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This Machzor is Dedicated in Memory of

Dr. Roy Stern z"l • צבי דן בן מנחם ז״ל
אנו משתתפים בצערם הכבד של האבלים ומאחלים רפואה שלמה לכל החולים והמחלימים

הקדמה
ֵתנּו". ַמִים ִלְתִפּלָ ֲעֵרי ׁשָ ַתח ׁשַ נּו ּפְ ֲחָלֶתָך... ָאִבינּו ַמְלּכֵ ָפה ִמּנַ נּו ְמַנע ַמּגֵ "ָאִבינּו ַמְלּכֵ

יום הכיפורים תשפ״ב, המתקיים בעיצומה של מגפת הקורונה ל״ע, יוצר אתגרים רבים, וביניהם 
ניהול התפילות בציבור. 

הכיפורים  יום  לקדושת  רגישות  בין  לשלב  המבקש  זה,  מחזור  לפניכם  מציעים  אנו  אלה,  מאתגרים   בזמנים 
על תפילותיו, סליחותיו ופיוטיו, לבין הצורך לקיים מניינים לפרק זמן קצר יותר, עקב הקושי של תפילה במרחב 

הפתוח ביום צום, עטיית מסכה לזמן ארוך והגבלת משך הזמן שבו אנשים יוכלו להיות יחד.

מחזור זה מיועד לתפילות יום הכיפורים של תשפ״ב בלבד. תפילות החובה רשומות בפניכם, כאשר קורבנות, 
חלק מפסוקי דזמרא, סליחות ופיוטים רבים הוצאו מהמחזור ]במחשבה שלא ייאמרו יחד בתפילה הציבורית, 

אך כמובן אנו מעודדים לאומרם ביחידות לפני או אחרי התפילה[.

יחד עם זאת, כדי לא לאבד לגמרי את טעמן המיוחד של התפילות ביום זה, השארנו סליחות ופיוטים ספורים 
בתוך תבנית כהה שיש לאומרם רק אם הזמן מאפשר זאת.

כמו כן, כאשר נוסח אשכנז ונוסח ספרד שונים, הם יופיעו זה לצד זה. הוספות שיש בנוסח ספרד יופיעו בצבע 
צהוב בתוך סוגריים מרובעים.

 מפתח לקיצורים:
 C / ח— נאמר ע״י החזן בלבד

 CO / ק—נאמר ע״י הקהל בלבד

 CTC / חו״ק—נאמר ע״י החזן ואחריו הקהל

COTC / קו״ח—נאמר ע״י הקהל ואחריו החזן

יש לעמוד לתפילת העמידה, לווידוי וכן כשנושאים את ספרי התורה זזים ממקום למקום. כמו כן, כאשר נאמר 
ש״פותחים את הארון״, המנהג לעמוד אם הדבר אפשרי. 

בברכת גמר חתימה טֹובה לעבר שנה של בריאות ושמחה בכל אתר,
הרב יהושע גרינשטייןהרב ד״ר כתריאל ברנדר

COPYRIGHT © 2021 אור תורה סטון. מוגש כשירות לציבור עם היתר להדפיס ולשכפל.
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מדריך למתפללים ביחידות ביום הכיפורים

ליל יום הכיפורים
אפשר לומר את ״כל נדרי״ ולדלג על הפיסקה המתחילה ב״על דעת המקום״ וללא השורה   )1 

״מיום כיפורים שעבר עד יום כיפורים זה״.
יש לומר את ברכת ״שהחיינו״.  )2

יש לומר את כל ברכות קריאת שמע עד סיום העמידה בלחש ]ללא חצי קדיש[.  )3
אפשר לומר את כל הסליחות אך ללא ״ויעבור אד־ני... לכל קוראיך״.   )4 

]או לומר את הפסוקים משמות ל״ד, ה־ט עם טעמי המקרא[ וכן אין לומר מ״רחמנא... קריב״. 
אין לומר את ה״וידוי בציבור״ ]בעמוד 10-12[.  )5

יש לומר ״אבינו מלכנו״, ״עלינו״ ו״לדוד״ ללא הקדישים לפניהם ואחריהם.  )6

שחרית
אומרים את כל הרשום במחזור עד חצי קדיש לפני ״ברכו״.  )1

לא אומרים אף ״קדיש״ וכן לא אומרים ״ברכו... לעולם ועד״.  )2

יש לומר את כל ברכות קריאת שמע ועד סיום תפילת העמידה בלחש של שחרית ללא קדושה.  )3

בחזרת הש״ץ של שחרית—אין לומר את ה״וידוי בציבור״ ]בעמוד 30[, אך אפשר לומר:  )4
״ובכן תנו עז... תפארתו״.   •

״ובכן לך הכל יכתירו... לתומך תמימיו ביום דין״.  •
מ״זכור רחמיך... אתה תענה ה׳ אלו־הינו״.  •

יש לומר ״אבינו מלכנו״, ״שיר של יום״ ו״לדוד״ ללא הקדישים לפניהם ולאחריהם.  )5

בהוצאת ספר תורה וקריאת התורה:  )6

 אפשר לומר ]אין חובה[אין לומר

אתה הראת/אין כמוך... בקדושתוה׳ ה׳... ונקה

 ברכות לפני/אחרי עלייה, 
וכן את כל ברכות ההפטרה

רבונו של עולם... לטב ולחיין ולשלם

לקרוא את קריאות התורה, המפטיר 
וההפטרה

אפשר לומר את התפילה לשלום המדינה ואת התפילה לשלום חיילי צה״ל.  )7
יזכור ]אם מחויבים[.   )8
יש לומר את ״אשרי״.  )9

אין חובה לומר ״יהללו... כקדם״ אך אפשר לומר.  )10
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מוסף
יש לומר את כל התפילה בלחש.  )1

בחזרת הש״ץ של מוסף:   )2
חובה לומר את סדר העבודה ]מ״אמיץ כח״/״אתה כוננת״ ועד ״ולכפרת פשע״[   • 

ואין לומר את ה״וידוי בציבור״.
אפשר לומר:

]אין חובה[ את ״ונתנה תוקף״... ״קדושה בקודש״.  •
״האוחז ביד״... ״ושמו אחד״.  •

״אוחילה לא-ל״... ״צורי וגואלי״.  •
״אמת מה נהדר״... ״ְוכימה מתימן. מראה כהן״.  •

״כל אלה״... ״ואל חטאתו״.  •
״אלה אזכרה״.  •

״תביאינו״... ״כי רב הוא״.  •

מנחה
בהוצאת ספר תורה וקריאת התורה:  )1

 אפשר לומר ]אין חובה[אין לומר

 ברכות לפני/אחרי עלייה, 
וכןאת כל ברכות ההפטרה

ויהי בנסוע... כי קדוש ה׳ אלו־הינו

 לקרוא את קריאת התורה, 
המפטיר וההפטרה

יש לומר את תפילת העמידה בלחש ללא קדושה.  )2

בחזרת הש״ץ—אין לומר את ״וידוי בציבור״, אך אפשר לומר ]אין חובה[ את:  )3
״אמנת... מי כעמך ישראל״.  •

״אל נא... אתה תענה ה' אלו־הינו״.  •

נעילה
יש לומר את ״אשרי״... ״ויאדיר״.  )1

יש לומר את תפילת העמידה בלחש ללא קדושה.  )2

בחזרת הש״ץ—אין לומר את ה״וידוי בציבור״, אך אפשר לומר.  )3
״אב ידעך מנַער ... בצדק יושב כחם היום״.  •

״שמע נא ... נורא ואים. קדוש״.   •
כל הסליחות לנעילה ללא ״ויעבור אד־ני.... לכל קוראיָך״ ]או לומר את הפסוקים משמות ל״ד, ה־ט עם   •

טעמי המקרא[. 

יש לומר את ״אבינו מלכנו״.  )4

אפשר לומר את ״שמע״... ״ה׳ הוא הא־לוהים״.  )5
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ערבית 

יש לומר את כל תפילת ערבית עד סיום העמידה בלחש ללא ״ברכו״ ו״קדיש״.  )1

אפשר לתקוע בשופר בסיום הצום.  )2

אפשר לומר ״קידוש לבנה״ בחוץ אם הלבנה ברורה ויש לפחות שני אנשים שאומרים יחד.  )3

לפני ששוברים את הצום, יש לומר ״הבדלה״ על כוס יין או מיץ ענבים ונר שדלק מערב יום הכיפורים.  )4
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ליל יום הכיפורים
Yom Kippur Eve

הנוהגים להתעטף בטלית,  אם השמש עדיין לא שקעה, יש לברך לפני העטיפה:
IF YOU PUT ON A TALLIT FOR SERVICES, AND THE SUN HAS NOT YET SET, RECITE THE FOLLOWING PRIOR TO PUTTING IT ON:

יִצית. ִצּ ף ַבּ נּו ְלִהְתַעֵטּ ִמְצוֹוָתיו ְוִצָוּ נּו ְבּ ָשׁ ר ִקְדּ ה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ

**THE ARK IS OPENED TWO TORAH SCROLLS ARE TAKEN OUT /פותחים את הארון ומוצאים שני ספרי תורה**

יָבה  ל ַמְעָלה ּוִביִשׁ יָבה ֶשׁ יִשׁ ָהל ִבּ ַעת ַהָקּ קֹום ְוַעל ַדּ ַעת ַהָמּ  ַעל ַדּ
ל ִעם ָהֲעַבְרָיִנים. ֵלּ יִרין ְלִהְתַפּ ה, ָאנּו ַמִתּ ל ַמָטּ ֶשׁ

ַעת  קֹום ְוַעל ּדַ ַעת ַהּמָ ה ַעל ּדַ ל ַמּטָ יָבה ׁשֶ ל ַמְעָלה ּוִביׁשִ יָבה ׁשֶ יׁשִ ּבִ
ל ִעם ָהֲעַבְרָיִנים ּלֵ יִרין ְלִהְתּפַ ָהל ֲאַנְחנּו ַמּתִ ַהּקָ

ָתָנא.  ְעָנא, ּוְדַאֲחִריְמָנא ּוְדָאַסְרָנא ַעל ַנְפָשׁ ַבּ ַתּ ִאְנַדְרָנא ּוְדִאְשׁ בּוֵעי ַוֲחָרֵמי ְוקֹוָנֵמי ְוִקּנּוֵסי ְוִכּנּוֵיי, ְדּ ל ִנְדֵרי ֶוֱאָסַרי ּוְשׁ ָכּ
הֹון  ֻכְלּ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ְבּ ּפּוִרים ַהָבּ ּפּוִרים ֶזה ַעד יֹום ִכּ ּפּוִרים ֶזה �[ ִמּיֹום ִכּ ָעַבר ַעד יֹום ּכִ ּפּוִרים ׁשֶ  ]ִמּיֹום ּכִ

ִמין. ִנְדָרָנא ָלא ִנְדֵרי ֶוֱאָסָרָנא  ִריִרין ְוָלא ַקָיּ ִלין, ָלא ְשׁ ֵטִלין ּוְמֻבָטּ ִביִתין ְבּ ִביִקין ְשׁ ָרן, ְשׁ הֹון ְיהֹון ָשׁ ְלּ ִאֲחַרְטָנא ְבהֹון, ֻכּ
בּועֹות.  בּוָעָתָנא ָלא ְשׁ ָלא ֱאָסֵרי ּוְשׁ

ַמן ַהֶזּה:  יָענּו ַלְזּ ָמנּו ְוִהִגּ ֶהֱחָינּו ְוִקְיּ ה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ

ערבית ליום הכיפורים
Maariv for Yom Kippur

קריאת שמע וברכותיה
Shema and its Blessings

ְרכּו ֶאת ה' ַהְמֹבָרְך:  C / ח—ּבָ

רּוְך ה' ַהְמֺבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד: COTC / קו״ח—ּבָ

ים,  ה ִעִתּ ּנֶ ָעִרים, ּוִבְתבּוָנה ְמׁשַ ָחְכָמה ּפֹוֵתַח ׁשְ ְדָברֹו ַמֲעִריב ֲעָרִבים, ְבּ ר ִבּ ה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ְך  ֵני ֺחׁשֶ ְרצֹונֹו. ּבֹוֵרא יֹום ָוָלְיָלה, ּגֹוֵלל אֹור ִמּפְ ָרִקיַע, ּכִ ְמרֹוֵתיֶהם ָבּ ִמׁשְ ר ֶאת ַהּכֹוָכִבים ְבּ ים, ּוְמַסֵדּ ַמּנִ ּוַמֲחִליף ֶאת ַהּזְ
ִמיד ִיְמלֹוְך  ם, ָתּ מֹו. ֵאל ַחי ְוַקָיּ ין יֹום ּוֵבין ָלְיָלה, ה' ְצָבאֹות ׁשְ יל ֵבּ ֵני אֹור, ּוַמֲעִביר יֹום ּוֵמִביא ָלְיָלה, ּוַמְבִדּ ְך ִמּפְ ְוֺחׁשֶ

ֲעִריב ֲעָרִבים: ה ה', ַהּמַ רּוְך ַאָתּ ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ָבּ

ְכֵבנּו  ׁשָ ן ה' ֱא־לֹוֵהינּו, ְבּ , ַעל ּכֵ ְדָתּ ִטים אֹוָתנּו ִלּמַ ּפָ ים ּוִמׁשְ , ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ֻחִקּ ָך ָאָהְבָתּ ָרֵאל ַעּמְ ית ִיׂשְ ַאֲהַבת עֹוָלם ֵבּ
ה  ינּו ְוֹאֶרְך ָיֵמינּו, ּוָבֶהם ֶנְהֶגּ י ֵהם ַחֵיּ ִדְבֵרי ]ַתְלמּוד[ ּתֹוָרֶתָך ּוְבִמְצֹוֶתיָך ְלעֹוָלם ָוֶעד, ּכִ ַמח ְבּ יָך, ְוִנׂשְ ֻחֶקּ יַח ְבּ ּוְבקּוֵמנּו ָנׂשִ

ָרֵאל: ה ה', אֹוֵהב ַעּמֹו ִיׂשְ רּוְך ַאָתּ ּנּו ְלעֹוָלִמים: ָבּ ִסיר ִמּמֶ יֹוָמם ָוָלְיָלה. ְוַאֲהָבְתָך ַאל ָתּ

ָרֵאל ה' ֱא־לֹוֵהינּו ה' ֶאָחד: ַמע ִיְשׂ ׁשְ
בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ בקול רם / ALOUD ּבָ

ָך ַהּיֹום־ַעל־ְלָבֶבָך.  ר ָאֹנִכי ְמַצְוּ ה, ֲאֶשׁ ָבִרים ָהֵאֶלּ ָך ּוְבָכל־ְמֹאֶדָך. ְוָהיּו ַהְדּ ָכל־ְלָבְבָך ּוְבָכל־ַנְפְשׁ ְוָאַהְבָתּ ֵאת ה' ֱא־לֹוֶהיָך, ְבּ
ין  ם ְלאֹות ַעל־ָיֶדָך; ְוָהיּו ְלֹטָטֹפת ֵבּ ְרָתּ ָך ּוְבקּוֶמָך. ּוְקַשׁ ְכְבּ ֶרְך, ּוְבָשׁ ָך ַבֶדּ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתּ ָך ְבּ ְבְתּ ִשׁ ם, ְבּ ְרָתּ ָבּ ם ְלָבֶניָך ְוִדַבּ ְנָתּ ַנּ ְוִשׁ

ָעֶריָך. יֶתָך, ּוִבְשׁ ם ַעל־ְמֻזזֹות ֵבּ ֵעיֶניָך. ּוְכַתְבָתּ
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ָכל־ְלַבְבֶכם  ה ֶאְתֶכם ַהּיֹום־ְלַאֲהָבה ֶאת־ה' ֱא־לֹוֵהיֶכם, ּוְלָעְבדֹו ְבּ ר ָאֹנִכי ְמַצֶוּ ְמעּו ֶאל־ִמְצוֹ ַתי, ֲאֶשׁ ְשׁ ֹמַע ִתּ ְוָהָיה ִאם־ָשׁ
ָך;  ְדָך ִלְבֶהְמֶתּ ָשׂ ב ְבּ י ֵעֶשׂ ָך ְוִיְצָהֶרָך. ְוָנַתִתּ ִעּתֹו, יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש; ְוָאַסְפָתּ ְדָגֶנָך ְוִתיֹרְשׁ י ְמַטר־ַאְרְצֶכם ְבּ ֶכם. ְוָנַתִתּ ּוְבָכל־ַנְפְשׁ

ֶכם,  ֲחִויֶתם ָלֶהם. ְוָחָרה ַאף־ה' ָבּ ַתּ ם ֱא־לֹוִהים ֲאֵחִרים, ְוִהְשׁ ם ַוֲעַבְדֶתּ ה ְלַבְבֶכם; ְוַסְרֶתּ ן ִיְפֶתּ ְמרּו ָלֶכם, ֶפּ . ִהָשּׁ ָבְעָתּ ְוָאַכְלָתּ ְוָשׂ
ר ה' ֹנֵתן ָלֶכם.  ָבה ֲאֶשׁ ם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהֹטּ ן ֶאת־ְיבּוָלּה; ַוֲאַבְדֶתּ ַמִים ְולֺא־ִיְהֶיה ָמָטר, ְוָהֲאָדָמה לֺא ִתֵתּ ְוָעַצר ֶאת־ַהָשּׁ

ם  ְדֶתּ ין ֵעיֵניֶכם. ְוִלַמּ ם ֹאָתם ְלאֹות ַעל־ֶיְדֶכם, ְוָהיּו ְלטֹוָטֹפת ֵבּ ְרֶתּ ֶכם; ּוְקַשׁ ה ַעל־ְלַבְבֶכם ְוַעל־ַנְפְשׁ ָבַרי ֵאֶלּ ם ֶאת־ְדּ ְמֶתּ ְוַשׂ
ָעֶריָך.  יֶתָך, ּוִבְשׁ ם ַעל־ְמזּוזֹות ֵבּ ָך ּוְבקּוֶמָך. ּוְכַתְבָתּ ְכְבּ ֶרְך, ּוְבָשׁ ָך ַבֶדּ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתּ ָך ְבּ ְבְתּ ִשׁ ם, ְבּ ר ָבּ ֵניֶכם ְלַדֵבּ ֹאָתם ֶאת־ְבּ

ַמִים ַעל־ָהָאֶרץ. יֵמי ַהָשּׁ ע ה' ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם־ִכּ ַבּ ר ִנְשׁ ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם, ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשׁ

ְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם ְוָנְתנּו  ָרֵאל ְוָאַמְרָתּ ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל־ַכּ ֵני ִיְשׂ ר ֶאל־ְבּ ֵבּ אֹמר. ַדּ ה ֵלּ  ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל־ֹמֶשׁ
יֶתם ֹאָתם ְולֺא־ָתתּורּו  ל־ִמְצו ֹת ה' ַוֲעִשׂ ם ֶאת־ָכּ ֵכֶלת. ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרֶתּ ִתיל ְתּ ָנף ְפּ ַעל־ִציִצת ַהָכּ

ים  ל־ִמְצו ָֹתי ִוְהִייֶתם ְקֹדִשׁ יֶתם ֶאת־ָכּ רּו ַוֲעִשׂ ְזְכּ ם זִֹנים ַאֲחֵריֶהם. ְלַמַען ִתּ ר־ַאֶתּ  ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶשׁ
ר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלא־לֹוִהים, ֲאִני ה' ֱא־לֹוֵהיֶכם. ֱאֶמת: ֵלא־לֹוֵהיֶכם. ֲאִני ה' ֱא־לֹוֵהיֶכם ֲאֶשׁ

C / ח—ה' ֱא־לֺוֵהיֶכם ֱאֶמת:

נּו  ד ְמָלִכים, ַמְלּכֵ ָרֵאל ַעּמֹו. ַהּפֹוֵדנּו ִמַיּ י הּוא ה' ֱא־לֹוֵהינּו ְוֵאין זּוָלתֹו, ַוֲאַנְחנּו ִיׂשְ ם ָעֵלינּו, ּכִ ל ֹזאת, ְוַקָיּ ֶוֱאמּוָנה ּכָ
ה ְגֺדלֹות ַעד ֵאין  נּו, ָהעֹוׂשֶ מּול ְלָכל אֹוְיֵבי ַנְפׁשֵ ם ְגּ ּלֵ ֵרינּו, ְוַהְמׁשַ ְפָרע ָלנּו ִמּצָ ל ֶהָעִריִצים. ָהֵא־ל ַהּנִ ף ּכָ ַהּגֹוֲאֵלנּו ִמּכַ
ֶרם  מֹות ֹאְיֵבינּו, ַוָיּ ְדִריֵכנּו ַעל ָבּ ים, ְולֺא ָנַתן ַלּמֹוט ַרְגֵלנּו, ַהּמַ ַחִיּ נּו ַבּ ם ַנְפׁשֵ ר. ַהּשָׂ ים( ְוִנְפָלאֹות ַעד ֵאין ִמְסּפָ ֵחֶקר, )ִנּסִ

כוֵרי  ל ְבּ ה ְבֶעְבָרתֹו ּכָ ּכֶ ֵני ָחם. ַהּמַ ַאְדַמת ְבּ ַפְרֹעה, אֹותֹות ּומֹוְפִתים ְבּ ים ּוְנָקָמה ְבּ נּו ִנּסִ ה ּלָ ְנֵאינּו. ָהֹעׂשֶ ל ׂשֹ ַקְרֵננּו ַעל ּכָ
ְזֵרי ַים סּוף, ֶאת רֹוְדֵפיֶהם ְוֶאת ׂשֹוְנֵאיֶהם  ין ִגּ ָניו ֵבּ ֲעִביר ָבּ ָרֵאל ִמּתֹוָכם ְלֵחרּות עֹוָלם. ַהּמַ ִמְצָרִים, ַוּיֹוֵצא ֶאת ַעּמֹו ִיׂשְ
ָרֵאל ְלָך ָענּו  ה ּוְבֵני ִיׂשְ לּו ֲעֵליֶהם, מׁשֶ מֹו. ּוַמְלכּותֹו ְבָרצֹון ִקְבּ חּו ְוהֹודּו ִלׁשְ ְבּ בּוָרתֹו, ׁשִ ע, ְוָראּו ָבָניו ְגּ ְתהֹומֹות ִטַבּ ִבּ

ם: ה, ְוָאְמרּו ֻכּלָ ְמָחה ַרָבּ ׂשִ יָרה, ְבּ ׁשִ

ה, ֶזה  ה ֶפֶלא: ַמְלכּוְתָך ָראּו ָבֶניָך, ּבֹוֵקַע ָים ִלְפֵני מׁשֶ ּקֶֹדׁש, נֹוָרא ְתִהּלֹות ֹעׂשֵ ר ַבּ ֹמָכה ֶנְאָדּ ֵאִלים ה', ִמי ּכָ ִמי ָכֹמָכה ָבּ
ֵא־ִלי ָענּו ְוָאְמרּו:

ָרֵאל: ַאל ִיׂשְ ה ה', ָגּ רּוְך ַאָתּ ּנּו: ָבּ ד ָחָזק ִמּמֶ י ָפָדה ה' ֶאת ַיֲעֹקב, ּוְגָאלֹו ִמַיּ ה' ִיְמלֹוְך ְלעֹוָלם ָוֶעד. ְוֶנֱאַמר, ּכִ

ֵעָצה  ֵננּו ְבּ לֹוֶמָך, ְוַתְקּ ת ׁשְ ים ]טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום[. ּוְפרֹוֹש ָעֵלינּו ֻסּכַ נּו ְלַחִיּ לֹום, ְוַהֲעִמיֵדנּו ַמְלּכֵ יֵבנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ְלׁשָ ּכִ ַהׁשְ
ָטן  ֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ְוָיגֹון, ְוָהֵסר ׂשָ ֲעֵדנּו, ְוָהֵסר ֵמָעֵלינּו אֹוֵיב, ֶדּ ֶמָך. ְוָהֵגן ַבּ יֵענּו ]ְמֵהָרה[ ְלַמַען ׁשְ ָפֶניָך, ְוהֹוׁשִ טֹוָבה ִמּלְ

מֹור  ה. ּוׁשְ י ֵא־ל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָתּ ה, ּכִ יֵלנּו ָאָתּ י ֵא־ל ׁשֹוְמֵרנּו ּוַמּצִ יֵרנּו, ּכִ ְסִתּ ָנֶפיָך ַתּ ָפֵנינּו ּוֵמַאֲחֵרינּו, ּוְבֵצל ּכְ ִמּלְ
ה ְוַעד עֹוָלם: לֹום ֵמַעָתּ ים ּוְלׁשָ ֵצאֵתנּו ּובֹוֵאנּו ְלַחִיּ

נוסח ספרדנוסח אשכנז

לֶֺמָך  ת ׁשְ לֹוםּוְפרֹוֹש ָעֵלינּו ֻסּכַ ים ְוׁשָ ת ַרֲחִמים ְוַחּיִ ּוְפרֹוֹש ָעֵלינּו ֻסּכַ

ָלִים: ָרֵאל ְוַעל ְירּוׁשָ ל ַעּמֹוֹ ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ת ׁשָ ה ה', ַהּפֹוֵרש ֻסּכַ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ְטָהרּו: ר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמּכֹל ַחּטֺאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ּתִ ה ְיַכּפֵ י ַבּיֹום ַהּזֶ ּכִ
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חצי קדיש
Chatzi Kaddish

א. ]ָאֵמן[ ֵמיּה ַרָבּ ׁש ְשׁ ל ְוִיְתַקַדּ ַדּ ִיְתַגּ

י  יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּ ַחֵיּ יֵחּה, ָאֵמן[ ְבּ ְרָקנּה, ִויָקֵרב ְמִשׁ י ְבָרא, ִכְרעּוֵתּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה, ]ְוַיְצַמח ֻפּ ָעְלָמא ִדּ  ְבּ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָרֵאל, ַבּ ית ִיְשׂ ְדָכל־ֵבּ

א[ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ]ָאֵמן, ְיֵהא ְשׁ
ל,  ה ְוִיְתַהָלּ ר ְוִיְתַעֶלּ א ְוִיְתַהָדּ ׂ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשּ ח ְוִיְתָפּ ַבּ ַתּ ַרְך ְוִיְשׁ א, ִיְתָבּ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ

ִריך הּוא[.  ִריְך הּוא ]ּבְ א ְבּ ֻקְדָשׁ ֵמּה ְדּ  ְשׁ
ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]ָאֵמן[ ָחָתא ְוֶנָחָמָתא ַדֲאִמיָרן ְבּ ְבּ ׁשְ יָרָתא, ּתֻ ְרָכָתא, ְוׁשִ ל ִבּ א ִמָכּ א ְלֵעָלּ ְלֵעָלּ

עמידה לליל יום הכיפורים
Silent Amidah for Yom Kippur Night

ֶתָך: ִהּלָ יד ּתְ ח. ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ה׳ ׂשְ

ּבֹור  דֹול ַהִגּ ה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֺוֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ֱא־לֺוֵהי ַאְבָרָהם. ֱא־לֹוֵהי ִיְצָחק. ֵוא־לֹוֵהי ַיֲעקֹב. ָהֵא־ל ַהָגּ רּוְך ַאָתּ  ָבּ
מֹו  ְוַהּנֹוָרא ֵא־ל ֶעְליֹון. ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים. ְוקֹוֵנה ַהּכֹל ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות. ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ

ים: ים. ְלַמַעְנָך ֱא־לֺוִהים ַחִיּ ֵסֶפר ַהַחִיּ ים. ְוָכְתֵבנּו ְבּ ַחִיּ ים. ֶמֶלְך ָחֵפץ ַבּ ַאֲהָבה: ָזְכֵרנּו ְלַחִיּ ּבְ

ה ה', ָמֵגן ַאְבָרָהם: רּוְך ַאָתּ יַע ּוָמֵגן: ָבּ ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוׁשִ

ל:[ יַע: ]מֹוִריד ַהּטָ ה ַרב ְלהֹוׁשִ ה ֵמִתים ַאָתּ ה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲא־ֹדָני. ְמַחּיֵ ַאָתּ

ֵני  ם ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ יר ֲאסּוִרים. ּוְמַקֵיּ ים. סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמִתּ ַרֲחִמים ַרִבּ ה ֵמִתים ְבּ ֶחֶסד. ְמַחּיֵ ים ְבּ ל ַחִיּ ְמַכְלּכֵ
ה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה: בּורֹות ּוִמי דֹוֶמה ָלְך. ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחֶיּ ַעל ְגּ ָעָפר. ִמי ָכמֹוָך ַבּ

ַרֲחִמים: ים ּבְ ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחִמים/ָהַרֲחָמן, זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִיּ

ִתים: ה ַהּמֵ ה ה', ְמַחּיֵ רּוְך ַאָתּ ה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ּבָ ְוֶנֱאָמן ַאָתּ

ה:[ דֹול ְוָקדֹוׁש ָאָתּ י ֵא־ל ֶמֶלְך ָגּ ָלה. ]ּכִ ָכל יֹום ְיַהְללּוָך ּסֶ ים ְבּ ְמָך ָקדֹוׁש. ּוְקדֹוׁשִ ה ָקדוׁש ְוׁשִ ַאָתּ

ַלִים  ָך ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמֶ ְמָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ַעל ִיׂשְ ׁש ׁשִ י הּוא ְלַבּדֹו ָמרֹום ְוָקדֹוׁש: ּוְבֵכן ִיְתַקֵדּ ]ְלדֹור ָודֹור ַהְמִליכּו ָלֵא־ל ּכִ
יֶחָך ְוַעל ְמכֹוְנָך ְוֵהיָכֶלָך:[ ית ָדִוד ְמׁשִ בֹוֶדָך ְוַעל ַמְלכּות ֵבּ ן ּכְ ּכַ ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמׁשְ

ל  ֲחוּו ְלָפֶניָך ּכָ ַתּ ים. ְוִיׁשְ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ָראָת. ְוִייָראּוָך ּכָ ָבּ ֶ ל ַמה ׁשּ יָך. ְוֵאיָמְתָך ַעל ּכָ ל ַמֲעׂשֶ ָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ַעל ּכָ ְחְדּ ן ּפַ ּוְבֵכן ֵתּ
ָיְדָך  ְלָטן ְלָפֶניָך ֹעז ְבּ ָ ַהׁשּ ַדְענּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ׁשֶ ָיּ מֹו ׁשֶ ֵלם. ּכְ ֵלָבב ׁשָ ה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ְבּ ם ֲאֻגָדּ רּוִאים. ְוֵיָעׂשּו ֻכּלָ ַהְבּ

ָראָת: ָבּ ֶ ל ַמה ׁשּ ְמָך נֹוָרא ַעל ּכָ יִמיֶנָך. ְוׁשִ ּוְגבּוָרה ִבּ

ׂשֹון  ְמָחה ְלַאְרֶצָך ְוׂשָ ה ַלְמַיֲחִלים ָלְך. ׂשִ יָך. ּוִפְתחֹון ּפֶ ה ִליֵרֶאיָך. ְוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרׁשֶ ִהּלָ ָך. ְתּ בֹוד ה' ְלַעּמֶ ן ּכָ ּוְבֵכן ֵתּ
ָיֵמינּו: ְמֵהָרה ְבּ יֶחָך. ִבּ י ְמׁשִ ָך. ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיׁשַ ְלִעיֶרָך. ּוְצִמיַחת ֶקֶרן ְלָדִוד ַעְבֶדּ

ְכֶלה  ן ִתּ ָעׁשָ ּה ּכְ ּלָ ָעה ּכֻ יָה ְוָכל ָהִרׁשְ ץ ּפִ ְקּפָ ה ָיִגילּו ְועֹוָלָתּה ִתּ ִרּנָ ִרים ַיֲעלֺזּו. ַוֲחִסיִדים ְבּ ָמחּו ִויׁשָ יִקים ִיְראּו ְוִיׂשְ ּוְבֵכן ַצִדּ
ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֶרץ: י ַתֲעִביר ֶמְמׁשֶ ּכִ
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ָך.  ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ בֹוֶדָך. ּוִבירּוׁשָ ן ּכְ ּכַ ַהר ִצּיֹון ִמׁשְ יָך. ְבּ ל ַמֲעׂשֶ ָך ַעל ּכָ ה ]הּוא[ ה' ]ֱא־לֹוֵהינּו ְמֵהָרה[ ְלַבֶדּ ְוִתְמלְֺך ַאָתּ
ָך. ִיְמלֹוְך ה' ְלעֹוָלם ֱא־לֹוַהִיְך ִצּיֹון ְלֹדר ָוֹדר ַהְללּוָיּה: ִדְבֵרי ָקְדׁשֶ תּוב ְבּ ּכָ ּכַ

ְצָדָקה:  ׁש ּבִ דֹוׁש ִנְקּדַ ט ְוָהֵא־ל ַהּקָ ּפָ ׁשְ ּמִ ּה ה' ְצָבאֹות ּבַ ְגּבַ תּוב ַוּיִ ּכָ ְלָעֶדיָך. ּכַ ֶמָך ְוֵאין ֱא־לֹוּהַ ִמּבַ ה ְונֹוָרא ׁשְ ָקדֹוׁש ַאּתָ
דֹוׁש. ֶלְך ַהּקָ ה ה' ַהּמֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

נּו  נּו ַמְלּכֵ ִמְצֹוֶתיָך. ְוֵקַרְבּתָ נּו ּבְ ּתָ ׁשְ ׁשֹונֹות ְוִקּדַ ל ַהּלְ נּו ִמּכָ נּו. ְורֹוַמְמּתָ ים. ָאַהְבּתָ אֹוָתנּו ְוָרִציָת ּבָ ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ה ְבַחְרּתָ ַאּתָ
דֹוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת: דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ַלֲעבֹוָדֶתָך ְוׁשִ

ל ֲעֹונֹוֵתינּו,  ָרה, ְוִלְמָחל ּבֹו ֶאת ּכָ ה, ִלְמִחיָלה ְוִלְסִליָחה ּוְלַכּפָ ּפּוִרים ַהּזֶ ַאֲהָבה, ֶאת יֹום ַהּכִ ן ָלנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּבְ ּתֶ ַוּתִ
ִמְקָרא ֹקֶדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים: 

דֹוֵננּו, ְוִזְכרֹון  ֵכר, ִזְכרֹוֵננּו ּוִפּקְ ֵקד, ְוִיּזָ ַמע, ְוִיּפָ ָ יַע, ְוֵיָרֶאה, ְוֵיָרֶצה, ְוִיׁשּ  ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא, ְוַיּגִ
ָרֵאל ְלָפֶניָך, ִלְפֵליָטה  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ָך, ְוִזְכרֹון ּכָ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ָך, ְוִזְכרֹון ְירּוׁשָ ִוד ַעְבּדֶ ן ּדָ יַח ּבֶ ֲאבֹוֵתינּו, ְוִזְכרֹון ָמׁשִ

ה: ָזְכֵרנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוָפְקֵדנּו בֹו  ּפּוִרים ַהּזֶ יֹום ַהּכִ לֹום ּבְ ים ]טֹוִבים[ ּוְלׁשָ ְלטֹוָבה, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחּיִ
י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו,  יֵענּו, ּכִ נּו, ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוׁשִ ים ]טֹוִבים[, ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחּנֵ יֵענּו בֹו ְלַחּיִ  ִלְבָרָכה, ְוהֹוׁשִ

ה: י ֵא־ל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאּתָ ּכִ

ָאמּור:  ֶגד ֵעיֶניָך, ּכָ ֵעינּו ְוַחּטֹאֵתינּו ִמּנֶ ׁשָ ה, ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ּפְ ּפּוִרים ַהּזֶ יֹום ַהּכִ ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְמחֹל ַלֲעֹונֹוֵתינּו ּבְ
ֶעיָך ְוֶכָעָנן ַחּטֹאֶתיָך ׁשּוָבה ֵאַלי  ׁשָ ֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחּטֹאֶתיָך לֺא ֶאְזּכֹר: ְוֶנֱאַמר, ָמִחיִתי ָכָעב ּפְ ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא מֹוֶחה ְפׁשָ

ִמְצֹוֶתיָך ְוֵתן  נּו ּבְ ׁשֵ ְטָהרּו: ַקּדְ ר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם, ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ּתִ ה ְיַכּפֵ י ַבּיֹום ַהּזֶ יָך ְוֶנֱאַמר, ּכִ י ְגַאְלּתִ ּכִ
ה ָסְלָחן  י ַאּתָ ֱאֶמת, ּכִ ָך ּבֶ נּו ְלָעְבּדְ יׁשּוָעֶתָך, ְוַטֵהר ִלּבֵ נּו ּבִ ח ַנְפׁשֵ ּמַ ֵחנּו/ְוׂשַ ּמְ ֵענּו ִמּטּוֶבָך ְוׂשַ ּבְ תֹוָרֶתָך, ׂשַ  ֶחְלֵקנּו ּבְ

ה ה',  רּוְך ַאּתָ ה[ ּבָ א ָאָתּ ְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ]ֶאָלּ ָכל ּדֹור ָודֹור ּוִמּבַ רּון ּבְ ְבֵטי ְיׁשֻ ָרֵאל ּוָמֳחָלן ְלׁשִ ְלִיׂשְ
ל ָהָאֶרץ  ָנה, ֶמֶלְך ַעל ּכָ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ מֹוֵתינּו ּבְ ָרֵאל ּוַמֲעִביר ַאׁשְ ית ִיׂשְ ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ַלֲעֹונֹוֵתינּו ְוַלֲעֹונֹות ַעּמֹו ּבֵ

ּפּוִרים: ָרֵאל ְויֹום ַהּכִ ׁש ִיׂשְ ְמַקּדֵ
ָרֵאל  י ִיׂשְ ֵ יֶתָך. ְוִאּשׁ ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ּבֵ ֵעה. ְוָהׁשֵ ָתם ׁשְ ָתם/ְוִלְתִפּלָ ָרֵאל ּוִבְתִפּלָ ָך ִיׂשְ ַעּמְ  ְרֵצה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּבְ

ָך:  ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ָרצֹון. ּוְתִהי ְלָרצֹון ּתָ ל ּבְ ַאֲהָבה ְתַקּבֵ ָתם ]ְמֵהָרה[ ּבְ ּוְתִפּלָ

ִכיָנתֹו ְלִצּיֹון: ֲחִזיר ׁשְ ה ה', ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ַרֲחִמים: ּבָ ׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ּבְ ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ּבְ

ה הּוא  ֵענּו ַאּתָ ינּו. ָמֵגן ִיׁשְ ה הּוא ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ]צּוֵרנּו[ צּור ַחּיֵ ַאּתָ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך. ׁשָ
ָכל יֹום  ּבְ יָך ׁשֶ קּודֹות ָלְך ְוַעל ִנּסֶ מֹוֵתינּו ַהּפְ ָיֶדָך. ְוַעל ִנׁשְ סּוִרים ּבְ ינּו ַהּמְ ֶתָך ַעל ַחּיֵ ִהּלָ ר ּתְ ָך ּוְנַסּפֵ ְלדֹור ָודֹור. נֹוֶדה ּלְ

י לֺא ַתּמּו  י לֺא ָכלּו ַרֲחֶמיָך. ְוַהְמַרֵחם ּכִ ָכל ֵעת. ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרִים. ַהּטֹוב ּכִ ּבְ נּו. ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ׁשֶ  ִעּמָ
ינּו ָלְך: י[ ֵמעֹוָלם ִקּוִ ֲחָסֶדיָך. ]ּכִ

ֵני ְבִריֶתָך:  ל ּבְ ים טֹוִבים ּכָ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּוְכֹתב ְלַחּיִ נּו ּתָ ְמָך ַמְלּכֵ א[ ׁשִ ֵרְך ְוִיְתרֹוֵמם ]ְוִיְתַנּשֵׂ ם ִיְתּבָ ּלָ ְוַעל ּכֻ

י טֹוב[. ָהֵא־ל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה.  ֱאֶמת ]ְלעֹוָלם ּכִ דֹול ּבֶ ְמָך ַהּגָ ָלה. ִויַהְללּו ]ִויָבְרכּו[ ֶאת ׁשִ ים יֹודּוָך ּסֶ ְוֹכל ַהַחּיִ
ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות: ה ה'. ַהּטֹוב ׁשִ רּוְך ַאּתָ ]ָהֵא־ל ַהּטֹוב:[ ּבָ

ל  ּכָ ְוַעל  ָעֵלינּו  ְוַרֲחִמים  ָוֶחֶסד  ֵחן  ים[  ּוְבָרָכה. ]ַחּיִ לום טֹוָבה  ים ׁשָ ׂשִ
י ְבאֹור  ֶניָך. ּכִ אֹור ּפָ ֶאָחד ]ַיַחד[ ּבְ נּו ּכְ ּלָ ְרֵכנּו ָאִבינּו ּכֻ ָך. ּבָ ָרֵאל ַעּמֶ ִיׂשְ
ים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד. ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה  נּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּתֹוַרת ַחּיִ ֶניָך ָנַתּתָ ּלָ ּפָ
ֵעיֶניָך ]ְלָבְרֵכנּו[ ]ּו[ לֹום )ְוָכל טֹוב(. ְוטֹוב ]ִיְהֶיה[ ּבְ ים ְוׁשָ ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ
רֹב ֹעז  לֹוֶמָך. ]ּבְ ׁשְ ָעה ּבִ ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ְלָבֵרְך ֶאת ּכָ

לֹום[:  ְוׁשָ

ה הּוא ֶמֶלְך ָאדֹון  י ַאּתָ ים ְלעֹוָלם ּכִ ׂשִ ָך ּתָ ָרֵאל ַעּמְ לֹום ָרב ַעל ִיְשׂ ׁשָ
ָך  ל[ ַעּמְ ֵעיֶניָך ]ְלָבְרֵכנּו ּו[ְלָבֵרְך ֶאת ]ּכָ לֹום ְוטֹוב ִיְהֶיה ּבְ ָ ְלָכל ַהּשׁ

לֹום[: רֹב ֹעז ְוׁשָ לֹוֶמָך. ]ּבְ ׁשְ ָעה ּבִ ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ָרֵאל ּבְ ִיְשׂ

ָך  ֵתב ְלָפֶניָך. ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעּמְ ֵכר ְוִנּכָ לֹום. ּוַפְרָנָסה טֹוָבה. ]ּוְגֵזרֹות טֹובֹות. ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות[ ִנּזָ ָרָכה ְוׁשָ ים. ּבְ ֵסֶפר ַחּיִ ּבְ
לֹום: ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ָרֵאל. ְלַחּיִ ית ִיׂשְ ּבֵ

ה ה',   רּוְך ַאּתָ  ּבָ
לֹום. ָשּׁ ָרֵאל ַבּ לֹום.ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹוֹ ִיְשׂ ה ַהָשּׁ ה ה', עֹוֵשׂ רּוְך ַאּתָ ּבָ
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Private Viduy (Confession)—Maariv of Yom Kippur

י ֹעֶרף לֹוַמר ְלָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי  י ָפִנים ּוְקׁשֵ ֵאין ָאנּו ַעּזֵ ֵתנּו, ׁשֶ ִחּנָ ם ִמּתְ ְתַעּלֵ ֵתנּו, ְוַאל ּתִ ִפּלָ בֹוא ְלָפֶניָך ּתְ א[ ּתָ ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ]ָאָנּ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֺא ָחָטאנּו, ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ָחָטאנּו: ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

נוטים מעט כלפי מטה ומכים על הלב בכל מילה: מ״אשמנו״ ועד ״תעתנו״
BEND SLIGHTLY FORWARD AND TAP YOUR CHEST AFTER EACH WORD FROM ״אשמנו״...״תעתנו״ IN THE PARAGRAPH BELOW

ְבנּו, ַלְצנּו, ָמַרְדנּו, ִנַאְצנּו,  ּזַ ֶקר: ָיַעְצנּו ָרע, ּכִ ְענּו, ַזְדנּו, ָחַמְסנּו, ָטַפְלנּו ׁשֶ ְרנּו ּדִֹפי: ֶהֱעִוינּו, ְוִהְרׁשַ ּבַ ַזְלנּו, ּדִ ַגְדנּו, ּגָ ְמנּו, ּבָ ָאׁשַ
ְענּו: ְעּתָ ִעינּו, ּתִ ַעְבנּו, ּתָ ַחְתנּו, ּתִ ְענּו, ׁשִ ינּו ֹעֶרף: ָרׁשַ ִ ְענּו, ָצַרְרנּו, ִקּשׁ ׁשַ ָסַרְרנּו, ָעִוינּו, ּפָ

ְענּו: יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעׂשִ א ָעֵלינּו ּכִ ל ַהּבָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ ָוה ָלנּו, ְוַאּתָ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֺא ׁשָ ּפָ ׁשְ ְצֹוֶתיָך ּוִמּמִ  ַסְרנּו ִמּמִ
ה יֹוֵדַע: ְגלֹות ַאּתָ רֹות ְוַהּנִ ְסּתָ ל ַהּנִ ָחִקים, ֲהלֹוא ּכָ ר ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן ׁשְ ַסּפֵ ב ָמרֹום, ּוַמה ּנְ  ַמה ּנֹאַמר ְלָפֶניָך יֹוׁשֵ

ּךָ ְוֵאין  ָבר ֶנְעָלם ִמּמֶ ָליֹות ָוֵלב, ֵאין ּדָ ל ַחְדֵרי ָבֶטן ּובֹוֵחן ּכְ ה חֹוֵפׂש ּכָ ל ָחי, ַאּתָ ה יֹוֵדַע ָרֵזי עֹוָלם, ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ּכָ ַאּתָ
ל ַחּטֹאֵתינּו, ְוִתְסַלח ָלנּו  ר ָלנּו ַעל ּכָ ַכּפֶ ּתְ ָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ ֶגד ֵעיֶניָך: ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ר ִמּנֶ ִנְסּתָ

ֵעינּו: ׁשָ ל ּפְ ל ֲעֹונֹוֵתינּו, ְוִתְמָחל ָלנּו ַעל ּכָ ַעל ּכָ

נוטים מעט כלפי מטה, ומכים על הלב בכל פעם שאומרים ״על חטא״ או ״על חטאים״
BEND SLIGHTLY FORWARD AND TAP YOUR CHEST AFTER SAYING THE WORDS ״על חטא״ OR ״על חטאים״

ֹאֶנס ּוְבָרצֹון: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ב: ִאּמּוץ ַהּלֵ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ְבִלי ָדַעת: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ָפָתִים: ִבּטּוי ׂשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ֶתר: ָגלּוי ּוַבּסָ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ִגּלּוי ֲעָריֹות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ה: ִדּבּור ּפֶ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ַדַעת ּוְבִמְרָמה: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ב: ִהְרהּור ַהּלֵ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
הֹוָנַאת ֵרַע: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ה: ִוּדּוי ּפֶ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ְוִעיַדת ְזנּות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ָגָגה: ָזדֹון ּוִבׁשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ִזְלזּול הֹוִרים ּומֹוִרים: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ֹחֶזק ָיד: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ם: ֵ ִחּלּול ַהּשׁ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ה: ׁשּות ּפֶ ִטּפְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ָפָתִים: ֻטְמַאת ׂשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ֵיֶצר ָהָרע: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

יֹוְדִעים ּוְבלֺא יֹוְדִעים: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ר ָלנּו. ּפֶ ם, ֱא־לֹוּהַ ְסִליחֹות, ְסַלח ָלנּו, ְמַחל ָלנּו, ּכַ ּלָ ְוַעל ּכֻ

ַחד: ת ׁשֹ ַכּפַ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ַכַחׁש ּוְבָכָזב: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ָלׁשֹון ָהָרע: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
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ָלצֹון: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ן: א ּוְבַמּתָ ַמּשָׂ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ה: ּתֶ ַמֲאָכל ּוְבִמׁשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ית: ְך ּוְבַמְרּבִ ֶנׁשֶ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

רֹון: ת ּגָ ְנִטּיַ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ּקּור ָעִין: ׂשִ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ְפתֹוֵתינּו: יַח ׂשִ ׂשִ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ֵעיַנִים ָרמֹות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ַעּזּות ֶמַצח: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ר ָלנּו. ּפֶ ם, ֱא־לֹוּהַ ְסִליחֹות, ְסַלח ָלנּו, ְמַחל ָלנּו, ּכַ ּלָ ְוַעל ּכֻ

ְפִריַקת ֹעל: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ְפִלילּות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ת ֵרַע: ְצִדּיַ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ָצרּות ָעִין: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ַקּלּות ֺראׁש: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

יּות ֺעֶרף: ַקׁשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ִריַצת ַרְגַלִים ְלָהַרע: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ְרִכילּות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ְוא: בּוַעת ׁשָ ׁשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ם: ְנַאת ִחּנָ ׂשִ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ְתׂשּוֶמת ָיד: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ִתְמהֹון ֵלָבב: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ר ָלנּו. ּפֶ ם, ֱא־לֹוּהַ ְסִליחֹות, ְסַלח ָלנּו, ְמַחל ָלנּו, ּכַ ּלָ ְוַעל ּכֻ

ִבים ֲעֵליֶהם עֹוָלה: ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ
את: ִבים ֲעֵליֶהם ַחּטָ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ

ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד: ִבים ֲעֵליֶהם ָקְרּבָ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ
אי ְוָתלּוי: ם ַוּדַ ִבים ֲעֵליֶהם ָאׁשָ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ

ת ַמְרדּות: ִבים ֲעֵליֶהם ַמּכַ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ
ִעים: ִבים ֲעֵליֶהם ַמְלקּות ַאְרּבָ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ

ָמִים: יֵדי ׁשָ ִבים ֲעֵליֶהם ִמיָתה ּבִ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ
ֵרת ַוֲעִריִרי: ִבים ֲעֵליֶהם ּכָ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ

ֵרָפה, ֶהֶרג, ְוֶחֶנק: ין: ְסִקיָלה, ׂשְ ית ּדִ ע ִמיתֹות ּבֵ ִבים ֲעֵליֶהם ַאְרּבַ ָאנּו ַחּיָ ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ

לּוִיים ָלנּו ְוֶאת  ה, ֶאת ַהּגְ ּה קּום ֲעׂשֵ ֵאין ּבָ ה ּוֵבין ׁשֶ ּה קּום ֲעׂשֵ ׁש ּבָ ּיֵ ין ׁשֶ ה, ּבֵ ה ְוַעל ִמְצַות לֺא ַתֲעׂשֶ  ַעל ִמְצַות ֲעׂשֵ
לּוִיים ָלנּו ְלָפֶניָך ֵהם  ֵאיָנם ּגְ ָבר ֲאַמְרנּום ְלָפֶניָך ְוהֹוִדינּו ְלָך ֲעֵליֶהם, ְוֶאת ׁשֶ לּוִיים ָלנּו ּכְ לּוִיים ָלנּו, ֶאת ַהּגְ ֵאיָנם ּגְ ׁשֶ

ְבֵרי  ל ּדִ ְגלֹות ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ ֺרת ַלה' ֱא־לֹוֵהינּו ְוַהּנִ ְסּתָ ֱאַמר ַהּנִ ּנֶ ָבר ׁשֶ ּדָ לּוִיים ִוידּוִעים, ּכַ  ּגְ
ַהּתֹוָרה ַהּזֺאת:

ְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח: ָכל ּדֹור ָודֹור, ּוִמּבַ רּון ּבְ ְבֵטי ְיׁשֻ ָרֵאל ּוָמֳחָלן ְלׁשִ ה ָסְלָחן ְלִיׂשְ י ַאּתָ ּכִ

ִמיָתִתי, ֲהֵרי  י ַקל ָוֹחֶמר ּבְ ַחּיַ י, ָעָפר ֲאִני ּבְ ִאּלּו לֺא נֹוַצְרּתִ י ּכְ ּנֹוַצְרּתִ יו ׁשֶ י ֵאיִני ְכַדאי, ְוַעְכׁשָ ּלֹא נֹוַצְרּתִ ֱא־לֹוַהי, ַעד ׁשֶ
ָחָטאִתי  ֶ ּלֹא ֶאֱחָטא עֹוד, ּוַמה ּשׁ ָפֶניָך ה' ֱא־לֹוַהי ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוַתי ׁשֶ ה: ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ה ּוְכִלּמָ ְכִלי ָמֵלא בּוׁשָ ֲאִני ְלָפֶניָך ּכִ

ים, ֲאָבל לֺא ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרים ָוֳחָלִיים ָרִעים: ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְלָפֶניָך ְמֹחק ּבְ
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תֹוָרֶתָך,  י ּבְ ַתח ִלּבִ ְהֶיה. ּפְ ָעָפר ַלּכֺל ּתִ י ּכֶ י ִתּדֹם. ְוַנְפׁשִ ר ִמְרָמה, ְוִלְמַקְלַלי ַנְפׁשִ ּבֵ ָפַתי ִמּדַ ֱא־לַֺהי, ְנֹצר ְלׁשֹוִני ֵמָרע ּוׂשְ
ה ְלַמַען  ם: ֲעׂשֵ ְבּתָ ִבים ָעַלי ְלָרָעה, ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחׁשַ ִמים ְוַהחֹוׁשְ י. ְוָכל ַהּקָ ְרּדֹף ַנְפׁשִ ְוַאֲחֵרי ִמְצֹוֶתיָך ּתִ
יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני: ִיְהיּו  ֶתָך. ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך הֹוׁשִ ָ ה ְלַמַען ְקֻדּשׁ ה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך. ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ְיִמיֶנָך. ֲעׂשֵ ֶמָך. ֲעׂשֵ ׁשְ

י ְלָפֶניָך. ה' צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ִבּ ָ ה ַהׁשּ ֺעׂשֵ

ם ַנֲעָבְדָך  תֹוָרֶתָך: ְוׁשָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ ׁש ּבִ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ ָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֺוֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ׁשֶ  ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות: יֵמי עֹוָלם ּוְכׁשָ ָלִים. ּכִ ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות: ְוָעְרָבה ַלה' ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ יֵמי עֹוָלם ּוְכׁשָ ִיְרָאה ּכִ ּבְ

סליחות לליל יום הכיפורים
Selichot for Yom Kippur Night

**THE ARK IS OPENED / פותחים את הארון**

ֶקר. ְוֵיָרֶאה ִרּנּוֵננּו ַעד ָעֶרב ְוָעֵתנּו ִמֹבּ  ַיֲעֶלה ַתֲחנּוֵננּו ֵמֶעֶרב ְוָיבֹוא ַשׁ
ֶקר. ְוֵיָרֶאה ִפְדיֹוֵננּו ַעד ָעֶרב  ַיֲעֶלה קֹוֵלנּו ֵמֶעֶרב ְוָיבֹוא ִצְדָקֵתנּו ִמֹבּ

ֶקר. ְוֵיָרֶאה ַנֲאָקֵתנּו ַעד ָעֶרב  ַיֲעֶלה ִעּנּוֵינּו ֵמֶעֶרב ְוָיבֹוא ְסִליָחֵתנּו ִמֹבּ
ֶקר. ְוֵיָרֶאה ִכּפּוֵרנּו ַעד ָעֶרב  ַיֲעֶלה ְמנּוֵסנּו ֵמֶעֶרב ְוָיבֹוא ְלַמֲענֹו ִמֹבּ
ֶקר. ְוֵיָרֶאה ִחּנּוֵננּו ַעד ָעֶרב ֵענּו ֵמֶעֶרב ְוָיבֹוא ָטֳהֵרנּו ִמֹבּ  ַיֲעֶלה ִיְשׁ

ֶקר. ְוֵיָרֶאה ַהְדָרֵתנּו ַעד ָעֶרב  ַיֲעֶלה ִזְכרֹוֵננּו ֵמֶעֶרב ְוָיבֹוא ִועּוֵדנּו ִמֹבּ
ֵתנּו ַעד ָעֶרב ָשׁ ָקּ ֶקר. ְוֵיָרֶאה ַבּ  ַיֲעֶלה ָדְפֵקנּו ֵמֶעֶרב ְוָיבֹוא ִגיֵלנּו ִמֹבּ
ֶקר. ְוֵיָרֶאה ֵאֵלינּו ַעד ָעֶרב ַיֲעֶלה ֶאְנָקֵתנּו ֵמֶעֶרב ְוָיבֹוא ֵאֶליָך ִמֹבּ

**THE ARK IS CLOSED / סוגרים את הארון**

ֶתָך: ָך. ָלָרִעים ְוַלּטֹוִבים ְוִהיא ְתִהּלָ ָך ֱא־לֹוֵהינּו ְלַהֲאִריְך ַאּפֶ ְרּכְ CTC / חו״ק—ּדַ

ים ְוֵרִקים: ּלִ ה ְולֺא ָלנּו. ְרֵאה ֲעִמיָדֵתנּו ּדַ CTC / חו״ק—ְלַמַעְנָך ֱא־לֹוֵהינּו ֲעׂשֵ

ה  י ֵאין ִאיׁש ֲעׂשֵ ֶרא ּכִ יָך. ּתֵ ַמֲעׂשֶ ִליְך ֲחָטֵאינּו ְוָתֹחן ּבְ ׁשְ ֵחם ַעל ָעָפר ָוֵאֶפר: ּתַ ּנָ ף ּתִ ֲעֶלה ֲארּוָכה ְלָעֶלה ִנּדָ CTC / חו״ק—ּתַ
נּו ְצָדָקה: ִעּמָ

ִאים  ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ֲחִסידּות מֹוֵחל ֲעוֹונֹות ַעּמֹו ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון ַמְרּבֶ א ַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ ב ַעל ּכִ ֵאל ֶמֶלְך יֹוׁשֵ
ֵרה ְזֹכר  לֺׁש ֶעׂשְ ר ָורּוַח לֺא ְכָרָעָתם ָלֶהם ּגֹוֵמל ֵאל הֹוֵרָתנּו לֹוַמר ִמּדֹות ׁשְ ׂשָ ל ּבָ ה ְצָדקֹות ִעם ּכָ ִעים עֹוׂשֵ ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ

ְקָרא  ם ַוּיִ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ ָעָנן ַוּיִ ֶרד ה' ּבֶ תֹוָרָתְך ַוּיֵ תּוב ּבְ ֶדם ְוֵכן ּכָ הֹוַדְעָת ֶלָעָנו ִמּקֶ מֹו ׁשֶ ֵרה ּכְ לֺׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ָלנּו ַהּיֹום ּבְ
ם ה' ְבׁשֵ

ְקָרא: ָניו ַוּיִ ֲעֺבר ה' ַעל ּפָ COTC / קו״ח—ַוּיַ

ה: ְוָסַלְחּתָ ַלֲעֹוֵננּו  ָאה ְוַנּקֵ ע ְוַחּטָ א ָעֹון ָוֶפׁשַ ִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֺנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֺנׂשֵ ה' ה' ֵא־ל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאּפַ
ח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל  ה ה' טֹוב ְוַסּלָ י ַאּתָ ְענּו ּכִ י ָפׁשָ נּו ּכִ י ָחָטאנּו ְמַחל ָלנּו ַמְלּכֵ נּו: ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ּכִ אֵתנּו ּוְנַחְלּתָ  ּוְלַחּטָ

קֹוְרֶאיָך:



HALAKHICALLY CONDENSED MACHZOR YOM KIPPUR (5782/2021 ONLY)  •  מחזור הלכתי מקוצר ליום הכיפורים תשפ״ב בלבד  8

**THE ARK IS OPENED / פותחים את הארון**

ֶצר: ֶפן ַלֵיּ ט ְוַאל ֵתּ ִרית ַהֵבּ ן ֲאַנְחנּו ְבָיְדָך ֶחֶסד נֹוֵצר. ַלְבּ ר. ֵכּ ְרצֹותֹו ַמְרִחיב ּוִבְרצֹותֹו ְמַקֵצּ ַיד ַהּיֹוֵצר. ִבּ ֹחֶמר ְבּ ה ַכּ י ִהֵנּ ִכּ

ֶפן  ט ְוַאל ֵתּ ִרית ַהֵבּ ה ּוְממֹוֵתת. ַלְבּ ן ֲאַנְחנּו ְבָיְדָך ְמַחֶיּ ת. ֵכּ ְרצֹותֹו אֹוֵחז ּוִבְרצֹותֹו ְמַכֵתּ ת. ִבּ ַיד ַהְמַסֵתּ ֶאֶבן ְבּ ה ָכּ י ִהֵנּ ִכּ
ֶצר: ַלֵיּ

ֶפן  ט ְוַאל ֵתּ ִרית ַהֵבּ ן ֲאַנְחנּו ְבָיְדָך ּתֹוֵמְך ָעִני ָוָרׁש. ַלְבּ ַרׁש. ֵכּ ק ָלאּור ּוִבְרצֹותֹו ֵפּ ֵבּ ְרצֹותֹו ִדּ ַיד ֶהָחָרׁש. ִבּ ְרֶזן ְבּ ַגּ ה ַכּ י ִהֵנּ ִכּ
ֶצר: ַלֵיּ

ֶצר: ֶפן ַלֵיּ ט ְוַאל ֵתּ ִרית ַהֵבּ ח. ַלְבּ ן ֲאַנְחנּו ְבָיְדָך ֵאל טֹוב ְוַסָלּ ח. ֵכּ ַלּ ְרצֹותֹו אֹוֵחז ּוִבְרצֹותֹו ִשׁ ח. ִבּ ָלּ ַיד ַהַמּ ֶהֶגה ְבּ ה ַכּ י ִהֵנּ ִכּ

ט ְוַאל  ִרית ַהֵבּ ן ֲאַנְחנּו ְבָיְדָך ַמֲעִביר ָזדֹון ְוׁשֹוֵגג. ַלְבּ ְרצֹותֹו חֹוֵגג ּוִבְרצֹותֹו ְממֹוֵגג. ֵכּ ג. ִבּ ַיד ַהְמַזֵגּ ְזכּוִכית ְבּ ה ִכּ י ִהֵנּ ִכּ
ֶצר: ֶפן ַלֵיּ ֵתּ

ֶפן  ט ְוַאל ֵתּ ִרית ַהֵבּ א ְונֹוֵקם. ַלְבּ ן ֲאַנְחנּו ְבָיְדָך ֵאל ַקֹנּ ם. ֵכּ ר ּוִבְרצֹותֹו ְמַעֵקּ ְרצֹותֹו ְמַיֵשּׁ ַיד ָהרֹוֵקם. ִבּ ְיִריָעה ְבּ ה ַכּ י ִהֵנּ ִכּ
ֶצר: ַלֵיּ

ט ְוַאל  ִרית ַהֵבּ ֶרף. ַלְבּ ן ֲאַנְחנּו ְבָיְדָך ַמְמִציא ְלָמזֹור ֶתּ ְרצֹותֹו ְמַסְגֵסג ּוִבְרצֹותֹו ְמָצֵרף. ֵכּ ַיד ַהּצֹוֵרף. ִבּ ֶסף ְבּ ֶכּ ה ַכּ י ִהֵנּ ִכּ
ֶצר. ֶפן ַלֵיּ ֵתּ
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ִאים  ה ְמִחיָלה ְלַחּטָ ֲחִסידּות מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו. ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון. ַמְרּבֶ א ַרֲחִמים. ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ ב ַעל ּכִ ֵא־ל ֶמֶלְך יֹוׁשֵ
ֵרה. ּוְזֺכר ָלנּו  לֺׁש ֶעׂשְ נּו לֹוַמר ׁשְ ְגֺמל. ֵא־ל הֹוֵריָת ּלָ ר ָורּוַח. לֺא ְכָרָעָתם ּתִ ׂשָ ל ּבָ ה ְצָדקֹות ִעם ּכָ ִעים. עֹוׂשֵ ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ

ם ה': ְקָרא ְבׁשֵ ם ַוּיִ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ ָעָנן ַוּיִ ֶרד ה' ּבֶ תּוב ַוּיֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ֶדם. ּכְ הֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ מֹו ׁשֶ ֵרה. ּכְ לֺׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ַהּיֹום ּבְ

ְקָרא: ָניו ַוּיִ ֲעֺבר ה' ַעל ּפָ COTC / קו״ח—ַוּיַ

ה: ְוָסַלְחּתָ ַלֲעֹוֵננּו  ָאה ְוַנּקֵ ע ְוַחּטָ א ָעֹון ָוֶפׁשַ ִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֺנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֺנׂשֵ ה' ה' ֵא־ל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאּפַ
ח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל  ה ה' טֹוב ְוַסּלָ י ַאּתָ ְענּו ּכִ י ָפׁשָ נּו ּכִ י ָחָטאנּו ְמַחל ָלנּו ַמְלּכֵ נּו: ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ּכִ אֵתנּו ּוְנַחְלּתָ  ּוְלַחּטָ

קֹוְרֶאיָך:

ֶבט  ַאְלּתָ ׁשֵ ֶדם ּגָ יׁשּוָעֶתָך: ְזכֹור ֲעָדְתָך ָקִניָת ּקֶ ְקֵדנּו ּבִ ָך ּפָ ְרצֹון ַעּמֶ ה: ָזְכֵרנּו ה' ּבִ י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ ְזכֹור ַרֲחֶמיָך ה' ַוֲחָסֶדיָך ּכִ
י ֵעת  ַרֵחם ִצּיֹון ּכִ ה ָתקּום ּתְ ח ָלֶנַצח: ַאּתָ ּכַ ׁשְ ָלִים ַאֲהַבת ִצּיֹון ַאל ּתִ ת ְירּוׁשָ ַכְנּתָ ּבֹו: ְזכֹור ה' ִחּבַ ַנֲחָלֶתָך ַהר ִצּיֹון ֶזה ׁשָ

ּה: ְזכֹור ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק  ָלִים ָהאֹוְמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ּבָ י ָבא מֹוֵעד: ְזכֹור ה' ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוׁשָ ְלֶחְנָנּה ּכִ
ר  ָמִים ְוָכל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֲאׁשֶ ָ כֹוְכֵבי ַהּשׁ ה ֶאת ַזְרֲעֶכם ּכְ ר ֲאֵלֶהם ַאְרּבֶ ַדּבֵ ְך ַוּתְ ְעּתָ ָלֶהם ּבָ ּבַ ר ִנׁשְ ָרֵאל ֲעָבֶדיָך ֲאׁשֶ ּוְלִיׂשְ
עֹו  ה ְוֶאל ִרׁשְ י ָהָעם ַהּזֶ ֶפן ֶאל ְקׁשִ ן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלעֹוָלם: ְזכֹור ַלֲעָבֶדיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ַאל ּתֵ י ֶאּתֵ ָאַמְרּתִ

ֹאתֹו: ְוֶאל ַחּטָ

ר ָחָטאנּו: ר נֹוַאְלנּו ַוֲאׁשֶ את ֲאׁשֶ ת ָעֵלינּו ַחּטָ  CTC / חו״ק—ַאל ָנא ָתׁשֵ
CTC / חו״ק—ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח ָלנּו יֹוְצֵרנּו: 
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חמשת השורות הראשונות נאמרים שורה־שורה ע״י החזן ואח״כ ע״י הקהל
THE FIRST FIVE LINES ARE RECITED RESPONSIVELY: CHAZZAN FOLLOWED BY CONGREGATION 

ֵתנּו: ִפּלָ ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ּתְ ל ּבְ ַמע קֹוֵלנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוַקּבֵ  ׁשְ
ֶקֶדם: ׁש ָיֵמינּו ּכְ יֵבנּו ה' ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחּדֵ  ֲהׁשִ

נּו ְלָפֶניָך ה' צּוֵרנּו ְוגֹוֲאֵלנּו:[ יָנה ֲהִגיֵגנּו: ]QUIETLY/בלחש—ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפינּו ְוֶהְגיֹון ִלּבֵ  ֲאָמֵרינּו ַהֲאִזיָנה ה' ּבִ
ּנּו: ח ִמּמֶ ּקַ ָך ַאל ּתִ ָפֶניָך ְורּוַח ָקְדׁשְ ִליֵכנּו ִמּלְ ׁשְ  ַאל ּתַ
ַעְזֵבנּו: ְכלֹות ּכֵֺחנּו ַאל ּתַ ִליֵכנּו ְלֵעת ִזְקָנה ּכִ ׁשְ  ַאל ּתַ

ּנּו: ְרַחק ִמּמֶ ַעְזֵבנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו. ַאל ּתִ  ַאל ּתַ
נּו: נּו ְוִנַחְמּתָ ה ה' ֲעַזְרּתָ י ַאּתָ נּו אֹות ְלטֹוָבה ְוִיְראּו ׂשֹוְנֵאינּו ְוֵיֺבׁשּו ּכִ ה ִעּמָ  ֲעׂשֵ

ה ַתֲעֶנה ה' ֱא־לֹוֵהינּו: י ְלָך ה' הֹוָחְלנּו ַאּתָ ּכִ
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ר ָלנּו. ּפֶ  ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֺוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְסַלח ָלנּו. ְמַחל ָלנּו. ּכַ
ה ֱא־לֹוֵהינּו. ָך ְוַאּתָ י ָאנּו ַעּמֶ  ּכִ

ה ָאִבינּו.  ָאנּו ָבֶניָך ְוַאּתָ
ה ֲאדֹוֵננּו.  ָאנּו ֲעָבֶדיָך ְוַאּתָ
ה ֶחְלֵקנּו.  ָאנּו ְקָהֶלָך ְוַאּתָ

ה גֹוָרֵלנּו.  ָאנּו ַנֲחָלֶתָך ְוַאּתָ
ה רֹוֵענּו.  ָאנּו ֺצאֶנָך ְוַאּתָ

ה נֹוְטֵרנּו.  ָאנּו ַכְרֶמָך ְוַאּתָ
ה יֹוְצֵרנּו. ֶתָך ְוַאּתָ  ָאנּו ְפֻעּלָ
ה דֹוֵדנּו.  ָאנּו ַרְעָיֶתָך ְוַאּתָ

ה ֱא־לֹוֵהינּו. ֶתָך ְוַאּתָ  ָאנּו ְסֻגּלָ
נּו. ה ַמְלּכֵ ָך ְוַאּתָ  ָאנּו ַעּמֶ

ה ַמֲאִמיֵרנּו.  ָאנּו ַמֲאִמיֶריָך ְוַאּתָ
ה ַרחּום ְוַחּנּון. י ָפִנים ְוַאּתָ  ָאנּו ַעּזֵ
ִים. ה ֶאֶרְך ַאּפַ י ֺעֶרף ְוַאּתָ  ָאנּו ְקׁשֵ

ה ָמֵלא ַרֲחִמים.  ָאנּו ְמֵלֵאי ָעֹון. ְוַאּתָ
ּמּו:  נֹוֶתיָך לֺא ִיּתָ ה הּוא ּוׁשְ ֵצל עֹוֵבר. ְוַאּתָ ָאנּו ָיֵמינּו ּכְ
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י ֺעֶרף  י ָפִנים ּוְקׁשֵ ֵאין ָאנּו ַעּזֵ ֵתנּו. ׁשֶ ִחּנָ ם ִמּתְ ְתַעּלַ ֵתנּו. ְוַאל ּתִ ִפּלָ ֺבא ְלָפֶניָך ּתְ א( ּתָ  ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֺוֵהי ֲאבֹוֵתינּו: )ָאּנָ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֺא ָחָטאנּו ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ָחָטאנּו: לֹוַמר ְלָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֺוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

נוטים מעט כלפי מטה ומכים על הלב בכל מילה: מ״אשמנו״ ועד ״תעתנו״
BEND SLIGHTLY FORWARD AND TAP YOUR CHEST AFTER EACH WORD FROM ״אשמנו״...״תעתנו״ IN THE PARAGRAPH BELOW

ְבנּו, ַלְצנּו, ָמַרְדנּו, ִנַאְצנּו,  ּזַ ֶקר: ָיַעְצנּו ָרע, ּכִ ְענּו, ַזְדנּו, ָחַמְסנּו, ָטַפְלנּו ׁשֶ ְרנּו ּדִֹפי: ֶהֱעִוינּו, ְוִהְרׁשַ ּבַ ַזְלנּו, ּדִ ַגְדנּו, ּגָ ְמנּו, ּבָ ָאׁשַ
ְענּו.  ְעּתָ ִעינּו, ּתִ ַעְבנּו, ּתָ ַחְתנּו, ּתִ ְענּו, ׁשִ ינּו ֺעֶרף: ָרׁשַ ִ ְענּו, ָצַרְרנּו, ִקּשׁ ׁשַ ָסַרְרנּו, ָעִוינּו, ּפָ

ְענּו:  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעׂשִ א ָעֵלינּו. ּכִ ל ַהּבָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ ָוה ָלנּו: ְוַאּתָ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֺא ׁשָ ּפָ ְצֹוֶתיָך ּוִמִמׁשְ ַסְרנּו ִמּמִ
ְרּכֹו ְוִאיׁש  ע ּדַ תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך ַיֲעזֹוב ָרׁשָ ּכָ ע ּכַ ע ְוִחיׁש ָלנּו ֶיׁשַ נּו ַלֲעזֹוב ֶרׁשַ ִלּבֵ ְענּו ְוֵתן ּבְ ְענּו ָלֵכן לֺא נוׁשָ ְענּו ּוָפׁשַ ִהְרׁשַ

ה ִלְסלֹוַח: י ַיְרּבֶ בֹוָתיו ְוָיׁשֺב ֶאל ה' ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱא־לֹוֵהינּו ּכִ ָאֶון ַמְחׁשְ

ֵתנּו(. ְמֵחה ְוַהֲעֵבר  ְתִפּלָ ה )ְוֵהָעֵתר ָלנּו ּבִ ּפּוִרים ַהּזֶ יֹום ַהּכִ  C / ח—ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֺוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְסַלח ּוְמַחל ַלֲעֹונֹוֵתינּו ּבְ
ׁש  ֱאֶמת. ְוַחּדֵ נּו ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ד ָלְך. ְוַהְכַנע ֶאת ָעְרּפֵ ְעּבֶ ּתַ ֶגד ֵעיֶניָך. ְוֺכף ֶאת ִיְצֵרנּו ְלִהׁשְ ֵעינּו ְוַחֺטאֵתינּו ִמּנֶ ׁשָ  ּפְ

תֹוָרֶתָך ּוָמל ה' ֱא־לֹוֶהיָך ֶאת ְלָבְבָך  תּוב ּבְ ּכָ ֶמָך. ּכַ ֶדיָך. ּומֹול ֶאת ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ׁשְ ּקֻ מֹור ּפִ ְליֹוֵתינּו ִלׁשְ ּכִ
יר.  ה ַמּכִ ָגגֹות ַאּתָ ְ דֹונֹות ְוַהּשׁ יָך: ַהּזְ ָך ְלַמַען ַחּיֶ ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשְ  ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעָך ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱא־לֹוֶהיָך ּבְ

ְדקֹוֵתינּו. ַמה ְיׁשּוָעֵתנּו.  נּו. ַמה ּצִ ינּו. ֶמה ַחְסּדֵ לּוִיים ִוידּוִעים. ָמה ָאנּו. ֶמה ַחּיֵ ִרים. ְלָפֶניָך ֵהם ּגְ ְסּתָ לּוִים ְוַהּנִ  ָהָרצֹון ְוָהֹאֶנס ַהּגְ
י  ַאִין ְלָפֶניָך ְוַאְנׁשֵ ּבֹוִרים ּכְ ל ַהּגִ בּוָרֵתנּו. ַמה ּנֹאַמר ְלָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֺוֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ֲהלֹוא ּכָ ַמה ּכֵֹחנּו. ַמה ּגְ

יֶהם ֶהֶבל ְלָפֶניָך. ּומֹוַתר ָהָאָדם  יֶהם ּתֺהּו ִויֵמי ַחּיֵ י רֺב ַמֲעׂשֵ ל. ּכִ ּכֵ ְבִלי ַהׂשְ ע ּוְנבֹוִנים ּכִ ְבִלי ַמּדָ לֺא ָהיּו ַוֲחָכִמים ּכִ ם ּכְ ֵ ַהּשׁ
י ַהּכֺל ָהֶבל: ֵהָמה ָאִין ּכִ ִמן ַהּבְ

ה יֹוֵדַע: ְגלֹות ַאָתּ רֹות ְוַהּנִ ְסָתּ ל ַהּנִ ָחִקים. ֲהלֹוא ּכָ ר ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן ׁשְ ַסּפֵ ב ָמרֹום. ּוַמה ּנְ ַמה ּנֹאַמר ְלָפֶניָך יֹוׁשֵ

ע.  ֵבי ֶפׁשַ ע ְלַעם ׁשָ ׁשַ ֲעֺבר ַעל ּפֶ ה ּתַ ְתִפּלָ ָעְמֵדנּו ְלָפֶניָך ּבִ ְוָעֵתנּו ַתֲאִזין ּבְ ע ׁשַ ׁשַ ְמָך ֵמעֹוָלם עֹוֵבר ַעל ּפֶ CTC / חו״ק—ׁשִ
ֶגד ֵעיֶניָך: ֵעינּו ִמּנֶ ְמֶחה ְפׁשָ ּתִ

, ְוֵאין  ּךָ ָבר ֶנְעָלם ִמּמֶ ָליֹות ָוֵלב: ֵאין ּדָ ל ַחְדֵרי ָבֶטן ּובֹוֵחן ּכְ ה חֹוֵפׂש ּכָ ל ָחי ַאּתָ ה יֹוֵדַע ָרֵזי עֹוָלם. ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ּכָ ַאּתָ
ל ַחּטֺאֵתינּו, ְוִתְמָחל ָלנּו  ְסַלח ָלנּו ַעל ּכָ ּתִ ָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֺוֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ֶגד ֵעיֶניָך: ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ר ִמּנֶ ִנְסּתָ

ֵעינּו: ׁשָ ל ּפְ ר ָלנּו ַעל ּכָ ל ֲעֹונֹוֵתינּו, ּוְתַכּפֶ ַעל ּכָ

נוטים מעט כלפי מטה, ומכים על הלב בכל פעם שאומרים ״על חטא״ או ״על חטאים״.

BEND SLIGHTLY FORWARD AND TAP YOUR CHEST AFTER SAYING THE WORDS ״על חטא״ OR ״על חטאים״.

ֹאֶנס ּוְבָרצֹון: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְבּ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ב: ִאּמּוץ ַהּלֵ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ְבִלי ָדַעת: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ָפָתִים: ִבּטּוי ׂשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ֶתר: ָגלּוי ּוַבּסָ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ִגּלּוי ֲעָריֹות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ה: ִדּבּור ּפֶ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ַדַעת ּוְבִמְרָמה: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ב: ִהְרהּור ַהּלֵ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
הֹוָנַאת ֵרַע: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ה: ִוּדּוי ּפֶ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
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ְוִעיַדת ְזנּות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ָגָגה: ָזדֹון ּוִבׁשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ִזְלזּול הֹוִרים ּומֹוִרים: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ֺחֶזק ָיד: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ם: ֵ ִחּלּול ַהּשׁ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ה: ׁשּות ּפֶ ִטּפְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ָפָתִים: ֻטְמַאת ׂשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ֵיֶצר ָהָרע: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

יֹוְדִעים ּוְבלֺא יֹוְדִעים: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְבּ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ר ָלנּו. ּפֶ ם, ֱא־לֹוּהַ ְסִליחֹות, ְסַלח ָלנּו, ְמַחל ָלנּו, ּכַ ּלָ ְוַעל ּכֻ

ַחד: ת ׁשֺ ַכּפַ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ַכַחׁש ּוְבָכָזב: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ָלׁשֹון ָהָרע: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ָלצֹון: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ן: א ּוְבַמּתָ ַמּשָׂ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ה: ּתֶ ַמֲאָכל ּוְבִמׁשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ית: ְך ּוְבַמְרּבִ ֶנׁשֶ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
רֹון: ת ּגָ ְנִטּיַ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ּקּור ָעִין: ׂשִ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ְפתֹוֵתינּו: יַח ׂשִ ׂשִ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ֵעיַנִים ָרמֹות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ַעּזּות ֶמַצח: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ר ָלנּו. ּפֶ ם, ֱא־לֹוּהַ ְסִליחֹות, ְסַלח ָלנּו, ְמַחל ָלנּו, ּכַ ּלָ ְוַעל ּכֻ

ְפִריַקת ֺעל: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ְפִלילּות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ת ֵרַע: ְצִדּיַ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ָצרּות ָעִין: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ַקּלּות ֺראׁש: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

יּות ֺעֶרף: ַקׁשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ִריַצת ַרְגַלִים ְלָהַרע: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ְרִכילּות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ְוא: בּוַעת ׁשָ ׁשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ם: ְנַאת ִחּנָ ׂשִ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ְתׂשּוֶמת ָיד: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ִתְמהֹון ֵלָבב: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ר ָלנּו. ּפֶ ם, ֱא־לֹוּהַ ְסִליחֹות, ְסַלח ָלנּו, ְמַחל ָלנּו, ּכַ ּלָ ְוַעל ּכֻ

ִבים ֲעֵליֶהם עֹוָלה: ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ
את: ִבים ֲעֵליֶהם ַחּטָ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ

ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד: ִבים ֲעֵליֶהם ָקְרּבָ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ
אי ְוָתלּוי: ם ַוּדַ ִבים ֲעֵליֶהם ָאׁשָ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ

ת ַמְרדּות: ִבים ֲעֵליֶהם ַמּכַ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ
ִעים: ִבים ֲעֵליֶהם ַמְלקּות ַאְרּבָ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ
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ָמִים: יֵדי ׁשָ ִבים ֲעֵליֶהם ִמיָתה ּבִ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ
ֵרת ַוֲעִריִרי: ִבים ֲעֵליֶהם ּכָ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ

ֵרָפה, ֶהֶרג, ְוֶחֶנק: ין: ְסִקיָלה, ׂשְ ית ּדִ ע ִמיתֹות ּבֵ ִבים ֲעֵליֶהם ַאְרּבַ ָאנּו ַחּיָ ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ

לּוִיים ָלנּו ְוֶאת  ה: ֶאת ַהּגְ ּה קּום ֲעׂשֵ ֵאין ּבָ ה ּוֵבין ׁשֶ ּה קּום ֲעׂשֵ ׁש ּבָ ּיֵ ין ׁשֶ ה. ּבֵ ה ְוַעל ִמְצַות לֺא ַתֲעׂשֶ  ַעל ִמְצַות ֲעׂשֵ
לּוִיים ָלנּו ְלָפֶניָך ֵהם  ֵאיָנם ּגְ ָבר ֲאַמְרנּום ְלָפֶניָך ְוהֹוִדינּו ְלָך ֲעֵליֶהם. ְוֶאת ׁשֶ לּוִיים ָלנּו ּכְ לּוִיים ָלנּו. ֶאת ַהּגְ ֵאיָנם ּגְ ׁשֶ

ְבֵרי  ל ּדִ ְגלֺת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ ֺרת ַלה' ֱא־לֹוֵהינּו ְוַהּנִ ְסּתָ ֱאַמר ַהּנִ ּנֶ ָבר ׁשֶ ּדָ לּוִיים ִוידּוִעים. ּכַ  ּגְ
ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת:

אבינו מלכנו 
 Avinu Malkeinu

**THE ARK IS OPENED / פותחים את הארון**

נּו ָחָטאנּו ְלָפֶניָך  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ה. א ָאָתּ נּו ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאָלּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ֶמָך. נּו ְלַמַען ְשׁ ה ִעָמּ נּו ֲעֵשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ָנה טֹוָבה. ׁש ָעֵלינּו ָשׁ נּו ַחֵדּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ֵזרֹות ָקׁשֹות. ל ְגּ ל ֵמָעֵלינּו ָכּ ֵטּ נּו ַבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

בֹות ׂשֹוְנֵאינּו. ל ַמְחְשׁ ֵטּ נּו ַבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
נּו ָהֵפר ֲעַצת אֹוְיֵבינּו.  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ִטין ֵמָעֵלינּו. ל ַצר ּוַמְשׂ ה ָכּ ֵלּ נּו ַכּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ִטיֵננּו ּוְמַקְטְרֵגנּו. ּיֹות ַמְשׂ נּו ְסֹתם ִפּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ִריֶתָך. ֵני ְבּ ָמד ִמְבּ ִחית )ְוָעֹון( ּוְשׁ ִבי ּוַמְשׁ ֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ּוְשׁ ה ֶדּ ֵלּ נּו ַכּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ֲחָלֶתָך. ָפה ִמַנּ נּו ְמַנע ַמֵגּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

נּו ְסַלח ּוְמַחל ְלָכל ֲעֹונֹוֵתינּו.  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ֶגד ֵעיֶניָך. אֵתינּו ִמֶנּ ֵעינּו ְוַחֹטּ ָשׁ נּו ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ְפּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ְטֵרי חֹובֹוֵתינּו. ל ִשׁ ים ָכּ ַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ נּו ְמֹחק ְבּ ָאִבינּו ַמְלֵכּ

אם הזמן אינו דוחק,את תשע השורות הבאות החזן אומר שורה שורה ואחריו הקהל.
IF THERE IS TIME, THE NEXT NINE LINES ARE RECITED RESPONSIVELY: CHAZZAN FOLLOWED BY CONGREGATION.

ֵלָמה ְלָפֶניָך. ְתׁשּוָבה ְשׁ נּו ַהֲחִזיֵרנּו ִבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ָך. ֵלָמה ְלחֹוֵלי ַעֶמּ ַלח ְרפּוָאה ְשׁ נּו ְשׁ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
יֵננּו. ַזר ּדִ נּו ְקַרע ֹרַע ְגּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

רֹון טֹוב ְלָפֶניָך. ִזָכּ נּו ָזְכֵרנּו ְבּ ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ים טֹוִבים. ֵסֶפר ַחִיּ ְתֵבנּו ְבּ נּו ָכּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ה ִויׁשּוָעה. ֻאָלּ ֵסֶפר ְגּ ְתֵבנּו ְבּ נּו ָכּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ָלה. ְרָנָסה ְוַכְלָכּ ֵסֶפר ַפּ ְתֵבנּו ְבּ נּו ָכּ  ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ֵסֶפר ְזֻכּיֹות. ְתֵבנּו ְבּ נּו ָכּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ֵסֶפר ְסִליָחה ּוְמִחיָלה. ְתֵבנּו ְבּ נּו ָכּ ָאִבינּו ַמְלֵכּ
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ָקרֹוב. נּו ַהְצַמח ָלנּו ְיׁשּוָעה ְבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ָך. ָרֵאל ַעֶמּ נּו ָהֵרם ֶקֶרן ִיְשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

יֶחָך. נּו ָהֵרם ֶקֶרן ְמִשׁ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ְרכֹוֶתיָך. א ָיֵדינּו ִמִבּ נּו ַמֵלּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ָבע. א ֲאָסֵמינּו ָשׂ נּו ַמֵלּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ַמע קֹוֵלנּו, חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו. נּו ְשׁ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ֵתנּו. ִפָלּ ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְתּ ל ְבּ נּו ַקֵבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ֵתנּו. ַמִים ִלְתִפָלּ ֲעֵרי ָשׁ ַתח ַשׁ נּו ְפּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

י ָעָפר ֲאָנְחנּו. נּו ְזֹכר )י״ג ָזכּור או ָזכֹור(, ִכּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ָפֶניָך. יֵבנּו ֵריָקם ִמְלּ ִשׁ נּו ָנא ַאל ְתּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ָפֶניָך. ַעת ַרֲחִמים ְוֵעת ָרצֹון ִמְלּ ָעה ַהֹזּאת ְשׁ ֵהא ַהָשּׁ נּו ְתּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
נּו. נּו ֲחמֹול ָעֵלינּו ְוַעל עֹוָלֵלינּו ְוַטֵפּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ָך. ם ָקְדֶשׁ ה ְלַמַען ֲהרּוִגים ַעל ֵשׁ נּו ֲעֵשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ה ְלַמַען ְטבּוִחים ַעל ִיחּוֶדָך. נּו ֲעֵשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ֶמָך. ִים ַעל ִקּדּוׁש ְשׁ ֵאׁש ּוַבַמּ ֵאי ָבּ ה ְלַמַען ָבּ נּו ֲעֵשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
פּוְך. ם ֲעָבֶדיָך ַהָשּׁ נּו ְנֹקם ִנְקַמת ַדּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ה ְלַמַעְנָך ִאם לֺא ְלַמֲעֵננּו. נּו ֲעֵשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

יֵענּו. ה ְלַמַעְנָך ְוהֹוִשׁ נּו ֲעֵשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ים. ה ְלַמַען ַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ נּו ֲעֵשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ְקָרא ָעֵלינּו. ִנּ ּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֶשׁ דֹול ַהִגּ ְמָך ַהָגּ ה ְלַמַען ִשׁ נּו ֲעֵשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
יֵענּו. נּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד ְוהֹוִשׁ ה ִעָמּ ים ֲעֵשׂ נּו ַמֲעִשׂ י ֵאין ָבּ נּו ַוֲעֵננּו ִכּ נּו ָחֵנּ ָאִבינּו ַמְלֵכּ

**THE ARK IS CLOSED / סוגרים את הארון**

קדיש שלם
 Full Kaddish

א. ]ָאֵמן[ ֵמיּה ַרָבּ ׁש ְשׁ ל ְוִיְתַקַדּ ַדּ ִיְתַגּ

י  יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּ ַחֵיּ יֵחּה-ָאֵמן[ ְבּ ְרָקֵנּה, ִויָקֵרב ְמִשׁ י ְבָרא, ִכְרעּוֵתּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה, ]ְוַיְצַמח ֻפּ ָעְלָמא ִדּ  ְבּ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָרֵאל, ַבּ ית ִיְשׂ ְדָכל־ֵבּ

א[ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ]ָאֵמן, ְיֵהא ְשׁ
ל,  ה ְוִיְתַהָלּ ר ְוִיְתַעֶלּ א ְוִיְתַהָדּ ׂ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשּ ח ְוִיְתָפּ ַבּ ַתּ ַרְך ְוִיְשׁ א, ִיְתָבּ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ

ִריְך הּוא[.  ִריְך הּוא ]ְבּ א ְבּ ֻקְדָשׁ ֵמּה ְדּ ְשׁ

ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן ]ָאֵמן[. ָחָתא ְוֶנָחָמָתא ַדֲאִמיָרן ְבּ ְבּ ׁשְ יָרָתא, ּתֻ ְרָכָתא, ְוׁשִ ל־ִבּ א ִמָכּ א ְלֵעָלּ ְלֵעָלּ

א, ְוִאְמרּו ָאֵמן ]ָאֵמן[. ַמָיּ י ִבְשׁ ָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִדּ ית[ ִיְשׂ ָכל ]ֵבּ ל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְדּ ְתַקַבּ ִתּ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן ]ָאֵמן[. ל ִיְשׂ ים ]טֹוִבים[ ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ א ְוַחִיּ ַמָיּ א ִמן ְשׁ ָלָמא ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן ]ָאֵמן[. ל ִיְשׂ לֹום ָעֵלינּו, ְוַעל ָכּ ה ָשׁ ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶשׂ לֹום ִבּ ָ ה ַהׁשּ ֹעׂשֵ
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חֹות ָהֲאָדָמה.  ְפּ ִמְשׁ ָמנּו ְכּ גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות, ְולֺא ָשׂ נּו ְכּ לֺא ָעָשׂ ית, ֶשׁ ֵראִשׁ ה ְליֹוֵצר ְבּ ֻדָלּ ל, ָלֵתת ְגּ ַח ַלֲאדֹון ַהֹכּ ֵבּ ָעֵלינּו ְלַשׁ
יַע. ַוֲאַנְחנּו  ִלים ֶאל ֵאל לֺא יֹוִשׁ ְלּ ֲחִוים ְלֶהֶבל ָוִריק, ּוִמְתַפּ ַתּ ֵהם ִמְשׁ ָכל־ֲהמֹוָנם, ֶשׁ ֶהם, ְוגֹוָרֵלנּו ְכּ ם ֶחְלֵקנּו ָכּ לֺא ָשׂ ֶשׁ

ַעל,  ַמִים ִמַמּ ָשּׁ ב ְיָקרֹו ַבּ ַמִים ְוֹיֵסד ָאֶרץ, ּומֹוַשׁ הּוא נֹוֶטה ָשׁ רּוְך הּוא, ֶשׁ דֹוׁש ָבּ ָלִכים ַהָקּ ֲחִוים ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ַתּ ִמְשׁ
ּתֹוָרה: ְוָיַדְעָתּ ַהּיֹום  תּוב ַבּ ָכּ נּו ְוֶאֶפס זּוָלתֹו. ַכּ ָגְבֵהי ְמרֹוִמים. הּוא ֱא־לֹוֵהינּו ְוֵאין עֹוד ַאֵחר, ֱאֶמת ַמְלֵכּ ִכיַנת ֻעּזֹו ְבּ ּוְשׁ

ַחת. ֵאין עֹוד: ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָתּ ַמִים ִמַמּ ָשּׁ י ה' הּוא ָהֱא־לֹוִהים ַבּ ֹבָת ֶאל ְלָבֶבָך, ִכּ ַוֲהֵשׁ

ֵרתּון,  רֹות ִיָכּ ּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ, ְוָהֱאִליִלים ָכּ ְך, ְלַהֲעִביר ִגּ ִתְפֶאֶרת ֻעָזּ ְך ה' ֱא־לֹוֵהינּו, ִלְראֹות ְמֵהָרה ְבּ ה־ָלּ ן ְנַקֶוּ  ַעל/ְוַעל ֵכּ
ֵבי ֵתֵבל,  ל יֹוְשׁ ירּו ְוֵיְדעּו ָכּ ֵעי ָאֶרץ. ַיִכּ ל ִרְשׁ ֶמָך, ְלַהְפנֹות ֵאֶליָך ָכּ ר ִיְקְראּו ִבְשׁ ֵני ָבָשׂ י, ְוָכל־ְבּ ַדּ ַמְלכּות ַשׁ ן עֹוָלם ְבּ ְלַתֵקּ

ם ֶאת  לּו ֻכָלּ נּו, ִויַקְבּ ְמָך ְיָקר ִיֵתּ לּו, ְוִלְכבֹוד ִשׁ ל ָלׁשֹון. ְלָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ִיְכְרעּו ְוִיֹפּ ַבע ָכּ ָשּׁ ֶרְך, ִתּ ל־ֶבּ ְכַרע ָכּ י־ְלָך ִתּ ִכּ
תֹוָרָתְך:  תּוב ְבּ ָכּ ָכבֹוד, ַכּ ְמלְֺך ְבּ ָך ִהיא, ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ִתּ ְלּ ְלכּות ֶשׁ י ַהַמּ ֹעל ַמְלכּוֶתָך, ְוִתְמלְֺך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד. ִכּ

מֹו ֶאָחד: ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוְשׁ ל־ָהָאֶרץ. ַבּ ה' ִיְמלְֺך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְוֶנֱאַמר: ְוָהָיה ה' ְלֶמֶלְך ַעל־ּכָ

ה  ִרי ָצַרי ְוֹאְיַבי ִלי ֵהּמָ ׂשָ ְקרֹב ָעַלי ְמֵרִעים ֶלֱאֹכל ֶאת־ּבְ י ֶאְפָחד׃ ּבִ י ִמּמִ י ִאיָרא ה' ָמעֹוז־ַחּיַ ִעי ִמּמִ ְלָדִוד ה' אֹוִרי ְוִיׁשְ
י ֵמֵאת־ה'  ַאְלּתִ ֹזאת ֲאִני בֹוֵטַח׃ ַאַחת ׁשָ קּום ָעַלי ִמְלָחָמה ּבְ י ִאם־ּתָ ֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה לֺא־ִייָרא ִלּבִ לּו ְוָנָפלּו׃ ִאם־ּתַ ָכׁשְ

ֵרִני  יֹום ָרָעה ַיְסּתִ ֻסּכֹה ּבְ ֵנִני ּבְ י ִיְצּפְ ֵהיָכלֹו׃ ּכִ ר ּבְ ֹנַעם־ה' ּוְלַבּקֵ י ַלֲחזֹות ּבְ ל־ְיֵמי ַחּיַ ֵבית־ה' ּכָ י ּבְ ְבּתִ ׁש ׁשִ אֹוָתּה ֲאַבּקֵ
ָרה  יָרה ַוֲאַזּמְ ָחה ְבָאֳהלֹו ִזְבֵחי ְתרּוָעה ָאׁשִ י ַעל ֹאְיַבי ְסִביבֹוַתי ְוֶאְזּבְ ה ָירּום ֹראׁשִ צּור ְירֹוְמֵמִני׃ ְוַעּתָ ֵסֶתר ָאֳהלֹו ּבְ ּבְ

י ַאל־ ּנִ ֶניָך ִמּמֶ ר ּפָ ְסּתֵ ׁש׃ ַאל־ּתַ ֶניָך ה' ֲאַבּקֵ ׁשּו ָפָני ֶאת־ּפָ ּקְ י ּבַ ִני ַוֲעֵנִני׃ ְלָך ָאַמר ִלּבִ ַמע־ה' קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחּנֵ ַלה'׃ ׁשְ
י ֲעָזבּוִני ַוה' ַיַאְסֵפִני׃ הֹוֵרִני ה'  י־ָאִבי ְוִאּמִ ִעי׃ ּכִ ַעְזֵבִני ֱאלֵֺהי ִיׁשְ ִני ְוַאל־ּתַ ׁשֵ ּטְ ָך ֶעְזָרִתי ָהִייָת ַאל־ּתִ ַאף ַעְבּדֶ ט־ּבְ ּתַ

י  ֶקר ִויֵפַח ָחָמס׃ לּוֵלא ֶהֱאַמְנּתִ י ָקמּו־ִבי ֵעֵדי־ׁשֶ ֶנֶפׁש ָצָרי ּכִ ֵנִני ּבְ ּתְ ֹאַרח ִמיׁשֹור ְלַמַען ׁשֹוְרָרי׃ ַאל־ּתִ ָך ּוְנֵחִני ּבְ ְרּכֶ ּדַ
ה ֶאל ה'׃ ָך ְוַקּוֵ ה ֶאל ה' ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלּבֶ ים׃ ַקּוֵ ֶאֶרץ ַחּיִ טּוב־ה' ּבְ ִלְראֹות ּבְ

קדיש יתום
Mourner’s Kaddish

יֵחּה-ָאֵמן[  ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמִשׁ י ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ]ְוַיְצַמח ֻפּ ָעְלָמא ּדִ א. ]ָאֵמן[: ּבְ ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ ִיְתּגַ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן ָרֵאל ּבַ ית ִיְשׂ י ְדָכל ּבֵ יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחּיֵ ַחֵיּ ְבּ

א[ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ]ָאֵמן, ְיֵהא ְשׁ
א  א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ ֵמּה ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ִריְך הּוא:[ ִריְך הּוא. ]ּבְ א.  ְבּ ֻקְדׁשָ ֵמּה ּדְ ל ׁשְ ה ְוִיְתַהּלָ ר ְוִיְתַעּלֶ א ְוִיְתַהּדָ ֵ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנׂשּ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ ִיְתּבָ

ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן ]ָאֵמן[. ֲאִמיָרן ּבְ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ל ּבִ א ִמּכָ א ְלֵעּלָ ְלֵעּלָ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן ]ָאֵמן[. ל ִיְשׂ ים ]טֹוִבים[ ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ א ְוַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן ]ָאֵמן[. ל ִיְשׂ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ִבּ ָ ה ַהׁשּ עֹוׂשֵ
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ִדְבֵרי תֹוָרה: ְוַהֲעֶרב ָנא ה' ֱא־לֹוֵהינּו  נּו ַלֲעסֹוק ּבְ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ית  ָך ּבֵ ָרֵאל. ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו. ]ְוֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצֵאינּו[ ְוֶצֱאָצֵאי ַעּמְ ית ִיְשׂ ָך ּבֵ ִפינּו ּוְבִפּיֹות ַעּמְ ְבֵרי תֹוָרְתָך ּבְ ֶאת ּדִ

ָרֵאל: ד ּתֹוָרה ְלַעּמֹוֹ ִיְשׂ ה ה' ַהְמַלּמֵ רּוְך ַאּתָ ָמּה: ּבָ ֶמָך ְולֹוְמֵדי תֹוָרֶתָך ִלׁשְ נּו יֹוְדֵעי ׁשְ ּלָ ָרֵאל. ּכֻ  ִיְשׂ
ה ה', נֹוֵתן ַהּתֹוָרה: רּוְך ַאּתָ ים ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו: ּבָ ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ַחר ּבָ ר ּבָ ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ה  י, ְוַאָתּ ִקְרִבּ ָרּה ְבּ ְמּ ה ְמַשׁ י, ְוַאָתּ ּה ִבּ ה ְנַפְחָתּ ּה, ַאָתּ ה ְיַצְרָתּ ה ְבָראָתּה, ַאָתּ י ְטהֹוָרה ִהיא. ַאָתּ ַתָתּ ִבּ ָנּ ָמה ֶשׁ ֱא־לֹוַהי, ְנָשׁ
י מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך ה' ֱא־לֹוַהי ֵוא־לֹוֵהי  ִקְרִבּ ָמה ְבּ ָשׁ ַהְנּ ל ְזַמן ֶשׁ י ֶלָעִתיד ָלבֹוא. ָכּ י, ּוְלַהֲחִזיָרּה ִבּ ִנּ ָלּה ִמֶמּ ָעִתיד ִלְטּ

מֹות ִלְפָגִרים ֵמִתים. ֲחִזיר ְנָשׁ ה ה', ַהַמּ רּוְך ַאָתּ מֹות. ָבּ ָשׁ ל ַהְנּ ים ֲאדֹון ָכּ ֲעִשׂ ל ַהַמּ ֲאבֹוַתי, ִרּבֹון ָכּ

ין יֹום ּוֵבין ָלְיָלה. ְכִוי ִביָנה ְלַהְבִחין ּבֵ ר ָנַתן ַלּשֶׂ ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ִני גֹוי )נשים אומרות: ּגֹוָיה(. ּלֹא ָעׂשַ ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ  ּבָ

ְפָחה(. ִני ָעֶבד )נשים אומרות: ׁשִ ּלֹא ָעׂשַ ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ה.  ָ ִני ִאּשׁ ּלֹא ָעׂשַ ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ  MEN / גברים—ּבָ

ְרצֹונֹו.  ִני ּכִ ָעׂשַ ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ  WOMEN / נשים—ּבָ

ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּפֹוֵקַח ִעְוִרים.  רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ים.  יׁש ֲעֻרּמִ ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַמְלּבִ רּוְך ַאּתָ  ּבָ
יר ֲאסּוִרים.  ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַמּתִ רּוְך ַאּתָ  ּבָ
פּוִפים.  ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, זֹוֵקף ּכְ רּוְך ַאּתָ  ּבָ

ִים.  ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, רֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהּמָ רּוְך ַאּתָ  ּבָ
י.  ל ׇצְרּכִ ה ִלי ּכׇ ָעׂשָ ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ִכין ִמְצֲעֵדי ָגֶבר.  ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהּמֵ רּוְך ַאּתָ  ּבָ

ְגבּוָרה.  ָרֵאל ּבִ ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, אֹוֵזר ִיׂשְ רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ִתְפָאָרה.  ָרֵאל ּבְ ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, עֹוֵטר ִיׂשְ רּוְך ַאּתָ  ּבָ

ֵעף ּכַֹח.  ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהּנֹוֵתן ַלּיָ רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו   י. ִויִהי ָרצֹון ִמּלְ ָנה ֵמֵעיַני ּוְתנּוָמה ֵמַעְפַעּפָ ֲעִביר ׁשֵ ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהּמַ רּוְך ַאּתָ  ּבָ

ִביֵאנּו לֺא ִליֵדי ֵחְטא ְולֺא ִליֵדי ֲעֵבָרה ְוָעֹון, ְולֺא  ִמְצֹוֶתיָך, ְוַאל ּתְ ֵקנּו ּבְ תֹוָרֶתָך, ְוַדּבְ יֵלנּו ּבְ ְרּגִ ּתַ ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ
ים  ֵיֶצר ַהּטֹוב ּוְבַמֲעׂשִ ֵקנּו ּבְ נּו ֵיֶצר ָהָרע, ְוַהְרִחיֵקנּו ֵמָאָדם ָרע ּוֵמָחֵבר ָרע, ְוַדּבְ ֶלט ּבָ ׁשְ יֹון, ְוַאל ּתַ יֹון ְולֺא ִליֵדי ִבּזָ ִליֵדי ִנּסָ
ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ׇכל רֹוֵאינּו, ְוִתְגְמֵלנּו  ד ָלְך, ּוְתֵננּו ַהּיֹום ּוְבׇכל יֹום ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּבְ ְעּבֶ ּתַ טֹוִבים, ְוֹכף ֶאת ִיְצֵרנּו ְלִהׁשְ

ָרֵאל.  ה ה', ַהּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְלַעּמֹו ִיׂשְ רּוְך ַאּתָ ֲחָסִדים טֹוִבים. ּבָ

הנוהגים להתעטף בטלית, מברכים זו לפני העטיפה:
IF YOUR CUSTOM IS TO WEAR A TALLIT, RECITE THE BRACHA BELOW PRIOR TO PUTTING IT ON:

יִצית. ִצּ ף ַבּ נּו ְלִהְתַעֵטּ ִמְצוֹוָתיו ְוִצָוּ נּו ְבּ ָשׁ ר ִקְדּ ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
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פסוקי דזמרה
Pesukei Dezimra

 יש לומר את כל הרשום מטה עד ״המלך יושב״ ]עמוד 18[ 
אם הזמן דוחק קצת, רצוי לומר את ״ברוך שאמר, ו״אשרי״ ולדלג ל״נשמת כל חי״ ]עמוד 17[

IF TIME PERMITS, RECITE ALL OF THE BELOW UNTIL המלך יושב [PAGE 18] 

IF TIME IS LIMITED, RECITE ONLY THE FIRST TWO PARAGRAPHS [ברוך שאמר, אשרי] AND CONTINUE WITH THE PARAGRAPH BEGINNING WITH 
[PAGE 17] נשמת כל חי

רּוְך אֹוֵמר  ם ]ָבּ רּוְך ּגֹוֵזר ּוְמַקֵיּ ה, ָבּ רּוְך אֹוֵמר ְוֹעֶשׂ ית, ָבּ ה ְבֵראִשׁ רּוְך ֹעֶשׂ רּוְך הּוא, ָבּ ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם, ָבּ רּוְך ֶשׁ ָבּ
ם  ֵלּ רּוְך ְמַשׁ ִרּיֹות, ָבּ רּוְך ְמַרֵחם ַעל ַהְבּ רּוְך ְמַרֵחם ַעל ָהָאֶרץ, ָבּ ית[, ָבּ ה ְבֵראִשׁ רּוְך ֹעֶשׂ ם, ָבּ רּוְך ּגֹוֵזר ּוְמַקֵיּ ה ָבּ ְוֹעֶשׂ

ה ה׳, ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאָתּ מֹו. ָבּ רּוְך ְשׁ יל, ָבּ רּוְך ּפֹוֶדה ּוַמִצּ ם ָלֶנַצח, ָבּ רּוְך ַחי ָלַעד ְוַקָיּ ָכר טֹוב ִליֵרָאיו, ָבּ ָשׂ
ְך ְנַהְלָלְך ה׳ ֱא־לֹוֵהינּו  יֵרי ָדִוד ַעְבָדּ ְלׁשֹון ֲחִסיָדיו ַוֲעָבָדיו ּוְבִשׁ ח ּוְמֹפָאר ִבּ ָבּ ֶפה ַעּמֹו ְמֻשׁ ל ְבּ ֻהָלּ ָהֵאל ָאב ָהַרֲחָמן, ַהְמּ

ח  ָבּ נּו ֱא־לֹוֵהינּו ָיִחיד, ַחי ָהעֹוָלִמים ֶמֶלְך ְמֻשׁ ְמָך ַמְלֵכּ יר ִשׁ ָחְך ּוְנָפֲאָרְך ְוַנְמִליָכְך ְוַנְזִכּ ְבּ ָלְך ּוְנַשׁ ָבחֹות ּוִבְזִמירֹות ּוְנַגְדּ ְשׁ ִבּ
חֹות.  ָבּ ְשׁ ִתּ ל ַבּ ה ה׳, ֶמֶלְך ְמֻהָלּ רּוְך ַאָתּ דֹול. ָבּ מֹו ַהָגּ ּוְמֹפָאר ֲעֵדי ַעד ְשׁ

ָלה:  ֵבי ֵביֶתָך עֹוד ְיַהְללּוָך ֶסּ ֵרי יֹוְשׁ  ַאְשׁ
ה' ֱא־לֹוָהיו:  ֵרי ָהָעם ֶשׁ ָכה ּלֹו ַאְשׁ ָכּ ֵרי ָהָעם ֶשׁ  ַאְשׁ

ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ֶלְך ַוֲאָבֲרָכה ִשׁ ה ְלָדִוד, ֲארֹוִמְמָך ֱא־לֹוַהי ַהֶמּ ִהָלּ  ְתּ
ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ָכל יֹום ֲאָבֲרֶכָךּ ַוֲאַהְלָלה ִשׁ  ְבּ

תֹו ֵאין ֵחֶקר:  ל ְמֹאד ְוִלְגֻדָלּ דֹול ה' ּוְמֻהָלּ  ָגּ
ידּו:  יָך ּוְגבּוֹרֶתיָך ַיִגּ ח ַמֲעֶשׂ ַבּ  ּדֹור ְלדֹור ְיַשׁ

יָחה:  בֹוד הֹוֶדָך ְוִדְבֵרי ִנְפְלאֹוֶתיָך ָאִשׂ  ֲהַדר ְכּ
ה:  ֶרָנּ ְתָך ֲאַסְפּ  ֶוֱעזּוז נֹוְרֹאֶתיָך ֹיאֵמרּו ּוְגדּוָלּ

נּו:  יעּו ְוִצְדָקְתָך ְיַרֵנּ  ֵזֶכר ַרב טּוְבָך ַיִבּ
ִים ּוְגָדל ָחֶסד:   ַחּנּון ְוַרחּום ה' ֶאֶרְך ַאַפּ

יו:  ל ַמֲעָשׂ ל ְוַרֲחָמיו ַעל ָכּ  טֹוב ה' ַלֹכּ
יָך ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבֲרכּוָכה:  ל ַמֲעֶשׂ  יֹודּוָך ה' ָכּ

רּו:  בֹוד ַמְלכּוְתָך ֹיאֵמרּו ּוְגבּוָרְתָך ְיַדֵבּ  ְכּ
בּוֹרָתיו ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו:   ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם ְגּ

ָכל ּדֹור ָודֹור:  ָך ְבּ ְלְתּ ל ֹעָלִמים ּוֶמְמׁשַ  ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָכּ
פּוִפים:  ְפִלים ְוזֹוֵקף ְלָכל ַהְכּ  סֹוֵמְך ה' ְלָכל ַהֹנּ

ִעּתֹו:  ה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְבּ רּו ְוַאָתּ ֵבּ  ֵעיֵני ֹכל ֵאֶליָך ְיַשׂ
יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון:  ִבּ  ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמְשׂ

יו:  ָכל ַמֲעָשׂ ָרָכיו ְוָחִסיד ְבּ ָכל ְדּ יק ה' ְבּ  ַצִדּ
ר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת:   ָקרֹוב ה' ְלָכל ֹקְרָאיו ְלֹכל ֲאֶשׁ
יֵעם:  ַמע ְויֹוִשׁ ְוָעָתם ִיְשׁ ה ְוֶאת ַשׁ  ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶשׂ

ִמיד:  ִעים ַיְשׁ ל ָהְרָשׁ ל ֹאֲהָביו ְוֵאת ָכּ  ׁשֹוֵמר ה' ֶאת ָכּ
ם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ר ֵשׁ ָשׂ ל ָבּ י ִויָבֵרְך ָכּ ר ִפּ ת ה' ְיַדֶבּ ִהַלּ  ְתּ

ה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה:  ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָתּ
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רֹוִמים: ּמְ ַמִים. ַהְללּוהּו ּבַ ָ  ַהְללּוָיּה. ַהְללּו ֶאת ה' ִמן ַהּשׁ
ל ְצָבָאיו: ל ַמְלָאָכיו. ַהְללּוהּו ּכָ  ַהְללּוהּו ּכָ

ל ּכֹוְכֵבי אֹור: ֶמׁש ְוָיֵרַח. ַהְללּוהּו ּכָ  ַהְללּוהּו ׁשֶ
ָמִים: ָ ר ֵמַעל ַהּשׁ ִים ֲאׁשֶ ָמִים. ְוַהּמַ ָ ֵמי ַהּשׁ  ַהְללּוהּו ׁשְ

ה ְוִנְבָראּו: י הּוא ִצּוָ ם ה'. ּכִ  ְיַהְללּו ֶאת ׁשֵ
ֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם. ָחק ָנַתן ְולֺא ַיֲעבֹור:  ַוּיַ

ֹהמֹות: יִנים ְוָכל ְתּ ּנִ  ַהְללּו ֶאת ה' ִמן ָהָאֶרץ. ּתַ
ה ְדָברֹו: ֶלג ְוִקיטֹור. רּוַח ְסָעָרה ֹעׂשָ  ֵאׁש ּוָבָרד ׁשֶ

ִרי ְוָכל ֲאָרִזים:  ֶהָהִרים ְוָכל ְגָבעֹות. ֵעץ ּפְ
ָנף: ֵהָמה. ֶרֶמׂש ְוִצּפֹור ּכָ ה ְוָכל ּבְ  ַהַחּיָ

ְפֵטי ָאֶרץ: ִרים ְוָכל ׁשֹ ים. ׂשָ  ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְוָכל ְלֻאּמִ
תּולֹות. ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים: חּוִרים ְוַגם ּבְ  ּבַ

ָמִים: מֹו ְלַבּדֹו. הֹודֹו ַעל ֶאֶרץ ְוׁשָ ב ׁשְ ּגָ י ִנׂשְ ם ה'. ּכִ  ְיַהְללּו ֶאת ׁשֵ
ָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו. ַהְללּוָיּה: ה ְלָכל ֲחִסיָדיו. ִלְבֵני ִיְשׂ ִהּלָ ֶרם ֶקֶרן ְלַעּמֹו. ּתְ ַוּיָ

ְרִקיַע ֻעּזֹו: ָקְדׁשֹו. ַהְללּוהּו ּבִ  ַהְללּוָיּה. ַהְללּו ֵא־ל ּבְ
ְדלֹו: רֹב ֻגּ ְגבּוֹרָתיו. ַהְללּוהּו ּכְ  ַהְללּוהּו ִבּ

ֵנֶבל ְוִכּנֹור: ֵתַקע ׁשֹוָפר. ַהְללּוהּו ּבְ  ַהְללּוהּו ּבְ
ים ְוֻעָגב: ִמּנִ ֹתף ּוָמחֹול. ַהְללּוהּו ּבְ  ַהְללּוהּו ְבּ

ִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: ַמע. ַהְללּוהּו ּבְ ִצְלְצֵלי ׁשָ  ַהְללּוהּו ּבְ
ל ָיּה. ַהְללּוָיּה: ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ  ּכֹל ַהּנְ
ל ָיּה. ַהְללּוָיּה: ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ ּכֹל ַהּנְ

ִמיד: ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם  נּו ּתָ ָפֵאר ּוְתרֹוֵמם ִזְכְרָך ַמְלּכֵ ר ּתְ ׂשָ ל ּבָ ְמָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו. ְורּוַח ּכָ ָבֵרְך ֶאת ׁשִ ל ַחי ּתְ ַמת ּכָ ִנׁשְ
ָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה. ֵאין ָלנּו  יל ּוְמַפְרֵנס ]ְועֹוֶנה[ ּוְמַרֵחם ּבְ יַע. ּפֹוֶדה ּוַמּצִ ְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ּגֹוֵאל ּומֹוׁשִ ה ֵא־ל. ּוִמּבַ ַאּתָ
רֹוב  ָכל/ּבְ ל ּבְ ֻהּלָ ל ּתֹוָלדֹות. ַהּמְ ִרּיֹות. ֲאדֹון ּכָ ל ּבְ ה: ֱא־לֹוֵהי ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים. ֱא־לֹוּהַ ּכָ א ָאּתָ ֶמֶלְך ]עֹוֵזר ְוסֹוֵמְך[ ֶאּלָ
ִמים.  ִקיץ ִנְרּדָ ִנים. ְוַהּמֵ ן. ַהְמעֹוֵרר ְיׁשֵ ה לֺא ָינּום ְולֺא ִייׁשָ ַרֲחִמים: ַוה' ֵער. ִהּנֵ ֶחֶסד ּוְבִרּיֹוָתיו ּבְ ַנֵהג עֹוָלמֹו ּבְ חֹות. ַהּמְ ּבָ ׁשְ ַהּתִ

יר ֲאסּוִרים. ְוַהּסֹוֵמְך נֹוְפִלים.  ּתִ יַח ִאְלִמים. ְוַהּמַ ׂשִ פּוִפים[ ְוַהּמֵ ה ֵמִתים ְוַהרֹוֵפא חֹוִלים ַהּפֹוֵקַח ִעְוִרים ְוַהּזֹוֵקף ּכְ ]ַהְמַחּיֵ
יו.  ּלָ ֲהמֹון ּגַ ה ּכַ ם. ּוְלׁשֹוֵננּו ִרּנָ ּיָ יָרה ּכַ ָך ֲאַנְחנּו מֹוִדים: ְוִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ׁשִ ַפֲעֵנַח ֶנֱעָלִמים.[ ּוְלָך ְלַבּדְ פּוִפים. ]ְוַהּמְ ְוַהּזֹוֵקף ּכְ

לֹות.  ַאּיָ ָמִים. ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות ּכָ ֵרי ׁשָ ִנׁשְ ֵרַח. ְוָיֵדינּו ְפרּוׂשֹות ּכְ ֶמׁש ְוַכּיָ ֶ ּשׁ ֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע. ְוֵעיֵנינּו ְמִאירֹות ּכַ ַבח ּכְ ְפתֹוֵתינּו ׁשֶ ְוׂשִ
נּו.[ ַעל ַאַחת ֵמָאֶלף ֶאֶלף ַאְלֵפי  ְמָך ַמְלּכֵ יִקים ְלהֹודֹות ְלָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ּוְלָבֵרְך ֶאת ]ׁשִ ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסּפִ

נּו ה'  ַאְלּתָ ְצַרִים ּגְ ָפִנים[ ִמּמִ נּו: ]ִמּלְ יָת ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִעּמָ ָעׂשִ ים ְוִנְפָלאֹות[ ׁשֶ ָעִמים. ַהּטֹובֹות ]ִנּסִ י ְרָבבֹות ּפְ  ֲאָלִפים ְוִרּבֵ
נּו. ּוֵמֳחָלִים ָרִעים  ְטּתָ ֶבר ִמּלַ נּו. ּוִמּדֶ ְלּתָ נּו. ֵמֶחֶרב ִהּצַ ְלּתָ ְלּכַ ָבע ּכִ נּו. ּוְבׂשָ ָרָעב ַזְנּתָ ִדיָתנּו. ּבְ ית ֲעָבִדים ּפְ ֱא־לֹוֵהינּו. ּוִמּבֵ

נּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ָלֶנַצח:  ׁשֵ ּטְ ה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך. ְולֺא ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיָך ]ה' ֱא־לֹוֵהינּו[. ְוַאל ּתִ יָתנּו: ַעד ֵהּנָ ּלִ ים[ ְוֶנֱאָמִנים ּדִ ]ְוַרּבִ
חּו ִויָפֲארּו  ּבְ ִפינּו. ֵהן ֵהם. יֹודּו ִויָבְרכּו ִויׁשַ ְמּתָ ּבְ ר ׂשַ ינּו. ְוָלׁשֹון ֲאׁשֶ ַאּפֵ ַפְחּתָ ּבְ ּנָ ָמה ׁשֶ נּו. ְורּוַח ּוְנׁשָ ְגּתָ ּבָ ּלַ ּפִ ן ֵאָבִרים ׁשֶ ַעל ּכֵ

ַבע.  ָ ה ְלָך יֹוֶדה. ְוָכל ָלׁשֹון ְלָך ִתּשׁ י ָכל ּפֶ ִמיד[: ּכִ נּו ]ּתָ ְמָך ַמְלּכֵ יׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ׁשִ  ]ִויׁשֹוְררּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקּדִ
רּו  ָבבֹות ִייָראּוָך. ְוָכל ֶקֶרב ּוְכָליֹות ְיַזּמְ ֲחֶוה. ְוָכל ]ַה[ּלְ ּתַ ֶרְך ְלָך ִתְכַרע. ְוָכל קֹוָמה ְלָפֶניָך ִתׁשְ ה.[ ְוָכל ּבֶ ַצּפֶ ]ְוָכל ַעִין ְלָך ּתְ

ה  ים ַאּתָ ְוַעת ֲעִנּיִ ּנּו. ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגֹוְזלֹו. ]ׁשַ יל ָעִני ֵמָחָזק ִמּמֶ ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה ה' ִמי ָכמֹוָך. ַמּצִ תּוב. ּכָ ּכָ ָבר ׁשֶ ּדָ ֶמָך. ּכַ ִלׁשְ
ּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵא־ל  דֹול ַהּגִ ְך. ּוִמי ַיֲעָרְך ָלְך. ָהֵא־ל ַהּגָ ֶוה ּלָ ְך. ּוִמי ִיׁשְ יַע:[ ִמי ִיְדֶמה ּלָ יב ְותֹוׁשִ ְקׁשִ ל ּתַ ַמע. ַצֲעַקת ַהּדַ ִתׁשְ

י ֶאת ה'. ְוָכל ְקָרַבי  ְרִכי ַנְפׁשִ ָאמּור. ְלָדִוד. ּבָ ָך. ּכָ ם ָקְדׁשֶ ֲחָך ּוְנָפֶאְרָך ּוְנָבֵרְך ֶאת ׁשֵ ּבֵ ְלָך ּוְנׁשַ ַמִים ָוָאֶרץ: ְנַהּלֶ ֶעְליֹון. קֹוֵנה ׁשָ
נֹוְראֹוֶתיָך ּבֹור ָלֶנַצח ְוַהּנֹוָרא ּבְ ֶמָך. ַהּגִ ְכבֹוד ׁשְ דֹול ּבִ ָך. ַהּגָ ַתֲעֻצמֹות ֻעּזֶ ם ָקְדׁשֹו: ָהֵא־ל ּבְ ֶאת ׁשֵ
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א א ָרם ְוִנּשָׂ ּסֵ ב ַעל ּכִ ֶלְך יֹוׁשֵ ַהּמֶ
ה. ִרים ָנאָוה ְתִהּלָ ה' ַלְיׁשָ יִקים ּבַ נּו ַצּדִ מֹו ְוָכתּוב ַרּנְ ׁשֹוֵכן ַעד ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ׁשְ

נוסח ספרד ]וחלק ממתפללי נוסח אשכנז[נוסח אשכנז

ֲחִסיִדים  ּוִבְלׁשֹון  ַרְך.  ְתּבָ ּתִ יִקים  ַצּדִ ּוְבִדְבֵרי  ל  ְתַהּלָ ּתִ ִרים  ְיׁשָ ִפי  ּבְ
ׁש: ְתַקּדָ ים ּתִ ְתרֹוָמם. ּוְבֶקֶרב ְקדֹוׁשִ ּתִ

נוסח אשכנז

נּו  ְמָך ַמְלּכֵ ַאר ׁשִ ה ִיְתּפָ ִרּנָ ָרֵאל. ּבְ ית ִיְשׂ ָך ּבֵ  ּוְבַמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעּמְ
ֱא־לֹוֵהינּו  ה'  ְלָפֶניָך  ַהְיצּוִרים.  ל  ּכָ חֹוַבת  ן  ּכֵ ׁשֶ ָודֹור.  ּדֹור  ָכל   ּבְ
ר  ְלַהּדֵ ְלרֹוֵמם  ְלָפֵאר  ַח  ּבֵ ְלׁשַ ל  ְלַהּלֵ ְלהֹודֹות  ֲאבֹוֵתינּו.  ֵוא־לֺוֵהי 
י  ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ חֹות ּדָ ְבּ ירֹות ְוִתׁשְ ְבֵרי ׁשִ ל ּדִ ס. ַעל ּכָ ה ּוְלַקּלֵ ְלָבֵרְך ְלַעּלֵ

יֶחָך: ָך ְמׁשִ ַעְבּדְ

דֹוׁש  ְוַהָקּ דֹול  ַהּגָ ֶלְך  ַהּמֶ ָהֵא־ל  נּו.  ַמְלּכֵ ָלַעד  ְמָך  ׁשִ ח  ּבַ ּתַ  ִיׁשְ
יר  י ְלָך ָנֶאה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֺוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשִ ַמִים ּוָבָאֶרץ. ּכִ ָ ּשׁ ּבַ
ה  ִהּלָ ּתְ ּוְגבּוָרה.  ה  ֻדּלָ ּגְ ֶנַצח  ָלה.  ּוֶמְמׁשָ ְוִזְמָרה. עֹוז  ל  ַהּלֵ ָבָחה.  ּוׁשְ
עֹוָלם:  ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ְוהֹוָדאֹות  ָרכֹות  ְבּ ּוַמְלכּות:  ה  ָ ְקֻדּשׁ ְוִתְפֶאֶרת. 
חֹות ֵא־ל ַההֹוָדאֹות. ֲאדֹון  ָבּ ׁשְ ִתּ דֹול ַבּ ה ה', ֵא־ל ֶמֶלְך ָגּ רּוְך ַאּתָ ּבָ

יֵרי ִזְמָרה. ֶמֶלְך ֵא־ל ֵחי ָהעֹוָלִמים: ׁשִ ְפָלאֹות. ַהּבֹוֵחר ּבְ ַהּנִ

ַרְך. ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים  ְתּבָ יִקים ּתִ ְפֵתי ַצּדִ ְתרֹוָמם ּוְבׂשִ ִרים ּתִ ִפי ְיׁשָ ּבְ
ל: ְתַהּלָ ים ּתִ ׁש. ּוְבֶקֶרב ְקדֹוׁשִ ְתַקּדָ ּתִ

נוסח ספרד

נּו  ְמָך ַמְלּכֵ ֵאר ׁשִ ה ִיְתּפָ ִרּנָ ָרֵאל. ּבְ ית ִיְשׂ ָך ּבֵ  ּוְבַמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעּמְ
ֱא־לֹוֵהינּו  ה'  ְלָפֶניָך  ַהְיצּוִרים.  ל  ּכָ חֹוַבת  ן  ּכֵ ׁשֶ ָודֹור.  ּדֹור  ָכל   ּבְ
ר  ְלַהּדֵ ְלרֹוֵמם  ְלָפֵאר  ַח  ּבֵ ְלׁשַ ל  ְלַהּלֵ ְלהֹודֹות  ֲאבֹוֵתינּו.  ֵוא־לֺוֵהי 
ִוד  חֹות ּדָ ְבּ ירֹות ְוִתׁשְ ְבֵרי ׁשִ ל ּדִ ס. ַעל ּכָ ה ּוְלַקּלֵ ַח ְלָבֵרְך ְלַעּלֵ ּוְלַנּצֵ

יֶחָך: ָך ְמׁשִ י ַעְבּדְ ן ִיׁשַ ּבֶ

דֹוׁש  ְוַהָקּ דֹול  ַהּגָ ֶלְך  ַהּמֶ ָהֵא־ל  נּו.  ַמְלּכֵ ָלַעד  ְמָך  ׁשִ ח  ּבַ ּתַ ִיׁשְ  ּוְבֵכן 
ֵוא־לֺוֵהי  ֱא־לֹוֵהינּו  ה'  ָנֶאה  ְלָך  י  ּכִ ּוָבָאֶרץ.  ַמִים  ָ ּשׁ  ּבַ
ה  ֻדּלָ ּגְ ֶנַצח  ָלה.  ּוֶמְמׁשָ עֹוז  ְוִזְמָרה.  ל  ַהּלֵ ָבָחה.  ּוׁשְ יר  ׁשִ ֲאבֹוֵתינּו: 
ְמָך  ָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלׁשִ ה ּוַמְלכּות: ְבּ ָ ה ְוִתְפֶאֶרת. ְקֻדּשׁ ִהּלָ ּוְגבּוָרה. ּתְ
ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ֵא־ל:  ה  ַאּתָ עֹוָלם  ְוַעד  ּוֵמעֹוָלם  דֹוׁש.  ְוַהָקּ דֹול  ַהָגּ
ֲאדֹון  ַההֹוָדאֹות.  ֵא־ל  חֹות.  ּבָ ׁשְ ּתִ ּבַ ל  ּוְמֻהּלָ דֹול  ּגָ ֶמֶלְך  ֵא־ל   ה', 
יֵרי  ׁשִ ים. ַהּבֹוֵחר ּבְ ֲעׂשִ ל ַהּמַ מֹות. ִרּבֹון ָכּ ׁשָ ל ַהּנְ ְפָלאֹות. ּבֹוֵרא ָכּ ַהּנִ

ִזְמָרה. ֶמֶלְך ָיִחיד ֵא־ל ֵחי ָהעֹוָלִמים:

חצי קדיש
 Chatzi Kaddish

א. ]ָאֵמן[ ֵמיּה ַרָבּ ׁש ְשׁ ל ְוִיְתַקַדּ ַדּ ִיְתַגּ

י  יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּ ַחֵיּ יֵחּה-ָאֵמן[ ְבּ ְרָקֵנּה, ִויָקֵרב ְמִשׁ י ְבָרא, ִכְרעּוֵתּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה, ]ְוַיְצַמח ֻפּ ָעְלָמא ִדּ  ְבּ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָרֵאל, ַבּ ית ִיְשׂ ְדָכל־ֵבּ

א[ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ]ָאֵמן, ְיֵהא ְשׁ
ל,   ה ְוִיְתַהָלּ ר ְוִיְתַעֶלּ א ְוִיְתַהָדּ ׂ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשּ ח ְוִיְתָפּ ַבּ ַתּ ַרְך ְוִיְשׁ א, ִיְתָבּ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ

ִריְך הּוא[.  ִריְך הּוא ]ּבְ א ְבּ ֻקְדָשׁ ֵמּה ְדּ  ְשׁ
ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]ָאֵמן[ ָחָתא ְוֶנָחָמָתא ַדֲאִמיָרן ְבּ ְבּ ׁשְ יָרָתא, ּתֻ ְרָכָתא, ְוׁשִ ל־ִבּ א ִמָכּ א ְלֵעָלּ ְלֵעָלּ
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קריאת שמע וברכותיה
Shema and its Blessings

ְרכּו ֶאת ה' ַהְמֺבָרְך: C / ח—ּבָ

רּוְך ה' ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד COTC / קו״ח—ָבּ

ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. יוֵצר אֹור ּובֹוֵרא  רּוְך ַאּתָ  ּבָ
לֹום ּובֹוֵרא ֶאת ַהּכֹל. ְך. ֹעֶשה ׁשָ ֺחׁשֶ

יש שפותחים את הארון, ואומרים פיסקה זו במקום זו שבצד ימין
AFTER OPENING THE ARK, SOME RECITE THE BLESSING BELOW, INSTEAD 
OF THE BLESSING TO THE RIGHT 

**OPENING THE ARK**

ּוֵמִאיר  ַרֲחִמים  ֲעֵרי  ׁשַ ָלנּו  ַהּפֹוֵתַח  ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱא־לֹוֵהינּו  ה',  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
לֹום ּובֹוֵרא ֶאת ַהּכֹל  ְך. ֹעֶשה ׁשָ ים ִלְסִליָחתֹו יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא ֺחׁשֶ ֵעיֵני ַהְמַחִכּ

ִהי. ים אֹורֹות ֵמֹאֶפל ָאַמר ַוּיֶ אֹוַצר ַחּיִ אֹור עֹוָלם ְבּ

**THE ARK IS CLOSED/סוגרים את הארון**

ם  ּלָ יָך ה'. ּכֻ ית. ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ ה ְבֵראׁשִ ִמיד ַמֲעׂשֵ ָכל יֹום ּתָ ׁש ּבְ ַרֲחִמים. ּוְבטּובֹו ְמַחּדֵ ִרים ָעֶליָה ּבְ ִאיר ָלָאֶרץ ְוַלּדָ ַהּמֵ
א ִמימֹות עֹוָלם: ֱא־לֹוֵהי  ֵ ְתַנׂשּ ח ְוַהְמֺפָאר ְוַהּמִ ּבָ ֶלְך ַהְמרֹוָמם ְלַבּדֹו ֵמָאז. ַהְמׁשֻ יָת. ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנָך: ַהּמֶ ָחְכָמה ָעׂשִ ּבְ

ֲעֵדנּו: ב ּבַ ּגָ ֵענּו. ִמׂשְ נּו. ָמֵגן ִיׁשְ ּבֵ ּגַ נּו. צּור ִמׂשְ ים ַרֵחם ָעֵלינּו. ֲאדֹון ֻעּזֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ עֹוָלם. ּבְ

ים.  ּנֹות ְצָבָאיו ְקדֹוׁשִ מֹו. ְמאֹורֹות ָנַתן ְסִביבֹות ֻעּזֹו. ּפִ בֹוד ִלׁשְ ה. טֹוב ָיַצר ּכָ ָעה. ֵהִכין ּוָפַעל ָזֳהֵרי ַחּמָ דֹול ּדֵ רּוְך ּגְ ֵא־ל ּבָ
תֹו: ָ בֹוד ֵא־ל ּוְקֻדׁשּ ִרים ּכְ ִמיד ְמַסּפְ י. ּתָ ּדַ רֹוְמֵמי ׁשַ

ה[  . ]ֵהּמָ ַצְרּתָ ּיָ י ָיֶדיָך. ְוַעל ְמאֹוֵרי אֹור ׁשֶ ַבח ַמֲעׂשֵ ל[ ׁשֶ ַחת[ ַעל ]ּכָ ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמּתָ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ ֵרְך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ]ּבַ ְתּבָ ּתִ
ָלה:  ְיָפֲארּוָך ּסֶ

ְרָתיו  ר ְמׁשָ ְרִתים ַוֲאׁשֶ נּו יֹוֵצר ְמׁשָ ְמָך ָלַעד ַמְלּכֵ ח ׁשִ ּבַ ּתַ ים. ִיׁשְ נּו ְוגֹוֲאֵלנּו ּבֹוֵרא ְקדֹוׁשִ ֵרְך ]ָלֶנַצח[ צּוֵרנּו ַמְלּכֵ ְתּבָ  ּתִ
ם  ּלָ ם ֲאהּוִבים. ּכֻ ּלָ ים ּוֶמֶלְך עֺוָלם: ּכֻ ְבֵרי ֱא־לֹוִהים ַחּיִ קֹול. ּדִ ִיְרָאה ַיַחד ּבְ ִמיִעים ּבְ רּום עֺוָלם. ּוַמׁשְ ם עֹוְמִדים ּבְ ּלָ ּכֻ

ה  ָ ְקֻדּשׁ יֶהם ּבִ ם ּפֹוְתִחים ֶאת ּפִ ֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ְרצֺון קֺוָנם: ְוֻכּלָ ם עֺוִשים ּבְ ים.[ ְוֻכּלָ ם ְקדֹוׁשִ ּלָ ּבֹוִרים. ]ּכֻ ם ּגִ ּלָ רּוִרים. ּכֻ ּבְ
ים/ן ּוַמְמִליִכים/ן: יׁשִ ִחים/ן ּוְמָפֲאִרים/ן ּוַמֲעִריִצם/ן ּוַמְקּדִ ּבְ יָרה ּוְבִזְמָרה. ּוְמָבְרִכים/ן ּוְמׁשַ ׁשִ ּוְבָטֳהָרה. ּבְ

ה. ְונֹוְתִנים  ַמִים ֶזה ִמּזֶ ִלים ֲעֵליֶהם ֺעל ַמְלכּות ׁשָ ם ְמַקּבְ ּבֹור ְוַהּנֹוָרא ָקדֹוׁש הּוא. ְוֻכּלָ דֹול ַהִגּ ֶלְך ַהָגּ ם ָהֵא־ל ַהּמֶ ֶאת ׁשֵ
ֵאיָמה[  ֶאָחד. עֹוִנים ]ּבְ ם ּכְ ּלָ ה ּכֻ ָ ָפה ְברּוָרה ּוִבְנִעיָמה. ְקֻדׁשּ ׁשָ ַנַחת רּוַח. ּבְ יׁש ְליֹוְצָרם ּבְ ַאֲהָבה ְרׁשּות ֶזה ָלֶזה ְלַהְקּדִ  ּבְ

ִיְרָאה: ְואֹוְמִרים ּבְ

בֹודֹו: COTC / קו״ח—ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה' ְצָבאֹות. ְמלֺא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ

ִחים ְואֹוְמִרים: ּבְ ָתם ְמׁשַ ָרִפים. ְלֻעּמָ ת ׂשְ ִאים ְלֻעּמַ ְ דֹול ִמְתַנׂשּ ַרַעׁש ּגָ ים ְוַחּיֹות ַהּקֶֺדׁש ּבְ ְוָהאֹוַפּנִ

קֹומֹו: בֹוד ה' ִמּמְ רּוְך ּכְ COTC / קו״ח—ּבָ

י הּוא ְלַבּדֹו ָמרֹום ְוָקדֹוׁש. ּפֹוֵעל  ִמיעּו. ּכִ חֹות ַיׁשְ ָבּ ם. ְזִמירֹות ֹיאֵמרּו ְוִתׁשְ ֶלְך ֵא־ל ַחי ְוַקּיָ נּו. ַלּמֶ רּוְך ְנִעימֹות ִיּתֵ ָלֵא־ל ּבָ
ְפָלאֹות.  ַעל ִמְלָחמֹות. זֹוֵרַע ְצָדקֹות. ַמְצִמיַח ְיׁשּועֹות. ּבֹוֵרא ְרפּואֹות. נֹוָרא ְתִהּלֹות. ֲאדֹון ַהּנִ ה ֲחָדׁשֹות. ַבּ בּורֹות. עֹוׂשֵ ְגּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: אֹור ָחָדׁש ַעל ִצּיֹון  ֹדִלים. ּכִ ה אֹוִרים ְגּ ָאמּור ְלֹעׂשֵ ית. ּכָ ה ְבֵראׁשִ ִמיד ַמֲעׂשֵ ָכל יֹום ָתּ טּובֹו ְבּ ׁש ְבּ ַהְמַחֵדּ

אֹורֹות: ה ה', יֹוֵצר ַהּמְ רּוְך ַאָתּ ְמֵהָרה ְלאֹורֹו: ָבּ נּו ּבִ ה ֻכּלָ ִאיר ְוִנְזּכֶ ּתָ
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נוסח ספרדנוסח אשכנז

ִויֵתָרה ָחַמְלּתָ  דֹוָלה  ּגְ נּו, ה' ֱא־לֹוֵהינּו. ֶחְמָלה  ה ֲאַהְבּתָ ַרּבָ ַאֲהָבה 
י  ֻחּקֵ ֵדם  ַלּמְ ַוּתְ ְבָך.  ְטחּו  ּבָ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו  ֲעבּור  ּבַ נּו.  ַמְלּכֵ ָאִבינּו  ָעֵלינּו: 
ֵדנּו: ָאִבינּו ָהָאב ָהַרֲחָמן. ַהְמַרֵחם. ַרֵחם ָעֵלינּו.  נּו ּוְתַלּמְ ָחּנֵ ן ּתְ ים ּכֵ ַחּיִ
ֺמר ְוַלֲעׂשֹות  ד. ִלׁשְ ֺמַע. ִלְלֺמד ּוְלַלּמֵ יל. ִלׁשְ ּכִ נּו ְלָהִבין ּוְלַהׂשְ ִלּבֵ  ְוֵתן ּבְ
תֹוָרֶתָך.  ַאֲהָבה: ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו ּבְ ְבֵרי ַתְלמּוד ּתֹוָרֶתָך ּבְ ל ּדִ ם ֶאת ּכָ  ּוְלַקּיֵ
ֶמָך. ְולֺא  ִמְצֹוֶתיָך. ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ׁשְ נּו ּבְ ק ִלּבֵ ְוַדּבֵ
ָטְחנּו. ָנִגיָלה  דֹול ְוַהּנֹוָרא ּבָ ָך ַהּגָ ם ָקְדׁשְ י ְבׁשֵ  ֵנבֹוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּכִ
ָהָאֶרץ.  ְנפֹות  ּכַ ע  ֵמַאְרּבַ לֹום  ְלׁשָ ַוֲהִביֵאנּו  יׁשּוָעֶתָך:  ּבִ ְמָחה   ְוִנׂשְ
ּוָבנּו  ה.  ָאּתָ ְיׁשּועֹות  ּפֹוֵעל  ֵאל  י  ּכִ ְלַאְרֵצנּו:  קֹוְמִמּיּות  ְותֹוִליֵכנּו 
ֱאֶמת:  ּבֶ ֶסָלה  דֹול  ַהּגָ ְמָך  ְלׁשִ נּו  ְוֵקַרְבּתָ ְוָלׁשֹון.  ַעם  ל  ִמּכָ ָבַחְרּתָ 

ַאֲהָבה:  ְלהֹודֹות ְלָך ּוְלַיֶחְדָך ּבְ

ָחַמְלּתָ  ִויֵתָרה  דֹוָלה  ּגְ ֶחְמָלה  ֱא־לֹוֵהינּו.  ה'  נּו  ֲאַהְבּתָ עֹוָלם   ַאֲהָבת 
ֲאבֹוֵתינּו  ּוַבֲעבּור  דֹול  ַהּגָ ְמָך  ׁשִ ֲעבּור  ּבַ נּו.  ַמְלּכֵ ָאִבינּו   ָעֵלינּו: 
ן  ּכֵ ֵלם.  ׁשָ ֵלָבב  ּבְ ְרצֹוְנָך  ַלֲעׂשֹות  ים  ַחּיִ י  ֻחּקֵ ֵדם  ַלּמְ ַוּתְ ְבָך.  ְטחּו  ּבָ  ׁשֶ
נּו  ִלּבֵ ֵדנּו: ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן. ַהְמַרֵחם. ַרֵחם ָעֵלינּו. ְוֵתן ּבְ נּו ּוְתַלּמְ ָחּנֵ  ּתְ
ם  ֺמר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקּיֵ ד. ִלׁשְ ֺמַע. ִלְלֺמד ּוְלַלּמֵ יל. ִלׁשְ ּכִ יָנה ְלָהִבין ּוְלַהׂשְ  ּבִ
ק  תֹוָרֶתָך. ְוַדּבֵ ַאֲהָבה: ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו ּבְ ְבֵרי ַתְלמּוד ּתֹוָרֶתָך ּבְ ל ּדִ ֶאת ּכָ
ֶמָך. ְלַמַען לֺא  ּוְלִיְרָאה ֶאת ׁשְ ִמְצֹוֶתיָך ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה  נּו ּבְ ִלּבֵ
דֹול  ַהּגָ ָך  ָקְדׁשְ ם  ְבׁשֵ י  ּכִ ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ל  ׁשֵ ִנּכָ ְולֺא  ֵלם  ִנּכָ ְולֺא   ֵנבֹוׁש 
ה'  ְוַרֲחֶמיָך  יׁשּוָעֶתָך:  ּבִ ְמָחה  ְוִנׂשְ ָנִגיָלה  ָטְחנּו.  ּבָ ְוַהּנֹוָרא  ּבֹור   ַהּגִ
ים. ַאל ַיַעְזבּונּו ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד: ַמֵהר ְוָהֵבא  ֱא־לֹוֵהינּו ַוֲחָסֶדיָך ָהַרּבִ
נּו  בֹור ֻעּלֵ ל ָהָאֶרץ. ּוׁשְ ְנפֹות ּכָ ע ּכַ לֹום ְמֵהָרה ֵמַאְרּבַ ָרָכה ְוׁשָ ָעֵלינּו ּבְ
ְלַאְרֵצנּו: קֹוְמִמּיּות  ְמֵהָרה  ְותֹוִליֵכנּו  אֵרנּו.  ַצּוָ ֵמַעל  ַהּגֹוִים(   )עֹול 

נּו  ל ַעם ְוָלׁשֹון. ְוֵקַרְבּתָ ה. ּוָבנּו ָבַחְרּתָ ִמּכָ י ֵא־ל ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות ָאּתָ ּכִ
ּוְלַיֶחְדָך  ְלָך  ְלהֹודֹות  ַאֲהָבה:  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ֶסָלה  דֹול  ַהּגָ ְמָך  ְלׁשִ נּו  ַמְלּכֵ

ֶמָך: ַאֲהָבה ּוְלַאֲהָבה ֶאת ׁשְ ּבְ

ַאֲהָבה: ָרֵאל ּבְ ַעּמֹו ִיְשׂ ה ה', ַהּבֹוֵחר ּבְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ָרֵאל ה' ֱא־לֹוֵהינּו ה' ֶאָחד: ַמע ִיְשׂ ׁשְ
בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ  בקול רם / ALOUD ּבָ

ָך ַהּיֹום־ַעל־ְלָבֶבָך.  ר ָאֹנִכי ְמַצְוּ ה, ֲאֶשׁ ָבִרים ָהֵאֶלּ ָך ּוְבָכל־ְמֹאֶדָך. ְוָהיּו ַהְדּ ָכל־ְלָבְבָך ּוְבָכל־ַנְפְשׁ ְוָאַהְבָתּ ֵאת ה' ֱא־לֹוֶהיָך, ְבּ
ין  ם ְלאֹות ַעל־ָיֶדָך; ְוָהיּו ְלֹטָטֹפת ֵבּ ְרָתּ ָך ּוְבקּוֶמָך. ּוְקַשׁ ְכְבּ ֶרְך, ּוְבָשׁ ָך ַבֶדּ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתּ ָך ְבּ ְבְתּ ִשׁ ם, ְבּ ְרָתּ ָבּ ם ְלָבֶניָך ְוִדַבּ ְנָתּ ַנּ ְוִשׁ

ָעֶריָך. יֶתָך, ּוִבְשׁ ם ַעל־ְמֻזזֹות ֵבּ ֵעיֶניָך. ּוְכַתְבָתּ

ָכל־ְלַבְבֶכם  ה ֶאְתֶכם ַהּיֹום־ְלַאֲהָבה ֶאת־ה' ֱא־לֹוֵהיֶכם, ּוְלָעְבדֹו ְבּ ר ָאֹנִכי ְמַצֶוּ ְמעּו ֶאל־ִמְצוֹ ַתי, ֲאֶשׁ ְשׁ ֹמַע ִתּ  ְוָהָיה ִאם־ָשׁ
ָך;  ְדָך ִלְבֶהְמֶתּ ָשׂ ב ְבּ י ֵעֶשׂ ָך ְוִיְצָהֶרָך. ְוָנַתִתּ ִעּתֹו, יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש; ְוָאַסְפָתּ ְדָגֶנָך ְוִתיֹרְשׁ י ְמַטר־ַאְרְצֶכם ְבּ ֶכם. ְוָנַתִתּ ּוְבָכל־ַנְפְשׁ

ֶכם,  ֲחִויֶתם ָלֶהם. ְוָחָרה ַאף־ה' ָבּ ַתּ ם ֱא־לֹוִהים ֲאֵחִרים, ְוִהְשׁ ם ַוֲעַבְדֶתּ ה ְלַבְבֶכם; ְוַסְרֶתּ ן ִיְפֶתּ ְמרּו ָלֶכם, ֶפּ . ִהָשּׁ ָבְעָתּ ְוָאַכְלָתּ ְוָשׂ
ר ה' ֹנֵתן ָלֶכם.  ָבה ֲאֶשׁ ם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהֹטּ ן ֶאת־ְיבּוָלּה; ַוֲאַבְדֶתּ ַמִים ְולֺא־ִיְהֶיה ָמָטר, ְוָהֲאָדָמה לֺא ִתֵתּ ְוָעַצר ֶאת־ַהָשּׁ

ם  ְדֶתּ ין ֵעיֵניֶכם. ְוִלַמּ ם ֹאָתם ְלאֹות ַעל־ֶיְדֶכם, ְוָהיּו ְלטֹוָטֹפת ֵבּ ְרֶתּ ֶכם; ּוְקַשׁ ה ַעל־ְלַבְבֶכם ְוַעל־ַנְפְשׁ ָבַרי ֵאֶלּ ם ֶאת־ְדּ ְמֶתּ ְוַשׂ
ָעֶריָך.  יֶתָך, ּוִבְשׁ ם ַעל־ְמזּוזֹות ֵבּ ָך ּוְבקּוֶמָך. ּוְכַתְבָתּ ְכְבּ ֶרְך, ּוְבָשׁ ָך ַבֶדּ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתּ ָך ְבּ ְבְתּ ִשׁ ם, ְבּ ר ָבּ ֵניֶכם ְלַדֵבּ ֹאָתם ֶאת־ְבּ

ַמִים ַעל־ָהָאֶרץ. יֵמי ַהָשּׁ ע ה' ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם־ִכּ ַבּ ר ִנְשׁ ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם, ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשׁ

ְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם ְוָנְתנּו  ָרֵאל ְוָאַמְרָתּ ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל־ַכּ ֵני ִיְשׂ ר ֶאל־ְבּ ֵבּ אֹמר. ַדּ ה ֵלּ  ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל־ֹמֶשׁ
יֶתם ֹאָתם ְולֺא־ָתתּורּו  ל־ִמְצו ֹת ה' ַוֲעִשׂ ם ֶאת־ָכּ ֵכֶלת. ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרֶתּ ִתיל ְתּ ָנף ְפּ ַעל־ִציִצת ַהָכּ

ים  ל־ִמְצו ָֹתי ִוְהִייֶתם ְקֹדִשׁ יֶתם ֶאת־ָכּ רּו ַוֲעִשׂ ְזְכּ ם זִֹנים ַאֲחֵריֶהם. ְלַמַען ִתּ ר־ַאֶתּ  ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶשׁ
ר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלא־לֹוִהים, ֲאִני ה' ֱא־לֹוֵהיֶכם. ֱאֶמת: ֵלא־לֹוֵהיֶכם. ֲאִני ה' ֱא־לֹוֵהיֶכם ֲאֶשׁ

C / ח—ה' ֱא־לֺוֵהיֶכם ֱאֶמת:

ה ָעֵלינּו  ָבר ַהּזֶ ל ְוטֹוב ְוָיֶפה ַהּדָ ן ּוְמֻקּבָ יר ּוְמֻתּקָ ר ְוֶנֱאָמן ְוָאהּוב ְוָחִביב ְוֶנְחָמד ְוָנִעים ְונֹוָרא ְוַאּדִ ם ְוָיׁשָ יב ְוָנכֹון ְוַקּיָ ְוַיּצִ
ם. ְוִכְסאֹו ָנכֹון. ּוַמְלכּותֹו  מֹו ַקָיּ ם ּוׁשְ ֵענּו. ְלֹדר ָוֹדר הּוא ַקָיּ נּו. צּור ַיֲעֹקב ָמֵגן ִיׁשְ ְלעֹוָלם ָוֶעד: ֱאֶמת. ֱא־לֹוֵהי עֹוָלם ַמְלּכֵ
ֵנינּו  ִמים. ֶנֱאָמִנים ְוֶנֱחָמִדים ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ַעל ֲאבֹוֵתינּו ְוָעֵלינּו. ַעל ּבָ ֶמת: ּוְדָבָריו ָחִיים ְוַקּיָ ֶוֱאמּוָנתֹו ָלַעד ַקּיָ

ָרֵאל ֲעָבֶדיָך: ל ּדֹורֹות ֶזַרע ִיְשׂ ְוַעל ּדֹורֹוֵתינּו. ְוַעל ּכָ

ה הּוא ה' ֱא־לֹוֵהינּו  ַאּתָ ם ְלעֹוָלם ָוֶעד. ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה. ֹחק ְולֺא ַיֲעֹבר. ֱאֶמת. ׁשָ ָבר טֹוב ְוַקּיָ  ַעל ָהִראׁשֹוִנים ְוַעל ָהַאֲחרֹוִנים. ּדָ
יֵלנּו ֵמעֹוָלם ]הּוא[  נּו ֶמֶלְך ֲאבֹוֵתינּו. ּגֹוֲאֵלנּו ּגֹוֵאל ֲאבֹוֵתינּו. יֹוְצֵרנּו צּור ְיׁשּוָעֵתנּו. ּפֹוֵדנּו ּוַמּצִ ֵוא־לֺוֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ַמְלּכֵ

ֶמָך. ְוֵאין ָלנּו עֹוד ֱא־לֹוִהים זּוָלֶתָך. ]ֶסָלה[: ׁשְ
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ֶטיָך  ּפָ ֶבָך. ּוִמׁשְ רּום עֹוָלם מֹוׁשָ ָכל ּדֹור ָודֹור. ּבְ יַע ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם ּבְ ה הּוא ֵמעֹוָלם. ָמֵגן ּומֹוׁשִ ֶעְזַרת ֲאבֹוֵתינּו ַאּתָ
ָך.  ה הּוא ָאדֹון ְלַעּמֶ ים ַעל ִלּבֹו: ֱאֶמת. ַאּתָ ַמע ְלִמְצֹוֶתיָך ְותֹוָרְתָך ּוְדָבְרָך ָיׂשִ ׁשְ ּיִ ֵרי ִאיׁש ׁשֶ ְוִצְדָקְתָך ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ: ֱאֶמת. ַאׁשְ
יַע:  ְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ּגֹוֵאל ּומֹוׁשִ ה הּוא ַאֲחרֹון. ּוִמּבַ ה הּוא ִראׁשֹון ְוַאּתָ ּבור ָלִריב ִריָבם ְלָאבֹות ּוָבִנים: ֱאֶמת. ַאּתָ ּוֶמֶלְך ּגִ
. ְוַים סּוף ָלֶהם  ָאְלּתָ ָרֵאל ּגָ . ּוְבכֹוְרָך ִיְשׂ כֹוֵריֶהם ָהָרְגּתָ ל ּבְ ִדיָתנּו. ּכָ ית ֲעָבִדים ּפְ נּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו. ּוִמּבֵ ַאְלּתָ ְצַרִים ּגְ ]ֱאֶמת[ ִמּמִ

חּו ֲאהּוִבים ְורֹוְממּו ָלֵא־ל.  ּבְ . ַוְיַכּסּו ַמִים ָצֵריֶהם. ֶאָחד ֵמֶהם לֺא נֹוָתר: ַעל זֺאת ׁשִ . ִויִדיִדים ֶהֱעַבְרּתָ ְעּתָ . ְוֵזִדים ִטּבַ ַקְעּתָ ּבָ
ִאים ]ֲעֵדי  יל ּגֵ ּפִ דֹול ְונֹוָרא. ַמׁשְ א. ּגָ ָ ם: ָרם ְוִנׂשּ ָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלֶמֶלְך ֵא־ל ַחי ְוַקּיָ חֹות. ְבּ ָבּ ירֹות ְוִתׁשְ ְוָנְתנּו ְיִדיִדים ְזִמירֹות ׁשִ

ָעם ֵאָליו:  ּוְ ֵעת ׁשַ ָרֵאל[ ּבְ ים. ְועֹוֶנה ְלַעּמֹו ]ִיְשׂ ּלִ ָפִלים ]ֲעֵדי ָמרֹום.[ מֹוִציא ֲאִסיִרים. ּופֹוֶדה ֲעָנִוים. ְועֹוֵזר ּדַ יּהַ ׁשְ ָאֶרץ.[ ּוַמְגּבִ
ם: ה. ְוָאְמרּו ֻכּלָ ְמָחה ַרּבָ ׂשִ יָרה ּבְ ָרֵאל ְלָך ָענּו ׁשִ ה ּוְבֵני ִיְשׂ רּוְך הּוא ּוְמֺבָרְך. ֺמׁשֶ ִהּלֹות ְלֵא־ל ֶעְליֹון ]ּגֹוֲאָלם.[ ּבָ ּתְ

ה ֶפֶלא. ּקֶֹדׁש, נֹוָרא ְתִהּלֹת, ֹעׂשֵ ר ּבַ ֹמָכה ֶנְאּדָ ֵאִלם ה', ִמי ּכָ ִמי־ָכֹמָכה ּבָ

ם הֹודּו ְוִהְמִליכּו ְוָאְמרּו: ָלּ ם ַיַחד ֻכּ ַפת ַהָיּ דֹול[ ַעל ְשׂ ְמָך ]ַהָגּ חּו ְגאּוִלים ְלִשׁ ְבּ ה ִשׁ יָרה ֲחָדָשׁ ִשׁ

ה' ִיְמלְֺך ְלֹעָלם ָוֶעד.

ָרֵאל: מֹו ְקדֹוׁש ִיְשׂ ֲאֵלנּו ה' ְצָבאֹות ׁשְ ָרֵאל. ]ְוֶנֱאַמר[ ּגֹ ָרֵאל. ּוְפֵדה ִכְנֻאֶמָך ְיהּוָדה ְוִיְשׂ ֶעְזַרת ִיְשׂ ָרֵאל. קּוָמה ְבּ צּור ִיְשׂ

ָרֵאל: ַאל ִיְשׂ ה ה', ָגּ רּוְך ַאּתָ ּבָ

תפילת עמידה־שחרית של יום הכיפורים
Amidah for Shacharit of Yom Kippur

 יש לומר את כל תפילת העמידה בלחש. רק אם ההנחיות הרפואיות לא מאפשרות את אמירת חזרת הש״ץ, יש לומר את תחילת תפילת העמידה 
מילה־במילה עם החזן עד אחרי ״קדושה״.

RECITE SILENTLY AT YOUR OWN PACE. IF TIME IS OF THE ESSENCE, DUE TO MEDICAL REGULATIONS NOT ALLOWING THE CHAZZAN'S 
REPETITION, RECITE WORD־FOR־WORD WITH THE CHAZZAN UNTIL AFTER ״KEDUSHA״ BELOW.

ֶתָך: ִהּלָ יד ּתְ ח. ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ה׳ ׂשְ

ּבֹור  דֹול ַהִגּ ה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֺוֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ֱא־לֹוֵהי ַאְבָרָהם. ֱא־לֹוֵהי ִיְצָחק. ֵוא־לֺוֵהי ַיֲעֹקב. ָהֵא־ל ַהָגּ רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ַאֲהָבה:  מֹו ּבְ  ְוַהּנֹוָרא ֵא־ל ֶעְליֹון. ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים. ְוקֹוֵנה ַהּכֹל ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות. ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ

ים:  ים. ְלַמַעְנָך ֱא־לֹוִהים ַחּיִ ֵסֶפר ַהַחּיִ ים. ְוָכְתֵבנּו ּבְ ַחּיִ ים. ֶמֶלְך ָחֵפץ ּבַ ָזְכֵרנּו ְלַחּיִ

ה ה', ָמֵגן ַאְבָרָהם: רּוְך ַאּתָ יַע ּוָמֵגן: ּבָ ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוׁשִ

ל:[ יַע: ]מֹוִריד ַהּטָ ה ַרב ְלהֹוׁשִ ה ֵמִתים ַאּתָ ה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲא־ֹדָני. ְמַחּיֵ ַאּתָ

ֵני  ם ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ יר ֲאסּוִרים. ּוְמַקּיֵ ים. סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמּתִ ַרֲחִמים ַרּבִ ה ֵמִתים ּבְ ֶחֶסד. ְמַחּיֵ ים ּבְ ל ַחּיִ ְמַכְלּכֵ
ה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה:  בּורֹות ּוִמי דֹוֶמה ָלְך. ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחּיֶ ַעל ְגּ ָעָפר. ִמי ָכמֹוָך ַבּ

ַרֲחִמים:  ים ּבְ ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחִמים/ָהַרֲחָמן זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחּיִ

ִתים: ה ַהּמֵ ה ה', ְמַחּיֵ רּוְך ַאּתָ ה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ּבָ ְוֶנֱאָמן ַאּתָ
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אם לא אומרים את העמידה מילה־במילה עם החזן, יש לדלג ל״אתה קדוש״.
IF YOU ARE NOT RECITING THE AMIDAH WORD־FOR־WORD WITH THE CHAZZAN, CONTINUE WITH ״אתה קדוש״.

KEDUSHA / קדושה

קדושה נוסח ספרדקדושה נוסח אשכנז

ֶדׁש  ּקֹּ ְמָך ּבַ ים ׁשִ יׁשִ ְקּדִ ְרֵפי ֹקֶדׁש ַהּמַ יַח ׂשַ סֹוד ׂשִ ָך ְכּ ַנֲעִריְצָך ְוַנְקִדיׁשְ
תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך. ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר: ּכָ ּכַ

ָהָאֶרץ  ָכל  ְמלֺא  ְצָבאֹות  ה'  ָקדֹוׁש  ָקדֹוׁש  COTC / קו״ח—ָקדֹוׁש 
בֹודֹו: ְכּ

בֹודֹו.  ּכְ ְמקֹום  ה  ַאּיֵ ָלֶזה  ֶזה  ׁשֹוֲאִלים  ְרָתיו  ְמׁשָ עֹוָלם.  ָמֵלא  בֹודֹו  ּכְ
רּוְך ֺיאֵמרּו: ָתם ּבָ ְלֻעּמָ

קֹומֹו: בֹוד ה' ִמּמְ רּוְך ּכְ COTC / קו״ח—ּבָ
ָכל  מֹו ֶעֶרב ָוֺבֶקר ּבְ ַרֲחִמים ְוָיֺחן ַעם ַהְמַיֲחִדים ׁשְ קֹומֹו הּוא ִיֶפן ּבְ ִמּמְ

ַמע אֹוְמִרים: ַאֲהָבה ׁשְ ֲעַמִים ּבְ ִמיד. ּפַ יֹום ּתָ

ָרֵאל ה' ֱא־לֹוֵהינּו ה' ֶאָחד: ַמע ִיְשׂ COTC / קו״ח—ׁשְ
ְוהּוא  יֵענּו.  מֹוׁשִ הּוא  נּו  ַמְלּכֵ הּוא  ָאִבינּו.  הּוא  ֱא־לֹוֵהינּו   הּוא 
ל ָחי. ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלא־לֹוִהים: ֲאִני ה'  ִנית ְלֵעיֵני ּכָ ַרֲחָמיו ׁשֵ ִמיֵענּו ּבְ ַיׁשְ

ֱא־לֹוֵהיֶכם:

ָכל ָהָאֶרץ, ְוָהָיה ה' ְלֶמֶלְך  ְמָך ּבְ יר ׁשִ יֵרנּו ה' ֲאדֵֹנינּו ָמה ַאּדִ יר ַאּדִ ַאּדִ
מֹו ֶאָחד: ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוְשׁ ל ָהָאֶרץ, ּבַ ַעל ּכָ

תּוב ֵלאֺמר: ָך ּכָ C / ח—ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ
COTC / קו״ח—ִיְמלֹוְך ה' ְלעֹוָלם. ֱא־לֹוַהִיְך ִצּיֹון ְלֹדר ָוֹדר. ַהְללּוָיּה:
ְבֲחָך  ְוׁשִ יׁש.  ַנְקּדִ ְתָך  ָ ְקֻדּשׁ ְנָצִחים  ּוְלֵנַצח  ְדֶלָך.  ּגָ יד  ַנּגִ ָודֹור   ְלדֹור 
דֹול ְוָקדֹוׁש  י ֵא־ל ֶמֶלְך ּגָ ינּו לֺא ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּכִ ֱא־לֹוֵהינּו ִמּפִ

ה: ָאּתָ

יש לומר מ״ובכן תן פחדך״ ועד ״והא־ל הקדוש נקדש בצדקה״ 
בלחש להמתין לחזן.

RECITE SILENTLY FROM ״ובכן תן פחדך״
UNTIL ״והא־ל הקדוש נקדש בצדקה״  

AND WAIT THERE FOR THE CHAZZAN

ָך ַעּמְ ִעם  ַמְעָלה.  ֲהמֹוֵני  ַמְלָאִכים  ֱא־לֹוֵהינּו  ה'  ְלָך,  נּו  ִיּתְ ֶתר   ּכֶ
ָבר ָהָאמּור  ּדָ ּכַ ׁשּו  ּלֵ ְיׁשַ ה ְלָך  ָ ם ְקֻדּשׁ ּלָ ּכֻ ה: ַיַחד  ָרֵאל ְקבּוֵצי ַמּטָ ִיׂשְ

ַעל ַיד ְנִביֶאָך ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר: 

ָהָאֶרץ  ָכל  ְמלֺא  ְצָבאֹות  ה'  ָקדֹוׁש  ָקדֹוׁש  COTC / קו״ח—ָקדֹוׁש 
בֹודֹו:  ּכְ

בֹודֹו  ּכְ ְמקֹום  ה  ַאּיֵ ָלֶזה  ֶזה  ׁשֹוֲאִלים  ְרָתיו  ְמׁשָ עֹוָלם.  ָמֵלא  בֹודֹו  ּכְ
ִחים ְואֹוְמִרים:  ּבְ ָתם ְמׁשַ ְלַהֲעִריצֹו. ְלֻעּמָ

קֹומֹו:  בֹוד ה' ִמּמְ רּוְך ּכְ COTC / קו״ח—ּבָ
ֶעֶרב  מֹו  ׁשְ ַהְמַיֲחִדים  ַעם  ְוָיֹחֹן   . ְלַעּמֹוֹ ַרֲחָמיו  ּבְ ִיֶפן  הּוא  קֹומֹו   ִמּמְ

ַמע אֹוְמִרים:  ַאֲהָבה ׁשְ ֲעַמִים ּבְ ִמיד. ּפַ ָכל יֹום ּתָ ָוֹבֶקר ּבְ

ָרֵאל ה' ֱא־לֹוֵהינּו ה' ֶאָחד:  ַמע ִיׂשְ COTC / קו״ח—ׁשְ
יֵענּו  יֵענּו. ְוהּוא יֹוׁשִ נּו הּוא מֹוׁשִ  הּוא ֱא־לֹוֵהינּו הּוא ָאִבינּו. הּוא ַמְלּכֵ
ֵהן  ֵלאֹמר.  ַחי  ל  ּכָ ְלֵעיֵני  ִנית  ׁשֵ ַרֲחָמיו  ּבְ ִמיֵענּו  ְוַיׁשְ ִנית  ׁשֵ ְוִיְגָאֵלנּו 
ה'  ֲאִני  ֵלא־לֹוִהים:  ָלֶכם  ִלְהיֹות  ית  ֵראׁשִ ּכְ ַאֲחִרית  ֶאְתֶכם  י  ַאְלּתִ ּגָ

ֱא־לֹוֵהיֶכם:

ה'  ְוָהָיה  ָהָאֶרץ,  ָכל  ּבְ ְמָך  ׁשִ יר  ַאּדִ ָמה  ֲאֹדֵנינּו  ה'  יֵרנּו  ַאּדִ יר  ַאּדִ
מֹו ֶאָחד: ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוְשׁ ל ָהָאֶרץ, ּבַ ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ

תּוב ֵלאֺמר: ָך ּכָ C / ח—ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ
COTC / קו״ח—ִיְמלְֺך ה' ְלעֹוָלם. ֱא־לֹוַהִיְך ִצּיֹון ְלֹדר ָוֹדר. ַהְללּוָיּה:
י  ּכִ ָלה.  ּסֶ ְיַהְללּוָך  יֹום  ָכל  ּבְ ים  ּוְקדֹוׁשִ ָקדֹוׁש.  ְמָך  ְוׁשִ ָקדֹוׁש  ה  ַאּתָ

ה:  דֹול ְוָקדֹוׁש ָאּתָ ֵא־ל ֶמֶלְך ָגּ

 יש לומר מ״לדור ודור המליכו״ ועד ״והא־ל הקדוש נקדש בצדקה״ 
בלחש להמתין לחזן.

 RECITE SILENTLY FROM ״לדור ודור המליכו״ UNTIL  
AND WAIT THERE FOR THE CHAZZAN והא־ל הקדוש נקדש בצדקה

ה:[ דֹול ְוָקדֹוׁש ָאּתָ י ֵא־ל ֶמֶלְך ָגּ ָלה. ]ּכִ ָכל יֹום ְיַהְללּוָך ּסֶ ים ּבְ ְמָך ָקדֹוׁש. ּוְקדֹוׁשִ ה ָקדֹוׁש ְוׁשִ ַאּתָ

י הּוא ְלַבּדֹו ָמרֹום ְוָקדֹוׁש:  ]ְלדֹור ָודֹור ַהְמִליכּו ָלֵא־ל ּכִ

ית ָדִוד  בֹוֶדָך ְוַעל ַמְלכּות ּבֵ ן ּכְ ּכַ ַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמׁשְ ָך ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמֶ ְמָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ַעל ִיׂשְ ׁש ׁשִ ּוְבֵכן ִיְתַקּדַ
יֶחָך ְוַעל ְמכֹוְנָך ְוֵהיָכֶלָך:[ ְמׁשִ

ל  ֲחוּו ְלָפֶניָך ּכָ ּתַ ים. ְוִיׁשְ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ָראָת. ְוִייָראּוָך ּכָ ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ יָך. ְוֵאיָמְתָך ַעל ּכָ ל ַמֲעׂשֶ ָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ַעל ּכָ ְחּדְ ן ּפַ ּוְבֵכן ּתֵ
ָיְדָך  ְלָטן ְלָפֶניָך ֹעז ּבְ ָ ַהּשׁ ַדְענּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ׁשֶ ּיָ מֹו ׁשֶ ֵלם. ּכְ ֵלָבב ׁשָ ה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּבְ ם ֲאֻגּדָ רּוִאים. ְוֵיָעׂשּו ֻכּלָ ַהּבְ

ָראָת: ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ ְמָך נֹוָרא ַעל ּכָ יִמיֶנָך. ְוׁשִ ּוְגבּוָרה ּבִ

ׂשֹון  ְמָחה ְלַאְרֶצָך ְוׂשָ ה ַלְמַיֲחִלים ָלְך. ׂשִ יָך. ּוִפְתחֹון ּפֶ ה ִליֵרֶאיָך. ְוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרׁשֶ ִהּלָ ָך. ּתְ בֹוד ה' ְלַעּמֶ ן ּכָ ּוְבֵכן ּתֵ
ָיֵמינּו: ְמֵהָרה ּבְ יֶחָך. ּבִ י ְמׁשִ ָך. ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיׁשַ ְלִעיֶרָך. ּוְצִמיַחת ֶקֶרן ְלָדִוד ַעְבּדֶ

ְכֶלה  ן ּתִ ָעׁשָ ּה ּכְ ּלָ ָעה ּכֻ יָה ְוָכל ָהִרׁשְ ץ ּפִ ְקּפָ ה ָיִגילּו ְועֹוָלָתּה ּתִ ִרּנָ ִרים ַיֲעלֺזּו. ַוֲחִסיִדים ּבְ ָמחּו ִויׁשָ יִקים ִיְראּו ְוִיׂשְ ּוְבֵכן ַצּדִ
ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֶרץ: י ַתֲעִביר ֶמְמׁשֶ ּכִ
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ָך.  ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ בֹוֶדָך. ּוִבירּוׁשָ ן ּכְ ּכַ ַהר ִצּיֹון ִמׁשְ יָך. ְבּ ל ַמֲעׂשֶ ָך ַעל ּכָ ה ]הּוא[ ה' ]ֱא־לֹוֵהינּו ְמֵהָרה[ ְלַבֶדּ ְוִתְמלֹוְך ַאָתּ
ָך. ִיְמלֹוְך ה' ְלעֹוָלם ֱא־לֹוַהִיְך ִצּיֹון ְלֹדר ָוֹדר ַהְללּוָיּה: ִדְבֵרי ָקְדׁשֶ תּוב ְבּ ּכָ ּכַ

ט ּפָ ׁשְ ּמִ ּה ה' ְצָבאֹות ּבַ ְגּבַ תּוב ַוּיִ ּכָ ְלָעֶדיָך. ּכַ ֶמָך ְוֵאין ֱא־לֹוּהַ ִמּבַ ה ְונֹוָרא ׁשְ ָקדֹוׁש ַאּתָ

אם אומרים את העמידה מילה־במילה עם החזן, יש להמתין לחזן לומר את סיום הברכה יחד עמו.
IF RECITING WORD־FOR WORD WITH THE CHAZZAN, WAIT UNTIL THE CHAZZAN PICKS UP HERE, AND RECITE TOGETHER WITH THE CHAZZAN.

דֹוׁש**: ֶלְך ַהּקָ ה ה', ַהּמֶ רּוְך ַאּתָ ְצָדָקה: ּבָ ׁש ּבִ דֹוׁש ִנְקּדַ **ְוָהֵא־ל ַהּקָ

יש לסיים את תפילת ה״עמידה״ מכאן עד סופה בלחש:
RECITE THE FOLLOWING SILENTLY UNTIL THE END OF THE ״AMIDAH״:

נּו  נּו ַמְלּכֵ ִמְצֹוֶתיָך. ְוֵקַרְבּתָ נּו ּבְ ּתָ ׁשְ ׁשֹונֹות ְוִקּדַ ל ַהּלְ נּו ִמּכָ נּו. ְורֹוַמְמּתָ ים. ָאַהְבּתָ אֹוָתנּו ְוָרִציָת ּבָ ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ה ְבַחְרּתָ ַאּתָ
דֹוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת: דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ַלֲעבֹוָדֶתָך ְוׁשִ

ל ֲעֹונֹוֵתינּו,  ָרה, ְוִלְמָחל ּבֹו ֶאת ּכָ ה, ִלְמִחיָלה ְוִלְסִליָחה ּוְלַכּפָ ּפּוִרים ַהּזֶ ַאֲהָבה, ֶאת יֹום ַהּכִ ן ָלנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּבְ ּתֶ ַוּתִ
ִמְקָרא ֹקֶדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים:

דֹוֵננּו, ְוִזְכרֹון  ֵכר, ִזְכרֹוֵננּו ּוִפּקְ ֵקד, ְוִיּזָ ַמע, ְוִיּפָ ָ יַע, ְוֵיָרֶאה, ְוֵיָרֶצה, ְוִיׁשּ  ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא, ְוַיּגִ
ָרֵאל ְלָפֶניָך, ִלְפֵליָטה  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ָך, ְוִזְכרֹון ּכָ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ָך, ְוִזְכרֹון ְירּוׁשָ ִוד ַעְבּדֶ ן ּדָ יַח ּבֶ  ֲאבֹוֵתינּו, ְוִזְכרֹון ָמׁשִ

ה: ָזְכֵרנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוָפְקֵדנּו בֹו  ּפּוִרים ַהּזֶ יֹום ַהּכִ לֹום ּבְ ים ]טֹוִבים[ ּוְלׁשָ  ְלטֹוָבה, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחּיִ
י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו,  יֵענּו, ּכִ נּו, ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוׁשִ ים ]טֹוִבים[, ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחּנֵ יֵענּו בֹו ְלַחּיִ  ִלְבָרָכה, ְוהֹוׁשִ

ה: י ֵא־ל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאּתָ ּכִ

ֶגד ֵעיֶניָך,  ֵעינּו ְוַחּטֹאֵתינּו ִמּנֶ ׁשָ ה, ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ּפְ ּפּוִרים ַהּזֶ יֹום ַהּכִ  ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְמֹחל ַלֲעֹונֹוֵתינּו ּבְ
ֶעיָך ְוֶכָעָנן ַחּטֹאֶתיָך  ׁשָ ֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחּטֹאֶתיָך לֺא ֶאְזּכֹר: ְוֶנֱאַמר, ָמִחיִתי ָכָעב ּפְ ָאמּור ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא מֹוֶחה ְפׁשָ ּכָ

נּו  ׁשֵ ְטָהרּו: ַקּדְ ר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם, ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ּתִ ה ְיַכּפֵ י ַבּיֹום ַהּזֶ יָך ְוֶנֱאַמר, ּכִ י ְגַאְלּתִ ׁשּוָבה ֵאַלי ּכִ
ה  י ַאּתָ ֱאֶמת, ּכִ ָך ּבֶ נּו ְלָעְבּדְ יׁשּוָעֶתָך, ְוַטֵהר ִלּבֵ נּו ּבִ ח ַנְפׁשֵ ּמַ ֵחנּו/ְוׂשַ ּמְ ֵענּו ִמּטּוֶבָך ְוׂשַ ּבְ תֹוָרֶתָך, ׂשַ ִמְצֹוֶתיָך ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ ּבְ

ה[  א ָאָתּ ְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ]ֶאָלּ ָכל ּדֹור ָודֹור ּוִמּבַ רּון ּבְ ְבֵטי ְיׁשֻ ָרֵאל ּוָמֳחָלן ְלׁשִ  ָסְלָחן ְלִיׂשְ
ָנה, ֶמֶלְך  ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ מֹוֵתינּו ּבְ ָרֵאל ּוַמֲעִביר ַאׁשְ ית ִיׂשְ ה ה', ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ַלֲעֹונֹוֵתינּו ְוַלֲעֹונֹות ַעּמֹו ּבֵ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ּפּוִרים: ָרֵאל ְויֹום ַהּכִ ׁש ִיׂשְ ל ָהָאֶרץ ְמַקּדֵ ַעל ּכָ
ָרֵאל.  י ִיׂשְ ֵ יֶתָך. ְוִאּשׁ ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ּבֵ ֵעה. ְוָהׁשֵ ָתם ׁשְ ָתם/ְוִלְתִפּלָ ָרֵאל ּוִבְתִפּלָ ָך ִיׂשְ ַעּמְ  ְרֵצה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּבְ

ָך:  ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ָרצֹון. ּוְתִהי ְלָרצֹון ּתָ ל ּבְ ַאֲהָבה ְתַקּבֵ ָתם. ]ְמֵהָרה[ ּבְ ּוְתִפּלָ

ִכיָנתֹו ְלִצּיֹון: ֲחִזיר ׁשְ ה ה'. ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ַרֲחִמים: ּבָ ׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ּבְ ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ּבְ

ה הּוא  ֵענּו ַאּתָ ינּו. ָמֵגן ִיׁשְ ה הּוא ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ]צּוֵרנּו[ צּור ַחּיֵ ַאּתָ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך. ׁשָ
נּו.  ָכל יֹום ִעּמָ ּבְ יָך ׁשֶ קּודֹות ָלְך. ְוַעל ִנּסֶ מֹוֵתינּו ַהּפְ ָיֶדָך. ְוַעל ִנׁשְ סּוִרים ּבְ ינּו ַהּמְ ֶתָך ַעל ַחּיֵ ִהּלָ ר ּתְ ָך ּוְנַסּפֵ ְלדֹור ָודֹור. נֹוֶדה ּלְ
י[  י לֺא ַתּמּו ֲחָסֶדיָך. ]ּכִ י לֺא ָכלּו ַרֲחֶמיָך. ְוַהְמַרֵחם ּכִ ָכל ֵעת. ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרִים. ַהּטֹוב ּכִ ּבְ ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ׁשֶ

ינּו ָלְך: ֵמעֹוָלם ִקּוִ

ֵני ְבִריֶתָך: ל ּבְ ים טֹוִבים ּכָ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּוְכֹתב ְלַחּיִ נּו ּתָ ְמָך ַמְלּכֵ א[ ׁשִ ֵרְך ְוִיְתרֹוֵמם ]ְוִיְתַנּשֵׂ ם ִיְתּבָ ּלָ ְוַעל ּכֻ

י טֹוב[. ָהֵא־ל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה.  ֱאֶמת ]ְלעֹוָלם ּכִ דֹול ּבֶ ְמָך ַהּגָ ָלה. ִויַהְללּו ]ִויָבְרכּו[ ֶאת ׁשִ ים יֹודּוָך ּסֶ ְוֹכל ַהַחּיִ
ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות: ה ה', ַהּטֹוב ׁשִ רּוְך ַאּתָ ]ָהֵא־ל ַהּטֹוב:[ ּבָ

אֹור  ֶאָחד ]ַיַחד[ ּבְ נּו ּכְ ּלָ ְרֵכנּו ָאִבינּו ּכֻ ָך. ּבָ ָרֵאל ַעּמֶ ל ִיׂשְ ים[ ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ לֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה. ]ַחּיִ ים ׁשָ ׂשִ
לֹום )ְוָכל טֹוב(.  ים ְוׁשָ ים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד. ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ נּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּתֹוַרת ַחּיִ ֶניָך ָנַתּתָ ּלָ י ְבאֹור ּפָ ֶניָך. ּכִ ּפָ

לֹום:[  רֹב ֹעז ְוׁשָ לֹוֶמָך. ]ּבְ ׁשְ ָעה ּבִ ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ֵעיֶניָך ]ְלָבְרֵכנּו[ ]ּו[ְלָבֵרְך ֶאת ּכָ ְוטֹוב ]ִיְהֶיה[ ּבְ
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ָך  ֵתב ְלָפֶניָך. ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעּמְ ֵכר ְוִנּכָ לֹום. ּוַפְרָנָסה טֹוָבה. ]ּוְגֵזרֹות טֹובֹות. ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות.[ ִנּזָ ָרָכה ְוׁשָ ים. ּבְ ֵסֶפר ַחּיִ ּבְ
לֹום: ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ָרֵאל. ְלַחּיִ ית ִיׂשְ ּבֵ

ה ה',   רּוְך ַאּתָ  ּבָ
לֹום. ָשּׁ ָרֵאל ַבּ לֹום.ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹוֹ ִיְשׂ ה ַהָשּׁ ה ה', עֹוֵשׂ רּוְך ַאּתָ ּבָ

וידוי בלחש—שחרית של יום הכיפורים
Private Viduy (Confession)—Shacharit of Yom Kippur

י ֹעֶרף לֹוַמר ְלָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי  י ָפִנים ּוְקׁשֵ ֵאין ָאנּו ַעּזֵ ֵתנּו, ׁשֶ ִחּנָ ם ִמּתְ ְתַעּלֵ ֵתנּו, ְוַאל ּתִ ִפּלָ בֹוא ְלָפֶניָך ּתְ א[ ּתָ ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ]ָאָנּ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֺא ָחָטאנּו, ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ָחָטאנּו: ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

נוטים מעט כלפי מטה ומכים על הלב בכל מילה מ״אשמנו״ ועד ״תעתנו״

BEND SLIGHTLY FORWARD AND TAP YOUR CHEST AFTER EACH WORD FROM ״אשמנו״...״תעתנו״ IN THE PARAGRAPH BELOW

ְבנּו, ַלְצנּו, ָמַרְדנּו, ִנַאְצנּו,  ּזַ ֶקר: ָיַעְצנּו ָרע, ּכִ ְענּו, ַזְדנּו, ָחַמְסנּו, ָטַפְלנּו ׁשֶ ְרנּו ּדִֹפי: ֶהֱעִוינּו, ְוִהְרׁשַ ּבַ ַזְלנּו, ּדִ ַגְדנּו, ּגָ ְמנּו, ּבָ ָאׁשַ
ְענּו: ְעּתָ ִעינּו, ּתִ ַעְבנּו, ּתָ ַחְתנּו, ּתִ ְענּו, ׁשִ ינּו ֹעֶרף: ָרׁשַ ִ ְענּו, ָצַרְרנּו, ִקּשׁ ׁשַ ָסַרְרנּו, ָעִוינּו, ּפָ

ְענּו:  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעׂשִ א ָעֵלינּו ּכִ ל ַהּבָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ ָוה ָלנּו, ְוַאּתָ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֺא ׁשָ ּפָ ׁשְ ְצֹוֶתיָך ּוִמּמִ ַסְרנּו ִמּמִ
ה יֹוֵדַע  ה יֹוֵדַע: ַאּתָ ְגלֹות ַאּתָ רֹות ְוַהּנִ ְסּתָ ל ַהּנִ ָחִקים, ֲהלֹוא ּכָ ר ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן ׁשְ ַסּפֵ ב ָמרֹום, ּוַמה ּנְ ַמה ּנֹאַמר ְלָפֶניָך יֹוׁשֵ

ר  ּךָ ְוֵאין ִנְסּתָ ָבר ֶנְעָלם ִמּמֶ ָליֹות ָוֵלב, ֵאין ּדָ ל ַחְדֵרי ָבֶטן ּובֹוֵחן ּכְ ה חֹוֵפׂש ּכָ ל ָחי, ַאּתָ ָרֵזי עֹוָלם, ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ּכָ
ל  ל ַחּטֹאֵתינּו, ְוִתְסַלח ָלנּו ַעל ּכָ ר ָלנּו ַעל ּכָ ַכּפֵ ּתְ ָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ ֶגד ֵעיֶניָך: ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ִמּנֶ

ֵעינּו: ׁשָ ל ּפְ ֲעֹונֹוֵתינּו, ְוִתְמָחל ָלנּו ַעל ּכָ

נוטים מעט כלפי מטה, ומכים על הלב בכל פעם שאומרים ״על חטא״ או ״על חטאים״ 
BEND SLIGHTLY FORWARD AND TAP YOUR CHEST AFTER SAYING THE WORDS ״על חטא״ OR ״על חטאים״

ֹאֶנס ּוְבָרצֹון: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ב: ִאּמּוץ ַהּלֵ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ְבִלי ָדַעת: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ָפָתִים: ִבּטּוי ׂשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ֶתר: ָגלּוי ּוַבּסָ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ִגּלּוי ֲעָריֹות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ה: ִדּבּור ּפֶ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ַדַעת ּוְבִמְרָמה: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ב: ִהְרהּור ַהּלֵ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
הֹוָנַאת ֵרַע: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ה: ִוּדּוי ּפֶ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ְוִעיַדת ְזנּות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ָגָגה: ָזדֹון ּוִבׁשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ִזְלזּול הֹוִרים ּומֹוִרים: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ֹחֶזק ָיד: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ם: ֵ ִחּלּול ַהּשׁ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ה: ׁשּות ּפֶ ִטּפְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
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ֵיֶצר ָהָרע: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
יֹוְדִעים ּוְבלֺא יֹוְדִעים: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ר ָלנּו. ּפֶ ם, ֱא־לֹוּהַ ְסִליחֹות, ְסַלח ָלנּו, ְמַחל ָלנּו, ּכַ ּלָ ְוַעל ּכֻ

ַחד: ת ׁשֹ ַכּפַ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ַכַחׁש ּוְבָכָזב: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ָלׁשֹון ָהָרע: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ָלצֹון: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ן: א ּוְבַמּתָ ַמּשָׂ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ה: ּתֶ ַמֲאָכל ּוְבִמׁשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ית: ְך ּוְבַמְרּבִ ֶנׁשֶ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
רֹון: ת ּגָ ְנִטּיַ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ּקּור ָעִין: ׂשִ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ְפתֹוֵתינּו: יַח ׂשִ ׂשִ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ֵעיַנִים ָרמֹות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ַעּזּות ֶמַצח: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ר ָלנּו. ּפֶ ם, ֱא־לֹוּהַ ְסִליחֹות, ְסַלח ָלנּו, ְמַחל ָלנּו, ּכַ ּלָ ְוַעל ּכֻ

ְפִריַקת ֹעל: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ְפִלילּות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ת ֵרַע: ְצִדּיַ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ָצרּות ָעִין: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ַקּלּות ֹראׁש: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

יּות ֹעֶרף: ַקׁשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ִריַצת ַרְגַלִים ְלָהַרע: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ְרִכילּות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ְוא: בּוַעת ׁשָ ׁשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ם: ְנַאת ִחּנָ ׂשִ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ְתׂשּוֶמת ָיד: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ִתְמהֹון ֵלָבב: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ר ָלנּו. ּפֶ ם, ֱא־לֹוּהַ ְסִליחֹות, ְסַלח ָלנּו, ְמַחל ָלנּו, ּכַ ּלָ ְוַעל ּכֻ

ִבים ֲעֵליֶהם עֹוָלה: ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ
את: ִבים ֲעֵליֶהם ַחּטָ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ

ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד: ִבים ֲעֵליֶהם ָקְרּבָ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ
אי ְוָתלּוי: ם ַוּדַ ִבים ֲעֵליֶהם ָאׁשָ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ

ת ַמְרדּות: ִבים ֲעֵליֶהם ַמּכַ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ
ִעים: ִבים ֲעֵליֶהם ַמְלקּות ַאְרּבָ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ

ָמִים: יֵדי ׁשָ ִבים ֲעֵליֶהם ִמיָתה ּבִ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ
ֵרת ַוֲעִריִרי: ִבים ֲעֵליֶהם ּכָ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ

ֵרָפה, ֶהֶרג, ְוֶחֶנק: ין: ְסִקיָלה, ׂשְ ית ּדִ ע ִמיתֹות ּבֵ ִבים ֲעֵליֶהם ַאְרּבַ ָאנּו ַחּיָ ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ

לּוִיים ָלנּו ְוֶאת  ה, ֶאת ַהּגְ ּה קּום ֲעׂשֵ ֵאין ּבָ ה ּוֵבין ׁשֶ ּה קּום ֲעׂשֵ ׁש ּבָ ּיֵ ין ׁשֶ ה, ּבֵ ה ְוַעל ִמְצַות לֺא ַתֲעׂשֶ  ַעל ִמְצַות ֲעׂשֵ
לּוִיים ָלנּו ְלָפֶניָך ֵהם  ֵאיָנם ּגְ ָבר ֲאַמְרנּום ְלָפֶניָך ְוהֹוִדינּו ְלָך ֲעֵליֶהם, ְוֶאת ׁשֶ לּוִיים ָלנּו ּכְ לּוִיים ָלנּו, ֶאת ַהּגְ ֵאיָנם ּגְ ׁשֶ

ְבֵרי  ל ּדִ ְגלֺת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ רת ַלה' ֱא־לֹוֵהינּו ְוַהּנִ ְסּתָ ֱאַמר ַהּנִ ּנֶ ָבר ׁשֶ ּדָ לּוִיים ִוידּוִעים, ּכַ  ּגְ
ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת:
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ְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח: ָכל ּדֹור ָודֹור, ּוִמּבַ רּון ּבְ ְבֵטי ְיׁשֻ ָרֵאל ּוָמֳחָלן ְלׁשִ ה ָסְלָחן ְלִיׂשְ י ַאּתָ ּכִ

ִמיָתִתי, ֲהֵרי  י ַקל ָוֹחֶמר ּבְ ַחּיַ י, ָעָפר ֲאִני ּבְ ִאּלּו לֺא נֹוַצְרּתִ י ּכְ ּנֹוַצְרּתִ יו ׁשֶ י ֵאיִני ְכַדאי, ְוַעְכׁשָ לֺא נֹוַצְרּתִ ֱא־לֹוַהי, ַעד ׁשֶ
ָחָטאִתי  ֶ ּלֺא ֶאֱחָטא עֹוד, ּוַמה ּשׁ ָפֶניָך ה' ֱא־לֹוַהי ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוַתי ׁשֶ ה: ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ה ּוְכִלּמָ ְכִלי ָמֵלא בּוׁשָ ֲאִני ְלָפֶניָך ּכִ

ים, ֲאָבל לֺא ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרים ָוֳחָלִיים ָרִעים: ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְלָפֶניָך ְמֹחק ּבְ

תֹוָרֶתָך.  י ּבְ ַתח ִלּבִ ְהֶיה. ּפְ ָעָפר ַלּכֹל ּתִ י ּכֶ י ִתּדֹם. ְוַנְפׁשִ ר ִמְרָמה. ְוִלְמַקְלַלי ַנְפׁשִ ּבֵ ָפַתי ִמּדַ ֱא־לֹוַהי ְנֹצר ְלׁשֹוִני ֵמָרע ּוׂשְ
ה ְלַמַען  ם: ֲעׂשֵ ְבּתָ ִבים ָעַלי ְלָרָעה. ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחׁשַ ִמים ְוַהחֹוׁשְ י. ְוָכל ַהּקָ ְרּדֹף ַנְפׁשִ ְוַאֲחֵרי ִמְצֹוֶתיָך ּתִ
יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני: ִיְהיּו  ֶתָך. ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך הֹוׁשִ ָ ה ְלַמַען ְקֻדּשׁ ה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך. ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ְיִמיֶנָך. ֲעׂשֵ ֶמָך. ֲעׂשֵ ׁשְ

י ְלָפֶניָך. ה' צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו. הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ ֹעׂשֵ

ם  תֹוָרֶתָך: ְוׁשָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ ׁש ּבִ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ ָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות: יֵמי עֹוָלם ּוְכׁשָ ָלִים. ּכִ ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות: ְוָעְרָבה ַלה' ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ יֵמי עֹוָלם ּוְכׁשָ ִיְרָאה ּכִ ַנֲעָבְדָך ּבְ

אם תפילת העמידה החלה מילה־במילה עם החזן, יש לדלג ל״אבינו מלכנו״ ]בעמוד 33[
IF ONE BEGAN RECITING THE AMIDAH WORD־FOR־WORD WITH THE CHAZZAN, CONTINUE WITH ״אבינו מלכנו״ [PAGE 33]

חזרת הש"ץ—שחרית של יום הכיפורים
Chazzan Repetition—Shacharit of Yom Kippur

הערה לחזן — בעידן הקורונה, עד כמה שאפשר, אנו מעודדים את קיצור זמן חזרת הש״ץ.
NOTE TO THE CHAZZAN: IN AN AGE OF COVID19־, BREVITY IS ENCOURAGED TO THE GREATEST EXTENT POSSIBLE.

**THE ARK IS OPENED / פותחים את הארון**

ֶתָך: ִהּלָ יד ּתְ ח. ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ה׳ ׂשְ

ּבֹור  דֹול ַהּגִ ה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ֱא־לֹוֵהי ַאְבָרָהם. ֱא־לֹוֵהי ִיְצָחק. ֵוא־לֹוֵהי ַיֲעקֹב. ָהֵא־ל ַהּגָ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ַאֲהָבה:  מֹו ּבְ ְוַהּנֹוָרא ֵא־ל ֶעְליֹון. ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים. ְוקֹוֵנה ַהּכֹל ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות. ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ

ֵני ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח  ן ְפּ ה ּוְבַתֲחנּוִנים. ְלַחּלֹות ּוְלַחֵנּ ְתִפָלּ י ִבּ ָחה ִפּ ַעת ְמִביִנים. ֶאְפְתּ ֶמד ַדּ  ִמּסֹוד ֲחָכִמים ּוְנבֹוִנים. ּוִמֶלּ
ַלֲעֹוִנים:

**THE ARK IS CLOSED / סוגרים את הארון**

ים:  ים. ְלַמַעְנָך ֱא־לֹוִהים ַחּיִ ֵסֶפר ַהַחּיִ ים. ְוָכְתֵבנּו ּבְ ַחּיִ ים. ֶמֶלְך ָחֵפץ ּבַ ָזְכֵרנּו ְלַחּיִ

ה ה', ָמֵגן ַאְבָרָהם: רּוְך ַאּתָ יַע ּוָמֵגן: ּבָ ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוׁשִ

ל:[ יַע: ]מֹוִריד ַהּטָ ה ַרב ְלהֹוׁשִ ה ֵמִתים ַאּתָ ה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲא־ֹדָני, ְמַחּיֵ ַאּתָ

ֵני  ם ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ יר ֲאסּוִרים. ּוְמַקּיֵ ים. סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמּתִ ַרֲחִמים ַרּבִ ה ֵמִתים ּבְ ֶחֶסד. ְמַחּיֵ ים ּבְ ל ַחּיִ ְמַכְלּכֵ
ה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה: בּורֹות ּוִמי דֹוֶמה ָלְך. ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחּיֶ ַעל ּגְ ָעָפר. ִמי ָכמֹוָך ּבַ

ַרֲחִמים:  ים ּבְ ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחִמים/ָהַרֲחָמן זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחּיִ

ִתים: ה ַהּמֵ ה ה', ְמַחּיֵ רּוְך ַאּתָ ה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ּבָ ְוֶנֱאָמן ַאּתָ
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CTC / קו״ח—ִיְמלְֺך ה' ְלעֹוָלם ֱאלַֺהִיְך ִצּיֹון ְלֺדר ָוֺדר ַהְללּוָיּה:

ָרֵאל, ֵאל ָנא: ִהּלֹות ִיׂשְ ב ּתְ ה ָקדֹוׁש יֹוׁשֵ CTC / קו״ח—ְוַאּתָ

ֲאָותֹו  ָרֵאל ּגַ נּו ֹעז ֵלא־לֹוִהים ַעל ִיׂשְ ּוְבֵכן ּתְ
ָרתֹו. ּבְ ָרֵאל ּדִ ֲאָותֹו. ַעל ִיׂשְ ָרֵאל ּגַ ְרָכתֹו. ַעל ִיׂשְ ָרֵאל ּבִ ָרֵאל ֱאמּוָנתֹו, ַעל ִיׂשְ  ַעל ִיׂשְ
ָרֵאל ֶחְמָלתֹו. ָרֵאל ְזִכיָרתֹו. ַעל ִיׂשְ ָרֵאל ְוִעיָדתֹו. ַעל ִיׂשְ ָרֵאל ַהְדָרתֹו. ַעל ִיׂשְ  ַעל ִיׂשְ

תֹו. ָרֵאל ְלֻאּמָ תֹו. ַעל ִיׂשְ ּנָ ָרֵאל ּכַ ָרתֹו. ַעל ִיׂשְ ָרֵאל ִיׁשְ ָרֵאל ָטֳהָרתֹו. ַעל ִיׂשְ  ַעל ִיׂשְ
ָרֵאל ֲעָדתֹו. תֹו. ַעל ִיׂשְ ָרֵאל ְסֻגּלָ ָרֵאל ְנִעיָמתֹו. ַעל ִיׂשְ ָרֵאל ַמְלכּותֹו. ַעל ִיׂשְ  ַעל ִיׂשְ

ָרֵאל רֹוְממּותֹו: תֹו. ַעל ִיׂשְ ָ ָרֵאל ְקֻדּשׁ ָרֵאל ִצְדָקתֹו. ַעל ִיׂשְ תֹו. ַעל ִיׂשְ ֻעּלָ ָרֵאל ּפְ  ַעל ִיׂשְ
ְפַאְרּתֹו: ָרֵאל ּתִ ִכיָנתֹו. ַעל ִיׂשְ ָרֵאל ׁשְ ַעל ִיׂשְ

ל ָנא. ָקדֹוׁש: א ָנא. ְוֹכֲחָך ִיְגּדַ ע ְוָעֹון ׂשָ ׁשַ א ְסַלח ָנא. ּפֶ CTC / קו״ח—ָאּנָ

ה. עּוִרי ָנא. ִהְתעֹוְרִרי  ּנָ א ּכַ ֶות. ָאּנָ ים ְוַהּמָ ְכרֹונֹות. ַהַחּיִ ֵסֶפר ַהּזִ ֵתב ּבְ CTC / קו״ח—ַהּיֹום ִיּכָ

ר ֶעְליֹון: ֵני ּדַ ֶפׁש ֲחִני ָנא. ּפְ ַעד ַהּנֶ י ָנא. ּבְ ִבי ָנא. קּוִמי ָנא. ַחּלִ ָנא. ִעְמִדי ָנא. ִהְתַיּצְ

**THE ARK IS OPENED / פותחים את הארון**

ין:  ירּו ְלֵא־ל עֹוֵרְך ִדּ ל ַיְכִתּ  ּוְבֵכן ְלָך ַהֹכּ
ין:  ִדּ ין: ְלגֹוֶלה ֲעמּוקֹות ַבּ יֹום ִדּ  ְלבֹוֵחן ְלָבבֹות ְבּ
ין:  ִדּ ין: ְלהֹוֶגה ֵדעֹות ַבּ יֹום ִדּ ִרים ְבּ  ְלדֹוֵבר ֵמיָשׁ

ין:  ִדּ ִריתֹו ַבּ ין: ְלזֹוֵכר ְבּ יֹום ִדּ ה ֶחֶסד ְבּ  ְלָוִתיק ְוֹעֶשׂ
ין:  ִדּ ין: ְלַטֵהר חֹוָסיו ַבּ יֹום ִדּ יו ְבּ  ְלחֹוֵמל ַמֲעָשׂ

ין:  ִדּ ֲעסֹו ַבּ ין: ְלכֹוֵבׁש ַכּ יֹום ִדּ בֹות ְבּ  ְליֹוֵדַע ַמֲחָשׁ
ין:  ִדּ ין: ְלמֹוֵחל ֲעֹונֹות ַבּ יֹום ִדּ  ְללֹוֵבׁש ְצָדקֹות ְבּ

ין:  ִדּ ין: ְלסֹוֵלַח ַלֲעמּוָסיו ַבּ יֹום ִדּ  ְלנֹוָרא ְתִהּלֹות ְבּ
ין:  ִדּ ין: ְלפֹוֵעל ַרֲחָמיו ַבּ יֹום ִדּ  ְלעֹוֶנה ְלקֹוְרָאיו ְבּ
ין:  ִדּ ין: ְלקֹוֶנה ֲעָבָדיו ַבּ יֹום ִדּ רֹות ְבּ  ְלצֹוֶפה ִנְסָתּ

ין: יֹום ִדּ ִמיָמיו ְבּ ין: ְלתֹוֵמְך ְתּ ִדּ ין: ְלׁשֹוֵמר אֹוֲהָביו ַבּ יֹום ִדּ ְלַרֵחם ַעּמֹוֹ ְבּ

**THE ARK IS CLOSED / סוגרים את הארון**

ה הּוא ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח: י ַאּתָ ה ּכִ ָ ּוְבֵכן ּוְלָך ַתֲעֶלה ְקֻדּשׁ
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KEDUSHA / קדושה

קדושה נוסח ספרדקדושה נוסח אשכנז

ּקֶֹדׁש  ְמָך ּבַ ים ׁשִ יׁשִ ְקּדִ ְרֵפי ֹקֶדׁש ַהּמַ יַח ׂשַ סֹוד ׂשִ ָך ּכְ ַנֲעִריְצָך ְוַנְקִדיׁשְ
תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך. ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר: ּכָ ּכַ

ָהָאֶרץ  ָכל  ְמלֺא  ְצָבאֹות  ה'  ָקדֹוׁש  ָקדֹוׁש  COTC / קו״ח—ָקדֹוׁש 
בֹודֹו: ּכְ

בֹודֹו.  ּכְ ְמקֹום  ה  ַאּיֵ ָלֶזה  ֶזה  ׁשֹוֲאִלים  ְרָתיו  ְמׁשָ עֹוָלם.  ָמֵלא  בֹודֹו  ּכְ
רּוְך ֹיאֵמרּו: ָתם ּבָ ְלֻעּמָ

קֹומֹו: בֹוד ה' ִמּמְ רּוְך ּכְ COTC / קו״ח—ּבָ

ָכל  מֹו ֶעֶרב ָוֹבֶקר ּבְ ַרֲחִמים ְוָיֹחן ַעם ַהְמַיֲחִדים ׁשְ קֹומֹו הּוא ִיֶפן ּבְ ִמּמְ
ַמע אֹוְמִרים: ַאֲהָבה ׁשְ ֲעַמִים ּבְ ִמיד. ּפַ יֹום ּתָ

ָרֵאל ה' ֱא־לֹוֵהינּו ה' ֶאָחד: ַמע ִיְשׂ COTC / קו״ח—ׁשְ

ְוהּוא  יֵענּו.  מֹוׁשִ הּוא  נּו  ַמְלּכֵ הּוא  ָאִבינּו.  הּוא  ֱא־לֹוֵהינּו   הּוא 
ל ָחי. ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלא־לֹוִהים: ֲאִני  ִנית ְלֵעיֵני ּכָ ַרֲחָמיו ׁשֵ ִמיֵענּו ּבְ ַיׁשְ

ה' ֱא־לֹוֵהיֶכם:

ה'  ְוָהָיה  ָהָאֶרץ,  ָכל  ּבְ ְמָך  ׁשִ יר  ַאּדִ ָמה  ֲאֹדֵנינּו  ה'  יֵרנּו  ַאּדִ יר  ַאּדִ
מֹו ֶאָחד: ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוְשׁ ל ָהָאֶרץ, ּבַ ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ

תּוב ֵלאֹמר: ָך ּכָ C / ח—ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ

COTC / קו״ח—ִיְמלֹוְך ה' ְלעֹוָלם. ֱא־לֹוַהִיְך ִצּיֹון ְלֹדר ָוֹדר. ַהְללּוָיּה:

ְבֲחָך  ְוׁשִ יׁש.  ַנְקּדִ ְתָך  ָ ְקֻדּשׁ ְנָצִחים  ּוְלֵנַצח  ְדֶלָך.  ּגָ יד  ַנּגִ ָודֹור  ְלדֹור 
דֹול ְוָקדֹוׁש  י ֵא־ל ֶמֶלְך ּגָ ינּו לֺא ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּכִ ֱא־לֹוֵהינּו ִמּפִ

ה: ָאּתָ

ָרֵאל  ָך ִיׂשְ נּו ְלָך, ה' ֱא־לֹוֵהינּו ַמְלָאִכים ֲהמֹוֵני ַמְעָלה. ִעם ַעּמְ ֶתר ִיּתְ ּכֶ
ַיד  ַעל  ָהָאמּור  ָבר  ּדָ ּכַ ׁשּו  ּלֵ ְיׁשַ ְלָך  ה  ָ ְקֻדּשׁ ם  ּלָ ּכֻ ַיַחד  ה:  ַמּטָ ְקבּוֵצי 

ְנִביֶאָך ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר: 

ָהָאֶרץ  ָכל  ְמלֺא  ְצָבאֹות  ה'  ָקדֹוׁש  ָקדֹוׁש  COTC / קו״ח—ָקדֹוׁש 
בֹודֹו:  ּכְ

בֹודֹו  ּכְ ְמקֹום  ה  ַאּיֵ ָלֶזה  ֶזה  ׁשֹוֲאִלים  ְרָתיו  ְמׁשָ עֹוָלם.  ָמֵלא  בֹודֹו  ּכְ
ִחים ְואֹוְמִרים:  ּבְ ָתם ְמׁשַ ְלַהֲעִריצֹו. ְלֻעּמָ

קֹומֹו:  בֹוד ה' ִמּמְ רּוְך ּכְ COTC / קו״ח—ּבָ

מֹו ֶעֶרב ָוֹבֶקר  ַרֲחָמיו ְלַעּמֹו. ְוָיֹחן ַעם ַהְמַיֲחִדים ׁשְ קֹומֹו הּוא ִיֶפן ּבְ ִמּמְ
ַמע אֹוְמִרים:  ַאֲהָבה ׁשְ ֲעַמִים ּבְ ִמיד. ּפַ ָכל יֹום ּתָ ּבְ

ָרֵאל ה' ֱא־לֹוֵהינּו ה' ֶאָחד:  ַמע ִיׂשְ COTC / קו״ח—ׁשְ

יֵענּו  יֵענּו. ְוהּוא יֹוׁשִ נּו הּוא מֹוׁשִ הּוא ֱא־לֹוֵהינּו הּוא ָאִבינּו. הּוא ַמְלּכֵ
ֵהן  ֵלאֹמר.  ַחי  ל  ּכָ ְלֵעיֵני  ִנית  ׁשֵ ַרֲחָמיו  ּבְ ִמיֵענּו  ְוַיׁשְ ִנית  ׁשֵ ְוִיְגָאֵלנּו 
ה'  ֲאִני  ֵלא־לֹוִהים:  ָלֶכם  ִלְהיֹות  ית  ֵראׁשִ ּכְ ַאֲחִרית  ֶאְתֶכם  י  ַאְלּתִ ּגָ
ָכל ָהָאֶרץ,  ְמָך ּבְ יר ׁשִ יֵרנּו ה' ֲאֹדֵנינּו ָמה ַאּדִ יר ַאּדִ ֱא־לֹוֵהיֶכם ַאּדִ
מֹו  ּוְשׁ ֶאָחד  ה'  ִיְהֶיה  ַההּוא  ּיֹום  ּבַ ָהָאֶרץ,  ל  ּכָ ַעל  ְלֶמֶלְך  ה'  ְוָהָיה 

ֶאָחד:

תּוב ֵלאֹמר: ָך ּכָ C / ח—ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ

COTC / קו״ח—ִיְמלֹוְך ה' ְלעֹוָלם. ֱא־לֹוַהִיְך ִצּיֹון ְלֹדר ָוֹדר. ַהְללּוָיּה:

י ֵא־ל  ָלה. ּכִ ָכל יֹום ְיַהְללּוָך ּסֶ ים ּבְ ְמָך ָקדֹוׁש. ּוְקדֹוׁשִ ה ָקדֹוׁש ְוׁשִ ַאּתָ
ה:  דֹול ְוָקדֹוׁש ָאּתָ ֶמֶלְך ּגָ

י הּוא ְלַבּדֹו ָמרֹום ְוָקדֹוש:  ְלדֹור ָודֹור ַהְמִליכּו ָלֵא־ל ּכִ

יָך  יׁשֶ י ַמְקּדִ יָך: ּכִ ל ַמֲעׂשֶ ׁש ָאדֹון ַעל ּכָ ְקּדַ ְקָך ֲעמּוֶסיָך. ּתֻ ַצּדֶ יָך ְוֹיאְמרּו ְלָך חֹוֶסיָך ּבְ ַמֲעׂשֶ ַמח ּבְ יָך ְוִתׂשְ ֲחמֹול ַעל ַמֲעׂשֶ
ים: דֹוׁשִ ֵאר ִמּקְ . ָנֶאה ְלָקדֹוׁש ּפְ ּתָ ׁשְ ְתָך ִקּדַ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

ט: ּפָ ׁשְ ֶלְך ַהּמִ ט ַהּמֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ֵקנּו ּבַ ט. ְוַצּדְ ּפָ ַבר ֹחק ּוִמׁשְ יד ְלַיֲעֹקב ּדְ ּגִ ע. ּתַ ׁשַ יד ּפֶ ר מּול ַמּגִ ֵאין ֵמִליץ ֹיׁשֶ ּבְ

י  יֵננּו. ּכִ ם יֹוִציא ָאֹים )נ"א ַהּיֹום( ְלֶצֶדק ּדִ ֵננּו. ּוִבְזכּות ַהּתָ ית ְמַדּיְ ּבִ ֱעַקד ַיׁשְ ן ַהּנֶ עֹוד ִיְזּכֹר ָלנּו ַאֲהַבת ֵאיָתן, ֲאדֹוֵנינּו. ּוַבּבֵ
ָקדֹוׁש ַהּיֹום ַלֲאדֹוֵנינּו:

ִוד  ית ּדָ בֹוֶדָך. ְוַעל ַמְלכּות ּבֵ ן ּכְ ּכַ ַלִים ִעיֶרָך. ְוַעל ִצּיֹון ִמׁשְ ָך. ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמֶ ְמָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ַעל ִיׂשְ ׁש ׁשִ ּוְבֵכן ִיְתַקּדֵ
יֶחָך. ְוַעל ְמכֹוְנָך ְוֵהיָכֶלָך ְמׁשִ

ל  ֲחוּו ְלָפֶניָך ּכָ ּתַ ים. ְוִיׁשְ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ָראָת. ְוִייָראּוָך ּכָ ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ יָך. ְוֵאיָמְתָך ַעל ּכָ ל ַמֲעׂשֶ ָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ַעל ּכָ ְחּדְ ן ּפַ ּוְבֵכן ּתֵ
ָיְדָך  ְלָטן ְלָפֶניָך ֹעז ּבְ ָ ַהּשׁ ַדְענּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ׁשֶ ּיָ מֹו ׁשֶ ֵלם. ּכְ ֵלָבב ׁשָ ה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּבְ ם ֲאֻגּדָ רּוִאים. ְוֵיָעׂשּו ֻכּלָ ַהּבְ

ָראָת: ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ ְמָך נֹוָרא ַעל ּכָ יִמיֶנָך. ְוׁשִ ּוְגבּוָרה ּבִ

ׂשֹון  ְמָחה ְלַאְרֶצָך ְוׂשָ ה ַלְמַיֲחִלים ָלְך. ׂשִ יָך. ּוִפְתחֹון ּפֶ ה ִליֵרֶאיָך. ְוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרׁשֶ ִהּלָ ָך. ּתְ בֹוד ה' ְלַעּמֶ ן ּכָ ּוְבֵכן ּתֵ
ָיֵמינּו: ְמֵהָרה ּבְ יֶחָך. ּבִ י ְמׁשִ ָך. ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיׁשַ ְלִעיֶרָך. ּוְצִמיַחת ֶקֶרן ְלָדִוד ַעְבּדֶ

ְכֶלה  ן ּתִ ָעׁשָ ּה ּכְ ּלָ ָעה ּכֻ יָה ְוָכל ָהִרׁשְ ץ ּפִ ְקּפָ ה ָיִגילּו ְועֹוָלָתּה ּתִ ִרּנָ ִרים ַיֲעלֺזּו. ַוֲחִסיִדים ּבְ ָמחּו ִויׁשָ יִקים ִיְראּו ְוִיׂשְ ּוְבֵכן ַצּדִ
ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֶרץ: י ַתֲעִביר ֶמְמׁשֶ ּכִ
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ָך.  ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ בֹוֶדָך. ּוִבירּוׁשָ ן ּכְ ּכַ ַהר ִצּיֹון ִמׁשְ יָך. ְבּ ל ַמֲעׂשֶ ָך ַעל ּכָ ה ]הּוא[ ה' ]ֱא־לֹוֵהינּו ְמֵהָרה[ ְלַבֶדּ ְוִתְמלְֺך ַאָתּ
ָך. ִיְמלֹוְך ה' ְלעֹוָלם ֱא־לֹוַהִיְך ִצּיֹון ְלֹדר ָוֹדר ַהְללּוָיּה: ִדְבֵרי ָקְדׁשֶ תּוב ְבּ ּכָ ּכַ

ְצָדָקה:  ׁש ּבִ דֹוׁש ִנְקּדַ ט, ְוָהֵא־ל ַהּקָ ּפָ ׁשְ ּמִ ּה ה' ְצָבאֹות ּבַ ְגּבַ תּוב ַוּיִ ּכָ ְלָעֶדיָך. ּכַ ֶמָך ְוֵאין ֱא־לֹוּהַ ִמּבַ ה ְונֹוָרא ׁשְ ָקדֹוׁש ַאּתָ
דֹוׁש: ֶלְך ַהּקָ ה ה', ַהּמֶ רּוְך ַאּתָ  ּבָ

נּו  נּו ַמְלּכֵ ִמְצֹוֶתיָך ְוֵקַרְבּתָ נּו ּבְ ּתָ ׁשְ ׁשֹונֹות ְוִקּדַ ל ַהּלְ נּו ִמּכָ נּו. ְורֹוַמְמּתָ ים. ָאַהְבּתָ אֹוָתנּו ְוָרִציָת ּבָ ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ה ְבַחְרּתָ ַאּתָ
דֹוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת: דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ַלֲעבֹוָדֶתָך ְוׁשִ

ל ֲעֹונֹוֵתינּו,  ָרה, ְוִלְמָחל ּבֹו ֶאת ּכָ ה, ִלְמִחיָלה ְוִלְסִליָחה ּוְלַכּפָ ּפּוִרים ַהּזֶ ַאֲהָבה, ֶאת יֹום ַהּכִ ן ָלנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּבְ ּתֶ ַוּתִ
ִמְקָרא ֹקֶדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים:

דֹוֵננּו, ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו,  ֵכר, ִזְכרֹוֵננּו ּוִפּקְ ֵקד, ְוִיּזָ ַמע, ְוִיּפָ ָ יַע, ְוֵיָרֶאה, ְוֵיָרֶצה, ְוִיׁשּ  ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא, ְוַיּגִ
ָרֵאל ְלָפֶניָך, ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ָך, ְוִזְכרֹון ּכָ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ָך, ְוִזְכרֹון ְירּוׁשָ ִוד ַעְבּדֶ ן ּדָ יַח ּבֶ ְוִזְכרֹון ָמׁשִ

יֵענּו בֹו  ה: ָזְכֵרנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה, ְוהֹוׁשִ ּפּוִרים ַהּזֶ יֹום ַהּכִ לֹום ּבְ ים ]טֹוִבים[ ּוְלׁשָ ּוְלַרֲחִמים ְלַחּיִ
ה: י ֵא־ל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאּתָ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ּכִ יֵענּו, ּכִ נּו, ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוׁשִ ים ]טֹוִבים[, ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחּנֵ ְלַחּיִ

ֶבט  ַאְלּתָ ׁשֵ ֶדם ּגָ יׁשּוָעֶתָך: ְזכֹור ֲעָדְתָך ָקִניָת ּקֶ ְקֵדנּו ּבִ ָך ּפָ ְרצֹון ַעּמֶ ה: ָזְכֵרנּו ה' ּבִ י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ ְזכֹור ַרֲחֶמיָך ה' ַוֲחָסֶדיָך ּכִ
י ֵעת  ַרֵחם ִצּיֹון ּכִ ה ָתקּום ּתְ ח ָלֶנַצח: ַאּתָ ּכַ ׁשְ ָלִים ַאֲהַבת ִצּיֹון ַאל ּתִ ת ְירּוׁשָ ַכְנּתָ ּבֹו: ְזכֹור ה' ִחּבַ ַנֲחָלֶתָך ַהר ִצּיֹון ֶזה ׁשָ

ּה: ְזכֹור ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק  ָלִים ָהאֹוְמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ּבָ י ָבא מֹוֵעד: ְזכֹור ה' ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוׁשָ ְלֶחְנָנּה ּכִ
ר  ָמִים ְוָכל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֲאׁשֶ ָ כֹוְכֵבי ַהּשׁ ה ֶאת ַזְרֲעֶכם ּכְ ר ֲאֵלֶהם ַאְרּבֶ ַדּבֵ ְך ַוּתְ ְעּתָ ָלֶהם ּבָ ּבַ ר ִנׁשְ ָרֵאל ֲעָבֶדיָך ֲאׁשֶ ּוְלִיׂשְ
עֹו  ה ְוֶאל ִרׁשְ י ָהָעם ַהּזֶ ֶפן ֶאל ְקׁשִ ן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלעֹוָלם: ְזכֹור ַלֲעָבֶדיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ַאל ּתֵ י ֶאּתֵ ָאַמְרּתִ

אתֹו: ְוֶאל ַחּטָ

ר ָחָטאנּו: ר נֹוַאְלנּו ַוֲאׁשֶ את ֲאׁשֶ ת ָעֵלינּו ַחּטָ  COTC / חו״ק—ַאל ָנא ָתׁשֵ
COTC / חו״ק—ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח ָלנּו יֹוְצֵרנּו:

**THE ARK IS OPENED / פותחים את הארון**

את חמש השורות הראשונות אומרים שורה־שורה החזן ואחריו הקהל
THE FIRST FIVE LINES ARE RECITED RESPONSIVELY: CHAZZAN FOLLOWED BY CONGREGATION 

ֵתנּו: ִפּלָ ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ּתְ ל ּבְ ַמע קֹוֵלנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוַקּבֵ  ׁשְ
ֶקֶדם: ׁש ָיֵמינּו ּכְ יֵבנּו ה' ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחּדֵ  ֲהׁשִ

נּו ְלָפֶניָך ה' צּוֵרנּו ְוגֹוֲאֵלנּו[: יָנה ֲהִגיֵגנּו: ]QUIETLY /בלחש—ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפינּו ְוֶהְגיֹון ִלּבֵ  ֲאָמֵרינּו ַהֲאִזיָנה ה' ּבִ
ּנּו: ח ִמּמֶ ּקַ ָך ַאל ּתִ ָפֶניָך ְורּוַח ָקְדׁשְ ִליֵכנּו ִמּלְ ׁשְ  ַאל ּתַ
ַעְזֵבנּו: ְכלֹות ּכֵֹחנּו ַאל ּתַ ִליֵכנּו ְלֵעת ִזְקָנה ּכִ ׁשְ  ַאל ּתַ

ּנּו: ְרַחק ִמּמֶ ַעְזֵבנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו. ַאל ּתִ  ַאל ּתַ
נּו: נּו ְוִנַחְמּתָ ה ה' ֲעַזְרּתָ י ַאּתָ נּו אֹות ְלטֹוָבה ְוִיְראּו ׂשֹוְנֵאינּו ְוֵיֹבׁשּו ּכִ ה ִעּמָ  ֲעׂשֵ

ה ַתֲעֶנה ה' ֱא־לֹוֵהינּו: י ְלָך ה' הֹוָחְלנּו ַאּתָ ּכִ

**THE ARK IS CLOSED / סוגרים את הארון**
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וידוי בציבור—שחרית של יום הכיפורים
Public Viduy (Confession)—Shacharit of Yom Kippur

י ֺעֶרף  י ָפִנים ּוְקׁשֵ ֵאין ָאנּו ַעּזֵ ֵתנּו. ׁשֶ ִחּנָ ם ִמּתְ ְתַעּלַ ֵתנּו. ְוַאל ּתִ ִפּלָ ֺבא ְלָפֶניָך ּתְ א( ּתָ ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו: )ָאּנָ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֺא ָחָטאנּו ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ָחָטאנּו: לֹוַמר ְלָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

נוטים מעט כלפי מטה ומכים על הלב בכל מילה מ״אשמנו״ ועד ״תעתנו״
BEND SLIGHTLY FORWARD AND TAP YOUR CHEST AFTER EACH WORD FROM ״אשמנו״...״תעתנו״ IN THE PARAGRAPH BELOW

ְבנּו, ַלְצנּו, ָמַרְדנּו, ִנַאְצנּו,  ּזַ ֶקר: ָיַעְצנּו ָרע, ּכִ ְענּו, ַזְדנּו, ָחַמְסנּו, ָטַפְלנּו ׁשֶ ְרנּו ּדִֺפי: ֶהֱעִוינּו, ְוִהְרׁשַ ּבַ ַזְלנּו, ּדִ ַגְדנּו, ּגָ ְמנּו, ּבָ ָאׁשַ
ֶטיָך ַהּטֹוִבים  ּפָ ְצֺוֶתיָך ּוִמִמׁשְ ְענּו ַסְרנּו ִמּמִ ְעּתָ ִעינּו, ּתִ ַעְבנּו, ּתָ ַחְתנּו, ּתִ ְענּו, ׁשִ ינּו ֺעֶרף: ָרׁשַ ִ ְענּו, ָצַרְרנּו, ִקּשׁ ׁשַ ָסַרְרנּו, ָעִוינּו, ּפָ

ְענּו: יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעׂשִ א ָעֵלינּו. ּכִ ל ַהּבָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ ָוה ָלנּו: ְוַאּתָ ְולֺא ׁשָ

ְרּכֹו  ע ּדַ תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך ַיֲעזֹוב ָרׁשָ ּכָ ע ּכַ ע ְוִחיׁש ָלנּו ֶיׁשַ ֶרְך ֶרׁשַ נּו ַלֲעזֹוב ּדֶ ִלּבֵ ְענּו ְוֵתן ּבְ ְענּו ָלֵכן לֺא נֹוׁשָ ְענּו ּוָפׁשַ ִהְרׁשַ
ה ִלְסלֹוַח: י ַיְרּבֶ בֹוָתיו ְוָיׁשֺב ֶאל ה' ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱא־לֹוֵהינּו ּכִ ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחׁשְ

ֵתנּו(. ְמֵחה ְוַהֲעֵבר  ְתִפּלָ ה )ְוֵהָעֵתר ָלנּו ּבִ ּפּוִרים ַהּזֶ יֹום ַהּכִ  C / ח—ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְסַלח ּוְמַחל ַלֲעֺונֹוֵתינּו ּבְ
ׁש  ֱאֶמת. ְוַחּדֵ נּו ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ד ָלְך. ְוַהְכַנע ֶאת ָעְרּפֵ ְעּבֶ ּתַ ֶגד ֵעיֶניָך. ְוֺכף ֶאת ִיְצֵרנּו ְלִהׁשְ ֵעינּו ְוַחּטֺאֵתינּו ִמּנֶ ׁשָ  ּפְ

תֹוָרֶתָך ּוָמל ה' ֱא־לֹוֶהיָך ֶאת ְלָבְבָך  תּוב ּבְ ּכָ ֶמָך. ּכַ ֶדיָך. ּומֹול ֶאת ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ׁשְ ּקֻ מֹור ּפִ ְליֹוֵתינּו ִלׁשְ ּכִ
יר. ָהָרצֹון  ה ַמּכִ ָגגֹות ַאּתָ ְ דֹונֹות ְוַהּשׁ יָך: ַהּזְ ָך ְלַמַען ַחּיֶ ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשְ ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעָך ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱא־לֹוֶהיָך ּבְ
ְדקֹוֵתינּו. ַמה ְיׁשּוָעֵתנּו. ַמה  נּו. ַמה ּצִ ינּו. ֶמה ַחְסּדֵ לּוִיים ִוידּוִעים. ָמה ָאנּו. ֶמה ַחּיֵ ִרים. ְלָפֶניָך ֵהם ּגְ ְסּתָ לּוִים ְוַהּנִ ְוָהֺאֶנס ַהּגְ

ם  ֵ י ַהּשׁ ַאִין ְלָפֶניָך ְוַאְנׁשֵ ּבֹוִרים ּכְ ל ַהּגִ בּוָרֵתנּו. ַמה ּנֺאַמר ְלָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ֲהלֺא ּכָ ּכֵֺחנּו. ַמה ּגְ
יֶהם ֶהֶבל ְלָפֶניָך. ּומֹוַתר ָהָאָדם ִמן  יֶהם ּתֺהּו ִויֵמי ַחּיֵ י ַרב ַמֲעׂשֵ ל. ּכִ ּכֵ ְבִלי ַהׂשְ ע ּוְנבֹוִנים ּכִ ְבִלי ַמּדָ לֺא ָהיּו ַוֲחָכִמים ּכִ ּכְ

ְגלֹות  רֹות ְוַהּנִ ְסּתָ ל ַהּנִ ָחִקים. ֲהלֺא ּכָ ר ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן ׁשְ ַסּפֵ ב ָמרֹום. ּוַמה ּנְ י ַהּכֺל ָהֶבל: ַמה ּנֺאַמר ְלָפֶניָך יֹוׁשֵ ֵהָמה ָאִין ּכִ ַהּבְ
ה יֹוֵדַע: ַאּתָ

ע.  ֵבי ֶפׁשַ ע ְלַעם ׁשָ ׁשַ ֲעֺבר ַעל ּפֶ ה ּתַ ְתִפּלָ ָעְמֵדנּו ְלָפֶניָך ּבִ ְוָעֵתנּו ַתֲאִזין ּבְ ע ׁשַ ׁשַ ְמָך ֵמעֹוָלם עֹוֵבר ַעל ּפֶ CTC / חו״ק—ׁשִ
ֶגד ֵעיֶניָך: ֵעינּו ִמּנֶ ְמֶחה ְפׁשָ ּתִ

, ְוֵאין  ּךָ ָבר ֶנְעָלם ִמּמֶ ָליֹות ָוֵלב: ֵאין ּדָ ל ַחְדֵרי ָבֶטן ּובֹוֵחן ּכְ ה חֹוֵפׂש ּכָ ל ָחי ַאּתָ ה יֹוֵדַע ָרֵזי עֹוָלם. ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ּכָ ַאּתָ
ל ַחּטֺאֵתינּו, ְוִתְמָחל ָלנּו  ְסַלח ָלנּו ַעל ּכָ ּתִ ָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ֶגד ֵעיֶניָך: ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ר ִמּנֶ ִנְסּתָ

ֵעינּו: ׁשָ ל ּפְ ר ָלנּו ַעל ּכָ ל ֲעֺונֹוֵתינּו, ּוְתַכּפֶ ַעל ּכָ

נוטים מעט כלפי מטה, ומכים על הלב בכל פעם שאומרים ״על חטא״ או ״על חטאים״
BEND SLIGHTLY FORWARD AND TAP YOUR CHEST AFTER SAYING THE WORDS ״על חטא״ OR ״על חטאים״

ֺאֶנס ּוְבָרצֹון: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ב: ִאּמּוץ ַהּלֵ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ְבִלי ָדַעת: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ָפָתִים: ִבּטּוי ׂשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ֶתר: ָגלּוי ּוַבּסָ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ִגּלּוי ֲעָריֹות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ה: ִדּבּור ּפֶ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ַדַעת ּוְבִמְרָמה: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ב: ִהְרהּור ַהּלֵ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
הֹוָנַאת ֵרַע: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ה: ִוּדּוי ּפֶ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ְוִעיַדת ְזנּות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
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ָגָגה: ָזדֹון ּוִבׁשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ִזְלזּול הֹוִרים ּומֹוִרים: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ֺחֶזק ָיד: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ם: ֵ ִחּלּול ַהּשׁ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ה: ׁשּות ּפֶ ִטּפְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ָפָתִים: ֻטְמַאת ׂשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ֵיֶצר ָהָרע: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

יֹוְדִעים ּוְבלֺא יֹוְדִעים: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ר ָלנּו. ּפֶ ם, ֱא־לֹוּהַ ְסִליחֹות, ְסַלח ָלנּו, ְמַחל ָלנּו, ּכַ ּלָ ְוַעל ּכֻ

ַחד: ת ׁשֺ ַכּפַ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ַכַחׁש ּוְבָכָזב: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ָלׁשֹון ָהָרע: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ָלצֹון: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ן: א ּוְבַמּתָ ַמּשָׂ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ה: ּתֶ ַמֲאָכל ּוְבִמׁשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ית: ְך ּוְבַמְרּבִ ֶנׁשֶ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
רֹון: ת ּגָ ְנִטּיַ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ּקּור ָעִין: ׂשִ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ְפתֹוֵתינּו: יַח ׂשִ ׂשִ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ֵעיַנִים ָרמֹות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ַעּזּות ֶמַצח: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ר ָלנּו. ּפֶ ם, ֱא־לֹוּהַ ְסִליחֹות, ְסַלח ָלנּו, ְמַחל ָלנּו, ּכַ ּלָ ְוַעל ּכֻ

ְפִריַקת ֺעל: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ְפִלילּות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ת ֵרַע: ְצִדּיַ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ָצרּות ָעִין: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ַקּלּות ֺראׁש: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

יּות ֺעֶרף: ַקׁשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ִריַצת ַרְגַלִים ְלָהַרע: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ְרִכילּות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ְוא: בּוַעת ׁשָ ׁשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ם: ְנַאת ִחּנָ ׂשִ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ְתׂשּוֶמת ָיד: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ִתְמהֹון ֵלָבב: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ר ָלנּו. ּפֶ ם, ֱא־לֹוּהַ ְסִליחֹות, ְסַלח ָלנּו, ְמַחל ָלנּו, ּכַ ּלָ ְוַעל ּכֻ

ִבים ֲעֵליֶהם עֹוָלה: ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ
את: ִבים ֲעֵליֶהם ַחּטָ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ

ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד: ִבים ֲעֵליֶהם ָקְרּבָ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ
אי ְוָתלּוי: ם ַוּדַ ִבים ֲעֵליֶהם ָאׁשָ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ

ת ַמְרדּות: ִבים ֲעֵליֶהם ַמּכַ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ
ִעים: ִבים ֲעֵליֶהם ַמְלקּות ַאְרּבָ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ

ָמִים: יֵדי ׁשָ ִבים ֲעֵליֶהם ִמיָתה ּבִ ָאנּו ַחּיָ ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ
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ֵרת ַוֲעִריִרי: ִבים ֲעֵליֶהם ּכָ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ
ֵרָפה, ֶהֶרג, ְוֶחֶנק: ין: ְסִקיָלה, ׂשְ ית ּדִ ע ִמיתֹות ּבֵ ִבים ֲעֵליֶהם ַאְרּבַ ָאנּו ַחּיָ ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ

ה: ּה קּום ֲעׂשֵ ֵאין ּבָ ה ּוֵבין ׁשֶ ּה קּום ֲעׂשֵ ׁש ּבָ ּיֵ ין ׁשֶ ה. ּבֵ ה ְוַעל ִמְצַות לֺא ַתֲעׂשֶ  ַעל ִמְצַות ֲעׂשֵ
ֵאיָנם  ָבר ֲאַמְרנּום ְלָפֶניָך ְוהֹוִדינּו ְלָך ֲעֵליֶהם. ְוֶאת ׁשֶ לּוִיים ָלנּו ּכְ לּוִיים ָלנּו. ֶאת ַהּגְ ֵאיָנם ּגְ לּוִיים ָלנּו ְוֶאת ׁשֶ ֶאת ַהּגְ

ְגלֺת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם  ֺרת ַלה' ֱא־לֹוֵהינּו ְוַהּנִ ְסּתָ ֱאַמר ַהּנִ ּנֶ ָבר ׁשֶ ּדָ לּוִיים ִוידּוִעים. ּכַ לּוִיים ָלנּו ְלָפֶניָך ֵהם ּגְ  ּגְ
ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֺאת:  ל ּדִ ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ

נּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו  ֵני ְבִריֶתָך ָנַתּתָ ּלָ ָחַמְלּתָ ַעל ּבְ נּו ׁשֶ ָך. ּוֵמֶחְמָלְתָך ַמְלּכֵ ָרֵאל ַעּמֶ ָאַהְבּתָ ֶאת ִיׂשְ ּוֵמַאֲהָבְתָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ׁשֶ
ע: ׁשַ ַרת ּפָ ה. ִלְמִחיַלת ֵחְטא ְוִלְסִליַחת ָעֺון ּוְלַכּפָ ִרים ַהּזֶ ּפֻ ֶאת יֹום צֹום ַהּכִ

ֶגד ֵעיֶניָך,  ֵעינּו ְוַחּטֺאֵתינּו ִמּנֶ ׁשָ ה, ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ּפְ ּפּוִרים ַהּזֶ יֹום ַהּכִ  ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְמֹחל ַלֲעֺונֹוֵתינּו ּבְ
ֶעיָך ְוֶכָעָנן ַחּטֺאֶתיָך  ׁשָ ֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחּטֺאֶתיָך לֺא ֶאְזּכֺר: ְוֶנֱאַמר, ָמִחיִתי ָכָעב ּפְ ָאמּור ָאֺנִכי ָאֺנִכי הּוא מֹוֶחה ְפׁשָ ּכָ

נּו  ׁשֵ ְטָהרּו: ַקּדְ ר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם, ִמּכֹל ַחּטֺאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ּתִ ה ְיַכּפֵ י ַבּיֹום ַהּזֶ יָך ְוֶנֱאַמר, ּכִ י ְגַאְלּתִ ׁשּוָבה ֵאַלי ּכִ
ה  י ַאּתָ ֱאֶמת, ּכִ ָך ּבֶ נּו ְלָעְבּדְ יׁשּוָעֶתָך, ְוַטֵהר ִלּבֵ נּו ּבִ ח ַנְפׁשֵ ּמַ ֵחנּו/ְוׂשַ ּמְ ֵענּו ִמּטּוֶבָך ְוׂשַ ּבְ תֹוָרֶתָך, ׂשַ ִמְצֹוֶתיָך ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ ּבְ

ה  רּוְך ַאּתָ ה[ ּבָ א ָאָתּ ְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ]ֶאָלּ ָכל ּדֹור ָודֹור ּוִמּבַ רּון ּבְ ְבֵטי ְיׁשֻ ָרֵאל ּוָמֳחָלן ְלׁשִ ָסְלָחן ְלִיׂשְ
ל ָהָאֶרץ  ָנה, ֶמֶלְך ַעל ּכָ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ מֹוֵתינּו ּבְ ָרֵאל ּוַמֲעִביר ַאׁשְ ית ִיׂשְ ה', ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ַלֲעֹונֹוֵתינּו ְוַלֲעֹוֺנֹות ַעּמֹו ּבֵ

ּפּוִרים: ָרֵאל ְויֹום ַהּכִ ׁש ִיׂשְ ְמַקּדֵ

ָרֵאל.  י ִיׂשְ ֵ יֶתָך. ְוִאּשׁ ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ּבֵ ֵעה. ְוָהׁשֵ ָתם ׁשְ ָתם/ְוִלְתִפּלָ ָרֵאל ּוִבְתִפּלָ ָך ִיׂשְ ַעּמְ  ְרֵצה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּבְ
ָך:  ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ָרצֹון. ּוְתִהי ְלָרצֹון ּתָ ל ּבְ ַאֲהָבה ְתַקּבֵ ָתם. ]ְמֵהָרה[ ּבְ ּוְתִפּלָ

ִכיָנתֹו ְלִצּיֹון:  ֲחִזיר ׁשְ ה ה', ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ַרֲחִמים: ּבָ ׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ּבְ ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ּבְ

CHAZZAN CONGREGATIONחזן /  קהל / 

ה הּוא ה‘ ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי  ַאָתּ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך, ָשׁ
ֵענּו,  ִיְשׁ ָמֵגן  ינּו,  ַחֵיּ צּור  ]צּוֵרנּו[  ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  ֲאבֹוֵתינּו 
ַעל  ֶתָך,  ִהָלּ ְתּ ר  ּוְנַסֵפּ ָך  ְלּ נֹוֶדה  ָודֹור  ְלדֹור  הּוא  ה  ַאָתּ
ָלְך,  קּודֹות  ַהְפּ מֹוֵתינּו  ִנְשׁ ְוַעל  ָיֶדָך,  ְבּ סּוִרים  ַהְמּ ינּו  ַחֵיּ
נּו, ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך  ָכל יֹום ִעָמּ ְבּ יָך ֶשׁ  ְוַעל ִנֶסּ
ָכלּו  לֺא  י  ִכּ ַהּטֹוב  ְוָצֳהָרִים,  ָוֹבֶקר  ֶעֶרב  ֵעת,  ָכל  ְבּ  ֶשׁ
ֵמעֹוָלם  י[  ]ִכּ ֲחָסֶדיָך,  ַתּמּו  לֺא  י  ִכּ ְוַהְמַרֵחם,  ַרֲחֶמיָך, 

ינּו ָלְך: ִקִוּ

ה הּוא ה‘ ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי  ַאָתּ  מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך, ָשׁ
ית,  ֵראִשׁ ְבּ יֹוֵצר  יֹוְצֵרנּו,  ר,  ָשׂ ָבּ ָכל  ֱא־לֹוֵהי   ֲאבֹוֵתינּו, 
ַעל  דֹוׁש,  ְוַהָקּ דֹול  ַהָגּ ְמָך  ְלִשׁ ְוהֹוָדאֹות  ָרכֹות   ְבּ
ְוֶתֱאסֹוף  ֵמנּו,  ּוְתַקְיּ נּו  ַחֵיּ ְתּ ן  ֵכּ נּו.  ְמָתּ ְוִקַיּ ֶהֱחִייָתנּו   ֶשׁ
ְוַלֲעׂשֹות  ָך,  ֻחֶקּ מֹור  ִלְשׁ ָך,  ָקְדֶשׁ ְלַחְצרֹות  ֻלּיֹוֵתינּו   ָגּ
ָלְך,  מֹוִדים  ָאנּו  ֶשׁ ַעל  ֵלם,  ָשׁ ֵלָבב  ְבּ ָך  ּוְלָעְבְדּ ְרצֹוֶנָך, 

רּוְך ֵא־ל ַההֹוָדאֹות: ָבּ

ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: נּו ּתָ ְמָך ַמְלּכֵ א[ ׁשִ ֵרְך ְוִיְתרֹוֵמם ]ְוִיְתַנּשֵׂ ם ִיְתּבָ ּלָ ְוַעל ּכֻ

ָפה ּוֶפַגע ַרע ְוָכל ַמֲחָלה ְוָכל  ִחית ְוָעֺון ּוַמּגֵ ִבי ּוַמׁשְ ה ֶדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ּוׁשְ ַעְסָך ְוַכּלֵ נּו ְזֺכר ַרֲחֶמיָך ּוְכֺבׁש ּכַ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ֵני ְבִריֶתָך:  ל ּבְ ם ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּכָ ְנַאת ִחּנָ ֵזָרה ָרָעה ְוׂשִ ָלה ְוָכל ְקָטָטה ְוָכל ִמיֵני ֻפְרָעֻנּיֹות ְוָכל ּגְ ּקָ ּתַ

ֵני ְבִריֶתָך: ל ּבְ ים טֹוִבים ּכָ ּוְכֺתב ְלַחּיִ

י טֹוב[. ָהֵא־ל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה.  ֱאֶמת ]ְלעֹוָלם ּכִ דֹול ּבֶ ְמָך ַהּגָ ָלה. ִויַהְללּו ]ִויָבְרכּו[ ֶאת ׁשִ ים יֹודּוָך ּסֶ ְוֺכל ַהַחּיִ
ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות: ה ה', ַהּטֹוב ׁשִ רּוְך ַאּתָ ]ָהֵא־ל ַהּטֹוב:[ ּבָ
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אם יש כוהנים העולים לדוכן
IF KOHANIM ARE BLESSING THE PEOPLE

אם אין כוהנים העולים לדוכן
IF KOHANIM ARE NOT BLESSING THE PEOPLE

ּתֹוָרה  ת ּבַ ׁשֶ ּלֶ ָרָכה ַהְמׁשֻ ְרֵכנּו ַבּבְ ]ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ּבָ
י ַאֲהֺרן ּוָבָניו[  ָך, ָהֲאמּוָרה ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תּוָבה ַעל ְיֵדי ֺמׁשֶ ַהּכְ

ָאמּור[: ָך, ּכָ ּכֲֺהִנים ]ַעם ְקדֹוׁשֶ
ר  ה ה' ֱא־לֹוהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ הכוהן THE KOHEN: ָבּ
ַאֲהָבה ָרֵאל ְבּ נּו ְלָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְשׂ ל ַאֲהֹרן ְוִצָוּ תֹו ֶשׁ ְקֻדָשּׁ נּו ִבּ ָשׁ ִקְדּ

ְמֶרָך: ]ָאֵמן[ ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיׁשְ
: ]ָאֵמן[ ּךָ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ ָיֵאר ה' ּפָ

לֹום: ]ָאֵמן[ ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ א ה' ּפָ ִיּשָׂ

ּתֹוָרה  ת ּבַ ׁשֶ ּלֶ ָרָכה ַהְמׁשֻ ְרֵכנּו ַבּבְ ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ּבָ
י ַאֲהֹרן ּוָבָניו ּכֲֹהִנים  ָך ָהֲאמּוָרה ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תּוָבה ַעל ְיֵדי ֹמׁשֶ ַהּכְ

ָאמּור: יָך, ּכָ ַעם ְקדֹוׁשֶ

ן ְיִהי ָרצֹון[ ְמֶרָך: ]ֵכּ ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיׁשְ

ן ְיִהי ָרצֹון[ : ]ֵכּ ּךָ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ ָיֵאר ה' ּפָ

ן ְיִהי ָרצֹון[ לֹום: ]ֵכּ ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ א ה' ּפָ ִיּשָׂ

אֹור  ֶאָחד ]ַיַחד[ ּבְ נּו ּכְ ּלָ ְרֵכנּו ָאִבינּו ּכֻ ָך. ּבָ ָרֵאל ַעּמֶ ל ִיׂשְ ים[ ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ לֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה. ]ַחּיִ ים ׁשָ ׂשִ
לֹום )ְוָכל טֹוב(.  ים ְוׁשָ ים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד. ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ נּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּתֹוַרת ַחּיִ ֶניָך ָנַתּתָ ּלָ י ְבאֹור ּפָ ֶניָך. ּכִ ּפָ

ֵסֶפר  לֹום:[ ּבְ רֹב ֹעז ְוׁשָ לֹוֶמָך. ]ּבְ ׁשְ ָעה ּבִ ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ֵעיֶניָך ]ְלָבְרֵכנּו ּו[ְלָבֵרְך ֶאת ּכָ ְוטֹוב ]ִיְהֶיה[ ּבְ
ָרֵאל.  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ֵתב ְלָפֶניָך. ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעּמְ ֵכר ְוִנּכָ לֹום. ּוַפְרָנָסה טֹוָבה. ]ּוְגֵזרֹות טֹובֹות. ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות.[ ִנּזָ ָרָכה ְוׁשָ ים. ּבְ ַחּיִ

לֹום: ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ְלַחּיִ

ה ה',   רּוְך ַאּתָ  ּבָ
לֹום. ָשּׁ ָרֵאל ַבּ לֹום.ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְשׂ ה ַהָשּׁ ה ה', עֹוֵשׂ רּוְך ַאּתָ ּבָ

י ְלָפֶניָך. ה' צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

אבינו מלכנו 
 Avinu Malkeinu

**THE ARK IS OPENED / פותחים את הארון**

נּו ָחָטאנּו ְלָפֶניָך  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ה. א ָאָתּ נּו ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאָלּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ֶמָך. נּו ְלַמַען ְשׁ ה ִעָמּ נּו ֲעֵשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ָנה טֹוָבה. ׁש ָעֵלינּו ָשׁ נּו ַחֵדּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ֵזרֹות ָקׁשֹות. ל ְגּ ל ֵמָעֵלינּו ָכּ ֵטּ נּו ַבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

בֹות ׂשֹוְנֵאינּו. ל ַמְחְשׁ ֵטּ נּו ַבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
נּו ָהֵפר ֲעַצת אֹוְיֵבינּו.  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ִטין ֵמָעֵלינּו. ל ַצר ּוַמְשׂ ה ָכּ ֵלּ נּו ַכּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ִטיֵננּו ּוְמַקְטְרֵגנּו. ּיֹות ַמְשׂ נּו ְסֹתם ִפּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ִריֶתָך. ֵני ְבּ ָמד ִמְבּ ִחית )ְוָעֺון( ּוְשׁ ִבי ּוַמְשׁ ֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ּוְשׁ ה ֶדּ ֵלּ נּו ַכּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ֲחָלֶתָך. ָפה ִמַנּ נּו ְמַנע ַמֵגּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

נּו ְסַלח ּוְמַחל ְלָכל ֲעֺונֹוֵתינּו.  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ֶגד ֵעיֶניָך. אֵתינּו ִמֶנּ ֵעינּו ְוַחֹטּ ָשׁ נּו ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ְפּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ְטֵרי חֹובֹוֵתינּו. ל ִשׁ ים ָכּ ַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ נּו ְמֹחק ְבּ ָאִבינּו ַמְלֵכּ
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אם הזמן אינו דוחק, את תשע השורות הבאות אומר החזן שורה שורה ואחריו הקהל
IF THERE IS TIME, THE NEXT NINE LINES ARE RECITED RESPONSIVELY: CHAZZAN FOLLOWED BY CONGREGATION

ֵלָמה ְלָפֶניָך. ְתׁשּוָבה ְשׁ נּו ַהֲחִזיֵרנּו ִבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ָך. ֵלָמה ְלחֹוֵלי ַעֶמּ ַלח ְרפּוָאה ְשׁ נּו ְשׁ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
יֵננּו. ַזר ּדִ נּו ְקַרע ֹרַע ְגּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

רֹון טֹוב ְלָפֶניָך. ִזָכּ נּו ָזְכֵרנּו ְבּ ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ים טֹוִבים. ֵסֶפר ַחִיּ ְתֵבנּו ְבּ נּו ָכּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ה ִויׁשּוָעה. ֻאָלּ ֵסֶפר ְגּ ְתֵבנּו ְבּ נּו ָכּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ָלה. ְרָנָסה ְוַכְלָכּ ֵסֶפר ַפּ ְתֵבנּו ְבּ נּו ָכּ  ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ֵסֶפר ְזֻכּיֹות. ְתֵבנּו ְבּ נּו ָכּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ֵסֶפר ְסִליָחה ּוְמִחיָלה. ְתֵבנּו ְבּ נּו ָכּ ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ָקרֹוב. נּו ַהְצַמח ָלנּו ְיׁשּוָעה ְבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ָך. ָרֵאל ַעֶמּ נּו ָהֵרם ֶקֶרן ִיְשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

יֶחָך. נּו ָהֵרם ֶקֶרן ְמִשׁ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ְרכֹוֶתיָך. א ָיֵדינּו ִמִבּ נּו ַמֵלּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ָבע. א ֲאָסֵמינּו ָשׂ נּו ַמֵלּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ַמע קֹוֵלנּו, חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו. נּו ְשׁ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ֵתנּו. ִפָלּ ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְתּ ל ְבּ נּו ַקֵבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ֵתנּו. ַמִים ִלְתִפָלּ ֲעֵרי ָשׁ ַתח ַשׁ נּו ְפּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

י ָעָפר ֲאָנְחנּו. נּו ְזֹכר )י׳׳ג ָזכּור או ָזכֹור(, ִכּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ָפֶניָך. יֵבנּו ֵריָקם ִמְלּ ִשׁ נּו ָנא ַאל ְתּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ָפֶניָך. ַעת ַרֲחִמים ְוֵעת ָרצֹון ִמְלּ ָעה ַהֹזּאת ְשׁ ֵהא ַהָשּׁ נּו ְתּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
נּו. נּו ֲחמֹול ָעֵלינּו ְוַעל עֹוָלֵלינּו ְוַטֵפּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ָך. ם ָקְדֶשׁ ה ְלַמַען ֲהרּוִגים ַעל ֵשׁ נּו ֲעֵשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ה ְלַמַען ְטבּוִחים ַעל ִיחּוֶדָך. נּו ֲעֵשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ֶמָך. ִים ַעל ִקּדּוׁש ְשׁ ֵאׁש ּוַבַמּ ֵאי ָבּ ה ְלַמַען ָבּ נּו ֲעֵשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
פּוְך. ם ֲעָבֶדיָך ַהָשּׁ נּו ְנֹקם ִנְקַמת ַדּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ה ְלַמַעְנָך ִאם לֺא ְלַמֲעֵננּו. נּו ֲעֵשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

יֵענּו. ה ְלַמַעְנָך ְוהֹוִשׁ נּו ֲעֵשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ים. ה ְלַמַען ַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ נּו ֲעֵשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ְקָרא ָעֵלינּו. ִנּ ּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֶשׁ דֹול ַהִגּ ְמָך ַהָגּ ה ְלַמַען ִשׁ נּו ֲעֵשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
יֵענּו. נּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד ְוהֹוִשׁ ה ִעָמּ ים ֲעֵשׂ נּו ַמֲעִשׂ י ֵאין ָבּ נּו ַוֲעֵננּו ִכּ נּו ָחֵנּ ָאִבינּו ַמְלֵכּ

**THE ARK IS CLOSED / סוגרים את הארון**
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קדיש שלם
 Full Kaddish

א. ]ָאֵמן[ ֵמיּה ַרָבּ ׁש ְשׁ ל ְוִיְתַקַדּ ַדּ ִיְתַגּ

י  יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּ ַחֵיּ יֵחּה-ָאֵמן[ ְבּ ְרָקֵנּה, ִויָקֵרב ְמִשׁ י ְבָרא, ִכְרעּוֵתּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה, ]ְוַיְצַמח ֻפּ ָעְלָמא ִדּ  ְבּ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָרֵאל, ַבּ ית ִיְשׂ ְדָכל־ֵבּ

א[ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ]ָאֵמן, ְיֵהא ְשׁ
ל,  ה ְוִיְתַהָלּ ר ְוִיְתַעֶלּ א ְוִיְתַהָדּ ׂ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשּ ח ְוִיְתָפּ ַבּ ַתּ ַרְך ְוִיְשׁ א, ִיְתָבּ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ

ִריְך הּוא[.  ִריְך הּוא ]ְבּ א ְבּ ֻקְדָשׁ ֵמּה ְדּ ְשׁ

ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]ָאֵמן[ ָחָתא ְוֶנָחָמָתא ַדֲאִמיָרן ְבּ ְבּ ׁשְ יָרָתא, ּתֻ ְרָכָתא, ְוׁשִ ל־ִבּ א ִמָכּ א ְלֵעָלּ ְלֵעָלּ

א, ְוִאְמרּו ָאֵמן ]ָאֵמן[ ַמָיּ י ִבְשׁ ָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִדּ ית[ ִיְשׂ ָכל ]ֵבּ ל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְדּ ְתַקַבּ ִתּ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן ]ָאֵמן[ ל ִיְשׂ ים ]טֹוִבים[ ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ א ְוַחִיּ ַמָיּ א ִמן ְשׁ ָלָמא ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן ]ָאֵמן[. ל ִיְשׂ לֹום ָעֵלינּו, ְוַעל ָכּ ה ָשׁ ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶשׂ לֹום ִבּ ה ַהָשּׁ ֹעׂשֵ

שיר של יום
Psalm of the Day

ׁש: ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ם אֹוְמִרים ּבְ ּבֹו ָהיּו ַהְלִוּיִ ת ׁשֶ ּבָ ַ ּשׁ י ּבַ ַהּיֹום יֹום ֲחִמיׁשִ

ּנֹור ָנִעים ִעם ָנֶבל:  אּו ִזְמָרה ּוְתנּו ֹתף ּכִ נּו ָהִריעּו ֵלא־לֹוֵהי ַיֲעֹקב: ׂשְ ית ְלָאָסף: ַהְרִנינּו ֵלא־לֹוִהים ֻעּזֵ ּתִ ַח ַעל ַהּגִ ַלְמַנּצֵ
ֵצאתֹו  מֹו ּבְ יהֹוֵסף ׂשָ ט ֵלא־לֹוֵהי ַיֲעֹקב: ֵעדּות ּבִ ּפָ ָרֵאל הּוא ִמׁשְ י ֹחק ְלִיׂשְ נּו: ּכִ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ּבַ ּתִ

ֶצּךָ ֶאֶעְנָך  ָרה ָקָראָת ָוֲאַחּלְ ּצָ ֲעֹבְרָנה: ּבַ יו ִמּדּוד ּתַ ּפָ ְכמֹו ּכַ ֶבל ׁשִ ָמע: ֲהִסירֹוִתי ִמּסֵ י ֶאׁשְ ַפת לֺא ָיַדְעּתִ ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ׂשְ
ַמע ִלי: לֺא ִיְהֶיה ְבָך ֵאל ָזר ְולֺא  ׁשְ ָרֵאל ִאם ּתִ ְך ִיׂשְ י ְוָאִעיָדה ּבָ ַמע ַעּמִ ֵסֶתר ַרַעם ֶאְבָחְנָך ַעל ֵמי ְמִריָבה ֶסָלה: ׁשְ ּבְ

ָרֵאל  י ְלקֹוִלי ְוִיׂשְ ַמע ַעּמִ יָך ַוֲאַמְלֵאהּו: ְולֺא ׁשָ ַעְלָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַהְרֶחב ּפִ ֲחֶוה ְלֵאל ֵנָכר: ָאֹנִכי ה' ֱא־לֹוֶהיָך ַהּמַ ּתַ ִתׁשְ
ְמַעט אֹוְיֵביֶהם  כּו: ּכִ ְדָרַכי ְיַהּלֵ ָרֵאל ּבִ ֵמַע ִלי ִיׂשְ י ׁשֹ מֹוֲעצֹוֵתיֶהם: לּו ַעּמִ ם ֵיְלכּו ּבְ ִרירּות ִלּבָ ׁשְ ֵחהּו ּבִ ּלְ לֺא ָאָבה ִלי: ָוֲאׁשַ
: יֶעּךָ ּבִ ַבׁש ַאׂשְ ה ּוִמּצּור ּדְ ֲאִכיֵלהּו ֵמֵחֶלב ִחּטָ ם ְלעֹוָלם: ַוּיַ ְנֵאי ה' ְיַכֲחׁשּו לֹו ִויִהי ִעּתָ יב ָיִדי: ְמׂשַ ַאְכִניַע ְוַעל ָצֵריֶהם ָאׁשִ

ה  ִרי. ָצַרי ְוֺאְיַבי ִלי. ֵהּמָ ׂשָ ְקרֺב ָעַלי ְמֵרִעים ֶלֱאֺכל ֶאת ּבְ י ֶאְפָחד: ּבִ י ִמּמִ י ִאיָרא. ה' ָמעֹוז ַחּיַ ִעי ִמּמִ ְלָדִוד. ה' אֹוִרי ְוִיׁשְ
י ֵמֵאת ה'.  ַאְלּתִ ֺזאת ֲאִני בֹוֵטַח: ַאַחת ׁשָ קּום ָעַלי ִמְלָחָמה ּבְ י. ִאם ּתָ ֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה לֺא ִייָרא ִלּבִ לּו ְוָנָפלּו: ִאם ּתַ ׁשְ ּכָ

יֵרִני  יֹום ָרָעה ַיְסּתִ ֻסּכֹו ּבְ ֵנִני ּבְ י ִיְצּפְ ֵהיָכלֹו: ּכִ ר ּבְ ֺנַעם ה' ּוְלַבּקֵ י. ַלֲחזֹות ּבְ ל ְיֵמי ַחּיַ ֵבית ה' ּכָ י ּבְ ְבּתִ ׁש. ׁשִ אֹוָתּה ֲאַבּקֵ
ָרה  יָרה ַוֲאַזּמְ ָחה ְבָאֳהלֹו ִזְבֵחי ְתרּוָעה. ָאׁשִ י ַעל ֺאְיַבי ְסִביבֹוַתי. ְוֶאְזּבְ ה ָירּום ֺראׁשִ צּור ְירֹוְמֵמִני: ְוַעּתָ ֵסֶתר ָאֳהלֹו. ּבְ ּבְ

ט  י. ַאל ּתַ ּנִ ֶניָך ִמּמֶ ר ּפָ ְסּתֵ ׁש: ַאל ּתַ ֶניָך ה' ֲאַבּקֵ ׁשּו ָפָני. ֶאת ּפָ ּקְ י ּבַ ִני ַוֲעֵנִני: ְלָך ָאַמר ִלּבִ ַמע ה' קֹוִלי ֶאְקָרא. ְוָחּנֵ ַלה': ׁשְ
ָך  ְרּכֶ י ֲעָזבּוִני. ַוה' ַיַאְסֵפִני: הֹוֵרִני ה' ּדַ י ָאִבי ְוִאּמִ ִעי: ּכִ ַעְזֵבִני ֱא־לֹוֵהי ִיׁשְ ִני ְוַאל ּתַ ׁשֵ ּטְ ָך. ֶעְזָרִתי ָהִייָת. ַאל ּתִ ַאף ַעְבּדֶ ּבְ

י ִלְראֹות  ֶקר ִויֵפַח ָחָמס: לּוֵלא ֶהֱאַמְנּתִ י ָקמּו ִבי ֵעֵדי ׁשֶ ֶנֶפׁש ָצָרי. ּכִ ֵנִני ּבְ ּתְ ֺאַרח ִמיׁשֹור ְלַמַען ׁשֹוְרָרי: ַאל ּתִ ּוְנֵחִני ּבְ
ה ֶאל ה': ָך. ְוַקּוֵ ה ֶאל ה', ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלּבֶ ים: ַקּוֵ ֶאֶרץ ַחּיִ טּוב ה' ּבְ ּבְ
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קריאת התורה
 Torah Reading 

ַבּדֹו:[ י ה' הּוא ָהֱא־לֹוִהים. ֵאין עֹוד ִמּלְ ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת. ּכִ  ]ַאּתָ
ָכל ּדֹור ָודֹור: ה' ֶמֶלְך. ה' ָמָלְך. ה'  ָך ּבְ ְלּתְ ל עֹוָלִמים. ּוֶמְמׁשַ יָך: ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ּכָ ַמֲעׂשֶ מֹוָך ָבֱא־לֹוִהים ֲא־ֹדָני. ְוֵאין ּכְ ֵאין ּכָ

לֹום:  ָ ן. ה' ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ ִיְמלְֺך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ה' ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ

א ֲאדֹון עֹוָלִמים: ׂ ָטְחנּו ֶמֶלְך ֵא־ל ָרם ְוִנָשּ י ְבָך, ְלַבד ּבָ ָלִים ּכִ ְבֶנה חֹומֹות ְירּוׁשָ ָאב ָהַרֲחִמים ֵהיִטיָבה ִבְרצֹוְנָך ֶאת ִצּיֹון, ּתִ

**THE ARK IS OPENED / פותחים את הארון**

ָלִים:  ֵצא תֹוָרה. ּוְדַבר ה' ִמירּוׁשָ ּיֹון ּתֵ י ִמּצִ ֶניָך: ּכִ ְנֶאיָך ִמּפָ ה. קּוָמה ה' ְוָיֻפצּו ֺאְיֶביָך. ְוָיֻנסּו ְמׂשַ ְנֺסַע ָהָאֺרן ַוּיֺאֶמר ֺמׁשֶ  ַוְיִהי ּבִ
תֹו: ָ ְקֻדּשׁ ָרֵאל ּבִ ַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְשׂ ּנָ רּוְך ׁשֶ ּבָ

ה:  ָאה ְוַנּקֵ ע ְוַחּטָ א ָעֺון ָוֶפׁשַ ִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֺנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים. ֹנׂשֵ ה' ה'. ֵא־ל ַרחּום ְוַחּנּון. ֶאֶרְך ַאּפַ
]THREE TIMES, IF TIME PERMITS / אומרים שלוש פעמים, אם הזמן מאפשר[

ֶחֶסד ְמִחיָלה  י ֵביִתי. ְמִחיָלה ּבְ ל ֲעֺונֹות ַאְנׁשֵ ל ֲעֺונֹוַתי ְוַעל ּכָ ֵאָלִתי ְוִתְמֺחל ִלי ַעל ּכָ ֲאלֹוַתי ְלטֹוָבה ְוָהֵפק ְרצֹוִני ְוֵתן ׁשְ א ִמׁשְ ל עֹוָלם ַמּלֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ים טֹוִבים  ים ֲארּוִכים ְלַחּיִ ת ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים. ְוָזְכֵרִני ְלַחּיִ ְפֻקּדַ רֹון טֹוב ְלָפֶניָך. ּוָפְקֵדִני ּבִ ִזּכָ ַעי. ְוָזְכֵרִני ּבְ ׁשָ ַרֲחִמים. ְוַטֲהֵרִני ֵמֲחָטַאי ּוֵמֲעֺוַני ּוִמּפְ ּבְ
ֶכל ּוִביָנה ְלָהִבין  ם ִמְצֺוֶתיָה. ְוׂשֵ תֹוָרֶתָך ּוְלַקּיֵ ר ְוָכבֹוד ְוֹאֶרְך ָיִמים ַלֲהגֹות ּבְ ָלה ְוֶלֶחם ֶלֱאכֹול ּוֶבֶגד ִלְלּבֺׁש. ְוֺעׁשֶ לֹום. ּוַפְרָנָסה טֹוָבה ְוַכְלּכָ ּוְלׁשָ
ֵזרֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות.  ה ָיֵדינּו. ְוִתְגֺזר ָעֵלינּו ּגְ ל ַמֲעׂשֵ ֵלָמה ְלָכל ַמְכאֹוֵבינּו. ּוְתָבֵרְך ֶאת ּכָ יל ִעְמֵקי סֹודֹוֶתיָה. ְוָהֵפק ְרפּוָאה ׁשְ ּכִ  ּוְלַהׂשְ

ָריו ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ָאֵמן ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון: ֵלב ַמְלכּות ְויֹוֲעָציו ְוׂשָ ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות. ְוֵתן ּבְ ל ּגְ ל ֵמָעֵלינּו ּכָ ּוַבּטֵ

ֶעָך: ֱאֶמת ִיׁשְ ָך ֲעֵנִני ּבֶ ָרב ַחְסּדֶ ִתי ְלָך ה' ֵעת ָרצֹון ֱא־לֹוִהים ּבְ ַוֲאִני ְתִפּלָ
]THREE TIMES, IF TIME PERMITS / אומרים שלוש פעמים, אם הזמן מאפשר[

ְך. ּוְלַאְמטּוֵיי ָלָנא  ׁשָ ֵבית ַמְקּדְ ְך ּבְ ָרֵאל ְלָעַלם. ּופּוְרַקן ְיִמיָנְך ַאֲחֵזי ְלַעּמָ ְך ִיְשׂ ְתָרְך ְוַאְתָרְך. ְיֵהא ְרעּוָתְך ִעם ַעּמָ ִריְך ּכִ ָמֵרא ָעְלָמא. ּבְ ֵמּה ּדְ ִריְך ׁשְ ּבְ
א. ְלִמְרַחם ָעַלי ּוְלִמְנַטר ָיִתי  יַקּיָ גֹו ַצּדִ ִטיבּוָתא. ְוֶלֱהֵוי ֲאָנא ְפִקיָדא ּבְ ין ּבְ תֹוִריְך ָלן ַחּיִ ַרֲחִמין. ְיֵהא ַרֲעָוא ֳקָדָמְך ּדְ ל ְצלֹוָתָנא ּבְ ִמּטּוב ְנהֹוָרְך ּוְלַקּבֵ

יָלְך  א. ּוַמְלכּוָתא ּדִ יט ַעל ַמְלַכּיָ ּלִ א. ַאְנּתְ הּוא ְדׁשַ יט ַעל ּכֺּלָ ּלִ א. ַאְנּתְ הּוא ׁשַ א ּוְמַפְרֵנס ְלֺכּלָ ָרֵאל. ַאְנּתְ הּוא ָזן ְלֺכּלָ ְך ִיְשׂ י ִלי ְוִדי ְלַעּמָ ל ּדִ ְוַית ּכָ
ר ֱאָלִהין ָסִמיְכָנא.  ן. ָלא ַעל ֱאָנׁש ָרִחיְצָנא ְוָלא ַעל ּבַ ן ְוִעּדָ ָכל ִעּדָ יַקר אֹוַרְיֵתּה ּבְ י ּדִ ּמֵ ּה ּוִמּקַ ָסִגיְדָנא ַקּמֵ ִריְך הּוא ּדְ א ּבְ א ְדֻקְדׁשָ ִהיא. ֲאָנא ַעְבּדָ

א  יׁשָ ֵמּה ַקּדִ ּה ֲאָנא ָרִחיץ. ְוִלׁשְ ד ַטְבָון ּוְקׁשֹוט. ּבֵ א ְלֶמְעּבַ הּוא ֱא־ָלָהא ְקׁשֹוט ְואֹוַרְיֵתּה ְקׁשֹוט ּוְנִביאֹוִהי ְקׁשֹוט. ּוַמְסּגֵ א. ּדְ ַמּיָ ֱא־ָלָהא ִדׁשְ א ּבֶ ֶאּלָ
א  ִאי ְוִלּבָ ִלּבָ ֲאִלין ּדְ ִלים ִמׁשְ ָעְבִדין ְרעּוָתְך(. ְוַתׁשְ ְכִרין ּדְ ִנין ּדִ אֹוַרְיָתא. )ְוֵתיַהב ִלי ּבְ ִאי ּבְ ח ִלּבָ ִתְפּתַ ָחן. ְיֵהא ַרֲעָוא ֳקָדָמְך ּדְ ּבְ ׁשְ יָרא ֲאָנא ֵאַמר ּתֻ ַיּקִ

ָלם. ָאֵמן: ין ְוִלׁשְ ָרֵאל. ְלַטב ּוְלַחּיִ ְך ִיְשׂ ְדָכל ַעּמָ

ָרֵאל ה' ֱא־לֹוֵהינּו ה' ֶאָחד: ַמע ִיְשׂ  CTC / חו״ק—ׁשְ
מֹו: דֹול ֲאדֹוֵנינּו. ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ׁשְ  CTC / חו״ק—ֶאָחד הּוא ֱא־לֹוֵהינּו. ּגָ

ו: מֹו ַיְחּדָ י. ּוְנרֹוְמָמה ׁשְ לּו ַלה' ִאּתִ ּדְ  C / ח—ּגַ
א ְלֺכל ְלֺראׁש: רֹוְממּו ה'  ֵ ְתַנׂשּ ְמָלָכה ְוַהּמִ ַמִים ּוָבָאֶרץ: ְלָך ה' ַהּמַ ָ ּשׁ י ֺכל ּבַ ַצח ְוַההֹוד ּכִ ְפֶאֶרת ְוַהּנֵ בּוָרה ְוַהּתִ ה ְוַהּגְ ֻדּלָ  CO / ק—ְלָך ה' ַהּגְ

י ָקדֹוׁש ה' ֱא־לֹוֵהינּו: ֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו ּכִ ּתַ ֲחוּו ַלֲהֺדם ַרְגָליו ָקדֹוׁש הּוא: רֹוְממּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ְוִהׁשְ ּתַ ֱא־לֹוֵהינּו ְוִהׁשְ

יַע ְלָכל ַהחֹוִסים ּבֹו ְוֹנאַמר ָאֵמן. ַהּכֹל ָהבּו ֺגֶדל ֵלא־לֹוֵהינּו ּוְתנּו ָכבֹוד ַלּתֹוָרה. ּכֵֹהן ְקָרב. ַיֲעֹמד    הגבאי / GABBAI—ַיֲעזֹורְוָיֵגן ְויֹוׁשִ
ֶכם ַהּיֹום: ּלְ ים ּכֻ ה‘ ֱא־לֹוֵהיֶכם ַחּיִ ֵבִקים ּבַ ם ַהּדְ תֹו: ְוַאּתֶ ָ ְקֻדּשׁ ָרֵאל ּבִ ַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיׂשְ ּנָ רּוְך ׁשֶ ן ___________( ַהּכֵֹהן ּבָ )___________ ּבֶ

ְרכּו ֶאת ה‘ ַהְמֹבָרְך:   עולה לפני עלייתו / OLEH BEFORE HIS ALIYA—ּבָ

ֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד:   רּוְך ה‘ ַהמְְ CTC / חו״ק—ּבָ

ה  רּוְך ַאּתָ ים ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו: ּבָ ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ַחר ּבָ ר ּבָ ה ה‘, ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ העולה / OLEH—ּבָ
ה‘, נֹוֵתן ַהּתֹוָרה: 

י עֹוָלם  ר ָנַתן ָלנּו ּתֹוַרת ֱאֶמת ְוַחּיֵ ה ה‘, ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ עולה אחרי עלייתו / OLEH AFTER HIS ALIYA—ּבָ
ה ה‘, נֹוֵתן ַהּתֹוָרה: רּוְך ַאּתָ תֹוֵכנּו: ּבָ ָנַטע ּבְ

ִנים ְוֹנאַמר ָאֵמן: ַרְך ֶאת ָהָאבֹות הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַהּבָ ּבֵ הגבאי / GABBAI—ִמי ׁשֶ
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כהן—ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ַאֲחֵרי מֹות ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהֹרן ְּבָקְרָבָתם ִלְפֵני ה' ַוָיֻּמתּו. ַויֹּאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ַּדֵּבר ֶאל 
ַאֲהֹרן ָאִחיָך ְוַאל ָיֹבא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהֹּקֶדׁש ִמֵּבית ַלָּפרֶֹכת ֶאל ְּפֵני ַהַּכֹּפֶרת ֲאֶׁשר ַעל ָהָאֹרן וֹלא ָימּות ִּכי 

ֶּבָעָנן ֵאָרֶאה ַעל ַהַּכֹּפֶרת. ְּבזֹאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַהֹּקֶדׁש ְּבַפר ֶּבן ָּבָקר ְלַחָּטאת ְוַאִיל ְלֹעָלה. ְּכֹתֶנת ַּבד ֹקֶדׁש 
ִיְלָּבׁש ּוִמְכְנֵסי ַבד ִיְהיּו ַעל ְּבָשׂרֹו ּוְבַאְבֵנט ַּבד ַיְחֹּגר ּוְבִמְצֶנֶפת ַּבד ִיְצֹנף ִּבְגֵדי ֹקֶדׁש ֵהם ְוָרַחץ ַּבַּמִים ֶאת ְּבָשׂרֹו 

ּוְלֵבָׁשם. ּוֵמֵאת ֲעַדת ְּבֵני ִיְשָׂרֵאל ִיַּקח ְׁשֵני ְשִׂעיֵרי ִעִזּים ְלַחָּטאת ְוַאִיל ֶאָחד ְלֹעָלה. ְוִהְקִריב ַאֲהֹרן ֶאת ַּפר 
ַהַחָּטאת ֲאֶשׁר לֹו ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו.

לוי—ְוָלַקח ֶאת ְׁשֵני ַהְּׂשִעיִרם ְוֶהֱעִמיד ֹאָתם ִלְפֵני ה' ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד. ְוָנַתן ַאֲהֹרן ַעל ְׁשֵני ַהְּׂשִעיִרם ּגֹוָרלֹות 
ּגֹוָרל ֶאָחד ַלה' ְוגֹוָרל ֶאָחד ַלֲעָזאֵזל. ְוִהְקִריב ַאֲהֹרן ֶאת ַהָּׂשִעיר ֲאֶׁשר ָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל ַלה' ְוָעָשׂהּו ַחָּטאת. 

 ְוַהָּׂשִעיר ֲאֶׁשר ָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל ַלֲעָזאֵזל ָיֳעַמד ַחי ִלְפֵני ה' ְלַכֵּפר ָעָליו ְלַשַּׁלח ֹאתֹו ַלֲעָזאֵזל ַהִּמְדָּבָרה. 
ְוִהְקִריב ַאֲהֹרן ֶאת ַּפר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר לֹו ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו ְוָׁשַחט ֶאת ַּפר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר לֹו.

שלישי—ְוָלַקח ְמֹלא ַהַּמְחָּתה ַּגֲחֵלי ֵאׁש ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח ִמִּלְפֵני ה' ּוְמֹלא ָחְפָניו ְקטֶֹרת ַסִּמים ָּדָּקה ְוֵהִביא ִמֵּבית 
ַלָּפרֶֹכת. ְוָנַתן ֶאת ַהְּקטֶֹרת ַעל ָהֵאׁש ִלְפֵני ה' ְוִכָּסה ֲעַנן ַהְּקטֶֹרת ֶאת ַהַּכֹּפֶרת ֲאֶׁשר ַעל ָהֵעדּות ְוֹלא ָימּות. 
ְוָלַקח ִמַּדם ַהָּפר ְוִהָזּה ְבֶאְצָּבעֹו ַעל ְּפֵני ַהַּכֹּפֶרת ֵקְדָמה ְוִלְפֵני ַהַּכֹּפֶרת ַיֶזּה ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִמן ַהָּדם ְּבֶאְצָּבעֹו. 
ְוָׁשַחט ֶאת ְשִׂעיר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר ָלָעם ְוֵהִביא ֶאת ָּדמֹו ֶאל ִמֵּבית ַלָּפרֶֹכת ְוָעָשׂה ֶאת ָּדמֹו ַּכֲאֶׁשר ָעָשׂה ְלַדם 

ַהָּפר ְוִהָזּה ֹאתֹו ַעל ַהַּכֹּפֶרת ְוִלְפֵני ַהַּכֹּפֶרת. ְוִכֶּפר ַעל ַהֹּקֶדׁש ִמֻּטְמֹאת ְּבֵני ִיְשָׂרֵאל ּוִמִּפְשֵׁעיֶהם ְלָכל ַחּטֹאָתם 
ְוֵכן ַיֲעֶשׂה ְלֹאֶהל מֹוֵעד ַהֹּׁשֵכן ִאָּתם ְּבתֹוְך ֻטְמֹאָתם. ְוָכל ָאָדם ֹלא ִיְהֶיה ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ְּבֹבאֹו ְלַכֵּפר ַּבֹּקֶדׁש ַעד 

ֵצאתֹו ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו ּוְבַעד ָּכל ְקַהל ִיְשָׂרֵאל.

רביעי—ְוָיָצא ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ִלְפֵני ה' ְוִכֶּפר ָעָליו ְוָלַקח ִמַּדם ַהָּפר ּוִמַּדם ַהָּׂשִעיר ְוָנַתן ַעל ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח 
ָסִביב. ְוִהָזּה ָעָליו ִמן ַהָּדם ְּבֶאְצָּבעֹו ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְוִטֲהרֹו ְוִקְּדׁשֹו ִמֻּטְמֹאת ְּבֵני ִיְשָׂרֵאל. ְוִכָּלה ִמַּכֵּפר ֶאת ַהֹּקֶדׁש 

ְוֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֶאת ַהִּמְזֵּבַח ְוִהְקִריב ֶאת ַהָּׂשִעיר ֶהָחי. ְוָסַמְך ַאֲהֹרן ֶאת ְׁשֵּתי ידו ]ָיָדיו[ ַעל ֹראׁש ַהָּׂשִעיר 
ַהַחי ְוִהְתַוָּדה ָעָליו ֶאת ָּכל ֲעוֹ ֹנת ְּבֵני ִיְשָׂרֵאל ְוֶאת ָּכל ִּפְשֵׁעיֶהם ְלָכל ַחּטֹאָתם ְוָנַתן ֹאָתם ַעל ֹראׁש ַהָּׂשִעיר 

ְוִׁשַּלח ְּבַיד ִאיׁש ִעִּתי ַהִּמְדָּבָרה. ְוָנָשׂא ַהָּׂשִעיר ָעָליו ֶאת ָּכל ֲעוֹ ֹנָתם ֶאל ֶאֶרץ ְּגֵזָרה ְוִׁשַּלח ֶאת ַהָּׂשִעיר ַּבִּמְדָּבר. 
ּוָבא ַאֲהֹרן ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ּוָפַׁשט ֶאת ִּבְגֵדי ַהָּבד ֲאֶׁשר ָלַבׁש ְּבֹבאֹו ֶאל ַהֹּקֶדׁש ְוִהִּניָחם ָׁשם. ְוָרַחץ ֶאת ְּבָשׂרֹו 

ַבַּמִים ְּבָמקֹום ָקדֹוׁש ְוָלַבׁש ֶאת ְּבָגָדיו ְוָיָצא ְוָעָשׂה ֶאת ֹעָלתֹו ְוֶאת ֹעַלת ָהָעם ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ָהָעם.

חמישי—ֵאת ֵחֶלב ַהַחָּטאת ַיְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה. ְוַהְמַׁשֵּלַח ֶאת ַהָּׂשִעיר ַלֲעָזאֵזל ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ֶאת ְּבָשׂרֹו ַּבָּמִים 
ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיבֹוא ֶאל ַהַּמֲחֶנה. ְוֵאת ַּפר ַהַחָּטאת ְוֵאת ְשִׂעיר ַהַחָּטאת ֲאֶשׁר הּוָבא ֶאת ָּדָמם ְלַכֵּפר ַּבֹּקֶדׁש יֹוִציא 

ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוָשְׂרפּו ָבֵאׁש ֶאת ֹערָֹתם ְוֶאת ְּבָשָׂרם ְוֶאת ִּפְרָשׁם. ְוַהֹּׂשֵרף ֹאָתם ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ֶאת 
ְּבָשׂרֹו ַּבָּמִים ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיבֹוא ֶאל ַהַּמֲחֶנה. ְוָהְיָתה ָלֶכם ְלֻחַּקת עֹוָלם ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ְּתַעּנּו ֶאת 
ַנְפֹשֵׁתיֶכם ְוָכל ְמָלאָכה לֺא ַתֲעׂשּו ָהֶאְזָרח ְוַהֵּגר ַהָּגר ּבתֹוְכֶכם. ִּכי ַבּיֹום ַהֶזּה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמֹּכל 

ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ִּתְטָהרּו.

שישי—ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִהיא ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפֹׁשֵתיֶכם ֻחַּקת עֹוָלם. ְוִכֶּפר ַהֹּכֵהן ֲאֶׁשר ִיְמַׁשח ֹאתֹו ַוֲאֶׁשר ְיַמֵּלא 
ֶאת ָידֹו ְלַכֵהן ַּתַחת ָאִביו ְוָלַבׁש ֶאת ִּבְגֵדי ַהָּבד ִּבְגֵדי ַהֹּקֶדׁש. ְוִכֶּפר ֶאת ִמְקַּדׁש ַהֹּקֶדׁש ְוֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֶאת 

ַהִּמְזֵּבַח ְיַכֵּפר ְוַעל ַהֹּכֲהִנים ְוַעל ָּכל ַעם ַהָּקָהל ְיַכֵּפר. ְוָהְיָתה זֹּאת ָלֶכם ְלֻחַּקת עֹוָלם ְלַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְשָׂרֵאל 
ִמָּכל ַחּטֹאָתם ַאַחת ַּבָּׁשָנה ַוַיַּעׂש ּכֲאֶׁשר ִצָוּה ה' ֶאת ֹמֶׁשה.
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חצי קדיש
 Chatzi Kaddish

א. ]ָאֵמן[ ֵמיּה ַרָבּ ׁש ְשׁ ל ְוִיְתַקַדּ ַדּ ִיְתַגּ

י  יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּ ַחֵיּ יֵחּה-ָאֵמן[ ְבּ ְרָקֵנּה, ִויָקֵרב ְמִשׁ י ְבָרא, ִכְרעּוֵתּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה, ]ְוַיְצַמח ֻפּ ָעְלָמא ִדּ  ְבּ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָרֵאל, ַבּ ית ִיְשׂ ְדָכל־ֵבּ

א[ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ]ָאֵמן, ְיֵהא ְשׁ
ל,   ה ְוִיְתַהָלּ ר ְוִיְתַעֶלּ א ְוִיְתַהָדּ ׂ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשּ ח ְוִיְתָפּ ַבּ ַתּ ַרְך ְוִיְשׁ א, ִיְתָבּ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ

ִריך הּוא[.  ִריְך הּוא ]ּבְ א ְבּ ֻקְדָשׁ ֵמּה ְדּ  ְשׁ
ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]ָאֵמן[ ָחָתא ְוֶנָחָמָתא ַדֲאִמיָרן ְבּ ְבּ ׁשְ יָרָתא, ּתֻ ְרָכָתא, ְוׁשִ ל־ִבּ א ִמָכּ א ְלֵעָלּ ְלֵעָלּ

ֵני ִיְשָׂרֵאל ה ִלְפֵני ְבּ ר ָשׂם מֶֹשׁ כאשר מגביהים את ספר התורה ורואים את הכתב, נוהגים לומר: ְוזֹאת ַהּתֹוָרה, ֲאֶשׁ
WHEN PICKING UP THE TORAH AND SEE THE LETTERS, IT'S CUSTOMARY TO SAY: ֵני ִיְשָׂרֵאל ה ִלְפֵני ְבּ ר ָשׂם מֶֹשׁ ְוזֹאת ַהּתֹוָרה, ֲאֶשׁ

מפטיר לשחרית של יום הכיפורים
Maftir for Yom Kippur Morning

ּוֶבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ַהֶזּה ִמְקָרא־ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת־ַנְפֹשֵׁתיֶכם ָּכל־ְמָלאָכה לֺא ַתֲעׂשּו׃ ְוִהְקַרְבֶּתם 
עָֹלה ַלה' ֵריַח ִניחַֹח ָּפר ֶּבן־ָּבָקר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד ְּכָבִשׂים ְּבֵני־ָשָׁנה ִשְׁבָעה ְּתִמיִמם ִיְהיּו ָלֶכם׃ ּוִמְנָחָתם ֹסֶלת 

ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן ְׁשלָֺׁשה ֶעְשׂרִֹנים ַלָּפר ְׁשֵני ֶעְשׂרִֹנים ָלַאִיל ָהֶאָחד׃ ִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים׃ 
ְשִׂעיר־ִעִזּים ֶאָחד חָּטאת ִמְּלַבד ַחַּטאת ַהִּכֻּפִרים ְועַֹלת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסֵּכיֶהם׃

הפטרה לשחרית של יום הכיפורים
Haftarah for Yom Kippur Morning

קורא ההפטרה מברך לפני הקריאה:
BEFORE READING THE HAFTARAH, THE READER SAYS:

ה ה',  רּוְך ַאָתּ ֱאֶמת. ָבּ ֱאָמִרים ֶבּ ִדְבֵריֶהם ַהֶנּ ְנִביִאים טֹוִבים ְוָרָצה ְבּ ַחר ִבּ ר ָבּ ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ֶדק. ָרֵאל ַעּמֹו ּוִבְנִביֵאי ָהֱאֶמת ְוַהֶצּ ה ַעְבּדֹו ּוְבִיְשׂ ּתֹוָרה ּוְבֹמֶשׁ ַהּבֹוֵחר ַבּ

 ְוָאַמר ֹסּלּו־ֹסּלּו ַּפּנּו־ָדֶרְך ָהִרימּו ִמְכׁשֹול ִמֶּדֶרְך ַעִּמי׃ ִּכי ֹכה ָאַמר ָרם ְוִנָּׂשא ֹשֵׁכן ַעד ְוָקדֹוׁש ְׁשמֹו ָמרֹום 
ְוָקדֹוׁש ֶאְׁשּכֹון ְוֶאת־ַּדָּכא ּוְׁשַפל־רּוַח ְלַהֲחיֹות רּוַח ְׁשָפִלים ּוְלַהֲחיֹות ֵלב ִנְדָּכִאים׃ ִּכי לֺא ְלעֹוָלם ָאִריב ְולֺא 

ָלֶנַצח ֶאְקצֹוף ִּכי־רּוַח ִמְּלָפַני ַיֲעטֹוף ּוְנָׁשמֹות ֲאִני ָעִשׂיִתי׃ ַּבֲעֹון ִּבְצעֹו ָקַצְפִּתי ְוַאֵּכהּו ַהְסֵּתר ְוֶאְקֹצף ַוֵיֶּלְך ׁשֹוָבב 
 ְּבֶדֶרְך ִלּבֹו׃ ְּדָרָכיו ָרִאיִתי ְוֶאְרָּפֵאהּו ְוַאְנֵחהּו ַוֲאַשֵּׁלם ִנֻחִמים לֹו ְוַלֲאֵבָליו׃ ּבֹוֵרא ִניב ְשָׂפָתִים ָׁשלֹום ָׁשלֹום 

ָלָרחֹוק ְוַלָּקרֹוב ָאַמר ה' ּוְרָפאִתיו׃ ְוָהְרָׁשִעים ַּכָיּם ִנְגָרׁש ִּכי ַהְׁשֵקט לֺא יּוָכל ַוִיְּגְרׁשּו ֵמיָמיו ֶרֶפׁש ָוִטיט׃ ֵאין 
 ָׁשלֹום ָאַמר ֱא־לֹוַהי ָלְרָׁשִעים׃ ְקָרא ְבָגרֹון ַאל־ַּתְחֹשְׂך ַּכּׁשֹוָפר ָהֵרם קֹוֶלָך ְוַהֵּגד ְלַעִּמי ִּפְׁשָעם ּוְלֵבית ַיֲעֹקב 

 ַחּטֹאָתם׃ ְואֹוִתי יֹום יֹום ִיְדֹרׁשּון ְוַדַעת ְּדָרַכי ֶיְחָּפצּון ְּכגֹוי ֲאֶׁשר־ְצָדָקה ָעָשׂה ּוִמְׁשַּפט ֱא־לֹוָהיו לֺא ָעָזב 
ִיְׁשָאלּוִני ִמְׁשְּפֵטי־ֶצֶדק ִקְרַבת ֱא־לֹוִהים ֶיְחָּפצּון׃ ָלָּמה ַּצְמנּו ְולֺא ָרִאיָת ִעִּנינּו ַנְפֵׁשנּו ְולֺא ֵתָדע ֵהן ְּביֹום ֹצְמֶכם 

ִּתְמְצאּו־ֵחֶפץ ְוָכל־ַעְּצֵביֶכם ִּתְנֹּגׂשּו׃ ֵהן ְלִריב ּוַמָּצה ָּתצּומּו ּוְלַהּכֹות ּבֶאְגֹרף ֶרַׁשע לֺא־ָתצּומּו ַכּיֹום ְלַהׁשִמיַע 
רֹום קֹוְלֶכם׃ ֲהָכֶזה ִיְהֶיה צֹום ֶאְבָחֵרהּו יֹום ַעּנֹות ָאָדם ַנְפׁשֹו ֲהָלֹכף ְּכַאְגֹמן ֹראׁשֹו ְוַשׂק ָוֵאֶפר ַיִּציַע ֲהָלֶזה  ַּבּמָָ
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ִּתְקָרא־צֹום ְויֹום ָרצֹון ַלה'׃ ֲהלֹוא ֶזה צֹום ֶאְבָחֵרהּו ַּפֵּתַח ַחְרֻצּבֹות ֶרַׁשע ַהֵּתר ֲאֻגּדֹות מֹוָטה ְוַׁשַּלח ְרצּוִצים 
ָחְפִׁשים ְוָכל־מֹוָטה ְּתַנֵּתקּו׃ ֲהלֹוא ָפרֹס ָלָרֵעב ַלְחֶמָך ַוֲעִנִּיים ְמרּוִדים ָּתִביא ָבִית ִּכי־ִתְרֶאה ָערֹם ְוִכִּסיתֹו 

ִמְּבָשְׂרָך לֺא ִתְתַעָּלם׃ ָאז ִיָּבַקע ַּכַּׁשַחר אֹוֶרָך ַוֲאֻרָכְתָך ְמֵהָרה ִתְצָמח ְוָהַלְך ְלָפֶניָך ִצְדֶקָך ְּכבֹוד ה' ַיַאְסֶפָך׃ 
ָאז ִּתְקָרא ַוה' ַיֲעֶנה ְּתַׁשַּוע ְויֹאַמר ִהֵּנִני ִאם־ָּתִסיר ִמּתֹוְכָך מֹוָטה ְׁשַלח ֶאְצַּבע ְוַדֶּבר־ָאֶון׃ ְוָתֵפק ָלָרֵעב ַנְפֶׁשָך 

ְוֶנֶפׁש ַנֲעָנה ַּתְשִּׂביַע ְוָזַרח ַּבֹחֶׁשְך אֹוֶרָך ַוֲאֵפָלְתָך ַּכָּצֳהָרִים׃ ְוָנֲחָך ה' ָּתִמיד ְוִהְשִּׂביַע ְּבַצְחָצחֹות ַנְפׁשָך ְוַעְצֹמֶתיָך 
 ַיֲחִליץ ְוָהִייָת ְּכַגן ָרֶוה ּוְכמֹוָצא ַמִים ֲאֶׁשר לֺא־ְיַכְזּבּו ֵמיָמיו׃ ּוָבנּו ִמְּמָך ָחְרבֹות עֹוָלם מֹוְסֵדי דֹור־ָודֹור ְּתקֹוֵמם 

י ְוָקָראָת  ְוֹקָרא ְלָך ֹּגֵדר ֶּפֶרץ ְמֹשֵׁבב ְנִתיבֹות ָלָׁשֶבת׃ ִאם־ָּתִׁשיב ִמַּׁשָּבת ַרְגֶלָך ֲעׂשֹות ֲחָפֶציָך ְּביֹום ָקְדׁשִִ
 ַלַּׁשָּבת עֶֹנג ִלְקדֹוׁש ה' ְמֻכָּבד ְוִכַּבְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות ְּדָרֶכיָך ִמְּמצֹוא ֶחְפְצָך ְוַדֵּבר ָּדָבר׃ ָאז ִּתְתַעַּנג ַעל־ה' ְוִהְרַּכְבִּתיָך 

ַעל־במותי ]ָּבֳמֵתי[ ָאֶרץ ְוַהֲאַכְלִּתיָך ַנֲחַלת ַיֲעֹקב ָאִביָך ִּכי ִּפי ה' ִּדֵּבר׃

בסיום קריאת ההפטרה, קורא ההפטרה מברך:
AFTER READING THE HAFTARAH, THE READER SAYS:

ר  ה, ַהְמַדֵבּ ֱאָמן, ָהאֹוֵמר ְועֹוֶשׂ ָכל ַהּדֹורֹות, ָהֵאל ַהֶנּ יק ְבּ ל ָהעֹוָלִמים, ַצִדּ ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, צּור ָכּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ָבֶריָך ָאחֹור לֺא ָיׁשּוב  ָבֶריָך, ְוָדָבר ֶאָחד ִמְדּ ה הּוא ה' ֱא־לֹוֵהינּו ְוֶנֱאָמִנים ְדּ ָבָריו ֱאֶמת ָוֶצֶדק. ֶנֱאָמן ַאָתּ ל ְדּ ָכּ ם, ֶשׁ ּוְמַקֵיּ

ָבָריו: ָכל ְדּ ֱאָמן ְבּ ה ה', ָהֵאל ַהֶנּ רּוְך ַאָתּ ה. ָבּ י ֵאל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן )ְוַרֲחָמן( ָאָתּ ֵריָקם, ִכּ

ָבֶניָה: ַח ִצּיֹון ְבּ ֵמּ ה ה', ְמַשׂ רּוְך ַאָתּ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו: ָבּ יַע ִבּ ינּו, ְוַלֲעלּוַבת ֶנֶפׁש ּתֹוִשׁ ית ַחֵיּ י ִהיא ֵבּ ַרֵחם ַעל ִצּיֹון ִכּ

ב ָזר  ְסאֹו לֺא ֵיֵשׁ נּו. ַעל ִכּ ְמֵהָרה ָיֹבא ְוָיֵגל ִלֵבּ יֶחָך, ִבּ ִוד ְמִשׁ ית ָדּ ָך. ּוְבַמְלכּות ֵבּ ִביא ַעְבֶדּ הּו ַהָנּ ֵאִלּיָ ֵחנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ְבּ ְמּ ַשׂ
ִוד: ה ה', ָמֵגן ָדּ רּוְך ַאָתּ ה ֵנרֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ָבּ ּלֺא ִיְכֶבּ ְעָתּ ּלֺו ֶשׁ ַבּ ָך ִנְשׁ ם ָקְדֶשׁ י ְבֵשׁ בֹודֹו. ִכּ ְולֺא ִיְנֲחלּו עֹוד ֲאֵחִרים ֶאת ְכּ

ָרה  ַתּתָ ָלנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ִלְמִחיָלה ְוִלְסִליָחה ּוְלַכּפָ ּנָ ה. ׁשֶ ִרים ַהּזֶ ּפֻ ִביִאים. ְוַעל יֹום ַהּכִ ַעל ַהּתֹוָרה. ְוַעל ָהֲעבֹוָדה. ְוַעל ַהּנְ
ִמיד ְלעֹוָלם  ל־ַחי ּתָ ִפי ּכָ ְמָך ּבְ ַרְך ׁשִ ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת: ַעל־ַהּכֹל ה' ֱא־לֹוֵהינּו. ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך. ִיְתּבָ

ָרֵאל, ּוַמֲעִביר  ית ִיׂשְ ה ה', ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ַלֲעֹו ֺנֹו ֵֺתינּו ְוַלֲעֹו ֺ ֺנֹוֺ ת ַעּמֹו ּבֵ רּוְך ַאּתָ ם ָלַעד: ּבָ  ָוֶעד. ּוְדָבְרָך ֱאֶמת ְוַקּיָ
ִרים: ּפֻ ָרֵאל ְויֹום ַהּכִ ׁש ִיׂשְ ל ָהָאֶרץ ְמַקּדֵ ָנה, ֶמֶלְך ַעל ּכָ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ מֹוֵתינּו ּבְ ַאׁשְ

תפילה לשלום מדינת ישראל
PRayer for the WelfaRe of IsRael

ָך,  ֶאְבַרת ַחְסֶדּ ֵתנּו. ָהֵגן ָעֶליָה ְבּ ֻאָלּ ית ְצִמיַחת ְגּ ָרֵאל, ֵראִשׁ ֵרְך ֶאת ְמִדיַנת ִיְשׂ ָרֵאל ְוגֹוֲאלֹו, ָבּ ַמִים, צּור ִיְשׂ ָשּׁ ַבּ ָאִבינּו ֶשׁ
ָפֶניָך. ַחֵזּק ֶאת ְיֵדי  ֵעָצה טֹוָבה ִמְלּ ֵנם ְבּ ֶריָה ְויֹוֲעֶציָה, ְוַתְקּ יָה, ָשׂ ָך ְלָראֶשׁ ַלח אֹוְרָך ַוֲאִמְתּ לֹוֶמָך, ּוְשׁ ת ְשׁ ּוְפֹרׂש ָעֶליָה ֻסַכּ

ֶביָה.  ְמַחת עֹוָלם ְליֹוְשׁ ָאֶרץ, ְוִשׂ לֹום ָבּ ֵרם, ְוָנַתָתּ ָשׁ ַעְטּ חֹון ְתּ נּו, ְוַהְנִחיֵלם ֱא־לֹוֵהינּו ְיׁשּוָעה ַוֲעֶטֶרת ִנָצּ י ֶאֶרץ ׇקְדֵשׁ ְמִגֵנּ

ַלִים  זּוֵריֶהם, ְותֹוִליֵכם ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ְלִצּיֹון ִעיֶרָך ְוִלירּוָשׁ ָכל ַאְרצֹות ְפּ ׇקד ָנא ְבּ ָרֵאל, ְפּ ית ִיְשׂ ל ֵבּ  ְוֶאת ַאֵחינּו ָכּ
ֶחָך. ֶוֱהִביֲאָך ה׳  ם ִיָקּ ְצָך ה׳ ּוִמָשּׁ ם ְיַקֶבּ ָמִים, ִמָשּׁ ְקֵצה ַהָשּׁ ֲחָך ִבּ ָך: "ִאם ִיְהֶיה ִנַדּ ה ַעְבֶדּ תֹוַרת ֹמֶשׁ תּוב ְבּ ָכּ ֶמָך, ַכּ ן ְשׁ ַכּ ִמְשׁ
ָך ֵמֲאֹבֶתיָך. ּוָמל ה׳ ֱא־לֹוֶהיָך ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב  ּה, ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְבּ ָתּ ר ָיְרׁשּו ֲאֹבֶתיָך ִויִרְשׁ ֱא־לֹוֶהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ

יָך."  ָך, ְלַמַען ַחֶיּ ׇכל ְלָבְבָך ּוְבׇכל ַנְפְשׁ ַזְרֶעָך, ְלַאֲהָבה ֶאת ה׳ ֱא־לֹוֶהיָך ְבּ

יַח ִצְדֶקָך,  ִוד ְמִשׁ ן ָדּ ַלח ָלנּו ְמֵהָרה ֶבּ ְבֵרי ּתֹוָרֶתָך, ּוְשׁ ל ִדּ ֹמר ֶאת ׇכּ ֶמָך, ְוִלְשׁ  ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ְשׁ
ַאּפֹו:  ָמה ְבּ ר ְנָשׁ ל ֲאֶשׁ ֵבל ַאְרֶצָך, ְוֹיאַמר ֹכּ ֵבי ֵתּ ל יֹוְשׁ ָך ַעל ׇכּ אֹון ֻעֶזּ ֲהַדר ְגּ י ֵקץ ְיׁשּוָעֶתָך. הֹוַפע ַבּ  ִלְפּדֹות ְמַחֵכּ

ָלה!" ָאֵמן ֶסָלה. ל ָמָשׁ ֹכּ ָרֵאל ֶמֶלְך, ּוַמְלכּותֹו ַבּ "ה׳ ֱא־לֹוֵהי ִיְשׂ
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תפילה לשלום חיילי צה"ל וכוחות הביטחון של מדינת ישראל
PRayer for the WelfaRe of IsRael's Security ForceS

חֹון,  ָטּ חֹות ַהִבּ י ֹכּ ָרֵאל ְוַאְנֵשׁ ה ְלִיְשׂ ֵלי ְצָבא ַהֲהַגָנּ ַרְך ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַחָיּ ֵבּ  ִמי ֶשׁ
דֹול ַעד ְלבֹוא ָהֲעָרָבה  ם ַהָגּ ר ִמְצַרִים, ּוִמן ַהָיּ ָבנֹון ְוַעד ִמְדַבּ בּול ַהְלּ ַמר ַאְרֵצנּו ְוָעֵרי ֱא־לֹוֵהינּו, ִמְגּ  ָהעֹוְמִדים ַעל ִמְשׁ

ם. ֲאִויר ּוַבָיּ ה ָבּ ָשׁ ָבּ ַיּ ֵהם, ַבּ ּוְבָכל ָמקֹום ֶשׁ

ל ָצָרה ְוצּוָקה,  יל ֶאת ַחָ�ֵלינּו ִמׇכּ ֹמר ְוַיִצּ רּוְך הּוא ִיְשׁ דֹוׁש ָבּ ִפים ִלְפֵניֶהם! ַהָקּ ִמים ָעֵלינּו ִנָגּ ן ה׳ ֶאת אֹוְיֵבינּו ַהָקּ  ִיֵתּ
ֶכֶתר ְיׁשּוָעה  ֵרם ְבּ יֶהם, ִויַעְטּ ְחֵתּ ר ׂשֹוְנֵאינּו ַתּ ה ְיֵדיֶהם. ַיְדֵבּ ָכל ַמֲעֵשׂ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ְבּ ַלח ְבּ ל ֶנַגע ּוַמֲחָלה, ְוִיְשׁ  ּוִמׇכּ

יַע ֶאְתֶכם". ֵחם ָלֶכם ִעם ֹאְיֵביֶכם ְלהֹוִשׁ ֶכם, ְלִהָלּ י ה׳ ֱא־לֹוֵהיֶכם ַהֹהֵלְך ִעָמּ תּוב: "ִכּ ֶהם ַהָכּ ם ָבּ חֹון. ִויֻקַיּ  ּוַבֲעֶטֶרת ִנָצּ
ְוֹנאַמר: "ָאֵמן".

יזכור
Yizkor

PERSONAL YIZKOR / יזכור פרטי
ַמת   ִיְזּכֹור ֱא־לֹוִהים ִנְשׁ

insert the names of your loved ones for whom you are saying yizkor / "נא לומר את השמות שלכבודם אומרים "יזכור

 __________________________ ן  _________ __ ּבֶ father / אבא ָאִבי מֹוִרי 

 __________________________ ת   _________  ּבַ י מֹוָרִתי mother / אמא ִאּמִ

 __________________________ ן   _________________  ּבֶ brother / אחי

 __________________________ ת   ________________  ּבַ sister / אחותי

 __________________________ ן   ____________________  ּבֶ son / בני 

 __________________________ ת   _______________  ּבַ daughter / בתי 

 __________________________ ן   ________________  ּבֶ husband / אישי

 __________________________ ת   _________________  ּבַ wife / אשתי

 __________________________ ן   __________  ּבֶ male mentor / מורי ורבי

 __________________________ ת   __________  ּבַ female mentor / מורתי

 __________________________ ן   ___________________  ּבֶ male / קרוב

 __________________________ ת   _______________  ּבַ female / קרובה

כשאומרים ״יזכור״ לגבר אחד בלבד
WHEN SAYING YIZKOR FOR ONE MALE

כשאומרים ״יזכור״ לאישה אחת בלבד
WHEN SAYING YIZKOR FOR ONE FEMALE

כשאומרים ״יזכור״ לכמה אנשים
WHEN SAYING YIZKOR FOR 

NUMEROUS PEOPLE

ַכר  ׂשְ ֲעדֹו ּבִ ן ְצָדָקה ּבַ ִלי ֶנֶדר ֶאּתֵ ּבְ ֲעבּור ׁשֶ ּבַ
ים ִעם  ְצרֹור ַהַחּיִ ֵהא ַנְפׁשֹו ְצרּוָרה ּבִ ֶזה ּתְ

ָרה ִרְבָקה  מֹות ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ׂשָ ִנׁשְ
יִקים ְוִצְדָקִנּיֹות  ָאר ַצּדִ ָרֵחל ְוֵלָאה ְוִעם ׁשְ

ַגן ֵעֶדן ְוֹנאַמר ָאֵמן:   ּבְ ׁשֶ

ֲעָדּה  ן ְצָדָקה ּבַ ִלי ֶנֶדר ֶאּתֵ ּבְ ֲעבּור ׁשֶ ּבַ
ְצרֹור  ּה ְצרּוָרה ּבִ ֵהא ַנְפׁשָ ַכר ֶזה ּתְ ּוִבׂשְ

מֹות ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב  ים ִעם ִנׁשְ ַהַחּיִ
יִקים  ָאר ַצּדִ ָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה ְוִעם ׁשְ ׂשָ

ַגן ֵעֶדן ְוֹנאַמר ָאֵמן:   ּבְ ְוִצְדָקִנּיֹות ׁשֶ

ַרת  ַעד ַהְזּכָ ן ְצָדָקה ּבְ ִלי ֶנֶדר ֶאּתֵ ּבְ ֲעבּור ׁשֶ ּבַ
ְהֶייָנה ַנְפׁשֹוֵתיֶהם  ַכר ֶזה ּתִ מֹוֵתיֶהם ּוִבׂשְ ִנׁשְ
ל  מֹוֵתיֶהם ׁשֶ ים ִעם ִנׁשְ ְצרֹור ַהַחּיִ ְצרּורֹות ּבִ

ָרה ִרְבָקה ָרֵחל  ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ׂשָ
ַגן  ּבְ יִקים ְוִצְדָקִנּיֹות ׁשֶ ָאר ַצּדִ ְוֵלָאה ְוִעם ׁשְ

ֵעֶדן ְוֹנאַמר ָאֵמן:
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 תפילה לקרובים שהלכו לעולמם
PERSONAL PRAYER FOR THE DEPARTED

ַמת  ִנׁשְ ֶאת  ַמְזִהיִרים  ָהָרִקיַע  ֺזַהר  ּכְ ּוְטהֹוִרים  ים  ְקדֹוׁשִ ַמֲעלֹות  ּבְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ְנֵפי  ּכַ ַעל  ְנכֹוָנה  ְמנּוָחה  ַהְמֵצא  רֹוִמים  ּמְ ּבַ ׁשֹוֵכן  ַרֲחִמים  ָמֵלא   ֵאל 
insert the names of your loved ones for whom you are saying yizkor / "נא לומר את השמות שלכבודם אומרים "יזכור

 __________________________ ן  _________ __ ּבֶ father / אבא ָאִבי מֹוִרי 

 __________________________ ת   _________  ּבַ י מֹוָרִתי mother / אמא ִאּמִ

 __________________________ ן   _________________  ּבֶ brother / אחי

 __________________________ ת   ________________  ּבַ sister / אחותי

 __________________________ ן   ____________________  ּבֶ son / בני 

 __________________________ ת   _______________  ּבַ daughter / בתי 

 __________________________ ן   ________________  ּבֶ husband / אישי

 __________________________ ת   _________________  ּבַ wife / אשתי

 __________________________ ן   __________  ּבֶ male mentor / מורי ורבי

 __________________________ ת   __________  ּבַ female mentor / מורתי

 __________________________ ן   ___________________  ּבֶ male / קרוב

 __________________________ ת   _______________  ּבַ female / קרובה

כשאומרים ״יזכור״ לגבר אחד בלבד
WHEN SAYING YIZKOR FOR ONE MALE

כשאומרים ״יזכור״ לאישה אחת בלבד
WHEN SAYING YIZKOR FOR ONE FEMALE

כשאומרים ״יזכור״ לכמה אנשים
WHEN SAYING YIZKOR FOR 

NUMEROUS PEOPLE

ַעד  ְדבּו ְצָדָקה ּבְ ּנָ ֲעבּור ׁשֶ ָהַלְך ְלעֹוָלמֹו ּבַ ׁשֶ
ֵהא ְמנּוָחתֹו  ַגן ֵעֶדן ּתְ ָמתֹו ּבְ ַרת ִנׁשְ ַהְזּכָ

ָנָפיו  ֵסֶתר ּכְ יֵרהּו ּבְ ַעל ָהַרֲחִמים ַיְסּתִ ָלֵכן ּבַ
ָמתֹו  ים ֶאת ִנׁשְ ְצרֹור ַהַחּיִ ְלעֹוָלִמים ְוִיְצרֹור ּבִ

בֹו,  ּכָ לֹום ַעל ִמׁשְ ׁשָ ה' הּוא ַנֲחָלתֹו ְוָינּוַח ּבְ
ְוֹנאַמר ָאֵמן:

ְדבּו ְצָדָקה  ּנָ ֲעבּור ׁשֶ ָהְלָכה ְלעֹוָלָמּה ּבַ ׁשֶ
ֵהא  ַגן ֵעֶדן ּתְ ָמָתּה ּבְ ַרת ִנׁשְ ַעד ַהְזּכָ ּבְ

ֵסֶתר  יֶרָה ּבְ ַעל ָהַרֲחִמים ַיְסּתִ ְמנּוָחָתּה ָלֵכן ּבַ
ים ֶאת  ְצרֹור ַהַחּיִ ָנָפיו ְלעֹוָלִמים ְוִיְצרֹור ּבִ ּכְ
לֹום ַעל  ׁשָ ָמָתּה ה' הּוא ַנֲחָלָתּה ְוָתנּוַח ּבְ ִנׁשְ

ָבּה, ְוֹנאַמר ָאֵמן: ּכָ ִמׁשְ

ְדבּו ְצָדָקה  ּנָ ֲעבּור ׁשֶ ָהְלכּו ְלעֹוָלָמם ּבַ ׁשֶ
ֵהא  ַגן ֵעֶדן ּתְ מֹוֵתיֶהם, ּבְ ַרת ִנׁשְ ַעד ַהְזּכָ ּבְ

ֵסֶתר  יֵרם ּבְ ַעל ָהַרֲחִמים ַיְסּתִ ְמנּוָחָתם ָלֵכן ּבַ
ים ֶאת  ְצרֹור ַהַחּיִ ָנָפיו ְלעֹוָלִמים ְוִיְצרֹור ּבִ  ּכְ
לֹום  ׁשָ מֹוֵתיֶהם ה' הּוא ַנֲחָלָתם ְוָינּוחּו ּבְ ִנׁשְ

ָבם, ְוֹנאַמר ָאֵמן: ּכָ ַעל ִמׁשְ

 תפילות לזיכרון קורבנות השואה, מערכות ישראל ופיגועי הטרור
 GENERAL PRAYER FOR THE MARTYRS OF THE HOLOCAUST 
AND FOR THE MARTYRS OF THE IDF AND TERROR ATTACKS

מֹות  ֹזַהר ָהָרִקיַע ְמִאיִרים ּוַמְזִהיִרים ְלִנׁשְ ים ּוְטהֹוִרים ּכְ ַמֲעלֹות ְקדֹוׁשִ ִכיָנה ּבְ ְ ְנֵפי ַהּשׁ ְמרֹוִמים ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה ַתַחת ּכַ ֵא־ל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן ּבַ
ֶהְרגּו  ּנֶ ה ׁשֶ ֵאירֹוּפָ ָמד ּבְ ְ ָאר ַמֲחנֹות ַהּשׁ ִליְנָקה ּוִבׁשְ ִויץ ַמְייַדֶנק ְטֶרּבְ ַאוּוׁשְ ָמם ּבְ ְך ּדָ ּפַ יֵדי ָהרֹוְצִחים ְוִנׁשְ ְפלּו ּבִ ּנָ הֹוִרים ׁשֶ ים ְוַהּטְ דֹוׁשִ ָרֵאל ַהּקְ ֵני ִיׂשְ ַאֵחינּו ּבְ
ֶרת  ְחּתֶ ּמַ ּבַ ָרֵאל,  ִיְשׂ ָכל ַמַעְרכֹות  ְבּ ְלֲחמּו  ּנִ ׁשֶֶ דֹוִשים  ַהּקְ מֹות  ּוְלִנְשׁ ם,  ֵ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ ְוַאְכָזִרּיֹות ַעל  ּנֹות  ְמׁשֻ ֹכל ִמיתֹות  ּבְ ים  ַחּיִ רּו  ְוִנְקּבְ ֲחטּו  ְוִנׁשְ ְרפּו  ְוִנׂשְ
ָאֶרץ ּוִמחּוָצה  ְרְצחּו ּבָ ּנִ ים, ְיָלִדים ִויָלדֹות ׁשֶ ים ְוָנׁשִ ֻעּלֹות ָהֵאיָבה ֲאָנׁשִ ים ַחְלֵלי ּפְ דֹוׁשִ מֹות ַהּקְ ם, ּוְלִנׁשְ ִמְלַחְמּתָ ְפלּו ּבְ ָנּ ָרֵאל ְוֶשׁ ּוִבְצָבא ַהֲהָגָנה ְלִיְשׂ
ֵסֶתר  יֵרם ְבּ ַעל ָהַרֲחִמים ַיְסִתּ מֹוֵתיֶהם. ָלֵכן ַבּ ִלים ְלִעּלּוי ִנׁשְ ּלְ ָאנּו ִמְתּפַ ֲעבּור ׁשֶ ם, ּבַ ת ַהֵשּׁ ם ַעל ְקֻדַשּׁ רֹור. ּוָמְסרּו ַנְפׁשָ ִחים ֵמִאְרגּוֵני ַהּטֵ יֵדי ְמַרּצְ ָלּה ּבִ
ָרֵאל  בֹוָתם ְוַתֲעֹמד ְלָכל ִיְשׂ ּכְ לֹום ַעל ִמְשׁ ָשׁ ֵהא ְמנּוָחָתם, ְוָינּוחּו ְבּ ַגן ֵעֶדן ּתְ מֹוֵתיֶהם, ה' הּוא ַנֲחָלָתם, ְבּ ים ֶאת ִנְשׁ ְצרֹור ַהַחִיּ ָנָפיו ְלעֹוָלִמים, ְוִיְצרֹור ִבּ ְכּ

ִמין, ְוֹנאַמר ָאֵמן. ְזכּוָתם ְוַיַעְמדּו ְלגֹוָרָלם ְלֵקץ ָהָיּ
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ָלה: ֵבי ֵביֶתָך. עֹוד ְיַהְללּוָך ּסֶ ֵרי יֹוׁשְ  ַאׁשְ
ה' ֱא־לֹוָהיו: ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה ּלֹו. ַאׁשְ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ  ַאׁשְ

ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ֶלְך. ַוֲאָבְרָכה ׁשִ ה ְלָדִוד. ֲארֹוִמְמָך ֱא־לֹוַהי ַהּמֶ ִהּלָ  ּתְ
ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: . ַוֲאַהְלָלה ׁשִ ָכל יֹום ֲאָבְרֶכּךָ  ּבְ

תֹו ֵאין ֵחֶקר: ל ְמֹאד. ְוִלְגֻדּלָ דֹול ה' ּוְמֻהּלָ  ּגָ
ידּו: יָך. ּוְגבּוֹרֶתיָך ַיּגִ ח ַמֲעׂשֶ ּבַ  ּדֹור ְלדֹור ְיׁשַ

יָחה: בֹוד הֹוֶדָך. ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתיָך ָאׂשִ  ֲהַדר ּכְ
ה: ֶרּנָ ְתָך ֲאַסּפְ  ֶוֱעזּוז נֹוְרֹאֶתיָך ֹיאֵמרּו. ּוְגֻדּלָ

נּו: יעּו. ְוִצְדָקְתָך ְיַרּנֵ  ֵזֶכר ַרב טּוְבָך ַיּבִ
ִים ּוְגָדל ָחֶסד  ַחּנּון ְוַרחּום ה'. ֶאֶרְך ַאּפַ

יו: ל ַמֲעׂשָ  טֹוב ה' ַלּכֹל. ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ
יָך. ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבְרכּוָכה: ל ַמֲעׂשֶ  יֹודּוָך ה' ּכָ
רּו: בֹוד ַמְלכּוְתָך ֹיאֵמרּו. ּוְגבּוָרְתָך ְיַדּבֵ  ּכְ

בּוֹרָתיו. ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו:  ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם ּגְ
ָכל ּדֹור ָוֹדר: ָך ּבְ ְלּתְ ל עֹוָלִמים. ּוֶמְמׁשַ  ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ּכָ

פּוִפים:  סֹוֵמְך ה' ְלָכל ַהּנְֹפִלים. ְוזֹוֵקף ְלָכל ַהּכְ
ִעּתֹו: ה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ּבְ רּו. ְוַאּתָ ּבֵ  ֵעיֵני ֹכל ֵאֶליָך ְיׂשַ

יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ּבִ  ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך. ּוַמׂשְ
יו: ָכל ַמֲעׂשָ ָרָכיו. ְוָחִסיד ּבְ ָכל ּדְ יק ה' ּבְ  ַצּדִ

ר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת:  ָקרֹוב ה' ְלָכל ֹקְרָאיו. ְלֹכל ֲאׁשֶ
יֵעם: ַמע ְויֹוׁשִ ְוָעָתם ִיׁשְ ה. ְוֶאת ׁשַ  ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעׂשֶ

ִמיד: ִעים ַיׁשְ ל ָהְרׁשָ ל ֹאֲהָביו. ְוֵאת ּכָ  ׁשֹוֵמר ה' ֶאת ּכָ
ם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ר ׁשֵ ׂשָ ל ּבָ י. ִויָבֵרְך ּכָ ר ּפִ ת ה' ְיַדּבֶ ִהּלַ  ּתְ

ה ְוַעד עֹוָלם. ַהְללּוָיּה: ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעּתָ

הכנסת ספר תורה
Returning the Torah to the Ark

הכנסת ספר תורה:
RETURNING THE SEFER TORAH TO THE ARK:

ָרֵאל ַעם  ה ְלָכל ֲחִסיָדיו ִלְבֵני ִיְשׂ ִהָלּ ֶרם ֶקֶרן ְלַעּמֹו ְתּ ָמִים, ַוָיּ מֹו ְלַבּדֹו הֹודֹו ַעל ֶאֶרץ ְוָשׁ ב ְשׁ ָגּ י ִנְשׂ ם ה‘ ִכּ ְיַהְללּו ֶאת ֵשׁ
ְקרֹבֹו ַהְללּוָיּה.

ְמקֹום ָקְדׁשֹו׃  ים ְיָסָדּה ְוַעל־ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנָה׃ ִמי־ַיֲעֶלה ְבַהר־ה' ּוִמי־ָיקּום ּבִ י־הּוא ַעל־ַיּמִ ֵבי ָבּה׃ ּכִ ֵבל ְוֹיׁשְ ְלָדִוד ִמְזמֹור ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ּתֵ
י ָפֶניָך  יו ְמַבְקׁשֵ עֹו׃ ֶזה ּדֹור ּדְֹרׁשָ א ְבָרָכה ֵמֵאת ה' ּוְצָדָקה ֵמֱא־לֹוֵהי ִיׁשְ ָ ע ְלִמְרָמה׃ ִיׂשּ ּבַ י ְולֺא ִנׁשְ ְוא ַנְפׁשִ ָ א ַלׁשּ ר לֺא־ָנׂשָ ִים ּוַבר־ֵלָבב ֲאׁשֶ ְנִקי ַכּפַ

ָעִרים  אּו ׁשְ ּבֹור ִמְלָחָמה׃ ׂשְ בֹוד ה' ִעּזּוז ְוִגּבֹור ה' ּגִ בֹוד׃ ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ ְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהּכָ אּו ּפִ ׂשְ יֶכם ְוִהּנָ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ַיֲעֹקב ֶסָלה׃ ׂשְ
בֹוד ֶסָלה׃ בֹוד ה' ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהּכָ בֹוד׃ ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ ְתֵחי עֹוָלם ְוָיֹבא ֶמֶלְך ַהּכָ אּו ּפִ יֶכם ּוׂשְ ָראׁשֵ

ָך ַאל  ִוד ַעְבּדֶ ֲעבּור ּדָ נּו: ּבַ ׁשּו ֶצֶדק. ַוֲחִסיֶדיָך ְיַרּנֵ ָך: ּכֲֹהֶניָך ִיְלּבְ ה ַוֲארֹון ֻעּזֶ ָרֵאל: קּוָמה ה' ִלְמנּוָחֶתָך. ַאּתָ ּוְבֻנֹחה ֹיאַמר. ׁשּוָבה ה' ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיְשׂ
ָרֶכיָה ַדְרֵכי ֹנַעם ְוָכל ְנִתיֹבֶתיָה  ר: ּדְ ָ ּה. ְוֹתְמֶכיָה ְמֻאּשׁ ֲחִזיִקים ּבָ ים ִהיא ַלּמַ ֲעזֹבּו: ֵעץ ַחּיִ י ָלֶכם. ּתֹוָרִתי ַאל ּתַ י ֶלַקח טֹוב ָנַתּתִ יֶחָך: ּכִ ֵני ְמׁשִ ב ּפְ ׁשֵ ּתָ

ֶקֶדם: ׁש ָיֵמינּו ּכְ יֵבנּו ה' ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה. ַחּדֵ לֹום: ֲהׁשִ ׁשָ
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חצי קדיש
 Chatzi Kaddish

א. ]ָאֵמן[ ֵמיּה ַרָבּ ׁש ְשׁ ל ְוִיְתַקַדּ ַדּ ִיְתַגּ

י  יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּ ַחֵיּ יֵחּה-ָאֵמן[ ְבּ ְרָקֵנּה, ִויָקֵרב ְמִשׁ י ְבָרא, ִכְרעּוֵתּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה, ]ְוַיְצַמח ֻפּ ָעְלָמא ִדּ  ְבּ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָרֵאל, ַבּ ית ִיְשׂ ְדָכל־ֵבּ

א[ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ]ָאֵמן, ְיֵהא ְשׁ
ל,   ה ְוִיְתַהָלּ ר ְוִיְתַעֶלּ א ְוִיְתַהָדּ ׂ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשּ ח ְוִיְתָפּ ַבּ ַתּ ַרְך ְוִיְשׁ א, ִיְתָבּ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ

ִריך הּוא[.  ִריְך הּוא ]ּבְ א ְבּ ֻקְדָשׁ ֵמּה ְדּ  ְשׁ
ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]ָאֵמן[ ָחָתא ְוֶנָחָמָתא ַדֲאִמיָרן ְבּ ְבּ ׁשְ יָרָתא, ּתֻ ְרָכָתא, ְוׁשִ ל־ִבּ א ִמָכּ א ְלֵעָלּ ְלֵעָלּ

תפילת העמידה למוסף
Amidah for Musaf

 יש לומר את כל העמידה בלחש. רק אם ההנחיות הרפואיות הופכות את אמירת חזרת הש"ץ לבלתי אפשרית, יש לומר את תחילת תפילת העמידה 
מילה־במילה עם החזן עד אחרי ״קדושה״

RECITE SILENTLY AT YOUR OWN PACE. IF TIME IS OF THE ESSENCE, DUE TO MEDICAL REGULATIONS NOT ALLOWING THE CHAZZAN'S 
REPETITION, RECITE WORD־FOR־WORD WITH THE CHAZZAN UNTIL AFTER ״KEDUSHA״ BELOW

ם ה' ֶאְקָרא ָהבּו ֹגֶדל ֵלא־לֹוֵהינּו: י ֵשׁ  ִכּ
ֶתָך: ִהּלָ יד ּתְ ח. ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ה׳ ׂשְ

ּבֹור  דֹול ַהּגִ ה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ֱא־לֺוֵהי ַאְבָרָהם. ֱא־לֺוֵהי ִיְצָחק. ֵוא־לֺוֵהי ַיֲעקֹב. ָהֵא־ל ַהּגָ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ַאֲהָבה:  מֹו ּבְ ְוַהּנֹוָרא ֵא־ל ֶעְליֹון. ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים. ְוקֹוֵנה ַהּכֹל ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות. ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ

ים:  ים. ְלַמַעְנָך ֱא־לֹוִהים ַחּיִ ֵסֶפר ַהַחּיִ ים. ְוָכְתֵבנּו ּבְ ַחּיִ ים. ֶמֶלְך ָחֵפץ ּבַ ָזְכֵרנּו ְלַחּיִ

ה ה', ָמֵגן ַאְבָרָהם: רּוְך ַאּתָ יַע ּוָמֵגן: ּבָ ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוׁשִ

ל:[ יַע: ]מֹוִריד ַהּטָ ה ַרב ְלהֹוׁשִ ה ֵמִתים ַאּתָ ה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲא־ֺדָני. ְמַחּיֵ ַאּתָ

ֵני ָעָפר.  ם ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ יר ֲאסּוִרים. ּוְמַקּיֵ ים. סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמּתִ ַרֲחִמים ַרּבִ ה ֵמִתים ּבְ ֶחֶסד. ְמַחּיֵ ים ּבְ ל ַחּיִ ְמַכְלּכֵ
ה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה:  בּורֹות ּוִמי דֹוֶמה ָלְך. ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחּיֶ ַעל ּגְ ִמי ָכמֹוָך ּבַ

ַרֲחִמים:  ים ּבְ ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחִמים/ָהַרֲחָמן זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחּיִ

ִתים: ה ַהּמֵ ה ה', ְמַחּיֵ רּוְך ַאּתָ ה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ּבָ ְוֶנֱאָמן ַאּתָ



־

HALAKHICALLY CONDENSED MACHZOR YOM KIPPUR (5782/2021 ONLY)  •  מחזור הלכתי מקוצר ליום הכיפורים תשפ״ב בלבד  44

אם העמידה לא נאמרת מילה־במילה עם החזן, יש לדלג הלאה ל״אתה קדוש״ 
IF YOU ARE NOT RECITING THE AMIDAH WORD־FOR־WORD WITH THE CHAZZAN, CONTINUE WITH ״אתה קדוש״

KEDUSHA / קדושה
קדושה נוסח ספרדקדושה נוסח אשכנז

ְמָך  ים ׁשִ יׁשִ ְקּדִ ְרֵפי ֹקֶדׁש ַהּמַ יַח ׂשַ סֹוד ׂשִ ָך ּכְ ַנֲעִריְצָך ְוַנְקִדיׁשְ
תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך. ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר: ּכָ ּקֶֹדׁש ּכַ ּבַ

בֹודֹו: COTC / קו״ח—ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה' ְצָבאֹות ְמלֺא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ

ָתם  בֹודֹו. ְלֻעּמָ ה ְמקֹום ּכְ ְרָתיו ׁשֹוֲאִלים ֶזה ָלֶזה ַאּיֵ בֹודֹו ָמֵלא עֹוָלם. ְמׁשָ ּכְ
רּוְך יֺאֵמרּו: ּבָ

קֹומֹו: בֹוד ה' ִמּמְ רּוְך ּכְ  COTC / קו״ח—ּבָ
מֹו ֶעֶרב ָוֺבֶקר  ַרֲחִמים ְוָיֺחן ַעם ַהְמַיֲחִדים ׁשְ קֹומֹו הּוא ִיֶפן ּבְ ִמּמְ

ַמע אֹוְמִרים: ַאֲהָבה ׁשְ ֲעַמִים ּבְ ִמיד. ּפַ ָכל יֹום ּתָ ּבְ

ָרֵאל ה' ֱא־לֹוֵהינּו ה' ֶאָחד: ַמע ִיְשׂ COTC / קו״ח—ׁשְ

יֵענּו. ְוהּוא  נּו הּוא מֹוׁשִ הּוא ֱא־לֹוֵהינּו הּוא ָאִבינּו. הּוא ַמְלּכֵ
ל ָחי. ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלא־לֹוִהים:  ִנית ְלֵעיֵני ּכָ ַרֲחָמיו ׁשֵ ִמיֵענּו ּבְ  ַיׁשְ

ֲאִני ה' ֱא־לֹוֵהיֶכם:

ָכל ָהָאֶרץ, ְוָהָיה ה'  ְמָך ּבְ יר ׁשִ יֵרנּו ה' ֲאֹדֵנינּו ָמה ַאּדִ יר ַאּדִ ַאּדִ
מֹו ֶאָחד: ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוְשׁ ל ָהָאֶרץ, ּבַ ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ

תּוב ֵלאֺמר: ָך ּכָ C / ח—ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ
COTC / קו״ח—ִיְמלְֺך ה' ְלעֹוָלם. ֱא־לֹוַהִיְך ִצּיֹון ְלֺדר ָוֺדר. ַהְללּוָיּה:

ְבֲחָך  יׁש. ְוׁשִ ְתָך ַנְקּדִ ָ ְדֶלָך. ּוְלֵנַצח ְנָצִחים ְקֻדּשׁ יד ּגָ ְלדֹור ָודֹור ַנּגִ
דֹול ְוָקדֹוׁש  י ֵא־ל ֶמֶלְך ּגָ ינּו לֺא ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּכִ ֱא־לֹוֵהינּו ִמּפִ

ה: ָאּתָ

יש לומר מ״ובכן תן פחדך״ ועד ״והא־ל הקדוש נקדש בצדקה״ 
בלחש להמתין לחזן.

RECITE SILENTLY FROM ״ובכן תן פחדך״
 AND WAIT THERE FOR THE ״והא־ל הקדוש נקדש בצדקה״

CHAZZAN

ָך  נּו ְלָך, ה‘ ֱא־לֹוֵהינּו ַמְלָאִכים ֲהמֹוֵני ַמְעָלה. ִעם ַעּמְ ֶתר ִיּתְ ּכֶ
ָבר ָהָאמּור  ּדָ ׁשּו ּכַ ּלֵ ה ְלָך ְיׁשַ ָ ם ְקֻדּשׁ ּלָ ה: ַיַחד ּכֻ ָרֵאל ְקבּוֵצי ַמּטָ ִיׂשְ

ַעל ַיד ְנִביֶאָך ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר: 

בֹודֹו:  COTC / קו״ח—ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה‘ ְצָבאֹות ְמלֺא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ

בֹודֹו ְלַהֲעִריצֹו.  ה ְמקֹום ּכְ ְרָתיו ׁשֹוֲאִלים ֶזה ָלֶזה ַאּיֵ בֹודֹו ָמֵלא עֹוָלם. ְמׁשָ ּכְ
ִחים ְואֹוְמִרים:  ּבְ ָתם ְמׁשַ ְלֻעּמָ

קֹומֹו:  בֹוד ה‘ ִמּמְ רּוְך ּכְ COTC / קו״ח—ּבָ

מֹו ֶעֶרב  ַרֲחָמיו ְלַעּמֹו. ְוָיֺחן ַעם ַהְמַיֲחִדים ׁשְ קֹומֹו הּוא ִיֶפן ּבְ ִמּמְ
ַמע אֹוְמִרים:  ַאֲהָבה ׁשְ ֲעַמִים ּבְ ִמיד. ּפַ ָכל יֹום ּתָ ָוֺבֶקר ּבְ

ָרֵאל ה‘ ֱא־לֹוֵהינּו ה‘ ֶאָחד:  ַמע ִיׂשְ COTC / קו״ח—ׁשְ

יֵענּו. ְוהּוא  נּו הּוא מֹוׁשִ הּוא ֱא־לֹוֵהינּו הּוא ָאִבינּו. הּוא ַמְלּכֵ
ל ַחי  ִנית ְלֵעיֵני ּכָ ַרֲחָמיו ׁשֵ ִמיֵענּו ּבְ ִנית ְוַיׁשְ יֵענּו ְוִיְגָאֵלנּו ׁשֵ יֹוׁשִ

ית ִלְהיֹות ָלֶכם  ֵראׁשִ י ֶאְתֶכם ַאֲחִרית ּכְ ַאְלּתִ  ֵלאֹמר. ֵהן ּגָ
ֵלא־לֹוִהים: ֲאִני ה‘ ֱא־לֹוֵהיֶכם:

ָכל ָהָאֶרץ, ְוָהָיה ה'  ְמָך ּבְ יר ׁשִ יֵרנּו ה' ֲאֹדֵנינּו ָמה ַאּדִ יר ַאּדִ ַאּדִ
מֹו ֶאָחד: ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוְשׁ ל ָהָאֶרץ, ּבַ ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ

תּוב ֵלאֺמר: ָך ּכָ C / ח—ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ
COTC / קו״ח—ִיְמלְֺך ה' ְלעֹוָלם. ֱא־לֹוַהִיְך ִצּיֹון ְלֺדר ָוֺדר. ַהְללּוָיּה: 

י  ָלה. ּכִ ָכל יֹום ְיַהְללּוָך ּסֶ ים ּבְ ְמָך ָקדֹוׁש. ּוְקדֹוׁשִ ה ָקדֹוׁש ְוׁשִ ַאּתָ
ה: דֹול ְוָקדֹוׁש ָאּתָ ֵא־ל ֶמֶלְך ּגָ

 יש לומר מ״לדור ודור המליכו״ ועד ״והא־ל הקדוש נקדש בצדקה״ 
בלחש להמתין לחזן.

 RECITE SILENTLY FROM ״לדור ודור המליכו״ UNTIL  
 AND WAIT THERE FOR THE ״והא־ל הקדוש נקדש בצדקה״

CHAZZAN

ה:[ דֹול ְוָקדֹוׁש ָאּתָ י ֵא־ל ֶמֶלְך ּגָ ָלה. ]ּכִ ָכל יֹום ְיַהְללּוָך ּסֶ ים ּבְ ְמָך ָקדֹוׁש. ּוְקדֹוׁשִ ה ָקדֹוׁש ְוׁשִ ַאּתָ

י הּוא ְלַבּדֹו ָמרֹום ְוָקדֹוׁש: ]ְלדֹור ָודֹור ַהְמִליכּו ָלֵא־ל ּכִ

ית ָדִוד  בֹוֶדָך ְוַעל ַמְלכּות ּבֵ ן ּכְ ּכַ ַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמׁשְ ָך ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמֶ ְמָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ַעל ִיׂשְ ׁש ׁשִ ּוְבֵכן ִיְתַקּדַ
יֶחָך ְוַעל ְמכֹוְנָך ְוֵהיָכֶלָך:[  ְמׁשִ

ֲחוּו ְלָפֶניָך  ּתַ ים, ְוִיׁשְ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ָראָת, ְוִייָראּוָך ּכָ ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ יָך, ְוֵאיָמְתָך ַעל ּכָ ל ַמֲעׂשֶ ָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ַעל ּכָ ְחּדְ ן ּפַ ּוְבֵכן ּתֵ
ָיְדָך  ְלָטן ְלָפֶניָך ֹעז ּבְ ָ ַהּשׁ ַדְענּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ׁשֶ ּיָ ֵלם, ׁשֶ ֵלָבב ׁשָ ה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּבְ ם ֲאֻגּדָ רּוִאים, ְוֵיָעׂשּו ֻכּלָ ל ַהּבְ ּכָ

ָראָת: ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ ְמָך נֹוָרא ַעל ּכָ יִמיֶנָך, ְוׁשִ ּוְגבּוָרה ּבִ

ׂשֹון  ְמָחה ְלַאְרֶצָך ְוׂשָ ה ַלְמַיֲחִלים ָלְך, ׂשִ יָך, ּוִפְתחֹון ּפֶ ה ִליֵרֶאיָך, ְוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרׁשֶ ִהּלָ ָך, ּתְ בֹוד ה' ְלַעּמֶ ן ּכָ ּוְבֵכן ּתֵ
ָיֵמינּו: ְמֵהָרה ּבְ יֶחָך ּבִ י ְמׁשִ ָך, ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיׁשַ ְלִעיֶרָך, ּוְצִמיַחת ֶקֶרן ְלָדִוד ַעְבּדֶ

ן  ָעׁשָ ן/ּכְ ָעׁשָ ּה ּבֶ ּלָ ָעה ּכֻ יָה ְוָכל ָהִרׁשְ ץ ּפִ ְקּפָ ה ָיִגילּו ְועֹוָלָתּה ּתִ ִרּנָ ִרים ַיֲעלֺזּו, ַוֲחִסיִדים ּבְ ָמחּו ִויׁשָ יִקים ִיְראּו ְוִיׂשְ ּוְבֵכן ַצּדִ
ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֶרץ: י ַתֲעִביר ֶמְמׁשֶ ְכֶלה ּכִ ּתִ

ָך.  ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ בֹוֶדָך. ּוִבירּוׁשָ ן ּכְ ּכַ ַהר ִצּיֹון ִמׁשְ יָך. ְבּ ל ַמֲעׂשֶ ָך ַעל ּכָ ה ]הּוא[ ה' ]ֱא־לֹוֵהינּו ְמֵהָרה[ ְלַבֶדּ ְוִתְמלְֺך ַאָתּ
ָך. ִיְמלְֺך ה' ְלעֹוָלם ֱא־לֹוַהִיְך ִצּיֹון ְלֺדר ָוֺדר ַהְללּוָיּה: ִדְבֵרי ָקְדׁשֶ תּוב ְבּ ּכָ ּכַ

ט ּפָ ׁשְ ּמִ ּה ה' ְצָבאֹות ּבַ ְגּבַ תּוב ַוּיִ ּכָ ְלָעֶדיָך, ּכַ ֶמָך ְוֵאין ֱא־לֹוּהַ ִמּבַ ה ְונֹוָרא ׁשְ ָקדֹוׁש ַאּתָ
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אם אומרים את תפילת העמידה מילה־במילה עם החזן, יש להמתין לחזן לומר את סיום הברכה יחד איתו
IF RECITING WORD־FOR WORD WITH THE CHAZZAN, WAIT UNTIL THE CHAZZAN RESUMES HERE, AND RECITE TOGETHER WITH THE 
CHAZZAN

דֹוׁש:** ֶלְך ַהּקָ ה ה', ַהּמֶ רּוְך ַאּתָ ְצָדָקה: ּבָ ׁש ּבִ דֹוׁש ִנְקּדַ **ְוָהֵא־ל ַהּקָ
יש להמשיך בלחש עד לסיום העמידה.

IF RECITING WORD־FOR־WORD WITH THE CHAZZAN, FINISH THE AMIDAH SILENTLY AT YOUR OWN PACE UNTIL THE END. 

נּו  נּו ַמְלּכֵ ִמְצֺוֶתיָך, ְוֵקַרְבּתָ נּו ּבְ ּתָ ׁשְ ׁשֹונֹות ְוִקּדַ ל ַהּלְ נּו ִמּכָ נּו, ְורֹוַמְמּתָ ים, ָאַהְבּתָ אֹוָתנּו ְוָרִציָת ּבָ ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ה ְבַחְרּתָ ַאּתָ
דֹוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת: דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ַלֲעבֹוָדֶתָך ְוׁשִ

ל ֲעֺונֹוֵתינּו,  ָרה, ְוִלְמָחל ּבֹו ֶאת ּכָ ה, ִלְמִחיָלה ְוִלְסִליָחה ּוְלַכּפָ ּפּוִרים ַהּזֶ ַאֲהָבה, ֶאת יֹום ַהּכִ ן ָלנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּבְ ּתֶ ַוּתִ
ִמְקָרא ֺקֶדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים:

ִית  ּבַ ִחיָרֶתָך ּבַ ֵבית ּבְ ִלינּו ֵמַאְרֵצנּו ְוִנְתַרַחְקנּו ֵמַעל ַאְדָמֵתנּו ְוֵאין ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות חֹובֹוֵתינּו ּבְ ֵני ֲחָטֵאינּו ּגָ ּוִמּפְ
ָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי  ָך: ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ׁשֶ ִמְקּדָ ָחה ּבְ ּלְ ּתַ ׁשְ ּנִ ד ׁשֶ ֵני ַהּיָ ְמָך ָעָליו ִמּפְ ְקָרא ׁשִ ּנִ דֹוׁש ׁשֶ דֹול ְוַהּקָ  ַהּגָ

בֹודֹו: ָאִבינּו  ל ּכְ ים, ְוִתְבֵנהּו ְמֵהָרה ּוְתַגּדֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָך ּבְ ׁשְ ׁשּוב ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ְוַעל ִמְקּדָ ּתָ  ֲאבֹוֵתינּו ֶמֶלְך ַרֲחָמן ׁשֶ
ין ַהּגֹוִים, ּוְנפּוצֹוֵתינּו  זּוֵרינּו ִמּבֵ ל ָחי, ְוָקֵרב ּפְ א ָעֵלינּו ְלֵעיֵני ּכָ ׂשֵ בֹוד ַמְלכּוְתָך ָעֵלינּו ְמֵהָרה, ְוהֹוַפע ְוִהּנָ ה ּכְ נּו, ַגּלֵ  ַמְלּכֵ

ה ְלָפֶניָך ֶאת  ם ַנֲעׂשֶ ְמַחת עֹוָלם, ְוׁשָ ׂשִ ָך ּבְ ׁשְ ית ִמְקּדָ ַלִים ּבֵ ה, ְוִלירּוׁשָ ִרּנָ ֵתי ָאֶרץ: ַוֲהִביֵאנּו ְלִצּיֹון ִעיְרָך ּבְ ְרּכְ ס ִמּיַ ּנֵ ּכַ
ַאֲהָבה  ה ְוַנְקִריב ְלָפֶניָך ּבְ ה ַנֲעׂשֶ ִרים ַהּזֶ ּפֻ ִהְלָכָתם: ְוֶאת מּוַסף יֹום ַהּכִ ִסְדָרם ּומּוָסִפים ּכְ ִמיִדים ּכְ נֹות חֹובֹוֵתינּו ּתְ ָקְרּבְ

ָאמּור:  י ְכבֹוֶדָך ּכָ ָך ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תֹוָרֶתָך ַעל ְיֵדי ֺמׁשֶ ַתְבּתָ ָעֵלינּו ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ִמְצַות ְרצֹוֶנָך ּכְ ּכְ

ם ֺעָלה  ל ְמָלאָכה לֺא ַתֲעׂשּו: ְוִהְקַרְבּתֶ יֶתם ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ּכָ ה ִמְקָרא ֺקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ְוִעּנִ ִביִעי ַהּזֶ ְ ּוֶבָעׂשֹור ַלֺחֶדׁש ַהּשׁ
ר  ְמֻדּבָ יֶהם ּכִ ִמיִמים ִיְהיּו ָלֶכם: ּוִמְנָחָתם ְוִנְסּכֵ ְבָעה ּתְ ָנה ׁשִ ֵני ׁשָ ים ּבְ ָבׂשִ ָקר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד ּכְ ן ּבָ ר ּבֶ ַלה' ֵריַח ִניֺחַח ּפַ
ִהְלָכָתם: ֵני ְתִמיִדים ּכְ ר, ּוׁשְ ִעיִרים ְלַכּפֵ ֵני ׂשְ ִנְסּכֹו ּוׁשְ ֶבׂש ְוַיִין ּכְ רֹון ַלּכֶ ֺרִנים ָלָאִיל ְוִעּשָׂ ֵני ֶעׂשְ ר ּוׁשְ ֺרִנים ַלּפָ ה ֶעׂשְ לֹוׁשָ ׁשְ

ֶגד ֵעיֶניָך,  ֵעינּו ְוַחּטֺאֵתינּו ִמּנֶ ׁשָ ה, ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ּפְ ּפּוִרים ַהּזֶ יֹום ַהּכִ  ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְמֺחל ַלֲעֺונֹוֵתינּו ּבְ
ֶעיָך ְוֶכָעָנן ַחּטֺאֶתיָך  ׁשָ ֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחּטֺאֶתיָך לֺא ֶאְזּכֺר: ְוֶנֱאַמר, ָמִחיִתי ָכָעב ּפְ ָאמּור ָאֺנִכי ָאֺנִכי הּוא מֹוֶחה ְפׁשָ ּכָ

נּו  ׁשֵ ְטָהרּו: ַקּדְ ר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם, ִמּכֺל ַחּטֺאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ּתִ ה ְיַכּפֵ י ַבּיֹום ַהּזֶ יָך ְוֶנֱאַמר, ּכִ י ְגַאְלּתִ  ׁשּוָבה ֵאַלי ּכִ
ה  י ַאּתָ ֱאֶמת, ּכִ ָך ּבֶ נּו ְלָעְבּדְ יׁשּוָעֶתָך, ְוַטֵהר ִלּבֵ נּו ּבִ ח ַנְפׁשֵ ּמַ ֵחנּו/ְוׂשַ ּמְ ֵענּו ִמּטּוֶבָך ְוׂשַ ּבְ תֹוָרֶתָך, ׂשַ ִמְצֺוֶתיָך ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ ּבְ

ה  רּוְך ַאּתָ ה[ ּבָ א ָאָתּ ְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ]ֶאָלּ ָכל ּדֹור ָודֹור ּוִמּבַ רּון ּבְ ְבֵטי ְיׁשֻ ָרֵאל ּוָמֳחָלן ְלׁשִ ָסְלָחן ְלִיׂשְ
ל  ָנה, ֶמֶלְך ַעל ּכָ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ מֹוֵתינּו ּבְ ָרֵאל ּוַמֲעִביר ַאׁשְ ית ִיׂשְ ה', ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ַלֲעֹונֹוֵתינּו ְוַלֲעֹונֹות ַעּמֹו ּבֵ

ּפּוִרים: ָרֵאל ְויֹום ַהּכִ ׁש ִיׂשְ ָהָאֶרץ ְמַקּדֵ

הקהל מסיים את תפילת העמידה בלחש עד ״וכשנים קדמוניות״. ]אם אמרו את תפילת העמידה מילה־במילה עם החזן, וישנם כוהנים בבית הכנסת, החזן 
מתעכב כאן עד שהכוהנים מסיימים את העמידה, ייטלו ידיים ויעמדו בקדמת בית הכנסת, ואז החזן ממשיך בקול.[

ON BOTH DAYS, COMPLETE THE SILENT AMIDAH THROUGH וכשנים קדמוניות״״. [IF KOHANIM ARE PRESENT, AND THE AMIDAH WAS RECITED 
WORD־FOR־WORD WITH THE CHAZZAN, THE CHAZZAN WILL PAUSE HERE TO WAIT FOR THE KOHANIM TO FINISH THEIR AMIDAH, WASH 
THEIR HANDS, AND ASCEND THE BIMA IN THE FRONT OF THE SHUL BEFORE FINISHING THE AMIDAH ALOUD.]

ָרֵאל.  י ִיׂשְ ֵ יֶתָך. ְוִאּשׁ ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ּבֵ ֵעה. ְוָהׁשֵ ָתם ׁשְ ָתם/ְוִלְתִפּלָ ָרֵאל ּוִבְתִפּלָ ָך ִיׂשְ ַעּמְ ְרֵצה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּבְ

ָך: ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ָרצֹון. ּוְתִהי ְלָרצֹון ּתָ ל ּבְ ַאֲהָבה ְתַקּבֵ ָתם. ]ְמֵהָרה[ ּבְ ּוְתִפּלָ

ִכיָנתֹו ְלִצּיֹון: ֲחִזיר ׁשְ ה ה', ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ַרֲחִמים: ּבָ ׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ּבְ ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ּבְ
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 החזן והקהל ]במסגרת תפילת העמידה[
CHAZZAN & CONGREGATION DURING THE SILENT AMIDAH

 הקהל ]אם סיימו את תפילת העמידה[
CONGREGATION AFTER THE SILENT AMIDAH

ֲאבֹוֵתינּו  ֵוא־לֹוֵהי  ֱא־לֹוֵהינּו  ה‘  הּוא  ה  ַאָתּ ָשׁ ָלְך,  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים 
ָודֹור  ְלדֹור  הּוא  ה  ַאָתּ ֵענּו,  ִיְשׁ ָמֵגן  ינּו,  ַחֵיּ צּור  ]צּוֵרנּו[  ָוֶעד,  ְלעֹוָלם 
מֹוֵתינּו  ָיֶדָך, ְוַעל ִנְשׁ סּוִרים ְבּ ינּו ַהְמּ ֶתָך, ַעל ַחֵיּ ִהָלּ ר ְתּ ָך ּוְנַסֵפּ נֹוֶדה ְלּ
נּו, ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך  ָכל יֹום ִעָמּ ְבּ יָך ֶשׁ קּודֹות ָלְך, ְוַעל ִנֶסּ ַהְפּ
י לֺא ָכלּו ַרֲחֶמיָך, ְוַהְמַרֵחם,  ָכל ֵעת, ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרִים, ַהּטֹוב ִכּ ְבּ ֶשׁ

ינּו ָלְך: י[ ֵמעֹוָלם ִקִוּ י לֺא ַתּמּו ֲחָסֶדיָך, ]ִכּ ִכּ

ֲאבֹוֵתינּו,  ֵוא־לֹוֵהי  ֱא־לֹוֵהינּו  ה‘  הּוא  ה  ַאָתּ ָשׁ ָלְך,  ֲאַנְחנּו   מֹוִדים 
ְמָך  ָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלִשׁ ית, ְבּ ֵראִשׁ ר, יֹוְצֵרנּו, יֹוֵצר ְבּ ָשׂ ֱא־לֹוֵהי ָכל ָבּ
ֵמנּו, ְוֶתֱאסֹוף  נּו ּוְתַקְיּ ַחֵיּ ן ְתּ נּו. ֵכּ ְמָתּ ֶהֱחִייָתנּו ְוִקַיּ דֹוׁש, ַעל ֶשׁ דֹול ְוַהָקּ  ַהָגּ
ָך  ּוְלָעְבְדּ ְרצֹוֶנָך,  ְוַלֲעׂשֹות  ָך,  ֻחֶקּ מֹור  ִלְשׁ ָך,  ָקְדֶשׁ ְלַחְצרֹות  ֻלּיֹוֵתינּו  ָגּ

רּוְך ֵא־ל ַההֹוָדאֹות: ָאנּו מֹוִדים ָלְך, ָבּ ֵלם, ַעל ֶשׁ ֵלָבב ָשׁ ְבּ

ֵני ְבִריֶתָך: ל ּבְ ים טֹוִבים ּכָ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּוְכֺתב ְלַחּיִ נּו ּתָ ְמָך ַמְלּכֵ א[ ׁשִ ֵרְך ְוִיְתרֹוֵמם ]ְוִיְתַנּשֵׂ ם ִיְתּבָ ּלָ ְוַעל ּכֻ

י טֹוב[. ָהֵא־ל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה.  ֱאֶמת ]ְלעֹוָלם ּכִ דֹול ּבֶ ְמָך ַהּגָ ָלה. ִויַהְללּו ]ִויָבְרכּו[ ֶאת ׁשִ ים יֹודּוָך ּסֶ ְוֺכל ַהַחּיִ
ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות: ה ה', ַהּטֹוב ׁשִ רּוְך ַאּתָ ]ָהֵא־ל ַהּטֹוב:[ ּבָ

אם אמרו את תפילת העמידה מילה במילה עם החזן, והקהל כבר סיים את תפילתו, הקהל עומד מול הכהנים כשעינים כלפי מטה ומחכים לברכת כוהנים.
IF YOU BEGAN RECITING THE AMIDAH WORD־FOR־WORD WITH THE CHAZZAN, AND YOU HAVE ALREADY COMPLETED IT, FACE THE 
KOHANIM HERE WITH YOUR EYES DOWNWARD.

י ַאֲהֺרן ּוָבָניו[ ָך, ָהֲאמּוָרה ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תּוָבה ַעל ְיֵדי ֺמׁשֶ ּתֹוָרה ַהּכְ ת ּבַ ׁשֶ ּלֶ ָרָכה ַהְמׁשֻ ְרֵכנּו ַבּבְ C / ח—]ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ּבָ

ָאמּור[: ָך, ּכָ ּכֲֺהִנים ]ַעם ְקדֹוׁשֶ
ַאֲהָבה ָרֵאל ְבּ נּו ְלָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְשׂ ל ַאֲהֹרן ְוִצָוּ תֹו ֶשׁ ְקֻדָשּׁ נּו ִבּ ָשׁ ר ִקְדּ ה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ הכוהן THE KOHEN: ָבּ

ְמֶרָך: ]ָאֵמן[ ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיׁשְ

: ]ָאֵמן[ ּךָ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ ָיֵאר ה' ּפָ

לֹום: ]ָאֵמן[ ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ א ה' ּפָ ִיּשָׂ

אֹור  ֶאָחד ]ַיַחד[ ּבְ נּו ּכְ ּלָ ְרֵכנּו ָאִבינּו ּכֻ ָך. ּבָ ָרֵאל ַעּמֶ ל ִיׂשְ ים[ ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ לֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה. ]ַחּיִ ים ׁשָ ׂשִ
לֹום )ְוָכל טֹוב(.  ים ְוׁשָ ים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד. ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ נּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּתֹוַרת ַחּיִ ֶניָך ָנַתּתָ ּלָ י ְבאֹור ּפָ ֶניָך. ּכִ ּפָ

לֹום:[  רֺב ֹעז ְוׁשָ לֹוֶמָך. ]ּבְ ׁשְ ָעה ּבִ ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ֵעיֶניָך ]ְלָבְרֵכנּו[ ]ּו[ְלָבֵרְך ֶאת ּכָ  ְוטֹוב ]ִיְהֶיה[ ּבְ
ָך  ֵתב ְלָפֶניָך. ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעּמְ ֵכר ְוִנּכָ לֹום. ּוַפְרָנָסה טֹוָבה. ]ּוְגֵזרֹות טֹובֹות. ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות.[ ִנּזָ ָרָכה ְוׁשָ ים. ּבְ ֵסֶפר ַחּיִ ּבְ

לֹום: ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ָרֵאל. ְלַחּיִ ית ִיׂשְ ּבֵ

ה ה',   רּוְך ַאּתָ ּבָ
לֹום. ָשּׁ ָרֵאל ַבּ לֹום.ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְשׂ ה ַהָשּׁ ה ה', עֹוֵשׂ רּוְך ַאּתָ ּבָ

וידוי בלחש—מוסף של יום הכיפורים
Private Viduy (Confession)—Musaf of Yom Kippur

י ֺעֶרף לֹוַמר ְלָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי  י ָפִנים ּוְקׁשֵ ֵאין ָאנּו ַעּזֵ ֵתנּו, ׁשֶ ִחּנָ ם ִמּתְ ְתַעּלֵ ֵתנּו, ְוַאל ּתִ ִפּלָ בֹוא ְלָפֶניָך ּתְ א[ ּתָ ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ]ָאָנּ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֺא ָחָטאנּו, ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ָחָטאנּו: ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

נוטים מעט כלפי מטה ומכים על הלב בכל מילה מ״אשמנו״ ועד ״תעתנו״
BEND SLIGHTLY FORWARD AND TAP YOUR CHEST AFTER EACH WORD FROM ״אשמנו״...״תעתנו״ IN THE PARAGRAPH BELOW

ְבנּו, ַלְצנּו, ָמַרְדנּו, ִנַאְצנּו,  ּזַ ֶקר: ָיַעְצנּו ָרע, ּכִ ְענּו, ַזְדנּו, ָחַמְסנּו, ָטַפְלנּו ׁשֶ ְרנּו ּדִֺפי: ֶהֱעִוינּו, ְוִהְרׁשַ ּבַ ַזְלנּו, ּדִ ַגְדנּו, ּגָ ְמנּו, ּבָ ָאׁשַ
ְענּו: ְעּתָ ִעינּו, ּתִ ַעְבנּו, ּתָ ַחְתנּו, ּתִ ְענּו, ׁשִ ינּו ֺעֶרף: ָרׁשַ ִ ְענּו, ָצַרְרנּו, ִקּשׁ ׁשַ ָסַרְרנּו, ָעִוינּו, ּפָ

ְענּו: יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעׂשִ א ָעֵלינּו ּכִ ל ַהּבָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ ָוה ָלנּו, ְוַאּתָ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֺא ׁשָ ּפָ ׁשְ ְצֺוֶתיָך ּוִמּמִ ַסְרנּו ִמּמִ
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ה יֹוֵדַע: ְגלֹות ַאּתָ רֹות ְוַהּנִ ְסּתָ ל ַהּנִ ָחִקים, ֲהלֺא ּכָ ר ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן ׁשְ ַסּפֵ ב ָמרֹום, ּוַמה ּנְ  ַמה ּנֺאַמר ְלָפֶניָך יֹוׁשֵ
ּךָ ְוֵאין  ָבר ֶנְעָלם ִמּמֶ ָליֹות ָוֵלב, ֵאין ּדָ ל ַחְדֵרי ָבֶטן ּובֹוֵחן ּכְ ה חֹוֵפׂש ּכָ ל ָחי, ַאּתָ ה יֹוֵדַע ָרֵזי עֹוָלם, ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ּכָ ַאּתָ
ל ַחּטֺאֵתינּו, ְוִתְסַלח ָלנּו  ר ָלנּו ַעל ּכָ ַכּפֶ ּתְ ָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ ֶגד ֵעיֶניָך: ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ר ִמּנֶ ִנְסּתָ

ֵעינּו: ׁשָ ל ּפְ ל ֲעֺונֹוֵתינּו, ְוִתְמָחל ָלנּו ַעל ּכָ ַעל ּכָ

נוטים מעט כלפי מטה, ומכים על הלב בכל פעם שאומרים ״על חטא״ או ״על חטאים״
BEND SLIGHTLY FORWARD AND TAP YOUR CHEST AFTER SAYING THE WORDS ״על חטא״ OR ״על חטאים״

ֺאֶנס ּוְבָרצֹון: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ב: ִאּמּוץ ַהּלֵ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ְבִלי ָדַעת: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ָפָתִים: ִבּטּוי ׂשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ֶתר: ָגלּוי ּוַבּסָ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ִגּלּוי ֲעָריֹות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ה: ִדּבּור ּפֶ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ַדַעת ּוְבִמְרָמה: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ב: ִהְרהּור ַהּלֵ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
הֹוָנַאת ֵרַע: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ה: ִוּדּוי ּפֶ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ְוִעיַדת ְזנּות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ָגָגה: ָזדֹון ּוִבׁשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ִזְלזּול הֹוִרים ּומֹוִרים: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ֺחֶזק ָיד: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ם: ֵ ִחּלּול ַהּשׁ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ה: ׁשּות ּפֶ ִטּפְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ָפָתִים: ֻטְמַאת ׂשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ֵיֶצר ָהָרע: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

יֹוְדִעים ּוְבלֺא יֹוְדִעים: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ר ָלנּו. ּפֶ ם, ֱא־לֹוּהַ ְסִליחֹות, ְסַלח ָלנּו, ְמַחל ָלנּו, ּכַ ּלָ ְוַעל ּכֻ

ַחד: ת ׁשֺ ַכּפַ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ַכַחׁש ּוְבָכָזב: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ָלׁשֹון ָהָרע: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ָלצֹון: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ן: א ּוְבַמּתָ ַמּשָׂ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ה: ּתֶ ַמֲאָכל ּוְבִמׁשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ית: ְך ּוְבַמְרּבִ ֶנׁשֶ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
רֹון: ת ּגָ ְנִטּיַ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ּקּור ָעִין: ׂשִ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ְפתֹוֵתינּו: יַח ׂשִ ׂשִ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ֵעיַנִים ָרמֹות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ַעּזּות ֶמַצח: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ר ָלנּו. ּפֶ ם, ֱא־לֹוּהַ ְסִליחֹות, ְסַלח ָלנּו, ְמַחל ָלנּו, ּכַ ּלָ ְוַעל ּכֻ
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ְפִריַקת ֺעל: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ְפִלילּות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ת ֵרַע: ְצִדּיַ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ָצרּות ָעִין: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ַקּלּות ֺראׁש: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

יּות ֺעֶרף: ַקׁשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ִריַצת ַרְגַלִים ְלָהַרע: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ְרִכילּות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ְוא: בּוַעת ׁשָ ׁשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ם: ְנַאת ִחּנָ ׂשִ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ְתׂשּוֶמת ָיד: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ִתְמהֹון ֵלָבב: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ר ָלנּו. ּפֶ ם, ֱא־לֹוּהַ ְסִליחֹות, ְסַלח ָלנּו, ְמַחל ָלנּו, ּכַ ּלָ ְוַעל ּכֻ

ִבים ֲעֵליֶהם עֹוָלה: ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ
את: ִבים ֲעֵליֶהם ַחּטָ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ

ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד: ִבים ֲעֵליֶהם ָקְרּבָ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ
אי ְוָתלּוי: ם ַוּדַ ִבים ֲעֵליֶהם ָאׁשָ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ

ת ַמְרדּות: ִבים ֲעֵליֶהם ַמּכַ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ
ִעים: ִבים ֲעֵליֶהם ַמְלקּות ַאְרּבָ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ

ָמִים: יֵדי ׁשָ ִבים ֲעֵליֶהם ִמיָתה ּבִ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ
ֵרת ַוֲעִריִרי: ִבים ֲעֵליֶהם ּכָ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ

ֵרָפה, ֶהֶרג, ְוֶחֶנק: ין: ְסִקיָלה, ׂשְ ית ּדִ ע ִמיתֹות ּבֵ ִבים ֲעֵליֶהם ַאְרּבַ ָאנּו ַחּיָ ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ

ֵאיָנם  לּוִיים ָלנּו ְוֶאת ׁשֶ ה, ֶאת ַהּגְ ּה קּום ֲעׂשֵ ֵאין ּבָ ה ּוֵבין ׁשֶ ּה קּום ֲעׂשֵ ׁש ּבָ ּיֵ ין ׁשֶ ה, ּבֵ ה ְוַעל ִמְצַות לֺא ַתֲעׂשֶ ַעל ִמְצַות ֲעׂשֵ
לּוִיים ִוידּוִעים,  לּוִיים ָלנּו ְלָפֶניָך ֵהם ּגְ ֵאיָנם ּגְ ָבר ֲאַמְרנּום ְלָפֶניָך ְוהֹוִדינּו ְלָך ֲעֵליֶהם, ְוֶאת ׁשֶ לּוִיים ָלנּו ּכְ לּוִיים ָלנּו, ֶאת ַהּגְ ּגְ

ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֺאת: ל ּדִ ְגלֺת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ ֺרת ַלה' ֱא־לֹוֵהינּו ְוַהּנִ ְסּתָ ֱאַמר ַהּנִ ּנֶ ָבר ׁשֶ ּדָ ּכַ

ְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח: ָכל ּדֹור ָודֹור, ּוִמּבַ רּון ּבְ ְבֵטי ְיׁשֻ ָרֵאל ּוָמֳחָלן ְלׁשִ ה ָסְלָחן ְלִיׂשְ י ַאּתָ ּכִ

ִמיָתִתי, ֲהֵרי  י ַקל ָוֺחֶמר ּבְ ַחּיַ י, ָעָפר ֲאִני ּבְ ִאּלּו לֺא נֹוַצְרּתִ י ּכְ ּנֹוַצְרּתִ יו ׁשֶ י ֵאיִני ְכַדאי, ְוַעְכׁשָ ּלֺא נֹוַצְרּתִ ֱא־לֹוַהי, ַעד ׁשֶ
ָחָטאִתי  ֶ ּלֺא ֶאֱחָטא עֹוד, ּוַמה ּשׁ ָפֶניָך ה' ֱא־לֹוַהי ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוַתי ׁשֶ ה: ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ה ּוְכִלּמָ ְכִלי ָמֵלא בּוׁשָ ֲאִני ְלָפֶניָך ּכִ

ים, ֲאָבל לֺא ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרים ָוֳחָלִיים ָרִעים: ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְלָפֶניָך ְמֺחק ּבְ

תֹוָרֶתָך.  י ּבְ ַתח ִלּבִ ְהֶיה. ּפְ ָעָפר ַלּכֺל ּתִ י ּכֶ י ִתּדֺם. ְוַנְפׁשִ ר ִמְרָמה. ְוִלְמַקְלַלי ַנְפׁשִ ּבֵ ָפַתי ִמּדַ ֱא־לֹוַהי, ְנֹצר ְלׁשֹוִני ֵמָרע ּוׂשְ
ה ְלַמַען  ם: ֲעׂשֵ ְבּתָ ִבים ָעַלי ְלָרָעה. ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחׁשַ ִמים ְוַהחֹוׁשְ י. ְוָכל ַהּקָ ְרּדֺף ַנְפׁשִ ְוַאֲחֵרי ִמְצֺוֶתיָך ּתִ
יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני: ִיְהיּו  ֶתָך. ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך הֹוׁשִ ָ ה ְלַמַען ְקֻדּשׁ ה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך. ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ְיִמיֶנָך. ֲעׂשֵ ֶמָך. ֲעׂשֵ ׁשְ

י ְלָפֶניָך. ה' צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו. הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ ֺעׂשֵ

ם  תֹוָרֶתָך: ְוׁשָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ ׁש ּבִ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ ָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות: יֵמי עֹוָלם ּוְכׁשָ ָלִים, ּכִ ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות: ְוָעְרָבה ַלה' ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ יֵמי עֹוָלם ּוְכׁשָ ִיְרָאה ּכִ ַנֲעָבְדָך ּבְ

אם אמרו את תפילת העמידה מילה במילה עם החזן, יש לדלג ל״קדיש שלם״ ]בעמוד 63[
IF YOU RECITED THE AMIDAH WORD־FOR־WORD WITH THE CHAZZAN, CONTINUE TO THE FULL KADDISH [ON PAGE 63]
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חזרת הש"ץ למוסף
Chazzan's Repetition for Musaf

הערה לחזן – בעידן הקורונה, עד כמה שאפשר, אנו מעודדים את קיצור זמן חזרת הש״ץ
NOTE TO THE CHAZZAN—IN AN AGE OF COVID19, BREVITY IS ENCOURAGED TO THE GREATEST EXTENT POSSIBLE

**THE ARK IS OPENED / פותחים את הארון**

ם ה' ֶאְקָרא ָהבּו ֹגֶדל ֵלא־לֹוֵהינּו: י ֵשׁ  ִכּ
ֶתָך: ִהּלָ יד ּתְ ח. ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ה׳ ׂשְ

ּבֹור  דֹול ַהּגִ ה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ֱא־לֹוֵהי ַאְבָרָהם. ֱא־לֹוֵהי ִיְצָחק. ֵוא־לֹוֵהי ַיֲעקֹב. ָהֵא־ל ַהּגָ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ַאֲהָבה:  מֹו ּבְ ְוַהּנֹוָרא ֵא־ל ֶעְליֹון. ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים. ְוקֹוֵנה ַהּכֺל ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות. ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ

ֵני ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח  ן ְפּ ה ּוְבַתֲחנּוִנים. ְלַחּלֹות ּוְלַחֵנּ ְתִפָלּ י ִבּ ָחה ִפּ ַעת ְמִביִנים. ֶאְפְתּ ֶמד ַדּ ִמּסֹוד ֲחָכִמים ּוְנבֹוִנים. ּוִמֶלּ
ַלֲעֺוִנים:

**THE ARK IS CLOSED / סוגרים את הארון**

ים:  ים. ְלַמַעְנָך ֱא־לֹוִהים ַחּיִ ֵסֶפר ַהַחּיִ ים. ְוָכְתֵבנּו ּבְ ַחּיִ ים. ֶמֶלְך ָחֵפץ ּבַ ָזְכֵרנּו ְלַחּיִ

ה ה', ָמֵגן ַאְבָרָהם: רּוְך ַאּתָ יַע ּוָמֵגן: ּבָ ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוׁשִ

ל:[ יַע: ]מֹוִריד ַהּטָ ה ַרב ְלהֹוׁשִ ה ֵמִתים ַאּתָ ה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲא־ֺדָני, ְמַחּיֵ ַאּתָ

ֵני  ם ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ יר ֲאסּוִרים. ּוְמַקּיֵ ים. סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמּתִ ַרֲחִמים ַרּבִ ה ֵמִתים ּבְ ֶחֶסד. ְמַחּיֵ ים ּבְ ל ַחּיִ ְמַכְלּכֵ
ה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה: בּורֹות ּוִמי דֹוֶמה ָלְך. ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחּיֶ ַעל ּגְ ָעָפר. ִמי ָכמֹוָך ּבַ

ַרֲחִמים:  ים ּבְ ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחִמים/ָהַרֲחָמן זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחּיִ

ִתים: ה ַהּמֵ ה ה', ְמַחּיֵ רּוְך ַאּתָ ה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ּבָ ְוֶנֱאָמן ַאּתָ

**THE ARK IS OPENED / פותחים את הארון**

ה הּוא ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח: י ַאּתָ ה ּכִ ָ ּוְבֵכן ּוְלָך ַתֲעֶלה ְקֻדּשׁ

ן ּומֹוִכיַח ְויֹוֵדַע  ה הּוא ַדָיּ י ַאָתּ ֱאֶמת: ֱאֶמת ִכּ ב ָעָליו ֶבּ ְסֶאָך. ְוֵתֵשׁ ֶחֶסד ִכּ א ַמְלכּוֶתָך. ְוִיּכֹון ְבּ ֵשׂ י הּוא נֹוָרא ְוָאֹים. ּובֹו ִתָנּ ת ַהּיֹום. ִכּ ֶקף ְקֻדַשּׁ ה ֹתּ ּוְנַתֶנּ
ַקע.  דֹול ִיָתּ ל ָאָדם ּבֹו. ּוְבׁשֹוָפר ָגּ ֵרא. ְוחֹוָתם ַיד ָכּ ח ֶאת ֵסֶפר ַהִזְּכרֹונֹות. ּוֵמֵאָליו ִיָקּ חֹות. ְוִתְפַתּ ָכּ ְשׁ ל ַהִנּ ר ָכּ ָוֵעד. ְוכֹוֵתב ְוחֹוֵתם ְוסֹוֵפר ּומֹוֶנה. ְוִתְזֹכּ

ין.  ִדּ י לֺא ִיְזּכּו ְבֵעיֶניָך ַבּ ין. ִכּ ִדּ ין. ִלְפֹקד ַעל ְצָבא ָמרֹום ַבּ ה יֹום ַהִדּ ַמע. ּוַמְלָאִכים ֵיָחֵפזּון. ְוִחיל ּוְרָעָדה ֹיאֵחזּון. ְוֹיאְמרּו ִהֵנּ ה ִיָשּׁ ָמָמה ַדָקּ ְוקֹול ְדּ
ְך  ל ָחי. ְוַתְחֹתּ ר ְוִתְמֶנה. ְוִתְפֹקד ֶנֶפׁש ָכּ ֲעִביר ְוִתְסֹפּ ן ַתּ ְבטֹו. ֵכּ ַחת ִשׁ ַרת רֹוֶעה ֶעְדרֹו. ַמֲעִביר ֹצאנֹו ַתּ ַבָקּ ְבֵני ָמרֹון: ְכּ ֵאי עֹוָלם ַיַעְברּון ְלָפֶניָך ִכּ ְוָכל ָבּ

יָנם: ַזר ִדּ ב ֶאת ְגּ ה. ְוִתְכֹתּ ִרּיָ ִקְצָבה ְלָכל ְבּ

ִים.  ֵראּון. ִמי ִיְחֶיה. ּוִמי ָימּות. ִמי ְבִקּצֹו. ּוִמי לֺא ְבִקּצֹו. ִמי ַבַמּ ה ִיָבּ ה ַיַעְברּון. ְוַכָמּ ָמּ ּפּור ֵיָחֵתמּון. ַכּ ֵתבּון. ּוְביֹום צֹום ִכּ ָנה ִיָכּ ֹראׁש ַהָשּׁ ְבּ
ֵרף.  ֵקט ּוִמי ִיָטּ ִקיָלה. ִמי ָינּוַח. ּוִמי ָינּוַע. ִמי ִיָשּׁ ָפה. ִמי ַבֲחִניָקה ּוִמי ַבְסּ ֵגּ ָמא. ִמי ָבַרַעׁש. ּוִמי ַבַמּ ה. ִמי ָבָרָעב. ּוִמי ַבָצּ ּוִמי ָבֵאׁש. ִמי ַבֶחֶרב. ּוִמי ַבַחָיּ

ֵפל. ּוִמי ָירּום: ר. ִמי ִיָשּׁ ר. ִמי ֵיָעִני. ּוִמי ֵיָעֵשׁ ֵלו. ּוִמי ִיְתַיָסּ ִמי ִיָשּׁ

ֵזָרה ה ּוְצָדָקה ַמֲעִביִרין ֶאת ֹרַע ַהְגּ ּוְתׁשּוָבה ּוְתִפָלּ
ד  ה ּלֹו. ִאם ָיׁשּוב ִמַיּ ַחֶכּ ְרּכֹו ְוָחָיה. ְוַעד יֹום מֹותֹו ְתּ ׁשּובֹו ִמַדּ י ִאם ְבּ ת. ִכּ מֹות ַהֵמּ ץ ְבּ י לֺא ַתְחֹפּ ה ִלְכֹעס ְונֹוַח ִלְרצֹות. ִכּ ֶתָך. ָקֶשׁ ִהָלּ ן ְתּ ְמָך ֵכּ ִשׁ י ְכּ ִכּ
ר.  ָבּ ְשׁ ֶחֶרס ַהִנּ ַנְפׁשֹו ָיִביא ַלְחמֹו. ָמׁשּול ְכּ ר ָוָדם: ָאָדם ְיסֹודֹו ֵמָעָפר. ְוסֹופֹו ֶלָעָפר. ְבּ ָשׂ י ֵהם ָבּ ה יֹוֵדַע ִיְצָרם. ִכּ ה הּוא יֹוְצָרם. ְוַאָתּ י ַאָתּ לֹו: ֱאֶמת ִכּ ַקְבּ ְתּ

ֶבת. ּוְכָאָבק ּפֹוֵרַח. ְוַכֲחלֹום ָיעּוף: ָלה. ּוְכרּוַח נֹוָשׁ ֵצל עֹוֵבר. ּוְכָעָנן ָכּ ָחִציר ָיֵבׁש. ּוְכִציץ נֹוֵבל. ְכּ ְכּ

ה הּוא ֶמֶלְך ֵא־ל ַחי ְוַקָיּם ְוַאָתּ

**THE ARK IS CLOSED / סוגרים את הארון**
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ה  ְמָך ָנֶאה ְלָך. ְוַאָתּ ֶמָך. ִשׁ בֹוֶדָך ְוֵאין ְלָפֵרׁש ֵעלּום ְשׁ בֹות ְכּ ֵער ַמְרְכּ נֹוֶתיָך. ְוֵאין ֵקץ ְלֹאֶרְך ָיֶמיָך: ְוֵאין ְלַשׁ ֵאין ִקְצָבה ִלְשׁ
ֲעָרץ  ְמָך ַהַנּ בֹוד ִשׁ ֲעבּור ְכּ ֶמָך. ַבּ י ְשׁ יֵשׁ ְמָך ַעל ַמְקִדּ ׁש ֶאת ִשׁ ֶמָך. ְוַקֵדּ ה ְלַמַען ְשׁ ֶמָך: ֲעֵשׂ ְשׁ ֵמנּו ָקָראָת ִבּ ֶמָך. ּוְשׁ ָנֶאה ִלְשׁ

ּלּוׁש  ִשׁ ים ְבּ ִשׁ ְלּ ה. קֹוְרִאים ּוְמַשׁ ֵרי ַמָטּ ֵרי ַמְעָלה ִעם ָדּ ֶדׁש. ָדּ ֹקּ ְמָך ַבּ ים ִשׁ יִשׁ ְקִדּ ְרֵפי ֹקֶדׁש. ַהַמּ יַח ַשׂ סֹוד ִשׂ ׁש. ְכּ ְקָדּ ְוַהִנּ
ֶדׁש: ֹקּ ה ַבּ ְקֻדָשּׁ

KEDUSHA / קדושה
קדושה נוסח ספרדקדושה נוסח אשכנז

ְמָך  ים ׁשִ יׁשִ ְקּדִ ְרֵפי ֺקֶדׁש ַהּמַ יַח ׂשַ סֹוד ׂשִ ָך ּכְ ]ַנֲעִריְצָך ְוַנְקִדיׁשְ
תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך. ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר: ּכָ ּקֶֺדׁש[ ּכַ ּבַ

COTC / קו״ח—ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה' ְצָבאֹות ְמלֺא ָכל ָהָאֶרץ 

בֹודֹו: ּכְ

בֹודֹו.  ה ְמקֹום ּכְ ְרָתיו ׁשֹוֲאִלים ֶזה ָלֶזה ַאּיֵ בֹודֹו ָמֵלא עֹוָלם. ְמׁשָ ּכְ
רּוְך ֺיאֵמרּו: ָתם ּבָ ְלֻעּמָ

קֹומֹו: בֹוד ה' ִמּמְ רּוְך ּכְ COTC / קו״ח—ּבָ

מֹו ֶעֶרב ָוֺבֶקר  ַרֲחִמים ְוָיֺחן ַעם ַהְמַיֲחִדים ׁשְ קֹומֹו הּוא ִיֶפן ּבְ ִמּמְ
ַמע אֹוְמִרים: ַאֲהָבה ׁשְ ֲעַמִים ּבְ ִמיד. ּפַ ָכל יֹום ּתָ ּבְ

ָרֵאל ה' ֱא־לֹוֵהינּו ה' ֶאָחד: ַמע ִיְשׂ COTC / קו״ח—ׁשְ

יֵענּו. ְוהּוא  נּו הּוא מֹוׁשִ הּוא ֱא־לֹוֵהינּו הּוא ָאִבינּו. הּוא ַמְלּכֵ
ל ָחי. ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאלִֺהים: ֲאִני  ִנית ְלֵעיֵני ּכָ ַרֲחָמיו ׁשֵ ִמיֵענּו ּבְ ַיׁשְ

ה' ֱא־לֹוֵהיֶכם:

ָכל ָהָאֶרץ, ְוָהָיה ה'  ְמָך ּבְ יר ׁשִ יֵרנּו ה' ֲאֹדֵנינּו ָמה ַאּדִ יר ַאּדִ ַאּדִ
מֹו ֶאָחד: ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוְשׁ ל ָהָאֶרץ, ּבַ ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ

תּוב ֵלאֺמר: ָך ּכָ C / ח—ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ

COTC / קו״ח—ִיְמלְֺך ה' ְלעֹוָלם. ֱא־לֹוַהִיְך ִצּיֹון ְלֺדר ָוֺדר. 

ַהְללּוָיּה:

ְבֲחָך  יׁש. ְוׁשִ ְתָך ַנְקּדִ ָ ְדֶלָך. ּוְלֵנַצח ְנָצִחים ְקֻדּשׁ יד ּגָ ְלדֹור ָודֹור ַנּגִ
דֹול ְוָקדֹוׁש  י ֵא־ל ֶמֶלְך ּגָ ינּו לֺא ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּכִ ֱא־לֹוֵהינּו ִמּפִ

ה: ָאּתָ

ָך  נּו ְלָך, ה‘ ֱא־לֹוֵהינּו ַמְלָאִכים ֲהמֹוֵני ַמְעָלה. ִעם ַעּמְ ֶתר ִיּתְ ]ּכֶ
ָבר ָהָאמּור  ּדָ ׁשּו[ ּכַ ּלֵ ה ְלָך ְיׁשַ ָ ם ְקֻדּשׁ ּלָ ה: ַיַחד ּכֻ ָרֵאל ְקבּוֵצי ַמּטָ ִיׂשְ

ַעל ַיד ְנִביֶאָך ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר: 

COTC / קו״ח—ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה‘ ְצָבאֹות ְמלֺא ָכל ָהָאֶרץ 

בֹודֹו:  ּכְ

בֹודֹו  ה ְמקֹום ּכְ ְרָתיו ׁשֹוֲאִלים ֶזה ָלֶזה ַאּיֵ בֹודֹו ָמֵלא עֹוָלם. ְמׁשָ ּכְ
ִחים ְואֹוְמִרים:  ּבְ ָתם ְמׁשַ ְלַהֲעִריצֹו. ְלֻעּמָ

קֹומֹו:  בֹוד ה‘ ִמּמְ רּוְך ּכְ COTC / קו״ח—ּבָ

מֹו ֶעֶרב  ַרֲחָמיו ְלַעּמֹו. ְוָיֺחן ַעם ַהְמַיֲחִדים ׁשְ קֹומֹו הּוא ִיֶפן ּבְ ִמּמְ
ַמע אֹוְמִרים:  ַאֲהָבה ׁשְ ֲעַמִים ּבְ ִמיד. ּפַ ָכל יֹום ּתָ ָוֺבֶקר ּבְ

ָרֵאל ה‘ ֱא־לֹוֵהינּו ה‘ ֶאָחד:  ַמע ִיׂשְ COTC / קו״ח—ׁשְ

יֵענּו. ְוהּוא  נּו הּוא מֹוׁשִ  הּוא ֱא־לֹוֵהינּו הּוא ָאִבינּו. הּוא ַמְלּכֵ
ל ַחי  ִנית ְלֵעיֵני ּכָ ַרֲחָמיו ׁשֵ ִמיֵענּו ּבְ ִנית ְוַיׁשְ יֵענּו ְוִיְגָאֵלנּו ׁשֵ יֹוׁשִ

ית ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלא־לֹוִהים:  ֵראׁשִ י ֶאְתֶכם ַאֲחִרית ּכְ ַאְלּתִ ֵלאֹמר. ֵהן ּגָ
ֲאִני ה‘ ֱא־לֹוֵהיֶכם:

ָכל ָהָאֶרץ, ְוָהָיה ה'  ְמָך ּבְ יר ׁשִ יֵרנּו ה' ֲאֹדֵנינּו ָמה ַאּדִ יר ַאּדִ ַאּדִ
מֹו ֶאָחד: ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוְשׁ ל ָהָאֶרץ, ּבַ ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ

תּוב ֵלאֺמר: ָך ּכָ C / ח—ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ

COTC / קו״ח—ִיְמלְֺך ה' ְלעֹוָלם. ֱא־לֹוַהִיְך ִצּיֹון ְלֺדר ָוֺדר. 

ַהְללּוָיּה:

ָלה.  ָכל יֹום ְיַהְללּוָך ּסֶ ים ּבְ ְמָך ָקדֹוׁש. ּוְקדֹוׁשִ ה ָקדֹוׁש ְוׁשִ ַאּתָ

ה:  דֹול ְוָקדֹוׁש ָאּתָ י ֵא־ל ֶמֶלְך ּגָ ּכִ

י הּוא ְלַבּדֹו ָמרֹום ְוָקדֹוׁש:  ְלדֹור ָודֹור ַהְמִליכּו ָלֵא־ל ּכִ

יָך  יֶשׁ י ַמְקִדּ יָך: ִכּ ל ַמֲעֶשׂ ׁש ָאדֹון ַעל ָכּ ְקַדּ ְקָך ֲעמּוֶסיָך. ֻתּ ַצֶדּ יָך. ְוֹיאְמרּו ְלָך חֹוֶסיָך. ְבּ ַמֲעֶשׂ ַמח ְבּ יָך. ְוִתְשׂ ֲחמֹול ַעל ַמֲעֶשׂ
ים: דֹוִשׁ ֵאר ִמְקּ . ָנֶאה ְלָקדֹוׁש ְפּ ָתּ ְשׁ ָך( ִקַדּ ֶעְרְכּ ְתָך )נ׳׳א ְכּ ְקֻדָשּׁ ִבּ

ִוד  ית ָדּ בֹוֶדָך. ְוַעל ַמְלכּות ֵבּ ן ְכּ ַכּ ַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמְשׁ ָך ְוַעל ְירּוָשׁ ָרֵאל ַעֶמּ ְמָך ה‘ ֱא־לֹוֵהינּו ַעל ִיְשׂ ׁש ִשׁ ּוְבֵכן ִיְתַקֵדּ
יֶחָך ְוַעל ְמכֹוְנָך ְוֵהיָכֶלָך: ְמִשׁ

יֵננּו.  ם יֹוִציא ָאיֹום )נ׳׳א ַהּיֹום( ְלֶצֶדק ִדּ ֵננּו. ּוִבְזכּות ַהָתּ ית ְמַדְיּ ִבּ ֱעַקד ַיְשׁ ן ַהֶנּ ר ָלנּו ַאֲהַבת ֵאיָתן, ֲאדֹוֵנינּו. ּוַבֵבּ עֹוד ִיְזֹכּ
י ָקדֹוׁש ַהּיֹום ַלֲאדֹוֵנינּו: ִכּ

ט: ָפּ ְשׁ ֶלְך ַהִמּ ט ַהֶמּ ָפּ ְשׁ ִמּ ֵקנּו ַבּ ט. ְוַצְדּ ָפּ ַבר ֹחק ּוִמְשׁ יד ְלַיֲעֹקב ְדּ ִגּ ע. ַתּ ַשׁ יד ֶפּ ר מּול ַמִגּ ֵאין ֵמִליץ ֹיֶשׁ ְבּ
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**THE ARK IS OPENED / פותחים את הארון**

ט, ּפָ ת ִמׁשְ ַיד ִמּדַ ָהאֹוֵחז ּבְ
רֹות, ְנֵזי ִנְסּתָ הּוא ֵא־ל ֱאמּוָנה, ַהּבֹוֵחן ּובֹוֵדק ּגִ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

ַחת ַ ֶות ּופֹוֶדה ִמּשׁ ָליֹות, ַהּגֹוֵאל ִמּמָ הּוא ּבֹוֵחן ּכְ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

ן ְיִחיִדי ְלָבֵאי עֹוָלם, הּוא ּגֹוֵאל ָחָזק, ַהּדָ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

ר ֶאְהֶיה, ֶאְהֶיה ֲאׁשֶ ן ֱאֶמת, ֶהָהגּוי ּבְ ּיָ הּוא ּדַ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

תֹו, ִהּלָ ן ּתְ מֹו ּכֵ אי ׁשְ ּדַ הּוא ָהָיה ֹהֶוה ְוִיְהֶיה, ַהּוַ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

יָריו טֹובֹות ִזְכרֹונֹות, ְלּתֹו, ַהּזֹוֵכר ְלַמְזּכִ הּוא ְוֵאין ּבִ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

ים ְלָכל ַחי, ִרית, ַהחֹוֵתְך ַחּיִ הּוא זֹוֵכר ַהּבְ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

ם, ַהּטֹוב, ּוֵמִטיב ָלָרִעים ְוַלּטֹוִבים, הּוא ַחי ְוַקּיָ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

ל ְיצּוִרים, הּוא טֹוב ַלּכֹל, ַהּיֹוֵדע ֵיֶצר ּכָ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

ָלם( ָיַחד, ֶטן, ַהּכֹל ָיכֹול )נ׳׳א יּוַכל( ְוכֹוְלָלם )נ׳׳א ְוִכּלְ ּבָ הּוא יֹוְצָרם ּבַ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

י, ־ּדַ ֵצל ׁשַ ֵסֶתר ּבְ ן ּבְ הּוא ּכֹל ָיכֹול, ַהּלָ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

לּוָכה, ְמִליְך ְמָלִכים ְולֹו ַהּמְ הּוא ְלַבּדֹו הּוא, ַהּמַ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

ל ּדֹור, ַחְסּדֹו ּכָ הּוא ֶמֶלְך עֹוָלם, ַהּנֹוֵהג ּבְ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

הּוא נֹוֵצר ֶחֶסד, ַהּסֹוֵבל, ּוַמְעִלים ַעִין ִמּסֹוְרִרים, ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

הּוא סֹוֵלַח ֶסָלה, ָהֶעְליֹון, ְוֵעינֹו ֶאל ְיֵרָאיו, ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

ַער ְלדֹוְפֵקי ִבְתׁשּוָבה, הּוא עֹוֶנה ָלַחׁש, ַהּפֹוֵתַח ׁשַ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

ְדקֹו, ִהּצָ ע ְוָחֵפץ ּבְ תּוָחה ָידֹו, ַהּצֹוֶפה ָלָרׁשָ הּוא ּפְ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

ַזַעם ּוַמֲאִריְך ַאף, ַצר ּבְ ר, ַהּקְ יק ְוָיׁשָ הּוא ַצּדִ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

ים ַרֲחִמים ְלֹרֶגז, ה ִלְכֹעס, ָהַרחּום ּוַמְקּדִ הּוא ָקׁשֶ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

ֶוה ָקֹטן ְוָגדֹול, ֶוה ּוַמׁשְ ָ הּוא ַרְך ִלְרצֹות, ַהּשׁ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

ֳעלֹו: ִמים ּפָ הּוא ּתָ ִמיִמים, ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ם ִעם ּתְ ּמֵ ם ּוִמּתַ הּוא ׁשֹוֵפט ֶצֶדק, ַהּתָ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

**THE ARK IS CLOSED / סוגרים את הארון**

ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה‘ ֶאָחד  ל ָהָאֶרץ ַבּ תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך, ְוָהָיה ה‘ ְלֶמֶלְך ַעל ָכּ ָכּ ִיחּוד: ַכּ ל ְבּ ָך ְוִתְמלְֺך ַעל ֹכּ ב ְלַבְדּ ַגּ ְשׂ ֻתּ
מֹו ֶאָחד: ּוְשׁ

ֲחוּו ְלָפֶניָך  ּתַ ים, ְוִיׁשְ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ָראָת, ְוִייָראּוָך ּכָ ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ יָך, ְוֵאיָמְתָך ַעל ּכָ ל ַמֲעׂשֶ ָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ַעל ּכָ ְחּדְ ן ּפַ ּוְבֵכן ּתֵ
ָיְדָך  ְלָטן ְלָפֶניָך ֹעז ּבְ ָ ַהּשׁ ַדְענּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ׁשֶ ּיָ ֵלם, ׁשֶ ֵלָבב ׁשָ ה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּבְ ם ֲאֻגּדָ רּוִאים, ְוֵיָעׂשּו ֻכּלָ ל ַהּבְ ּכָ

ָראָת: ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ ְמָך נֹוָרא ַעל ּכָ יִמיֶנָך, ְוׁשִ ּוְגבּוָרה ּבִ

ׂשֹון  ְמָחה ְלַאְרֶצָך ְוׂשָ ה ַלְמַיֲחִלים ָלְך, ׂשִ יָך, ּוִפְתחֹון ּפֶ ה ִליֵרֶאיָך, ְוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרׁשֶ ִהּלָ ָך, ּתְ בֹוד ה' ְלַעּמֶ ן ּכָ ּוְבֵכן ּתֵ
ָיֵמינּו: ְמֵהָרה ּבְ יֶחָך ּבִ י ְמׁשִ ָך, ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיׁשַ ְלִעיֶרָך, ּוְצִמיַחת ֶקֶרן ְלָדִוד ַעְבּדֶ

ן  ָעׁשָ ן/ּכְ ָעׁשָ ּה ּבֶ ּלָ ָעה ּכֻ יָה ְוָכל ָהִרׁשְ ץ ּפִ ְקּפָ ה ָיִגילּו ְועֹוָלָתּה ּתִ ִרּנָ ִרים ַיֲעלֺזּו, ַוֲחִסיִדים ּבְ ָמחּו ִויׁשָ יִקים ִיְראּו ְוִיׂשְ ּוְבֵכן ַצּדִ
ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֶרץ: י ַתֲעִביר ֶמְמׁשֶ ְכֶלה ּכִ ּתִ
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ָך.  ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ בֹוֶדָך. ּוִבירּוׁשָ ן ּכְ ּכַ ַהר ִצּיֹון ִמׁשְ יָך. ְבּ ל ַמֲעׂשֶ ָך ַעל ּכָ ה ]הּוא[ ה' ]ֱא־לֹוֵהינּו ְמֵהָרה[ ְלַבֶדּ ְוִתְמלְֺך ַאָתּ
ָך. ִיְמלְֺך ה' ְלעֹוָלם ֱא־לֹוַהִיְך ִצּיֹון ְלֺדר ָוֺדר ַהְללּוָיּה: ִדְבֵרי ָקְדׁשֶ תּוב ְבּ ּכָ ּכַ

ְצָדָקה:  ׁש ּבִ דֹוׁש ִנְקּדַ ט ְוָהֵא־ל ַהּקָ ּפָ ׁשְ ּמִ ּה ה' ְצָבאֹות ּבַ ְגּבַ תּוב ַוּיִ ּכָ ְלָעֶדיָך ּכַ ֶמָך ְוֵאין ֱא־לֹוּהַ ִמּבַ ה ְונֹוָרא ׁשְ ָקדֹוׁש ַאּתָ
דֹוׁש: ֶלְך ַהּקָ ה ה', ַהּמֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

נּו  נּו ַמְלּכֵ ִמְצֺוֶתיָך, ְוֵקַרְבּתָ נּו ּבְ ּתָ ׁשְ ׁשֹונֹות ְוִקּדַ ל ַהּלְ נּו ִמּכָ נּו, ְורֹוַמְמּתָ ים, ָאַהְבּתָ אֹוָתנּו ְוָרִציָת ּבָ ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ה ְבַחְרּתָ ַאּתָ
דֹוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת: דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ַלֲעבֹוָדֶתָך ְוׁשִ

ל ֲעֺונֹוֵתינּו,  ָרה, ְוִלְמָחל ּבֹו ֶאת ּכָ ה, ִלְמִחיָלה ְוִלְסִליָחה ּוְלַכּפָ ּפּוִרים ַהּזֶ ַאֲהָבה, ֶאת יֹום ַהּכִ ן ָלנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּבְ ּתֶ ַוּתִ
ִמְקָרא ֺקֶדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים:

ִית  ּבַ ִחיָרֶתָך ּבַ ֵבית ּבְ ִלינּו ֵמַאְרֵצנּו ְוִנְתַרַחְקנּו ֵמַעל ַאְדָמֵתנּו ְוֵאין ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות חֹובֹוֵתינּו ּבְ ֵני ֲחָטֵאינּו ּגָ ּוִמּפְ
ָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו  ָך: ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ׁשֶ ִמְקּדָ ָחה ּבְ ּלְ ּתַ ׁשְ ּנִ ד ׁשֶ ֵני ַהּיָ ְמָך ָעָליו ִמּפְ ְקָרא ׁשִ ּנִ דֹוׁש ׁשֶ דֹול ְוַהּקָ ַהּגָ

ה  נּו, ַגּלֵ בֹודֹו: ָאִבינּו ַמְלּכֵ ל ּכְ ים, ְוִתְבֵנהּו ְמֵהָרה ּוְתַגּדֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָך ּבְ ׁשְ ׁשּוב ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ְוַעל ִמְקּדָ ּתָ ֶמֶלְך ַרֲחָמן ׁשֶ
ֵתי  ְרּכְ ס ִמּיַ ּנֵ ין ַהּגֹוִים, ּוְנפּוצֹוֵתינּו ּכַ זּוֵרינּו ִמּבֵ ל ָחי, ְוָקֵרב ּפְ א ָעֵלינּו ְלֵעיֵני ּכָ ׂשֵ בֹוד ַמְלכּוְתָך ָעֵלינּו ְמֵהָרה, ְוהֹוַפע ְוִהּנָ ּכְ

נֹות חֹובֹוֵתינּו  ה ְלָפֶניָך ֶאת ָקְרּבְ ם ַנֲעׂשֶ ְמַחת עֹוָלם, ְוׁשָ ׂשִ ָך ּבְ ׁשְ ית ִמְקּדָ ַלִים ּבֵ ה, ְוִלירּוׁשָ ִרּנָ ָאֶרץ: ַוֲהִביֵאנּו ְלִצּיֹון ִעיְרָך ּבְ
מֹו  ִמְצַות ְרצֹוֶנָך ּכְ ַאֲהָבה ּכְ ה ְוַנְקִריב ְלָפֶניָך ּבְ ה ַנֲעׂשֶ ִרים ַהּזֶ ּפֻ ִהְלָכָתם: ְוֶאת מּוַסף יֹום ַהּכִ ִסְדָרם ּומּוָסִפים ּכְ ִמיִדים ּכְ ּתְ

ָאמּור:  י ְכבֹוֶדָך ּכָ ָך ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תֹוָרֶתָך ַעל ְיֵדי ֺמׁשֶ ַתְבּתָ ָעֵלינּו ּבְ ּכָ ׁשֶ

ם ֺעָלה  ל ְמָלאָכה לֺא ַתֲעׂשּו: ְוִהְקַרְבּתֶ יֶתם ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ּכָ ה ִמְקָרא ֺקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ְוִעּנִ ִביִעי ַהּזֶ ְ ּוֶבָעׂשֹור ַלֺחֶדׁש ַהּשׁ
ר  ְמֻדּבָ יֶהם ּכִ ִמיִמים ִיְהיּו ָלֶכם: ּוִמְנָחָתם ְוִנְסּכֵ ְבָעה ּתְ ָנה ׁשִ ֵני ׁשָ ים ּבְ ָבׂשִ ָקר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד ּכְ ן ּבָ ר ּבֶ ַלה' ֵריַח ִניֺחַח ּפַ
ִהְלָכָתם: ֵני ְתִמיִדים ּכְ ר, ּוׁשְ ִעיִרים ְלַכּפֵ ֵני ׂשְ ִנְסּכֹו ּוׁשְ ֶבׂש ְוַיִין ּכְ רֹון ַלּכֶ ֺרִנים ָלָאִיל ְוִעּשָׂ ֵני ֶעׂשְ ר ּוׁשְ ֺרִנים ַלּפָ ה ֶעׂשְ לֹוׁשָ ׁשְ

**THE ARK IS OPENED / פותחים את הארון**

ּנּו ַמֲעֵנה ָלׁשֹון. ֲאָלה ִמּמֶ ה ָפָניו ֶאׁשְ  אֹוִחיָלה ָלֵא־ל ֲאַחּלֶ
ַעד ִמְפָעָליו. יָעה ְרָננֹות ּבְ יָרה ֻעּזֹו ַאּבִ ְקַהל ָעם ָאִשׁ ר ּבִ  ֲאׁשֶ

 ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּוֵמה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון.
ֶתָך. ִהּלָ יד ּתְ ח ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ  ֲא־ֹדָני ׂשְ

י ְלָפֶניָך ה' צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

**THE ARK IS CLOSED / סוגרים את הארון**
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בּורֹוֶתיָך. ֺאֶמץ  ַמַעׂש ּגְ ה ּכְ ר ִמי ַיֲעׂשֶ יר ְוַרב אֹוִנים. ֲאׁשֶ ּבִ יץ ּכַֺח ּכַ ַאּמִ
ְך  ְהיֹות עֹוָלם ֺחׁשֶ ִליָמה: ּבִ ְדּתָ ֵתֵבל ַעל ּבְ ֲעִלּיֹות ֵקִריָת ַעל ָקִרים. ַאף ִיּסַ

ין ֵזידֹוִנים ַחְצּתָ  . ּבֵ ְהּתָ ָך אֹור ּבֶֺקר ִהּגַ ַמֲעֵטה ְלבּוׁשְ ְוַצְלָמֶות ְוֵעיָפה. ּבְ
י ְוֵהֵנָצה  ֵני ֶנׁשִ יָת ּפְ ּלִ צּול ִהְקִויָתם ְלַבל ְיַכּסּון ָחֶלד: ּגִ ֶקַרח ַהּנֹוָרא. ּבְ ּכְ

ְרִקיַע  ה ּבִ ּתָ ֶדל ְמאֹורֹות ּתַ ֲעׁשּוַע ַמֲאִמיֶריָך. ּגֺ ֶדם ַטְעּתָ ְלׁשַ ן ִמּקֶ ְתנּוָבה. ּגַ
ְמיֹון  ה. ּדִ ַעל ַצְרּתָ ַ ִחים ְודֹוִאים ִמּשׁ י ׂשָ יָת: ּדֵ ם ִצּוִ רֹות ִעּמָ ם ְצָבא ַמּזָ ָך. ּגַ ֻעּזֶ

ר  ים ְוׁשֹוֲאִפים. ּדָ בּוַקת ְרָגִבים הֹוִציָאה רֹוְמׂשִ ים. ּדְ ֵבי ַגּנִ ִריַח ְלֵכַרת יֹוׁשְ ּבָ
ה ַלֲארּוַחת ְקרּוֶאיָך: ֵהַכְנּתָ ֶטַבח ּוֶמֶסְך ְוסֹוֵעד ָאִין. ִהְקַרְצּתָ  ָקֶנה ּוִבּצָ

ם  בּוֶלָך. ֻהְרּדַ ם ִמּזְ ְחּתָ ְבֶחְלּדֹו ֹטַהר ֶנׁשֶ ַתְבִנית חֹוָתֶמָך. ִהּפַ ּגֶֹלם ֵמֹחֶמר ּבְ
ֶפִתי  ַעת. ְוֵהֵפר ִצּוּוי ּכְ ִלי ְלעֹט ֵמֵעץ ַהּדָ יתֹו ּבְ : ְוִצּוִ ְלעֹו ֵעֶזר לֹו ִיַעְדּתָ ּוִמּצַ

ִציִרים ְוָערּום ָעָפר  ֶלת ּבְ ֵזַעת ַאף ִלְטרֹף ֻחּקֹו. ְוִאּוֶ ׁש ּבְ ַאת זֹוֵחל. ְוֻעּנַ ָ ַהּשׁ ּבְ
ר ְורֹוֵעה  ֶבֶטן חֹוֶמֶדת. ָזְרָעה ְוהֹוִליָדה ִאּכָ יָת ּבְ ַלְחמֹו: ֵזרּוי ִרְבעֹו ִהְקּפֵ
ׁשּוַרת ָצִעיר:  ְעּתָ ּתְ ַרב ְוׁשַ יׁשּו ְלמּוְלָך ַיַחד. ָזַעְמּתָ ּבָ י ִהּגִ ֹצאן. ֶזַבח ְוׁשַ

ים  ִליׁשִ ְמּתָ לֹו אֹות. ָחלּו ׁשָ ה ָפֶניָך ְוׂשַ ֵחת ְוָעַרף ָאח. ִחּלָ ֶחֶמל ַרֲחָמיו ׁשִ
ָטפּום ְוָאָבדּו: ָטעּו ֵגִאים ּוָפצּו  ֶמל. ֵחיל נֹוְזִלים ָקָראָת ּוׁשְ ְמָך ַלּסֶ ְקרֹא ְבׁשִ

ָסַגְרּתָ  ע ּכְ ֶפר נֹוׁשַ ֹחם הֹוִמים ְוזְֹרבּו ִנְצָמתּו. ָטעּון ּגֹ ָך. ֹטְרפּו ּבְ סּור ְלֶנְגּדֶ
ַחק.  ַ ה: ָיֲעצּו ֶנֱאָחִדים ָלרּום ַעד ַלּשׁ ֲעדֹו. ְטפּוָליו ִהְפֵריָת ּוָמְלאּו ְפֵני ִצּיָ ּבַ

עֹוָלם. ִיחּום  ֲעָך ּבָ רּוַח סֹוָעה ָוָסַער. ְיִדיד ֲאתּוי ֵעֶבר ִיּדַ צּו ּבְ ׁשּו ֻנּפָ יֻּקָ
יַבת  ק ְיׁשִ ָחׁשַ ם. ּכְ ַחר ִאיׁש ּתָ ִמים ּבֻ ה ּתָ ׂשֶ ְזקּוָניו ֶהֱעָלה ְלָך ְלָכִליל: ּכְ
ּלֹו ֶזַרע  ר ֲחִניֵטי יֹוף הֹוֵצאָתה ֵמֲחָלָציו. ּכֻ ְך ַאֲחֶריָך. ּכֺׁשֶ ֹאָהִלים ְוִנְמׁשַ

ׁש  ְזעֹו ֻמְקּדָ יל ִמּגִ יָתה ֵלִוי ִאיׁש ֲחִסיֶדָך. ְלַהְבּדִ ֶרְתָך ִאּוִ ֱאֶמת ְוֵאין ּדִֹפי: ְלׁשָ
ִניָמה  ה ּפְ ְכֻבּדָ ב ּכִ ים. ִלְקׁשֹר ֶנֶזר ֹקֶדׁש ְוַלֲעטֹות אּוִרים. ֵליׁשֵ ֹקֶדׁש ָקָדׁשִ
ים ּכֵֹהן ָהרֹאׁש  בּוַע ֹקֶדם ֶלָעׂשֹור. ַמְפִריׁשִ ְבָעה: ַמֲחִזיֵקי ֲאָמָנה ׁשָ ָיִמים ׁשִ

את ְלַטֲהרֹו. זֹוֵרק ַמְקִטיר ּוֵמִטיב  ים ָעָליו ֵמי ַחּטָ ִאים: ַמּזִ ּלֻ ָדת ַהּמִ ּכְ
ה ה'  ה ִצּוָ ה ַבּיֹום ַהּזֶ ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ תֹוָרֶתָך: ּכַ תּוב ּבְ ּכָ ֲעבֹוָדה: ּכַ ל ּבָ ְלִהְתַרּגֵ

ר ֲעֵליֶכם:  ַלֲעׂשֹות ְלַכּפֵ

 : ַעְלּתָ ּוְבִרּיֹות ּבֹו ָיַצְרּתָ ֵבל ְוַהּכֺל ּפָ ה ּכֹוַנְנּתָ עֹוָלם ֵמרֺאׁש. ָיַסְדּתָ ּתֵ ַאּתָ
ְבּתָ ֺנַגּה.  ּתָ ֺאֶפל ְוִהּצַ ַרׁשְ ֵני ְתהֹום: ּגֵ ְך ַעל ּפְ ׁשּוְרָך עֹוָלם ּתֺהּו ָוֺבהּו ְוֺחׁשֶ ּבְ

ָבְרָך  : ּדְ ַקְדּתָ ַעת אֹותֹו ּפָ . ְוַעל ֵעץ ַהּדַ ְבִניְתָך ִמן ָהֲאָדָמה ָיַצְרּתָ ּגֶֺלם ּתַ
ְלּתָ ִפְריֹו ּוֵבַרְכּתָ ַזְרעֹו  ָך: ִהְגּדַ יתֹו ְלַמַען ֶאֶרְך ַאּפֶ ָזַנח ְוִנְזַנח ֵמֵעֶדן ְולֺא ִכּלִ
ּנּו  ְפְרקּו עֺל ַוּיֺאְמרּו ָלֵאל סּור ִמּמֶ ֶקט: ַוּיִ ם ׁשָ ְבּתָ טּוְבָך ְוהֹוׁשַ ְוִהְפִריָתם ּבְ

ָחִציר ֻאְמָללּו: ָרַגע ּכֶ ַוֲהִסירֹוָת ָיד ּכְ

ִרית  ֵאִרית : ֺחק ּבְ ְמּתָ ְלעֹוָלם ׁשְ דֹורֹו, ּוִבְזכּותֹו ׂשַ ָזַכְרּתָ ְבִרית ְלָתִמים ּבְ
ְבנּו  ָרם ַוּיִ : ָטעּו ְבָעׁשְ ַרְכּתָ ָניו ּבֵ . ּוְבַאֲהַבת ִניחֹוחֹו ּבָ ת ְלַמֲענֹו ָכַרּתָ ֶקׁשֶ
ֶחם ּבֹו: ָיִחיד ַאב ֲהמֹון  ל ַוּיֺאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ְוִנְבַקע ָהָרִקיַע ְלִהּלָ ִמְגּדָ

ׁשּוְרָך  ַעְסָך ֵהַפְרּתָ ּבְ ְך: ּכַ ֺחׁשֶ ים ְלָהִאיר ּבַ ּדִ ׂשְ כֹוָכב ָזַרח ֵמאּור ּכַ ְתֺאם ּכְ ּפִ
ּנּו הֹוֵצאָת. ָטֶלה ָטהֹור  : ִלְוַית ֵחן ִמּמֶ יָבתֹו ְלָבבֹו ָחַקְרּתָ ָפֳעלֹו. ּוְלֵעת ׂשֵ
ח:  ְבִריֶתָך ֵמֶרֶחם ֻלּקָ ם הֹוֵצאָת. ָחתּום ּבִ ְזעֹו ִאיׁש ּתָ ֶבׂש ִנְבָחר: ִמּגִ ִמּכֶ

ְמּתָ  ֶטן ִנְקָראּו: ׂשַ ָבִטים. ֲאהּוֵבי ֶעְליֹון ֲעמּוִסים ִמּבֶ ר ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ָנַתּתָ ּלֹו ׁשְ
ַרע  : ַעְמָרם ִנְבַחר ִמּזֶ ְרּתָ ֶתר לֹו ִעּטַ ל ֶאָחיו ּכֶ ַעל ֵלִוי ִלְוַית ֵחן ָוֶחֶסד. ּוִמּכָ

נֹוָתיו  ָרד ּוְבָקְרּבְ ִבְגֵדי ׂשְ ַאְרּתֹו ּבְ : ּפֵ ּתָ ׁשְ ֶרְתָך ִקּדַ ֵלִוי. ַאֲהֺרן ְקדֹוׁש ה' ְלׁשָ
ֺתֶנת ּוִמְכְנֵסי ַבד ִמְצֶנֶפת ְוַאְבֵנט:  ן ְוֵאפֹוד ּכְ ַעְסָך: ִציץ ּוְמִעיל ֺחׁשֶ ֵהֵפר ּכַ

ִעיִרים ְוִניחֹוֵחי ֵאיִלים: ֵריַח  ִחיַטת ׂשְ ים ּוׁשְ ָבׂשִ ִרים ְועֹולֹות ּכְ נֹות ּפָ ָקְרּבְ
ר: ׁשּוַעת  ם ּוְסִפיַרת ֺיׁשֶ ָחִלים ּוְזִריַקת ּדָ ְקֺטֶרת ֺרַקח ִמְרַקַחת ּוִבעּור ּגֶ

ֶֺכן ּבּוץ ַוֲעִריַכת ֶאֶבן  ֶרת ֲעֺונֹוֵתינּו: ּתֹּ תֹו ְמַכּפֶ ָ ת ֱאֶמת ּוְקֻדּשׁ ְקֺטֶרת ּוְתִפּלַ
ֵרת: ַמְלָאְך ִמיָכֵאל ְמׁשָ ם, ּכְ ֻכּלָ ר ּבְ ְמֻחּגָ

ְמּתֹו ְוַעל ָידֹו  ָרֵאל ׂשַ ָרה ְלִיׂשְ ִלי ַכּפָ ה ִלְכבֹוד ַאֲהֺרן. ּכְ ל ֵאּלֶ ְנּתָ ּכָ ּכַ ּתִ
יֹום  ֵרת ְלָפֶניָך ּבְ ְזעֹו ַיֲעֺמד ְלׁשָ ַחת ַאֲהֺרן ִמּגִ : ּתַ  ְסִליַחת ֶהָעֺון ָנַתּתָ

ְזבּוֵלנּו ִיְלֺמד.  ְבַעת ָיִמים ּבִ ה ַוֲעבֹוַדת ַהּיֹום ׁשִ ִליָחה: ּתֹוַרת ַמֲעׂשֶ ַהּסְ
לּוֵמי ִזְקֵני ָעם ְוַחְכֵמי ֶאָחיו ַהּכֲֺהִנים  ִביִעי: ׁשְ י ּוׁשְ ִליׁשִ ין ָעָליו ׁשְ ּוַמּזִ
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ִפיָך. ֹנַגּה  ַער. נֹוֲאִמים לֹו ְקָרא ָנא ּבְ י ׁשַ יׁשֵ  ִנְלִוים ֵאָליו ְנבֹוִנים ְיׁשִ

ַער ָקִדים. נֹוי ִזְבֵחי יֹום ְלָפָניו ַיֲעִבירּו: ֶסֶמְך  ׁשַ יִעי ַיֲעִמידּוהּו ּבְ ׁשִ ּתְ
ְבטֹו  ֶרֶדם ִיְקֵרהּו. ָסֵבי ׁשִ ן ּבְ ֶמׁש ֵצידֹו ַיְמִעיטּו. ַסַאב לֶֺבן ּפֶ יַאת ׁשֶ ּבִ

רֹו  ׂשָ יעּו: ָסַמר ּבְ ּבִ ְפִנים אֹותֹו ַיׁשְ ר ּבִ ים ְלַתּמֵ ד ֵחֶפן יֹוִליכּוהּו. ַסּמִ ְלַלּמֵ
ֶפה ּוִבְכַתב  יַח ִמְדָרׁש ּבְ ירּו. ׂשִ ד. ָסרּו ַגם ֵהם ּוֶבֶכה ִהּגִ י ֶנֱחׁשַ ְוִהְדִמיַע ּכִ
ַפִיס ִראׁשֹון.  ן ּבְ ׁשֶ ֹרם ּדֶ נּו ְלעֹוְררֹו ַעד ֲחצֹות: ָעְלצּו ּתְ ּנְ יֹון. ְסִביָביו ְיׁשַ ִהּגָ

ׁשּו.  ּלֵ ים ְיׁשַ ס ֲחָדׁשִ ּיֵ ִניִמי ּוְמנֹוָרה. ֵעֶקב ְקֹטֶרת ּפַ ּון ּפְ ּשׁ עֹוד ָיִפיסּו ְלּדִ
ָנם ַהּצֹוֶפה. ָעָליו  ַחר ּכְ ַ ַרק ַהּשׁ ִיס ָהְרִביִעי: ָעָלה ּבְ ֲעֹרְך ְנָתִחים ַיַחד ּפַ
ׁש  זּו ָמָסְך ּבּוץ ְלֶהְצֵנַע. ֵעָרה סּותֹו ָטַבל ְוָעט ְזָהִבים. ָעַמד ְוִקּדֵ ְרׁשְ ּפִ

ַרׁש ִהְקִטיר  ל ְוָזַרק. ּפֵ ד ְלָמְרקֹו ְוהּוא ִקּבֵ ּקֵ ַחר: ּפִ ַ ִמיד ַהּשׁ ְוֵקַרץ ּתְ
ְרׂשּו ָסִדין ָלָבן  ֶדר. ּפֵ ּסֵ ִלים ְוָעׂש ּכַ ִליל ִהׁשְ ת ּכָ ֻעּלַ ְך. ּפְ ְוֵהִטיב ִהְקִריב ְוִנּסֵ

ַסע ְוָטַבל ְלָבִנים ָעט  ט. ּפָ ׁש ּוָפׁשַ ם ִקּדֵ ּקֶֹדׁש ׁשָ ְרָוה ּבַ ָבִראׁשֹוָנה. ּפַ עֹוד ּכְ
ם ְלֶמֶלְך  ֵרת ּבָ אּוִרים ְלׁשָ ר. ּפְ מֹוָנה ָעׂשָ ם ָמִנים ׁשְ לּוִסים ֶעְרּכָ ׁש. ּפְ ְוִקּדֵ
ם:  ה ְמֻעּקָ ה ְוֹראׁשֹו ֶנְגּבָ ָניו ָיּמָ ַח. ּפָ ְזּבֵ ין אּוָלם ַלּמִ ב ּבֵ רֹו ֻמּצָ בֹוד. ּפָ ַהּכָ

ָעיו הֹוָדה ּוְבֻחּבֹו לֺֺא ָטָמן:  ׁשָ ַגׁש ְוָסַמְך ָידֹו ַעל ֹראׁשוֹ. ּפְ ּפָ

י ְלָפֶניָך ֲאִני ּוֵביִתי:  ְעּתִ ׁשַ ם, ָחָטאִתי. ָעִויִתי. ּפָ ֵ א ַהּשׁ ְוַכְך ָהָיה אֹוֵמר. ָאּנָ
ָחָטאִתי.  ִעים. ׁשֶ ׁשָ ר ָנא. ַלֲחָטִאים. ְוַלֲעֹוֺ נֹות. ּוַלּפְ ּפֶ ם. ּכַ ֵ א ַבּשׁ  ָאּנָ

ָך  ה ַעְבּדֶ תֹוַרת מֺׁשֶ תּוב ּבְ ּכָ י ְלָפֶניָך ֲאִני ּוֵביִתי. ּכַ ְעּתִ ׁשַ ּפָ ָעִויִתי. ְוׁשֶ ְוׁשֶ
ר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם  ה ְיַכּפֵ י ַבּיֹום ַהּזֶ י ְכבֹוֶדָך. ּכִ ִמּפִ

ִלְפֵני ה': 

 אם אפשר, המנהג לכרוע על הקרקע כאשר מגיעים למילים: 
״היו כורעים״

IT IS CUSTOMARY TO BOW ON THE FLOOR WHEN REACHING 
THE WORDS ״היו כורעים״

ד  ְכּבָ ם ַהּנִ ֵ ָהיּו ׁשֹוְמִעים ֶאת ַהּשׁ ׁשֶ ֲעָזָרה. ּכְ ְוַהּכֲֹהִנים ְוָהָעם ָהעֹוְמִדים ּבָ
ה ּוְבָטֳהָרה. ָהיּו ּכֹוְרִעים  ָ ְקֻדּשׁ דֹול ּבִ י ֹכֵהן ּגָ ְוַהּנֹוָרא ְמֹפָרׁש יֹוֵצא ִמּפִ

בֹוד  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ֵניֶהם. ְואֹוְמִרים ּבָ ֲחִוים ּומֹוִדים ְונוְֹפִלים ַעל ּפְ ּתַ ּוִמׁשְ
ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

ֶנֶגד ַהְמָבְרִכים ְואֹוֵמר ָלֶהם  ם ּכְ ֵ ֵון ִלְגֹמר ֶאת ַהּשׁ ְוַאף הּוא ָהָיה ִמְתּכַ
דֹול ְמעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ְוסֹוֵלַח ְלִאיׁש ֲחִסיֶדָך:  טּוְבָך ַהּגָ ה ּבְ ְטָהרּו: ְוַאּתָ ּתִ

ם ֵמהֹון ֵעָדה. ְצמּוִדים  ִעיִרים ׁשָ ָצַעד ֵליֵלְך לֹו ְלִמְזַרח ֲעָזָרה. ֶצֶמד ׂשְ
ֹוֵבָבה. ֵצהּוב  ת ַהּשׁ ר ֲעו ֺן ּבַ ֹתַאר ּוְבקֹוָמה. ָצִגים ְלַכּפֵ ִוים ּבְ ֲאחּוִיים ׁשָ

קֹול  ֹבּהַ ְוַלּצּוק. ָצַעק ּבְ ם ּגָ י. ָצַנח ְוִהְגִריל ְלׁשֵ ְלּפִ ים ָטַרף ְוֶהֱעָלה ִמּקַ ֲחָלׁשִ
ר  ם. ֶצַבע ְזהֹוִרית ָקׁשַ ֵ את. צֹוְתָתיו ָענּו לֹו ּוֵבְרכּו ֶאת ַהּשׁ ָרם ַלה' ַחּטָ

רֹו  ּלּוַח: ָצַלח ּוָבא ֵאֶצל ּפָ ית ׁשִ ן ֶנֶגד ּבֵ תֹו ִאּמֵ ַח. ִצּגָ ּלֵ ּתַ ׁשְ רֹאׁש ַהּמִ ּבְ
ה:  ֵני צּור ִהְתַוּדָ הּו ּפְ ִנית. ַצַחן ַמּטֵ ׁשֵ

י ְלָפֶניָך ֲאִני ּוֵביִתי  ְעּתִ ׁשַ ם. ָחָטאִתי. ָעִויִתי. ּפָ ֵ א ַהּשׁ ְוַכְך ָהָיה אֹוֵמר. ָאּנָ
ר ָנא. ַלֲחָטִאים. ְוַלֲעֹוֺ נֹות.  ּפֶ ם. ּכַ ֵ א ַבּשׁ ָך: ָאּנָ  ּוְבֵני ַאֲהֹרן ַעם ְקדֹוׁשֶ

י ְלָפֶניָך ֲאִני ּוֵביִתי ּוְבֵני ַאֲהֹרן  ְעּתִ ׁשַ ּפָ ָעִויִתי. ְוׁשֶ ָחָטאִתי. ְוׁשֶ ִעים. ׁשֶ ׁשָ ְוַלּפְ
ה  י ַבּיֹום ַהּזֶ י ְכבֹוֶדָך. ּכִ ָך ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תֹוַרת מֺׁשֶ תּוב ּבְ ּכָ ָך: ּכַ ַעם ְקדֹוׁשֶ

ר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ה':   ְיַכּפֵ

ֲחִרית  ּפּוִרים ׁשַ ִמיד ְיסֹוְבבּוהּו ַעד ּבֹוא יֹום ֶהָעׂשֹור. ְוֶעֶרב יֹום ַהּכִ  ּתָ
ל ַמה  ה ִמּכָ ּנֶ ּלֺא ְיׁשַ ה ׁשֶ ִית ַהּזֶ ּבַ מֹו ּבַ ן ׁשְ ּכֵ ִ ּשׁ ִמי ׁשֶ יִעין אֹותֹו ּבְ ּבִ  ַמׁשְ

ִלּבֹו ַצד ִמינּות. הּוא ּפֹוֵרׁש ּובֹוֶכה ַעל  א ֵיׁש ּבְ ּמָ ָאְמרּו לֹו ׁשֶ ֶ  ּשׁ
א  ּמָ יו ְסתּוִמים. ׁשֶ ֲעׂשָ ּמַ דּו ְלִמי ׁשֶ ָחׁשְ ים ּובֹוִכים ׁשֶ דּוהּו. ְוֵהם ּפֹוְרׁשִ ֲחׁשָ ׁשֶ

ה ִנְכָנס ִלְמקֹום ֵאׁש  לּום. ְואֹוְמִרים לֹו: ְרֵאה ִלְפֵני ִמי ַאּתָ ִלּבֹו ּכְ ֵאין ּבְ
ֵהא ְסִליָחֵתנּו: ְלֶהֶבת: ְקַהל ֲעָדֵתנּו ָעֶליָך ִיְסְמכּו ְוַעל ָיְדָך ּתְ ַלֶהֶבת ׁשַ

ֲחִרית ָהיּו  ּפּוִרים ׁשַ ילּוהּו ַעד ּבֹוא יֹום ֶהָעׂשֹור. ְוֶעֶרב יֹום ַהּכִ ִצּוּוהּו ְוִהְרּגִ
ים  ִרים ְוֵאיִלים ּוְכָבׂשִ ְזָרח ּוַמֲעִביִרים ְלָפָניו ּפָ ַער ַהּמִ ׁשַ ַמֲעִמיִדין אֹותֹו ּבְ
יַע ֵעת  ַהּגִ ל ּבּוץ ּבְ ְרׂשּו לֹו ָסִדין ׁשֶ ֲעבֹוָדה: ּפָ יר ְוָרִגיל ּבַ ֵהא ַמּכִ ּיְ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ה ִמְצָוה  ינֹו ּוֵבין ָהָעם: עֹוׂשֶ ִמיד ַלֲעׂשֹות ְמִחיָצה ּבֵ ֶבׂש ַהּתָ ִחיַטת ּכֶ ׁשְ

תֹו  ם ּדָ ׂש ַעל ִמְצָוה ְלַקּיֵ ֵאיָמה ְוִיְרָאה ּובֹוֵדק ַעְצמֹו ֵמחֹוְצֵצי ְטִביָלה: ׂשָ ּבְ
ְגֵדי  ֻהְזָהר: ָנְתנּו לֹו ּבִ מֹו ׁשֶ ג ּכְ ּפָ ְגֵדי חֹל ְוָיַרד ְוָטַבל ְוָעָלה ְוִנְסּתַ ט ּבִ ּוָפׁשַ
ֶבׂש  ל ֶאת ּכֶ ד ְמַקּבֵ ל ָזָהב(: ִמּיָ ּתֹון ׁשֶ ׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו )ִמּקִ ָזָהב ְוָלַבׁש ְוִקּדַ

ל ֶאת  ִחיָטה ּוְמַקּבֵ ְ יַח ְלַאֵחר ִלְגֹמר ַהּשׁ ַנִים ּוַמּנִ ִמיד ְוׁשֹוֵחט ּבֹו רֹב ׁשְ ַהּתָ
ֵנס ְלֵהיִטיב ָחֵמׁש  ִמְצָותֹו: ִלְפִנים ְלֵהיָכל ִיּכָ ַח ּכְ ְזּבֵ ם ּוְזָרקֹו ַעל ַהּמִ ַהּדָ
ָארֹות.  ׁשְ רֹות ַהּנִ י ַהּנֵ ּתֵ ֵנרֹות ּוְלַהְקִטיר ְקֺטֶרת ַהּבֶֺקר ּוְלֵהיִטיב ֶאת ׁשְ

ִמְצָוָתן ּוַמְקִטיר ִמְנַחת  ְוָיָצא ְוִהְקִריב ֶאת ָהרֺאׁש ְוֶאת ָהֵאיָבִרים ּכְ
ְך  ין ִויַנּסֵ ה ִמְנַחת ַהּסֶֺלת ּוִמְנַחת ֲחִבּתִ ָכל יֹום ַיֲעׂשֶ ָטּה: ּכְ ּפָ ִמׁשְ ִמיד ּכְ ַהּתָ

ְבַעת  ר ָהעֹוָלה ְוׁשִ ִמיד ַמְקִריב ּפַ יר. ְוַאַחר ַהּתָ ֵלי ׁשִ ָכל ּכְ ִין ּבְ ֶאת ַהּיַ
ְרָוה ּוַבּקֶֺדׁש  ד ְלֵבית ַהּפַ ל מּוַסף ַהּיֹום ּוִמְנָחָתם: ָיבֹוא ִמּיָ ים ׁשֶ ָבׂשִ ַהּכְ

ָבִראׁשֹוָנה: ֶטֶרם ִיְפׁשֺט  ינֹו ְלֵבין ָהָעם ּכְ ל ּבּוץ ּבֵ ָהְיָתה ּוָפְרׂשּו לֹו ָסִדין ׁשֶ
ְגֵדי ָזָהב ְוָיַרד ְוָטַבל  ט ּבִ ְנִקּיּות ָיָדיו ְוַרְגָליו: ָחל ּוָפׁשַ ׁש ּבִ ְגֵדי ָזָהב ְמַקּדֵ ּבִ

ֲעבֹוַדת ַהּיֹום  ג: ְזָהִבים ַמֲעִביר ּוְלָבִנים לֹוֵבׁש ׁשֶ ּפָ ֻהְזָהר ְוָעָלה ְוִנְסּתַ מֹו ׁשֶ ּכְ
רֹו. ּוָפרֹו  ה ֵאֶצל ּפָ ִחּלָ ׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו, ּוָבא לֹו ּתְ ִבְגֵדי ָלָבן: ּוִמַהר ְוִקּדַ ּבְ

ַח רֹאׁשֹו ְלָדרֹום ּוָפָניו ְלַמֲעָרב.  ְזּבֵ ין ָהאּוָלם ְוַלּמִ ֶנֶגד ּבֵ פֹון ּכְ ּצָ ָהָיה עֹוֵמד ּבַ
ֵאיָמה ִלְפֵני ֵא־ל ֶעְליֹון  ִמְזָרח ּוָפָניו ְלַמֲעָרב: ָהָיה עֹוֵמד ּבְ ְוַהּכֵֺהן עֹוֵמד ּבְ

ה: י ָיָדיו ָעָליו ְוִהְתַוּדָ ּתֵ ְבֵרי ִוּדּוי ְוָסַמְך ׁשְ ְואֹוֵמר ָעָליו ּדִ

י ְלָפֶניָך ֲאִני ּוֵביִתי:  ְעּתִ ׁשַ ם. ָחָטאִתי. ָעִויִתי. ּפָ ֵ א ַהּשׁ ְוַכְך ָהָיה אֹוֵמר: ָאּנָ
ָעִויִתי  ָחָטאִתי ְוׁשֶ ִעים. ׁשֶ ׁשָ ר ָנא ַלֲחָטִאים ְוַלֲעֹוֺנֹות ְוַלּפְ ּפֶ ם. ּכַ ֵ א ַבּשׁ ָאּנָ
י ְכבֹוֶדָך.  ָך ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תֹוַרת ֹמֺׁשֶ תּוב ּבְ ּכָ י ְלָפֶניָך ֲאִני ּוֵביִתי. ּכַ ְעּתִ ׁשַ ּפָ ְוׁשֶ

ֺל ַחּטֹֺאֵתיֶכם ִלְפֵני ה': ר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמּכֹּ ה ְיַכּפֵ י ַבּיֹום ַהּזֶ ּכִ

 אם אפשר, המנהג לכרוע על הקרקע כאשר מגיעים למילים: 
״היו כורעים״

IT IS CUSTOMARY TO BOW ON THE FLOOR WHEN REACHING 
THE WORDS ״היו כורעים״

ד  ְכּבָ ם ַהּנִ ֵ ָהיּו ׁשֹוְמִעים ֶאת ַהּשׁ ׁשֶ ֲעָזָרה ּכְ ְוַהּכֲֹהִנים ְוָהָעם ָהעֹוְמִדים ּבָ
ה ּוְבָטֳהָרה ָהיּו ּכֹוְרִעים  ָ ְקֻדּשׁ דֹול ּבִ י כֵֺֺהן ּגָ ְוַהּנֹוָרא ְמפָֺֺרׁש יֹוֵצא ִמּפִ
בֹוד ַמְלכּותֹו  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ֵניֶהם ְואֹוְמִרים ּבָ ֲחִוים ְונוְֹפִלים ַעל ּפְ ּתַ ּוִמׁשְ

ְלעֹוָלם ָוֶעד:

ם ְואֹוֵמר ָלֶהם  ֵ ֶנֶגד ַהְמָבְרִכים ִלְגֺמר ֶאת ַהּשׁ ן ּכְ ּוֵ ְוַאף הּוא ָהָיה ִמְתּכַ
טּוְבָך ְמעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ְוסֹוֵלַח ְלִאיׁש ֲחִסיֶדָך: ה ּבְ ְטָהרּו. ְוַאּתָ ּתִ

ָגן  ַח. ַהּסְ ְזּבֵ ַער ִנְקנֹור ְוהּוא ְלִמְזַרח ָהֲעָזָרה ִלְצפֹון ַהּמִ ַרְך ּוָבא לֹו ְלׁשַ  ּדָ
ֵניֶהם ְלַמֲעָרב  ִעיִרים ּפְ ֵני ׂשְ ם ׁשְ ֺמאלֹו. ְוׁשָ ית ָאב ִמּשְׂ  ִמיִמינוֹ ְוֺראׁש ּבֵ

י ְוֶהֱעָלה  ַקְלּפִ ֺמאלֹו. ָטַרף ּבְ  ַוֲאחֹוֵריֶהם ְלִמְזָרח ֶאָחד ִליִמינו ְוֶאָחד ִלׂשְ
ֵני גֹוָרלֹות. ׁשְ
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 אם אפשר, המנהג לכרוע על הקרקע כאשר מגיעים למילים: 
״היו כורעים״

IT IS CUSTOMARY TO BOW ON THE FLOOR WHEN REACHING 

THE WORDS ״היו כורעים״

ד  ְכּבָ ם ַהּנִ ֵ ָהיּו ׁשֹוְמִעים ֶאת ַהּשׁ ׁשֶ ֲעָזָרה. ּכְ ְוַהּכֲֹהִנים ְוָהָעם ָהעֹוְמִדים ּבָ
ה ּוְבָטֳהָרה. ָהיּו ּכֹוְרִעים  ָ ְקֻדּשׁ דֹול ּבִ י ֹכֵהן ּגָ ְוַהּנֹוָרא ְמֹפָרׁש יֹוֵצא ִמּפִ

בֹוד  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ֵניֶהם. ְואֹוְמִרים ּבָ ֲחִוים ּומֹוִדים ְונוְֹפִלים ַעל ּפְ ּתַ ּוִמׁשְ
ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

ֶנֶגד ַהְמָבְרִכים ְואֹוֵמר ָלֶהם  ם ּכְ ֵ ן ִלְגֹמר ֶאת ַהּשׁ ּוֵ ְוַאף הּוא ָהָיה ִמְתּכַ
ְרֶתיָך:  ֶבט ְמׁשָ טּוְבָך ְמעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ְוסֹוֵלַח ְלׁשֵ ה ּבְ ְטָהרּו: ְוַאּתָ ּתִ

ִמְזָרק ּוְנָתנֹו ַלְמָמֵרס.  ם ּבְ ל ּדָ ֶדר. ִקּבֵ ּסֵ ָחטֹו ּכַ ה ּוׁשְ ָקח ַמֲאֶכֶלת ַחּדָ

ן ְיִהי ְוָתֳעַדר ְסִליָחה. קֹוַח לֹוֲחׁשֹות  ָיה. ָקפּוי ּפֶ ס ַעד ֵעת ַהּזָ תֹו ִיּמַ ְקִריׁשָ
ת  לֺׁשֶ ת ָיד. ָקַדר ְלתֹוָכּה ׁשְ ה ְוֶגֶלד ַרְך ַוֲאֻרּכַ ְרַוִים. ַקּלָ ת ּפַ ַמְחּתַ ָחת ּבְ
ה. ָקַלט ְוָחַפן ְוֵהִריק ְלתֹוְך  ּקָ ת ּדַ ָחִלים. ֵקְרבּו לֹו ָבָזְך ּוְגדּוׁשַ ין ּגֶ ַקּבִ
ֹמאל. ִקיׁש ְצָעָדיו ְלַפְרכֹות ְוֵקַרב  ׂשְ יִמין ּוָבָזְך ּבִ ה ּבִ ָזְך. ָקַפץ ַמְחּתָ ּבָ

ף  ם. ִרּצֵ ן ְוָיָצא: רֹוֶבה ְמָמֵרס ֶמּנּו ָנַטל ּדָ ֵ יֵנימֹו ְוִעּשׁ ם ּבֵ ים. ְקֹטֶרת ׂשָ ּדִ ַלּבַ
יֹות ָטַבל ְוִהְצִליף ְבִמְנָין. רּום ַמְעָלה  ַדִים. ִרּצּוי ַהּזָ ין ׁשָ ְוִנְכַנס ְוָקם ּבֵ

ַבע:  ה ׁשֶ ַאַחת ּוַמּטָ

ְוַכְך ָהָיה מֹוֶנה. 

המנהג לומר מ״אחת״ עד ״אחת ושבע״ שורה שורה, החזן ואחריו הקהל
IT IS CUSTOMARY FOR THE CHAZZAN AND THE CONGREGATION 
TO RECITE EACH PAIR OF NUMBERS RESPONSIVELY

ַאַחת. 

ַאַחת ְוַאַחת. 

ִים.  ּתַ ַאַחת ּוׁשְ

לֺׁש.  ַאַחת ְוׁשָ

ע.  ַאַחת ְוַאְרּבַ

ַאַחת ְוָחֵמׁש. 

ׁש.  ַאַחת ָוׁשֵ

ַבע:  ַאַחת ָוׁשֶ

ל ְוָעַמד  ֲאַגן ֹקֶדׁש. ִרּגֵ מֹו ּבַ ל ּדָ ה ְוִקּבֵ ִעיר. ִרּצָ ַחט ׂשָ ן ְוׁשָ ּכָ יחֹו ּבַ ָרץ ְוִהּנִ
ר:  ם ּפָ ה ּדַ ַמֲעׂשֵ יֹות ּכְ ה ַהּזָ ְמקֹום ִועּוד ָארֹון. ִרּצָ

ְוַכְך ָהָיה מֹוֶנה.

את: ִעיר ְואֹוֵמר ַלה' ַחּטָ ֵנהּו ַעל ַהּשָׂ ם ִיּתְ ל ׁשֵ הּוא ׁשֶ ׁשֶ גּגֹוָרל ָיִמין ּכְ

ד  ְכּבָ ם ַהּנִ ֵ ָהיּו ׁשֹוְמִעים ֶאת ַהּשׁ ׁשֶ ֲעָזָרה ּכְ ְוַהּכֲֺהִנים ְוָהָעם ָהעֹוְמִדים ּבָ
ה ּוְבָטֳהָרה ָהיּו ּכֹוְרִעים  ָ ְקֻדּשׁ דֹול ּבִ י ֹכֵהן ּגָ ְוַהּנֹוָרא ְמֺפָרׁש יֹוֵצא ִמּפִ
בֹוד ַמְלכּותֹו  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ֵניֶהם ְואֹוְמִרים: ּבָ ֲחִוים ְונֹוְפִלים ַעל ּפְ ּתַ ּוִמׁשְ

ְלעֹוָלם ָוֶעד:

ין ַקְרָניו ִיְקׁשֺר  י ְסָלִעים ּבֵ ּתֵ ַקל ׁשְ ל ְזהֹוִרית ִמׁשְ ִעיר ֲעָזאֵזל ָלׁשֹון ׁשֶ ׂשְ ּבִ
ּלּוחֹו: ית ׁשִ ֶנֶגד ּבֵ ְזָרח ּכְ ַער ַהּמִ ׁשַ ְוַיֲעִמיֵדהּו ּבְ

ית  ֶנֶגד ּבֵ ל ְזהֹוִרית ּכְ ם ִיְקׁשֺר ָלׁשֹון ׁשֶ ל ׁשֵ הּוא ׁשֶ ִעיר ׁשֶ ׂשָ  ַאף ּבְ
יתֹו ּוִוּדּוי  רֹו ְואֹוֵמר ָעָליו ִוּדּוי ּבֵ ִנית ֵאֶצל ּפָ אר. ּוָבא לֹו ׁשֵ ַצּוָ ִחיָטתֹו ּבְ ׁשְ

ה: י ָיָדיו ָעָליו ְוִהְתַוּדָ ּתֵ ֶאָחיו ַהּכֲֺהִנים ְוָסַמְך ׁשְ

י ְלָפֶניָך ֲאִני  ְעּתִ ׁשַ ם. ָחָטאִתי. ָעִויִתי. ּפָ ֵ א ַהּשׁ  ְוַכְך ָהָיה אֹוֵמר: ָאּנָ
ר ָנא ַלֲחָטִאים ְוַלֲעֹוֺנֹות  ּפֶ ם. ּכַ ֵ א ַבּשׁ ָך. ָאּנָ ּוֵביִתי ּוְבֵני ַאֲהרֺן ַעם ְקדֹוׁשֶ

י ְלָפֶניָך ֲאִני ּוֵביִתי ּוְבֵני ַאֲהרֺֺן  ְעּתִ ׁשַ ּפָ ָעִויִתי ְוׁשֶ ָחָטאִתי ְוׁשֶ ִעים. ׁשֶ ׁשָ ְוַלּפְ
ה  י ַבּיֹום ַהּזֶ י ְכבֹוֶדָך. ּכִ ָך ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תֹוַרת מֺֺׁשֶ תּוב ּבְ ּכָ ָך. ּכַ ַעם ְקדֹוׁשֶ

ר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמּכֺל ַחּטֺֺאֵתיֶכם ִלְפֵני ה': ְיַכּפֵ

 אם אפשר, המנהג לכרוע על הקרקע כאשר מגיעים למילים: 
״היו כורעים״

IT IS CUSTOMARY TO BOW ON THE FLOOR WHEN REACHING 

THE WORDS ״היו כורעים״

ד  ְכּבָ ם ַהּנִ ֵ ָהיּו ׁשֹוְמִעים ֶאת ַהּשׁ ׁשֶ ֲעָזָרה ּכְ ְוַהּכֲֺֺהִנים ְוָהָעם ָהעֹוְמִדים ּבָ
ה ּוְבָטֳהָרה ָהיּו ּכֹוְרִעים  ָ ְקֻדּשׁ דֹול ּבִ י כֵֺֺהן ּגָ ְוַהּנֹוָרא ְמפָֺֺרׁש יֹוֵצא ִמּפִ
בֹוד ַמְלכּותֹו  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ֵניֶהם ְואֹוְמִרים ּבָ ֲחִוים ְונוְֹפִלים ַעל ּפְ ּתַ ּוִמׁשְ

ְלעֹוָלם ָוֶעד:

ם ְואֹוֵמר ָלֶהם  ֵ ֶנֶגד ַהְמָבְרִכים ִלְגֺמר ֶאת ַהּשׁ ן ּכְ ּוֵ ְוַאף הּוא ָהָיה ִמְתּכַ
ְרֶתָך: ֶבט ְמׁשָ טּוְבָך ְמעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ְוסֹוֵלַח ְלׁשֵ ה ּבְ ְטָהרּו. ְוַאּתָ ּתִ

ין  ַדק ַסּכִ את ָהָעם: ּבָ אתֹו ְוַחּטַ ָעְצָמה ַלֲעׂשֹות ַחּטָ ַקד ּבְ ַאַחר ִוּדּוי ׁשָ
ִמְזָרק  מֹו ּבְ ל ּדָ ִחיָטה ְוִקּבֵ ְ ַנִים ּוֵמַרק ַאֵחר ֶאת ַהּשׁ רֹו רֺב ׁשְ ַחט ּפָ ְוׁשָ

יחֹו  ם ֶזה ִהּנִ ּלֺא ִיְקֺרׁש: ּדָ ֵדי ׁשֶ ָדמֹו ּכְ ד ְלָמֵרס ּבְ ן ִמּיַ ם ַלֲחֵברֹו ִיּתֵ ָטהֹור: ּגַ
ן ַהֵהיָכל ְוַלחּוץ.  ּמִ ֲעָזָרה ַעל ָהרֹוֵבד ָהְרִביִעי ׁשֶ ָמֵרס ּבֹו ּבָ ּמְ ַיד ִמי ׁשֶ ּבְ
ין ְוָיָדּה ֲארּוָכה.  ה ַקּבִ לֺׁשָ ה ַמֲחֶזֶקת ׁשְ ל ָזָהב ָאֺדם ַקּלָ ה ׁשֶ ְוָנַטל ַמְחּתָ

ְלֶהֶבת  ֶחֶלת ּוַמֲחִציָתן ׁשַ ֲחִציָתן ּגַ ּמַ ה ֶגָחִלים ׁשֶ ַח ּוִפּנָ ְזּבֵ ְוָעָלה ְלרֺאׁש ַהּמִ
ַח. הֹוִריָדּה ְמֵלָאה  ְזּבֵ ד ַמֲעַרב ַהּמִ ֵאיַלְך ְוֵאיַלְך ְוָחָתה ִמן ַהּלֹוֲחׁשֹות ִמּצַ

ֲעָזָרה: ּבָ יָחּה ַעל ָהרֹוֵבד ָהְרִביִעי ׁשֶ ַגֲחֵלי ֵאׁש לֹוֲחׁשֹות ְוִהּנִ

ה  ּנָ ה: ְוָחַפן ִמּמֶ ּקָ ה ִמן ַהּדַ ּקָ ה ְמֵלָאה ְקֺטֶרת ּדַ ף ֵריָקן ּוַמְחּתָ הֹוִציאּו לֹו ּכַ
ף.  א ְטפּופֹות ְוָנַתן ְלתֹוְך ַהּכַ ְמלֺא ָחְפָניו לֺא ְמחּוקֹות ְולֺא ְגדּוׁשֹות ֶאּלָ
ֺטֶרת: ֵזַרז ַעְצמֹו ְוִנְכַנס  ף ַהּקְ ֺמאלֹו ּכַ ָחִלים ּוִבׂשְ ת ַהּגֶ יִמינֹו ַמְחּתַ ְונֹוֵטל ּבִ

י ָהָארֹון.  ּדֵ ין ּבַ ה ּבֵ ְחּתָ יַח ַהּמַ יַע ָלָארֹון ְוִהּנִ ּגִ ּמַ ים ַעד ׁשֶ ָדׁשִ ְלֺקֶדׁש ַהּקֳ
ה: ִתּיָ ְ יַח ַעל ֶאֶבן ַהּשׁ ִני ַמּנִ ּוְבַבִית ׁשֵ

ין  ָחִלים ְלַצד ַמֲעָרב ּוַמְמּתִ ָחְפָניו ְוָצַבר ַעל ַהּגֶ ַכף ּבְ ּבְ ֺטֶרת ׁשֶ ל ַהּקְ ָחַפן ּכָ
ָניו  ב ַלֲאחֹוָריו ּפָ ַסע ְוׁשָ ן: ְטהֹור ֵלב ּפָ ּלֹו ָעׁשָ ִית ּכֻ א ַהּבַ ְתַמּלֵ ּנִ ם ַעד ׁשֶ ׁשָ
ה  ִפּלָ ֵהיָכל ּתְ ל ּבְ ּלֵ רֶֺכת ּוִמְתּפַ ָצא ִמן ַהּפָ ּיָ ְלֺקֶדׁש ַוֲאחֹוָריו ְלֵהיָכל ַעד ׁשֶ

רֶֺכת: ְקָצָרה ָסמּוְך ַלּפָ

דֹול: ל ּכֵֺהן ּגָ תֹו ׁשֶ ִפּלָ ְוַכְך ָהְיָתה ּתְ
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המנהג לומר מ״אחת״ עד ״אחת ושבע״ שורה שורה, החזן ואחריו הקהל
IT IS CUSTOMARY FOR THE CHAZZAN AND THE CONGREGATION 
TO RECITE EACH PAIR OF NUMBERS RESPONSIVELY

ַאַחת. 

ַאַחת. 

ַאַחת ְוַאַחת. 

ִים.  ּתַ ַאַחת ּוׁשְ

לֺׁש.  ַאַחת ְוׁשָ

ע.  ַאַחת ְוַאְרּבַ

ַאַחת ְוָחֵמׁש. 

ׁש.  ַאַחת ָוׁשֵ

ַבע:  ַאַחת ָוׁשֶ

ר ָנַטל. ַרְגָליו ֵהִריץ ְוָצג חּוץ ְלבֹוָדֶלת. ִרְקֵמי ָפרֶֹכת  יחֹו ְוַדם ּפָ ָרַהט ְוִהּנִ
א  ב ּוְבָלָלם ְוִחּטֵ ִעיר: ׁשָ ם ׂשָ ה ִמּדַ ָנה ְוִהּזָ ּפֶֹרת. ָרַגׁש ְוׁשָ ט ּכַ ּפַ ִמׁשְ ַיז ּכְ

ִעיר  ַקד ּוָבא ֵאֶצל ַהּשָׂ ע. ׁשָ ַבע ַעל ָטָהרֹו ּוִבְקָרָניו ַאְרּבַ ַח ָסגּור. ׁשֶ ִמְזּבֵ
ְגיֹון ַעם ּוְזדֹונֹו יֹוֶדה ָלֵאל:  ֶהָחי. ׁשִ

ית  ָך ּבֵ עּו. ְלָפֶניָך ַעּמְ ׁשְ ם. ָחְטאּו. ָעוּו. ּפָ ֵ א ַהּשׁ ְוַכְך ָהָיה אֹוֵמר. ָאּנָ
ָחְטאּו.  ִעים. ׁשֶ ׁשָ ר ָנא. ַלֲחָטִאים. ְוַלֲעֹו ֺנֹות. ְוַלּפְ ּפֶ ם. ּכַ ֵ א ַבּשׁ ָרֵאל. ָאּנָ ִיׂשְ

ה  תֹוַרת מֺׁשֶ תּוב ּבְ ּכָ ָרֵאל. ּכַ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ עּו ְלָפֶניָך ַעּמְ ׁשְ ּפָ ָעוּו. ְוׁשֶ ְוׁשֶ
ר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמּכֹל  ה ְיַכּפֵ י ַבּיֹום ַהּזֶ י ְכבֹוֶדָך. ּכִ ָך ִמּפִ ַעְבּדֶ

ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ה': 

 אם אפשר, המנהג לכרוע על הקרקע כאשר מגיעים למילים: 
״היו כורעים״

IT IS CUSTOMARY TO BOW ON THE FLOOR WHEN REACHING 
THE WORDS ״היו כורעים״

ד  ְכּבָ ם ַהּנִ ֵ ָהיּו ׁשֹוְמִעים ֶאת ַהּשׁ ׁשֶ ֲעָזָרה. ּכְ ְוַהּכֲֹהִנים ְוָהָעם ָהעֹוְמִדים ּבָ
ה ּוְבָטֳהָרה. ָהיּו ּכֹוְרִעים  ָ ְקֻדּשׁ דֹול ּבִ י ֹכֵהן ּגָ ְוַהּנֹוָרא ְמֹפָרׁש יֹוֵצא ִמּפִ

בֹוד  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ֵניֶהם. ְואֹוְמִרים ּבָ ֲחִוים ּומֹוִדים ְונוְֹפִלים ַעל ּפְ ּתַ ּוִמׁשְ
ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

ְטָהרּו:  ֶנֶגד ַהְמָבְרִכים ְואֹוֵמר ָלֶהם ּתִ ם ּכְ ֵ ן ִלְגֹמר ֶאת ַהּשׁ ּוֵ  ְוַאף הּוא ָהָיה ִמְתּכַ
רּון:  דֹול ְמעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ְוסֹוֵלַח ַלֲעַדת ְיׁשֻ טּוְבָך ַהּגָ ה ּבְ ְוַאּתָ

ן ֶסַלע ֲהָדפֹו  ֵאת ִלְגֵזָרה ׁשֵ ְתֵמי זּו ׂשְ ֶמץ ּכִ ר ָעז. ׁשֶ י ְלִמְדּבַ ַיד ִאיׁש ִעּתִ רֹו ּבְ ּגְ ׁשִ
ִעיר ָקַרע.  ר ְוׂשָ חּוָזה ָאַחז ּפָ ִלי יֹוֵצר ׁשְ ֶנֶפץ ּכְ רּו ֲעָצָמיו ּכְ ּבְ ל ְוָיַרד ׁשֻ ְוֻגְלּגַ

ׁש ְוָטַבל  ּלֵ ט ׁשִ ׁש ּוָפׁשַ ַאג ִסְדֵרי יֹום ִקּדֵ רֹוף ׁשָ ַלף ֵאמּוִרים ּוְגִוּיֹות ָקַלע ִלׂשְ ׁשָ
את ּומּוָסִפין ִהְקִריב  ַרב ַחּטָ ַכף ְוָעׂש ֵאילֹו ְוֵאיל ָעם. ּתְ ׁש. ּתָ ִזים ַעט ְוִקּדֵ ּפַ

כּוַנת  ִביר. ּתְ ים ָעט ְוִנְכַנס ַלּדְ ּדִ ְכִריְך ּבַ ׁש. ּתַ ט ָטַבל ְוִקּדֵ ׁשַ ׁש ּפָ ר ְוִקּדֵ חֹוק. ּתָ ּכַ
ל ְוָטַבל  ְרּגַ יט ְוָגַנז ֶנַצח. ּתִ יו ִהְפׁשִ ת ַמּדָ ְלּבֹוׁשֶ ׁש. ּתִ ֵלי ְקֹטֶרת הֹוִציא ְוִקּדֵ ּכְ

ֶכל ֲעבֹודֹות ָיד ְוֶרֶגל  ר ְוֵנרֹות ֶהֶעָלה ּתֶ יר ְוִתּמֵ ִמיד ִהְסּדִ ׁש. ּתָ ֲחרּוִצים ָעט ְוִקּדֵ
ֶמׁש  ֶ ֵצאת ַהּשׁ תֹו ּכְ ָרה. ּתַֹאר ְמַגּמָ ים ֲעׂשָ ם ְטִבילֹות ָחֵמׁש ְוִקּדּוׁשִ ּמֵ ׁש. ּתִ ִקּדֵ

ֵגל  ִית ּתָ ה ִציר ֶנֱאָמן ַלּבַ ַלּוֶ ה ּתְ ּמָ ְגֵדי הֹונֹו. ּתַ ַקף ְוָדץ ְוָעָטה ּבִ ְגבּוָרה, ּתָ ּבִ
ַלג ֹאֶדם ּתֹוָלע.  ר ַהׁשְ ּשֵׂ ִהְתּבַ ּבְ

ָנה זֹו  ֵהא ׁשָ ּתְ ָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
חּוָנה  ֵהם ִאם ׁשְ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ָאה ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ַהּבָ

ָעה  ׁשָ ם ּבְ ׁשֶ ת עֹוְבֵרי ְדָרִכים ְלִעְנַין ַהּגֶ ִפּלַ ֵנס ְלָפֶניָך ּתְ ׁשּוָמה. ְוַאל ִיּכָ ּגְ
ַפְרָנָסה ֶזה ָלֶזה  ָרֵאל ּבְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ּלֺא ִיְצָטְרכּו ַעּמְ ָהעֹוָלם ָצִריְך לֹו. ְוׁשֶ ׁשֶ
ֶדה  נּו ֲעֵצי ַהּשָׂ ּתְ ּיִ ִרי ִבְטָנּה ְוׁשֶ ה ּפְ ָ יל ִאּשׁ ּלֺא ַתּפִ ָנה ׁשֶ ְולֺא ְלַעם ַאֵחר. ׁשָ

ֵבית ְיהּוָדה: נּוָבָתם ְוָלא ַיֲעֵדי ֲעִביד ׁשּוְלָטן ִמּדְ ֶאת ּתְ

ְכַנס ְוָעַמד  ּנִ ָמֵרס ּבֹו. ְוִנְכַנס ְלָמקֹום ׁשֶ ּמְ י ׁשֶ ר ִמּמִ ם ַהּפָ ָיָצא ְוָנַטל ּדַ
ּפֶֺרת  ּנּו ִלְפֵני ַהּכַ ה ִמּמֶ ָיה. ְוִהּזָ ל ַהּזָ עֹו ַעל ּכָ ָעַמד. ְוטֹוֵבל ֶאְצּבָ ָמקֹום ׁשֶ ּבְ

ן ְלַהּזֹות לֺא  ּוֵ ה. ְולֺא ָהָיה ִמְתּכַ ַבע ְלַמּטָ י ָהָארֹון ַאַחת ְלַמְעָלה ְוׁשֶ ּדֵ ין ּבַ ּבֵ
ַמְצִליף: א ּכְ ה ֶאּלָ ְלַמְעָלה ְולֺא ְלַמּטָ

ְוַכְך ָהָיה מֹוֶנה. 
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ַאַחת. 

ַאַחת ְוַאַחת. 

ִים.  ּתַ ַאַחת ּוׁשְ

לֺׁש.  ַאַחת ְוׁשָ

ע.  ַאַחת ְוַאְרּבַ

ַאַחת ְוָחֵמׁש. 

ׁש.  ַאַחת ָוׁשֵ

ַבע:  ַאַחת ָוׁשֶ

ֵהיָכל: ָהָיה ּבְ ָהב ׁשֶ ן ַהּזָ יחֹו ַעל ּכַ ים ְוִהּנִ ָדׁשִ י ַהּקֳ ְדׁשֵ ָיָצא ִמּקָ

ִמְזָרק ָטהֹור: מֹו ּבְ ל ּדָ ָחטֹו ְוִקּבֵ את. ׁשְ ִעיר ַחּטָ ֵצאתֹו ֵהִביאּו לֹו ׂשְ ּכְ

ר ַאַחת  ם ַהּפָ ֵסֶדר ּדַ י ָהָארֹון ּכְ ֵני ַבּדֵ ין ׁשְ מֹו ּבֵ ֵנס ְלַהּזֹות ִמּדָ ִלְפִנים ִיּכָ
ה  ן ְלַהּזֹות לֺא ְלַמְעָלה ְולֺא ְלַמּטָ ּוֵ ה. ְולֺא ָהָיה ִמְתּכַ ַבע ְלַמּטָ ְלַמְעָלה ְוׁשֶ

ַמְצִליף: א ּכְ ֶאּלָ

ְוַכְך ָהָיה מֹוֶנה. 
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ַאַחת. 

ַאַחת ְוַאַחת. 

ִים.  ּתַ ַאַחת ּוׁשְ

לֺׁש.  ַאַחת ְוׁשָ

ע.  ַאַחת ְוַאְרּבַ

ַאַחת ְוָחֵמׁש. 

ׁש.  ַאַחת ָוׁשֵ

ַבע:  ַאַחת ָוׁשֶ
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לּוֵלי  יַע ִדיץ ְוֶחְדָוה ּתְ ּבִ ִפיק ָצֳהָלה ּתַ ֲעֶטה ְמִעיל ְצָדָקה. ּתָ ע ּתַ ְעֶדה ֶיׁשַ ּתַ
ת ְיבּוָלם. ּתֹוָדה ָנְתנּו אֹוְסֵפי ֶזַרע  ַדי ָרוּו ּתֵ ְלֵמי ׂשָ ם. ּתַ ִהְרִעיפּו ַזְרִזיף ַטּלָ

עּו.  ּמֵ ּיֹות ֶאֶרץ ְצִבי ֶזֶמר ׁשִ ְחּתִ ֶרֶנן. ּתַ ֵאי ֲאֻלּמֹות ּבְ רּו נֹוׂשְְ ּשְׂ ה ּבִ ִהּלָ לֹום. ּתְ ׁשָ
ְקַות ׁשֹוְלָחיו ֵאמּון לֺא ַאְכָזב.  ּנּו ִצְדקֹוָתיו ֲחַצץ הֹוְלֵכי ְנִתיבֹות. ּתִ ּתִ

ֶנף ַצֲחָנָתם ַזּכּו.  יֹום ָקִציר. ִמּצֹוָאָתם ֻרָחצּו ִמּטֶ ֶלג ּבְ ת ׁשֶ ִצּנַ ם ּכְ ּתֹוַחְלּתָ
י ְמַטֲהָרם ְמקֹור ַמִים  יד ּכִ ימֹו ֻזְכָזכּו. ְלַהּגִ ּפֵ בֹור ּכַ ִמיִמים ּבְ ֵלִמים ּתְ ׁשְ

קּו ְוֻיְטָהרּו.  יֹון ִיּנָ ֹטַהר ּוְבִנּקָ ם ַמִים ֶנֱאָמנּו. ּבְ ָרֵאל ְמַנּקָ ים. ִמְקֵוה ִיׂשְ ַחּיִ
ֶתם ְיֻצְחָצחּו. רֹוְממֹות ֵא־ל ֶיְהגּו ִבְגרֹוָנם  י ְבָקִרים ִמּכֶ ֲחָדׁשֵ ׁשּו ּכַ ְיֻחּדְ

ִיְרָאה. ְקדֹוׁש  יר ָחָדׁש. ָיִגילּו ְבַרַעד ַיַעְבדּו ּבְ ִפימֹו ׁשִ ְלׁשֹוָנם רֹון ּבְ ּבִ
ְנִגינֹות  ַח ּבִ ן ְלתֹוֵפף ּוְלַצְלֵצל. ּוְלַנּצֵ ן ְלַרּנֵ ּנֵ ים. ְלׁשַ ׁש ְקדֹוׁשִ ָרֵאל ְמַקּדֵ ִיׂשְ

ְמֵלָאה ֶצֶדק.  ּוְלַהְנִעים ֶזֶמר. ֶנֱחָבִקים ְבעֹוז ָיִמין רֹוֵמָמה. ַיַחד ִנְתָמִכים ּבִ
ים ְוָגִלים  ׂשִ יגּו ֶנַצח ׂשָ ְמָחה ַיּשִׂ ׂשֹון ְוׂשִ ְרָנָנה. ְוׂשָ ָעָריו ּבִ ְמׁשּוִכים ָלֹבא ׁשְ
ַקע. קֹוָלם  ַחר ִיּבָ ַ ּשׁ ָניו ִזיו אֹוָרם ּכַ ְמָחה ֶאת ּפָ ׂשִ ל ַהּיֹום ָחִדים ּבְ מֹו ּכָ ׁשְ ּבִ

ֵרי ָהָעם  ָכה ּלֹו. ַאׁשְ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ְגאֹון צּור עֹוָלִמים: ַאׁשְ אּו ְוָיֹרּנּו ּבִ ִיׂשְ
ְכַנס  ּנִ ׁשֶ דֹול ְלָכל אֹוֲהָביו ּכְ ה ּכֵֹהן ּגָ ה' ֱא־לֹוָהיו: ְויֹום טֹוב ָהָיה עֹוׂשֶ ׁשֶ

ַגע:  ִלי ּפֶ לֹום ּבְ לֹום ְוָיָצא ְבׁשָ ׁשָ ּבְ

ית ֹקֶדׁש  ֵצאתֹו ִמּבֵ ִרים ּבְ ּפֻ יֹום ַהּכִ דֹול ּבְ ל ּכֵֹהן ּגָ תֹו ׁשֶ ְוַכְך ָהְיָתה ְתִפּלָ
ִלי ֶפַגע:  לֹום ּבְ ׁשָ ים ּבְ ָדׁשִ ַהּקֳ

ָנה ַהּזֹאת  ָ ֵהא ַהּשׁ ּתְ ָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ח ָלנּו.  ְפּתַ ַנת אֹוָצְרָך ַהּטֹוב ּתִ ָרֵאל: ׁשְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ָאה ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ַהּבָ

ירֹוׁש  ָגן ּתִ ַנת ּדָ ָפֶניָך. ׁשְ ֵזרֹות טֹובֹות ִמּלְ ַנת ּגְ ָרָכה. ׁשְ ַנת ּבְ ַנת ֹאֶסם. ׁשְ ׁשְ
ַנת  ָך. ׁשְ ׁשֶ ית ִמְקּדָ ַנת ִועּוד ּבֵ ִמים. ׁשְ ַנת ַהְרָוָחה ְוַהְצָלָחה ְוַקּיָ ְוִיְצָהר. ׁשְ

ַנת  חּוָנה. ׁשְ ַנת ְטלּוָלה ּוְגׁשּוָמה ִאם ׁשְ ָפֶניָך. ׁשְ ים טֹוִבים ִמּלְ ַנת ַחּיִ זֹול. ׁשְ
ַנת ַלְחֵמנּו  ל ֲעו ֺנֹוֵתינּו. ׁשְ ָרה ַעל ּכָ ּפָ ַנת ּכַ נּוָבָתם. ׁשְ יקּו ְמָגִדים ֶאת ּתְ ַיְמּתִ
ַנת ׂשַֺבע.  נּו. ׁשְ ׁשֵ ַנת ָנבֹוא ְלֵבית ִמְקּדָ ן. ׁשְ א ּוַמּתָ ַנת ַמּשָׂ ָבֵרְך. ׁשְ ּוֵמיֵמינּו ּתְ

ַנת ֵצאֵתנּו ּובֹוֵאנּו  ָבֵרְך. ׁשְ ִרי ִבְטֵננּו ּוְפִרי ַאְדָמֵתנּו ּתְ ַנת ּפְ ַנת עֶֹנג. ׁשְ ׁשְ
לֹום  ַנת ׁשָ ַנת ַרֲחֶמיָך ִיְכְמרּו ָעֵלינּו. ׁשְ יַע. ׁשְ ַנת ְקָהֵלנּו תֹוׁשִ ָבֵרְך. ׁשְ ּתְ

ה ֶאת  ָ יל ִאּשׁ ּלֺא ַתּפִ ָנה ׁשֶ ּתֹוִליֵכנּו קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו. ׁשָ ָנה ׁשֶ ְלָוה. ׁשָ ְוׁשַ
ָך  ּלֺא ִיְצָטְרכּו ַעּמְ ָנה ׁשֶ ֵמִחים ְלַאְרֵצנּו: ׁשָ ֲעֵלנּו ׂשְ ַנת ּתַ ִרי ִבְטָנּה. ׁשְ ּפְ
ה ְיֵדיֶהם:  ַמֲעׂשֵ ָרָכה ּבְ ָך ּבְ ִתּתְ ָרֵאל ֶזה ָלֶזה ְולֺא ְלַעם ַאֵחר ּבְ ית ִיׂשְ ּבֵ

ָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי  רֹון ָהָיה אֹוֵמר ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ָ י ַהּשׁ ְוַעל ַאְנׁשֵ
יֶהם ִקְבֵריֶהם:  ּלֺא ֵיָעׂשּו ָבּתֵ ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ

למתפללי נוסח אשכנז, יש לדלג ל״אמת מה נהדר״ ]בעמוד 59[
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ר ִמן  ם ַהּפָ ֵהיָכל: ִמַהר ְוָנַטל ּדַ ָהָיה ּבְ ִני ׁשֶ ֵ ָהב ַהּשׁ ן ַהּזָ יחֹו ַעל ּכַ ָיָצא ְוִהּנִ
רֶֺכת  ּנּו ַעל ַהּפָ ה ִמּמֶ ָיה. ְוִהּזָ ל ַהּזָ עֹו ַעל ּכָ יַח ָעָליו ְוטֹוֵבל ֶאְצּבָ ִהּנִ ן ׁשֶ ַהּכַ

ן  ּוֵ ה. ְולֺא ָהָיה ִמְתּכַ ַבע ְלַמּטָ חּוץ ַאַחת ְלַמְעָלה ְוׁשֶ ֶנֶגד ָהָארֹון ִמּבַ ּכְ
ַמְצִליף:  א ּכְ ה ֶאּלָ  ְלַהּזֹות לֺא ְלַמְעָלה ְולֺא ְלַמּטָ

ְוַכְך ָהָיה מֹוֶנה. 
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ַאַחת. 
ַאַחת ְוַאַחת. 
ִים.  ּתַ ַאַחת ּוׁשְ
לֺׁש.  ַאַחת ְוׁשָ

ע.  ַאַחת ְוַאְרּבַ
ַאַחת ְוָחֵמׁש. 
ׁש.  ַאַחת ָוׁשֵ

ַבע:  ַאַחת ָוׁשֶ
ה ְלַדם  ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ ה ְלָדמֹו ּכַ ִעיר. ְוָעׂשָ ם ַהּשָׂ ר ְוָנַטל ּדַ ם ַהּפָ יַח ּדַ ָנַחץ ְוִהּנִ

ַבע  חּוץ ַאַחת ְלַמְעָלה ְוׁשֶ ֶנֶגד ָהָארֹון ִמּבַ רֶֺכת ּכְ ה ַעל ַהּפָ ר. ְוִהּזָ ַהּפָ
ַמְצִליף: א ּכְ ה ֶאּלָ ן ְלַהּזֹות לֺא ְלַמְעָלה ְולֺא ְלַמּטָ ּוֵ ה. ְולֺא ָהָיה ִמְתּכַ ְלַמּטָ

ְוַכְך ָהָיה מֹוֶנה.
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ַאַחת. 

ַאַחת ְוַאַחת. 

ִים.  ּתַ ַאַחת ּוׁשְ

לֺׁש.  ַאַחת ְוׁשָ

ע.  ַאַחת ְוַאְרּבַ

ַאַחת ְוָחֵמׁש. 

ׁש.  ַאַחת ָוׁשֵ

ַבע:  ַאַחת ָוׁשֶ

ֵריָקן  ֵלא ּבְ ִעיר ְוָנַתן ַהּמָ ּבֹו ַדם ַהּשָׂ ְזָרק ׁשֶ ר ְלתֹוְך ַהּמִ ׂש ְוֵעָרה ַדם ַהּפָ ׂשָ
ין  ָהב ּבֵ ח ַהּזָ ְזּבַ ֶזה. ּוָבא ְוָעַמד ִלְפִנים ִמּמִ ְתָעְרבּו ָיֶפה ָיֶפה ֶזה ּבָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ֲערֶֺבת: ם ַהּתַ נֹוָרה ּוַמְתִחיל ְלַהּזֹות ִמּדַ ַח ְוַהּמְ ְזּבֵ ַהּמִ

ם  ֶרן ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית ּוְמַסּיֵ ִסְדָרן ַמְתִחיל ִמּקֶ ן ּכְ ע ַקְרנֹוָתיו ִיּתֵ ַעל ַאְרּבַ
ָהב ֵהיַלְך  ח ַהּזָ ִמְזּבַ ּבְ ָחִלים ְוָהֵאֶפר ׁשֶ רֹוִמית ִמְזָרִחית. ְוחֹוֶתה ַהּגֶ ֶקֶרן ּדְ ּבְ

ַח  ל ִמְזּבֵ ֲערֶֺבת ַעל ָטֳהרֹו ׁשֶ ם ַהּתַ ה ִמּדַ ה ְזָהבֹו. ּוַמּזֶ ַגּלֶ ּמְ ְוֵהיַלְך ַעד ׁשֶ
ָעִמים: ַבע ּפְ ׁשֶ
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)CONTINUED( / נוסח ספרד
ַח ַהִחיצֹון: ל ִמְזּבֵ יַרִים ַעל ְיסֹוד ַמֲעָרִבי ׁשֶ ִ ַפְך ֶאת ַהּשׁ רֹום חּוץ ְלאּוָלם ְוׁשָ ַסע ְוָיָצא ְלַצד ּדָ ּפָ

ה: י ָיָדיו ָעָליו ְוִהְתַוּדָ ּתֵ ַמת ְקָהלֹו ְוָסַמְך ׁשְ ַח ַלֲעָזאֵזל ְלִהְתַוּדֹות ָעָליו ַאׁשְ ּלֵ ּתַ ׁשְ ִעיר ַהּמִ ָצַעד ּוָבא לֹו ֵאֶצל ַהּשָׂ

ָעוּו  ָחְטאּו ְוׁשֶ ִעים. ׁשֶ ׁשָ ר ָנא ַלֲחָטִאים ְוַלֲעֹוֺנֹות ְוַלּפְ ּפֶ ם. ּכַ ֵ א ַבּשׁ ָרֵאל. ָאּנָ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ עּו ְלָפֶניָך ַעּמְ ׁשְ ם. ָחְטאּו. ָעוּו. ּפָ ֵ א ַהּשׁ ְוַכְך ָהָיה אֹוֵמר: ָאּנָ
ר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמּכֺֺל ַחּטֺֺאֵתיֶכם ִלְפֵני ה':  ה ְיַכּפֵ י ַבּיֹום ַהּזֶ י ְכבֹוֶדָך. ּכִ ָך ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תֹוַרת מֺֺׁשֶ תּוב ּבְ ּכָ ָרֵאל. ּכַ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ עּו ְלָפֶניָך ַעּמְ ׁשְ ּפָ ְוׁשֶ

אם אפשר, המנהג לכרוע על הקרקע כאשר מגיעים למילים: ״היו כורעים״
IT IS CUSTOMARY TO BOW ON THE FLOOR WHEN REACHING THE WORDS ״היו כורעים״

ה ּוְבָטֳהָרה ָהיּו ּכֹוְרִעים  ָ ְקֻדּשׁ דֹול ּבִ י כֵֺֺהן ּגָ ד ְוַהּנֹוָרא ְמפָֺֺרׁש יֹוֵצא ִמּפִ ְכּבָ ם ַהּנִ ֵ ָהיּו ׁשֹוְמִעים ֶאת ַהּשׁ ׁשֶ ֲעָזָרה ּכְ  ְוַהּכֲֺֺהִנים ְוָהָעם ָהעֹוְמִדים ּבָ
בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ֵניֶהם ְואֹוְמִרים: ּבָ ֲחִוים ְונוְֹפִלים ַעל ּפְ ּתַ ּוִמׁשְ

רּון: טּוְבָך ְמעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ְוסֹוֵלַח ַלֲעַדת ְיׁשֻ ה ּבְ ְטָהרּו. ְוַאּתָ ם ְואֹוֵמר ָלֶהם ּתִ ֵ ָבְרִכים ִלְגֺמר ֶאת ַהּשׁ ֶנֶגד ַהּמְ ן ּכְ ּוֵ ְוַאף הּוא ָהָיה ִמְתּכַ

ל ְזהֹוִרית  יַע ְלצּוק חֹוֵלק ָלׁשֹון ׁשֶ ִהּגִ ֵמם. ּוְכׁשֶ ר ׁשָ ֵזָרה ְלִמְדּבָ ן ֵמֶאְתמֹול ְלהֹוִליכֹו ּוְמָסרֹו לֹו. ְוהֹוִליכֹו ֶאל ֶאֶרץ ּגְ ָקָרא ְלֶאָחד ִמן ַהּכֲֺהִנים ַהְמֻזּמָ

ה ֵאיָבִרים  ֲעׂשָ ּנַ יַע ַלֲחִצי ָהָהר ַעד ׁשֶ ל ְויֹוֵרד ְולֺא ָהָיה ַמּגִ ְלּגֵ י ָיָדיו ַלֲאחֹוָריו. ְוהּוא ָהָיה ִמְתּגַ ּתֵ ׁשְ ין ַקְרָניו ּוְדָחפֹו ּבִ ֶסַלע ְוֶחְציֹו ּבֵ ר ּבְ ַקְרָניו ֶחְציֹו קֹוׁשֵ ּבְ ׁשֶ
ָרֵאל: ית ִיׂשְ ָך ּבֵ חּו ֲעֺונֹות ַעּמְ ְך ִיּמָ ֵאיָבִרים. ְואֹוֵמר ּכָ

ַיד  ָחן ּבְ ּלְ ִמְקָלעֹות ּוְמׁשַ ָרן ְקָלָען ּבְ ַח. ּוְבׂשָ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ֶמֶגס ְלַהְקִטיָרם ַעל ּגַ ָרִפים ּוְקָרָען ְוהֹוִציא ֵאמּוֵריֶהם ּוְנָתָנם ּבְ ׂשְ ִעיר ַהּנִ ר ְוֵאֶצל ַהּשָׂ ָרץ לֹו ֵאֶצל ַהּפָ
ֵרָפה: ֲאֵחִרים ְלהֹוִציָאן ְלֵבית ַהּשְׂ

ָעׂשֹור. ְוגֹוֵלל  ת ַאֲחֵרי מֹות ְוַאְך ּבֶ ָפָרׁשַ תֹוַרת ּכֲֺהִנים ּבְ ָפֶניָה. ְוקֹוֵרא ּבְ ּלְ ת ַהּתֹוָרה ׁשֶ ְרּכַ ר ּוְמָבֵרְך ּבִ ְדּבָ ִעיר ַלּמִ יַע ַהּשָׂ ִהּגִ ים ַאַחר ׁשֶ ב ּוָבא ְלֶעְזַרת ָנׁשִ ׁשָ
מֹוֶנה  ה. ּוְמָבֵרְך ְלַאֲחֵריֶהם ׁשְ קּוִדים קֹוֵרא ַעל ּפֶ ֺחֶמׁש ַהּפְ ּבְ אן. ּוֶבָעׂשֹור ׁשֶ תּוב ּכָ ָקִריִתי ִלְפֵניֶכם ּכָ ֶ ה ּשׁ ֵחיקֹו ְואֹוֵמר יֹוֵתר ִמּמַ יחֹו ּבְ ֶפר ּתֹוָרה ּוַמּנִ ַהּסֵ

ה: ִפּלָ ָאר ַהּתְ ָרֵאל. ְוַעל ַהּכֲֺהִנים. ְוַעל ׁשְ ְקָדׁש. ְוַעל ִיׂשְ ְבָרכֹות. ַעל ַהּתֹוָרה. ְוַעל ָהֲעבֹוָדה. ְוַעל ַההֹוָדָאה. ְוַעל ְמִחיַלת ֶהָעֺון. ְוַעל ַהּמִ

ה  ׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו ְוָעׂשָ ְגֵדי ָזָהב ְוָלַבׁש ְוִקּדַ ג. ֵהִביאּו לֹו ּבִ ּפָ ְגֵדי ָלָבן ְוָיַרד ְוָטַבל ָעָלה ְוִנְסּתַ ט ּבִ ׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו ּוָפׁשַ ִביָלה ְוִקּדַ ן ְצָעָדיו ּוָבא ְלֵבית ַהּטְ ּכֵ ּתִ
ִעיר  ר ְוׂשָ ל ּפַ ָטם ּוַמְקִטיר ָהֵאמּוִרים ׁשֶ ּפָ ִמׁשְ יֶהם ּכְ ְך ַמְקִריב ֶאת ֵאילֹו ְוֶאת ֵאיל ָהָעם ּוִמְנָחָתם ְוִנְסּכֵ הּוא ִמּמּוַסף ַהּיֹום. ְוַאַחר ּכָ ה ַבחּוץ ׁשֶ ֲעׂשֶ ִעיר ַהּנַ ׂשָ

ִהְלָכתֹו: ִים ּכְ ין ָהַעְרּבַ ל ּבֵ ִמיד ׁשֶ ְך ַמְקִריב ּתָ ָרִפים. ְוַאַחר ּכַ ׂשְ ַהּנִ

ְגֵדי ָלָבן  ג. ֵהִביאּו לֹו ּבִ ּפָ ְגֵדי ָזָהב ְוָיַרד ְוָטַבל ָעָלה ְוִנְסּתַ ט ּבִ ׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו ּוָפׁשַ ִביָלה. ִמַהר ְוִקּדַ א לֹו ְלֵבית ַהּטְ ה עֹוד ּבָ ל ֵאּלֶ ּלֹותֹו ֵמֲעׂשֹות ּכָ ַאַחר ּכַ
ִביָלה: א לֹו ְלֵבית ַהּטְ ֲחִרית. ְועֹוד ּבָ ׁשַ ִהְכִניס ּבְ ה ׁשֶ ְחּתָ ף ְוֶאת ַהּמַ ים ְלהֹוִציא ֶאת ַהּכַ ָדׁשִ ׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו. ִנְכַנס ְלֵבית ֺקֶדׁש ַהּקֳ ָלַבׁש ְוִקּדַ

ל  ֺטֶרת ׁשֶ ׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו. ִנְכַנס ְלֵהיָכל ְלַהְקִטיר ֶאת ַהּקְ ְגֵדי ָזָהב ָלַבׁש ְוִקּדַ ג. ֵהִביאּו לֹו ּבִ ּפָ ְגֵדי ָלָבן ְוָיַרד ְוָטַבל ָעָלה ְוִנְסּתַ ט ּבִ ׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו ּוָפׁשַ ְוִקּדַ
ׁש ָיָדיו  ִהְלָכתֹו. ְוִקּדַ יר ּכְ ֵלי ׁשִ ָכל ּכְ ִין ּבְ ְך ַהּיַ ין ּוְמַנּסֵ ִמיד ּומֹוַתר ִמְנַחת ֲחִבּתִ ָאר ָיִמים. ְוָיָצא ְוִהְקִריב ִמְנַחת ַהּתָ ִבׁשְ רֹות ּכְ ִים ּוְלַהְדִליק ֶאת ַהּנֵ ין ָהַעְרּבָ ּבֵ
ָכה ּלֹו  ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ לֹום ִמן ַהּקֶֺדׁש. ַאׁשְ ׁשָ ֵצאתֹו ּבְ ה ּבְ יתֹו. ְויֹום טֹוב ָהָיה עֹוׂשֶ ין אֹותֹו ַעד ּבֵ ְגֵדי ַעְצמֹו ְוָלַבׁש ּוְמַלּוִ ְגֵדי ָזָהב. ֵהִביאּו לֹו ּבִ ט ּבִ ְוַרְגָליו ּוָפׁשַ

ה' ֱא־לֹוָהיו: ֵרי ָהָעם ׁשֶ ַאׁשְ

יַע: ַמע ְותֹוׁשִ ׁשְ ינּו ּתִ מֹו ֵכן ִמּפִ ֵהיָכל ּכְ דֹול ּבַ ת ּכֵֺהן ּגָ ִפּלַ ַמְעּתָ ּתְ ָ ּשׁ מֹו ׁשֶ ּוְבֵכן ּכְ

ֵהם. ָכל ָמקֹום ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ָאה ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ָנה ַהּזֺאת ַהּבָ ָ ֵהא ַהּשׁ ּתְ ָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ  ְיִהי ָרצון ִמּלְ
ַנת אֹוָרה.  ׁשְ
ָרָכה. ַנת ּבְ  ׁשְ
יָלה. ַנת ּגִ  ׁשְ
יָצה. ַנת ּדִ  ׁשְ

ַנת הֹוד.  ׁשְ
ַנת ַוַעד טֹוב.  ׁשְ

ַנת ִזְמָרה.  ׁשְ
ַנת ֶחְדָוה.  ׁשְ
ַנת טֹוָבה.  ׁשְ

חּוָנה. ַנת ְטלּוָלה ְגׁשּוָמה, ִאם ׁשְ  ׁשְ
ַנת ְיׁשּוָעה.  ׁשְ
ָלה. ְלּכָ ַנת ּכַ  ׁשְ

ַנת ִלּמּוד.  ׁשְ
ַנת ְמנּוָחה.  ׁשְ
ַנת ֶנָחָמה.  ׁשְ
ׂשֹון. ַנת ׂשָ  ׁשְ
ַנת ֶעְלצֹון.  ׁשְ
דּות. ַנת ּפְ  ׁשְ
ַנת ָצֳהָלה.  ׁשְ

ַנת קֹוְמִמּיּות.  ׁשְ
ֻלּיֹות. ַנת ִקּבּוץ ּגָ  ׁשְ
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ִפּלֹות. ַנת ִקּבּול ּתְ  ׁשְ
ַנת ָרצֹון.  ׁשְ

לֹום. ַנת ׁשָ  ׁשְ
ָבע. ַנת ׂשָ  ׁשְ

ּתֹוִליֵכנּו ָבּה קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו. ָנה ׁשֶ  ׁשָ
נּו. ְחּתֵ ים ּתַ ּה ַעּמִ ר ּבָ ְדּבֵ ּתַ ָנה ׁשֶ  ׁשָ
ים טֹוִבים. ֵבנּו ְלַחּיִ ְכּתְ ּתִ ָנה ׁשֶ  ׁשָ

ָרֵאל ְלַפְרָנָסה ֶזה ָלֶזה ְולֺא ְלַעם ַאֵחר. ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ּלֺא ִיְצָטְרכּו ַעּמְ ָנה ׁשֶ  ׁשָ
ָרֵאל. ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ִחית ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּכָ ׁשְ ָפה ְוַהּמַ ּגֵ ֲעֺצר ַהּמַ ּתַ ָנה ׁשֶ  ׁשָ

ִרי ִבְטָנּה: ה ּפְ ָ יל ִאּשׁ ּלֺא ַתּפִ ָנה ׁשֶ ׁשָ

ה ה' ֵא־ל ַרחּום ְוַחּנּון  י ַאּתָ ים ּכִ ָעִנים ְוִלְסִליחֹוֶתיָך ֲאַנְחנּו ְמַקּוִ ים ֲאַנְחנּו ְבטּוִחים ְוַעל ֲחָסֶדיָך ֲאַנְחנּו ִנׁשְ ה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּוְבֵכן ְוַעּתָ
ת ָהַרֲחִמים: ת ַהֶחֶסד ּוְבִמּדַ ִמּדַ ּלֹו ּבְ ה ְלֵהיִטיב ּוַמְנִהיג ֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ ִים ְוַרב ֶחֶסד ּוַמְרּבֶ ֶאֶרְך ַאּפַ

ר ֲאַרֵחם: י ֶאת ֲאׁשֶ ר ָאֺחן ְוִרַחְמּתִ ם ה' ְלָפֶניָך ְוַחּנֹוִתי ֶאת ֲאׁשֶ ֶניָך ְוָקָראִתי ְבׁשֵ ל טּוִבי ַעל ּפָ ָך ַוּיֺאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר ּכָ ה ַעְבּדֶ תֹוַרת ֺמׁשֶ תּוב ּבְ ּכָ ּכַ

ִלי ֶפַגע:  לֹום ּבְ ׁשָ ים ּבְ ָדׁשִ י ַהּקֳ ית ָקְדׁשֵ ֵצאתֹו ִמּבֵ דֹול ּבְ ר ָהָיה ּכֵֹהן ּגָ ְהּדָ ֱאֶמת ַמה ּנֶ
ָדֵרי ַמְעָלה. ַמְרֵאה ֹכֵהן:  ח ּבְ ְמּתַ ֹאֶהל ַהּנִ  ּכְ

יו ַהַחּיֹות. ַמְרֵאה ֹכֵהן:  ְבָרִקים ַהּיֹוְצִאים ִמּזִ  ּכִ
ע ְקָצוֹות. ַמְרֵאה ֹכֵהן:  ַאְרּבַ ִדיִלים ּבְ ֹגֶדל ּגְ  ּכְ

תֹוְך ֶהָעָנן. ַמְרֵאה ֹכֵהן:  ת ּבְ ׁשֶ ְדמּות ַהּקֶ  ּכִ
יׁש צּור ִליצּוִרים. ַמְרֵאה ֹכֵהן:  ר ִהְלּבִ הֹוד ֲאׁשֶ  ּכְ

ת ֶחֶמד. ַמְרֵאה ֹכֵהן:  ּנַ תֹוְך ּגִ תּון ּבְ ֶוֶרד ַהּנָ  ּכְ
תּון ַעל ֵמַצח ֶמֶלְך. ַמְרֵאה ֹכֵהן:  ֵזר ַהּנָ  ּכְ
ֵני ָחָתן. ַמְרֵאה ֹכֵהן:  ן ַעל ּפְ ּתַ ֶחֶסד ַהּנִ  ּכְ

ָצִניף ָטהֹור. ַמְרֵאה ֹכֵהן:  תּון ּבְ ֹטַהר ַהּנָ  ּכְ
ֵני ֶמֶלְך. ַמְרֵאה ֹכֵהן:  ֵסֶתר ְלַחּלֹות ּפְ ב ּבְ יֹוׁשֵ  ּכְ

ְגבּול ִמְזָרח. ַמְרֵאה ֹכֵהן:  ַגּה ּבִ כֹוָכב ַהּנֹ  ּכְ
ְריֹון ְצָדָקה. ַמְרֵאה ֹכֵהן:  ְלבּוׁש ְמִעיל ּוְכׁשִ  ּכִ
ֶרְך. ַמְרֵאה ֹכֵהן:  ב ַעל ֹראׁש ּדֶ ּצָ ַמְלָאְך ַהּנִ  ּכְ

ין ַהַחּלֹונֹות. ַמְרֵאה ֹכֵהן:  ִציץ ִמּבֵ ֵנר ַהּמֵ  ּכְ
ֹראׁש ַעם ֹקֶדׁש. ַמְרֵאה ֹכֵהן:  ֵרי ְצָבאֹות ּבְ ׂשָ  ּכְ

ֵהר. ַמְרֵאה ֹכֵהן:  ּטַ יׁש ָטהֹור ַלּמִ ר ִהְלּבִ עֹוז ֲאׁשֶ  ּכְ
ִעיל. ַמְרֵאה ֹכֵהן:  ׁשּוֵלי ַהּמְ ַפֲעמֹוֵני ָזָהב ּבְ  ּכְ
ִית ּוָפֹרֶכת ָהֵעדּות. ַמְרֵאה ֹכֵהן:  צּוַרת ַהּבַ  ּכְ
ָמן. ַמְרֵאה ֹכֵהן:  ֵכֶלת ְוַאְרּגָ ה ּתְ ה ְמֻכּסָ ְקִהּלָ  ּכִ

ֶמׁש ַעל ָהָאֶרץ. ַמְרֵאה ֹכֵהן:  רֹוֶאה ְזִריַחת ׁשֶ  ּכְ
ין ַהחֹוִחים. ַמְרֵאה ֹכֵהן:  ן ּבֵ ת ּגַ ּנַ ׁשֹוׁשַ  ּכְ

יָמן. ַמְרֵאה ֹכֵהן: ִסיל ָעׁש ְוִכיָמה ִמּתֵ ַתְבִנית ּכְ ּכְ

ָמחּו:  ֵרת. ּדֹורֹו ָראּו ְוׂשָ דֹול עֹוֵמד ּוְמׁשָ ׁש ַהּקֶֹדׁש ַעל ְמכֹונֹוָתיו. ְוֹכֵהן ּגָ ְהיֹות ַהֵהיָכל ַעל ְיסֹודֹוָתיו. ּוִמְקּדַ ה ּבִ ל ֵאּלֶ ּכָ

ֵהא  נּו ּתְ ֵהא ְסִליָחֵתנּו. ְוִעּנּוי ַנְפׁשֵ ָבִרים ּתְ  ֲאָבל ֲעֺֹונֹות ֲאבֹוֵתינּו ֶהֱחִריבּו ָנֶוה. ְוַחּטֹאֵתנּו ֶהֱאִריכּו ִקּצֹו. ֲאָבל ִזְכרֹון ּדְ
ה. ִלְסִליַחת ָעֹון  ה. ְוֶאת יֹום ְמִחיַלת ֶהָעו ֹן ַהּזֶ ִרים ַהּזֶ ּפֻ נּו ֶאת יֹום צֹום ַהּכִ ים ָנַתּתָ ּלָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ן ּבְ ָרֵתנּו: ַעל ּכֵ  ַכּפָ

ע: ׁשַ ַרת ּפָ ּוְלַכּפָ

אם ״סדר העבודה״ נאמר לאחר ״קדיש שלם״, כאן נגמרת אמירתו
IF THE “SEDER HA’AVODAH” WAS RECITED AFTER THE FULL “KADDISH”, ITS RECITATION ENDS HERE
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י ַדּלֹונּו ְמֹאד: ָזְכֵרנּו  מּונּו ַרֲחֶמיָך ּכִ ר ָלנּו ֲעו ֺנֹות ִראׁשֹוִנים. ַמֵהר ְיַקּדְ ְזּכָ ה: ַאל ּתִ י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ ְזֹכר ַרֲחֶמיָך ה' ַוֲחָסֶדיָך ּכִ
ת  ַכְנּתָ ּבֹו: ְזכֹור ה' ִחּבַ ֶבט ַנֲחָלֶתָך ַהר ִצּיֹון ֶזה ׁשָ ַאְלּתָ ׁשֵ ֶדם ּגָ יׁשּוָעֶתָך: ְזֹכר ֲעָדְתָך ָקִניָת ּקֶ ְקֵדנּו ּבִ ָך ּפָ ְרצֹון ַעּמֶ ה' ּבִ

ה  ּה: ַאּתָ ָלִ ם ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ּבָ ח ָלֶנַצח: ְזֹכר ה' ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוׁשָ ּכַ ׁשְ ָל ִם. ַאֲהַבת ִצּיֹון ַאל ּתִ ְירּוׁשָ
ְך  ְעּתָ ָלֶהם ּבָ ּבַ ר ִנׁשְ ָרֵאל ֲעָבֶדיָך ֲאׁשֶ י ָבא מֹוֵעד: ְזֹכר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיׂשְ י ֵעת ְלֶחְנָנּה ּכִ ַרֵחם ִצּיֹון. ּכִ ָתקּום ּתְ

ן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלעֹוָלם: ְזֹכר  י ֶאּתֵ ר ָאַמְרּתִ ָמִים. ְוָכל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֲאׁשֶ ָ כֹוְכֵבי ַהּשׁ ה ֶאת ַזְרֲעֶכם ּכְ ר ֲאֵלֶהם ַאְרּבֶ ַדּבֵ ַוּתְ
אתֹו: עֹו ְוֶאל ַחָטּ ה ְוֶאל ִרׁשְ י ָהָעם ַהּזֶ ֶפן ֶאל ְקׁשִ ַלֲעָבֶדיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב. ַאל ּתֵ

PRAYER IN MEMORY OF THE TEN MARTYRS / תפילה לזכר עשרה הרוגי מלכות
ָרה  ר לֺא ָעְלָתה ֲארּוָכה. ַלֲעׂשָ י ִביֵמי ַהּשָׂ ִלי ֲהפּוָכה. ּכִ ֻעָגה ּבְ י ְבָלעּונּו ֵזִדים ּכְ ָכה. ּכִ ּפְ י ָעַלי ֶאׁשְ ָרה ְוַנְפׁשִ ה ֶאְזּכְ ֵאּלֶ

ֲהרּוֵגי ְמלּוָכה: 

ת. ְוגֹוֵנב ִאיׁש  ב ְמִזּמַ ִטים ְוָחׁשַ ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ ְוֵאּלֶ ַדת ְרׁשּוַמת. ּוָפַתח ּבִ ק ּבְ י ְמׁשּוֵלי ֲעֵרַמת. ְוֵהִבין ְוִדְקּדֵ ָלְמדֹו ֵסֶפר ִמּפִ ּבְ
ּוְמָכרֹו ְוִנְמָצא ְבָידֹו מֹות יּוָמת: 

ִפְלּפּוִלים:  דֹוִלים. ְמִביֵני ָדת ּוְטָעֶמיָה ּבְ ָרה ֲחָכִמים ּגְ ָלֵטרֹו ְנָעִלים. ְוָקָרא ַלֲעׂשָ ה ְלַמּלֺאת ּפְ ְגדֹוִלים. ְוִצּוָ ַבּה ִלּבֹו ּבִ ּגָ

ֵצא ִאיׁש ּגֹוֵנב ֶנֶפׁש  י ִיּמָ י ִאם הֹוִציאּוהּו ַלֲאִמּתֹו ּוְלאֹורֹו. ּכִ ָכָזב ְלָאְמרֹו. ּכִ תּוהּו ּבְ ַעּוְ רֹו. ְוַאל ּתְ ט ֶזה ַלֲאׁשֻ ּפָ ינּו ִמׁשְ ּדִ
ר ּבֹו ּוְמָכרֹו:  ָרֵאל ְוִהְתַעּמֶ ֵני ִיׂשְ ֵמֶאָחיו ִמּבְ

ְמֵעאִלים ְסָחרּוהּו. ּוְבַעד ַנֲעַלִים  ר ַאִחיֶהם ְמָכרּוהּו. ְלֹאְרַחת ִיׁשְ ה ֲאבֹוֵתיֶכם ֲאׁשֶ ב ַההּוא. ָנם ַאּיֵ ּנָ ָענּו לֹו ּוֵמת ַהּגַ ֵהם ּכְ
ְנָתנּוהּו: 

אּו  ׂשְ ם ּתִ ים ָהִייִתי ָדָנם ִלְפֵניֶכם. ְוַאּתֶ ַחּיִ ֶכם. ְוִאם ָהיּו ּבַ י ִמיֵמי ֲאבֹוֵתיֶכם לֺא ִנְמָצא ּכָ ַמִים ֲעֵליֶכם. ּכִ לּו ִדין ׁשָ ם ַקּבְ ְוַאּתֶ
ֲעו ֺן ֲאבֹוֵתיֶכם: 

ְגֵזַרת ָמֵלא ַרֲחִמים:  ִמים. ִנְסּבֹל ּבִ ִבים ַוֲאׁשֵ רֹוִמים. ִאם ָאנּו ַחּיָ ָבר ִמּמְ ַדע ִאם ִנְגַזר ַהּדָ ּנֵ ת ָיִמים. ַעד ׁשֶ לֺׁשֶ ָנה ָלנּו ׁשְ ְזַמן ּתְ

ֵזָרה  ם ַלֲעלֹות ַלֲאדֹוֵנימֹו. ָלַדַעת ִאם ָיְצָאה ַהּגְ ֵ יר ֶאת ַהּשׁ דֹול ָנְתנּו ֵעיֵנימֹו. ְלַהְזּכִ ָמֵעאל ּכֵֹהן ּגָ י ִיׁשְ מֹו. ַעל ַרּבִ ּלָ ָחלּו ְוָזעּו ּכֻ
ֵמֵאת ֱא־לֹוֵהימֹו: 

לּו  ים. ְוָנם לֹו ַקּבְ ּדִ ַאל ֵמֵאת ָהִאיׁש ְלבּוׁש ַהּבַ רֹום ְוׁשָ ִסּלּוִדים. ְוָעָלה ַלּמָ ם ּבְ ֵ יר ֶאת ַהּשׁ ָמֵעאל ַעְצמֹו ְוִהְזּכִ י ִיׁשְ ִטֵהר ַרּבִ
ִדים:  ם ִנְלּכָ ֹזאת ַאּתֶ י ּבְ ְרּגֹוד ּכִ י ֵמֲאחֹוֵרי ַהּפַ ַמְעּתִ י ׁשָ יִקים ִויִדיִדים. ּכִ ֲעֵליֶכם ַצּדִ

י  ָרֵאל. ַרּבִ דֹוֵלי ִיׂשְ ֵהם ּגְ ה ׁשֶ ִחּלָ ַנִים ֵמֶהם הֹוִציאּו ּתְ ֹכַח ְוָלֵאל. ּוׁשְ ַעל ְלָהְרָגם ּבְ ִלּיַ ה ַהּבְ יד ַלֲחֵבָריו ַמֲאַמר ֵאל. ְוִצּוָ ָיַרד ְוִהּגִ
ָרֵאל:  יא ִיׂשְ ְמִליֵאל ְנׂשִ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ דֹול ְוַרּבָ ָמֵעאל ּכֵֹהן ּגָ ִיׁשְ

ה  יל ּגֹוָרלֹות ִצּוָ ר ָמעֹון. ְלַהּפִ ֵרת ּדַ ִמיַתת ְמׁשָ ה ְוַאל ֶאְרֶאה ּבְ ה ֶמּנּו ִלְבֹען. ְוָנם ָהְרֵגִני ְתִחּלָ ה ִהְרּבָ ִחּלָ רֹות ֹראׁשֹו ּתְ ּכְ
ְמעֹון:  ן ׁשִ ִצְפעֹון. ְוָנַפל ַהּגֹוָרל ַעל ַרּבָ

ׁשֹון ַהְמַמֶהֶרת  ֹוָפר. ֵאי ַהּלָ ּשׁ קֹול ַמר ּכַ ָמֵעאל ְוָצַרח ָעָליו ּבְ י ִיׁשְ ְך ֹראׁשֹו ְנָטלֹו ַרּבִ ְחּתַ ּנֶ ר. ּוְכׁשֶ ׁשֹור ּפָ מֹו ִמֵהר ּכְ ּפְֹך ּדָ ִלׁשְ
ה לֹוֶחֶכת ֶאת ֶהָעָפר:  ֲעוֺ נֹות ֵאיְך ַעּתָ ָפר. ּבַ ִאְמֵרי ׁשְ ְלהֹורֹות ּבְ

ֲאָלה  ּה ָחְמָדה. ְוׁשָ ִלּבָ ָמֵעאל ָעְמָדה. ּתַֹאר ָיְפיֹו ּבְ י ִיׁשְ ל ַרּבִ תֹו ׁשֶ ִכּיָ ַעל ְלקֹול ּבְ ִלּיַ ת ּבְ ֲחָרָדה. ּבַ ָכה ָעָליו ּבַ ֹאד ּבָ ַמה ּמְ
תֹו ְלַהֲעִמיָדה:  ֵמֵאת ָאִביָה ַחּיָ

יַע ִלְמקֹום  ִהּגִ ָבר ֶזה ַלֲעׂשֹותֹו. ּוְכׁשֶ ב ּדָ ֲאָלה ֵמִאּתֹו. ְולֺא ִעּכֵ ָניו ׁשָ יט עֹורֹו ֵמַעל ּפָ ָבר ֶזה ַלֲעׂשֹותֹו. ְלַהְפׁשִ ַעל ּדָ ִלּיַ ִנֵאץ ּבְ
ָמתֹו:  קֹול ַמר ְליֹוֵצר ִנׁשְ ין ָצַרח ּבְ ִפּלִ ּתְ

ף  דֹול ְוַהּנֹוָרא. ּוְמָחֵרף ּוְמַגּדֵ ְמָך ַהּגָ ְלָמה אֹוָרה. אֹוֵיב ְמָנֵאץ ׁשִ ּשַׂ ָכָרּה. עֹוֶטה ּכַ ְרֵפי ַמְעָלה ָצֲעקּו ְבָמָרה. זֹו תֹוָרה ְוזֹו ׂשְ ׂשַ
ְבֵרי תֹוָרה:  ַעל ּדִ

ָפַני  ֵזָרה ִהיא ִמּלְ ית ֲהדֹוִמים. ּגְ ַמע קֹול ַאֵחר ֶאֱהפֹוְך ֶאת ָהעֹוָלם ְלַמִים. ְלֹתהּו ָוֹבהּו ָאׁשִ ַמִים. ִאם ֶאׁשְ ָ ת קֹול ִמּשׁ ָעְנָתה ּבַ
ֵעי ַדת יֹוָמִים:  ְעׁשְ לּוָה ְמׁשַ ַקּבְ
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ְתֵרי אֹוִתּיֹות.  י ֲעִקיָבא ּדֹוֵרׁש ּכִ ִרּמֹון ּוְכָזִוּיֹות. ְוהֹוִציאּו ֶאת ַרּבִ ֵנִסּיֹות. ְמֵלֵאי ִמְצֺות ּכְ י ּכְ ּתֵ ֶבת ּבָ ִקיִדים ֶנֶהְרגּו ְמַאֲחֵרי ׁשֶ ּפְ
יִפּיֹות:  ַמְסְרקֹות ּפִ רֹו ּבְ ְוָסְרקּו ְבׂשָ

ב  מּו ַעל ִלּבֹו ְלַעּכֵ ֶמר ׂשָ ל ּצֶ ְרפּו ָגְלמֹו. ּוְספּוִגין ׁשֶ ית אּוָלמֹו. ּוַבֲחִביֵלי ְזמֹורֹות ׂשָ ַרְדיֹון ִמּבֵ ן ּתְ י ֲחַנְנָיא ּבֶ ה ְלהֹוִציא ַרּבִ ִצּוָ
ַרף ְוֵסֶפר ּתֹוָרה ִעּמֹו:  ד ִנׂשְ קּו ִמּיַ ּלְ ְסּתַ ּנִ ַעְצמֹו. ּוְכׁשֶ

ָמן:  ֻתְרּגְ ית ַהּמְ י חּוְצּפִ ֲהִריַגת ַרּבִ ַמִים ָמְסרּו ַעְצָמן. ּבַ ם ׁשָ ׁש ׁשֵ ָמן. ְלַקּדֵ ְך ּדָ ּפַ ָבר מּוָעט ִנׁשְ י ַעל ּדָ קֹוְננּו ַעם לֺא ַאְלָמן. ּכִ

ּמּוַע:  ן ׁשַ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ֲהִריַגת ַרּבִ ֲעׁשּוַע. ּבַ ל ׁשַ ְך ְלֵאֶבל ּכָ ּמּוַע. ְוֶנְהּפַ ל ַעִין ּדִ ל ּכָ ּמּוַע. ְוִתּזַ ל ׁשֹוֵמַע ׁשִ ְרָעָדה ֶתֱאֹחז ּכָ

ן ֲחִכיַנאי:  י ֲחִניָנא ּבֶ ֲהִריַגת ַרּבִ קּוִני ֵמי רֹוׁש ְוַלֲעַני. ּבַ י. ּוִמְלאּו ְכֵרָסם ֵמֲעָדַני. ְוִהׁשְ ֲחתּוִני צֹוְרַרי ּוְמַעּנַ ׁשִ

ָבב ַהּסֹוֵפר:  י ְיׁשֵ מֹו ַרּבִ ֶפר. ּכְ י ִאם ְנָפׁשֹות ַההֹוגֹות ִאְמֵרי ׁשֶ ְקפּו ָעֵלינּו ָצרֹות ִמְצֺות ְלָהֵפר. ּוֵמֲאנּו ָלַקַחת הֹון ָוֹכֶפר. ּכִ ּתָ

ָמה:  ן ּדָ י ְיהּוָדה ּבֶ ֲהִריַגת ַרּבִ ה. ּבַ ה ְוַכּמָ ּמָ ל ַמְלֵכי ֲאָדָמה. ְוָהְרגּו ֶמּנּו ּכַ ֹוֵמָמה. ֵהֵרעּו ָלנּו ִמּכָ ֵני ֲעִדיָנה ַהּשׁ ִיֲחתּונּו ּבְ

ימּו  י ִהְסּכִ א. ּכִ ִבעּור ַהּיֹום ַהּבָ ָבה. ַחי ְזֹעְך קֹוָמָתם ּבְ ה ַקׁש אֹוָרם ּכָ ית ַיֲעֹקב ֵאׁש ּוֵבית יֹוֵסף ֶלָהָבה. ֵהן ַעּתָ ְרּתָ ּבֵ ּבַ ּדִ
ָבא:  ן ּבָ י ְיהּוָדה ּבֶ יִקים ִעם ַרּבִ ָרה ַצּדִ ַלֲהֹרג ֲעׂשָ

ֲחנּון. ה' ה' ֵא־ל ַרחּום ְוַחּנּון:  ת ּתַ רֹום ַהְסּכֵ פּול ְוָאנּון. ִמּמָ ַפְכנּו ֵלב ׁשָ ּנּון. ְוׁשָ ׁשִ ְרנּו ּבְ ֹזאת ְקָרַאְתנּו ְוִסּפַ

ב ַעל  ָתִמים. ֵא־ל ֶמֶלְך יֹוׁשֵ ַפְרּגּוָדְך ְוַהֲעֵבר ּכְ ְרֶאה ּבְ ִמים. ּתִ יִקים ְוַתְצִמית ּדָ ּדִ ם ַהּצַ ּפֶֹכת ּדַ ׁשְ רֹוִמים. ּתִ יָטה ִמּמְ ַחּנּון ַהּבִ
א ַרֲחִמים: ּסֵ ּכִ

ִתי  ִפּלָ ֵבית ּתְ ים ּבְ ְחּתִ ּמַ י ְוׂשִ תּוב. ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדׁשִ ּכָ ָמה ׁשֶ ֶתָך ּכְ ִפּלָ ֵבית ּתְ ֵחנּו ּבְ ּמְ ָך ְוׂשַ ִביֵאנּו ֶאל ַהר ָקְדׁשֶ ּתְ
ים: ֵרא ְלָכל ָהַעּמִ ה ִיּקָ ִפּלָ ית ּתְ י ֵביִתי ּבֵ ִחי ּכִ עֹולֹוֵתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון ַעל ִמְזּבְ

את חמש השורות הראשונות אוצרים שורה־שורה החזן ואחריו הקהל
THE FIRST FIVE LINES ARE RECITED RESPONSIVELY: CHAZZAN FOLLOWED BY CONGREGATION 

**THE ARK IS OPENED / פותחים את הארון**

ֵתנּו: ִפּלָ ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ּתְ ל ּבְ ַמע קֹוֵלנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוַקּבֵ  ׁשְ
ֶקֶדם: ׁש ָיֵמינּו ּכְ יֵבנּו ה' ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחּדֵ  ֲהׁשִ

נּו ְלָפֶניָך ה' צּוֵרנּו ְוגֹוֲאֵלנּו[: יָנה ֲהִגיֵגנּו: ] ]QUIETLY / בלחש: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפינּו ְוֶהְגיֹון ִלּבֵ  ֲאָמֵרינּו ַהֲאִזיָנה ה' ּבִ
ּנּו: ח ִמּמֶ ּקַ ָך ַאל ּתִ ָפֶניָך ְורּוַח ָקְדׁשְ ִליֵכנּו ִמּלְ ׁשְ  ַאל ּתַ
ַעְזֵבנּו: ְכלֹות ּכֵֺחנּו ַאל ּתַ ִליֵכנּו ְלֵעת ִזְקָנה ּכִ ׁשְ  ַאל ּתַ

ּנּו: ְרַחק ִמּמֶ ַעְזֵבנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו. ַאל ּתִ  ַאל ּתַ
נּו: נּו ְוִנַחְמּתָ ה ה' ֲעַזְרּתָ י ַאּתָ נּו אֹות ְלטֹוָבה ְוִיְראּו ׂשֹוְנֵאינּו ְוֵיֺבׁשּו ּכִ ה ִעּמָ  ֲעׂשֵ

ה ַתֲעֶנה ה' ֱא־לֹוֵהינּו: י ְלָך ה' הֹוָחְלנּו ַאּתָ ּכִ

**THE ARK IS CLOSED / סוגרים את הארון**

ֵדנּו  נּו. ָקְרֵבנּו ְלתֹוָרֶתָך. ַלּמְ ִריְתָך ִאּתָ ֵפר ּבְ ְכִליֵמנּו. ְוַאל ּתָ נּו ְוַאל ּתַ ׁשֵ ּטְ ַעְזֵבנּו ְוַאל ּתִ ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַאל ּתַ
ֵלם. ּוְלַמַען  ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ֶמָך. ּומֹול ֶאת ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבֶתָך. ְוָנׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ נּו ְלִיְרָאה ֶאת ׁשְ ָרֶכיָך. ַהט ִלּבֵ ִמְצֺוֶתיָך. הֹוֵרנּו ּדְ

י ַרב הּוא: ְמָך ה' ְוָסַלְחּתָ ַלֲעֺוִני ּכִ ָך. ְלַמַען ׁשִ ִדְבֵרי ָקְדׁשֶ תּוב ּבְ ּכָ ְמחֹול ְוִתְסַלח ַלֲעֺוֵנינּו ּכַ דֹול ּתִ ְמָך ַהּגָ ׁשִ
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וידוי בציבור ]מקוצר[—מוסף של יום הכיפורים
Public Viduy (Confession) [abbreviated]—for Musaf of Yom Kippur

י ֺעֶרף  י ָפִנים ּוְקׁשֵ ֵאין ָאנּו ַעּזֵ ֵתנּו. ׁשֶ ִחּנָ ם ִמּתְ ְתַעּלַ ֵתנּו. ְוַאל ּתִ ִפּלָ ֺבא ְלָפֶניָך ּתְ א( ּתָ ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו: )ָאּנָ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֺא ָחָטאנּו ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ָחָטאנּו: לֹוַמר ְלָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

נוטים מעט כלפי מטה ומכים על הלב בכל מילה מ״אשמנו״ ועד ״תעתנו״
BEND SLIGHTLY FORWARD AND TAP YOUR CHEST AFTER EACH WORD FROM ״אשמנו״...״תעתנו״ IN THE PARAGRAPH BELOW

ְבנּו, ַלְצנּו, ָמַרְדנּו, ִנַאְצנּו,  ּזַ ֶקר: ָיַעְצנּו ָרע, ּכִ ְענּו, ַזְדנּו, ָחַמְסנּו, ָטַפְלנּו ׁשֶ ְרנּו ּדִֺפי: ֶהֱעִוינּו, ְוִהְרׁשַ ּבַ ַזְלנּו, ּדִ ַגְדנּו, ּגָ ְמנּו, ּבָ ָאׁשַ
ְענּו: ְעּתָ ִעינּו, ּתִ ַעְבנּו, ּתָ ַחְתנּו, ּתִ ְענּו, ׁשִ ינּו ֺעֶרף: ָרׁשַ ִ ְענּו, ָצַרְרנּו, ִקּשׁ ׁשַ  ָסַרְרנּו, ָעִוינּו, ּפָ

ְענּו: יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעׂשִ א ָעֵלינּו. ּכִ ל ַהּבָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ ָוה ָלנּו: ְוַאּתָ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֺא ׁשָ ּפָ ְצֺוֶתיָך ּוִמִמׁשְ ַסְרנּו ִמּמִ

נּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו  ֵני ְבִריֶתָך ָנַתּתָ ּלָ ָחַמְלּתָ ַעל ּבְ נּו ׁשֶ ָך. ּוֵמֶחְמָלְתָך ַמְלּכֵ ָרֵאל ַעּמֶ ָאַהְבּתָ ֶאת ִיׂשְ ּוֵמַאֲהָבְתָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ׁשֶ
ע: ׁשַ ַרת ּפָ ה. ִלְמִחיַלת ֵחְטא ְוִלְסִליַחת ָעֺון ּוְלַכּפָ ִרים ַהּזֶ ּפֻ ֶאת יֹום צֹום ַהּכִ

ֶגד ֵעיֶניָך,  ֵעינּו ְוַחּטֺאֵתינּו ִמּנֶ ׁשָ ה, ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ּפְ ּפּוִרים ַהּזֶ יֹום ַהּכִ  ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְמֹחל ַלֲעֺונֹוֵתינּו ּבְ
ֶעיָך ְוֶכָעָנן ַחּטֺאֶתיָך  ׁשָ ֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחּטֺאֶתיָך לֺא ֶאְזּכֺר: ְוֶנֱאַמר, ָמִחיִתי ָכָעב ּפְ ָאמּור ָאֺנִכי ָאֺנִכי הּוא מֹוֶחה ְפׁשָ ּכָ

נּו  ׁשֵ ְטָהרּו: ַקּדְ ר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם, ִמּכֺל ַחּטֺאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ּתִ ה ְיַכּפֵ י ַבּיֹום ַהּזֶ יָך ְוֶנֱאַמר, ּכִ י ְגַאְלּתִ ׁשּוָבה ֵאַלי ּכִ
ה  י ַאּתָ ֱאֶמת, ּכִ ָך ּבֶ נּו ְלָעְבּדְ יׁשּוָעֶתָך, ְוַטֵהר ִלּבֵ נּו ּבִ ח ַנְפׁשֵ ּמַ ֵחנּו/ְוׂשַ ּמְ ֵענּו ִמּטּוֶבָך ְוׂשַ ּבְ תֹוָרֶתָך, ׂשַ ִמְצֺוֶתיָך ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ ּבְ
ה  רּוְך ַאּתָ ה[, ּבָ ְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ]ֶאָלא ָאּתָ ָכל ּדֹור ָודֹור ּוִמּבַ רּון ּבְ ְבֵטי ְיׁשֻ ָרֵאל ּוָמֳחָלן ְלׁשִ ָסְלָחן ְלִיׂשְ
ל ָהָאֶרץ  ָנה, ֶמֶלְך ַעל ּכָ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ מֹוֵתינּו ּבְ ָרֵאל ּוַמֲעִביר ַאׁשְ ית ִיׂשְ ה' ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ַלֲעֹוֺנֹוֵתינּו ְוַלֲעוֺנֹות ַעּמֹו ּבֵ

ּפּוִרים: ָרֵאל ְויֹום ַהּכִ ׁש ִיׂשְ ְמַקּדֵ
ָרֵאל  י ִיְשׂ יֶתָך ְוִאֵשּׁ ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵבּ ֵעה. ְוָהֵשׁ ָתם ׁשְ ָתם/ְוִלְתִפּלָ ָרֵאל ּוִבְתִפּלָ ָך ִיְשׂ ַעְמּ  ְרֵצה ה‘ ֱא־לֹוֵהינּו, ְבּ

ָך: ָרֵאל ַעֶמּ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיְשׂ ָרצֹון, ּוְתִהי ְלָרצֹון ָתּ ל ְבּ ַאֲהָבה ְתַקֵבּ ָתם ]ְמֵהָרה[ ְבּ ּוְתִפָלּ

ִכיָנְתָך ְלִציֹון ִעיֶרָך ְוֵסֶדר  ב ְשׁ ים ָהֵשׁ ַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ א ַרחּום ְבּ ן. ָאָנּ עֹוָלה ּוְכָקְרָבּ COTC / קו״ח—ְוֵתָעֵרב ְלָפֶניָך ֲעִתיָרֵתנּו ְכּ

ָלִים:  ָהֲעבֹוָדה ִלירּוָשׁ

יֵמי  ִיְרָאה ִכּ ם ַנֲעָבְדָך ְבּ ַרֲחִמים. ְוָשׁ ׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְבּ ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְבּ
ִיְרָאה  ָך ְבּ אֹוְתָך ְלַבְדּ ה ה‘, ֶשׁ רּוְך ַאָתּ ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות: ָבּ עֹוָלם ּוְכָשׁ

ַנֲעֹבד:

ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו  יֵמי עֹוָלם ּוְכָשׁ ִיְרָאה ִכּ ם ַנֲעָבְדָך ְבּ ְוָשׁ
ִכיָנתו ְלִצּיֹון:  ֲחִזיר ׁשְ ה ה', ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ַרֲחִמים: ּבָ ׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְבּ ְבּ

CHAZZAN CONGREGATIONחזן /  קהל / 

ֲאבֹוֵתינּו  ֵוא־לֹוֵהי  ֱא־לֹוֵהינּו  ה‘  הּוא  ה  ַאָתּ ָשׁ ָלְך,  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים 
ָודֹור  ְלדֹור  הּוא  ה  ַאָתּ ֵענּו,  ִיְשׁ ָמֵגן  ינּו,  ַחֵיּ צּור  ]צּוֵרנּו[  ָוֶעד,  ְלעֹוָלם 
מֹוֵתינּו  ָיֶדָך, ְוַעל ִנְשׁ סּוִרים ְבּ ינּו ַהְמּ ֶתָך, ַעל ַחֵיּ ִהָלּ ר ְתּ ָך ּוְנַסֵפּ נֹוֶדה ְלּ
נּו, ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך  ָכל יֹום ִעָמּ ְבּ יָך ֶשׁ קּודֹות ָלְך, ְוַעל ִנֶסּ ַהְפּ
י לֺא ָכלּו ַרֲחֶמיָך, ְוַהְמַרֵחם,  ָכל ֵעת, ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרִים, ַהּטֹוב ִכּ ְבּ ֶשׁ

ינּו ָלְך: י[ ֵמעֹוָלם ִקִוּ י לֺא ַתּמּו ֲחָסֶדיָך, ]ִכּ ִכּ

ֲאבֹוֵתינּו,  ֵוא־לֹוֵהי  ֱא־לֹוֵהינּו  ה‘  הּוא  ה  ַאָתּ ָשׁ ָלְך,  ֲאַנְחנּו   מֹוִדים 
ְמָך  ָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלִשׁ ית, ְבּ ֵראִשׁ ר, יֹוְצֵרנּו, יֹוֵצר ְבּ ָשׂ ֱא־לֹוֵהי ָכל ָבּ
ֵמנּו, ְוֶתֱאסֹוף  נּו ּוְתַקְיּ ַחֵיּ ן ְתּ נּו. ֵכּ ְמָתּ ֶהֱחִייָתנּו ְוִקַיּ דֹוׁש, ַעל ֶשׁ דֹול ְוַהָקּ  ַהָגּ
ָך  ּוְלָעְבְדּ ְרצֹוֶנָך,  ְוַלֲעׂשֹות  ָך,  ֻחֶקּ מֹור  ִלְשׁ ָך,  ָקְדֶשׁ ְלַחְצרֹות  ֻלּיֹוֵתינּו  ָגּ

רּוְך ֵא־ל ַההֹוָדאֹות: ָאנּו מֹוִדים ָלְך, ָבּ ֵלם, ַעל ֶשׁ ֵלָבב ָשׁ ְבּ

ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: נּו ָתּ ְמָך ַמְלֵכּ א[ ִשׁ ׂ ֵרְך ְוִיְתרֹוֵמם ]ְוִיְתַנֵשּ ם ִיְתָבּ ָלּ ְוַעל ֻכּ

ָפה ּוֶפַגע ַרע ְוָכל ַמֲחָלה ְוָכל  ִחית ְוָעֹון ּוַמֵגּ ִבי ּוַמְשׁ ה ֶדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ּוְשׁ ַעְסָך ְוַכֵלּ נּו ְזֹכר ַרֲחֶמיָך ּוְכבֹוׁש ַכּ ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ֵני ְבִריֶתָך  ל ְבּ ם ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ָכּ ְנַאת ִחָנּ ֵזָרה ָרָעה ְוִשׂ ָלה ְוָכל ְקָטָטה ְוָכל ִמיֵני ֻפְרָעֻנּיֹות ְוָכל ְגּ ָקּ ַתּ

ֵני ְבִריֶתָך: ל ְבּ ים טֹוִבים ָכּ ּוְכתֹוב ְלַחִיּ
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י טֹוב[, ָהֵא־ל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה,  ֱאֶמת ]ְלעֹוָלם ִכּ דֹול[ ֶבּ ְמָך ]ַהָגּ ָלה, ִויַהְללּו ]ִויָבְרכּו[ ֶאת ִשׁ ים יֹודּוָך ֶסּ ְוֹכל ַהַחִיּ
ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות: ה ה'. ַהּטֹוב ׁשִ רּוְך ַאּתָ ]ָהֵא־ל ַהּטֹוב:[ ּבָ

אם יש כוהנים העולים לדוכן
IF KOHANIM ARE BLESSING THE PEOPLE

אם אין כוהנים העולים לדוכן
IF KOHANIM ARE NOT BLESSING THE PEOPLE

ּתֹוָרה  ת ּבַ ׁשֶ ּלֶ ָרָכה ַהְמׁשֻ ְרֵכנּו ַבּבְ ]ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ּבָ
י ַאֲהֺרן ּוָבָניו[  ָך, ָהֲאמּוָרה ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תּוָבה ַעל ְיֵדי ֺמׁשֶ ַהּכְ

ָאמּור[: ָך, ּכָ ּכֲֺהִנים ]ַעם ְקדֹוׁשֶ
ר  ה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ הכוהן THE KOHEN: ָבּ
ַאֲהָבה: ָרֵאל ְבּ נּו ְלָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְשׂ ל ַאֲהֹרן ְוִצָוּ תֹו ֶשׁ ְקֻדָשּׁ נּו ִבּ ָשׁ ִקְדּ

ְמֶרָך: ]ָאֵמן[ ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיׁשְ

: ]ָאֵמן[ ּךָ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ ָיֵאר ה' ּפָ

לֹום: ]ָאֵמן[ ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ א ה' ּפָ ִיּשָׂ

ּתֹוָרה  ת ּבַ ׁשֶ ּלֶ ָרָכה ַהְמׁשֻ ְרֵכנּו ַבְבּ ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ָבּ
י ַאֲהֹרן ּוָבָניו ּכֲֹהִנים  ָך ָהֲאמּוָרה ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תּוָבה ַעל ְיֵדי ֹמׁשֶ ַהּכְ

ָאמּור: יָך, ּכָ ַעם ְקדֹוׁשֶ

ן ְיִהי ָרצֹון[ ְמֶרָך: ]ֵכּ ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיׁשְ

ן ְיִהי ָרצֹון[ : ]ֵכּ ּךָ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ ָיֵאר ה' ּפָ

ן ְיִהי ָרצֹון[ לֹום: ]ֵכּ ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ א ה' ּפָ ִיּשָׂ

ֶאָחד ]ַיַחד[  נּו ְכּ ָלּ ְרֵכנּו ָאִבינּו, ֻכּ ָך. ָבּ ָרֵאל ַעֶמּ ל ִיְשׂ ים[ ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים, ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ לֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה, ]ַחִיּ ים ָשׁ ִשׂ
לֹום.  ים ְוָשׁ ים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד, ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִיּ נּו, ה‘ ֱא־לֹוֵהינּו, ּתֹוַרת ַחִיּ ֶניָך ָנַתָתּ ָלּ י ְבאֹור ָפּ ֶניָך, ִכּ אֹור ָפּ  ְבּ

לֹוֶמָך,  ְשׁ ָעה ִבּ ָכל ֵעת ּוְבָכל ָשׁ ָרֵאל ְבּ ָך ִיְשׂ ל ַעְמּ ֵעיֶניָך ]ְלָבְרֵכנּו ּו[ ְלָבֵרְך ֶאת ָכּ ְוטֹוב ]ִיְהֶיה[ ְבּ

ָך  ֵתב ְלָפֶניָך ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעְמּ לֹום, ]ּוַפְרָנָסה טֹוָבה, ּוְגֵזרֹות טֹובֹות[, ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות, ִנָזֵּכר ְוִנָכּ ָרָכה ְוָשׁ ים ְבּ ֵסֶפר ַחִיּ ְבּ
לֹום: ים טֹוִבים ּוְלָשׁ ָרֵאל ְלַחִיּ ית ִיְשׂ ֵבּ

ה ה',   רּוְך ַאּתָ  ּבָ
לֹום. ָשּׁ ָרֵאל ַבּ לֹום.ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְשׂ ה ַהָשּׁ ה ה', עֹוֵשׂ רּוְך ַאּתָ ּבָ

י ְלָפֶניָך, ה' צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

קדיש שלם
 Full Kaddish

א. ]ָאֵמן[ ֵמיּה ַרָבּ ׁש ְשׁ ל ְוִיְתַקַדּ ַדּ ִיְתַגּ

י  יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּ ַחֵיּ יֵחּה-ָאֵמן[ ְבּ ְרָקֵנּה, ִויָקֵרב ְמִשׁ י ְבָרא, ִכְרעּוֵתּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה, ]ְוַיְצַמח ֻפּ ָעְלָמא ִדּ  ְבּ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָרֵאל, ַבּ ית ִיְשׂ ְדָכל־ֵבּ

א[ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ]ָאֵמן, ְיֵהא ְשׁ
ל,  ה ְוִיְתַהָלּ ר ְוִיְתַעֶלּ א ְוִיְתַהָדּ ׂ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשּ ח ְוִיְתָפּ ַבּ ַתּ ַרְך ְוִיְשׁ א, ִיְתָבּ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ

ִריְך הּוא[.  ִריְך הּוא ]ְבּ א ְבּ ֻקְדָשׁ ֵמּה ְדּ ְשׁ

ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן ]ָאֵמן[. ָחָתא ְוֶנָחָמָתא ַדֲאִמיָרן ְבּ ְבּ ׁשְ יָרָתא, ּתֻ ְרָכָתא, ְוׁשִ ל־ִבּ א ִמָכּ א ְלֵעָלּ ְלֵעָלּ

א, ְוִאְמרּו ָאֵמן ]ָאֵמן[. ַמָיּ י ִבְשׁ ָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִדּ ית[ ִיְשׂ ָכל ]ֵבּ ל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְדּ ְתַקַבּ ִתּ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן ]ָאֵמן[. ל ִיְשׂ ים ]טֹוִבים[ ָעֵלינֹו ְוַעל ָכּ א ְוַחִיּ ַמָיּ א ִמן ְשׁ ָלָמא ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן ]ָאֵמן[. ל ִיְשׂ לֹום ָעֵלינּו, ְוַעל ָכּ ה ָשׁ ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶשׂ לֹום ִבּ ָ ה ַהׁשּ ׂ ֹעׂשֵ

אם אמרו את תפילת העמידה בלחש מילה־במילה עם החזן, אומרים כעת את ״סדר העבודה״ ]בעמודים 53-59[
IF ONE RECITED THE AMIDAH WORD־FOR־WORD WITH THE CHAZZAN, WITH NO CHAZZAN'S REPETITION, TURN BACK TO RECITE THE 
[PAGES 53-59] ״SEDER HA’AVODAH״
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מנחה של יום הכיפורים
Mincha of Yom Kippur

הנוהגים להתעטף בטלית, מברכים לפני העטיפה:
IF YOUR CUSTOM IS TO WEAR A TALLIT, RECITE THE BRACHA BELOW PRIOR TO PUTTING IT ON:

יִצית. ִצּ ף ַבּ נּו ְלִהְתַעֵטּ ִמְצוֹוָתיו ְוִצָוּ נּו ְבּ ָשׁ ר ִקְדּ ה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ

**THE ARK IS OPENED / פותחים את הארון**

ָלִים:  ֵצא תֹוָרה. ּוְדַבר ה' ִמירּוׁשָ ּיֹון ּתֵ י ִמּצִ ֶניָך: ּכִ ְנֶאיָך ִמּפָ ה. קּוָמה ה' ְוָיֻפצּו ֺאְיֶביָך. ְוָיֻנסּו ְמׂשַ ְנֺסַע ָהָאֺרן ַוּיֺאֶמר ֺמׁשֶ  ַוְיִהי ּבִ
תֹו: ָ ְקֻדּשׁ ָרֵאל ּבִ ַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְשׂ ּנָ רּוְך ׁשֶ ּבָ

ו: מֹו ַיְחּדָ י. ּוְנרֹוְמָמה ׁשְ לּו ַלה' ִאּתִ ּדְ C / ח—ּגַ

א ְלֺכל ְלֺראׁש: רֹוְממּו ה'  ֵ ְתַנׂשּ ְמָלָכה ְוַהּמִ ַמִים ּוָבָאֶרץ: ְלָך ה' ַהּמַ ָ ּשׁ י ֺכל ּבַ ַצח ְוַההֹוד ּכִ ְפֶאֶרת ְוַהּנֵ בּוָרה ְוַהּתִ ה ְוַהּגְ ֻדּלָ  CO / ק—ְלָך ה' ַהּגְ
י ָקדֹוׁש ה' ֱא־לֹוֵהינּו: ֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו ּכִ ּתַ ֲחוּו ַלֲהֺדם ַרְגָליו ָקדֹוׁש הּוא: רֹוְממּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ְוִהׁשְ ּתַ ֱא־לֹוֵהינּו ְוִהׁשְ

ָרֵאל ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלָרצֹון  ית ִיׂשְ ֵליָטֵתנּו ּוְפֵליַטת ַעּמֹו ּבֵ ְזַמן ָקרֹוב, ְוָיֺחֹון ּפְ ֶלה ְוֵתָרֶאה ַמְלכּותֹו ָעֵלינּו ּבִ הגבאי / GABBAI—ְוִתּגָ
ן ___________(  אן ּכֵֺהן. ַיֲעֹמד )___________ ּבֶ ְוֹנאַמר ָאֵמן. ַהּכֹל ָהבּו ֺגֶדל ֵלא־לֹוֵהינּו ּוְתנּו ָכבֹוד ַלּתֹוָרה. ּכֵֹהן ְקָרב/ֵאין ּכַ

ֶכם ַהּיֹום: ּלְ ים ּכֻ ה' ֱא־לֹוֵהיֶכם ַחּיִ ֵבִקים ּבַ ם ַהּדְ תֹו: ְוַאּתֶ ָ ְקֻדּשׁ ָרֵאל ּבִ ַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיׂשְ ּנָ רּוְך ׁשֶ ְמקֹום ּכֵֺהן. ּבָ ַהּכֵֹהן/ּבִ

רּוְך ה‘ ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד:  עולה מברך לפני העלייה / OLEH BEFORE HIS ALIYA—ּבָ

ֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד:   רּוְך ה‘ ַהמְְ COTC / קו״ח—ּבָ

ה  רּוְך ַאּתָ ים ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו: ּבָ ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ַחר ּבָ ר ּבָ ה ה‘ ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ העולה / OLEH—ּבָ
ה‘, נֹוֵתן ַהּתֹוָרה: 

י עֹוָלם  ר ָנַתן ָלנּו ּתֹוַרת ֱאֶמת ְוַחּיֵ ה ה‘ ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ עולה אחרי עלייתו / OLEH AFTER HIS ALIYA—ּבָ
ה ה‘, נֹוֵתן ַהּתֹוָרה: רּוְך ַאּתָ תֹוֵכנּו: ּבָ ָנַטע ּבְ

קריאת התורה־מנחה של יום הכיפורים
Torah Reading for Mincha on Yom Kippur

כהן—ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאמֹר: ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ֲאִני ה' ֱא־לֹוֵהיֶכם: ְּכַמֲעֵׂשה ֶאֶרץ־ִמְצַרִים 
ֲאֶׁשר ְיַׁשְבֶּתם־ָּבּה ֹלא ַתֲעׂשּו ּוְכַמֲעֵׂשה ֶאֶרץ־ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם ָׁשָּמה ֹלא ַתֲעׂשּו ּוְבֻחֹּקֵתיֶהם ֹלא ֵתֵלכּו: 

ֶאת־ִמְׁשָּפַטי ַּתֲעׂשּו ְוֶאת־ֻחֹּקַתי ִּתְׁשְמרּו ָלֶלֶכת ָּבֶהם ֲאִני ֲא־דָֹני ֱא־לֹוֵהיֶכם: ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת־ֻחֹּקַתי ְוֶאת־ִמְׁשָּפַטי 
ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ֹאָתם ָהָאָדם ָוַחי ָּבֶהם ֲאִני ה': 

לוי—ִאיׁש ִאיׁש ֶאל־ָּכל־ְׁשֵאר ְּבָׂשרֹו ֹלא ִתְקְרבּו ְלַגּלֹות ֶעְרָוה ֲאִני ה': ֶעְרַות ָאִביָך ְוֶעְרַות ִאְּמָך ֹלא ְתַגֵּלה ִאְּמָך 
ִהוא ֹלא ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתּה: ֶעְרַות ֵאֶׁשת־ָאִביָך ֹלא ְתַגֵּלה ֶעְרַות ָאִביָך ִהוא: ֶעְרַות ֲאחֹוְתָך ַבת־ָאִביָך אֹו ַבת־ִאֶּמָך 
מֹוֶלֶדת ַּבִית אֹו מֹוֶלֶדת חּוץ ֹלא ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתן: ֶעְרַות ַּבת־ִּבְנָך אֹו ַבת־ִּבְּתָך ֹלא ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתן ִּכי ֶעְרָוְתָך ֵהָּנה: 

ֶעְרַות ַּבת־ֵאֶׁשת ָאִביָך מֹוֶלֶדת ָאִביָך ֲאחֹוְתָך ִהוא ֹלא ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתּה: ֶעְרַות ֲאחֹות־ָאִביָך ֹלא ְתַגֵּלה ְׁשֵאר 
ָאִביָך ִהוא: ֶעְרַות ֲאחֹות־ִאְּמָך ֹלא ְתַגֵּלה ִּכי־ְׁשֵאר ִאְּמָך ִהוא: ֶעְרַות ֲאִחי־ָאִביָך ֹלא ְתַגֵּלה ֶאל־ִאְׁשּתֹו ֹלא 

ִתְקָרב ּדָֹדְתָך ִהוא: ֶעְרַות ַּכָּלְתָך ֹלא ְתַגֵּלה ֵאֶׁשת ִּבְנָך ִהוא ֹלא ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתּה: ֶעְרַות ֵאֶׁשת־ָאִחיָך ֹלא ְתַגֵּלה 
ֶעְרַות ָאִחיָך ִהוא: ֶעְרַות ִאָּׁשה ּוִבָּתּה ֹלא ְתַגֵּלה ֶאת־ַּבת־ְּבָנּה ְוֶאת־ַּבת־ִּבָּתּה ֹלא ִתַּקח ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה ַׁשֲאָרה 

ֵהָּנה ִזָּמה ִהוא: ְוִאָּׁשה ֶאל־ֲאחָֹתּה ֹלא ִתָּקח ִלְצרֹר ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה ָעֶליָה ְּבַחֶּייָה: ְוֶאל־ִאָּׁשה ְּבִנַּדת ֻטְמָאָתּה ֹלא 
ִתְקַרב ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה: ְוֶאל־ֵאֶׁשת ֲעִמיְתָך ֹלא־ִתֵּתן ְׁשָכְבְּתָך ְלָזַרע ְלָטְמָאה־ָבּה: ּוִמַּזְרֲעָך ֹלא־ִתֵּתן ְלַהֲעִביר 

ַלֹּמֶלְך ְוֹלא ְתַחֵּלל ֶאת־ֵׁשם ֱא־לֹוֶהיָך ֲאִני ה': 
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שלישי ומפטיר—ְוֶאת־ָזָכר ֹלא ִתְׁשַּכב ִמְׁשְּכֵבי ִאָּׁשה ּתֹוֵעָבה ִהוא: ּוְבָכל־ְּבֵהָמה ֹלא־ִתֵּתן ְׁשָכְבְּתָך ְלָטְמָאה־ָבּה ְוִאָּׁשה 
ֹלא־ַתֲעֹמד ִלְפֵני ְבֵהָמה ְלִרְבָעּה ֶּתֶבל הּוא: ַאל־ִּתַּטְּמאּו ְּבָכל־ֵאֶּלה ִּכי ְבָכל־ֵאֶּלה ִנְטְמאּו ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר־ֲאִני ְמַׁשֵּלַח 
ִמְּפֵניֶכם: ַוִּתְטָמא ָהָאֶרץ ָוֶאְפֹקד ֲעֹוָנּה ָעֶליָה ַוָּתִקא ָהָאֶרץ ֶאת־יְֹׁשֶביָה: ּוְׁשַמְרֶּתם ַאֶּתם ֶאת־ֻחֹּקַתי ְוֶאת־ִמְׁשָּפַטי 

ְוֹלא ַתֲעׂשּו ִמּכֹל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאֶּלה ָהֶאְזָרח ְוַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם: ִּכי ֶאת־ָּכל־ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאל ָעׂשּו ַאְנֵׁשי־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
 ִלְפֵניֶכם ַוִּתְטָמא ָהָאֶרץ: ְוֹלא־ָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם ְּבַטַּמֲאֶכם ֹאָתּה ַּכֲאֶׁשר ָקָאה ֶאת־ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם: ִּכי 

ָּכל־ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ִמּכֹל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאֶּלה ְוִנְכְרתּו ַהְּנָפׁשֹות ָהֹעׂשת ִמֶּקֶרב ַעָּמם: ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת־ִמְׁשַמְרִּתי ְלִבְלִּתי 
ֲעׂשֹות ֵמֻחּקֹות ַהּתֹוֵעבֹת ֲאֶׁשר ַנֲעׂשּו ִלְפֵניֶכם ְוֹלא ִתַּטְּמאּו ָּבֶהם ֲאִני ֲא־דָֹני ֱא־לֹוֵהיֶכם: 

ֵני ִיְשָׂרֵאל ה ִלְפֵני ְבּ ר ָשׂם מֶֺשׁ כאשר מגביהים את ספר התורה ורואים את הכתב, נוהגים לומר: ְוזֺאת ַהּתֹוָרה, ֲאֶשׁ
WHEN LIFTING UP THE TORAH AND SEEING THE LETTERS, IT IS CUSTOMARY TO SAY: ֵני ִיְשָׂרֵאל ה ִלְפֵני ְבּ ר ָשׂם מֶֺשׁ ְוזֺאת ַהּתֹוָרה, ֲאֶשׁ

קורא ההפטרה מברך:
BEFORE READING THE HAFTARAH, THE READER SAYS:

ה ה'  רּוְך ַאָתּ ֱאֶמת. ָבּ ֱאָמִרים ֶבּ ִדְבֵריֶהם ַהֶנּ ְנִביִאים טֹוִבים ְוָרָצה ְבּ ַחר ִבּ ר ָבּ ה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ֶדק. ָרֵאל ַעּמֹו ּוִבְנִביֵאי ָהֱאֶמת ְוַהֶצּ ה ַעְבּדֹו ּוְבִיְשׂ ּתֹוָרה ּוְבֹמֶשׁ ַהּבֹוֵחר ַבּ

הפטרה למנחה של יום הכיפורים
Haftarah for Yom Kippur Afternoon

ַוְיִהי ְּדַבר־ה' ֶאל־יֹוָנה ֶבן־ֲאִמַּתי ֵלאֹמר: קּום ֵלְך ֶאל־ִניְנֵוה ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה ּוְקָרא ָעֶליָה ִּכי־ָעְלָתה ָרָעָתם ְלָפָני: 
ַוָּיָקם יֹוָנה ִלְבֹרַח ַּתְרִׁשיָׁשה ִמִּלְפֵני ֲא־דָֹני ַוֵּיֶרד ָיפֹו ַוִּיְמָצא ֳאִנָּיה ָּבָאה ַתְרִׁשיׁש ַוִּיֵּתן ְׂשָכָרּה ַוֵּיֶרד ָּבּה ָלבֹוא 
ִעָּמֶהם ַּתְרִׁשיָׁשה ִמִּלְפֵני ה': ַוה' ֵהִטיל רּוַח־ְּגדֹוָלה ֶאל־ַהָּים ַוְיִהי ַסַער־ָּגדֹול ַּבָּים ְוָהֳאִנָּיה ִחְּׁשָבה ְלִהָּׁשֵבר: 

ַוִּייְראּו ַהַּמָּלִחים ַוִּיְזֲעקּו ִאיׁש ֶאל־ֱא־לֹוָהיו ַוָּיִטלּו ֶאת־ַהֵּכִלים ֲאֶׁשר ָּבֳאִנָּיה ֶאל־ַהָּים ְלָהֵקל ֵמֲעֵליֶהם ְויֹוָנה ָיַרד 
ֶאל־ַיְרְּכֵתי ַהְּסִפיָנה ַוִּיְׁשַּכב ַוֵּיָרַדם: ַוִּיְקַרב ֵאָליו ַרב ַהחֵֹבל ַוּיֹאֶמר לֹו ַמה־ְּלָך ִנְרָּדם קּום ְקָרא ֶאל־ֱא־לֹוֶהיָך 

אּוַלי ִיְתַעֵּׁשת ָהֱא־לֹוִהים ָלנּו וֹלא ֹנאֵבד: ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל־ֵרֵעהּו ְלכּו ְוַנִּפיָלה גֹוָרלֹות ְוֵנְדָעה ְּבֶׁשְּלִמי ָהָרָעה 
 ַהּזֹאת ָלנּו ַוַּיִּפלּו ּגֹוָרלֹות ַוִּיֹּפל ַהּגֹוָרל ַעל־יֹוָנה: ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַהִּגיָדה־ָּנא ָלנּו ַּבֲאֶׁשר ְלִמי־ָהָרָעה ַהּזֹאת ָלנּו 

ַמה־ְּמַלאְכְּתָך ּוֵמַאִין ָּתבֹוא ָמה ַאְרֶצָך ְוֵאי־ִמֶּזה ַעם ָאָּתה: ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִעְבִרי ָאֹנִכי ְוֶאת־ה' ֱא־לֹוֵהי ַהָּׁשַמִים 
ֲאִני ָיֵרא ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ֶאת־ַהָּים ְוֶאת־ַהַּיָּבָׁשה: ַוִּייְראּו ָהֲאָנִׁשים ִיְרָאה ְגדֹוָלה ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַמה־ּזֹאת ָעִׂשיָת ִּכי־

ָיְדעּו ָהֲאָנִׁשים ִּכי־ִמִּלְפֵני ה' הּוא ֹבֵרַח ִּכי ִהִּגיד ָלֶהם: ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַמה־ַּנֲעֶׂשה ָּלְך ְוִיְׁשֹּתק ַהָּים ֵמָעֵלינּו ִּכי ַהָּים 
הֹוֵלְך ְוֹסֵער: ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ָׂשאּוִני ַוֲהִטיֻלִני ֶאל־ַהָּים ְוִיְׁשֹּתק ַהָּים ֵמֲעֵליֶכם ִּכי יֹוֵדַע ָאִני ִּכי ְבֶׁשִּלי ַהַּסַער ַהָּגדֹול 

ַהֶּזה ֲעֵליֶכם: ַוַּיְחְּתרּו ָהֲאָנִׁשים ְלָהִׁשיב ֶאל־ַהַּיָּבָׁשה ְוֹלא ָיֹכלּו ִּכי ַהָּים הֹוֵלְך ְוֹסֵער ֲעֵליֶהם: ַוִּיְקְראּו ֶאל־ֲא־דָֹני 
ַוּיֹאְמרּו ָאָּנה ה' ַאל־ָנא ֹנאְבָדה ְּבֶנֶפׁש ָהִאיׁש ַהֶּזה ְוַאל־ִּתֵּתן ָעֵלינּו ָּדם ָנִקיא ִּכי־ַאָּתה ה' ַּכֲאֶׁשר ָחַפְצָּת ָעִׂשיָת: 

 ַוִּיְׂשאּו ֶאת־יֹוָנה ַוְיִטֻלהּו ֶאל־ַהָּים ַוַּיֲעֹמד ַהָּים ִמַּזְעּפֹו: ַוִּייְראּו ָהֲאָנִׁשים ִיְרָאה ְגדֹוָלה ֶאת־ֲא־דָֹני ַוִּיְזְּבחּו־ֶזַבח 
ַלֲא־דָֹני ַוִּיְּדרּו ְנָדִרים: ַוְיַמן ה' ָּדג ָּגדֹול ִלְבֹלַע ֶאת־יֹוָנה ַוְיִהי יֹוָנה ִּבְמֵעי ַהָּדג ְׁשֹלָׁשה ָיִמים ּוְׁשֹלָׁשה ֵלילֹות: 

ַוִּיְתַּפֵּלל יֹוָנה ֶאל־ה' ֱא־לֹוָהיו ִמְּמֵעי ַהָּדָגה: ַוּיֹאֶמר ָקָראִתי ִמָּצָרה ִלי ֶאל־ה' ַוַּיֲעֵנִני ִמֶּבֶטן ְׁשאֹול ִׁשַּוְעִּתי ָׁשַמְעָּת 
קֹוִלי: ַוַּתְׁשִליֵכִני ְמצּוָלה ִּבְלַבב ַיִּמים ְוָנָהר ְיֹסְבֵבִני ָּכל־ִמְׁשָּבֶריָך ְוַגֶּליָך ָעַלי ָעָברּו: ַוֲאִני ָאַמְרִּתי ִנְגַרְׁשִּתי ִמֶּנֶגד 
ֵעיֶניָך ַאְך אֹוִסיף ְלַהִּביט ֶאל־ֵהיַכל ָקְדֶׁשָך: ֲאָפפּוִני ַמִים ַעד־ֶנֶפׁש ְּתהֹום ְיֹסְבֵבִני סּוף ָחבּוׁש ְלֹראִׁשי: ְלִקְצֵבי 
ָהִרים ָיַרְדִּתי ָהָאֶרץ ְּבִרֶחיָה ַבֲעִדי ְלעֹוָלם ַוַּתַעל ִמַּׁשַחת ַחַּיי ה' ֱא־לֹוָהי: ְּבִהְתַעֵּטף ָעַלי ַנְפִׁשי ֶאת־ה' ָזָכְרִּתי 

ַוָּתבֹוא ֵאֶליָך ְּתִפָּלִתי ֶאל־ֵהיַכל ָקְדֶׁשָך: ְמַׁשְּמִרים ַהְבֵלי־ָׁשְוא ַחְסָּדם ַיֲעזֹבּו: ַוֲאִני ְּבקֹול ּתֹוָדה ֶאְזְּבָחה־ָּלְך ֲאֶׁשר 
ָנַדְרִּתי ֲאַׁשֵּלָמה ְיׁשּוָעָתה ַלה': ַוּיֹאֶמר ה' ַלָּדג ַוָּיֵקא ֶאת־יֹוָנה ֶאל־ַהַּיָּבָׁשה: 
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ַוְיִהי ְדַבר־ה' ֶאל־יֹוָנה ֵׁשִנית ֵלאמֹר: קּום ֵלְך ֶאל־ִניְנֵוה ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה ּוְקָרא ֵאֶליָה ֶאת־ַהְּקִריָאה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ּדֵֹבר 
ֵאֶליָך: ַוָּיָקם יֹוָנה ַוֵּיֶלְך ֶאל־ִניְנֵוה ִּכְדַבר ֲא־דָֹני ְוִניְנֵוה ָהְיָתה ִעיר־ְּגדֹוָלה ֵלא־לֹוִהים ַמֲהַלְך ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים: ַוָּיֶחל יֹוָנה 

 ָלבֹוא ָבִעיר ַמֲהַלְך יֹום ֶאָחד ַוִּיְקָרא ַוּיֹאַמר עֹוד ַאְרָּבִעים יֹום ְוִניְנֵוה ֶנְהָּפֶכת: ַוַּיֲאִמינּו ַאְנֵׁשי ִניְנֵוה ֵּבא־לֹוִהים 
ַוִּיְקְראּו־צֹום ַוִּיְלְּבׁשּו ַׂשִּקים ִמְּגדֹוָלם ְוַעד־ְקַטָּנם: ַוִּיַּגע ַהָּדָבר ֶאל־ֶמֶלְך ִניְנֵוה ַוָּיָקם ִמִּכְסאֹו ַוַּיֲעֵבר ַאַּדְרּתֹו ֵמָעָליו 

 ַוְיַכס ַׂשק ַוֵּיֶׁשב ַעל־ָהֵאֶפר: ַוַּיְזֵעק ַוּיֹאֶמר ְּבִניְנֵוה ִמַּטַעם ַהֶּמֶלְך ּוְגדָֹליו ֵלאמֹר ָהָאָדם ְוַהְּבֵהָמה ַהָּבָקר ְוַהּצֹאן 
 ַאל־ִיְטֲעמּו ְמאּוָמה ַאל־ִיְרעּו ּוַמִים ַאל־ִיְׁשּתּו: ְוִיְתַּכּסּו ַׂשִּקים ָהָאָדם ְוַהְּבֵהָמה ְוִיְקְראּו ֶאל־ֱא־לֹוִהים ְּבָחְזָקה 

ְוָיֻׁשבּו ִאיׁש ִמַּדְרּכֹו ָהָרָעה ּוִמן־ֶהָחָמס ֲאֶׁשר ְּבַכֵּפיֶהם: ִמי־יֹוֵדַע ָיׁשּוב ְוִנַחם ָהֱא־לֹוִהים ְוָׁשב ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ְוֹלא ֹנאֵבד: 
ַוַּיְרא ָהֱא־לֹוִהים ֶאת־ַמֲעֵׂשיֶהם ִּכי־ָׁשבּו ִמַּדְרָּכם ָהָרָעה ַוִּיָּנֶחם ָהֱא־לֹוִהים ַעל־ָהָרָעה ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ַלֲעׂשֹות־ָלֶהם ְוֹלא 
 ָעָׂשה: ַוֵּיַרע ֶאל־יֹוָנה ָרָעה ְגדֹוָלה ַוִּיַחר לֹו: ַוִּיְתַּפֵּלל ֶאל־ה' ַוּיֹאַמר ָאָּנה ה' ֲהלֹוא־ֶזה ְדָבִרי ַעד־ֱהיֹוִתי ַעל־ַאְדָמִתי 

ַעל־ֵּכן ִקַּדְמִּתי ִלְברַֹח ַּתְרִׁשיָׁשה ִּכי ָיַדְעִּתי ִּכי ַאָּתה ֵא־ל־ַחּנּון ְוַרחּום ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב־ֶחֶסד ְוִנָחם ַעל־ָהָרָעה: 
ְוַעָּתה ה' ַקח־ָנא ֶאת־ַנְפִׁשי ִמֶּמִּני ִּכי טֹוב מֹוִתי ֵמַחָּיי: ַוּיֹאֶמר ה' ַהֵהיֵטב ָחָרה ָלְך: ַוֵּיֵצא יֹוָנה ִמן־ָהִעיר ַוֵּיֶׁשב 

ִמֶּקֶדם ָלִעיר ַוַּיַעׂש לֹו ָׁשם ֻסָּכה ַוֵּיֶׁשב ַּתְחֶּתיָה ַּבֵּצל ַעד ֲאֶׁשר ִיְרֶאה ַמה־ִּיְהֶיה ָּבִעיר: ַוְיַמן ה'־ֱא־לֹוִהים ִקיָקיֹון 
ַוַּיַעל ֵמַעל ְליֹוָנה ִלְהיֹות ֵצל ַעל־רֹאׁשֹו ְלַהִּציל לֹו ֵמָרָעתֹו ַוִּיְׂשַמח יֹוָנה ַעל־ַהִּקיָקיֹון ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה: ַוְיַמן ָהֱא־לֹוִהים 

ּתֹוַלַעת ַּבֲעלֹות ַהַּׁשַחר ַלָּמֳחָרת ַוַּתְך ֶאת־ַהִּקיָקיֹון ַוִּייָבׁש: ַוְיִהי ִּכְזרַֹח ַהֶּׁשֶמׁש ַוְיַמן ֱא־לֹוִהים רּוַח ָקִדים ֲחִריִׁשית 
ַוַּתְך ַהֶּׁשֶמׁש ַעל־רֹאׁש יֹוָנה ַוִּיְתַעָּלף ַוִּיְׁשַאל ֶאת־ַנְפׁשֹו ָלמּות ַוּיֹאֶמר טֹוב מֹוִתי ֵמַחָּיי: ַוּיֹאֶמר ֱא־לֹוִהים ֶאל־יֹוָנה 

ַהֵהיֵטב ָחָרה־ְלָך ַעל־ַהִּקיָקיֹון ַוּיֹאֶמר ֵהיֵטב ָחָרה־ִלי ַעד־ָמֶות: ַוּיֹאֶמר ה' ַאָּתה ַחְסָּת ַעל־ַהִּקיָקיֹון ֲאֶׁשר ֹלא־ָעַמְלָּת 
ּבֹו ְוֹלא ִגַּדְלּתֹו ֶׁשִּבן־ַלְיָלה ָהָיה ּוִבן־ַלְיָלה ָאָבד: ַוֲאִני ֹלא ָאחּוס ַעל־ִניְנֵוה ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה ֲאֶׁשר ֶיׁש־ָּבּה ַהְרֵּבה 

ִמְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵרה ִרּבֹו ָאָדם ֲאֶׁשר ֹלא־ָיַדע ֵּבין־ְיִמינֹו ִלְׂשמֹאלֹו ּוְבֵהָמה ַרָּבה: 

 ִמי־ֵא־ל ָּכמֹוָך ֹנֵׂשא ָעֹון ְועֵֹבר ַעל־ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתֹו ֹלא־ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי־ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא: ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו 
ִיְכּבֹׁש ֲעֹוֹנֵתינּו ְוַתְׁשִליְך ִּבְמֻצלֹות ָים ָּכל־ַחּטֹאָתם: ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאֹבֵתינּו 

ִמיֵמי ֶקֶדם: 

בסיום קריאת ההפטרה, הקורא מברך:
AFTER READING THE HAFTARAH, THE READER SAYS:

ר  ה, ַהְמַדֵבּ ֱאָמן, ָהאֹוֵמר ְועֹוֶשׂ ָכל ַהּדֹורֹות, ָהֵא־ל ַהֶנּ יק ְבּ ל ָהעֹוָלִמים, ַצִדּ ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, צּור ָכּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ָבֶריָך ָאחֹור לֺא ָיׁשּוב  ָבֶריָך, ְוָדָבר ֶאָחד ִמְדּ ה הּוא ה' ֱא־לֹוֵהינּו ְוֶנֱאָמִנים ְדּ ָבָריו ֱאֶמת ָוֶצֶדק. ֶנֱאָמן ַאָתּ ל ְדּ ָכּ ם, ֶשׁ ּוְמַקֵיּ

ָבָריו: ָכל ְדּ ֱאָמן ְבּ ה ה', ָהֵא־ל ַהֶנּ רּוְך ַאָתּ ה. ָבּ י ֵא־ל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן )ְוַרֲחָמן( ָאָתּ ֵריָקם, ִכּ

ָבֶניָה: ַח ִצּיֹון ְבּ ֵמּ ה ה', ְמַשׂ רּוְך ַאָתּ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו: ָבּ יַע ִבּ ינּו, ְוַלֲעלּוַבת ֶנֶפׁש ּתֹוִשׁ ית ַחֵיּ י ִהיא ֵבּ ַרֵחם ַעל ִצּיֹון ִכּ

ב ָזר  ְסאֹו לֺא ֵיֵשׁ נּו. ַעל ִכּ ְמֵהָרה ָיֹבא ְוָיֵגל ִלֵבּ יֶחָך, ִבּ ִוד ְמִשׁ ית ָדּ ָך. ּוְבַמְלכּות ֵבּ ִביא ַעְבֶדּ הּו ַהָנּ ֵאִלּיָ ֵחנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ְבּ ְמּ ַשׂ
ִוד: ה ה', ָמֵגן ָדּ רּוְך ַאָתּ ה ֵנרֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ָבּ ּלֺא ִיְכֶבּ ְעָתּ ּלֹו ֶשׁ ַבּ ָך ִנְשׁ ם ָקְדֶשׁ י ְבֵשׁ בֹודֹו. ִכּ ְולֺא ִיְנֲחלּו עֹוד ֲאֵחִרים ֶאת ְכּ

ָרֵאל ַעם  ה ְלָכל ֲחִסיָדיו ִלְבֵני ִיְשׂ ִהָלּ ֶרם ֶקֶרן ְלַעּמֹו ְתּ ָמִים, ַוָיּ מֹו ְלַבּדֹו הֹודֹו ַעל ֶאֶרץ ְוָשׁ ב ְשׁ ָגּ י ִנְשׂ ם ה' ִכּ ְיַהְללּו ֶאת ֵשׁ
ְקרֹבֹו ַהְללּוָיּה.

הכנסת ספר תורה:
RETURNING THE SEFER TORAH TO THE ARK:

יֵבנּו ה' ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה.  לֹום: ֲהׁשִ ָרֶכיָה ַדְרֵכי ֺנַעם ְוָכל ְנִתיֺבֶתיָה ׁשָ ר: ּדְ ָ ּה. ְוֺתְמֶכיָה ְמֻאּשׁ ֲחִזיִקים ּבָ ים ִהיא ַלּמַ ֵעץ ַחּיִ
ֶקֶדם: ׁש ָיֵמינּו ּכְ ַחּדֵ
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חצי קדיש
 Chatzi Kaddish

א. ]ָאֵמן[ ֵמיּה ַרָבּ ׁש ְשׁ ל ְוִיְתַקַדּ ַדּ ִיְתַגּ

י  יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּ ַחֵיּ יֵחּה-ָאֵמן[ ְבּ ְרָקֵנּה, ִויָקֵרב ְמִשׁ י ְבָרא, ִכְרעּוֵתּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה, ]ְוַיְצַמח ֻפּ ָעְלָמא ִדּ  ְבּ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָרֵאל, ַבּ ית ִיְשׂ ְדָכל־ֵבּ

א[ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ]ָאֵמן, ְיֵהא ְשׁ
ל,  ה ְוִיְתַהָלּ ר ְוִיְתַעֶלּ א ְוִיְתַהָדּ ׂ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשּ ח ְוִיְתָפּ ַבּ ַתּ ַרְך ְוִיְשׁ א, ִיְתָבּ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ

ִריך הּוא[.  ִריְך הּוא ]ּבְ א ְבּ ֻקְדָשׁ ֵמּה ְדּ  ְשׁ
ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]ָאֵמן[ ָחָתא ְוֶנָחָמָתא ַדֲאִמיָרן ְבּ ְבּ ׁשְ יָרָתא, ּתֻ ְרָכָתא, ְוׁשִ ל־ִבּ א ִמָכּ א ְלֵעָלּ ְלֵעָלּ

עמידה למנחה של יום הכיפורים
Silent Amidah for Mincha of Yom Kippur

יש לומר את כל תפילת העמידה בלחש. רק אם ההנחיות הרפואיות הופכות את אמירת חזרת הש״ץ לבלתי אפשרית, יש לומר את תחילת תפילת 
העמידה מילה־במילה עם החזן עד אחרי ״קדושה״

RECITE SILENTLY AT YOUR OWN PACE. IF TIME IS OF THE ESSENCE, DUE TO MEDICAL REGULATIONS NOT ALLOWING THE CHAZZAN'S 
REPETITION, RECITE WORD־FOR־WORD WITH THE CHAZZAN UNTIL AFTER ״KEDUSHA״ BELOW

 ִּכי ֵׁשם ה' ֶאְקָרא ָהבּו ֹגֶדל ֵלא־לֹוֵהינּו: 
ֶתָך: ִהּלָ יד ּתְ ח. ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ה׳ ׂשְ

ּבֹור  דֹול ַהּגִ ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ֱא־לֹוֵהי ַאְבָרָהם. ֱא־לֹוֵהי ִיְצָחק. ֵוא־לֹוֵהי ַיֲעקֹב. ָהֵא־ל ַהּגָ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ַאֲהָבה:  מֹו ּבְ ְוַהּנֹוָרא ֵא־ל ֶעְליֹון. ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים. ְוקֹוֵנה ַהּכֺל ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות. ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ

ים:  ים. ְלַמַעְנָך ֱא־לֹוִהים ַחּיִ ֵסֶפר ַהַחּיִ ים. ְוָכְתֵבנּו ּבְ ַחּיִ ים. ֶמֶלְך ָחֵפץ ּבַ ָזְכֵרנּו ְלַחּיִ

ה ה', ָמֵגן ַאְבָרָהם: רּוְך ַאּתָ יַע ּוָמֵגן: ּבָ ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוׁשִ

ל:[ יַע: ]מֹוִריד ַהּטָ ה ַרב ְלהֹוׁשִ ה ֵמִתים ַאּתָ ה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲא־ֺדָני. ְמַחּיֵ ַאּתָ

ֵני ָעָפר.  ם ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ יר ֲאסּוִרים. ּוְמַקּיֵ ים. סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמּתִ ַרֲחִמים ַרּבִ ה ֵמִתים ּבְ ֶחֶסד. ְמַחּיֵ ים ּבְ ל ַחּיִ ְמַכְלּכֵ
ה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה:  בּורֹות ּוִמי דֹוֶמה ָלְך. ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחּיֶ ַעל ּגְ ִמי ָכמֹוָך ּבַ

ַרֲחִמים:  ים ּבְ ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחִמים/ָהַרֲחָמן זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחּיִ

ִתים: ה ַהּמֵ ה ה', ְמַחּיֵ רּוְך ַאּתָ ה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ּבָ ְוֶנֱאָמן ַאּתָ
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אם תפילת העמידה לא נאמרת מילה־במילה עם החזן, יש לדלג ל״אתה קדוש״
IF YOU ARE NOT RECITING  THE AMIDAH WORD־FOR־WORD WITH THE CHAZZAN, CONTINUE WITH ״אתה קדוש״

KEDUSHA / קדושה
קדושה נוסח ספרדקדושה נוסח אשכנז

ְמָך  ים ׁשִ יׁשִ ְקּדִ ְרֵפי ֺקֶדׁש ַהּמַ יַח ׂשַ סֹוד ׂשִ ָך ּכְ ַנֲעִריְצָך ְוַנְקִדיׁשְ
תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך. ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר: ּכָ ּקֶֺדׁש ּכַ ּבַ

בֹודֹו: COTC / קו״ח—ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה' ְצָבאֹות ְמלֺא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ

ָתם  בֹודֹו. ְלֻעּמָ ה ְמקֹום ּכְ ְרָתיו ׁשֹוֲאִלים ֶזה ָלֶזה ַאּיֵ בֹודֹו ָמֵלא עֹוָלם. ְמׁשָ ּכְ
רּוְך יֺאֵמרּו: ּבָ

קֹומֹו: בֹוד ה' ִמּמְ רּוְך ּכְ COTC / קו״ח—ּבָ

מֹו ֶעֶרב ָוֺבֶקר  ַרֲחִמים ְוָיֺחן ַעם ַהְמַיֲחִדים ׁשְ קֹומֹו הּוא ִיֶפן ּבְ ִמּמְ
ַמע אֹוְמִרים: ַאֲהָבה ׁשְ ֲעַמִים ּבְ ִמיד. ּפַ ָכל יֹום ּתָ ּבְ

ָרֵאל ה' ֱא־לֹוֵהינּו ה' ֶאָחד: ַמע ִיְשׂ COTC / קו״ח—ׁשְ

יֵענּו. ְוהּוא  נּו הּוא מֹוׁשִ הּוא ֱא־לֹוֵהינּו הּוא ָאִבינּו. הּוא ַמְלּכֵ
ל ָחי. ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלא־לֹוִהים: ֲאִני  ִנית ְלֵעיֵני ּכָ ַרֲחָמיו ׁשֵ ִמיֵענּו ּבְ ַיׁשְ

ה' ֱא־לֹוֵהיֶכם:

ָכל ָהָאֶרץ, ְוָהָיה ה'  ְמָך ּבְ יר ׁשִ יֵרנּו ה' ֲאֹדֵנינּו ָמה ַאּדִ יר ַאּדִ ַאּדִ
מֹו ֶאָחד: ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוְשׁ ל ָהָאֶרץ, ּבַ ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ

תּוב ֵלאֺמר: ָך ּכָ C / ח—ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ

COTC / קו״ח—ִיְמלְֺך ה' ְלעֹוָלם. ֱא־לֹוַהִיְך ִצּיֹון ְלֺדר ָוֺדר. ַהְללּוָיּה:

ְבֲחָך  יׁש. ְוׁשִ ְתָך ַנְקּדִ ָ ְדֶלָך. ּוְלֵנַצח ְנָצִחים ְקֻדּשׁ יד ּגָ ְלדֹור ָודֹור ַנּגִ
דֹול ְוָקדֹוׁש  י ֵא־ל ֶמֶלְך ּגָ ינּו לֺא ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּכִ ֱא־לֹוֵהינּו ִמּפִ

ה: ָאּתָ

יש לומר מ״ובכן תן פחדך״ ועד ״והא־ל הקדוש נקדש בצדקה״ 
בלחש להמתין לחזן.

RECITE SILENTLY FROM ״ובכן תן פחדך״UNTIL ״והא־ל הקדוש 
AND WAIT THERE FOR THE CHAZZAN נקדש בצדקה״

ָך  נּו ְלָך, ה' ֱא־לֹוֵהינּו ַמְלָאִכים ֲהמֹוֵני ַמְעָלה. ִעם ַעּמְ ֶתר ִיּתְ ּכֶ
ָבר ָהָאמּור  ּדָ ׁשּו ּכַ ּלֵ ה ְלָך ְיׁשַ ָ ם ְקֻדּשׁ ּלָ ה: ַיַחד ּכֻ ָרֵאל ְקבּוֵצי ַמּטָ ִיׂשְ

ַעל ַיד ְנִביֶאָך ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר: 

בֹודֹו:  COTC / קו״ח—ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה' ְצָבאֹות ְמלֺא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ

בֹודֹו ְלַהֲעִריצֹו.  ה ְמקֹום ּכְ ְרָתיו ׁשֹוֲאִלים ֶזה ָלֶזה ַאּיֵ בֹודֹו ָמֵלא עֹוָלם. ְמׁשָ ּכְ
ִחים ְואֹוְמִרים:  ּבְ ָתם ְמׁשַ ְלֻעּמָ

קֹומֹו:  בֹוד ה' ִמּמְ רּוְך ּכְ COTC / קו״ח—ּבָ

מֹו ֶעֶרב  ַרֲחָמיו ְלַעּמֹו. ְוָיֹחן ַעם ַהְמַיֲחִדים ׁשְ קֹומֹו הּוא ִיֶפן ּבְ ִמּמְ
ַמע אֹוְמִרים:  ַאֲהָבה ׁשְ ֲעַמִים ּבְ ִמיד. ּפַ ָכל יֹום ּתָ ָוֹבֶקר ּבְ

ָרֵאל ה' ֱא־לֹוֵהינּו ה' ֶאָחד:  ַמע ִיׂשְ COTC / קו״ח—ׁשְ

יֵענּו. ְוהּוא  נּו הּוא מֹוׁשִ  הּוא ֱא־לֹוֵהינּו הּוא ָאִבינּו. הּוא ַמְלּכֵ
ל ַחי  ִנית ְלֵעיֵני ּכָ ַרֲחָמיו ׁשֵ ִמיֵענּו ּבְ ִנית ְוַיׁשְ יֵענּו ְוִיְגָאֵלנּו ׁשֵ יֹוׁשִ

ית ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלא־לֹוִהים:  ֵראׁשִ י ֶאְתֶכם ַאֲחִרית ּכְ ַאְלּתִ ֵלאֹמר. ֵהן ּגָ
ֲאִני ה' ֱא־לֹוֵהיֶכם:

ָכל ָהָאֶרץ, ְוָהָיה ה'  ְמָך ּבְ יר ׁשִ יֵרנּו ה' ֲאֹדֵנינּו ָמה ַאּדִ יר ַאּדִ ַאּדִ
מֹו ֶאָחד: ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוְשׁ ל ָהָאֶרץ, ּבַ ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ

תּוב ֵלאֺמר: ָך ּכָ C / ח—ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ

COTC / קו״ח—ִיְמלְֺך ה' ְלעֹוָלם. ֱא־לֹוַהִיְך ִצּיֹון ְלֺדר ָוֺדר. ַהְללּוָיּה: 

י  ָלה. ּכִ ָכל יֹום ְיַהְללּוָך ּסֶ ים ּבְ ְמָך ָקדֹוׁש. ּוְקדֹוׁשִ ה ָקדֹוׁש ְוׁשִ ַאּתָ
ה: דֹול ְוָקדֹוׁש ָאּתָ ֵא־ל ֶמֶלְך ּגָ

 יש לומר מ״לדור ודור המליכו״ ועד ״והא־ל הקדוש נקדש בצדקה״ 
בלחש להמתין לחזן.

 RECITE SILENTLY FROM ״לדור ודור המליכו״ UNTIL  
AND WAIT THERE FOR THE CHAZZAN והא־ל הקדוש נקדש בצדקה

ה:[ דֹול ְוָקדֹוׁש ָאּתָ י ֵא־ל ֶמֶלְך ּגָ ָלה. ]ּכִ ָכל יֹום ְיַהְללּוָך ּסֶ ים ּבְ ְמָך ָקדֹוׁש. ּוְקדֹוׁשִ ה ָקדֹוׁש ְוׁשִ ַאּתָ

י הּוא ְלַבּדֹו ָמרֹום ְוָקדֹוׁש:  ]ְלדֹור ָודֹור ַהְמִליכּו ָלֵא־ל ּכִ

ית ָדִוד  בֹוֶדָך ְוַעל ַמְלכּות ּבֵ ן ּכְ ּכַ ַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמׁשְ ָך ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמֶ ְמָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ַעל ִיׂשְ ׁש ׁשִ ּוְבֵכן ִיְתַקּדֵ
יֶחָך ְוַעל ְמכֹוְנָך ְוֵהיָכֶלָך:[ ְמׁשִ

ל  ֲחוּו ְלָפֶניָך ּכָ ּתַ ים. ְוִיׁשְ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ָראָת. ְוִייָראּוָך ּכָ ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ יָך. ְוֵאיָמְתָך ַעל ּכָ ל ַמֲעׂשֶ ָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ַעל ּכָ ְחּדְ ן ּפַ ּוְבֵכן ּתֵ
ָיְדָך  ְלָטן ְלָפֶניָך ֹעז ּבְ ָ ַהּשׁ ַדְענּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ׁשֶ ּיָ מֹו ׁשֶ ֵלם. ּכְ ֵלָבב ׁשָ ה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּבְ ם ֲאֻגּדָ רּוִאים. ְוֵיָעׂשּו ֻכּלָ ַהּבְ

ָראָת: ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ ְמָך נֹוָרא ַעל ּכָ יִמיֶנָך. ְוׁשִ ּוְגבּוָרה ּבִ

ׂשֹון  ְמָחה ְלַאְרֶצָך ְוׂשָ ה ַלְמַיֲחִלים ָלְך. ׂשִ יָך. ּוִפְתחֹון ּפֶ ה ִליֵרֶאיָך. ְוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרׁשֶ ִהּלָ ָך. ּתְ בֹוד ה' ְלַעּמֶ ן ּכָ ּוְבֵכן ּתֵ
ָיֵמינּו: ְמֵהָרה ּבְ יֶחָך. ּבִ י ְמׁשִ ָך. ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיׁשַ ְלִעיֶרָך. ּוְצִמיַחת ֶקֶרן ְלָדִוד ַעְבּדֶ

ְכֶלה  ן ּתִ ָעׁשָ ּה ּכְ ּלָ ָעה ּכֻ יָה ְוָכל ָהִרׁשְ ץ ּפִ ְקּפָ ה ָיִגילּו ְועֹוָלָתּה ּתִ ִרּנָ ִרים ַיֲעלֺזּו. ַוֲחִסיִדים ּבְ ָמחּו ִויׁשָ יִקים ִיְראּו ְוִיׂשְ ּוְבֵכן ַצּדִ
ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֶרץ: י ַתֲעִביר ֶמְמׁשֶ ּכִ

ָך.  ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ בֹוֶדָך. ּוִבירּוׁשָ ן ּכְ ּכַ ַהר ִצּיֹון ִמׁשְ יָך. ְבּ ל ַמֲעׂשֶ ָך ַעל ּכָ ה ]הּוא[ ה' ]ֱא־לֹוֵהינּו ְמֵהָרה[ ְלַבֶדּ ְוִתְמלְֺך ַאָתּ
ָך. ִיְמלְֺך ה' ְלעֹוָלם ֱא־לֹוַהִיְך ִצּיֹון ְלֺדר ָוֺדר ַהְללּוָיּה: ִדְבֵרי ָקְדׁשֶ תּוב ְבּ ּכָ ּכַ

ט. ּפָ ׁשְ ּמִ ּה ה' ְצָבאֹות ּבַ ְגּבַ תּוב ַוּיִ ּכָ ְלָעֶדיָך. ּכַ ֶמָך ְוֵאין ֱא־לֹוּהַ ִמּבַ ה ְונֹוָרא ׁשְ ָקדֹוׁש ַאּתָ
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אם תפילת העמידה נאמרת מילה־במילה עם החזן, יש להמתין לחזן לומר את סיום הברכה יחד עמו
IF RECITING WORD־FOR WORD WITH THE CHAZZAN, WAIT UNTIL THE CHAZZAN PICKS UP HERE, AND RECITE TOGETHER WITH THE CHAZZAN

דֹוׁש**: ֶלְך ַהּקָ ה ה', ַהּמֶ רּוְך ַאּתָ ְצָדָקה: ּבָ ׁש ּבִ דֹוׁש ִנְקּדַ **ְוָהֵא־ל ַהּקָ

יש לסיים מכאן עד סיום העמידה בלחש:
RECITE THE FOLLOWING SILENTLY UNTIL THE END OF THE ״AMIDAH״:

נּו  נּו ַמְלּכֵ ִמְצֺוֶתיָך. ְוֵקַרְבּתָ נּו ּבְ ּתָ ׁשְ ׁשֹונֹות ְוִקּדַ ל ַהּלְ נּו ִמּכָ נּו. ְורֹוַמְמּתָ ים. ָאַהְבּתָ אֹוָתנּו ְוָרִציָת ּבָ ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ה ְבַחְרּתָ ַאּתָ
דֹוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת: דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ַלֲעבֹוָדֶתָך ְוׁשִ

ל ֲעֺונֹוֵתינּו,  ָרה, ְוִלְמָחל ּבֹו ֶאת ּכָ ה, ִלְמִחיָלה ְוִלְסִליָחה ּוְלַכּפָ ּפּוִרים ַהּזֶ ַאֲהָבה, ֶאת יֹום ַהּכִ ן ָלנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּבְ ּתֶ ַוּתִ
ִמְקָרא ֺקֶדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים:

דֹוֵננּו, ְוִזְכרֹון  ֵכר, ִזְכרֹוֵננּו ּוִפּקְ ֵקד, ְוִיּזָ ַמע, ְוִיּפָ ָ יַע, ְוֵיָרֶאה, ְוֵיָרֶצה, ְוִיׁשּ  ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא, ְוַיּגִ
ָרֵאל ְלָפֶניָך, ִלְפֵליָטה  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ָך, ְוִזְכרֹון ּכָ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ָך, ְוִזְכרֹון ְירּוׁשָ ִוד ַעְבּדֶ ן ּדָ יַח ּבֶ  ֲאבֹוֵתינּו, ְוִזְכרֹון ָמׁשִ

ה: ָזְכֵרנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוָפְקֵדנּו בֹו  ּפּוִרים ַהּזֶ יֹום ַהּכִ לֹום ּבְ ים ]טֹוִבים[ ּוְלׁשָ  ְלטֹוָבה, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחּיִ
י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו,  יֵענּו, ּכִ נּו, ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוׁשִ ים ]טֹוִבים[, ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחּנֵ יֵענּו בֹו ְלַחּיִ  ִלְבָרָכה, ְוהֹוׁשִ

ה: י ֵא־ל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאּתָ ּכִ

ֶגד ֵעיֶניָך,  ֵעינּו ְוַחּטֺאֵתינּו ִמּנֶ ׁשָ ה, ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ּפְ ּפּוִרים ַהּזֶ יֹום ַהּכִ  ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְמֹחל ַלֲעֺונֹוֵתינּו ּבְ
ֶעיָך ְוֶכָעָנן ַחּטֺאֶתיָך  ׁשָ ֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחּטֺאֶתיָך לֺא ֶאְזּכֺר: ְוֶנֱאַמר, ָמִחיִתי ָכָעב ּפְ ָאמּור ָאֺנִכי ָאֺנִכי הּוא מֹוֶחה ְפׁשָ ּכָ

ְטָהרּו:  ר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם, ִמּכֺל ַחּטֺאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ּתִ ה ְיַכּפֵ י ַבּיֹום ַהּזֶ יָך ְוֶנֱאַמר, ּכִ י ְגַאְלּתִ  ׁשּוָבה ֵאַלי ּכִ
ֱאֶמת,  ָך ּבֶ נּו ְלָעְבּדְ יׁשּוָעֶתָך, ְוַטֵהר ִלּבֵ נּו ּבִ ח ַנְפׁשֵ ּמַ ֵחנּו/ְוׂשַ ּמְ ֵענּו ִמּטּוֶבָך ְוׂשַ ּבְ תֹוָרֶתָך, ׂשַ ִמְצֺוֶתיָך ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ נּו ּבְ ׁשֵ ַקּדְ

ה[  א ָאָתּ ְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ]ֶאָלּ ָכל ּדֹור ָודֹור ּוִמּבַ רּון ּבְ ְבֵטי ְיׁשֻ ָרֵאל ּוָמֳחָלן ְלׁשִ ה ָסְלָחן ְלִיׂשְ י ַאּתָ ּכִ
ָנה,  ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ מֹוֵתינּו ּבְ ָרֵאל ּוַמֲעִביר ַאׁשְ ית ִיׂשְ ה ה', ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ַלֲעֹוֺנֹוֵתינּו ְוַלֲעֹונֹות ַעּמֹו ּבֵ רּוְך ַאּתָ  ּבָ

ּפּוִרים: ָרֵאל ְויֹום ַהּכִ ׁש ִיׂשְ ל ָהָאֶרץ ְמַקּדֵ ֶמֶלְך ַעל ּכָ
ָרֵאל.  י ִיׂשְ ֵ יֶתָך. ְוִאּשׁ ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ּבֵ ֵעה. ְוָהׁשֵ ָתם ׁשְ ָתם/ְוִלְתִפּלָ ָרֵאל ּוִבְתִפּלָ ָך ִיׂשְ ַעּמְ  ְרֵצה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּבְ

ָך:  ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ָרצֹון. ּוְתִהי ְלָרצֹון ּתָ ל ּבְ ַאֲהָבה ְתַקּבֵ ָתם. ]ְמֵהָרה[ ּבְ ּוְתִפּלָ

ִכיָנתו ְלִצּיֹון: ֲחִזיר ׁשְ ה ה', ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ַרֲחִמים: ּבָ ׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ּבְ ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ּבְ

ה הּוא  ֵענּו ַאּתָ ינּו. ָמֵגן ִיׁשְ ה הּוא ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ]צּוֵרנּו[ צּור ַחּיֵ ַאּתָ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך. ׁשָ
ָכל יֹום  ּבְ יָך ׁשֶ קּודֹות ָלְך. ְוַעל ִנּסֶ מֹוֵתינּו ַהּפְ ָיֶדָך. ְוַעל ִנׁשְ סּוִרים ּבְ ינּו ַהּמְ ֶתָך ַעל ַחּיֵ ִהּלָ ר ּתְ ָך ּוְנַסּפֵ ְלדֹור ָודֹור. נֹוֶדה ּלְ

י לֺא ַתּמּו  י לֺא ָכלּו ַרֲחֶמיָך. ְוַהְמַרֵחם ּכִ ָכל ֵעת. ֶעֶרב ָוֺבֶקר ְוָצֳהָרִים. ַהּטֹוב ּכִ ּבְ נּו. ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ׁשֶ  ִעּמָ
ינּו ָלְך: י[ ֵמעֹוָלם ִקּוִ ֲחָסֶדיָך. ]ּכִ

ֵני ְבִריֶתָך: ל ּבְ ים טֹוִבים ּכָ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּוְכֺתב ְלַחּיִ נּו ּתָ ְמָך ַמְלּכֵ א[ ׁשִ ֵרְך ְוִיְתרֹוֵמם ]ְוִיְתַנּשֵׂ ם ִיְתּבָ ּלָ ְוַעל ּכֻ

י טֹוב[. ָהֵא־ל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה.  ֱאֶמת ]ְלעֹוָלם ּכִ דֹול ּבֶ ְמָך ַהּגָ ָלה. ִויַהְללּו ]ִויָבְרכּו[ ֶאת ׁשִ ים יֹודּוָך ּסֶ ְוֺכל ַהַחּיִ
ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות: ה ה', ַהּטֹוב ׁשִ רּוְך ַאּתָ ]ָהֵא־ל ַהּטֹוב:[ ּבָ

ֶאָחד ]ַיַחד[  נּו ּכְ ּלָ ְרֵכנּו ָאִבינּו ּכֻ ָך. ּבָ ָרֵאל ַעּמֶ ל ִיׂשְ ים[ ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ לֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה. ]ַחּיִ ים ׁשָ ׂשִ
ים  ים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד. ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ נּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּתֹוַרת ַחּיִ ֶניָך ָנַתּתָ ּלָ י ְבאֹור ּפָ ֶניָך. ּכִ אֹור ּפָ  ּבְ

לֹוֶמָך.  ׁשְ ָעה ּבִ ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ֵעיֶניָך ]ְלָבְרֵכנּו[ ]ּו[ְלָבֵרְך ֶאת ּכָ לֹום )ְוָכל טֹוב(. ְוטֹוב ]ִיְהֶיה[ ּבְ  ְוׁשָ
לֹום:[  רֺב ֹעז ְוׁשָ ]ּבְ
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ָך  ֵתב ְלָפֶניָך. ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעּמְ ֵכר ְוִנּכָ לֹום. ּוַפְרָנָסה טֹוָבה. ]ּוְגֵזרֹות טֹובֹות. ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות.[ ִנּזָ ָרָכה ְוׁשָ ים. ּבְ ֵסֶפר ַחּיִ ּבְ
לֹום: ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ָרֵאל. ְלַחּיִ ית ִיׂשְ ּבֵ

ה ה',   רּוְך ַאּתָ ּבָ
לֹום. ָשּׁ ָרֵאל ַבּ לֹום.ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְשׂ ה ַהָשּׁ ה ה', עֹוֵשׂ רּוְך ַאּתָ ּבָ

וידוי בלחש—מנחה של יום הכיפורים
Private Viduy (Confession)—mincha of Yom Kippur

י ֺעֶרף לֹוַמר ְלָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי  י ָפִנים ּוְקׁשֵ ֵאין ָאנּו ַעּזֵ ֵתנּו, ׁשֶ ִחּנָ ם ִמּתְ ְתַעּלֵ ֵתנּו, ְוַאל ּתִ ִפּלָ בֹוא ְלָפֶניָך ּתְ א[ ּתָ ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ]ָאָנּ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֺא ָחָטאנּו, ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ָחָטאנּו: ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

נוטים מעט כלפי מטה ומכים על הלב בכל מילה מ״אשמנו״ ועד ״תעתנו״
BEND SLIGHTLY FORWARD AND TAP YOUR CHEST AFTER EACH WORD FROM ״אשמנו״...״תעתנו״ IN THE PARAGRAPH BELOW

ְבנּו, ַלְצנּו, ָמַרְדנּו, ִנַאְצנּו,  ּזַ ֶקר: ָיַעְצנּו ָרע, ּכִ ְענּו, ַזְדנּו, ָחַמְסנּו, ָטַפְלנּו ׁשֶ ְרנּו ּדִֺפי: ֶהֱעִוינּו, ְוִהְרׁשַ ּבַ ַזְלנּו, ּדִ ַגְדנּו, ּגָ ְמנּו, ּבָ ָאׁשַ
ְענּו: ְעּתָ ִעינּו, ּתִ ַעְבנּו, ּתָ ַחְתנּו, ּתִ ְענּו, ׁשִ ינּו ֺעֶרף: ָרׁשַ ִ ְענּו, ָצַרְרנּו, ִקּשׁ ׁשַ ָסַרְרנּו, ָעִוינּו, ּפָ

ְענּו:  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעׂשִ א ָעֵלינּו ּכִ ל ַהּבָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ ָוה ָלנּו, ְוַאּתָ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֺא ׁשָ ּפָ ׁשְ ְצֺוֶתיָך ּוִמּמִ ַסְרנּו ִמּמִ
ה יֹוֵדַע:  ְגלֹות ַאּתָ רֹות ְוַהּנִ ְסּתָ ל ַהּנִ ָחִקים, ֲהלֺא ּכָ ר ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן ׁשְ ַסּפֵ ב ָמרֹום, ּוַמה ּנְ  ַמה ּנֺאַמר ְלָפֶניָך יֹוׁשֵ

ּךָ ְוֵאין  ָבר ֶנְעָלם ִמּמֶ ָליֹות ָוֵלב, ֵאין ּדָ ל ַחְדֵרי ָבֶטן ּובֹוֵחן ּכְ ה חֹוֵפׂש ּכָ ל ָחי, ַאּתָ ה יֹוֵדַע ָרֵזי עֹוָלם, ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ּכָ ַאּתָ
ל ַחּטֺאֵתינּו, ְוִתְסַלח ָלנּו  ר ָלנּו ַעל ּכָ ַכּפֶ ּתְ ָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ ֶגד ֵעיֶניָך: ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ר ִמּנֶ ִנְסּתָ

ֵעינּו: ׁשָ ל ּפְ ל ֲעֺונֹוֵתינּו, ְוִתְמָחל ָלנּו ַעל ּכָ ַעל ּכָ

נוטים מעט כלפי מטה ומכים על הלב בכל פעם שאומרים ״על חטא״ או ״על חטאים״
BEND SLIGHTLY FORWARD AND TAP YOUR CHEST AFTER EACH WORD FROM ״על חטאים״...״על חטא״ IN THE PARAGRAPH BELOW

ֺאֶנס ּוְבָרצֹון: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ב: ִאּמּוץ ַהּלֵ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ְבִלי ָדַעת: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ָפָתִים: ִבּטּוי ׂשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ֶתר: ָגלּוי ּוַבּסָ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ִגּלּוי ֲעָריֹות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ה: ִדּבּור ּפֶ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ַדַעת ּוְבִמְרָמה: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ב: ִהְרהּור ַהּלֵ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
הֹוָנַאת ֵרַע: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ה: ִוּדּוי ּפֶ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ְוִעיַדת ְזנּות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ָגָגה: ָזדֹון ּוִבׁשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ִזְלזּול הֹוִרים ּומֹוִרים: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ֺחֶזק ָיד: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ם: ֵ ִחּלּול ַהּשׁ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ה: ׁשּות ּפֶ ִטּפְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ָפָתִים: ֻטְמַאת ׂשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ֵיֶצר ָהָרע: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
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יֹוְדִעים ּוְבלֺא יֹוְדִעים: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ר ָלנּו. ּפֶ ם, ֱא־לֹוּהַ ְסִליחֹות, ְסַלח ָלנּו, ְמַחל ָלנּו, ּכַ ּלָ ְוַעל ּכֻ

ַחד: ת ׁשֺ ַכּפַ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ַכַחׁש ּוְבָכָזב: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ָלׁשֹון ָהָרע: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ָלצֹון: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ן: א ּוְבַמּתָ ַמּשָׂ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ה: ּתֶ ַמֲאָכל ּוְבִמׁשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ית: ְך ּוְבַמְרּבִ ֶנׁשֶ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
רֹון: ת ּגָ ְנִטּיַ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ּקּור ָעִין: ׂשִ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ְפתֹוֵתינּו: יַח ׂשִ ׂשִ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ֵעיַנִים ָרמֹות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ַעּזּות ֶמַצח: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ר ָלנּו. ּפֶ ם, ֱא־לֹוּהַ ְסִליחֹות, ְסַלח ָלנּו, ְמַחל ָלנּו, ּכַ ּלָ ְוַעל ּכֻ

ְפִריַקת ֺעל: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ְפִלילּות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ת ֵרַע: ְצִדּיַ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ָצרּות ָעִין: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ַקּלּות ֺראׁש: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

יּות ֺעֶרף: ַקׁשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ִריַצת ַרְגַלִים ְלָהַרע: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ְרִכילּות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ְוא: בּוַעת ׁשָ ׁשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ם: ְנַאת ִחּנָ ׂשִ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ְתׂשּוֶמת ָיד: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ִתְמהֹון ֵלָבב: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ר ָלנּו. ּפֶ ם, ֱא־לֹוּהַ ְסִליחֹות, ְסַלח ָלנּו, ְמַחל ָלנּו, ּכַ ּלָ ְוַעל ּכֻ

ִבים ֲעֵליֶהם עֹוָלה: ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ
את: ִבים ֲעֵליֶהם ַחּטָ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ

ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד: ִבים ֲעֵליֶהם ָקְרּבָ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ
אי ְוָתלּוי: ם ַוּדַ ִבים ֲעֵליֶהם ָאׁשָ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ

ת ַמְרדּות: ִבים ֲעֵליֶהם ַמּכַ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ
ִעים: ִבים ֲעֵליֶהם ַמְלקּות ַאְרּבָ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ

ָמִים: יֵדי ׁשָ ִבים ֲעֵליֶהם ִמיָתה ּבִ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ
ֵרת ַוֲעִריִרי: ִבים ֲעֵליֶהם ּכָ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ

ֵרָפה, ֶהֶרג, ְוֶחֶנק: ין: ְסִקיָלה, ׂשְ ית ּדִ ע ִמיתֹות ּבֵ ִבים ֲעֵליֶהם ַאְרּבַ ָאנּו ַחּיָ ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ

לּוִיים ָלנּו ְוֶאת  ה, ֶאת ַהּגְ ּה קּום ֲעׂשֵ ֵאין ּבָ ה ּוֵבין ׁשֶ ּה קּום ֲעׂשֵ ׁש ּבָ ּיֵ ין ׁשֶ ה, ּבֵ ה ְוַעל ִמְצַות לֺא ַתֲעׂשֶ  ַעל ִמְצַות ֲעׂשֵ
לּוִיים ָלנּו ְלָפֶניָך ֵהם  ֵאיָנם ּגְ ָבר ֲאַמְרנּום ְלָפֶניָך ְוהֹוִדינּו ְלָך ֲעֵליֶהם, ְוֶאת ׁשֶ לּוִיים ָלנּו ּכְ לּוִיים ָלנּו, ֶאת ַהּגְ ֵאיָנם ּגְ ׁשֶ

ְבֵרי  ל ּדִ ְגלֺת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ ֺרת ַלה' ֱא־לֹוֵהינּו ְוַהּנִ ְסּתָ ֱאַמר ַהּנִ ּנֶ ָבר ׁשֶ ּדָ לּוִיים ִוידּוִעים, ּכַ  ּגְ
ַהּתֹוָרה ַהּזֺאת:



HALAKHICALLY CONDENSED MACHZOR YOM KIPPUR (5782/2021 ONLY)  •  מחזור הלכתי מקוצר ליום הכיפורים תשפ״ב בלבד  72

ְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח: ָכל ּדֹור ָודֹור, ּוִמּבַ רּון ּבְ ְבֵטי ְיׁשֻ ָרֵאל ּוָמֳחָלן ְלׁשִ ה ָסְלָחן ְלִיׂשְ י ַאּתָ ּכִ

ִמיָתִתי, ֲהֵרי  י ַקל ָוֺחֶמר ּבְ ַחּיַ י, ָעָפר ֲאִני ּבְ ִאּלּו לֺא נֹוַצְרּתִ י ּכְ ּנוַצְרּתִ יו ׁשֶ י ֵאיִני ְכַדאי, ְוַעְכׁשָ ּלֺא נֹוַצְרּתִ ֱא־לֹוַהי, ַעד ׁשֶ
ָחָטאִתי  ֶ ּלֺא ֶאֱחָטא עֹוד, ּוַמה ּשׁ ָפֶניָך ה' ֱא־לֹוַהי ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוַתי ׁשֶ ה: ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ה ּוְכִלּמָ ְכִלי ָמֵלא בּוׁשָ ֲאִני ְלָפֶניָך ּכִ

ים, ֲאָבל לֺא ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרים ָוֳחָלִיים ָרִעים: ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְלָפֶניָך ְמֺחק ּבְ

תֹוָרֶתָך.  י ּבְ ַתח ִלּבִ ְהֶיה. ּפְ ָעָפר ַלּכֺל ּתִ י ּכֶ י ִתּדֺם. ְוַנְפׁשִ ר ִמְרָמה. ְוִלְמַקְלַלי ַנְפׁשִ ּבֵ ָפַתי ִמּדַ ֱא־לֹוַהי, ְנֹצר ְלׁשֹוִני ֵמָרע ּוׂשְ
ה ְלַמַען  ם: ֲעׂשֵ ְבּתָ ִבים ָעַלי ְלָרָעה. ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחׁשַ ִמים ְוַהחֹוׁשְ י. ְוָכל ַהּקָ ְרּדֺף ַנְפׁשִ ְוַאֲחֵרי ִמְצֺוֶתיָך ּתִ
יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני: ִיְהיּו  ֶתָך. ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך הֹוׁשִ ָ ה ְלַמַען ְקֻדּשׁ ה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך. ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ְיִמיֶנָך. ֲעׂשֵ ֶמָך. ֲעׂשֵ ׁשְ

י ְלָפֶניָך. ה' צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו. הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ ֺעׂשֵ

ם  תֹוָרֶתָך: ְוׁשָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ ׁש ּבִ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ ָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות: יֵמי עֹוָלם ּוְכׁשָ ָלִים. ּכִ ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות: ְוָעְרָבה ַלה' ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ יֵמי עֹוָלם ּוְכׁשָ ִיְרָאה ּכִ ַנֲעָבְדָך ּבְ

אם אמרו את תפילת ה״עמידה״ מילה־במילה עם החזן, יש לדלג ל״קדיש שלם״
IF ONE BEGAN RECITING THE ״AMIDAH״ WORD־FOR־WORD WITH THE CHAZZAN, CONTINUE WITH ״FULL KADDISH״

חזרת הש"ץ—מנחה של יום הכיפורים
Chazzan's Repetition—Mincha of Yom Kippur

הערה לחזן – בעידן הקורונה, עד כמה שאפשר, אנו מעודדים את קיצור זמן חזרת הש״ץ
NOTE TO THE CHAZZAN: IN AN AGE OF COVID19־, BREVITY IS ENCOURAGED TO THE GREATEST EXTENT POSSIBLE

**THE ARK IS OPENED / פותחים את הארון**

ם ה' ֶאְקָרא ָהבּו ֹגֶדל ֵלא־לֹוֵהינו: י ֵשׁ  ִכּ
ֶתָך: ִהּלָ יד ּתְ ח. ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ה׳ ׂשְ

דֹול  ה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ֱא־לֹוֵהי ַאְבָרָהם. ֱא־לֹוֵהי ִיְצָחק. ֵוא־לֹוֵהי ַיֲעֹקב. ָהֵא־ל ַהּגָ רּוְך ַאּתָ ּבָ
מֹו  ּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵא־ל ֶעְליֹון. ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים. ְוקֹוֵנה ַהּכֺל ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות. ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ ַהּגִ

ַאֲהָבה:  ּבְ

ֵני ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח  ן ְפּ ה ּוְבַתֲחנּוִנים. ְלַחּלֹות ּוְלַחֵנּ ְתִפָלּ י ִבּ ָחה ִפּ ַעת ְמִביִנים. ֶאְפְתּ ֶמד ַדּ ִמּסֹוד ֲחָכִמים ּוְנבֹוִנים. ּוִמֶלּ
ַלֲעֺוִנים:

**THE ARK IS CLOSED / סוגרים את הארון**

ים:  ים. ְלַמַעְנָך ֱא־לֹוִהים ַחּיִ ֵסֶפר ַהַחּיִ ים. ְוָכְתֵבנּו ּבְ ַחּיִ ים. ֶמֶלְך ָחֵפץ ּבַ ָזְכֵרנּו ְלַחּיִ

ה ה', ָמֵגן ַאְבָרָהם: רּוְך ַאּתָ יַע ּוָמֵגן: ּבָ ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוׁשִ

ל:[ יַע: ]מֹוִריד ַהּטָ ה ַרב ְלהֹוׁשִ ה ֵמִתים ַאּתָ ה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲא־ֺדָני. ְמַחּיֵ ַאּתָ

ֵני  ם ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ יר ֲאסּוִרים. ּוְמַקּיֵ ים. סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמּתִ ַרֲחִמים ַרּבִ ה ֵמִתים ּבְ ֶחֶסד. ְמַחּיֵ ים ּבְ ל ַחּיִ ְמַכְלּכֵ
ה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה: בּורֹות ּוִמי דֹוֶמה ָלְך. ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחּיֶ ַעל ּגְ ָעָפר. ִמי ָכמֹוָך ּבַ

ַרֲחִמים:  ים ּבְ ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחִמים/ָהַרֲחָמן זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחּיִ

ִתים: ה ַהּמֵ ה ה', ְמַחּיֵ רּוְך ַאּתָ ה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ּבָ ְוֶנֱאָמן ַאּתָ
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ֶאֶרת. ַזֲעָקּה ְרֵצה ָנא ִכְקֹטֶרת ָקדֹוׁש:  CTC / חו״ק—ֱאמּוַנת אֹום נֹוֶטֶרת. ְלַמַעְנָך ֲעֹזר ְלִנׁשְ

ח. נֹוָרא ְוָקדֹוׁש:  ר ְוִיְסַלח. ֵא־ל טֹוב ְוַסּלָ CTC / חו״ק—ְיַכּפֵ

נֹות. ָהֵא־ל ָקדֹוׁש:  ָקְרּבָ ל ּכְ עֹונֹות. ְיַקּבֵ ֵתנּו ִמּמְ ִפּלָ CTC / חו״ק—ּתְ

ָרֵאל: ָך ִיׂשְ ַעּמְ ֵאל. ּוָבָאֶרץ ִמי ּכְ ַמִים ֵאין ּכָ ָ ּשׁ ל. ּבַ ֹמאל ְמַמּלֵ ל. ְוַגְבִריֵאל ִמּשְׂ ִמין ְמַהּלֵ CTC / חו״ק—ִמיָכֵאל ִמּיָ

KEDUSHA / קדושה

ה ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח: י ַאָתּ ה. ִכּ ּוְבֵכן ּוְלָך ַתֲעֶלה ְקֻדָשּׁ
קדושה נוסח ספרדקדושה נוסח אשכנז

ּקֶֺדׁש  ְמָך ּבַ ים ׁשִ יׁשִ ְקּדִ ְרֵפי ֺקֶדׁש ַהּמַ יַח ׂשַ סֹוד ׂשִ ָך ּכְ ַנֲעִריְצָך ְוַנְקִדיׁשְ
תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך. ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר: ּכָ ּכַ

ָהָאֶרץ  ָכל  ְמלֺא  ְצָבאֹות  ה'  ָקדֹוׁש  ָקדֹוׁש  COTC / קו״ח—ָקדֹוׁש 
בֹודֹו: ּכְ

בֹודֹו.  ּכְ ְמקֹום  ה  ַאּיֵ ָלֶזה  ֶזה  ׁשֹוֲאִלים  ְרָתיו  ְמׁשָ עֹוָלם.  ָמֵלא  בֹודֹו  ּכְ
רּוְך ֺיאֵמרּו: ָתם ּבָ ְלֻעּמָ

קֹומֹו: בֹוד ה' ִמּמְ רּוְך ּכְ COTC / קו״ח—ּבָ
ָכל  מֹו ֶעֶרב ָוֺבֶקר ּבְ ַרֲחִמים ְוָיֺחן ַעם ַהְמַיֲחִדים ׁשְ קֹומֹו הּוא ִיֶפן ּבְ ִמּמְ

ַמע אֹוְמִרים: ַאֲהָבה ׁשְ ֲעַמִים ּבְ ִמיד. ּפַ יֹום ּתָ
ָרֵאל ה' ֱא־לֹוֵהינּו ה' ֶאָחד: ַמע ִיְשׂ COTC / קו״ח—ׁשְ

ְוהּוא  יֵענּו.  מֹוׁשִ הּוא  נּו  ַמְלּכֵ הּוא  ָאִבינּו.  הּוא  ֱא־לֹוֵהינּו   הּוא 
ל ָחי. ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלא־לֹוִהים: ֲאִני  ִנית ְלֵעיֵני ּכָ ַרֲחָמיו ׁשֵ ִמיֵענּו ּבְ ַיׁשְ

ה' ֱא־לֹוֵהיֶכם:
ה'  ְוָהָיה  ָהָאֶרץ,  ָכל  ּבְ ְמָך  ׁשִ יר  ַאּדִ ָמה  ֲאֹדֵנינּו  ה'  יֵרנּו  ַאּדִ יר  ַאּדִ

מֹו ֶאָחד: ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוְשׁ ל ָהָאֶרץ, ּבַ ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ
תּוב ֵלאֺמר: ָך ּכָ C / ח—ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ

COTC / קו״ח—ִיְמלְֺך ה' ְלעֹוָלם. ֱא־לֹוַהִיְך ִצּיֹון ְלֺדר ָוֺדר. ַהְללּוָיּה:
ְבֲחָך  ְוׁשִ יׁש.  ַנְקּדִ ְתָך  ָ ְקֻדּשׁ ְנָצִחים  ּוְלֵנַצח  ְדֶלָך.  ּגָ יד  ַנּגִ ָודֹור  ְלדֹור 
דֹול ְוָקדֹוׁש  י ֵא־ל ֶמֶלְך ּגָ ינּו לֺא ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּכִ ֱא־לֹוֵהינּו ִמּפִ

ה: ָאּתָ

ָרֵאל  ָך ִיׂשְ נּו ְלָך, ה' ֱא־לֹוֵהינּו ַמְלָאִכים ֲהמֹוֵני ַמְעָלה. ִעם ַעּמְ ֶתר ִיּתְ ּכֶ
ַיד  ַעל  ָהָאמּור  ָבר  ּדָ ּכַ ׁשּו  ּלֵ ְיׁשַ ְלָך  ה  ָ ְקֻדּשׁ ם  ּלָ ּכֻ ַיַחד  ה:  ַמּטָ ְקבּוֵצי 

ְנִביֶאָך ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר:  
ָהָאֶרץ  ָכל  ְמלֺא  ְצָבאֹות  ה'  ָקדֹוׁש  ָקדֹוׁש  COTC / קו״ח—ָקדֹוׁש 

בֹודֹו:  ּכְ
בֹודֹו  ּכְ ְמקֹום  ה  ַאּיֵ ָלֶזה  ֶזה  ׁשֹוֲאִלים  ְרָתיו  ְמׁשָ עֹוָלם.  ָמֵלא  בֹודֹו  ּכְ

ִחים ְואֹוְמִרים:  ּבְ ָתם ְמׁשַ ְלַהֲעִריצֹו. ְלֻעּמָ
קֹומֹו:  בֹוד ה' ִמּמְ רּוְך ּכְ COTC / קו״ח—ּבָ

מֹו ֶעֶרב ָוֹבֶקר  ַרֲחָמיו ְלַעּמֹו. ְוָיֹחן ַעם ַהְמַיֲחִדים ׁשְ קֹומֹו הּוא ִיֶפן ּבְ ִמּמְ
ַמע אֹוְמִרים:  ַאֲהָבה ׁשְ ֲעַמִים ּבְ ִמיד. ּפַ ָכל יֹום ּתָ ּבְ

ָרֵאל ה' ֱא־לֹוֵהינּו ה' ֶאָחד:  ַמע ִיׂשְ COTC / קו״ח—ׁשְ
יֵענּו  יֵענּו. ְוהּוא יֹוׁשִ נּו הּוא מֹוׁשִ  הּוא ֱא־לֹוֵהינּו הּוא ָאִבינּו. הּוא ַמְלּכֵ
ֵהן  ֵלאֹמר.  ַחי  ל  ּכָ ְלֵעיֵני  ִנית  ׁשֵ ַרֲחָמיו  ּבְ ִמיֵענּו  ְוַיׁשְ ִנית  ׁשֵ ְוִיְגָאֵלנּו 
ה'  ֲאִני  ֵלא־לֹוִהים:  ָלֶכם  ִלְהיֹות  ית  ֵראׁשִ ּכְ ַאֲחִרית  ֶאְתֶכם  י  ַאְלּתִ ּגָ

ֱא־לֹוֵהיֶכם:
ה'  ְוָהָיה  ָהָאֶרץ,  ָכל  ּבְ ְמָך  ׁשִ יר  ַאּדִ ָמה  ֲאֹדֵנינּו  ה'  יֵרנּו  ַאּדִ יר  ַאּדִ

מֹו ֶאָחד: ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוְשׁ ל ָהָאֶרץ, ּבַ ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ
תּוב ֵלאֺמר: ָך ּכָ C / ח—ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ

COTC / קו״ח—ִיְמלְֺך ה' ְלעֹוָלם. ֱא־לֹוַהִיְך ִצּיֹון ְלֺדר ָוֺדר. ַהְללּוָיּה:
י ֵא־ל  ָלה. ּכִ ָכל יֹום ְיַהְללּוָך ּסֶ ים ּבְ ְמָך ָקדֹוׁש. ּוְקדֹוׁשִ ה ָקדֹוׁש ְוׁשִ ַאּתָ

ה:  דֹול ְוָקדֹוׁש ָאּתָ ֶמֶלְך ּגָ
י הּוא ְלַבּדֹו ָמרֹום ְוָקדֹוׁש:  ְלדֹור ָודֹור ַהְמִליכּו ָלֵא־ל ּכִ

יָך  יׁשֶ י ַמְקּדִ יָך: ּכִ ל ַמֲעׂשֶ ׁש ָאדֹון ַעל ּכָ ְקּדַ ְקָך ֲעמּוֶסיָך. ּתֻ ַצּדֶ יָך. ְוֺיאְמרּו ְלָך חֹוֶסיָך. ּבְ ַמֲעׂשֶ ַמח ּבְ יָך. ְוִתׂשְ ֲחמֹול ַעל ַמֲעׂשֶ
ים: דֹוׁשִ ֵאר ִמּקְ . ָנֶאה ְלָקדֹוׁש ּפְ ּתָ ׁשְ ְתָך ִקּדַ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

ט: ּפָ ׁשְ ֶלְך ַהּמִ ט ַהּמֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ֵקנּו ּבַ ט. ְוַצּדְ ּפָ ַבר ֺחק ּוִמׁשְ יד ְלַיֲעֹקב ּדְ ּגִ ע. ּתַ ׁשַ יד ּפֶ ר מּול ַמּגִ ֵאין ֵמִליץ ֺיׁשֶ ּבְ

י  יֵננּו. ּכִ ם יֹוִציא ָאֺים )נ"א ַהּיֹום( ְלֶצֶדק ּדִ ֵננּו. ּוִבְזכּות ַהּתָ ית ְמַדּיְ ּבִ ֱעַקד ַיׁשְ ן ַהּנֶ עֹוד ִיְזּכֺר ָלנּו ַאֲהַבת ֵאיָתן, ֲאדֹוֵנינּו. ּוַבּבֵ
ָקדֹוׁש ַהּיֹום ַלֲאדֹוֵנינּו:

ִוד  ית ּדָ בֹוֶדָך. ְוַעל ַמְלכּות ּבֵ ן ּכְ ּכַ ַלִים ִעיֶרָך. ְוַעל ִצּיֹון ִמׁשְ ָך. ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמֶ ְמָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ַעל ִיׂשְ ׁש ׁשִ ּוְבֵכן ִיְתַקּדֵ
יֶחָך. ְוַעל ְמכֹוְנָך ְוֵהיָכֶלָך:  ְמׁשִ

ל  ֲחוּו ְלָפֶניָך ּכָ ּתַ ים. ְוִיׁשְ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ָראָת. ְוִייָראּוָך ּכָ ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ יָך. ְוֵאיָמְתָך ַעל ּכָ ל ַמֲעׂשֶ ָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ַעל ּכָ ְחּדְ ן ּפַ ּוְבֵכן ּתֵ
ָיְדָך  ְלָטן ְלָפֶניָך ֺעז ּבְ ָ ַהּשׁ ַדְענּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ׁשֶ ּיָ מֹו ׁשֶ ֵלם. ּכְ ֵלָבב ׁשָ ה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּבְ ם ֲאֻגּדָ רּוִאים. ְוֵיָעׂשּו ֻכּלָ ַהּבְ

ָראָת: ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ ְמָך נֹוָרא ַעל ּכָ יִמיֶנָך. ְוׁשִ ּוְגבּוָרה ּבִ

ׂשֹון  ְמָחה ְלַאְרֶצָך ְוׂשָ ה ַלְמַיֲחִלים ָלְך. ׂשִ יָך. ּוִפְתחֹון ּפֶ ה ִליֵרֶאיָך. ְוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרׁשֶ ִהּלָ ָך. ּתְ בֹוד ה' ְלַעּמֶ ן ּכָ ּוְבֵכן ּתֵ
ָיֵמינּו: ְמֵהָרה ּבְ יֶחָך. ּבִ י ְמׁשִ ָך. ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיׁשַ ְלִעיֶרָך. ּוְצִמיַחת ֶקֶרן ְלָדִוד ַעְבּדֶ

ְכֶלה  ן ּתִ ָעׁשָ ּה ּכְ ּלָ ָעה ּכֻ יָה ְוָכל ָהִרׁשְ ץ ּפִ ְקּפָ ה ָיִגילּו ְועֹוָלָתּה ּתִ ִרּנָ ִרים ַיֲעלֺזּו. ַוֲחִסיִדים ּבְ ָמחּו ִויׁשָ יִקים ִיְראּו ְוִיׂשְ ּוְבֵכן ַצּדִ
ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֶרץ: י ַתֲעִביר ֶמְמׁשֶ ּכִ
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ָך.  ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ בֹוֶדָך. ּוִבירּוׁשָ ן ּכְ ּכַ ַהר ִצּיֹון ִמׁשְ יָך. ְבּ ל ַמֲעׂשֶ ָך ַעל ּכָ ה ]הּוא[ ה' ]ֱא־לֹוֵהינּו ְמֵהָרה[ ְלַבֶדּ ְוִתְמלְֺך ַאָתּ
ָך. ִיְמלְֺך ה' ְלעֹוָלם ֱא־לַֺהִיְך ִצּיֹון ְלֺדר ָוֺדר ַהְללּוָיּה: ִדְבֵרי ָקְדׁשֶ תּוב ְבּ ּכָ ּכַ

ְצָדָקה:  ׁש ּבִ דֹוׁש ִנְקּדַ ט, ְוָהֵא־ל ַהּקָ ּפָ ׁשְ ּמִ ּה ה' ְצָבאֹות ּבַ ְגּבַ תּוב ַוּיִ ּכָ ְלָעֶדיָך. ּכַ ֶמָך ְוֵאין ֱא־לֹוּהַ ִמּבַ ה ְונֹוָרא ׁשְ ָקדוׁש ַאּתָ
דֹוׁש: ֶלְך ַהּקָ ה ה' ַהּמֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

נּו  נּו ַמְלּכֵ ִמְצֺוֶתיָך ְוֵקַרְבּתָ נּו ּבְ ּתָ ׁשְ ׁשֹונֹות ְוִקּדַ ל ַהּלְ נּו ִמּכָ נּו. ְורֹוַמְמּתָ ים. ָאַהְבּתָ אֹוָתנּו ְוָרִציָת ּבָ ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ה ְבַחְרּתָ ַאּתָ
דֹוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת: דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ַלֲעבֹוָדֶתָך ְוׁשִ

ל ֲעֺונֹוֵתינּו,  ָרה, ְוִלְמָחל ּבֹו ֶאת ּכָ ה, ִלְמִחיָלה ְוִלְסִליָחה ּוְלַכּפָ ּפּוִרים ַהּזֶ ַאֲהָבה, ֶאת יֹום ַהּכִ ן ָלנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּבְ ּתֶ ַוּתִ
ִמְקָרא ֺקֶדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים:

דֹוֵננוּ, ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינוּ, ְוִזְכרֹון  ֵכר, ִזְכרֹוֵננּו ּוִפּקְ ֵקד, ְוִיּזָ ַמע, ְוִיּפָ ָ יַע, ְוֵיָרֶאה, ְוֵיָרֶצה, ְוִיׁשּ ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינוּ, ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא, ְוַיּגִ
ָרֵאל ְלָפֶניָך, ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ָך, ְוִזְכרֹון ּכָ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ָך, ְוִזְכרֹון ְירּוׁשָ ִוד ַעְבּדֶ ן ּדָ יַח ּבֶ ָמׁשִ

ים ]טֹוִבים[,  יֵענּו בֹו ְלַחּיִ ה: ָזְכֵרנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה, ְוהֹוׁשִ ּפּוִרים ַהּזֶ יוֹם ַהּכִ לֹום ּבְ ים ]טֹוִבים[ ּוְלׁשָ ְלַחּיִ
ה: י ֵא־ל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאּתָ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינוּ, ּכִ יֵענוּ, ּכִ נוּ, ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוׁשִ ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחּנֵ

ר ָחָטאנּו: ר נֹוַאְלנּו ַוֲאׁשֶ את ֲאׁשֶ ת ָעֵלינּו ַחּטָ  CTC / חו״ק—ַאל ָנא ָתׁשֵ
CTC / חו״ק—ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח ָלנּו יֹוְצֵרנּו:

ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֺר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֺר:  ִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ּבְ ִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת ּבְ י ֶאת ּבְ . ְוָזַכְרּתִ ר ָאַמְרּתָ ֲאׁשֶ ִרית ָאבֹות ּכַ  ְזכֹור ָלנּו ּבְ
ר הֹוֵצאִתי ֹאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִלְהיֹות ָלֶהם ֵלא־לֹוִהים ֲאִני ה': ִרית ִראׁשֹוִנים ֲאׁשֶ י ָלֶהם ּבְ . ְוָזַכְרּתִ ר ָאַמְרּתָ ֲאׁשֶ ִרית ִראׁשֹוִנים ּכַ  ְזכֹור ָלנּו ּבְ

י ֲאִני ה' ֱא־לֹוֵהיֶהם: ם ּכִ ִריִתי ִאּתָ ים ְלַכּלֹוָתם ְלָהֵפר ּבְ ים ְולֺא ְגַעְלּתִ ֶאֶרץ אֹוְיֵביֶהם לֺא ְמַאְסּתִ ְהיֹוָתם ּבְ ם ֺזאת ּבִ נּו. ְוַאף ּגַ ִהְבַטְחּתָ ָמה ׁשֶ נּו ּכְ ה ִעּמָ  ֲעׂשֵ
ֵחינּו  ץ ִנּדָ ה: ַקּבֵ ּמָ ר ֱהִפיְצָך ה' ֱא־לֹוֶהיָך ׁשָ ים ֲאׁשֶ ל ָהַעּמִ ְצָך ִמּכָ ב ְוִקּבֶ בּוְתָך ְוִרֲחֶמָך ְוׁשָ ב ה' ֱא־לֹוֶהיָך ֶאת ׁשְ תּוב. ְוׁשָ ּכָ ָמה ׁשֶ בּוֵתנּו ְוַרֲחֵמנּו ּכְ ב ׁשְ ָהׁשֵ

ֶעיָך ְוֶכָעָנן  ׁשָ תּוב. ָמִחיִתי ָכָעב ּפְ ּכָ ָמה ׁשֶ ָעב ְוֶכָעָנן ּכְ ֵעינּו ּכָ ֶחָך: ְמֵחה ְפׁשָ ם ִיּקָ ָ ְצָך ה' ֱא־לֹוֶהיָך ּוִמּשׁ ם ְיַקּבֶ ָ ָמִים ִמּשׁ ָ ְקֵצה ַהּשׁ ֲחָך ּבִ תּוב. ִאם ִיְהֶיה ִנּדַ ּכָ ָמה ׁשֶ ּכְ
ֶלג  ֶ ּשׁ ן ֲחָטֵאינּו ּכַ ֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחּטֺאֶתיָך לֺא ֶאְזּכֹור: ַהְלּבֵ ר ָאַמְרּתָ ָאֺנִכי ָאֺנִכי הּוא מֹוֶחה ְפׁשָ ֲאׁשֶ ֵעינּו ְלַמַעְנָך ּכַ יָך: ְמֵחה ְפׁשָ י ְגַאְלּתִ ַחּטֺאֶתיָך ׁשּוָבה ֵאַלי ּכִ
ֶמר ִיְהיּו: ְזרֹוק ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנּו  ּצֶ ּתֹוָלע ּכַ ימּו ּכַ ינּו ִאם ַיְאּדִ ֶלג ַיְלּבִ ֶ ּשׁ ִנים ּכַ ָ ּשׁ ְכָחה ֺיאַמר ה' ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ תּוב. ְלכּו ָנא ְוִנּוָ ּכָ ָמה ׁשֶ ֶמר ּכְ ְוַכּצֶ

י  תּוב. ּכִ ּכָ ָמה ׁשֶ ה ְוַטֲהֵרנּו ּכְ ּיֹום ַהּזֶ ר ֲחָטֵאינּו ּבַ ּפֵ ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ּכַ ל ּגִ ם ִמּכֺל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמּכָ י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרּתֶ תּוב. ְוָזַרְקּתִ ּכָ ָמה ׁשֶ ּכְ
ָך  י ֵא־ל ַרחּום ה' ֱא־לֹוֶהיָך לֺא ַיְרּפְ תּוב. ּכִ ּכָ ָמה ׁשֶ ִחיֵתנּו ּכְ ׁשְ ְטָהרּו: ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַאל ּתַ ר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמּכֺל ַחּטֺאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ּתִ ה ְיַכּפֵ ַבּיֹום ַהּזֶ

תּוב. ּוָמל ה' ֱא־לֹוֶהיָך ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב  ּכָ ָמה ׁשֶ ֶמָך ּכְ ע ָלֶהם: מֹול ֶאת ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ֶאת ׁשְ ּבַ ר ִנׁשְ ִרית ֲאבֹוֶתיָך ֲאׁשֶ ח ֶאת ּבְ ּכַ ִחיֶתָך ְולֺא ִיׁשְ ְולֺא ַיׁשְ
י  ם ֶאת ה' ֱא־לֹוֶהיָך ּוָמָצאָת ּכִ ָ ם ִמּשׁ ּתֶ ׁשְ תּוב. ּוִבּקַ ּכָ ָמה ׁשֶ ֵתנּו ּכְ ׁשָ ַבּקָ ֵצא ָלנּו ּבְ יָך: ִהּמָ ָך ְלַמַען ַחּיֶ ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשְ ַזְרֶעָך ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱא־לֹוֶהיָך ּבְ

ִתי  ִפּלָ ֵבית ּתְ ים ּבְ ְחּתִ ּמַ י ְוׂשִ תּוב. ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדׁשִ ּכָ ָמה ׁשֶ ֶתָך ּכְ ִפּלָ ֵבית ּתְ ֵחנּו ּבְ ּמְ ָך ְוׂשַ ִביֵאנּו ֶאל ַהר ָקְדׁשֶ ָך: ּתְ ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשֶ ּנּו ּבְ ִתְדְרׁשֶ
ים: ֵרא ְלָכל ָהַעּמִ ה ִיּקָ ִפּלָ ית ּתְ י ֵביִתי ּבֵ ִחי ּכִ עֹולֹוֵתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון ַעל ִמְזּבְ

**THE ARK IS OPENED / פותחים את הארון**

את חמש השורות הראשונות אומר שורה־שורה החזן ואחריו הקהל
THE FIRST FIVE LINES ARE RECITED RESPONSIVELY: CHAZZAN FOLLOWED BY CONGREGATION 

ֵתנּו: ִפּלָ ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ּתְ ל ּבְ ַמע קֹוֵלנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוַקּבֵ  ׁשְ
ֶקֶדם: ׁש ָיֵמינּו ּכְ יֵבנּו ה' ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחּדֵ  ֲהׁשִ

נּו ְלָפֶניָך ה' צּוֵרנּו ְוגֹוֲאֵלנּו:[ יָנה ֲהִגיֵגנּו: ]QUIETLY/בלחש—ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפינּו ְוֶהְגיֹון ִלּבֵ  ֲאָמֵרינּו ַהֲאִזיָנה ה' ּבִ
ּנּו: ח ִמּמֶ ּקַ ָך ַאל ּתִ ָפֶניָך ְורּוַח ָקְדׁשְ ִליֵכנּו ִמּלְ ׁשְ  ַאל ּתַ
ַעְזֵבנּו: ְכלֹות ּכֵֺחנּו ַאל ּתַ ִליֵכנּו ְלֵעת ִזְקָנה ּכִ ׁשְ  ַאל ּתַ

ּנּו: ְרַחק ִמּמֶ ַעְזֵבנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו. ַאל ּתִ  ַאל ּתַ
נּו: נּו ְוִנַחְמּתָ ה ה' ֲעַזְרּתָ י ַאּתָ נּו אֹות ְלטֹוָבה ְוִיְראּו ׂשֹוְנֵאינּו ְוֵיֺבׁשּו ּכִ ה ִעּמָ  ֲעׂשֵ

ה ַתֲעֶנה ה' ֱא־לֹוֵהינּו: י ְלָך ה' הֹוָחְלנּו ַאּתָ ּכִ

**THE ARK IS CLOSED / סוגרים את הארון**
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י ֺעֶרף  י ָפִנים ּוְקׁשֵ ֵאין ָאנּו ַעּזֵ ֵתנּו. ׁשֶ ִחּנָ ם ִמּתְ ְתַעּלַ ֵתנּו. ְוַאל ּתִ ִפּלָ ֺבא ְלָפֶניָך ּתְ א( ּתָ ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו: )ָאּנָ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֺא ָחָטאנּו ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ָחָטאנּו: לֹוַמר ְלָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

נוטים מעט כלפי מטה ומכים על הלב בכל מילה מ״אשמנו״ ועד ״תעתנו״
BEND SLIGHTLY FORWARD AND TAP YOUR CHEST AFTER EACH WORD FROM ״אשמנו״...״תעתנו״ IN THE PARAGRAPH BELOW

ְבנּו, ַלְצנּו, ָמַרְדנּו, ִנַאְצנּו,  ּזַ ֶקר: ָיַעְצנּו ָרע, ּכִ ְענּו, ַזְדנּו, ָחַמְסנּו, ָטַפְלנּו ׁשֶ ְרנּו ּדִֺפי: ֶהֱעִוינּו, ְוִהְרׁשַ ּבַ ַזְלנּו, ּדִ ַגְדנּו, ּגָ ְמנּו, ּבָ ָאׁשַ
ֶטיָך ַהּטֹוִבים  ּפָ ְצֺוֶתיָך ּוִמִמׁשְ ְענּו ַסְרנּו ִמּמִ ְעּתָ ִעינּו, ּתִ ַעְבנּו, ּתָ ַחְתנּו, ּתִ ְענּו, ׁשִ ינּו ֺעֶרף: ָרׁשַ ִ ְענּו, ָצַרְרנּו, ִקּשׁ ׁשַ ָסַרְרנּו, ָעִוינּו, ּפָ

ְענּו:  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעׂשִ א ָעֵלינּו. ּכִ ל ַהּבָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ ָוה ָלנּו: ְוַאּתָ ְולֺא ׁשָ

ְרּכֹו  ע ּדַ תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך ַיֲעזֹוב ָרׁשָ ּכָ ע ּכַ ע ְוִחיׁש ָלנּו ֶיׁשַ ֶרְך ֶרׁשַ נּו ַלֲעזֹוב ּדֶ ִלּבֵ ְענּו ְוֵתן ּבְ ְענּו ָלֵכן לֺא נֹוׁשָ ְענּו ּוָפׁשַ ִהְרׁשַ
ה ִלְסלֹוַח: י ַיְרּבֶ בֹוָתיו ְוָיׁשֺב ֶאל ה' ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱא־לֹוֵהינּו ּכִ ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחׁשְ

ֵתנּו(. ְמֵחה ְוַהֲעֵבר  ְתִפּלָ ה )ְוֵהָעֵתר ָלנּו ּבִ ּפּוִרים ַהּזֶ יֹום ַהּכִ C / ח—ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְסַלח ּוְמַחל ַלֲעֺונֹוֵתינּו ּבְ
ְליֹוֵתינּו  ׁש ּכִ ֱאֶמת. ְוַחּדֵ נּו ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ ד ָלְך. ְוַהְכַנע ֶאת ָעְרּפֵ ְעּבֶ ּתַ ֶגד ֵעיֶניָך. ְוֺכף ֶאת ִיְצֵרנּו ְלִהׁשְ ֵעינּו ְוַחּטֺאֵתינּו ִמּנֶ ׁשָ ּפְ
תֹוָרֶתָך ּוָמל ה' ֱא־לֹוֶהיָך ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב  תּוב ּבְ ּכָ ֶמָך. ּכַ ֶדיָך. ּומֹול ֶאת ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ׁשְ ּקֻ מֹור ּפִ ִלׁשְ

יר. ָהָרצֹון ְוָהֺאֶנס  ה ַמּכִ ָגגֹות ַאּתָ ְ דֹונֹות ְוַהּשׁ יָך: ַהּזְ ָך ְלַמַען ַחּיֶ ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשְ ַזְרֶעָך ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱא־לֹוֶהיָך ּבְ
ׁשּוָעֵתנּו. ַמה ּכֵֺחנּו.  ְדקֹוֵתינּו. ַמה ּיְ נּו. ַמה ּצִ ינּו. ֶמה ַחְסּדֵ לּוִיים ִוידּוִעים. ָמה ָאנּו. ֶמה ַחּיֵ ִרים. ְלָפֶניָך ֵהם ּגְ ְסּתָ לּוים ְוַהּנִ ַהּגְ

לֺא ָהיּו  ם ּכְ ֵ י ַהּשׁ ַאִין ְלָפֶניָך ְוַאְנׁשֵ ּבֹוִרים ּכְ ל ַהּגִ בּוָרֵתנּו. ַמה ּנֺאַמר ְלָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ֲהלֺא ּכָ ַמה ּגְ
י  ֵהָמה ָאִין ּכִ יֶהם ֶהֶבל ְלָפֶניָך. ּומֹוַתר ָהָאָדם ִמן ַהּבְ יֶהם ּתֹהּו ִויֵמי ַחּיֵ י רֹב ַמֲעׂשֵ ל. ּכִ ּכֵ ְבִלי ַהׂשְ ע ּוְנבֹוִנים ּכִ ְבִלי ַמּדָ ַוֲחָכִמים ּכִ

ה יֹוֵדַע: ְגלֹות ַאּתָ רֹות ְוַהּנִ ְסּתָ ל ַהּנִ ָחִקים. ֲהלֺא ּכָ ר ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן ׁשְ ַסּפֵ ב ָמרֹום. ּוַמה ּנְ ַהּכֹל ָהֶבל: ַמה ּנֺאַמר ְלָפֶניָך יֹוׁשֵ

ע.  ֵבי ֶפׁשַ ע ְלַעם ׁשָ ׁשַ ֲעֺבר ַעל ּפֶ ה ּתַ ְתִפּלָ ָעְמֵדנּו ְלָפֶניָך ּבִ ְוָעֵתנּו ַתֲאִזין ּבְ ע ׁשַ ׁשַ ְמָך ֵמעֹוָלם עֹוֵבר ַעל ּפֶ CTC / חו״ק—ׁשִ
ֶגד ֵעיֶניָך: ֵעינּו ִמּנֶ ְמֶחה ְפׁשָ ּתִ

, ְוֵאין  ּךָ ָבר ֶנְעָלם ִמּמֶ ָליֹות ָוֵלב: ֵאין ּדָ ל ַחְדֵרי ָבֶטן ּובֹוֵחן ּכְ ה חֹוֵפׂש ּכָ ל ָחי ַאּתָ ה יֹוֵדַע ָרֵזי עֹוָלם. ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ּכָ ַאּתָ
ל ַחּטֺאֵתינּו, ְוִתְמָחל ָלנּו  ְסַלח ָלנּו ַעל ּכָ ּתִ ָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ֶגד ֵעיֶניָך: ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ר ִמּנֶ ִנְסּתָ

ֵעינּו: ׁשָ ל ּפְ ר ָלנּו ַעל ּכָ ל ֲעֺונֹוֵתינּו, ּוְתַכּפֶ ַעל ּכָ

נוטים מעט כלפי מטה, ומכים על הלב בכל פעם שאומרים ״על חטא״ או ״על חטאים״
BEND SLIGHTLY FORWARD AND TAP YOUR CHEST AFTER SAYING THE WORDS ״על חטא״ OR ״על חטאים״

ֺאֶנס ּוְבָרצֹון: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ב: ִאּמּוץ ַהּלֵ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ְבִלי ָדַעת: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ָפָתִים: ִבּטּוי ׂשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ֶתר: ָגלּוי ּוַבּסָ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ִגּלּוי ֲעָריֹות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ה: ִדּבּור ּפֶ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ַדַעת ּוְבִמְרָמה: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ב: ַהְרהֹור ַהּלֵ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
הֹוָנַאת ֵרַע: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ה: ִוּדּוי ּפֶ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ ַעל ֵחְטא ׁשֶ
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ְוִעיַדת ְזנּות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ָגָגה: ָזדֹון ּוִבׁשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ִזְלזּול הֹוִרים ּומֹוִרים: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ֺחֶזק ָיד: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ם: ֵ ִחּלּול ַהּשׁ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ה: ׁשּות ּפֶ ִטּפְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ָפָתִים: ֻטְמַאת ׂשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ֵיֶצר ָהָרע: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

יֹוְדִעים ּוְבלֺא יֹוְדִעים: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ר ָלנּו. ּפֶ ם, ֱא־לֹוּהַ ְסִליחֹות, ְסַלח ָלנּו, ְמַחל ָלנּו, ּכַ ּלָ ְוַעל ּכֻ

ַחד: ת ׁשֺ ַכּפַ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ַכַחׁש ּוְבָכָזב: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ָלׁשֹון ָהָרע: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ָלצֹון: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ן: א ּוְבַמּתָ ַמּשָׂ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ה: ּתֶ ַמֲאָכל ּוְבִמׁשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ית: ְך ּוְבַמְרּבִ ֶנׁשֶ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
רֹון: ת ּגָ ְנִטּיַ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ְפתֹוֵתינּו: יַח ׂשִ ׂשִ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ּקּור ָעִין: ׂשִ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ֵעיַנִים ָרמֹות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ַעּזּות ֶמַצח: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ר ָלנּו. ּפֶ ם, ֱא־לֹוּהַ ְסִליחֹות, ְסַלח ָלנּו, ְמַחל ָלנּו, ּכַ ּלָ ְוַעל ּכֻ

ְפִריַקת עֹול: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ְפִלילּות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ת ֵרַע: ְצִדּיַ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ָצרּות ָעִין: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ַקּלּות ֺראׁש: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
יּות ֺעֶרף: ַקׁשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ִריַצת ַרְגַלִים ְלָהַרע: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ְרִכילּות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ

ְוא: בּוַעת ׁשָ ׁשְ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ם: ְנַאת ִחּנָ ׂשִ ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ְתׂשּוֶמת ָיד: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבִ  ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ִתְמהֹון ֵלָבב: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ּבְ  ְוַעל ֵחְטא ׁשֶ
ר ָלנּו. ּפֶ ם, ֱא־לֹוּהַ ְסִליחֹות, ְסַלח ָלנּו, ְמַחל ָלנּו, ּכַ ּלָ ְוַעל ּכֻ

ִבים ֲעֵליֶהם עֹוָלה: ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ
את: ִבים ֲעֵליֶהם ַחּטָ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ

ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד: ִבים ֲעֵליֶהם ָקְרּבָ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ
אי ְוָתלּוי: ם ַוּדַ ִבים ֲעֵליֶהם ָאׁשָ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ

ת ַמְרדּות: ִבים ֲעֵליֶהם ַמּכַ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ
ִעים: ִבים ֲעֵליֶהם ַמְלקּות ַאְרּבָ ָאנּו ַחּיָ ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ
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ָמִים: יֵדי ׁשָ ִבים ֲעֵליֶהם ִמיָתה ּבִ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ
ֵרת ַוֲעִריִרי )נ"א ַוֲעִרירּות(: ִבים ֲעֵליֶהם ּכָ ָאנּו ַחּיָ  ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ

ֵרָפה. ֶהֶרג. ְוֶחֶנק: ין: ְסִקיָלה. ׂשְ ית ּדִ ע ִמיתֹות ּבֵ ִבים ֲעֵליֶהם ַאְרּבַ ָאנּו ַחּיָ ְוַעל ֲחָטִאים ׁשֶ

ה: ּה קּום ֲעׂשֵ ֵאין ּבָ ה ּוֵבין ׁשֶ ּה קּום ֲעׂשֵ ׁש ּבָ ּיֵ ין ׁשֶ ה. ּבֵ ה ְוַעל ִמְצַות לֺא ַתֲעׂשֶ ַעל ִמְצַות ֲעׂשֵ

ֵאיָנם  ָבר ֲאַמְרנּום ְלָפֶניָך ְוהֹוִדינּו ְלָך ֲעֵליֶהם. ְוֶאת ׁשֶ לּוִיים ָלנּו ּכְ לּוִיים ָלנּו. ֶאת ַהּגְ ֵאיָנם ּגְ לּוִיים ָלנּו ְוֶאת ׁשֶ ֶאת ַהּגְ
ְגלֺת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם ַלֲעׂשֹות  ֺרת ַלה' ֱא־לֹוֵהינּו ְוַהּנִ ְסּתָ ֱאַמר ַהּנִ ּנֶ ָבר ׁשֶ ּדָ לּוִיים ִוידּוִעים. ּכַ לּוִיים ָלנּו ְלָפֶניָך ֵהם ּגְ ּגְ

ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֺאת:  ל ּדִ ֶאת ּכָ

ׁשּוָבה ֵעיֵנינּו ְמַיֲחלֹות ָלְך: נּו ְוַעל ַהּתְ ׁשּוָבה ֵמֹראׁש ִהְבַטְחּתָ ִבים ְוַעל ַהּתְ ל ׁשָ ה ַרחּום ְמַקּבֵ ְוַאּתָ

נּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו  ֵני ְבִריֶתָך ָנַתּתָ ּלָ ָחַמְלּתָ ַעל ּבְ נּו ׁשֶ ָך. ּוֵמֶחְמָלְתָך ַמְלּכֵ ָרֵאל ַעּמֶ ָאַהְבּתָ ֶאת ִיׂשְ ּוֵמַאֲהָבְתָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ׁשֶ
ע:  ׁשַ ַרת ּפָ ה. ִלְמִחיַלת ֵחְטא ְוִלְסִליַחת ָעֺון ּוְלַכּפָ ִרים ַהּזֶ ּפֻ ֶאת יֹום צֹום ַהּכִ

ָאמּור  ֶגד ֵעיֶניָך, ּכָ ֵעינּו ְוַחּטֺאֵתינּו ִמּנֶ ׁשָ ה, ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ּפְ ּפּוִרים ַהּזֶ יֹום ַהּכִ  ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְמחֹל ַלֲעֺונֹוֵתינּו ּבְ
ֶעיָך ְוֶכָעָנן ַחּטֺאֶתיָך ׁשּוָבה ֵאַלי  ׁשָ ֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחּטֺאֶתיָך לֺא ֶאְזּכֺר: ְוֶנֱאַמר, ָמִחיִתי ָכָעב ּפְ  ָאֺנִכי ָאֺנִכי הּוא מֹוֶחה ְפׁשָ

ִמְצֺוֶתיָך  נּו ּבְ ׁשֵ ְטָהרּו: ַקּדְ ר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם, ִמּכֺל ַחּטֺאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ּתִ ה ְיַכּפֵ י ַבּיֹום ַהּזֶ יָך ְוֶנֱאַמר, ּכִ י ְגַאְלּתִ  ּכִ
ה ָסְלָחן  י ַאּתָ ֱאֶמת, ּכִ ָך ּבֶ נּו ְלָעְבּדְ יׁשּוָעֶתָך, ְוַטֵהר ִלּבֵ נּו ּבִ ח ַנְפׁשֵ ּמַ ֵחנּו/ְוׂשַ ּמְ ֵענּו ִמּטּוֶבָך ְוׂשַ ּבְ תֹוָרֶתָך, ׂשַ ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ

ה ה', ֶמֶלְך  רּוְך ַאּתָ ה[ ּבָ א ָאָתּ ְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ]ֶאָלּ ָכל ּדֹור ָודֹור ּוִמּבַ רּון ּבְ ְבֵטי ְיׁשֻ ָרֵאל ּוָמֳחָלן ְלׁשִ ְלִיׂשְ
ׁש  ל ָהָאֶרץ ְמַקּדֵ ָנה, ֶמֶלְך ַעל ּכָ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ מֹוֵתינּו ּבְ ָרֵאל ּוַמֲעִביר ַאׁשְ ית ִיׂשְ מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ַלֲעֹוֺנֹוֵתינּו ְוַלֲעֹונֹות ַעּמֹו ּבֵ

ּפּוִרים: ָרֵאל ְויֹום ַהּכִ ִיׂשְ

ָרֵאל.  י ִיׂשְ ֵ יֶתָך. ְוִאּשׁ ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ּבֵ ֵעה. ְוָהׁשֵ ָתם ׁשְ ָתם/ְוִלְתִפּלָ ָרֵאל ּוִבְתִפּלָ ָך ִיׂשְ ַעּמְ  ְרֵצה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּבְ
ָך: ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ָרצֹון. ּוְתִהי ְלָרצֹון ּתָ ל ּבְ ַאֲהָבה ְתַקּבֵ ָתם. ]ְמֵהָרה[ ּבְ ּוְתִפּלָ

ִכיָנתֹו ְלִצּיֹון: ֲחִזיר ׁשְ ה ה' ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ַרֲחִמים: ּבָ ׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ּבְ ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ּבְ

CHAZZAN CONGREGATIONחזן /  קהל / 

ֲאבֹוֵתינּו  ֵוא־לֹוֵהי  ֱא־לֹוֵהינּו  ה'  הּוא  ה  ַאָתּ ָשׁ ָלְך,  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים 
ה הּוא ְלדֹור ָודֹור  ֵענּו, ַאָתּ ִיְשׁ ָמֵגן  ינּו,  ַחֵיּ ָוֶעד, ]צּוֵרנּו[ צּור  ְלעֹוָלם 
מֹוֵתינּו  ָיֶדָך, ְוַעל ִנְשׁ סּוִרים ְבּ ינּו ַהְמּ ֶתָך, ַעל ַחֵיּ ִהָלּ ר ְתּ ָך ּוְנַסֵפּ נֹוֶדה ְלּ
נּו, ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך  ָכל יֹום ִעָמּ ְבּ יָך ֶשׁ קּודֹות ָלְך, ְוַעל ִנֶסּ ַהְפּ
י לֺא ָכלּו ַרֲחֶמיָך, ְוַהְמַרֵחם,  ָכל ֵעת, ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרִים, ַהּטֹוב ִכּ ְבּ ֶשׁ

ינּו ָלְך: י[ ֵמעֹוָלם ִקִוּ י לֺא ַתּמּו ֲחָסֶדיָך, ]ִכּ ִכּ

ֲאבֹוֵתינּו,  ֵוא־לֹוֵהי  ֱא־לֹוֵהינּו  ה'  הּוא  ה  ַאָתּ ָשׁ ָלְך,  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים 
ְמָך  ָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלִשׁ ית, ְבּ ֵראִשׁ ר, יֹוְצֵרנּו, יֹוֵצר ְבּ ָשׂ ֱא־לֹוֵהי ָכל ָבּ
ֵמנּו,  ּוְתַקְיּ נּו  ַחֵיּ ְתּ ן  ֵכּ נּו.  ְמָתּ ְוִקַיּ ֶהֱחִייָתנּו  ֶשׁ ַעל  דֹוׁש,  ְוַהָקּ דֹול  ַהָגּ
ָך, ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָך,  מֹור ֻחֶקּ ָך, ִלְשׁ ֻלּיֹוֵתינּו ְלַחְצרֹות ָקְדֶשׁ ְוֶתֱאסֹוף ָגּ
רּוְך ֵא־ל ַההֹוָדאֹות: ָאנּו מֹוִדים ָלְך, ָבּ ֵלם, ַעל ֶשׁ ֵלָבב ָשׁ ָך ְבּ ּוְלָעְבְדּ

ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: נּו ּתָ ְמָך ַמְלּכֵ א[ ׁשִ ֵרְך ְוִיְתרֹוֵמם ]ְוִיְתַנּשֵׂ ם ִיְתּבָ ּלָ ְוַעל ּכֻ

ָפה ּוֶפַגע ַרע ְוָכל ַמֲחָלה ְוָכל  ִחית ְוָעֺון ּוַמּגֵ ִבי ּוַמׁשְ ה ֶדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ּוׁשְ ַעְסָך ְוַכּלֵ נּו ְזֺכר ַרֲחֶמיָך ּוְכֺבׁש ּכַ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ֵני ְבִריֶתָך: ל ּבְ ם ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּכָ ְנַאת ִחּנָ ֵזָרה ָרָעה ְוׂשִ ָלה ְוָכל ְקָטָטה ְוָכל ִמיֵני ֻפְרָעֻנּיֹות ְוָכל ּגְ ּקָ ּתַ

ֵני ְבִריֶתָך: ל ּבְ ים טֹוִבים ּכָ ּוְכֺתב ְלַחּיִ

י טֹוב[. ָהֵא־ל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה.  ֱאֶמת ]ְלעֹוָלם ּכִ דֹול ּבֶ ְמָך ַהּגָ ָלה. ִויַהְללּו ]ִויָבְרכּו[ ֶאת ׁשִ ים יֹודּוָך ּסֶ ְוֺכל ַהַחּיִ
ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות: ה ה'. ַהּטֹוב ׁשִ רּוְך ַאּתָ ]ָהֵא־ל ַהּטֹוב:[ ּבָ

י ַאֲהֹרן  ָך ָהֲאמּוָרה ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תּוָבה ַעל ְיֵדי ֹמׁשֶ ּתֹוָרה ַהּכְ ת ּבַ ׁשֶ ּלֶ ָרָכה ַהְמׁשֻ ּבְ ְרֵכנּו ּבַ ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ּבָ
ָאמּור: יָך, ּכָ ּוָבָניו ּכֲֹהִנים ַעם ְקדֹוׁשֶ

ן ְיִהי ָרצֹון[ ְמֶרָך: ]ֵכּ ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיׁשְ

ן ְיִהי ָרצֹון[ : ]ֵכּ ּךָ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ ָיֵאר ה' ּפָ

ן ְיִהי ָרצֹון[ לֹום: ]ֵכּ ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ א ה' ּפָ ִיּשָׂ
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ֶאָחד ]ַיַחד[  נּו ּכְ ּלָ ְרֵכנּו ָאִבינּו ּכֻ ָך. ּבָ ָרֵאל ַעּמֶ ל ִיׂשְ ים[ ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ לֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה. ]ַחּיִ ים ׁשָ ׂשִ
לֹום  ים ְוׁשָ ים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד. ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ נּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּתֹוַרת ַחּיִ ֶניָך ָנַתּתָ ּלָ י ְבאֹור ּפָ ֶניָך. ּכִ אֹור ּפָ ּבְ
רֺב ֹעז  לֹוֶמָך. ]ּבְ ׁשְ ָעה ּבִ ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ֵעיֶניָך ]ְלָבְרֵכנּו[ ]ּו[ְלָבֵרְך ֶאת ּכָ ]ְוָכל טֹוב[. ְוטֹוב ]ִיְהֶיה[ ּבְ

לֹום:[  ְוׁשָ

ָך  ֵתב ְלָפֶניָך. ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעּמְ ֵכר ְוִנּכָ לֹום. ּוַפְרָנָסה טֹוָבה. ]ּוְגֵזרֹות טֹובֹות. ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות.[ ִנּזָ ָרָכה ְוׁשָ ים. ּבְ ֵסֶפר ַחּיִ ּבְ
לֹום: ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ָרֵאל. ְלַחּיִ ית ִיׂשְ ּבֵ

ה ה',   רּוְך ַאּתָ ּבָ
לֹום. ָשּׁ ָרֵאל ַבּ לֹום.ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְשׂ ה ַהָשּׁ ה ה', עֹוֵשׂ רּוְך ַאּתָ ּבָ

י ְלָפֶניָך. ה' צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

קדיש שלם
 Full Kaddish

א. ]ָאֵמן[ ֵמיּה ַרָבּ ׁש ְשׁ ל ְוִיְתַקַדּ ַדּ ִיְתַגּ

י  יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּ ַחֵיּ יֵחּה-ָאֵמן[ ְבּ ְרָקֵנּה, ִויָקֵרב ְמִשׁ י ְבָרא, ִכְרעּוֵתּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה, ]ְוַיְצַמח ֻפּ ָעְלָמא ִדּ  ְבּ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָרֵאל, ַבּ ית ִיְשׂ ְדָכל־ֵבּ

א[ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ]ָאֵמן, ְיֵהא ְשׁ
ל,  ה ְוִיְתַהָלּ ר ְוִיְתַעֶלּ א ְוִיְתַהָדּ ׂ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשּ ח ְוִיְתָפּ ַבּ ַתּ ַרְך ְוִיְשׁ א, ִיְתָבּ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ

ִריְך הּוא[.  ִריְך הּוא ]ְבּ א ְבּ ֻקְדָשׁ ֵמּה ְדּ ְשׁ

ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן ]ָאֵמן[. ָחָתא ְוֶנָחָמָתא ַדֲאִמיָרן ְבּ ְבּ ׁשְ יָרָתא, ּתֻ ְרָכָתא, ְוׁשִ ל־ִבּ א ִמָכּ א ְלֵעָלּ ְלֵעָלּ

א, ְוִאְמרּו ָאֵמן ]ָאֵמן[. ַמָיּ י ִבְשׁ ָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִדּ ית[ ִיְשׂ ָכל ]ֵבּ ל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְדּ ְתַקַבּ ִתּ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן ]ָאֵמן[. ל ִיְשׂ ים ]טֹוִבים[ ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ א ְוַחִיּ ַמָיּ א ִמן ְשׁ ָלָמא ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן ]ָאֵמן[. ל ִיְשׂ לֹום ָעֵלינּו, ְוַעל ָכּ ה ָשׁ ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶשׂ לֹום ִבּ ָ ה ַהׁשּ ֹעׂשֵ
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נעילה
Ne'ilah

ָלה: ֵבי ֵביֶתָך, עֹוד ְיַהְללּוָך ּסֶ ֵרי יֹוׁשְ  ַאׁשְ
ה' ֱא־לֹוָהיו: ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה ּלֹו, ַאׁשְ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ  ַאׁשְ

ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ֶלְך, ַוֲאָבְרָכה ׁשִ ה ְלָדִוד, ֲארֹוִמְמָך ֱא־לֹוַהי ַהּמֶ ִהּלָ  ּתְ
ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: , ַוֲאַהְלָלה ׁשִ ָכל יֹום ֲאָבְרֶכּךָ  ּבְ

תֹו ֵאין ֵחֶקר: ל ְמֺאד, ְוִלְגֻדּלָ דֹול ה' ּוְמֻהּלָ  ּגָ
ידּו: יָך, ּוְגבּוֺרֶתיָך ַיּגִ ח ַמֲעׂשֶ ּבַ  ּדֹור ְלדֹור ְיׁשַ

יָחה: בֹוד הֹוֶדָך, ְוִדְבֵרי ִנְפְלֺאֶתיָך ָאׂשִ  ֲהַדר ּכְ
ה: ֶרּנָ ְתָך ֲאַסּפְ  ֶוֱעזּוז נֹוְרֺאֶתיָך ֺיאֵמרּו, ּוְגֻדּלָ

נּו: יעּו, ְוִצְדָקְתָך ְיַרּנֵ  ֵזֶכר ַרב טּוְבָך ַיּבִ
ִים ּוְגָדל ָחֶסד:  ַחּנּון ְוַרחּום ה', ֶאֶרְך ַאּפַ

יו: ל ַמֲעׂשָ  טֹוב ה' ַלּכֺל, ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ
יָך, ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבְרכּוָכה: ל ַמֲעׂשֶ  יֹודּוָך ה' ּכָ

רּו: בֹוד ַמְלכּוְתָך ֺיאֵמרּו ּוְגבּוָרְתָך ְיַדּבֵ  ּכְ
בּוֹרָתיו, ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו:  ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם ּגְ

ָכל ּדֹור ָוֺדר: ָך ּבְ ְלּתְ ל עֹוָלִמים, ּוֶמְמׁשַ  ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ּכָ
פּוִפים:  סֹוֵמְך ה' ְלָכל ַהּנְֺפִלים, ְוזֹוֵקף ְלָכל ַהּכְ

ִעּתֹו: ה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ּבְ רּו, ְוַאּתָ ּבֵ  ֵעיֵני ֺכל ֵאֶליָך ְיׂשַ
יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ּבִ  ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמׂשְ

יו: ָכל ַמֲעׂשָ ָרָכיו, ְוָחִסיד ּבְ ָכל ּדְ יק ה' ּבְ  ַצּדִ
ר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת:  ָקרֹוב ה' ְלָכל ֺקְרָאיו, ְלֺכל ֲאׁשֶ
יֵעם: ַמע ְויֹוׁשִ ְוָעָתם ִיׁשְ ה, ְוֶאת ׁשַ  ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעׂשֶ

ִמיד: ִעים ַיׁשְ ל ָהְרׁשָ ל ֺאֲהָביו, ְוֵאת ּכָ  ׁשֹוֵמר ה' ֶאת ּכָ
ם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ר ׁשֵ ׂשָ ל ּבָ י, ִויָבֵרְך ּכָ ר ּפִ ת ה' ְיַדּבֶ ִהּלַ  ּתְ

ה ְוַעד עֹוָלם, ַהְללּוָיּה: ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה, ֵמַעּתָ

י  ְמּתִ ר ׂשַ ר ָעֶליָך, ּוְדָבַרי ֲאׁשֶ ִריִתי אֹוָתם ָאַמר ה', רּוִחי ֲאׁשֶ ַיֲעֹקב, ְנֻאם ה': ַוֲאִני ֺזאת ּבְ ע ּבְ ֵבי ֶפׁשַ ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל ּוְלׁשָ
ה ְוַעד עֹוָלם: י ֶזַרע ַזְרֲעָך, ָאַמר ה' ֵמַעּתָ י ַזְרֲעָך ּוִמּפִ יָך ּוִמּפִ ִפיָך, לֺא ָימּוׁשּו ִמּפִ ּבְ

ָרֵאל: ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר, ִהּלֹות ִיׂשְ ב ּתְ ה ָקדֹוׁש, יֹוׁשֵ COTC / קו״ח—ְוַאּתָ

בֹודֹו: COTC / קו״ח—ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה' ְצָבאֹות, ְמלֺא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ

יׁש ְלָעַלם  ּה, ַקּדִ בּוְרּתֵ יׁש ַעל ַאְרָעא עֹוַבד ּגְ ּה, ַקּדִ ִכיְנּתֵ ית ׁשְ ָאה ּבֵ ֵמי ְמרֹוָמא ִעּלָ ׁשְ יׁש ּבִ ין, ְוָאְמִרין ַקּדִ ין ִמן ּדֵ ִלין ּדֵ ּוְמַקּבְ
א, ה' ְצָבאֹות, ַמְלָיא ָכל ַאְרָעא ִזיו ְיָקֵרּה. ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ

ַמע ַאֲחַרי קֹול ַרַעׁש ָגדֹול,  ֵאִני רּוַח, ָוֶאׁשְ ּשָׂ COTC / קו״ח—ַוּתִ

קֹומֹו: בֹוד ה' ִמּמְ רּוְך ּכְ COTC / קו״ח—ּבָ

ּה: ה' ִיְמלֹוְך  ִכיְנּתֵ ית ׁשְ ִריְך ְיָקָרא ַדה' ֵמֲאַתר ּבֵ ִחין ְוָאְמִרין, ּבְ ּבְ ְמׁשַ יא ּדִ ְתַרי ָקל ִזיַע ַסּגִ ָמִעית ּבַ ּוְנָטַלְתִני רּוָחא, ּוׁשְ
ְמָרה ֺזאת  ָרֵאל ֲאבֹוֵתינּו, ׁשָ א: ה' ֱא־לֹוֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיׂשְ  ְלעֹוָלם ָוֶעד: ה' ַמְלכּוֵתּה ָקֵאם ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ
יב ַאּפֹו,  ה ְלָהׁשִ ִחית, ְוִהְרּבָ ר ָעֺון ְולֺא ַיׁשְ ָך, ְוָהֵכן ְלָבָבם ֵאֶליָך: ְוהּוא ַרחּום, ְיַכּפֵ בֹות ְלַבב ַעּמֶ  ְלעֹוָלם, ְלֵיֶצר ַמְחׁשְ

ח, ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל ֺקְרֶאיָך: ה ה' טֹוב ְוַסּלָ י ַאּתָ ל ֲחָמתֹו: ּכִ ְולֺא ָיִעיר ּכָ



HALAKHICALLY CONDENSED MACHZOR YOM KIPPUR (5782/2021 ONLY)  •  מחזור הלכתי מקוצר ליום הכיפורים תשפ״ב בלבד  80

רּוְך ה'  ְעּתָ ַלֲאֺבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם: ּבָ ּבַ ר ִנׁשְ ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב, ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, ֲאׁשֶ ּתֵ ִצְדָקְתָך ֶצֶדק ְלעֹוָלם ְותֹוָרְתָך ֱאֶמת: ּתִ
ֵרי ָאָדם  ב ָלנּו ֱא־לֹוֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה: ה' ְצָבאֹות, ַאׁשְ ּגָ נּו, ִמׂשְ יֹום יֹום ַיֲעָמס ָלנּו, ָהֵא־ל ְיׁשּוָעֵתנּו ֶסָלה: ה' ְצָבאֹות ִעּמָ

יָלנּו ִמן ַהּתֹוִעים, ְוָנַתן  ָרָאנּו ִלְכבֹודֹו, ְוִהְבּדִ ּבְ רּוְך הּוא ֱא־לֹוֵהינּו ׁשֶ ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו: ּבָ יָעה, ַהּמֶ ְך: ה' הֹוׁשִ ֵטַח ּבָ ּבֺ
נּו ַאֲהָבתֹו ְוִיְרָאתֹו, ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו  ִלּבֵ ם ּבְ תֹוָרתֹו, ְוָיׂשֵ נּו ּבְ ח ִלּבֵ תֹוֵכנּו. הּוא ִיְפּתַ י עֹוָלם ָנַטע ּבְ  ָלנּו ּתֹוַרת ֱאֶמת, ְוַחּיֵ
ָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו,  ָהָלה. ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ֵלם, ְלַמַען לֺא ִניַגע ָלִריק, ְולֺא ֵנֵלד ַלּבֶ ֵלָבב ׁשָ ּוְלָעְבדֹו ּבְ

א: ְלַמַען  י ָהעֹוָלם ַהּבָ יַח ּוְלַחּיֵ ׁשִ ֵני ְימֹות ַהּמָ ה ְוִנְחֶיה ְוִנְרֶאה, ְוִניַרׁש טֹוָבה ּוְבָרָכה, ִלׁשְ ה, ְוִנְזּכֶ עֹוָלם ַהּזֶ יָך ּבָ מֹור ֻחּקֶ ׁשְ ּנִ ׁשֶ
ְטחּו ַבה' ֲעֵדי ַעד,  ה', ְוָהָיה ה' ִמְבַטחֹו: ּבִ ר ִיְבַטח ּבַ ֶבר ֲאׁשֶ רּוְך ַהּגֶ : ּבָ ְרָך ָכבֹוד ְולֺא ִיּדֺם, ה' ֱא־לֹוַהי ְלעֹוָלם אֹוֶדּךָ ְיַזּמֶ
יר: יל ּתֹוָרה ְוַיְאּדִ יָך, ה': ה' ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו, ַיְגּדִ י לֺא ָעַזְבּתָ ּדְֺרׁשֶ ֶמָך, ּכִ ָיּה ה' צּור עֹוָלִמים: ְוִיְבְטחּו ְבָך יֹוְדֵעי ׁשְ י ּבְ ּכִ

חצי קדיש
 Chatzi Kaddish

א. ]ָאֵמן[ ֵמיּה ַרָבּ ׁש ְשׁ ל ְוִיְתַקַדּ ַדּ ִיְתַגּ

י  יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּ ַחֵיּ יֵחּה-ָאֵמן[ ְבּ ְרָקֵנּה, ִויָקֵרב ְמִשׁ י ְבָרא, ִכְרעּוֵתּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה, ]ְוַיְצַמח ֻפּ ָעְלָמא ִדּ  ְבּ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָרֵאל, ַבּ ית ִיְשׂ ְדָכל־ֵבּ

א[ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ]ָאֵמן, ְיֵהא ְשׁ
ל,  ה ְוִיְתַהָלּ ר ְוִיְתַעֶלּ א ְוִיְתַהָדּ ׂ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשּ ח ְוִיְתָפּ ַבּ ַתּ ַרְך ְוִיְשׁ א, ִיְתָבּ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ

ִריך הּוא[.  ִריְך הּוא ]ּבְ א ְבּ ֻקְדָשׁ ֵמּה ְדּ  ְשׁ
ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]ָאֵמן[ ָחָתא ְוֶנָחָמָתא ַדֲאִמיָרן ְבּ ְבּ ׁשְ יָרָתא, ּתֻ ְרָכָתא, ְוׁשִ ל־ִבּ א ִמָכּ א ְלֵעָלּ ְלֵעָלּ

עמידה לנעילה של יום הכיפורים
Silent Amidah for Ne'ilah

 יש לומר את כל העמידה בלחש. רק אם ההנחיות הרפואיות הופכות את אמירת חזרת הש״ץ לבלתי אפשרית, יש לומר את תחילת תפילת העמידה 
מילה־במילה עם החזן עד אחרי ״קדושה״
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ם ה' ֶאְקָרא ָהבּו ֹגֶדל ֵלא־לֹוֵהינּו:  י ֵשׁ  ִכּ
ִהָּלֶתָך: יד ּתְ ח. ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ה׳ ׂשְ

ּבֹור  דֹול ַהּגִ ה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ֱא־לֹוֵהי ַאְבָרָהם. ֱא־לֹוֵהי ִיְצָחק. ֵוא־לֹוֵהי ַיֲעקֹב. ָהֵא־ל ַהּגָ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ַאֲהָבה:  מֹו ּבְ ְוַהּנֹוָרא ֵא־ל ֶעְליֹון. ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים. ְוקֹוֵנה ַהּכֺל ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות. ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ

ים:  ים. ְלַמַעְנָך ֱא־לֹוִהים ַחּיִ ֵסֶפר ַהַחּיִ ים. ְוָחְתֵמנּו ּבְ ַחּיִ ים. ֶמֶלְך ָחֵפץ ּבַ ָזְכֵרנּו ְלַחּיִ

ה ה', ָמֵגן ַאְבָרָהם: רּוְך ַאּתָ יַע ּוָמֵגן: ּבָ ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוׁשִ

ל:[ יַע: ]מֹוִריד ַהּטָ ה ַרב ְלהֹוׁשִ ה ֵמִתים ַאּתָ ה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲא־ֺדָני. ְמַחּיֵ ַאּתָ

ֵני ָעָפר.  ם ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ יר ֲאסּוִרים. ּוְמַקּיֵ ים. סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמּתִ ַרֲחִמים ַרּבִ ה ֵמִתים ּבְ ֶחֶסד. ְמַחּיֵ ים ּבְ ל ַחּיִ ְמַכְלּכֵ
ה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה:  בּורֹות ּוִמי דֹוֶמה ָלְך. ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחּיֶ ַעל ּגְ ִמי ָכמֹוָך ּבַ

ַרֲחִמים:  ים ּבְ ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחִמים/ָהַרֲחָמן זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחּיִ

ִתים: ה ַהּמֵ ה ה', ְמַחּיֵ רּוְך ַאּתָ ה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ּבָ ְוֶנֱאָמן ַאּתָ
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אם תפילת העמידה לא נאמרת מילה־במילה עם החזן, יש לדלג ל״אתה קדוש״
IF YOU ARE NOT RECITING THE AMIDAH WORD־FOR־WORD WITH THE CHAZZAN, CONTINUE WITH ״אתה קדוש״

KEDUSHA / קדושה
קדושה נוסח ספרדקדושה נוסח אשכנז

ּקֶֺדׁש  ְמָך ּבַ ים ׁשִ יׁשִ ְקּדִ ְרֵפי ֺקֶדׁש ַהּמַ יַח ׂשַ סֹוד ׂשִ ָך ּכְ ַנֲעִריְצָך ְוַנְקִדיׁשְ
תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך. ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר: ּכָ ּכַ

ָהָאֶרץ  ָכל  ְמלֺא  ְצָבאֹות  ה'  ָקדֹוׁש  ָקדֹוׁש  COTC / קו״ח—ָקדֹוׁש 
בֹודֹו: ּכְ

בֹודֹו.  ּכְ ְמקֹום  ה  ַאּיֵ ָלֶזה  ֶזה  ׁשֹוֲאִלים  ְרָתיו  ְמׁשָ עֹוָלם.  ָמֵלא  בֹודֹו  ּכְ
רּוְך ֺיאֵמרּו: ָתם ּבָ ְלֻעּמָ

קֹומֹו: בֹוד ה' ִמּמְ רּוְך ּכְ COTC / קו״ח—ּבָ
ָכל  מֹו ֶעֶרב ָוֺבֶקר ּבְ ַרֲחִמים ְוָיֺחן ַעם ַהְמַיֲחִדים ׁשְ קֹומֹו הּוא ִיֶפן ּבְ ִמּמְ

ַמע אֹוְמִרים: ַאֲהָבה ׁשְ ֲעַמִים ּבְ ִמיד. ּפַ יֹום ּתָ
ָרֵאל ה' ֱא־לֹוֵהינּו ה' ֶאָחד: ַמע ִיְשׂ COTC / קו״ח—ׁשְ

ְוהּוא  יֵענּו.  מֹוׁשִ הּוא  נּו  ַמְלּכֵ הּוא  ָאִבינּו.  הּוא  ֱא־לֹוֵהינּו   הּוא 
ל ָחי. ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלא־לֹוִהים: ֲאִני  ִנית ְלֵעיֵני ּכָ ַרֲחָמיו ׁשֵ ִמיֵענּו ּבְ ַיׁשְ

ה' ֱא־לֹוֵהיֶכם:
ה'  ְוָהָיה  ָהָאֶרץ,  ָכל  ּבְ ְמָך  ׁשִ יר  ַאּדִ ָמה  ֲאֹדֵנינּו  ה'  יֵרנּו  ַאּדִ יר  ַאּדִ

מֹו ֶאָחד: ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוְשׁ ל ָהָאֶרץ, ּבַ ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ
תּוב ֵלאֺמר: ָך ּכָ C / ח—ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ

COTC / קו״ח—ִיְמלְֺך ה' ְלעֹוָלם. ֱא־לֹוַהִיְך ִצּיֹון ְלֺדר ָוֺדר. ַהְללּוָיּה:
ְבֲחָך  ְוׁשִ יׁש.  ַנְקּדִ ְתָך  ָ ְקֻדּשׁ ְנָצִחים  ּוְלֵנַצח  ְדֶלָך.  ּגָ יד  ַנּגִ ָודֹור  ְלדֹור 
דֹול ְוָקדֹוׁש  י ֵא־ל ֶמֶלְך ּגָ ינּו לֺא ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּכִ ֱא־לֹוֵהינּו ִמּפִ

ה: ָאּתָ

יש לומר מ״ובכן תן פחדך״ ועד ״והא־ל הקדוש נקדש בצדקה״ 
בלחש להמתין לחזן.

RECITE SILENTLY FROM ״ובכן תן פחדך״UNTIL ״והא־ל הקדוש 
AND WAIT THERE FOR THE CHAZZAN נקדש בצדקה״

ָרֵאל  ָך ִיׂשְ נּו ְלָך, ה' ֱא־לֹוֵהינּו ַמְלָאִכים ֲהמֹוֵני ַמְעָלה. ִעם ַעּמְ ֶתר ִיּתְ ּכֶ
ַיד  ַעל  ָהָאמּור  ָבר  ּדָ ּכַ ׁשּו  ּלֵ ְיׁשַ ְלָך  ה  ָ ְקֻדּשׁ ם  ּלָ ּכֻ ַיַחד  ה:  ַמּטָ ְקבּוֵצי 

ְנִביֶאָך ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר:  
ָהָאֶרץ  ָכל  ְמלֺא  ְצָבאֹות  ה'  ָקדֹוׁש  ָקדֹוׁש  COTC / קו״ח—ָקדֹוׁש 

בֹודֹו:  ּכְ
בֹודֹו  ּכְ ְמקֹום  ה  ַאּיֵ ָלֶזה  ֶזה  ׁשֹוֲאִלים  ְרָתיו  ְמׁשָ עֹוָלם.  ָמֵלא  בֹודֹו  ּכְ

ִחים ְואֹוְמִרים:  ּבְ ָתם ְמׁשַ ְלַהֲעִריצֹו. ְלֻעּמָ
קֹומֹו:  בֹוד ה' ִמּמְ רּוְך ּכְ COTC / קו״ח—ּבָ

מֹו ֶעֶרב ָוֹבֶקר  ַרֲחָמיו ְלַעּמֹו. ְוָיֹחן ַעם ַהְמַיֲחִדים ׁשְ קֹומֹו הּוא ִיֶפן ּבְ ִמּמְ
ַמע אֹוְמִרים:  ַאֲהָבה ׁשְ ֲעַמִים ּבְ ִמיד. ּפַ ָכל יֹום ּתָ ּבְ

ָרֵאל ה' ֱא־לֹוֵהינּו ה' ֶאָחד:  ַמע ִיׂשְ COTC / קו״ח—ׁשְ
יֵענּו  יֵענּו. ְוהּוא יֹוׁשִ נּו הּוא מֹוׁשִ  הּוא ֱא־לֹוֵהינּו הּוא ָאִבינּו. הּוא ַמְלּכֵ
ֵהן  ֵלאֹמר.  ַחי  ל  ּכָ ְלֵעיֵני  ִנית  ׁשֵ ַרֲחָמיו  ּבְ ִמיֵענּו  ְוַיׁשְ ִנית  ׁשֵ ְוִיְגָאֵלנּו 
ה'  ֲאִני  ֵלא־לֹוִהים:  ָלֶכם  ִלְהיֹות  ית  ֵראׁשִ ּכְ ַאֲחִרית  ֶאְתֶכם  י  ַאְלּתִ ּגָ

ֱא־לֹוֵהיֶכם:
ה'  ְוָהָיה  ָהָאֶרץ,  ָכל  ּבְ ְמָך  ׁשִ יר  ַאּדִ ָמה  ֲאֹדֵנינּו  ה'  יֵרנּו  ַאּדִ יר  ַאּדִ

מֹו ֶאָחד: ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוְשׁ ל ָהָאֶרץ, ּבַ ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ
תּוב ֵלאֺמר: ָך ּכָ C / ח—ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ

COTC / קו״ח—ִיְמלְֺך ה' ְלעֹוָלם. ֱא־לֹוַהִיְך ִצּיֹון ְלֺדר ָוֺדר. ַהְללּוָיּה:
י ֵא־ל  ָלה. ּכִ ָכל יֹום ְיַהְללּוָך ּסֶ ים ּבְ ְמָך ָקדֹוׁש. ּוְקדֹוׁשִ ה ָקדֹוׁש ְוׁשִ ַאּתָ

ה:  דֹול ְוָקדֹוׁש ָאּתָ ֶמֶלְך ּגָ

 יש לומר מ״לדור ודור המליכו״ ועד ״והא־ל הקדוש נקדש בצדקה״ 
בלחש להמתין לחזן.

 RECITE SILENTLY FROM ״לדור ודור המליכו״ UNTIL  
AND WAIT THERE FOR THE CHAZZAN והא־ל הקדוש נקדש בצדקה

ה:[ דֹול ְוָקדֹוׁש ָאּתָ י ֵא־ל ֶמֶלְך ּגָ ָלה. ]ּכִ ָכל יֹום ְיַהְללּוָך ּסֶ ים ּבְ ְמָך ָקדֹוׁש. ּוְקדֹוׁשִ ה ָקדֹוׁש ְוׁשִ ַאּתָ

י הּוא ְלַבּדֹו ָמרֹום ְוָקדֹוׁש:  ]ְלדֹור ָודֹור ַהְמִליכּו ָלֵא־ל ּכִ

ית ָדִוד  בֹוֶדָך ְוַעל ַמְלכּות ּבֵ ן ּכְ ּכַ ַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמׁשְ ָך ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמֶ ְמָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ַעל ִיׂשְ ׁש ׁשִ ּוְבֵכן ִיְתַקּדֵ
יֶחָך ְוַעל ְמכֹוְנָך ְוֵהיָכֶלָך:[ ְמׁשִ

ל  ֲחוּו ְלָפֶניָך ּכָ ּתַ ים. ְוִיׁשְ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ָראָת. ְוִייָראּוָך ּכָ ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ יָך. ְוֵאיָמְתָך ַעל ּכָ ל ַמֲעׂשֶ ָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ַעל ּכָ ְחּדְ ן ּפַ ּוְבֵכן ּתֵ
ָיְדָך  ְלָטן ְלָפֶניָך ֹעז ּבְ ָ ַהּשׁ ַדְענּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ׁשֶ ּיָ מֹו ׁשֶ ֵלם. ּכְ ֵלָבב ׁשָ ה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּבְ ם ֲאֻגּדָ רּוִאים. ְוֵיָעׂשּו ֻכּלָ ַהּבְ

ָראָת: ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ ְמָך נֹוָרא ַעל ּכָ יִמיֶנָך. ְוׁשִ ּוְגבּוָרה ּבִ

ׂשֹון  ְמָחה ְלַאְרֶצָך ְוׂשָ ה ַלְמַיֲחִלים ָלְך. ׂשִ יָך. ּוִפְתחֹון ּפֶ ה ִליֵרֶאיָך. ְוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרׁשֶ ִהּלָ ָך. ּתְ בֹוד ה' ְלַעּמֶ ן ּכָ ּוְבֵכן ּתֵ
ָיֵמינּו: ְמֵהָרה ּבְ יֶחָך. ּבִ י ְמׁשִ ָך. ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיׁשַ ְלִעיֶרָך. ּוְצִמיַחת ֶקֶרן ְלָדִוד ַעְבּדֶ

ְכֶלה  ן ּתִ ָעׁשָ ּה ּכְ ּלָ ָעה ּכֻ יָה ְוָכל ָהִרׁשְ ץ ּפִ ְקּפָ ה ָיִגילּו ְועֹוָלָתּה ּתִ ִרּנָ ִרים ַיֲעלֺזּו. ַוֲחִסיִדים ּבְ ָמחּו ִויׁשָ יִקים ִיְראּו ְוִיׂשְ ּוְבֵכן ַצּדִ
ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֶרץ: י ַתֲעִביר ֶמְמׁשֶ ּכִ

ָך.  ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ בֹוֶדָך. ּוִבירּוׁשָ ן ּכְ ּכַ ַהר ִצּיֹון ִמׁשְ יָך. ְבּ ל ַמֲעׂשֶ ָך ַעל ּכָ ה ]הּוא[ ה' ]ֱא־לֹוֵהינּו ְמֵהָרה[ ְלַבֶדּ ְוִתְמלְֺך ַאָתּ
ָך. ִיְמלְֺך ה' ְלעֹוָלם ֱא־לֹוַהִיְך ִצּיֹון ְלֺדר ָוֺדר ַהְללּוָיּה: ִדְבֵרי ָקְדׁשֶ תּוב ְבּ ּכָ ּכַ
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ט ּפָ ׁשְ ּמִ ּה ה' ְצָבאֹות ּבַ ְגּבַ תּוב ַוּיִ ּכָ ְלָעֶדיָך. ּכַ ֶמָך ְוֵאין ֱא־לֹוּהַ ִמּבַ ה ְונֹוָרא ׁשְ ָקדֹוׁש ַאּתָ

אם תפילת העמידה נאמרת מילה־במילה עם החזן, יש להמתין לחזן לומר את סיום הברכה יחד עמו
IF RECITING WORD־FOR WORD WITH THE CHAZZAN, WAIT UNTIL THE CHAZZAN PICKS UP HERE, AND RECITE TOGETHER WITH THE CHAZZAN

דֹוׁש**: ֶלְך ַהּקָ ה ה', ַהּמֶ רּוְך ַאּתָ ְצָדָקה: ּבָ ׁש ּבִ דֹוׁש ִנְקּדַ **ְוָהֵא־ל ַהּקָ

יש לסיים את תפילת בלחש:
RECITE THE FOLLOWING SILENTLY UNTIL THE END OF THE ״AMIDAH״:

נּו  נּו ַמְלּכֵ ִמְצֺוֶתיָך. ְוֵקַרְבּתָ נּו ּבְ ּתָ ׁשְ ׁשֹונֹות ְוִקּדַ ל ַהּלְ נּו ִמּכָ נּו. ְורֹוַמְמּתָ ים. ָאַהְבּתָ אֹוָתנּו ְוָרִציָת ּבָ ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ה ְבַחְרּתָ ַאּתָ
דֹוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת: דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ַלֲעבֹוָדֶתָך ְוׁשִ

ל ֲעֺונֹוֵתינּו,  ָרה, ְוִלְמָחל ּבֹו ֶאת ּכָ ה, ִלְמִחיָלה ְוִלְסִליָחה ּוְלַכּפָ ּפּוִרים ַהּזֶ ַאֲהָבה, ֶאת יֹום ַהּכִ ן ָלנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּבְ ּתֶ ַוּתִ
ִמְקָרא ֺקֶדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים:

דֹוֵננּו, ְוִזְכרֹון  ֵכר, ִזְכרֹוֵננּו ּוִפּקְ ֵקד, ְוִיּזָ ַמע, ְוִיּפָ ָ ָׁ יַע, ְוֵיָרֶאה, ְוֵיָרֶצה, ְוִיׁשּ  ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא, ְוַיּגִ
ָרֵאל ְלָפֶניָך, ִלְפֵליָטה  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ָך, ְוִזְכרֹון ּכָ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ָך, ְוִזְכרֹון ְירּוׁשָ ִוד ַעְבּדֶ ן ּדָ יַח ּבֶ ֲאבֹוֵתינּו, ְוִזְכרֹון ָמׁשִ

ה: ָזְכֵרנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוָפְקֵדנּו בֹו  ּפּוִרים ַהּזֶ יֹום ַהּכִ לֹום ּבְ ים ]טֹוִבים[ ּוְלׁשָ ְלטֹוָבה, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחּיִ
י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו,  יֵענּו, ּכִ נּו, ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוׁשִ ים ]טֹוִבים[, ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחּנֵ יֵענּו בֹו ְלַחּיִ  ִלְבָרָכה, ְוהֹוׁשִ

ה: י ֵא־ל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאּתָ ּכִ

ֶגד ֵעיֶניָך,  ֵעינּו ְוַחּטֺאֵתינּו ִמּנֶ ׁשָ ה, ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ּפְ ּפּוִרים ַהּזֶ יֹום ַהּכִ  ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְמֹחל ַלֲעֺונֹוֵתינּו ּבְ
ֶעיָך ְוֶכָעָנן ַחּטֺאֶתיָך  ׁשָ ֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחּטֺאֶתיָך לֺא ֶאְזּכֺר: ְוֶנֱאַמר, ָמִחיִתי ָכָעב ּפְ ָאמּור ָאֺנִכי ָאֺנִכי הּוא מֹוֶחה ְפׁשָ ּכָ

ְטָהרּו:  ר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם, ִמּכֺל ַחּטֺאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ּתִ ה ְיַכּפֵ י ַבּיֹום ַהּזֶ יָך ְוֶנֱאַמר, ּכִ י ְגַאְלּתִ  ׁשּוָבה ֵאַלי ּכִ
ֱאֶמת,  ָך ּבֶ נּו ְלָעְבּדְ יׁשּוָעֶתָך, ְוַטֵהר ִלּבֵ נּו ּבִ ח ַנְפׁשֵ ּמַ ֵחנּו/ְוׂשַ ּמְ ֵענּו ִמּטּוֶבָך ְוׂשַ ּבְ תֹוָרֶתָך, ׂשַ ִמְצֺוֶתיָך ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ נּו ּבְ ׁשֵ ַקּדְ

ה[  א ָאָתּ ְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ]ֶאָלּ ָכל ּדֹור ָודֹור ּוִמּבַ רּון ּבְ ְבֵטי ְיׁשֻ ָרֵאל ּוָמֳחָלן ְלׁשִ ה ָסְלָחן ְלִיׂשְ י ַאּתָ ּכִ
ָנה,  ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ מֹוֵתינּו ּבְ ָרֵאל ּוַמֲעִביר ַאׁשְ ית ִיׂשְ ה ה' ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ַלֲעֹונֹוֵתינּו ְוַלֲעֹונֹות ַעּמֹו ּבֵ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ּפּוִרים: ָרֵאל ְויֹום ַהּכִ ׁש ִיׂשְ ל ָהָאֶרץ ְמַקּדֵ ֶמֶלְך ַעל ּכָ

אם תפילת העמידה החלה מילה־במילה עם החזן, וישנם כוהנים בבית הכנסת, החזן מתעכב כאן עד שהכוהנים יסיימו את העמידה, ייטלו ידיים ויעמדו 
בקדמת בית הכנסת ואז החזן ממשיך בקול.

ON BOTH DAYS, COMPLETE THE SILENT AMIDAH THROUGH וכשנים קדמוניות״״. [IF KOHANIM ARE PRESENT, AND THE AMIDAH WAS RECITED 
WORD־FOR־WORD WITH THE CHAZZAN, THE CHAZZAN WILL PAUSE HERE TO WAIT FOR THE KOHANIM TO FINISH THEIR AMIDAH, WASH 
THEIR HANDS, AND ASCEND THE BIMA IN THE FRONT OF THE SHUL BEFORE FINISHING THE AMIDAH ALOUD.]

ָרֵאל  י ִיׂשְ ֵ יֶתָך. ְוִאּשׁ ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ּבֵ ֵעה. ְוָהׁשֵ ָתם ׁשְ ָתם/ְוִלְתִפּלָ ָרֵאל ּוִבְתִפּלָ ָך ִיׂשְ ַעּמְ  ְרֵצה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּבְ
ָך:  ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ָרצֹון. ּוְתִהי ְלָרצֹון ּתָ ל ּבְ ַאֲהָבה ְתַקּבֵ ָתם ]ְמֵהָרה[ ּבְ ּוְתִפּלָ

ִכיָנתֹו ְלִצּיֹון:  ֲחִזיר ׁשְ ה ה', ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ַרֲחִמים: ּבָ ׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ּבְ ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ּבְ

 החזן והקהל ]במסגרת תפילת העמידה[
CHAZZAN & CONGREGATION DURING THE SILENT AMIDAH

 הקהל ]אם סיימו את תפילת העמידה[
CONGREGATION AFTER THE SILENT AMIDAH

ֲאבֹוֵתינּו  ֵוא־לֹוֵהי  ֱא־לֹוֵהינּו  ה‘  הּוא  ה  ַאָתּ ָשׁ ָלְך,  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים 
ָודֹור  ְלדֹור  הּוא  ה  ַאָתּ ֵענּו,  ִיְשׁ ָמֵגן  ינּו,  ַחֵיּ צּור  ]צּוֵרנּו[  ָוֶעד,  ְלעֹוָלם 
מֹוֵתינּו  ָיֶדָך, ְוַעל ִנְשׁ סּוִרים ְבּ ינּו ַהְמּ ֶתָך, ַעל ַחֵיּ ִהָלּ ר ְתּ ָך ּוְנַסֵפּ נֹוֶדה ְלּ
נּו, ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך  ָכל יֹום ִעָמּ ְבּ יָך ֶשׁ קּודֹות ָלְך, ְוַעל ִנֶסּ ַהְפּ
י לֺא ָכלּו ַרֲחֶמיָך, ְוַהְמַרֵחם,  ָכל ֵעת, ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרִים, ַהּטֹוב ִכּ ְבּ ֶשׁ

ינּו ָלְך: י[ ֵמעֹוָלם ִקִוּ י לֺא ַתּמּו ֲחָסֶדיָך, ]ִכּ ִכּ

ֲאבֹוֵתינּו,  ֵוא־לֹוֵהי  ֱא־לֹוֵהינּו  ה‘  הּוא  ה  ַאָתּ ָשׁ ָלְך,  ֲאַנְחנּו   מֹוִדים 
ְמָך  ָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלִשׁ ית, ְבּ ֵראִשׁ ר, יֹוְצֵרנּו, יֹוֵצר ְבּ ָשׂ ֱא־לֹוֵהי ָכל ָבּ
ֵמנּו, ְוֶתֱאסֹוף  נּו ּוְתַקְיּ ַחֵיּ ן ְתּ נּו. ֵכּ ְמָתּ ֶהֱחִייָתנּו ְוִקַיּ דֹוׁש, ַעל ֶשׁ דֹול ְוַהָקּ  ַהָגּ
ָך  ּוְלָעְבְדּ ְרצֹוֶנָך,  ְוַלֲעׂשֹות  ָך,  ֻחֶקּ מֹור  ִלְשׁ ָך,  ָקְדֶשׁ ְלַחְצרֹות  ֻלּיֹוֵתינּו  ָגּ

רּוְך ֵא־ל ַההֹוָדאֹות: ָאנּו מֹוִדים ָלְך, ָבּ ֵלם, ַעל ֶשׁ ֵלָבב ָשׁ ְבּ
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ֵני ְבִריֶתָך: ל ּבְ ים טֹוִבים ּכָ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַוֲחתֹום ְלַחּיִ נּו ּתָ ְמָך ַמְלּכֵ א[ ׁשִ ֵרְך ְוִיְתרֹוֵמם ]ְוִיְתַנּשֵׂ ם ִיְתּבָ ּלָ ְוַעל ּכֻ

י טֹוב[. ָהֵא־ל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה.  ֱאֶמת ]ְלעֹוָלם ּכִ דֹול ּבֶ ְמָך ַהּגָ ָלה. ִויַהְללּו ]ִויָבְרכּו[ ֶאת ׁשִ ים יֹודּוָך ּסֶ ְוֺכל ַהַחּיִ
ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות: ה ה', ַהּטֹוב ׁשִ רּוְך ַאּתָ ]ָהֵא־ל ַהּטֹוב:[ ּבָ

אם תפילת העמידה החלה מילה־במילה עם החזן והסתיימה, ומנהג הקהילה לעלות לדוכן בנעילה, ויש כוהנים בקהל, הקהל פונה כלפי הכוהנים כשעיניו 
כלפי מטה

IF ONE BEGAN RECITING THE ״AMIDAH״ WORD־FOR־WORD WITH THE CHAZZAN, BUT HAS NOT YET COMPLETED IT, AND THE CUSTOM OF 
THE COMMUNITY IS TO DUCHEN AT NE'ILAH, FACE THE KOHANIM HERE, WITH YOUR EYES FACING DOWNWARDS

י ַאֲהֺרן ּוָבָניו[ ָך, ָהֲאמּוָרה ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תּוָבה ַעל ְיֵדי ֺמׁשֶ ּתֹוָרה ַהּכְ ת ּבַ ׁשֶ ּלֶ ָרָכה ַהְמׁשֻ ְרֵכנּו ַבּבְ C / ח—]ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ּבָ

ָאמּור[: ָך, ּכָ ּכֲֺהִנים ]ַעם ְקדֹוׁשֶ
ַאֲהָבה ָרֵאל ְבּ נּו ְלָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְשׂ ל ַאֲהֹרן ְוִצָוּ תֹו ֶשׁ ְקֻדָשּׁ נּו ִבּ ָשׁ ר ִקְדּ ה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ הכוהן THE KOHEN: ָבּ

ְמֶרָך: ]ָאֵמן[ ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיׁשְ

: ]ָאֵמן[ ּךָ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ ָיֵאר ה' ּפָ

לֹום: ]ָאֵמן[ ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ א ה' ּפָ ִיּשָׂ

אֹור  ֶאָחד ]ַיַחד[ ּבְ נּו ּכְ ּלָ ְרֵכנּו ָאִבינּו ּכֻ ָך. ּבָ ָרֵאל ַעּמֶ ל ִיׂשְ ים[ ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ לֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה. ]ַחּיִ ים ׁשָ ׂשִ
לֹום )ְוָכל טֹוב(.  ים ְוׁשָ ים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד. ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ נּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּתֹוַרת ַחּיִ ֶניָך ָנַתּתָ ּלָ י ְבאֹור ּפָ ֶניָך. ּכִ ּפָ

לֹום:[  רֺב ֹעז ְוׁשָ לֹוֶמָך. ]ּבְ ׁשְ ָעה ּבִ ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ֵעיֶניָך ]ְלָבְרֵכנּו[ ]ּו[ְלָבֵרְך ֶאת ּכָ ְוטֹוב ]ִיְהֶיה[ ּבְ

ית  ָך ּבֵ ֵכר ְוֵנָחֵתם ְלָפֶניָך. ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעּמְ לֹום. ּוַפְרָנָסה טֹוָבה. ]ּוְגֵזרֹות טֹובֹות. ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות.[ ִנּזָ ָרָכה ְוׁשָ ים. ּבְ ֵסֶפר ַחּיִ ּבְ
לֹום: ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ָרֵאל. ְלַחּיִ ִיׂשְ

ה ה', רּוְך ַאּתָ  ּבָ
לֹום. ָשּׁ ָרֵאל ַבּ לֹום.ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְשׂ ה ַהָשּׁ ה ה', עֹוֵשׂ רּוְך ַאּתָ ּבָ

וידוי בלחש—נעילה של יום הכיפורים
Private Viduy (Confession)—Ne'ilah of Yom Kippur

י ֺעֶרף  י ָפִנים ּוְקׁשֵ ֵאין ָאנּו ַעּזֵ ֵתנּו, ׁשֶ ִחּנָ ם ִמּתְ ְתַעּלֵ ֵתנּו, ְוַאל ּתִ ִפּלָ בֹוא ְלָפֶניָך ּתְ א[ ּתָ ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ]ָאָנּ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֺא ָחָטאנּו, ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ָחָטאנּו:  לֹוַמר ְלָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

נוטים מעט כלפי מטה ומכים על הלב בכל מילה מ״אשמנו״ ועד ״תעתנו״
BEND SLIGHTLY FORWARD AND TAP YOUR CHEST AFTER EACH WORD FROM ״אשמנו״...״תעתנו״ IN THE PARAGRAPH BELOW

ְבנּו, ַלְצנּו, ָמַרְדנּו, ִנַאְצנּו,  ּזַ ֶקר: ָיַעְצנּו ָרע, ּכִ ְענּו, ַזְדנּו, ָחַמְסנּו, ָטַפְלנּו ׁשֶ ְרנּו ּדִֺפי: ֶהֱעִוינּו, ְוִהְרׁשַ ּבַ ַזְלנּו, ּדִ ַגְדנּו, ּגָ ְמנּו, ּבָ ָאׁשַ
ְענּו: ְעּתָ ִעינּו, ּתִ ַעְבנּו, ּתָ ַחְתנּו, ּתִ ְענּו, ׁשִ ינּו ֺעֶרף: ָרׁשַ ִ ְענּו, ָצַרְרנּו, ִקּשׁ ׁשַ ָסַרְרנּו, ָעִוינּו, ּפָ

ְענּו:  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעׂשִ א ָעֵלינּו ּכִ ל ַהּבָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ ָוה ָלנּו, ְוַאּתָ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֺא ׁשָ ּפָ ׁשְ ְצֺוֶתיָך ּוִמּמִ ַסְרנּו ִמּמִ
ה יֹוֵדַע: ְגלֹות ַאּתָ רֹות ְוַהּנִ ְסּתָ ל ַהּנִ ָחִקים, ֲהלֺא ּכָ ר ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן ׁשְ ַסּפֵ ב ָמרֹום, ּוַמה ּנְ ַמה ּנֺאַמר ְלָפֶניָך יֹוׁשֵ

ל ֲעֺונֹוֵתינּו. ְלַמַען  ֵדנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ְלִהְתַוּדֹות ְלָפֶניָך ַעל ּכָ ַלּמְ ִבים. ַוּתְ ל ׁשָ ִעים. ִויִמיְנָך ְפׁשּוָטה ְלַקּבֵ ה נֹוֵתן ָיד ַלּפֹוׁשְ ַאּתָ
י  ֵ . ֵאין ֵקץ ְלִאּשׁ ר ָאַמְרּתָ ָבֶריָך ֲאׁשֶ ים ּוְכִניחֹוִחים. ְלַמַען ּדְ ִ ִאּשׁ ֵלָמה ְלָפֶניָך ּכְ ְתׁשּוָבה ׁשְ ֵלנּו ּבִ ק ָיֵדינּו. ּוְתַקּבְ ל ֵמֺעׁשֶ ֶנְחּדַ

יָת ְסִליָחֵתנּו. ָמה ָאנּו ֶמה  ה ְותֹוֵלָעה ְלִפיָכְך ִהְרּבֵ ַאֲחִריֵתנּו ִרּמָ ה יֹוֵדַע ׁשֶ ָמֵתנּו. ְוַאּתָ ר ְלִניחֹוֵחי ַאׁשְ חֹובֹוֵתינּו ְוֵאין ִמְסּפָ
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בּוָרֵתנּו. ַמה ּנֺאַמר ְלָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו  ׁשּוָעֵתנּו ַמה ּכֵֺחנּו ַמה ּגְ ְדֵקנּו ַמה ּיְ נּו ַמה ּצִ ינּו ֶמה ַחְסּדֵ ַחּיֵ
יֶהם ּתֺהּו  י רֺב ַמֲעׂשֵ ל ּכִ ּכֵ ְבִלי ַהׂשְ ע ּוְנבֹוִנים ּכִ ְבִלי ַמּדָ לֺא ָהיּו ַוֲחָכִמים ּכִ ם ּכְ ֵ י ַהּשׁ ַאִין ְלָפֶניָך ְוַאְנׁשֵ ּבֹוִרים ּכְ ל ַהּגִ ֲהלֺא ּכָ

י ַהּכֺל ָהֶבל: ֵהָמה ָאִין ּכִ יֶהם ֶהֶבל ְלָפֶניָך. ּומֹוַתר ָהָאָדם ִמן ַהּבְ ִויֵמי ַחּיֵ

ן ָלְך: ּתֶ ק ַמה ּיִ ְפָעל. ְוִאם ִיְצּדַ י ִמי ֺיאַמר ְלָך ַמה ּתִ יֵרהּו ַלֲעֺמד ְלָפֶניָך. ּכִ ּכִ ְלּתָ ֱאנֹוׁש ֵמֺראׁש ַוּתַ ה ִהְבּדַ ַאּתָ

ק  ל ֵמֺעׁשֶ ל ֲעֺונֹוֵתינּו ְלַמַען ֶנְחּדַ ה ֵקץ ּוְמִחיָלה ּוְסִליָחה ַעל ּכָ ִרים ַהּזֶ ּפֻ ַאֲהָבה ֶאת יֹום )צֹום( ַהּכִ ן ָלנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּבְ ּתֶ  ַוּתִ
ָחַתת עֹוָלם.  ַהׁשְ י לֺא ַתְחּפֺץ ּבְ ים ַרֵחם ָעֵלינּו ּכִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ֵלם: ְוַאּתָ ֵלָבב ׁשָ י ְרצֹוְנָך ּבְ ָיֵדינּו ְוָנׁשּוב ֵאֶליָך ַלֲעׂשֹות ֻחּקֵ

בֹוָתיו ְוָיׁשֺב ֶאל ה' ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל  ְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחׁשְ ע ּדַ ְהיֹותֹו ָקרֹוב: ְוֶנֱאַמר ַיֲעזֺב ָרׁשָ ְצאֹו ְקָרֻאהּו ּבִ ִהּמָ ְרׁשּו ה' ּבְ ֱאַמר ּדִ ּנֶ ׁשֶ
ה  ה ְלֵהיִטיב ְורֹוֶצה ַאּתָ ִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ּוַמְרּבֶ ה ֱא־לֹוּהַ ְסִליחֹות ַחּנּון ְוַרחּום ֶאֶרְך ַאּפַ ה ִלְסלַֺח: ְוַאּתָ י ַיְרּבֶ ֱא־לֹוֵהינּו ּכִ

י ִאם  ע ּכִ מֹות ָהָרׁשָ ֱאַמר ֱאֺמר ֲאֵליֶהם ַחי ָאִני ְנֻאם ה' ֱא־לֹוִהים ִאם ֶאְחּפֺץ ּבְ ּנֶ ִמיָתָתם ׁשֶ ה ָחֵפץ ּבְ ִעים ְוֵאין ַאּתָ ְתׁשּוַבת ְרׁשָ ּבִ
ע  ָרֵאל: ְוֶנֱאַמר ֶהָחֺפץ ֶאְחּפֺץ מֹות ָרׁשָ ית ִיׂשְ ה ָתמּותּו ּבֵ ְרֵכיֶכם ָהָרִעים ְוָלּמָ ְרּכֹו ְוָחָיה: ְוֶנֱאַמר ׁשּובּו ׁשּובּו ִמּדַ ע ִמּדַ ׁשּוב ָרׁשָ ּבְ
ה  י ַאּתָ יבּו ִוְחיּו: ּכִ ת ְנֻאם ה' ֱא־לֹוִהים ְוָהׁשִ מֹות ַהּמֵ י לֺא ֶאְחּפֺץ ּבְ ָרָכיו ְוָחָיה: ְוֶנֱאַמר ּכִ ׁשּובֹו ִמּדְ ְנֻאם ה' ֱא־לֹוִהים ֲהלֹוא ּבְ

ה: א ָאּתָ ְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ֶאּלָ רּון ְבָכל ּדֹור ָודֹור ּוִמּבַ ְבֵטי ְיׁשֻ ָרֵאל ּוָמֳחָלן ְלׁשִ ָסְלָחן ְלִיׂשְ

ִמיָתִתי. ֲהֵרי ֲאִני  י ַקל ָוֺחֶמר ּבְ ַחּיַ י. ָעָפר ֲאִני ּבְ ִאּלּו לֺא נֹוָצְרּתִ י ּכְ ּנֹוַצְרּתִ ו ׁשֶ י ֵאיִני ְכַדאי, ְוַעְכׁשָ ּלֺא נֹוַצְרּתִ ֱא־לֹוַהי, ַעד ׁשֶ
ָחָטאִתי ְלָפֶניָך  ֶ ּלֺא ֶאֱחָטא עֹוד. ּוַמה ּשׁ ָפֶניָך ה' ֱא־לֹוַהי ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוַתי ׁשֶ ה: ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ה ּוְכִלּמָ ְכִלי ָמֵלא בּוׁשָ ְלָפֶניָך ּכִ

ים. ֲאָבל לֺא ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרים ָוֳחָלִיים ָרִעים: ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְמֺחק ּבְ

תֹוָרֶתָך ְוַאֲחֵרי  י ּבְ ַתח ִלּבִ ְהֶיה. ּפְ ָעָפר ַלּכֺל ּתִ י ּכֶ י ִתּדֺם ְוַנְפׁשִ ר ִמְרָמה ְוִלְמַקְלַלי ַנְפׁשִ ּבֵ ָפַתי ִמּדַ ֱא־לֹוַהי, ְנֹצר ְלׁשֹוִני ֵמָרע ּוׂשְ
ה  ֶמָך. ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ׁשְ ם. ֲעׂשֵ ְבּתָ ִבים ָעַלי ְלָרָעה ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחׁשַ ִמים ְוַהחֹוׁשְ י. ְוָכל ַהּקָ ְרּדֺף ַנְפׁשִ ִמְצֺוֶתיָך ּתִ
יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי  ֶתָך: ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך הֹוׁשִ ָ ה ְלַמַען ְקֻדּשׁ ה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך. ֲעׂשֵ ְלַמַען ְיִמיֶנָך. ֲעׂשֵ

י ְלָפֶניָך ה' צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ ֺעׂשֵ

ם ַנֲעָבְדָך  תֹוָרֶתָך: ְוׁשָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ ׁש ּבִ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ ָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות: יֵמי עֹוָלם ּוְכׁשָ ָלִים ּכִ ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות: ְוָעְרָבה ַלה' ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ יֵמי עֹוָלם ּוְכׁשָ ִיְרָאה ּכִ ּבְ

אם אמרו את תפילת העמידה מילה־במילה עם החזן, יש לדלג ל״אבינו מלכנו״ ]בעמוד 90[
THE CHAZZAN'S REPETITION FOR NE'ILAH BEGINS HERE. IF ONE BEGAN RECITING THE SILENT AMIDAH WORD־FOR־WORD WITH THE 
CHAZZAN, CONTINUE WITH ״AVINU MALKEINU״ [PAGE 90]

חזרת הש"ץ—נעילה של יום הכיפורים
Chazzan’s Repetition for Ne'ilah

**THE ARK IS OPENED / פותחים את הארון**

ם ה' ֶאְקָרא ָהבּו ֹגֶדל ֵלא־לֹוֵהינּו:  י ֵשׁ  ִכּ
ֶתָך: ִהּלָ יד ּתְ ח. ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ה׳ ׂשְ

ּבֹור  דֹול, ַהִגּ ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֱא־לֹוֵהי ַאְבָרָהם, ֱא־לֹוֵהי ִיְצָחק ֵוא־לֹוֵהי ַיֲעקֹב. ָהֵא־ל ַהָגּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ַאֲהָבה. מֹו, ְבּ ל, ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות, ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ְשׁ ְוַהּנֹוָרא, ֵא־ל ֶעְליֹון, ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים, קֹוֵנה ַהֹכּ

ֵני ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ַלֲעֺוִנים: ן ְפּ ה ּוְבַתֲחנּוִנים. ְלַחּלֹות ּוְלַחֵנּ ְתִפָלּ י ִבּ ָחה ִפּ ַעת ְמִביִנים. ֶאְפְתּ ֶמד ַדּ ִמּסֹוד ֲחָכִמים ּוְנבֹוִנים. ּוִמֶלּ

ׁשּו  ַער: ֱאמּוִנים ּגָ ַ ֶזה ַהּשׁ ָגָליו ָלבֹוא ּבְ ַבַער. ּדְ ַנַער ְולֺא ּכְ ׁש ְלַחּלֹוְתָך ּכְ ַער: ּגָ רֺאׁש ּתַ ל ֲעֺבר ּבְ ר ּבַ ֶעׂשֶ ַחְנּתֹו ּבְ ָאב ְיָדֲעָך ִמּנַֺער. ּבְ
ֺחם ַהּיֹום: ב ּכְ ֶצֶדק יֹוׁשֵ י ָפָנה יֹום. ּגֹוְנֵננּו ּבְ ל ַהּיֹום: ֲעבּור ּכִ ֲחָך ָאֺים. ֶנַצח ּכָ ְלַנּצֵ

ים. ים, ְלַמַעְנָך ֱא־לֹוִהים ַחִיּ ֵסֶפר ַחִיּ ים, ְוָחְתֵמנּו ְבּ ַחִיּ ים, ֶמֶלְך ָחֵפץ ַבּ ָזְכֵרנּו ְלַחִיּ

ה ה', ָמֵגן ַאְבָרָהם. רּוְך ַאָתּ יַע ּוָמֵגן. ּבָ ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִשׁ

יַע: ה ַרב ְלהֹוִשׁ ה ֵמִתים ַאָתּ ה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ה', ְמַחֵיּ ַאָתּ

ל:[  ]מֹוִריד ַהּטָ

ֵני  ם ֱאמּוָנתֹו ִליֵשׁ יר ֲאסּוִרים, ּוְמַקֵיּ ים, סֹוֵמְך נֹוְפִלים, ְורֹוֵפא חֹוִלים, ּוַמִתּ ַרֲחִמים ַרִבּ ה ֵמִתים ְבּ ֶחֶסד, ְמַחֵיּ ים ְבּ ל ַחִיּ ְמַכְלֵכּ
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ה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה:  ְך, ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחֶיּ בּורֹות, ּוִמי ּדֹוֶמה ָלּ ַעל ְגּ ָעָפר. ִמי ָכמֹוָך ַבּ

ַרֲחִמים: ים ּבְ ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחִמים/ָהַרֲחָמן זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחּיִ

ִתים: ה ַהּמֵ ה ה', ְמַחּיֵ רּוְך ַאּתָ ה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ּבָ ְוֶנֱאָמן ַאּתָ

ָרֵאל, ֵא־ל ָנא: ִהּלֹות ִיְשׂ ב ְתּ ה ָקדֹוׁש יֹוֵשׁ ִיְמלְֺך ה' ְלעֹוָלם ֱא־לֹוַהִיְך ִצּיֹון ְלֹדר ָוֹדר ַהְללּוָיּה: ְוַאָתּ

ְלָך נֹוָרא ְוָאֺים. ָקדֹוׁש: י ָפָנה יֹום. ּוְנַהּלֶ ַמע ָנא ְסַלח ָנא ַהּיֹום. ֲעבּור ּכִ CTC / חו״ק—ׁשְ

ה ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח: י ַאּתָ ה ּכִ ָ ּוְבֵכן ּוְלָך ַתֲעֶלה ְקֻדּשׁ

KEDUSHA / קדושה

קדושה נוסח ספרדקדושה נוסח אשכנז

ּקֶֺדׁש  ְמָך ּבַ ים ׁשִ יׁשִ ְקּדִ ְרֵפי ֺקֶדׁש ַהּמַ יַח ׂשַ סֹוד ׂשִ ָך ּכְ ַנֲעִריְצָך ְוַנְקִדיׁשְ
תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך. ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר: ּכָ ּכַ

ָהָאֶרץ  ָכל  ְמלֺא  ְצָבאֹות  ה'  ָקדֹוׁש  ָקדֹוׁש  COTC / קו״ח—ָקדֹוׁש 
בֹודֹו: ּכְ

בֹודֹו.  ּכְ ְמקֹום  ה  ַאּיֵ ָלֶזה  ֶזה  ׁשֹוֲאִלים  ְרָתיו  ְמׁשָ עֹוָלם.  ָמֵלא  בֹודֹו  ּכְ
רּוְך ֺיאֵמרּו: ָתם ּבָ ְלֻעּמָ

קֹומֹו: בֹוד ה' ִמּמְ רּוְך ּכְ COTC / קו״ח—ּבָ

ָכל  מֹו ֶעֶרב ָוֺבֶקר ּבְ ַרֲחִמים ְוָיֺחן ַעם ַהְמַיֲחִדים ׁשְ קֹומֹו הּוא ִיֶפן ּבְ ִמּמְ
ַמע אֹוְמִרים: ַאֲהָבה ׁשְ ֲעַמִים ּבְ ִמיד. ּפַ יֹום ּתָ

ָרֵאל ה' ֱא־לֹוֵהינּו ה' ֶאָחד: ַמע ִיְשׂ COTC / קו״ח—ׁשְ

ְוהּוא  יֵענּו.  מֹוׁשִ הּוא  נּו  ַמְלּכֵ הּוא  ָאִבינּו.  הּוא  ֱא־לֹוֵהינּו   הּוא 
ל ָחי. ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלא־לֹוִהים: ֲאִני  ִנית ְלֵעיֵני ּכָ ַרֲחָמיו ׁשֵ ִמיֵענּו ּבְ ַיׁשְ

ה' ֱא־לֹוֵהיֶכם:

ה'  ְוָהָיה  ָהָאֶרץ,  ָכל  ּבְ ְמָך  ׁשִ יר  ַאּדִ ָמה  ֲאֹדֵנינּו  ה'  יֵרנּו  ַאּדִ יר  ַאּדִ
מֹו ֶאָחד: ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוְשׁ ל ָהָאֶרץ, ּבַ ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ

תּוב ֵלאֺמר: ָך ּכָ C / ח—ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ

COTC / קו״ח—ִיְמלְֺך ה' ְלעֹוָלם. ֱא־לֹוַהִיְך ִצּיֹון ְלֺדר ָוֺדר. ַהְללּוָיּה:

ְבֲחָך  ְוׁשִ יׁש.  ַנְקּדִ ְתָך  ָ ְקֻדּשׁ ְנָצִחים  ּוְלֵנַצח  ְדֶלָך.  ּגָ יד  ַנּגִ ָודֹור  ְלדֹור 
דֹול ְוָקדֹוׁש  י ֵא־ל ֶמֶלְך ּגָ ינּו לֺא ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּכִ ֱא־לֹוֵהינּו ִמּפִ

ה: ָאּתָ

ָרֵאל  ָך ִיׂשְ נּו ְלָך, ה' ֱא־לֹוֵהינּו ַמְלָאִכים ֲהמֹוֵני ַמְעָלה. ִעם ַעּמְ ֶתר ִיּתְ ּכֶ
ַיד  ַעל  ָהָאמּור  ָבר  ּדָ ּכַ ׁשּו  ּלֵ ְיׁשַ ְלָך  ה  ָ ְקֻדּשׁ ם  ּלָ ּכֻ ַיַחד  ה:  ַמּטָ ְקבּוֵצי 

ְנִביֶאָך ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר:  

ָהָאֶרץ  ָכל  ְמלֺא  ְצָבאֹות  ה'  ָקדֹוׁש  ָקדֹוׁש  COTC / קו״ח—ָקדֹוׁש 
בֹודֹו:  ּכְ

בֹודֹו  ּכְ ְמקֹום  ה  ַאּיֵ ָלֶזה  ֶזה  ׁשֹוֲאִלים  ְרָתיו  ְמׁשָ עֹוָלם.  ָמֵלא  בֹודֹו  ּכְ
ִחים ְואֹוְמִרים:  ּבְ ָתם ְמׁשַ ְלַהֲעִריצֹו. ְלֻעּמָ

קֹומֹו:  בֹוד ה' ִמּמְ רּוְך ּכְ COTC / קו״ח—ּבָ

מֹו ֶעֶרב ָוֹבֶקר  ַרֲחָמיו ְלַעּמֹו. ְוָיֹחן ַעם ַהְמַיֲחִדים ׁשְ קֹומֹו הּוא ִיֶפן ּבְ ִמּמְ
ַמע אֹוְמִרים:  ַאֲהָבה ׁשְ ֲעַמִים ּבְ ִמיד. ּפַ ָכל יֹום ּתָ ּבְ

ָרֵאל ה' ֱא־לֹוֵהינּו ה' ֶאָחד:  ַמע ִיׂשְ COTC / קו״ח—ׁשְ

יֵענּו  יֵענּו. ְוהּוא יֹוׁשִ נּו הּוא מֹוׁשִ  הּוא ֱא־לֹוֵהינּו הּוא ָאִבינּו. הּוא ַמְלּכֵ
ֵהן  ֵלאֹמר.  ַחי  ל  ּכָ ְלֵעיֵני  ִנית  ׁשֵ ַרֲחָמיו  ּבְ ִמיֵענּו  ְוַיׁשְ ִנית  ׁשֵ ְוִיְגָאֵלנּו 
ה'  ֲאִני  ֵלא־לֹוִהים:  ָלֶכם  ִלְהיֹות  ית  ֵראׁשִ ּכְ ַאֲחִרית  ֶאְתֶכם  י  ַאְלּתִ ּגָ

ֱא־לֹוֵהיֶכם:

ה'  ְוָהָיה  ָהָאֶרץ,  ָכל  ּבְ ְמָך  ׁשִ יר  ַאּדִ ָמה  ֲאֹדֵנינּו  ה'  יֵרנּו  ַאּדִ יר  ַאּדִ
מֹו ֶאָחד: ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוְשׁ ל ָהָאֶרץ, ּבַ ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ

תּוב ֵלאֺמר: ָך ּכָ C / ח—ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ

COTC / קו״ח—ִיְמלְֺך ה' ְלעֹוָלם. ֱא־לֹוַהִיְך ִצּיֹון ְלֺדר ָוֺדר. ַהְללּוָיּה:

י ֵא־ל  ָלה. ּכִ ָכל יֹום ְיַהְללּוָך ּסֶ ים ּבְ ְמָך ָקדֹוׁש. ּוְקדֹוׁשִ ה ָקדֹוׁש ְוׁשִ ַאּתָ
ה:  דֹול ְוָקדֹוׁש ָאּתָ ֶמֶלְך ּגָ

י הּוא ְלַבּדֹו ָמרֹום ְוָקדֹוׁש:  ְלדֹור ָודֹור ַהְמִליכּו ָלֵא־ל ּכִ

יָך  יׁשֶ י ַמְקּדִ יָך: ּכִ ל ַמֲעׂשֶ ׁש ָאדֹון ַעל ּכָ ְקּדַ ְקָך ֲעמּוֶסיָך. ּתֻ ַצּדֶ יָך. ְוֺיאְמרּו ְלָך חֹוֶסיָך. ּבְ ַמֲעׂשֶ ַמח ּבְ יָך. ְוִתׂשְ ֲחמֹול ַעל ַמֲעׂשֶ
ים: דֹוׁשִ ֵאר ִמּקְ . ָנֶאה ְלָקדֹוׁש ּפְ ּתָ ׁשְ ְתָך ִקּדַ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

ט: ּפָ ׁשְ ֶלְך ַהּמִ ט ַהּמֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ֵקנּו ּבַ ט. ְוַצּדְ ּפָ ַבר ֺחק ּוִמׁשְ יד ְלַיֲעֹקב ּדְ ּגִ ע. ּתַ ׁשַ יד ּפֶ ר מּול ַמּגִ ֵאין ֵמִליץ ֺיׁשֶ ּבְ

י  יֵננּו. ּכִ ם יֹוִציא ָאֺים )נ"א ַהּיֹום( ְלֶצֶדק ּדִ ֵננּו. ּוִבְזכּות ַהּתָ ית ְמַדּיְ ּבִ ֱעַקד ַיׁשְ ן ַהּנֶ עֹוד ִיְזּכֺר ָלנּו ַאֲהַבת ֵאיָתן, ֲאדֹוֵנינּו. ּוַבּבֵ
ָקדֹוׁש ַהּיֹום ַלֲאדֹוֵנינּו:

ִוד  ית ּדָ בֹוֶדָך. ְוַעל ַמְלכּות ּבֵ ן ּכְ ּכַ ַלִים ִעיֶרָך. ְוַעל ִצּיֹון ִמׁשְ ָך. ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמֶ ְמָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ַעל ִיׂשְ ׁש ׁשִ ּוְבֵכן ִיְתַקּדֵ
יֶחָך. ְוַעל ְמכֹוְנָך ְוֵהיָכֶלָך: ְמׁשִ

ל  ֲחוּו ְלָפֶניָך ּכָ ּתַ ים. ְוִיׁשְ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ָראָת. ְוִייָראּוָך ּכָ ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ יָך. ְוֵאיָמְתָך ַעל ּכָ ל ַמֲעׂשֶ ָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ַעל ּכָ ְחּדְ ן ּפַ ּוְבֵכן ּתֵ
ָיְדָך  ְלָטן ְלָפֶניָך ֹעז ּבְ ָ ַהּשׁ ַדְענּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ׁשֶ ּיָ מֹו ׁשֶ ֵלם. ּכְ ֵלָבב ׁשָ ה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּבְ ם ֲאֻגּדָ רּוִאים. ְוֵיָעׂשּו ֻכּלָ ַהּבְ

ָראָת: ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ ְמָך נֹוָרא ַעל ּכָ יִמיֶנָך. ְוׁשִ ּוְגבּוָרה ּבִ
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ׂשֹון  ְמָחה ְלַאְרֶצָך ְוׂשָ ה ַלְמַיֲחִלים ָלְך. ׂשִ יָך. ּוִפְתחֹון ּפֶ ה ִליֵרֶאיָך. ְוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרׁשֶ ִהּלָ ָך. ּתְ בֹוד ה' ְלַעּמֶ ן ּכָ ּוְבֵכן ּתֵ
ָיֵמינּו: ְמֵהָרה ּבְ יֶחָך. ּבִ י ְמׁשִ ָך. ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיׁשַ ְלִעיֶרָך. ּוְצִמיַחת ֶקֶרן ְלָדִוד ַעְבּדֶ

ְכֶלה  ן ּתִ ָעׁשָ ּה ּכְ ּלָ ָעה ּכֻ יָה ְוָכל ָהִרׁשְ ץ ּפִ ְקּפָ ה ָיִגילּו ְועֹוָלָתּה ּתִ ִרּנָ ִרים ַיֲעלֺזּו. ַוֲחִסיִדים ּבְ ָמחּו ִויׁשָ יִקים ִיְראּו ְוִיׂשְ ּוְבֵכן ַצּדִ
ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֶרץ: י ַתֲעִביר ֶמְמׁשֶ ּכִ

ָך.  ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ בֹוֶדָך. ּוִבירּוׁשָ ן ּכְ ּכַ ַהר ִצּיֹון ִמׁשְ יָך. ְבּ ל ַמֲעׂשֶ ָך ַעל ּכָ ה ]הּוא[ ה' ]ֱא־לֹוֵהינּו ְמֵהָרה[ ְלַבֶדּ ְוִתְמלְֺך ַאָתּ
ָך. ִיְמלְֺך ה' ְלעֹוָלם ֱא־לֹוַהִיְך ִצּיֹון ְלֺדר ָוֺדר ַהְללּוָיּה: ִדְבֵרי ָקְדׁשֶ תּוב ְבּ ּכָ ּכַ

ְצָדָקה:  ׁש ּבִ דֹוׁש ִנְקּדַ ט, ְוָהֵא־ל ַהּקָ ּפָ ׁשְ ּמִ ּה ה' ְצָבאֹות ּבַ ְגּבַ תּוב ַוּיִ ּכָ ְלָעֶדיָך. ּכַ ֶמָך ְוֵאין ֱא־לֹוּהַ ִמּבַ ה ְונֹוָרא ׁשְ ָקדֹוׁש ַאּתָ
דֹוׁש: ֶלְך ַהּקָ ה ה', ַהּמֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

נּו  נּו ַמְלּכֵ ִמְצֺוֶתיָך ְוֵקַרְבּתָ נּו ּבְ ּתָ ׁשְ ׁשֹונֹות ְוִקּדַ ל ַהּלְ נּו ִמּכָ נּו. ְורֹוַמְמּתָ ים. ָאַהְבּתָ אֹוָתנּו ְוָרִציָת ּבָ ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ה ְבַחְרּתָ ַאּתָ
דֹוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת: דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ַלֲעבֹוָדֶתָך ְוׁשִ

ל ֲעֺונֹוֵתינּו,  ָרה, ְוִלְמָחל ּבֹו ֶאת ּכָ ה, ִלְמִחיָלה ְוִלְסִליָחה ּוְלַכּפָ ּפּוִרים ַהּזֶ ַאֲהָבה, ֶאת יֹום ַהּכִ ן ָלנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּבְ ּתֶ ַוּתִ
ִמְקָרא ֺקֶדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים:

דֹוֵננּו, ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו,  ֵכר, ִזְכרֹוֵננּו ּוִפּקְ ֵקד, ְוִיּזָ ַמע, ְוִיּפָ ָ יַע, ְוֵיָרֶאה, ְוֵיָרֶצה, ְוִיׁשּ ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא, ְוַיּגִ
ָרֵאל ְלָפֶניָך, ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה, ְלֵחן  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ָך, ְוִזְכרֹון ּכָ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ָך, ְוִזְכרֹון ְירּוׁשָ ִוד ַעְבּדֶ ן ּדָ יַח ּבֶ ְוִזְכרֹון ָמׁשִ
ה: ָזְכֵרנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה,  ּפּוִרים ַהּזֶ יֹום ַהּכִ לֹום ּבְ ים ]טֹוִבים[ ּוְלׁשָ ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחּיִ

י ֵא־ל ֶמֶלְך  י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ּכִ יֵענּו, ּכִ נּו, ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוׁשִ ים ]טֹוִבים[, ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחּנֵ יֵענּו בֹו ְלַחּיִ ְוהֹוׁשִ
ה: ַחּנּון ְוַרחּום ָאּתָ

סליחות לנעילה של יום הכיפורים
Selichot for Ne'ilah of Yom Kippur

י ָפָנה יֹום: ַער. ּכִ ֵעת ְנִעיַלת ׁשַ ַער. ּבְ ַתח ָלנּו ׁשַ CTC / חו״ק—ּפְ

ָעֶריָך: ֶמׁש ָיֺבא ְוִיְפֶנה. ָנבֹוָאה ׁשְ ֶ CTC / חו״ק—ַהּיֹום ִיְפֶנה. ַהּשׁ

ֺבׁש ֵחְטא ְוָעֺון: ר ָנא. ּכְ ּפֶ א ָנא. ְסַלח ָנא. ְמַחל ָנא. ֲחָמל ָנא. ַרֶחם ָנא. ּכַ א ֵא־ל ָנא. ׂשָ CTC / חו״ק—ָאּנָ

ִאים  ה ְמִחיָלה ְלַחּטָ ֲחִסידּות מֹוֵחל ֲעֺונֹות ַעּמֹו. ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון. ַמְרּבֶ א ַרֲחִמים. ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ ב ַעל ּכִ ֵא־ל ֶמֶלְך יֹוׁשֵ
ֵרה. ּוְזֺכר ָלנּו  לֺׁש ֶעׂשְ נּו לֹוַמר ׁשְ ְגֺמל. ֵא־ל הֹוֵריָת ּלָ ר ָורּוַח. לֺא ְכָרָעָתם ּתִ ׂשָ ל ּבָ ה ְצָדקֹות ִעם ּכָ ִעים. עֹוׂשֵ ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ

ם ה': ְקָרא ְבׁשֵ ם ַוּיִ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ ָעָנן ַוּיִ ֶרד ה' ּבֶ תּוב ַוּיֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ֶדם. ּכְ הֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ מֹו ׁשֶ ֵרה. ּכְ לֺׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ַהּיֹום ּבְ

ְקָרא: ָניו ַוּיִ ֲעֺבר ה' ַעל ּפָ COTC / קו״ח—ַוּיַ

ה: ְוָסַלְחּתָ ַלֲעֺוֵננּו  ָאה ְוַנּקֵ ע ְוַחּטָ א ָעֺון ָוֶפׁשַ ִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֺנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֺנׂשֵ ה' ה' ֵא־ל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאּפַ
ח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל  ה ה' טֹוב ְוַסּלָ י ַאּתָ ְענּו: ּכִ י ָפׁשָ נּו ּכִ י ָחָטאנּו ְמַחל ָלנּו ַמְלּכֵ נּו: ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ּכִ אֵתנּו ּוְנַחְלּתָ ּוְלַחּטָ

קֹוְרֶאיָך: 

המנהג לומר שורה שורה, חזן ואחריו קהל או ששרים יחד
EACH PARAGRAPH BELOW IS USUALLY SAID CHAZZAN, THEN CONGREGATION OR SUNG TOGETHER

ֶמָך: יֵענּו ְלַמַען ׁשְ בּות ָאֳהֵלי ַיֲעֹקב ְוהֹוׁשִ ב ׁשְ ִרית ַאְבָרָהם ַוֲעֵקַדת ִיְצָחק. ְוָהׁשֵ ְזֹכר ּבְ

ְוָעֵתנּו  י ָנא. ה' ְלׁשַ ה ֻעּזִ א ֱא־לֹוֵהינּו ֻעּזָ י ִיְבֺחן ֵלב ָעֺקב ְלָהִכיָנה. קּוָמה ּנָ ִכיָנה. ֺחן ָיֺחן ּכִ ְ ְנֵפי ַהּשׁ ַחת ּכַ יֵאנּו ֵצל ָידֹו ּתַ ַיְחּבִ
ַהֲאִזיָנה:

ֲעֵננּו. ה' ֱהֵיה  ֶצֶדק ּתַ ֵענּו ֵאֶליָך נֹוָראֹות ּבְ ּוְ ׁשַ ע ַעם ָעִני ְוֶאְביֹון. ּבְ ׁשַ ע ְלִהּוָ יִמין ֶיׁשַ ֵסֶתר ֶעְליֹון. ּבִ ב ּבְ י יֹוׁשֵ ִמיֵענּו ָסַלְחּתִ ַיׁשְ
עֹוֵזר ָלנּו: 
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טּוַח ֲאִני  ֵני בֹוֵחן ִלּבֹות. ּבָ יַח ּפְ י ׂשִ ַפְכּתִ ָלבֹות. ָלֵכן ׁשָ י לֺא ִנׁשְ ֲעֵרי ְדָמעֹות ּכִ ֵרה ֵתבֹות. ּוְבׁשַ לֺׁש ֶעׂשְ ׁשְ י ְיֵתדֹוַתי ּבִ ַמְכּתִ ּתָ
ת ָאבֹות.  לֺׁשֶ ה ּוִבְזכּות ׁשְ ָבֵאּלֶ

י ְלָך  ֵזרֹות ָקׁשֹות ַאְכָזִרּיֹות. ּכִ ל ּגְ יֵלנּו ִמּכָ ֺנאְדָך ִלְהיֹות. ְוַתּצִ ְמעֹוֵתינּו ּבְ ים ּדִ ׂשִ ּתָ ְכיֹות. ׁשֶ ָפֶניָך ׁשֹוֵמַע קֹול ּבִ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ְלַבד ֵעיֵנינּו ְתלּויֹות. 

ֵענּו:  יֵענּו ֱא־לֹוֵהי ִיׁשְ ח. ְוהֹוׁשִ ְמּתַ יַע ְוִריב ַאל ּתִ ח. ּתֹוׁשִ ַתח. ְואֹוָצְרָך ַהּטֹוב ָלנּו ִתְפּתַ ַמִים ּפְ ֲעֵרי ׁשָ ׁשַ

ִאים  ה ְמִחיָלה ְלַחּטָ ֲחִסידּות מֹוֵחל ֲעֺונֹות ַעּמֹו. ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון. ַמְרּבֶ א ַרֲחִמים. ִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ ב ַעל ּכִ ֵא־ל ֶמֶלְך יֹוׁשֵ
ֵרה. ּוְזֺכר ָלנּו  לֺׁש ֶעׂשְ נּו לֹוַמר ׁשְ ְגֺמל. ֵא־ל הֹוֵריָת ּלָ ר ָורּוַח. לֺא ְכָרָעָתם ּתִ ׂשָ ל ּבָ ה ְצָדקֹות ִעם ּכָ ִעים. עֹוׂשֵ ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ

ם ה': ְקָרא ְבׁשֵ ם ַוּיִ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ ָעָנן ַוּיִ ֶרד ה' ּבֶ תּוב ַוּיֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ֶדם. ּכְ הֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ מֹו ׁשֶ ֵרה. ּכְ לֺׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ ַהּיֹום ּבְ

ְקָרא: ָניו ַוּיִ ֲעֺבר ה' ַעל ּפָ COTC / קו״ח—ַוּיַ

ה: ְוָסַלְחּתָ ַלֲעֺוֵננּו  ָאה ְוַנּקֵ ע ְוַחּטָ א ָעֺון ָוֶפׁשַ ִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֺנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֺנׂשֵ ה' ה' ֵא־ל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאּפַ
ח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל  ה ה' טֹוב ְוַסּלָ י ַאּתָ ְענּו: ּכִ י ָפׁשָ נּו ּכִ י ָחָטאנּו ְמַחל ָלנּו ַמְלּכֵ נּו: ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ּכִ אֵתנּו ּוְנַחְלּתָ ּוְלַחּטָ

קֹוְרֶאיָך: 

ר ָלנּו. ּפֶ  ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְסַלח ָלנּו. ְמַחל ָלנּו. ּכַ
ה ֱא־לֹוֵהינּו. ָך ְוַאּתָ י ָאנּו ַעּמֶ  ּכִ

ה ָאִבינּו.  ָאנּו ָבֶניָך ְוַאּתָ
ה ֲאדֹוֵננּו.  ָאנּו ֲעָבֶדיָך ְוַאּתָ
ה ֶחְלֵקנּו.  ָאנּו ְקָהֶלָך ְוַאּתָ

ה גֹוָרֵלנּו.  ָאנּו ַנֲחָלֶתָך ְוַאּתָ
ה רֹוֵענּו.  ָאנּו ֺצאֶנָך ְוַאּתָ

ה נֹוְטֵרנּו.  ָאנּו ַכְרֶמָך ְוַאּתָ
ה יֹוְצֵרנּו. ֶתָך ְוַאּתָ  ָאנּו ְפֻעּלָ
ה דֹוֵדנּו.  ָאנּו ַרְעָיֶתָך ְוַאּתָ

ה ֱא־לֹוֵהינּו. ֶתָך ְוַאּתָ  ָאנּו ְסֻגּלָ
נּו. ה ַמְלּכֵ ָך ְוַאּתָ  ָאנּו ַעּמֶ

ה ַמֲאִמיֵרנּו.  ָאנּו ַמֲאִמיֶריָך ְוַאּתָ
ה ַרחּום ְוַחּנּון. י ָפִנים ְוַאּתָ  ָאנּו ַעּזֵ
ִים. ה ֶאֶרְך ַאּפַ י ֺעֶרף ְוַאּתָ  ָאנּו ְקׁשֵ

ה ָמֵלא ַרֲחִמים.  ָאנּו ְמֵלֵאי ָעֺון. ְוַאּתָ
ּמּו. נֹוֶתיָך לֺא ִיּתָ ה הּוא ּוׁשְ ֵצל עֹוֵבר. ְוַאּתָ ָאנּו ָיֵמינּו ּכְ
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וידוי בציבור—נעילה של יום הכיפורים
Public Viduy (Confession)—Ne'ilah of Yom Kippur

י ֺעֶרף לֹוַמר  י ָפִנים ּוְקׁשֵ ֵאין ָאנּו ַעּזֵ ֵתנּו. ׁשֶ ִחּנָ ם ִמּתְ ְתַעּלַ ֵתנּו, ְוַאל ּתִ ִפּלָ בֹוא ְלָפֶניָך ּתְ ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ּתָ
יִקים ֲאַנְחנּו ְולֺא ָחָטאנּו. ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ָחָטאנּו: ְלָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ

נוטים מעט כלפי מטה ומכים על הלב בכל מילה מ״אשמנו״ ועד ״תעתנו״
BEND SLIGHTLY FORWARD AND TAP YOUR CHEST AFTER EACH WORD FROM ״אשמנו״...״תעתנו״ IN THE PARAGRAPH BELOW

ְבנּו, ַלְצנּו, ָמַרְדנּו, ִנַאְצנּו,  ּזַ ֶקר: ָיַעְצנּו ָרע, ּכִ ְענּו, ַזְדנּו, ָחַמְסנּו, ָטַפְלנּו ׁשֶ ְרנּו ּדִֺפי: ֶהֱעִוינּו, ְוִהְרׁשַ ּבַ ַזְלנּו, ּדִ ַגְדנּו, ּגָ ְמנּו, ּבָ ָאׁשַ
ְענּו:  ְעּתָ ִעינּו, ּתִ ַעְבנּו, ּתָ ַחְתנּו, ּתִ ְענּו, ׁשִ ינּו ֺעֶרף: ָרׁשַ ִ ְענּו, ָצַרְרנּו, ִקּשׁ ׁשַ ָסַרְרנּו, ָעִוינּו, ּפָ

ְענּו:  יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ י ֱאֶמת ָעׂשִ א ָעֵלינּו ּכִ ל ַהּבָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ ָוה ָלנּו. ְוַאּתָ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֺא ׁשָ ּפָ ׁשְ ְצֺוֶתיָך ּוִמּמִ ַסְרנּו ִמּמִ
ה יֹוֵדַע: ְגלֹות ַאּתָ רֹות ְוַהּנִ ְסּתָ ל ַהּנִ ָחִקים. ֲהלֺא ּכָ ר ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן ׁשְ ַסּפֵ ב ָמרֹום. ּוַמה ּנְ ַמה ּנֺאַמר ְלָפֶניָך יֹוׁשֵ

ל ֲעֺונֹוֵתינּו. ְלַמַען  ֵדנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ְלִהְתַוּדֹות ְלָפֶניָך ַעל ּכָ ַלּמְ ִבים. ַוּתְ ל ׁשָ ִעים. ִויִמיְנָך ְפׁשּוָטה ְלַקּבֵ ה נֹוֵתן ָיד ַלּפֹוׁשְ ַאּתָ
י  ֵ . ֵאין ֵקץ ְלִאּשׁ ר ָאַמְרּתָ ָבֶריָך ֲאׁשֶ ים ּוְכִניחֹוִחים. ְלַמַען ּדְ ִ ִאּשׁ ֵלָמה ְלָפֶניָך ּכְ ְתׁשּוָבה ׁשְ ֵלנּו ּבִ ק ָיֵדינּו. ּוְתַקּבְ ל ֵמֺעׁשֶ ֶנְחּדַ

יָת ְסִליָחֵתנּו. ָמה ָאנּו ֶמה  ה ְותֹוֵלָעה ְלִפיָכְך ִהְרּבֵ ַאֲחִריֵתנּו ִרּמָ ה יֹוֵדַע ׁשֶ ָמֵתנּו. ְוַאּתָ ר ְלִניחֹוֵחי ַאׁשְ חֹובֹוֵתינּו ְוֵאין ִמְסּפָ
בּוָרֵתנּו. ַמה ּנֺאַמר ְלָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו  ׁשּוָעֵתנּו ַמה ּכֵֺחנּו ַמה ּגְ ְדֵקנּו ַמה ּיְ נּו ַמה ּצִ ינּו ֶמה ַחְסּדֵ ַחּיֵ

יֶהם ּתֺהּו  י רֺב ַמֲעׂשֵ ל ּכִ ּכֵ ְבִלי ַהׂשְ ע ּוְנבֹוִנים ּכִ ְבִלי ַמּדָ לֺא ָהיּו ַוֲחָכִמים ּכִ ם ּכְ ֵ י ַהּשׁ ַאִין ְלָפֶניָך ְוַאְנׁשֵ ּבֹוִרים ּכְ ל ַהּגִ ֲהלֺא ּכָ
י ַהּכֺל ָהֶבל: ֵהָמה ָאִין ּכִ יֶהם ֶהֶבל ְלָפֶניָך. ּומֹוַתר ָהָאָדם ִמן ַהּבְ ִויֵמי ַחּיֵ

ן ָלנּו ה'  ּתֶ ן ָלְך: ַוּתִ ּתֶ ק ַמה ּיִ ְפָעל. ְוִאם ִיְצּדַ י ִמי ֺיאַמר ְלָך ַמה ּתִ יֵרהּו ַלֲעֺמד ְלָפֶניָך. ּכִ ּכִ ְלּתָ ֱאנֹוׁש ֵמֺראׁש ַוּתַ ה ִהְבּדַ ַאּתָ
ק ָיֵדינּו ְוָנׁשּוב  ל ֵמֺעׁשֶ ל ֲעֺונֹוֵתינּו ְלַמַען ֶנְחּדַ ה ֵקץ ּוְמִחיָלה ּוְסִליָחה ַעל ּכָ ִרים ַהּזֶ ּפֻ ַאֲהָבה ֶאת יֹום ַהּכִ  ֱא־לֹוֵהינּו ּבְ

ֱאַמר  ּנֶ ָחַתת עֹוָלם. ׁשֶ ַהׁשְ י לֺא ַתְחּפֺץ ּבְ ים ַרֵחם ָעֵלינּו ּכִ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ֵלם: ְוַאּתָ ֵלָבב ׁשָ י ְרצֹוְנָך ּבְ ֵאֶליָך ַלֲעׂשֹות ֻחּקֵ
בֹוָתיו ְוָיׁשֺב ֶאל ה' ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל  ְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחׁשְ ע ּדַ ְהיֹותֹו ָקרֹוב: ְוֶנֱאַמר ַיֲעזֺב ָרׁשָ ְצאֹו ְקָרֻאהּו ּבִ ִהּמָ ְרׁשּו ה' ּבְ ּדִ
ה ְלֵהיִטיב ְורֹוֶצה  ִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ּוַמְרּבֶ ה ֱא־לֹוּהַ ְסִליחֹות ַחּנּון ְוַרחּום ֶאֶרְך ַאּפַ ה ִלְסלַֺח: ְוַאּתָ י ַיְרּבֶ ֱא־לֹוֵהינּו ּכִ
מֹות  ֱאַמר ֱאֺמר ֲאֵליֶהם ַחי ָאִני ְנֻאם ה' ֱא־לֹוִהים ִאם ֶאְחּפֺץ ּבְ ּנֶ ִמיָתָתם ׁשֶ ה ָחֵפץ ּבְ ִעים ְוֵאין ַאּתָ ְתׁשּוַבת ְרׁשָ ה ּבִ ַאּתָ

ָרֵאל: ְוֶנֱאַמר  ית ִיׂשְ ה ָתמּותּו ּבֵ ְרֵכיֶכם ָהָרִעים ְוָלּמָ ְרּכֹו ְוָחָיה: ְוֶנֱאַמר ׁשּובּו ׁשּובּו ִמּדַ ע ִמּדַ ׁשּוב ָרׁשָ י ִאם ּבְ ע ּכִ ָהָרׁשָ
ָרָכיו ְוָחָיה: ׁשּובֹו ִמּדְ ע ְנֻאם ה' ֱא־לֹוִהים ֲהלֹוא ּבְ ֶהָחֺפץ ֶאְחּפֺץ מֹות ָרׁשָ

רּון ְבָכל  ְבֵטי ְיׁשֻ ָרֵאל ּוָמֳחָלן ְלׁשִ ה ָסְלָחן ְלִיׂשְ י ַאּתָ יבּו ִוְחיּו: ּכִ ת ְנֻאם ה' ֱא־לֹוִהים ְוָהׁשִ מֹות ַהּמֵ י לֺא ֶאְחּפֺץ ּבְ ְוֶנֱאַמר ּכִ
ה: א ָאּתָ ְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ֶאּלָ ּדֹור ָודֹור ּוִמּבַ

ֶגד ֵעיֶניָך,  ֵעינּו ְוַחּטֺאֵתינּו ִמּנֶ ׁשָ ה, ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ּפְ ּפּוִרים ַהּזֶ יֹום ַהּכִ  ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְמֺחל ַלֲעֺונֹוֵתינּו ּבְ
ֶעיָך ְוֶכָעָנן ַחּטֺאֶתיָך  ׁשָ ֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחּטֺאֶתיָך לֺא ֶאְזּכֺר: ְוֶנֱאַמר, ָמִחיִתי ָכָעב ּפְ ָאמּור ָאֺנִכי ָאֺנִכי הּוא מֹוֶחה ְפׁשָ ּכָ

נּו  ׁשֵ ְטָהרּו: ַקּדְ ר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם, ִמּכֺל ַחּטֺאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ּתִ ה ְיַכּפֵ י ַבּיֹום ַהּזֶ יָך ְוֶנֱאַמר, ּכִ י ְגַאְלּתִ ׁשּוָבה ֵאַלי ּכִ
ה  י ַאּתָ ֱאֶמת, ּכִ ָך ּבֶ נּו ְלָעְבּדְ יׁשּוָעֶתָך, ְוַטֵהר ִלּבֵ נּו ּבִ ח ַנְפׁשֵ ּמַ ֵחנּו/ְוׂשַ ּמְ ֵענּו ִמּטּוֶבָך ְוׂשַ ּבְ תֹוָרֶתָך, ׂשַ ִמְצֺוֶתיָך ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ ּבְ

ה  רּוְך ַאּתָ ה[ ּבָ א ָאָתּ ְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ]ֶאָלּ ָכל ּדֹור ָודֹור ּוִמּבַ רּון ּבְ ְבֵטי ְיׁשֻ ָרֵאל ּוָמֳחָלן ְלׁשִ ָסְלָחן ְלִיׂשְ
ל ָהָאֶרץ  ָנה, ֶמֶלְך ַעל ּכָ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ מֹוֵתינּו ּבְ ָרֵאל ּוַמֲעִביר ַאׁשְ ית ִיׂשְ ה', ֶמֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ַלֲעֹוֺנֹוֵתינּו ְוַלֲעֹוֺנֹות ַעּמֹו ּבֵ

ּפּוִרים: ָרֵאל ְויֹום ַהּכִ ׁש ִיׂשְ ְמַקּדֵ
ָרֵאל.  י ִיׂשְ ֵ יֶתָך. ְוִאּשׁ ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ּבֵ ֵעה. ְוָהׁשֵ ָתם ׁשְ ָתם/ְוִלְתִפּלָ ָרֵאל ּוִבְתִפּלָ ָך ִיׂשְ ַעּמְ  ְרֵצה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּבְ

ָך: ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ָרצֹון. ּוְתִהי ְלָרצֹון ּתָ ל ּבְ ַאֲהָבה ְתַקּבֵ ָתם. ]ְמֵהָרה[ ּבְ ּוְתִפּלָ
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ִכיָנתֹו ְלִצּיֹון: ֲחִזיר ׁשְ ה ה'. ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ַרֲחִמים: ּבָ ׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ּבְ ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ּבְ
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ֲאבֹוֵתינּו  ֵוא־לֹוֵהי  ֱא־לֹוֵהינּו  ה'  הּוא  ה  ַאָתּ ָשׁ ָלְך,  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים 
ה הּוא ְלדֹור ָודֹור  ֵענּו, ַאָתּ ִיְשׁ ָמֵגן  ינּו,  ַחֵיּ ָוֶעד, ]צּוֵרנּו[ צּור  ְלעֹוָלם 
מֹוֵתינּו  ָיֶדָך, ְוַעל ִנְשׁ סּוִרים ְבּ ינּו ַהְמּ ֶתָך, ַעל ַחֵיּ ִהָלּ ר ְתּ ָך ּוְנַסֵפּ נֹוֶדה ְלּ
נּו, ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך  ָכל יֹום ִעָמּ ְבּ יָך ֶשׁ קּודֹות ָלְך, ְוַעל ִנֶסּ ַהְפּ
י לֺא ָכלּו ַרֲחֶמיָך, ְוַהְמַרֵחם,  ָכל ֵעת, ֶעֶרב ָובֶֹקר ְוָצֳהָרִים, ַהּטֹוב ִכּ ְבּ  ֶשׁ

ינּו ָלְך: י[ ֵמעֹוָלם ִקִוּ י לֺא ַתּמּו ֲחָסֶדיָך, ]ִכּ ִכּ

ֲאבֹוֵתינּו,  ֵוא־לֹוֵהי  ֱא־לֹוֵהינּו  ה'  הּוא  ה  ַאָתּ ָשׁ ָלְך,  ֲאַנְחנּו   מֹוִדים 
ְמָך  ָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלִשׁ ית, ְבּ ֵראִשׁ ר, יֹוְצֵרנּו, יֹוֵצר ְבּ ָשׂ ֱא־לֹוֵהי ָכל ָבּ
ֵמנּו,  ּוְתַקְיּ נּו  ַחֵיּ ְתּ ן  ֵכּ נּו.  ְמָתּ ְוִקַיּ ֶהֱחִייָתנּו  ֶשׁ ַעל  דֹוׁש,  ְוַהָקּ דֹול   ַהָגּ
ְרצֹוֶנָך,  ְוַלֲעׂשֹות  ָך,  ֻחֶקּ מֹור  ִלְשׁ ָך,  ָקְדֶשׁ ְלַחְצרֹות  ֻלּיֹוֵתינּו  ָגּ ְוֶתֱאסֹוף 

רּוְך ֵא־ל ַההֹוָדאֹות: ָאנּו מֹוִדים ָלְך, ָבּ ֵלם, ַעל ֶשׁ ֵלָבב ָשׁ ָך ְבּ ּוְלָעְבְדּ

ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: נּו ּתָ ְמָך ַמְלּכֵ א[ ׁשִ ֵרְך ְוִיְתרֹוֵמם ]ְוִיְתַנּשֵׂ ם ִיְתּבָ ּלָ ְוַעל ּכֻ

ָפה ּוֶפַגע ַרע ְוָכל ַמֲחָלה ְוָכל  ִחית ְוָעֺון ּוַמּגֵ ִבי ּוַמׁשְ ה ֶדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ּוׁשְ ַעְסָך ְוַכּלֵ נּו ְזֺכר ַרֲחֶמיָך ּוְכֺבׁש ּכַ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ֵני ְבִריֶתָך: ל ּבְ ם ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּכָ ְנַאת ִחּנָ ֵזָרה ָרָעה ְוׂשִ ָלה ְוָכל ְקָטָטה ְוָכל ִמיֵני ֻפְרָעֻנּיֹות ְוָכל ּגְ ּקָ  ּתַ

ֵני ְבִריֶתָך: ל ּבְ ים טֹוִבים ּכָ ַוֲחתֹום ְלַחּיִ

י טֹוב[. ָהֵא־ל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה.  ֱאֶמת ]ְלעֹוָלם ּכִ דֹול ּבֶ ְמָך ַהּגָ ָלה. ִויַהְללּו ]ִויָבְרכּו[ ֶאת ׁשִ ים יֹודּוָך ּסֶ ְוֺכל ַהַחּיִ
ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות: ה ה'. ַהּטֹוב ׁשִ רּוְך ַאּתָ ]ָהֵא־ל ַהּטֹוב:[ ּבָ

 אם עדיין לא הייתה השקיעה, ומנהג הקהילה היא 
שהכוהנים עולים לדוכן:

IF IT IS BEFORE SHKIAH (HALAKHIC SUNSET) 
 THE CUSTOM OF THE CONGREGATION IS TO DUCHEN

 DURING NE'ILAH
אם אין כוהנים העולים לדוכן

IF KOHANIM ARE NOT BLESSING THE PEOPLE

ּתֹוָרה  ת ּבַ ׁשֶ ּלֶ ָרָכה ַהְמׁשֻ ְרֵכנּו ַבּבְ ]ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ּבָ
י ַאֲהֺרן ּוָבָניו[  ָך, ָהֲאמּוָרה ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תּוָבה ַעל ְיֵדי ֺמׁשֶ ַהּכְ

ָאמּור[: ָך, ּכָ ּכֲֺהִנים ]ַעם ְקדֹוׁשֶ
ר  ה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ הכוהן THE KOHEN: ָבּ
ַאֲהָבה: ָרֵאל ְבּ נּו ְלָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְשׂ ל ַאֲהֹרן ְוִצָוּ תֹו ֶשׁ ְקֻדָשּׁ נּו ִבּ ָשׁ ִקְדּ

ְמֶרָך: ]ָאֵמן[ ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיׁשְ

: ]ָאֵמן[ ּךָ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ ָיֵאר ה' ּפָ

לֹום: ]ָאֵמן[ ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ א ה' ּפָ ִיּשָׂ

ּתֹוָרה  ת ּבַ ׁשֶ ּלֶ ָרָכה ַהְמׁשֻ ְרֵכנּו ַבּבְ ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ּבָ
י ַאֲהֹרן ּוָבָניו ּכֲֹהִנים  ָך ָהֲאמּוָרה ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תּוָבה ַעל ְיֵדי ֹמׁשֶ ַהּכְ

ָאמּור: יָך, ּכָ ַעם ְקדֹוׁשֶ

ן ְיִהי ָרצֹון[ ְמֶרָך: ]ֵכּ ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיׁשְ

ן ְיִהי ָרצֹון[ : ]ֵכּ ּךָ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ ָיֵאר ה' ּפָ

ן ְיִהי ָרצֹון[ לֹום: ]ֵכּ ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ א ה' ּפָ ִיּשָׂ

ֶאָחד ]ַיַחד[  נּו ּכְ ּלָ ְרֵכנּו ָאִבינּו ּכֻ ָך. ּבָ ָרֵאל ַעּמֶ ל ִיׂשְ ים[ ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ לֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה. ]ַחּיִ ים ׁשָ ׂשִ
לֹום  ים ְוׁשָ ים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד. ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ נּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּתֹוַרת ַחּיִ ֶניָך ָנַתּתָ ּלָ י ְבאֹור ּפָ ֶניָך. ּכִ אֹור ּפָ ּבְ
רֺב ֺעז  לֹוֶמָך. ]ּבְ ׁשְ ָעה ּבִ ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ֵעיֶניָך ]ְלָבְרֵכנּו[ ]ּו[ְלָבֵרְך ֶאת ּכָ ]ְוָכל טֹוב[. ְוטֹוב ]ִיְהֶיה[ ּבְ

לֹום:[  ְוׁשָ

ָך  ֵכר ְוֵנָחֵתם ְלָפֶניָך, ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעּמְ לֹום, ּוַפְרָנָסה טֹוָבה, ּוְגֵזרֹות טֹובֹות, ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות, ִנּזָ ָרָכה ְוׁשָ ים, ּבְ ֵסֶפר ַחּיִ ּבְ
לֹום: ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ָרֵאל, ְלַחּיִ ית ִיׂשְ ּבֵ

ה ה', רּוְך ַאּתָ  ּבָ
לֹום. ָשּׁ ָרֵאל ַבּ לֹום.ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְשׂ ה ַהָשּׁ ה ה', עֹוֵשׂ רּוְך ַאּתָ ּבָ

י ְלָפֶניָך. ה' צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:  ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ
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אבינו מלכנו 
 Avinu Malkeinu

נּו ָחָטאנּו ְלָפֶניָך.  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ה. א ָאָתּ נּו ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאָלּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ֶמָך. נּו ְלַמַען ְשׁ ה ִעָמּ נּו ֲעֵשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ָנה טֹוָבה. ׁש ָעֵלינּו ָשׁ נּו ַחֵדּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ֵזרֹות ָקׁשֹות. ל ְגּ ל ֵמָעֵלינּו ָכּ ֵטּ נּו ַבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
בֹות ׂשֹוְנֵאינּו. ל ַמְחְשׁ ֵטּ נּו ַבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

נּו ָהֵפר ֲעַצת אֹוְיֵבינּו.  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ִטין ֵמָעֵלינּו. ל ַצר ּוַמְשׂ ה ָכּ ֵלּ נּו ַכּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ִטיֵננּו ּוְמַקְטְרֵגנּו. ּיֹות ַמְשׂ נּו ְסֹתם ִפּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ִריֶתָך. ֵני ְבּ ָמד ִמְבּ ִחית )ְוָעֺון( ּוְשׁ ִבי ּוַמְשׁ ֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ּוְשׁ ה ֶדּ ֵלּ נּו ַכּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ֲחָלֶתָך. ָפה ִמַנּ נּו ְמַנע ַמֵגּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
נּו ְסַלח ּוְמַחל ְלָכל ֲעֺונֹוֵתינּו.  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ֶגד ֵעיֶניָך. אֵתינּו ִמֶנּ ֵעינּו ְוַחֹטּ ָשׁ נּו ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ְפּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ְטֵרי חֹובֹוֵתינּו. ל ִשׁ ים ָכּ ַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ נּו ְמֹחק ְבּ ָאִבינּו ַמְלֵכּ

אם הזמן אינו דוחק, את תשע השורות הבאות אומר שורה שורה החזן ואחריו הקהל
IF THERE IS TIME, THE NEXT NINE LINES ARE RECITED RESPONSIVELY: CHAZZAN FOLLOWED BY CONGREGATION

ֵלָמה ְלָפֶניָך. ְתׁשּוָבה ְשׁ נּו ַהֲחִזיֵרנּו ִבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ָך. ֵלָמה ְלחֹוֵלי ַעֶמּ ַלח ְרפּוָאה ְשׁ נּו ְשׁ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
יֵננּו. ַזר ּדִ נּו ְקַרע ֹרַע ְגּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

רֹון טֹוב ְלָפֶניָך. ִזָכּ נּו ָזְכֵרנּו ְבּ ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ים טֹוִבים. ֵסֶפר ַחִיּ נּו ָחְתֵמנּו ְבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ה ִויׁשּוָעה. ֻאָלּ ֵסֶפר ְגּ נּו ָחְתֵמנּו ְבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ָלה. ְרָנָסה ְוַכְלָכּ ֵסֶפר ַפּ נּו ָחְתֵמנּו ְבּ  ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ֵסֶפר ְזֻכּיֹות. נּו ָחְתֵמנּו ְבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ֵסֶפר ְסִליָחה ּוְמִחיָלה. נּו ָחְתֵמנּו ְבּ ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ָקרֹוב. נּו ַהְצַמח ָלנּו ְיׁשּוָעה ְבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ָך. ָרֵאל ַעֶמּ נּו ָהֵרם ֶקֶרן ִיְשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

יֶחָך. נּו ָהֵרם ֶקֶרן ְמִשׁ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ְרכֹוֶתיָך. א ָיֵדינּו ִמִבּ נּו ַמֵלּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ָבע. א ֲאָסֵמינּו ָשׂ נּו ַמֵלּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ַמע קֹוֵלנּו, חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו. נּו ְשׁ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ֵתנּו. ִפָלּ ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְתּ ל ְבּ נּו ַקֵבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ֵתנּו. ַמִים ִלְתִפָלּ ֲעֵרי ָשׁ ַתח ַשׁ נּו ְפּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

י ָעָפר ֲאָנְחנּו. נּו ְזֹכר )י׳׳ג ָזכּור או ָזכֹור(, ִכּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ָפֶניָך. יֵבנּו ֵריָקם ִמְלּ ִשׁ נּו ָנא ַאל ְתּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ָפֶניָך. ַעת ַרֲחִמים ְוֵעת ָרצֹון ִמְלּ ָעה ַהֹזּאת ְשׁ ֵהא ַהָשּׁ נּו ְתּ ָאִבינּו ַמְלֵכּ
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נּו. נּו ֲחמֹול ָעֵלינּו ְוַעל עֹוָלֵלינּו ְוַטֵפּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ָך. ם ָקְדֶשׁ ה ְלַמַען ֲהרּוִגים ַעל ֵשׁ נּו ֲעֵשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ה ְלַמַען ְטבּוִחים ַעל ִיחּוֶדָך. נּו ֲעֵשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ֶמָך. ִים ַעל ִקּדּוׁש ְשׁ ֵאׁש ּוַבַמּ ֵאי ָבּ ה ְלַמַען ָבּ נּו ֲעֵשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

פּוְך. ם ֲעָבֶדיָך ַהָשּׁ נּו ְנֹקם ִנְקַמת ַדּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ה ְלַמַעְנָך ִאם לֺא ְלַמֲעֵננּו. נּו ֲעֵשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

יֵענּו. ה ְלַמַעְנָך ְוהֹוִשׁ נּו ֲעֵשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ים. ה ְלַמַען ַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ נּו ֲעֵשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ְקָרא ָעֵלינּו. ִנּ ּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֶשׁ דֹול ַהִגּ ְמָך ַהָגּ ה ְלַמַען ִשׁ נּו ֲעֵשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
יֵענּו. נּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד ְוהֹוִשׁ ה ִעָמּ ים ֲעֵשׂ נּו ַמֲעִשׂ י ֵאין ָבּ נּו ַוֲעֵננּו ִכּ נּו ָחֵנּ ָאִבינּו ַמְלֵכּ

**THE ARK IS CLOSED / סוגרים את הארון**

ָרֵאל ה' ֱא־לֹוֵהינּו ה' ֶאָחד: ַמע ִיׂשְ CTC / חו״ק—ׁשְ

 )RECITE THREE TIMES, IF TIME PERMITS( ,]בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד ]שלוש פעמים אם הזמן מאפשר ם ּכְ רּוְך ׁשֵ CTC / חו״ק—ּבָ

 )RECITE SEVEN TIMES, IF TIME PERMITS( ,]חו״ק—ה' הּוא ָהֱא־לֹוִהים: ]שבע פעמים אם הזמן מאפשר / CTC

קדיש שלם
 Full Kaddish

א. ]ָאֵמן[ ֵמיּה ַרָבּ ׁש ְשׁ ל ְוִיְתַקַדּ ַדּ ִיְתַגּ

י  יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּ ַחֵיּ יֵחּה-ָאֵמן[ ְבּ ְרָקֵנּה, ִויָקֵרב ְמִשׁ י ְבָרא, ִכְרעּוֵתּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה, ]ְוַיְצַמח ֻפּ ָעְלָמא ִדּ  ְבּ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָרֵאל, ַבּ ית ִיְשׂ ְדָכל־ֵבּ

א[ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ]ָאֵמן, ְיֵהא ְשׁ
ל,  ה ְוִיְתַהָלּ ר ְוִיְתַעֶלּ א ְוִיְתַהָדּ ׂ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשּ ח ְוִיְתָפּ ַבּ ַתּ ַרְך ְוִיְשׁ א, ִיְתָבּ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ

ִריְך הּוא[.  ִריְך הּוא ]ְבּ א ְבּ ֻקְדָשׁ ֵמּה ְדּ ְשׁ

ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן ]ָאֵמן[. ָחָתא ְוֶנָחָמָתא ַדֲאִמיָרן ְבּ ְבּ ׁשְ יָרָתא, ּתֻ ְרָכָתא, ְוׁשִ ל־ִבּ א ִמָכּ א ְלֵעָלּ ְלֵעָלּ

א, ְוִאְמרּו ָאֵמן ]ָאֵמן[. ַמָיּ י ִבְשׁ ָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִדּ ית[ ִיְשׂ ָכל ]ֵבּ ל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְדּ ְתַקַבּ ִתּ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן ]ָאֵמן[. ל ִיְשׂ ים ]טֹוִבים[ ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ א ְוַחִיּ ַמָיּ א ִמן ְשׁ ָלָמא ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן ]ָאֵמן[. ל ִיְשׂ לֹום ָעֵלינּו, ְוַעל ָכּ ה ָשׁ ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶשׂ לֹום ִבּ ָ ה ַהׁשּ ֹעׂשֵ

תוקעים בשופר כאן או אחרי ערבית
THE SHOFAR IS SOUNDED EITHER NOW OR AFTER MAARIV 

תקיעה-שברים תרועה-תקיעה גדולה

 יש הנוהגים לתקוע רק קול זה —
 SOME CONGREGATIONS BLOW JUST THIS NOTE

תקיעה גדולה

ָלִים: ירּוׁשָ ָאה ּבִ ָנה ַהּבָ ְלׁשָ
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ערבית למוצא יום הכיפורים
Maariv for Motzaei Yom Kippur

ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו:  יָעה. ַהּמֶ ל ֲחָמתֹו: ה' הֹוׁשִ יב ַאּפֹו ְולֺא ָיִעיר ּכָ ה ְלָהׁשִ ִחית. ְוִהְרּבָ ר ָעֺון ְולֺא ַיׁשְ ְוהּוא ַרחּום ְיַכּפֵ

קריאת שמע וברכותיה
Shema and its Blessings

ְרכּו ֶאת ה' ַהְמֺבָרְך:  C / ח—ּבָ

רּוְך ה' ַהְמֺבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד: COTC / קו״ח—ּבָ

רּוְך ה' ַהְמֺבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּבָ

ים,  ה ִעּתִ ּנֶ ָעִרים, ּוִבְתבּוָנה ְמׁשַ ָחְכָמה ּפֹוֵתַח ׁשְ ְדָברֹו ַמֲעִריב ֲעָרִבים, ּבְ ר ּבִ ה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ְך  ֵני ֺחׁשֶ ְרצֹונֹו. ּבֹוֵרא יֹום ָוָלְיָלה, ּגֹוֵלל אֹור ִמּפְ ָרִקיַע, ּכִ ְמרֹוֵתיֶהם ּבָ ִמׁשְ ר ֶאת ַהּכֹוָכִבים ּבְ ים, ּוְמַסּדֵ ַמּנִ ּוַמֲחִליף ֶאת ַהּזְ

ִמיד ִיְמלֹוְך  ם, ּתָ מֹו. ֵא־ל ַחי ְוַקּיָ ין יֹום ּוֵבין ָלְיָלה, ה' ְצָבאֹות ׁשְ יל ּבֵ ֵני אֹור, ּוַמֲעִביר יֹום ּוֵמִביא ָלְיָלה, ּוַמְבּדִ ְך ִמּפְ ְוֺחׁשֶ
ֲעִריב ֲעָרִבים: ה ה', ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּבָ

ְכֵבנּו  ׁשָ ן ה' ֱא־לֹוֵהינּו, ּבְ , ַעל ּכֵ ְדּתָ ִטים אֹוָתנּו ִלּמַ ּפָ ים ּוִמׁשְ , ּתֹוָרה ּוִמְצֺות ֻחּקִ ָך ָאָהְבּתָ ָרֵאל ַעּמְ ית ִיׂשְ ַאֲהַבת עֹוָלם ּבֵ
ה  ינּו ְוֺאֶרְך ָיֵמינּו, ּוָבֶהם ֶנְהּגֶ י ֵהם ַחּיֵ ִדְבֵרי ]ַתְלמּוד[ ּתֹוָרֶתָך ּוְבִמְצֹוֶתיָך ְלעֹוָלם ָוֶעד, ּכִ ַמח ּבְ יָך, ְוִנׂשְ ֻחּקֶ יַח ּבְ ּוְבקּוֵמנּו ָנׂשִ

ָרֵאל: ה ה', אֹוֵהב ַעּמֹו ִיׂשְ רּוְך ַאּתָ ּנּו ְלעֹוָלִמים: ּבָ ִסיר ִמּמֶ יֹוָמם ָוָלְיָלה. ְוַאֲהָבְתָך ַאל ּתָ

ָרֵאל ה' ֱא־לֹוֵהינּו ה' ֶאָחד: ַמע ִיְשׂ ׁשְ
בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ בלחש / QUIETLY—ּבָ

ָך ַהּיֹום־ַעל־ ר ָאֹנִכי ְמַצְוּ ה, ֲאֶשׁ ָבִרים ָהֵאֶלּ ָך ּוְבָכל־ְמֹאֶדָך. ְוָהיּו ַהְדּ ָכל־ְלָבְבָך ּוְבָכל־ַנְפְשׁ ְוָאַהְבָתּ ֵאת ה' ֱא־לֹוֶהיָך, ְבּ
ם ְלאֹות ַעל־ָיֶדָך; ְוָהיּו  ְרָתּ ָך ּוְבקּוֶמָך. ּוְקַשׁ ְכְבּ ֶרְך, ּוְבָשׁ ָך ַבֶדּ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתּ ָך ְבּ ְבְתּ ִשׁ ם, ְבּ ְרָתּ ָבּ ם ְלָבֶניָך ְוִדַבּ ְנָתּ ַנּ ְלָבֶבָך. ְוִשׁ

ָעֶריָך. יֶתָך, ּוִבְשׁ ם ַעל־ְמֻזזֹות ֵבּ ין ֵעיֶניָך. ּוְכַתְבָתּ ְלֹטָטֹפת ֵבּ

ָכל־ ה ֶאְתֶכם ַהּיֹום־ְלַאֲהָבה ֶאת־ה' ֱא־לֹוֵהיֶכם, ּוְלָעְבדֹו ְבּ ר ָאֹנִכי ְמַצֶוּ ְמעּו ֶאל־ִמְצוֺ ַתי, ֲאֶשׁ ְשׁ ֹמַע ִתּ ְוָהָיה ִאם־ָשׁ
ב  י ֵעֶשׂ ָך ְוִיְצָהֶרָך. ְוָנַתִתּ ִעּתֹו, יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש; ְוָאַסְפָתּ ְדָגֶנָך ְוִתיֹרְשׁ י ְמַטר־ַאְרְצֶכם ְבּ ֶכם. ְוָנַתִתּ ְלַבְבֶכם ּוְבָכל־ַנְפְשׁ

ֲחִויֶתם  ַתּ ם ֱאלִֺהים ֲאֵחִרים, ְוִהְשׁ ם ַוֲעַבְדֶתּ ה ְלַבְבֶכם; ְוַסְרֶתּ ן ִיְפֶתּ ְמרּו ָלֶכם, ֶפּ . ִהָשּׁ ָבְעָתּ ָך; ְוָאַכְלָתּ ְוָשׂ ְדָך ִלְבֶהְמֶתּ ָשׂ ְבּ
ם ְמֵהָרה ֵמַעל  ן ֶאת־ְיבּוָלּה; ַוֲאַבְדֶתּ ַמִים ְולֺא־ִיְהֶיה ָמָטר, ְוָהֲאָדָמה לֺא ִתֵתּ ֶכם, ְוָעַצר ֶאת־ַהָשּׁ ָלֶהם. ְוָחָרה ַאף־ה' ָבּ

ם ֹאָתם ְלאֹות ַעל־ֶיְדֶכם,  ְרֶתּ ֶכם; ּוְקַשׁ ה ַעל־ְלַבְבֶכם ְוַעל־ַנְפְשׁ ָבַרי ֵאֶלּ ם ֶאת־ְדּ ְמֶתּ ר ה' ֹנֵתן ָלֶכם. ְוַשׂ ָבה ֲאֶשׁ ָהָאֶרץ ַהֹטּ
ָך ּוְבקּוֶמָך.  ְכְבּ ֶרְך, ּוְבָשׁ ָך ַבֶדּ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתּ ָך ְבּ ְבְתּ ִשׁ ם, ְבּ ר ָבּ ֵניֶכם ְלַדֵבּ ם ֹאָתם ֶאת־ְבּ ְדֶתּ ין ֵעיֵניֶכם. ְוִלַמּ ְוָהיּו ְלטֹוָטֹפת ֵבּ

ע ה' ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת  ַבּ ר ִנְשׁ ָעֶריָך. ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם, ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשׁ יֶתָך, ּוִבְשׁ ם ַעל־ְמזּוזֹות ֵבּ ּוְכַתְבָתּ
ַמִים ַעל־ָהָאֶרץ. יֵמי ַהָשּׁ ָלֶהם־ִכּ

ְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם ְוָנְתנּו  ָרֵאל ְוָאַמְרָתּ ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל־ַכּ ֵני ִיְשׂ ר ֶאל־ְבּ ֵבּ אֹמר. ַדּ ה ֵלּ  ַוּיֺאֶמר ה' ֶאל־ֹמֶשׁ
יֶתם ֹאָתם ְולֺא־ָתתּורּו  ל־ִמְצוֺ ת ה' ַוֲעִשׂ ם ֶאת־ָכּ ֵכֶלת. ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרֶתּ ִתיל ְתּ ָנף ְפּ ַעל־ִציִצת ַהָכּ

ים  ל־ִמְצו ָֺתי ִוְהִייֶתם ְקֹדִשׁ יֶתם ֶאת־ָכּ רּו ַוֲעִשׂ ְזְכּ ם זִֹנים ַאֲחֵריֶהם. ְלַמַען ִתּ ר־ַאֶתּ  ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶשׁ
ר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלא־לֹוִהים, ֲאִני ה' ֱא־לֹוֵהיֶכם. ֱאֶמת: ֵלא־לֹוֵהיֶכם. ֲאִני ה' ֱא־לֹוֵהיֶכם ֲאֶשׁ

C / ח—ה׳ ֱא־לֹוֵהיֶכם ֱאֶמת:
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נּו  ד ְמָלִכים, ַמְלּכֵ ָרֵאל ַעּמֹו. ַהּפֹוֵדנּו ִמּיַ י הּוא ה' ֱא־לֹוֵהינּו ְוֵאין זּוָלתֹו, ַוֲאַנְחנּו ִיׂשְ ם ָעֵלינּו, ּכִ ל ֺזאת, ְוַקּיָ ֶוֱאמּוָנה ּכָ
ה ְגֺדלֹות ַעד ֵאין  נּו, ָהעֹוׂשֶ מּול ְלָכל ֺאְיֵבי ַנְפׁשֵ ם ּגְ ּלֵ ֵרינּו, ְוַהְמׁשַ ְפָרע ָלנּו ִמּצָ ל ֶהָעִריִצים. ָהֵא־ל ַהּנִ ף ּכָ ַהּגֹוֲאֵלנּו ִמּכַ

ֶרם  מֹות ֺאְיֵבינּו, ַוּיָ ְדִריֵכנּו ַעל ּבָ ים, ְולֺא ָנַתן ַלּמֹוט ַרְגֵלנּו, ַהּמַ ַחּיִ נּו ּבַ ם ַנְפׁשֵ ר. ַהּשָׂ ים( ְוִנְפָלאֹות ַעד ֵאין ִמְסּפָ ֵחֶקר, )ִנּסִ
כֹוֵרי  ל ּבְ ה ְבֶעְבָרתֹו ּכָ ּכֶ ֵני ָחם. ַהּמַ ַאְדַמת ּבְ ַפְרֺעה, אֹותֹות ּומֹוְפִתים ּבְ ים ּוְנָקָמה ּבְ נּו ִנּסִ ה ּלָ ְנֵאינּו. ָהֺעׂשֶ ל ׂשֹ ַקְרֵננּו ַעל ּכָ

ְזֵרי ַים סּוף, ֶאת רֹוְדֵפיֶהם ְוֶאת ׂשֹוְנֵאיֶהם  ין ּגִ ָניו ּבֵ ֲעִביר ּבָ ָרֵאל ִמּתֹוָכם ְלֵחרּות עֹוָלם. ַהּמַ ִמְצָרִים, ַוּיֹוֵצא ֶאת ַעּמֹו ִיׂשְ
ָרֵאל ְלָך ָענּו  ה ּוְבֵני ִיׂשְ לּו ֲעֵליֶהם, ֺמׁשֶ מֹו. ּוַמְלכּותֹו ְבָרצֹון ִקּבְ חּו ְוהֹודּו ִלׁשְ ּבְ בּוָרתֹו, ׁשִ ע, ְוָראּו ָבָניו ּגְ ְתהֹומֹות ִטּבַ ּבִ

ם:  ה, ְוָאְמרּו ֻכּלָ ְמָחה ַרּבָ ׂשִ יָרה, ּבְ ׁשִ

ה, ֶזה  ה ֶפֶלא: ַמְלכּוְתָך ָראּו ָבֶניָך, ּבֹוֵקַע ָים ִלְפֵני ֺמׁשֶ ּקֶֺדׁש, נֹוָרא ְתִהּלֹות ֺעׂשֵ ר ּבַ ֺמָכה ֶנְאּדָ ֵאִלים ה', ִמי ּכָ ִמי ָכֺמָכה ּבָ
ֵאִלי ָענּו ְוָאְמרּו:

ָרֵאל: ַאל ִיׂשְ ה ה', ּגָ רּוְך ַאּתָ ּנּו: ּבָ ד ָחָזק ִמּמֶ י ָפָדה ה' ֶאת ַיֲעֹקב, ּוְגָאלֹו ִמּיַ ה' ִיְמלְֺך ְלעֹוָלם ָוֶעד. ְוֶנֱאַמר, ּכִ

ֵעָצה  ֵננּו ּבְ לֹוֶמָך, ְוַתּקְ ת ׁשְ לֹום[. ּוְפרֹוֹש ָעֵלינּו ֻסּכַ ים ]טֹוִבים ּוְלׁשָ נּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַהֲעִמיֵדנּו ַמְלּכֵ יֵבנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ְלׁשָ ּכִ ַהׁשְ
ָטן  ֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ְוָיגֹון, ְוָהֵסר ׂשָ ֲעֵדנּו, ְוָהֵסר ֵמָעֵלינּו אֹוֵיב, ּדֶ ֶמָך. ְוָהֵגן ּבַ יֵענּו ְמֵהָרה ְלַמַען ׁשְ ָפֶניָך, ְוהֹוׁשִ טֹוָבה ִמּלְ

מֹור  ה. ּוׁשְ י ֵא־ל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאּתָ ה, ּכִ יֵלנּו ָאּתָ י ֵא־ל ׁשֹוְמֵרנּו ּוַמּצִ יֵרנּו, ּכִ ְסּתִ ָנֶפיָך ּתַ ָפֵנינּו ּוֵמַאֲחֵרינּו, ּוְבֵצל ּכְ ִמּלְ
ָרֵאל ָלַעד.   ה ה', ׁשֹוֵמר ַעּמֹו ִיְשׂ רּוְך ַאּתָ ה ְוַעד עֹוָלם: ּבָ לֹום ֵמַעּתָ ים ּוְלׁשָ ֵצאֵתנּו ּובֹוֵאנּו ְלַחּיִ

חצי קדיש
 Chatzi Kaddish

א. ]ָאֵמן[ ֵמיּה ַרָבּ ׁש ְשׁ ל ְוִיְתַקַדּ ַדּ ִיְתַגּ

י  יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּ ַחֵיּ יֵחּה־ָאֵמן[ ְבּ ְרָקֵנה, ִויָקֵרב ְמִשׁ י ְבָרא, ִכְרעּוֵתּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה, ]ְוַיְצַמח ֻפּ ָעְלָמא ִדּ  ְבּ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָרֵאל, ַבּ ית ִיְשׂ ְדָכל־ֵבּ

א[ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ]ָאֵמן, ְיֵהא ְשׁ
ל,   ה ְוִיְתַהָלּ ר ְוִיְתַעֶלּ א ְוִיְתַהָדּ ׂ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשּ ח ְוִיְתָפּ ַבּ ַתּ ַרְך ְוִיְשׁ א, ִיְתָבּ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ

ִריך הּוא[.  ִריְך הּוא ]ּבְ א ְבּ ֻקְדָשׁ ֵמּה ְדּ  ְשׁ
ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]ָאֵמן[ ָחָתא ְוֶנָחָמָתא ַדֲאִמיָרן ְבּ ְבּ ׁשְ יָרָתא, ּתֻ ְרָכָתא, ְוׁשִ ל־ִבּ א ִמָכּ א ְלֵעָלּ ְלֵעָלּ
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עמידה
Silent Amidah

ֶתָך: ִהּלָ יד ּתְ ח. ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ֲא־ֺדָני ׂשְ

דֹול ַהּגִ ה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ֱא־לֹוֵהי ַאְבָרָהם. ֱא־לֹוֵהי ִיְצָחק. ֵוא־לֹוֵהי ַיֲעֹקב. ָהֵא־ל ַהּגָ רּוְך ַאּתָ ־ּבָ
מֹו  י ָאבֹות. ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ ּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵא־ל ֶעְליֹון. ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים. ְוקֹוֵנה ַהּכֺל. ְוזֹוֵכר ַחְסּדֵ

ַאֲהָבה: ּבְ

ה ה', ָמֵגן ַאְבָרָהם: רּוְך ַאּתָ יַע ּוָמֵגן: ּבָ ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוׁשִ

ל[ יַע: ]מֹוִריד ַהּטָ ה ַרב ְלהֹוׁשִ ה ֵמִתים ַאּתָ ּבֹור ְלעֹוָלם ה'. ְמַחּיֵ ה ּגִ ַאּתָ

ֵני  ם ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ יר ֲאסּוִרים. ּוְמַקּיֵ ים. סֹוֵמְך נֹוְפִלים. ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמּתִ ַרֲחִמים ַרּבִ ה ֵמִתים ּבְ ֶחֶסד. ְמַחּיֵ ים ּבְ ל ַחּיִ  ְמַכְלּכֵ
רּוְך  ה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ּבָ ה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה: ְוֶנֱאָמן ַאּתָ ְך. ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחּיֶ בּורֹות ּוִמי דֹוֶמה ּלָ ַעל ּגְ ָעָפר. ִמי ָכמֹוָך ּבַ

ִתים: ה ַהּמֵ ה ה', ְמַחּיֵ ַאּתָ

ה ה', ָהֵא־ל  רּוְך ַאּתָ ה[: ּבָ דֹול ְוָקדֹוׁש ָאּתָ י ֵא־ל ֶמֶלְך ּגָ ָלה ]ּכִ לּוָך ּסֶ ָכל יֹום ְיַהּלְ ים ּבְ ְמָך ָקדֹוׁש ּוְקדֹוׁשִ ה ָקדֹוׁש ְוׁשִ ַאּתָ
דֹוׁש: ַהּקָ

יָנה: ד ֶלֱאנֹוׁש ּבִ ַעת. ּוְמַלּמֵ ה חֹוֵנן ְלָאָדם ּדַ ַאּתָ

ין  ְך. ּבֵ ין אֹור ְלֺחׁשֶ ין ֺקֶדׁש ְלֺחל. ּבֵ ל ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּבֵ ְבּדֵ י ְרצֹוֶנָך. ַוּתַ ֵדנּו ַלֲעׂשֹות ֻחּקֵ ַלּמְ ע ּתֹוָרֶתָך. ַוּתְ נּו ְלַמּדַ ה חֹוַנְנּתָ ַאּתָ
לֹום.  ִאים ִלְקָראֵתנּו ְלׁשָ ִמים ַהּבָ נּו ָהֵחל ָעֵלינּו ַהּיָ ה. ָאִבינּו ַמְלּכֵ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ִביִעי ְלׁשֵ ְ ין יֹום ַהּשׁ ים. ּבֵ ָרֵאל ָלַעּמִ ִיְשׂ

ִיְרָאֶתָך: ִקים ּבְ ל ָעֺון. ּוְמֻדּבָ ים ִמּכָ ל ֵחְטא. ּוְמֻנּקִ ֲחׂשּוִכים ִמּכָ

יָנה ָוָדַעת. ָך ָחְכָמה ִבּ נּו ֵמִאְתּ ל/ְוָחֵנּ ּכֵ יָנה ְוַהׂשְ ָך ֵדָעה ּבִ נּו ֵמִאּתְ ְוָחֵנּ

ַעת:  ה ה', חֹוֵנן ַהּדָ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ְתׁשּוָבה: ה ה', ָהרֹוֶצה ּבִ רּוְך ַאּתָ ֵלָמה ְלָפֶניָך. ּבָ ְתׁשּוָבה ׁשְ נּו ַלֲעבֹוָדֶתָך ְוַהֲחִזיֵרנּו ּבִ יֵבנּו ָאִבינּו ְלתֹוָרֶתָך. ְוָקְרֵבנּו ַמְלּכֵ ֲהׁשִ

ְענּו.  י ָפׁשָ נּו ּכִ י ָחָטאנּו. ְמַחל ָלנּו ַמְלּכֵ ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ּכִ

ה ִלְסלַֺח: ְרּבֶ ה ה', ַחּנּון ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ה. ּבָ ח ָאּתָ י ֵא־ל טֹוב ְוַסּלָ ה./ּכִ י מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ָאּתָ  ּכִ
ָרֵאל: ה ה', ּגֹוֵאל ִיְשׂ רּוְך ַאּתָ ה. ּבָ י ]ֵא־ל[ ּגֹוֵאל ָחָזק ָאּתָ ֶמָך. ּכִ ְרֵאה ְבָעְנֵינּו. ְוִריָבה ִריֵבנּו. ּוְגָאֵלנּו ]ְמֵהָרה[ ְלַמַען ׁשְ

ֲחלּוֵאינּו ּוְלָכל־ַמְכאֹוֵבינּו[  א ְלָכל-ַתּ ה. ְוַהֲעֵלה ]ֲארּוָכה ּוַמְרֵפּ ֵתנּו ָאּתָ י ְתִהּלָ ָעה ּכִ ׁשֵ יֵענּו ְוִנּוָ ְרָפֵאנּו ה' ְוֵנָרֵפא. הֹוׁשִ
ָרֵאל: ה ה', רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו ִיְשׂ רּוְך ַאּתָ ה. ּבָ י ֵא־ל ֶמֶלְך רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאּתָ ֵלָמה ְלָכל ַמּכֹוֵתינּו. ּכִ ְרפּוָאה ׁשְ

ֵענּו ִמּטּוָבּה.  ּבְ ֵני ָהֲאָדָמה ְוׂשַ ָרָכה ַעל ּפְ ל ִמיֵני ְתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה. ְוֵתן ּבְ ָנה ַהּזֺאת ְוֶאת ּכָ ָ ֵרְך ָעֵלינּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֶאת ַהּשׁ  ּבָ
ִנים: ָ ה ה', ְמָבֵרְך ַהּשׁ רּוְך ַאּתָ ִנים[ ּבָ ה ּוְמָבֵרְך ַהָשּׁ י ֵא־ל טֹוב ּוֵמִטיב ַאָתּ ִנים ַהּטֹובֹות ]ִלְבָרָכה ִכּ ָ ּשׁ ָנֵתנּו ּכַ ּוָבֵרְך ׁשְ

רּוְך  ְנפֹות ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנּו. ָבּ ע ּכַ ֵצנּו ַיַחד ]ְמֵהָרה[ ֵמַאְרּבַ ֻלּיֹוֵתינּו. ְוַקּבְ ץ ּגָ א ֵנס ְלַקּבֵ דֹול ְלֵחרּוֵתנּו. ְוׂשָ ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ ּתְ
ָרֵאל: ץ ִנְדֵחי ַעּמֹו ִיְשׂ ה ה', ְמַקֵבּ ַאָתּ

ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים.  ָך ּבְ ה ה' ְלַבּדְ ּנּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה. ּוְמלְֺך ָעֵלינּו ַאּתָ ה. ְוָהֵסר ִמּמֶ ִחּלָ ַבּתְ ָבִראׁשֹוָנה ְויֹוֲעֵצינּו ּכְ יָבה ׁשֹוְפֵטינּו ּכְ ָהׁשִ
ט: ּפָ ה ה', ֶמֶלְך אֹוֵהב ְצָדָקה ּוִמׁשְ רּוְך ַאּתָ ט. ּבָ ּפָ ׁשְ ּמִ ֶצֶדק[ ּבַ ֵקנּו ]ְבּ ְוַצּדְ

ר  ּבֵ ר ּוְתׁשַ ִדים ְמֵהָרה ְתַעּקֵ ֵרתּו. ְוַהּזֵ ָך ְמֵהָרה ִיּכָ ֶרַגע ּתֺאֵבד. ְוָכל אֹוְיֵבי ַעּמְ ָעה ּכְ ִהי ִתְקָוה. ְוָכל ָהִרׁשְ יִנים ַאל ּתְ ְלׁשִ ְוַלּמַ
ה ה', ׁשֹוֵבר אֹוְיִבים ּוַמְכִניַע ֵזִדים: רּוְך ַאּתָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ּבָ יֵלם ְוַתְכִניֵעם[ ּבִ ּפִ ם ְוַתׁשְ ר ְוַתְכִניע ]ּוְתַכֵלּ ּוְתַמּגֵ
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ֶדק ְוָעֵלינּו, ֶיֱהמּו  ֵרי ַהֶצּ ית[ סֹוְפֵריֶהם ְוַעל ֵגּ ֵלַטת ]ֵבּ ָרֵאל ְוַעל ְפּ ית ִיְשׂ ָך ֵבּ ֵאִרית ַעְמּ יִקים ְוַעל ַהֲחִסיִדים ְוַעל ְשׁ ִדּ ַעל ַהַצּ
י־ְבָך  ֶהם, ּוְלעֹוָלם לֺא ֵנבֹוׁש ִכּ ים ֶחְלֵקנּו ִעָמּ ְמָך ֶבֱאֶמת, ְוִשׂ ִשׁ ָכר טֹוב ְלָכל־ַהּבֹוְטִחים ְבּ ָנא ַרֲחֶמיָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו, ְוֵתן ָשׂ

יִקים. ִדּ ָען ּוִמְבָטח ַלַצּ ה ה', ִמְשׁ רּוְך ַאָתּ ָעְננּו[. ָבּ ֱאֶמת ִנְשׁ דֹול ֶבּ ָך ַהָגּ ָבַטְחנּו, ]ְוַעל ַחְסְדּ

א ָדִוד  ְנַין עֹוָלם. ְוִכּסֵ ָיֵמינּו ּבִ ָקרֹוב ּבְ . ּוְבֵנה אֹוָתּה ּבְ ְרּתָ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ תֹוָכּה ּכַ ּכֺן ּבְ ׁשּוב. ְוִתׁשְ ַרֲחִמים ּתָ ַלִים ִעיְרָך ּבְ ְוִלירּוׁשָ
ָלִים. ה ה', ּבֹוֵנה ְירּוָשׁ רּוְך ַאָתּ ִכין: ָבּ ְמֵהָרה ְלתֹוָכּה ּתָ

ה ה', ַמְצִמיַח  רּוְך ַאָתּ ינּו ָכל־ַהּיֹום. ָבּ י ִליׁשּוָעְתָך ִקִוּ יׁשּוָעֶתָך. ִכּ ָך ְמֵהָרה ַתְצִמיַח, ְוַקְרנֹו ָתרּום ִבּ ִוד ַעְבְדּ ֶאת ֶצַמח ָדּ
ֶקֶרן ְיׁשּוָעה.

ִפּלֹות  י ֵא־ל ׁשֹוֵמַע ְתּ ֵתנּו, ִכּ ִפָלּ ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְתּ ל ְבּ ַמע קֹוֵלנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו, חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו, ְוַקֵבּ ]ָאב ָהַרֲחָמן[ ְשׁ
ה[  ל־ֶפּ ת ]ָכּ ִפַלּ ה ׁשֹוֵמַע ְתּ י ַאָתּ ֵתנּו.[ ִכּ ִפָלּ ַמע ְתּ נּו ַוֲעֵננּו ּוְשׁ יֵבנּו, ]ָחֵנּ ִשׁ נּו, ֵריָקם ַאל־ְתּ ָפֶניָך ַמְלֵכּ ה. ּוִמְלּ ְוַתֲחנּוִנים ָאָתּ

ה. ִפָלּ ה ה', ׁשֹוֵמַע ְתּ רּוְך ַאָתּ ַרֲחִמים. ָבּ ָרֵאל, ְבּ ָך ִיְשׂ ַעְמּ

ָרֵאל.  י ִיׂשְ ֵ יֶתָך. ְוִאּשׁ ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ּבֵ ֵעה. ְוָהׁשֵ ָתם ׁשְ ָתם/ְוִלְתִפּלָ ָרֵאל ּוִבְתִפּלָ ָך ִיׂשְ ַעּמְ  ְרֵצה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּבְ
ׁשּוְבָך ְלִצּיֹון  ָך: ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ּבְ ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ָרצֹון. ּוְתִהי ְלָרצֹון ּתָ ל ּבְ ַאֲהָבה ְתַקּבֵ ָתם. ]ְמֵהָרה[ ּבְ ּוְתִפּלָ

ִכיָנתֹו ְלִצּיֹון: ֲחִזיר ׁשְ ה ה', ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ַרֲחִמים: ּבָ ּבְ

ה הּוא  ֵענּו, ַאָתּ ינּו, ָמֵגן ִיְשׁ ה הּוא ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד, ]צּוֵרנּו[ צּור ַחֵיּ ַאָתּ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך, ָשׁ
ָכל יֹום  ְבּ יָך ֶשׁ קּודֹות ָלְך, ְוַעל ִנֶסּ מֹוֵתינּו ַהְפּ ָיֶדָך, ְוַעל ִנְשׁ סּוִרים ְבּ ינּו ַהְמּ ֶתָך, ַעל ַחֵיּ ִהָלּ ר ְתּ ָך ּוְנַסֵפּ ְלדֹור ָודֹור נֹוֶדה ְלּ
י לֺא ַתּמּו  י לֺא ָכלּו ַרֲחֶמיָך, ְוַהְמַרֵחם, ִכּ ָכל ֵעת, ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרִים, ַהּטֹוב ִכּ ְבּ נּו, ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ֶשׁ ִעָמּ

ינּו ָלְך: י[ ֵמעֹוָלם ִקִוּ ֲחָסֶדיָך, ]ִכּ

ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: נּו ּתָ ְמָך ַמְלּכֵ א[ ׁשִ ֵרְך ְוִיְתרֹוֵמם ]ְוִיְתַנּשֵׂ ם ִיְתּבָ ּלָ ְוַעל ּכֻ

י טֹוב[. ָהֵא־ל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה.  ֱאֶמת ]ְלעֹוָלם ּכִ דֹול ּבֶ ְמָך ַהּגָ ָלה. ִויַהְללּו ]ִויָבְרכּו[ ֶאת ׁשִ ים יֹודּוָך ּסֶ ְוֺכל ַהַחּיִ
ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות: ה ה', ַהּטֹוב ׁשִ רּוְך ַאּתָ ]ָהֵא־ל ַהּטֹוב:[ ּבָ

ה הּוא ֶמֶלְך ָאדֹון  י ַאּתָ ים ְלעֹוָלם ּכִ ׂשִ ָך ּתָ ָרֵאל ַעּמְ לֹום ָרב ַעל ִיְשׂ ׁשָ
ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ּוְלָבֵרְך ֶאת  ֵעיֶניָך ]ְלָבְרֵכנּו[  ּבְ ִיְהֶיה  ְוטֹוב  לֹום  ָ ַהּשׁ ְלָכל 

לֹוֶמָך.  ׁשְ ָעה ּבִ ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ָרֵאל ּבְ ִיְשׂ

ְוַעל  ָעֵלינּו  ְוַרֲחִמים  ָוֶחֶסד  ֵחן  ים[  ]ַחּיִ ּוְבָרָכה,  טֹוָבה  לֹום  ׁשָ ים  ׂשִ
י ְבאֹור  ֶניָך, ּכִ אֹור ּפָ ֶאָחד ּבְ נּו ּכְ ּלָ ְרֵכנּו ָאִבינּו ּכֻ ָך, ּבָ ָרֵאל ַעּמֶ ל ִיׂשְ ּכָ
ּוְצָדָקה  ֶחֶסד,  ְוַאֲהַבת  ים  ַחּיִ ּתֹוַרת  ֱא־לֹוֵהינּו  ה'  נּו  ּלָ ָנַתּתָ  ֶניָך  ּפָ
ּו[  ]ְלָבְרֵכנּו  ֵעיֶניָך  ּבְ ]ִיְהֶיה[  ְוטֹוב  לֹום,  ְוׁשָ ים  ְוַחּיִ ְוַרֲחִמים  ּוְבָרָכה 

לֹוֶמָך: ׁשְ ָעה ּבִ ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ְלָבֵרְך ֶאת ּכָ

לֹום:  ָשּׁ ָרֵאל ַבּ ה ה', ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְשׂ רּוְך ַאּתָ ּבָ

תֹוָרֶתָך,  י ְבּ ַתח ִלִבּ ְהֶיה, ְפּ ל ִתּ ָעָפר ַלֹכּ י ֶכּ ם, ְוַנְפִשׁ י ִתֹדּ ר ִמְרָמה, ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִשׁ ֵבּ ָפַתי ִמַדּ  ֱא־לֹוַהי, ְנֹצר ְלׁשֹוִני ֵמָרע ּוְשׂ
ֶמָך  ה ְלַמַען ְשׁ ִמים ָעַלי ְלָרָעה, ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמְחְשבֹוָתם. ֲעֵשׂ י. ְוָכל־ַהָקּ ף ַנְפִשׁ ְרֹדּ ְוַאֲחֵרי ִמְצֺוֶתיָך ִתּ
יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני.  ֶתָך, ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך. הֹוִשׁ ה ְלַמַען ְקֻדָשּׁ ה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך, ֲעֵשׂ ה ְלַמַען ְיִמיֶנָך, ֲעֵשׂ ָמְך(, ֲעֵשׂ  )ְשׁ

י ְלָפֶניָך. ה' צּוִרי ְוֹגֲאִלי. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי, ְוֶהְגיֹון ִלִבּ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ל ִיְשׂ לֹום ָעֵלינּו, ְוַעל ָכּ ה ָשׁ ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶשׂ לֹום ִבּ ה ָשׁ ֹעׂשֶ
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א. ]ָאֵמן[ ֵמיּה ַרָבּ ׁש ְשׁ ל ְוִיְתַקַדּ ַדּ ִיְתַגּ

י  יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּ ַחֵיּ יֵחּה-ָאֵמן[ ְבּ ְרָקֵנּה, ִויָקֵרב ְמִשׁ י ְבָרא, ִכְרעּוֵתּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה, ]ְוַיְצַמח ֻפּ ָעְלָמא ִדּ  ְבּ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָרֵאל, ַבּ ית ִיְשׂ ְדָכל־ֵבּ

א[ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ]ָאֵמן, ְיֵהא ְשׁ
ל,  ה ְוִיְתַהָלּ ר ְוִיְתַעֶלּ א ְוִיְתַהָדּ ׂ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשּ ח ְוִיְתָפּ ַבּ ַתּ ַרְך ְוִיְשׁ א, ִיְתָבּ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ

ִריְך הּוא[.  ִריְך הּוא ]ְבּ א ְבּ ֻקְדָשׁ ֵמּה ְדּ ְשׁ

ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן ]ָאֵמן[. ָחָתא ְוֶנָחָמָתא ַדֲאִמיָרן ְבּ ְבּ ׁשְ יָרָתא, ּתֻ ְרָכָתא, ְוׁשִ ל־ִבּ א ִמָכּ א ְלֵעָלּ ְלֵעָלּ

א, ְוִאְמרּו ָאֵמן ]ָאֵמן[. ַמָיּ י ִבְשׁ ָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִדּ ית[ ִיְשׂ ָכל ]ֵבּ ל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְדּ ְתַקַבּ ִתּ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן ]ָאֵמן[. ל ִיְשׂ ים ]טֹוִבים[ ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ א ְוַחִיּ ַמָיּ א ִמן ְשׁ ָלָמא ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן ]ָאֵמן[. ל ִיְשׂ לֹום ָעֵלינּו, ְוַעל ָכּ ה ָשׁ ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶשׂ לֹום ִבּ ה ׁשָ ֹעׂשֵ

חֹות ָהֲאָדָמה.  ּפְ ִמׁשְ ָמנּו ּכְ גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות. ְולֺא ׂשָ נּו ּכְ ּלֺא ָעׂשָ ית. ׁשֶ ֵראׁשִ ה ְליֹוֵצר ּבְ ֻדּלָ ַח ַלֲאדֹון ַהּכֺֺל. ָלֵתת ּגְ ּבֵ  ָעֵלינּו ְלׁשַ
יַע: ַוֲאַנְחנּו  ְלִלים ֶאל ֵאל לֺא יֹוׁשִ ֲחִוים ְלֶהֶבל ְוִריק ּוִמְתּפַ ּתַ ֵהם ִמׁשְ ָכל ֲהמֹוָנם: ׁשֶ ֶהם ְוגֹוָרֵלנּו ּכְ ם ֶחְלֵקנּו ּכָ ּלֺא ׂשָ  ׁשֶ

ב ְיָקרֹו  ַמִים ְויֹוֵסד ָאֶרץ. ּומֹוׁשַ הּוא נֹוֶטה ׁשָ רּוְך הּוא: ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֲחִוים ּומֹוִדים ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ּתַ ּכֹוְרִעים ּוִמׁשְ
תֹוָרתֹו. ְוָיַדְעּתָ  תּוב ּבְ ּכָ נּו. ֶאֶפס זּוָלתֹו. ּכַ ָגְבֵהי ְמרֹוִמים: הּוא ֱא־לֹוֵהינּו ֵאין עֹוד. ֱאֶמת ַמְלּכֵ ִכיַנת ֻעּזֹו ּבְ ַעל. ּוׁשְ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ ּבַ

ַחת. ֵאין עֹוד: ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמּתָ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ י ה' הּוא ָהֱא־לֹוִהים ּבַ ֺבָת ֶאל ְלָבֶבָך. ּכִ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ

ֵרתּון.  רֹות ִיּכָ ּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ. ְוָהֱאִליִלים ּכָ ָך. ְלַהֲעִביר ּגִ ִתְפֶאֶרת ֻעּזֶ ָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ִלְראֹות ְמֵהָרה ּבְ ה ּלְ ן ְנַקּוֶ ַעל/ְוַעל ּכֵ
י  ֵבי ֵתֵבל. ּכִ ל יֹוׁשְ ירּו ְוֵיְדעּו ּכָ ֵעי ָאֶרץ. ַיּכִ ל ִרׁשְ ֶמָך ְלַהְפנֹות ֵאֶליָך ּכָ ר ִיְקְראּו ִבׁשְ ֵני ָבׂשָ י. ְוָכל ּבְ ּדַ ַמְלכּות ׁשַ ן עֹוָלם ּבְ ְלַתּקֵ

ם ֶאת ֺעל  לּו ֻכּלָ נּו. ִויַקּבְ ְמָך ְיָקר ִיּתֵ ל ָלׁשֹון. ְלָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפֺלּו. ְוִלְכבֹוד ׁשִ ַבע ּכָ ָ ּשׁ ֶרְך. ּתִ ל ּבֶ ְכַרע ּכָ ְלָך ּתִ
תֹוָרֶתָך. ה'  תּוב ּבְ ּכָ ָכבֹוד. ּכַ ְמלְֺך ּבְ ָך ִהיא ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ּתִ ּלְ ְלכּות ׁשֶ י ַהּמַ ַמְלכּוֶתָך. ְוִתְמלְֺך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּכִ

מֹו ֶאָחד: ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוׁשְ ל ָהָאֶרץ. ּבַ ִיְמלְֺך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְוֶנֱאַמר. ְוָהָיה ה' ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ

ה  ִרי. ָצַרי ְוֺאְיַבי ִלי. ֵהּמָ ׂשָ ְקרֺב ָעַלי ְמֵרִעים ֶלֱאֺכל ֶאת ּבְ י ֶאְפָחד: ּבִ י ִמּמִ י ִאיָרא. ה' ָמעֹוז ַחּיַ ִעי ִמּמִ ְלָדִוד. ה' אֹוִרי ְוִיׁשְ
י ֵמֵאת ה'.  ַאְלּתִ ֺזאת ֲאִני בֹוֵטַח: ַאַחת ׁשָ קּום ָעַלי ִמְלָחָמה ּבְ י. ִאם ּתָ ֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה לֺא ִייָרא ִלּבִ לּו ְוָנָפלּו: ִאם ּתַ ׁשְ ּכָ

יֵרִני  יֹום ָרָעה ַיְסּתִ ֻסּכֹו ּבְ ֵנִני ּבְ י ִיְצּפְ ֵהיָכלֹו: ּכִ ר ּבְ ֺנַעם ה' ּוְלַבּקֵ י. ַלֲחזֹות ּבְ ל ְיֵמי ַחּיַ ֵבית ה' ּכָ י ּבְ ְבּתִ ׁש. ׁשִ אֹוָתּה ֲאַבּקֵ
ָרה  יָרה ַוֲאַזּמְ ָחה ְבָאֳהלֹו ִזְבֵחי ְתרּוָעה. ָאׁשִ י ַעל ֺאְיַבי ְסִביבֹוַתי. ְוֶאְזּבְ ה ָירּום ֺראׁשִ צּור ְירֹוְמֵמִני: ְוַעּתָ ֵסֶתר ָאֳהלֹו. ּבְ ּבְ

ט  י. ַאל ּתַ ּנִ ֶניָך ִמּמֶ ר ּפָ ְסּתֵ ׁש: ַאל ּתַ ֶניָך ה' ֲאַבּקֵ ׁשּו ָפָני. ֶאת ּפָ ּקְ י ּבַ ִני ַוֲעֵנִני: ְלָך ָאַמר ִלּבִ ַמע ה' קֹוִלי ֶאְקָרא. ְוָחּנֵ ַלה': ׁשְ
ָך  ְרּכֶ י ֲעָזבּוִני. ַוה' ַיַאְסֵפִני: הֹוֵרִני ה' ּדַ י ָאִבי ְוִאּמִ ִעי: ּכִ ַעְזֵבִני ֱא־לֹוֵהי ִיׁשְ ִני ְוַאל ּתַ ׁשֵ ּטְ ָך. ֶעְזָרִתי ָהִייָת. ַאל ּתִ ַאף ַעְבּדֶ ּבְ

י ִלְראֹות  ֶקר ִויֵפַח ָחָמס: לּוֵלא ֶהֱאַמְנּתִ י ָקמּו ִבי ֵעֵדי ׁשֶ ֶנֶפׁש ָצָרי. ּכִ ֵנִני ּבְ ּתְ ֺאַרח ִמיׁשֹור ְלַמַען ׁשֹוְרָרי: ַאל ּתִ ּוְנֵחִני ּבְ
ה ֶאל ה': ָך. ְוַקּוֵ ה ֶאל ה'. ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלּבֶ ים: ַקּוֵ ֶאֶרץ ַחּיִ טּוב ה' ּבְ ּבְ
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קדיש יתום
Mourner’s Kaddish

יֵחּה-ָאֵמן[  ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמִשׁ י ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ]ְוַיְצַמח ֻפּ ָעְלָמא ּדִ א. ]ָאֵמן[: ּבְ ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ  ִיְתּגַ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ]ָאֵמן[. ָרֵאל ּבַ ית ִיְשׂ י ְדָכל ּבֵ יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחּיֵ ַחּיֵ ּבְ

א.[ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ]ָאֵמן, ְיֵהא ְשׁ
א.  א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ ֵמּה ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ִריְך הּוא:[ ִריְך הּוא. ]ְבּ א. ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ּדְ ל ׁשְ ה ְוִיְתַהּלָ ר ְוִיְתַעּלֶ א ְוִיְתַהּדָ ֵ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנׂשּ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ ִיְתּבָ

ָעְלָמא. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ]ָאֵמן[ ֲאִמיָרן ּבְ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ל ּבִ א ִמּכָ ְלֵעּלָ

ָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ]ָאֵמן[ ל ִיְשׂ ים ]טֹוִבים[ ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ א ְוַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ]ָאֵמן[ ל ִיְשׂ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶשֹה ׁשָ לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹוׂשֶ

קידוש לבנה
Kiddush L evanah

ֶמׁש ְוָיֵרַח  ל ְצָבָאיו. ַהְללּוהּו ֶשׁ רֹוִמים. ַהְללּוהּו ָכל ַמְלָאָכיו ַהְללּוהּו ָכּ ְמּ ַמִים ַהְללּוהּו ַבּ ַהְללּו ָיּה ַהְללּו ֶאת ה' ִמן ַהָשּׁ
ה ְוִנְבָראּו.  י הּוא ִצָוּ ם ה' ִכּ ָמִים. ְיַהְללּו ֶאת ֵשׁ ר ֵמַעל ַהָשּׁ ִים ֲאֶשׁ ָמִים ְוַהַמּ ֵמי ַהָשּׁ ל ּכֹוְכֵבי אֹור. ַהְללּוהּו ְשׁ ַהְללּוהּו ָכּ

ֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם ָחק ָנַתן ְולֺא ַיֲעבֹור.  ַוַיּ
ים  ִשׂ ְפִקיָדם. ָשׂ ּנּו ֶאת ַתּ ּלֺא ְיַשׁ ל ְצָבָאם. ֹחק ּוְזַמן ָנַתן ָלֶהם ֶשׁ יו ָכּ ָחִקים ּוְברּוַח ִפּ ָרא ְשׁ ַמֲאָמרֹו ָבּ ר ְבּ ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ

מֹוָתּה  ׁש ְכּ ֵהם ֲעִתיִדים ְלִהְתַחֵדּ ְפֶאֶרת ַלֲעמּוֵסי ָבֶטן, ֶשׁ ׁש, ֲעֶטֶרת ִתּ ְתַחֵדּ ִתּ ָבָנה ָאַמר ֶשׁ תֹו ֱאֶמת. ְוַלְלּ ֻעָלּ ְפּ ֵמִחים ַלֲעׂשֹות ְרצֹון קֹוָנם. ּפֹוֵעל ֱאֶמת ֶשׁ ּוְשׂ
ים: ׁש ֳחָדִשׁ ה ה', ְמַחֵדּ רּוְך ַאָתּ בֹוד ַמְלכּותֹו. ָבּ ם ְכּ ּוְלָפֵאר ְליֹוְצָרם ַעל ֵשׁ

רּוְך ּבֹוְרֵאְך.  רּוְך קֹוֵנְך ָבּ ְך ָבּ רּוְך עֹוֵשׂ רּוְך יֹוְצֵרְך ָבּ SAY THREE TIMES / אומר שלוש פעמים: ָבּ

י ְלָרָעה: ל אֹוְיַבי ִלְנגֹוַע ִבּ ְך לֺא יּוְכלּו ָכּ ְך, ָכּ ְך ְוֵאיִני ָיכֹול ִלְנגֹוַע ָבּ ֶנְגֵדּ ֲאִני רֹוֵקד ְכּ ם ֶשׁ ֵשׁ SAY THREE TIMES / אומר שלוש פעמים: ְכּ

ָאֶבן: מּו ָכּ ְגֹדל ְזרֹוֲעָך ִיְדּ ל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד ִבּ ֹפּ SAY THREE TIMES / אומר שלוש פעמים: ִתּ

ל: ֹפּ ְגֹדל ָוַפַחד ֵאיָמָתה ֲעֵליֶהם ִתּ מּו ְזרֹוֲעָך ִבּ ָאֶבן ִיְדּ SAY THREE TIMES / אומר שלוש פעמים: ָכּ

ם: ָרֵאל ַחי ְוַקָיּ ִוד ֶמֶלְך ִיְשׂ SAY THREE TIMES / אומר שלוש פעמים: ָדּ

לֹום ֲעֵליֶכם:  SAY THREE TIMES TO THREE DIFFERENT PEOPLE / ואומר לחברו שלוש פעמים: ָשׁ

לֹום: RESPONSE TO PREVIOUS LINE / וחברו משיבו בכל פעם: ֲעֵליֶכם ָשׁ

ָרֵאל ָאֵמן: ן טֹוב ּוַמָזּל טֹוב ְיֵהא ָלנּו ּוְלָכל ִיְשׂ SAY THREE TIMES / אומר שלוש פעמים: ִסָמּ

יַח ִמן ַהַחּלֹונֹות,  ִגּ ְתֵלנּו, ַמְשׁ ה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ָכּ ִלים. ִהֵנּ ָבעֹות. ּדֹוֶמה דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלֹעֶפר ָהַאָיּ ץ ַעל ַהְגּ ג ַעל ֶהָהִרים ְמַקֵפּ א ְמַדֵלּ ה ֶזה ָבּ  קֹול ּדֹוִדי ִהֵנּ
ים: ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרִכּ

ן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך ַאל ָינּום  ַמִים ָוָאֶרץ. ַאל ִיֵתּ ה ָשׁ א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי. ֶעְזִרי ֵמִעם ה' ֹעֵשׂ ׂ ֲעלֹות ֶאָשּ יר ַלַמּ ִשׁ
ְיָלה.  ָלּ ה ְוָיֵרַח ַבּ ָכּ ֶמׁש לֺא ַיֶכּ ָך ַעל ַיד ְיִמיֶנָך. יֹוָמם ַהֶשּׁ ְמֶרָך ה' ִצְלּ ָרֵאל. ה' ֹשׁ ן ׁשֹוֵמר ִיְשׂ ה לֺא ָינּום ְולֺא ִייָשׁ ְמֶרָך. ִהֵנּ  ֹשׁ

ה ְוַעד עֹוָלם.  ָמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעָתּ ָך. ה' ִיְשׁ ֹמר ֶאת ַנְפֶשׁ ל ָרע ִיְשׁ ָמְרָך ִמָכּ ה' ִיְשׁ

ֵתַקע ׁשֹוָפר  ְדלֹו. ַהְללּוהּו ְבּ רֹב ֻגּ ְרִקיַע ֻעּזֹו. ַהְללּוהּו ִבְגבּוֹרָתיו ַהְללּוהּו ְכּ ָקְדׁשֹו ַהְללּוהּו ִבּ ַהְללּו ָיּה ַהְללּו ֵא־ל ְבּ
ִצְלְצֵלי ְתרּוָעה.  ַמע ַהְללּוהּו ְבּ ים ְוֻעָגב. ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי ָשׁ ִמִנּ ֵנֶבל ְוִכּנֹור. ַהְללּוהּו ְבֹתף ּוָמחֹול ַהְללּוהּו ְבּ  ַהְללּוהּו ְבּ

ל ָיּה ַהְללּו ָיּה.  ַהֵלּ ָמה ְתּ ָשׁ ל ַהְנּ ֹכּ
ְך ָצִריְך ְלֵמיְמָרא  ֵיי: ִהְלָכּ ָים. ָאַמר ַאַבּ ֹחֶדׁש, ַדּ ַעם ַאַחת ַבּ ַמִים ַפּ ָשׁ ַבּ ֵני ֲאִביֶהם ֶשׁ יל ְפּ א ְלַהְקִבּ ָרֵאל ֶאָלּ ָמֵעאל. ִאְלָמֵלי לֺא ָזכּו ִיְשׂ י ִיְשׁ ֵבי ַרִבּ ָנא ְדּ ָתּ

ּה  ָבָנה, ְולֺא ִיְהֶיה ָבּ ִגיַמת ַהְלּ ָפֶניָך ה' ֱא־לֹוַהי ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוַתי, ְלַמּלֺאת ְפּ ֶקת ַעל ּדֹוָדּה. ִויִהי ָרצֹון ִמְלּ ר ִמְתַרֶפּ ְדָבּ ְמעּוָמד. ִמי ֹזאת עֹוָלה ִמן ַהִמּ
ם  דֹוִלים. ְוִיְתַקּיֵ ֹארֹות ַהְגּ ֵני ַהְמּ ֱאַמר: ֶאת ְשׁ ֶנּ ָהְיָתה ֹקֶדם ִמעּוָטּה, ֶשׁ מֹו ֶשׁ ית ְכּ ְבַעת ְיֵמי ְבֵראִשׁ ה ּוְכאֹור ִשׁ אֹור ַהַחָמּ ָבָנה ְכּ ׁשּום ִמעּוט. ִויִהי אֹור ַהְלּ

ם. ָאֵמן: ִויד ַמְלָכּ תּוב: ּוִבְקׁשּו ֶאת ה' ֱא־לֹוֵהיֶהם ְוֵאת ָדּ ָכּ נּו ִמְקָרא ֶשׁ ָבּ
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ָכל ּגֹוִים ְיׁשּוָעֶתָך.  ָך ְבּ ְרֶכּ ָאֶרץ ַדּ נּו ֶסָלה. ָלַדַעת ָבּ ָניו ִאָתּ נּו ִויָבְרֵכנּו ָיֵאר ָפּ יר. ֱא־לֹוִהים ְיָחֵנּ ְנִגיֹנת ִמְזמֹור ִשׁ ח ִבּ ַלְמַנֵצּ
ְנֵחם ֶסָלה.  ָאֶרץ ַתּ ים ָבּ ים ִמיׁשֹור ּוְלֻאִמּ ט ַעִמּ ֹפּ י ִתְשׁ ים ִכּ נּו ְלֻאִמּ ְמחּו ִויַרְנּ ם. ִיְשׂ ָלּ ים ֻכּ ים ֱא־לֹוִהים יֹודּוָך ַעִמּ יֹודּוָך ַעִמּ
ם. ֶאֶרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה ְיָבְרֵכנּו ֱא־לֹוִהים ֱא־לֹוֵהינּו. ְיָבְרֵכנּו ֱא־לֹוִהים ְוִייְראּו  ָלּ ים ֻכּ ים ֱא־לֹוִהים יֹודּוָך ַעִמּ יֹודּוָך ַעִמּ

ל ַאְפֵסי ָאֶרץ.  ֹאתֹו ָכּ
ֶהם,  ם ֶחְלֵקנּו ָכּ ּלֺא ָשׂ חֹות ָהֲאָדָמה. ֶשׁ ְפּ ִמְשׁ ָמנּו ְכּ גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות, ְולֺא ָשׂ נּו ְכּ ּלֺא ָעָשׂ ית, ֶשׁ ֵראִשׁ ה ְליֹוֵצר ְבּ ֻדָלּ ל, ָלֵתת ְגּ ַח ַלֲאדֹון ַהֹכּ ֵבּ ָעֵלינּו ְלַשׁ

יַע. )יפסיק מעט. וכשיאמר ואנחנו משתחוים יכרע כל גופו:(  ִלים ֶאל ֵאל לֺא יֹוִשׁ ְלּ ֲחִוים ְלֶהֶבל ָוִריק, ּוִמְתַפּ ַתּ ֵהם ִמְשׁ ָכל־ֲהמֹוָנם, ֶשׁ וגֹוָרֵלנּו ְכּ
ַעל,  ַמִים ִמַמּ ָשּׁ ב ְיָקרֹו ַבּ ַמִים ְוֹיֵסד ָאֶרץ, ּומֹוַשׁ הּוא נֹוֶטה ָשׁ רּוְך הּוא, ֶשׁ דֹוׁש ָבּ ָלִכים ַהָקּ ֲחִוים ּומֹוִדים ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ַתּ ַוֲאַנְחנּו ּכֹוְרִעים ּוִמְשׁ
י ה' הּוא  ֹבָת ֶאל ְלָבֶבָך ִכּ תֹוָרתֹו: ְוָיַדְעָתּ ַהּיֹום ַוֲהֵשׁ תּוב ְבּ ָכּ נּו, ֶאֶפס זּוָלתֹו. ַכּ ָגְבֵהי ְמרֹוִמים. הּוא ֱא־לֹוֵהינּו, ֵאין עֹוד, ֱאֶמת ַמְלֵכּ ִכיַנת ֻעּזֹו ְבּ ּוְשׁ

ַחת ֵאין עֹוד: ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָתּ ַמִים ִמַמּ ָשּׁ ָהֱא־לֹוִהים ַבּ

י,  ַדּ ַמְלכּות ַשׁ ן עֹוָלם ְבּ ֵרתּון, ְלַתֵקּ רֹות ִיָכּ ּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ, ְוָהֱאִליִלים ָכּ ָך, ְלַהֲעִביר ִגּ ִתְפֶאֶרת ֻעֶזּ ה ְלָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו, ִלְראֹות ְמֵהָרה ְבּ ן ְנַקֶוּ ַעל/ְוַעל ֵכּ
ל ָלׁשֹון. ְלָפֶניָך ה' ֱא־ ַבע ָכּ ָשּׁ ֶרְך, ִתּ ל־ֶבּ ְכַרע ָכּ י־ְלָך ִתּ ֵבי ֵתֵבל, ִכּ ל יֹוְשׁ ירּו ְוֵיְדעּו ָכּ ֵעי ָאֶרץ. ַיִכּ ל ִרְשׁ ֶמָך, ְלַהְפנֹות ֵאֶליָך ָכּ ר ִיְקְראּו ִבְשׁ ֵני ָבָשׂ ְוָכל ְבּ
ָך ִהיא, ּוְלעֹוְלֵמי  ְלּ ְלכּות ֶשׁ י ַהַמּ ם ֶאת ֹעל ַמְלכּוֶתָך, ְוִתְמלְֺך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד. ִכּ לּו ֻכָלּ נּו, ִויַקְבּ ְמָך ְיָקר ִיֵתּ לּו, ְוִלְכבֹוד ִשׁ לֹוֵהינּו ִיְכְרעּו ְוִיֹפּ

מֹו ֶאָחד. ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוְשׁ ל ָהָאֶרץ ַבּ תֹוָרֶתָך: ה' ִיְמלְֺך ְלֹעָלם ָוֶעד. ְוֶנֱאַמר: ְוָהָיה ה' ְלֶמֶלְך ַעל ָכּ תּוב ְבּ ָכּ ָכבֹוד. ַכּ ְמלְֺך ְבּ ַעד ִתּ

הבדלה
Havdalah

TAKE A CUP FULL OF WINE OR GRAPE JUICE IN YOUR HAND AND RECITE THE FOLLOWING BLESSING:

ָנן ְוַרּבֹוַתי:  ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרּבָ
ֶפן. ִרי ַהּגָ ה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

לוקחים נר שדלק מערב יום כיפור, ומקרבים את האצבעות לכיוון האש
TAKE A CANDLE/OR LIGHT FROM A CANDLE THAT HAD BEEN LIT PRIOR TO THE ONSET OF YOM KIPPUR, RECITE THE FOLLOWING BLESSING 
AND THEN BRING YOUR FINGERNAILS CLOSE ENOUGH SO THAT THE FLAME SHINES ON THEM

ה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש. רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ים,  ָרֵאל ָלַעּמִ ין ִיׂשְ ְך, ּבֵ ין אֹור ְלֺחׁשֶ ין ֹקֶדׁש ְלחֹול, ּבֵ יל ּבֵ ְבּדִ ה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהּמַ רּוְך ַאּתָ  ּבָ

ין ֹקֶדׁש ְלחֹול. יל ּבֵ ְבּדִ ה ה' ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ִביִעי ְלׁשֵ ְ ין יֹום ַהּשׁ ּבֵ
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