּטֹוב, ּוֵמִטיב ָלָרִעים ְוַלּטֹוִבים:  ְוֹכל ַמֲאִמיִנים  

ַע ֶיֶֽצר ָּכל ְיצּוִרים:  ֶׁשהּוא טֹוב ַלֹּכל: ַהּיֹוֵדֽ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים  
ֶטן: ַהֹּכל ָיכֹול ְוכֹוְלָלם ָיַֽחד:  ֶׁשהּוא יֹוְצָרם ַּבָּבֽ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים  

ֶתר ְּבֵצל, ַׁשַּדי:  ֶׁשהּוא ֹּכל ָיכֹול: ַהָּלן ְּבֵסֽ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים  
ֶׁשהּוא ְלַבּדֹו הּוא: ַהַּמְמִליְך ְמָלִכים ְולֹו ַהְּמלּוָכה:  ְוֹכל ַמֲאִמיִנים  

ֶלְך עֹוָלם: ַהּנֹוֵהג ְּבַחְסּדֹו ָּכל ּדֹור:  ֶׁשהּוא ֶמֽ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים  
ִין ִמּסֹוְרִרים:  ֶסד: ַהּסֹוֵבל ּוַמֲעִלים ַעֽ ֶׁשהּוא נֹוֵצר ָחֽ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים  

ָלה: ָהֶעְליֹון, ְוֵעינֹו ֶאל ְיֵרָאיו:  ַח ֶסֽ ֶׁשהּוא סֹוֵלֽ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים  
ַח ַׁשַער ְלדֹוְפֵקי ִבְתׁשּוָבה:  ַחׁש: ַהּפֹוֵתֽ ֶׁשהּוא עֹוֶנה ָלֽ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים  
ֶׁשהּוא ְּפתּוָחה ָידֹו: ַהּצֹוֶפה ָלָרָׁשע ְוָחֵפץ ְּבִהָּצְדקֹו:  ְוֹכל ַמֲאִמיִנים  

ֶׁשהּוא ַצִּדיק ְוָיָׁשר: ַהְּקַצר ְּבַזַֽעם ּוַמֲאִריְך ַאף:  ְוֹכל ַמֲאִמיִנים  
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ֶׁשהּוא ָקֶׁשה ִלְכֹעס: ָהַרחּום, ּוַמְקִּדים ַרֲחִמים ְלֽרֶֹגז:  ְוֹכל ַמֲאִמיִנים  
ֶׁשהּוא ַרְך ִלְרצֹות: ַהָּׁשֶוה, ּוַמְׁשֶוה ָקֹטן ְוָגדֹול:  ְוֹכל ַמֲאִמיִנים  

ֶדק: ַהָּתם ּוִמַּתָּמם ִעם ְּתִמיִמים:  ֶׁשהּוא ׁשֹוֵפט ֶצֽ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים  
ֶׁשהּוא ָּתִמים ָּפֳעלֹו:  ְוֹכל ַמֲאִמיִנים  

ֶלְך ַעל  ָך ְוָהָיה ְיֹהָוה ְלֶמֽ ֻּתְׂשַּגב ְלַבְּדָך ְוִתְמֹלְך ַעל ֹּכל ְּבִיחּוד: ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאֽ
ֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיֹהָוה ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד: ָּכל ָהָאֽ

אָת.  יָך ְוֵאיָמְתָך ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרֽ ינּו ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשֽ ּוְבֵכן ֵּתן ַּפְחְּדָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְוִייָרֽאּוָך ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך ָּכל ַהְּברּוִאים. ְוֵיָעׂשּו ֻכָּלם ֲאֻגָּדה ֶאָחת 

ינּו ֶׁשַהָּׁשְלָטן ְלָפֶנֽיָך ֹעז  ְענּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם. ְּכמֹו ֶׁשָּיַדֽ
אָת:  ְּבָיְדָך ּוְגבּוָרה ִּביִמיֶנָֽך ְוִׁשְמָך נֹוָרא ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרֽ

יָך ּוִפְתחֹון ֶּפה  יָך ְוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרֶׁשֽ ָך ְּתִהָּלה ִליֵרֶאֽ ּוְבֵכן ֵּתן ָּכבֹוד ְיֹהָוה ְלַעֶּמֽ
ָך ַוֲעִריַכת  ֶרן ְלָדִוד ַעְבֶּדֽ ָך ּוְצִמיַחת ֶקֽ ָך ְוָׂשׂשֹון ְלִעיֶרֽ ַלְמַיֲחִלים ָלְך. ִׂשְמָחה ְלַאְרֶצֽ

ינּו:  ָך ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ ֵנר ְלֶבן־ִיַׁשי ְמִׁשיֶחֽ

ָתה ִּתְקָּפץ  ילּו ְועֹוָלֽ חּו ִויָׁשִרים ַיֲעֽלֹזּו ַוֲחִסיִדים ְּבִרָּנה ָיִגֽ ּוְבֵכן ַצִּדיִקים ִיְראּו ְוִיְׂשָמֽ
ֶרץ:  ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֽ יָה. ְוָכל ָהִרְׁשָעה ֻּכָּלּה ְּכָעָׁשן ִּתְכֶלה ִּכי ַתֲעִביר ֶמְמֶׁשֽ ִּפֽ

ָך. ְוִיְדְרֽׁשּוָך ַעִּמים  ָך. ְוַיִּגידּו ָבִאִּיים ִצְדֶקֽ ָך ִויָבְרכּו ֵׁשם ְּכבֹוֶדֽ יּו ֹכל ְלָעְבֶּדֽ ְוֶיֱאָתֽ
ֶרץ. ְויֹאְמרּו ָתִמיד ִיְגַּדל ְיֹהָוה: ְוִיְזְּבחּו ְלָך ֶאת  לֹא ְיָדֽעּוָך. ִויַהְלֽלּוָך ָּכל ַאְפֵסי ָאֽ

ָך:  ִזְבֵחיֶהם. ְוִיְזְנחּו ֶאת ֲעַצֵּביֶהם. ְוַיְחְּפרּו ִעם ְּפִסיֵליֶהם: ְוַיּטּו ְׁשֶכם ֶאָחד ְלָעְבֶּדֽ
ָך. ְוִיְלְמדּו תֹוִעים ִּביָנה:  ירּו ּֽכַֹח ַמְלכּוֶתֽ ֶמׁש ְמַבְקֵׁשי ָפֶנֽיָך. ְוַיִּכֽ ְוִייָרֽאּוָך ִעם ֶׁשֽ

ָך. ִויַנְּׂשֽאּוָך ִמְתַנֵּׂשא ְלֹכל ְלרֹאׁש. ִויַסְּלדּו ְבִחיָלה ָּפֶנֽיָך.  ִויַמְּללּו ֶאת ְּגבּוָרֶתֽ
ָך. ִויַקְּבלּו ֹעל  ִויַעְּטֽרּוָך ֶנֶֽזר ִּתְפָאָרה: ְוִיְפְצחּו ָהִרים ִרָּנה. ְוִיְצֲהלּו ִאִּיים ְּבָמְלֶכֽ

ֶתר  ַמְלכּוְתָך ֲעֵליֶהם. ִוירֹוְמֽמּוָך ִּבְקַהל ָעם. ְוִיְׁשְמעּו ְרחֹוִקים ְוָיֽבֹואּו. ְוִיְּתנּו ְלָך ֶּכֽ
ָך  יָך ְּבַהר ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדֽ ָך ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשֽ ְמלּוָכה: ְוִתְמלֹוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ְלַבֶּדֽ

ִיְך ִצּיֹון  ָך ִיְמֹלְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהֽ ָך. ַּכָּכתּוב ְּבִדְבֵרי ָקְדֶׁשֽ ִים ִעיר ָקְדֶׁשֽ ּוִבירּוָׁשַלֽ
יָך. ַּכָּכתּוב ַוִּיְגַּבּה  ָך ְוֵאין ֱאֽלֹוַּה ִמַּבְלָעֶדֽ ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה: ָקדֹוׁש ַאָּתה ְונֹוָרא ְׁשֶמֽ

ֶלְך  ְיֹהָוה ְצָבאֹות ַּבִּמְׁשָּפט ְוָהֵאל ַהָּקדֹוׁש ִנְקַּדׁש ִּבְצָדָקה. ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהֶּמֽ
ַהָּקדֹוׁש: 

נּו ִמָּכל  נּו. ְורֹוַמְמָּתֽ יָת ָּבֽ נּו ְוָרִצֽ ְבָּת אֹוָתֽ נּו ִמָּכל ָהַעִּמים. ָאַהֽ ַאָּתה ְבַחְרָּתֽ
ָך. ְוִׁשְמָך ַהָּגדֹול  נּו ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו ַמְלֵּכֽ יָך. ְוֵקַרְבָּתֽ נּו ְּבִמְצֹוֶתֽ ַהְּלׁשֹונֹות. ְוִקַּדְׁשָּתֽ

אָת:  ינּו ָקָרֽ ְוַהָּקדֹוׁש ָעֵלֽ

ינּו ְּבַאֲהָבה ֶאת יֹום ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה ִלְמִחיָלה ְוִלְסִליָחה  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ַוִּתֶּתן ָלֽ
ִים:  ינּו ִמְקָרא ֽקֶֹדׁש ֵזֶֽכר ִליִציַאת ִמְצָרֽ ּוְלַכָּפָרה ְוִלְמָחל ּבֹו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתֽ
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נּו ְוֵאין ֲאַנְֽחנּו ְיכֹוִלים  ְקנּו ֵמַעל ַאְדָמֵתֽ נּו ְוִנְתַרַחֽ ינּו ֵמַאְרֵצֽ ינּו ָּגִלֽ ּוִמְּפֵני ֲחָטֵאֽ
ִית ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ֶׁשִּנְקָרא ִׁשְמָך ָעָליו  ָך ַּבַּבֽ ינּו ְּבֵבית ְּבִחיָרֶתֽ ַלֲעׂשֹות חֹובֹוֵתֽ

ינּו ֵואֹלֵהי  ָך: ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ִמְּפֵני ַהָּיד ֶׁשִּנְׁשַּתְּלָחה ְּבִמְקָּדֶׁשֽ
יָך ָהַרִּבים  ינּו ְוַעל ִמְקָּדְׁשָך ְּבַרֲחֶמֽ ֶלְך ַרֲחָמן ֶׁשָּתׁשּוב ּוְתַרֵחם ָעֵלֽ ינּו ֶמֽ ֲאבֹוֵתֽ

ינּו ְמֵהָרה  נּו ַּגֵּלה ְּכבֹוד ַמְלכּוְתָך ָעֵלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ְוִתְבֵנֽהּו ְמֵהָרה ּוְתַגֵּדל ְּכבֹודֹו: ָאִבֽ
ינּו ַּכֵּנס  ינּו ִמֵּבין ַהּגֹוִים ּוְנפּוצֹוֵתֽ ינּו ְלֵעיֵני ָּכל ָחי ְוָקֵרב ְּפזּוֵרֽ ְוהֹוַפע ְוִהָּנֵׂשא ָעֵלֽ
ִים ֵּבית ִמְקָּדְׁשָך ְּבִׂשְמַחת  נּו ְלִצּיֹון ִעיְרָך ְּבִרָּנה ְוִלירּוָׁשַלֽ ֶרץ. ַוֲהִביֵאֽ ִמַּיְרְּכֵתי ָאֽ

ינּו ְּתִמיִדים ְּכִסְדָרם ּומּוָסִפים  עֹוָלם. ְוָׁשם ַנֲעֶׂשה ְלָפֶנֽיָך ֶאת ָקְרְּבנֹות חֹובֹוֵתֽ
ְּכִהְלָכָתם: ְוֶאת מּוַסף יֹום ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה ַנֲעֶׂשה ְוַנְקִריב ְלָפֶנֽיָך ְּבַאֲהָבה ְּכִמְצַות 
ָך ָּכָאמּור:  ָך ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַעְבֶּדָך ִמִּפי ְכבֹוֶדֽ ינּו ְּבתֹוָרֶתֽ ְבָּת ָעֵלֽ ְרצֹוֶנָֽך ְּכמֹו ֶׁשָּכַתֽ

הֶיה ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפׁשֵתיֶכם  ֶדׁש ִיֽ ֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזה ִמְקָרא ֹקֽ ּוֶבָעׂשֹור ַלֹחֽ
יַח ִניֽחֹח ַּפר ֶּבן ָּבָקר ֶאָחד.  ה ֵרֽ ָּכל ְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשּו: ְוִהְקַרְבֶּתם ֹעָלה ַליהָוֹ

ִיל ֶאָחד. ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבָעה ְּתִמיִמם ִיְהיּו ָלֶכם: ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם  ַאֽ
ֶבׂש ְוַיִֽין ְּכִנְסּכֹו  ִיל ְוִעָּׂשרֹון ַלֶּכֽ ִּכְמֻדָּבר ְׁשלָׁשה ֶעְׂשרִֹנים ַלָּפר ּוְׁשֵני ֶעְׂשרֹוִנים ָלָאֽ

ּוְׁשֵני ְׂשִעיִרים ְלַכֵּפר. ּוְׁשֵני ְתִמיִדים ְּכִהְלָכָתם:  

נּו ְּכגֹוֵיי  ַח ַלֲאדֹון ַהֹּכל ָלֵתת ְּגֻדָּלה ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשית ֶׁשּלֹא ָעָׂשֽ ינּו ְלַׁשֵּבֽ ָעֵלֽ
נּו  נּו ָּכֶהם ְוגֹוָרֵלֽ נּו ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה ֶׁשּלֹא ָׂשם ֶחְלֵקֽ ָהֲאָרצֹות ְולֹא ָׂשָמֽ

יַע.  ֶבל ָוִריק ּוִמְתַּפְּלִלים ֶאל ֵאל לֹא יוִׁשֽ ְּכָכל ֲהמֹוָנם: ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים ַלֶהֽ
ֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך  ַוֲאַנְֽחנּו ֹּכְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים ִלְפֵני ֶמֽ
ַעל. ּוְׁשִכיַנת  ִים ִמַּמֽ ֶרץ. ּומֹוַׁשב ְיָקרֹו ַּבָּׁשַמֽ ִים ְויֹוֵסד ָאֽ הּוא. ֶׁשהּוא נֹוֶטה ָׁשַמֽ
ֶפס זּוָלתֹו ַּכָּכתּוב  נּו ֶאֽ ינּו ֵאין עֹוד. ֱאֶמת ַמְלֵּכֽ ֻעּזֹו ְּבָגְבֵהי ְמרֹוִמים. הּוא ֱאֹלֵהֽ

ַעל  ִים ִמַּמֽ ָך ִּכי ְיֹהָוה הּוא ָהֱאֹלִהים ַּבָּׁשַמֽ ְּבתֹוָרתֹו ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשֹבָת ֶאל ְלָבֶבֽ
ַחת ֵאין עֹוד:   ֶרץ ִמָּתֽ ְוַעל ָהָאֽ

ינּו ֱהֵיה ִעם ִּפיִפּיֹות ְׁשלּוֵחי ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ָהעֹוְמִדים  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
רּו.  ְלַבֵּקׁש ְּתִפָּלה ְוַתֲחנּוִנים ִמְּלָפֶניָך ַעל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל: הֹוֵרם ַמה ֶּׁשּיֹאֵמֽ

רּו: ְּבאֹור ָּפֶניָך ְיַהֵּלכּון.  לּו. ַיְּדֵעם ֵאיְך ְיָפֵאֽ רּו. ֲהִׁשיֵבם ַמה ֶּׁשִּיְׁשָאֽ ֲהִביֵנם ַמה ֶּׁשְּיַדֵּבֽ
ֶרְך ְלָך ִיְכְרעּון. ַעְּמָך ְּבִפיֶהם ְיָבֵרכּון. ּוִמִּבְרכֹות ִּפיָך ֻּכָּלם ִיְתָּבְרכּון: ַעְּמָך ְלָפֶנֽיָך  ֶּבֽ
ֶוְך ַיֲעֹברּון. ֵעיֵני ַעְּמָך ָּבם ְּתלּויֹות. ְוֵעיֵניֶהם ְלָך ְמַיֲחלֹות: ָּגִׁשים  ַיֲעִבירּון. ְוֵהם ַּבָּתֽ
ַעס ְוֵחָמה. ְוַעְּמָך ַמְסִּביִבים אֹוָתם ַּכחֹוָמה.  מּול ֲארֹון ַהּֽקֶֹדׁש ְּבֵאיָמה. ְלַׁשֵּכְך ַּכֽ

ִים ֵלב ׁשֹוְפִכים  ִין נֹוְׂשִאים ְלָך ַלָּׁשַמֽ ָמה: ַעֽ יַח אֹוָתם ְלַרֵחֽ ִים ַּתְׁשִּגֽ ְוַאָּתה ִמן ַהָּׁשַמֽ
ִים: ֶׁשּלֹא ִיָּכְׁשלּו ִבְלׁשֹוָנם. ְולֹא ִיָּנְקׁשּו  ִים. ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע ִמן ַהָּׁשַמֽ ָנְכֲחָך ַּכַּמֽ

ְבִׁשּנּוָנם. ְולֹא ֵיֽבֹוׁשּו ְּבַמְׁשֵעָנם. ְולֹא ִיָּכְלמּו ָבם ְׁשאֹוָנם. ְוַאל יֹאַמר ִּפיֶהם ָּדָבר 
ָּמה ְמֻרָחִמים.  יָך ֵהֽ ָּמה ֲחנּוִנים. ּוְמֻרָחֶמֽ ינּו ֵהֽ ֶׁשּלֹא ִכְרצֹוֶנָֽך: ִּכי ֲחנּוֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ינּו ֵאת ֲאֶׁשר ָּתחֹון יּוָחן. ְוֶאת ֲאֶׁשר ְּתַרֵחם ְירּוָחם.  ְענּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ְּכָמה ֶׁשָּיַדֽ
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ָך: ַוּיֹאֶמר. ֲאִני ַאֲעִביר ָּכל טּוִבי ַעל ָּפֶניָך. ְוָקָראִתי ְבֵׁשם ְיֹהָוה  ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ
ְלָפֶניָך. ְוַחֹּנִתי ֶאת ֲאֶׁשר ָאֹחן. ְוִרַחְמִּתי ֶאת ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם: ְוֶנֱאַמר: ַאל ֵיֽבֹוׁשּו ִבי 

יָך ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל:   ֹקֶוֽיָך ֲאדָֹני ֱאֹלִהים ְצָבאֹות. ַאל ִיָּכְלמּו ִבי ְמַבְקֶׁשֽ

יָלה ָלֵאל. ֲאַחֶּלה ָפָניו. ֶאְׁשֲאָלה ִמֶּמּנּו ַמֲעֵנה ָלׁשֹון: ֲאֶׁשר ִּבְקַהל ָעם  אֹוִחֽ
יָעה ְרָננֹות ְּבַעד ִמְפָעָליו: ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב. ּוֵמְיֹהָוה ַמֲעֵנה  יָרה ֻעּזֹו. ַאִּבֽ ָאִׁשֽ

ָך: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי  ָלׁשֹון: ֲאדָֹני, ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח. ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתֽ
ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:

ַעׂש ְּגבּורֹוֶתיָך. ֽאֶֹמץ ֲעִלּיֹות  ַאִּמיץ ּֽכַֹח ַּכִּביר ְוַרב אֹוִנים. ֲאֶׁשר ִמי ַיֲעֶׂשה ְּכַמֽ
ֶות  ְדָּת ֵתֵבל ַעל ְּבִליָמה: ִּבְהיֹות עֹוָלם ֽחֶׁשְך ְוַצְלָמֽ יָת ַעל ָקִרים. ַאף ִיַּסֽ ֵקִרֽ

ַרח ַהּנֹוָרא.  ְצָּת ְּכֶקֽ ְהָּת. ֵּבין ֵזידֹוִנים ַחֽ ְוֵעיָפה. ְּבַמֲעֵטה ְלבּוְׁשָך אֹור ּֽבֶֹקר ִהַּגֽ
ְעָּת  ֶדם ַטֽ יָת ְּפֵני ֶנִֽׁשי ְוֵהֵנָצה ְתנּוָבה. ַּגן ִמֶּקֽ ֶלד: ִּגִּלֽ ְּבצּול ִהְקִויָתם ְלַבל ְיַכּסּון ָחֽ
יַע ֻעֶּזָֽך. ַּגם ְצָבא ַמָּזרֹות ִעָּמם  ָּתה ִּבְרִקֽ יָך. ּֽגֶֹדל ְמאֹורֹות ַּתֽ ְלַׁשֲעֽׁשּוַע ַמֲאִמיֶרֽ

יַח ְלֵכַרת יֹוְׁשֵבי ַגִּנים. ְּדבּוַקת  ְרָּתה. ִּדְמיֹון ָּבִרֽ ַעל ַצֽ יָת: ֵּדי ָׂשִחים ְודֹוִאים ִמַּׁשֽ ִצִּוֽ
ְנָּת  יָך: ֵהַכֽ יָאה רֹוְמִׂשים ְוׁשֹוֲאִפים. ָּדר ָקֶנה ּוִבָּצה ַלֲארּוַחת ְקרּוֶאֽ ְרָגִבים הֹוִצֽ

ְחָּת ְבֶחְלּדֹו  ָך. ִהַּפֽ ְצָּת ּֽגֶֹלם ֵמֽחֶֹמר ְּבַתְבִנית חֹוָתֶמֽ ִין. ִהְקַרֽ ֶסְך ְוסֹוֵעד ָאֽ ַבח ּוֶמֽ ֶטֽ
ַעת.  ְדָּת: ְוִצִּויתֹו ְּבִלי ְלֹעט ֵמֵעץ ַהָּדֽ ֶזר לֹו ִיַעֽ ָך. ֻהְרַּדם ּוִמַּצְלעֹו ֵעֽ ֽטַֹהר ֶנֶֽׁשם ִמְּזבּוֶלֽ

ֶלת ְּבִציִרים  ִתי ְּבַהָּׁשַאת זֹוֵחל. ְוֻעַּנׁש ְּבֵזַעת ַאף ִלְטרֹף ֻחּקֹו. ְוִאֶּוֽ ְוֵהֵפר ִצּוּוי ְּכֶפֽ
יָדה ִאָּכר ְורֹוֵעה  ֶדת. ָזְרָעה ְוהֹוִלֽ ֶטן חֹוֶמֽ יָת ְּבֶבֽ ְוָערּום ָעָפר ַלְחמֹו: ֵזרּוי ִרְבעֹו ִהְקֵּפֽ
ֶמל ַרֲחָמיו  ְעָּת ְּתׁשּוַרת ָצִעיר: ֶחֽ ְמָּת ָּבַרב ְוַׁשֽ יׁשּו ְלמּוְלָך ַיַֽחד. ָזַעֽ צֹאן. ֶזַֽבח ְוַׁשי ִהִּגֽ

ֶמל.  ְמָּת לֹו אֹות. ָחלּו ָׁשִליִׁשים ְקרֹא ְבִׁשְמָך ַלֶּסֽ ִׁשֵחת ְוָעַרף ָאח. ִחָּלה ָפֶנֽיָך ְוַׂשֽ
ָך. ֹטְרפּו ְּבֹחם  דּו: ָטעּו ֵגִאים ּוָפצּו סּור ְלֶנְגֶּדֽ אָת ּוְׁשָטפּום ְוָאָבֽ ֵחיל נֹוְזִלים ָקָרֽ
יָת ּוָמְלאּו  ְרָּת ַּבֲעדֹו. ְטפּוָליו ִהְפֵרֽ תּו. ָטעּון ּֽגֶֹפר נֹוַׁשע ְּכָסַגֽ הֹוִמים ְוזְֹרבּו ִנְצָמֽ

ַער. ְיִדיד  צּו ְּבֽרּוַח סֹוָעה ָוָסֽ ׁשּו ֻנָּפֽ ַחק. ֻיָּקֽ ְפֵני ִצָּיה: ָיֲעצּו ֶנֱאָחִדים ָלרּום ַעד ַלַּׁשֽ
ֶבר ִיַּדֲעָך ָּבעֹוָלם. ִיחּום ְזקּוָניו ֶהֱעָלה ְלָך ְלָכִליל: ְּכֶׂשה ָּתִמים ֻּבַחר ִאיׁש  ֲאתּוי ֵעֽ
אָתה ֵמֲחָלָציו.  יָך. ּֽכֶׁשר ֲחִניֵטי יֹוף הֹוֵצֽ ָּתם. ְּכָחַׁשק ְיִׁשיַבת ֹאָהִלים ְוִנְמַׁשְך ַאֲחֶרֽ

ָך. ְלַהְבִּדיל ִמִּגְזעֹו  יָתה ֵלִוי ִאיׁש ֲחִסיֶדֽ ֻּכּלֹו ֶזַֽרע ֱאֶמת ְוֵאין ּֽדִֹפי: ְלָׁשֶרְתָך ִאִּוֽ
יָמה  ֻמְקָּדׁש ֽקֶֹדׁש ָקָדִׁשים. ִלְקֹׁשר ֶנֶֽזר ֽקֶֹדׁש ְוַלֲעטֹות אּוִרים. ֵליֵׁשב ִּכְכֻבָּדה ְּפִנֽ
ָיִמים ִׁשְבָעה: ַמֲחִזיֵקי ֲאָמָנה ָׁשֽבּוַע ֹקֶדם ֶלָעׂשֹור. ַמְפִריִׁשים ֹּכֵהן ָהרֹאׁש ְּכָדת 

ַהִּמֻּלִאים: ַמִּזים ָעָליו ֵמי ַחָּטאת ְלַטֲהרֹו. זֹוֵרק ַמְקִטיר ּוֵמִטיב ְלִהְתַרֵּגל ָּבֲעבֹוָדה: 
ָך: ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ַבּיֹום ַהֶּזה ִצָּוה ְיֹהָוה ַלֲעׂשֹות ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם:  ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ

ַער. נֹוֲאִמים לֹו ְקָרא ָנא ְּבִפיָך. ֽנַֹגּה ְּתִׁשיִעי ַיֲעִמיֽדּוהּו  ִנְלִוים ֵאָליו ְנבֹוִנים ְיִׁשיֵׁשי ַׁשֽ
ַאב  יטּו. ַסֽ ֶמׁש ֵצידֹו ַיְמִעֽ ֶמְך ִּביַאת ֶׁשֽ ירּו: ֶסֽ ַער ָקִדים. נֹוי ִזְבֵחי יֹום ְלָפָניו ַיֲעִבֽ ְּבַׁשֽ

ֶפן יֹוִליֽכּוהּו. ַסִּמים ְלַתֵּמר ִּבְפִנים אֹותֹו  הּו. ָסֵבי ִׁשְבטֹו ְלַלֵּמד ֵחֽ ֶדם ִיְקֵרֽ ֽלֶֹבן ֶּפן ְּבֶרֽ
יַח ִמְדָרׁש  ירּו. ִׂשֽ ֶכה ִהִּגֽ רּו ַגם ֵהם ּוֶבֽ יַע ִּכי ֶנֱחַׁשד. ָסֽ יעּו: ָסַמר ְּבָׂשרֹו ְוִהְדִמֽ ַיְׁשִּבֽ
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ִּיס  ֶׁשן ְּבַפֽ ְּבֶפה ּוִבְכַתב ִהָּגיֹון. ְסִביָביו ְיַׁשְּננּו ְלעֹוְררֹו ַעד ֲחצֹות: ָעְלצּו ְּתרֹם ֶּדֽ
ׁשּו. ֲערְֹך  ֶקב ְקֽטֶֹרת ַּפֵּיס ֲחָדִׁשים ְיַׁשֵּלֽ יסּו ְלִּדּׁשּון ְּפִניִמי ּוְמנֹוָרה. ֵעֽ ִראׁשֹון. עֹוד ָיִפֽ
ַחר ְּכָנם ַהּצֹוֶפה. ָעָליו ֵּפְרְׂשזּו ָמָסְך ּבּוץ  ְנָתִחים ַיַֽחד ַּפִּיס ָהְרִביִעי: ָעָלה ְּבַרק ַהַּׁשֽ

ַחר: ִּפֵּקד  ְלֶהְצֵנַֽע. ֵעָרה סּותֹו ָטַבל ְוָעט ְזָהִבים. ָעַמד ְוִקֵּדׁש ְוֵקַרץ ְּתִמיד ַהַּׁשֽ
ְלָמְרקֹו ְוהּוא ִקֵּבל ְוָזַרק. ֵּפַרׁש ִהְקִטיר ְוֵהִטיב ִהְקִריב ְוִנֵּסְך. ְּפֻעַּלת ָּכִליל ְּפֻעַּלת 
ָּכִליל ִהְׁשִלים ְוָעׂש ַּכֵּסֶדר. ֵּפְרׂשּו ָסִדין ָלָבן עֹוד ְּכָבִראׁשֹוָנה. ַּפְרָוה ַּבּֽקֶֹדׁש ָׁשם 
ִקֵּדׁש ּוָפַׁשט. ָּפַסע ְוָטַבל ְלָבִנים ָעט ְוִקֵּדׁש. ְּפלּוִסים ֶעְרָּכם ָמִנים ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר. 

ְּפאּוִרים ְלָׁשֵרת ָּבם ְלֶמֶלְך ַהָּכבֹוד. ָּפרֹו ֻמָּצב ֵּבין אּוָלם ַלִּמְזֵּבַח. ָּפָניו ָיָּֽמה ְורֹאׁשֹו 
ֶנְֽגָּבה ְמֻעָּקם: ָּפַגׁש ְוָסַמְך ָידֹו ַעל רֹאׁשֹו. ְּפָׁשָעיו הֹוָדה ּוְבֻחּבֹו לֹא ָטָמן: 

ְעִּתי ְלָפֶנֽיָך ֲאִני ּוֵביִתי: ָאָּנא  יִתי. ָּפַׁשֽ אִתי. ָעִוֽ ָּנא ַהֵּׁשם, ָחָטֽ ְוַכְך ָהָיה אֹוֵמר. ָאֽ
ְעִּתי  יִתי. ְוֶׁשָּפַׁשֽ אִתי. ְוֶׁשָעִוֽ ַבֵּׁשם. ַּכֶּפר ָנא. ַלֲחָטִאים. ְוַלֲעֹונֹות. ּוַלְּפָׁשִעים. ֶׁשָחָטֽ
ָך. ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר  ְלָפֶנֽיָך ֲאִני ּוֵביִתי. ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת מֶׁשה ַעְבֶּדָך ִמִּפי ְכבֹוֶדֽ

ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמֹּכל ַחֹּטאֵתיֶכם ִלְפֵני ְיֹהָוה: 

ְוַהֹּכֲהִנים ְוָהָעם ָהעֹוְמִדים ָּבֲעָזָרה. ְּכֶׁשָהיּו ׁשֹוְמִעים ֶאת ַהֵּׁשם ַהִּנְכָּבד ְוַהּנֹוָרא 
ְמֹפָרׁש יֹוֵצא ִמִּפי ֹכֵהן ָּגדֹול ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה. ָהיּו ּכֹוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים 

ְונֹוְפִלים ַעל ְּפֵניֶהם. ְואֹוְמִרים ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

רּו:  ְוַאף הּוא ָהָיה ִמְתַּכֵון ִלְגמֹר ֶאת ַהֵּׁשם ְּכֶנֶֽגד ַהְמָבְרִכים ְואֹוֵמר ָלֶהם ִּתְטָהֽ
ָך:  ַח ְלִאיׁש ֲחִסיֶדֽ יָך ְוסֹוֵלֽ ְוַאָּתה ְּבטּוְבָך ַהָּגדֹול ְמעֹוֵרר ַרֲחֶמֽ

ֶמד ְׂשִעיִרים ָׁשם ֵמהֹון ֵעָדה. ְצמּוִדים ֲאחּוִיים  ָצַעד ֵליֵלְך לֹו ְלִמְזַרח ֲעָזָרה. ֶצֽ
ָׁשִוים ְּבֽתַֹאר ּוְבקֹוָמה. ָצִגים ְלַכֵּפר ֲעֹון ַּבת ַהּׁשֹוֵבָבה. ֵצהּוב ֲחָלִׁשים ָטַרף 

ְוֶהֱעָלה ִמַּקְלִּפי. ָצַנח ְוִהְגִריל ְלֵׁשם ָּגֽבַֹּה ְוַלּצּוק. ָצַעק ְּבקֹול ָרם ַליֹהָוה ַחָּטאת. 
ַח. ִצָּגתֹו  ַבע ְזהֹוִרית ָקַׁשר ְּברֹאׁש ַהִּמְׁשַּתֵּלֽ צֹוְתָתיו ָענּו לֹו ּוֵבְרכּו ֶאת ַהֵּׁשם. ֶצֽ
הּו ְּפֵני צּור ִהְתַוָּדה:  ַחן ַמֵּטֽ ֶצל ָּפרֹו ֵׁשִנית. ַצֽ ִאֵּמן ֶנֶֽגד ֵּבית ִׁשּֽלּוַח: ָצַלח ּוָבא ֵאֽ

ְעִּתי ְלָפֶנֽיָך ֲאִני ּוֵביִתי ּוְבֵני  יִתי. ָּפַׁשֽ אִתי. ָעִוֽ ְוַכְך ָהָיה אֹוֵמר. ָאָּנא ַהֵּׁשם. ָחָטֽ
ָך: ָאָּנא ַבֵּׁשם. ַּכֶּפר ָנא. ַלֲחָטִאים. ְוַלֲעֹונֹות. ְוַלְּפָׁשִעים.  ַאֲהרֹן ַעם ְקדֹוֶׁשֽ

ָך:  ְעִּתי ְלָפֶנֽיָך ֲאִני ּוֵביִתי ּוְבֵני ַאֲהרֹן ַעם ְקדֹוֶׁשֽ יִתי. ְוֶׁשָּפַׁשֽ אִתי. ְוֶׁשָעִוֽ ֶׁשָחָטֽ
ָך. ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר  ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת מֶׁשה ַעְבֶּדָך ִמִּפי ְכבֹוֶדֽ

ֶאְתֶכם ִמֹּכל ַחֹּטאֵתיֶכם ִלְפֵני ְיֹהָוה: 

ְוַהֹּכֲהִנים ְוָהָעם ָהעֹוְמִדים ָּבֲעָזָרה. ְּכֶׁשָהיּו ׁשֹוְמִעים ֶאת ַהֵּׁשם ַהִּנְכָּבד ְוַהּנֹוָרא 
ְמֹפָרׁש יֹוֵצא ִמִּפי ֹכֵהן ָּגדֹול ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה. ָהיּו ּכֹוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים 

ְונֹוְפִלים ַעל ְּפֵניֶהם. ְואֹוְמִרים ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:

רּו:  ְוַאף הּוא ָהָיה ִמְתַּכֵּון ִלְגמֹר ֶאת ַהֵּׁשם ְּכֶנֶֽגד ַהְמָבְרִכים ְואֹוֵמר ָלֶהם ִּתְטָהֽ
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יָך:  ֶבט ְמָׁשְרֶתֽ ַח ְלֵׁשֽ יָך ְוסֹוֵלֽ ְוַאָּתה ְּבטּוְבָך ְמעֹוֵרר ַרֲחֶמֽ

ֶדר. ִקֵּבל ָּדם ְּבִמְזָרק ּוְנָתנֹו ַלְמָמֵרס. ְקִריָׁשתֹו ִיַּמס  ֶלת ַחָּדה ּוְׁשָחטֹו ַּכֵּסֽ ָקח ַמֲאֶכֽ
ִים.  ַעד ֵעת ַהָּזָיה. ָקפּוי ֶּפן ְיִהי ְוָתֳעַדר ְסִליָחה. ֽקֹוַח לֹוֲחׁשֹות ָחת ְּבַמְחַּתת ַּפְרַוֽ

ַקָּלה ְוֶגֶֽלד ַרְך ַוֲאֻרַּכת ָיד. ָקַדר ְלתֹוָכּה ְׁשֽלֶׁשת ַקִּבין ֶּגָחִלים. ֵקְרבּו לֹו ָבָזְך 
ּוְגדּוַׁשת ַּדָּקה. ָקַלט ְוָחַפן ְוֵהִריק ְלתֹוְך ָּבָזְך. ָקַפץ ַמְחָּתה ִּביִמין ּוָבָזְך ִּבְׂשמֹאל. 

ִקיׁש ְצָעָדיו ְלַפְרכֹות ְוֵקַרב ַלַּבִּדים. ְקֽטֶֹרת ָׂשם ֵּביֵנֽימֹו ְוִעֵּׁשן ְוָיָצא: רֹוֶבה ְמָמֵרס 
ִים. ִרּצּוי ַהָּזיֹות ָטַבל ְוִהְצִליף ְבִמְנָין. רּום  ּנּו ָנַטל ָּדם. ִרֵּצף ְוִנְכַנס ְוָקם ֵּבין ָׁשַדֽ ֶמֽ

ַבע:  ָּטה ֶׁשֽ ְעָלה ַאַחת ּוַמֽ ַמֽ

ִים. ַאַחת ְוָׁשלׁש. ַאַחת ְוַאְרַּבע.  ְוַכְך ָהָיה מֹוֶנה. ַאַחת. ַאַחת ְוַאַחת. ַאַחת ּוְׁשַּתֽ
ַבע:  ַאַחת ְוָחֵמׁש. ַאַחת ָוֵׁשׁש. ַאַחת ָוֶׁשֽ

ָרץ ְוִהִּניחֹו ַּבָּכן ְוָׁשַחט ָׂשִעיר. ִרָּצה ְוִקֵּבל ָּדמֹו ַּבֲאַגן ֹקֶדׁש. ִרֵּגל ְוָעַמד ְמקֹום 
ִועּוד ָארֹון. ִרָּצה ַהָּזיֹות ְּכַמֲעֵׂשה ַּדם ָּפר: 

ִים. ַאַחת ְוָׁשלׁש. ַאַחת ְוַאְרַּבע.  ְוַכְך ָהָיה מֹוֶנה. ַאַחת. ַאַחת ְוַאַחת. ַאַחת ּוְׁשַּתֽ
ַבע:  ַאַחת ְוָחֵמׁש. ַאַחת ָוֵׁשׁש. ַאַחת ָוֶׁשֽ

ֶלת. ִרְקֵמי ָפֽרֶֹכת ַיז  ָרַהט ְוִהִּניחֹו ְוַדם ָּפר ָנַטל. ַרְגָליו ֵהִריץ ְוָצג חּוץ ְלבֹוָדֽ
ַח ָסגּור.  ְּכִמְׁשַּפט ַּכּֽפֶֹרת. ָרַגׁש ְוָׁשָנה ְוִהָּזה ִמַּדם ָׂשִעיר: ָׁשב ּוְבָלָלם ְוִחֵּטא ִמְזֵּבֽ
ֶצל ַהָּׂשִעיר ֶהָחי. ִׁשְגיֹון ַעם ּוְזדֹונֹו  ַבע ַעל ָטָהרֹו ּוִבְקָרָניו ַאְרַּבע. ָׁשַקד ּוָבא ֵאֽ ֶׁשֽ

יֹוֶדה ָלֵאל: 

ְוַכְך ָהָיה אֹוֵמר. ָאָּנא ַהֵּׁשם. ָחְטאּו. ָעוּו. ָּפְׁשעּו. ְלָפֶנֽיָך ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ָאָּנא 
וּו. ְוֶׁשָּפְׁשעּו  ַבֵּׁשם. ַּכֶּפר ָנא. ַלֲחָטִאים. ְוַלֲעֹונֹות. ְוַלְּפָׁשִעים. ֶׁשָחְטאּו. ְוֶׁשָעֽ

ָך. ִּכי ַבּיֹום  ְלָפֶנֽיָך ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת מֶׁשה ַעְבֶּדָך ִמִּפי ְכבֹוֶדֽ
ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמֹּכל ַחֹּטאֵתיֶכם ִלְפֵני ְיֹהָוה: 

ְוַהֹּכֲהִנים ְוָהָעם ָהעֹוְמִדים ָּבֲעָזָרה. ְּכֶׁשָהיּו ׁשֹוְמִעים ֶאת ַהֵּׁשם ַהִּנְכָּבד ְוַהּנֹוָרא 
ְמֹפָרׁש יֹוֵצא ִמִּפי ֹכֵהן ָּגדֹול ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה. ָהיּו ּכֹוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים 

ְונֹוְפִלים ַעל ְּפֵניֶהם. ְואֹוְמִרים ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

רּו:  ְוַאף הּוא ָהָיה ִמְתַּכֵּון ִלְגמֹר ֶאת ַהֵּׁשם ְּכֶנֶֽגד ַהְמָבְרִכים ְואֹוֵמר ָלֶהם ִּתְטָהֽ
ְוַאָּתה ְּבטּוְבָך ַהָּגדֹול ְמעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ְוסֹוֵלַח ַלֲעַדת ְיֻׁשרּון: 

ִׁשְּגרֹו ְּבַיד ִאיׁש ִעִּתי ְלִמְדַּבר ָעז. ֶׁשֶמץ ִּכְתֵמי זּו ְׂשֵאת ִלְגֵזָרה ֵׁשן ֶסַלע ֲהָדפֹו 
ְוֻגְלַּגל ְוָיַרד ֻׁשְּברּו ֲעָצָמיו ְּכֶנֶפץ ְּכִלי יֹוֵצר ְׁשחּוָזה ָאַחז ָּפר ְוָׂשִעיר ָקַרע. ָׁשַלף 
ֵאמּוִרים ּוְגִוּיֹות ָקַלע ִלְׂשרֹוף ָׁשַאג ִסְדֵרי יֹום ִקֵּדׁש ּוָפַׁשט ִׁשֵּלׁש ְוָטַבל ַּפִזים 

ַעט ְוִקֵּדׁש. ָּתַכף ְוָעׂש ֵאילֹו ְוֵאיל ָעם. ְּתַרב ַחָּטאת ּומּוָסִפין ִהְקִריב ַּכחֹוק. ָּתר 
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ְוִקֵּדׁש ָּפַׁשט ָטַבל ְוִקֵּדׁש. ַּתְכִריְך ַּבִּדים ָעט ְוִנְכַנס ַלְּדִביר. ְּתכּוַנת ְּכֵלי ְקֹטֶרת 
הֹוִציא ְוִקֵּדׁש. ִּתְלּבֹוֶׁשת ַמָּדיו ִהְפִׁשיט ְוָגַנז ֶנַצח. ִּתְרַּגל ְוָטַבל ֲחרּוִצים ָעט 

ְוִקֵּדׁש. ָּתִמיד ִהְסִּדיר ְוִתֵּמר ְוֵנרֹות ֶהֶעָלה ֶּתֶכל ֲעבֹודֹות ָיד ְוֶרֶגל ִקֵּדׁש. ִּתֵּמם 
ְטִבילֹות ָחֵמׁש ְוִקּדּוִׁשים ֲעָׂשָרה. ֹּתַאר ְמַגָּמתֹו ְּכֵצאת ַהֶּׁשֶמׁש ִּבְגבּוָרה, ָּתַקף 

ְוָדץ ְוָעָטה ִּבְגֵדי הֹונֹו. ַּתָּמה ְּתַלֶּוה ִציר ֶנֱאָמן ַלַּבִית ָּתֵגל ְּבִהְתַּבֵּׂשר ַהְׁשַלג 
ֹאֶדם ּתֹוָלע. ַּתְעֶדה ֶיַׁשע ַּתֲעֶטה ְמִעיל ְצָדָקה. ָּתִפיק ָצֳהָלה ַּתִּביַע ִדיץ ְוֶחְדָוה 

ְּתלּוֵלי ִהְרִעיפּו ַזְרִזיף ַטָּלם. ַּתְלֵמי ָׂשַדי ָרוּו ֵּתת ְיבּוָלם. ּתֹוָדה ָנְתנּו אֹוְסֵפי ֶזַרע 
ָׁשלֹום. ְּתִהָּלה ִּבְּׂשרּו נֹוְּׂשֵאי ֲאֻלּמֹות ְּבֶרֶנן. ַּתְחִּתּיֹות ֶאֶרץ ְצִבי ֶזֶמר ִׁשֵּמעּו. ִּתּנּו 
ִצְדקֹוָתיו ֲחַצץ הֹוְלֵכי ְנִתיבֹות. ִּתְקַות ׁשֹוְלָחיו ֵאמּון לֹא ַאְכָזב ּתֹוַחְלָּתם ְּכִצַּנת 
ֶׁשֶלג ְּביֹום ָקִציר. ִמּצֹוָאָתם ֻרָחצּו ִמֶּטֶנף ַצֲחָנָתם ַזּכּו. ְׁשֵלִמים ְּתִמיִמים ְּבבֹור 
ַּכֵּפימֹו ֻזְכָזכּו. ְלַהִּגיד ִּכי ְמַטֲהָרם ְמקֹור ַמִים ַחִּיים. ִמְקֵוה ִיְׂשָרֵאל ְמַנָּקם ַמִים 
ֶנֱאָמנּו. ְּבֹטַהר ּוְבִנָּקיֹון ִיָּנקּו ְוֻיְטָהרּו. ְיֻחְּדׁשּו ַּכֲחָדֵׁשי ְבָקִרים ִמֶּכֶתם ְיֻצְחָצחּו. 
רֹוְממֹות ֵאל ֶיְהגּו ִבְגרֹוָנם ִּבְלׁשֹוָנם רֹון ְּבִפימֹו ִׁשיר ָחָדׁש. ָיִגילּו ְבַרַעד ַיַעְבדּו 
ְּבִיְרָאה. ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ְמַקֵּדׁש ְקדֹוִׁשים. ְלַׁשֵּנן ְלַרֵּנן ְלתֹוֵפף ּוְלַצְלֵצל. ּוְלַנֵּצַח 

ִּבְנִגינֹות ּוְלַהְנִעים ֶזֶמר. ֶנֱחָבִקים ְבעֹוז ָיִמין רֹוֵמָמה. ַיַחד ִנְתָמִכים ִּבְמֵלָאה ֶצֶדק. 
ְמׁשּוִכים ָלֹבא ְׁשָעָריו ִּבְרָנָנה. ְוָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ַיִּׂשיגּו ֶנַצח ָׂשִׂשים ְוָגִלים ִּבְׁשמֹו 

ָּכל ַהּיֹום ָחִדים ְּבִׂשְמָחה ֶאת ָּפָניו ִזיו אֹוָרם ַּכַּׁשַחר ִיָּבַקע. קֹוָלם ִיְׂשאּו ְוָירֹּנּו 
ִּבְגאֹון צּור עֹוָלִמים: ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה ּלֹו. ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשְיֹהָוה ֱאֹלָהיו: 

ְויֹום טֹוב ָהָיה עֹוֶׂשה ֹּכֵהן ָּגדֹול ְלָכל אֹוֲהָביו ְּכֶׁשִּנְכַנס ְּבָׁשלֹום ְוָיָצא ְבָׁשלֹום 
ַגע: ְוַכְך ָהְיָתה ְתִפָּלתֹו ֶׁשל ֹּכֵהן ָּגדֹול ְּביֹום ַהִּכֻּפִרים ְּבֵצאתֹו ִמֵּבית ֽקֶֹדׁש  ְּבִלי ֶּפֽ

ַגע:  ַהֳּקָדִׁשים ְּבָׁשלֹום ְּבִלי ֶפֽ

ינּו ֶׁשְּתֵהא ַהָּׁשָנה ַהֹּזאת ַהָּבָאה  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
נּו. ְׁשַנת ֽאֶֹסם.  ינּו ְוַעל ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל: ְׁשַנת אֹוָצְרָך ַהּטֹוב ִּתְפַּתח ָלֽ ָעֵלֽ

ְׁשַנת ְּבָרָכה. ְׁשַנת ְּגֵזרֹות טֹובֹות ִמְּלָפֶנֽיָך. ְׁשַנת ָּדָגן ִּתירֹוׁש ְוִיְצָהר. ְׁשַנת 
ָך. ְׁשַנת זֹול. ְׁשַנת ַחִּיים  ַהְרָוָחה ְוַהְצָלָחה ְוַקָּיִמים. ְׁשַנת ִועּוד ֵּבית ִמְקָּדֶׁשֽ

יקּו ְמָגִדים ֶאת  טֹוִבים ִמְּלָפֶנֽיָך. ְׁשַנת ְטלּוָלה ּוְגׁשּוָמה ִאם ְׁשחּוָנה. ְׁשַנת ַיְמִּתֽ
ינּו ְּתָבֵרְך. ְׁשַנת  נּו ּוֵמיֵמֽ ינּו. ְׁשַנת ַלְחֵמֽ ְּתנּוָבָתם. ְׁשַנת ַּכָּפָרה ַעל ָּכל ֲעֹונֹוֵתֽ

נּו. ְׁשַנת ֽׂשַבע. ְׁשַנת ֽעֶֹנג. ְׁשַנת ְּפִרי ִבְטֵנֽנּו  ַמָּׂשא ּוַמָּתן. ְׁשַנת ָנבֹוא ְלֵבית ִמְקָּדֵׁשֽ
יַע. ְׁשַנת  נּו תֹוִׁשֽ נּו ְּתָבֵרְך. ְׁשַנת ְקָהֵלֽ נּו ּובֹוֵאֽ נּו ְּתָבֵרְך. ְׁשַנת ֵצאֵתֽ ּוְפִרי ַאְדָמֵתֽ
נּו.  נּו קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצֽ ינּו. ְׁשַנת ָׁשלֹום ְוַׁשְלָוה. ָׁשָנה ֶׁשּתֹוִליֵכֽ יָך ִיְכְמרּו ָעֵלֽ ַרֲחֶמֽ
נּו: ָׁשָנה  נּו ְׂשֵמִחים ְלַאְרֵצֽ ָׁשָנה ֶׁשּלֹא ַתִּפיל ִאָּׁשה ֶאת ְּפִרי ִבְטָנּה. ְׁשַנת ַּתֲעֵלֽ

ֶׁשּלֹא ִיְצָטְרכּו ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֶזה ָלֶזה ְולֹא ְלַעם ַאֵחר ְּבִתְּתָך ְּבָרָכה ְּבַמֲעֵׂשה 
ְיֵדיֶהם: ְוַעל ַאְנֵׁשי ַהָּׁשרֹון ָהָיה אֹוֵמר ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהּינּו ֵואֹלֵהי 

ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשּלֹא ֵיָעׂשּו ָבֵּתיֶהם ִקְבֵריֶהם: 
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ֱאֶמת ַמה ֶּנְהָּדר ָהָיה ֹּכֵהן ָּגדֹול ְּבֵצאתֹו ִמֵּבית ָקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים ְּבָׁשלֹום ְּבִלי ֶפַגע: 
ַמְרֵאה ֹכֵהן:  ְּכֹאֶהל ַהִּנְמַּתח ְּבָדֵרי ַמְעָלה.   
ַמְרֵאה ֹכֵהן:  ִּכְבָרִקים ַהּיֹוְצִאים ִמִּזיו ַהַחּיֹות.   
ַמְרֵאה ֹכֵהן:  ְּכֹגֶדל ְּגִדיִלים ְּבַאְרַּבע ְקָצוֹות.   
ַמְרֵאה ֹכֵהן:  ִּכְדמּות ַהֶּקֶׁשת ְּבתֹוְך ֶהָעָנן.   
ַמְרֵאה ֹכֵהן:  ְּכהֹוד ֲאֶׁשר ִהְלִּביׁש צּור ִליצּוִרים.   
ַמְרֵאה ֹכֵהן:  ְּכֶוֶרד ַהָּנתּון ְּבתֹוְך ִּגַּנת ֶחֶמד.   
ַמְרֵאה ֹכֵהן:  ְּכֵזר ַהָּנתּון ַעל ֵמַצח ֶמֶלְך.   
ַמְרֵאה ֹכֵהן:  ְּכֶחֶסד ַהִּנַּתן ַעל ְּפֵני ָחָתן.    
ַמְרֵאה ֹכֵהן:  ְּכֹטַהר ַהָּנתּון ְּבָצִניף ָטהֹור.   
ַמְרֵאה ֹכֵהן:  ְּכיֹוֵׁשב ְּבֵסֶתר ְלַחּלֹות ְּפֵני ֶמֶלְך.   
ַמְרֵאה ֹכֵהן:  ְּככֹוָכב ַהֹּנַגּה ִּבְגבּול ִמְזָרח.   

ֶּלה ִּבְהיֹות ַהֵהיָכל ַעל ְיסֹודֹוָתיו. ּוִמְקַּדׁש ַהּֽקֶֹדׁש ַעל ְמכֹונֹוָתיו. ְוֹכֵהן ָּגדֹול  ָּכל ֵאֽ
חּו:  עֹוֵמד ּוְמָׁשֵרת. ּדֹורֹו ָראּו ְוָׂשָמֽ

נּו:  ֶּלה. ֲהלֹא ְלִמְׁשַמע ֽאֶֹזן ָּדֲאָבה ַנְפֵׁשֽ ִין ָרֲאָתה ָכל ֵאֽ ַאְׁשֵרי ַעֽ

נּו:  נּו. ֲהלֹא ְלִמְׁשַמע ֽאֶֹזן ָּדֲאָבה ַנְפֵׁשֽ נּו. ְּבִׂשְמַחת ְקָהֵלֽ ִין ָרֲאָתה ָאֳהֵלֽ ַאְׁשֵרי ַעֽ
נּו:  נּו. ֲהלֹא ְלִמְׁשַמע ֽאֶֹזן ָּדֲאָבה ַנְפֵׁשֽ נּו. ִּדיַצת ְקָהֵלֽ ִין ָרֲאָתה ִגיֵלֽ ַאְׁשֵרי ַעֽ

נּו:  ִין ָרֲאָתה ַהְּמׁשֹוְרִרים. ְוָכל ִמיֵני ִׁשיִרים. ֲהלֹא ְלִמְׁשַמע ֽאֶֹזן ָּדֲאָבה ַנְפֵׁשֽ ַאְׁשֵרי ַעֽ
נּו:  ִין ָרֲאָתה ְזבּול ַהְמֻתָּכן. ַחי ּבֹו ָׁשָכן. ֲהלֹא ְלִמְׁשַמע ֽאֶֹזן ָּדֲאָבה ַנְפֵׁשֽ ַאְׁשֵרי ַעֽ

ֶבת ֽרּוַח ַהּֽקֶֹדׁש ֽרּוַח ְנִדיָבה.  ִין ָרֲאָתה ִׂשְמַחת ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה. ַעם ׁשֹוֶאֽ ַאְׁשֵרי ַעֽ
נּו:  ֲהלֹא ְלִמְׁשַמע ֽאֶֹזן ָּדֲאָבה ַנְפֵׁשֽ

ָּנא ַהֵּׁשם. ֲהלֹא ְלִמְׁשַמע ֽאֶֹזן  ֶׁשם. צֹוֵעק ָאֽ ִין ָרֲאָתה ְּפִריַׁשת ֹּכֵהן ְּבֶרֽ ַאְׁשֵרי ַעֽ
נּו:  ָּדֲאָבה ַנְפֵׁשֽ

ִין ָרֲאָתה ְקַהל ְקדֹוִׁשים. רֹוְגִׁשים ְּבֵבית ָקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים. ֲהלֹא ְלִמְׁשַמע  ַאְׁשֵרי ַעֽ
נּו:  ֽאֶֹזן ָּדֲאָבה ַנְפֵׁשֽ

נּו:  ִין ָרֲאָתה ָׁשִני ַהְמֻלָּבן. ִמְּׂשִעיר ַהָּקְרָּבן. ֲהלֹא ְלִמְׁשַמע ֽאֶֹזן ָּדֲאָבה ַנְפֵׁשֽ ַאְׁשֵרי ַעֽ
ַער ַּבת ַרִּבים. ֲהלֹא ְלִמְׁשַמע ֽאֶֹזן ָּדֲאָבה  ִין ָרֲאָתה ְּתִמיִדים ְקֵרִבים. ְּבַׁשֽ ַאְׁשֵרי ַעֽ

נּו:  ַנְפֵׁשֽ

יכּו ִקּצֹו. ֲאָבל ִזְכרֹון ְּדָבִרים  נּו ֶהֱאִרֽ יבּו ָנֶוה. ְוַחֹּטאֵתֽ ינּו ֶהֱחִרֽ ֲאָבל ֲעֹונֹות ֲאבֹוֵתֽ
נּו  ָּת ָּלֽ יָך ָהַרִּבים ָנַתֽ נּו: ַעל ֵּכן ְּבַרֲחֶמֽ נּו ְּתֵהא ַכָּפָרֵתֽ נּו. ְוִעּנּוי ַנְפֵׁשֽ ְּתֵהא ְסִליָחֵתֽ

ַרת  ֶאת יֹום צֹום ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה. ְוֶאת יֹום ְמִחיַלת ֶהָעֹון ַהֶּזה. ִלְסִליַחת ָעֹון ּוְלַכָּפֽ
ַׁשע. יֹום ָאסּור ַּבֲאִכיָלה. יֹום ָאסּור ִּבְׁשִתָּיה. יֹום ָאסּור ִּבְרִחיָצה. יֹום ָאסּור  ָּפֽ
ְּבִסיָכה. יֹום ָאסּור ְּבַתְׁשִמיׁש ַהִּמָּטה. יֹום ָאסּור ִּבְנִעיַלת ַהַּסְנָּדל. יֹום ִׂשיַמת 
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ינּו. ּוָבֵעת  ַאֲהָבה ְוֵרעּות. יֹום ֲעִזיַבת ִקְנָאה ְוַתֲחרּות. יֹום ֶׁשִּתְמֹחל ְלָכל ֲעֹונֹוֵתֽ
נּו לֹא ְמַנֵהל ַּכָּיִמים  ָך. ֶׁשֵאין ָלֽ ּוָבעֹוָנה ַהֹּזאת ָּגלּוי ְוָיֽדּוַע ְלָפֶנֽיָך ְוִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶדֽ

ַח ְלַהֲעלֹות ָעָליו ָּכִליל:  ָהִראׁשֹוִנים. לֹא ֹכֵהן ָּגדֹול ְלַהְקִריב ָקְרָּבן. ְולֹא ִמְזֵּבֽ

ים. ְולֹא ָאָׁשם: לֹא ַבִּדים. ְולֹא ְבלּולֹות: לֹא  נּו לֹא ִאִּׁשֽ ּוֵמרֹוב ֲעֹוֵנֽינּו: ֵאין ָלֽ
גֹוָרל. ְולֹא ַגֲחֵלי ֵאׁש: לֹא ְדִביר. ְולֹא ַדָּקה: לֹא ֵהיָכל. ְולֹא ַהָּזָיה: לֹא ִוּדּוי. ְולֹא 

ַפר ַחָּטאת: לֹא ֶזַֽבח ְולֹא ְזִריָקה: לֹא ַחָּטאת. ְולֹא ֲחָלִבים: לֹא ְטִביָלה. ְולֹא 
ִים. ְולֹא ַיַֽער ַהְּלָבנֹון: לֹא ִכּיֹור. ְולֹא ַכּנֹו: לֹא ְלבֹוָנה. ְולֹא  ָטֳהָרה: לֹא ְירּוָׁשַלֽ

ַח. ְולֹא ִמְנָחה: לֹא ִניֽחֹוַח. ְולֹא ְנָסִכים: לֹא ֽסֶֹלת. ְולֹא  ֶחם ַהָּפִנים: לֹא ִמְזֵּבֽ ֶלֽ
ֶרְך. ְולֹא עֹוָלה: לֹא ָפֽרֶֹכת. ְולֹא ַכּֽפֶֹרת: לֹא ִצּיֹון. ְולֹא ִציץ ַהָּזָהב:  ַסִּמים: לֹא ֵעֽ
יַח ִניֽחֹוַח: לֹא ַׁשי, ְולֹא ְׁשָלִמים: לֹא  ַח. ְולֹא ֵרֽ לֹא ְקֽטֶֹרת. ְולֹא ָקְרָּבן: לֹא רֹוֵקֽ

ֶּלה:  ְרנּו ָּכל ֵאֽ ינּו ָחַסֽ ינּו ּוַבֲעֹונֹות ֲאבֹוֵתֽ תֹוָדה. ְולֹא ְתִמיִדים: ִּכי ַבֲעֹונֹוֵתֽ

ֶּלה: ְרנּו ָּכל ֵאֽ ּוֵמֵעת ָחַסֽ
ִין.  ְרנּו ְיׁשּוָעה ָוָאֽ נּו: ִׁשַחֽ ינּו ָצרֹות. ְּתָלאֹות ָעְברּו רֹאֵׁשֽ ָּתְכפּו )נ”א ָּתְקפּו( ָעֵלֽ

ְצנּו ְּבֹעל  מּו ְוַגם ָנְֽׂשאּו רֹאׁש: ַקֽ ינּו. ָרֽ ּבּו ַהָּקִמים ָעֵלֽ ָׁשלֹום ְוִהֵּנה ְקָפָדה: ַרֽ
ינּו  ינּו. ָצְמָחה ְולֹא ִלְבָרָכה: ָּפִנֽ ֶרץ ָחְנָפה ָעֵלֽ ינּו ִסְבָלם: ְצִבי ֶאֽ ַעִּליִזים. ָקֶׁשה ָעֵלֽ
ינּו: ָעְׁשקּו ֵזיִתים ַׁשְמָנם. ֲעׂשֹוָתם ְולֹא  ְלַהְרֵּבה ְוִהֵּנה ְמָעט. ַּפח ֶנֶֽפׁש ָּבא ַבֲאָסֵמֽ
יַע ֶיֶֽקב: ֶנֶאְררּו ִאֵּבי ָׂשֶדה.  ֶרם. ָסְבאֹו לֹא ַיְׁשִּפֽ ֶפק: ְסָמַדר ִאם ַיְרֶּבה ֶכֽ ְלאּו ֶסֽ ָמֽ
ֶכל: ִמִּמְכְלאֹות צֹאן ֲעָדִרים ָּדְללּו. ִמֵּגז ּוִמִּמיץ ּוֵמֵהָריֹון: ְלָזָנב  ִנְלְקחּו ַמְטַעֵּמי ֽאֹ

נּו ָלִריק ּוֶבָהָלה. ָּכָלה ִמְּבִלי  נּו: ֹּכֵחֽ ְתנּו. ַלֲעֹבט ְולֹא ָהֳעַבט ָלֽ ְולֹא ְלרֹאׁש הּוַׁשֽ
ְלנּו ִמָּים ְוַעד ָים. ַטְרָּפם  ָׂשָכר: ַיד ָּכל ָעָמל ְּבִכְׁשרֹון. ָיְרָדה ְוֵאין ִמי ַיֲחִזיק: ֻטְלַטֽ

מֹו(: ֲחֵׁשָכה ְלֵעין ִמְׂשַּתֵּכר. ֻחַּׁשב ְׂשָכרֹו  ֶפק )נ”א ַטְרָּפם לֹא ֻסַּפק ָלֽ ְצאּו ֶסֽ לֹא ָמֽ
יֵאי ָיד. ְוָעִׁשיר  ְלַמָּפח: זֲֹעמּו ַמְלֶוה ְוֹלֶוה. ֶזה ָּבֶזה ֻׁשְּלחּו ֵמַעָּתה: ְוִנְלאּו ְיֵדי ַמְמִצֽ
ַוח: ְּדִביר ֵּבית  ְצאּו ֶרֽ ֶרץ ִנְמְּכָרה ְּבַיד ָרִעים. ֲהמֹון ָּבּה לֹא ָמֽ לֹא חֹוֵנן ָרׁש: ֵהן ֶאֽ

נּו ַמה ַּנַֽעל:  יַח: ִּגיל ָנֶוה ָׁשַבת. ִּגיָלה ִלְלָבֵבֽ ינּו ֵמֲאנּו ְלַהְצִלֽ ינּו ָׁשֵמם. ְּדָרֵכֽ ֱאֹלֵהֽ
ַח ַּבָּמלֹון. ֵאיֹפה  ִית ְּכאֹוֵרֽ ֶטן ָּבִנים ֶּתְחָסר: ֲאדֹון ַּבֽ ְּבֵאין ֲאֻרַחת ָאב ָּתִמיד. ְּבֵכן ֶּבֽ

ִנְמָצא ָמֽנֹוַח:

נּו: ּוִמֶּׁשָחַרב ֵּבית ִמְקָּדֵׁשֽ
ֶרן ָיְרָדה ַעד  נּו ַחְלָחָלה. ֶקֽ ְבָתה ָבֽ ֶבר ְּבָכל יֹום ַוֲאָנָחה: ָרֽ ַּתּנֹות ָצרֹות לֹא נּוַכל. ֶׁשֽ

ִיל ָעׂשּו: עֹוֵׂשי ְצָדָקה לֹא ִנְראּו. ֽׂשֹוְנֵאי  ֶקר ַחֽ ְצאּו ָיד. ּֽפֹוֲעֵלי ֶׁשֽ ִין ָמֽ ֵרי ַעֽ ָעָפר: ָצֽ
ְרנּו ֲערּוִמים: לֹא ָנִביא ְולֹא ָחזֹון  ינּו ִּכְכִלי ֵרק. ִמֹּכל ִנְׁשַאֽ דּו: ִנְדִמֽ ַצע לֹא ָעָמֽ ֶבֽ

ְרנּו:  ֶות ֵמַחִּיים ָאָמֽ נּו. טֹוב ָמֽ נּו. ְּכִעְוִרים ְנַגֵּׁשׁש ְוֵנֵלְך: יֹום יֹום ֹנאַמר ַמה ְּבסֹוֵפֽ ָּבֽ
ׂשּו. ֵהן  ינּו ָעֽ ַחֵּיֽינּו ְּתלּוִיים ִמֶּנֶֽגד. ָזִרים ְלרֹאׁש ַוֲאַנְֽחנּו ְלָזָנב: ּוַמה ַּנֲעֶׂשה ַוֲחָטֵאֽ

ְׁשלּו  ינּו: ַּדִּלים ִנְבִזים ּוְׁשָפִלים. ְּגעּוִלים ְמאּוִסים ּוְבזּוִיים: ְּבֵני ֵנָכר ָמֽ נּו ְּכלֹא ָהִיֽ ָאֽ
נּו: נּו. ּוְׁשַלח ֶיַֽׁשע ְלָגֳאֵלֽ ְדנּו: ָאדֹון ָהֵקל ֻעֵּלֽ ְרנּו ִנְגַזְֽרנּו ָאָבֽ נּו. ָאַמֽ ָבֽ
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ינּו: ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
נּו ִמִּסְפְרָך  ָך. ְׁשֵמֽ נּו ָּכָלה. ֹּתאֵחז ָיְדָך ַּבִּמְׁשָּפט: ְּבבֹוא תֹוֵכָחה ְלֶנְגֶּדֽ ַעׂש ִעָּמֽ ַאל ַּתֽ

ָך. ָקֵרב  יָך ְיַקְּדמּו ָרְגֶזָֽך: ַּדּלּות ַמֲעִׂשים ְּבׁשּוֶרֽ ַאל ִּתָּמח: ִּגְׁשְּתָך ַלֲחֹתם מּוָסר. ַרֲחֶמֽ
יַע: ְוָתִׁשיב ְׁשבּות  נּו ְּבַמְפִּגֽ נּו ַמה ֶּׁשִּנְצַעק ְלָפֶנֽיָך. ַצֵּוה ְיׁשּוָעֵתֽ יָך: הֹוֵרֽ ֶדק ֵמֵאֶלֽ ֶצֽ

ְחָּת. לֹא ִתָּׁשַכח ֵעדּות ִמִּפי ַזְרעֹו: חֹוָתם  מּו: ְזֹכר ַׂשֽ ֳהֵלי ָתם. ְּפָתָחיו ְרֵאה ִּכי ָׁשֵמֽ ָאֽ
ֶזג: ָיּה ַּדע  ַהר. ָנא ַאל ֶיְחַסר ַהָּמֽ ְּתעּוָדה ַּתִּתיר. סֹוְדָך ִׂשים ְּבִלּמּוָדּה: ַטּבּור ַאַּגן ַהַּסֽ
עּוָך. ַמֵּגר ַעם לֹא ְיָדֽעּוָך: ִּכי ָתִׁשיב ְלִבָּצרֹון. ְלכּוִדים ֲאִסיֵרי ַהִּתְקָוה: ֶאת ֲאֶׁשר ְיָדֽ

נּו ַעָּתה: ְוֵהן ָאֽ
ְּכתֹוִעים ְוֵאין ְלַבֵּקׁש. ִּכְׁשבּוִיים ְוֵאין ְלׁשֹוֵבב: ִּכְרֵעִבים ְוֵאין ְלַהֲאִכיל. ִּכְקנּוִיים 

ְוֵאין ִלְקנֹות: ִּכְצֵמִאים ְוֵאין ְלַהְׁשקֹות. ִּכְפָתִאים ְוֵאין ְלַלֵּמד: ַּכֲעֵיִפים ְוֵאין 
ְלָהִׁשיב. ִּכְׂשנּוִאים ְוֵאין ֶלֱאֹהב: ְּכֶנְהָּדִפים ְוֵאין ְלָקֵרב. ִּכְמֻנִּדים ְוֵאין ְלַהִּתיר: 

ִּכְלקּוִחים ְוֵאין ֲאדֹוִנים. ְּכפּוִפים ְוֵאין ִלְזֹקף: ִּכיתֹוִמים ְוֵאין ָלֶהם ָאב. ִּכְטֵמִאים 
ְוֵאין ְלַטֵהר: ַּכֲחֵסִרים ְוֵאין ְלַמּלֹאת. ִּכְזנּוִחים ְוֵאין ִלְזֹּכר: ְּכהֹוִמים ְוֵאין ָלֶהם 

ְמנּוָחה. ְּכַדִּלים ְוֵאין ְלָחְּנָנם: ְּכֵגִרים ְוֵאין ְלַקֵּבל. ִּכְבזּוִיים ְוֵאין ְלַכֵּבד: ַּכֲאֵבִלים 
ְוֵאין ְלַנֵחם. ַּכֲאנּוִסים ְוֵאין ָמנֹוס:

ינּו: ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ְבנּו  ְקנּו ָקֵרב ָנא. ִאם ָקַרֽ נּו: ִאם ָרַחֽ ְגנּו לֹא ַתְׁשֵלֽ נּו. ִאם ָׁשַגֽ ינּו לֹא ַתְתֵעֽ ִאם ָּתִעֽ

ינּו לֹא  ְענּו לֹא ִתְפָרע: ִאם ָעִוֽ ְקנּו לֹא ַתְעִלים. ִאם ָּפַׁשֽ לֹא ִתְרָחק: ִאם ָצַעֽ
נּו: ִאם  ינּו לֹא ַתְמֵרֽ ְמנּו לֹא ִתְלָחם. ִאם ָמִרֽ ְרנּו לֹא ָתסּור: ִאם ָנַקֽ ִתֹּטר. ִאם ַסֽ

ינּו לֹא  יַע. ִאם ָטִעֽ ְדנּו לֹא ַתְטִּבֽ ְׁשנּו לֹא ְתַכֶּלה: ִאם ָיַרֽ ְצנּו לֹא ִתְלָחץ. ִאם ִּכַחֽ ַלֽ
יַח.  ְחנּו לֹא תֹוִכֽ ְלנּו לֹא ַתְחֹּבל. ִאם ַזְֽדנּו לֹא ִתְזֹּכר: ִאם ִוַּכֽ נּו: ִאם ָחַבֽ ְתַטאְטֵאֽ

אנּו  ְלנּו לֹא ִתְגָעל: ִאם ָּבֽ ְקנּו לֹא ִתְדֶחה. ִאם ָּגַעֽ ְענּו לֹא ֶתְהּדֹף: ִאם ָּדַפֽ ִאם ִהְרַׁשֽ
ְמנּו לֹא ְתַאֵּבד: לֹא ִתְמַאס. ִאם ָאַׁשֽ

ּוֵמרֹוב ֲעֹוֵנֽינּו:
ֶרן ְוִהֵּנה ְׁשָפָלה. ָקְרָבה  ינּו ַוָּיֽבֹוא ֽרֶֹגז: רּום ֶקֽ ֶקט ִקִּוֽ ְגנּו. ֶׁשֽ ַּתֲאַות ֵלב לֹא ִהַּׂשֽ

ינּו:  ּנּו. ַּפח ֶנֶֽפׁש ָּבא ַבֲאָסֵמֽ ינּו ְלטֹוָבה ּוָבְרָחה ִמֶּמֽ ְרנּו ְוִנְתַרֲחָקה: ִצִּפֽ ְיׁשּוָעה ָאַמֽ
יָה(.  ֶרץ: ֶנֶאְררּו ְיבּוֵלי ָׂשֶדה )ִּבְרכֹוֶתֽ ינּו. ִׂשְמָחה ָעְרָבה ֵמאֳֽ ִעָּצבֹון ְּבִמְׁשַלח ָיֵדֽ

יא: ַלְחָמּה ְלָרזֹון ְולֹא ָלֽׂשַבע. ֹּכָחּה לֹא תֹוִסיף ֵּתת: ְיֵדי  ְמַעט ֵמַהְרֵּבה ָנִבֽ
ֶלב ִמְׁשַמֶּנֽיָה ְלָזִרים. ְזמֹורֹות ֲעָדֶנֽיָה  טּו. ַטְרָּפם לֹא ִיְמְצאּו ָבּה: ֵחֽ יָה מֹוָטֽ ֲעָמֶלֽ

ינּו ַּגם ִמְּמצֹוא  ְצאּו ָבּה: ִּדִּמֽ ַצע לֹא ָמֽ ֶרץ ְּבַיד ָרִעים. הֹון ֶּבֽ ְלָנְכִרים: ְוִנְמְּכָרה ֶאֽ
ֶסד ִמָּכל ֱאנֹוׁש: ָיד. ָּגָלה ְׂשַכר ַהְּיצּוִרים: ַּבֲעֹוֵנֽינּו ֵּבית ִמְקַּדׁש ֵאל ָחֵרב. ֻאַּסף ֶחֽ

ינּו: ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
נּו. ַּתְגִּדיל ְלַגֵּדל  ינּו: ְּתַגֶּלה ְׁשַנת ְׁשלֹוֵמֽ ינּו. ָּתבֹוא ְלַחֵּדׁש ָיֵמֽ ֹּתאַמר ִלְמחֹות ֲאָׁשֵמֽ
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יָך  נּו: ִּתְזֹּכר ַרֲחֶמֽ יַע ִמָּמרֹום ְלרֹוְמֵמֽ ינּו. ּתֹוִפֽ נּו: ַּתֲהדֹף ֵמֲהדֹום ִמְתקֹוְמֵמֽ ֶאת ְׁשֵמֽ
נּו: ְּתַטֵהר ִׁשְמַצת ֶּגְוֵיֽנּו. ְּתַיַּדע ִּכי ַאָּתה הּוא  נּו. ָּתִחיׁש ְמַנֵחם ְלַנֲחֵמֽ ְלַרֲחֵמֽ

ינּו: ְּתַכֵּפר ֲעֹון ְזדֹוֵנֽינּו. ְּתלּוי רֹאׁש ִּתֵּתן ְלַהֲחֵיֽנּו: ִּתְמֹחל ִעְקׁשּות ֶמְרֵיֽנּו.  ֱאֹלֵהֽ
נּו: ִּתְפֶנה  ֶתר ִּפְצֵחֽ נּו. ַּתֲעֶנה ֶעֽ ִּתְנֹאם ְלַהֲעִצים ִּפְרֵיֽנּו: ַּתְסִּכית ְׁשִפיַכת ִׂשיֵחֽ

נּו:  יַח ִניחֹוֵחֽ נּו. ִּתְרֶצה ֵרֽ ינּו: ְּתָקֵרב ֵקץ ְמִׁשיֵחֽ נּו. ַּתְצִּדיק ִניב ְׂשָפֵתֽ ְלקֹוֵמם ִמְזְּבֵחֽ
נּו: נּו ְוָכֵאזֹור ַּתְדִּביֵקֽ ינּו. ִּתְתְמֵכֽ ְּתׁשֹוֵבב ִמְּקָצוֹות ִנָּדֵחֽ

ינּו: ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
יַח ַלֲחֵׁשָכה. ְּבַרֲחִמים ְּגדֹוִלים ָּתׁשּוב ֵאֶליָה: ַּגֵּלה ָלּה יֹום ָנָקם ַבֵלב.  אֹוְרָך ַּתְזִרֽ

נּו ָלֶנַֽצח: ְזכּות ַהְרֵרי  ינּו. ְוַאל ִּתְׁשָּכֵחֽ נּו: ָהֵאר ָּפֶנֽיָך ֵאֵלֽ ְּדָבְרָך ִּתְׁשַלח ְוִתְרָּפֵאֽ
ינּו ָּתִסיר. ְיִדידּות ַנְפְׁשָך ַאל  ֶדם ְזֹכר. ַחֹּטאת ְנעּוִרים ַאל ִּתְזֹּכר: ֻטְמָאה ֵמָעֵלֽ ֶקֽ

יָך.  נּו ְוָנרּוץ ַאֲחֶרֽ יָך ַּבִּמְדָּבר: ָמְׁשֵכֽ נּו ַאֲחֶרֽ נּו ִּתְזֹּכר. ֶלְכֵּתֽ ִּתְׁשַּכח: ְּכלּולֹות ַאֲהָבֵתֽ
נּו  ָך: ְּפֵצֽ נּו קֹוֶלֽ נּו ְוִנְחֶיה. ֵעת ִּכי ַתְׁשִמיֵעֽ נּו ְוָסְמֵכֽ יָך: ְסָעֵדֽ נּו ֶאל ֲחָדֶרֽ נּו ַוֲהִביֵאֽ ְנֵחֽ
ָך: ֽקּוָמה ַבֲחרֹוְנָך ַעל ֵּגִאים. ֽרּוָמה ֻעֶּזָֽך ְורֹוֵמם  ִמְּׁשאֹון ַּגִּלים. צּוָלה ַתֲחִריב ְּבַאֶּפֽ
יַע ְלֵעין ָּכל ֻאִּמים.  ָך: ּתֹוִדֽ ַׁשע. ִּתְמֹלְך ְלַבְּדָך ְּבקֹוְרֵאי ְׁשֶמֽ ְׁשָפִלים: ְׁשֹבר ְזֽרֹוַע ֶרֽ

ָך: נּו ְּבֵבית ִמְקָּדֶׁשֽ ָך. ּוְתַׂשְּמֵחֽ נּו ְלַהר ָקְדֶׁשֽ יָך: ִּכי ְתִביֵאֽ ִּכי ֵאין ֱאֽלֹוַּה ִמַּבְלָעֶדֽ

ינּו: ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ֶלף ִּדְמָעָתּה  ֽאֶֹפל ַאְלָמָנה ָּתִאיר. ּֽבֹהּו בֹוִכָּיה ַּתְבִהיק: ִּגיל ַּגְלמּוָדה ַּתִּגיׁש. ֶּדֽ
יַח. ֲחַדר  יַע: ֽזַֹהר ְזבּוְלָך ַּתְזִרֽ ַּתְדִמים: ַהר ַהָּׁשֵמם ְּתַהֵּדר. ְוָתׁשּוב ְוֵאָליו ּתֹוִפֽ

ֶנף ֻטְמָאָתּה ְּתַטֵהר. ֽיִֹפי ִיְקַרת ְּתַיְּסָדּה: ַּכְדֹכד ְּכבֹוָדּה ְּתכֹוְנָנּה.  ֻחָּפְתָך ְּתַחֵּדׁש: ֶטֽ
ֶלְך ִמְּכבֹוְדָך ְּתַמְּלָאּה. ֵנַֽצח ְנָצִחים ְּתנֹוְסָסּה: ֽׂשַֹבע  ְלאֹוָרּה ְלֻאִּמים ְּתַלֶּוה: ֶמֽ
ֶדק ְצנּוִעים  יָה ְּתָפֵאר. ֶצֽ ָּנה: ִּפַּנת ְּפָתֶחֽ ָּנה. ֲעַנן ָעָׁשן ְּתַעְּטֶרֽ ְׂשָמחֹות ַּתְׂשִּביֶעֽ

ְחָּת ְּתׁשֹוֵבב.  ֶגׁש ְרָגִלים ָּתִריץ: חזן ְׁשָבִטים ָׁשַכֽ יָה ָּתִקיא. ֶרֽ ַּתְצִמיַח: ָקֵמי ְקָהֶלֽ
ָך: ָך. ּוְתַׂשְּמֵחם ְּבֵבית ְּתִפָּלֶתֽ ִּתְקָרא ִּתְׁשרֹק ְוִתְתַקע: ִּכי ְתִביֵאם ְלַהר ָקְדֶׁשֽ

ינּו: ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
נּו: ְּתרֹוֵמם ַהר ְמרֹום ָהִרים. ְּתקֹוֵמם  ָך. ָּתִׁשיב ִמְקָּדׁש ְלתֹוֵכֽ ִּתֵּתן ַאֲחִרית ְלַעֶּמֽ

ֶבת ָּבָדד: ַּתֲעֶטה ָּבּה ְמלּוָכה  ֶרן ְּגדּוָעה: ַּתְצִהיר ַמֲחַׁשֵּכי ִאּוּוי. ְּתָפֵאר יֹוֶׁשֽ ֶקֽ
ָך: ְּתַלֵּבב  ָך. ַּתְמִציא ְצָדָקה ַלֲעָדֶתֽ ָך. ָּתִסיר ֶחְרָּפה ֵמִעיר: ְּתַנֵער ֵזִדים ִמְּזבּוֶלֽ ְלַבֶּדֽ

ִים  ָּנה ְּבַמֽ ָך. ִּתְכרֹת ָלּה ְּבִרית ֲחָדָׁשה: ִּתיַקר ַנְפָׁשּה ְּבֵעיֶנֽיָך. ְּתַטֲהֶרֽ ֶאת ַרְעָיֶתֽ
נּו.  יַע ַלֹּכל ַאֲהָבֵתֽ ְטהֹוִרים: ַּתֲחֶנה ְּבִעיר ָחָנה ָדִוד. ִּתְזֹקף קֹוַמת ְּתָמָרּה: ּתֹוִדֽ
נּו: ָּתבֹוא  נּו. ְּתַגֶּלה ֵקץ ִלְקנֹוֵתֽ ינּו: ִּתְדרׁש ְּגֻאָּלה ְלָגלּוֵתֽ ֶרב ַמֲחנֹוֵתֽ ְּתַהֵּלְך ְּבֶקֽ

נּו: נּו ְלָך ְוַנֲאִמיְרָך ָלֽ נּו. ַּתֲאִמיֵרֽ ְמֵהָרה ְלַרֲחֵמֽ

ּוֵמרֹוב ֲעֹוֵנֽינּו:
ְלנּו ָאְרחֹות עֹוָלם:  ְקנּו ִמֵּבית ַחֵּיֽינּו. ִקְלַקֽ יָך: ֻרַחֽ יָך. ָׁשַגְגנּו ִמִּמְצֹוֶתֽ ינּו ֵמַאֲחֶרֽ ָּתִעֽ
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יָך: ִנַאְצֽנּוָך  ְרנּו ֵמִאְמֵרי ִפֽ ָך. ַסֽ ָך: ָעַזְֽבנּו ּתֹוָרֶתֽ ְענּו ְלֵׁשם ָקְדֶׁשֽ ְרנּו. ָּפַׁשֽ נּו לֹא ִיַּׁשֽ ְצָעֵדֽ
יָך. ִּכַעְסֽנּוָך ְולֹא  ְבנּו ְלִדְבֵרי ְנִביֶאֽ ְדנּו ָבְך: לֹא ִהְקַׁשֽ ינּו ּוָמַרֽ ינּו. ָמִרֽ ְּבַמֲעֵׂשה ָיֵדֽ

אנּו ְלָך ְיֹהָוה  אנּו: ָחָטֽ ינּו ִטֵּמֽ ְחנּו. ָטֳהָרְתָך ְּבַמֲעֵׂשה ָיֵדֽ ִבַּקְׁשֽנּוָך: ִיְרָאְתָך ִמֵּלב ָׁשַכֽ
נּו: ְּדָבְרָך  ינּו ֶאת ָעְרֵּפֽ נּו. ִהְקִׁשֽ ְצנּו ֶאת ְלָבֵבֽ ינּו. ְזַעְמֽנּוָך ְּברֹוב ֲעֹוֵנֽינּו: ְוִאַּמֽ ֱאֹלֵהֽ
ינּו: ְכנּו. ְּגֻדָּלְתָך לֹא ִהַּגְֽדנּו: ֵּביְתָך ֶנֱהַרס ַּבֲעֹוֵנֽינּו. ִאּוּוָיְך ֻנַּתץ ַּבֲחָטֵאֽ ָאחֹור ִהְׁשַלֽ

ּנּו ַמֲעֶנה. ּוַמה ִּנְצַטָּדק ְּפֵני לֹוֵבׁש  ַמה ְנַדֵּבר ְּפֵני ֵמיָׁשִרים ּדֹוֵבר. ּוַמה ַּנֲעֶנה ְלִמֶּמֽ
נּו עֹוד ְצָדָקה ְוִלְזֹעק עֹוד ֶאל  ְמֽנּוהּו ָרעֹות. ּוַמה ֶּיׁש ָלֽ נּו טֹובֹות ְוִׁשַּלֽ ְצָדָקה. ְּגָמָלֽ

ֶלְך: ְּפֵני ַהֶּמֽ

ָּמה: ַאל ִּתְזָּכר ָלנּו ֲעֹונֹות ִראׁשֹוִנים.  יָך ִּכי ֵמעֹוָלם ֵהֽ יָך ְיֹהָוה ַוֲחָסֶדֽ ְזֹכר ַרֲחֶמֽ
נּו  ָך ָּפְקֵדֽ נּו ְיֹהָוה ִּבְרצֹון ַעֶּמֽ ַמֵהר ְיַקְּדמּונּו ַרֲחֶמיָך ִּכי ַדּלֹונּו ְמֹאד: ָזְכֵרֽ

ָך ַהר ִצּיֹון ֶזה ָׁשַכְנָּת ּבֹו:  ֶבט ַנֲחָלֶתֽ ְלָּת ֵׁשֽ ֶדם ָּגַאֽ יָת ֶּקֽ ָך: ְזֹכר ֲעָדְתָך ָקִנֽ ִּביׁשּוָעֶתֽ
ִם ַאֲהַבת ִצּיֹון ַאל ִּתְׁשַּכח ָלֶנַֽצח: ְזֹכר ְיֹהָוה ִלְבֵני ֱאדֹום  ְזכֹור ְיֹהָוה ִחַּבת ְירּוָׁשָלֽ

רּו ַעד ַהְיסֹוד ָּבּה: ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון. ִּכי  רּו ָעֽ ִם ָהֹאְמִרים ָעֽ ֵאת יֹום ְירּוָׁשָלֽ
ְעָּת  יָך ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבֽ ֵעת ְלֶחְנָנּה ִּכי ָבא מֹוֵעד: ְזֹכר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדֽ
ֶרץ ַהֹּזאת  ִים. ְוָכל ָהָאֽ ָלֶהם ָּבְך ַוְּתַדֵּבר ֲאֵלֶהם ַאְרֶּבה ֶאת ַזְרֲעֶכם ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשָמֽ

יָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק  ְרִּתי ֶאֵּתן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלעֹוָלם: ְזֹכר ַלֲעָבֶדֽ ֲאֶׁשר ָאַמֽ
ֶפן ֶאל ְקִׁשי ָהָעם ַהֶּזה ְוֶאל ִרְׁשעֹו ְוֶאל ַחָּטאתֹו:   ּוְלַיֲעֹקב. ַאל ֵּתֽ

אנּו:  ינּו ַחָּטאת ֲאֶׁשר נֹוַאְלנּו ַוֲאֶׁשר ָחָטֽ ַאל ָנא ָתֵׁשת ָעֵלֽ

נּו:   נּו יֹוְצֵרֽ נּו ְסַלח ָלֽ אנּו צּוֵרֽ ָחָטֽ

ֶּלה ֶאְזְּכָרה ְוַנְפִׁשי ָעַלי ֶאְׁשְּפָכה. ִּכי ְבָלֽעּונּו ֵזִדים ְּכֻעָגה ְּבִלי ֲהפּוָכה. ִּכי ִביֵמי  ֵאֽ
ֶפר ִמִּפי ְמׁשּוֵלי  ַהָּׂשר לֹא ָעְלָתה ֲארּוָכה. ַלֲעָׂשָרה ֲהרּוֵגי ְמלּוָכה: ְּבָלְמדֹו ֵסֽ

ֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ְוָחַׁשב ְמִזַּמת.  ֲעֵרַמת. ְוֵהִבין ְוִדְקֵּדק ְּבַדת ְרׁשּוַמת. ּוָפַתח ִּבְוֵאֽ
ְוגֹוֵנב ִאיׁש ּוְמָכרֹו ְוִנְמָצא ְבָידֹו מֹות יּוָמת: 

רֹו ְנָעִלים. ְוָקָרא ַלֲעָׂשָרה ֲחָכִמים  ָּגַבּה ִלּבֹו ִּבְגדֹוִלים. ְוִצָּוה ְלַמּלֹאת ְּפָלֵטֽ
ינּו ִמְׁשָּפט ֶזה ַלֲאֻׁשרֹו. ְוַאל ְּתַעְּוֽתּוהּו  יָה ְּבִפְלּפּוִלים: ִּדֽ ְּגדֹוִלים. ְמִביֵני ָדת ּוְטָעֶמֽ

ְּבָכָזב ְלָאְמרֹו. ִּכי ִאם הֹוִציֽאּוהּו ַלֲאִמּתֹו ּוְלאֹורֹו. ִּכי ִיָּמֵצא ִאיׁש ּגֹוֵנב ֶנֶֽפׁש 
ֵמֶאָחיו ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִהְתַעֶּמר ּבֹו ּוְמָכרֹו: 

נּו לֹו ּוֵמת ַהַּגָּנב ַההּוא. ָנם ַאֵּיה ֲאבֹוֵתיֶכם ֲאֶׁשר ַאִחיֶהם ְמָכֽרּוהּו.  ֵהם ְּכָעֽ
ִים  ִים ְנָתֽנּוהּו: ְוַאֶּתם ַקְּבלּו ִדין ָׁשַמֽ ְלֹאְרַחת ִיְׁשְמֵעאִלים ְסָחֽרּוהּו. ּוְבַעד ַנֲעַלֽ

יִתי ָדָנם  ֲעֵליֶכם. ִּכי ִמיֵמי ֲאבֹוֵתיֶכם לֹא ִנְמָצא ָּכֶכם. ְוִאם ָהיּו ַּבַחִּיים ָהִיֽ
יֶכם:  ִלְפֵניֶכם. ְוַאֶּתם ִּתְׂשאּו ֲעֹון ֲאבֹוֵתֽ
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נּו  נּו ְׁשֽלֶׁשת ָיִמים. ַעד ֶׁשֵּנַדע ִאם ִנְגַזר ַהָּדָבר ִמְּמרֹוִמים. ִאם ָאֽ ְזַמן ְּתָנה ָלֽ
מֹו. ַעל ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל  לּו ְוָזֽעּו ֻּכָּלֽ ַחָּיִבים ַוֲאֵׁשִמים. ִנְסֹּבל ִּבְגֵזַרת ָמֵלא ַרֲחִמים: ָחֽ

ַעת ִאם ָיְצָאה  ֹּכֵהן ָּגדֹול ָנְתנּו ֵעיֵנֽימֹו. ְלַהְזִּכיר ֶאת ַהֵּׁשם ַלֲעלֹות ַלֲאדֹוֵנֽימֹו. ָלַדֽ
ימֹו:  ַהְּגֵזָֽרה ֵמֵאת ֱאֹלֵהֽ

ִטֵהר ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ַעְצמֹו ְוִהְזִּכיר ֶאת ַהֵּׁשם ְּבִסּלּוִדים. ְוָעָלה ַלָּמרֹום ְוָׁשַאל 
ְעִּתי  ֵמֵאת ָהִאיׁש ְלבּוׁש ַהַּבִּדים. ְוָנם לֹו ַקְּבלּו ֲעֵליֶכם ַצִּדיִקים ִויִדיִדים. ִּכי ָׁשַמֽ

ֵמֲאחֹוֵרי ַהַּפְרּגֹוד ִּכי ְּבזֹאת ַאֶּתם ִנְלָּכִדים: ָיַרד ְוִהִּגיד ַלֲחֵבָריו ַמֲאַמר ֵאל. ְוִצָּוה 
יאּו ְּתִחָּלה ֶׁשֵהם ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל.  ַהְּבִלַּיַֽעל ְלָהְרָגם ְּבֽכַֹח ְוָלֵאל. ּוְׁשַנִֽים ֵמֶהם הֹוִצֽ

ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ֹּכֵהן ָּגדֹול ְוַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל ְנִׂשיא ִיְׂשָרֵאל: 

ִני ְתִחָּלה ְוַאל ֶאְרֶאה ְּבִמיַתת  ּנּו ִלְבֹען. ְוָנם ָהְרֵגֽ ְּכרֹות רֹאׁשֹו ְּתִחָּלה ִהְרָּבה ֶמֽ
ְמָׁשֵרת ַּדר ָמעֹון. ְלַהִּפיל ּגֹוָרלֹות ִצָּוה ִצְפעֹון. ְוָנַפל ַהּגֹוָרל ַעל ַרָּבן ִׁשְמעֹון: 

ִלְׁשֹּפְך ָּדמֹו ִמֵהר ְּכׁשֹור ָּפר. ּוְכֶׁשֶּנְחַּתְך רֹאׁשֹו ְנָטלֹו ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ְוָצַרח ָעָליו 
ֶרת ְלהֹורֹות ְּבִאְמֵרי ְׁשָפר. ַּבֲעֹונֹות ֵאיְך  ְּבקֹול ַמר ַּכּׁשֹוָפר. ֵאי ַהָּלׁשֹון ַהְמַמֶהֽ

ֶכת ֶאת ֶהָעָפר:  ַעָּתה לֹוֶחֽ

ַמה ְּמֹאד ָּבָכה ָעָליו ַּבֲחָרָדה. ַּבת ְּבִלַּיַֽעל ְלקֹול ְּבִכָּיתֹו ֶׁשל ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל 
יָדה: ִנֵאץ  יָה ַחָּיתֹו ְלַהֲעִמֽ ָעְמָדה. ּֽתַֹאר ָיְפיֹו ְּבִלָּבּה ָחְמָּדה. ְוָׁשֲאָלה ֵמֵאת ָאִבֽ
ְּבִלַּיַֽעל ָּדָבר ֶזה ַלֲעׂשֹותֹו. ְלַהְפִׁשיט עֹורֹו ֵמַעל ָּפָניו ָׁשֲאָלה ֵמִאּתֹו. ְולֹא ִעֵּכב 

יַע ִלְמקֹום ְּתִפִּלין ָצַרח ְּבקֹול ַמר ְליֹוֵצר ִנְׁשָמתֹו:  ָּדָבר ֶזה ַלֲעׂשֹותֹו. ּוְכֶׁשִהִּגֽ

ְעָלה ָצֲעקּו ְבָמָרה. זֹו תֹוָרה ְוזֹו ְׂשָכָרּה. עֹוֶטה ַּכַּׂשְלָמה אֹוָרה. אֹוֵיב  ַׂשְרֵפי ַמֽ
ְמָנֵאץ ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא. ּוְמָחֵרף ּוְמַגֵּדף ַעל ִּדְבֵרי תֹוָרה: ָעְנָתה ַּבת קֹול 

ִים. ְלֽתֹהּו ָוֽבֹהּו ָאִׁשית  ִים. ִאם ֶאְׁשַמע קֹול ַאֵחר ֶאֱהפֹוְך ֶאת ָהעֹוָלם ְלַמֽ ִמָּׁשַמֽ
ִים:  ֲהדֹוִמים. ְּגֵזָרה ִהיא ִמְּלָפַני ַקְּבֽלּוָה ְמַׁשְעְׁשֵעי ַדת יֹוָמֽ

ֶבת ָּבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות. ְמֵלֵאי ִמְצֹות ְּכִרּמֹון ּוְכָזִוּיֹות. ְוהֹוִציאּו  ְּפִקיִדים ֶנֶהְרגּו ְמַאֲחֵרי ֶׁשֽ
ֶאת ַרִּבי ֲעִקיָבא ּדֹוֵרׁש ִּכְתֵרי אֹוִתּיֹות. ְוָסְרקּו ְבָׂשרֹו ְּבַמְסְרקֹות ִּפיִפּיֹות: ִצָּוה 

ְלהֹוִציא ַרִּבי ֲחַנְנָיא ֶּבן ְּתַרְדיֹון ִמֵּבית אּוָלמֹו. ּוַבֲחִביֵלי ְזמֹורֹות ָׂשְרפּו ָגְלמֹו. ּוְספּוִגין 
ֶפר ּתֹוָרה ִעּמֹו:  מּו ַעל ִלּבֹו ְלַעֵּכב ַעְצמֹו. ּוְכֶׁשִּנְסַּתְּלקּו ִמַּיד ִנְׂשַרף ְוֵסֽ ֶמר ָׂשֽ ֶׁשל ֶּצֽ

ִים ָמְסרּו  קֹוְננּו ַעם לֹא ַאְלָמן. ִּכי ַעל ָּדָבר מּוָעט ִנְׁשַּפְך ָּדָמן. ְלַקֵּדׁש ֵׁשם ָׁשַמֽ
ַע ְׁשּֽמּוַע. ְוִתַּזל  ַעְצָמן. ַּבֲהִריַגת ַרִּבי חּוְצִּפית ַהְּמֻתְרְּגָמן: ְרָעָדה ֶתֱאֹחז ָּכל ׁשֹוֵמֽ

ֶבל ָּכל ַׁשֲעֽׁשּוַע. ַּבֲהִריַגת ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ַׁשּֽמּוַע:  ִין ִּדּֽמּוַע. ְוֶנְהַּפְך ְלֵאֽ ָּכל ַעֽ

ִׁשֲחֽתּוִני צֹוְרַרי ּוְמַעַּני. ּוִמְלאּו ְכֵרָסם ֵמֲעָדַני. ְוִהְׁשֽקּוִני ֵמי רֹוׁש ְוַלֲעַני. ַּבֲהִריַגת 
ַחת הֹון  ינּו ָצרֹות ִמְצֹות ְלָהֵפר. ּוֵמֲאנּו ָלַקֽ ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ֲחִכיַנאי: ָּתְקפּו ָעֵלֽ

ֶפר. ְּכמֹו ַרִּבי ְיֵׁשָבב ַהּסֹוֵפר:  ָוֽכֶֹפר. ִּכי ִאם ְנָפׁשֹות ַההֹוגֹות ִאְמֵרי ֶׁשֽ



106

ּנּו ַּכָּמה  נּו ִמָּכל ַמְלֵכי ֲאָדָמה. ְוָהְרגּו ֶמֽ עּו ָלֽ ִיֲחֽתּונּו ְּבֵני ֲעִדיָנה ַהּׁשֹוֵמָמה. ֵהֵרֽ
ְרָּת ֵּבית ַיֲעֹקב ֵאׁש ּוֵבית יֹוֵסף ֶלָהָבה.  ְוַכָּמה. ַּבֲהִריַגת ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ָּדָמה: ִּדַּבֽ

ימּו ַלֲהרֹג  ֵהן ַעָּתה ַקׁש אֹוָרם ָּכָבה. ַחי ְזֹעְך קֹוָמָתם ְּבִבעּור ַהּיֹום ַהָּבא. ִּכי ִהְסִּכֽ
ֲעָׂשָרה ַצִּדיִקים ִעם ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ָּבָבא: 

ְכנּו ֵלב ָׁשפּול ְוָאנּון. ִמָּמרֹום ַהְסֵּכת ַּתֲחנּון.  ְתנּו ְוִסַּפְרנּו ְּבִׁשּנּון. ְוָׁשַפֽ זֹאת ְקָרַאֽ
יָטה ִמְּמרֹוִמים. ִּתְׁשּֽפֶֹכת ַּדם ַהַּצִּדיִקים  ְיֹהָוה ְיֹהָוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון: ַחּנּון ַהִּבֽ
ֶלְך יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא  ְוַתְצִמית ָּדִמים. ִּתְרֶאה ְּבַפְרּגּוָדְך ְוַהֲעֵבר ְּכָתִמים. ֵאל ֶמֽ

ַרֲחִמים: 

ְרָּת. ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת  נּו ְּבִרית ָאבֹות ַּכֲאֶׁשר ָאַמֽ ְזכֹור ָלֽ
נּו ְּבִרית  ֶרץ ֶאְזֹּכר: ְזכֹור ָלֽ ְּבִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזֹּכר ְוָהָאֽ

אִתי אֹוָתם  ְרָּת. ְוָזַכְרִּתי ָלֶהם ְּבִרית ִראׁשֹוִנים ֲאֶׁשר הֹוֵצֽ ִראׁשֹוִנים ַּכֲאֶׁשר ָאַמֽ
נּו ְּכָמה  ִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִלְהיֹות ָלֶהם ֵלאֹלִהים ֲאִני ְיֹהָוה: ֲעֵׂשה ִעָּמֽ ֶרץ ִמְצַרֽ ֵמֶאֽ

ֶרץ אֹוְיֵביֶהם לֹא ְמַאְסִּתים ְולֹא ְגַעְלִּתים  נּו. ְוַאף ַּגם זֹאת ִּבְהיֹוָתם ְּבֶאֽ ֶׁשִהְבַטְחָּתֽ
נּו  ינּו ְוַאל ַּתְׁשִחיֵתֽ ְלַכֹּלָתם ְלָהֵפר ְּבִריִתי ִאָּתם ִּכי ֲאִני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶהם: ַרֵחם ָעֵלֽ

ָך ְולֹא ִיְׁשַּכח  יָך לֹא ַיְרְּפָך ְולֹא ַיְׁשִחיֶתֽ ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב ִּכי ֵאל ַרחּום ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ
ָך ְּכָמה  נּו ְלַאֲהָבה ֶאת ְׁשֶמֽ יָך ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ָלֶהם: מֹול ֶאת ְלָבֵבֽ ֶאת ְּבִרית ֲאבֹוֶתֽ
יָך  ָך ְלַאֲהָבה ֶאת ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ יָך ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעֽ ֶׁשָּכתּוב ּוָמל ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ
נּו ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ְוָׁשב  נּו ְוַרֲחֵמֽ ַען ַחֶּיֽיָך: ָהֵׁשב ְׁשבּוֵתֽ ְּבָכל ְלָבְבָך ְוָכל ַנְפְׁשָך ְלַמֽ

ָך ְוָׁשב ְוִקֶּבְצָך ִמָּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצָך ְיֹהָוה  יָך ֶאת ְׁשבּוְתָך ְוִרֲחֶמֽ ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ
ִים  ינּו ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה ַהָּׁשָמֽ ָּמה: ַקֵּבץ ִנָּדֵחֽ יָך ָׁשֽ ֱאֹלֶהֽ

נּו ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב.  נּו ְּבַבָּקָׁשֵתֽ ֵצא ָלֽ ָך: ִהָּמֽ יָך ּוִמָּׁשם ִיָּקֶחֽ ִמָּׁשם ְיַקֶּבְצָך ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ
ָך:  ּנּו ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשֽ אָת ִּכי ִתְדְרֶׁשֽ יָך ּוָמָצֽ ּוִבַּקְׁשֶּתם ִמָּׁשם ֶאת ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ

יָך ְלַמֲעִני  ְרָּת. ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא מֹוֶחה ְפָׁשֶעֽ ינּו ְלַמַעְנָך ַּכֲאֶׁשר ָאַמֽ ְמֵחה ְפָׁשֵעֽ
יִתי ָכָעב  ינּו ָּכָעב ְוֶכָעָנן ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ָמִחֽ יָך לֹא ֶאְזֹּכר: ְמֵחה ְפָׁשֵעֽ ְוַחֹּטאֶתֽ

ֶמר  ֶלג ְוַכֶּצֽ ינּו ַּכֶּׁשֽ יָך: ַהְלֵּבן ֲחָטֵאֽ יָך ׁשּוָבה ֵאַלי ִּכי ְגַאְלִּתֽ יָך ְוֶכָעָנן ַחֹּטאֶתֽ ְּפָׁשֶעֽ
ֶלג  ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ְלכּו ָנא ְוִנָּוְכָחה יֹאַמר ְיֹהָוה ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשִנים ַּכֶּׁשֽ

נּו  ִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרֽ ינּו ַמֽ ֶמר ִיְהיּו: ְזרֹק ָעֵלֽ ימּו ַכּתֹוָלע ַּכֶּצֽ ינּו ִאם ַיְאִּדֽ ַיְלִּבֽ
ִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם ִמֹּכל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל  ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמֽ

ינּו ַּבּיֹום ַהֶּזה ְוַטֲהֵרנּו ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ִּכי ַבּיֹום  ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ַּכֵּפר ֲחָּטֵאֽ
רּו: ְּתִביֵאנּו  ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמֹּכל ַחֹּטאֵתיֶכם ִלְפֵני ְיֹהָוה ִּתְטָהֽ

ָך ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדִׁשי  נּו ְּבֵבית ְּתִפָּלֶתֽ ָך ְוַׂשְּמֵחֽ ֶאל ַהר ָקְדֶׁשֽ
ְוִׂשַּמְחִּתים ְּבֵבית ְּתִפָּלִתי עֹולֹוֵתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון ַעל ִמְזְּבִחי ִּכי ֵביִתי ֵּבית 
ינּו ְוַקֵּבל  ינּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ְּתִפָּלה ִיָּקֵרא ְלָכל ָהַעִּמים:  ְׁשַמע קֹוֵלֽ

ֶדם:  ינּו ְּכֶקֽ יָך ְוָנֽׁשּוָבה ַחֵּדׁש ָיֵמֽ נּו ְיֹהָוה ֵאֶלֽ נּו: ֲהִׁשיֵבֽ ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתֽ
נּו ְלָפֶנֽיָך  ינּו ְוֶהְגיֹון ִלֵּבֽ נּו: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפֽ יָנה ֲהִגיֵגֽ יָנה ְיֹהָוה ִּבֽ ינּו ַהֲאִזֽ ֲאָמֵרֽ
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ּנּו: ַאל  נּו ִמְּלָפֶנֽיָך ְוֽרּוַח ָקְדְׁשָך ַאל ִּתַּקח ִמֶּמֽ נּו: ַאל ַּתְׁשִליֵכֽ נּו ְוגֹוֲאֵלֽ ְיֹהָוה צּוֵרֽ
ינּו ַאל  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ נּו: ַאל ַּתַעְזֵבֽ נּו ַאל ַּתַעְזֵבֽ נּו ְלֵעת ִזְקָנה ִּכְכלֹות ֹּכֵחֽ ַּתְׁשִליֵכֽ
ינּו ְוֵיֽבׁשּו ִּכי ַאָּתה ְיֹהָוה  נּו אֹות ְלטֹוָבה ְוִיְראּו ׂשֹוְנֵאֽ ּנּו: ֲעֵׂשה ִעָּמֽ ִּתְרַחק ִמֶּמֽ
ינּו  ינּו:  ֱאֹלֵהֽ ְלנּו ַאָּתה ַתֲעֶנה ֲאדָֹני ֱאֹלֵהֽ נּו: ִּכי ְלָך ְיֹהָוה הֹוָחֽ נּו ְוִנַחְמָּתֽ ֲעַזְרָּתֽ

נּו. ְוַאל ָּתֵפר ְבִריְתָך  נּו. ְוַאל ַּתְכִליֵמֽ נּו. ְוַאל ִּתְּטֵׁשֽ ינּו. ַאל ַּתַעְזֵבֽ ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ
נּו ְלִיְרָאה ֶאת  יָך. ַהט ִלֵּבֽ נּו ְדָרֶכֽ יָך. הֹוֵרֽ נּו ִמְצֹוֶתֽ ָך. ַלְּמֵדֽ נּו ְלתֹוָרֶתֽ נּו. ָקְרֵבֽ ִאָּתֽ

ַען ִׁשְמָך  יָך ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלב ָׁשֵלם. ּוְלַמֽ ָך. ְוָנׁשּוב ֵאֶלֽ נּו ְלַאֲהָבֶתֽ ָך. ּומֹול ֶאת ְלָבֵבֽ ְׁשֶמֽ
ַען ִׁשְמָך ְיֹהָוה ְוָסַלְחָּת  ָך ְלַמֽ ַהָּגדֹול ִּתְמֹחל ְוִתְסַלח ַלֲעֹוֵנֽינּו ַּכָּכתּוב ְּבִדְבֵרי ָקְדֶׁשֽ

ַלֲעֹוִני ִּכי ַרב הּוא: 

נּו: נּו. ַּכֶּפר ָלֽ נּו. ְמַחל ָלֽ ינּו. ְסַלח ָלֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ינּו: נּו ָבֶנֽיָך ְוַאָּתה ָאִבֽ ינּו. ָאֽ ָך ְוַאָּתה ֱאֹלֵהֽ נּו ַעֶּמֽ ִּכי ָאֽ
נּו: ָך ְוַאָּתה ֶחְלֵקֽ נּו ְקָהֶלֽ יָך ְוַאָּתה ֲאדֹוֵנֽנּו. ָאֽ נּו ֲעָבֶדֽ ָאֽ
נּו: נּו צֹאֶנָֽך ְוַאָּתה רֹוֵעֽ נּו. ָאֽ ָך ְוַאָּתה גֹוָרֵלֽ נּו ַנֲחָלֶתֽ ָאֽ

נּו: ָך ְוַאָּתה יֹוְצֵרֽ נּו ְפֻעָּלֶתֽ נּו. ָאֽ ָך ְוַאָּתה נֹוְטֵרֽ נּו ַכְרֶּמֽ ָאֽ
ינּו. נּו ְסֻגָּלֶתָך ְוַאָּתה ֱאֹלֵהֽ נּו. ָאֽ ָך ְוַאָּתה דֹוֵדֽ נּו ַרְעָיֶתֽ ָאֽ

נּו: יָך ְוַאָּתה ַמֲאִמיֵרֽ נּו ַמֲאִמיֶרֽ נּו: ָאֽ ָך ְוַאָּתה ַמְלֵּכֽ נּו ַעֶּמֽ ָאֽ

נּו ְמֵלֵאי  ִים. ָאֽ ֶרְך ַאַּפֽ נּו ְקֵׁשי ֽעֶֹרף ְוַאָּתה ֶאֽ נּו ַעֵּזי ָפִנים ְוַאָּתה ַרחּום ְוַחּנּון. ָאֽ ָאֽ
ּמּו:  יָך לֹא ִיָּתֽ ינּו ְּכֵצל עֹוֵבר ְוַאָּתה הּוא ּוְׁשנֹוֶתֽ נּו ָיֵמֽ ָעֹון ְוַאָּתה ָמֵלא ַרֲחִמים. ָאֽ

נּו ֶׁשֵאין  נּו, ְוַאל ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחָּנֵתֽ ינּו ָּתֹבא ְלָפֶנֽיָך ְּתִפָּלֵתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ינּו ַצִּדיִקים  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֲאַנְֽחנּו ַעֵּזי ָפִנים ּוְקֵׁשי ֽעֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

אנּו:  ינּו ָחָטֽ אנּו ֲאָבל ֲאַנְֽחנּו ַוֲאבֹוֵתֽ ֲאַנְֽחנּו ְולֹא ָחָטֽ

ֶקר.  ְלנּו ֶׁשֽ ְסנּו. ָטַפֽ ְענּו. ַזְֽדנּו. ָחַמֽ ינּו. ְוִהְרַׁשֽ ְרנּו ּֽדִֹפי. ֶהֱעִוֽ ְדנּו. ָּגַזְֽלנּו. ִּדַּבֽ ְמנּו. ָּבַגֽ ָאַׁשֽ
ינּו  ְרנּו. ִקִּׁשֽ ְענּו. ָצַרֽ ינּו. ָּפַׁשֽ ְרנּו. ָעִוֽ ְצנּו. ָסַרֽ ְדנּו. ִנַאֽ ְצנּו. ָמַרֽ ְצנּו ָרע. ִּכַּזְֽבנּו. ַלֽ ָיַעֽ

ְענּו:  ינּו. ִּתְעָּתֽ ְבנּו. ָּתִעֽ ְתנּו. ִּתַעֽ ְענּו. ִׁשַחֽ ֽעֶֹרף. ָרַׁשֽ

נּו. ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא  ָוה ָלֽ יָך ַהּטֹוִבים ְולֹא ָׁשֽ יָך ּוִמִּמְׁשָּפֶטֽ ְרנּו ִמִּמְצֹוֶתֽ ַסֽ
ְענּו: ִהְרַׁשְענּו ּוָפַׁשְענּו ָלֵכן לֹא נֹוָׁשְענּו, ְוֵתן  יָת ַוֲאַנְֽחנּו ִהְרָׁשֽ ינּו. ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשֽ ָעֵלֽ
ְּבִלֵּבנּו ַלֲעזֹוב ֶּדֶרְך ֶיַׁשע, ְוִחיׁש ָלנּו ֶיַׁשע, ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך ַיֲעזֹוב ָרָׁשע ַדְרּכֹו 
ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשבֹוָתיו ְוָיׁשֹוב ֶאל ְיהָֹוה ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱאֹלֵהינּו ִּכי ַיְרֶּבה ִלְסלֹוַח: 

ֶתר  ינּו ְּביֹום ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה. )ְוֵהָעֽ ינּו. ְסַלח ּוְמַחל ַלֲעֹונֹוֵתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
נּו  ינּו ִמֶּנֶֽגד ֵעיֶנֽיָך. ְוֹכף ֶאת ִיְצֵרֽ ינּו ְוַחֹּטאֵתֽ נּו.( ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ְּפָׁשֵעֽ נּו ִּבְתִפָּלֵתֽ ָלֽ

ינּו ִלְׁשמֹר  יָך )ֶּבֱאֶמת(. ְוַחֵּדׁש ִּכְליֹוֵתֽ נּו ָלׁשּוב ֵאֶלֽ ְך. ְוַהְכַנע ֶאת ָעְרֵּפֽ ְלִהְׁשַּתְעֶּבד ָלֽ
ָך. ּוָמל  ָך. ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ נּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת־ְׁשֶמֽ יָך. ּומֹול ֶאת ְלָבֵבֽ ִּפֻּקֶדֽ
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יָך ְּבָכל ְלָבְבָך  ָך ְלַאֲהָבה ֶאת ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ יָך ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעֽ ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ
ַען ַחֶּיֽיָך: ַהְּזדֹונֹות ְוַהְּׁשָגגֹות ַאָּתה ַמִּכיר ָהָרצֹון ְוָהֽאֶֹנס. ַהְּגלּוִיים  ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ְלַמֽ

נּו. ַמה  נּו. ֶמה ַחֵּיֽינּו. ֶמה ַחְסֵּדֽ ְוַהִּנְסָּתִרים ְלָפֶנֽיָך ֵהם ְּגלּוִיים ִוידּוִעים. ָמה ָאֽ
ינּו  נּו. ַמה ֹּנאַמר ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ נּו. ַמה ְּגבּוָרֵתֽ נּו. ַמה ֹּכֵחֽ ינּו. ַמה ְיֻׁשָעֵתֽ ִּצְדקֹוֵתֽ

ִין ְלָפֶנֽיָך ְוַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם ְּכלֹא ָהיּו ַוֲחָכִמים  ינּו ֲהלֹא ָּכל ַהִּגּבֹוִרים ְּכַאֽ ֵואֹלֵהי ֲאֹבֵתֽ
ֶבל ְלָפֶנֽיָך.  ִּכְבִלי ַמָּדע ּוְנבֹוִנים ִּכְבִלי ַהְׂשֵּכל ִּכי רֹב ַמֲעֵׂשיֶהם ּֽתֹהּו ִויֵמי ַחֵּייֶהם ֶהֽ

ֶבל: ַמה ֹּנאַמר ְלָפֶנֽיָך יֹוֵׁשב ָמרֹום. ּוַמה  ִין ִּכי ַהֹּכל ָהֽ ּומֹוַתר ָהָאָדם ִמן ַהְּבֵהָמה ָאֽ
ַע:  ְּנַסֵּפר ְלָפֶנֽיָך ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים. ֲהלֹא ָּכל ַהִּנְסָּתרֹות ְוַהִּנְגלֹות ַאָּתה יֹוֵדֽ

נּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְתִפָּלה: ַּתֲעֹבר  נּו ַתֲאִזין ְּבָעְמֵדֽ ַׁשע. ַׁשְוָעֵתֽ ִׁשְמָך ֵמעֹוָלם עֹוֵבר ַעל ֶּפֽ
ַע ָרֵזי עֹוָלם.  ינּו ִמֶּנֶֽגד ֵעיֶנֽיָך: ַאָּתה יֹוֵדֽ ַׁשע. ִּתְמֶחה ְּפָׁשֵעֽ ֵבי ֶפֽ ַׁשע ְלַעם ָׁשֽ ַעל ֶּפֽ

ֶטן ּובֹוֵחן ְּכָליֹות ָוֵלב: ֵאין  ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי: ַאָּתה חֹוֵפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֽ
ינּו  ָך. ְוֵאין ִנְסָּתר ִמֶּנֶֽגד ֵעיֶנֽיָך: ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ָּדָבר ֶנְעָלם ִמֶּמֽ

ינּו.  נּו ַעל ָּכל ֲעֹונֹוֵתֽ ינּו. ְוִתְסַלח ָלֽ נּו ַעל ָּכל ַחֹּטאֵתֽ ינּו. ֶׁשְּתַכֵּפר ָלֽ ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ
ינּו:  נּו ַעל ָּכל ְּפָׁשֵעֽ ּוִתְמָחל ָלֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִאּמּוץ ַהֵּלב:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֽאֶֹנס ּוְבָרצֹון: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ִים: אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִבּטּוי ְׂשָפָתֽ ַעת: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְבִלי ָדֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִגּלּוי ֲעָריֹות:  ֶתר: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָגלּוי ּוַבָּסֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַדַעת ּוְבִמְרָמה:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִדּבּור ֶּפה: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ַע:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבהֹוָנַֽאת ֵרֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַהְרהֹור ַהֵּלב: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְוִעיַדת ְזנּות:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִוּדּוי ֶּפה: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִזְלזּול  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָזדֹון ּוִבְׁשָגָגה: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
הֹוִרים ּומֹוִרים: 

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִחּלּול ַהֵּׁשם:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֽחֶֹזק ָיד: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֻטְמַאת  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִטְפׁשּות ֶּפה: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

ִים:  ְׂשָפָתֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּביֹוְדִעים ּוְבלֹא  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֵיֶֽצר ָהָרע: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

יֹוְדִעים: 

נּו:  נּו. ַּכֶּפר ָלֽ נּו. ְמַחל ָלֽ ְוַעל ֻּכָּלם ֱאֽלֹוַּה ְסִליחֹות. ְסַלח ָלֽ

ַחׁש ּוְבָכָזב:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַכֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַכַּפת ֽׁשַֹחד: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָלצֹון:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָלׁשֹון ָהָרע: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַמֲאָכל  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַמָּׂשא ּוְבַמָּתן: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ּוְבִמְׁשֶּתה: 

אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְנִטַּית ָּגרֹון:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֶנֶֽׁשְך ּוְבַמְרִּבית: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
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יַח  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִׂשֽ ִין: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִׂשּקּור ָעֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ינּו:  ִׂשְפתֹוֵתֽ

ַצח:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַעּזּות ֶמֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֵעיַנִֽים ָרמֹות: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

נּו:  נּו. ַּכֶּפר ָלֽ נּו. ְמַחל ָלֽ ְוַעל ֻּכָּלם ֱאֽלֹוַּה ְסִליחֹות. ְסַלח ָלֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְפִלילּות:  יַקת ֹעל: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְפִרֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ִין:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָצרּות ָעֽ ַע: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְצִדַּית ֵרֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַקְׁשיּות ֽעֶֹרף:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַקּלּות רֹאׁש: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך  ִים ְלָהַרע: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִריַצת ַרְגַלֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

ִּבְרִכילּות: 
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִׂשְנַאת ִחָּנם:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְׁשֽבּוַעת ָׁשְוא: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִתְמהֹון ֵלָבב:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְתֽׂשּוֶמת ָיד: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

נּו:  נּו. ַּכֶּפר ָלֽ נּו. ְמַחל ָלֽ ְוַעל ֻּכָּלם ֱאֽלֹוַּה ְסִליחֹות. ְסַלח ָלֽ

נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם  נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם עֹוָלה: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ
נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָקְרַּבן עֹוֶלה ְויֹוֵרד: ְוַעל ֲחָטִאים  ַחָּטאת: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ

נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַמַּכת  נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָאָׁשם ַוַּדאי ְוָתלּוי: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ ֶׁשָאֽ
נּו  נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַמְלקּות ַאְרָּבִעים: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ ַמְרּדּות: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ

נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָּכֵרת  ִים: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ִמיָתה ִּביֵדי ָׁשָמֽ
נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית ִּדין. ְסִקיָלה.  ַוֲעִריִרי: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ

ֶנק. ַעל ִמְצַות ֲעֵׂשה ְוַעל ִמְצַות לֹא ַתֲעֶׂשה. ֵּבין ֶׁשֶּיׁש ָּבּה קּום  ֶרג. ְוֶחֽ ְׂשֵרָפה. ֶהֽ
נּו. ֶאת  נּו ְוֶאת ֶׁשֵאיָנם ְּגלּוִיים ָלֽ ֲעֵׂשה. ּוֵבין ֶׁשֵאין ָּבּה קּום ֲעֵׂשה. ֶאת ַהְּגלּוִיים ָלֽ
נּו  ינּו ְלָך ֲעֵליֶהם. ְוֶאת ֶׁשֵאיָנם ְּגלּוִים ָלֽ נּו ְּכָבר ֲאַמְרנּום ְלָפֶנֽיָך. ְוהֹוִדֽ ַהְּגלּוִיים ָלֽ

נּו  ינּו. ְוַהִּנְגֹלת ָלֽ ְלָפֶנֽיָך ֵהם ְּגלּוִיים ִוידּוִעים. ַּכָּדָבר ֶׁשֶּנֱאַמר ַהִּנְסָּתרֹת ַליֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ּוְלָבֵנֽינּו ַעד עֹוָלם. ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת: 

ְוָדִוד ַעְבְּדָך ָאַמר ְלָפֶנֽיָך ְׁשִגיאֹות ִמי ָיִבין ִמִּנְסָּתרֹות ַנֵּקִני. ַנֵּקנּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו 
ִמָּכל ְּפָׁשֵעינּו ְוַטֲהֵרנּו ִמָּכל ֻּטְמאֹוֵתינּו ּוְזרֹוק ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנּו. 

ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם ִמֹּכל ֻטְמאֹוֵתיֶכם 
ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: 

ַאל ִּתיָרא ַיֲעֹקב ֽׁשּובּו ָבִנים ׁשֹוָבִבים ׁשּוָבה ִיְׂשָרֵאל: ִהֵּנה לֹא ָינּום ְולֹא ִייָׁשן 
ְלָּת  יָך ִּכי ָכַׁשֽ ָך ֽׁשּוָבה ִיְׂשָרֵאל ַעד ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל: ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאֽ

ַּבֲעֹוֶנָֽך: ְוֶנֱאַמר ְקחּו ִעָּמֶכם ְּדָבִרים ְוֽׁשּובּו ֶאל ְיֹהָוה ִאְמרּו ֵאָליו ָּכל ִּתָּׂשא ָעֹון 
ינּו: ְוַאָּתה ַרחּום ְמַקֵּבל ָׁשִבים. ְוַעל ַהְּתׁשּוָבה  ְוַקח טֹוב ּוְנַׁשְּלָמה ָפִרים ְׂשָפֵתֽ

נּו. ְוַעל ַהְּתׁשּוָבה ֵעיֵנֽינּו ְמַיֲחלֹות ָלְך: ֵמרֹאׁש ִהְבַטְחָּתֽ
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נּו  ָך. ּוֵמֶחְמָלְתָך ַמְלֵּכֽ ְבָּת ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ ינּו ֶׁשָאַהֽ ּוֵמַאֲהָבְתָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ינּו ֶאת יֹום צֹום ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה.  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ָּת ָּלֽ ָך ָנַתֽ ְלָּת ַעל ְּבֵני ְבִריֶתֽ ֶׁשָחַמֽ

ַׁשע: ַרת ָּפֽ ִלְמִחיַלת ֵחְטא ְוִלְסִליַחת ָעֹון ּוְלַכָּפֽ

ְיָתה  ָך. ְוָהֽ יֹום ָאָתא ְלַכֵּפר ִּפְׁשֵעי ְיֵׁשָנה. ַהּיֹום ִּביָאתֹו ַאַחת ַּבָּׁשָנה: ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ
ֹּזאת ָלֶכם ְלֻחַּקת עֹוָלם ְלַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ַחּטֹאָתם ַאַחת ַּבָּׁשָנה:

יֹום ֶזה ִנַּתן ְּתעּוָדה ְלַעם ֶזה. ַהּיֹום ָחל ּבֹו ִציר ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהֶּזה: ַּכָּכתּוב 
ִים  אָת ָלָעם ַהֶּזה ִמִּמְצַרֽ ָך ְוַכֲאֶׁשר ָנָׂשֽ ָך ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ַהֶּזה ְּכֽגֶֹדל ַחְסֶּדֽ ְּבתֹוָרֶתֽ

ֵצא  ָך: ַּבֲעבּור ְּכבֹוד ִׁשְמָך ִהָּמֽ ְחִּתי ִּכְדָבֶרֽ ה ָסַלֽ ָּנה ְוָׁשם ֶנֱאַמר. ַוּֽיֹאֶמר ְיהָוֹ ְוַעד ֵהֽ
ָך: ַען ְׁשֶמֽ ַח. ְסַלח ָנא ְלַמֽ נּו מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ ָלֽ

ְיָתה  ָך. ְוָהֽ יֹום ָאָתא ְלַכֵּפר ִּפְׁשֵעי ְיֵׁשָנה. ַהּיֹום ִּביָאתֹו ַאַחת ַּבָּׁשָנה: ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ
ֹּזאת ָלֶכם ְלֻחַּקת עֹוָלם ְלַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ַחּטֹאָתם ַאַחת ַּבָּׁשָנה:

יָטה: ַּכָּכתּוב ְּבִדְבֵרי  נּו ְלַהִּבֽ ַחן ַהֵּטה ָלֽ יָטה. ַהּיֹום ַּתֽ יֹום ִׁשְממֹות ֵהיָכְלָך ַהִּבֽ
ינּו ְוָהִעיר ֲאֶׁשר  ָך ַהֵּטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ּוְׁשָמע ְּפַקח ֵעיֶנֽיָך ּוְרֵאה ׁשֹוְממֹוֵתֽ ָקְדֶׁשֽ

ינּו ֲאַנְֽחנּו ַמִּפיִלים ַּתֲחנּוֵנֽינּו ְלָפֶנֽיָך ִּכי ַעל  יָה. ִּכי לֹא ַעל ִצְדקֹוֵתֽ ִנְקָרא ִׁשְמָך ָעֶלֽ
יָבה ַוֲעֵׂשה ַאל ְּתַאַחר  ָחה ֲאדָֹני ַהְקִׁשֽ ָעה ֲאדָֹני ְסָלֽ יָך ָהַרִּבים: ֲאדָֹני ְׁשָמֽ ַרֲחֶמֽ

ֵצא  ָך: ַּבֲעבּור ְּכבֹוד ִׁשְמָך ִהָּמֽ ְלַמַעְנָך ֱאֹלַהי ִּכי ִׁשְמָך ִנְקָרא ַעל ִעיְרָך ְוַעל ַעֶּמֽ
ָך: ַען ְׁשֶמֽ נּו ְלַמֽ ַע ְּתִפָּלה. ְׁשַמע ְּבקֹול ְּתִפָּלֵתֽ נּו ׁשֹוֵמֽ ָלֽ

ֶלד. ִמי ֵאל ָּכֽמֹוָך:  ִמי ֵאל ָּכֽמֹוָך: ַאִּדיר ְוָנֶאה. ּבֹוֵרא דֹוק ָוֶחֽ
ּגֹוֶלה ֲעמּוקֹות. ּדֹוֵבר ְצָדקֹות. ִמי ֵאל ָּכֽמֹוָך: 

ָהדּור ִּבְלבּוׁשֹו. ְוֵאין זּוָלתֹו. ִמי ֵאל ָּכֽמֹוָך: 
זֹוֵקף ְּכפּוִפים. חֹוֵנן ַּדִּלים. ִמי ֵאל ָּכֽמֹוָך: 
ִים. ִמי ֵאל ָּכֽמֹוָך:  ְטהֹור ֵעיַנִֽים. יֹוֵׁשב ָׁשַמֽ

ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים. ּתֹוֵמְך ְּתִמיִמים. ִמי ֵאל ָּכֽמֹוָך: 
ַׁשע. ִמי ֵאל ָּכֽמֹוָך: ֹנֵׂשא ָעֹון. ְועֹוֵבר ַעל ֶּפֽ

ַׁשע ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתֹו  ָך ִמי ֵאל ָּכֽמֹוָך נֹוֵׂשא ָעֹון ְועֹוֵבר ַעל ֶּפֽ ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאֽ
ינּו ְוַתְׁשִליְך  נּו ִיְכּבׁש ֲעֹונֹוֵתֽ ֶסד הּוא: ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמֽ לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי ָחֵפץ ֶחֽ
ִּבְמצּולֹות ָים ָּכל ַחֹּטאָתם: ְוָכל ַחֹּטאת ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּתְׁשִליְך ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר 
ֶסד  לֹא ִיָּזְכרּו ְולֹא ִיָּפְקדּו ְולֹא ַיֲעלּו ַעל ֵלב ְלעֹוָלם: ְוֶנֱאַמר ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֽ

ֶדם: יֵמי ֶּקֽ ינּו ִמֽ ְעָּת ַלֲאבֹוֵתֽ ְלַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבֽ

ינּו ְּביֹום ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה. ְמֵחה ְוַהֲעֵבר  ינּו. ְמֹחל ַלֲעֹונֹוֵתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
יָך ְלַמֲעִני  ינּו ִמֶּנֶֽגד ֵעיֶנֽיָך. ָּכָאמּור ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא מֹוֶחה ְפָׁשֶעֽ ינּו ְוַחֹּטאֵתֽ ְּפָׁשֵעֽ

יָך ׁשּוָבה ֵאַלי ִּכי  יָך ְוֶכָעָנן ַחֹּטאֶתֽ יִתי ָכָעב ְּפָׁשֶעֽ יָך לֹא ֶאְזֹּכר: ְוֶנֱאַמר ָמִחֽ ְוַחֹּטאֶתֽ
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יָך: ְוֶנֱאַמר ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמֹּכל ַחֹּטאֵתיֶכם ִלְפֵני  ְגַאְלִּתֽ
נּו  ָך ְוַׂשְּמֵחֽ נּו ִמּטּוֶבֽ ָך ַׂשְּבֵעֽ נּו ְּבתֹוָרֶתֽ יָך ְוֵתן ֶחְלֵקֽ נּו ְּבִמְצֹוֶתֽ רּו: ַקְּדֵׁשֽ ְיֹהָוה ִּתְטָהֽ

נּו ְלָעְבְּדָך ֶּבֱאֶמת ִּכי ַאָּתה ָסְלָחן ְלִיְׂשָרֵאל ּוָמֳחָלן ְלִׁשְבֵטי  ָך: ְוַטֵהר ִלֵּבֽ ִּביׁשּוָעֶתֽ
ָּתה: ָּברּוְך  ַח ֶאָּלא ָאֽ ֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ נּו ֶמֽ יָך ֵאין ָלֽ ְיֻׁשרּון ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ּוִמַּבְלָעֶדֽ
ינּו ְוַלֲעֹונֹות ַעּמֹו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ּוַמֲעִביר  ַח ַלֲעֹונֹוֵתֽ ֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ ַאָּתה ְיֹהָוה ֶמֽ

ֶרץ ְמַקֵּדׁש ִיְׂשָרֵאל ְויֹום ַהִּכֻּפִרים: ֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֽ ינּו ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה. ֶמֽ ַאְׁשמֹוֵתֽ

ָך  ינּו ְּבַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ּוִבְתִפָּלָתם, ְוָהֵׁשב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵּביֶתֽ ְרֵצה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל, ּוְתִפָּלָתם ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת 

ָך: ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ
When no Kohanim present

ְוֶתֱחֶזֽיָנה ֵעיֵנֽינּו ְּבׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו 
ְלִצּיֹון: 

When Kohanim present
יָך ָהַרִּבים ָהֵׁשב  נּו ְּכעֹוָלה ּוְכָקְרָּבן ָאָּנא ַרחּום ְבַרֲחֶמֽ ְוֵתָעֵרב ְלָפֶנֽיָך ֲעִתיָרֵתֽ

ִים ְוֶתֱחֶזֽיָנה ֵעיֵנֽינּו ְּבׁשּוְבָך ְלִצּיֹון  ֶדר ָהֲעבֹוָדה ִלירּוָׁשָלֽ ָך ְוֵסֽ ְׁשִכיָנְתָך ְלִצּיֹון ִעיֶרֽ
ְּבַרֲחִמים ְוָׁשם ַנֲעָבְדָך ְּבִיְרָאה ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה 

ֶׁשאֹוְתָך ְלַבְּדָך ְּבִיְרָאה ַנֲעבֹוד:

ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד צּור  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ מֹוִדים ֲאַנְֽחנּו ָלְך ָׁשַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָך ַעל ַחֵּיֽינּו  נּו ַאָּתה הּוא ְלדֹור ָודֹור נֹוֶדה ְּלָך ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתֽ ַחֵּיֽינּו ָמֵגן ִיְׁשֵעֽ

נּו ְוַעל  יָך ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמֽ ינּו ַהְּפקּודֹות ָלְך ְוַעל ִנֶּסֽ ָך ְוַעל ִנְׁשמֹוֵתֽ ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדֽ
יָך  ִים, ַהּטֹוב ִּכי לֹא ָכלּו ַרֲחֶמֽ ֶרב ָוֽבֶֹקר ְוָצֳהָרֽ יָך ֶׁשְּבָכל ֵעת, ֶעֽ יָך ְוטֹובֹוֶתֽ ִנְפְלאֹוֶתֽ

ינּו ָלְך: יָך, ֵמעֹוָלם ִקִּוֽ ּמּו ֲחָסֶדֽ ְוַהְמַרֵחם ִּכי לֹא ַתֽ

נּו יֹוֵצר ְּבֵראִׁשית  ינּו ֱאֹלֵהי ָכל ָּבָׂשר יֹוְצֵרֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ מֹוִדים ֲאַנְֽחנּו ָלְך ָׁשַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
נּו ְוֶתֱאסֹוף  נּו ֵּכן ְּתַחֵּיֽינּו ּוְתַקְּיֵמֽ נּו ְוִקַּיְמָּתֽ ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ַעל ֶׁשֶהֱחִייָתֽ

נּו מֹוִדים ָלְך,  יָך ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָֽך ּוְלָעְבְּדָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם ַעל ֶׁשָאֽ ָך ִלְׁשמֹור ֻחֶּקֽ ינּו ְלַחְצרֹות ָקְדֶׁשֽ ָּגֻלּיֹוֵתֽ
ָּברּוְך ֵאל ַההֹוָדאֹות:

נּו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבַרְך ְוִיְתרֹוַמם ִׁשְמָך ַמְלֵּכֽ

ֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ּוְׁשִבי ּוַמְׁשִחית  יָך ּוְכבֹוׁש ַּכַעְסָך ְוַכֵּלה ֶדֽ נּו ְזכֹור ַרֲחֶמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ַגע ַרע ְוָכל ַמֲחָלה ְוָכל ַּתָקָלה ְוָכל ְקָטָטה ְוָכל ִמיֵני  ְוָעו ֹן ּוְׁשַמד ּוַמֵּגָפה ּוֶפֽ

ָך: ּוְכתֹוב  ינּו ּוֵמַעל ָּכל ְּבֵני ְבִריֶתֽ ֻפְרָעִנּיֹות ְוָכל ְּגֵזָרה ָרָעה ְוִׂשְנַאת ִחָּנם ֵמָעֵלֽ
ָך: ְלַחִּיים טֹוִבים ָּכל ְּבֵני ְבִריֶתֽ

ָלה:  נּו ֶסֽ נּו ְוֶעְזָרֵתֽ ָלה ִויַהְללּו ֶאת ִׁשְמָך ֶּבֱאֶמת ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתֽ ְוֹכל ַהַחִּיים יֹוֽדּוָך ֶּסֽ
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ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהּטֹוב ִׁשְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות:
When there are no Kohanim, the following is recited

ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ָּבְרֵכנּו ַּבְּבָרָכה ַהְמֻׁשֶּלֶׁשת ַּבּתוָרה ַהְּכתּוָבה ַעל ְיֵדי 
מֶׁשה ַעְבֶּדָך. ָהֲאמּוָרה ִמִּפי ַאֲהרן ּוָבָניו ּכֲהִנים ַעם ְקדוֶׁשָך. ָּכָאמּור: ְיָבֶרְכָך. 

יָך.  יָך. ִויֻחֶּנָֽך. ִיָּׂשא. ְיֹהָוה. ָּפָניו. ֵאֶלֽ ָך. ָיֵאר. ְיֹהָוה. ָּפָניו. ֵאֶלֽ ְיֹהָוה. ְוִיְׁשְמֶרֽ
ְוָיֵׂשם. ְלָך. ָׁשלֹום.

ינּו ֶׁשְּתֵהא ַהְּבָרָכה ַהֹּזאת  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
יָת( ְלָבֵרְך ֶאת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבָרָכה ְׁשֵלָמה ְולֹא ִיְהֶיה ָּבּה ׁשּום  נּו( )ֶׁשִצִּוֽ )ֶׁשִּצִּויָתֽ

ִמְכׁשֹול ְוָעו ֹן ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם:

ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ָּבְרֵכנּו ַּבְּבָרָכה ַהְמֻׁשֶּלֶׁשת ַּבּתוָרה  Chazan recites 
the following in 
an undertone

ַהְּכתּוָבה ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַעְבֶּדָך. ָהֲאמּוָרה ִמִּפי ַאֲהרן ּוָבָניו

ֹּכֲהִנים 
ָך ָּכָאמּור: ַעם ְקדֹוֶׁשֽ

נּו  נּו ִּבְקֻדָּׁשתֹו ֶׁשל ַאֲהרֹן ְוִצָּוֽ ֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְלָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבַאֲהָבה:

ָך. ְיָבֶרְכָך. ְיֹהָוה. ְוִיְׁשְמֶרֽ

ַע ַמה הּוא  ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֲאִני ֶׁשָּלְך ַוֲחלֹומֹוַתי ֶׁשָּלְך ֲחלֹום ָחַלְמִּתי ְוֵאיִני יֹוֵדֽ
ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשִּיְהיּו ָּכל ֲחלֹומֹוַתי ָעַלי ְוַעל ָּכל 

ְמִּתי ַעל ֲאֵחִרים ּוֵבין ֶׁשָחְלמּו  ְמִּתי ַעל ַעְצִמי ּוֵבין ֶׁשָחַלֽ ִיְׂשָרֵאל ְלטֹוָבה ֵּבין ֶׁשָחַלֽ
ֲאֵחִרים ָעָלי ִאם טֹוִבים ֵהם ַחְּזֵקם ְוַאְּמֵצם ְוִיְתַקְּימּו ִבי ּוָבֶהם ַּכֲחלֹומֹוָתיו ֶׁשל 

ֶלְך ְיהּוָדה ֵמָחְליֹו ּוְכִמְרָים  יֹוֵסף ַהַּצִּדיק ְוִאם ְצִריִכים ְרפּוָאה ְרָפֵאם ְּכִחְזִקָּיֽהּו ֶמֽ
נּו ּוְכֵמי ְיִריחֹו  ַהְּנִביָאה ִמָּצַרְעָּתּה ּוְכַנֲעָמן ִמָּצַרְעּתֹו ּוְכֵמי ָמָרה ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַרֵּבֽ

ְכָּת ֶאת ִקְלַלת ִּבְלָעם ָהָרָׁשע ִמְּקָלָלה ִלְבָרָכה ֵּכן  ַעל ְיֵדי ֱאִליָׁשע ּוְכֵׁשם ֶׁשָהַפֽ
ִני  ִני ְוִתְרֵצֽ ִני ּוְתָחֵּנֽ ַּתֲהפֹוְך ָּכל ֲחלֹומֹוַתי ָעַלי ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְלטֹוָבה ְוִתְׁשְמֵרֽ

ָאֵמן:

יָך. ִויֻחֶּנָֽך. ָיֵאר. ְיֹהָוה. ָּפָניו. ֵאֶלֽ

ַע ַמה הּוא  ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֲאִני ֶׁשָּלְך ַוֲחלֹומֹוַתי ֶׁשָּלְך ֲחלֹום ָחַלְמִּתי ְוֵאיִני יֹוֵדֽ
ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשִּיְהיּו ָּכל ֲחלֹומֹוַתי ָעַלי ְוַעל ָּכל 

ְמִּתי ַעל ֲאֵחִרים ּוֵבין ֶׁשָחְלמּו  ְמִּתי ַעל ַעְצִמי ּוֵבין ֶׁשָחַלֽ ִיְׂשָרֵאל ְלטֹוָבה ֵּבין ֶׁשָחַלֽ
ֲאֵחִרים ָעָלי ִאם טֹוִבים ֵהם ַחְּזֵקם ְוַאְּמֵצם ְוִיְתַקְּימּו ִבי ּוָבֶהם ַּכֲחלֹומֹוָתיו ֶׁשל 
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ֶלְך ְיהּוָדה ֵמָחְליֹו ּוְכִמְרָים  יֹוֵסף ַהַּצִּדיק ְוִאם ְצִריִכים ְרפּוָאה ְרָפֵאם ְּכִחְזִקָּיֽהּו ֶמֽ
נּו ּוְכֵמי ְיִריחֹו  ַהְּנִביָאה ִמָּצַרְעָּתּה ּוְכַנֲעָמן ִמָּצַרְעּתֹו ּוְכֵמי ָמָרה ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַרֵּבֽ

ְכָּת ֶאת ִקְלַלת ִּבְלָעם ָהָרָׁשע ִמְּקָלָלה ִלְבָרָכה ֵּכן  ַעל ְיֵדי ֱאִליָׁשע ּוְכֵׁשם ֶׁשָהַפֽ
ִני  ִני ְוִתְרֵצֽ ִני ּוְתָחֵּנֽ ַּתֲהפֹוְך ָּכל ֲחלֹומֹוַתי ָעַלי ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְלטֹוָבה ְוִתְׁשְמֵרֽ

ָאֵמן:

יָך. ְוָיֵׂשם. ְלָך. ָׁשלֹום. ִיָּׂשא. ְיֹהָוה. ָּפָניו. ֵאֶלֽ

יָך  ַען ְקֻדַּׁשת ֲחָסֶדֽ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך, ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ֶׁשַּתֲעֶׂשה ְלַמֽ
ַען ָטֳהַרת ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ֶּבן ֶעְׂשִרים  יָך ַהְּפׁשּוִטים, ּוְלַמֽ ֶדל ַרֲחֶמֽ ְוֹגֽ
ִים אֹוִתּיֹות ַהּיֹוְצִאים ִמן ַהְּפסּוִקים ֶׁשל ִּבְרַּכת ֹּכֲהִנים ָהֲאמּוָרה ִמִּפי ַאֲהרֹן  ּוְׁשַּתֽ
ָך, ֶׁשִּתְהֶיה ָקרֹוב ִלי ְּבָקְרִאי ָלְך, ְוִתְׁשַמע ְּתִפָּלִתי ְוֶאְנָקִתי ָּתִמיד,  ּוָבָניו ַעם ְקדֹוֶׁשֽ

ָך ַהִּנְקָרא ִאיׁש ָּתם. ְוִתֶּתן ִלי ּוְלָכל ַנְפׁשֹות  ְעָּת ֶאְנַקת ַיֲעֹקב ְּתִמיֶמֽ ְּכֵׁשם ֶׁשָּׁשַמֽ
ַוח ְולֹא ְבִצְמצּום, ְּבַהֵּתר ְולֹא ְבִאּסּור, ְּבַנַֽחת  נּו ְּבֶרֽ ינּו ּוַפְרָנָסֵתֽ ֵּביִתי ְמזֹונֹוֵתֽ

ֶגד ִלְלּבֹוׁש  ֶחם ֶלֱאכֹול ּוֶבֽ ָּת ִּפַּסת ֶלֽ ַחת ָיְדָך ָהְרָחָבה, ְּכֵׁשם ֶׁשָּנַתֽ ַער, ִמַּתֽ ְולֹא ְבַצֽ
ֶסד ּוְלַרֲחִמים  ינּו ַהִּנְקָרא ִאיׁש ָּתם. ְוִתְּתֵנֽנּו ְלַאֲהָבה, ּוְלֵחן ּוְלֶחֽ ְלַיֲעֹקב ָאִבֽ

ָּת ֶאת  ָך, ְּכֵׁשם ֶׁשָּנַתֽ ינּו, ְוִיְהיּו ְדָבַרי ִנְׁשָמִעים ַלֲעבֹוָדֶתֽ ְּבֵעיֶנֽיָך ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוֵאֽ
ֶסד ּוְלַרֲחִמים ְּבֵעיֶנֽיָך  ָך ְּבָׁשָעה ֶׁשִהְלִּביׁשֹו ָאִביו ְּכֽתֶנת ַּפִּסים ְלֵחן ּוְלֶחֽ יֹוֵסף ַצִּדיֶקֽ
ִני ִּבְדָרָכי,  ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוָאיו. ְוַתֲעֶׂשה ִעִּמי ִנְפָלאֹות ְוִנִּסים, ּוְלטֹוָבה אֹות, ְוַתְצִליֵחֽ
יָך,  ָך ְוסֹודֹוֶתֽ ְוֵתן ְּבִלִּבי ִּביָנה ְלָהִבין ּוְלַהְׂשִּכיל ּוְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַתְלמּוד ּתֹוָרֶתֽ
ָך, ְוַתֲאִריְך ָיַמי )ִויֵמי  ָך ּוְלִיְרָאֶתֽ ִני ִמְּׁשִגיאֹות, ּוְתַטֵהר ַרְעיֹוַני ְוִלִּבי ַלֲעבֹוָדֶתֽ ְוַתִּציֵלֽ

ָלה. ָאִבי ְוִאִּמי/ְוִאְׁשִּתי ּוָבַני ּוְבנֹוַתי( ְּבטֹוב ּוִבְנִעימֹות, ְּברֹב ֹעז ְוָׁשלֹום, ָאֵמן ֶסֽ

קהל: ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ׁשֹוֵכן ִּבְגבּוָרה ַאָּתה ָׁשלֹום ְוִׁשְמָך ָׁשלֹום. ְיִהי ָרצֹון ֶׁשָּתִׂשים 
ֶרת ָׁשלֹום: ינּו ְוַעל ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַחִּיים ּוְבָרָכה ְלִמְׁשֶמֽ ָעֵלֽ

נּו ְּכָמה  ינּו ְוַאף ַאָּתה ֲעֵׂשה ִעָּמֽ ינּו ַמה ֶּׁשָּגַזְֽרָּת ָעֵלֽ כהנים: ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ָעִׂשֽ
ִים ּוָבֵרְך ֶאת ַעְּמָך ֶאת ִיְׂשָרֵאל  יָפה ִמְּמעֹון ָקְדְׁשָך ִמן ַהָּׁשַמֽ נּו ַהְׁשִקֽ ֶׁשִהְבַטְחָּתֽ

ֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש: ינּו ֶאֽ ְעָּת ַלֲאבֹוֵתֽ נּו ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבֽ ָּתה ָּלֽ ְוֵאת ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתֽ

נּו  ָך, ָּבְרֵכֽ ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ ֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלֽ ִׂשים ָׁשלֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה ֵחן ָוֶחֽ
ינּו ּתֹוַרת ַחִּיים  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ָּת ָּלֽ נּו ְּכֶאָחד ְּבאֹור ָּפֶנֽיָך ִּכי ְבאֹור ָּפֶנֽיָך ָנַתֽ ינּו ֻּכָּלֽ ָאִבֽ

ֶסד ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום, ְוטֹוב ְּבֵעיֶנֽיָך ְלָבֵרְך ֶאת  ְוַאֲהַבת ֶחֽ
ָך. ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמֽ

ֶפר ַחִּיים ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום ּוַפְרָנָסה טֹוָבה ִנָּזֵכר ְוִנָּכֵתב ְלָפֶנֽיָך ֲאַנְֽחנּו ְוָכל ַעְּמָך  ְּבֵסֽ
יפּו ְלָך ְׁשנֹות  יָך ְויֹוִסֽ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום: ְוֶנֱאַמר ִּכי ִבי ִיְרּבּו ָיֶמֽ

ֶפר ַהַחִּיים: ַּכָּכתּוב  נּו ְּבֵסֽ נּו: ֱאֹלִהים ַחִּיים. ָּכְתֵבֽ ַחִּיים: ְלַחִּיים טֹוִבים ִּתְכְּתֵבֽ
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ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּביֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום:

ָאֵמן: נּו:       ַהּיֹום ְּתַאְּמֵצֽ
ָאֵמן: נּו:       ַהּיֹום ְּתָבְרֵכֽ
ָאֵמן: נּו:       ַהּיֹום ְּתַגְּדֵלֽ
ָאֵמן: נּו ְלטֹוָבה:      ַהּיֹום ִּתְדְרֵׁשֽ
ָאֵמן: נּו:      ַהּיֹום ִּתְׁשַמע ַׁשְוָעֵתֽ
ָאֵמן: נּו:    ַהּיֹום ְּתַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתֽ
ָאֵמן: ָך:     נּו ִּביִמין ִצְדֶקֽ ַהּיֹום ִּתְתְמֵכֽ

ָך.  נּו ָׂשִׂשים ּוְׂשֵמִחים ְּבִבְנַין ָׁשֵלם. ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאֽ ְּכַהּיֹום ַהֶּזה ְּתִביֵאֽ
ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדִׁשי ְוִׂשַמְחִּתים ְּבֵבית ְּתִפָּלִתי עֹוֹלֵתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון 

נּו ְיֹהָוה ַלֲעׂשֹות  ַעל ִמְזְּבִחי ִּכי ֵביִתי ֵּבית ְּתִפָּלה ִיָּקֵרא ְלָכל ָהַעִּמים. ְוֶנֱאַמר ַוְיַצֵּוֽ
נּו  נּו ָּכל ַהָּיִמים ְלַחּיֵֹתֽ ינּו ְלטֹוב ָלֽ ֶּלה ְלִיְרָאה ֶאת ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ֶאת ָּכל ַהֻחִקים ָהֵאֽ

נּו ִּכי ִנְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ַהִּמְצָוה ַהֹּזאת  ְהֶיה ָּלֽ ְּכַהּיֹום ַהֶּזה. ְוֶנֱאַמר ּוְצָדָקה ִּתֽ
נּו. ינּו ַּכֲאֶׁשר ִצָּוֽ ִלְפֵני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

נּו ּוְלָכל ִיְׂשָרֵאל ַעד ָהעֹוָלם. ָּברּוְך  ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום ִיְהֶיה ָּלֽ
ַאָּתה ְיֹהָוה ַהְּמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום )נ"א ֹעֶׂשה ַהָּׁשלֹום(:

ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון 
ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה 
ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא: ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא 

ָּלא ִמָּכל  ָּלא ּוְלֵעֽ ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא, ְּבִריְך הּוא ְלֵעֽ
ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ִּתְתַקֵּבל 

ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְּדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִּדי ִבְׁשַמָּיא ְוִאְמרּו ָאֵמן: 
ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: עֹוֶׂשה  ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלֽ

ַהָּׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:
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תפילת מנחה
יָך ִמָּפֶנֽיָך:  יָך ְוָיֻנֽסּו ְמַׂשְנֶאֽ צּו ֹאְיֶבֽ ַוְיִהי ִּבְנֽסַֹע ָהָארֹן ַוּֽיֹאֶמר מֶׁשה קּוָמה ְיֹהָוה ְוָיֻפֽ

ִם: ָּברּוְך ֶׁשָּנַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל  ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר ְיֹהָוה ִמירּוָׁשָלֽ
ִּבְקֻדָּׁשתֹו: 

ְּבִריְך ְׁשֵמּה ְּדָמֵרא ָעְלָמא ְּבִריְך ִּכְתָרְך ְוַאְתָרְך. ְיֵהא ְרעּוָתְך ִעם ַעָּמְך ִיְׂשָרֵאל 
ְלָעָלם. ּוֻפְרַקן ְיִמיָנְך ַאֲחֵזי ְלַעָּמְך ְּבֵבית ַמְקְּדָׁשְך ּוְלַאְמטּוֵיי ָלָנא ִמּטּוב ְנהֹוָרְך 

ּוְלַקֵּבל ְצלֹוָתָנא ְּבַרֲחִמין. ְיֵהא ַרֲעָוא ֳקָדָמְך ְּדתֹוִריְך ָלן ַחִּיין ְּבִטיבּוָתא. ְוֶלֱהֵוי ֲאָנא 
ְפִקיָדא ְּבגֹו ַצִּדיַקָּיא. ְלִמְרַחם ָעַלי ּוְלִמְנַטר ָיִתי ְוַית ָּכל ִּדי ִלי ְוִדי ְלַעָּמְך ִיְׂשָרֵאל. 

ַאְנְּת הּוא ָזן ְלֹכָּלא ּוְמַפְרֵנס ְלֹכָּלא. ַאְנְּת הּוא ַׁשִּליט ַעל ֹּכָּלא. ַאְנְּת הּוא ְּדַׁשִּליט 
ַעל ַמְלַכָּיא ּוַמְלכּוָתא ִּדיָלְך ִהיא. ֲאָנא ַעְבָּדא ְדֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ְּדָסִגיְדָנא ַקֵּמּה 
ּוִמַּקֵּמּה ִּדיַקר אֹוַרְיֵתּה ְּבָכל ִעָּדן ְוִעָּדן. ָלא ַעל ֱאָנׁש ָרִחיְצָנא. ְוָלא ַעל ַּבר ֱאָלִהין 

ָסִמיְכָנא. ֶאָּלא ֶּבֱאָלָהא ִדְׁשַמָּיא. ְּדהּוא ֱאָלָהא ְקׁשֹוט. ְואֹוַרְיֵתּה ְקׁשֹוט. ּוְנִביאֹוִהי 
ְקׁשֹוט. ּוַמְסֵּגא ְלֶמְעַּבד ַטְבָון ּוְקׁשֹוט. ֵּבּה ֲאָנא ָרִחיץ ְוִלְׁשֵמּה ַקִּדיָׁשא ַיִּקיָרא ֲאָנא 

ֵאַמר ֻּתְׁשְּבָחן. ְיֵהא ַרֲעָוא ֳקָדָמְך ְּדִתְפַּתח ִלָּבִאי ְּבאֹוַרְיָתא. ְוַתְׁשִלים ִמְׁשֲאִלין 
ְּדִלָּבִאי. ְוִלָּבא ְדָכל ַעָּמְך ִיְׂשָרֵאל. ְלַטב ּוְלַחִּיין ְוִלְׁשָלם:  

ַּגְּדלּו ַליֹהָוה ִאִּתי ּוְנרֹוְמָמה ְׁשמֹו ַיְחָּדו:  

ֶרץ  ִים ּוָבָאֽ ֶרת ְוַהֵּנַֽצח ְוַההֹוד ִּכי ֹכל ַּבָּׁשַמֽ ְלָך ְיֹהָוה ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֽ
ינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו  ְלָך ְיֹהָוה ַהַּמְמָלָכה ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ְלֹכל ְלרֹאׁש: רֹוְממּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו ִּכי ָקדֹוׁש  ַלֲהדֹם ַרְגָליו ָקדֹוׁש הּוא: רֹוְממּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ינּו: ָאב ָהַרֲחִמים הּוא ְיַרֵחם ַעם ֲעמּוִסים ְוִיְזֹּכר ְּבִרית ֵאיָתִנים ְוַיִּציל  ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

נּו  ינּו ִמן ַהָּׁשעֹות ָהָרעֹות ְוִיְגַער ְּבֵיֶֽצר ָהָרע ִמן ַהְּנׂשּוִאים ְוָיחֹון אֹוָתֽ ַנְפׁשֹוֵתֽ
ינּו ְּבִמָּדה טֹוָבה ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים:   ִלְפֵליַטת עֹוָלִמים ִויַמֵּלא ִמְׁשֲאלֹוֵתֽ

נּו ּוְפֵליַטת ַעּמֹו ֵּבית  ינּו ִּבְזַמן ָקרֹוב ְוָיחֹון ְּפֵליָטֵתֽ ְוִתָּגֶלה ְוֵתָרֶאה ַמְלכּותֹו ָעֵלֽ
ינּו  ֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן. ַהֹּכל ָהבּו ֽגֶֹדל ֵלאֹלֵהֽ ִיְׂשָרֵאל ְלֵחן ּוְלֶחֽ

ּוְתנּו ָכבֹוד ַלּתֹוָרה. ֹּכֵהן ְקָרב. ַיֲעמֹד )פב”פ( ַהֹּכֵהן. ָּברּוְך ֶׁשָּנַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו 
ִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשתֹו:  

ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּביֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום:   

ָּבְרכּו ֶאת ְיֹהָוה ַהְּמֹבָרְך:  
ָּברּוְך ְיֹהָוה ַהְּמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד:  

נּו  נּו ִמָּכל ָהַעִּמים ְוָנַֽתן ָלֽ ַחר ָּבֽ ֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָּבֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ֶאת ּתֹוָרתֹו: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה נֹוֵתן ַהּתֹוָרה: 
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נּו ּתֹוַרת ֱאֶמת ְוַחֵּיי עֹוָלם  ֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָנַֽתן ָלֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
נּו: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה נֹוֵתן ַהּתֹוָרה:  ָנַטע ְּבתֹוֵכֽ

ַמְרָּת ֲאֵלֶהם ֲאִני ְיֹהָוה  ר: ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאֽ ַוְיַדֵּבר ְיֹהָוה ֶאל־מֶׁשה ֵּלאמֹֽ
ֶרץ־ ֲעֵׂשה ֶאֽ ֲעׂשּו ּוְכַמֽ ֶרץ־ִמְצַרִים ֲאֶׁשר ְיַׁשְבֶּתם־ָּבּה לֹא ַתֽ ֲעֵׂשה ֶאֽ ם: ְּכַמֽ ֵהיֶכֽ ֱאלֹֽ

כּו: ֶאת־ ֵתיֶהם לֹא ֵתֵלֽ ֲעׂשּו ּוְבֻחֹּקֽ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם ָׁשָּמה לֹא ַתֽ
ם: ּוְׁשַמְרֶּתם  ֵהיֶכֽ ֲעׂשּו ְוֶאת־ֻחֹּקַתי ִּתְׁשְמרּו ָלֶלֶכת ָּבֶהם ֲאִני ְיֹהָוה ֱאלֹֽ ִמְׁשָּפַטי ַּתֽ

ָאָדם ָוַחי ָּבֶהם ֲאִני ְיֹהָוֽה: ֶאת־ֻחֹּקַתי ְוֶאת־ִמְׁשָּפַטי ֲאֶׁשר ַיֲֽעֶׂשה ֹאָתם ָהֽ
ה: ֶעְרַות  )לוי( ִאיׁש ִאיׁש ֶאל־ָּכל־ְׁשֵאר ְּבָׂשרֹו לֹא ִתְקְרבּו ְלַגּלֹות ֶעְרָוה ֲאִני ְיֹהָוֽ
ֶׁשת־ָאִביָך  ּה: ֶעְרַות ֵאֽ ָאִביָך ְוֶעְרַות ִאְּמָך לֹא ְתַגֵּלה ִאְּמָך ִהוא לֹא ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתֽ

וא: ֶעְרַות ֲאֽחֹוְתָך ַבת־ָאִביָך אֹו ַבת־ִאֶּמָך מֹוֶלֶדת ַּבִית  לֹא ְתַגֵּלה ֶעְרַות ָאִביָך ִהֽ
ת־ִּבְּתָך לֹא ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתן  ן: ֶעְרַות ַּבת־ִּבְנָך אֹו ַבֽ אֹו מֹוֶלֶדת חּוץ לֹא ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתֽ

ָּנה: ֶעְרַות ַּבת־ֵאֶׁשת ָאִביָך מֹוֶלֶדת ָאִביָך ֲאֽחֹוְתָך ִהוא לֹא ְתַגֶּלה  ְתָך ֵהֽ ִּכי ֶעְרָוֽ
וא: ֶעְרַות ֲאֽחֹות־ִאְּמָך לֹא  ּה: ֶעְרַות ֲאחֹות־ָאִביָך לֹא ְתַגֵּלה ְׁשֵאר ָאִביָך ִהֽ ֶעְרָוָתֽ

י־ָאִביָך לֹא ְתַגֵּלה ֶאל־ִאְׁשּתֹו לֹא ִתְקָרב  וא: ֶעְרַות ֲאִחֽ י־ְׁשֵאר ִאְּמָך ִהֽ ְתַגֵּלה ִּכֽ
ּה: ֶעְרַות  ְתָך לֹא ְתַגֵּלה ֵאֶׁשת ִּבְנָך ִהוא לֹא ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתֽ וא: ֶעְרַות ַּכָּלֽ ְתָך ִהֽ ּדָֹדֽ

וא: ֶעְרַות ִאָּׁשה ּוִבָּתּה לֹא ְתַגֵּלה ֶאת־ַּבת־ ֶׁשת־ָאִחיָך לֹא ְתַגֵּלה ֶעְרַות ָאִחיָך ִהֽ ֵאֽ
וא: ְוִאָּׁשה ֶאל־ ֲאָרה ֵהָּנה ִזָּמה ִהֽ ְּבָנּה ְוֶאת־ַּבת־ִּבָּתּה לֹא ִתַּקח ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה ַׁשֽ

ֲאֹחָתּה לֹא ִתָּקח ִלְצרֹר ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה ָעֶליָה ְּבַחֶּיֽיָה: ְוֶאל־ִאָּׁשה ְּבִנַּדת ֻטְמָאָתּה 
א־ִתֵּתן ְׁשָכְבְּתָך ְלָזַרע ְלָטְמָאה־ ּה: ְוֶאל־ֵאֶׁשת ֲעִמיְתָך לֹֽ לֹא ִתְקַרב ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתֽ

ֲעִביר ַלּמֶֹלְך ְולֹא ְתַחֵּלל ֶאת־ֵׁשם ֱאֹלֶהיָך ֲאִני ְיֹהָוֽה: א־ִתֵּתן ְלַהֽ ּה: ּוִמַּזְרֲעָך לֹֽ ָבֽ
א־ וא: ּוְבָכל־ְּבֵהָמה לֹֽ )מפטיר( ְוֶאת־ָזָכר לֹא ִתְׁשַּכב ִמְׁשְּכֵבי ִאָּׁשה ּֽתֹוֵעָבה ִהֽ
א־ַתֲעמֹד ִלְפֵני ְבֵהָמה ְלִרְבָעּה ֶּתֶבל ֽהּוא:  ִתֵּתן ְׁשָכְבְּתָך ְלָטְמָאה־ָבּה ְוִאָּׁשה לֹֽ

ם:  ַּטְּמאּו ְּבָכל־ֵאֶּלה ִּכי ְבָכל־ֵאֶּלה ִנְטְמאּו ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר־ֲאִני ְמַׁשֵּלַח ִמְּפֵניֶכֽ ַאל־ִּתֽ
יָה: ּוְׁשַמְרֶּתם ַאֶּתם  ֶאְפֹקד ֲעו ָֹנּה ָעֶליָה ַוָּתִקא ָהָאֶרץ ֶאת־ֽיְׁשֶבֽ ַוִּתְטָמא ָהָאֶרץ ָוֽ
ֶאְזָרח ְוַהֵּגר ַהָּגר  ֲעׂשּו ִמֹּכל ַהּֽתֹוֵעֹבת ָהֵאֶּלה ָהֽ ֶאת־ֻחֹּקַתי ְוֶאת־ִמְׁשָּפַטי ְולֹא ַתֽ

י־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם ַוִּתְטָמא  ם: ִּכי ֶאת־ָּכל־ַהּֽתֹוֵעֹבת ָהֵאל ָעׂשּו ַאְנֵׁשֽ ְּבֽתֹוְכֶכֽ
ֲאֶׁשר ָקָאה ֶאת־ַהּגֹוי ֲאֶׁשר  ֲאֶכם ֹאָתּה ַּכֽ ַּמֽ א־ָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם ְּבַטֽ ֶרץ: ְולֹֽ ָהָאֽ

ֹעׂשת  ם: ִּכי ָּכל־ֲאֶׁשר ַיֲֽעֶׂשה ִמֹּכל ַהּֽתֹוֵעֹבת ָהֵאֶּלה ְוִנְכְרתּו ַהְּנָפׁשֹות ָהֽ ִלְפֵניֶכֽ
ֻחּקֹות ַהּֽתֹוֵעֹבת ֲאֶׁשר  ם: ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת־ִמְׁשַמְרִּתי ְלִבְלִּתי ֲעׂשֹות ֵמֽ ִמֶּקֶרב ַעָּמֽ

ם: ֵהיֶכֽ ַּטְּמאּו ָּבֶהם ֲאִני ְיֹהָוה ֱאלֹֽ ַנֲֽעׂשּו ִלְפֵניֶכם ְולֹא ִתֽ
הגבהה ְוזֹאת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ָׂשם מֶׁשה ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל ִּפי ְיֹהָוה ְּבַיד מֶׁשה:

יָה ַּדְרֵכי ֽנַֹעם ְוָכל  יָה ְמֻאָּׁשר: ְּדָרֶכֽ ֵעץ ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה ְותֹוְמֶכֽ
ַען  ֶרְך ָיִמים ִּביִמיָנּה ִּבְׂשמֹאָלּה ֽעֶׁשר ְוָכבֹוד: ְיֹהָוה ָחֵפץ ְלַמֽ יָה ָׁשלֹום: ֽאֹ ְנִתיבֹוֶתֽ

ִצְדקֹו ַיְגִּדיל ּתֹוָרה ְוַיְאִּדיר: 
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עֹוָלם. ֲאֶׁשר ָּבַחר ִּבְנִביִאים טֹוִבים. ְוָרָצה  ֶלְך ָהֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְבִדְבֵריֶהם. ַהֶּנֱאָמִרים ֶּבֱאֶמת: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה. ַהּבֹוֵחר ַּבּתֹוָרה. ּוְבמֶׁשה 

ֶדק:  ַעְבּדֹו. ּוְבִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו. ּוִבְנִביֵאי ָהֱאֶמת ָוֶצֽ

יְנֵוה ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה ּוְקָרא  ר: קּום ֵלְך ֶאל־ִנֽ ְיִהי ְּדַבר־ְיֹהָוה ֶאל־יֹוָנה ֶבן־ֲאִמַּתי ֵלאמֹֽ ַוֽ
ָעָתם ְלָפָנֽי: ַוָּיָקם יֹוָנה ִלְברַֹח ַּתְרִׁשיָׁשה ִמִּלְפֵני ְיֹהָוה ַוֵּיֶרד ָיפֹו  ְלָתה ָרֽ ָעֶליָה ִּכי־ָעֽ

ַוִּיְמָצא ֳאִנָּיה | ָּבָאה ַתְרִׁשיׁש ַוִּיֵּתן ְׂשָכָרּה ַוֵּיֶרד ָּבּה ָלבֹוא ִעָּמֶהם ַּתְרִׁשיָׁשה ִמִּלְפֵני 
ַער־ָּגדֹול ַּבָּים ְוָהֳאִנָּיה ִחְּׁשָבה  יֹהָוה ֵהִטיל ֽרּוַח־ְּגדֹוָלה ֶאל־ַהָּים ַוְיִהי ַסֽ ְיֹהָוֽה: ַוֽ

ֳאִנָּיה  יְראּו ַהַּמָּלִחים ַוִּיְזֲעקּו ִאיׁש ֶאל־ֱאֹלָהיו ַוָּיִטלּו ֶאת־ַהֵּכִלים ֲאֶׁשר ָּבֽ ר: ַוִּיֽ ְלִהָּׁשֵבֽ
ם: ַוִּיְקַרב ֵאָליו  ֲעֵליֶהם ְויֹוָנה ָיַרד ֶאל־ַיְרְּכֵתי ַהְּסִפיָנה ַוִּיְׁשַּכב ַוֵּיָֽרַדֽ ֶאל־ַהָּים ְלָהֵקל ֵמֽ

ֱאֹלִהים  ֹחֵבל ַוּיֹאֶמר לֹו ַמה־ְּלָך ִנְרָּדם קּום ְקָרא ֶאל־ֱאֹלֶהיָך אּוַלי ִיְתַעֵּׁשת ָהֽ ַרב ַהֽ
ָרָעה  אְמרּו ִאיׁש ֶאל־ֵרֵעהּו ְלכּו ְוַנִּפיָלה ֽגֹוָרלֹות ְוֵנְדָעה ְּבֶׁשְּלִמי ָהֽ ד: ַוּיֹֽ ָלנּו ְולֹא ֹנאֵבֽ
ֲאֶׁשר  יָדה־ָּנא ָלנּו ַּבֽ אְמרּו ֵאָליו ַהִּגֽ ַהֹּזאת ָלנּו ַוַּיִּפלּו ּֽגֹוָרלֹות ַוִּיֹּפל ַהּגֹוָרל ַעל־יֹוָנֽה: ַוּיֹֽ
ָּתה:  י־ִמֶּזה ַעם ָאֽ י־ָהָרָעה ַהֹּזאת ָלנּו ַמה־ְּמַלאְכְּתָך ּוֵמַאִין ָּתבֹוא ָמה ַאְרֶצָך ְוֵאֽ ְלִמֽ

ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִעְבִרי ָאֹנִכי ְוֶאת־ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי ַהָּׁשַמִים ֲאִני ָיֵרא ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ֶאת־
אְמרּו ֵאָליו ַמה־ֹּזאת ָעִׂשיָת  ֲאָנִׁשים ִיְרָאה ְגדֹוָלה ַוּיֹֽ יְראּו ָהֽ ה: ַוִּיֽ ַהָּים ְוֶאת־ַהַּיָּבָׁשֽ

אְמרּו ֵאָליו ַמה־ ם: ַוּיֹֽ י־ִמִּלְפֵני ְיֹהָוה הּוא ֹבֵרַח ִּכי ִהִּגיד ָלֶהֽ ֲאָנִׁשים ִּכֽ ִּכי־ָיְֽדעּו ָהֽ
ֲהִטיֻלִני  ר: ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ָׂשאּוִני ַוֽ ָעֵלינּו ִּכי ַהָּים הֹוֵלְך ְוֹסֵעֽ ַּנֲעֶׂשה ָּלְך ְוִיְׁשֹּתק ַהָּים ֵמֽ

ם:  ֲעֵליֶכם ִּכי יֹוֵדַע ָאִני ִּכי ְבֶׁשִּלי ַהַּסַער ַהָּגדֹול ַהֶּזה ֲעֵליֶכֽ ֶאל־ַהָּים ְוִיְׁשֹּתק ַהָּים ֵמֽ
ם:  ֲאָנִׁשים ְלָהִׁשיב ֶאל־ַהַּיָּבָׁשה ְולֹא ָיֹכלּו ִּכי ַהָּים הֹוֵלְך ְוֹסֵער ֲעֵליֶהֽ ַוַּיְחְּתרּו ָהֽ

אְבָדה ְּבֶנֶפׁש ָהִאיׁש ַהֶּזה ְוַאל־ִּתֵּתן  ָּנה ְיֹהָוה ַאל־ָנא ֹנֽ אְמרּו ָאֽ ַוִּיְקְראּו ֶאל־ְיֹהָוה ַוּיֹֽ
יָת: ַוִּיְׂשאּו ֶאת־יֹוָנה ַוְיִטֻלהּו  ֲאֶׁשר ָחַפְצָּת ָעִׂשֽ י־ַאָּתה ְיֹהָוה ַּכֽ ָעֵלינּו ָּדם ָנִקיא ִּכֽ

ֲאָנִׁשים ִיְרָאה ְגדֹוָלה ֶאת־ְיֹהָוה ַוִּיְזְּבחּו־ֶזַבח  יְראּו ָהֽ ֶאל־ַהָּים ַוַּיֲֽעמֹד ַהָּים ִמַּזְעּֽפֹו: ַוִּיֽ
ים: ַוְיַמן ְיֹהָוה ָּדג ָּגדֹול ִלְבֹלַע ֶאת־יֹוָנה ַוְיִהי יֹוָנה ִּבְמֵעי ַהָּדג  יֹהָוה ַוִּיְּדרּו ְנָדִרֽ ַלֽ

ה: ַוּיֹאֶמר  ְׁשלָׁשה ָיִמים ּוְׁשלָׁשה ֵליֽלֹות: ַוִּיְתַּפֵּלל יֹוָנה ֶאל־ְיֹהָוה ֱאֹלָהיו ִמְּמֵעי ַהָּדָגֽ
י: ַוַּתְׁשִליֵכִני  ָקָראִתי ִמָּצָרה ִלי ֶאל־ְיֹהָוה ַוַּיֲֽעֵנִני ִמֶּבֶטן ְׁשאֹול ִׁשַּוְעִּתי ָׁשַמְעָּת קֹוִלֽ

ֲאִני ָאַמְרִּתי  רּו: ַוֽ ְבֵבִני ָּכל־ִמְׁשָּבֶריָך ְוַגֶּליָך ָעַלי ָעָבֽ ְמצּוָלה ִּבְלַבב ַיִּמים ְוָנָהר ְיֹסֽ
ָך: ֲאָפפּוִני ַמִים ַעד־ֶנֶפׁש  ִנְגַרְׁשִּתי ִמֶּנֶגד ֵעיֶניָך ַאְך אֹוִסיף ְלַהִּביט ֶאל־ֵהיַכל ָקְדֶׁשֽ

ֲעִדי  י: ְלִקְצֵבי ָהִרים ָיַרְדִּתי ָהָאֶרץ ְּבִרֶחיָה ַבֽ ְבֵבִני סּוף ָחבּוׁש ְלרֹאִׁשֽ ְּתהֹום ְיֹסֽ
י: ְּבִהְתַעֵּטף ָעַלי ַנְפִׁשי ֶאת־ְיֹהָוה ָזָכְרִּתי  ְלעֹוָלם ַוַּתַעל ִמַּׁשַחת ַחַּיי ְיֹהָוה ֱאֹלָהֽ

ֲאִני  בּו: ַוֽ ָך: ְמַׁשְּמִרים ַהְבֵלי־ָׁשְוא ַחְסָּדם ַיֲֽעזֹֽ ַוָּתבֹוא ֵאֶליָך ְּתִפָּלִתי ֶאל־ֵהיַכל ָקְדֶׁשֽ
יֹהָוֽה: ַוּיֹאֶמר ְיֹהָוה  ְּבקֹול ּתֹוָדה ֶאְזְּבָחה־ָּלְך ֲאֶׁשר ָנַדְרִּתי ֲאַׁשֵּלָמה ְיׁשּוָעָתה ַלֽ

ר: קּום ֵלְך  ה: ַוְיִהי ְדַבר־ְיֹהָוה ֶאל־יֹוָנה ֵׁשִנית ֵלאמֹֽ ַלָּדג ַוָּיֵקא ֶאת־יֹוָנה ֶאל־ַהַּיָּבָׁשֽ
יָך: ַוָּיָקם  ֹנִכי ּדֵֹבר ֵאֶלֽ יְנֵוה ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה ּוְקָרא ֵאֶליָה ֶאת־ַהְּקִריָאה ֲאֶׁשר ָאֽ ֶאל־ִנֽ

ֲהַלְך ְׁשלֶׁשת  אֹלִהים ַמֽ ְיָתה ִעיר־ְּגדֹוָלה ֵלֽ יְנֵוה ָהֽ יְנֵוה ִּכְדַבר ְיֹהָוה ְוִנֽ יֹוָנה ַוֵּיֶלְך ֶאל־ִנֽ
ֲהַלְך יֹום ֶאָחד ַוִּיְקָרא ַוּיֹאַמר עֹוד ַאְרָּבִעים יֹום  ים: ַוָּיֶחל יֹוָנה ָלבֹוא ָבִעיר ַמֽ ָיִמֽ
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אֹלִהים ַוִּיְקְראּו־צֹום ַוִּיְלְּבׁשּו ַׂשִּקים ִמְּגדֹוָלם  יְנֵוה ֵּבֽ ֶכת: ַוַּיֲֽאִמינּו ַאְנֵׁשי ִנֽ יְנֵוה ֶנְהָּפֽ ְוִנֽ
ָעָליו ַוְיַכס  יְנֵוה ַוָּיָקם ִמִּכְסאֹו ַוַּיֲֽעֵבר ַאַּדְרּתֹו ֵמֽ ְוַעד־ְקַטָּנֽם: ַוִּיַּגע ַהָּדָבר ֶאל־ֶמֶלְך ִנֽ
ָאָדם  יְנֵוה ִמַּטַעם ַהֶּמֶלְך ּוְגדָֹליו ֵלאמֹר ָהֽ ֶפר: ַוַּיְזֵעק ַוּיֹאֶמר ְּבִנֽ ַׂשק ַוֵּיֶׁשב ַעל־ָהֵאֽ
ְוַהְּבֵהָמה ַהָּבָקר ְוַהּצֹאן ַאל־ִיְטֲעמּו ְמאּוָמה ַאל־ִיְרעּו ּוַמִים ַאל־ִיְׁשּֽתּו: ְוִיְתַּכּסּו 
ָרָעה  ָאָדם ְוַהְּבֵהָמה ְוִיְקְראּו ֶאל־ֱאֹלִהים ְּבָחְזָקה ְוָיֻׁשבּו ִאיׁש ִמַּדְרּכֹו ָהֽ ַׂשִּקים ָהֽ

ֲחרֹון ַאּפֹו ְולֹא  ֱאֹלִהים ְוָׁשב ֵמֽ י־יֹוֵדַע ָיׁשּוב ְוִנַחם ָהֽ ם: ִמֽ ָחָמס ֲאֶׁשר ְּבַכֵּפיֶהֽ ּוִמן־ֶהֽ
ֱאֹלִהים ַעל־ ָרָעה ַוִּיָּנֶחם ָהֽ י־ָׁשבּו ִמַּדְרָּכם ָהֽ ֱאֹלִהים ֶאת־ַמֲעֵׂשיֶהם ִּכֽ ד: ַוַּיְרא ָהֽ ֹנאֵבֽ
ה: ַוֵּיַרע ֶאל־יֹוָנה ָרָעה ְגדֹוָלה ַוִּיַחר ֽלֹו:  ֲעֽׂשֹות־ָלֶהם ְולֹא ָעָׂשֽ ָרָעה ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ַלֽ ָהֽ

ָּנה ְיֹהָוה ֲהלֹוא־ֶזה ְדָבִרי ַעד־ֱהיֹוִתי ַעל־ַאְדָמִתי ַעל־ֵּכן  ַוִּיְתַּפֵּלל ֶאל־ְיֹהָוה ַוּיֹאַמר ָאֽ
ל־ַחּנּון ְוַרחּום ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב־ ִקַּדְמִּתי ִלְברַֹח ַּתְרִׁשיָׁשה ִּכי ָיַדְעִּתי ִּכי ַאָּתה ֵאֽ

ַחָּיֽי:  ה: ְוַעָּתה ְיֹהָוה ַקח־ָנא ֶאת־ַנְפִׁשי ִמֶּמִּני ִּכי טֹוב מֹוִתי ֵמֽ ָרָעֽ ֶחֶסד ְוִנָחם ַעל־ָהֽ
ְך: ַוֵּיֵצא יֹוָנה ִמן־ָהִעיר ַוֵּיֶׁשב ִמֶּקֶדם ָלִעיר ַוַּיַעׂש לֹו  ֵהיֵטב ָחָרה ָלֽ ַוּיֹאֶמר ְיֹהָוה ַהֽ

יר: ַוְיַמן ְיֹהָוֽה־ֱאֹלִהים  ְהֶיה ָּבִעֽ ָׁשם ֻסָּכה ַוֵּיֶׁשב ַּתְחֶּתיָה ַּבֵּצל ַעד ֲאֶׁשר ִיְרֶאה ַמה־ִּיֽ
ָעתֹו ַוִּיְׂשַמח יֹוָנה  ְהיֹות ֵצל ַעל־רֹאׁשֹו ְלַהִּציל לֹו ֵמָרֽ יָקיֹון ַוַּיַעל | ֵמַעל ְליֹוָנה ִלֽ ִקֽ

ֳחָרת ַוַּתְך  ָּמֽ ֲעלֹות ַהַּׁשַחר ַלֽ ֱאֹלִהים ּתֹוַלַעת ַּבֽ ה: ַוְיַמן ָהֽ יָקיֹון ִׂשְמָחה ְגדֹוָלֽ ַעל־ַהִּקֽ
ׁש: ַוְיִהי | ִּכְזרַֹח ַהֶּׁשֶמׁש ַוְיַמן ֱאֹלִהים רּוַח ָקִדים ֲחִריִׁשית ַוַּתְך  יָקיֹון ַוִּייָבֽ ֶאת־ַהִּקֽ

ַחָּיֽי:  ַהֶּׁשֶמׁש ַעל־רֹאׁש יֹוָנה ַוִּיְתַעָּלף ַוִּיְׁשַאל ֶאת־ַנְפׁשֹו ָלמּות ַוּיֹאֶמר טֹוב מֹוִתי ֵמֽ
ָרה־ִלי ַעד־ יָקיֹון ַוּיֹאֶמר ֵהיֵטב ָחֽ ָרה־ְלָך ַעל־ַהִּקֽ ֵהיֵטב ָחֽ ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל־יֹוָנה ַהֽ
א־ָעַמְלָּת ּבֹו ְולֹא ִגַּדְלּתֹו ֶׁשִּבן־ ֶות: ַוּיֹאֶמר ְיֹהָוה ַאָּתה ַחְסָּת ַעל־ַהִּקיָקיֹון ֲאֶׁשר לֹֽ ָמֽ
יְנֵוה ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה ֲאֶׁשר ֶיׁש־ָּבּה  ֲאִני לֹא ָאחּוס ַעל־ִנֽ ד: ַוֽ ַלְיָלה ָהָיה ּוִבן־ַלְיָלה ָאָבֽ

ין־ְיִמינֹו ִלְׂשמֹאלֹו ּוְבֵהָמה ַרָּבה:   א־ָיַדע ֵּבֽ ים־ֶעְׂשֵרה ִרּבֹו ָאָדם ֲאֶׁשר לֹֽ ְׁשֵּתֽ ַהְרֵּבה ִמֽ
י־ ֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכֽ א־ֶהֽ ִמי־ֵאל ָּכמֹוָך ֹנֵׂשא ָעו ֹן ְוֹעֵבר ַעל־ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית ַנֲֽחָלתֹו לֹֽ

ם:  ֲחֵמנּו ִיְכּבׁש ֲעו ֹֹֽנֵתינּו ְוַתְׁשִליְך ִּבְמֻצלֹות ָים ָּכל־ַחּטֹאָתֽ ָחֵפץ ֶחֶסד ֽהּוא: ָיׁשּוב ְיַרֽ
ֶדם:  ֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֽ ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲֽעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּבְעָּת ַלֽ

ֶלְך ָהעֹוָלם. צּור ָּכל ָהֽעֹוָלִמים. ַצִּדיק ְּבָכל־ַהּדֹורֹות.  ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ֶדק: ֶנֱאָמן  ָהֵאל ַהֶּנֱאָמן. ָהאֹוֵמר ְועֹוֶׂשה. ַהְמַדֵּבר ּוְמַקֵּים. ֶׁשָּכל ְּדָבָריו ֱאֶמת ָוֶצֽ

יָך. ָאחֹור לֹא־ָיׁשּוב  יָך. ְוָדָבר ֶאָחד ִמְּדָבֶרֽ ינּו. ְוֶנֱאָמִנים ְּדָבֶרֽ ַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָּתה: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה. ָהֵאל ַהֶּנֱאָמן ְּבָכל־ְּדָבָריו:  ֶלְך ֶנֱֽאָמן ְוַרֲחָמן ָאֽ ֵריָקם. ִּכי ֵאל ֶמֽ

ינּו: ָּברּוְך  יַע ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ ַרֵחם ַעל־ִצּיֹון ִּכי ִהיא ֵּבית ַחֵּיֽינּו. ְוַלֲעלּוַבת ֶנֶֽפׁש ּתֹוִׁשֽ
ַח ִצּיֹון ְּבָבֶנֽיָה:  ַאָּתה ְיֹהָוה. ְמַׂשֵּמֽ

ָך. ִּבְמֵהָרה  ָך. ּוְבַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִׁשיֶחֽ ינּו. ְּבֵאִלָּיֽהּו ַהָּנִביא ַעְבֶּדֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ַׂשְּמֵחֽ
נּו. ַעל ִּכְסאֹו לֹא ֵיֶֽׁשב ָזר. ְולֹא ִיְנֲחלּו עֹוד ֲאֵחִרים ֶאת ְּכבֹודֹו. ִּכי ְבֵׁשם  ָיבֹא ְוָיֵגל ִלֵּבֽ

ְעָּת ּלֹו. ֶׁשּלֹא ִיְכֶּבה ֵנרֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה. ָמֵגן ָּדִוד:  ָקְדְׁשָך ִנְׁשַּבֽ
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ְיַהְללּו ֶאת־ֵׁשם ְיֹהָוה ִּכי־ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו ְלַבּדֹו:  

ֶרן ְלַעּמֹו ְּתִהָּלה ְלָכל־ֲחִסיָדיו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעם  ִים: ַוָּיֶֽרם ֶקֽ ֶרץ ְוָׁשָמֽ הֹודֹו ַעל־ֶאֽ
ֶרץ ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְוֽיְׁשֵבי ָבּה: ִּכי־הּוא  ְקרֹבֹו ַהְללּוָיּה: ְלָדִוד ִמְזמֹור ַליֹהָוה ָהָאֽ

ַעל־ַיִּמים ְיָסָדּה ְוַעל־ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנָֽה: ִמי־ַיֲעֶלה ְבַהר־ְיֹהָוה ּוִמי ָיקּום ִּבְמקֹום 
ִים ּוַבר־ֵלָבב ֲאֶׁשר לֹא־ָנָׂשא ַלָּׁשְוא ַנְפִׁשי ְולֹא ִנְׁשַּבע ְלִמְרָמה:  ָקְדׁשֹו: ְנִקי ַכַּפֽ
ִיָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת ְיֹהָוה ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי ִיְׁשעֹו: ֶזה ּדֹור ּדֹוְרָׁשיו ְמַבְקֵׁשי ָפֶנֽיָך 

ֶלְך ַהָּכבֹוד:  ָלה: ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ְוִהָּנְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֽ ַיֲעֹקב ֶסֽ
ֶלְך ַהָּכבֹוד ְיֹהָוה ִעּזּוז ְוִגּבֹור ְיֹהָוה ִּגּבֹור ִמְלָחָמה: ְׂשאּו ְׁשָעִרים  ִמי ֶזה ֶמֽ

ֶלְך ַהָּכבֹוד ְיֹהָוה  ֶלְך ַהָּכבֹוד: ִמי הּוא ֶזה ֶמֽ ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֽ
ָלה:   ֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסֽ ְצָבאֹות הּוא ֶמֽ

ָך ַאָּתה  ּוְבֻנֹחה יֹאַמר ׁשּוָבה ְיֹהָוה ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל: קּוָמה ְיֹהָוה ִלְמנּוָחֶתֽ
ָך ַאל ָּתֵׁשב ְּפֵני  יָך ְיַרֵּנֽנּו: ַּבֲעבּור ָּדִוד ַעְבֶּדֽ ֶדק ַוֲחִסיֶדֽ ַוֲארֹון ֻעֶּזָֽך: ֹּכֲהֶנֽיָך ִיְלְּבׁשּו ֶצֽ
ִּתי ָלֶכם ּתֹוָרִתי ַאל ַּתֲעֽזֹבּו: ֵעץ ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים  ַקח טֹוב ָנַתֽ ָך: ִּכי ֶלֽ ְמִׁשיֶחֽ
נּו ְיֹהָוה  יָה ָׁשלֹום: ֲהִׁשיֵבֽ יָה ַּדְרֵכי ֽנַֹעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתֽ יָה ְמֻאָּׁשר: ְּדָרֶכֽ ָּבּה ְותֹוְמֶכֽ

ֶדם:   ינּו ְּכֶקֽ יָך ְוָנֽׁשּוָבה ַחֵּדׁש ָיֵמֽ ֵאֶלֽ

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון 
ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה 
ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא 

ָּלא ִמָּכל  ָּלא ּוְלֵעֽ ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא, ְּבִריְך הּוא ְלֵעֽ
ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: 

ינּו:  ֶדל ֵלאֹלֵהֽ ִּכי ֵׁשם ְיֹהָוה ֶאְקָרא ָהבּו ֹגֽ
ָך:  ֲאדָֹני, ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתֽ

ינּו ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ַיֲעֹקב ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְוקֹוֵנה ַהֹּכל 

ַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה:  ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמֽ

ֶפר ַהַחִּיים ְלַמַעְנָך ֱאֹלִהים ַחִּיים:   נּו ְּבֵסֽ ֶלְך ָחֵפץ ַּבַחִּיים ְוָכְתֵבֽ נּו ְלַחִּיים ֶמֽ ָזְכֵרֽ
יַע ּוָמֵגן: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ָמֵגן ַאְבָרָהם:  ֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִׁשֽ ֶמֽ

ֶסד  יַע: ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֽ ַאָּתה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדָֹני ְמַחֶּיה ֵמִתים ַאָּתה ַרב ְלהֹוִׁשֽ
ְמַחֵּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים 

ֶלְך ֵמִמית  ַעל ְּגבּורֹות ּוִמי ּֽדֹוֶמה ָּלְך ֶמֽ ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני ָעָפר, ִמי ָכֽמֹוָך ַּבֽ
יַח ְיׁשּוָעה:  ּוְמַחֶּיה ּוַמְצִמֽ
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ִמי ָכֽמֹוָך ַאב ָהַרֲחִמים זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים ְּבַרֲחִמים:  
ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים: 

ָלה:  ַאָּתה ָקדֹוׁש ְוִׁשְמָך ָקדֹוׁש ּוְקדֹוִׁשים ְּבָכל יֹום ְיַהְלֽלּוָך ֶּסֽ

אָת.  יָך ְוֵאיָמְתָך ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרֽ ינּו ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשֽ ּוְבֵכן ֵּתן ַּפְחְּדָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְוִייָרֽאּוָך ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך ָּכל ַהְּברּוִאים. ְוֵיָעׂשּו ֻכָּלם ֲאֻגָּדה ֶאָחת 

ינּו ֶׁשַהָּׁשְלָטן ְלָפֶנֽיָך ֹעז  ְענּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם. ְּכמֹו ֶׁשָּיַדֽ
אָת:  ְּבָיְדָך ּוְגבּוָרה ִּביִמיֶנָֽך ְוִׁשְמָך נֹוָרא ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרֽ

יָך ּוִפְתחֹון ֶּפה  יָך ְוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרֶׁשֽ ָך ְּתִהָּלה ִליֵרֶאֽ ּוְבֵכן ֵּתן ָּכבֹוד ְיֹהָוה ְלַעֶּמֽ
ָך ַוֲעִריַכת  ֶרן ְלָדִוד ַעְבֶּדֽ ָך ּוְצִמיַחת ֶקֽ ָך ְוָׂשׂשֹון ְלִעיֶרֽ ַלְמַיֲחִלים ָלְך. ִׂשְמָחה ְלַאְרֶצֽ

ינּו:  ָך ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ ֵנר ְלֶבן־ִיַׁשי ְמִׁשיֶחֽ

ָתה ִּתְקָּפץ  ילּו ְועֹוָלֽ חּו ִויָׁשִרים ַיֲעֽלֹזּו ַוֲחִסיִדים ְּבִרָּנה ָיִגֽ ּוְבֵכן ַצִּדיִקים ִיְראּו ְוִיְׂשָמֽ
ֶרץ: ְוִתְמלֹוְך  ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֽ יָה. ְוָכל ָהִרְׁשָעה ֻּכָּלּה ְּכָעָׁשן ִּתְכֶלה ִּכי ַתֲעִביר ֶמְמֶׁשֽ ִּפֽ
ָך.  ִים ִעיר ָקְדֶׁשֽ ָך ּוִבירּוָׁשַלֽ יָך ְּבַהר ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדֽ ָך ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשֽ ַאָּתה ְיֹהָוה ְלַבֶּדֽ

ִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה:  ָך ִיְמֹלְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהֽ ַּכָּכתּוב ְּבִדְבֵרי ָקְדֶׁשֽ

יָך. ַּכָּכתּוב ַוִּיְגַּבּה ְיֹהָוה ְצָבאֹות  ָך ְוֵאין ֱאֽלֹוַּה ִמַּבְלָעֶדֽ ָקדֹוׁש ַאָּתה ְונֹוָרא ְׁשֶמֽ
ֶלְך ַהָּקדֹוׁש:  ַּבִּמְׁשָּפט ְוָהֵאל ַהָּקדֹוׁש ִנְקַּדׁש ִּבְצָדָקה. ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהֶּמֽ

נּו ִמָּכל ַהְּלׁשֹונֹות.  נּו. ְורֹוַמְמָּתֽ יָת ָּבֽ נּו ְוָרִצֽ ְבָּת אֹוָתֽ נּו ִמָּכל ָהַעִּמים. ָאַהֽ ַאָּתה ְבַחְרָּתֽ
ינּו  ָך. ְוִׁשְמָך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ָעֵלֽ נּו ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו ַמְלֵּכֽ יָך. ְוֵקַרְבָּתֽ נּו ְּבִמְצֹוֶתֽ ְוִקַּדְׁשָּתֽ

ינּו ְּבַאֲהָבה ֶאת־יֹום יֹום ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה ִלְמִחיָלה  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ אָת: ַוִּתֶּתן ָלֽ ָקָרֽ
ִים:  ינּו ִמְקָרא ֽקֶֹדׁש ֵזֶֽכר ִליִציַאת ִמְצָרֽ ְוִלְסִליָחה ּוְלַכָּפָרה ְוִלְמָחל ּבֹו ֶאת ָּכל ֲעו ֹנֹוֵתֽ

יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָּׁשַמע ְוִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר  ינּו ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ְוַיִּגֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ִים  ָך ְוִזְכרֹון ְירּוָׁשַלֽ יַח ֶּבן ָּדִוד ַעְבֶּדֽ ינּו ְוִזְכרֹון ָמִׁשֽ ִזְכרֹוֵנֽנּו ּוִפְקדֹוֵנֽנּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתֽ
ֶסד  ָך ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלָפֶנֽיָך. ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן ּוְלֶחֽ ִעיר ָקְדֶׁשֽ

ינּו ּבֹו ְלטֹוָבה.  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ּוְלַרֲחִמים ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום ְּביֹום ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה. ָזְכֵרֽ
נּו בֹו ְלַחִּיים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵּנֽנּו.  נּו בֹו ִלְבָרָכה. ְוהֹוִׁשיֵעֽ ּוָפְקֵדֽ

ָּתה:  ֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאֽ יָך ֵעיֵנֽינּו. ִּכי ֵאל ֶמֽ נּו. ִּכי ֵאֶלֽ ינּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ְוַרֵחם ָעֵלֽ

ינּו ְּביֹום ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה. ְמֵחה ְוַהֲעֵבר  ינּו. ְמֹחל ַלֲעו ֹנֹוֵתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
יָך ְלַמֲעִני  ינּו ִמֶּנֶֽגד ֵעיֶנֽיָך. ָּכָאמּור ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא מֹוֶחה ְפָׁשֶעֽ ינּו ְוַחֹּטאֵתֽ ְּפָׁשֵעֽ

יָך ׁשּוָבה ֵאַלי ִּכי  יָך ְוֶכָעָנן ַחֹּטאֶתֽ יִתי ָכָעב ְּפָׁשֶעֽ יָך לֹא ֶאְזֹּכר: ְוֶנֱאַמר ָמִחֽ ְוַחֹּטאֶתֽ
יָך: ְוֶנֱאַמר ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמֹּכל ַחֹּטאֵתיֶכם ִלְפֵני  ְגַאְלִּתֽ

נּו  ָך ְוַׂשְּמֵחֽ נּו ִמּטּוֶבֽ ָך ַׂשְּבֵעֽ נּו ְּבתֹוָרֶתֽ יָך ְוֵתן ֶחְלֵקֽ נּו ְּבִמְצֹוֶתֽ רּו:  ַקְּדֵׁשֽ ְיֹהָוה ִּתְטָהֽ
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נּו ְלָעְבְּדָך ֶּבֱאֶמת ִּכי ַאָּתה ָסְלָחן ְלִיְׂשָרֵאל ּוָמֳחָלן ְלִׁשְבֵטי  ָך: ְוַטֵהר ִלֵּבֽ ִּביׁשּוָעֶתֽ
ָּתה: ָּברּוְך  ַח ֶאָּלא ָאֽ ֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ נּו ֶמֽ יָך ֵאין ָלֽ ְיֻׁשרּון ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ּוִמַּבְלָעֶדֽ
ינּו ְוַלֲעו ֹנֹות ַעּמֹו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ּוַמֲעִביר  ַח ַלֲעו ֹנֹוֵתֽ ֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ ַאָּתה ְיֹהָוה ֶמֽ

ֶרץ ְמַקֵּדׁש ִיְׂשָרֵאל ְויֹום ַהִּכֻּפִרים:  ֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֽ ינּו ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה. ֶמֽ ַאְׁשמֹוֵתֽ

ָך  ינּו ְּבַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ּוִבְתִפָּלָתם, ְוָהֵׁשב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵּביֶתֽ ְרֵצה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל, ּוְתִפָּלָתם ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת 

ָך: ְוֶתֱחֶזֽיָנה ֵעיֵנֽינּו ְּבׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה  ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ
ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון: 

ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד צּור  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ מֹוִדים ֲאַנְֽחנּו ָלְך ָׁשַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָך ַעל ַחֵּיֽינּו  נּו ַאָּתה הּוא ְלדֹור ָודֹור נֹוֶדה ְּלָך ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתֽ ַחֵּיֽינּו ָמֵגן ִיְׁשֵעֽ

נּו ְוַעל  יָך ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמֽ ינּו ַהְּפקּודֹות ָלְך ְוַעל ִנֶּסֽ ָך ְוַעל ִנְׁשמֹוֵתֽ ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדֽ
יָך  ִים, ַהּטֹוב ִּכי לֹא ָכלּו ַרֲחֶמֽ ֶרב ָוֽבֶֹקר ְוָצֳהָרֽ יָך ֶׁשְּבָכל ֵעת, ֶעֽ יָך ְוטֹובֹוֶתֽ ִנְפְלאֹוֶתֽ

ינּו ָלְך:  יָך, ֵמעֹוָלם ִקִּוֽ ּמּו ֲחָסֶדֽ ְוַהְמַרֵחם ִּכי לֹא ַתֽ

נּו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבַרְך ְוִיְתרֹוַמם ִׁשְמָך ַמְלֵּכֽ
ָך:   ּוְכתֹוב ְלַחִּיים טֹוִבים ָּכל ְּבֵני ְבִריֶתֽ

ָלה:  נּו ֶסֽ נּו ְוֶעְזָרֵתֽ ָלה ִויַהְללּו ֶאת ִׁשְמָך ֶּבֱאֶמת ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתֽ ְוֹכל ַהַחִּיים יֹוֽדּוָך ֶּסֽ
ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהּטֹוב ִׁשְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות:  

נּו  ָך, ָּבְרֵכֽ ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ ֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלֽ ִׂשים ָׁשלֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה ֵחן ָוֶחֽ
ינּו ּתֹוַרת ַחִּיים  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ָּת ָּלֽ נּו ְּכֶאָחד ְּבאֹור ָּפֶנֽיָך ִּכי ְבאֹור ָּפֶנֽיָך ָנַתֽ ינּו ֻּכָּלֽ ָאִבֽ

ֶסד ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום, ְוטֹוב ְּבֵעיֶנֽיָך ְלָבֵרְך ֶאת  ְוַאֲהַבת ֶחֽ
ָך.  ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמֽ

ֶפר ַחִּיים ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום ּוַפְרָנָסה טֹוָבה ִנָּזֵכר ְוִנָּכֵתב ְלָפֶנֽיָך ֲאַנְֽחנּו ְוָכל  ְּבֵסֽ
ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום:  ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהְּמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו 

ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום: )נ”א ֹעֶׂשה ַהָּׁשלֹום:(

ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:

נּו ֶׁשֵאין  נּו, ְוַאל ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחָּנֵתֽ ינּו ָּתֹבא ְלָפֶנֽיָך ְּתִפָּלֵתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ינּו ַצִּדיִקים  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֲאַנְֽחנּו ַעֵּזי ָפִנים ּוְקֵׁשי ֽעֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְרנּו  ְדנּו. ָּגַזְֽלנּו. ִּדַּבֽ ְמנּו. ָּבַגֽ אנּו: ָאַׁשֽ ינּו ָחָטֽ אנּו ֲאָבל ֲאַנְֽחנּו ַוֲאבֹוֵתֽ ֲאַנְֽחנּו ְולֹא ָחָטֽ

ְצנּו.  ְצנּו ָרע. ִּכַּזְֽבנּו. ַלֽ ֶקר. ָיַעֽ ְלנּו ֶׁשֽ ְסנּו. ָטַפֽ ְענּו. ַזְֽדנּו. ָחַמֽ ינּו. ְוִהְרַׁשֽ ּֽדִֹפי. ֶהֱעִוֽ
ְתנּו.  ְענּו. ִׁשַחֽ ינּו ֽעֶֹרף. ָרַׁשֽ ְרנּו. ִקִּׁשֽ ְענּו. ָצַרֽ ינּו. ָּפַׁשֽ ְרנּו. ָעִוֽ ְצנּו. ָסַרֽ ְדנּו. ִנַאֽ ָמַרֽ

ְענּו:  ינּו. ִּתְעָּתֽ ְבנּו. ָּתִעֽ ִּתַעֽ
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נּו. ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא  ָוה ָלֽ יָך ַהּטֹוִבים ְולֹא ָׁשֽ יָך ּוִמִּמְׁשָּפֶטֽ ְרנּו ִמִּמְצֹוֶתֽ ַסֽ
ְענּו: ַמה ֹּנאַמר ְלָפֶנֽיָך יֹוֵׁשב ָמרֹום. ּוַמה  יָת ַוֲאַנְֽחנּו ִהְרָׁשֽ ינּו. ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשֽ ָעֵלֽ

ַע:  ְּנַסֵּפר ְלָפֶנֽיָך ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים. ֲהלֹא ָּכל ַהִּנְסָּתרֹות ְוַהִּנְגלֹות ַאָּתה יֹוֵדֽ

ֶטן  ַע ָרֵזי עֹוָלם. ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי: ַאָּתה חֹוֵפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֽ ַאָּתה יֹוֵדֽ
ָך. ְוֵאין ִנְסָּתר ִמֶּנֶֽגד ֵעיֶנֽיָך: ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון  ּובֹוֵחן ְּכָליֹות ָוֵלב: ֵאין ָּדָבר ֶנְעָלם ִמֶּמֽ
ינּו. ְוִתְסַלח  נּו ַעל ָּכל ַחֹּטאֵתֽ ינּו. ֶׁשְּתַכֵּפר ָלֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ינּו:  נּו ַעל ָּכל ְּפָׁשֵעֽ ינּו. ּוִתְמָחל ָלֽ נּו ַעל ָּכל ֲעו ֹנֹוֵתֽ ָלֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִאּמּוץ ַהֵּלב:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֽאֶֹנס ּוְבָרצֹון: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ִים: אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִבּטּוי ְׂשָפָתֽ ַעת: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְבִלי ָדֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִגּלּוי ֲעָריֹות:  ֶתר: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָגלּוי ּוַבָּסֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַדַעת ּוְבִמְרָמה:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִדּבּור ֶּפה: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ַע:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבהֹוָנַֽאת ֵרֽ אנוּ ְלָפֶנֽיָך ְּבַהְרהֹור ַהֵּלב: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְוִעיַדת ְזנּות:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִוּדּוי ֶּפה: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִזְלזּול  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָזדֹון ּוִבְׁשָגָגה: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

הֹוִרים ּומֹוִרים: 
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִחּלּול ַהֵּׁשם:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֽחֶֹזק ָיד: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֻטְמַאת  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִטְפׁשּות ֶּפה: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ִים:  ְׂשָפָתֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּביֹוְדִעים ּוְבלֹא  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֵיֶֽצר ָהָרע: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
יֹוְדִעים: 

נּו:  נּו. ַּכֶּפר ָלֽ נּו. ְמַחל ָלֽ ְוַעל ֻּכָּלם ֱאֽלֹוַּה ְסִליחֹות. ְסַלח ָלֽ
ַחׁש ּוְבָכָזב:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַכֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַכַּפת ֽׁשַֹחד: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָלצֹון:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָלׁשֹון ָהָרע: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַמֲאָכל  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַמָּׂשא ּוְבַמָּתן: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

ּוְבִמְׁשֶּתה: 
אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְנִטַּית ָּגרֹון:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֶנֶֽׁשְך ּוְבַמְרִּבית: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

יַח  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִׂשֽ ִין: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִׂשּקּור ָעֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ינּו:  ִׂשְפתֹוֵתֽ

ַצח:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַעּזּות ֶמֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֵעיַנִֽים ָרמֹות: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
נּו:  נּו. ַּכֶּפר ָלֽ נּו. ְמַחל ָלֽ ְוַעל ֻּכָּלם ֱאֽלֹוַּה ְסִליחֹות. ְסַלח ָלֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְפִלילּות:  יַקת ֹעל: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְפִרֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ִין:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָצרּות ָעֽ ַע: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְצִדַּית ֵרֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
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אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַקְׁשיּות ֽעֶֹרף:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַקּלּות רֹאׁש: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך  ִים ְלָהַרע: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִריַצת ַרְגַלֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

ִּבְרִכילּות: 
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִׂשְנַאת ִחָּנם:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְׁשֽבּוַעת ָׁשְוא: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִתְמהֹון ֵלָבב:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְתֽׂשּוֶמת ָיד: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

נּו:   נּו. ַּכֶּפר ָלֽ נּו. ְמַחל ָלֽ ְוַעל ֻּכָּלם ֱאֽלֹוַּה ְסִליחֹות. ְסַלח ָלֽ

נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם  נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם עֹוָלה: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ
נּו  נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָקְרַּבן עֹוֶלה ְויֹוֵרד: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ ַחָּטאת: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ

נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַמַּכת ַמְרּדּות:  ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָאָׁשם ַוַּדאי ְוָתלּוי: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ
נּו ַחָּיִבים  נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַמְלקּות ַאְרָּבִעים: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ

נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָּכֵרת ַוֲעִריִרי: ְוַעל  ִים: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ ֲעֵליֶהם ִמיָתה ִּביֵדי ָׁשָמֽ
ֶרג.  נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית ִּדין. ְסִקיָלה. ְׂשֵרָפה. ֶהֽ ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ

ֶנק. ַעל ִמְצַות ֲעֵׂשה ְוַעל ִמְצַות לֹא ַתֲעֶׂשה. ֵּבין ֶׁשֶּיׁש ָּבּה קּום ֲעֵׂשה. ּוֵבין ֶׁשֵאין  ְוֶחֽ
נּו ְּכָבר  נּו. ֶאת ַהְּגלּוִיים ָלֽ נּו ְוֶאת ֶׁשֵאיָנם ְּגלּוִיים ָלֽ ָּבּה קּום ֲעֵׂשה. ֶאת ַהְּגלּוִיים ָלֽ
נּו ְלָפֶנֽיָך ֵהם ְּגלּוִיים  ינּו ְלָך ֲעֵליֶהם. ְוֶאת ֶׁשֵאיָנם ְּגלּוִים ָלֽ ֲאַמְרנּום ְלָפֶנֽיָך. ְוהֹוִדֽ

נּו ּוְלָבֵנֽינּו ַעד עֹוָלם.  ינּו. ְוַהִּנְגֹלת ָלֽ ִוידּוִעים. ַּכָּדָבר ֶׁשֶּנֱאַמר ַהִּנְסָּתרֹת ַליֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת: ִּכי ַאָּתה ָסְלָחן ְלִיְׂשָרֵאל ּוָמֳחָלן ְלִׁשְבֵטי 

ָּתה:  ַח ֶאָּלא ָאֽ ֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ נּו ֶמֽ יָך ֵאין ָלֽ ְיֻׁשרּון ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ּוִמַּבְלָעֶדֽ

ְרִּתי. ָעָפר  ְרִּתי ְּכִאּלּו לֹא נֹוַצֽ ְרִּתי ֵאיִני ְכַדאי, ְוַעְכָׁשו ֶׁשּנֹוַצֽ ֱאֹלַהי. ַעד ֶׁשּלֹא נֹוַצֽ
ֲאִני ְּבַחָּיי. ַקל ָוֽחֶֹמר ְּבִמיָתִתי. ֲהֵרי ֲאִני ְלָפֶנֽיָך ִּכְכִלי ָמֵלא בּוָׁשה ּוְכִלָּמה. ְיִהי 

אִתי  ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשּלֹא ֶאֱחָטא עֹוד. ּוַמה ֶּׁשָחָטֽ
יָך ָהַרִּבים. ֲאָבל לֹא ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרים ָוֳחָלִים ָרִעים:  ְלָפֶנֽיָך ָמֵרק ְּבַרֲחֶמֽ

ֱאֹלַהי ְנצֹור ְלׁשֹוִני ֵמָרע ּוְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתּדֹום ְוַנְפִׁשי 
יָך ִּתְרּדֹף ַנְפִׁשי ְוֹכל ַהחֹוְׁשִבים  ָך ּוְבִמְצֹוֶתֽ ֶּכָעָפר ַלֹּכל ִּתְהֶיה ְּפַתח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶתֽ

ָך, ֲעֵׂשה  ַען ְׁשֶמֽ ָעַלי ָרָעה ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחַׁשְבָּתם: ֲעֵׂשה ְלַמֽ
יָך  ַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדֽ ָך. ְלַמֽ ַען ּתֹוָרֶתֽ ָך, ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְקֻדָּׁשֶתֽ ַען ְיִמיֶנָֽך, ֲעֵׂשה ְלַמֽ ְלַמֽ

ִני: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:  יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנֽ הֹוִׁשֽ
ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ֹעֶׂשה ַהָּׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלֽ

ינּו ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָך: ְוָׁשם ַנֲעָבְדָך ְּבִיְרָאה ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות:  נּו ְּבתֹוָרֶתֽ ינּו ְוֵתן ֶחְלֵקֽ ְבָיֵמֽ

ִם ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות: ְוָעְרָבה ַליֹהָוה ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלֽ
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חזרת הש"ץ
ינּו:  ֶדל ֵלאֹלֵהֽ ִּכי ֵׁשם ְיֹהָוה ֶאְקָרא ָהבּו ֹגֽ

ָך: ֲאדָֹני, ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתֽ

ינּו ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ַיֲעֹקב ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְוקֹוֵנה ַהֹּכל 

ַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה:  ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמֽ

ֶפר ַהַחִּיים ְלַמַעְנָך ֱאֹלִהים ַחִּיים:   נּו ְּבֵסֽ ֶלְך ָחֵפץ ַּבַחִּיים ְוָכְתֵבֽ נּו ְלַחִּיים ֶמֽ ָזְכֵרֽ
יַע ּוָמֵגן: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ָמֵגן ַאְבָרָהם:  ֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִׁשֽ ֶמֽ

ֶסד  יַע: ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֽ ַאָּתה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדָֹני ְמַחֶּיה ֵמִתים ַאָּתה ַרב ְלהֹוִׁשֽ
ְמַחֵּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים 

ֶלְך ֵמִמית  ַעל ְּגבּורֹות ּוִמי ּֽדֹוֶמה ָּלְך ֶמֽ ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני ָעָפר, ִמי ָכֽמֹוָך ַּבֽ
יַח ְיׁשּוָעה:  ּוְמַחֶּיה ּוַמְצִמֽ

ִמי ָכֽמֹוָך ַאב ָהַרֲחִמים זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים ְּבַרֲחִמים:  
ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים: 

ִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה:  ִיְמֹלְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהֽ
ְוַאָּתה ָקדֹוׁש יֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל. ֵאל ָנא: 

ֶרת. ַזֲעָקּה ְרֵצה ָנא ִכְקֽטֶֹרת. ָקדֹוׁש:  ֶרת. ְלַמַעְנָך ֲעזֹר ְלִנְׁשֶאֽ ֱאמּוַנת אֹום נֹוֶטֽ

ְיַכֵּפר ְוִיְסַלח. ֵאל טֹוב ְוַסָּלח. נֹוָרא ְוָקדֹוׁש: 

נּו ִמְּמעֹונֹות. ְיַקֵּבל ְּכָקְרָּבנֹות. ָהֵאל ָקדֹוׁש:  ְּתִפָּלֵתֽ

ֶרץ ִמי  ִים ֵאין ָּכֵאל. ּוָבָאֽ ִמיָכֵאל ִמָּיִמין ְמַהֵּלל. ְוַגְבִריֵאל ִמְּׂשמֹאל ְמַמֵּלל. ַּבָּׁשַמֽ
ְּכַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל: 

ַח: ֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ ינּו ֶמֽ ּוְבֵכן ּוְלָך ַתֲעֶלה ְקֻדָּׁשה. ִּכי ַאָּתה ֱאֹלֵהֽ

ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר: 

ֶרץ ְּכבֹודֹו: ְּכבֹודֹו ָמֵלא עֹוָלם  ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְיֹהָוה ְצָבאֹות ְמלֹא ָכל ָהָאֽ
רּו:   ְמָׁשְרָתיו ׁשֹוֲאִלים ֶזה ָלֶזה ַאֵּיה ְמקֹום ְּכבֹודֹו ְלֻעָּמָתם ָּברּוְך יֹאֵמֽ

ֶפן ְּבַרֲחִמים ְוָיחֹון ַעם ַהְּמַיֲחִדים  ָּברּוְך ְּכבֹוד ְיֹהָוה ִמְּמקֹומֹו: ִמְּמקֹומֹו הּוא ִיֽ
ִים ְּבַאֲהָבה ְׁשַמע אֹוְמִרים:   ֶרב ָוֽבֶֹקר ְּבָכל יֹום ָּתִמיד ַּפֲעַמֽ ְׁשמֹו ֶעֽ
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נּו  ינּו הּוא ַמְלֵּכֽ ינּו הּוא ָאִבֽ ינּו ְיֹהָוה ֶאָחד: הּוא ֱאֹלֵהֽ ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
נּו ְּבַרֲחָמיו ֵׁשִנית ְלֵעיֵני ָּכל ָחי ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאֹלִהים:  נּו ְוהּוא ַיְׁשִמיֵעֽ הּוא מֹוִׁשיֵעֽ

ֲאִני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם: 

ֶלְך ַעל  ֶרץ: ְוָהָיה ְיֹהָוה ְלֶמֽ נּו ְיֹהָוה ֲאדֹוֵנֽינּו ָמה ַאִּדיר ִׁשְמָך ְּבָכל ָהָאֽ ַאִּדיר ַאִּדיֵרֽ
ָּכל ָהָאֶרץ ַּביֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיֹהָוה ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד:  

ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁשָך ָּכתּוב ֵלאמֹר:  
ִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה:   ִיְמֹלְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהֽ

ינּו לֹא  ינּו ִמִּפֽ ָך ּוְלֵנַֽצח ְנָצִחים ְקֻדָּׁשְתָך ַנְקִּדיׁש ְוִׁשְבֲחָך ֱאֹלֵהֽ ְלדֹור ָודֹור ַנִּגיד ָּגְדֶלֽ
ָּתה:  ֶלְך ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ָאֽ ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד ִּכי ֵאל ֶמֽ

יָך ֻּתְקַּדׁש  יָך ְּבַצֶּדְקָך ֲעמּוֶסֽ יָך. ְויֹאְמרּו ְלָך חֹוֶסֽ יָך ְוִתְׂשַמח ְּבַמֲעֶׂשֽ ֲחמֹל ַעל ַמֲעֶׂשֽ
ְׁשָּת. ָנֶאה ְלָקדֹוׁש ְּפֵאר  יָך ִּבְקֻדָּׁשְתָך ִקַּדֽ יָך: ִּכי ַמְקִּדיֶׁשֽ ָאדֹון ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשֽ

ִמְּקדֹוִׁשים: 

נּו  ַׁשע. ַּתִּגיד ְלַיֲעֹקב ְּדַבר ֹחק ּוִמְׁשָּפט. ְוַצְּדֵקֽ ְּבֵאין ֵמִליץ ֽיֶׁשר מּול ַמִּגיד ֶּפֽ
ֶלְך ַהִּמְׁשָּפט:  ַּבִּמְׁשָּפט ַהֶּמֽ

נּו ַאֲהַבת ֵאיָתן ֲאדֹוֵנֽינּו. ּוַבֵּבן ַהֶּנֱעַקד ַיְׁשִּבית ְמַדְּיֵנֽנּו. ּוִבְזכּות ַהָּתם  עֹוד ִיְזָּכר ָלֽ
ֶדק ִּדיֵנֽנּו. ִּכי ָקדֹוׁש ַהּיֹום ַלֲאדֹוֵנֽנּו:  יֹוִציא ָאיֹום ְלֶצֽ

ָך ְוַעל ִצּיֹון  ִים ִעיֶרֽ ָך ְוַעל ְירּוָׁשַלֽ ינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ ּוְבֵכן ִיְתַקַּדׁש ִׁשְמָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָך:  ָך ְוַעל ְמכֹוְנָך ְוֵהיָכֶלֽ ָך ְוַעל ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִׁשיֶחֽ ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדֽ

אָת.  יָך ְוֵאיָמְתָך ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרֽ ינּו ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשֽ ּוְבֵכן ֵּתן ַּפְחְּדָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְוִייָרֽאּוָך ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך ָּכל ַהְּברּוִאים. ְוֵיָעׂשּו ֻכָּלם ֲאֻגָּדה ֶאָחת 

ינּו ֶׁשַהָּׁשְלָטן ְלָפֶנֽיָך ֹעז  ְענּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם. ְּכמֹו ֶׁשָּיַדֽ
אָת:  ְּבָיְדָך ּוְגבּוָרה ִּביִמיֶנָֽך ְוִׁשְמָך נֹוָרא ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרֽ

יָך ּוִפְתחֹון ֶּפה  יָך ְוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרֶׁשֽ ָך ְּתִהָּלה ִליֵרֶאֽ ּוְבֵכן ֵּתן ָּכבֹוד ְיֹהָוה ְלַעֶּמֽ
ָך ַוֲעִריַכת  ֶרן ְלָדִוד ַעְבֶּדֽ ָך ּוְצִמיַחת ֶקֽ ָך ְוָׂשׂשֹון ְלִעיֶרֽ ַלְמַיֲחִלים ָלְך. ִׂשְמָחה ְלַאְרֶצֽ

ינּו:  ָך ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ ֵנר ְלֶבן־ִיַׁשי ְמִׁשיֶחֽ

ָתה ִּתְקָּפץ  ילּו ְועֹוָלֽ חּו ִויָׁשִרים ַיֲעֽלֹזּו ַוֲחִסיִדים ְּבִרָּנה ָיִגֽ ּוְבֵכן ַצִּדיִקים ִיְראּו ְוִיְׂשָמֽ
ֶרץ:  ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֽ יָה. ְוָכל ָהִרְׁשָעה ֻּכָּלּה ְּכָעָׁשן ִּתְכֶלה ִּכי ַתֲעִביר ֶמְמֶׁשֽ ִּפֽ

ִים  ָך ּוִבירּוָׁשַלֽ יָך ְּבַהר ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדֽ ָך ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשֽ ְוִתְמלֹוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ְלַבֶּדֽ
ִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר  ָך ִיְמֹלְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהֽ ָך. ַּכָּכתּוב ְּבִדְבֵרי ָקְדֶׁשֽ ִעיר ָקְדֶׁשֽ

ַהְללּוָיּה: 
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יָך. ַּכָּכתּוב ַוִּיְגַּבּה ְיֹהָוה ְצָבאֹות  ָך ְוֵאין ֱאֽלֹוַּה ִמַּבְלָעֶדֽ ָקדֹוׁש ַאָּתה ְונֹוָרא ְׁשֶמֽ
ֶלְך ַהָּקדֹוׁש: ַּבִּמְׁשָּפט ְוָהֵאל ַהָּקדֹוׁש ִנְקַּדׁש ִּבְצָדָקה. ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהֶּמֽ

נּו ִמָּכל  נּו. ְורֹוַמְמָּתֽ יָת ָּבֽ נּו ְוָרִצֽ ְבָּת אֹוָתֽ נּו ִמָּכל ָהַעִּמים. ָאַהֽ ַאָּתה ְבַחְרָּתֽ
ָך. ְוִׁשְמָך ַהָּגדֹול  נּו ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו ַמְלֵּכֽ יָך. ְוֵקַרְבָּתֽ נּו ְּבִמְצֹוֶתֽ ַהְּלׁשֹונֹות. ְוִקַּדְׁשָּתֽ

אָת:  ינּו ָקָרֽ ְוַהָּקדֹוׁש ָעֵלֽ

ינּו ְּבַאֲהָבה ֶאת יֹום ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה ִלְמִחיָלה ְוִלְסִליָחה  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ַוִּתֶּתן ָלֽ
ִים:  ינּו ִמְקָרא ֽקֶֹדׁש ֵזֶֽכר ִליִציַאת ִמְצָרֽ ּוְלַכָּפָרה ְוִלְמָחל ּבֹו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתֽ

יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָּׁשַמע ְוִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר  ינּו ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ְוַיִּגֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ִים  ָך ְוִזְכרֹון ְירּוָׁשַלֽ יַח ֶּבן ָּדִוד ַעְבֶּדֽ ינּו ְוִזְכרֹון ָמִׁשֽ ִזְכרֹוֵנֽנּו ּוִפְקדֹוֵנֽנּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתֽ
ֶסד  ָך ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלָפֶנֽיָך. ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן ּוְלֶחֽ ִעיר ָקְדֶׁשֽ

ינּו ּבֹו ְלטֹוָבה.  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ּוְלַרֲחִמים ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום ְּביֹום ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה. ָזְכֵרֽ
נּו בֹו ְלַחִּיים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵּנֽנּו.  נּו בֹו ִלְבָרָכה. ְוהֹוִׁשיֵעֽ ּוָפְקֵדֽ

ָּתה:  ֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאֽ יָך ֵעיֵנֽינּו. ִּכי ֵאל ֶמֽ נּו. ִּכי ֵאֶלֽ ינּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ְוַרֵחם ָעֵלֽ

ָּמה: ַאל ִּתְזָּכר ָלנּו ֲעֹונֹות ִראׁשֹוִנים.  יָך ִּכי ֵמעֹוָלם ֵהֽ יָך ְיֹהָוה ַוֲחָסֶדֽ ְזֹכר ַרֲחֶמֽ
נּו  ָך ָּפְקֵדֽ נּו ְיֹהָוה ִּבְרצֹון ַעֶּמֽ ַמֵהר ְיַקְּדמּונּו ַרֲחֶמיָך ִּכי ַדּלֹונּו ְמֹאד: ָזְכֵרֽ

ָך ַהר ִצּיֹון ֶזה ָׁשַכְנָּת ּבֹו:  ֶבט ַנֲחָלֶתֽ ְלָּת ֵׁשֽ ֶדם ָּגַאֽ יָת ֶּקֽ ָך: ְזֹכר ֲעָדְתָך ָקִנֽ ִּביׁשּוָעֶתֽ
ִם ַאֲהַבת ִצּיֹון ַאל ִּתְׁשַּכח ָלֶנַֽצח: ְזֹכר ְיֹהָוה ִלְבֵני ֱאדֹום  ְּזכֹור ְיֹהָוה ִחַּבת ְירּוָׁשָלֽ

רּו ַעד ַהְיסֹוד ָּבּה: ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון. ִּכי  רּו ָעֽ ִם ָהֹאְמִרים ָעֽ ֵאת יֹום ְירּוָׁשָלֽ
ְעָּת  יָך ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבֽ ֵעת ְלֶחְנָנּה ִּכי ָבא מֹוֵעד: ְזֹכר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדֽ
ֶרץ ַהֹּזאת  ִים. ְוָכל ָהָאֽ ָלֶהם ָּבְך ַוְּתַדֵּבר ֲאֵלֶהם ַאְרֶּבה ֶאת ַזְרֲעֶכם ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשָמֽ

יָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק  ְרִּתי ֶאֵּתן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלעֹוָלם: ְזֹכר ַלֲעָבֶדֽ ֲאֶׁשר ָאַמֽ
ֶפן ֶאל ְקִׁשי ָהָעם ַהֶּזה ְוֶאל ִרְׁשעֹו ְוֶאל ַחָּטאתֹו:   ּוְלַיֲעֹקב. ַאל ֵּתֽ

אנּו:  ְלנּו ַוֲאֶׁשר ָחָטֽ ינּו ַחָּטאת ֲאֶׁשר נֹוַאֽ ַאל ָנא ָתֵׁשת ָעֵלֽ

נּו: ֵאל ָנא נּו יֹוְצֵרֽ נּו ְסַלח ָלֽ אנּו צּוֵרֽ ָחָטֽ

ְרָּת. ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת  נּו ְּבִרית ָאבֹות ַּכֲאֶׁשר ָאַמֽ ְזכֹור ָלֽ
נּו ְּבִרית  ֶרץ ֶאְזֹּכר: ְזכֹור ָלֽ ְּבִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזֹּכר ְוָהָאֽ

אִתי אֹוָתם  ְרָּת. ְוָזַכְרִּתי ָלֶהם ְּבִרית ִראׁשֹוִנים ֲאֶׁשר הֹוֵצֽ ִראׁשֹוִנים ַּכֲאֶׁשר ָאַמֽ
נּו ְּכָמה  ִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִלְהיֹות ָלֶהם ֵלאֹלִהים ֲאִני ְיֹהָוה: ֲעֵׂשה ִעָּמֽ ֶרץ ִמְצַרֽ ֵמֶאֽ

ֶרץ אֹוְיֵביֶהם לֹא ְמַאְסִּתים ְולֹא ְגַעְלִּתים  נּו. ְוַאף ַּגם זֹאת ִּבְהיֹוָתם ְּבֶאֽ ֶׁשִהְבַטְחָּתֽ
ְלַכֹּלָתם ְלָהֵפר ְּבִריִתי ִאָּתם ִּכי ֲאִני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶהם: 

יָך לֹא ַיְרְּפָך  נּו ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב ִּכי ֵאל ַרחּום ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ ינּו ְוַאל ַּתְׁשִחיֵתֽ ַרֵחם ָעֵלֽ
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נּו  יָך ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ָלֶהם: מֹול ֶאת ְלָבֵבֽ ָך ְולֹא ִיְׁשַּכח ֶאת ְּבִרית ֲאבֹוֶתֽ ְולֹא ַיְׁשִחיֶתֽ
ָך  יָך ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעֽ ָך ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב ּוָמל ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ ְלַאֲהָבה ֶאת ְׁשֶמֽ

נּו  ַען ַחֶּיֽיָך: ָהֵׁשב ְׁשבּוֵתֽ יָך ְּבָכל ְלָבְבָך ְוָכל ַנְפְׁשָך ְלַמֽ ְלַאֲהָבה ֶאת ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ
ָך ְוָׁשב ְוִקֶּבְצָך  יָך ֶאת ְׁשבּוְתָך ְוִרֲחֶמֽ נּו ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ְוָׁשב ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ ְוַרֲחֵמֽ

ינּו ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ִאם  ָּמה: ַקֵּבץ ִנָּדֵחֽ יָך ָׁשֽ ִמָּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצָך ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ
נּו  ֵצא ָלֽ ָך: ִהָּמֽ יָך ּוִמָּׁשם ִיָּקֶחֽ ִים ִמָּׁשם ְיַקֶּבְצָך ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ ִיְהֶיה ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה ַהָּׁשַמֽ
ּנּו  אָת ִּכי ִתְדְרֶׁשֽ יָך ּוָמָצֽ נּו ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ּוִבַּקְׁשֶּתם ִמָּׁשם ֶאת ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ ְּבַבָּקָׁשֵתֽ

ָך:  ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשֽ

יָך ְלַמֲעִני  ְרָּת. ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא מֹוֶחה ְפָׁשֶעֽ ינּו ְלַמַעְנָך ַּכֲאֶׁשר ָאַמֽ ְמֵחה ְפָׁשֵעֽ
יִתי ָכָעב  ינּו ָּכָעב ְוֶכָעָנן ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ָמִחֽ יָך לֹא ֶאְזֹּכר: ְמֵחה ְפָׁשֵעֽ ְוַחֹּטאֶתֽ

ֶמר  ֶלג ְוַכֶּצֽ ינּו ַּכֶּׁשֽ יָך: ַהְלֵּבן ֲחָטֵאֽ יָך ׁשּוָבה ֵאַלי ִּכי ְגַאְלִּתֽ יָך ְוֶכָעָנן ַחֹּטאֶתֽ ְּפָׁשֶעֽ
ֶלג  ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ְלכּו ָנא ְוִנָּוְכָחה יֹאַמר ְיֹהָוה ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשִנים ַּכֶּׁשֽ

נּו  ִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרֽ ינּו ַמֽ ֶמר ִיְהיּו: ְזרֹק ָעֵלֽ ימּו ַכּתֹוָלע ַּכֶּצֽ ינּו ִאם ַיְאִּדֽ ַיְלִּבֽ
ִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם ִמֹּכל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל  ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמֽ

ינּו ַּבּיֹום ַהֶּזה ְוַטֲהֵרנּו ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ִּכי ַבּיֹום  ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ַּכֵּפר ֲחָּטֵאֽ
רּו: ְּתִביֵאנּו  ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמֹּכל ַחֹּטאֵתיֶכם ִלְפֵני ְיֹהָוה ִּתְטָהֽ

ָך ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב. ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדִׁשי  נּו ְּבֵבית ְּתִפָּלֶתֽ ָך ְוַׂשְּמֵחֽ ֶאל ַהר ָקְדֶׁשֽ
ְוִׂשַּמְחִּתים ְּבֵבית ְּתִפָּלִתי עֹולֹוֵתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון ַעל ִמְזְּבִחי ִּכי ֵביִתי ֵּבית 

ְּתִפָּלה ִיָּקֵרא ְלָכל ָהַעִּמים:  

נּו:  ינּו ְוַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתֽ ינּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ְׁשַמע קֹוֵלֽ
ֶדם:  ינּו ְּכֶקֽ יָך ְוָנֽׁשּוָבה ַחֵּדׁש ָיֵמֽ נּו ְיֹהָוה ֵאֶלֽ ֲהִׁשיֵבֽ

נּו:  יָנה ֲהִגיֵגֽ יָנה ְיֹהָוה ִּבֽ ינּו ַהֲאִזֽ ֲאָמֵרֽ
נּו:  נּו ְוגֹוֲאֵלֽ נּו ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה צּוֵרֽ ינּו ְוֶהְגיֹון ִלֵּבֽ ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפֽ

ּנּו:  נּו ִמְּלָפֶנֽיָך ְוֽרּוַח ָקְדְׁשָך ַאל ִּתַּקח ִמֶּמֽ ַאל ַּתְׁשִליֵכֽ
נּו:  נּו ַאל ַּתַעְזֵבֽ נּו ְלֵעת ִזְקָנה ִּכְכלֹות ֹּכֵחֽ ַאל ַּתְׁשִליֵכֽ

נּו אֹות ְלטֹוָבה ְוִיְראּו  ּנּו: ֲעֵׂשה ִעָּמֽ ינּו ַאל ִּתְרַחק ִמֶּמֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ַאל ַּתַעְזֵבֽ
ְלנּו ַאָּתה  נּו: ִּכי ְלָך ְיֹהָוה הֹוָחֽ נּו ְוִנַחְמָּתֽ ינּו ְוֵיֽבׁשּו ִּכי ַאָּתה ְיֹהָוה ֲעַזְרָּתֽ ׂשֹוְנֵאֽ

ינּו:   ַתֲעֶנה ֲאדָֹני ֱאֹלֵהֽ

נּו. ְוַאל ָּתֵפר  נּו. ְוַאל ַּתְכִליֵמֽ נּו. ְוַאל ִּתְּטֵׁשֽ ינּו. ַאל ַּתַעְזֵבֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
נּו ְלִיְרָאה  יָך. ַהט ִלֵּבֽ נּו ְדָרֶכֽ יָך. הֹוֵרֽ נּו ִמְצֹוֶתֽ ָך. ַלְּמֵדֽ נּו ְלתֹוָרֶתֽ נּו. ָקְרֵבֽ ְבִריְתָך ִאָּתֽ
ַען  יָך ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלב ָׁשֵלם. ּוְלַמֽ ָך. ְוָנׁשּוב ֵאֶלֽ נּו ְלַאֲהָבֶתֽ ָך. ּומֹול ֶאת ְלָבֵבֽ ֶאת ְׁשֶמֽ

ַען ִׁשְמָך ְיֹהָוה  ָך ְלַמֽ ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ִּתְמֹחל ְוִתְסַלח ַלֲעֹוֵנֽינּו ַּכָּכתּוב ְּבִדְבֵרי ָקְדֶׁשֽ
ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוִני ִּכי ַרב הּוא: 
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נּו: נּו. ַּכֶּפר ָלֽ נּו. ְמַחל ָלֽ ינּו .ְסַלח ָלֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ינּו:  נּו ָבֶנֽיָך ְוַאָּתה ָאִבֽ ינּו. ָאֽ ָך ְוַאָּתה ֱאֹלֵהֽ נּו ַעֶּמֽ ִּכי ָאֽ
נּו:  ָך ְוַאָּתה ֶחְלֵקֽ נּו ְקָהֶלֽ יָך ְוַאָּתה ֲאדֹוֵנֽנּו. ָאֽ נּו ֲעָבֶדֽ ָאֽ
נּו:  נּו צֹאֶנָֽך ְוַאָּתה רֹוֵעֽ נּו. ָאֽ ָך ְוַאָּתה גֹוָרֵלֽ נּו ַנֲחָלֶתֽ ָאֽ

נּו:  ָך ְוַאָּתה יֹוְצֵרֽ נּו ְפֻעָּלֶתֽ נּו. ָאֽ ָך ְוַאָּתה נֹוְטֵרֽ נּו ַכְרֶּמֽ ָאֽ
ינּו.  ָך ְוַאָּתה ֱאֹלֵהֽ נּו ְסֻגָּלֶתֽ נּו. ָאֽ ָך ְוַאָּתה דֹוֵדֽ נּו ַרְעָיֶתֽ ָאֽ

נּו:  יָך ְוַאָּתה ַמֲאִמיֵרֽ נּו ַמֲאִמיֶרֽ נּו: ָאֽ ָך ְוַאָּתה ַמְלֵּכֽ נּו ַעֶּמֽ ָאֽ

נּו ְמֵלֵאי  ִים. ָאֽ ֶרְך ַאַּפֽ נּו ְקֵׁשי ֽעֶֹרף ְוַאָּתה ֶאֽ נּו ַעֵּזי ָפִנים ְוַאָּתה ַרחּום ְוַחּנּון. ָאֽ ָאֽ
ּמּו:  יָך לֹא ִיָּתֽ ינּו ְּכֵצל עֹוֵבר ְוַאָּתה הּוא ּוְׁשנֹוֶתֽ נּו ָיֵמֽ ָעֹון ְוַאָּתה ָמֵלא ַרֲחִמים. ָאֽ

נּו ֶׁשֵאין  נּו, ְוַאל ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחָּנֵתֽ ינּו ָּתֹבא ְלָפֶנֽיָך ְּתִפָּלֵתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ינּו ַצִּדיִקים  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֲאַנְֽחנּו ַעֵּזי ָפִנים ּוְקֵׁשי ֽעֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

אנּו:  ינּו ָחָטֽ אנּו ֲאָבל ֲאַנְֽחנּו ַוֲאבֹוֵתֽ ֲאַנְֽחנּו ְולֹא ָחָטֽ

ֶקר.  ְלנּו ֶׁשֽ ְסנּו. ָטַפֽ ְענּו. ַזְֽדנּו. ָחַמֽ ינּו. ְוִהְרַׁשֽ ְרנּו ּֽדִֹפי. ֶהֱעִוֽ ְדנּו. ָּגַזְֽלנּו. ִּדַּבֽ ְמנּו. ָּבַגֽ ָאַׁשֽ
ינּו  ְרנּו. ִקִּׁשֽ ְענּו. ָצַרֽ ינּו. ָּפַׁשֽ ְרנּו. ָעִוֽ ְצנּו. ָסַרֽ ְדנּו. ִנַאֽ ְצנּו. ָמַרֽ ְצנּו ָרע. ִּכַּזְֽבנּו. ַלֽ ָיַעֽ

ְענּו:  ינּו. ִּתְעָּתֽ ְבנּו. ָּתִעֽ ְתנּו. ִּתַעֽ ְענּו. ִׁשַחֽ ֽעֶֹרף. ָרַׁשֽ

נּו. ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא  ָוה ָלֽ יָך ַהּטֹוִבים ְולֹא ָׁשֽ יָך ּוִמִּמְׁשָּפֶטֽ ְרנּו ִמִּמְצֹוֶתֽ ַסֽ
ְענּו, ְוֵתן  ְענּו ָלֵכן לֹא נֹוָׁשֽ ְענּו ּוָפַׁשֽ ְענּו: ִהְרַׁשֽ יָת ַוֲאַנְֽחנּו ִהְרָׁשֽ ינּו. ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשֽ ָעֵלֽ
ָך ַיֲעזֹוב ָרָׁשע ַדְרּכֹו  נּו ֶיַֽׁשע, ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאֽ ֶרְך ֶיַֽׁשע, ְוִחיׁש ָלֽ נּו ַלֲעזֹוב ֶּדֽ ְּבִלֵּבֽ
ינּו ִּכי ַיְרֶּבה ִלְסֽלֹוַח:  הּו ְוֶאל ֱאֹלֵהֽ ֶון ַמְחְׁשבֹוָתיו ְוָיׁשֹוב ֶאל ְיהָֹוה ִויַרֲחֵמֽ ְוִאיׁש ָאֽ

ֶתר  ינּו ְּביֹום ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה. )ְוֵהָעֽ ינּו. ְסַלח ּוְמַחל ַלֲעֹונֹוֵתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
נּו  ינּו ִמֶּנֶֽגד ֵעיֶנֽיָך. ְוֹכף ֶאת ִיְצֵרֽ ינּו ְוַחֹּטאֵתֽ נּו(. ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ְּפָׁשֵעֽ נּו ִּבְתִפָּלֵתֽ ָלֽ

ינּו  יָך )ֶּבֱאֶמת.( ְוַחֵּדׁש ִּכְליֹוֵתֽ נּו ָלׁשּוב ֵאֶלֽ ְך. ְוַהְכַנע ֶאת ָעְרֵּפֽ ְלִהְׁשַּתְעֶּבד ָלֽ
ָך.  ָך. ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ נּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת־ְׁשֶמֽ יָך. ּומֹול ֶאת ְלָבֵבֽ ִלְׁשמֹר ִּפֻּקֶדֽ

יָך ְּבָכל  ָך ְלַאֲהָבה ֶאת ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ יָך ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעֽ ּוָמל ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ
ַען ַחֶּיֽיָך:  ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ְלַמֽ

ֶנס. ַהְּגלּוִיים ְוַהִּנְסָּתִרים ְלָפֶנֽיָך ֵהם  ַהְּזדֹונֹות ְוַהְּׁשָגגֹות ַאָּתה ַמִּכיר ָהָרצֹון ְוָהֽאֹ
נּו.  ינּו. ַמה ְּיֻׁשָעֵתֽ נּו. ַמה ִּצְדקֹוֵתֽ נּו. ֶמה ַחֵּיֽינּו. ֶמה ַחְסֵּדֽ ְּגלּוִיים ִוידּוִעים. ָמה ָאֽ
ינּו ֲהלֹא  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאֹבֵתֽ נּו. ַמה ֹּנאַמר ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ נּו. ַמה ְּגבּוָרֵתֽ ַמה ֹּכֵחֽ
ִין ְלָפֶנֽיָך ְוַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם ְּכלֹא ָהיּו ַוֲחָכִמים ִּכְבִלי ַמָּדע ּוְנבֹוִנים  ָּכל ַהִּגּבֹוִרים ְּכַאֽ

ֶבל ְלָפֶנֽיָך. ּומֹוַתר ָהָאָדם ִמן  ִּכְבִלי ַהְׂשֵּכל ִּכי רֹב ַמֲעֵׂשיֶהם ּֽתֹהּו ִויֵמי ַחֵּייֶהם ֶהֽ
ֶבל: ַמה ֹּנאַמר ְלָפֶנֽיָך יֹוֵׁשב ָמרֹום. ּוַמה ְּנַסֵּפר ְלָפֶנֽיָך  ִין ִּכי ַהֹּכל ָהֽ ַהְּבֵהָמה ָאֽ

ַע:  ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים. ֲהלֹא ָּכל ַהִּנְסָּתרֹות ְוַהִּנְגלֹות ַאָּתה יֹוֵדֽ
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נּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְתִפָּלה: ַּתֲעֹבר  נּו ַתֲאִזין ְּבָעְמֵדֽ ַׁשע. ַׁשְוָעֵתֽ ִׁשְמָך ֵמעֹוָלם עֹוֵבר ַעל ֶּפֽ
ינּו ִמֶּנֶֽגד ֵעיֶנֽיָך:  ַׁשע. ִּתְמֶחה ְּפָׁשֵעֽ ֵבי ֶפֽ ַׁשע ְלַעם ָׁשֽ ַעל ֶּפֽ

ֶטן  ַע ָרֵזי עֹוָלם. ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי: ַאָּתה חֹוֵפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֽ ַאָּתה יֹוֵדֽ
ָך. ְוֵאין ִנְסָּתר ִמֶּנֶֽגד ֵעיֶנֽיָך: ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון  ּובֹוֵחן ְּכָליֹות ָוֵלב: ֵאין ָּדָבר ֶנְעָלם ִמֶּמֽ
ינּו. ְוִתְסַלח  נּו ַעל ָּכל ַחֹּטאֵתֽ ינּו. ֶׁשְּתַכֵּפר ָלֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ינּו:  נּו ַעל ָּכל ְּפָׁשֵעֽ ינּו. ּוִתְמָחל ָלֽ נּו ַעל ָּכל ֲעֹונֹוֵתֽ ָלֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִאּמּוץ ַהֵּלב:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֽאֶֹנס ּוְבָרצֹון: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ִים: אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִבּטּוי ְׂשָפָתֽ ַעת: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְבִלי ָדֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִגּלּוי ֲעָריֹות:  ֶתר: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָגלּוי ּוַבָּסֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַדַעת ּוְבִמְרָמה:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִדּבּור ֶּפה: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ַע:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבהֹוָנַֽאת ֵרֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַהְרהֹור ַהֵּלב: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְוִעיַדת ְזנּות:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִוּדּוי ֶּפה: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִזְלזּול  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָזדֹון ּוִבְׁשָגָגה: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
הֹוִרים ּומֹוִרים: 

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִחּלּול ַהֵּׁשם:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֽחֶֹזק ָיד: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֻטְמַאת  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִטְפׁשּות ֶּפה: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

ִים:  ְׂשָפָתֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּביֹוְדִעים ּוְבלֹא  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֵיֶֽצר ָהָרע: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

יֹוְדִעים: 

נּו:  נּו. ַּכֶּפר ָלֽ נּו. ְמַחל ָלֽ ְוַעל ֻּכָּלם ֱאֽלֹוַּה ְסִליחֹות. ְסַלח ָלֽ

ַחׁש ּוְבָכָזב:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַכֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַכַּפת ֽׁשַֹחד: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָלצֹון:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָלׁשֹון ָהָרע: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַמֲאָכל  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַמָּׂשא ּוְבַמָּתן: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ּוְבִמְׁשֶּתה: 

אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְנִטַּית ָּגרֹון:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֶנֶֽׁשְך ּוְבַמְרִּבית: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
יַח  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִׂשֽ ִין: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִׂשּקּור ָעֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

ינּו:  ִׂשְפתֹוֵתֽ
ַצח:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַעּזּות ֶמֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבֵעיַנִֽים ָרמֹות: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

נּו:  נּו. ַּכֶּפר ָלֽ נּו. ְמַחל ָלֽ ְוַעל ֻּכָּלם ֱאֽלֹוַּה ְסִליחֹות. ְסַלח ָלֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְפִלילּות:  יַקת ֹעל: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְפִרֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ִין:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבָצרּות ָעֽ ַע: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְצִדַּית ֵרֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַקְׁשיּות ֽעֶֹרף:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבַקּלּות רֹאׁש: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
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אנּו ְלָפֶנֽיָך  ִים ְלָהַרע: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִריַצת ַרְגַלֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ִּבְרִכילּות: 

אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִׂשְנַאת ִחָּנם:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְׁשֽבּוַעת ָׁשְוא: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
אנּו ְלָפֶנֽיָך ְּבִתְמהֹון ֵלָבב:  אנּו ְלָפֶנֽיָך ִּבְתֽׂשּוֶמת ָיד: ְוַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ

נּו:  נּו. ַּכֶּפר ָלֽ נּו. ְמַחל ָלֽ ְוַעל ֻּכָּלם ֱאֽלֹוַּה ְסִליחֹות. ְסַלח ָלֽ

נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם  נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם עֹוָלה: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ
נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָקְרַּבן עֹוֶלה ְויֹוֵרד: ְוַעל ֲחָטִאים  ַחָּטאת: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ

נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַמַּכת  נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָאָׁשם ַוַּדאי ְוָתלּוי: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ ֶׁשָאֽ
נּו  נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַמְלקּות ַאְרָּבִעים: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ ַמְרּדּות: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ

נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָּכֵרת  ִים: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ִמיָתה ִּביֵדי ָׁשָמֽ
נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית ִּדין. ְסִקיָלה.  ַוֲעִריִרי: ְוַעל ֲחָטִאים ֶׁשָאֽ

ֶנק. ַעל ִמְצַות ֲעֵׂשה ְוַעל ִמְצַות לֹא ַתֲעֶׂשה. ֵּבין ֶׁשֶּיׁש ָּבּה קּום  ֶרג. ְוֶחֽ ְׂשֵרָפה. ֶהֽ
נּו. ֶאת  נּו ְוֶאת ֶׁשֵאיָנם ְּגלּוִיים ָלֽ ֲעֵׂשה. ּוֵבין ֶׁשֵאין ָּבּה קּום ֲעֵׂשה. ֶאת ַהְּגלּוִיים ָלֽ
נּו  ינּו ְלָך ֲעֵליֶהם. ְוֶאת ֶׁשֵאיָנם ְּגלּוִים ָלֽ נּו ְּכָבר ֲאַמְרנּום ְלָפֶנֽיָך. ְוהֹוִדֽ ַהְּגלּוִיים ָלֽ

נּו  ינּו. ְוַהִּנְגֹלת ָלֽ ְלָפֶנֽיָך ֵהם ְּגלּוִיים ִוידּוִעים. ַּכָּדָבר ֶׁשֶּנֱאַמר ַהִּנְסָּתרֹת ַליֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ּוְלָבֵנֽינּו ַעד עֹוָלם. ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת: 

נּו ְוַעל ַהְּתׁשּוָבה  ְוַאָּתה ַרחּום ְמַקֵּבל ָׁשִבים ְוַעל ַהְּתׁשּוָבה ֵמרֹאׁש ִהְבַטְחָּתֽ
ֵעיֵנֽינּו ְמַיֲחלֹות ָלְך: 

ינּו  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ִני. ַנֵּקֽ ְוָדִוד ַעְבְּדָך ָאַמר ְלָפֶנֽיָך ְׁשִגיאֹות ִמי ָיִבין ִמִּנְסָּתרֹות ַנֵּקֽ
נּו.  ִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרֽ ינּו ַמֽ ינּו ּוְזרֹוק ָעֵלֽ נּו ִמָּכל ֻּטְמאֹוֵתֽ ינּו ְוַטֲהֵרֽ ִמָּכל ְּפָׁשֵעֽ

ִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם ִמֹּכל ֻטְמאֹוֵתיֶכם  ְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמֽ ָך ְוָזַרֽ ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאֽ
ּוִמָּכל ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: 

ַאל ִּתיָרא ַיֲעֹקב ֽׁשּובּו ָבִנים ׁשֹוָבִבים ׁשּוָבה ִיְׂשָרֵאל: ִהֵּנה לֹא ָינּום ְולֹא ִייָׁשן 
ְלָּת  יָך ִּכי ָכַׁשֽ ָך ֽׁשּוָבה ִיְׂשָרֵאל ַעד ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל: ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאֽ

ַּבֲעֹוֶנָֽך: ְוֶנֱאַמר ְקחּו ִעָּמֶכם ְּדָבִרים ְוֽׁשּובּו ֶאל ְיֹהָוה ִאְמרּו ֵאָליו ָּכל ִּתָּׂשא ָעֹון 
ינּו: ְוַאָּתה ַרחּום ְמַקֵּבל ָׁשִבים. ְוַעל ַהְּתׁשּוָבה  ְוַקח טֹוב ּוְנַׁשְּלָמה ָפִרים ְׂשָפֵתֽ

נּו. ְוַעל ַהְּתׁשּוָבה ֵעיֵנֽינּו ְמַיֲחלֹות ָלְך:  ֵמרֹאׁש ִהְבַטְחָּתֽ

נּו  ָך. ּוֵמֶחְמָלְתָך ַמְלֵּכֽ ְבָּת ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ ינּו ֶׁשָאַהֽ ּוֵמַאֲהָבְתָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ינּו ֶאת יֹום צֹום ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה.  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ָּת ָּלֽ ָך ָנַתֽ ְלָּת ַעל ְּבֵני ְבִריֶתֽ ֶׁשָחַמֽ

ַׁשע: ַרת ָּפֽ ִלְמִחיַלת ֵחְטא ְוִלְסִליַחת ָעֹון ּוְלַכָּפֽ

ָך.  נּו: ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ נּו ּוְתַטֲהֵרֽ נּו צּוֵרֽ נּו. ַהּיֹום ְּתַבְּׂשֵרֽ יֹום ֲאֶׁשר הּוַחק ְלַכָּפָרֵתֽ
ְיָתה ֹּזאת ָלֶכם ְלֻחַּקת עֹוָלם ְלַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ַחּטֹאָתם ַאַחת ַּבָּׁשָנה: ְוָהֽ



131

ָך  יֹום ַמְנִחיל ַּדת ִׁשַּוע ְּבַעד ּדֹור. ַהּיֹום ִנָּׂשא לֹו ְּבַבְּקׁשֹו ְסַלח ָנא: ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ
ָּנה  ִים ְוַעד ֵהֽ אָת ָלָעם ַהֶּזה ִמִּמְצַרֽ ָך ְוַכֲאֶׁשר ָנָׂשֽ ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ַהֶּזה ְּכֽגֶֹדל ַחְסֶּדֽ

נּו מֹוֵחל  ֵצא ָלֽ ָך: ַּבֲעבּור ְּכבֹוד ִׁשְמָך ִהָּמֽ ְחִּתי ִּכְדָבֶרֽ ה ָסַלֽ ְוָׁשם ֶנֱאַמר. ַוּֽיֹאֶמר ְיהָוֹ
ָך: ַען ְׁשֶמֽ ַח. ְסַלח ָנא ְלַמֽ ְוסֹוֵלֽ

ָך.  ינּו ְּכָאז ָקָרא ְבֵׁשם: ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ טּו. ַהּיֹום ַרֵחם ָעֵלֽ יֹום קֹוְרֵאי ְּבִׁשְמָך ִיָּמֵלֽ
ַוֵּיֶֽרד ְיֹהָוה ֶּבָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיֹהָוה: ְיֹהָוה ְיֹהָוה ֵאל ַרחּום 

ַׁשע ְוַחָּטָאה  ֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵׂשא ָעֹון ְוֶפֽ ֶסד ֶוֱאֶמת. ֹנֵצר ֶחֽ ִים ְוַרב ֶחֽ ֶרָך ַאַּפֽ ְוַחּנּון ֶאֽ
ָך: ַען ְׁשֶמֽ נּו ַחּנּון ְוַרחּום. ַרֵחם ָנא ְלַמֽ ֵצא ָלֽ ְוַנֵּקה. ַּבֲעבּור ְּכבֹוד ִׁשְמָך ִהָּמֽ

ָך ַּתִּביט. ַהּיֹום ַּתֲעֶׂשה ְלַמַען ִׁשְמָך ְּכָנם ִאיׁש ֲחמּודֹות:  יֹום ִׁשְממֹות ֵהיָכֶלֽ
ינּו  ָך ַהֵּטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ּוְׁשָמע ְּפַקח ֵעיֶנֽיָך ּוְרֵאה ׁשֹוְממֹוֵתֽ ַּכָּכתּוב ְּבִדְבֵרי ָקְדֶׁשֽ

ינּו ֲאַנְֽחנּו ַמִּפיִלים ַּתֲחנּוֵנֽינּו  יָה. ִּכי לֹא ַעל ִצְדקֹוֵתֽ ְוָהִעיר ֲאֶׁשר ִנְקָרא ִׁשְמָך ָעֶלֽ
יָבה ַוֲעֵׂשה  ָחה ֲאדָֹני ַהְקִׁשֽ ָעה ֲאדָֹני ְסָלֽ יָך ָהַרִּבים: ֲאדָֹני ְׁשָמֽ ְלָפֶנֽיָך ִּכי ַעל ַרֲחֶמֽ

ָך: ַּבֲעבּור ְּכבֹוד ִׁשְמָך  ַאל ְּתַאַחר ְלַמַעְנָך ֱאֹלַהי ִּכי ִׁשְמָך ִנְקָרא ַעל ִעיְרָך ְוַעל ַעֶּמֽ
ָך: ַען ְׁשֶמֽ נּו ְלַמֽ ַע ְּתִפָּלה. ְׁשַמע ְּבקֹול ְּתִפָּלֵתֽ נּו ׁשֹוֵמֽ ֵצא ָלֽ ִהָּמֽ

ִמי ֵאל ָּכֽמֹוָך: 
ָאדֹון ַאִּביר. ְּבַמֲעָׂשיו ַּכִּביר. ִמי ֵאל ָּכֽמֹוָך: 

ּגֹוֶלה ֲעמּוקֹות. ּדֹוֵבר ְצָדקֹות. ִמי ֵאל ָּכֽמֹוָך: 
ַהצּור ָּתִמים. ּוָמֵלא ַרֲחִמים. ִמי ֵאל ָּכֽמֹוָך: 

ּכֹוֵבׁש ְּכָעִסים. ְלַהְצִּדיק ֲעמּוִסים. ִמי ֵאל ָּכֽמֹוָך: 

ַׁשע ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתֹו  ָך ִמי ֵאל ָּכֽמֹוָך נֹוֵׂשא ָעֹון ְועֹוֵבר ַעל ֶּפֽ ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאֽ
ינּו ְוַתְׁשִליְך  נּו ִיְכּבׁש ֲעֹונֹוֵתֽ ֶסד הּוא: ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמֽ לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי ָחֵפץ ֶחֽ
ִּבְמצּולֹות ָים ָּכל ַחֹּטאָתם: ְוָכל ַחֹּטאת ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּתְׁשִליְך ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר 
ֶסד  לֹא ִיָּזְכרּו ְולֹא ִיָּפְקדּו ְולֹא ַיֲעלּו ַעל ֵלב ְלעֹוָלם: ְוֶנֱאַמר ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֽ

ֶדם: יֵמי ֶּקֽ ינּו ִמֽ ְעָּת ַלֲאבֹוֵתֽ ְלַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבֽ

ינּו ְּביֹום ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה. ְמֵחה ְוַהֲעֵבר  ינּו. ְמֹחל ַלֲעֹונֹוֵתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
יָך ְלַמֲעִני  ינּו ִמֶּנֶֽגד ֵעיֶנֽיָך. ָּכָאמּור ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא מֹוֶחה ְפָׁשֶעֽ ינּו ְוַחֹּטאֵתֽ ְּפָׁשֵעֽ

יָך ׁשּוָבה ֵאַלי ִּכי  יָך ְוֶכָעָנן ַחֹּטאֶתֽ יִתי ָכָעב ְּפָׁשֶעֽ יָך לֹא ֶאְזֹּכר: ְוֶנֱאַמר ָמִחֽ ְוַחֹּטאֶתֽ
יָך: ְוֶנֱאַמר ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמֹּכל ַחֹּטאֵתיֶכם ִלְפֵני  ְגַאְלִּתֽ

נּו  ָך ְוַׂשְּמֵחֽ נּו ִמּטּוֶבֽ ָך ַׂשְּבֵעֽ נּו ְּבתֹוָרֶתֽ יָך ְוֵתן ֶחְלֵקֽ נּו ְּבִמְצֹוֶתֽ רּו: ַקְּדֵׁשֽ ְיֹהָוה ִּתְטָהֽ
נּו ְלָעְבְּדָך ֶּבֱאֶמת ִּכי ַאָּתה ָסְלָחן ְלִיְׂשָרֵאל ּוָמֳחָלן ְלִׁשְבֵטי  ָך: ְוַטֵהר ִלֵּבֽ ִּביׁשּוָעֶתֽ
ָּתה: ָּברּוְך  ַח ֶאָּלא ָאֽ ֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ נּו ֶמֽ יָך ֵאין ָלֽ ְיֻׁשרּון ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ּוִמַּבְלָעֶדֽ
ינּו ְוַלֲעֹונֹות ַעּמֹו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ּוַמֲעִביר  ַח ַלֲעֹונֹוֵתֽ ֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ ַאָּתה ְיֹהָוה ֶמֽ

ֶרץ ְמַקֵּדׁש ִיְׂשָרֵאל ְויֹום ַהִּכֻּפִרים:  ֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֽ ינּו ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה. ֶמֽ ַאְׁשמֹוֵתֽ
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ָך  ינּו ְּבַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ּוִבְתִפָּלָתם, ְוָהֵׁשב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵּביֶתֽ ְרֵצה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל, ּוְתִפָּלָתם ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת 

ָך:  ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ

ְוֶתֱחֶזֽיָנה ֵעיֵנֽינּו ְּבׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו 
ְלִצּיֹון: 

ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד צּור  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ מֹוִדים ֲאַנְֽחנּו ָלְך ָׁשַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָך ַעל ַחֵּיֽינּו  נּו ַאָּתה הּוא ְלדֹור ָודֹור נֹוֶדה ְּלָך ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתֽ ַחֵּיֽינּו ָמֵגן ִיְׁשֵעֽ

נּו ְוַעל  יָך ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמֽ ינּו ַהְּפקּודֹות ָלְך ְוַעל ִנֶּסֽ ָך ְוַעל ִנְׁשמֹוֵתֽ ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדֽ
יָך  ִים, ַהּטֹוב ִּכי לֹא ָכלּו ַרֲחֶמֽ ֶרב ָוֽבֶֹקר ְוָצֳהָרֽ יָך ֶׁשְּבָכל ֵעת, ֶעֽ יָך ְוטֹובֹוֶתֽ ִנְפְלאֹוֶתֽ

ינּו ָלְך:   יָך, ֵמעֹוָלם ִקִּוֽ ּמּו ֲחָסֶדֽ ְוַהְמַרֵחם ִּכי לֹא ַתֽ

ינּו ֱאֹלֵהי ָכל ָּבָׂשר  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ מֹוִדים ֲאַנְֽחנּו ָלְך ָׁשַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
נּו  נּו יֹוֵצר ְּבֵראִׁשית ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ַעל ֶׁשֶהֱחִייָתֽ יֹוְצֵרֽ

ָך ִלְׁשמֹור  ינּו ְלַחְצרֹות ָקְדֶׁשֽ נּו ְוֶתֱאסֹוף ָּגֻלּיֹוֵתֽ נּו ֵּכן ְּתַחֵּיֽינּו ּוְתַקְּיֵמֽ ְוִקַּיְמָּתֽ
נּו מֹוִדים ָלְך, ָּברּוְך ֵאל  יָך ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָֽך ּוְלָעְבְּדָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם ַעל ֶׁשָאֽ ֻחֶּקֽ

ַההֹוָדאֹות:

נּו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבַרְך ְוִיְתרֹוַמם ִׁשְמָך ַמְלֵּכֽ

ֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ּוְׁשִבי ּוַמְׁשִחית  יָך ּוְכבֹוׁש ַּכַעְסָך ְוַכֵּלה ֶדֽ נּו ְזכֹור ַרֲחֶמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ַגע ַרע ְוָכל ַמֲחָלה ְוָכל ַּתָקָלה ְוָכל ְקָטָטה ְוָכל ִמיֵני ֻפְרָעִנּיֹות ְוָכל  ְוָעֹון ּוַמֵּגָפה ּוֶפֽ

ָך:  ינּו ּוֵמַעל ָּכל ְּבֵני ְבִריֶתֽ ְּגֵזָרה ָרָעה ְוִׂשְנַאת ִחָּנם ֵמָעֵלֽ

ָך:  ּוְכתֹוב ְלַחִּיים טֹוִבים ָּכל ְּבֵני ְבִריֶתֽ

ָלה:  נּו ֶסֽ נּו ְוֶעְזָרֵתֽ ָלה ִויַהְללּו ֶאת ִׁשְמָך ֶּבֱאֶמת ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתֽ ְוֹכל ַהַחִּיים יֹוֽדּוָך ֶּסֽ
ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהּטֹוב ִׁשְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות:  

ֶׁשת, ַּבּתֹוָרה ַהְּכתּוָבה ַעל ְיֵדי  נּו ַבְּבָרָכה ַהְּמֻׁשֶּלֽ ינּו ָּבְרֵכֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ָך ָּכָאמּור: ְיָבֶרְכָך  ָך. ָהֲאמּוָרה ִמִּפי ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֹּכֲהִנים ַעם ְקדֹוֶׁשֽ מֶׁשה ַעְבֶּדֽ
יָך ְוָיֵׂשם ְלָך  יָך ִויֻחֶּנָֽך: ִיָּׂשא ְיֹהָוה ָּפָניו ֵאֶלֽ ָך: ָיֵאר ְיֹהָוה ָּפָניו ֵאֶלֽ ְיֹהָוה ְוִיְׁשְמֶרֽ

ָׁשלֹום: 

נּו  ָך, ָּבְרֵכֽ ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ ֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלֽ ִׂשים ָׁשלֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה ֵחן ָוֶחֽ
ינּו ּתֹוַרת ַחִּיים  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ָּת ָּלֽ נּו ְּכֶאָחד ְּבאֹור ָּפֶנֽיָך ִּכי ְבאֹור ָּפֶנֽיָך ָנַתֽ ינּו ֻּכָּלֽ ָאִבֽ

ֶסד ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום, ְוטֹוב ְּבֵעיֶנֽיָך ְלָבֵרְך ֶאת  ְוַאֲהַבת ֶחֽ
ָך.  ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמֽ
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ֶפר ַחִּיים ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום ּוַפְרָנָסה טֹוָבה ִנָּזֵכר ְוִנָּכֵתב ְלָפֶנֽיָך ֲאַנְֽחנּו ְוָכל ַעְּמָך  ְּבֵסֽ
ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהְּמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל 

ַּבָּׁשלֹום: )נ”א ֹעֶׂשה ַהָּׁשלֹום:( 

ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:

אנּו ְלָפֶנֽיָך:  נּו ָחָטֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָּתה:  ֶלְך ֶאָּלא ָאֽ נּו ֶמֽ נּו ֵאין ָלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָך:  ַען ְׁשֶמֽ נּו ְלַמֽ נּו ֲעֵׂשה ִעָּמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ינּו ָׁשָנה טֹוָבה:  נּו ַחֵּדׁש ָעֵלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ינּו ָּכל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות:  נּו ַּבֵּטל ֵמָעֵלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ינּו:  נּו ַּבֵּטל ַמְחְׁשבֹות ׂשֹוְנֵאֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ינּו:  נּו ָהֵפר ֲעַצת אֹוְיֵבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ינּו:  נּו ַּכֵּלה ָּכל ַצר ּוַמְׂשִטין ֵמָעֵלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו:  נּו ְסתֹום ִּפּיֹות ַמְׂשִטיֵנֽנּו ּוְמַקְטִריֵגֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָך:  ֶרב ְוָרָעב ּוְׁשִבי ּוַמְׁשִחית ְוָעֹון ִמְּבֵני ְבִריֶתֽ ֶבר ְוֶחֽ נּו ַּכֵּלה ֶּדֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ָך:  נּו ְמַנע ַמֵּגָפה ִמַּנֲחָלֶתֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ינּו:  נּו ְסַלח ּוְמַחל ְלָכל ֲעֹונֹוֵתֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ינּו ִמֶּנֶֽגד ֵעיֶנֽיָך:  ינּו ְוַחֹּטאֵתֽ נּו ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ְּפָׁשֵעֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ינּו:  יָך ָהַרִּבים ָּכל ִׁשְטֵרי חֹובֹוֵתֽ נּו ְמחֹוק ְּבַרֲחֶמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶנֽיָך:  נּו ַהֲחִזיֵרֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָך:  נּו ְׁשַלח ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְלחֹוֵלי ַעֶּמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו ְקַרע ֽרַֹע ְּגַזר ִּדיֵנֽנּו:  ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו ְּבִזָּכרֹון טֹוב ְלָפֶנֽיָך:  נּו ָזְכֵרֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ֶפר ַחִּיים טֹוִבים:  נּו ְּבֵסֽ נּו ָּכְתֵבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ֶפר ְּגֻאָּלה ִויׁשּוָעה:  נּו ְּבֵסֽ נּו ָּכְתֵבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ֶפר ַּפְרָנָסה ְוַכְלָּכָלה:  נּו ְּבֵסֽ נּו ָּכְתֵבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ֶפר ְזֻכּיֹות:  נּו ְּבֵסֽ נּו ָּכְתֵבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ֶפר ְסִליָחה ּוְמִחיָלה:  נּו ְּבֵסֽ נּו ָּכְתֵבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו ְיׁשּוָעה ְּבָקרֹוב:  נּו ַהְצַמח ָלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ָך:  ֶרן ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ נּו ָהֵרם ֶקֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָך:  ֶרן ְמִׁשיֶחֽ נּו ָהֵרם ֶקֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

יָך:  ינּו ִמִּבְרכֹוֶתֽ נּו ַמֵּלא ָיֵדֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ינּו ָׂשָבע:  נּו ַמֵּלא ֲאָסֵמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ינּו:  נּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלֽ נּו ְׁשַמע קֹוֵלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו:  נּו ַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו:  ִים ִלְתִפָּלֵתֽ נּו ְּפַתח ַׁשֲעֵרי ָׁשַמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
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נּו ָזכֹור ִּכי ָעָפר ֲאָנְֽחנּו:  ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו ֵריָקם ִמְּלָפֶנֽיָך:  נּו ָנא ַאל ְּתִׁשיֵבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו ְּתֵהא ַהָּׁשָעה ַהֹּזאת ְׁשַעת ַרֲחִמים ְוֵעת ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך:  ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו:  ינּו ְוַטֵּפֽ ינּו ְוַעל עֹוָלֵלֽ נּו ֲחמֹול ָעֵלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ָך:  ַען ֲהרּוִגים ַעל ֵׁשם ָקְדֶׁשֽ נּו ֲעֵׂשה ְלַמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָך:  ַען ְטבּוִחים ַעל ִיחּוֶדֽ נּו ֲעֵׂשה ְלַמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ָך:  ִים ַעל ִקּדּוׁש ְׁשֶמֽ ַען ָּבֵאי ָבֵאׁש ּוַבַּמֽ נּו ֲעֵׂשה ְלַמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
יָך ַהָּׁשפּוְך:  נּו ְנקֹום ִנְקַמת ַּדם ֲעָבֶדֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו ֲעֵׂשה ְלַמַעְנָך ִאם לֹא ְלַמֲעֵנֽנּו:  ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו:  נּו ֲעֵׂשה ְלַמַעְנָך ְוהֹוִׁשיֵעֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

יָך ָהַרִּבים:  ַען ַרֲחֶמֽ נּו ֲעֵׂשה ְלַמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ינּו:  ַען ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֶׁשִּנְקָרא ָעֵלֽ נּו ֲעֵׂשה ְלַמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ֶסד  נּו ְצָדָקה ָוֶחֽ נּו ַמֲעִׂשים ֲעֵׂשה ִעָּמֽ נּו ָחֵּנֽנּו ַוֲעֵנֽנּו ִּכי ֵאין ָּבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו:    ְוהֹוִׁשיֵעֽ

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון 
ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה 
ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא: ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא 

ָּלא ִמָּכל  ָּלא ּוְלֵעֽ ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא, ְּבִריְך הּוא ְלֵעֽ
ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ִּתְתַקֵּבל 

ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְּדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִּדי ִבְׁשַמָּיא ְוִאְמרּו ָאֵמן: 
ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: עֹוֶׂשה  ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלֽ

ַהָּׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:
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תפילה נעילה
ָכה ּלֹו ַאְׁשֵרי ָהָעם  ָלה: ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכֽ ָך עֹוד ְיַהְלֽלּוָך ֶּסֽ ַאְׁשֵרי יֹוְׁשֵבי ֵביֶתֽ

ֶלְך ַוֲאָבְרָכה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם  ֶׁשְיֹהָוה ֱאֹלָהיו: ְּתִהָּלה ְלָדִוד ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהֶּמֽ
ָך ַוֲאַהְלָלה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ָּגדֹול ְיֹהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד  ָוֶעד: ְּבָכל־יֹום ֲאָבְרֶכֽ

ָך  ידּו: ֲהַדר ְּכבֹוד הֹוֶדֽ יָך ַיִּגֽ ֶקר: ּדֹור ְלדֹור ְיַׁשַּבח ַמֲעֶׂשיָך ּוְגבּורֶֹתֽ ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֽ
ָּנה: ֵזֶֽכר ַרב־ יָך יֹאֵמרּו ּוְגֻדָּלְתָך ֲאַסְּפֶרֽ יָחה: ֶוֱעזּוז נֹוְרֹאֶתֽ יָך ָאִׂשֽ ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתֽ

ֶסד: טֹוב־ְיֹהָוה  ִים ּוְגָדל־ָחֽ ֶרְך ַאַּפֽ יעּו ְוִצְדָקְתָך ְיַרֵּנֽנּו: ַחּנּון ְוַרחּום ְיֹהָוה ֶאֽ טּוְבָך ַיִּבֽ
יָך ְיָבְרֽכּוָכה: ְּכבֹוד  יָך ַוֲחִסיֶדֽ ַלֹּכל ְוַרֲחָמיו ַעל־ָּכל־ַמֲעָׂשיו: יֹוֽדּוָך ְיֹהָוה ָּכל־ַמֲעֶׂשֽ

יַע ִלְבֵני ָהָאָדם ְּגבּורָֹתיו ּוְכבֹוד ֲהַדר  רּו: ְלהֹוִדֽ ַמְלכּוְתָך יֹאֵמרּו ּוְגבּוָרְתָך ְיַדֵּבֽ
ַמְלכּותֹו: ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל־ֹעָלִמים ּוֶמְמַׁשְלְּתָך ְּבָכל־ּדֹור ָודֹר: סֹוֵמְך ְיֹהָוה 

רּו ְוַאָּתה נֹוֵתן־ָלֶהם ֶאת־ יָך ְיַׂשֵּבֽ ְלָכל־ַהֹּנְפִלים ְוזֹוֵקף ְלָכל־ַהְּכפּוִפים: ֵעיֵני־ֹכל ֵאֶלֽ
יַע ְלָכל־ַחי ָרצֹון: ַצִּדיק ְיֹהָוה ְּבָכל־ְּדָרָכיו  ָך ּוַמְׂשִּבֽ ַח ֶאת־ָיֶדֽ ָאְכָלם ְּבִעּתֹו: ּפֹוֵתֽ

הּו ֶבֱאֶמת: ְרצֹון־ ְוָחִסיד ְּבָכל־ַמֲעָׂשיו: ָקרֹוב ְיֹהָוה ְלָכל־ֹקְרָאיו ְלֹכל ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאֽ
ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה ְוֶאת־ַׁשְוָעָתם ִיְׁשַמע ְויֹוִׁשיֵעם: ׁשֹוֵמר ְיֹהָוה ֶאת־ָּכל־ֹאֲהָביו ְוֵאת 

ָּכל־ָהְרָׁשִעים ַיְׁשִמיד: ְּתִהַּלת ְיֹהָוה ְיַדֶּבר ִּפי ִויָבֵרְך ָּכל־ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם 
ָוֶעד: ַוֲאַנְֽחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד־עֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

ַׁשע ְּבַיֲעֹקב ְנֻאם ְיֹהָוה: ַוֲאִני זֹאת ְּבִריִתי ֹאָתם ָאַמר  ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל ּוְלָׁשֵבי ֶפֽ
יָך ּוִמִּפי ַזְרֲעָך  יָך לֹא ָיֽמּוׁשּו ִמִּפֽ ְמִּתי ְּבִפֽ יָך ּוְדָבַרי ֲאֶׁשר ַׂשֽ ְיֹהָוה רּוִחי ֲאֶׁשר ָעֶלֽ

ּוִמִּפי ֶזַֽרע ַזְרֲעָך ָאַמר ְיֹהָוה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: ְוַאָּתה ָקדֹוׁש יֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות 
ִיְׂשָרֵאל: ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר 

ֶרץ ְּכבֹודֹו:  ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְיֹהָוה ְצָבאֹות ְמלֹא ָכל ָהָאֽ

ּוְמַקְּבִלין ֵּדין ִמן ֵּדין ְוָאְמִרין ַקִּדיׁש ִּבְׁשֵמי ְמרֹוָמא ִעָּלָאה ֵּבית ְׁשִכיְנֵּתּה ַקִּדיׁש 
ַעל ַאְרָעא עֹוַבד ְּגבּוְרֵּתּה ַקִּדיׁש ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ְיֹהָוה ְצָבאֹות. ַמְלָיא ָכל 

ַעׁש ָּגדֹול  ִני ֽרּוַח ָוֶאְׁשַמע ַאֲחַרי קֹול ַרֽ ַאְרָעא ִזיו ְיָקֵרּה: ַוִּתָּׂשֵאֽ
ָּברּוְך ְּכבֹוד ְיֹהָוה ִמְּמקֹומֹו: 

יַע ַסִּגיא ִּדְמַׁשְּבִחין ְוָאְמִרין ְּבִריְך ְיָקָרא  ּוְנָטַלְתִני רּוָחא ּוְׁשָמִעית ַּבְתַרי ָקל ִזֽ
ַדיֹהָוה ֵמֲאַתר ֵּבית ְׁשִכיְנֵּתּה: 

ְיֹהָוה ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

ְיֹהָוה ַמְלכּוֵתּה ָקֵאם ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא: ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק 
ָך ְוָהֵכן ְלָבָבם  ינּו ָׁשְמָרה זֹאת ְלעֹוָלם ְלֵיֶֽצר ַמְחְׁשבֹות ְלַבב ַעֶּמֽ ְוִיְׂשָרֵאל ֲאבֹוֵתֽ

יָך: ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר ָעֹון ְולֹא ַיְׁשִחית ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפֹו ְולֹא ָיִעיר ָּכל  ֵאֶלֽ
ֶדק ְלעֹוָלם  יָך: ִצְדָקְתָך ֶצֽ ֶסד ְלָכל ֹקְרֶאֽ ֲחָמתֹו: ִּכי ַאָּתה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֽ
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ינּו  ְעָּת ַלֲאבֹוֵתֽ ֶסד ְלַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבֽ ְותֹוָרְתָך ֱאֶמת: ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֽ
ָלה: ְיֹהָוה ְצָבאֹות  נּו ֶסֽ נּו ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתֽ ֶדם: ָּברּוְך ֲאדָֹני יֹום יֹום ַיֲעָמס ָלֽ יֵמי ֶקֽ ִמֽ
ַח ָּבְך: ְיֹהָוה  ָלה: ְיֹהָוה ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטֽ נּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסֽ נּו ִמְׂשָּגב ָלֽ ִעָּמֽ

נּו:  ֶלְך ַיֲעֵנֽנּו ְביֹום ָקְרֵאֽ יָעה ַהֶּמֽ הֹוִׁשֽ

נּו ּתֹוַרת ֱאֶמת  נּו ִמן ַהּתֹוִעים ְוָנַֽתן ָלֽ נּו ִלְכבֹודֹו ְוִהְבִּדיָלֽ ינּו ֶׁשְּבָרָאֽ ָּברּוְך הּוא ֱאֹלֵהֽ
נּו ַאֲהָבתֹו ְוִיְרָאתֹו  נּו ְּבתֹוָרתֹו ְוָיֵׂשם ְּבִלֵּבֽ נּו הּוא ִיְפַּתח ִלֵּבֽ ְוַחֵּיי עֹוָלם ָנַטע ְּבתֹוֵכֽ

ַען לֹא ִניַגע ָלִריק ְולֹא ֵנֵלד ַלֶּבָהָלה:  ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ּוְלָעְבדֹו ְּבֵלָבב ָׁשֵלם ְלַמֽ

יָך ָּבעֹוָלם ַהֶּזה  ינּו ֶׁשִּנְׁשמֹר ֻחֶּקֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
יַח ּוְלַחֵּיי ָהעֹוָלם  ְוִנְזֶּכה ְוִנְחֶיה ְוִנְרֶאה ְוִניַרׁש טֹוָבה ּוְבָרָכה ִלְׁשֵני ְימֹות ַהָּמִׁשֽ

ֶבר ֲאֶׁשר  ָך: ָּברּוְך ַהֶּגֽ ַען ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיּדֹם ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ְלעֹוָלם אֹוֶדֽ ַהָּבא: ְלַמֽ
ִיְבַטח ַּביֹהָוה ְוָהָיה ְיֹהָוה ִמְבַטחֹו: ִּבְטחּו ַביֹהָוה ֲעֵדי ַעד ִּכי ְּבָיּה ְיֹהָוה צּור 

ַען  יָך ְיֹהָוה: ְיֹהָוה ָחֵפץ ְלַמֽ ָך ִּכי לֹא ָעַזְֽבָּת דְֹרֶׁשֽ עֹוָלִמים: ְוִיְבְטחּו ְבָך יֹוְדֵעי ְׁשֶמֽ
ִצְדקֹו ַיְגִּדיל ּתֹוָרה ְוַיְאִּדיר:  

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון 
ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה 
ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא: ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא 

ָּלא ִמָּכל  ָּלא ּוְלֵעֽ ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא, ְּבִריְך הּוא ְלֵעֽ
ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: 

ינּו: ֶדל ֵלאֹלֵהֽ ִּכי ֵׁשם ְיֹהָוה ֶאְקָרא ָהבּו ֹגֽ
ָך: ֲאדָֹני, ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתֽ

ינּו ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ַיֲעֹקב ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְוקֹוֵנה ַהֹּכל 

ַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה:  ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמֽ

ֶפר ַהַחִּיים ְלַמַעְנָך ֱאֹלִהים ַחִּיים:  נּו ְּבֵסֽ ֶלְך ָחֵפץ ַּבַחִּיים ְוָחְתֵמֽ נּו ְלַחִּיים ֶמֽ ָזְכֵרֽ
יַע ּוָמֵגן: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ָמֵגן ַאְבָרָהם:  ֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִׁשֽ ֶמֽ

ֶסד  יַע: ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֽ ַאָּתה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדָֹני ְמַחֶּיה ֵמִתים ַאָּתה ַרב ְלהֹוִׁשֽ
ְמַחֵּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים 

ֶלְך ֵמִמית  ַעל ְּגבּורֹות ּוִמי ּֽדֹוֶמה ָּלְך ֶמֽ ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני ָעָפר, ִמי ָכֽמֹוָך ַּבֽ
יַח ְיׁשּוָעה:  ּוְמַחֶּיה ּוַמְצִמֽ

ִמי ָכֽמֹוָך ַאב ָהַרֲחִמים זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים ְּבַרֲחִמים: 
ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים: 
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ָלה:  ַאָּתה ָקדֹוׁש ְוִׁשְמָך ָקדֹוׁש ּוְקדֹוִׁשים ְּבָכל יֹום ְיַהְלֽלּוָך ֶּסֽ

אָת.  יָך ְוֵאיָמְתָך ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרֽ ינּו ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשֽ ּוְבֵכן ֵּתן ַּפְחְּדָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְוִייָרֽאּוָך ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך ָּכל ַהְּברּוִאים. ְוֵיָעׂשּו ֻכָּלם ֲאֻגָּדה ֶאָחת 

ינּו ֶׁשַהָּׁשְלָטן ְלָפֶנֽיָך ֹעז  ְענּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם. ְּכמֹו ֶׁשָּיַדֽ
אָת:  ְּבָיְדָך ּוְגבּוָרה ִּביִמיֶנָֽך ְוִׁשְמָך נֹוָרא ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרֽ

יָך ּוִפְתחֹון ֶּפה  יָך ְוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרֶׁשֽ ָך ְּתִהָּלה ִליֵרֶאֽ ּוְבֵכן ֵּתן ָּכבֹוד ְיֹהָוה ְלַעֶּמֽ
ָך ַוֲעִריַכת  ֶרן ְלָדִוד ַעְבֶּדֽ ָך ּוְצִמיַחת ֶקֽ ָך ְוָׂשׂשֹון ְלִעיֶרֽ ַלְמַיֲחִלים ָלְך. ִׂשְמָחה ְלַאְרֶצֽ

ינּו:  ָך ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ ֵנר ְלֶבן־ִיַׁשי ְמִׁשיֶחֽ

ָתה ִּתְקָּפץ  ילּו ְועֹוָלֽ חּו ִויָׁשִרים ַיֲעֽלֹזּו ַוֲחִסיִדים ְּבִרָּנה ָיִגֽ ּוְבֵכן ַצִּדיִקים ִיְראּו ְוִיְׂשָמֽ
ֶרץ:  ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֽ יָה. ְוָכל ָהִרְׁשָעה ֻּכָּלּה ְּכָעָׁשן ִּתְכֶלה ִּכי ַתֲעִביר ֶמְמֶׁשֽ ִּפֽ

ִים  ָך ּוִבירּוָׁשַלֽ יָך ְּבַהר ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדֽ ָך ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשֽ ְוִתְמלֹוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ְלַבֶּדֽ
ִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר  ָך ִיְמֹלְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהֽ ָך. ַּכָּכתּוב ְּבִדְבֵרי ָקְדֶׁשֽ ִעיר ָקְדֶׁשֽ

ַהְללּוָיּה: 

יָך. ַּכָּכתּוב ַוִּיְגַּבּה ְיֹהָוה ְצָבאֹות  ָך ְוֵאין ֱאֽלֹוַּה ִמַּבְלָעֶדֽ ָקדֹוׁש ַאָּתה ְונֹוָרא ְׁשֶמֽ
ֶלְך ַהָּקדֹוׁש:  ַּבִּמְׁשָּפט ְוָהֵאל ַהָּקדֹוׁש ִנְקַּדׁש ִּבְצָדָקה. ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהֶּמֽ

נּו ִמָּכל  נּו. ְורֹוַמְמָּתֽ יָת ָּבֽ נּו ְוָרִצֽ ְבָּת אֹוָתֽ נּו ִמָּכל ָהַעִּמים. ָאַהֽ ַאָּתה ְבַחְרָּתֽ
ָך. ְוִׁשְמָך ַהָּגדֹול  נּו ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו ַמְלֵּכֽ יָך. ְוֵקַרְבָּתֽ נּו ְּבִמְצֹוֶתֽ ַהְּלׁשֹונֹות. ְוִקַּדְׁשָּתֽ

אָת:  ינּו ָקָרֽ ְוַהָּקדֹוׁש ָעֵלֽ

ינּו ְּבַאֲהָבה ֶאת יֹום ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה ִלְמִחיָלה ְוִלְסִליָחה  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ַוִּתֶּתן ָלֽ
ִים:  ינּו ִמְקָרא ֽקֶֹדׁש ֵזֶֽכר ִליִציַאת ִמְצָרֽ ּוְלַכָּפָרה ְוִלְמָחל ּבֹו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתֽ

יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָּׁשַמע ְוִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר  ינּו ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ְוַיִּגֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ִים  ָך ְוִזְכרֹון ְירּוָׁשַלֽ יַח ֶּבן ָּדִוד ַעְבֶּדֽ ינּו ְוִזְכרֹון ָמִׁשֽ ִזְכרֹוֵנֽנּו ּוִפְקדֹוֵנֽנּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתֽ
ֶסד  ָך ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלָפֶנֽיָך. ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן ּוְלֶחֽ ִעיר ָקְדֶׁשֽ

ינּו ּבֹו ְלטֹוָבה.  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ּוְלַרֲחִמים ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום ְּביֹום ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה. ָזְכֵרֽ
נּו בֹו ְלַחִּיים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵּנֽנּו.  נּו בֹו ִלְבָרָכה. ְוהֹוִׁשיֵעֽ ּוָפְקֵדֽ

ָּתה:  ֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאֽ יָך ֵעיֵנֽינּו. ִּכי ֵאל ֶמֽ נּו. ִּכי ֵאֶלֽ ינּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ְוַרֵחם ָעֵלֽ

ינּו ְּביֹום ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה. ְמֵחה ְוַהֲעֵבר  ינּו. ְמֹחל ַלֲעֹונֹוֵתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
יָך ְלַמֲעִני  ינּו ִמֶּנֶֽגד ֵעיֶנֽיָך. ָּכָאמּור ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא מֹוֶחה ְפָׁשֶעֽ ינּו ְוַחֹּטאֵתֽ ְּפָׁשֵעֽ

יָך ׁשּוָבה ֵאַלי ִּכי  יָך ְוֶכָעָנן ַחֹּטאֶתֽ יִתי ָכָעב ְּפָׁשֶעֽ יָך לֹא ֶאְזֹּכר: ְוֶנֱאַמר ָמִחֽ ְוַחֹּטאֶתֽ
יָך: ְוֶנֱאַמר ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמֹּכל ַחֹּטאֵתיֶכם ִלְפֵני  ְגַאְלִּתֽ

נּו  ָך ְוַׂשְּמֵחֽ נּו ִמּטּוֶבֽ ָך ַׂשְּבֵעֽ נּו ְּבתֹוָרֶתֽ יָך ְוֵתן ֶחְלֵקֽ נּו ְּבִמְצֹוֶתֽ רּו: ַקְּדֵׁשֽ ְיֹהָוה ִּתְטָהֽ
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נּו ְלָעְבְּדָך ֶּבֱאֶמת ִּכי ַאָּתה ָסְלָחן ְלִיְׂשָרֵאל ּוָמֳחָלן ְלִׁשְבֵטי  ָך: ְוַטֵהר ִלֵּבֽ ִּביׁשּוָעֶתֽ
ָּתה: ָּברּוְך  ַח ֶאָּלא ָאֽ ֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ נּו ֶמֽ יָך ֵאין ָלֽ ְיֻׁשרּון ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ּוִמַּבְלָעֶדֽ
ינּו ְוַלֲעֹונֹות ַעּמֹו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ּוַמֲעִביר  ַח ַלֲעֹונֹוֵתֽ ֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ ַאָּתה ְיֹהָוה ֶמֽ

ֶרץ ְמַקֵּדׁש ִיְׂשָרֵאל ְויֹום ַהִּכֻּפִרים:  ֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֽ ינּו ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה. ֶמֽ ַאְׁשמֹוֵתֽ

ָך  ינּו ְּבַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ּוִבְתִפָּלָתם, ְוָהֵׁשב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵּביֶתֽ ְרֵצה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל, ּוְתִפָּלָתם ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת 

ָך: ְוֶתֱחֶזֽיָנה ֵעיֵנֽינּו ְּבׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה  ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ
ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון: 

ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד צּור  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ מֹוִדים ֲאַנְֽחנּו ָלְך ָׁשַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָך ַעל ַחֵּיֽינּו  נּו ַאָּתה הּוא ְלדֹור ָודֹור נֹוֶדה ְּלָך ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתֽ ַחֵּיֽינּו ָמֵגן ִיְׁשֵעֽ

נּו ְוַעל  יָך ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמֽ ינּו ַהְּפקּודֹות ָלְך ְוַעל ִנֶּסֽ ָך ְוַעל ִנְׁשמֹוֵתֽ ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדֽ
יָך  ִים, ַהּטֹוב ִּכי לֹא ָכלּו ַרֲחֶמֽ ֶרב ָוֽבֶֹקר ְוָצֳהָרֽ יָך ֶׁשְּבָכל ֵעת, ֶעֽ יָך ְוטֹובֹוֶתֽ ִנְפְלאֹוֶתֽ

ינּו ָלְך:  יָך, ֵמעֹוָלם ִקִּוֽ ּמּו ֲחָסֶדֽ ְוַהְמַרֵחם ִּכי לֹא ַתֽ

נּו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבַרְך ְוִיְתרֹוַמם ִׁשְמָך ַמְלֵּכֽ

ָך:  ַוֲחתֹום ְלַחִּיים טֹוִבים ָּכל ְּבֵני ְבִריֶתֽ

ָלה:  נּו ֶסֽ נּו ְוֶעְזָרֵתֽ ָלה ִויַהְללּו ֶאת ִׁשְמָך ֶּבֱאֶמת ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתֽ ְוֹכל ַהַחִּיים יֹוֽדּוָך ֶּסֽ
ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהּטֹוב ִׁשְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות: 

נּו  ָך, ָּבְרֵכֽ ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ ֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלֽ ִׂשים ָׁשלֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה ֵחן ָוֶחֽ
ינּו ּתֹוַרת ַחִּיים  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ָּת ָּלֽ נּו ְּכֶאָחד ְּבאֹור ָּפֶנֽיָך ִּכי ְבאֹור ָּפֶנֽיָך ָנַתֽ ינּו ֻּכָּלֽ ָאִבֽ

ֶסד ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום, ְוטֹוב ְּבֵעיֶנֽיָך ְלָבֵרְך ֶאת ַעְּמָך  ְוַאֲהַבת ֶחֽ
ֶפר ַחִּיים ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום ּוַפְרָנָסה טֹוָבה  ָך. ְּבֵסֽ ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמֽ

ִנָּזֵכר ְוֵנָחֵתם ְלָפֶנֽיָך ֲאַנְֽחנּו ְוָכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום:  ָּברּוְך 
ַאָּתה ְיֹהָוה ַהְּמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום )נ”א ֹעֶׂשה ַהָּׁשלֹום(: 

ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: 

נּו ֶׁשֵאין  נּו, ְוַאל ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחָּנֵתֽ ינּו ָּתֹבא ְלָפֶנֽיָך ְּתִפָּלֵתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ינּו ַצִּדיִקים  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֲאַנְֽחנּו ַעֵּזי ָפִנים ּוְקֵׁשי ֽעֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

אנּו:  ינּו ָחָטֽ אנּו ֲאָבל ֲאַנְֽחנּו ַוֲאבֹוֵתֽ ֲאַנְֽחנּו ְולֹא ָחָטֽ

ֶקר.  ְלנּו ֶׁשֽ ְסנּו. ָטַפֽ ְענּו. ַזְֽדנּו. ָחַמֽ ינּו. ְוִהְרַׁשֽ ְרנּו ּֽדִֹפי. ֶהֱעִוֽ ְדנּו. ָּגַזְֽלנּו. ִּדַּבֽ ְמנּו. ָּבַגֽ ָאַׁשֽ
ינּו  ְרנּו. ִקִּׁשֽ ְענּו. ָצַרֽ ינּו. ָּפַׁשֽ ְרנּו. ָעִוֽ ְצנּו. ָסַרֽ ְדנּו. ִנַאֽ ְצנּו. ָמַרֽ ְצנּו ָרע. ִּכַּזְֽבנּו. ַלֽ ָיַעֽ

ְענּו:  ינּו. ִּתְעָּתֽ ְבנּו. ָּתִעֽ ְתנּו. ִּתַעֽ ְענּו. ִׁשַחֽ ֽעֶֹרף. ָרַׁשֽ
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נּו. ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא  ָוה ָלֽ יָך ַהּטֹוִבים ְולֹא ָׁשֽ יָך ּוִמִּמְׁשָּפֶטֽ ְרנּו ִמִּמְצֹוֶתֽ ַסֽ
ְענּו:  יָת ַוֲאַנְֽחנּו ִהְרָׁשֽ ינּו. ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשֽ ָעֵלֽ

ַמה ֹּנאַמר ְלָפֶנֽיָך יֹוֵׁשב ָמרֹום. ּוַמה ְּנַסֵּפר ְלָפֶנֽיָך ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים. ֲהלֹא ָּכל 
ַע:  ַהִּנְסָּתרֹות ְוַהִּנְגלֹות ַאָּתה יֹוֵדֽ

ינּו  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ַאָּתה נֹוֵתן ָיד ַלּפֹוְׁשִעים, ִויִמיְנָך ְפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים. ַוְּתַלְּמֵדֽ
נּו ִּבְתׁשּוָבה  ינּו, ּוְתַקְּבֵלֽ ַען ֶנְחַּדל ֵמֽעֶׁשק ָיֵדֽ ינּו, ְלַמֽ ְלִהְתַוּדֹות ְלָפֶנֽיָך ַעל ָּכל ֲעֹונֹוֵתֽ

ְרָּת: ֵאין ֵקץ ְלִאֵּׁשי  יָך ֲאֶׁשר ָאָמֽ ַען ְּדָבֶרֽ ְׁשֵלָמה ְלָפֶנֽיָך ְּכִאִּׁשים ּוְכִניחֹוִחים ְלַמֽ
נּו ִרָּמה  ַע ֶׁשַאֲחִריֵתֽ נּו. ְוַאָּתה יֹוֵדֽ ינּו, ְוֵאין ִמְסָּפר ְלִניחֹוֵחי ַאְׁשָמֵתֽ חֹובֹוֵתֽ

נּו.  נּו. ַמה ִּצְדֵקֽ נּו. ֶמה ַחֵּיֽינּו. ֶמה ַחְסֵּדֽ נּו. ָמה ָאֽ יָת ְסִליָחֵתֽ ְותֹוֵלָעה, ְלִפיָכְך ִהְרֵּבֽ
ינּו ֵואֹלֵהי  נּו. ַמה ֹּנאַמר ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ נּו. ַמה ְּגבּוָרֵתֽ נּו. ַמה ֹּכֵחֽ ַמה ְּיׁשּוָעֵתֽ
ִין ְלָפֶנֽיָך ְוַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם ְּכלֹא ָהיּו ַוֲחָכִמים ִּכְבִלי  ינּו ֲהלֹא ָּכל ַהִּגּבֹוִרים ְּכַאֽ ֲאבֹוֵתֽ

ֶבל ְלָפֶנֽיָך.  הּו ִויֵמי ַחֵּייֶהם ֶהֽ ַמָּדע ּוְנבֹוִנים ִּכְבִלי ַהְׂשֵּכל ִּכי רֹב ַמֲעֵׂשיֶהם ֹּתֽ
ֶבל.  ִין ִּכי ַהֹּכל ָהֽ ּומֹוַתר ָהָאָדם ִמן ַהְּבֵהָמה ָאֽ

הּו ַלֲעמֹוד ְלָפֶנֽיָך. ִכי ִמי יֹאַמר ְלָך ַמה  ְלָּת ֱאנֹוׁש ֵמרֹאׁש, ַוַּתִּכיֵרֽ ַאָּתה ִהְבַּדֽ
ינּו ְּבַאֲהָבה ֶאת יֹום  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ִּתְפַעל, ְוִאם ִיְצַּדק ַמה ִּיֶּתן־ָלְך: ַוִּתֶּתן ָלֽ

נּו,  ַען ֶנְחַּדל ֵמֽעֶׁשק ָיֵדֽ ינּו ְלַמֽ ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה, ֵקץ ּוְמִחיָלה ּוְסִליָחה ַעל ָּכל ֲעֹונֹוֵתֽ
יָך ָהַרִּבים ַרֵחם  יָך ַלֲעׂשֹות ֻחֵּקי ְרצֹוְנָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם: ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמֽ ְוָנׁשּוב ֵאֶלֽ

הּו  ינּו, ִּכי לֹא ַתְחּפֹוץ ְּבַהְׁשָחַתת עֹוָלם. ֶׁשֶּנֱאַמר ִּדְרׁשּו ְיֹהָוה ְּבִהָּמְצאֹו, ְקָרֻאֽ ָעֵלֽ
ֶון ַמְחְׁשֹבָתיו, ְוָיׁשֹב ֶאל ְיֹהָוה  ִּבְהיֹותֹו ָקרֹוב: ְוֶנֱאַמר ַיֲעזֹב ָרָׁשע ַּדְרּכֹו, ְוִאיׁש ָאֽ

ינּו ִּכי ַיְרֶּבה ִלְסֽלֹוַח: ְוַאָּתה ֱאֽלֹוַּה ְסִליחֹות ַחּנּון ְוַרחּום,  הּו, ְוֶאל ֱאֹלֵהֽ ִויַרֲחֵמֽ
ֶסד ֶוֱאֶמת, ּוַמְרֶּבה ְלֵהיִטיב. ְורֹוֶצה ַאָּתה ִּבְתׁשּוַבת ְרָׁשִעים  ִים ְוַרב ֶחֽ ֶרְך ַאַּפֽ ֶאֽ
ִני ְנֻאם ֲאדָֹני ֱיֹהִוה, ִאם  ְוֵאין ַאָּתה ָחֵפץ ְּבִמיָתָתם. ֶׁשֶּנֱאַמר ֱאמֹר ֲאֵליֶהם ַחי ָאֽ

ֶאְחֹּפץ ְּבמֹות ָהָרָׁשע ִּכי ִאם ְּבׁשּוב ָרָׁשע ִמַּדְרּכֹו ְוָחָיה. ְוֶנֱאַמר ֽׁשּובּו ֽׁשּובּו 
ָּמה ָתֽמּותּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל: ְוֶנֱאַמר ֶהָחֹפץ ֶאְחֹּפץ מֹות ָרָׁשע  ִמַּדְרֵכיֶכם ָהָרִעים ְוָלֽ
ְנֻאם ֲאדָֹני ֱיֹהִוה, ֲהלֹא ְּבׁשּובֹו ִמְּדָרָכיו ְוָחָיה: ְוֶנֱאַמר ִּכי לֹא ֶאְחֹּפץ ְּבמֹות ַהֵּמת 
יבּו ִוְחיּו: ִּכי ַאָּתה ָסְלָחן ְלִיְׂשָרֵאל ּוָמֳחָלן ְלִׁשְבֵטי ְיֻׁשרּון  ְנֻאם ֲאדָֹני ֱיֹהִוה. ְוָהִׁשֽ

ָּתה:  ַח ֶאָּלא ָאֽ ֶלָך מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ נּו ֶמֽ יָך ֵאין ָלֽ ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ּוִמַּבְלָעֶדֽ

ְרִּתי. ָעָפר  ְרִּתי ְּכִאּלּו לֹא נֹוַצֽ ְרִּתי ֵאיִני ְכַדאי, ְוַעְכָׁשו ֶׁשּנֹוַצֽ ֱאֹלַהי. ַעד ֶׁשּלֹא נֹוַצֽ
ֲאִני ְּבַחָּיי. ַקל ָוֽחֶֹמר ְּבִמיָתִתי. ֲהֵרי ֲאִני ְלָפֶנֽיָך ִּכְכִלי ָמֵלא בּוָׁשה ּוְכִלָּמה. ְיִהי 

אִתי  ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשּלֹא ֶאֱחָטא עֹוד. ּוַמה ֶּׁשָחָטֽ
יָך ָהַרִּבים. ֲאָבל לֹא ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרים ָוֳחָלִים ָרִעים:  ְלָפֶנֽיָך ָמֵרק ְּבַרֲחֶמֽ

ֱאֹלַהי ְנצֹור ְלׁשֹוִני ֵמָרע ּוְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתּדֹום ְוַנְפִׁשי 
יָך ִּתְרּדֹוף ַנְפִׁשי ְוֹכל ַהחֹוְׁשִבים  ָך ּוְבִמְצֹוֶתֽ ֶּכָעָפר ַלֹּכל ִּתְהֶיה ְּפַתח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶתֽ
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ָך, ֲעֵׂשה  ַען ְׁשֶמֽ ָעַלי ָרָעה ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחַׁשְבָּתם: ֲעֵׂשה ְלַמֽ
יָך  ַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדֽ ָך. ְלַמֽ ַען ּתֹוָרֶתֽ ָך, ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְקֻדָּׁשֶתֽ ַען ְיִמיֶנָֽך, ֲעֵׂשה ְלַמֽ ְלַמֽ

ִני: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:  יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנֽ הֹוִׁשֽ
ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ֹעֶׂשה ַהָּׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלֽ

ינּו ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָך: ְוָׁשם ַנֲעָבְדָך ְּבִיְרָאה ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים  נּו ְּבתֹוָרֶתֽ ינּו ְוֵתן ֶחְלֵקֽ ְבָיֵמֽ
ִם ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים  ַקְדמֹוִנּיֹות: ְוָעְרָבה ַליֹהָוה ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלֽ

ַקְדמֹוִנּיֹות:
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חזרת הש"ץ
ינּו:   ֶדל ֵלאֹלֵהֽ ִּכי ֵׁשם ְיֹהָוה ֶאְקָרא ָהבּו ֹגֽ

ָך:  ֲאדָֹני, ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתֽ

ינּו ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ַיֲעֹקב ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְוקֹוֵנה ַהֹּכל 

ַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה:  ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמֽ

ַעת ְמִביִנים. ֶאְפְּתָחה ִפי ִּבְתִפָּלה ּוְבַתֲחנּוִנים.  ֶמד ַּדֽ ִמּסֹוד ֲחָכִמים ּוְנבֹוִנים. ּוִמֶּלֽ
ַח ַלֲעֹוִנים:  ֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ ְלַחּלֹות ּוְלַחֵּנן ְּפֵני ֶמֽ

ַער:  ֶׂשר ַּבל ֲעבֹור ְּברֹאׁש ַּתֽ ַער. ְּבַחְנּתֹו ְבֶעֽ ָאב ְיָדֲעָך ִמֹּנֽ

ַער:  ָּגׁש ְלַחּלֹוְתָך ְּכַנַֽער ְולֹא ְּכַבַער. ְּדָגָליו ָלֹבא ְּבֶזה ַהַּׁשֽ

ֶדק יֹוֵׁשב  ֱאמּוִנים ָּגֽׁשּו ְלַנְּצָחְך ָאיֹום. ֶנַֽצח ָּכל ַהּיֹום: ֲעבּור ִּכי ָפָנה יֹום. ּגֹוְנֵנֽנּו ְּבֶצֽ
ְּכֹחם ַהּיֹום. 

ֶפר ַהַחִּיים ְלַמַעְנָך ֱאֹלִהים ַחִּיים:  נּו ְּבֵסֽ ֶלְך ָחֵפץ ַּבַחִּיים ְוָחְתֵמֽ נּו ְלַחִּיים ֶמֽ ָזְכֵרֽ
יַע ּוָמֵגן: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ָמֵגן ַאְבָרָהם:  ֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִׁשֽ ֶמֽ

ֶסד  יַע: ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֽ ַאָּתה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדָֹני ְמַחֶּיה ֵמִתים ַאָּתה ַרב ְלהֹוִׁשֽ
ְמַחֵּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים 

ֶלְך ֵמִמית  ַעל ְּגבּורֹות ּוִמי ּֽדֹוֶמה ָּלְך ֶמֽ ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני ָעָפר, ִמי ָכֽמֹוָך ַּבֽ
יַח ְיׁשּוָעה:  ּוְמַחֶּיה ּוַמְצִמֽ

ַהִּנְקָרא ָלָאב ֶזַֽרע. ְוִנְפֶנה ָלסּור ִמּֽמֹוְקֵׁשי ָרע. ָזַעק ְוִחֵּנן ְוִׂשיָחה לֹא ָגַרע. ֻחַּסן 
ְּבָרָכה ַּבֲאֶׁשר ָזָרע: 

נּו ְתָקֵרב. ַהֲחֵיֽנּו ְבַטל ְּכָׂשח  נּו ָלֽ נּו ְתָקֵרב. ְּגֻאָּלֵתֽ נּו ֵיָעֵרב. ְוֶיְׁשֲעָך ָלֽ ָיּה ִׁשְמָך ָּבֽ
ֶרב:  ִלְפנֹות ָעֽ

ִמי ָכֽמֹוָך ַאב ָהַרֲחִמים זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים ְּבַרֲחִמים: ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות 
ֵמִתים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים: 

ַבע ִזיו ָּתֳאָרה. ָיּה ֲחָקקֹו ְּבֵכס ְיָקָרה. ְּכָׁשר ָּתם ְמקֹום ַמה ּנֹוָרא. ְלֵעת ָקץ ָחז  ֶטֽ
ַוִּייָרא:  

ִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה:  ִיְמֹלְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהֽ
ְוַאָּתה ָקדֹוׁש יֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל. ֵאל ָנא: 
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ְׁשַמע ָנא ְסַלח ָנא ַהּיֹום. ֲעבּור ִּכי ָפָנה יֹום. ּוְנַהֶּלְלָך נֹוָרא ְוָאיֹום. ָקדֹוׁש: 

ֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח:  ינּו ֶמֽ ּוְבֵכן ּוְלָך ַתֲעֶלה ְקֻדָּׁשה ִּכי ַאָּתה ֱאֹלֵהֽ

ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר:  
ֶרץ ְּכבֹודֹו: ְּכבֹודֹו ָמֵלא עֹוָלם  ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְיֹהָוה ְצָבאֹות ְמלֹא ָכל ָהָאֽ

רּו:   ְמָׁשְרָתיו ׁשֹוֲאִלים ֶזה ָלֶזה ַאֵּיה ְמקֹום ְּכבֹודֹו ְלֻעָּמָתם ָּברּוְך יֹאֵמֽ

ֶפן ְּבַרֲחִמים ְוָיחֹון ַעם ַהְּמַיֲחִדים  ָּברּוְך ְּכבֹוד ְיֹהָוה ִמְּמקֹומֹו: ִמְּמקֹומֹו הּוא ִיֽ
ִים ְּבַאֲהָבה ְׁשַמע אֹוְמִרים:   ֶרב ָוֽבֶֹקר ְּבָכל יֹום ָּתִמיד ַּפֲעַמֽ ְׁשמֹו ֶעֽ

נּו  ינּו הּוא ַמְלֵּכֽ ינּו הּוא ָאִבֽ ינּו ְיֹהָוה ֶאָחד: הּוא ֱאֹלֵהֽ ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
נּו ְּבַרֲחָמיו ֵׁשִנית ְלֵעיֵני ָּכל ָחי ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאֹלִהים:  נּו ְוהּוא ַיְׁשִמיֵעֽ הּוא מֹוִׁשיֵעֽ

ֲאִני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם:  

ֶלְך ַעל ָּכל  ֶרץ: ְוָהָיה ְיֹהָוה ְלֶמֽ נּו ְיֹהָוה ֲאדֹוֵנֽינּו ָמה ַאִּדיר ִׁשְמָך ְּבָכל ָהָאֽ ַאִּדיר ַאִּדיֵרֽ
ָהָאֶרץ ַּביֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיֹהָוה ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד:  ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁשָך ָּכתּוב ֵלאמֹר:  

ִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה:   ִיְמֹלְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהֽ

ינּו לֹא  ינּו ִמִּפֽ ָך ּוְלֵנַֽצח ְנָצִחים ְקֻדָּׁשְתָך ַנְקִּדיׁש ְוִׁשְבֲחָך ֱאֹלֵהֽ ְלדֹור ָודֹור ַנִּגיד ָּגְדֶלֽ
ָּתה:  ֶלְך ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ָאֽ ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד ִּכי ֵאל ֶמֽ

יָך ֻּתְקַּדׁש  יָך ְּבַצֶּדְקָך ֲעמּוֶסֽ יָך. ְויֹאְמרּו ְלָך חֹוֶסֽ יָך ְוִתְׂשַמח ְּבַמֲעֶׂשֽ ֲחמֹל ַעל ַמֲעֶׂשֽ
ְׁשָּת. ָנֶאה ְלָקדֹוׁש ְּפֵאר  יָך ִּבְקֻדָּׁשְתָך ִקַּדֽ יָך: ִּכי ַמְקִּדיֶׁשֽ ָאדֹון ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשֽ

ִמְּקדֹוִׁשים: 

נּו  ַׁשע. ַּתִּגיד ְלַיֲעֹקב ְּדַבר ֹחק ּוִמְׁשָּפט. ְוַצְּדֵקֽ ְּבֵאין ֵמִליץ ֽיֶׁשר מּול ַמִּגיד ֶּפֽ
נּו ַאֲהַבת ֵאיָתן ֲאדֹוֵנֽינּו. ּוַבֵּבן ַהֶּנֱעַקד  ֶלְך ַהִּמְׁשָּפט: עֹוד ִיְזָּכר ָלֽ ַּבִּמְׁשָּפט ַהֶּמֽ

ֶדק ִּדיֵנֽנּו. ִּכי ָקדֹוׁש ַהּיֹום ַלֲאדֹוֵנֽנּו:  ַיְׁשִּבית ְמַדְּיֵנֽנּו. ּוִבְזכּות ַהָּתם יֹוִציא ָאיֹום ְלֶצֽ

ָך ְוַעל ִצּיֹון  ִים ִעיֶרֽ ָך ְוַעל ְירּוָׁשַלֽ ינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ ּוְבֵכן ִיְתַקַּדׁש ִׁשְמָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָך:  ָך ְוַעל ְמכֹוְנָך ְוֵהיָכֶלֽ ָך ְוַעל ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִׁשיֶחֽ ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדֽ

אָת.  יָך ְוֵאיָמְתָך ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרֽ ינּו ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשֽ ּוְבֵכן ֵּתן ַּפְחְּדָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְוִייָרֽאּוָך ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך ָּכל ַהְּברּוִאים. ְוֵיָעׂשּו ֻכָּלם ֲאֻגָּדה ֶאָחת 

ינּו ֶׁשַהָּׁשְלָטן ְלָפֶנֽיָך ֹעז  ְענּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם. ְּכמֹו ֶׁשָּיַדֽ
אָת:  ְּבָיְדָך ּוְגבּוָרה ִּביִמיֶנָֽך ְוִׁשְמָך נֹוָרא ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרֽ

יָך ּוִפְתחֹון ֶּפה  יָך ְוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרֶׁשֽ ָך ְּתִהָּלה ִליֵרֶאֽ ּוְבֵכן ֵּתן ָּכבֹוד ְיֹהָוה ְלַעֶּמֽ
ָך ַוֲעִריַכת  ֶרן ְלָדִוד ַעְבֶּדֽ ָך ּוְצִמיַחת ֶקֽ ָך ְוָׂשׂשֹון ְלִעיֶרֽ ַלְמַיֲחִלים ָלְך. ִׂשְמָחה ְלַאְרֶצֽ

ינּו:  ָך ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ ֵנר ְלֶבן־ִיַׁשי ְמִׁשיֶחֽ
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ָתה ִּתְקָּפץ  ילּו ְועֹוָלֽ חּו ִויָׁשִרים ַיֲעֽלֹזּו ַוֲחִסיִדים ְּבִרָּנה ָיִגֽ ּוְבֵכן ַצִּדיִקים ִיְראּו ְוִיְׂשָמֽ
ֶרץ:  ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֽ יָה. ְוָכל ָהִרְׁשָעה ֻּכָּלּה ְּכָעָׁשן ִּתְכֶלה ִּכי ַתֲעִביר ֶמְמֶׁשֽ ִּפֽ

ִים ִעיר  ָך ּוִבירּוָׁשַלֽ יָך ְּבַהר ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדֽ ָך ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשֽ ְוִתְמלֹוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ְלַבֶּדֽ
ִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה:  ָך ִיְמֹלְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהֽ ָך. ַּכָּכתּוב ְּבִדְבֵרי ָקְדֶׁשֽ ָקְדֶׁשֽ

יָך. ַּכָּכתּוב ַוִּיְגַּבּה ְיֹהָוה ְצָבאֹות  ָך ְוֵאין ֱאֽלֹוַּה ִמַּבְלָעֶדֽ ָקדֹוׁש ַאָּתה ְונֹוָרא ְׁשֶמֽ
ֶלְך ַהָּקדֹוׁש:  ַּבִּמְׁשָּפט ְוָהֵאל ַהָּקדֹוׁש ִנְקַּדׁש ִּבְצָדָקה. ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהֶּמֽ

נּו ִמָּכל ַהְּלׁשֹונֹות.  נּו. ְורֹוַמְמָּתֽ יָת ָּבֽ נּו ְוָרִצֽ ְבָּת אֹוָתֽ נּו ִמָּכל ָהַעִּמים. ָאַהֽ ַאָּתה ְבַחְרָּתֽ
ינּו  ָך. ְוִׁשְמָך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ָעֵלֽ נּו ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו ַמְלֵּכֽ יָך. ְוֵקַרְבָּתֽ נּו ְּבִמְצֹוֶתֽ ְוִקַּדְׁשָּתֽ

ינּו ְּבַאֲהָבה ֶאת יֹום ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה ִלְמִחיָלה ְוִלְסִליָחה  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ אָת: ַוִּתֶּתן ָלֽ ָקָרֽ
ִים:  ינּו ִמְקָרא ֽקֶֹדׁש ֵזֶֽכר ִליִציַאת ִמְצָרֽ ּוְלַכָּפָרה ְוִלְמָחל ּבֹו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתֽ

יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָּׁשַמע ְוִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר  ינּו ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ְוַיִּגֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ִים  ָך ְוִזְכרֹון ְירּוָׁשַלֽ יַח ֶּבן ָּדִוד ַעְבֶּדֽ ינּו ְוִזְכרֹון ָמִׁשֽ ִזְכרֹוֵנֽנּו ּוִפְקדֹוֵנֽנּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתֽ
ֶסד  ָך ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלָפֶנֽיָך. ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן ּוְלֶחֽ ִעיר ָקְדֶׁשֽ

ינּו ּבֹו ְלטֹוָבה.  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ּוְלַרֲחִמים ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום ְּביֹום ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה. ָזְכֵרֽ
נּו בֹו ְלַחִּיים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵּנֽנּו.  נּו בֹו ִלְבָרָכה. ְוהֹוִׁשיֵעֽ ּוָפְקֵדֽ

ָּתה:   ֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאֽ יָך ֵעיֵנֽינּו. ִּכי ֵאל ֶמֽ נּו. ִּכי ֵאֶלֽ ינּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ ְוַרֵחם ָעֵלֽ

ַער. ִּכי ָפָנה יֹום:  יַלת ַׁשֽ ַער. ְּבֵעת ְנִעֽ נּו ַׁשֽ ְּפַתח ָלֽ

יָך:  ַהּיֹום ִיְפֶנה. ַהֶּׁשֶמׁש ָיֹבא ְוִיְפֶנה. ָנֽבֹוָאה ְׁשָעֶרֽ

ָאָּנא ֵאל ָנא. ָׂשא ָנא. ְסַלח ָנא. ְמַחל ָנא. ֲחָמל־ָנא. ַרֶחם־ָנא. ַּכֶּפר־ָנא. ְּכבֹוׁש 
ֵחְטא ְוָעֹון. 

ֶלְך. יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים. ִמְתַנֵהג ַּבֲחִסידּות. מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו. ַמֲעִביר  ֵאל ֶמֽ
ִראׁשֹון ִראׁשֹון. ַמְרֶּבה ְמִחיָלה ְלַחָּטִאים ּוְסִליָחה ְלפֹוְׁשִעים. עֹוֶׂשה ְצָדקֹות ִעם 
ָּכל ָּבָׂשר ָוֽרּוַח. לֹא ְכָרָעָתם ִּתְגמֹול: ֵאל הֹוֵריָת ָלנּו לֹוַמר ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ּוְזָכר 
ֶדם. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַוֵּיֶרד  ְעָּת ֶלָעָנו ִמֶּקֽ נּו ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְּכמֹו ֶׁשהֹוַדֽ ָלֽ

ָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיֹהָוה: ְיֹהָוה ֶּבֽ

ַוַּיֲֽעֹבר ְיֹהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא: 
ֶסד ָלֲאָלִפים  ֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֽ ֶסד ֶוֽ ִים ְוַרב ֶחֽ ֶרְך ַאַּפֽ ְיֹהָוה ְיֹהָוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֽ

נּו  נּו: ְסַלח ָלֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ ַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה: ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוֵנֽנּו ּוְלַחָּטאֵתֽ ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפֽ
ְענּו: ִּכי ַאָּתה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב  נּו ִּכי ָפָׁשֽ נּו ַמְלֵּכֽ אנּו. ְמַחל ָלֽ ינּו ִּכי ָחָטֽ ָאִבֽ

יָך:  ֶסד ְלָכל ֹקְרֶאֽ ֶחֽ
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ָך  ינּו: ַליֹהָוה ַהְיׁשּוָעה, ַעל ַעְּמָך ִבְרָכֶתֽ ְּכַרֵחם ָאב ַעל ָּבִנים ֵּכן ְּתַרֵחם ְיֹהָוה ָעֵלֽ
ָלה: ְיֹהָוה ְצָבאֹות, ַאְׁשֵרי  נּו, ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסֽ נּו ִמְׂשָּגב ָלֽ ָלה: ְיֹהָוה ְצָבאֹות ִעָּמֽ ֶּסֽ

ֶלְך ַיֲעֵנֽנּו ְביֹום ָקְרֵאנּו: ִּכי־ִעְּמָך ַהְּסִליָחה  יָעה, ַהֶּמֽ ַח ָּבְך: ְיֹהָוה הֹוִׁשֽ ָאָדם ּֽבֵֹטֽ
ַען ִּתָּוֵרא: ִאם־ֲעֹונֹות ִּתְׁשָמר־ָיּה ֲאדָֹני ִמי ַיֲעמֹד:   ְלַמֽ

ִים  אָתה ָלָעם ַהֶּזה. ִמִּמְצַרֽ ָך. ְוַכֲאֶׁשר ָנָׂשֽ ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהֶּזה, ְּכֽגֶֹדל ַחְסֶּדֽ
ָּנה. ְוָׁשם ֶנֱאַמר:   ְוַעד ֵהֽ

ָך:  ְחִּתי ִּכְדָבֶרֽ ַוּיֹאֶמר ְיֹהָוה ָסַלֽ

ינּו, ְוָהִעיר ֲאֶׁשר ִנְקָרא  ַהֵּטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ּוְׁשָמע, ְּפַקח ֵעיֶנֽיָך ּוְרֵאה ֹׁשְממֵֹתֽ
יָך  ינּו, ֲאַנְֽחנּו ַמִּפיִלים ַּתֲחנּוֵנֽינּו ְלָפֶנֽיָך, ִּכי ַעל ַרֲחֶמֽ יָה ִּכי לֹא ַעל ִצְדֹקֵתֽ ִׁשְמָך ָעֶלֽ
יָבה ַוֲעֵׂשה, ַאל ְּתַאַחר. ְלַמַעְנָך  ָחה, ֲאדָֹני ַהְקִׁשֽ ָעה, ֲאדָֹני ְסָלֽ ָהַרִּבים: ֲאדָֹני ְׁשָמֽ

ָך:  ֱאֹלַהי, ִּכי ִׁשְמָך ִנְקָרא ַעל ִעיְרָך ְוַעל ַעֶּמֽ

ּוִמי ַיֲעמֹוד ֵחְטא ִאם ִּתְׁשמֹור. ּוִמי ָיקּום ִּדין ִאם ִּתְגמֹור. ַהְּסִליָחה ִעְּמָך ָסַלְחִּתי 
נּו ְרֵאה ְוַאל ַּתְכִלים.  ֵלאמֹר. ָהַרֲחִמים ַּגם ְלָך ִמָּדְתָך ִלְכמֹור. ִּדְכּדּוְך ַּדּלּוֵתֽ

ֶכל ַהֲחִלים. ִּגּֽבֹוֵרי ֽכַֹח  נּו ַתְׁשִלים. ָּגדֹול ְוָקטֹון ֽרּוַח ֵׂשֽ יָך ֶחְפֵצֽ ַעת ְנִתיב ְּדָרֶכֽ ַּדֽ
יפּו  יחּו ְולֹא יֹוִסֽ ֶבת ָׁשִבים ַקֵּבל ְנָדָבה. ֵּביְתָך ַיְפִרֽ ְרצֹוְנָך ַחֵּזק ְוַהֲאִלים. ְּבִצְּלָך ֶׁשֽ

ְלַדֲאָבה. אֹוֵבד ְוִנָּדח ַּתְׁשִּבית נֹוֵגׂש ּוַמְדֵהָבה. ָאז ַיֲעלּו ְוֵיָראּו ְּבֽרּוַח ְנִדיָבה: 

ֶלְך. יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים. ִמְתַנֵהג ַּבֲחִסידּות. מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו. ַמֲעִביר  ֵאל ֶמֽ
ִראׁשֹון ִראׁשֹון. ַמְרֶּבה ְמִחיָלה ְלַחָּטִאים ּוְסִליָחה ְלפֹוְׁשִעים. עֹוֶׂשה ְצָדקֹות ִעם 
ָּכל ָּבָׂשר ָוֽרּוַח. לֹא ְכָרָעָתם ִּתְגמֹול: ֵאל הֹוֵריָת ָלנּו לֹוַמר ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ּוְזָכר 
ֶדם. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַוֵּיֶרד  ְעָּת ֶלָעָנו ִמֶּקֽ נּו ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְּכמֹו ֶׁשהֹוַדֽ ָלֽ

ָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיֹהָוה:   ְיֹהָוה ֶּבֽ

ַוַּיֲֽעֹבר ְיֹהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא: 
ֶסד ָלֲאָלִפים  ֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֽ ֶסד ֶוֽ ִים ְוַרב ֶחֽ ֶרְך ַאַּפֽ ְיֹהָוה ְיֹהָוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֽ

נּו  נּו: ְסַלח ָלֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ ַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה: ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוֵנֽנּו ּוְלַחָּטאֵתֽ ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפֽ
ְענּו: ִּכי ַאָּתה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב  נּו ִּכי ָפָׁשֽ נּו ַמְלֵּכֽ אנּו. ְמַחל ָלֽ ינּו ִּכי ָחָטֽ ָאִבֽ

יָך:  ֶסד ְלָכל ֹקְרֶאֽ ֶחֽ

יָך ְּבֹתם ְוֽיֶׁשר ַהֲעֵמת. ֵמִליץ ֽיֶׁשר  נּו ַאֲחֶרֽ ינּו ִּתּכֹון ֱאֶמת. ֶלְכֵּתֽ ִׁשּלּום ָּפִרים ְׂשָפֵתֽ
נּו ְּבאֹור ָּפֶנֽיָך ְוֶחְׁשּבֹון  ַקֵּבל ּוְמָלְׁשִני ַצֵּמת. ֶהָחֵפץ ַחִּיים ְולֹא ְּבמֹות ַהֵּמת. ֲהִקיֵמֽ

ֶרם ִנְקָרא עֹוד ִּדּבּור ֵיֵצא. ִנְדבֹות  ֶפר ִיָּמֵצא. ֶטֽ ַחת ֹּכֽ ֶדת ַׁשֽ ִיְתַמֶּצה. ִקּיּום ֵמֶרֽ
ינּו ְיֹהָוה ְרֵצה.  ִּפֽ

ֶלְך. יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים. ִמְתַנֵהג ַּבֲחִסידּות. מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו. ַמֲעִביר  ֵאל ֶמֽ
ִראׁשֹון ִראׁשֹון. ַמְרֶּבה ְמִחיָלה ְלַחָּטִאים ּוְסִליָחה ְלפֹוְׁשִעים. עֹוֶׂשה ְצָדקֹות ִעם 
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ָּכל ָּבָׂשר ָוֽרּוַח. לֹא ְכָרָעָתם ִּתְגמֹול: ֵאל הֹוֵריָת ָלנּו לֹוַמר ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ּוְזָכר 
ֶדם. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַוֵּיֶרד  ְעָּת ֶלָעָנו ִמֶּקֽ נּו ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְּכמֹו ֶׁשהֹוַדֽ ָלֽ

ָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיֹהָוה:   ְיֹהָוה ֶּבֽ

ֶסד  ִים ְוַרב ֶחֽ ֶרְך ַאַּפֽ ַוַּיֲֽעֹבר ְיֹהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא: ְיֹהָוה ְיֹהָוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֽ
ַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה: ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוֵנֽנּו  ֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפֽ ֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֽ ֶוֽ

ְענּו: ִּכי  נּו ִּכי ָפָׁשֽ נּו ַמְלֵּכֽ אנּו. ְמַחל ָלֽ ינּו ִּכי ָחָטֽ נּו ָאִבֽ נּו: ְסַלח ָלֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ ּוְלַחָּטאֵתֽ
יָך:  ֶסד ְלָכל ֹקְרֶאֽ ַאָּתה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֽ

ְמֻרִּבים ָצְרֵכי ַעְּמָך ְוַדְעָּתם ְקָצָרה. ַמְחסֹוָרם ּוִמְׁשֲאלֹוָתם ַּבל יּוְכלּו ְלַסְּפָרה. ָנא 
פּו ְוַגם ָּכלּו יֹוְדֵעי ְפִגיָעה.  ֶרם ִנְקָרא. ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא. ָסֽ נּו ֶטֽ יָנה ֲהִגיֵגֽ ִּבֽ

ְרנּו ְוָרְבָתה ָהָרָעה. ַעל ֵּכן  יָעה. ֲעֻרִּמים נֹוַתֽ ֶדר ְּתִפּלֹות ְּבַמֲעֵנה ְלׁשֹוָנם ְלַהִּבֽ ֵסֽ
ינּו ְמִסּלֹות.  ְדנּו ְוֶהֱעִוֽ ְענּו ּוָמַרֽ נּו ָּפֶנֽיָך ְלַחּלֹות. ָּפַׁשֽ ְגנּו ְיׁשּוָעה. ָּפִנים ֵאין ָלֽ לֹא ִהַּׂשֽ
ְצָדָקה ְלָך ְלַבד ְנַבֵּקׁש ְּבַמַעְרֵכי ְתִהּלֹות. ָהעֹוְמִדים ְּבֵבית ְיֹהָוה ַּבֵּלילֹות.  ָקדֹוׁש 

ְרֵאה ִּכי ַפס ֵמִליץ ְּכׁשּוָרה. ַקֵּבל ִניִבי ְּכַמְרִּבית ְּתׁשּוָרה. ִרָּנִתי ַהּיֹום ְּתֵהא ְּבִכְתְרָך 
ְקׁשּוָרה. ֵאל ֶנֱאָזר ִּבְגבּוָרה. ַׁשְוָעִתי ְׁשֵעה ּוְתִפָּלִתי ְּתֵהא ְנִעיָמה. ְׁשַמע ְּפִגיָעִתי 
ֶרץ ַעל ְּבִליָמה.  ֶלה ֶאֽ נּו ַהֲחִתיָמה. ֹּתֽ נּו ְלַחִּיים ְוֵתיִטיב ָלֽ ִּכְפִגיַעת ַּתָּמה. ְּתחֹוְקֵקֽ

ֶלְך. יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים. ִמְתַנֵהג ַּבֲחִסידּות. מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו. ַמֲעִביר  ֵאל ֶמֽ
ִראׁשֹון ִראׁשֹון. ַמְרֶּבה ְמִחיָלה ְלַחָּטִאים ּוְסִליָחה ְלפֹוְׁשִעים. עֹוֶׂשה ְצָדקֹות ִעם 
ָּכל ָּבָׂשר ָוֽרּוַח. לֹא ְכָרָעָתם ִּתְגמֹול: ֵאל הֹוֵריָת ָלנּו לֹוַמר ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ּוְזָכר 
ֶדם. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַוֵּיֶרד  ְעָּת ֶלָעָנו ִמֶּקֽ נּו ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְּכמֹו ֶׁשהֹוַדֽ ָלֽ

ָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיֹהָוה:   ְיֹהָוה ֶּבֽ

ַוַּיֲֽעֹבר ְיֹהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא: 
ֶסד ָלֲאָלִפים  ֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֽ ֶסד ֶוֽ ִים ְוַרב ֶחֽ ֶרְך ַאַּפֽ ְיֹהָוה ְיֹהָוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֽ

נּו  נּו: ְסַלח ָלֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ ַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה: ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוֵנֽנּו ּוְלַחָּטאֵתֽ ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפֽ
ְענּו: ִּכי ַאָּתה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב  נּו ִּכי ָפָׁשֽ נּו ַמְלֵּכֽ אנּו. ְמַחל ָלֽ ינּו ִּכי ָחָטֽ ָאִבֽ

יָך:  ֶסד ְלָכל ֹקְרֶאֽ ֶחֽ

ַע ַמְעָּבִדי. ְּפֵנה ָנא ַוֲעסֹוק  ָיְדָך ְּפׁשֹוט ְוַקֵּבל ְּתׁשּוָבִתי ְּבַמֲעָמִדי. ְסַלח ּוְמַחל רֹֽ
יָך ּדֹוִדי ּוְמעֹוְדִדי. ְוַאָּתה ְיֹהָוה ָמֵגן ַּבֲעִדי.  ְּבטֹוַבת ְמַׁשֲחֶרֽ

ֶלְך. יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים. ִמְתַנֵהג ַּבֲחִסידּות. מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו. ַמֲעִביר  ֵאל ֶמֽ
ִראׁשֹון ִראׁשֹון. ַמְרֶּבה ְמִחיָלה ְלַחָּטִאים ּוְסִליָחה ְלפֹוְׁשִעים. עֹוֶׂשה ְצָדקֹות ִעם 
ָּכל ָּבָׂשר ָוֽרּוַח. לֹא ְכָרָעָתם ִּתְגמֹול: ֵאל הֹוֵריָת ָלנּו לֹוַמר ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ּוְזָכר 
ֶדם. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַוֵּיֶרד  ְעָּת ֶלָעָנו ִמֶּקֽ נּו ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְּכמֹו ֶׁשהֹוַדֽ ָלֽ

ָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיֹהָוה:   ְיֹהָוה ֶּבֽ
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ֶסד  ִים ְוַרב ֶחֽ ֶרְך ַאַּפֽ ַוַּיֲֽעֹבר ְיֹהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא: ְיֹהָוה ְיֹהָוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֽ
ַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה: ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוֵנֽנּו  ֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפֽ ֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֽ ֶוֽ

ְענּו: ִּכי  נּו ִּכי ָפָׁשֽ נּו ַמְלֵּכֽ אנּו. ְמַחל ָלֽ ינּו ִּכי ָחָטֽ נּו ָאִבֽ נּו: ְסַלח ָלֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ ּוְלַחָּטאֵתֽ
יָך:   ֶסד ְלָכל ֹקְרֶאֽ ַאָּתה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֽ

ַען  נּו ְלַמֽ ְזכֹור ְּבִרית ַאְבָרָהם ַוֲעֵקַדת ִיְצָחק. ְוָהֵׁשב ְׁשבּות ָאֳהֵלי ַיֲעֹקב. ְוהֹוִׁשיֵעֽ
ָך.  ְׁשֶמֽ

יע  ינּו. ּוַמְפִּגֽ ינּו. ׁשּור ִּכי ָאְבדּו ֲחִסיֵדֽ נּו. ְרֵאה ִּכי ָאְזַלת ָיֵדֽ ּגֹוֵאל ָחָזק ְלַמַעְנָך ְּפֵדֽ
ָך.  ַען ְׁשֶמֽ נּו ְלַמֽ נּו: ְוׁשּוב ְּבַרֲחִמים ַעל ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל. ְוהֹוִׁשיֵעֽ ֵאין ַּבֲעֵדֽ

יָה ְטבּועֹות ּוְגנּוזֹות.  ָהִעיר ַהּֽקֶֹדׁש ְוַהְמחֹוזֹות. ָהיּו ְלֶחְרָּפה ּוְלִבּזֹות. ְוָכל ַמֲחַמֶּדֽ
ָך.  ַען ְׁשֶמֽ נּו ְלַמֽ ְוֵאין ִׁשּיּור ַרק ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת. ְוָהֵׁשב ְׁשבּות ָאֳהֵלי ַיֲעֹקב. ְוהֹוִׁשיֵעֽ

ַע  ָך. ׁשֹוֵמֽ ָך. ַמֵּלא ִמְׁשֲאלֹות ַעם ְמַיֲחֶדֽ ַעל ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶדֽ יָך. ַּתֽ ֶאְנַקת ְמַסְּלֶדֽ
יָך.  ְּתִפַּלת ָּבֵאי ָעֶדֽ

יָך ׁשֹוֵכן ְמרֹוִמים. ִּכי  ִיְׁשָרֵאל נֹוַׁשע ַּביֹהָוה ְּתׁשּוַעת עֹוָלִמים. ַּגם ַהּיֹום ִיָּוְׁשעּו ִמִּפֽ
ַעל ָהַרֲחִמים.  ַאָּתה ַרב ְסִליחֹות ּוַבֽ

יָנה. ֽקּוָמה  ַחת ַּכְנֵפי ַהְׁשִכיָנה. ֹחן ָיֹחן ִּכי ִיְבֹחן ֵלב ָעֹקב ְלָהִכֽ נּו ֵצל ָידֹו ַּתֽ ַיְחִּביֵאֽ
יָנה.  נּו ַהֲאִזֽ ינּו ֻעָּזה ֻעִּזי ָנא. ְיֹהָוה ְלַׁשְוָעֵתֽ ָנא ֱאֹלֵהֽ

ֶתר ֶעְליֹון. ִּביִמין ֶיַֽׁשע ְלִהָּוַׁשע ַעם ָעִני ְוֶאְביֹון.  ְחִּתי יֹוֵׁשב ְּבֵסֽ נּו ָסַלֽ ַיְׁשִמיֵעֽ
נּו.  ֶדק ַּתֲעֵנֽנּו. ְיֹהָוה ֱהֵיה עֹוֵזר ָלֽ יָך נֹוָראֹות ְּבֶצֽ נּו ֵאֶלֽ ְּבַׁשְּוֵעֽ

ֶסד ָלֲאָלִפים.  ֶסד ֶוֱאֶמת. ֹנֵצר ֶחֽ ִים. ְוַרב ֶחֽ ֶרְך ַאַּפֽ ְיֹהָוה ְיֹהָוה. ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון. ֶאֽ
נּו.  נּו ּוְנַחְלָּתֽ ַׁשע ְוַחָּטָאה. ְוַנֵּקה. ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוֵנֽנּו ּוְלַחָּטאֵתֽ ֹנֵׂשא ָעֹון ְוֶפֽ

ָיה. ִּבְראֹוִתי ָּכל ִעיר ַעל ִּתָּלּה ְּבנּוָיה. ְוִעיר ָהֱאֹלִהים  ֶאְזְּכָרה ֱאֹלִהים ְוֶאֱהָמֽ
נּו ְלָיּה ְוֵעיֵנֽינּו ְלָיּה.   ֶלת ַעד ְׁשאֹול ַּתְחִּתָּיה. ּוְבָכל זֹאת ָאֽ ֻמְׁשֶּפֽ

נּו ַהִּפיִלי. ּוְבַעד ַעֵּמְך ַרֲחִמים  ינּו ִהְתַּגְלְּגִלי. ְוִלְפֵני קֹוֵנְך ְּתִחָּנֵתֽ ִמַּדת ָהַרֲחִמים ָעֵלֽ
ַׁשֲאִלי. ִּכי ָכל ֵלָבב ַּדָּוי ְוָכל רֹאׁש ָלֳחִלי.  

ְכִּתי ְיֵתדֹוַתי ִּבְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה ֵתבֹות. ּוְבַׁשֲעֵרי ְדָמעֹות ִּכי לֹא ִנְׁשָלבֹות. ָלֵכן  ָּתַמֽ
ֶׁשת ָאבֹות.   ֶּלה ּוִבְזכּות ְׁשלֹֽ יַח ְּפֵני בֹוֵחן ִלּבֹות. ָּבֽטּוַח ֲאִני ְּבֵאֽ ְכִּתי ִׂשֽ ָׁשַפֽ

נּו  ינּו ְּבֹנאְדָך ִלְהיֹות. ְוַתִּציֵלֽ ְיִהי ָרצֹון ְלָפֶנֽיָך ׁשֹוֵמַע קֹול ִּבְכיֹות. ֶׁשָּתִׂשים ִּדְמעֹוֵתֽ
ִמָּכל ְּגֵזרֹות ַאְכָזִרּיֹות. ִּכי ְלָך ְלַבד ֵעיֵנֽינּו ְתלּויֹות.  

ֶלְך. יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים. ִמְתַנֵהג ַּבֲחִסידּות. מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו. ַמֲעִביר  ֵאל ֶמֽ
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ִראׁשֹון ִראׁשֹון. ַמְרֶּבה ְמִחיָלה ְלַחָּטִאים ּוְסִליָחה ְלפֹוְׁשִעים. עֹוֶׂשה ְצָדקֹות ִעם 
ָּכל ָּבָׂשר ָוֽרּוַח. לֹא ְכָרָעָתם ִּתְגמֹול: ֵאל הֹוֵריָת ָלנּו לֹוַמר ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ּוְזָכר 
ֶדם. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַוֵּיֶרד  ְעָּת ֶלָעָנו ִמֶּקֽ נּו ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְּכמֹו ֶׁשהֹוַדֽ ָלֽ

ָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיֹהָוה:   ְיֹהָוה ֶּבֽ

ַוַּיֲֽעֹבר ְיֹהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא: 
ֶסד ָלֲאָלִפים  ֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֽ ֶסד ֶוֽ ִים ְוַרב ֶחֽ ֶרְך ַאַּפֽ ְיֹהָוה ְיֹהָוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֽ

נּו  נּו: ְסַלח ָלֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ ַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה: ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוֵנֽנּו ּוְלַחָּטאֵתֽ ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפֽ
ְענּו: ִּכי ַאָּתה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב  נּו ִּכי ָפָׁשֽ נּו ַמְלֵּכֽ אנּו. ְמַחל ָלֽ ינּו ִּכי ָחָטֽ ָאִבֽ

יָך:   ֶסד ְלָכל ֹקְרֶאֽ ֶחֽ

נּו.  נּו ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵעֽ ַרֵחם ָנא ְקַהל ֲעַדת ְיֻׁשרּון. ְסַלח ּוְמַחל ֲעֹוָנם. ְוהֹוִׁשיֵעֽ

יַע ְוִריב ַאל ִּתְמַּתח.  נּו ִתְפַּתח. ּתֹוִׁשֽ ִים ְּפַתח. ְואֹוָצְרָך ַהּטֹוב ָלֽ ַׁשֲעֵרי ָׁשַמֽ
נּו.  נּו ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵעֽ ְוהֹוִׁשיֵעֽ

ֶלְך. יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים. ִמְתַנֵהג ַּבֲחִסידּות. מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו. ַמֲעִביר  ֵאל ֶמֽ
ִראׁשֹון ִראׁשֹון. ַמְרֶּבה ְמִחיָלה ְלַחָּטִאים ּוְסִליָחה ְלפֹוְׁשִעים. עֹוֶׂשה ְצָדקֹות ִעם 

ָּכל ָּבָׂשר ָוֽרּוַח לֹא ְכָרָעָתם ִּתְגמֹול: ֵאל הֹוֵריָת ָלנּו לֹוַמר ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ּוְזָכר 
ֶדם. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַוֵּיֶרד  ְעָּת ֶלָעָנו ִמֶּקֽ נּו ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה. ְּכמֹו ֶׁשהֹוַדֽ ָלֽ

ָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיֹהָוה:   ְיֹהָוה ֶּבֽ

ַוַּיֲֽעֹבר ְיֹהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא: 
ֶסד ָלֲאָלִפים  ֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֽ ֶסד ֶוֽ ִים ְוַרב ֶחֽ ֶרְך ַאַּפֽ ְיֹהָוה ְיֹהָוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֽ

נּו  נּו: ְסַלח ָלֽ נּו ּוְנַחְלָּתֽ ַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה: ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוֵנֽנּו ּוְלַחָּטאֵתֽ ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפֽ
ְענּו: ִּכי ַאָּתה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב  נּו ִּכי ָפָׁשֽ נּו ַמְלֵּכֽ אנּו. ְמַחל ָלֽ ינּו ִּכי ָחָטֽ ָאִבֽ

יָך:  ֶסד ְלָכל ֹקְרֶאֽ ֶחֽ

נּו:   נּו. ַּכֶּפר ָלֽ נּו. ְמַחל ָלֽ ינּו. ְסַלח ָלֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ינּו:  נּו ָבֶנֽיָך ְוַאָּתה ָאִבֽ ינּו. ָאֽ ָך ְוַאָּתה ֱאֹלֵהֽ נּו ַעֶּמֽ ִּכי ָאֽ
נּו:  ָך ְוַאָּתה ֶחְלֵקֽ נּו ְקָהֶלֽ יָך ְוַאָּתה ֲאדֹוֵנֽנּו. ָאֽ נּו ֲעָבֶדֽ ָאֽ
נּו:  נּו צֹאֶנָֽך ְוַאָּתה רֹוֵעֽ נּו. ָאֽ ָך ְוַאָּתה גֹוָרֵלֽ נּו ַנֲחָלֶתֽ ָאֽ

נּו:  ָך ְוַאָּתה יֹוְצֵרֽ נּו ְפֻעָּלֶתֽ נּו. ָאֽ ָך ְוַאָּתה נֹוְטֵרֽ נּו ַכְרֶּמֽ ָאֽ
ינּו.  נּו ְסֻגָּלֶתָך ְוַאָּתה ֱאֹלֵהֽ נּו. ָאֽ ָך ְוַאָּתה דֹוֵדֽ נּו ַרְעָיֶתֽ ָאֽ

נּו:  יָך ְוַאָּתה ַמֲאִמיֵרֽ נּו ַמֲאִמיֶרֽ נּו: ָאֽ ָך ְוַאָּתה ַמְלֵּכֽ נּו ַעֶּמֽ ָאֽ

נּו ְמֵלֵאי  ִים. ָאֽ ֶרְך ַאַּפֽ נּו ְקֵׁשי ֽעֶֹרף ְוַאָּתה ֶאֽ נּו ַעֵּזי ָפִנים ְוַאָּתה ַרחּום ְוַחּנּון. ָאֽ ָאֽ
ּמּו:  יָך לֹא ִיָּתֽ ינּו ְּכֵצל עֹוֵבר ְוַאָּתה הּוא ּוְׁשנֹוֶתֽ נּו ָיֵמֽ ָעֹון ְוַאָּתה ָמֵלא ַרֲחִמים. ָאֽ
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נּו ֶׁשֵאין  נּו, ְוַאל ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחָּנֵתֽ ינּו ָּתֹבא ְלָפֶנֽיָך ְּתִפָּלֵתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ינּו ַצִּדיִקים  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֲאַנְֽחנּו ַעֵּזי ָפִנים ּוְקֵׁשי ֽעֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

אנּו:  ינּו ָחָטֽ אנּו ֲאָבל ֲאַנְֽחנּו ַוֲאבֹוֵתֽ ֲאַנְֽחנּו ְולֹא ָחָטֽ

ֶקר.  ְלנּו ֶׁשֽ ְסנּו. ָטַפֽ ְענּו. ַזְֽדנּו. ָחַמֽ ינּו. ְוִהְרַׁשֽ ְרנּו ּֽדִֹפי. ֶהֱעִוֽ ְדנּו. ָּגַזְֽלנּו. ִּדַּבֽ ְמנּו. ָּבַגֽ ָאַׁשֽ
ינּו  ְרנּו. ִקִּׁשֽ ְענּו. ָצַרֽ ינּו. ָּפַׁשֽ ְרנּו. ָעִוֽ ְצנּו. ָסַרֽ ְדנּו. ִנַאֽ ְצנּו. ָמַרֽ ְצנּו ָרע. ִּכַּזְֽבנּו. ַלֽ ָיַעֽ

ְענּו:  ינּו. ִּתְעָּתֽ ְבנּו. ָּתִעֽ ְתנּו. ִּתַעֽ ְענּו. ִׁשַחֽ ֽעֶֹרף. ָרַׁשֽ

נּו. ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא  ָוה ָלֽ יָך ַהּטֹוִבים ְולֹא ָׁשֽ יָך ּוִמִּמְׁשָּפֶטֽ ְרנּו ִמִּמְצֹוֶתֽ ַסֽ
ְענּו: ַמה ֹּנאַמר ְלָפֶנֽיָך יֹוֵׁשב ָמרֹום. ּוַמה  יָת ַוֲאַנְֽחנּו ִהְרָׁשֽ ינּו. ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשֽ ָעֵלֽ

ַע:  ְּנַסֵּפר ְלָפֶנֽיָך ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים. ֲהלֹא ָּכל ַהִּנְסָּתרֹות ְוַהִּנְגלֹות ַאָּתה יֹוֵדֽ

ינּו  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ַאָּתה נֹוֵתן ָיד ַלּפֹוְׁשִעים, ִויִמיְנָך ְפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים. ַוְּתַלְּמֵדֽ
נּו ִּבְתׁשּוָבה  ינּו, ּוְתַקְּבֵלֽ ַען ֶנְחַּדל ֵמֽעֶׁשק ָיֵדֽ ינּו, ְלַמֽ ְלִהְתַוּדֹות ְלָפֶנֽיָך ַעל ָּכל ֲעֹונֹוֵתֽ

ְרָּת: ֵאין ֵקץ ְלִאֵּׁשי  יָך ֲאֶׁשר ָאָמֽ ַען ְּדָבֶרֽ ְׁשֵלָמה ְלָפֶנֽיָך ְּכִאִּׁשים ּוְכִניחֹוִחים ְלַמֽ
נּו ִרָּמה  ַע ֶׁשַאֲחִריֵתֽ נּו. ְוַאָּתה יֹוֵדֽ ינּו, ְוֵאין ִמְסָּפר ְלִניחֹוֵחי ַאְׁשָמֵתֽ חֹובֹוֵתֽ

נּו.  נּו. ַמה ִּצְדֵקֽ נּו. ֶמה ַחֵּיֽינּו. ֶמה ַחְסֵּדֽ נּו. ָמה ָאֽ יָת ְסִליָחֵתֽ ְותֹוֵלָעה, ְלִפיָכְך ִהְרֵּבֽ
ינּו ֵואֹלֵהי  נּו. ַמה ֹּנאַמר ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ נּו. ַמה ְּגבּוָרֵתֽ נּו. ַמה ֹּכֵחֽ ַמה ְּיׁשּוָעֵתֽ
ִין ְלָפֶנֽיָך ְוַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם ְּכלֹא ָהיּו ַוֲחָכִמים ִּכְבִלי  ינּו ֲהלֹא ָּכל ַהִּגּבֹוִרים ְּכַאֽ ֲאבֹוֵתֽ

ֶבל ְלָפֶנֽיָך.  הּו ִויֵמי ַחֵּייֶהם ֶהֽ ַמָּדע ּוְנבֹוִנים ִּכְבִלי ַהְׂשֵּכל ִּכי רֹב ַמֲעֵׂשיֶהם ֹּתֽ
ֶבל.  ִין ִּכי ַהֹּכל ָהֽ ּומֹוַתר ָהָאָדם ִמן ַהְּבֵהָמה ָאֽ

הּו ַלֲעמֹוד ְלָפֶנֽיָך. ִּכי ִמי יֹאַמר ְלָך ַמה  ְלָּת ֱאנֹוׁש ֵמרֹאׁש, ַוַּתִּכיֵרֽ ַאָּתה ִהְבַּדֽ
ינּו ְּבַאֲהָבה ֶאת יֹום צֹום  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ִּתְפַעל, ְוִאם ִיְצַּדק ַמה ִּיֶּתן־ָלְך: ַוִּתֶּתן ָלֽ

נּו,  ַען ֶנְחַּדל ֵמֽעֶׁשק ָיֵדֽ ינּו ְלַמֽ ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה, ֵקץ ּוְמִחיָלה ּוְסִליָחה ַעל ָּכל ֲעֹונֹוֵתֽ
יָך ָהַרִּבים ַרֵחם  יָך ַלֲעׂשֹות ֻחֵּקי ְרצֹוְנָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם: ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמֽ ְוָנׁשּוב ֵאֶלֽ

הּו  ינּו, ִּכי לֹא ַתְחּפֹוץ ְּבַהְׁשָחַתת עֹוָלם. ֶׁשֶּנֱאַמר ִּדְרׁשּו ְיֹהָוה ְּבִהָּמְצאֹו, ְקָרֻאֽ ָעֵלֽ
ֶון ַמְחְׁשֹבָתיו, ְוָיׁשֹב ֶאל ְיֹהָוה  ִּבְהיֹותֹו ָקרֹוב: ְוֶנֱאַמר ַיֲעזֹב ָרָׁשע ַּדְרּכֹו, ְוִאיׁש ָאֽ

ינּו ִּכי ַיְרֶּבה ִלְסֽלֹוַח: ְוַאָּתה ֱאֽלֹוַּה ְסִליחֹות ַחּנּון ְוַרחּום,  הּו, ְוֶאל ֱאֹלֵהֽ ִויַרֲחֵמֽ
ֶסד ֶוֱאֶמת, ּוַמְרֶּבה ְלֵהיִטיב. ְורֹוֶצה ַאָּתה ִּבְתׁשּוַבת ְרָׁשִעים  ִים ְוַרב ֶחֽ ֶרְך ַאַּפֽ ֶאֽ
ִני ְנֻאם ֲאדָֹני ֱיֹהִוה, ִאם  ְוֵאין ַאָּתה ָחֵפץ ְּבִמיָתָתם. ֶׁשֶּנֱאַמר ֱאמֹר ֲאֵליֶהם ַחי ָאֽ

ֶאְחֹּפץ ְּבמֹות ָהָרָׁשע ִּכי ִאם ְּבׁשּוב ָרָׁשע ִמַּדְרּכֹו ְוָחָיה. ְוֶנֱאַמר ֽׁשּובּו ֽׁשּובּו 
ָּמה ָתֽמּותּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל: ְוֶנֱאַמר ְוֶנֱאַמר ֶהָחֹפץ ֶאְחֹּפץ  ִמַּדְרֵכיֶכם ָהָרִעים ְוָלֽ

מֹות ָרָׁשע ְנֻאם ֲאדָֹני ֱיֹהִוה, ֲהלֹא ְּבׁשּובֹו ִמְּדָרָכיו ְוָחָיה: ְוֶנֱאַמר ִּכי לֹא ֶאְחֹּפץ 
יבּו ִוְחיּו: ִּכי ַאָּתה ָסְלָחן ְלִיְׂשָרֵאל ּוָמֳחָלן  ְּבמֹות ַהֵּמת ְנֻאם ֲאדָֹני ֱיֹהִוה. ְוָהִׁשֽ

ָּתה:  ַח ֶאָּלא ָאֽ ֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ נּו ֶמֽ יָך ֵאין ָלֽ ְלִׁשְבֵטי ְיֻׁשרּון ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ּוִמַּבְלָעֶדֽ

ינּו ְּביֹום ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה. ְמֵחה ְוַהֲעֵבר  ינּו. ְמֹחל ַלֲעֹונֹוֵתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
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יָך ְלַמֲעִני  ינּו ִמֶּנֶֽגד ֵעיֶנֽיָך. ָּכָאמּור ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא מֹוֶחה ְפָׁשֶעֽ ינּו ְוַחֹּטאֵתֽ ְּפָׁשֵעֽ
יָך ׁשּוָבה ֵאַלי ִּכי  יָך ְוֶכָעָנן ַחֹּטאֶתֽ יִתי ָכָעב ְּפָׁשֶעֽ יָך לֹא ֶאְזֹּכר: ְוֶנֱאַמר ָמִחֽ ְוַחֹּטאֶתֽ
יָך: ְוֶנֱאַמר ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמֹּכל ַחֹּטאֵתיֶכם ִלְפֵני  ְגַאְלִּתֽ

נּו  ָך ְוַׂשְּמֵחֽ נּו ִמּטּוֶבֽ ָך ַׂשְּבֵעֽ נּו ְּבתֹוָרֶתֽ יָך ְוֵתן ֶחְלֵקֽ נּו ְּבִמְצֹוֶתֽ רּו: ַקְּדֵׁשֽ ְיֹהָוה ִּתְטָהֽ
נּו ְלָעְבְּדָך ֶּבֱאֶמת ִּכי ַאָּתה ָסְלָחן ְלִיְׂשָרֵאל ּוָמֳחָלן ְלִׁשְבֵטי  ָך: ְוַטֵהר ִלֵּבֽ ִּביׁשּוָעֶתֽ
ָּתה: ָּברּוְך  ַח ֶאָּלא ָאֽ ֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ נּו ֶמֽ יָך ֵאין ָלֽ ְיֻׁשרּון ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ּוִמַּבְלָעֶדֽ
ינּו ְוַלֲעֹונֹות ַעּמֹו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ּוַמֲעִביר  ַח ַלֲעֹונֹוֵתֽ ֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ ַאָּתה ְיֹהָוה ֶמֽ

ֶרץ ְמַקֵּדׁש ִיְׂשָרֵאל ְויֹום ַהִּכֻּפִרים:  ֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֽ ינּו ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה. ֶמֽ ַאְׁשמֹוֵתֽ

ָך  ינּו ְּבַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ּוִבְתִפָּלָתם, ְוָהֵׁשב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵּביֶתֽ ְרֵצה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל, ּוְתִפָּלָתם ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת 

ָך: ְוֶתֱחֶזֽיָנה ֵעיֵנֽינּו ְּבׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה  ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ
ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון: 

ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד צּור  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ מֹוִדים ֲאַנְֽחנּו ָלְך ָׁשַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָך ַעל ַחֵּיֽינּו  נּו ַאָּתה הּוא ְלדֹור ָודֹור נֹוֶדה ְּלָך ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתֽ ַחֵּיֽינּו ָמֵגן ִיְׁשֵעֽ

נּו ְוַעל  יָך ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמֽ ינּו ַהְּפקּודֹות ָלְך ְוַעל ִנֶּסֽ ָך ְוַעל ִנְׁשמֹוֵתֽ ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדֽ
יָך  ִים, ַהּטֹוב ִּכי לֹא ָכלּו ַרֲחֶמֽ ֶרב ָוֽבֶֹקר ְוָצֳהָרֽ יָך ֶׁשְּבָכל ֵעת, ֶעֽ יָך ְוטֹובֹוֶתֽ ִנְפְלאֹוֶתֽ

ינּו ָלְך:   יָך, ֵמעֹוָלם ִקִּוֽ ּמּו ֲחָסֶדֽ ְוַהְמַרֵחם ִּכי לֹא ַתֽ

ינּו ֱאֹלֵהי ָכל ָּבָׂשר  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ מֹוִדים ֲאַנְֽחנּו ָלְך ָׁשַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
נּו  נּו יֹוֵצר ְּבֵראִׁשית ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ַעל ֶׁשֶהֱחִייָתֽ יֹוְצֵרֽ

ָך ִלְׁשמֹור  ינּו ְלַחְצרֹות ָקְדֶׁשֽ נּו ְוֶתֱאסֹוף ָּגֻלּיֹוֵתֽ נּו ֵּכן ְּתַחֵּיֽינּו ּוְתַקְּיֵמֽ ְוִקַּיְמָּתֽ
נּו מֹוִדים ָלְך, ָּברּוְך ֵאל  יָך ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָֽך ּוְלָעְבְּדָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם ַעל ֶׁשָאֽ ֻחֶּקֽ

ַההֹוָדאֹות:

נּו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבַרְך ְוִיְתרֹוַמם ִׁשְמָך ַמְלֵּכֽ

ֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ּוְׁשִבי ּוַמְׁשִחית  יָך ּוְכבֹוׁש ַּכַעְסָך ְוַכֵּלה ֶדֽ נּו ְזכֹור ַרֲחֶמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ַגע ַרע ְוָכל ַמֲחָלה ְוָכל ַּתָקָלה ְוָכל ְקָטָטה ְוָכל ִמיֵני ֻפְרָעִנּיֹות ְוָכל  ְוָעֹון ּוַמֵּגָפה ּוֶפֽ

ָך:  ינּו ּוֵמַעל ָּכל ְּבֵני ְבִריֶתֽ ְּגֵזָרה ָרָעה ְוִׂשְנַאת ִחָּנם ֵמָעֵלֽ
ָך:  ַוֲחתֹום ְלַחִּיים טֹוִבים ָּכל ְּבֵני ְבִריֶתֽ

ָלה:  נּו ֶסֽ נּו ְוֶעְזָרֵתֽ ָלה ִויַהְללּו ֶאת ִׁשְמָך ֶּבֱאֶמת ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתֽ ְוֹכל ַהַחִּיים יֹוֽדּוָך ֶּסֽ
ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהּטֹוב ִׁשְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות:  

ֶׁשת, ַּבּתֹוָרה ַהְּכתּוָבה ַעל ְיֵדי  נּו ַבְּבָרָכה ַהְּמֻׁשֶּלֽ ינּו ָּבְרֵכֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ָך ָּכָאמּור: ְיָבֶרְכָך ְיֹהָוה  ָך. ָהֲאמּוָרה ִמִּפי ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֹּכֲהִנים ַעם ְקדֹוֶׁשֽ מֶׁשה ַעְבֶּדֽ
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יָך ְוָיֵׂשם ְלָך ָׁשלֹום:  יָך ִויֻחֶּנָֽך: ִיָּׂשא ְיֹהָוה ָּפָניו ֵאֶלֽ ָך: ָיֵאר ְיֹהָוה ָּפָניו ֵאֶלֽ ְוִיְׁשְמֶרֽ

נּו  ָך, ָּבְרֵכֽ ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ ֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלֽ ִׂשים ָׁשלֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה ֵחן ָוֶחֽ
ינּו ּתֹוַרת ַחִּיים  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ָּת ָּלֽ נּו ְּכֶאָחד ְּבאֹור ָּפֶנֽיָך ִּכי ְבאֹור ָּפֶנֽיָך ָנַתֽ ינּו ֻּכָּלֽ ָאִבֽ

ֶסד ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום, ְוטֹוב ְּבֵעיֶנֽיָך ְלָבֵרְך ֶאת  ְוַאֲהַבת ֶחֽ
ָך.  ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמֽ

ֶפר ַחִּיים ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום ּוַפְרָנָסה טֹוָבה ִנָּזֵכר ְוִנָּכֵתב ְלָפֶנֽיָך ֲאַנְֽחנּו ְוָכל  ְּבֵסֽ
ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום:  ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהְּמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו 

ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום: )נ”א ֹעֶׂשה ַהָּׁשלֹום:(

ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:

אנּו ְלָפֶנֽיָך:  נּו ָחָטֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָּתה:  ֶלְך ֶאָּלא ָאֽ נּו ֶמֽ נּו ֵאין ָלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָך:  ַען ְׁשֶמֽ נּו ְלַמֽ נּו ֲעֵׂשה ִעָּמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ינּו ָׁשָנה טֹוָבה:  נּו ַחֵּדׁש ָעֵלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ינּו ָּכל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות:  נּו ַּבֵּטל ֵמָעֵלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ינּו:  נּו ַּבֵּטל ַמְחְׁשבֹות ׂשֹוְנֵאֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ינּו:  נּו ָהֵפר ֲעַצת אֹוְיֵבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ינּו:  נּו ַּכֵּלה ָּכל ַצר ּוַמְׂשִטין ֵמָעֵלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ֶרב  ֶבר ְוֶחֽ נּו ַּכֵּלה ֶּדֽ ינּו ַמְלֵּכֽ נּו: ָאִבֽ נּו ְסתֹום ִּפּיֹות ַמְׂשִטיֵנֽנּו ּוְמַקְטִריֵגֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָך:  ְוָרָעב ּוְׁשִבי ּוַמְׁשִחית ְוָעֹון ִמְּבֵני ְבִריֶתֽ

ָך:  נּו ְמַנע ַמֵּגָפה ִמַּנֲחָלֶתֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ינּו:  נּו ְסַלח ּוְמַחל ְלָכל ֲעֹונֹוֵתֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ינּו ִמֶּנֶֽגד ֵעיֶנֽיָך:  ינּו ְוַחֹּטאֵתֽ נּו ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ְּפָׁשֵעֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ינּו:  יָך ָהַרִּבים ָּכל ִׁשְטֵרי חֹובֹוֵתֽ נּו ְמחֹוק ְּבַרֲחֶמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶנֽיָך:  נּו ַהֲחִזיֵרֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָך:  נּו ְׁשַלח ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְלחֹוֵלי ַעֶּמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו ְקַרע ֽרַֹע ְּגַזר ִּדיֵנֽנּו:  ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו ְּבִזָּכרֹון טֹוב ְלָפֶנֽיָך:  נּו ָזְכֵרֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ֶפר ַחִּיים טֹוִבים:  נּו ְּבֵסֽ נּו ָחְתֵמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ֶפר ְּגֻאָּלה ִויׁשּוָעה:  נּו ְּבֵסֽ נּו ָחְתֵמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ֶפר ַּפְרָנָסה ְוַכְלָּכָלה:  נּו ְּבֵסֽ נּו ָחְתֵמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ֶפר ְזֻכּיֹות:  נּו ְּבֵסֽ נּו ָחְתֵמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ֶפר ְסִליָחה ּוְמִחיָלה:  נּו ְּבֵסֽ נּו ָחְתֵמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו ְיׁשּוָעה ְּבָקרֹוב:  נּו ַהְצַמח ָלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
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ָך:  ֶרן ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ נּו ָהֵרם ֶקֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָך:  ֶרן ְמִׁשיֶחֽ נּו ָהֵרם ֶקֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

יָך:  ינּו ִמִּבְרכֹוֶתֽ נּו ַמֵּלא ָיֵדֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ינּו ָׂשָבע:  נּו ַמֵּלא ֲאָסֵמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ינּו:  נּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלֽ נּו ְׁשַמע קֹוֵלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו:  נּו ַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו:  ִים ִלְתִפָּלֵתֽ נּו ְּפַתח ַׁשֲעֵרי ָׁשַמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו ָזכֹור ִּכי ָעָפר ֲאָנְֽחנּו:  ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו ֵריָקם ִמְּלָפֶנֽיָך:  נּו ָנא ַאל ְּתִׁשיֵבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו ְּתֵהא ַהָּׁשָעה ַהֹּזאת ְׁשַעת ַרֲחִמים ְוֵעת ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך:  ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו:  ינּו ְוַטֵּפֽ ינּו ְוַעל עֹוָלֵלֽ נּו ֲחמֹול ָעֵלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָך:  ַען ֲהרּוִגים ַעל ֵׁשם ָקְדֶׁשֽ נּו ֲעֵׂשה ְלַמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ָך:  ַען ְטבּוִחים ַעל ִיחּוֶדֽ נּו ֲעֵׂשה ְלַמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָך:  ִים ַעל ִקּדּוׁש ְׁשֶמֽ ַען ָּבֵאי ָבֵאׁש ּוַבַּמֽ נּו ֲעֵׂשה ְלַמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

יָך ַהָּׁשפּוְך:  נּו ְנקֹום ִנְקַמת ַּדם ֲעָבֶדֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו ֲעֵׂשה ְלַמַעְנָך  ינּו ַמְלֵּכֽ נּו ֲעֵׂשה ְלַמַעְנָך ִאם לֹא ְלַמֲעֵנֽנּו: ָאִבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו:  ְוהֹוִׁשיֵעֽ
יָך ָהַרִּבים:  ַען ַרֲחֶמֽ נּו ֲעֵׂשה ְלַמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ינּו:  ַען ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֶׁשִּנְקָרא ָעֵלֽ נּו ֲעֵׂשה ְלַמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ֶסד  נּו ְצָדָקה ָוֶחֽ נּו ַמֲעִׂשים ֲעֵׂשה ִעָּמֽ נּו ָחֵּנֽנּו ַוֲעֵנֽנּו ִּכי ֵאין ָּבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו:  ְוהֹוִׁשיֵעֽ

ינּו ְיֹהָוה ֶאָחד: ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

Three times- ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:

Seven Times- ְיהָֹוה הּוא ָהֱאֹלִהים:

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון 
ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה 
ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא: ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא 

ָּלא ִמָּכל  ָּלא ּוְלֵעֽ ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא, ְּבִריְך הּוא ְלֵעֽ
ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: תקיעה 
גדולה: ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ִּבירּוָׁשַלִים: ִּתְתַקֵּבל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְּדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל 
ינּו  ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִּדי ִבְׁשַמָּיא ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלֽ
ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: עֹוֶׂשה ַהָּׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו 

ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:
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סדר מוצאי יום הכפורים
ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר ָעֹון ְולֹא ַיְׁשִחית ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפֹו ְולֹא ָיִעיר ָּכל ֲחָמתֹו: 

נּו: ֶלְך ַיֲעֵנֽנּו ְביֹום ָקְרֵאֽ יָעה ַהֶּמֽ ְיֹהָוה הֹוִׁשֽ

ָּבְרכּו ֶאת ְיֹהָוה ַהְמֹבָרְך:
ָּברּוְך ְיֹהָוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד:

ֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִּבְדָברֹו ַמֲעִריב ֲעָרִבים ְּבָחְכָמה  ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ַח ְׁשָעִרים ּוִבְתבּוָנה ְמַׁשֶּנה ִעִּתים ּוַמֲחִליף ֶאת ַהְּזַמִּנים ּוְמַסֵּדר ֶאת  ּפֹוֵתֽ

ְיָלה ּגֹוֵלל אֹור ִמְּפֵני  יַע ִּכְרצֹונֹו: ּבֹוֵרא יֹום ָוָלֽ ַהּכֹוָכִבים ְּבִמְׁשְמרֹוֵתיֶהם ָּבָרִקֽ
ְיָלה  ְיָלה ּוַמְבִּדיל ֵּבין יֹום ּוֵבין ָלֽ ִביא ָלֽ ֽחֶׁשְך ְוֽחֶׁשְך ִמְּפֵני אֹור ּוַמֲעִביר יֹום ּוֵמֽ
ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ָּברּוְך ַאָּתה  ְיֹהָוה ְצָבאֹות ְׁשמֹו: ֵאל ַחי ְוַקָּים ָּתִמיד ִיְמֹלְך ָעֵלֽ

ְיֹהָוה ַהַּמֲעִריב ֲעָרִבים:

נּו  ְבָּת ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים אֹוָתֽ ַאֲהַבת עֹוָלם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַעְּמָך ָאָהֽ
יָך ְוִנְׂשַמח ְּבִדְבֵרי  יַח ְּבֻחֶּקֽ נּו ָנִׂשֽ נּו ּוְבקּוֵמֽ ינּו ְּבָׁשְכֵבֽ ְדָּת: ַעל ֵּכן ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ִלַּמֽ
ינּו ּוָבֶהם ֶנְהֶּגה יֹוָמם  ֶרְך ָיֵמֽ יָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ִּכי ֵהם ַחֵּיֽינּו ְוֽאֹ ָך ּוְבִמְצֹוֶתֽ תֹוָרֶתֽ
ּנּו ְלעֹוָלִמים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה אֹוֵהב ַעּמֹו  ְיָלה: ְוַאֲהָבְתָך ַאל ָּתִסיר ִמֶּמֽ ָוָלֽ

ִיְׂשָרֵאל:

ינּו ְיֹהָוה | ֶאָחד: ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:

ָך: ְוָהיּו ַהְּדָבִרים  יָך ְּבָכל־ְלָבְבָך ּוְבָכל־ַנְפְׁשָך ּוְבָכל־ְמֹאֶדֽ ְוָאַהְבָּת ֵאת ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ
ָך: ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶנֽיָך ְוִדַּבְרָּת ָּבם ְּבִׁשְבְּתָך  ֶּלה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַעל־ְלָבֶבֽ ָהֵאֽ

ָך ְוָהיּו ְלֹטָטֹפת  ָך: ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל־ָיֶדֽ ֶרְך ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמֽ ָך ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֽ ְּבֵביֶתֽ
יָך: ָך ּוִבְׁשָעֶרֽ ֵּבין ֵעיֶנֽיָך: ּוְכַתְבָּתם ַעל־ְמֻזזֹות ֵּביֶתֽ

ְוָהָיה ִאם־ָׁשֽמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל־ִמְצֹוַתי ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲהָבה 
ֶאת־ ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל־ְלַבְבֶכם ּוְבָכל־ַנְפְׁשֶכם: ְוָנַתִּתי ְמַטר־ַאְרְצֶכם 

ֶׂשב ְּבָׂשְדָך  ָך: ְוָנַתִּתי ֵעֽ ְּבִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ְוָאַסְפָּת ְדָגֶנָֽך ְוִתירְׁשָך ְוִיְצָהֶרֽ
ְעָּת: ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן־ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶּתם ַוֲעַבְדֶּתם  ָך ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבֽ ִלְבֶהְמֶּתֽ
ִים  ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָלֶהם: ְוָחָרה ַאף־ְיֹהָוה ָּבֶכם ְוָעַצר ֶאת־ַהָּׁשַמֽ
ֶרץ  ְולֹא־ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתֵּתן ֶאת־ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֽ

ֶּלה ַעל־ְלַבְבֶכם ְוַעל־ַנְפְׁשֶכם  ה ֹנֵתן ָלֶכם: ְוַׂשְמֶּתם ֶאת־ְּדָבַרי ֵאֽ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ְיהָוֹ
ּוְקַׁשְרֶּתם ֹאָתם ְלאֹות ַעל־ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטֹוָטֹפת ֵּבין ֵעיֵניֶכם: ְוִלַּמְדֶּתם ֹאָתם ֶאת־
ָך: ּוְכַתְבָּתם  ֶרְך ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמֽ ָך ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֽ ְּבֵניֶכם ְלַדֵּבר ָּבם ְּבִׁשְבְּתָך ְּבֵביֶתֽ
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ַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר  יָך: ְלַמֽ ָך ּוִבְׁשָעֶרֽ ַעל־ְמזּוזֹות ֵּביֶתֽ
ֶרץ: ִים ַעל־ָהָאֽ ִנְׁשַּבע ְיֹהָוה ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ִּכיֵמי ַהָּׁשַמֽ

ה ֶאל־מֶׁשה ֵּלאמֹר: ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם  אֶמר ְיהָוֹ ַוּיֹֽ
ֶלת: ְוָהָיה ָלֶכם  ִציִצת ַעל־ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם ְוָנְתנּו ַעל־ִציִצת ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתֵכֽ

ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרֶּתם ֶאת־ָּכל־ִמְצֹות ְיֹהָוה ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם ְולֹא ָתֽתּורּו 
ַען ִּתְזְּכרּו ַוֲעִׂשיֶתם  ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶׁשר־ַאֶּתם זִֹנים ַאֲחֵריֶהם: ְלַמֽ

אִתי  ֶאת־ָּכל־ִמְצֹוָתי ִוְהִייֶתם ְקדִׁשים ֵלאֹלֵהיֶכם: ֲאִני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצֽ
ִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאֹלִהים ֲאִני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם: ֱאֶמת ֶרץ ִמְצַרֽ ֶאְתֶכם ֵמֶאֽ

ינּו ְוֵאין זּוָלתֹו ַוֲאַנְֽחנּו ִיְׂשָרֵאל  ינּו ִּכי הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ֶוֱאמּוָנה ָּכל זֹאת ְוַקָּים ָעֵלֽ
נּו ִמַּכף ָּכל ֶהָעִריִצים: ָהֵאל ַהִּנְפָרע  נּו ַהּגֹוֲאֵלֽ נּו ִמַּיד ְמָלִכים ַמְלֵּכֽ ַעּמֹו: ַהּפֹוֵדֽ
ֶקר  נּו: ָהֹעֶׂשה ְגדֹולֹות ַעד ֵאין ֵחֽ ינּו ְוַהְמַׁשֵּלם ְּגמּול ְלָכל ֹאְיֵבי ַנְפֵׁשֽ נּו ִמָּצֵרֽ ָלֽ

נּו  נּו: ַהַּמְדִריֵכֽ נּו ַּבַחִּיים ְולֹא ָנַתן ַלּמֹוט ַרְגֵלֽ ְוִנְפָלאֹות ַעד ֵאין ִמְסָּפר: ַהָּׂשם ַנְפֵׁשֽ
נּו ִנִּסים ּוְנָקָמה  ינּו: ָהֽעֶֹׂשה ָּלֽ ינּו ַוָּיֶֽרם ַקְרֵנֽנּו ַעל ָּכל ׂשֹוְנֵאֽ ַעל ָּבמֹות ֹאְיֵבֽ

ִים  ְּבַפְרֹעה אֹותֹות ּומֹוְפִתים ְּבַאְדַמת ְּבֵני ָחם: ַהַּמֶּכה ְבֶעְבָרתֹו ָּכל ְּבכֹוֵרי ִמְצָרֽ
ַוּיֹוֵצא ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם ְלֵחרּות עֹוָלם: ַהַּמֲעִביר ָּבָניו ֵּבין ִּגְזֵרי ַים 

סּוף ֶאת רֹוְדֵפיֶהם ְוֶאת ׂשֹוְנֵאיֶהם ִּבְתהֹומֹות ִטַּבע: ְוָראּו ָבָניו ְּגבּוָרתֹו ִׁשְּבחּו 
ְוהֹודּו ִלְׁשמֹו: ּוַמְלכּותֹו ְבָרצֹון ִקְּבלּו ֲעֵליֶהם מֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלָך ָענּו ִׁשיָרה 

ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה ְוָאְמרּו ֻכָּלם:

ֶלא:  ִמי ָכֽמָֹכה ָּבֵאִלם ְיֹהָוה ִמי ָּכֽמָֹכה ֶנְאָּדר ַּבּֽקֶֹדׁש נֹוָרא ְתִהֹלת ֽעֵֹׂשה ֶפֽ
ַע ָים ִלְפֵני מֶׁשה ֶזה ֵאִלי ָענּו ְוָאְמרּו: ַמְלכּוְתָך ָראּו ָבֶנֽיָך ּבֹוֵקֽ

ְיֹהָוה ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד:
ּנּו: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ָּגַאל  ְוֶנֱאַמר ִּכי ָפָדה ְיֹהָוה ֶאת ַיֲעֹקב ּוְגָאלֹו ִמַּיד ָחָזק ִמֶּמֽ

ִיְׂשָרֵאל:

ינּו ֻסַּכת  נּו ְלַחִּיים ּוְפרֹוׂש ָעֵלֽ נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ְלָׁשלֹום ְוַהֲעִמיֵדֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ַהְׁשִּכיֵבֽ
נּו ְוָהֵסר  ָך ְוָהֵגן ַּבֲעֵדֽ ַען ְׁשֶמֽ נּו ְלַמֽ ָך ְוַתְּקֵנֽנּו ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמְּלָפֶנֽיָך ְוהֹוִׁשיֵעֽ ְׁשלֹוֶמֽ

יָך  ינּו ּוְבֵצל ְּכָנֶפֽ ֶרב ְוָרָעב ְוָיגֹון ְוָהֵסר ָׂשָטן ִמְּלָפֵנֽינּו ּוֵמַאֲחֵרֽ ֶבר ְוֶחֽ ינּו אֹוֵיב ֶּדֽ ֵמָעֵלֽ
ָּתה ּוְׁשמֹור  ֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאֽ ָּתה ִּכי ֵאל ֶמֽ נּו ָאֽ נּו ּוַמִּציֵלֽ נּו ִּכי ֵאל ׁשֹוְמֵרֽ ַּתְסִּתיֵרֽ

נּו ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ׁשֹוֵמר ַעּמֹו  נּו ּובֹוֵאֽ ֵצאֵתֽ
ִיְׂשָרֵאל ָלַעד:

ִים ַהְללּוָיּה: ָּברּוְך  ָּברּוְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן: ָּברּוְך ְיֹהָוה ִמִּצּיֹון ֹׁשֵכן ְירּוָׁשָלֽ
ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֹעֵׂשה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו: ּוָברּוְך ֵׁשם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא 

ֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן: ְיִהי ְכבֹוד ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ִיְׂשַמח ְיֹהָוה ְּבַמֲעָׂשיו:  ְכבֹודֹו ֶאת ָּכל ָהָאֽ



154

ְיִהי ֵׁשם ְיֹהָוה ְמֹבָרְך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: ִּכי לֹא ִיּטׁש ְיֹהָוה ֶאת ַעּמֹו ַּבֲעבּור ְׁשמֹו 
ַהָּגדֹול ִּכי הֹוִאיל ְיֹהָוה ַלֲעׂשֹות ֶאְתֶכם לֹו ְלָעם: ַוַּיְרא ָּכל ָהָעם ַוִּיְּפלּו ַעל ְּפֵניֶהם 

ֶרץ  ֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֽ ַוּיֹאְמרּו ְיֹהָוה הּוא ָהֱאֹלִהים ְיֹהָוה הּוא ָהֱאֹלִהים: ְוָהָיה ְיֹהָוה ְלֶמֽ
ְלנּו  ינּו ַּכֲאֶׁשר ִיַחֽ ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיֹהָוה ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד: ְיִהי ַחְסְּדָך ְיֹהָוה ָעֵלֽ
ַח  ָך ְלִהְׁשַּתֵּבֽ נּו ִמן ַהּגֹוִים ְלהֹודֹות ְלֵׁשם ָקְדֶׁשֽ ינּו ְוַקְּבֵצֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ָלְך: הֹוִׁשיֵעֽ
ָך: ִּכי  יָת ָיֽבֹאּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶנֽיָך ֲאדָֹני ִויַכְּבדּו ִלְׁשֶמֽ ָך: ָּכל ּגֹוִים ֲאֶׁשר ָעִׂשֽ ִּבְתִהָּלֶתֽ

ָך ֽנֹוֶדה  ָך: ַוֲאַנְֽחנּו ַעְּמָך ְוצֹאן ַמְרִעיֶתֽ ָגדֹול ַאָּתה ְוֹעֵׂשה ִנְפָלאֹות ַאָּתה ֱאֹלִהים ְלַבֶּדֽ
ְיָלה ָּברּוְך  ָך: ָּברּוְך ְיֹהָוה ַּבּיֹום ָּברּוְך ְיֹהָוה ַּבָּלֽ ְּלָך ְלעֹוָלם ְלדֹור ָודֹור ְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתֽ
נּו: ִּכי ְבָיְדָך ַנְפׁשֹות ַהַחִּיים ְוַהֵּמִתים: ֲאֶׁשר ְּבָידֹו  נּו ָּברּוְך ְיֹהָוה ְּבקּוֵמֽ ְיֹהָוה ְּבָׁשְכֵבֽ

יָתה אֹוִתי ְיֹהָוה ֵאל ֱאֶמת:  ֶנֶֽפׁש ָּכל ָחי ְוֽרּוַח ָּכל ְּבַׂשר ִאיׁש: ְּבָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי ָּפִדֽ
ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ִים ַיֵחד ִׁשְמָך ְוַקֵּים ַמְלכּוְתָך ָּתִמיד ּוְמלֹוְך ָעֵלֽ ינּו ֶׁשַּבָּׁשַמֽ ֱאֹלֵהֽ

נּו ִּביׁשּוָעְתָך ֶּבֱאֶמת ֶּבֱאמֹר ְלִצּיֹון ָמַלְך  נּו ְוָתֵגל ַנְפֵׁשֽ ִיְראּו ֵעיֵנֽינּו ְוִיְׂשַמח ִלֵּבֽ
ֶלְך ְיֹהָוה ָמָלְך ְיֹהָוה ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ִּכי ַהַּמְלכּות ֶׁשְּלָך ִהיא  ִיְך: ְיֹהָוה ֶמֽ ֱאֹלָהֽ

ֶלְך  ָּתה: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהֶּמֽ ֶלְך ֶאָּלא ָאֽ נּו ֶמֽ ּוְלֽעֹוְלֵמי ַעד ִּתְמֹלְך ְּבָכבֹוד ִּכי ֵאין ָלֽ
ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד ְוַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו: ִּבְכבֹודֹו ָּתִמיד ִיְמלֹוְך ָעֵלֽ

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון 
ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה 
ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא 
ָּלא  ָּלא ְלֵעֽ ָּלא ִמן ָּכל ְלֵעֽ ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ְלֵעֽ

ִמָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ָך: ֲאדָֹני ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתֽ

ינּו ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ַיֲעֹקב ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְוקֹוֵנה ַהֹּכל 
ֶלְך עֹוֵזר  ַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה: ֶמֽ ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמֽ

יַע ּוָמֵגן: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ָמֵגן ַאְבָרָהם: ּומֹוִׁשֽ

יַע: ָּתה ַרב ְלהֹוִׁשֽ ַאָּתה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדָֹני ְמַחֵּיה ֵמִתים ַאֽ
ֶסד ְמַחֵּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים  ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֽ
ַעל ְּגבּורֹות ּוִמי ּֽדֹוֶמה  ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני ָעָפר ִמי ָכֽמֹוָך ַּבֽ

יַח ְיׁשּוָעה: ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ָּברּוְך  ֶלְך ֵמִמית ּוְמַחֶּיה ּוַמְצִמֽ ָּלְך ֶמֽ
ַאָּתה ְיֹהָוה ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים:

ָלה: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה  ַאָּתה ָקדֹוׁש ְוִׁשְמָך ָקדֹוׁש ּוְקדֹוִׁשים ְּבָכל יֹום ְיַהְלֽלּוָך ֶּסֽ
ָהֵאל ַהָּקדֹוׁש:
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ָך  נּו ְלַמַּדע ּתֹוָרֶתֽ ַעת ּוְמַלֵּמד ֶלֱאנֹוׁש ִּביָנה: ַאָּתה חֹוַנְנָּתֽ ַאָּתה חֹוֵנן ְלָאָדם ַּדֽ
ינּו ֵּבין ֽקֶֹדׁש ְלֹחל ֵּבין אֹור  נּו ַלֲעׂשֹות ֻחֵּקי ְרצֹוֶנָֽך ַוַּתְבֵּדל ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ַוְּתַלְּמֵדֽ

נּו  ינּו ַמְלֵּכֽ ֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה ָאִבֽ ְלֽחֶׁשְך ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ָלַעִּמים ֵּבין יֹום ַהְּׁשִביִעי ְלֵׁשֽ
נּו ְלָׁשלֹום ֲחׂשּוִכים ִמָּכל ֵחְטא ּוְמֻנִּקים ִמָּכל  ינּו ַהָּיִמים ַהָּבִאים ִלְקָראֵתֽ ָהֵחל ָעֵלֽ
ָך: ְוָחֵּנֽנּו ֵמִאְּתָך ֵּדָעה ִּביָנה ְוַהְׂשֵּכל: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה חֹוֵנן  ָעֹון ּוְמֻדָּבִקים ְּבִיְרָאֶתֽ

ַעת: ַהָּדֽ

נּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה  ָך ְוַהֲחִזיֵרֽ נּו ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו ַמְלֵּכֽ ָך ְוָקְרֵבֽ ינּו ְלתֹוָרֶתֽ נּו ָאִבֽ ֲהִׁשיֵבֽ
ְלָפֶנֽיָך: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ָהרֹוֶצה ִּבְתׁשּוָבה:

ָּתה:  ַח ָאֽ ְענּו ִּכי מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ נּו ִּכי ָפָׁשֽ נּו ַמְלֵּכֽ אנּו ְמַחל ָלֽ ינּו ִּכי ָחָטֽ נּו ָאִבֽ ְסַלח ָלֽ
ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַחּנּון ַהַּמְרֶּבה ִלְסֽלֹוַח:

ָּתה: ָּברּוְך  ָך ִּכי ּגֹוֵאל ָחָזק ָאֽ ַען ְׁשֶמֽ נּו ְמֵהָרה ְלַמֽ נּו ּוְגָאֵלֽ ְרֵאה ְבָעְנֵיֽנּו ְוִריָבה ִריֵבֽ
ַאָּתה ְיֹהָוה ּגֹוֵאל ִיְׂשָרֵאל:

ָּתה ְוַהֲעֵלה ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה  נּו ָאֽ ָעה ִּכי ְתִהָּלֵתֽ נּו ְוִנָּוֵׁשֽ נּו ְיֹהָוה ְוֵנָרֵפא הֹוִׁשיֵעֽ ְרָפֵאֽ
ָּתה: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה רֹוֵפא  ֶלְך רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאֽ ינּו ִּכי ֵאל ֶמֽ ְלָכל ַמּכֹוֵתֽ

חֹוֵלי ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל:

ינּו ֶאת ַהָּׁשָנה ַהֹּזאת ְוֶאת ָּכל ִמיֵני ְתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה ְוֵתן  ינּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ָּבֵרְך ָעֵלֽ
נּו ַּכָּׁשִנים ַהּטֹובֹות: ָּברּוְך  ָך ּוָבֵרְך ְׁשָנֵתֽ נּו ִמּטּוֶבֽ ְּבָרָכה ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ְוַׂשְּבֵעֽ

ַאָּתה ְיֹהָוה ְמָבֵרְך ַהָּׁשִנים:

נּו ַיַֽחד ֵמַאְרַּבע  ינּו ְוַקְּבֵצֽ נּו ְוָׂשא ֵנס ְלַקֵּבץ ָּגֻלּיֹוֵתֽ ְּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ְלֵחרּוֵתֽ
ֶרץ: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ְמַקֵּבץ ִנְדֵחי ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל: ַּכְנפֹות ָהָאֽ

ּנּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה ּוְמלֹוְך  ינּו ְּכַבְּתִחָּלה ְוָהֵסר ִמֶּמֽ ינּו ְּכָבִראׁשֹוָנה ְויֹוֲעֵצֽ יָבה ׁשֹוְפֵטֽ ָהִׁשֽ
נּו ַּבִמְׁשָּפט: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה  ֶסד ּוְבַרֲחִמים ְוַצְּדֵקֽ ינּו ַאָּתה ְיֹהָוה ְלַבְּדָך ְּבֶחֽ ָעֵלֽ

ֶלְך ֹאֵהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט: ֶמֽ

תּו  יָך ְמֵהָרה ִיָּכֵרֽ ַגע ֹּתאֵבד ְוָכל ֹאְיֶבֽ ְוַלַּמְלִׁשיִנים ַאל ְּתִהי ִתְקָוה ְוָכל ָהִרְׁשָעה ְּכֶרֽ
ינּו: ָּברּוְך ַאָּתה  יַע ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ ְוַהֵּזִדים ְמֵהָרה ְתַעֵּקר ּוְתַׁשֵּבר ּוְתַמֵּגר ְוַתְכִנֽ

יַע ֵזִדים: ְיֹהָוה ׁשֹוֵבר ֹאְיִבים ּוַמְכִנֽ

ַעל ַהַּצִּדיִקים ְוַעל ַהֲחִסיִדים ְוַעל ִזְקֵני ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ְּפֵליַטת סֹוְפֵריֶהם 
ינּו ְוֵתן ָׂשָכר טֹוב ְלָכל ַהּבֹוְטִחים  יָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ינּו ֶיֱהמּו ַרֲחֶמֽ ֶדק ְוָעֵלֽ ְוַעל ֵּגֵרי ַהֶּצֽ

ְחנּו: ָּברּוְך  נּו ִעָּמֶהם ְלעֹוָלם ְולֹא ֵנבֹוׁש ִּכי ְבָך ָּבָטֽ ְּבִׁשְמָך ֶּבֱאֶמת ְוִׂשים ֶחְלֵקֽ
ַאָּתה ְיֹהָוה ִמְׁשָען ּוִמְבָטח ַלַּצִּדיִקים:
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ְרָּת ּוְבֵנה אֹוָתּה  ִים ִעיְרָך ְּבַרֲחִמים ָּתׁשּוב ְוִתְׁשּכֹון ְּבתֹוָכּה ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבֽ ְוִלירּוָׁשַלֽ
ינּו ִּבְנַין עֹוָלם ְוִכֵּסא ָדִוד ְמֵהָרה ְלתֹוָכּה ָּתִכין: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה  ְּבָקרֹוב ְּבָיֵמֽ

ִים: ּבֹוֵנה ְירּוָׁשָלֽ

ינּו  ָך ִּכי ִליׁשּוָעְתָך ִקִּוֽ יַח ְוַקְרנֹו ָּתרּום ִּביׁשּוָעֶתֽ ַמח ָּדִוד ַעְבְּדָך ְמֵהָרה ַתְצִמֽ ֶאת ֶצֽ
ֶרן ְיׁשּוָעה: יַח ֶקֽ ָּכל ַהּיֹום: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַמְצִמֽ

נּו  ינּו ְוַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתֽ ינּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ְׁשַמע קֹוֵלֽ
נּו ִּכי  נּו ֵריָקם ַאל ְּתִׁשיֵבֽ ָּתה ּוִמְּלָפֶנֽיָך ַמְלֵּכֽ ַע ְּתִפּלֹות ְוַתֲחנּוִנים ָאֽ ִּכי ֵאל ׁשֹוֵמֽ
ַע ְּתִפָּלה: ַע ְּתִפַּלת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ׁשֹוֵמֽ ַאָּתה ׁשֹוֵמֽ

ָך  ינּו ְּבַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ּוִבְתִפָּלָתם ְוָהֵׁשב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵּביֶתֽ ְרֵצה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל ּוְתִפָּלָתם ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת 
ָך: ְוֶתֱחֶזֽיָנה ֵעיֵנֽינּו ְּבׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה  ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ

ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון:

ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד צּור  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ מֹוִדים ֲאַנְֽחנּו ָלְך ָׁשַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָך ַעל ַחֵּיֽינּו  נּו ַאָּתה הּוא ְלדֹור ָודֹור ֽנֹוֶדה ְּלָך ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתֽ ַחֵּיֽינּו ָמֵגן ִיְׁשֵעֽ

נּו ְוַעל  יָך ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמֽ ינּו ַהְּפקּודֹות ָלְך ְוַעל ִנֶּסֽ ָך ְוַעל ִנְׁשמֹוֵתֽ ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדֽ
יָך  ִים ַהּטֹוב ִּכי לֹא ָכלּו ַרֲחֶמֽ ֶרב ָוֽבֶֹקר ְוָצֳהָרֽ יָך ֶׁשְּבָכל ֵעת ֶעֽ יָך ְוטֹובֹוֶתֽ ִנְפְלאֹוֶתֽ

ינּו ָלְך: יָך ֵמעֹוָלם ִקִּוֽ ּמּו ֲחָסֶדֽ ְוַהְמַרֵחם ִּכי לֹא ַתֽ

נּו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְוֹכל ַהַחִּיים יֹוֽדּוָך  ְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבַרְך ְוִיְתרֹוַמם ִׁשְמָך ַמְלֵּכֽ
ָלה: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה  נּו ֶסֽ נּו ְוֶעְזָרֵתֽ ָלה ִויַהְללּו ֶאת ִׁשְמָך ֶּבֱאֶמת ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתֽ ֶּסֽ

ַהּטֹוב ִׁשְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות:

ֶלְך ָאדֹון ְלָכל ַהָּׁשלֹום  ָׁשלֹום ָרב ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעְּמָך ָּתִׂשים ְלעֹוָלם ִּכי ַאָּתה הּוא ֶמֽ
ָך: ָּברּוְך  ְוטֹוב ְּבֵעיֶנֽיָך ְלָבֵרְך ֶאת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמֽ

ַאָּתה ְיֹהָוה ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום:

ֱאֹלַהי ְנצֹור ְלׁשֹוִני ֵמָרע ּוְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתּדֹום ְוַנְפִׁשי 
יָך ִּתְרּדֹף ַנְפִׁשי ְוָכל ַהחֹוְׁשִבים  ָך ּוְבִמְצֹוֶתֽ ֶּכָעָפר ַלֹּכל ִּתְהֶיה: ְּפַתח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶתֽ

ַען  ָך ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְׁשֶמֽ ָעַלי ָרָעה ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחַׁשְבָּתם: ֲעֵׂשה ְלַמֽ
יָעה  יָך הֹוִׁשֽ ַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדֽ ָך: ְלַמֽ ַען ּתֹוָרֶתֽ ָך ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְקֻדָּׁשֶתֽ ְיִמיֶנָֽך ֲעֵׂשה ְלַמֽ

ִני: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ֹעֶׂשה  ְיִמיְנָך ַוֲעֵנֽ
ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלֽ

ינּו ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָך: ְוָׁשם ַנֲעָבְדָך ְּבִיְרָאה ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים  נּו ְּבתֹוָרֶתֽ ינּו ְוֵתן ֶחְלֵקֽ ְבָיֵמֽ
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ִים ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים  ַקְדמֹוִנּיֹות: ְוָעְרָבה ַליֹהָוה ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלֽ
ַקְדמֹוִנּיֹות:

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון 
ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה 
ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא 
ָּלא  ָּלא ְלֵעֽ ָּלא ִמן ָּכל ְלֵעֽ ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ְלֵעֽ

ִמָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן: 
ִּתְתַקֵּבל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְּדָכל )ֵּבית( ִיְׂשָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִּדי ִבְׁשַמָּיא ְוִאְמרּו 

ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ֹעֶׂשה  ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלֽ
ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: *ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלֽ

נּו ְּכגֹוֵיי  ַח ַלֲאדֹון ַהֹּכל ָלֵתת ְּגֻדָּלה ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשית ֶׁשּלֹא ָעָׂשֽ ינּו ְלַׁשֵּבֽ ָעֵלֽ
נּו ְּכָכל  נּו ָּכֶהם ְוגֹוָרֵלֽ נּו ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה ֶׁשּלֹא ָׂשם ֶחְלֵקֽ ָהֲאָרצֹות ְולֹא ָׂשָמֽ

יַע:( ַוֲאַנְֽחנּו  ֶבל ָוִריק ּוִמְתַּפְלִלים ֶאל ֵאל לֹא יֹוִׁשֽ ֲהמֹוָנם: )ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים ְלֶהֽ
ֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא:  ּכֹוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים ִלְפֵני ֶמֽ

ַעל ּוְׁשִכיַנת ֻעּזֹו ְּבָגְבֵהי  ִים ִמַּמֽ ֶרץ ּומֹוַׁשב ְיָקרֹו ַּבָּׁשַמֽ ִים ְויֹוֵסד ָאֽ ֶׁשהּוא נֹוֶטה ָׁשַמֽ
ֶפס זּוָלתֹו ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרתֹו:  נּו ֶאֽ ינּו ֵאין עֹוד: ֱאֶמת ַמְלֵּכֽ ְמרֹוִמים: הּוא ֱאֹלֵהֽ
ַעל ְוַעל  ִים ִמַּמֽ ָך ִּכי ְיֹהָוה הּוא ָהֱאֹלִהים ַּבָּׁשַמֽ ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשֹבָת ֶאל ְלָבֶבֽ

ַחת ֵאין עֹוד: ֶרץ ִמָּתֽ ָהָאֽ

ֶרת ֻעֶּזָֽך ְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים  ינּו ִלְראֹות ְמֵהָרה ְּבִתְפֶאֽ ַעל ֵּכן ְנַקֶּוה ְלָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ֶרץ ְוָהֱאִליִלים ָּכרֹות ִיָּכֵרתּון ְלַתֵּקן עֹוָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי: ְוָכל ְּבֵני ָבָׂשר  ִמן ָהָאֽ
ירּו ְוֵיְדעּו ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל ִּכי  ֶרץ: ַיִּכֽ יָך ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֽ ָך ְלַהְפנֹות ֵאֶלֽ ִיְקְראּו ִבְׁשֶמֽ

ינּו ִיְכְרעּו ְוִיּֽפֹלּו ְוִלְכבֹוד  ֶרְך ִּתָּׁשַבע ָּכל ָלׁשֹון: ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ְלָך ִּתְכַרע ָּכל ֶּבֽ
ָך ְוִתְמֹלְך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם  נּו ִויַקְּבלּו ֻכָּלם ֶאת ֹעל ַמְלכּוֶתֽ ִׁשְמָך ְיָקר ִיֵּתֽ

ָך: ְיֹהָוה  ָוֶעד: ִּכי ַהַּמְלכּות ֶׁשְּלָך ִהיא ּוְלֽעֹוְלֵמי ַעד ִּתְמלֹוְך ְּבָכבֹוד ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ
ֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה  ֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֽ ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד: ְוֶנֱאַמר: ְוָהָיה ְיֹהָוה ְלֶמֽ

ְיֹהָוה ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד:

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון 
ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה 
ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא 
ָּלא  ָּלא ְלֵעֽ ָּלא ִמן ָּכל ְלֵעֽ ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ְלֵעֽ
ִמָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא 
ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ֹעֶׂשה *ָׁשלֹום  ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלֽ

ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלֽ
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ְלָדִוד ְיֹהָוה אֹוִרי ְוִיְׁשִעי ִמִּמי ִאיָרא ְיֹהָוה ָמעֹוז ַחַּיי ִמִּמי ֶאְפָחד: ִּבְקרֹב ָעַלי 
לּו: ִאם ַּתֲחֶנה ָעַלי  ָּמה ָכְׁשלּו ְוָנָפֽ ְמֵרִעים ֶלֱאֹכל ֶאת ְּבָׂשִרי ָצַרי ְוֹאְיַבי ִלי ֵהֽ

ְלִּתי  ַח: ַאַחת ָׁשַאֽ ַמֲחֶנה לֹא ִייָרא ִלִּבי ִאם ָּתקּום ָעַלי ִמְלָחָמה ְּבזֹאת ֲאִני בֹוֵטֽ
ֵמֵאת ְיֹהָוה אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש ִׁשְבִּתי ְּבֵבית ְיֹהָוה ָּכל ְיֵמי ַחַּיי ַלֲחזֹות ְּבֽנַֹעם ְיֹהָוה 

ֶתר ָאֳהלֹו ְּבצּור  ִני ְּבֵסֽ ִני ְּבֻסֹּכה ְּביֹום ָרָעה ַיְסִּתֵרֽ ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו: ִּכי ִיְצְּפֵנֽ
ִני: ְוַעָּתה ָירּום רֹאִׁשי ַעל ֹאְיַבי ְסִביבֹוַתי ְוֶאְזְּבָחה ְבָאֳהלֹו ִזְבֵחי ְתרּוָעה  ְירֹוְמֵמֽ
ִני: ְלָך ָאַמר ִלִּבי  ִני ַוֲעֵנֽ יָרה ַוֲאַזְּמָרה ַליֹהָוה: ְׁשַמע ְיֹהָוה קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחֵּנֽ ָאִׁשֽ

ָך  ִּני ַאל ַּתט ְּבַאף ַעְבֶּדֽ ַּבְּקׁשּו ָפָני ֶאת ָּפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֲאַבֵּקׁש: ַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶנֽיָך ִמֶּמֽ
ִני ֱאֹלֵהי ִיְׁשִעי: ִּכי ָאִבי ְוִאִּמי ֲעָזֽבּוִני ַויֹהָוה  ִני ְוַאל ַּתַעְזֵבֽ יָת ַאל ִּתְּטֵׁשֽ ֶעְזָרִתי ָהִיֽ

ִני ְּבֶנֶֽפׁש  ַען ׁשֹוְרָרי: ַאל ִּתְּתֵנֽ ִני ְּבֽאַֹרח ִמיׁשֹור ְלַמֽ ָך ּוְנֵחֽ ִני ְיֹהָוה ַּדְרֶּכֽ ִני: הֹוֵרֽ ַיַאְסֵפֽ
ֶרץ  ְנִּתי ִלְראֹות ְּבטּוב ְיֹהָוה ְּבֶאֽ ַח ָחָמס: לּוֵלא ֶהֱאַמֽ ֶקר ִויֵפֽ ָצָרי ִּכי ָקמּו ִבי ֵעֵדי ֶׁשֽ

ָך ְוַקֵּוה ֶאל ְיֹהָוה: ַחִּיים: ַקֵּוה ֶאל ְיֹהָוה ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבֽ

קידוש לבנה

ִים ַהְלֽלּוהּו ַּבְּמרֹוִמים: ַהְלֽלּוהּו ָכל־ַמְלָאָכיו  ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֶאת־ְיֹהָוה ִמן־ַהָּׁשַמֽ
ַח ַהְלֽלּוהּו ָּכל־ּֽכֹוְכֵבי אֹור: ַהְלֽלּוהּו ְׁשֵמי  ֶמׁש ְוָיֵרֽ ַהְלֽלּוהּו ָּכל־ְצָבָאיו: ַהְלֽלּוהּו ֶׁשֽ
אּו:  ִים: ְיַהְללּו ֶאת־ֵׁשם ְיֹהָוה ִּכי הּוא ִצָּוה ְוִנְבָרֽ ִים ֲאֶׁשר ֵמַעל ַהָּׁשָמֽ ִים ְוַהַּמֽ ַהָּׁשָמֽ

ַוַּיֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם ָחק־ָנַתן ְולֹא ַיֲעבֹור:

ִהְנִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵּים ַהִּמְצָוה ְלַקֵּדׁש ַהְּלָבָנה: ְלֵׁשם ִיחּוד ֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא 
ּוְׁשִכיְנֵּתּה ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ְּבֵׁשם ָּכל־ִיְׂשָרֵאל:

ֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ְּבַמֲאָמרֹו ָּבָרא ְׁשָחִקים ּוְבֽרּוַח  ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ִּפיו ָּכל־ְצָבָאם: ֹחק ּוְזַמן ָנַתן ָלֶהם ֶׁשּלֹא ְיַׁשּנּו ֶאת־ַּתְפִקיָדם: ָׂשִׂשים ּוְׂשֵמִחים 

ַלֲעׂשֹות ְרצֹון קֹוָנם ּפֹוֵעל ֱאֶמת ֶׁשְּפֻעָּלתֹו ֱאֶמת: ְוַלְּלָבָנה ָאַמר ֶׁשִּתְתַחֵּדׁש 
ֶטן ֶׁשֵהם ֲעִתיִדים ְלִהְתַחֵּדׁש ְּכמֹוָתּה ּוְלָפֵאר ְליֹוְצָרם  ֶרת ַלֲעֽמּוֵסי ָבֽ ֶרת ִּתְפֶאֽ ֲעֶטֽ

ַעל ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ְמַחֵּדׁש ֳחָדִׁשים:

ג”פ ָּברּוְך יֹוְצֵרְך ָּברּוְך עֹוֵׂשְך ָּברּוְך קֹוֵנְך ָּברּוְך ּבֹוְרֵאְך:
ג”פ ְּכֵׁשם ֶׁשֲאִני רֹוֵקד ְּכֶנְגֵּדְך ְוֵאיִני ָיכֹול ִלְנֽגֹוַע ָּבְך ַּכְך לֹא יּוְכלּו ָּכל־אֹוְיַבי 

ִלְנֽגֹוַע ִּבי ְלָרָעה:
ֶבן: ַחד ִּבְגדֹל ְזרֹוֲעָך ִיְּדמּו ָּכָאֽ ָתה ָוַפֽ ג”פ ִּתֹּפל ֲעֵליֶהם ֵאיָמֽ
ָתה ֲעֵליֶהם ִּתֹּפל: ַחד ֵאיָמֽ ֶבן ִיְּדמּו ְזרֹוֲעָך ִּבְגדֹל ָוַפֽ ג”פ ָּכָאֽ

ֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּים: ג”פ ָּדִוד ֶמֽ

אומרים לג’ גברי ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם: ומשיבים ֲעֵליֶכם ָׁשלֹום:
נּו ּוְלָכל ִיְׂשָרֵאל ָאֵמן: ג”פ ִסָּמן טֹוב ּוַמָּזל טֹוב ְיֵהא ָלֽ
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קֹול ּדֹוִדי ִהֵּנה־ֶזה ָּבא ְמַדֵּלג ַעל־ֶהָהִרים ְמַקֵּפץ ַעל־ַהְּגָבעֹות: ּדֹוֶמה דֹוִדי ִלְצִבי 
יַח ִמן־ַהַחֹּלנֹות ֵמִציץ ִמן־ נּו ַמְׁשִּגֽ אֹו ְלֽעֶֹפר ָהַאָּיִלים ִהֵּנה־ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ָּכְתֵלֽ

ַהֲחַרִּכים:

ִין ָיֹבא ֶעְזִרי: ֶעְזִרי ֵמִעם ְיֹהָוה ֹעֵׂשה  ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל־ֶהָהִרים ֵמַאֽ
ָך: ִהֵּנה לֹא־ָינּום ְולֹא ִייָׁשן  ָך ַאל־ָינּום ֹׁשְמֶרֽ ֶרץ: ַאל־ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלֽ ִים ָוָאֽ ָׁשַמֽ

ָּכה  ֶמׁש לֹא־ַיֶּכֽ ָך ְיֹהָוה ִצְּלָך ַעל־ַיד ְיִמיֶנָֽך: יֹוָמם ַהֶּׁשֽ ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל: ְיֹהָוה ֹׁשְמֶרֽ
ָך: ְיֹהָוה ִיְׁשָמר־ֵצאְתָך  ְיָלה: ְיֹהָוה ִיְׁשָמְרָך ִמָּכל־ָרע ִיְׁשמֹר ֶאת־ַנְפֶׁשֽ ַח ַּבָּלֽ ְוָיֵרֽ

ָך ֵמַעָּתה ְוַעד־עֹוָלם: ּובֹוֶאֽ

יַע ֻעּזֹו: ַהְלֽלּוהּו ִבְגבּורָֹתיו ַהְלֽלּוהּו ְּכרֹב  ַהְללּוָיּה ַהְללּו־ֵאל ְּבָקְדׁשֹו ַהְלֽלּוהּו ִּבְרִקֽ
ַקע ׁשֹוָפר ַהְלֽלּוהּו ְּבֵנֶֽבל ְוִכּנֹור: ַהְלֽלּוהּו ְּבֹתף ּוָמחֹול ַהְלֽלּוהּו  ֻּגְדלֹו: ַהְלֽלּוהּו ְּבֵתֽ

ַמע ַהְלֽלּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: ֹּכל ַהְּנָׁשָמה  ְּבִמִּנים ְוֻעָגב: ַהְלֽלּוהּו ְבִצְלְצֵלי־ָׁשֽ
ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה:

ָּתָנא ְדֵבי ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ִאְלָמֵלא לֹא ָזכּו ִיְׂשָרֵאל ֶאָּלא ְלַהְקִּביל ְּפֵני ֲאִביֶהם 
ַעם ַאַחת ַּבֽחֶֹדׁש ַּדָּים ָאַמר ַאַּבֵּיי ִהְלָּכְך ָצִריְך ְלֵמיְמָרא ְמֻעָּמד:  ִים ַּפֽ ֶׁשַּבָּׁשַמֽ

ֶקת ַעל־ּדֹוָדּה: ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי  ִמי זֹאת עֹוָלה ִמן־ַהִּמְדָּבר ִמְתַרֶּפֽ
ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי ְלַמּלֹאת ְּפִגיַמת ַהְּלָבָנה ְולֹא ִיְהֶיה ָּבּה ׁשּום ִמעּוט ִוְיִהי אֹור 

ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה ּוְכאֹור ִׁשְבַעת ְיֵמי ְבֵראִׁשית ְּכמֹו ֶׁשָהְיָתה ֽקֶֹדם ִמעּוָטּה 
נּו ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב ּוִבְקׁשּו ֶאת־ ֶׁשֶּנֱאַמר ֶאת־ְׁשֵני ַהְּמֹארֹות ַהְּגדִֹלים ְוִיְתַקֵּים ָּבֽ

ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶהם ְוֵאת ָּדִויד ַמְלָּכם ָאֵמן:

ָלה:  נּו ֶסֽ נּו ָיֵאר ָּפָניו ִאָּתֽ ַח ִּבְנִגינֹות ִמְזמֹור ִׁשיר: ֱאֹלִהים ְיָחֵּנֽנּו ִויָבְרֵכֽ ַלְמַנֵּצֽ
ָך: יֹוֽדּוָך ַעִּמים ֱאֹלִהים יֹוֽדּוָך ַעִּמים  ָך ְּבָכל־ּגֹוִים ְיׁשּוָעֶתֽ ֶרץ ַּדְרֶּכֽ ַעת ָּבָאֽ ָלַדֽ

ֶרץ ַּתְנֵחם  ֻּכָּלם: ִיְׂשְמחּו ִויַרְּננּו ְלֻאִּמים ִּכי־ִתְׁשּפֹוט ַעִּמים ִמיׁשֹור ּוְלֻאִּמים ָּבָאֽ
נּו ֱאֹלִהים  ֶרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה ְיָבְרֵכֽ ָלה: יֹוֽדּוָך ַעִּמים ֱאֹלִהים יֹוֽדּוָך ַעִּמים ֻּכָּלם: ֶאֽ ֶסֽ

ֶרץ: נּו ֱאֹלִהים ְוִייְראּו אֹותֹו ָּכל ַאְפֵסי ָאֽ ינּו: ְיָבְרֵכֽ ֱאֹלֵהֽ

אומרים עלינו לשבח וקדיש יתום

הבדלה: ַסְבִרי ָמָרָנן
ֶפן: ֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ִמיֵני ְבָׂשִמים: ינּו ֶמֽ כשחל במוצאי שבת ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש: ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ֶלְך ָהעֹוָלם ַהַּמְבִּדיל ֵּבין ֽקֶֹדׁש ְלחֹול ֵּבין אֹור ְלֽחֶׁשְך  ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה  ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ָלַעִּמים ֵּבין יֹום ַהְּׁשִביִעי ְלֵׁשֽ

ַהַּמְבִּדיל ֵּבין ֽקֶֹדׁש ְלחֹול: 




