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YoM KippuR
MachZoR 5781/2020

A HALAKHICALLY CONDENSED MACHZOR
FOR COMMUNAL SAFETY & SPIRITUALITY
DURING COVID-19

This Machzor is Dedicated in Loving Memory of

Joseph and Gwendolyn Straus, z"l
BY Z A H AVA A N D M O S H A EL S T R AU S

•

JOYCE AND DANIEL S TR AUS

THE OHR TORAH STONE FAMILY HONORS THE MEMORY OF THOSE WHO HAVE DIED FROM COVID-19
AND EXTENDS A REFUAH SHLEIMAH TO THOSE WHO ARE COMBATING THIS DISEASE.

Introduction

".א ִבינו ַמ ְלכנו ְפ ַתח ַש ֲע ֵרי ָש ַמיִם ִל ְת ִפ ָל ֵתנו....
ָ גפה ִמנַ ֲח ָל ֶת ָך
ָ "א ִבינו ַמ ְלכנו ְמנַע ַמ
ָ
“Our father, Our King, remove the plague from Your
society... Open the gates of heaven to our prayers.”
Yom Kippur 5781/2020, taking place in the midst of this global pandemic, presents manifold challenges,
among them the conducting of minyanim.
To meet the needs of these challenging times, we have created this Machzor, which is a combination of sensitivity
to both the sanctity of Yom Kippur and its unique prayers, Selichot and “Piyutim,” intertwined with the need to
conduct more numerous minyanim in a short span of time, as well as limit the amount of time people should be
together, due both to local health regulations, as well as the difficulty of wearing a mask for such a long period of
time, and praying [at times] outside in the heat or cold on a fast day.
This Machzor is appropriate for Yom Kippur 5781/2020 only containing the various obligatory prayers while
omitting “Korbanot,” parts of “Pesukei Dezimra” and many beautiful “Selichot” & “Piyutim,” which we encourage
you to recite privately either before or after the public service.
Having said that, in order to not completely lose the special character of these days, we have left some suggested
Selichot & Piyutim that appear in a shaded box, which can be recited together if time permits.
When  נוסח אשכנזand  נוסח ספרדdiffer, they appear one next to the other. When there are additions in נוסח ספרד,
they will be colored in gold.
We ask all congregations to ensure that the shofar blowing at the end of Yom Kippur is performed in consultation
with experts to ensure that it is executed with optimal safety.
For further elaboration on medical and halakhic protocols for this unique Yom Kippur, please see
https://www.otsamiel.org.il/corona/
Code for abbreviations:
C / —חChazzan
CO / —קCongregation
CTC / —ח׳׳וקChazzan, then Congregation
COTH / —ק׳׳וחCongregation, then Chazzan
If possible, it is obligatory to stand when saying the Amidah, the Viduy/Confession, and when the Torah Scrolls are
moved from place to place. In addition, when “**The Ark is opened**” is indicated, it is customary to stand.

With a profound prayer that G-d bestow upon us a year of much health and happiness,
Rabbi Dr. Kenneth Brander

Rabbi Yehoshua Grunstein
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Guide for those Davening without a Minyan on Yom Kippur
YOM KIPPUR EVE

1)

One may recite “Kol Nidrei” omitting the passage “ ”על דעת המקוםand omitting the line
“”מיום כיפורים שעבר עד יום כיפורים זה

2)

Recite Shehechiyanu

3)

Recite all blessings before and after the Shema through the end of the Silent Amidah [without the
Chatzi Kaddish]

4)

One may recite the Selichot but without “*לכל קוראיך...אל מלך,” “כדבריך...סלח נא,” and “קריב...”רחמנא
—in addition, one should not say the public Viduy/Confession

5)

Recite Avinu Malkeinu

6)

Recite Aleinu and LeDovid Hashem Ori

SHACHARIT

1)

One recites everything until the Chatzi Kaddish

2)

One doesn’t recite any Kaddish, as well as “ לעולם ועד...”ברכו

3)

Recite all the blessings before and after the Shema till the end of the Silent Amidah [without Kedusha]

4)

Regarding prayers that appear in the Chazzan's Repetition for Shacharit one should not say the
public Viduy/Confession, and one may recite the following, but is not obligated to do so:
•
“תפארתו....”ובכן תנו עז
•
“לתומך תמימיו ביום דין....”ובכן לך הכל יכתירו
•
“ּ הֵ ינו-נָי אֱ ל-ֹ אַ ּ ָתה ַתעֲ נֶה אֲ ד...”זכור רחמיך

5)

Recite Avinu Malkeinu, Psalm of the Day (“Shir shel Yom”) and LeDovid Hashem Ori without the
Kaddish before or after

7)

Torah Reading
DO NOT RECITE

OPTIONAL TO RECITE

• “ונקה... נָי-ֹנָי אֲ ד-ֹ”אֲ ד

• “בקדושתו....אין כמוך/”אתה הראת

• Blessings before/after Aliya
as well as blessings before/after
the Haftarah

• “ולשלם...”ריבונו של עולם

• Torah Readings and Haftarah

8)

Recite Yizkor (if obligated)

9)

Recite Ashrei

10) Optional to recite from “ ”יהללוtill “”כקדם
11) Recite the Silent Amidah for Musaf

*IN LIEU OF THIS PRAYER, WHEN PRAYING WITHOUT A MINYAN, IT IS PERMITTED TO RECITE WITH THE CANTILLATIONS SHEMOT 34:5-9.
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12) Regarding prayers that appear in the Chazzan's Repetition for Musaf, one must recite the
ׂ ָ —”כל אֵ ּלֶה ִ ּב ְהי ֹות הַ הֵ יכָ ל ּד ֹור ֹו ָראו ּ ְו
ָּ
“Seder HaAvodah” from “אתה כוננת/ “אמיץ כחthrough ”ּ ש ָמחו
in addition, one should not say the public Viduy/Confession
One can also say (no obligation):
•
“קדושה בקודש...”ונתנה תוקף
•
“וכל מאמינים...”האוחז ביד
ָ ימה ִמ ּ ֵת
ָ ִ וְכ...”אמת מה נהדר
•
“ ַמ ְראֵ ה כֹהֵ ן.ימן
•
“ואל חטאתו...”כל אלה
•
“”אלה אזכרה
•
“כי רב הוא...הינו-אל...”תביאינו
MINCHA

Torah Reading
DO NOT RECITE

OPTIONAL TO RECITE

• Blessings before/after Aliya
as well as blessings before/after
the Haftarah

• “הינו-נָי אלו-ֹאֲ ד....”ויהי בנסוע

• Torah Readings and Haftorah

1)

Silent Amidah without the Chatzi Kaddish prior

2)

Regarding prayers that appear in the Chazzan's Repetition for Mincha, one should not recite the
public Viduy/Confession—one may recite the following, but is not obligated to do so:
•
•

“מי כעמך ישראל...”אמנת
“הינו-נָי אלו-ֹאתה תענה אֲ ד...”אל נא

NE'ILAH

1)

Recite Ashrei and Uva LeTzion

2)

Silent Amidah

3)

Regarding prayers that appear in the Chazzan's Repetition for Ne'ilah, one should not recite the
public Viduy/Confession—one may recite the following, but is not obligated to do so:
ֵ ׁ  ְ ּבצֶ ֶדק....”אָ ב י ְָדעֲ ָך ִמנּעַ ר
•
“יושב ְ ּכחם הַ יּום
•
•

ׁ  ָק. נ ֹו ָרא וְאָ ים... ”ש ַמע נָא
ְׁ
“דוש

ָ ֶקורא
ְ  לְ כָ ל....ל מלך-”א
All the Selichot for Ne'ilah with the exception of “*יך

4)

Recite Avinu Malkeinu

5)

Recite “הים-הוא האלו...”שמע

*IN LIEU OF THIS PRAYER, WHEN PRAYING WITHOUT A MINYAN, IT IS PERMITTED TO RECITE WITH THE CANTILLATIONS SHEMOT 34:5-9.
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MAARIV FOR MOTZEI YOM KIPPUR

1)

Recite Maariv without “ ”ברכוand Kaddish

2)

One may sound the Shofar when Yom Kippur ends

3)

One may recite Kiddush Levanah outside if the moon is visible and if recited with another person

4)

Recite Havdalah over a cup of wine/grape juice and a candle that had been lit from prior to the
onset of Yom Kippur
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ליל יום הכיפורים
Yom Kippur Eve
אם מנהגך להתעטף בטלית ,והשמש עדיין לא שקעה ,יש לומר ברכה זו 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:

יצית.
ָּבר ּו ְך ַא ָ ּתה ֲאדֹ-נָ י ֱאלֵֹ -הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֲ ,א ׁ ֶשר ִק ְ ּד ׁ ָשנ ּו ְּב ִמ ְצווֹ ָתיו וְ ִצ ָוּנ ּו לְ ִה ְת ַע ּ ֵטף ַּב ִ ּצ ִ
**פותחים את הארון ומוצאים  2ספרי תורה**THE ARK IS OPENED TWO TORAH SCROLLS ARE TAKEN OUT /

יבה
יש ָ
יבה ׁ ֶשל ַמ ְעלָ ה ו ִּב ׁ ִ
יש ָ
ַעל ַ ּד ַעת ַה ּ ָמקוֹ ם וְ ַעל ַ ּד ַעת ַה ָ ּק ָהל ִּב ׁ ִ
ׁ ֶשל ַמ ּ ָטהָ ,אנ ּו ַמ ִּת ִירין לְ ִה ְת ַּפ ּ ֵלל ִעם ָה ֲע ַב ְריָ נִ ים.

יבה ׁ ֶשל ַמ ּ ָטה ַעל ַּד ַעת ַה ּ ָמקוֹ ם וְ ַעל ַּד ַעת
יש ָ
יבה ׁ ֶשל ַמ ְעלָ ה ו ִּב ׁ ִ
יש ָ
ִּב ׁ ִ
ַה ָ ּק ָהל ֲאנַ ְחנ ּו ַמ ִּת ִירין לְ ִה ְת ּ ַפ ּ ֵלל ִעם ָה ֲע ַב ְריָ נִ ים

ימנָ א ּו ְד ָא ַס ְרנָ א ַעל נַ ְפ ׁ ָש ָתנָ א.
ָּכל נִ ְד ֵרי וֶ ֱא ָס ַרי ּו ׁ ְשב ּו ֵעי וַ ֲח ָר ֵמי וְ קוֹ נָ ֵמי וְ ִקנּ ּו ֵסי וְ ִכנּ ּויֵ יּ ְ ,ד ִאנְ ַד ְרנָ א ּו ְד ִא ׁ ְש ַ ּת ַּב ְענָ אּ ,ו ְד ַא ֲח ִר ְ
ִ
[מיּוֹ ם ּ ִכ ּפו ִּרים ׁ ֶש ָע ַבר ַעד יוֹ ם ַה ּ ִכ ּפו ִּרים ֶ ּזה ] ִמיּוֹ ם ּ ִכ ּפו ִּרים זֶ ה ַעד יוֹ ם ּ ִכ ּפו ִּרים ַה ָּבא ָעלֵ ינ ּו לְ טוֹ ָבהְּ .ב ֻכ ּ ְלהוֹ ן
ִא ֲח ַר ְטנָ א ְבהוֹ ןֻ ּ ,כ ּ ְלהוֹ ן יְ הוֹ ן ׁ ָש ָרןְ ׁ ,ש ִב ִיקין ׁ ְש ִב ִיתין ְּב ֵטלִ ין ו ְּמ ֻב ּ ָטלִ ין ,לָ א ׁ ְש ִר ִירין וְ לָ א ַק ָי ִּמין .נִ ְד ָרנָ א לָ א נִ ְד ֵרי וֶ ֱא ָס ָרנָ א
לָ א ֱא ָס ֵרי ּו ׁ ְשב ּו ָע ָתנָ א לָ א ׁ ְשב ּועוֹ ת.
ָּבר ּו ְך ַא ָ ּתה יְ יָ ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם ׁ ֶש ֶה ֱחיָ נ ּו וְ ִק ְי ָּמנ ּו וְ ִה ִּג ָיענ ּו לַ ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזה:

ערבית ליום הכיפורים

Maariv for Yom Kippur
קריאת שמע וברכותיה
Shema and its Blessings
בר ְך:
 / Cח— ָּב ְרכ ּו ֶאת ה' ַה ְמ ָ
בר ְך לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד:
 / COTCקו׳׳ח— ָּבר ּו ְך ה' ַה ְמ ָ
ות ַח ׁ ְש ָע ִרים ,ו ִּב ְתבוּנָ ה ְמ ׁ ַש ֶּנה
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעולָ ם ֲא ׁ ֶשר ִּב ְד ָברו ַמ ֲע ִריב ֲע ָר ִביםְּ ,ב ָח ְכ ָמה ּפ ֵ
ָּבר ּו ְך ַא ָ ּתה ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
רות ֶ
וכ ִבים ְּב ִמ ׁ ְש ְמ ֵ
ִע ִּתים ,ו ַּמ ֲחלִ יף ֶאת ַה ְ ּז ַמ ִּנים ,ו ְּמ ַס ֵּדר ֶאת ַה ּכ ָ
יהם ָּב ָר ִק ַיעִ ּ ,כ ְרצונוּ .ב ֵורא יוֹ ם וָ לָ יְ לָ ה ,גּ ולֵ ל אור ִמ ּ ְפנֵ י
חש ְך וְ ׁ ֶ
ֶׁ
חש ְך ִמ ּ ְפנֵ י אור ,ו ַּמ ֲע ִביר יוֹם ו ֵּמ ִביא לָ יְ לָ ה ,ו ַּמ ְב ִּדיל ֵּבין יוֹ ם ו ֵּבין לָ יְ לָ הֲ ,אדֹ-נָ י ְצ ָבאות ׁ ְשמוֵ .אל ַחי וְ ַק ָ ּיםָּ ,ת ִמיד
ְ
ְ
יִ ְמלוך ָעלֵ ינ ּו לְ עולָ ם וָ ֶעדָּ :בר ּוך ַא ָּתה ֲאדֹ-נָ יַ ,ה ּ ַמ ֲע ִריב ֲע ָר ִבים:
אותנ ּו לִ ּ ַמ ְד ָּתַ ,על ּ ֵכן ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ַא ֲה ַבת עולָ ם ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ְמ ָך ָא ָה ְב ָ ּתּ ,ת ָורה ו ִּמ ְצות ֻח ִ ּקים ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ָ
לוֹ-הינוְּּ ,ב ׁ ָש ְכ ֵבנ ּו
ות ָ
יח ְּב ֻח ֶ ּק ָ
יך לְ עולָ ם וָ ֶעדִ ּ ,כי ֵהם ַח ֵ ּיינ ּו וְ ֶ
[תלְ מ ּוד] ּת ָור ֶת ָך ו ְּב ִמ ְצ ֶ
יך ,וְ נִ ְ ׂש ַמח ְּב ִד ְב ֵרי ַ
ו ְּבקו ֵּמנ ּו נָ ִ ׂש ַ
אר ְך יָ ֵמינוּ ,ו ָּב ֶהם נֶ ְה ֶּגה
ְ
ָ
יומם וָ לָ יְ לָ ה .וְ ַא ֲה ָב ְתך ַאל ָ ּת ִסיר ִמ ּ ֶמנּ ּו לְ עולָ ִמיםָּ :בר ּוך ַא ָּתה ֲאדֹ-נָ יֵ ,
ָ
אוהב ַע ּמו יִ ְ ׂש ָר ֵאל:

לוֹ-הינ ּו ה' ֶא ָחד:
ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂש ָר ֵאל ה' ֱא ֵ
בקול רם ָּ ALOUD /בר ּו ְך ׁ ֵשם ּ ְכבוֹ ד ַמלְ כוּתו לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד:

ֹל-ה ָ
נכי ְמ ַצ ְ ּו ָך ַהיּום ַעל
אד ָך :וְ ָהי ּו ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ּ ֶלה ֲא ׁ ֶשר ָא ִ
יך ְּב ָכל לְ ָב ְב ָך ו ְּב ָכל נַ ְפ ׁ ְש ָך ו ְּב ָכל ְמ ֶ
וְ ָא ַה ְב ָּת ֵאת ֲאדֹ-נָ י ֱא ֶ
לְ ָב ֶב ָך :וְ ׁ ִש ַּננְ ָ ּתם לְ ָבנֶ ָ
יך וְ ִד ַּב ְר ָּת ָּבם ְּב ׁ ִש ְב ְ ּת ָך ְּב ֵב ֶית ָך ו ְּבלֶ ְכ ְ ּת ָך ַב ֶּד ֶר ְך ו ְּב ׁ ָש ְכ ְּב ָך ו ְּבקו ֶּמ ָך :ו ְּק ׁ ַש ְר ָּתם א ָֹתם לְ אוֹ ת ַעל יָ ֶדךָ
טטפת ֵּבין ֵעינֶ ָ
יך :ו ְּכ ַת ְב ָ ּתם ַעל ְמזֻ זות ֵּב ֶית ָך ו ִּב ׁ ְש ָע ֶר ָ
וְ ָהי ּו לְ ָ
יך:
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יכם וּלְ ָע ְבדו ְּב ָכל
לוֹ-ה ֶ
נכי ְמ ַצ ֶ ּוה ֶא ְת ֶכם ַהיּום לְ ַא ֲה ָבה ֶאת ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
מע ִּת ׁ ְש ְמע ּו ֶאל ִמ ְצוֹ ַתי ֲא ׁ ֶשר ָא ִ
וְ ָהיָ ה ִאם ׁ ָש ַ
ָ
ירש ָך וְ יִ ְצ ָה ֶר ָך :וְ נָ ַת ִּתי ֵע ֶ ׂשב ְּב ָ ׂש ְדךָ
קוש וְ ָא ַס ְפ ָּת ְדגָ נֶ ך וְ ִת ׁ ְ
לְ ַב ְב ֶכם ו ְּב ָכל נַ ְפ ׁ ְש ֶכם :וְ נָ ַת ִ ּתי ְמ ַטר ַא ְר ְצ ֶכם ְּב ִע ּתו ֶ
יורה ו ַּמלְ ׁ
לִ ְב ֶה ְמ ֶ ּת ָך וְ ָא ַכלְ ָּת וְ ָ ׂש ָב ְע ָּתִ :ה ּׁ ָש ְמר ּו לָ ֶכם ּ ֶפן יִ ְפ ֶּתה לְ ַב ְב ֶכם וְ ַס ְר ֶּתם וַ ֲע ַב ְד ֶ ּתם ֱא ִ
לוֹ-הים ֲא ֵח ִרים וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחוִ ֶיתם לָ ֶהם :וְ ָח ָרה
ַאף ֲאדֹ-נָ י ָּב ֶכם וְ ָע ַצר ֶאת ַה ּׁ ָש ַמיִ ם וְ לא יִ ְהיֶ ה ָמ ָטר וְ ָה ֲא ָד ָמה לא ִת ֵּתן ֶאת יְ בוּלָ ּה וַ ֲא ַב ְד ֶּתם ְמ ֵה ָרה ֵמ ַעל ָה ָא ֶרץ ַה ּט ָבה
ֲא ׁ ֶשר ֲאדֹ-נָ י ֵ
טוטפת
נתן לָ ֶכם :וְ ַ ׂש ְמ ֶ ּתם ֶאת ְּד ָב ַרי ֵא ּ ֶלה ַעל לְ ַב ְב ֶכם וְ ַעל נַ ְפ ׁ ְש ֶכם ו ְּק ׁ ַש ְר ֶ ּתם א ָֹתם לְ אוֹ ת ַעל יֶ ְד ֶכם וְ ָהי ּו לְ ָ
ָ
ָ
ְ
ָ
ָ
ָ
יכם :וְ לִ ּ ַמ ְד ֶ ּתם א ָֹתם ֶאת ְּבנֵ ֶ
ֵּבין ֵעינֵ ֶ
יכם לְ ַד ֵּבר ָּבם ְּב ׁ ִש ְב ְ ּתך ְּב ֵב ֶיתך ו ְּבלֶ ְכ ְּתך ַב ֶּד ֶרך ו ְּב ׁ ָש ְכ ְּבך ו ְּבקו ֶּמך :ו ְּכ ַת ְב ָּתם ַעל
ָ
ָ
בת ֶ
יכם ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַּבע ֲאדֹ-נָ י לַ ֲא ֵ
ימי ְבנֵ ֶ
יכם וִ ֵ
ְמז ּוזות ֵּב ֶיתך ו ִּב ׁ ְש ָע ֶריך :לְ ַמ ַען יִ ְר ּב ּו יְ ֵמ ֶ
ימי
יכם לָ ֵתת לָ ֶהם ּ ִכ ֵ
ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ַעל ָה ָא ֶרץ:
יצת ַעל ּ ַכנְ ֵפי ִבגְ ֵד ֶ
משה ּ ֵלאמרַּ :ד ֵּבר ֶאל ְּבנֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָ ּת ֲאלֵ ֶהם וְ ָעש ּו לָ ֶהם ִצ ִ
ּאמר ֲאדֹ-נָ י ֶאל ׁ ֶ
וַ י ֶ
יהם לְ ֹדר ָֹתם וְ נָ ְתנ ּו
יצת ַה ּ ָכנָ ף ּ ְפ ִתיל ְּת ֵכלֶ ת :וְ ָהיָ ה לָ ֶכם לְ ִצ ִ
ַעל ִצ ִ
יצת ו ְּר ִא ֶיתם אוֹ תוֹ ּוזְ ַכ ְר ֶ ּתם ֶאת ּ ָכל ִמ ְצות ֲאדֹ-נָ י וַ ֲע ִ ׂש ֶיתם א ָֹתם וְ לא
יכם ֲא ׁ ֶשר ַא ֶ ּתם זנִ ים ַא ֲח ֵר ֶ
ָתתוּר ּו ַא ֲח ֵרי לְ ַב ְב ֶכם וְ ַא ֲח ֵרי ֵעינֵ ֶ
דשים
יהם :לְ ַמ ַען ִ ּתזְ ּ ְכר ּו וַ ֲע ִ ׂש ֶיתם ֶאת ּ ָכל ִמ ְצוֹ ַתי וִ ְהיִ ֶיתם ְק ׁ ִ
לוֹ-ה ֶ
יכםֲ :אנִ י ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
אֹל-ה ֶ
ֵ
לֵ
יכםֱ .א ֶמת:
ֺ-ה ֶ
ֺ-הים ֲאנִ י ֲאדֹ-נָ י ֱאל ֵ
אתי ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם לִ ְהיות לָ ֶכם לֵ אל ִ
הוצ ִ
יכם ֲא ׁ ֶשר ֵ
יכם ֱא ֶמת:
ֺ-ה ֶ
 / Cח—ה' ֱאל ֵ
לוֹ-הינ ּו וְ ֵאין זוּלָ תו ,וַ ֲאנַ ְחנ ּו יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּמוַ .ה ּפ ֵודנ ּו ִמ ַ ּיד ְמלָ ִכיםַ ,מלְ ּ ֵכנ ּו
וֶ ֱאמוּנָ ה ּ ָכל זאת ,וְ ַק ָ ּים ָעלֵ ינוִּ ּ ,כי הוּא ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ואלֵ נ ּו ִמ ּ ַכף ּ ָכל ֶה ָע ִר ִ
ַהגּ ֲ
עושה גְ דֺלוֹת ַעד ֵאין
יציםָ .ה ֵא-ל ַה ִּנ ְפ ָרע לָ נ ּו ִמ ָ ּצ ֵרינוּ ,וְ ַה ְמ ׁ ַש ּ ֵלם ְּגמוּל לְ ָכל איְ ֵבי נַ ְפ ׁ ֵשנוָּ ,ה ֶ ׂ
ֵח ֶקר( ,נִ ִּסים) וְ נִ ְפלָ אות ַעד ֵאין ִמ ְס ּ ָפרַ .ה ּ ָ ׂשם נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו ַּב ַח ִ ּיים ,וְ לא נָ ַתן לַ ּמוט ַרגְ לֵ נוַּ ,ה ּ ַמ ְד ִר ֵ
יכנ ּו ַעל ָּבמות איְ ֵבינוּ ,וַ ָ ּי ֶרם
עשה ּ ָלנ ּו נִ ִּסים וּנְ ָק ָמה ְּב ַפ ְרעה ,אוֹתוֹת ו ְ
כורי
ּמופ ִתים ְּב ַא ְד ַמת ְּבנֵ י ָחםַ .ה ּ ַמ ּ ֶכה ְב ֶע ְב ָרתו ּ ָכל ְּב ֵ
ַק ְרנֵ נ ּו ַעל ּ ָכל ׂשנְ ֵאינוָּ .ה ֶ ׂ
וכם לְ ֵחרוּת עולָ םַ .ה ּ ַמ ֲע ִביר ָּבנָ יו ֵּבין ִּגזְ ֵרי יַ ם סוּףֶ ,את רוֹ ְד ֵפ ֶ
ּוצא ֶאת ַע ּמו יִ ְ ׂש ָר ֵאל ִמ ּת ָ
ִמ ְצ ָריִ ם ,וַ י ֵ
יהם
יהם וְ ֶאת שוֹ נְ ֵא ֶ
ָ
יהםֶ ׁ ,
ִּב ְתהוֹ מוֹ ת ִט ַּבע ,וְ ָרא ּו ָבנָ יו ְּגבו ָּרתוִ ׁ ,ש ְּבח ּו וְ הוד ּו לִ ׁ ְשמו .ו ַּמלְ כוּתו ְב ָרצון ִק ְּבל ּו ֲעלֵ ֶ
משה ו ְּבנֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל לְ ך ָענ ּו
ׁ ִש ָירהְּ ,ב ִ ׂש ְמ ָחה ַר ָּבה ,וְ ָא ְמר ּו ֻכ ּ ָלם:
מכה ָּב ֵאלִ ים ֲאדֹ-נָ יִ ,מי ּ ָכ ָ
ִמי ָכ ָ
עשה ֶפלֶ א:
מכה נֶ ְא ָּדר ַּב ּק ֶד ׁש ,נוֹ ָרא ְת ִה ּלות ֵ ׂ
ָ
ָ
ַמלְ כו ְּתך ָרא ּו ָבנֶ יךּ ,ב ֵוק ַע יָ ם לִ ְפנֵ י ׁ ֶ
משה ,זֶ ה ֵא-לִ י ָענ ּו וְ ָא ְמרוּ:
ֲאדֹ-נָ י יִ ְמ ְ
לך לְ עולָ ם וָ ֶעד .וְ נֶ ֱא ַמרִ ּ ,כי ָפ ָדה ֲאדֹ-נָ י ֶאת יַ ֲעקֹב ,וּגְ ָאלוֹ ִמ ַ ּיד ָחזָ ק ִמ ּ ֶמנּ וָּּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ֲאדֹ-נָ יָּ ,ג ַאל יִ ְ ׂש ָר ֵאל:
ש ָעלֵ ינ ּו ֻס ּ ַכת ׁ ְש ֶ
[טובים וּלְ ׁ ָשלום] .ו ְּפרוֹ ֹ
ִ
לוֹ-הינ ּו לְ ׁ ָשלום ,וְ ַה ֲע ִמ ֵידנ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו לְ ַח ִ ּיים
יבנ ּו ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ַה ׁ ְש ּ ִכ ֵ
לומ ָך ,וְ ַת ְ ּקנֵ נ ּו
טובה ִמ ּ ְל ָפנֶ ָ
הוש ֵיענ ּו ְ
יך ,וְ ׁ ִ
ְּב ֵע ָצה ָ
[מ ֵה ָרה] לְ ַמ ַען ׁ ְש ֶמ ָך .וְ ָהגֵ ן ַּב ֲע ֵדנוּ ,וְ ָה ֵסר ֵמ ָעלֵ ינ ּו אויֵ בֶּ ,ד ֶבר וְ ֶח ֶרב וְ ָר ָעב וְ יָ גון ,וְ ָה ֵסר
ָ ׂש ָטן ִמ ּ ְל ָפנֵ ינ ּו ו ֵּמ ַא ֲח ֵרינוּ ,ו ְּב ֵצל ּ ְכנָ ֶפ ָ
יך ַּת ְס ִּת ֵירנוִּ ּ ,כי ֵא-ל ׁש ְ
ומ ֵרנ ּו ו ַּמ ִ ּצילֵ נ ּו ָא ָּתהִ ּ ,כי ֵא-ל ֶמלֶ ְך ַחנּ ּון וְ ַרח ּום ָא ָּתה.
אתנ ּו ו ֵ
ּו ׁ ְשמור ֵצ ֵ
ּבואנ ּו לְ ַח ִ ּיים וּלְ ׁ ָשלום ֵמ ַע ָ ּתה וְ ַעד עולָ ם:
נוסח אשכנז

נוסח ספרד

לומ ָך
ש ָעלֵ ינ ּו ֻס ּ ַכת ׁ ְש ֶ
ו ְּפרוֹ ֹ

ש ָעלֵ ינ ּו ֻס ּ ַכת ַר ֲח ִמים וְ ַח ִ ּיים וְ ׁ ָשלום
ו ְּפרוֹ ֹ

ָּבר ּו ְך ַא ָ ּתה ֲאדֹ-נָ יַ ,ה ּפ ֵורש ֻס ּ ַכת ׁ ָשלום ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ּ ָכל ַע ּמו יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ ַעל יְ ר ּו ׁ ָשלָ יִ ם:
את ֶ
יכם לְ ַט ֵהר ֶא ְת ֶכםִ ,מ ּכל ַח ּט ֵ
[כי ַביּום ַה ֶ ּזה יְ ַכ ּ ֵפר ֲעלֵ ֶ
ִּ
יכם לִ ְפנֵ י ֲאדֹ-נָ י ִ ּת ְט ָהרוּ]:
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חצי קדיש
Chatzi Kaddish
יה ַר ָּבא[ .אמן]
יִ ְת ַּג ַ ּדל וְ יִ ְת ַק ַ ּד ׁש ׁ ְש ֵמ ּ
ְּב ָעלְ ָמא ִ ּדי ְב ָראִ ,כ ְרעו ֵּת ּה .וְ יַ ְמלִ ְ
יך ַמלְ כו ֵּת ּה[ ,וְ יַ ְצ ַמח ֻּפ ְר ָקנֵ ה ,וִ ָיק ֵרב ְמ ׁ ִש ֵ
יח ּה ,אמן] ְּב ַח ֵיּיכוֹ ן ו ְּביוֹ ֵמיכוֹ ן ו ְּב ַח ֵיּי
ְד ָכ ֵּ
ל-בית יִ ְ ׂש ָר ֵאלַּ ,ב ֲעגָ לָ א ו ִּבזְ ַמן ָק ִריב ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן.

יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא]
[אמן ,יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ

יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא יִ ְת ָּב ַר ְך וְ יִ ׁ ְש ַ ּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְתרוֹ ַמם וְ יִ ְתנַ ּ ֵ ׂשא וְ יִ ְת ַה ָ ּדר וְ יִ ְת ַע ּ ֶלה וְ יִ ְת ַה ּ ָלל,
יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ
ְ
ׁ ְש ֵמ ּה ְ ּד ֻק ְד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ְּ
[ב ִריך הוּא].
לְ ֵע ּ ָלא לְ ֵע ּ ָלא ִמ ּ ָכ ִּ
ל-ב ְר ָכ ָתא ,וְ ׁ ִש ָיר ָתאֻּ ,ת ׁ ְש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ָח ָמ ָתא ַד ֲא ִמ ָירן ְּב ָעלְ ָמא ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן[ .אמן]

עמידה לליל יום הכיפורים
Silent Amidah for Yom Kippur Night
ֲאד-נָ י ְ ׂש ָפ ַתי ִ ּת ְפ ָ ּתח .ו ִּפי יַ ִּגיד ְ ּת ִהלָ ֶת ָך:

ֺ-הי יַ ֲעקֹבָ .ה ֵא-ל ַה ָּגדול ַה ִּג ּבור
ֺ-הי יִ ְצ ָחק .וֵ אל ֵ
ֺ-הי ַא ְב ָר ָהםֱ .אל ֵ
ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינוֱּ .אל ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
גואל לִ ְבנֵ י ְבנֵ ֶ
זוכר ַח ְס ֵדי ָאבות .ו ֵּמ ִביא ֵ
טובים .וְ קונֵ ה ַה ּכל וְ ֵ
ומל ֲח ָס ִדים ִ
וְ ַהנּ ָורא ֵא-ל ֶעלְ יון .גּ ֵ
יהם לְ ַמ ַען ׁ ְשמו ְּב ַא ֲה ָבה:
ָ
זָ ְכ ֵרנ ּו לְ ַח ִ ּייםֶ .מלֶ ְך ָח ֵפץ ַּב ַח ִ ּיים .וְ ָכ ְת ֵבנ ּו ְּב ֵס ֶפר ַה ַח ִ ּיים .לְ ַמ ַענְ ך ֱאל ִ
ֺ-הים ַח ִ ּיים:
ֶמלֶ ְך עוזֵ ר ו ׁ ִ
ּמוש ַיע ו ָּמגֵ ןָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה'ָ .מגֵ ן ַא ְב ָר ָהם:
הוש ַיעִ :
ַא ָ ּתה גִ ּבור לְ עוֹ לָ ם ֲאד-נָ יְ .מ ַח ֶ ּיה ֵמ ִתים ַא ָּתה ַרב לְ ׁ ִ
[מוריד ַה ּ ָטל]:
נופלִ ים וְ ֵ
סומ ְך ְ
ְמ ַכלְ ּ ֵכל ַח ִ ּיים ְּב ֶח ֶסדְ .מ ַח ֶ ּיה ֵמ ִתים ְּב ַר ֲח ִמים ַר ִּביםֵ .
ישנֵ י
רופא חולִ ים ו ַּמ ִּתיר ֲאסו ִּרים .ו ְּמ ַק ֵ ּים ֱאמוּנָ תו לִ ׁ ֵ
ָע ָפרִ .מי ָכ ָ
דומה לָ ְךֶ .מלֶ ְך ֵמ ִמית ו ְּמ ַח ֶ ּיה ו ַּמ ְצ ִמ ַ
מוך ַּב ַעל ְּגבוּרות ו ִּמי ֶ
יח יְ ׁש ּו ָעה:
ִמי ָכ ָ
ים/ה ַר ֲח ָמן ֵ
מוך ָאב ָה ַר ֲח ִמ ָ
זוכר יְ צו ָּריו לְ ַח ִ ּיים ְּב ַר ֲח ִמים:
וְ נֶ ֱא ָמן ַא ָ ּתה לְ ַה ֲחיות ֵמ ִתיםָּ :ברו ְּך ַא ָ ּתה ה'ְ .מ ַח ֶ ּיה ַה ּ ֵמ ִתים:
דושים ְּב ָכל יוֹ ם יְ ַהלְ ל ּו ָך ֶּסלָ הִ ּ .
דוש .ו ְּק ׁ ִ
דוש ָא ָּתה]:
[כי ֵא-ל ֶמלֶ ְך ָּגדול וְ ָק ׁ
דוש וְ ׁ ִש ְמ ָך ָק ׁ
ַא ָּתה ָק ׁ
דוש:
[לְ דור וָ דור ַה ְמלִ יכ ּו לָ ֵא-ל ּ ִכי הוּא לְ ַב ּדו ָמרום וְ ָק ׁ
לוֹ-הינ ּו ַעל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָך וְ ַעל יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִע ֶיר ָך וְ ַעל ִציּון ִמ ׁ ְש ּ ַכן ּ ְכ ֶ
ו ְּב ֵכן יִ ְת ַק ֵּד ׁש ׁ ִש ְמ ָך ה' ֱא ֵ
בוד ָך וְ ַעל ַמלְ כוּת ֵּבית ָדוִ ד
יח ָך וְ ַעל ְמכוֹ נְ ָך וְ ֵה ָ
ְמ ׁ ִש ֶ
יכלֶ ָך]:
את .וְ יִ ָירא ּו ָך ּ ָכל ַה ּ ַמ ֲע ִ ׂשים .וְ יִ ׁ ְש ַ ּת ֲחו ּו לְ ָפנֶ ָ
לוֹ-הינ ּו ַעל ּ ָכל ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
יך ּ ָכל
ימ ְת ָך ַעל ּ ָכל ַמה ּׁ ֶש ָּב ָר ָ
יך .וְ ֵא ָ
ו ְּב ֵכן ֵ ּתן ּ ַפ ְח ְּד ָך ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ׁ ֶש ַה ּׁ ָשלְ ָטן לְ ָפנֶ ָ
ַה ְּברו ִּאים .וְ יֵ ָע ׂש ּו ּ ֻכלָ ם ֲאגֻ ָּדה ֶא ָחת לַ ֲע ׂשות ְרצונְ ָך ְּבלֵ ָבב ׁ ָשלֵ םְ ּ .כמו ׁ ֶש ָ ּי ַד ְענ ּו ה' ֱא ֵ
יך עֹז ְּביָ ְד ָך
וּגְ בו ָּרה ִּב ִ
את:
ימינֶ ָך .וְ ׁ ִש ְמ ָך נוֹ ָרא ַעל ּ ָכל ַמה ּׁ ֶש ָּב ָר ָ
דור ׁ ֶש ָ
ו ְּב ֵכן ֵ ּתן ּ ָכבוד ה' לְ ַע ּ ֶמ ָךְּ .ת ִה ּ ָלה לִ ֵיר ֶא ָ
טובה לְ ְ
יך .וְ ִת ְקוָ ה ָ
יך .ו ִּפ ְתחון ּ ֶפה לַ ְמיַ ֲחלִ ים לָ ְךׂ ִ .ש ְמ ָחה לְ ַא ְר ֶצ ָך וְ ָ ׂש ׂשון
יכת נֵ ר לְ ֶבן יִ ׁ ַשי ְמ ׁ ִש ֶ
יחת ֶק ֶרן לְ ָדוִ ד ַע ְב ֶּד ָך .וַ ֲע ִר ַ
לְ ִע ֶיר ָך .ו ְּצ ִמ ַ
יח ָךִּ .ב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינוּ:
יש ִרים יַ ֲעלזוּ .וַ ֲח ִס ִידים ְּב ִר ָּנה יָ גִ יל ּו וְ עולָ ָת ּה ִ ּת ְק ּ ָפץ ּ ִפ ָ
ו ְּב ֵכן ַצ ִּד ִיקים יִ ְרא ּו וְ יִ ְ ׂש ָמח ּו וִ ׁ ָ
יה וְ ָכל ָה ִר ׁ ְש ָעה ּ ֻכ ּ ָל ּה ּ ְכ ָע ׁ ָשן ִּת ְכלֶ ה
ּ ִכי ַת ֲע ִביר ֶמ ְמ ׁ ֶשלֶ ת זָ דון ִמן ָה ָא ֶרץ:

3

מחזור הלכתי מקוצר ליום הכיפורים תשפ”א בלבד •

)HALAKHICALLY CONDENSED MACHZOR YOM KIPPUR (5781/2020 ONLY

לוֹ-הינ ּו ְמ ֵה ָרה] לְ ַב ֶ ּד ָך ַעל ּ ָכל ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
וְ ִת ְמ ְ
בוד ָך .ו ִּביר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִעיר ָק ְד ׁ ֶש ָך.
יךְּ .ב ַהר ִציּון ִמ ׁ ְש ּ ַכן ּ ְכ ֶ
[א ֵ
לך ַא ָ ּתה [הוּא] ה' ֱ
ּ ַכ ּ ָכתוּב ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ֶש ָך .יִ ְמ ְ
ל-היִ ְך ִציּון לְ דר וָ דר ַהלְ ל ּויָ ּה:
לך ה' לְ עוֹ לָ ם ֱא ַ
ל-וה ִמ ַּבלְ ָע ֶד ָ
דוש ַא ָ ּתה וְ נוֹ ָרא ׁ ְש ֶמ ָך וְ ֵאין ֱא ַּ
דוש נִ ְק ַּד ׁש ִּב ְצ ָד ָקה:
יךַ ּ .כ ּ ָכתוּב וַ יִ גְ ַּב ּה ה' ְצ ָבאות ַּב ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט וְ ָה ֵא-ל ַה ָ ּק ׁ
ָק ׁ
ְ
ְ
דוש
ָּבר ּוך ַא ָּתה ה' ַה ּ ֶמלֶ ך ַה ָ ּק ׁ
רומ ְמ ָ ּתנ ּו ִמ ּ ָכל ַה ּ ְל ׁשוֹ נוֹ ת וְ ִק ַּד ׁ ְש ָ ּתנ ּו ְּב ִמ ְצוֹ ֶת ָ
ַא ָ ּתה ְב ַח ְר ָ ּתנ ּו ִמ ּ ָכל ָה ַע ּ ִמיםָ .א ַה ְב ָּת אוֹ ָתנ ּו וְ ָר ִצ ָית ָּבנוּ .וְ ַ
יך .וְ ֵק ַר ְב ָ ּתנ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו
את:
דוש ָעלֵ ינ ּו ָק ָר ָ
לַ ֲע ָ
בוד ֶת ָך וְ ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדול וְ ַה ָ ּק ׁ
יחה וּלְ ַכ ּ ָפ ָרה ,וְ לִ ְמ ָחל ּבו ֶאת ּ ָכל ֲע ֵ
לוֹ-הינ ּו ְּב ַא ֲה ָבהֶ ,את יוֹ ם ַה ּ ִכ ּפו ִּרים ַה ֶ ּזה ,לִ ְמ ִחילָ ה וְ לִ ְסלִ ָ
וַ ִּת ֶּתן לָ נ ּו ה' ֱא ֵ
ונותינוּ,
יאת ִמ ְצ ָריִ ם:
יצ ַ
קד ׁש זֵ ֶכר לִ ִ
ִמ ְק ָרא ֶ
בותינוּ,
בותינוּ ,יַ ֲעלֶ ה וְ יָ בוא ,וְ יַ ִּג ַיע ,וְ יֵ ָר ֶאה ,וְ יֵ ָר ֶצה ,וְ יִ ׁ ָש ַמע ,וְ יִ ּ ָפ ֵקד ,וְ יִ ָ ּז ֵכר ,זִ ְכרונֵ נ ּו ו ִּפ ְ ּקדונֵ נוּ ,וְ זִ ְכרון ֲא ֵ
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ֱא ֵ
ָ
ָ
ָ
ָ
טובה,
יטה לְ ָ
יח ֶּבן ָּדוִ ד ַע ְב ֶּדך ,וְ זִ ְכרון יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִעיר ָק ְד ׁ ֶשך ,וְ זִ ְכרון ּ ָכל ַע ּ ְמך ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל לְ ָפנֶ יך ,לִ ְפלֵ ָ
וְ זִ ְכרון ָמ ׁ ִש ַ
ּ
לוֹ-הינ ּו ּבו לְ טוֹ ָבה ,ו ָּפ ְק ֵדנ ּו בוֹ לִ ְב ָר ָכה,
לְ ֵחן וּלְ ֶח ֶסד וּלְ ַר ֲח ִמים לְ ַח ִ ּיים וּלְ ׁ ָשלום ְּביוֹ ם ַה ּ ִכ ּפו ִּרים ַה ֶזה :זָ ְכ ֵרנ ּו ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ָ
הוש ֵיענוִּ ּ ,כי ֵאלֶ יך ֵעינֵ ינוִּ ּ ,כי ֵא-ל
הוש ֵיענ ּו בוֹ לְ ַח ִ ּיים [טוֹ ִבים] ,ו ִּב ְד ַבר יְ ׁש ּו ָעה וְ ַר ֲח ִמים ח ּוס וְ ָח ֵּננוּ ,וְ ַר ֵחם ָעלֵ ינ ּו וְ ׁ ִ
וְ ׁ ִ
ֶמלֶ ְך ַחנּ ּון וְ ַרח ּום ָא ָ ּתה:
אתינ ּו ִמ ֶּנגֶ ד ֵעינֶ ָ
ונותינ ּו ְּביוֹ ם ַה ּ ִכ ּפו ִּרים ַה ֶ ּזהְ ,מ ֵחה וְ ַה ֲע ֵבר ּ ְפ ׁ ָש ֵעינ ּו וְ ַח ּט ֵ
בותינ ּו ְמחֹל לַ ֲע ֵ
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ֱא ֵ
יך,
את ָ
יך לא ֶאזְ ּכר :וְ נֶ ֱא ַמרָ ,מ ִח ִיתי ָכ ָעב ּ ְפ ׁ ָש ֶע ָ
את ָ
מוחה ְפ ׁ ָש ֶע ָ
יך
יך וְ ֶכ ָענָ ן ַח ּט ֶ
יך לְ ַמ ֲענִ י וְ ַח ּט ֶ
נכי הוּא ֶ
נכי ָא ִ
ּ ָכ ָאמוּרָ :א ִ
ׁשו ָּבה ֵאלַ י ּ ִכי גְ ַאלְ ִּת ָ
יכם לִ ְפנֵ י ֲאדֹ-נָ י ִ ּת ְט ָהרוּ:
את ֶ
יכם לְ ַט ֵהר ֶא ְת ֶכםִ ,מ ּכל ַח ּט ֵ
יך וְ נֶ ֱא ַמרִ ּ ,כי ַביּום ַה ֶ ּזה יְ ַכ ּ ֵפר ֲעלֵ ֶ
ות ָ
שמ ֵחנ ּו/וְ ַ ׂש ּ ַמח נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו ִּב ׁיש ּו ָע ֶת ָך ,וְ ַט ֵהר לִ ֵּבנ ּו לְ ָע ְב ְּד ָך ֶּב ֱא ֶמת,
תור ֶת ָךׂ ַ ,ש ְּב ֵענ ּו ִמ ּטו ֶּב ָך וְ ּ ְ
יך וְ ֵתן ֶחלְ ֵקנ ּו ְּב ָ
ַק ְּד ׁ ֵשנ ּו ְּב ִמ ְצ ֶ
ּ ִכי ַא ָ ּתה ָסלְ ָחן לְ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ו ָּמ ֳחלָ ן לְ ׁ ִש ְב ֵטי יְ ׁ ֻשר ּון ְּב ָכל ּדור וָ דור ו ִּמ ַּבלְ ָע ֶד ָ
[א ּ ָלא ָא ָּתה]
מוחל וְ סולֵ ַח ֶ
יך ֵאין לָ נ ּו ֶמלֶ ְך ֵ
מותינוּ ְּב ָכל ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָשנָ ה,
ונותינוּ וְ ַל ֲעונות ַע ּמו ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל וּ ַמ ֲע ִביר ַא ׁ ְש ֵ
סול ַח ַל ֲע ֵ
מוחל וְ ֵ
ָּברוּ ְך ַא ָּתה ֲאדֹ-נָ י ֶמ ֶל ְך ֵ

ֶמ ֶל ְך ַעל ָּכל ָה ָא ֶרץ ְמ ַק ֵּד ׁש יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ יוֹם ַה ִּכ ּפוּ ִרים:

בודה לִ ְד ִביר ֵּב ֶית ָך .וְ ִא ּׁ ֵשי יִ ְ ׂש ָר ֵאל.
לוֹ-הינ ּו ְּב ַע ּ ְמ ָך יִ ְ ׂש ָר ֵאל ו ִּב ְת ִפ ּ ָל ָתם/וְ לִ ְת ִפ ּ ָל ָתם ׁ ְש ֵעה .וְ ָה ׁ ֵשב ֶאת ָה ֲע ָ
ְר ֵצה ה' ֱא ֵ
בודת יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמךָ:
[מ ֵה ָרה] ְּב ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵּבל ְּב ָרצוֹ ן .ו ְּת ִהי לְ ָרצוֹ ן ָ ּת ִמיד ֲע ַ
ו ְּת ִפ ּ ָל ָתםְ .
וְ ֶת ֱחזֶ ינָ ה ֵעינֵ ינ ּו ְּב ׁשו ְּב ָך לְ ִציּון ְּב ַר ֲח ִמיםָּ :ברוּ ְך ַא ָּתה ה'ַ .ה ַּמ ֲחזִ יר ׁ ְש ִכינָ תו ְל ִצ ּיון:
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
מודים ֲאנַ ְחנ ּו לָ ְךָ ׁ .ש ַא ָּתה הוּא ה' ֱא ֵ
ִ
ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינ ּו לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד[ .צו ֵּרנוּ] צוּר ַח ֵ ּיינוָּ .מגֵ ן יִ ׁ ְש ֵענ ּו ַא ָּתה הוּא
מותינ ּו ַה ּ ְפק ּודות לָ ְך .וְ ַעל נִ ֶּס ָ
יך ׁ ֶש ְּב ָכל יוֹ ם
נודה ּ ְל ָך וּנְ ַס ּ ֵפר ְּת ִה ּ ָל ֶת ָך ַעל ַח ֵ ּיינ ּו ַה ּ ְמסו ִּרים ְּביָ ֶד ָך .וְ ַעל נִ ׁ ְש ֵ
לְ דור וָ דורֶ .
בקר וְ ָצ ֳה ָריִ םַ .ה ּטוב ּ ִכי לא ָכל ּו ַר ֲח ֶמ ָ
טובות ָ
אות ָ
יך וְ
יך .וְ ַה ְמ ַר ֵחם ּ ִכי לא ַת ּמ ּו
יך ׁ ֶש ְּב ָכל ֵעתֶ .ע ֶרב וָ ֶ
ֶ
ִע ּ ָמנוּ .וְ ַעל נִ ְפלְ ֶ
[כי] ֵמעוֹ לָ ם ִק ִ ּוינ ּו לָ ךְ:
ֲח ָס ֶד ָ
יךִ ּ .
רומם [וְ יִ ְתנַ ּ ֵ ׂשא] ׁ ִש ְמ ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָ ּת ִמיד לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד :ו ְּכתב לְ ַח ִ ּיים ִ
וְ ַעל ּ ֻכ ּ ָלם יִ ְת ָּב ֵר ְך וְ יִ ְת ֵ
טובים ּ ָכל ְּבנֵ י ְב ִר ֶית ָך:
יהלְ ל ּו [וִ ָ
וְ כל ַה ַח ִ ּיים יוד ּו ָך ֶּסלָ ה .וִ ַ
יב ְרכוּ] ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדול ֶּב ֱא ֶמת [לְ עוֹ לָ ם ּ ִכי טוב]ָ .ה ֵא-ל יְ ׁש ּו ָע ֵתנ ּו וְ ֶעזְ ָר ֵתנ ּו ֶסלָ ה.
[ה ֵא-ל ַה ּטובָּ ]:בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה'ַ .ה ּטוב ׁ ִש ְמ ָך וּלְ ָך נָ ֶאה לְ הודות:
ָ
[ח ִ ּיים] ֵחן וָ ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ּ ָכל
טוֹבה ו ְּב ָר ָכהַ .
ִ ׂשים ׁ ָשלום ָ
יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָךָּ .ב ְר ֵכנ ּו ָא ִבינ ּו ּ ֻכ ּ ָלנ ּו ּ ְכ ֶא ָחד [יַ ַחד] ְּבאור ּ ָפנֶ ָ
יךִ ּ .כי ְבאור
ּ ָפנֶ ָ
יך נָ ַת ָּת ּ ָלנ ּו ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ּת ַורת ַח ִ ּיים וְ ַא ֲה ַבת ֶח ֶסד .ו ְּצ ָד ָקה ו ְּב ָר ָכה
ָ
וְ ַר ֲח ִמים וְ ַח ִ ּיים וְ ׁ ָשלום (וְ ָכל טוב) .וְ טוב [יִ ְהיֶ ה] ְּב ֵעינֶ יך [לְ ָב ְר ֵכנוּ] [וּ]
לְ ָב ֵר ְך ֶאת ּ ָכל ַע ּ ְמ ָך יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְּב ָכל ֵעת ו ְּב ָכל ׁ ָש ָעה ִּב ׁ ְש ֶ
[ברב עז
לומ ָךְּ .
וְ ׁ ָשלום]:

שלוֹ ם ָרב ַעל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ְמ ָך ָּתשים לְ עוֹ לָ ם ּ ִכי ַא ָּתה ה ּוא ֶמלֶ ְך ָאדוֹ ן
לְ ָכֹל ַה ּשלוֹ ם וְ טוֹ ב יִ ְהיֶ ה ְּב ֵעינֶ ָ
יך [לְ ָב ְר ֵכנ ּו וּ] לְ ָב ֵר ְך ֶאת ּ ָ
[כל] ַע ּ ְמ ָך
ָ
שלומךְּ .
ֶ
שעה ִּב
יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְּב ָכל ֵעת ו ְּב ָכל ָ
[ברב עֹז וְ שלוֹ ם]:

טובה[ .וּגְ זֵ רות טובות .יְ ׁש ּועות וְ נֶ ָחמות ].נִ ָ ּז ֵכר וְ נִ ּ ָכ ֵתב לְ ָפנֶ ָ
יךֲ .אנַ ְחנ ּו וְ ָכל ַע ּ ְמ ָך
ְּב ֵס ֶפר ַח ִ ּייםְּ .ב ָר ָכה וְ ׁ ָשלום .ו ַּפ ְרנָ ָסה ָ
טובים וּלְ ׁ ָשלום:
ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל .לְ ַח ִ ּיים ִ

ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה'ַ .ה ְמ ָב ֵר ְך
ַה ְמ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַּב ּׁ ָשלוֹ ם
4
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וידוי בלחש—ערבית של יום הכיפורים
Private Viduy (Confession)—Maariv of Yom Kippur
לומר לְ ָפנֶ ָ
[א ָּנא] ָ ּתבוא לְ ָפנֶ ָ
ֺ-הי
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
יך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ערף ַ
יך ְ ּת ִפ ּ ָל ֵתנוּ ,וְ ַאל ִּת ְת ַע ּ ֵלם ִמ ְ ּת ִח ָּנ ֵתנוֶּ ׁ ,ש ֵאין ָאנ ּו ַע ֵ ּזי ָפנִ ים ּו ְק ׁ ֵשי ֶ
בותינוָּ ,
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ֱא ֵ
בותינ ּו ַצ ִּד ִיקים ֲאנַ ְחנ ּו וְ לא ָח ָטאנוֲּ ,א ָבל ֲאנַ ְחנ ּו וַ ֲא ֵ
ֲא ֵ
בותינ ּו ָח ָטאנוּ:
נוטים מעט כלפי מטה ומכים על הלב בכל מילה בפיסקה הבאה :מ“אשמנו” ועד “תעתנו”
” IN THE PARAGRAPH BELOWאשמנו”“...תעתנו“ BEND SLIGHTLY FORWARD AND TAP YOUR CHEST AFTER EACH WORD FROM

ָא ׁ ַש ְמנוָּּ ,בגַ ְדנוָּּ ,גזַ לְ נוִּּ ,ד ַּב ְרנ ּו ּד ִפיֶ :ה ֱעוִ ינוּ ,וְ ִה ְר ׁ ַש ְענוּ ,זַ ְדנוָּ ,ח ַמ ְסנוָּ ,ט ַפלְ נ ּו ׁ ֶש ֶקר :יָ ַע ְצנ ּו ָרעִ ּ ,כ ַ ּז ְבנוּ ,לַ ְצנוָּ ,מ ַר ְדנוּ ,נִ ַא ְצנוּ,
ָס ַר ְרנוָּ ,עוִ ינוָּ ּ ,פ ׁ ַש ְענוָּ ,צ ַר ְרנוִּ ,ק ּׁ ִשינ ּו ֶ
ערףָ :ר ׁ ַש ְענוִּ ׁ ,ש ַח ְתנוִּּ ,ת ַע ְבנוָּּ ,ת ִעינוִּּ ,ת ְע ָּת ְענוּ:
יך ו ִּמ ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָ
ות ָ
יך ַה ּט ִ
ַס ְרנ ּו ִמ ּ ִמ ְצ ֶ
ובים וְ לא ׁ ָשוָ ה לָ נוּ ,וְ ַא ָ ּתה ַצ ִּדיק ַעל ּ ָכל ַה ָּבא ָעלֵ ינ ּו ּ ִכי ֱא ֶמת ָע ִ ׂש ָית וַ ֲאנַ ְחנ ּו ִה ְר ׁ ָש ְענוּ:
ָ
ָ
יושב ָמרום ,ו ַּמה ְּנ ַס ּ ֵפר לְ ָפנֶ יך ׁש ֵ
אמר לְ ָפנֶ יך ׁ ֵ
ַמה נּ ַ
יוד ַע:
וכן ׁ ְש ָח ִקיםֲ ,הלא ּ ָכל ַה ִּנ ְס ָ ּתרות וְ ַה ִּנגְ לות ַא ָּתה ֵ
ָ
חופ ׂש ּ ָכל ַח ְד ֵרי ָב ֶטן ו ֵ
יוד ַע ָרזֵ י עולָ ם ,וְ ַת ֲעלוּמות ִס ְת ֵרי ּ ָכל ָחיַ ,א ָ ּתה ֵ
ַא ָ ּתה ֵ
ּבוחן ּ ְכלָ יות וָ לֵ בֵ ,אין ָּד ָבר נֶ ְעלָ ם ִמ ּ ֶמ ּך וְ ֵאין
ָ
ָ
בותינ ּו ׁ ֶש ְּת ַכ ּ ֶפר לָ נ ּו ַעל ּ ָכל ַח ּט ֵ
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
נִ ְס ָּתר ִמ ֶּנגֶ ד ֵעינֶ יך :ו ְּב ֵכן יְ ִהי ָרצון ִמ ּ ְל ָפנֶ יך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
אתינוּ ,וְ ִת ְסלַ ח
לָ נ ּו ַעל ּ ָכל ֲע ֵ
ונותינוּ ,וְ ִת ְמ ָחל לָ נ ּו ַעל ּ ָכל ּ ְפ ׁ ָש ֵעינוּ:
נוטים מעט כלפי מטה ,ומכים על הלב בכל אמירה של המילים “על חטא” או “על חטאים”
”על חטאים“ ”ORעל חטא“ BEND SLIGHTLY FORWARD AND TAP YOUR CHEST AFTER SAYING THE WORDS

ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבאנֶ ס ו ְּב ָרצון:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִא ּמ ּוץ ַה ּ ֵלב:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְבלִ י ָד ַעת:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִב ּט ּוי ְ ׂש ָפ ָתיִ ם:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבגָ ל ּוי ו ַּב ָּס ֶתר:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבגִ ּל ּוי ֲע ָריות:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִד ּבוּר ּ ֶפה:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַד ַעת ו ְּב ִמ ְר ָמה:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִה ְרהוּר ַה ּ ֵלב:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבהונָ ַאת ֵר ַע:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבוִ ּד ּוי ּ ֶפה:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּבוְ ִע ַידת זְ נוּת:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבזָ דון ו ִּב ׁ ְשגָ גָ ה:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבזִ לְ זוּל ִ
ּמורים:
הורים ו ִ
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבחזֶ ק יָ ד:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִח ּלוּל ַה ּׁ ֵשם:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִט ּ ְפ ׁשוּת ּ ֶפה:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ֻט ְמ ַאת ְ ׂש ָפ ָתיִ ם:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּביֵ ֶצר ָה ָרע:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ְ
יוד ִעים:
יוד ִעים ו ְּבלא ְ
וְ ַעל ֻּכ ָּלם ֱאלו ַֹּה ְס ִליחותְ ,ס ַלח ָלנוְּ ,מ ַחל ָלנוַּּ ,כ ּ ֶפר ָלנוּ :
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַכ ּ ַפת ׁש ַחד:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַכ ַח ׁש ו ְּב ָכזָ ב:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבלָ ׁשון ָה ָרע:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבלָ צון:
5
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ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַמ ּ ָ ׂשא ו ְּב ַמ ָ ּתן:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַמ ֲא ָכל ו ְּב ִמ ׁ ְש ֶ ּתה:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבנֶ ׁ ֶש ְך ו ְּב ַמ ְר ִּבית:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּבנְ ִט ַ ּית ָּגרון:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִ ׂש ּקוּר ָעיִ ן:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יח ִ ׂש ְפ ֵ
יך ְּב ִ ׂש ַ
תותינוּ:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ֵעינַ יִ ם ָרמות:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַע ּזוּת ֶמ ַצח:
וְ ַעל ֻּכ ָּלם ֱאלו ַֹּה ְס ִליחותְ ,ס ַלח ָלנוְּ ,מ ַחל ָלנוַּּ ,כ ּ ֶפר ָלנוּ :
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְפ ִר ַיקת על:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְפלִ ילוּת:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְצ ִד ַ ּית ֵר ַע:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ָצרוּת ָעיִ ן:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
ראש:
יך ְּב ַק ּלוּת ׁ
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
ערף:
יך ְּב ַק ׁ ְשיוּת ֶ
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יצת ַרגְ לַ יִ ם לְ ָה ַרע:
יך ְּב ִר ַ
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְר ִכילוּת:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ׁ ְשב ּו ַעת ׁ ָשוְ א:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִ ׂשנְ ַאת ִח ָּנם:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְת ׂשו ֶּמת יָ ד:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִת ְמהון לֵ ָבב:
וְ ַעל ֻּכ ָּלם ֱאלו ַֹּה ְס ִליחותְ ,ס ַלח ָלנוְּ ,מ ַחל ָלנוַּּ ,כ ּ ֶפר ָלנוּ :
יהם עולָ ה:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ַח ּ ָטאת:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יורד:
יהם ָק ְר ָּבן עולֶ ה וְ ֵ
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ָא ׁ ָשם וַ ַּדאי וְ ָתל ּוי:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ַמ ּ ַכת ַמ ְרדוּת:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ַמלְ קוּת ַא ְר ָּב ִעים:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ִמ ָיתה ִּב ֵידי ׁ ָש ָמיִ ם:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ּ ָכ ֵרת וַ ֲע ִר ִירי:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ַא ְר ַּבע ִמיתות ֵּבית ִּדיןְ :ס ִקילָ הׂ ְ ,ש ֵר ָפהֶ ,ה ֶרג ,וְ ֶחנֶ ק:
ַעל ִמ ְצוַ ת ֲע ֵ ׂשה וְ ַעל ִמ ְצוַ ת לא ַת ֲע ֶ ׂשהֵּ ,בין ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָּב ּה ק ּום ֲע ֵ ׂשה ו ֵּבין ׁ ֶש ֵאין ָּב ּה ק ּום ֲע ֵ ׂשהֶ ,את ַה ְּגל ּויִ ים לָ נ ּו וְ ֶאת
ׁ ֶש ֵאינָ ם ְּגל ּויִ ים לָ נוֶּ ,את ַה ְּגל ּויִ ים לָ נ ּו ּ ְכ ָבר ֲא ַמ ְרנ ּום לְ ָפנֶ ָ
יהם ,וְ ֶאת ׁ ֶש ֵאינָ ם ְּגל ּויִ ים לָ נ ּו לְ ָפנֶ ָ
הודינ ּו לְ ָך ֲעלֵ ֶ
יך וְ ִ
יך ֵהם
לאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ְּגל ּויִ ים וִ יד ּו ִעיםַ ּ ,כ ָּד ָבר ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ַה ִּנ ְס ָ ּתרת ֲ
לוֹ-הינ ּו וְ ַה ִּנגְ לת לָ נ ּו וּלְ ָבנֵ ינ ּו ַעד עולָ ם לַ ֲע ׂשות ֶאת ּ ָכל ִּד ְב ֵרי
ַה ּת ָורה ַה ּזאת:
ּ ִכי ַא ָ ּתה ָסלְ ָחן לְ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ו ָּמ ֳחלָ ן לְ ׁ ִש ְב ֵטי יְ ׁ ֻשר ּון ְּב ָכל ּדור וָ דור ,ו ִּמ ַּבלְ ָע ֶד ָ
יך ֵאין לָ נ ּו ֶמלֶ ְך ֵ
מוחל וְ סולֵ ַח:
נוצ ְר ִּתיָ ,ע ָפר ֲאנִ י ְּב ַח ַ ּיי ַקל וָ ֶ
וצ ְר ִּתי ּ ְכ ִא ּל ּו לא ַ
נוצ ְר ִ ּתי ֵאינִ י ְכ ַדאי ,וְ ַע ְכ ׁ ָשיו ׁ ֶשנּ ַ
ל-היַ ,עד ׁ ֶש ּלא ַ
ֱא ַ
חמר ְּב ִמ ָית ִתיֲ ,ה ֵרי ֲאנִ י
ָ
ָ
ֺ-הי ֲא ַ
ל-הי וֵ אל ֵ
וא ַ
לְ ָפנֶ יך ּ ִכ ְכלִ י ָמלֵ א ב ּו ׁ ָשה ו ְּכלִ ּ ָמה :יְ ִהי ָרצון ִמ ּ ְל ָפנֶ יך ֲאדֹ-נָ י ֱ
אתי
בותי ׁ ֶש ּלא ֶא ֱח ָטא עוד ,ו ַּמה ּׁ ֶש ָח ָט ִ
יך ְמחק ְּב ַר ֲח ֶמ ָ
לְ ָפנֶ ָ
יך ָה ַר ִּביםֲ ,א ָבל לא ַעל יְ ֵדי יִ ּסו ִּרים וָ ֳחלָ יִ ים ָר ִעים:
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תור ֶת ָך.
ֺ-הי .נְ צֹר לְ ׁשוֹ נִ י ֵמ ָרע ּו ְ ׂש ָפ ַתי ִמ ַּד ֵּבר ִמ ְר ָמה .וְ לִ ְמ ַקלְ לַ י נַ ְפ ׁ ִשי ִת ּדם .וְ נַ ְפ ׁ ִשי ּ ֶכ ָע ָפר לַ ּכל ִ ּת ְהיֶ הְ ּ .פ ַתח לִ ִּבי ְּב ָ
ֱאל ַ
ָ
ותיך ִ ּת ְר ּדף נַ ְפ ׁ ִשי .וְ ָכל ַה ָ ּק ִמים וְ ַה ׁ ְ
וְ ַא ֲח ֵרי ִמ ְצ ֶ
חוש ִבים ָעלַ י לְ ָר ָעהְ .מ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲע ָצ ָתם וְ ַקלְ ֵקל ַמ ֲח ׁ ַש ְב ָ ּתםֲ :ע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען
ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
ׁ ְש ֶמ ָךֲ .ע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען יְ ִמינֶ ךֲ .ע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ּת ָור ֶתךֲ .ע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ְק ֻד ּׁ ָש ֶתך .לְ ַמ ַען יֵ ָחלְ צ ּון יְ ִד ֶידיך ׁ ִ
הוש ָיעה יְ ִמינְ ך וַ ֲענֵ נִ י :יִ ְהי ּו
לְ ָרצוֹ ן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יון לִ ִּבי לְ ָפנֶ ָ
גואלִ י:
יך .ה' צו ִּרי וְ ֲ
עשה ַה ּׁ ָשלום ִּב ְמ ָ
רומיו .הוּא יַ ֲע ֶ ׂשה ׁ ָשלום ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל .וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן:
ֶׂ
יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ּ ְל ָפנֶ ָ
ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינוֶּ ׁ .ש ִ ּי ָּבנֶ ה ֵּבית ַה ּ ִמ ְק ָּד ׁש ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינוּ .וְ ֵתן ֶחלְ ֵקנ ּו ְּב ָ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
יך ה' ֱא ֵ
תור ֶת ָך :וְ ׁ ָשם נַ ֲע ָב ְד ָך
ימי עוֹ לָ ם ו ְּכ ׁ ָשנִ ים ַק ְדמונִ יות :וְ ָע ְר ָבה לה' ִמנְ ַחת יְ ה ּו ָדה וִ יר ּו ׁ ָשלָ יִ םִ ּ .כ ֵ
ְּביִ ְר ָאה ּ ִכ ֵ
ימי עוֹ לָ ם ו ְּכ ׁ ָשנִ ים ַק ְדמונִ יות:

סליחות לליל יום הכיפורים
Selichot for Yom Kippur Night
**פותחים את הארון **THE ARK IS OPENED /

יַ ֲעלֶ ה ַת ֲחנוּנֵ נ ּו ֵמ ֶע ֶרב .וְ יָ בוא ַשוְ ָע ֵתנ ּו ִמ ּב ֶקר .וְ יֵ ָר ֶאה ִרנּ וּנֵ נוַּ .עד ָע ֶרב:
יַ ֲעלֶ ה קולֵ נ ּו ֵמ ֶע ֶרב .וְ יָ בוא ִצ ְד ָק ֵתנ ּו ִמ ּב ֶקר .וְ יֵ ָר ֶאה ִפ ְדיונֵ נוַּ .עד ָע ֶרב:
יַ ֲעלֶ ה ִענּ ּויֵ נ ּו ֵמ ֶע ֶרב .וְ יָ בוא ְסלִ ָ
יח ֵתנ ּו ִמ ּב ֶקר .וְ יֵ ָר ֶאה נַ ֲא ָק ֵתנו ַּ.עד ָע ֶרב:
יַ ֲעלֶ ה ְמנ ּו ֵסנ ּו ֵמ ֶע ֶרב .וְ יָ בוא ְל ַמ ֲענו ִמ ּב ֶקר .וְ יֵ ָר ֶאה כיפורנוַּ .עד ָע ֶרב:
יַ ֲעלֶ ה יִ ׁ ְש ֵענ ּו ֵמ ֶע ֶרב .וְ יָ בוא ָט ֳה ֵרנ ּו ִמ ּב ֶקר .וְ יֵ ָר ֶאה ִחנּ וּנֵ נוַּ .עד ָע ֶרב:
יַ ֲעלֶ ה זִ ְכרונֵ נ ּו ֵמ ֶע ֶרב .וְ יָ בוא וִ ע ּו ֵדנ ּו ִמ ּב ֶקר .וְ יֵ ָר ֶאה ַה ְד ָר ֵתנוַּ .עד ָע ֶרב:
יַ ֲעלֶ ה ד ְָפ ֵקנ ּו ֵמ ֶע ֶרב .וְ יָ בוא גִ ילֵ נ ּו ִמ ּב ֶקר .וְ יֵ ָר ֶאה ּב ָ ַּק ׁ ָש ֵתנוַּ .עד ָע ֶרב:
יַ ֲעלֶ ה ֶאנְ ָק ֵתנ ּו ֵמ ֶע ֶרב .וְ יָ בוא ֵאלֶ ָ
יך ִמ ּב ֶקר .וְ יֵ ָר ֶאה ֵאלֵ ינוַּ .עד ָע ֶרב:
**סוגרים את הארון **THE ARK IS CLOSED /

לוֹ-הינ ּו לְ ַה ֲא ִר ְ
ובים וְ ִהיא ְת ִה ּ ָל ֶת ָך:
יך ַא ּ ֶפ ָך .לָ ָר ִעים וְ לַ ּט ִ
 / CTCחו׳׳ק— ַּד ְר ּ ְכ ָך ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ֲע ֵ ׂשה וְ לא לָ נוְּ .ר ֵאה ֲע ִמ ָיד ֵתנ ּו ַּד ּ ִלים וְ ֵר ִקים:
 / CTCחו׳׳ק—לְ ַמ ַענְ ָך ֱא ֵ
יך ֲח ָט ֵאינ ּו וְ ָתחֹן ְּב ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
 / CTCחו׳׳ק— ַ ּת ֲעלֶ ה ֲארו ָּכה לְ ָעלֶ ה נִ ָּדף ִ ּת ָּנ ֵחם ַעל ָע ָפר וָ ֵא ֶפרַּ :ת ׁ ְשלִ ְ
יךֵּ .ת ֶרא ּ ִכי ֵאין ִא ׁיש ֲע ֵ ׂשה
ִע ּ ָמנ ּו ְצ ָד ָקה:
אשוןַ .מ ְר ֶּבה ְמ ִחילָ ה לְ ַח ּ ָט ִאים
יושב ַעל ּ ִכ ֵּסא ַר ֲח ִמיםִ .מ ְתנַ ֵהג ַּב ֲח ִסידוּת ֵ
ֵא-ל ֶמלֶ ְך ׁ ֵ
אשון ִר ׁ
מוחל ֲעונות ַע ּמוַ .מ ֲע ִביר ִר ׁ
הור ָית ּ ָלנ ּו ַ
עושה ְצ ָדקות ִעם ּ ָכל ָּב ָ ׂשר וָ ר ּו ַח .לא ְכ ָר ָע ָתם ִ ּתגְ מלֵ .א-ל ֵ
יחה לַ ּפ ׁ ְ
ּו ְסלִ ָ
לש ֶע ְ ׂש ֵרהּ .וזְ כר לָ נ ּו
לומר ׁ ְש ׁ
וש ִעיםׂ ֶ .
לש ֶע ְ ׂש ֵרהְ ּ .כמו ׁ ֶש ַ
הוד ְע ָ ּת לֶ ָענָ ו ִמ ֶ ּק ֶדםְ ּ .כמו ׁ ֶש ּ ָכתוּב וַ ֵ ּי ֶרד ֲאדֹ-נָ י ֶּב ָענָ ן וַ ִ ּי ְתיַ ֵ ּצב ִע ּמו ׁ ָשם וַ ִ ּי ְק ָרא
ַהיּום ְּב ִרית ׁ ְש ׁ
ְב ׁ ֵשם ֲאדֹ-נָ י:
 / COTCקו׳׳ח—וַ ַ ּי ֲעבר ֲאדֹ-נָ י ַעל ּ ָפנָ יו וַ ִ ּי ְק ָרא:
נשא ָעון וָ ֶפ ׁ ַשע וְ ַח ּ ָט ָאה וְ נַ ֵ ּקה:
ֲאדֹ-נָ י ֲאדֹ-נָ י ֵא-ל ַרח ּום וְ ַחנּ ּון ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמתֵ :
נצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים ֵ ׂ
וְ ָסלַ ְח ָ ּת לַ ֲעונֵ נ ּו וּלְ ַח ּ ָט ֵ
אתנ ּו וּנְ ַחלְ ָ ּתנוְּ :סלַ ח לָ נ ּו ָא ִבינ ּו ּ ִכי ָח ָטאנ ּו ְמ ַחל לָ נ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ּ ִכי ָפ ׁ ָש ְענ ּו ּ ִכי ַא ָ ּתה ֲאדֹ-נָ י טוב וְ ַס ּ ָלח
קור ֶא ָ
וְ ַרב ֶח ֶסד לְ ָכל ְ
יך:
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נוצר .לַ ְּב ִרית ַה ֵּבט וְ ַאל ֵ ּת ֶפן לַ ֵ ּי ֶצר:
ּוצרִּ .ב ְרצוֹ תוֹ ַמ ְר ִחיב ו ִּב ְרצוֹ תוֹ ְמ ַק ֵ ּצרֵ ּ .כן ֲאנַ ְחנ ּו ְּביָ ְד ָךֶ .ח ֶסד ֵ
חמר ְּביַ ד ַהי ֵ
ּ ִכי ִה ֵּנה ּ ַכ ֶ
אוחז ו ִּב ְרצוֹ תוֹ ְמ ַכ ֵ ּתתֵ ּ .כן ֲאנַ ְחנ ּו ְּביָ ְד ָךְ .מ ַח ֶ ּיה ו ְּמ ֵ
ּ ִכי ִה ֵּנה ּ ָכ ֶא ֶבן ְּביַ ד ַה ְמ ַס ֵ ּתתִּ .ב ְרצוֹ תוֹ ֵ
מותת .לַ ְּב ִרית ַה ֵּבט וְ ַאל ֵ ּת ֶפן לַ ֵ ּי ֶצר:
ּ ִכי ִה ֵּנה ּ ַכ ַּג ְרזֶ ן ְּביַ ד ֶה ָח ָר ׁשִּ .ב ְרצוֹ תוֹ ִּד ֵּבק לָ אור .ו ִּב ְרצוֹ תוֹ ּ ֵפ ַר ׁשֵ ּ .כן ֲאנַ ְחנ ּו ְּביָ ְד ָךּ .ת ֵומ ְך ָענִ י וָ ָר ׁש .לַ ְּב ִרית ַה ֵּבט וְ ַאל ֵ ּת ֶפן לַ ֵ ּי ֶצר:
ּ ִכי ִה ֵּנה ּ ְכ ֶהגֶ ה ְּביַ ד ַה ּ ַמ ּ ָלחִּ .ב ְרצוֹ תוֹ ֵ
אוחז ו ִּב ְרצוֹ תוֹ ׁ ִש ּ ַלחֵ ּ .כן ֲאנַ ְחנ ּו ְּביָ ְד ָךֵ .א-ל טוב וְ ַס ּ ָלח .לַ ְּב ִרית ַה ֵּבט וְ ַאל ֵ ּת ֶפן לַ ֵ ּי ֶצר:
ּ ִכי ִה ֵּנה ּ ִכזְ כו ִּכית ְּביַ ד ַה ְמזַ ֵּגגִּ .ב ְרצוֹ תוֹ חוגֵ ג ו ִּב ְרצוֹ תוֹ ְממוגֵ גֵ ּ .כן ֲאנַ ְחנ ּו ְּביָ ְד ָךַ .מ ֲע ִביר זָ דון וְ ׁשוגֵ ג .לַ ְּב ִרית ַה ֵּבט וְ ַאל
ֵ ּת ֶפן לַ ֵ ּי ֶצר:
רוקםִּ .ב ְרצוֹ תוֹ ְמיַ ּׁ ֵשר ו ִּב ְרצוֹ תוֹ ְמ ַע ֵ ּקםֵ ּ .כן ֲאנַ ְחנ ּו ְּביָ ְד ָךֵ .א-ל ַקנּ א וְ ֵ
ּ ִכי ִה ֵּנה ּ ַכיְ ִר ָיעה ְּביַ ד ָה ֵ
נוקם .לַ ְּב ִרית ַה ֵּבט וְ ַאל ֵ ּת ֶפן
לַ ֵ ּי ֶצר:
ּ ִכי ִה ֵּנה ּ ַכ ּ ֶכ ֶסף ְּביַ ד ַה ּצ ֵורףִּ .ב ְרצוֹ תוֹ ְמ ַסגְ ֵסג ו ִּב ְרצוֹ תוֹ ְמ ָצ ֵרףֵ ּ .כן ֲאנַ ְחנ ּו ְּביָ ְד ָךַ .מ ְמ ִציא לְ ָמזור ֶ ּת ֶרף .לַ ְּב ִרית ַה ֵּבט וְ ַאל
ֵ ּת ֶפן לַ ֵ ּי ֶצר
**סוגרים את הארון **THE ARK IS CLOSED /

אשוןַ .מ ְר ֶּבה ְמ ִחילָ ה לְ ַח ּ ָט ִאים
יושב ַעל ּ ִכ ֵּסא ַר ֲח ִמיםִ .מ ְתנַ ֵהג ַּב ֲח ִסידוּת ֵ
ֵא-ל ֶמלֶ ְך ׁ ֵ
אשון ִר ׁ
מוחל ֲעונות ַע ּמוַ .מ ֲע ִביר ִר ׁ
הור ָית ּ ָלנ ּו ַ
עושה ְצ ָדקות ִעם ּ ָכל ָּב ָ ׂשר וָ ר ּו ַח .לא ְכ ָר ָע ָתם ִ ּתגְ מלֵ .א-ל ֵ
יחה לַ ּפ ׁ ְ
ּו ְסלִ ָ
לש ֶע ְ ׂש ֵרהּ .וזְ כר
לומר ׁ ְש ׁ
וש ִעיםׂ ֶ .
ּ
ּ
ּ
וַ
וַ
וַ
לש ֶע ְ ׂש ֵרהְ ּ .כמו ׁ ֶש ַ
הוד ְע ָּת לֶ ָענָ ו ִמ ֶ ּק ֶדםְ ּ .כמו ׁ ֶש ּ ָכתוּב ֵי ֶרד ֲאדֹ-נָ י ֶּב ָענָ ן ִי ְתיַ ֵ ּצב ִע ּמו ׁ ָשם ִי ְק ָרא ְב ׁ ֵשם
לָ נ ּו ַהיּום ְּב ִרית ׁ ְש ׁ
ֲאדֹ-נָ י :
 / COTCקו׳׳ח—וַ ַ ּי ֲעבר ֲאדֹ-נָ י ַעל ּ ָפנָ יו וַ ִ ּי ְק ָרא:
נשא ָעון וָ ֶפ ׁ ַשע וְ ַח ּ ָט ָאה וְ נַ ֵ ּקה:
ֲאדֹ-נָ י ֲאדֹ-נָ י ֵא-ל ַרח ּום וְ ַחנּ ּון ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמתֵ :
נצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים ֵ ׂ
וְ ָסלַ ְח ָ ּת לַ ֲעונֵ נ ּו וּלְ ַח ּ ָט ֵ
אתנ ּו וּנְ ַחלְ ָ ּתנוְּ :סלַ ח לָ נ ּו ָא ִבינ ּו ּ ִכי ָח ָטאנ ּו ְמ ַחל לָ נ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ּ ִכי ָפ ׁ ָש ְענ ּו ּ ִכי ַא ָ ּתה ֲאדֹ-נָ י טוב וְ ַס ּ ָלח
קור ֶא ָ
וְ ַרב ֶח ֶסד לְ ָכל ְ
יך:
יך ֲאדֹ-נָ י וַ ֲח ָס ֶד ָ
זְ כור ַר ֲח ֶמ ָ
יך ּ ִכי ֵמעולָ ם ֵה ּ ָמה :זָ ְכ ֵרנ ּו ֲאדֹ-נָ י ִּב ְרצון ַע ּ ֶמ ָך ּ ָפ ְק ֵדנ ּו ִּב ׁיש ּו ָע ֶת ָך :זְ כור ֲע ָד ְת ָך ָקנִ ָית ֶ ּק ֶדם
ָּג ַאלְ ָּת ׁ ֵש ֶבט נַ ֲחלָ ֶת ָך ַהר ִציּון זֶ ה ׁ ָש ַכנְ ָ ּת ּבו :זְ כור ֲאדֹ-נָ י ִח ַּבת יְ ר ּו ׁ ָשלָ יִ ם ַא ֲה ַבת ִציּון ַאל ִּת ׁ ְש ּ ַכח לָ נֶ ַצחַ :א ָ ּתה ָתק ּום
מועד :זְ כור ֲאדֹ-נָ י לִ ְבנֵ י ֱאדום ֵאת יוֹ ם יְ ר ּו ׁ ָשלָ יִ ם ָה ְ
ְּת ַר ֵחם ִציּון ּ ִכי ֵעת לְ ֶחנְ נָ ּה ּ ִכי ָבא ֵ
אומ ִרים ָער ּו ָער ּו ַעד ַהיְ סוד ָּב ּה:
זְ כור לְ ַא ְב ָר ָהם לְ יִ ְצ ָחק וּלְ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֲע ָב ֶד ָ
יך ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַּב ְע ָ ּת לָ ֶהם ָּב ְך וַ ְ ּת ַד ֵּבר ֲאלֵ ֶהם ַא ְר ֶּבה ֶאת זַ ְר ֲע ֶכם ּ ְכ ְ
כוכ ֵבי ַה ּׁ ָש ָמיִ ם
וְ ָכל ָה ָא ֶרץ ַה ּזאת ֲא ׁ ֶשר ָא ַמ ְר ִ ּתי ֶא ֵ ּתן לְ זַ ְר ֲע ֶכם וְ נָ ֲחל ּו לְ עולָ ם :זְ כור לַ ֲע ָב ֶד ָ
יך לְ ַא ְב ָר ָהם לְ יִ ְצ ָחק וּלְ יַ ֲעקֹב ַאל ֵ ּת ֶפן ֶאל ְק ׁ ִשי
ָה ָעם ַה ֶ ּזה וְ ֶאל ִר ׁ ְשעו וְ ֶאל ַח ּ ָטאוֹ תוֹ :
 / CTCחו׳׳ק— ַאל נָ א ָת ׁ ֵשת ָעלֵ ינ ּו ַח ּ ָטאת ֲא ׁ ֶשר ַ
נואלְ נ ּו וַ ֲא ׁ ֶשר ָח ָטאנוּ:
יוצ ֵרנוּ:
 / CTCחו׳׳ק— ָח ָטאנ ּו צו ֵּרנ ּו ְסלַ ח לָ נ ּו ְ
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**פותחים את הארון **THE ARK IS OPENED /
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

לוֹ-הינ ּו ח ּוס וְ ַר ֵחם ָעלֵ ינ ּו וְ ַק ֵּבל ְּב ַר ֲח ִמים ו ְּב ָרצון ֶאת ְּת ִפ ּ ָל ֵתנוּ:
ׁ ְש ַמע קולֵ נ ּו ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
יבנ ּו ֲאדֹ-נָ י ֵאלֶ ָ
ֲה ׁ ִש ֵ
יך וְ נָ ׁשו ָּבה ַח ֵּד ׁש יָ ֵמינ ּו ּ ְכ ֶק ֶדם:
ָ
וְ
וְ
גואלֵ נוּ]:
ֲא ָמ ֵרינ ּו ַה ֲאזִ ינָ ה ֲאדֹ-נָ י ִּבינָ ה ֲהגִ יגֵ נוּ—QUIETLY[ :יִ ְהי ּו לְ ָרצון ִא ְמ ֵרי ִפינ ּו ֶהגְ יון לִ ֵּבנ ּו לְ ָפנֶ יך ֲאדֹ-נָ י צו ֵּרנ ּו ֲ
יכנ ּו ִמ ּ ְל ָפנֶ ָ
ַאל ַּת ׁ ְשלִ ֵ
יך וְ ר ּו ַח ָק ְד ׁ ְש ָך ַאל ִּת ַ ּקח ִמ ּ ֶמנּ וּ:
ַאל ַּת ׁ ְשלִ ֵ
יכנ ּו לְ ֵעת זִ ְקנָ ה ּ ִכ ְכלות ּכ ֵחנ ּו ַאל ַ ּת ַעזְ ֵבנוּ:
ַאל ַ ּת ַעזְ ֵבנ ּו ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
לוֹ-הינוַּ .אל ִ ּת ְר ַחק ִמ ּ ֶמנּ וּ:
וְ
וְ
ֲע ֵ ׂשה ִע ּ ָמנ ּו אות לְ ָ
בש ּו ּ ִכי ַא ָ ּתה ֲאדֹ-נָ י ֲעזַ ְר ָ ּתנ ּו נִ ַח ְמ ָ ּתנוּ:
טובה וְ יִ ְרא ּו ׂשונְ ֵאינ ּו יֵ ׁ
הוחלְ נ ּו ַא ָ ּתה ַת ֲענֶ ה ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ּ ִכי לְ ָך ֲאדֹ-נָ י ָ
לוֹ-הינוּ:
**סוגרים את הארון **THE ARK IS CLOSED /

בותינ ּו ְסלַ ח לָ נוְּ .מ ַחל לָ נוַּ ּ .כ ּ ֶפר לָ נוּ.
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ֱא ֵ

לוֹ-הינוּ.
ּ ִכי ָאנ ּו ַע ּ ֶמ ָך וְ ַא ָ ּתה ֱא ֵ
ָאנ ּו ָבנֶ ָ
יך וְ ַא ָּתה ָא ִבינוּ.
ָאנ ּו ֲע ָב ֶד ָ
יך וְ ַא ָּתה ֲאדונֵ נוּ.
ָאנ ּו ְק ָהלֶ ָך וְ ַא ָ ּתה ֶחלְ ֵקנוּ.
ָאנ ּו נַ ֲחלָ ֶת ָך וְ ַא ָּתה ָ
גורלֵ נוּ.
ָאנ ּו צאנֶ ָך וְ ַא ָּתה ֵ
רוענוּ.
ָאנ ּו ַכ ְר ֶמ ָך וְ ַא ָ ּתה ְ
נוט ֵרנוּ.
ָאנ ּו ְפ ֻע ּ ָל ֶת ָך וְ ַא ָ ּתה ְ
יוצ ֵרנוּ.
ָאנ ּו ַר ְעיָ ֶת ָך וְ ַא ָּתה ֵ
דודנוּ.
ָאנ ּו ְסגֻ ּ ָל ֶת ָך וְ ַא ָ ּתה ֱא ֵ
לוֹ-הינוּ.
ָאנ ּו ַע ּ ֶמ ָך וְ ַא ָ ּתה ַמלְ ּ ֵכנוּ.
ָאנ ּו ַמ ֲא ִמ ֶיר ָ
יך וְ ַא ָ ּתה ַמ ֲא ִמ ֵירנוּ.
ָאנ ּו ַע ֵ ּזי ָפנִ ים וְ ַא ָ ּתה ַרח ּום וְ ַחנּ ּון.
ָאנ ּו ְק ׁ ֵשי ֶ
ערף וְ ַא ָּתה ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם.
ָאנ ּו ְמלֵ ֵאי ָעון .וְ ַא ָ ּתה ָמלֵ א ַר ֲח ִמים.
ָ
עובר .וְ ַא ָּתה הוּא ּו ׁ ְש ֶ
ָאנ ּו יָ ֵמינ ּו ּ ְכ ֵצל ֵ
נותיך לא יִ ָּת ּמוּ:
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וידוי בציבור—ערבית של יום הכיפורים
Public Viduy (Confession)—maariv of Yom Kippur
(א ָּנא) ָ ּתבא לְ ָפנֶ ָ
ערף
יך ְּת ִפ ּ ָל ֵתנוּ .וְ ַאל ִ ּת ְת ַע ּ ַלם ִמ ְ ּת ִח ָּנ ֵתנוֶּ ׁ .ש ֵאין ָאנ ּו ַע ֵ ּזי ָפנִ ים ו ְּק ׁ ֵשי ֶ
בותינ ּו ָ :
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ֱא ֵ
ָ
בותינ ּו ַצ ִּד ִיקים ֲאנַ ְחנ ּו וְ לא ָח ָטאנ ּו ֲא ָבל ֲאנַ ְחנ ּו וַ ֲא ֵ
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
לומר לְ ָפנֶ יך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ַ
בותינ ּו ָח ָטאנוּ:
נוטים מעט כלפי מטה ומכים על הלב בכל מילה בפיסקה הבאה :מ“אשמנו” ועד “תעתנו”
” IN THE PARAGRAPH BELOWאשמנו”“...תעתנו“ BEND SLIGHTLY FORWARD AND TAP YOUR CHEST AFTER EACH WORD FROM

ָא ׁ ַש ְמנוָּּ ,בגַ ְדנוָּּ ,גזַ לְ נוִּּ ,ד ַּב ְרנ ּו ּד ִפיֶ :ה ֱעוִ ינוּ ,וְ ִה ְר ׁ ַש ְענוּ ,זַ ְדנוָּ ,ח ַמ ְסנוָּ ,ט ַפלְ נ ּו ׁ ֶש ֶקר :יָ ַע ְצנ ּו ָרעִ ּ ,כ ַ ּז ְבנוּ ,לַ ְצנוָּ ,מ ַר ְדנוּ ,נִ ַא ְצנוּ,
ָס ַר ְרנוָּ ,עוִ ינוָּ ּ ,פ ׁ ַש ְענוָּ ,צ ַר ְרנוִּ ,ק ּׁ ִשינ ּו ֶ
ערף ָ:ר ׁ ַש ְענוִּ ׁ ,ש ַח ְתנוִּּ ,ת ַע ְבנוָּּ ,ת ִעינוִּּ ,ת ְע ָּת ְענ ּו
יך ו ִּמ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָ
ות ָ
יך ַה ּט ִ
ַס ְרנ ּו ִמ ּ ִמ ְצ ֶ
ובים וְ לא ׁ ָשוָ ה לָ נוּ :וְ ַא ָ ּתה ַצ ִּדיק ַעל ּ ָכל ַה ָּבא ָעלֵ ינוִּ ּ .כי ֱא ֶמת ָע ִ ׂש ָית וַ ֲאנַ ְחנ ּו ִה ְר ׁ ָש ְענוּ:
ָ
נוש ְענ ּו וְ ֵתן ְּבלִ ֵּבנ ּו לַ ֲעזוב ֶר ׁ ַשע וְ ִח ׁיש לָ נ ּו יֶ ׁ ַשע ּ ַכ ּ ָכתוּב ַעל יַ ד נְ ִב ֶ
ִה ְר ׁ ַש ְענ ּו ו ָּפ ׁ ַש ְענ ּו לָ ֵכן לא ׁ ָ
יאך יַ ֲעזוב ָר ׁ ָשע ַּד ְר ּכו וְ ִא ׁיש
בותיו וְ יָ ׁשב ֶאל ֲאדֹ-נָ י וִ ַיר ֲח ֵמה ּו וְ ֶאל ֱא ֵ
ָאוֶ ן ַמ ְח ׁ ְש ָ
לוח:
לוֹ-הינ ּו ּ ִכי יַ ְר ֶּבה לִ ְס ַ
בותינ ּו ְסלַ ח ו ְּמ ַחל לַ ֲע ֵ
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
 / Cח— ֱא ֵ
ונותינ ּו ְּביוֹ ם ַהכיפורים ַה ֶ ּזה( ,וְ ֵה ָע ֵתר לָ נ ּו ִּב ְת ִפ ּ ָל ֵתנוּ)ְ .מ ֵחה וְ ַה ֲע ֵבר
ָ
ְ
ָ
אתינ ּו ִמ ֶּנגֶ ד ֵעינֶ יך .וְ כף ֶאת יִ ְצ ֵרנ ּו לְ ִה ׁ ְש ַּת ְע ֶּבד לָ ך .וְ ַה ְכנַ ע ֶאת ָע ְר ּ ֵפנ ּו לָ ׁשוּב ֵאלֶ יך ֶּב ֱא ֶמת .וְ ַח ֵּד ׁש
ּ ְפ ׁ ָש ֵעינ ּו וְ ַח ּט ֵ
לה ָ
ָ
ָ
ָ
יך ֶאת לְ ָב ְבךָ
תור ֶתך ו ָּמל ֲאדֹ-נָ י ֱא ֶ
יותינ ּו לִ ׁ ְשמור ּ ִפ ֻ ּק ֶדיך .וּמול ֶאת לְ ָב ֵבנ ּו לְ ַא ֲה ָבה וּלְ יִ ְר ָאה ֶאת ׁ ְש ֶמךַ ּ .כ ּ ָכתוּב ְּב ָ
ּ ִכלְ ֵ
ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
וְ ֶאת לְ ַבב זַ ְר ֶעך לְ ַא ֲה ָבה ֶאת ֲאדֹ-נָ י ֱא ֶ
להיך ְּב ָכל לְ ָב ְבך ו ְּב ָכל נַ ְפ ׁ ְשך לְ ַמ ַען ַח ֶ ּייךַ :ה ְ ּזדונות וְ ַה ּׁ ְשגָ גות ַא ָּתה ַמ ּ ִכיר.
ָה ָרצון וְ ָהאנֶ ס ַה ְּגל ּויִ ם וְ ַה ִּנ ְס ָּת ִרים .לְ ָפנֶ ָ
יך ֵהם ְּגל ּויִ ים וִ יד ּו ִעיםָ .מה ָאנוֶּ .מה ַח ֵ ּיינוֶּ .מה ַח ְס ֵּדנוַּ .מה ִ ּצ ְד ֵ
קותינוַּ .מה
אמר לְ ָפנֶ ָ
בותינוֲּ .הלא ּ ָכל ַה ִּג ּב ִורים ּ ְכ ַאיִ ן לְ ָפנֶ ָ
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
יך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
יְ ׁש ּו ָע ֵתנוַּ .מה ּכ ֵחנוַּ .מה ְּגבו ָּר ֵתנוַּ .מה נּ ַ
יך
ָ
ימי ַח ֵ ּי ֶ
יהם ּתה ּו וִ ֵ
וְ ַאנְ ׁ ֵשי ַה ּׁ ֵשם ּ ְכלא ָהי ּו וַ ֲח ָכ ִמים ּ ִכ ְבלִ י ַמ ָּדע וּנְ בונִ ים ּ ִכ ְבלִ י ַה ְ ׂש ּ ֵכלִ ּ .כי רב ַמ ֲע ֵ ׂש ֶ
ּמותר
יהם ֶה ֶבל לְ ָפנֶ יך .ו ַ
ָה ָא ָדם ִמן ַה ְּב ֵה ָמה ָאיִ ן ּ ִכי ַה ּכל ָה ֶבל:
יושב ָמרום .ו ַּמה ְּנ ַס ּ ֵפר לְ ָפנֶ ָ
אמר לְ ָפנֶ ָ
יך ׁש ֵ
יך ׁ ֵ
ַמה נּ ַ
יוד ַע:
וכן ׁ ְש ָח ִקיםֲ .הלא ּ ָכל ַה ִּנ ְס ָ ּתרות וְ ַה ִּנגְ לות ַא ָּתה ֵ
עובר ַעל ּ ֶפ ׁ ַשע ׁ ַשוְ ָע ֵתנ ּו ַת ֲאזִ ין ְּב ָע ְמ ֵדנ ּו לְ ָפנֶ ָ
 / CTCחו׳׳ק— ׁ ִש ְמ ָך ֵמעולָ ם ֵ
יך ִּב ְת ִפ ּ ָלה ַּת ֲעבר ַעל ּ ֶפ ׁ ַשע לְ ַעם ׁ ָש ֵבי ֶפ ׁ ַשע.
ִּת ְמ ֶחה ְפ ׁ ָש ֵעינ ּו ִמ ֶּנגֶ ד ֵעינֶ ָ
יך:
חופ ׂש ּ ָכל ַח ְד ֵרי ָב ֶטן ו ֵ
יוד ַע ָרזֵ י עולָ ם .וְ ַת ֲעלוּמות ִס ְת ֵרי ּ ָכל ָחי ַא ָ ּתה ֵ
ַא ָ ּתה ֵ
ּבוחן ּ ְכלָ יות וָ לֵ בֵ :אין ָּד ָבר נֶ ְעלָ ם ִמ ּ ֶמ ּ ָך ,וְ ֵאין
ָ
ָ
בותינוֶּ ׁ ,ש ִּת ְסלַ ח לָ נ ּו ַעל ּ ָכל ַח ּט ֵ
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
נִ ְס ָּתר ִמ ֶּנגֶ ד ֵעינֶ יך :ו ְּב ֵכן יְ ִהי ָרצון ִמ ּ ְל ָפנֶ יך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
אתינוּ ,וְ ִת ְמ ָחל
לָ נ ּו ַעל ּ ָכל ֲע ֵ
ונותינוּ ,ו ְּת ַכ ּ ֶפר לָ נ ּו ַעל ּ ָכל ּ ְפ ׁ ָש ֵעינוּ:
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ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבאנֶ ס ו ְּב ָרצון:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִא ּמ ּוץ ַה ּ ֵלב:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְבלִ י ָד ַעת:
ָ
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ יך ְּב ִב ּט ּוי ְ ׂש ָפ ָתיִ ם:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבגָ ל ּוי ו ַּב ָּס ֶתר:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבגִ ּל ּוי ֲע ָריות:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִד ּבוּר ּ ֶפה:
ָ
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ יך ְּב ַד ַעת ו ְּב ִמ ְר ָמה:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַה ְרהור ַה ּ ֵלב:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבהונָ ַאת ֵר ַע:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבוִ ּד ּוי ּ ֶפה:
ָ
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ יך ִּבוְ ִע ַידת זְ נוּת:
10
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ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבזָ דון ו ִּב ׁ ְשגָ גָ ה:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבזִ לְ זוּל ִ
ּמורים:
הורים ו ִ
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבחזֶ ק יָ ד:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִח ּלוּל ַה ּׁ ֵשם:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִט ּ ְפ ׁשוּת ּ ֶפה:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ֻט ְמ ַאת ְ ׂש ָפ ָתיִ ם:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּביֵ ֶצר ָה ָרע:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ְ
יוד ִעים:
יוד ִעים ו ְּבלא ְ
וְ ַעל ֻּכ ָּלם ֱאלו ַֹּה ְס ִליחותְ ,ס ַלח ָלנוְּ ,מ ַחל ָלנוַּּ ,כ ּ ֶפר ָלנוּ :
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַכ ּ ַפת ׁש ַחד:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַכ ַח ׁש ו ְּב ָכזָ ב:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבלָ ׁשון ָה ָרע:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבלָ צון:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַמ ּ ָ ׂשא ו ְּב ַמ ָ ּתן:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַמ ֲא ָכל ו ְּב ִמ ׁ ְש ֶ ּתה:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבנֶ ׁ ֶש ְך ו ְּב ַמ ְר ִּבית:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּבנְ ִט ַ ּית ָּגרון:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יח ִ ׂש ְפ ֵ
יך ְּב ִ ׂש ַ
תותינוּ:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִ ׂש ּקוּר ָעיִ ן:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ֵעינַ יִ ם ָרמות:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַע ּזוּת ֶמ ַצח:
וְ ַעל ֻּכ ָּלם ֱאלו ַֹּה ְס ִליחותְ ,ס ַלח ָלנוְּ ,מ ַחל ָלנוַּּ ,כ ּ ֶפר ָלנוּ :
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְפ ִר ַיקת עול:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְפלִ ילוּת:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְצ ִד ַ ּית ֵר ַע:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ָצרוּת ָעיִ ן:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
ראש:
יך ְּב ַק ּלוּת ׁ
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
ערף:
יך ְּב ַק ׁ ְשיוּת ֶ
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יצת ַרגְ לַ יִ ם לְ ָה ַרע:
יך ְּב ִר ַ
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְר ִכילוּת:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ׁ ְשב ּו ַעת ׁ ָשוְ א:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִ ׂשנְ ַאת ִח ָּנם:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְת ׂשו ֶּמת יָ ד:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִת ְמהון לֵ ָבב:
וְ ַעל ֻּכ ָּלם ֱאלו ַֹּה ְס ִליחותְ ,ס ַלח ָלנוְּ ,מ ַחל ָלנוַּּ ,כ ּ ֶפר ָלנוּ :
יהם עולָ ה:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ַח ּ ָטאת:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יורד:
יהם ָק ְר ָּבן עולֶ ה וְ ֵ
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ָא ׁ ָשם וַ ַּדאי וְ ָתל ּוי:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ַמ ּ ַכת ַמ ְרדוּת:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ַמלְ קוּת ַא ְר ָּב ִעים:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ִמ ָיתה ִּב ֵידי ׁ ָש ָמיִ ם:
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יהם ּ ָכ ֵרת וַ ֲע ִר ִירי (נ"א וערירות):
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ַא ְר ַּבע ִמיתות ֵּבית ִּדין:
ְס ִקילָ הׂ ְ .ש ֵר ָפהֶ .ה ֶרג .וְ ֶחנֶ ק:
ַעל ִמ ְצוַ ת ֲע ֵ ׂשה וְ ַעל ִמ ְצוַ ת לא ַת ֲע ֶ ׂשהֵּ .בין ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָּב ּה ק ּום ֲע ֵ ׂשה ו ֵּבין ׁ ֶש ֵאין ָּב ּה ק ּום ֲע ֵ ׂש ֶ
ה:את ַה ְּגל ּויִ ים לָ נ ּו וְ ֶאת
ׁ ֶש ֵאינָ ם ְּגל ּויִ ים לָ נוֶּ .את ַה ְּגל ּויִ ים לָ נ ּו ּ ְכ ָבר ֲא ַמ ְרנ ּום לְ ָפנֶ ָ
ָ
הודינ ּו לְ ָך ֲעלֵ ֶ
יך וְ ִ
יהם .וְ ֶאת ׁ ֶש ֵאינָ ם ְּגל ּויִ ים לָ נ ּו לְ ָפנֶ יך ֵהם
לאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ְּגל ּויִ ים וִ יד ּו ִעיםַ ּ .כ ָּד ָבר ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ַה ִּנ ְס ָ ּתרת ֲ
לוֹ-הינ ּו וְ ַה ִּנגְ לת לָ נ ּו וּלְ ָבנֵ ינ ּו ַעד עולָ ם לַ ֲע ׂשות ֶאת ּ ָכל ִּד ְב ֵרי
ַה ּת ָורה ַה ּזאת:

אבינו מלכנו

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

ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֵאין לָ נ ּו ֶמלֶ ְך ֶא ּ ָלא ָא ָּתה.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֲע ֵ ׂשה ִע ּ ָמנ ּו לְ ַמ ַען ׁ ְש ֶמ ָך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ַח ֵ ּד ׁש ָעלֵ ינ ּו ׁ ָשנָ ה טוֹ ָבה.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ַּב ּ ֵטל ֵמ ָעלֵ ינ ּו ּ ָכל ְּגזֵ רוֹ ת ָק ׁשוֹ ת.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ַּב ּ ֵטל ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ת ׂשוֹ נְ ֵאינוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָה ֵפר ֲע ַצת אוֹ יְ ֵבינוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ּ ַכ ּ ֵלה ּ ָכל ַצר ו ַּמ ְ ׂש ִטין ֵמ ָעלֵ ינוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ְסתֹם ִּפיּוֹ ת ַמ ְ ׂש ִטינֵ נ ּו ו ְּמ ַק ְט ְרגֵ נוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ּ ַכ ּ ֵלה ֶ ּד ֶבר וְ ֶח ֶרב וְ ָר ָעב ּו ׁ ְש ִבי ו ַּמ ׁ ְש ִחית (וְ ָעוֹ ן) ּו ׁ ְש ָמד ִמ ְּבנֵ י ְּב ִר ֶיתךָ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ְמנַ ע ַמ ֵּג ָפה ִמ ַּנ ֲחלָ ֶת ָך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ְסלַ ח ו ָּמ ַחל לְ ָכל ֲעוֹ נוֹ ֵתינוּ.
אתינ ּו ִמ ֶּנגֶ ד ֵעינֶ יךָ.
ט ֵ
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ְמ ֵחה וְ ַה ֲע ֵבר ְּפ ׁ ָש ֵעינ ּו וְ ַח ּ ֹ
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ְמחֹק ְּב ַר ֲח ֶמ ָ
יך ָה ַר ִּבים ּ ָכל ׁ ִש ְט ַרי חוֹ בוֹ ֵתינוּ.
אם הזמן אינו דוחק ,תשע השורות הבאות נאמרות שורה שורה ע׳׳י החזן ואחריו ע׳׳י הקהל
IF THERE IS TIME, THE NEXT NINE LINES ARE RECITED RESPONSIVELY: CHAZZAN FOLLOWED BY CONGREGATION

ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ַה ֲחזִ ֵירנ ּו ִּב ְת ׁשו ָּבה ׁ ְשלֵ ָמה לְ ָפנֶ ָ
יך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ׁ ְשלַ ח ְרפו ָּאה ׁ ְשלֵ ָמה לְ חוֹ לֵ י ַע ּ ֶמ ָך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ְק ַרע ר ַֹע ְּגזַ ר ּדינֵ נוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו זָ ְכ ֵרנ ּו ְּבזִ ּ ָכרוֹ ן טוֹ ב לְ ָפנֶ ָ
יך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ּ ָכ ְת ֵבנ ּו ְּב ֵס ֶפר ַח ִיּים טוֹ ִבים.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ּ ָכ ְת ֵבנ ּו ְּב ֵס ֶפר ְּג ֻא ּ ָלה וִ ׁיש ּו ָעה.
ָא ִבינ ּו מלכנו ּ ָכ ְת ֵבנ ּו ְּב ֵס ֶפר ַּפ ְרנָ ָסה וְ ַכלְ ּ ָכלָ ה.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ּ ָכ ְת ֵבנ ּו ְּב ֵס ֶפר זְ ֻכיּוֹ ת.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ּ ָכ ְת ֵבנ ּו ְּב ֵס ֶפר ְסלִ ָ
יחה ו ְּמ ִחילָ ה.
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ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ַה ְצ ַמח לָ נ ּו יְ ׁש ּו ָעה ְּב ָקרוֹ ב.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָה ֵרם ֶק ֶרן יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָה ֵרם ֶק ֶרן ְמ ׁ ִש ֶ
יח ָך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ַמ ּ ֵלא יָ ֵדינ ּו ִמ ִּב ְרכוֹ ֶתיךָ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ַמ ּ ֵלא ַא ָס ֵמינ ּו ָ ׂש ָבע.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ׁ ְש ַמע קוֹ לֵ נוּ ,ח ּוס וְ ַר ֵחם ָעלֵ ינוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ַק ֵּבל ְּב ַר ֲח ִמים ו ְּב ָרצוֹ ן ֶאת ְּת ִפ ּ ָל ֵתנוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ְּפ ַתח ׁ ַש ֲע ֵרי ׁ ָש ַמיִ ם לִ ְת ִפ ּ ָל ֵתנוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו זְ כֹר (י׳׳ג זָ כוּר או זָ כוֹ ר)ִ ּ ,כי ָע ָפר ֲאנָ ְחנוּ.
יבנ ּו ֵר ָיקם ִמ ּ ְל ָפנֶ ָ
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו נָ א ַאל ְּת ׁ ִש ֵ
יך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ְ ּת ֵהא ַה ּׁ ָש ָעה ַה ּ ֹזאת ׁ ְש ַעת ַר ֲח ִמים וְ ֵעת ָרצוֹ ן ִמ ּ ְל ָפנֶ יךָ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֲחמוֹ ל ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל עוֹ לָ לֵ ינ ּו וְ ַט ֵּפנוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֲע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ֲהרוּגִ ים ַעל ׁ ֵשם ָק ְד ׁ ֶשךָ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֲע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ְטב ּו ִחים ַעל יִ ח ּו ֶד ָך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֲע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ָּב ֵאי ָּב ֵא ׁש ו ַּב ּ ַמיִ ם ַעל ִק ּד ּו ׁש ׁ ְש ֶמ ָך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו נְ קֹם נִ ְק ַמת ַ ּדם ֲע ָב ֶד ָ
יך ַה ּׁ ָשפ ּו ְך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֲע ֵ ׂשה לְ ַמ ַענְ ָך ִאם ֹלא לְ ַמ ֲענֵ נוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֲע ֵ ׂשה לְ ַמ ַענְ ָך וְ הוֹ ׁ ִש ֵיענוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֲע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ַר ֲח ֶמ ָ
יך ָה ַר ִּבים.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֲע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדוֹ ל ַה ִּג ּבוֹ ר וְ ַהנּ וֹ ָרא ׁ ֶש ִנ ְּק ָרא ָעלֵ ינוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָח ֵּננ ּו וַ ֲענֵ נ ּו ּ ִכי ֵאין ָּבנ ּו ַמ ֲע ִ ׂשים ֲע ֵ ׂשה ִע ּ ָמנ ּו ְצ ָד ָקה וָ ֶח ֶסד וְ הוֹ ׁ ִש ֵיענוּ.
**סוגרים את הארון **THE ARK IS CLOSED /

קדיש שלם
Full Kaddish
יה ַר ָּבא[ .אמן]
יִ ְת ַּג ַ ּדל וְ יִ ְת ַק ַ ּד ׁש ׁ ְש ֵמ ּ
ְּב ָעלְ ָמא ִ ּדי ְב ָראִ ,כ ְרעו ֵּת ּה .וְ יַ ְמלִ ְ
יך ַמלְ כו ֵּת ּה[ ,וְ יַ ְצ ַמח ֻּפ ְר ָקנֵ ה ,וִ ָיק ֵרב ְמ ׁ ִש ֵ
יח ּה ,אמן] ְּב ַח ֵיּיכוֹ ן ו ְּביוֹ ֵמיכוֹ ן ו ְּב ַח ֵיּי
ְד ָכ ֵּ
ל-בית יִ ְ ׂש ָר ֵאלַּ ,ב ֲעגָ לָ א ו ִּבזְ ַמן ָק ִריב ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן

יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא]
[אמן ,יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ

יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא ,יִ ְת ָּב ַר ְך וְ יִ ׁ ְש ַ ּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְתרוֹ ַמם וְ יִ ְתנַ ּ ֵ ׂשא וְ יִ ְת ַה ָ ּדר וְ יִ ְת ַע ּ ֶלה וְ יִ ְת ַה ּ ָלל,
יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ
ְ
ְ
ׁ ְש ֵמ ּה ְ ּד ֻק ְד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ְּ
[ב ִריך הוּא].
לְ ֵע ּ ָלא לְ ֵע ּ ָלא ִמ ּ ָכ ִּ
ל-ב ְר ָכ ָתא ,וְ ׁ ִש ָיר ָתאֻּ ,ת ׁ ְש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ָח ָמ ָתא ַד ֲא ִמ ָירן ְּב ָעלְ ָמא ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן[ .אמן]
ִּת ְת ַק ַּבל ְצלוֹ ְתהוֹ ן ו ָּבעו ְּתהוֹ ן ְ ּד ָכל ֵּ
[בית] יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֳק ָדם ֲאב ּוהוֹ ן ִ ּדי ִב ׁ ְש ַמ ָיּא ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן [אמן]
יְ ֵהא ׁ ְשלָ ָמא ַר ָּבא ִמן ׁ ְש ַמ ָיּא וְ ַח ִיּים [טוֹ ִבים] ָעלֵ ינו וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן [אמן]
ע ֶ ֹׂשה ַה ׁ ָשלוֹ ם ִּב ְמרוֹ ָמיו ,הוּא יַ ֲע ֶ ׂשה ׁ ָשלוֹ ם ָעלֵ ינוּ ,וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן [אמן]
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שמנ ּו ּ ְכ ִמ ׁ ְש ּ ְפחות ָה ֲא ָד ָמה.
אשיתֶ ׁ .ש ּלא ָעשנ ּו ּ ְכגויֵ י ָה ֲא ָרצות .וְ לא ָ
יוצר ְּב ֵר ׁ ִ
ָעלֵ ינ ּו לְ ׁ ַש ֵּב ַח לַ ֲאדון ַה ּכל .לָ ֵתת ְּג ֻד ּ ָלה לְ ֵ
גורלֵ נ ּו ּ ְכ ָכל ֲהמונָ םֶ ׁ :ש ֵהם ִמ ׁ ְש ַּת ֲחוִ ים לְ ֶה ֶבל וְ ִריק ו ִּמ ְת ּ ַפלְ לִ ים ֶאל ֵאל לא ׁ ִ
ׁ ֶש ּלא שם ֶחלְ ֵקנ ּו ּ ָכ ֶהם וְ ָ
יוש ַיע :וַ ֲאנַ ְחנ ּו
ְ
ְ
נוטה ׁ ָש ַמיִ ם וְ ֵ
ּא:שהוּא ֶ
דוש ָּבר ּוך הו ׁ ֶ
ּכ ְור ִעים ו ִּמ ׁ ְש ַּת ֲחוִ ים ו ִ
ּמושב יְ ָקרו
יוסד ָא ֶרץ .ו ׁ ַ
ּמודים לִ ְפנֵ י ֶמלֶ ך ַמלְ ֵכי ַה ּ ְמלָ ִכים ַה ָ ּק ׁ
לוֹ-הינ ּו ֵאין עודֱ .א ֶמת ַמלְ ּ ֵכנוֶּ .א ֶפס זוּלָ תוַ ּ .כ ּ ָכתוּב ְּב ָ
רומים :הוּא ֱא ֵ
ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם ִמ ּ ַמ ַעלּ .ו ׁ ְש ִכינַ ת ֻע ּזו ְּבגָ ְב ֵהי ְמ ִ
תורתו .וְ יָ ַד ְע ָ ּת
בת ֶאל לְ ָב ֶב ָךִ ּ .כי ה' הוּא ָה ֱא ִ
ַהיּום וַ ֲה ׁ ֵש ָ
ל-הים ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם ִמ ּ ַמ ַעל וְ ַעל ָה ָא ֶרץ ִמ ָּת ַחתֵ .אין עוד:
ַועל ּ ֵכן נְ ַק ֶ ּוה ּ ְל ָך ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו לִ ְראות ְמ ֵה ָרה ְּב ִת ְפ ֶא ֶרת ֻע ֶ ּז ָך .לְ ַה ֲע ִביר ִּג ּלוּלִ ים ִמן ָה ָא ֶרץ .וְ ָה ֱאלִ ילִ ים ּ ָכרות יִ ּ ָכ ֵרת ּון.
לְ ַת ֵ ּקן עוֹ לָ ם ְּב ַמלְ כוּת ׁ ַש ַּדי .וְ ָכל ְּבנֵ י ָבשר יִ ְק ְרא ּו ִב ׁ ְש ֶמ ָך לְ ַה ְפנות ֵאלֶ ָ
יוש ֵבי ֵת ֵבל.
יך ּ ָכל ִר ׁ ְש ֵעי ָא ֶרץ .יַ ּ ִכיר ּו וְ יֵ ְדע ּו ּ ָכל ׁ ְ
ּ ִכי לְ ָך ִּת ְכ ַרע ּ ָכל ֶּב ֶר ְךִּ .ת ּׁ ָש ַבע ּ ָכל לָ ׁשון .לְ ָפנֶ ָ
יך ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו יִ ְכ ְרע ּו וְ יִ ּפלוּ .וְ לִ ְכבוד ׁ ִש ְמ ָך יְ ָקר יִ ֵ ּתנוּ .וִ ַיק ְּבל ּו ֻכ ּ ָלם ֶאת על
יהם ְמ ֵה ָרה לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעדִ ּ .כי ַה ּ ַמלְ כוּת ׁ ֶש ּ ְל ָך ִהיא וּלְ עולְ ֵמי ַעד ִ ּת ְמ ְ
ַמלְ כו ֶּת ָך .וְ ִת ְמ ְ
לך ְּב ָכבודַ ּ .כ ּ ָכתוּב ְּב ָ
לך ֲעלֵ ֶ
תור ֶת ָך .ה'
יִ ְמ ְ
לך לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד :וְ נֶ ֱא ַמר .וְ ָהיָ ה ה' לְ ֶמלֶ ְך ַעל ּ ָכל ָה ָא ֶרץַּ .ביּום ַההוּא יִ ְהיֶ ה ה' ֶא ָחד ּו ׁ ְשמו ֶא ָחד:
ת־ב ָ ׂש ִרי ָצ ַרי וְ אֹיְ ַבי
ז־ח ַ ּיי ִמ ּ ִמי ֶא ְפ ָחד׃ ִּב ְקרֹב ָעלַ י ְמ ֵר ִעים לֶ ֱאכֹל ֶא ְּ
לְ ָדוִ ד ֲאדֹ-נָ י אוֹ ִרי וְ יִ ׁ ְש ִעי ִמ ּ ִמי ִא ָירא ֲאדֹ-נָ י ָמעוֹ ַ
ם־תק ּום ָעלַ י ִמלְ ָח ָמה ְּבזֹאת ֲאנִ י בוֹ ֵט ַח ַ
לִ י ֵה ּ ָמה ָכ ׁ ְשל ּו וְ נָ ָפלו ִ
׃א ַחת ׁ ָש ַאלְ ִּתי
ם־ת ֲחנֶ ה ָעלַ י ַמ ֲחנֶ ה ֹלא־יִ ָירא לִ ִּבי ִא ָּ
ּ׃א ַּ
יכלוֹ ּ ִ
ם־אדֹ-נָ י וּלְ ַב ֵ ּקר ְּב ֵה ָ
ית־אדֹ-נָ י ּ ָכל־יְ ֵמי ַח ַ ּיי לַ ֲחזוֹ ת ְּבנ ַֹע ֲ
ֲ
ת־אדֹ-נָ י אוֹ ָת ּה ֲא ַב ֵ ּק ׁש ׁ ִש ְב ִּתי ְּב ֵב
ֵמ ֵא ֲ
׃כי יִ ְצ ּ ְפנֵ נִ י ְּב ֻס ּכֹה
ְּביוֹ ם ָר ָעה יַ ְס ִ ּת ֵרנִ י ְּב ֵס ֶתר ָא ֳהלוֹ ְּבצוּר יְ רוֹ ְמ ֵמנִ י׃וְ ַע ָּתה יָ ר ּום ר ׁ ִ
ֹאשי ַעל אֹיְ ַבי ְס ִביבוֹ ַתי וְ ֶאזְ ְּב ָחה ְב ָא ֳהלוֹ זִ ְב ֵחי ְתר ּו ָעה
ת־פנֶ ָ
ע־אדֹ-נָ י קוֹ לִ י ֶא ְק ָרא וְ ָח ֵּננִ י וַ ֲענֵ נִ י׃לְ ָך ָא ַמר לִ ִּבי ַּב ְ ּק ׁש ּו ָפנָ י ֶא ּ ָ
׃ש ַמ ֲ
ָא ׁ ִש ָירה וַ ֲאזַ ּ ְמ ָרה לַ ֲאדֹ-נָ י ׁ ְ
יך ֲאדֹ-נָ י ֲא ַב ֵ ּק ׁש׃
ל־ת ְס ֵ ּתר ּ ָפנֶ ָ
י׃כ ָ
ֹלהי יִ ׁ ְש ִע ּ ִ
ל־ת ַעזְ ֵבנִ י ֱא ֵ
ל־ת ְּ
י־א ִבי וְ ִא ּ ִמי ֲעזָ בוּנִ י
ל־ת ּ ְט ׁ ֵשנִ י וְ ַא ַ ּ
ט־ב ַאף ַע ְב ֶּד ָך ֶעזְ ָר ִתי ָהיִ ָית ַא ִ ּ
יך ִמ ּ ֶמ ִּני ַא ַ ּ
ַא ַּ
ל־ת ְ ּתנֵ נִ י ְּבנֶ ֶפ ׁש ָצ ָרי ּ ִכי ָקמו ִ
וַ ֲאדֹ-נָ י יַ ַא ְס ֵפנִ י׃הוֹ ֵרנִ י ֲאדֹ-נָ י ַּד ְר ּ ֶכ ָך וּנְ ֵחנִ י ְּבא ַֹרח ִמ ׁישוֹ ר לְ ַמ ַען ׁשוֹ ְר ָר ַ
י־ש ֶקר
ּ־בי ֵע ֵד ׁ ֶ
י׃א ִּ
ים׃ק ֵ ּוה ֶא ֲ
ּב־אדֹ-נָ י ְּב ֶא ֶרץ ַח ִ ּי ַ
יפ ַח ָח ָמס׃לוּלֵ א ֶה ֱא ַמנְ ִּתי לִ ְראוֹ ת ְּבטו ֲ
וִ ֵ
ל־אדֹ-נָ י׃
ל־אדֹ-נָ י ֲחזַ ק וְ יַ ֲא ֵמץ לִ ֶּב ָך וְ ַק ֵ ּוה ֶא ֲ

קדיש יתום
Mourner’s Kaddish
יִ ְת ַּג ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּד ׁש ׁ ְש ֵמ ּה ַר ָּבא[ .אמן]ְּ :ב ָעלְ ָמא ִּדי ְב ָרא ִכ ְרעו ֵּת ּה וְ יַ ְמלִ ְ
יח ּה-אמן]
יך ַמלְ כו ֵּת ּה [וְ יַ ְצ ַמח ֻּפ ְר ָקנֵ ּה וִ ָיק ֵרב ְמ ׁ ִש ֵ
ְּב ַח ֵ ּייכון ו ְּב ֵ
יומיכון ו ְּב ַח ֵ ּיי ְד ָכל ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַּב ֲעגָ לָ א ו ִּבזְ ַמן ָק ִריב ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן

יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא]
[אמן ,יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ

יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך לְ ָעלַ ם וּלְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָ ּיא
רומם וְ יִ ְתנַ ּשא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְת ַע ּ ֶלה וְ יִ ְת ַה ּ ָלל ׁ ְש ֵמ ּה ְּד ֻק ְד ׁ ָשאְּ .ב ִר ְ
יִ ְת ָּב ַר ְך וְ יִ ׁ ְש ַ ּת ַּבח וְ יִ ְת ּ ָפ ַאר וְ יִ ְת ַ
יך הוּא[ .בריך הוא]:
לְ ֵע ּ ָלא לְ ֵע ּ ָלא ִמ ּ ָכל ִּב ְר ָכ ָתא וְ ׁ ִש ָיר ָתא ֻּת ׁ ְש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתא ַּד ֲא ִמ ָירן ְּב ָעלְ ָמא .וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן[ :אמן]
יְ ֵהא ׁ ְשלָ ָמא ַר ָּבא ִמן ׁ ְש ַמ ָ ּיא וְ ַח ִ ּיים [טוֹ ִבים] ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל .וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן[ :אמן]
עושה ַה ּׁ ָשלום ִּב ְמ ָ
רומיו הוּא יַ ֲעשה ׁ ָשלום ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן[ :אמן]
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לוֹ-הינ ּו
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם ֲא ׁ ֶשר ִק ְּד ׁ ָשנ ּו ְּב ִמ ְצוֹ ָתיו וְ ִצ ָ ּונ ּו לַ ֲעסוֹ ק ְּב ִד ְב ֵרי תוֹ ָרה :וְ ַה ֲע ֶרב נָ א ה' ֱא ֵ
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
ֶאת ִּד ְב ֵרי תוֹ ָר ְת ָך ְּב ִפינ ּו ו ְּב ִפיּוֹ ת ַע ּ ְמ ָך ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל .וְ נִ ְהיֶ ה ֲאנַ ְחנ ּו וְ ֶצ ֱא ָצ ֵאינוּ[ .וְ ֶצ ֱא ָצ ֵאי ֶצ ֱא ָצ ֵאינוּ] וְ ֶצ ֱא ָצ ֵאי ַע ּ ְמ ָך ֵּבית
יִ ְ ׂש ָר ֵאלֻ ּ .כ ּ ָלנ ּו יוֹ ְד ֵעי ׁ ְש ֶמ ָך וְ לוֹ ְמ ֵדי תוֹ ָר ֶת ָך לִ ׁ ְש ָמ ּהָּ :בר ּו ְך ַא ָּתה ה' ַה ְמלַ ּ ֵמד ּתוֹ ָרה לְ ַע ּמוֹ יִ ְ ׂש ָר ֵאל:
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֲ .א ׁ ֶשר ָּב ַחר ָּבנ ּו ִמ ּ ָכל ָה ַע ּ ִמים וְ נָ ַתן לָ נ ּו ֶאת ּתוֹ ָרתוֹ ָּ :בר ּו ְך ַא ָּתה ה' .נוֹ ֵתן ַה ּתוֹ ָרה:
את ּהַ .א ָּתה יְ ַצ ְר ָ ּת ּהַ .א ָ ּתה נְ ַפ ְח ָ ּת ּה ִּבי .וְ ַא ָּתה ְמ ׁ ַש ּ ְמ ָר ּה ְּב ִק ְר ִּבי .וְ ַא ָ ּתה
הורה ִהיאַ .א ָ ּתה ְב ָר ָ
ֺ-הי נְ ׁ ָש ָמה ׁ ֶש ָּנ ַת ָ ּת ִּבי ְט ָ
ֱאל ַ
ָ
ָע ִתיד לִ ּ ְטלָ ּה ִמ ּ ֶמ ִּני .וּלְ ַה ֲחזִ ָיר ּה ִּבי לֶ ָע ִתיד לָ בוֹ אָ ּ .כל זְ ַמן ׁ ֶש ַה ְּנ ׁ ָש ָמה ְּב ִק ְר ִּבי מוֹ ֶדה ֲאנִ י לְ ָפנֶ יך ה' ֱא ַ
ֺ-הי ֲאבוֹ ַתי.
ל-הי וֵ אל ֵ
ִר ּבוֹ ן ּ ָכל ַה ּ ַמ ֲעשים ֲאדוֹ ן ּ ָכל ַה ְּנ ׁ ָשמוֹ תָּ :בר ּו ְך ַא ָּתה ה' ַה ּ ַמ ֲחזִ יר נְ ׁ ָשמוֹ ת לִ ְפגָ ִרים ֵמ ִתים:
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֲ .א ׁ ֶשר נָ ַתן לַ ּש ְכוִ י ִבינָ ה לְ ַה ְב ִחין ֵּבין יוֹ ם ו ֵּבין לָ יְ לָ ה:
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֶ ׁ .ש ּלא ָעשנִ י גּ וֹ י:
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֶ ׁ .ש ּלא ָעשנִ י ָע ֶבד:
 / MENגברים— ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֶ ׁ .ש ּלא ָעשנִ י ִא ּׁ ָשה:
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֶ ׁ .ש ָעשנִ י ּ ִכ ְרצונו:
 / WOMENנשים— ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םּ .פ ֵוק ַח ִעוְ ִרים:
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םַ .מלְ ִּב ׁיש ֲע ֻר ּ ִמים:
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םַ .מ ִּתיר ֲאסו ִּרים:
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֵ .
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
זוקף ּ ְכפו ִּפים:
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םַ .
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
רוקע ָה ָא ֶרץ ַעל ַה ּ ָמיִ ם:
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םַ .ה ּ ֵמ ִכין ִמ ְצ ֲע ֵדי גָ ֶבר:
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֶ ׁ .ש ָעשה ּ ִלי ּ ָכל ָצ ְר ּ ִכי:
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם .אוזֵ ר יִ ְ ׂש ָר ֵאל ִּבגְ בו ָּרה:
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֵ .
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
עוטר יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְּב ִת ְפ ָא ָרה:
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םַ .הנּ וֹ ֵתן לַ ָ ּי ֵעף ּכ ַח:
יהי ָרצוֹ ן ִמ ּ ְל ָפנֶ ָ
יך ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םַ .ה ּ ַמ ֲע ִביר ׁ ֵשנָ ה ֵמ ֵעינָ י ו ְּתנו ָּמה ֵמ ַע ְפ ַע ּ ָפי :וִ ִ
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
ֺ-הי
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
תור ֶת ָך .וְ ַד ְּב ֵקנ ּו ְּב ִמ ְצוֹ ֶת ָ
יך וְ ַאל ְּת ִב ֵ
ֲאבוֹ ֵתינ ּו ׁ ֶש ַּת ְר ִּגילֵ נ ּו ְּב ָ
יאנ ּו לא לִ ֵידי ֵח ְטא .וְ לא לִ ֵידי ֲע ֵב ָרה וְ ָעון .וְ לא לִ ֵידי נִ ָּסיון.
טובים.
וְ לא לִ ֵידי ִב ָ ּזיון .וְ ַאל יִ ׁ ְשלט ָּבנ ּו יֵ ֶצר ָה ָרע .וְ ַה ְר ִח ֵיקנ ּו ֵמ ָא ָדם ָרע ו ֵּמ ָח ֵבר ָרע .וְ ַד ְּב ֵקנ ּו ְּביֵ ֶצר ַהטוב ו ְּב ַמ ֲעשים ִ
וְ כף ֶאת יִ ְצ ֵרנ ּו לְ ִה ׁ ְש ַּת ְע ֶּבד לָ ְך .ו ְּתנֵ נ ּו ַהיּום ו ְּב ָכל יוֹ ם לְ ֵחן וּלְ ֶח ֶסד וּלְ ַר ֲח ִמים ְּב ֵעינֶ ָ
יך ו ְּב ֵעינֵ י ָכל ֵ
רואינוּ .וְ ִתגְ ְמלֵ נ ּו ֲח ָס ִדים
ומל ֲח ָס ִדים ִ
טוביםָּ .בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה' ַהגּ ֵ
ִ
טובים לְ ַע ּמו יִ ְ ׂש ָר ֵאל:
אם מנהגך להתעטף בטלית ,יש לומר ברכה זו לפני העטיפה:
IF YOUR CUSTOM IS TO WEAR A TALLIT, RECITE THE BRACHA BELOW PRIOR TO PUTTING IT ON:

יצית.
ָּבר ּו ְך ַא ָ ּתה ֲאדֹ-נָ י ֱאלֵֹ -הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֲ ,א ׁ ֶשר ִק ְ ּד ׁ ָשנ ּו ְּב ִמ ְצווֹ ָתיו וְ ִצ ָוּנ ּו לְ ִה ְת ַע ּ ֵטף ַּב ִ ּצ ִ
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פסוקי דזמרה
Pesukei Dezimra
אם הזמן אינו דוחק ,יש לומר את כל הרשום מטה עד ל“המלך היושב” [עמוד ]18
אם הזמן דוחק יותר,יש לומר רק את  2הפיסקאות הראשונות [ברוך שאמר ,אשרי] ולדלג ל“נשמת כל חי” [עמוד ]17
באם הזמן דוחק אף יותר ,יש לומר רק את “נשמת” והלאה [עמוד ]17
אכן לחץ הזמן הוא גדול מאד ,יש לדלג לחצי קדיש הנאמר ע׳׳י החזן [עמוד ]18
] [PAGE 18המלך היושב IF TIME PERMITS, RECITE ALL OF THE BELOW UNTIL
] AND CONTINUE WITH THE PARAGRAPH BEGINNING WITHברוך שאמר ,אשרי[ IF TIME IS LIMITED, RECITE ONLY THE FIRST TWO PARAGRAPHS
] [PAGE 17נשמת כל חי
] [PAGE 17נשמת IF TIME IS EVEN TIGHTER, SKIP AHEAD TO THE PARAGRAPH BEGINNING WITH
IF THERE IS NO TIME, GO AHEAD TO CHATZI KADDISH [PAGE 18], RECITED BY THE CHAZZAN

אשיתָּ .בר ּו ְך ְמ ַר ֵחם
אומר וְ עושהָּ .בר ּו ְך גּ וזֵ ר ו ְּמ ַק ֵ ּיםָּ .בר ּו ְך עושה ְב ֵר ׁ ִ
ָּבר ּו ְך ׁ ֶש ָא ַמר וְ ָהיָ ה ָהעוֹ לָ םָּ .בר ּו ְך הוּאָּ .בר ּו ְך ֵ
ַעל ָה ָא ֶרץָּ .בר ּו ְך ְמ ַר ֵחם ַעל ַה ְּב ִריּותָּ .בר ּו ְך ְמ ׁ ַש ּ ֵלם ָ
שכר טוב לִ ֵיר ָאיוָּ .בר ּו ְך ַחי לָ ַעד וְ ַק ָ ּים לָ נֶ ַצחָּ .בר ּו ְך ּפ ֶודה ו ַּמ ִ ּציל.
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םָ .ה ֵא-ל ָאב ָה ַר ֲח ָמן ַה ְמ ֻה ּ ָלל ְּב ֶפה ַע ּמוְ .מ ׁ ֻש ָּבח ו ְּמ ָ
ָּברו ְּך ׁ ְשמוָּ :ברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
פאר ִּבלְ ׁשון ֲח ִס ָידיו
לוֹ-הינ ּו ִּב ׁ ְש ָבחות ו ִּבזְ ִמרות .וּנְ גַ ֶּדלְ ָך וּנְ ׁ ַש ֵּב ֲח ָך וּנְ ָפ ֶא ְר ָך וְ נַ ְמלִ ְ
וַ ֲע ָב ָדיו .ו ְּב ׁ ִש ֵירי ָדוִ ד ַע ְב ֶּד ָך .נְ ַה ּ ֶללְ ָך ה' ֱא ֵ
יכ ָך וְ נַ זְ ּ ִכיר ׁ ִש ְמ ָך
לוֹ-הינוּ .יָ ִחיד ֵחי ָהעולָ ִמיםֶ .מלֶ ְך ְמ ׁ ֻש ָּבח ו ְּמ ָ
ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֱא ֵ
פאר ֲע ֵדי ַעד ׁ ְשמו ַה ָּגדולָּ :בר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֶמלֶ ְך ְמ ֻה ּ ָלל ַּב ִּת ׁ ְש ָּבחות:
ַא ׁ ְש ֵרי ׁ ְ
יוש ֵבי ֵב ֶית ָך .עוד יְ ַהלְ ל ּו ָך ֶּסלָ ה:
ל-היו:
ַא ׁ ְש ֵרי ָה ָעם ׁ ֶש ּ ָכ ָכה ּלוַ .א ׁ ְש ֵרי ָה ָעם ׁ ֶשה' ֱא ָ
ָ
ְּת ִה ּ ָלה לְ ָדוִ דֲ .א ִ
רומ ְמ ָך ֱאל-וֹ ַהי ַה ּ ֶמלֶ ְך .וַ ֲא ָב ְר ָכה ׁ ִש ְמך לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד:
ָ
ְּב ָכל יוֹ ם ֲא ָב ְר ֶכ ּ ָך .וַ ֲא ַהלְ לָ ה ׁ ִש ְמך לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד:
ָּגדוֹ ל ה' ו ְּמ ֻה ּ ָלל ְמאד .וְ לִ גְ ֻד ּ ָלתו ֵאין ֵח ֶקר:
ּרת ָ
ּדוֹ ר לְ דוֹ ר יְ ׁ ַש ַּבח ַמ ֲע ָ
שיך .וּגְ בו ֶ
יך יַ ִּגידוּ:
את ָ
ֲה ַדר ּ ְכבוד הוֹ ֶד ָך .וְ ִד ְב ֵרי נִ ְפלְ ֶ
שיחה:
יך ָא ָ
את ָ
יך ֵ
נור ֶ
וֶ ֱעז ּוז ְ
יאמרוּ .וּגְ ֻד ּ ָל ְת ָך ֲא ַס ּ ְפ ֶר ָּנה:
ָ
ָ
זֵ ֶכר ַרב טו ְּבך יַ ִּביעוּ .וְ ִצ ְד ָק ְתך יְ ַר ֵּננוּ:
ַחנּ ּון וְ ַרח ּום ה'ֶ .א ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם וּגְ ָדל ָח ֶסד
טוב ה' לַ ּכל .וְ ַר ֲח ָמיו ַעל ּ ָכל ַמ ֲעשיו:
שיך .וַ ֲח ִס ֶיד ָ
יוד ּו ָך ה' ּ ָכל ַמ ֲע ָ
יך יְ ָב ְרכו ָּכה:
ּ ְכבוד ַמלְ כו ְּת ָך ֵ
יאמרוּ .וּגְ בו ָּר ְת ָך יְ ַד ֵּברוּ:
הוד ַיע לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדם ְּגבו ָ
לְ ִ
ּרתיו .ו ְּכבוד ֲה ַדר ַמלְ כוּתו:
ָ
ָ
ַמלְ כו ְּתך ַמלְ כוּת ּ ָכל עולָ ִמים .ו ֶּמ ְמ ׁ ַשלְ ְ ּתך ְּב ָכל ּדוֹ ר וָ דר:
ֵ
סומ ְך ה' לְ ָכל ַהנּ ְפלִ ים .וְ זוֹ ֵקף לְ ָכל ַה ּ ְכפו ִּפים:
ָ
שברוּ .וְ ַא ָ ּתה ֵ
ֵעינֵ י כל ֵאלֶ יך יְ ֵּ
נותן לָ ֶהם ֶאת ָא ְכלָ ם ְּב ִע ּתו:
ּפ ֵ
שב ַיע לְ ָכל ַחי ָרצוֹ ן:
ות ַח ֶאת יָ ֶד ָך .ו ַּמ ִּ
ַצ ִּדיק ה' ְּב ָכל ְּד ָר ָכיו .וְ ָח ִסיד ְּב ָכל ַמ ֲעשיו:
ָקרוב ה' לְ ָכל ְ
קר ָאיו .לְ כל ֲא ׁ ֶשר יִ ְק ָר ֻאה ּו ֶב ֱא ֶמת:
יוש ֵיעם:
ְרצוֺ ן יְ ֵר ָאיו יַ ֲעשה .וְ ֶאת ׁ ַשוְ ָע ָתם יִ ׁ ְש ַמע וְ ׁ ִ
ומר ה' ֶאת ּ ָכל ֲ
ׁש ֵ
אה ָביו .וְ ֵאת ּ ָכל ָה ְר ׁ ָש ִעים יַ ׁ ְש ִמיד:
ְ
ְּת ִה ּ ַלת ה' יְ ַד ֶּבר ּ ִפי .וִ ָ
יב ֵרך ּ ָכל ָּבשר ׁ ֵשם ָק ְד ׁשו לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד:
יָ-ה ֵמ ַע ָ ּתה וְ ַעד עוֹ לָ םַ .הלְ ל ּויָ ּה:
וַ ֲאנַ ְחנ ּו נְ ָב ֵר ְך ּ
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רומים:
ַהלְ ל ּויָ ּהַ .הלְ ל ּו ֶאת ה' ִמן ַה ּׁ ָש ַמיִ םַ .הלְ ל ּוה ּו ַּב ּ ְמ ִ
ַהלְ ל ּוה ּו ּ ָכל ַמלְ ָא ָכיוַ .הלְ ל ּוה ּו ּ ָכל ְצ ָב ָאיו:
וכ ֵבי אור:
ַהלְ ל ּוה ּו ׁ ֶש ֶמ ׁש וְ יָ ֵר ַחַ .הלְ ל ּוה ּו ּ ָכל ּכ ְ
ַהלְ ל ּוה ּו ׁ ְש ֵמי ַה ּׁ ָש ָמיִ ם .וְ ַה ּ ַמיִ ם ֲא ׁ ֶשר ֵמ ַעל ַה ּׁ ָש ָמיִ ם:
יְ ַהלְ ל ּו ֶאת ׁ ֵשם ה'ִ ּ .כי הוּא ִצ ָ ּוה וְ נִ ְב ָראוּ:
וַ ַ ּי ֲע ִמ ֵידם לָ ַעד לְ עוֹ לָ םָ .חק נָ ַתן וְ לא יַ ֲעבור:
ַהלְ ל ּו ֶאת ה' ִמן ָה ָא ֶרץּ ַ .ת ִּנינִ ים וְ ָכל ְ ּתהמות:
ֵא ׁש ו ָּב ָרד ׁ ֶשלֶ ג וְ ִקיטור .ר ּו ַח ְס ָע ָרה עשה ְד ָברו:
ֶה ָה ִרים וְ ָכל גְ ָבעותֵ .עץ ּ ְפ ִרי וְ ָכל ֲא ָרזִ ים:
ַה ַח ָ ּיה וְ ָכל ְּב ֵה ָמהֶ .ר ֶמש וְ ִצ ּפור ּ ָכנָ ף:
ַמלְ ֵכי ֶא ֶרץ וְ ָכל לְ ֻא ּ ִמיםִ .
שרים וְ ָכל ׁש ְפ ֵטי ָא ֶרץ:
ַּבחו ִּרים וְ גַ ם ְּבתוּלות .זְ ֵקנִ ים ִעם נְ ָע ִרים:
שגב ׁ ְשמו לְ ַב ּדו .הודו ַעל ֶא ֶרץ וְ ׁ ָש ָמיִ ם:
יְ ַהלְ ל ּו ֶאת ׁ ֵשם ה'ִ ּ .כי נִ ָּ
וַ ָ ּי ֶרם ֶק ֶרן לְ ַע ּמוְּ .ת ִה ּ ָלה לְ ָכל ֲח ִס ָידיו .לִ ְבנֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַעם ְקרבוַ .הלְ ל ּויָ ּה:
ַהלְ ל ּויָ ּהַ .הלְ ל ּו ֵא-ל ְּב ָק ְד ׁשוַ .הלְ ל ּוה ּו ִּב ְר ִק ַיע ֻע ּזו:
ַהלְ ל ּוה ּו ִּבגְ בו ָ
ּרתיוַ .הלְ ל ּוה ּו ּ ְכרב ֻּג ְדלו:
ַהלְ ל ּוה ּו ְּב ֵת ַקע ׁש ָ
ופרַ .הלְ ל ּוה ּו ְּבנֵ ֶבל וְ ִכנּ ור:
ַהלְ ל ּוה ּו ְּבתף ו ָּמחולַ .הלְ ל ּוה ּו ְּב ִמ ִּנים וְ ֻעגָ ב:
ַהלְ ל ּוה ּו ְּב ִצלְ ְצלֵ י ׁ ָש ַמעַ .הלְ ל ּוה ּו ְּב ִצלְ ְצלֵ י ְתר ּו ָעה:
יָ-הַ .הלְ ל ּויָ ּה:
ּכל ַה ְּנ ׁ ָש ָמה ְּת ַה ּ ֵלל ּ
יָ-הַ .הלְ ל ּויָ ּה:
ּכל ַה ְּנ ׁ ָש ָמה ְּת ַה ּ ֵלל ּ
רומם זִ ְכ ְר ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָ ּת ִמידִ :מן ָהעוֹ לָ ם וְ ַעד ָהעוֹ לָ ם
לוֹ-הינוּ .וְ ר ּו ַח ּ ָכל ָּבשר ְ ּת ָפ ֵאר ו ְּת ֵ
נִ ׁ ְש ַמת ּ ָכל ַחי ְּת ָב ֵר ְך ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ה' ֱא ֵ
ַא ָּתה ֵא-ל .ו ִּמ ַּבלְ ָע ֶד ָ
ואל ו ׁ ִ
יך ֵאין לָ נ ּו ֶמלֶ ְך גּ ֵ
ּמוש ַיעּ .פ ֶודה ו ַּמ ִ ּציל ו ְּמ ַפ ְרנֵ ס וְ עונֶ ה ו ְּמ ַר ֵחם ְּב ָכל ֵעת ָצ ָרה וְ צו ָּקהֵ .אין לָ נ ּו
אשונִ ים וְ ָה ַא ֲחרונִ יםֱ .א ַּ
סומ ְך ֶא ּ ָלא ָא ָ ּתהֱ :אל ֵ
ֶמלֶ ְך עוזֵ ר וְ ֵ
ל/ברוֹ ב
ל-וה ּ ָכל ְּב ִריוֹ תֲ .אדון ּ ָכל ּתולָ דוֹ תַ .ה ּ ְמ ֻה ּ ָלל ְּב ָכ ְּ
ֺ-הי ָה ִר ׁ
ַה ִּת ׁ ְש ָּבחוֹ תַ .ה ּ ְמנַ ֵהג עוֹ לָ מו ְּב ֶח ֶסד ו ְּב ִריוֹ ָתיו ְּב ַר ֲח ִמים :וה' ֵערִ .ה ֵּנה לא יָ נ ּום וְ לא יִ ׁ ָ
ישןַ .ה ְמעוֹ ֵרר יְ ׁ ֵשנִ ים .וְ ַה ּ ֵמ ִקיץ
[מ ַחיֵ ה ֵמ ִתים וְ רוֹ ֵפא חוֹ לִ ים פוֹ ֵק ַח ִעוְ ִרים וְ זוֹ ֵקף ּ ְכפו ִּפים] וְ ַה ּ ֵמ ִש ַ
נִ ְר ָּד ִמיםְ .
יח ִאלְ ִמים .וְ ַה ּ ַמ ִּתיר ֲאסו ִּרים .וְ ַה ּסוֹ ֵמ ְך נוֹ ְפלִ ים.
וְ ַה ּזוֹ ֵקף ּ ְכפו ִּפים .וְ ַה ּ ְמ ַפ ֲענֵ ַח נֶ ֱעלָ ִמים .וּלְ ָך לְ ַב ְּד ָך ֲאנַ ְחנ ּו ִ
מודים :וְ ִא ּל ּו ִפינ ּו ָמלֵ א ׁ ִש ָירה ּ ַכ ָ ּים .וּלְ ׁשונֵ נ ּו ִר ָּנה ּ ַכ ֲהמון
ַּג ּ ָליו .וְ ְ
שפתוֹ ֵתינ ּו ׁ ֶש ַבח ּ ְכ ֶמ ְר ֲח ֵבי ָר ִק ַיע .וְ ֵעינֵ ינ ּו ְמ ִאירות ּ ַכ ּׁ ֶש ֶמ ׁש וְ ַכ ָ ּי ֵר ַח .וְ יָ ֵדינ ּו ְפר ּושות ּ ְכנִ ׁ ְש ֵרי ׁ ָש ָמיִ ם .וְ ַרגְ לֵ ינ ּו ַק ּלות
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ּ ָכ ַא ָ ּילותֵ .אין ֲאנַ ְחנ ּו ַמ ְס ּ ִפ ִיקים לְ הוֹ דוֹ ת לְ ָך ה' ֱא ֵ
ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינוּ .וּלְ ָב ֵר ְך ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ַמלְ ּ ֵכנוַּ .על ַא ַחת ֵמ ָאלֶ ף
ֶאלֶ ף ַאלְ ֵפי ֲאלָ ִפים וְ ִר ֵּבי ְר ָבבות ּ ְפ ָע ִמיםַ .ה ּטוֹ בוֹ ת נִ ִּסים וְ נִ ְפלָ אות ׁ ֶש ָע ָ
שית ִעם ֲאבוֹ ֵתינ ּו וְ ִע ּ ָמנוִּ :מ ּ ְל ָפנִ ים ִמ ּ ִמ ְצ ַריִ ם
לוֹ-הינוּ .ו ִּמ ֵּבית ֲע ָב ִדים ּ ְפ ִד ָיתנוְּּ .ב ָר ָעב זַ נְ ָ ּתנוּ .ו ְּב ָ
ְּג ַאלְ ָ ּתנ ּו ה' ֱא ֵ
שבע ּ ִכלְ ּ ַכלְ ָ ּתנוֵּ .מ ֶח ֶרב ִה ַ ּצלְ ָ ּתנוּ .ו ִּמ ֶּד ֶבר ִמ ּ ַל ְט ָ ּתנוּ .ו ֵּמ ֳחלָ יִ ם
יך .וְ לא ֲעזָ בוּנ ּו ֲח ָס ֶד ָ
ָר ִעים וְ ַר ִּבים וְ נֶ ֱא ָמנִ ים ִּד ּ ִל ָיתנוַּ :עד ֵה ָּנה ֲעזָ רוּנ ּו ַר ֲח ֶמ ָ
לוֹ-הינוּ .וְ ַאל ִ ּת ּ ְט ׁ ֵשנ ּו ה' ֱא ֵ
יך ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו
יב ְרכ ּו וִ ׁ ַ
שמ ָּת ְּב ִפינוֵּ .הן ֵהם .יוד ּו וִ ָ
לָ נֶ ַצחַ :על ּ ֵכן ֵא ָב ִרים ׁ ֶש ּ ִפ ּ ַלגְ ָּת ָּבנוּ .וְ ר ּו ַח וּנְ ׁ ָש ָמה ׁ ֶש ָּנ ַפ ְח ָּת ְּב ַא ּ ֵפינוּ .וְ לָ ׁשון ֲא ׁ ֶשר ְ
יש ְּבח ּו
ירוממ ּו וְ יַ ֲע ִריצ ּו וְ יַ ְק ִּד ׁיש ּו וְ יַ ְמלִ יכ ּו ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָ ּת ִמידִ ּ :כי ָכל ּ ֶפה לְ ָך ֶ
יפ ֲאר ּו וִ ׁיש ְורר ּו וִ ְ
וִ ָ
יודה .וְ ָכל לָ ׁשון לְ ָך ִת ּׁ ָש ַבע.
קומה לְ ָפנֶ ָ
וְ ָכל ַעיִ ן לְ ָך ְּת ַצ ּ ֶפה .וְ ָכל ֶּב ֶר ְך לְ ָך ִת ְכ ַרע .וְ ָכל ָ
יך ִת ׁ ְש ַּת ֲחוֶ ה .וְ ָכל ַה ּ ְל ָבבות יִ ָירא ּו ָך .וְ ָכל ֶק ֶרב ו ְּכלָ יות יְ זַ ּ ְמר ּו
אמ ְרנָ ה ה' ִמי ָכ ָ
מותי ּת ַ
לִ ׁ ְש ֶמ ָךַ ּ .כ ָּד ָבר ׁ ֶש ּ ָכתוּבָ ּ .כל ַע ְצ ַ
מוךַ .מ ִ ּציל ָענִ י ֵמ ָחזָ ק ִמ ּ ֶמנּ וּ .וְ ָענִ י וְ ֶא ְביון ִמגּ וזְ לוַ ׁ .שוְ ַעת ֲענִ ִ ּיים
ַא ָּתה ִת ׁ ְש ַמעַ .צ ֲע ַקת ַה ַּדל ַּת ְק ׁ ִשיב וְ ׁ ִ
תוש ַיעִ :מי יִ ְד ֶמה ּ ָל ְך .ו ִּמי יִ ׁ ְשוֶ ה ּ ָל ְך .ו ִּמי יַ ֲע ָר ְך לָ ְךָ .ה ֵא-ל ַה ָּגדול ַה ִּג ּבור וְ ַהנּ ָורא
אֵ-ל ֶעלְ יוֹ ן .קונֵ ה ׁ ָש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ :נְ ַה ּ ֶללְ ָך וּנְ ׁ ַש ֵּב ֲח ָך וּנְ ָפ ֶא ְר ָך וּנְ ָב ֵר ְך ֶאת ׁ ֵשם ָק ְד ׁ ֶש ָךָ ּ .כ ָאמ ּור .לְ ָדוִ דָּ .ב ְר ִכי נַ ְפ ׁ ִשי ֶאת ה'.
וְ ָכל ְק ָר ַבי ֶאת ׁ ֵשם ָק ְד ׁשוֹ ָ :ה ֵא-ל ְּב ַת ֲע ֻצמוֹ ת ֻע ֶ ּז ָךַ .ה ָּגדוֹ ל ִּב ְכבוֹ ד ׁ ְש ֶמ ָךַ .ה ִּג ּבור לָ נֶ ַצח וְ ַהנּ וֹ ָרא ְּבנוֹ ְראוֹ ֶת ָ
יך
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ּושב ַעל ּ ִכ ֵּסא ָרם וְ נִ ּשא:
ַה ּ ֶמלֶ ְך ַהי ׁ ֵ
דוש ׁ ְשמו .וְ ָכתוּב ַר ְּננ ּו ַצ ִּד ִיקים בה' .לַ יְ ׁ ָש ִרים נָ אוָ ה ְת ִה ּ ָלה.
ׁש ֵ
וכן ַעד ָמרום וְ ָק ׁ
נוסח אשכנז

נוסח ספרד [וחלק ממתפללי נוסח אשכנז]

ְּב ִפי יְ ׁ ָש ִרים ִּת ְת ַה ּ ָלל .ו ְּב ִד ְב ֵרי ַצ ִּד ִיקים ִ ּת ְת ָּב ַר ְך .ו ִּבלְ ׁשון ֲח ִס ִידים
רומם .ו ְּב ֶק ֶרב ְק ׁ ִ
ִ ּת ְת ָ
דושים ִ ּת ְת ַק ָּד ׁש:

שפ ֵתי ַצ ִּד ִיקים ִ ּת ְת ָּב ַר ְך .ו ִּבלְ ׁשון ֲח ִס ִידים
רומם .ו ְּב ְ
ְּב ִפי יְ ׁ ָש ִרים ִּת ְת ָ
ִ ּת ְת ַק ָּד ׁש .ו ְּב ֶק ֶרב ְק ׁ ִ
דושים ִּת ְת ַה ּ ָלל:

נוסח אשכנז

נוסח ספרד

ו ְּב ַמ ְק ֲהלות ִר ְבבות ַע ּ ְמ ָך ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאלְּ .ב ִר ָּנה יִ ְת ּ ָפ ַאר ׁ ִש ְמ ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו
חובת ּ ָכל ַהיְ צו ִּרים .לְ ָפנֶ ָ
יך ה' ֱא ֵ
ַ
ְּב ָכל ּדור וָ דורֶ ׁ .ש ּ ֵכן
לוֹ-הינ ּו
ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינוּ .לְ הודות לְ ַה ּ ֵלל לְ ׁ ַש ֵּב ַח לְ ָפ ֵאר לְ ֵ
וֵ אל ֵ
רומם לְ ַה ֵּדר
לְ ָב ֵר ְך לְ ַע ּ ֵלה ּולְ ַק ּ ֵלסַ .על ּ ָכל ִּד ְב ֵרי ׁ ִשירות וְ ִת ׁ ְש ְּבחות ָּדוִ ד ֶּבן יִ ׁ ַשי
ַע ְב ְּד ָך ְמ ׁ ִש ֶ
יח ָך:
דוש ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם
יִ ׁ ְש ַ ּת ַּבח ׁ ִש ְמ ָך לָ ַעד ַמלְ ּ ֵכנוָּ .ה ֵא-ל ַה ּ ֶמלֶ ְך ַה ָּגדול וְ ַה ָ ּק ׁ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ו ָּב ָא ֶרץִ ּ .כי לְ ָך נָ ֶאה ה' ֱא ֵ
ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינ ּו ׁ ִשיר ּו ׁ ְש ָב ָחה.
ות ְפ ֶא ֶרת.
ַה ּ ֵלל וְ זִ ְמ ָרה .עוז ו ֶּמ ְמ ׁ ָשלָ ה .נֶ ַצח ְּג ֻד ּ ָלה ּוגְ בו ָּרהּ ְ .ת ִה ּ ָלה ִ
ְק ֻד ּׁ ָשה ו ַּמלְ כוּתְּ :ב ָרכות וְ ָ
הודאות ֵמ ַע ָ ּתה וְ ַעד עוֹ לָ םָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה
ה' .אֵ-ל ֶמלֶ ְך ָּגדול ַּב ִּת ׁ ְש ָּבחות ֵא-ל ַה ָ
הודאותֲ .אדון ַה ִּנ ְפלָ אות.
ַה ּב ֵ
וחר ְּב ׁ ִש ֵירי זִ ְמ ָרהֶ .מלֶ ְך ֵא-ל ֵחי ָהעולָ ִמים:

ו ְּב ַמ ְק ֲהלות ִר ְבבות ַע ּ ְמ ָך ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאלְּ .ב ִר ָּנה יִ ְת ּ ָפ ֵאר ׁ ִש ְמ ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו
חובת ּ ָכל ַהיְ צו ִּרים .לְ ָפנֶ ָ
יך ה' ֱא ֵ
ְּב ָכל ּדור וָ דורֶ ׁ .ש ּ ֵכן ַ
ֺ-הי
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ֲאבוֹ ֵתינוּ .לְ הודות לְ ַה ּ ֵלל לְ ׁ ַש ֵּב ַח לְ ָפ ֵאר לְ ֵ
רומם לְ ַה ֵּדר ּולְ נַ ֵ ּצ ַח
לְ ָב ֵר ְך לְ ַע ּ ֵלה ּולְ ַק ּ ֵלסַ .על ּ ָכל ִּד ְב ֵרי ׁ ִשירות וְ ִת ׁ ְש ְּבחות ָּדוִ ד ֶּבן יִ ׁ ַשי
ַע ְב ְּד ָך ְמ ׁ ִש ֶ
יח ָך:
דוש
ו ְּב ֵכן יִ ׁ ְש ַ ּת ַּבח ׁ ִש ְמ ָך לָ ַעד ַמלְ ּ ֵכנוָּ .ה ֵא-ל ַה ּ ֶמלֶ ְך ַה ָּגדול וְ ַה ָ ּק ׁ
ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם ו ָּב ָא ֶרץִ ּ .כי לְ ָך נָ ֶאה ה' ֱא ֵ
ֺ-הי
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ֲאבוֹ ֵתינוִּ ׁ :שיר ּו ׁ ְש ָב ָחהַ .ה ּ ֵלל וְ זִ ְמ ָרה .עוז ו ֶּמ ְמ ׁ ָשלָ ה .נֶ ַצח ְּג ֻד ּ ָלה
ּוגְ בו ָּרהּ ְ .ת ִה ּ ָלה וְ ִת ְפ ֶא ֶרתְ .ק ֻד ּׁ ָשה ו ַּמלְ כוּתְּ :ב ָרכות וְ ָ
הודאות לְ ׁ ִש ְמ ָך
דוש .ו ֵּמעוֹ לָ ם וְ ַעד עוֹ לָ ם ַא ָ ּתה ֵא-לָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה'.
ַה ָּגדול ְַה ָ ּק ׁ
הודאותֲ .אדון
ֵא-ל ֶמלֶ ְך ָּגדול ו ְּמ ֻה ּ ָלל ַּב ִ ּת ׁ ְש ָּבחותֵ .א-ל ַה ָ
ַה ִּנ ְפלָ אותּ .ב ֵורא ּ ָכל ַה ְּנ ׁ ָשמותִ .ר ּבון ּ ָכל ַה ּ ַמ ֲעשיםַ .ה ּב ֵ
וחר ְּב ׁ ִש ֵירי
זִ ְמ ָרהֶ .מלֶ ְך יָ ִחיד ֵא-ל ֵחי ָהעולָ ִמים:

חצי קדיש
Chatzi Kaddish
יה ַר ָּבא[ .אמן]
יִ ְת ַּג ַ ּדל וְ יִ ְת ַק ַ ּד ׁש ׁ ְש ֵמ ּ
ְּב ָעלְ ָמא ִ ּדי ְב ָראִ ,כ ְרעו ֵּת ּה .וְ יַ ְמלִ ְ
יך ַמלְ כו ֵּת ּה[ ,וְ יַ ְצ ַמח ֻּפ ְר ָקנֵ ה ,וִ ָיק ֵרב ְמ ׁ ִש ֵ
יח ּה ,אמן] ְּב ַח ֵיּיכוֹ ן ו ְּביוֹ ֵמיכוֹ ן ו ְּב ַח ֵיּי
ְד ָכ ֵּ
ל-בית יִ ְ ׂש ָר ֵאלַּ ,ב ֲעגָ לָ א ו ִּבזְ ַמן ָק ִריב ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן.

יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא]
[אמן ,יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ

יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא יִ ְת ָּב ַר ְך וְ יִ ׁ ְש ַ ּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְתרוֹ ַמם וְ יִ ְתנַ ּ ֵ ׂשא וְ יִ ְת ַה ָ ּדר וְ יִ ְת ַע ּ ֶלה וְ יִ ְת ַה ּ ָלל,
יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ
ׁ ְש ֵמ ּה ְ ּד ֻק ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ְּ
[ב ִריך הוּא].
לְ ֵע ּ ָלא לְ ֵע ּ ָלא ִמ ּ ָכ ִּ
ל-ב ְר ָכ ָתא ,וְ ׁ ִש ָיר ָתאֻּ ,ת ׁ ְש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ָח ָמ ָתא ַד ֲא ִמ ָירן ְּב ָעלְ ָמא ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן[ .אמן]

18

מחזור הלכתי מקוצר ליום הכיפורים תשפ”א בלבד •

)HALAKHICALLY CONDENSED MACHZOR YOM KIPPUR (5781/2020 ONLY

קריאת שמע וברכותיה
Shema and its Blessings
בר ְך:
 / Cח— ָּב ְרכ ּו ֶאת ה' ַה ְמ ָ
 / COTHקו׳׳ח— ָּבר ּו ְך ה' ַה ּ ְמב ָֹר ְך לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד
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

יוצר אוֹ ר
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעולָ םֵ .
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
חש ְך .ע ֶֹשה ׁ ָשלוֹ ם ו ֵ
וּבוֹ ֵרא ׁ ֶ
ּבורא ֶאת ַה ּכֹל

לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעולָ ם ּ
הפוֹ ֵת ַח לָ נ ּו ָש ָע ֵרי ָר ָח ִמים ו ֵּמ ִאיר
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
יחתוֹ יוֹ ֵצר אוֹ ר וּבוֹ ֵרא ׁ ֶ
ֵעינֵ י ָה ְמ ָח ּ ִכים לְ ְסלִ ָ
חש ְך .ע ֶֹשה ׁ ָשלוֹ ם וּבוֹ ֵרא ֶאת ַה ּכֹל
אוֹ ר עוֹ לָ ם ְּבאוֹ ַצר ָחיִ ים אוֹ רוֹ ת ֵמא ֶֹפל ָא ַמר וָ יֶ ֶהי.
**סוגרים את הארון**THE ARK IS CLOSED/

אשיתָ .מה ַר ּב ּו ַמ ֲע ָ
שיך ה'ֻ ּ .כ ּ ָלם
יה ְּב ַר ֲח ִמים .ו ְּבטוּבו ְמ ַח ֵּד ׁש ְּב ָכל יוֹ ם ָ ּת ִמיד ַמ ֲעשה ְב ֵר ׁ ִ
ַה ּ ֵמ ִאיר לָ ָא ֶרץ וְ לַ ָּד ִרים ָעלֶ ָ
ְ
ָ
רומם לְ ַב ּדו ֵמ ָאזַ .ה ְמ ׁ ֻש ָּבח וְ ַה ְמ ָ
שיתָ .מלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ִקנְ יָ נֶ ךַ :ה ּ ֶמלֶ ך ַה ְמ ָ
ְּב ָח ְכ ָמה ָע ָ
ֺ-הי
פאר וְ ַה ּ ִמ ְתנַ ּשא ִמימות עוֹ לָ םֱ :אל ֵ
ָ
שגב ַּב ֲע ֵדנוּ:
שג ֵּבנוָּ .מגֵ ן יִ ׁ ְש ֵענוִּ .מ ָּ
עוֹ לָ םְּ .ב ַר ֲח ֶמיך ָה ַר ִּבים ַר ֵחם ָעלֵ ינוֲּ .אדון ֻע ֵ ּזנוּ .צוּר ִמ ַּ
דושים.
ֵא-ל ָּבר ּו ְך ְּגדול ֵּד ָעהֵ .ה ִכין ו ָּפ ַעל זָ ֳה ֵרי ַח ּ ָמה .טוב יָ ַצר ּ ָכבוד לִ ׁ ְשמוְ .מאורות נָ ַתן ְס ִביבות ֻע ּזוִ ּ .פנּ ות ְצ ָב ָאיו ְק ׁ ִ
ְ
רומ ֵמי ׁ ַש ַּדיָּ .ת ִמיד ְמ ַס ּ ְפ ִרים ּ ְכבוד ֵא-ל ו ְּק ֻד ּׁ ָשתו:
[כל] ׁ ֶש ַבח ַמ ֲעשי יָ ֶד ָ
אורי אור ׁ ֶש ָ ּי ַצ ְר ָ ּתֵ .
יך .וְ ַעל ְמ ֵ
[ב ּׁ ָש ַמיִ ם ִמ ּ ַמ ַעל וְ ַעל ָה ָא ֶרץ ִמ ָּת ַחת] ַעל ּ ָ
לוֹ-הינ ּו ַּ
ִּת ְת ָּב ֵר ְך ה' ֱא ֵ
[ה ּ ָמה]
יְ ָפ ֲאר ּו ָך ֶּסלָ ה:
יוצר ְמ ׁ ָש ְר ִתים וַ ֲא ׁ ֶשר ְמ ׁ ָש ְר ָתיו
דושים .יִ ׁ ְש ַ ּת ַּבח ׁ ִש ְמ ָך לָ ַעד ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֵ
גואלֵ נ ּו ּב ֵורא ְק ׁ ִ
ִּת ְת ָּב ֵר ְך [לָ נֶ ַצח] צו ֵּרנ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו וְ ֲ
ל-הים ַח ִ ּיים ו ֶּמלֶ ְך עוֺ לָ םֻ ּ :כ ּ ָלם ֲאהו ִּביםֻ ּ .כ ּ ָלם ְּברו ִּרים.
עומ ִדים ְּבר ּום עוֺ לָ ם .ו ַּמ ׁ ְש ִמ ִיעים ְּביִ ְר ָאה יַ ַחד ְּבקולִּ .ד ְב ֵרי ֱא ִ
ּ ֻכ ּ ָלם ְ
יהם ִּב ְק ֻד ּׁ ָשה ו ְּב ָט ֳה ָרה.
ות ִחים ֶאת ּ ִפ ֶ
ימה ו ְּביִ ְר ָאה ְרצוֺ ן קוֺ נָ ם :וְ ֻכ ּ ָלם ּפ ְ
דושים ].וְ ֻכ ּ ָלם עוֺ ִשים ְּב ֵא ָ
[כ ּ ָלם ְק ׁ ִ
ּ ֻכ ּ ָלם ִּג ּב ִוריםֻ ּ .
יכים/ן:
ישים/ן ו ַּמ ְמלִ ִ
יצם/ן ו ַּמ ְק ִּד ׁ ִ
ְּב ׁ ִש ָירה ו ְּבזִ ְמ ָרה .ו ְּמ ָב ְר ִכים/ן ו ְּמ ׁ ַש ְּב ִחים/ן ו ְּמ ָפ ֲא ִרים/ן ו ַּמ ֲע ִר ִ
נותנִ ים
יהם על ַמלְ כוּת ׁ ָש ַמיִ ם זֶ ה ִמ ֶ ּזה .וְ ְ
דוש הוּא .וְ ֻכ ּ ָלם ְמ ַק ְּבלִ ים ֲעלֵ ֶ
ֶאת ׁ ֵשם ָה ֵא-ל ַה ּ ֶמלֶ ְך ַה ָּגדול ַה ִּג ּבור וְ ַהנּ ָורא ָק ׁ
ימה]
[ב ֵא ָ
ימהְ .ק ֻד ׁ ָשה ּ ֻכ ּ ָלם ּ ְכ ֶא ָחד .עונִ ים ְּ
שפה ְברו ָּרה ו ִּבנְ ִע ָ
יוצ ָרם ְּבנַ ַחת ר ּו ַחְּ .ב ָ
ְּב ַא ֲה ָבה ְר ׁשוּת זֶ ה לָ זֶ ה לְ ַה ְק ִּד ׁיש לְ ְ
אומ ִרים ְּביִ ְר ָאה:
וְ ְ

דוש ה' ְצ ָבאותְ .מלא ָכל ָה ָא ֶרץ ּ ְכבודו:
דוש ָק ׁ
דוש ָק ׁ
 / COTCקו׳׳ח— ָק ׁ
אומ ִרים:
שר ִפים .לְ ֻע ּ ָמ ָתם ְמ ׁ ַש ְּב ִחים וְ ְ
אופ ִּנים וְ ַחיּות ַה ּק ֶד ׁש ְּב ַר ַע ׁש ָּגדול ִמ ְתנַ ּש ִאים לְ ֻע ּ ַמת ָ
וְ ָה ַ

 / COTCקו׳׳ח— ָּבר ּו ְך ּ ְכבוד ה' ִמ ּ ְמקומו:

דושּ .פ ֵועל
לָ ֵא-ל ָּבר ּו ְך נְ ִעימות יִ ֵ ּתנוּ .לַ ּ ֶמלֶ ְך ֵא-ל ַחי וְ ַק ָ ּים .זְ ִמירות ֵ
יאמר ּו וְ ִת ׁ ְש ָּבחות יַ ׁ ְש ִמיעוִּ ּ .כי הוּא לְ ַב ּדו ָמרום וְ ָק ׁ
זור ַע ְצ ָדקותַ .מ ְצ ִמ ַ
ְּגבוּרות .עושה ֲח ָד ׁשותַּ .ב ַעל ִמלְ ָחמותֵ .
יח יְ ׁש ּועותּ .ב ֵורא ְרפוּאות .נוֹ ָרא ְת ִה ּלותֲ .אדון ַה ִּנ ְפלָ אות.
אשיתָ ּ .כ ָאמוּר לְ עשה ִ
ַה ְמ ַח ֵּד ׁש ְּבטוּבו ְּב ָכל יוֹ ם ָ ּת ִמיד ַמ ֲעשה ְב ֵר ׁ ִ
אורים ְּגדלִ יםִ ּ .כי לְ עוֹ לָ ם ַח ְס ּדו :אור ָח ָד ׁש ַעל ִציּון
ָ ּת ִאיר וְ נִ זְ ּ ֶכה ֻכ ּ ָלנ ּו ִּב ְמ ֵה ָרה לְ אורוָּ :בר ּו ְך ַא ָּתה ה'ֵ .
יוצר ַה ּ ְמאורות:
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נוסח אשכנז

נוסח ספרד

ית ָרה ָח ַמלְ ָ ּת
להינוֶּ .ח ְמלָ ה ְּגדוֹ לָ ה וִ ֵ
ַא ֲה ָבה ַר ָּבה ֲא ַה ְב ָּתנוּ ,ה' ֱא ֵ
ָעלֵ ינוָּ :א ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנוַּּ .ב ֲעבוּר ֲאבוֹ ֵתינ ּו ׁ ֶש ָּב ְטח ּו ְב ָך .וַ ְּתלַ ּ ְמ ֵדם ֻח ֵ ּקי
ַח ִ ּיים ּ ֵכן ְ ּת ָח ֵּננ ּו ו ְּתלַ ּ ְמ ֵדנוָּ :א ִבינ ּו ָה ָאב ָה ַר ֲח ָמןַ .ה ְמ ַר ֵח םַ .ר ֵח ם ָעלֵ ינוּ.
שכיל .לִ ׁ ְש ַ
וְ ֵתן ְּבלִ ֵּבנ ּו לְ ָה ִבין ּולְ ַה ּ ִ
מע .לִ לְ מד ּולְ לַ ּ ֵמד .לִ ׁ ְשמר וְ לַ ֲעשוֹ ת
ּולְ ַק ֵ ּים ֶאת ּ ָכל ִּד ְב ֵרי ַתלְ מ ּוד ּת ָור ֶת ָך ְּב ַא ֲה ָבה :וְ ָה ֵאר ֵעינֵ ינ ּו ְּב ָ
תור ֶת ָך.
וְ ַד ֵּבק לִ ֵּבנ ּו ְּב ִמ ְצוֹ ֶת ָ
יך .וְ יַ ֵחד לְ ָב ֵבנ ּו לְ ַא ֲה ָבה ּולְ יִ ְר ָאה ֶאת ׁ ְש ֶמ ָך .וְ לא
ָ
נֵ בוֹ ׁש לְ עולָ ם וָ ֶעדִ ּ :כי ְב ׁ ֵשם ָק ְד ׁ ְשך ַה ָּגדוֹ ל וְ ַהנּ וֹ ָרא ָּב ָט ְחנוּ .נָ גִ ילָ ה
שמ ָחה ִּב ׁיש ּו ָע ֶת ָך :וַ ֲה ִב ֵ
וְ נִ ְ
יאנ ּו לְ ׁ ָשלוֹ ם ֵמ ַא ְר ַּבע ּ ַכנְ פוֹ ת ָה ָא ֶרץ.
וְ תוֹ לִ ֵ
יכנ ּו קוֹ ְמ ִמ ּיוּת לְ ַא ְר ֵצנוִּ ּ :כי ֵאל ּפוֹ ֵעל יְ ׁש ּועות ָא ָ ּתה .ו ָּבנ ּו
ָב ַח ְר ָּת ִמ ּ ָכל ַעם וְ לָ ׁשוֹ ן .וְ ֵק ַר ְב ָּתנ ּו לְ ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדוֹ ל ֶסלָ ה ֶּב ֱא ֶמת:
לְ הוֹ דוֹ ת לְ ָך ּולְ יַ ֶח ְד ָך ְּב ַא ֲה ָבה:

לוֹ-הינוֶּ .ח ְמלָ ה ְּגדולָ ה וִ ֵית ָרה ָח ַמלְ ָ ּת
ַא ֲה ָבת עוֹ לָ ם ֲא ַה ְב ָּתנ ּו ה' ֱא ֵ
ָעלֵ ינוָּ :א ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנוַּּ .ב ֲעבוּר ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדול ו ַּב ֲעבוּר ֲאבוֹ ֵתינ ּו
ׁ ֶש ָּב ְטח ּו ְב ָך .וַ ְּתלַ ּ ְמ ֵדם ֻח ֵ ּקי ַח ִ ּיים לַ ֲעשות ְרצונְ ָך ְּבלֵ ָבב ׁ ָשלֵ םֵ ּ .כן
ְ ּת ָח ֵּננ ּו ו ְּתלַ ּ ְמ ֵדנוָּ :א ִבינ ּו ָאב ָה ַר ֲח ָמןַ .ה ְמ ַר ֵחםַ .ר ֵחם ָעלֵ ינוּ .וְ ֵתן ְּבלִ ֵּבנ ּו
שכיל .לִ ׁ ְש ַ
ִּבינָ ה לְ ָה ִבין וּלְ ַה ּ ִ
מע .לִ לְ מד וּלְ לַ ּ ֵמד .לִ ׁ ְשמר וְ לַ ֲעשות וּלְ ַק ֵ ּים
ֶאת ּ ָכל ִּד ְב ֵרי ַתלְ מ ּוד ּת ָור ֶת ָך ְּב ַא ֲה ָבה :וְ ָה ֵאר ֵעינֵ ינ ּו ְּב ָ
תור ֶת ָך .וְ ַד ֵּבק
לִ ֵּבנ ּו ְּב ִמ ְצוֹ ֶת ָ
יך וְ יַ ֵחד לְ ָב ֵבנ ּו לְ ַא ֲה ָבה וּלְ יִ ְר ָאה ֶאת ׁ ְש ֶמ ָך .לְ ַמ ַען לא
ָ
בוש וְ לא נִ ּ ָכלֵ ם וְ לא נִ ּ ָכ ׁ ֵשל לְ עוֹ לָ ם וָ ֶע ּ ִ
ד:כי ְב ׁ ֵשם ָק ְד ׁ ְשך ַה ָּגדול
נֵ ׁ
שמ ָחה ִּב ׁיש ּו ָע ֶת ָך :וְ ַר ֲח ֶמ ָ
ַהגִ ּבור וְ ַהנּ ָורא ָּב ָט ְחנוּ .נָ גִ ילָ ה וְ נִ ְ
יך ה'
לוֹ-הינ ּו וַ ֲח ָס ֶד ָ
ֱא ֵ
יך ָה ַר ִּביםַ .אל יַ ַעזְ בוּנ ּו נֶ ַצח ֶסלָ ה וָ ֶעדַ :מ ֵהר וְ ָה ֵבא
ָעלֵ ינ ּו ְּב ָר ָכה וְ ׁ ָשלום ְמ ֵה ָרה ֵמ ַא ְר ַּבע ּ ַכנְ פות ּ ָכל ָה ָא ֶרץּ .ו ׁ ְשבור ֻע ּ ֵלנ ּו
ְ
יכנ ּו ְמ ֵה ָרה
ארנוּ .וְ תולִ ֵ
(עול ַהגּ ויִ ם) ֵמ ַעל ַצ ָ ּו ֵ
קומ ִמ ּיוּת לְ ַא ְר ֵצנוּ:
ּ ִכי ֵא-ל ּפ ֵועל יְ ׁש ּועות ָא ָ ּתה .ו ָּבנ ּו ָב ַח ְר ָּת ִמ ּ ָכל ַעם וְ לָ ׁשון .וְ ֵק ַר ְב ָּתנ ּו
ַמלְ ּ ֵכנ ּו לְ ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדול ֶסלָ ה ֶּב ֱא ֶמת ְּב ַא ֲה ָבה :לְ הודות לְ ָך וּלְ יַ ֶח ְד ָך
ְּב ַא ֲה ָבה וּלְ ַא ֲה ָבה ֶאת ׁ ְש ֶמ ָך:

וחר ְּב ַע ּמו יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְּב ַא ֲה ָבה:
ָּברוּ ְך ַא ָּתה ה'ַ .ה ּב ֵ

לוֹ-הינ ּו ה' ֶא ָחד:
ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂש ָר ֵאל ה' ֱא ֵ
בקול רם ָּ ALOUD /בר ּו ְך ׁ ֵשם ּ ְכבוֹ ד ַמלְ כוּתו לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד:

ֹל-ה ָ
אד ָך :וְ ָהי ּו ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ּ ֶלה ֲא ׁ ֶשר ָא ִ
יך ְּב ָכל לְ ָב ְב ָך ו ְּב ָכל נַ ְפ ׁ ְש ָך ו ְּב ָכל ְמ ֶ
וְ ָא ַה ְב ָּת ֵאת ֲאדֹ-נָ י ֱא ֶ
נכי ְמ ַצ ְ ּו ָך ַהיּום ַעל
ָ
ָ
ָ
ְ
ָ
ָ
ָ
לְ ָב ֶב ָך :וְ ׁ ִש ַּננְ ָ ּתם לְ ָבנֶ ָ
יך וְ ִד ַּב ְר ָּת ָּבם ְּב ׁ ִש ְב ְ ּתך ְּב ֵב ֶיתך ו ְּבלֶ ְכ ְ ּתך ַב ֶּד ֶרך ו ְּב ׁ ָש ְכ ְּבך ו ְּבקו ֶּמך :ו ְּק ׁ ַש ְר ָּתם לְ אות ַעל יָ ֶדך וְ ָהי ּו
טטפת ֵּבין ֵעינֶ ָ
יך :ו ְּכ ַת ְב ָ ּתם ַעל ְמזֻ זות ֵּב ֶית ָך ו ִּב ׁ ְש ָע ֶר ָ
לְ ָ
יך:
לוֹ-ה ֶ
נכי ְמ ַצ ֶ ּוה ֶא ְת ֶכם ַהיּום לְ ַא ֲה ָבה ֶאת ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
מע ִּת ׁ ְש ְמע ּו ֶאל ִמ ְצוֹ ַתי ֲא ׁ ֶשר ָא ִ
וְ ָהיָ ה ִאם ׁ ָש ַ
יכם וּלְ ָע ְבדו ְּב ָכל
ָ
ירש ָך וְ יִ ְצ ָה ֶר ָך :וְ נָ ַת ִּתי ֵע ֶ ׂשב ְּב ָ ׂש ְדךָ
קוש וְ ָא ַס ְפ ָּת ְדגָ נֶ ך וְ ִת ׁ ְ
לְ ַב ְב ֶכם ו ְּב ָכל נַ ְפ ׁ ְש ֶכם :וְ נָ ַת ִ ּתי ְמ ַטר ַא ְר ְצ ֶכם ְּב ִע ּתו ֶ
יורה ו ַּמלְ ׁ
לִ ְב ֶה ְמ ֶ ּת ָך וְ ָא ַכלְ ָּת וְ ָ ׂש ָב ְע ָּתִ :ה ּׁ ָש ְמר ּו לָ ֶכם ּ ֶפן יִ ְפ ֶּתה לְ ַב ְב ֶכם וְ ַס ְר ֶּתם וַ ֲע ַב ְד ֶ ּתם ֱא ִ
לוֹ-הים ֲא ֵח ִרים וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחוִ ֶיתם לָ ֶהם :וְ ָח ָרה
ַאף ֲאדֹ-נָ י ָּב ֶכם וְ ָע ַצר ֶאת ַה ּׁ ָש ַמיִ ם וְ לא יִ ְהיֶ ה ָמ ָטר וְ ָה ֲא ָד ָמה לא ִת ֵּתן ֶאת יְ בוּלָ ּה וַ ֲא ַב ְד ֶּתם ְמ ֵה ָרה ֵמ ַעל ָה ָא ֶרץ ַה ּט ָבה
ֲא ׁ ֶשר ֲאדֹ-נָ י ֵ
טוטפת
נתן לָ ֶכם :וְ ַ ׂש ְמ ֶ ּתם ֶאת ְּד ָב ַרי ֵא ּ ֶלה ַעל לְ ַב ְב ֶכם וְ ַעל נַ ְפ ׁ ְש ֶכם ו ְּק ׁ ַש ְר ֶ ּתם א ָֹתם לְ אוֹ ת ַעל יֶ ְד ֶכם וְ ָהי ּו לְ ָ
ָ
ָ
ְ
ָ
ָ
ָ
יכם :וְ לִ ּ ַמ ְד ֶ ּתם א ָֹתם ֶאת ְּבנֵ ֶ
ֵּבין ֵעינֵ ֶ
יכם לְ ַד ֵּבר ָּבם ְּב ׁ ִש ְב ְ ּתך ְּב ֵב ֶיתך ו ְּבלֶ ְכ ְּתך ַב ֶּד ֶרך ו ְּב ׁ ָש ְכ ְּבך ו ְּבקו ֶּמך :ו ְּכ ַת ְב ָּתם ַעל
ָ
ָ
בת ֶ
יכם ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַּבע ֲאדֹ-נָ י לַ ֲא ֵ
ימי ְבנֵ ֶ
יכם וִ ֵ
ְמז ּוזות ֵּב ֶיתך ו ִּב ׁ ְש ָע ֶריך :לְ ַמ ַען יִ ְר ּב ּו יְ ֵמ ֶ
ימי
יכם לָ ֵתת לָ ֶהם ּ ִכ ֵ
ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ַעל ָה ָא ֶרץ:
יצת ַעל ּ ַכנְ ֵפי ִבגְ ֵד ֶ
משה ּ ֵלאמרַּ :ד ֵּבר ֶאל ְּבנֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָ ּת ֲאלֵ ֶהם וְ ָעש ּו לָ ֶהם ִצ ִ
ּאמר ֲאדֹ-נָ י ֶאל ׁ ֶ
וַ י ֶ
יהם לְ ֹדר ָֹתם וְ נָ ְתנ ּו
יצת ַה ּ ָכנָ ף ּ ְפ ִתיל ְּת ֵכלֶ ת :וְ ָהיָ ה לָ ֶכם לְ ִצ ִ
ַעל ִצ ִ
יצת ו ְּר ִא ֶיתם אוֹ תוֹ ּוזְ ַכ ְר ֶ ּתם ֶאת ּ ָכל ִמ ְצות ֲאדֹ-נָ י וַ ֲע ִ ׂש ֶיתם א ָֹתם וְ לא
יכם ֲא ׁ ֶשר ַא ֶ ּתם זנִ ים ַא ֲח ֵר ֶ
ָתתוּר ּו ַא ֲח ֵרי לְ ַב ְב ֶכם וְ ַא ֲח ֵרי ֵעינֵ ֶ
דשים
יהם :לְ ַמ ַען ִ ּתזְ ּ ְכר ּו וַ ֲע ִ ׂש ֶיתם ֶאת ּ ָכל ִמ ְצוֹ ַתי וִ ְהיִ ֶיתם ְק ׁ ִ
לוֹ-ה ֶ
יכםֲ :אנִ י ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ֺ-ה ֶ
לֵ אל ֵ
יכםֱ .א ֶמת:
ֺ-ה ֶ
ֺ-הים ֲאנִ י ֲאדֹ-נָ י ֱאל ֵ
אתי ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם לִ ְהיות לָ ֶכם לֵ אל ִ
הוצ ִ
יכם ֲא ׁ ֶשר ֵ
יכם ֱא ֶמת:
ֺ-ה ֶ
 / Cח—ה' ֱאל ֵ
וְ יַ ִ ּציב וְ נָ כון וְ ַק ָ ּים וְ יָ ׁ ָשר וְ נֶ ֱא ָמן וְ ָאהוּב וְ ָח ִביב וְ נֶ ְח ָמד וְ נָ ִעים וְ נוֹ ָרא וְ ַא ִּדיר ו ְּמ ֻת ָ ּקן ו ְּמ ֻק ָּבל וְ טוב וְ יָ ֶפה ַה ָּד ָבר ַה ֶ ּזה ָעלֵ ינ ּו
לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעדֱ :א ֶמתֱ .אל ֵ
ֺ-הי עוֹ לָ ם ַמלְ ּ ֵכנוּ .צוּר יַ ֲעקֹב ָמגֵ ן יִ ׁ ְש ֵענוּ .לְ דר וָ דר הוּא ַק ָ ּים ּו ׁ ְשמו ַק ָ ּים .וְ ִכ ְסאו נָ כון .ו ַּמלְ כוּתו
וֶ ֱאמוּנָ תו לָ ַעד ַק ָ ּי ֶמתּ :ו ְד ָב ָריו ָחיִ ים וְ ַק ָ ּי ִמים .נֶ ֱא ָמנִ ים וְ נֶ ֱח ָמ ִדים לָ ַעד וּלְ עולְ ֵמי עולָ ִמיםַ .על ֲאבוֹ ֵתינ ּו וְ ָעלֵ ינוַּ .על ָּבנֵ ינ ּו
ורותינוּ .וְ ַעל ּ ָכל ּדורות זֶ ַרע יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֲע ָב ֶד ָ
וְ ַעל ּד ֵ
יך:
אשונִ ים וְ ַעל ָה ַא ֲחרונִ יםָּ .ד ָבר טוב וְ ַק ָ ּים לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעדֱ .א ֶמת וֶ ֱאמוּנָ ה .חק וְ לא יַ ֲעברֱ .א ֶמתָ ׁ .ש ַא ָּתה הוּא ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו
ַעל ָה ִר ׁ
ואל ֲאבוֹ ֵתינוְּ .
ואלֵ נ ּו גּ ֵ
ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינוַּ .מלְ ּ ֵכנ ּו ֶמלֶ ְך ֲאבוֹ ֵתינוּ .גּ ֲ
וֵ אל ֵ
יוצ ֵרנ ּו צוּר יְ ׁש ּו ָע ֵתנוּּ .פ ֵודנ ּו ו ַּמ ִ ּצילֵ נ ּו ֵמעוֹ לָ ם [הוּא]
ׁ ְש ֶמ ָך .וְ ֵאין לָ נ ּו עוד ֱא ִ
[סלָ ה]:
ל-הים זוּלָ ֶת ָךֶ .
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מוש ֶב ָך .ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָ
יך
יהם ְּב ָכל ּדור וָ דורְּ .ברוּם עוֹ לָ ם ׁ ָ
יהם ַא ֲח ֵר ֶ
ּמוש ַיע לָ ֶהם וְ לִ ְבנֵ ֶ
ֶע ַזְרת ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַא ָּתה הוּא ֵמעוֹ לָ םָ .מגֵ ן ו ׁ ִ
ָ
תור ְת ָך ו ְּד ָב ְר ָך יָ שים ַעל לִ ּבוֱ :א ֶמתַ .א ָּתה הוּא ָאדון לְ ַע ּ ֶמךָ.
וְ ִצ ְד ָק ְת ָך ַעד ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץֱ :א ֶמתַ .א ׁ ְש ֵרי ִא ׁיש ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְש ַמע לְ ִמ ְצ ֶותיך וְ ָ
אשון וְ ַא ָּתה הוּא ַא ֲחרון .ו ִּמ ַּבלְ ָע ֶד ָ
יך ֵאין לָ נ ּו ֶמלֶ ְך גּ ֵ
ּמוש ַיע:
ואל ו ׁ ִ
ו ֶּמלֶ ְך ִּג ּבור לָ ִריב ִר ָיבם לְ ָאבות ו ָּבנִ יםֱ :א ֶמתַ .א ָּתה הוּא ִר ׁ
יהם ָה ָרגְ ָ ּת .ו ְּב ְ
כור ֶ
לוֹ-הינוּ .ו ִּמ ֵּבית ֲע ָב ִדים ּ ְפ ִד ָיתנוָּ ּ .כל ְּב ֵ
[א ֶמת] ִמ ּ ִמ ְצ ַריִ ם ְּג ַאלְ ָ ּתנ ּו ה' ֱא ֵ
ֱ
כור ָך יִ ְ ׂש ָר ֵאל ָּג ָאלְ ָ ּת .וְ יַ ם סוּף לָ ֶהם
נותרַ :על זאת ׁ ִש ְּבח ּו ֲאהו ִּבים וְ ְ
יהםֶ .א ָחד ֵמ ֶהם לא ָ
ָּב ַק ְע ָ ּת .וְ זֵ ִדים ִט ַּב ְע ָ ּת .וִ ִיד ִידים ֶה ֱע ַב ְר ָ ּת .וַ יְ ַכ ּס ּו ַמיִ ם ָצ ֵר ֶ
רוממ ּו לָ ֵא-ל.
ְ
וְ נָ ְתנ ּו יְ ִד ִידים ִזְמירות ׁ ִשירות וְ ִת ׁ ְש ָּבחותְּ .ב ָרכות וְ ָ
הודאות לְ ּ ֶמלֶ ך ֵא-ל ַחי וְ ַק ָ ּיםָ :רם וְ נִ ּשאָּ .גדול וְ נוֹ ָראַ .מ ׁ ְש ּ ִפיל ֵּג ִאים ֲ[ע ֵדי
מוציא ֲא ִס ִירים .ו ֶ
יה ׁ ְש ָפלִ ים ֲ[ע ֵדי ָמרוםִ ].
ּפודה ֲענָ וִ ים .וְ עוזֵר ַּד ּ ִלים .וְ עונֶ ה לְ ַע ּמו [יִ ְ ׂש ָר ֵאל] ְּב ֵעת ׁ ַש ְ ּו ָעם ֵאלָ יו:
ָא ֶרץ ].ו ַּמגְ ִּב ַּ
ָ
ְ
ְ
משה ו ְּבנֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל לְ ך ָענ ּו ׁ ִש ָירה ְּב ְ
ברךֶ ׁ .
ואלָ םָּ ].ברוּך הוּא ו ְּמ ָ
ְ ּת ִה ּלות לְ ֵא-ל ֶעלְ יון [גּ ֲ
שמ ָחה ַר ָּבה .וְ ָא ְמר ּו ֻכ ּ ָלם:
י-כמ ָֹכה ָּב ֵאלִ ם ה' ִמי ּ ָכמ ָֹכה נֶ ְא ָּדר ַּב ּק ֶֹד ׁש נוֹ ָרא ְת ִה ּלֹת ,ע ֵ ֹׂשה ֶפלֶ א
ִמ ָ
ׁ ִש ָירה ֲח ָד ׁ ָשה ׁ ִש ְּבח ּו גְ אוּלִ ים לְ ׁ ִש ְמ ָך ַ
[ה ָּגדול] ַעל ְ ׂש ַפת ַה ָיּם יַ ַחד ּ ֻכ ּ ָלם הוד ּו וְ ִה ְמלִ יכ ּו וְ ָא ְמר ּו
ה' יִ ְמ ְ
ֹלך לְ עֹלָ ם וָ ֶעד
דוש יִ ְ ׂש ָר ֵאל:
צוּר יִ ְ ׂש ָר ֵאל .קו ָּמה ְּב ֶעזְ ַרת יִ ְ ׂש ָר ֵאל .ו ְּפ ֵדה ִכנְ ֻא ֶמ ָך יְ ה ּו ָדה וְ יִ ְ ׂש ָר ֵאל[ .ונְ ֱֶא ַמר] גּ ֲאלֵ נ ּו ה' ְצ ָבאות ׁ ְשמו ְק ׁ
ָּבר ּו ְך ַא ָ ּתה ה'ָּ .ג ַאל יִ ְ ׂש ָר ֵאל:

תפילת עמידה-שחרית של יום הכיפורים
Amidah for Shacharit of Yom Kippur
יש לומר את כל העמידה בלחש .רק אם ההנחיות הרפואיות הופכות את אמירת חזרת הש׳׳ץ לבלתי אפשרי ,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

ֲאד-נָ י ְ ׂש ָפ ַתי ִ ּת ְפ ָ ּתח .ו ִּפי יַ ִּגיד ְ ּת ִהלָ ֶת ָך:

ֺ-הי יַ ֲעקֹבָ .ה ֵא-ל ַה ָּגדול ַה ִּג ּבור
ֺ-הי יִ ְצ ָחק .וֵ אל ֵ
ֺ-הי ַא ְב ָר ָהםֱ .אל ֵ
ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינוֱּ .אל ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
גואל לִ ְבנֵ י ְבנֵ ֶ
זוכר ַח ְס ֵדי ָאבות .ו ֵּמ ִביא ֵ
טובים .וְ קונֵ ה ַה ּכל וְ ֵ
ומל ֲח ָס ִדים ִ
וְ ַהנּ ָורא ֵא-ל ֶעלְ יון .גּ ֵ
יהם לְ ַמ ַען ׁ ְשמו ְּב ַא ֲה ָבה:
ָ
זָ ְכ ֵרנ ּו לְ ַח ִ ּייםֶ .מלֶ ְך ָח ֵפץ ַּב ַח ִ ּיים .וְ ָכ ְת ֵבנ ּו ְּב ֵס ֶפר ַה ַח ִ ּיים .לְ ַמ ַענְ ך ֱא ִ
ל-הים ַח ִ ּיים:
ֶמלֶ ְך עוזֵ ר ו ׁ ִ
ּמוש ַיע ו ָּמגֵ ןָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה'ָ .מגֵ ן ַא ְב ָר ָהם:
הוש ַיעִ :
ַא ָ ּתה גִ ּבור לְ עוֹ לָ ם ֲאד-נָ יְ .מ ַח ֶ ּיה ֵמ ִתים ַא ָּתה ַרב לְ ׁ ִ
[מוריד ַה ּ ָטל]:
נופלִ ים וְ ֵ
סומ ְך ְ
ְמ ַכלְ ּ ֵכל ַח ִ ּיים ְּב ֶח ֶסדְ .מ ַח ֶ ּיה ֵמ ִתים ְּב ַר ֲח ִמים ַר ִּביםֵ .
ישנֵ י
רופא חולִ ים ו ַּמ ִּתיר ֲאסו ִּרים .ו ְּמ ַק ֵ ּים ֱאמוּנָ תו לִ ׁ ֵ
ָע ָפרִ .מי ָכ ָ
דומה לָ ְךֶ .מלֶ ְך ֵמ ִמית ו ְּמ ַח ֶ ּיה ו ַּמ ְצ ִמ ַ
מוך ַּב ַעל ְּגבוּרות ו ִּמי ֶ
יח יְ ׁש ּו ָעה:
ִמי ָכ ָ
ים/ה ַר ֲח ָמן ֵ
מוך ָאב ָה ַר ֲח ִמ ָ
זוכר יְ צו ָּריו לְ ַח ִ ּיים ְּב ַר ֲח ִמים:
וְ נֶ ֱא ָמן ַא ָ ּתה לְ ַה ֲחיות ֵמ ִתיםָּ :ברו ְּך ַא ָ ּתה ה'ְ .מ ַח ֶ ּיה ַה ּ ֵמ ִתים:
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אם העמידה לא נאמרת מילה-במילה עם החזן ,נא לדלג ל“אתה קדוש”
”אתה קדוש“ IF YOU ARE NOT RECITING WORD-FOR-WORD WITH THE CHAZZAN, CONTINUE WITH

קדושה KEDUSHA /
קדושה נוסח אשכנז

קדושה נוסח ספרד

ישים ׁ ִש ְמ ָך ַּב ּק ֶד ׁש
קד ׁש ַה ּ ַמ ְק ִּד ׁ ִ
שר ֵפי ֶ
שיח ְ
יש ָך ּ ְכסוד ַ
יצ ָך וְ נַ ְק ִד ׁ ְ
נַ ֲע ִר ְ
ָ
יאך .וְ ָק ָרא זֶ ה ֶאל זֶ ה וְ ָא ַמר:
ּ ַכ ּ ָכתוּב ַעל יַ ד נְ ִב ֶ

לוֹ-הינ ּו ַמלְ ָא ִכים ֲהמוֹ נֵ י ַמ ְעלָ הִ .עם ַע ּ ְמ ָך
ּ ֶכ ֶתר יִ ְּתנ ּו לְ ָךֲ ,אדֹ-נָ י ֱא ֵ
ָ
יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְקב ּו ֵצי ַמ ּ ָטה :יַ ַחד ּ ֻכ ּ ָלם ְק ֻד ּׁ ָשה לְ ך יְ ׁ ַש ּ ֵל ׁש ּו ּ ַכ ָּד ָבר ָה ָאמוּר
יא ָך וְ ָק ָרא זֶ ה ֶאל זֶ ה וְ ָא ַמר:
ַעל יַ ד נְ ִב ֶ

דוש ֲאדֹ-נָ י ְצ ָבאות ְמלא ָכל
דוש ָק ׁ
 / COTCקו׳׳ח— ָק ׁ
דוש ָק ׁ
ָה ָא ֶרץ ּ ְכבודו:
ּ ְכבודו ָמלֵ א עולָ םְ .מ ׁ ָש ְר ָתיו ׁש ֲ
ואלִ ים זֶ ה לָ זֶ ה ַא ֵ ּיה ְמקום ּ ְכבודו.
יאמרוּ:
לְ ֻע ּ ָמ ָתם ָּבר ּו ְך ֵ
 / COTCקו׳׳ח— ָּבר ּו ְך ּ ְכבוד ֲאדֹ-נָ י ִמ ּ ְמקומו:
בקר ְּב ָכל
ִמ ּ ְמקומו ה ּוא יִ ֶפן ְּב ַר ֲח ִמים וְ יָ חן ַעם ַה ְמיַ ֲח ִדים ׁ ְשמו ֶע ֶרב וָ ֶ
אומ ִרים:
יוֹ ם ָּת ִמידַ ּ .פ ֲע ַמיִ ם ְּב ַא ֲה ָבה ׁ ְש ַמע ְ
 / COTCקו׳׳ח— ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ֲאדֹ-נָ י ֶא ָחד:
מוש ֵיענוּ .וְ ה ּוא יַ ׁ ְש ִמ ֵיענ ּו
לוֹ-הינ ּו הוּא ָא ִבינוּ .ה ּוא ַמלְ ּ ֵכנ ּו ה ּוא ׁ ִ
ה ּוא ֱא ֵ
יכם:
לה ֶ
אלהיםֲ :אנִ י ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ְּב ַר ֲח ָמיו ׁ ֵשנִ ית לְ ֵעינֵ י ּ ָכל ָחי .לִ ְהיות לָ ֶכם לֵ ִ
ַא ִּדיר ַא ִּד ֵירנ ּו ֲאדֹ-נָ י ֲאדֹ-נָ י נ ּו ָמה ַא ִּדיר ׁ ִש ְמ ָך ְּב ָכל ָה ָא ֶרץ ,וְ ָהיָ ה
ֲאדֹ-נָ י לְ ֶמלֶ ְך ַעל ּ ָכל ָה ָא ֶרץַּ ,ביּום ַההוּא יִ ְהיֶ ה ֲאדֹ-נָ י ֶא ָחד ו ׁ ְּשמוֹ ֶא ָחד
 / Cח—ו ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ְש ָך ּ ָכתוּב לֵ אמר:
ל-ה ְ
 / COTCקו׳׳ח—יִ ְמ ְ
יך ִציּון לְ דר וָ דר.
לך ֲאדֹ-נָ י לְ עולָ םֱ .א ַ
ַהלְ ל ּויָ ּה:
ָ
ָ
ָ
לְ דוֹ ר וָ דוֹ ר נַ ִּגיד ָּג ְדלֶ ך .וּלְ נֵ ַצח נְ ָצ ִחים ְק ֻד ּׁ ָש ְתך נַ ְק ִּד ׁיש .וְ ׁ ִש ְב ֲחך ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו
דוש ָא ָּתה:
ִמ ּ ִפינ ּו לא יָ מ ּו ׁש לְ עולָ ם וָ ֶעדִ ּ .כי ֵא-ל ֶמלֶ ְך ָּגדול וְ ָק ׁ
יש לומר מ“ובכן תן פחדך” ועד “והא-ל הקדוש נקדש בצדקה”
בלחש ואז להמתין לחזן.
”ובכן תן פחדך“ RECITE SILENTLY FROM
”והא-ל הקדוש נקדש בצדקה“ UNTIL
AND WAIT THERE FOR THE CHAZZAN

 / COTCקו׳׳ח— ָקדוֹ ׁש ָקדוֹ ׁש ָקדוֹ ׁש ֲאדֹ-נָ י ְצ ָבאוֹ ת ְמֹלא ָכל
ָה ָא ֶרץ ּ ְכבוֹ דוֹ :
ּ ְכבוֹ דוֹ ָמלֵ א עוֹ לָ םְ .מ ׁ ָש ְר ָתיו ׁשוֹ ֲאלִ ים זֶ ה לָ זֶ ה ַא ֵ ּיה ְמקוֹ ם ּ ְכבוֹ דוֹ
לְ ַה ֲע ִריצוֹ .לְ ֻע ּ ָמ ָתם ְמ ׁ ַש ְּב ִחים וְ אוֹ ְמ ִרים:
 / COTCקו׳׳ח— ָּבר ּו ְך ּ ְכבוֹ ד ֲאדֹ-נָ י ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ :
ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ ה ּוא יִ ֶפן ְּב ַר ֲח ָמיו לְ ַע ּמוֹ .וְ יָ חוֹ ן ַעם ַה ְמיַ ֲח ִדים ׁ ְשמוֹ ֶע ֶרב
וָ בוֹ ֶקר ְּב ָכל יוֹ ם ָּת ִמידַ ּ .פ ֲע ַמיִ ם ְּב ַא ֲה ָבה ׁ ְש ַמע אוֹ ְמ ִרים:
 / COTCקו׳׳ח— ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ֲאדֹ-נָ י ֶא ָחד:
לוֹ-הינ ּו הוּא ָא ִבינוּ .הוּא ַמלְ ּ ֵכנ ּו הוּא מוֹ ׁ ִש ֵיענוּ .וְ ה ּוא יוֹ ׁ ִש ֵיענ ּו
הוּא ֱא ֵ
וְ יִ גְ ָאלֵ נ ּו ׁ ֵשנִ ית וְ יַ ׁ ְש ִמ ֵיענ ּו ְּב ַר ֲח ָמיו ׁ ֵשנִ ית לְ ֵעינֵ י ּ ָכל ַחי לֵ א ֹמרֵ .הן
אֹלהיםֲ :אנִ י ֲאדֹ-נָ י
אשית לִ ְהיוֹ ת לָ ֶכם לֵ ִ
ָּג ַאלְ ִ ּתי ֶא ְת ֶכם ַא ֲח ִרית ּ ְכ ֵר ׁ ִ
יכם
ֹלה ֶ
ֱא ֵ
ָ
ַא ִּדיר ַא ִּד ֵירנ ּו ֲאדֹ-נָ י ֲאדֹ-נָ י נ ּו ָמה ַא ִּדיר ׁ ִש ְמך ְּב ָכל ָה ָא ֶרץ ,וְ ָהיָ ה
ֲאדֹ-נָ י לְ ֶמלֶ ְך ַעל ּ ָכל ָה ָא ֶרץַּ ,ביּום ַההוּא יִ ְהיֶ ה ֲאדֹ-נָ י ֶא ָחד ּו ׁ ְשמוֹ
ֶא ָחד
 / Cח—ו ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ְש ָך ּ ָכתוּב לֵ אמר:
ל-ה ְ
 / COTCקו׳׳ח—יִ ְמ ְ
יך ִציּון לְ דר וָ דר.
לך ֲאדֹ-נָ י לְ עולָ םֱ .א ַ
ַהלְ לוּיָ ּה:
דושּ .ו ְק ׁ ִ
דושים ְּב ָכל יוֹ ם יְ ַהלְ ל ּו ָך ֶּסלָ הִ ּ .כי
דוש וְ ׁ ִש ְמ ָך ָק ׁ
ַא ָ ּתה ָק ׁ
דוש ָא ָּתה:
ֵא-ל ֶמלֶ ְך ָּגדול וְ ָק ׁ
יש לומר מ“לדור ודור המליכו” ועד “והא-ל הקדוש נקדש בצדקה”
בלחש ואז להמתין לחזן.
” UNTILלדור ודור המליכו“ RECITE SILENTLY FROM
 AND WAIT THERE FOR THE CHAZZANוהא-ל הקדוש נקדש בצדקה

דוש ָא ָּתה]:
דושים ְּב ָכל יוֹ ם יְ ַהלְ ל ּו ָך ֶּסלָ הִ ּ .
דוש .ו ְּק ׁ ִ
[כי ֵא-ל ֶמלֶ ְך ָּגדול וְ ָק ׁ
דוש וְ ׁ ִש ְמ ָך ָק ׁ
ַא ָּתה ָק ׁ
דוש:
[לְ דור וָ דור ַה ְמלִ יכ ּו לָ ֵא-ל ּ ִכי הוּא לְ ַב ּדו ָמרום וְ ָק ׁ
לוֹ-הינ ּו ַעל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָך וְ ַעל יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִע ֶיר ָך וְ ַעל ִציּון ִמ ׁ ְש ּ ַכן ּ ְכ ֶ
ו ְּב ֵכן יִ ְת ַק ֵּד ׁש ׁ ִש ְמ ָך ה' ֱא ֵ
בוד ָך וְ ַעל ַמלְ כוּת ֵּבית ָדוִ ד
יח ָך וְ ַעל ְמכוֹ נְ ָך וְ ֵה ָ
ְמ ׁ ִש ֶ
יכלֶ ְָך]:
לוֹ-הינ ּו ַעל ּ ָכל ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
את .וְ יִ ָירא ּו ָך ּ ָכל ַה ּ ַמ ֲע ִ ׂשים .וְ יִ ׁ ְש ַ ּת ֲחו ּו לְ ָפנֶ ָ
ימ ְת ָך ַעל ּ ָכל ַמה ּׁ ֶש ָּב ָר ָ
יך .וְ ֵא ָ
ו ְּב ֵכן ֵ ּתן ּ ַפ ְח ְּד ָך ה' ֱא ֵ
יך ּ ָכל
לוֹ-הינ ּו ׁ ֶש ַה ּׁ ָשלְ ָטן לְ ָפנֶ ָ
ַה ְּברו ִּאים .וְ יֵ ָע ׂש ּו ּ ֻכלָ ם ֲאגֻ ָּדה ֶא ָחת לַ ֲע ׂשות ְרצונְ ָך ְּבלֵ ָבב ׁ ָשלֵ םְ ּ .כמו ׁ ֶש ָ ּי ַד ְענ ּו ה' ֱא ֵ
יך עֹז ְּביָ ְד ָך
וּגְ בו ָּרה ִּב ִ
את:
ימינֶ ָך .וְ ׁ ִש ְמ ָך נוֹ ָרא ַעל ּ ָכל ַמה ּׁ ֶש ָּב ָר ָ
דור ׁ ֶש ָ
ו ְּב ֵכן ֵ ּתן ּ ָכבוד ה' לְ ַע ּ ֶמ ָךְּ .ת ִה ּ ָלה לִ ֵיר ֶא ָ
טובה לְ ְ
יך .וְ ִת ְקוָ ה ָ
יך .ו ִּפ ְתחון ּ ֶפה לַ ְמיַ ֲחלִ ים לָ ְךׂ ִ .ש ְמ ָחה לְ ַא ְר ֶצ ָך וְ ָ ׂש ׂשון
יכת נֵ ר לְ ֶבן יִ ׁ ַשי ְמ ׁ ִש ֶ
יחת ֶק ֶרן לְ ָדוִ ד ַע ְב ֶּד ָך .וַ ֲע ִר ַ
לְ ִע ֶיר ָך .ו ְּצ ִמ ַ
יח ָךִּ .ב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינוּ:
יש ִרים יַ ֲעלזוּ .וַ ֲח ִס ִידים ְּב ִר ָּנה יָ גִ יל ּו וְ עולָ ָת ּה ִ ּת ְק ּ ָפץ ּ ִפ ָ
ו ְּב ֵכן ַצ ִּד ִיקים יִ ְרא ּו וְ יִ ְ ׂש ָמח ּו וִ ׁ ָ
יה וְ ָכל ָה ִר ׁ ְש ָעה ּ ֻכ ּ ָל ּה ּ ְכ ָע ׁ ָשן ִּת ְכלֶ ה
ּ ִכי ַת ֲע ִביר ֶמ ְמ ׁ ֶשלֶ ת זָ דון ִמן ָה ָא ֶרץ:

22

מחזור הלכתי מקוצר ליום הכיפורים תשפ”א בלבד •

)HALAKHICALLY CONDENSED MACHZOR YOM KIPPUR (5781/2020 ONLY

לוֹ-הינ ּו ְמ ֵה ָרה] לְ ַב ֶ ּד ָך ַעל ּ ָכל ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
וְ ִת ְמ ְ
בוד ָך .ו ִּביר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִעיר ָק ְד ׁ ֶש ָך.
יךְּ .ב ַהר ִציּון ִמ ׁ ְש ּ ַכן ּ ְכ ֶ
[א ֵ
לך ַא ָ ּתה [הוּא] ה' ֱ
ּ ַכ ּ ָכתוּב ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ֶש ָך .יִ ְמ ְ
ל-היִ ְך ִציּון לְ דר וָ דר ַהלְ ל ּויָ ּה:
לך ה' לְ עוֹ לָ ם ֱא ַ
ל-וה ִמ ַּבלְ ָע ֶד ָ
יךַ ּ .כ ּ ָכתוּב וַ יִ גְ ַּב ּה ה' ְצ ָבאות ַּב ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט
דוש ַא ָ ּתה וְ נוֹ ָרא ׁ ְש ֶמ ָך וְ ֵאין ֱא ַּ
ָק ׁ
אם העמידה נאמרת מילה-במילה עם החזן ,יש להמתין לחזן ואז 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

דוש**:
דוש נִ ְק ַּד ׁש ִּב ְצ ָד ָקהָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה' ַה ּ ֶמלֶ ְך ַה ָ ּק ׁ
**וְ ָה ֵא-ל ַה ָ ּק ׁ
יש לסיים את ה“עמידה” מכאן עד סיומו בלחש:
RECITE THE FOLLOWING SILENTLY UNTIL THE END OF THE “AMIDAH”:

רומ ְמ ָ ּתנ ּו ִמ ּ ָכל ַה ּ ְל ׁשוֹ נוֹ ת וְ ִק ַּד ׁ ְש ָ ּתנ ּו ְּב ִמ ְצוֹ ֶת ָ
יך .וְ ֵק ַר ְב ָ ּתנ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו
ַא ָ ּתה ְב ַח ְר ָ ּתנ ּו ִמ ּ ָכל ָה ַע ּ ִמיםָ .א ַה ְב ָּת אוֹ ָתנ ּו וְ ָר ִצ ָית ָּבנוּ .וְ ַ
את:
דוש ָעלֵ ינ ּו ָק ָר ָ
לַ ֲע ָ
בוד ֶת ָך וְ ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדול וְ ַה ָ ּק ׁ
ונותינוִּ ,מ ְק ָרא
יחה וּלְ ַכ ּ ָפ ָרה ,וְ לִ ְמ ָחל ּבו ֶאת ּ ָכל ֲע ֵ
לוֹ-הינ ּו ְּב ַא ֲה ָבהֶ ,את יוֹ ם ַה ּ ִכ ּפו ִּרים ַה ֶ ּזה ,לִ ְמ ִחילָ ה וְ לִ ְסלִ ָ
וַ ִּת ֶּתן לָ נ ּו ה' ֱא ֵ
יאת ִמ ְצ ָריִ ם:
יצ ַ
קד ׁש זֵ ֶכר לִ ִ
ֶ
בותינוּ,
בותינוּ ,יַ ֲעלֶ ה וְ יָ בוא ,וְ יַ ִּג ַיע ,וְ יֵ ָר ֶאה ,וְ יֵ ָר ֶצה ,וְ יִ ׁ ָש ַמע ,וְ יִ ּ ָפ ֵקד ,וְ יִ ָ ּז ֵכר ,זִ ְכרונֵ נ ּו ו ִּפ ְ ּקדונֵ נוּ ,וְ זִ ְכרון ֲא ֵ
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ֱא ֵ
ָ
ָ
ָ
ָ
טובה,
יטה לְ ָ
יח ֶּבן ָּדוִ ד ַע ְב ֶּדך ,וְ זִ ְכרון יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִעיר ָק ְד ׁ ֶשך ,וְ זִ ְכרון ּ ָכל ַע ּ ְמך ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל לְ ָפנֶ יך ,לִ ְפלֵ ָ
וְ זִ ְכרון ָמ ׁ ִש ַ
לוֹ-הינ ּו ּבו לְ טוֹ ָבה ,ו ָּפ ְק ֵדנ ּו בוֹ לִ ְב ָר ָכה,
לְ ֵחן וּלְ ֶח ֶסד וּלְ ַר ֲח ִמים לְ ַח ִ ּיים וּלְ ׁ ָשלום ְּביוֹ ם ַה ּ ִכ ּפו ִּרים ַה ֶ ּזה :זָ ְכ ֵרנ ּו ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ָ
הוש ֵיענוִּ ּ ,כי ֵאלֶ יך ֵעינֵ ינוִּ ּ ,כי ֵא-ל
[טובים] ,ו ִּב ְד ַבר יְ ׁש ּו ָעה וְ ַר ֲח ִמים ח ּוס וְ ָח ֵּננוּ ,וְ ַר ֵחם ָעלֵ ינ ּו וְ ׁ ִ
ִ
הוש ֵיענ ּו בוֹ לְ ַח ִ ּיים
וְ ׁ ִ
ֶמלֶ ְך ַחנּ ּון וְ ַרח ּום ָא ָ ּתה:
אתינ ּו ִמ ֶּנגֶ ד ֵעינֶ ָ
יך,
ונותינ ּו ְּביוֹ ם ַה ּ ִכ ּפו ִּרים ַה ֶ ּזהְ ,מ ֵחה וְ ַה ֲע ֵבר ּ ְפ ׁ ָש ֵעינ ּו וְ ַח ּט ֵ
בותינ ּו ְמחֹל לַ ֲע ֵ
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ֱא ֵ
את ָ
יך לא ֶאזְ ּכר :וְ נֶ ֱא ַמרָ ,מ ִח ִיתי ָכ ָעב ּ ְפ ׁ ָש ֶע ָ
את ָ
מוחה ְפ ׁ ָש ֶע ָ
יך
יך וְ ֶכ ָענָ ן ַח ּט ֶ
יך לְ ַמ ֲענִ י וְ ַח ּט ֶ
נכי הוּא ֶ
נכי ָא ִ
ּ ָכ ָאמוּר ָא ִ
ָ
יכם לִ ְפנֵ י ֲאדֹ-נָ י ִ ּת ְט ָהרוּ:
את ֶ
יכם לְ ַט ֵהר ֶא ְת ֶכםִ ,מ ּכל ַח ּט ֵ
ׁשו ָּבה ֵאלַ י ּ ִכי גְ ַאלְ ִּתיך וְ נֶ ֱא ַמרִ ּ ,כי ַביּום ַה ֶ ּזה יְ ַכ ּ ֵפר ֲעלֵ ֶ
ָ
ָ
ות ָ
שמ ֵחנ ּו /וְ ַ ׂש ּ ַמח נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו ִּב ׁיש ּו ָע ֶתך ,וְ ַט ֵהר לִ ֵּבנ ּו לְ ָע ְב ְּדך ֶּב ֱא ֶמת,
תור ֶת ָךׂ ַ ,ש ְּב ֵענ ּו ִמ ּטו ֶּב ָך וְ ּ ְ
יך וְ ֵתן ֶחלְ ֵקנ ּו ְּב ָ
ַק ְּד ׁ ֵשנ ּו ְּב ִמ ְצ ֶ
ְ
ָ
[א ּ ָלא ָא ָּתה]
מוחל וְ סולֵ ַח ֶ
ּ ִכי ַא ָ ּתה ָסלְ ָחן לְ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ו ָּמ ֳחלָ ן לְ ׁ ִש ְב ֵטי יְ ׁ ֻשר ּון ְּב ָכל ּדור וָ דור ו ִּמ ַּבלְ ָע ֶדיך ֵאין לָ נ ּו ֶמלֶ ך ֵ
מותינוּ ְּב ָכל ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָשנָ ה,
ונותינוּ וְ ַל ֲעונות ַע ּמו ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל וּ ַמ ֲע ִביר ַא ׁ ְש ֵ
סול ַח ַל ֲע ֵ
מוחל וְ ֵ
ָּברוּ ְך ַא ָּתה ֲאדֹ-נָ י ֶמ ֶל ְך ֵ

ֶמלֶ ְך ַעל ּ ָכל ָה ָא ֶרץ ְמ ַק ֵּד ׁש יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ יוֹ ם ַה ּ ִכ ּפו ִּרים:

בודה לִ ְד ִביר ֵּב ֶית ָך .וְ ִא ּׁ ֵשי יִ ְ ׂש ָר ֵאל.
לוֹ-הינ ּו ְּב ַע ּ ְמ ָך יִ ְ ׂש ָר ֵאל ו ִּב ְת ִפ ּ ָל ָתם/וְ לִ ְת ִפ ּ ָל ָתם ׁ ְש ֵעה .וְ ָה ׁ ֵשב ֶאת ָה ֲע ָ
ְר ֵצה ה' ֱא ֵ
בודת יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמךָ:
[מ ֵה ָרה] ְּב ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵּבל ְּב ָרצוֹ ן .ו ְּת ִהי לְ ָרצוֹ ן ָ ּת ִמיד ֲע ַ
ו ְּת ִפ ּ ָל ָתםְ .
וְ ֶת ֱחזֶ ינָ ה ֵעינֵ ינ ּו ְּב ׁשו ְּב ָך לְ ִציּון ְּב ַר ֲח ִמיםָּ :ברוּ ְך ַא ָּתה ה'ַ .ה ַּמ ֲחזִ יר ׁ ְש ִכינָ תו ְל ִצ ּיון:
ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינ ּו לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד[ .צו ֵּרנוּ] צוּר ַח ֵ ּיינוָּ .מגֵ ן יִ ׁ ְש ֵענ ּו ַא ָּתה הוּא
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
מודים ֲאנַ ְחנ ּו לָ ְךָ ׁ .ש ַא ָּתה הוּא ה' ֱא ֵ
ִ
ָ
ְ
ָ
ָ
ָ
מותינ ּו ַה ּ ְפק ּודות לָ ך .וְ ַעל נִ ֶּסיך ׁ ֶש ְּב ָכל יוֹ ם
נודה ּ ְלך וּנְ ַס ּ ֵפר ְּת ִה ּ ָל ֶתך ַעל ַח ֵ ּיינ ּו ַה ּ ְמסו ִּרים ְּביָ ֶדך .וְ ַעל נִ ׁ ְש ֵ
לְ דור וָ דורֶ .
בקר וְ ָצ ֳה ָריִ םַ .ה ּטוב ּ ִכי לא ָכל ּו ַר ֲח ֶמ ָ
טובות ָ
אות ָ
יך וְ
יך .וְ ַה ְמ ַר ֵחם ּ ִכי לא ַת ּמ ּו
יך ׁ ֶש ְּב ָכל ֵעתֶ .ע ֶרב וָ ֶ
ֶ
ִע ּ ָמנוּ .וְ ַעל נִ ְפלְ ֶ
ֲח ָס ֶד ָ
[כי] ֵמעוֹ לָ ם ִק ִ ּוינ ּו לָ ְך:
יךִ ּ .
טובים ּ ָכל ְּבנֵ י ְב ִר ֶית ָך:
רומם [וְ יִ ְתנַ ּ ֵ ׂשא] ׁ ִש ְמ ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָ ּת ִמיד לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד :ו ְּכתב לְ ַח ִ ּיים ִ
וְ ַעל ּ ֻכ ּ ָלם יִ ְת ָּב ֵר ְך וְ יִ ְת ֵ
יב ְרכוּ] ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדול ֶּב ֱא ֶמת [לְ עוֹ לָ ם ּ ִכי טוב]ָ .ה ֵא-ל יְ ׁש ּו ָע ֵתנ ּו וְ ֶעזְ ָר ֵתנ ּו ֶסלָ ה.
יהלְ ל ּו [וִ ָ
וְ כל ַה ַח ִ ּיים יוד ּו ָך ֶּסלָ ה .וִ ַ
ָ
ָ
[ה ֵא-ל ַה ּטובָּ ]:בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה'ַ .ה ּטוב ׁ ִש ְמך וּלְ ך נָ ֶאה לְ הודות:
ָ
ִ ׂשים ׁ ָשלום טוֹ ָבה ו ְּב ָר ָכהַ .
[ח ִ ּיים] ֵחן וָ ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָךָּ .ב ְר ֵכנ ּו ָא ִבינ ּו ּ ֻכ ּ ָלנ ּו ּ ְכ ֶא ָחד [יַ ַחד]
יךִ ּ .כי ְבאור ּ ָפנֶ ָ
ְּבאור ּ ָפנֶ ָ
יך נָ ַת ָ ּת ּ ָלנ ּו ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ּת ַורת ַח ִ ּיים וְ ַא ֲה ַבת ֶח ֶסד .ו ְּצ ָד ָקה ו ְּב ָר ָכה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַח ִ ּיים וְ ׁ ָשלום (וְ ָכל
טוב) .וְ טוב [יִ ְהיֶ ה] ְּב ֵעינֶ ָ
לומ ָךְּ .
יך [לְ ָב ְר ֵכנוּ] [וּ]לְ ָב ֵר ְך ֶאת ּ ָכל ַע ּ ְמ ָך יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְּב ָכל ֵעת ו ְּב ָכל ׁ ָש ָעה ִּב ׁ ְש ֶ
[ברב עֹז וְ ׁ ָשלום]:
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טובה[ .וּגְ זֵ רות טובות .יְ ׁש ּועות וְ נֶ ָחמות ].נִ ָ ּז ֵכר וְ נִ ּ ָכ ֵתב לְ ָפנֶ ָ
יךֲ .אנַ ְחנ ּו וְ ָכל ַע ּ ְמ ָך
ְּב ֵס ֶפר ַח ִ ּייםְּ .ב ָר ָכה וְ ׁ ָשלום .ו ַּפ ְרנָ ָסה ָ
ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל .לְ ַח ִ ּיים ִ
טובים וּלְ ׁ ָשלום:

ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה'ַ .ה ְמ ָב ֵר ְך
ַה ְמ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַּב ּׁ ָשלוֹ ם

ָּבר ּו ְך ַא ָ ּתה ה' .עוֹ ֵ ׂשה ַה ּׁ ָשלוֹ ם.

וידוי בלחש—שחרית של יום הכיפורים
Private Viduy (Confession)—Shacharit of Yom Kippur
לומר לְ ָפנֶ ָ
[א ָּנא] ָ ּתבוא לְ ָפנֶ ָ
ֺ-הי
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
יך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ערף ַ
יך ְ ּת ִפ ּ ָל ֵתנוּ ,וְ ַאל ִּת ְת ַע ּ ֵלם ִמ ְ ּת ִח ָּנ ֵתנוֶּ ׁ ,ש ֵאין ָאנ ּו ַע ֵ ּזי ָפנִ ים ּו ְק ׁ ֵשי ֶ
בותינוָּ ,
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ֱא ֵ
בותינ ּו ַצ ִּד ִיקים ֲאנַ ְחנ ּו וְ לא ָח ָטאנוֲּ ,א ָבל ֲאנַ ְחנ ּו וַ ֲא ֵ
ֲא ֵ
בותינ ּו ָח ָטאנוּ:
נוטים מעט כלפי מטה ומכים על הלב בכל מילה בפיסקה הבאה :מ“אשמנו” ועד “תעתנו”
” IN THE PARAGRAPH BELOWאשמנו”“...תעתנו“ BEND SLIGHTLY FORWARD AND TAP YOUR CHEST AFTER EACH WORD FROM

ָא ׁ ַש ְמנוָּּ ,בגַ ְדנוָּּ ,גזַ לְ נוִּּ ,ד ַּב ְרנ ּו ּד ִפיֶ :ה ֱעוִ ינוּ ,וְ ִה ְר ׁ ַש ְענוּ ,זַ ְדנוָּ ,ח ַמ ְסנוָּ ,ט ַפלְ נ ּו ׁ ֶש ֶקר :יָ ַע ְצנ ּו ָרעִ ּ ,כ ַ ּז ְבנוּ ,לַ ְצנוָּ ,מ ַר ְדנוּ ,נִ ַא ְצנוּ,
ָס ַר ְרנוָּ ,עוִ ינוָּ ּ ,פ ׁ ַש ְענוָּ ,צ ַר ְרנוִּ ,ק ּׁ ִשינ ּו ֶ
ערף ָ:ר ׁ ַש ְענוִּ ׁ ,ש ַח ְתנוּּ ִ ,ת ַע ְבנוָּּ ,ת ִעינוִּּ ,ת ְע ָּת ְענוּ:
יך ו ִּמ ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָ
ות ָ
יך ַה ּט ִ
ַס ְרנ ּו ִמ ּ ִמ ְצ ֶ
ובים וְ לא ׁ ָשוָ ה לָ נוּ ,וְ ַא ָ ּתה ַצ ִּדיק ַעל ּ ָכל ַה ָּבא ָעלֵ ינ ּו ּ ִכי ֱא ֶמת ָע ִ ׂש ָית וַ ֲאנַ ְחנ ּו ִה ְר ׁ ָש ְענוּ:
ָ
ָ
יושב ָמרום ,ו ַּמה ְּנ ַס ּ ֵפר לְ ָפנֶ יך ׁש ֵ
אמר לְ ָפנֶ יך ׁ ֵ
ַמה נּ ַ
יוד ַע:
וכן ׁ ְש ָח ִקיםֲ ,הלא ּ ָכל ַה ִּנ ְס ָ ּתרות וְ ַה ִּנגְ לות ַא ָּתה ֵ
ָ
חופ ׂש ּ ָכל ַח ְד ֵרי ָב ֶטן ו ֵ
יוד ַע ָרזֵ י עולָ ם ,וְ ַת ֲעלוּמות ִס ְת ֵרי ּ ָכל ָחיַ ,א ָ ּתה ֵ
ַא ָ ּתה ֵ
ּבוחן ּ ְכלָ יות וָ לֵ בֵ ,אין ָּד ָבר נֶ ְעלָ ם ִמ ּ ֶמ ּך וְ ֵאין
ָ
ָ
בותינ ּו ׁ ֶש ְּת ַכ ּ ֶפר לָ נ ּו ַעל ּ ָכל ַח ּט ֵ
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
נִ ְס ָּתר ִמ ֶּנגֶ ד ֵעינֶ יך :ו ְּב ֵכן יְ ִהי ָרצון ִמ ּ ְל ָפנֶ יך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
אתינוּ ,וְ ִת ְסלַ ח
לָ נ ּו ַעל ּ ָכל ֲע ֵ
ונותינוּ ,וְ ִת ְמ ָחל לָ נ ּו ַעל ּ ָכל ּ ְפ ׁ ָש ֵעינוּ:
נוטים מעט כלפי מטה ,ומכים על הלב בכל אמירה של המילים “על חטא” או “על חטאים”
”על חטאים“ ”ORעל חטא“ BEND SLIGHTLY FORWARD AND TAP YOUR CHEST AFTER SAYING THE WORDS

ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבאנֶ ס ו ְּב ָרצון:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִא ּמ ּוץ ַה ּ ֵלב:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְבלִ י ָד ַעת:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִב ּט ּוי ְ ׂש ָפ ָתיִ ם:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבגָ ל ּוי ו ַּב ָּס ֶתר:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבגִ ּל ּוי ֲע ָריות:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִד ּבוּר ּ ֶפה:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַד ַעת ו ְּב ִמ ְר ָמה:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִה ְרהוּר ַה ּ ֵלב:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבהונָ ַאת ֵר ַע:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבוִ ּד ּוי ּ ֶפה:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּבוְ ִע ַידת זְ נוּת:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבזָ דון ו ִּב ׁ ְשגָ גָ ה:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבזִ לְ זוּל ִ
ּמורים:
הורים ו ִ
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבחזֶ ק יָ ד:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִח ּלוּל ַה ּׁ ֵשם:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִט ּ ְפ ׁשוּת ּ ֶפה:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ֻט ְמ ַאת ְ ׂש ָפ ָתיִ ם:
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ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּביֵ ֶצר ָה ָרע:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ְ
יוד ִעים:
יוד ִעים ו ְּבלא ְ
וְ ַעל ֻּכ ָּלם ֱאלו ַֹּה ְס ִליחותְ ,ס ַלח ָלנוְּ ,מ ַחל ָלנוַּּ ,כ ּ ֶפר ָלנוּ :
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַכ ּ ַפת ׁש ַחד:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַכ ַח ׁש ו ְּב ָכזָ ב:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבלָ ׁשון ָה ָרע:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבלָ צון:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַמ ּ ָ ׂשא ו ְּב ַמ ָ ּתן:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַמ ֲא ָכל ו ְּב ִמ ׁ ְש ֶ ּתה:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבנֶ ׁ ֶש ְך ו ְּב ַמ ְר ִּבית:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּבנְ ִט ַ ּית ָּגרון:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִ ׂש ּקוּר ָעיִ ן:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יח ִ ׂש ְפ ֵ
יך ְּב ִ ׂש ַ
תותינוּ:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ֵעינַ יִ ם ָרמות:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַע ּזוּת ֶמ ַצח:
וְ ַעל ֻּכ ָּלם ֱאלו ַֹּה ְס ִליחותְ ,ס ַלח ָלנוְּ ,מ ַחל ָלנוַּּ ,כ ּ ֶפר ָלנוּ :
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְפ ִר ַיקת על:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְפלִ ילוּת:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְצ ִד ַ ּית ֵר ַע:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ָצרוּת ָעיִ ן:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
ראש:
יך ְּב ַק ּלוּת ׁ
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
ערף:
יך ְּב ַק ׁ ְשיוּת ֶ
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יצת ַרגְ לַ יִ ם לְ ָה ַרע:
יך ְּב ִר ַ
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְר ִכילוּת:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ׁ ְשב ּו ַעת ׁ ָשוְ א:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִ ׂשנְ ַאת ִח ָּנם:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְת ׂשו ֶּמת יָ ד:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִת ְמהון לֵ ָבב:
וְ ַעל ֻּכ ָּלם ֱאלו ַֹּה ְס ִליחותְ ,ס ַלח ָלנוְּ ,מ ַחל ָלנוַּּ ,כ ּ ֶפר ָלנוּ :
יהם עולָ ה:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ַח ּ ָטאת:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יורד:
יהם ָק ְר ָּבן עולֶ ה וְ ֵ
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ָא ׁ ָשם וַ ַּדאי וְ ָתל ּוי:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ַמ ּ ַכת ַמ ְרדוּת:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ַמלְ קוּת ַא ְר ָּב ִעים:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ִמ ָיתה ִּב ֵידי ׁ ָש ָמיִ ם:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ּ ָכ ֵרת וַ ֲע ִר ִירי:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ַא ְר ַּבע ִמיתות ֵּבית ִּדיןְ :ס ִקילָ הׂ ְ ,ש ֵר ָפהֶ ,ה ֶרג ,וְ ֶחנֶ ק:
ַעל ִמ ְצוַ ת ֲע ֵ ׂשה וְ ַעל ִמ ְצוַ ת לא ַת ֲע ֶ ׂשהֵּ ,בין ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָּב ּה ק ּום ֲע ֵ ׂשה ו ֵּבין ׁ ֶש ֵאין ָּב ּה ק ּום ֲע ֵ ׂשהֶ ,את ַה ְּגל ּויִ ים לָ נ ּו וְ ֶאת
ׁ ֶש ֵאינָ ם ְּגל ּויִ ים לָ נוֶּ ,את ַה ְּגל ּויִ ים לָ נ ּו ּ ְכ ָבר ֲא ַמ ְרנ ּום לְ ָפנֶ ָ
יהם ,וְ ֶאת ׁ ֶש ֵאינָ ם ְּגל ּויִ ים לָ נ ּו לְ ָפנֶ ָ
הודינ ּו לְ ָך ֲעלֵ ֶ
יך וְ ִ
יך ֵהם
לאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ְּגל ּויִ ים וִ יד ּו ִעיםַ ּ ,כ ָּד ָבר ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ַה ִּנ ְס ָ ּתרת ֲ
לוֹ-הינ ּו וְ ַה ִּנגְ לת לָ נ ּו וּלְ ָבנֵ ינ ּו ַעד עולָ ם לַ ֲע ׂשות ֶאת ּ ָכל ִּד ְב ֵרי
ַה ּת ָורה ַה ּזאת:
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ּ ִכי ַא ָ ּתה ָסלְ ָחן לְ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ו ָּמ ֳחלָ ן לְ ׁ ִש ְב ֵטי יְ ׁ ֻשר ּון ְּב ָכל ּדור וָ דור ,ו ִּמ ַּבלְ ָע ֶד ָ
מוחל וְ סולֵ ַח:
יך ֵאין לָ נ ּו ֶמלֶ ְך ֵ
נוצ ְר ִּתיָ ,ע ָפר ֲאנִ י ְּב ַח ַ ּיי ַקל וָ ֶ
וצ ְר ִּתי ּ ְכ ִא ּל ּו לא ַ
נוצ ְר ִ ּתי ֵאינִ י ְכ ַדאי ,וְ ַע ְכ ׁ ָשיו ׁ ֶשנּ ַ
ל-היַ ,עד ׁ ֶש ּלא ַ
ֱא ַ
חמר ְּב ִמ ָית ִתיֲ ,ה ֵרי ֲאנִ י
ָ
ָ
ֺ-הי ֲא ַ
ל-הי וֵ אל ֵ
וא ַ
לְ ָפנֶ יך ּ ִכ ְכלִ י ָמלֵ א ב ּו ׁ ָשה ו ְּכלִ ּ ָמה :יְ ִהי ָרצון ִמ ּ ְל ָפנֶ יך ֲאדֹ-נָ י ֱ
אתי
בותי ׁ ֶש ּלא ֶא ֱח ָטא עוד ,ו ַּמה ּׁ ֶש ָח ָט ִ
יך ְמחק ְּב ַר ֲח ֶמ ָ
לְ ָפנֶ ָ
יך ָה ַר ִּביםֲ ,א ָבל לא ַעל יְ ֵדי יִ ּסו ִּרים וָ ֳחלָ יִ ים ָר ִעים:
ֺ-הי .נְ צֹר לְ ׁשוֹ נִ י ֵמ ָרע ּו ְ ׂש ָפ ַתי ִמ ַּד ֵּבר ִמ ְר ָמה .וְ לִ ְמ ַקלְ לַ י נַ ְפ ׁ ִשי ִת ּדם .וְ נַ ְפ ׁ ִשי ּ ֶכ ָע ָפר לַ ּכל ִ ּת ְהיֶ הְ ּ .פ ַתח לִ ִּבי ְּב ָ
ֱאל ַ
תור ֶת ָך.
ָ
ותיך ִ ּת ְר ּדף נַ ְפ ׁ ִשי .וְ ָכל ַה ָ ּק ִמים וְ ַה ׁ ְ
וְ ַא ֲח ֵרי ִמ ְצ ֶ
חוש ִבים ָעלַ י לְ ָר ָעהְ .מ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲע ָצ ָתם וְ ַקלְ ֵקל ַמ ֲח ׁ ַש ְב ָ ּתםֲ :ע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען
ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
ׁ ְש ֶמ ָךֲ .ע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען יְ ִמינֶ ךֲ .ע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ּת ָור ֶתךֲ .ע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ְק ֻד ּׁ ָש ֶתך .לְ ַמ ַען יֵ ָחלְ צ ּון יְ ִד ֶידיך ׁ ִ
הוש ָיעה יְ ִמינְ ך וַ ֲענֵ נִ י :יִ ְהי ּו
לְ ָרצוֹ ן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יון לִ ִּבי לְ ָפנֶ ָ
גואלִ י:
יך .ה' צו ִּרי וְ ֲ
עשה ַה ּׁ ָשלום ִּב ְמ ָ
רומיו .הוּא יַ ֲע ֶ ׂשה ׁ ָשלום ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל .וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן:
ֶׂ
יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ּ ְל ָפנֶ ָ
ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינוֶּ ׁ .ש ִ ּי ָּבנֶ ה ֵּבית ַה ּ ִמ ְק ָּד ׁש ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינוּ .וְ ֵתן ֶחלְ ֵקנ ּו ְּב ָ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
יך ה' ֱא ֵ
תור ֶת ָך :וְ ׁ ָשם נַ ֲע ָב ְד ָך
ימי עוֹ לָ ם ו ְּכ ׁ ָשנִ ים ַק ְדמונִ יות :וְ ָע ְר ָבה לה' ִמנְ ַחת יְ ה ּו ָדה וִ יר ּו ׁ ָשלָ יִ םִ ּ .כ ֵ
ְּביִ ְר ָאה ּ ִכ ֵ
ימי עוֹ לָ ם ו ְּכ ׁ ָשנִ ים ַק ְדמונִ יות:
אם תפילת העמידה החלה מילה-במילה עם החזן ,יש לדלג ל“אבינו מלכנו” [בעמוד ]33
]” [PAGE 33אבינו מלכנו“ IF ONE BEGAN RECITING THE AMIDAH WORD-FOR-WORD WITH THE CHAZZAN, CONTINUE WITH

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 COVID-19, BREVITY IS ENCOURAGED TO THE GREATEST EXTENT POSSIBLE
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ֲאד-נָ י ְ ׂש ָפ ַתי ִ ּת ְפ ָ ּתח .ו ִּפי יַ ִּגיד ְ ּת ִהלָ ֶת ָך:

ֺ-הי יַ ֲעקֹבָ .ה ֵא-ל ַה ָּגדול ַה ִּג ּבור וְ ַהנּ ָורא
ֺ-הי יִ ְצ ָחק .וֵ אל ֵ
ֺ-הי ַא ְב ָר ָהםֱ .אל ֵ
ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינוֱּ .אל ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ָּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
גואל לִ ְבנֵ י ְבנֵ ֶ
זוכר ַח ְס ֵדי ָאבות .ו ֵּמ ִביא ֵ
טובים .וְ קונֵ ה ַה ּכל וְ ֵ
ומל ֲח ָס ִדים ִ
ֵא-ל ֶעלְ יון .גּ ֵ
יהם לְ ַמ ַען ׁ ְשמו ְּב ַא ֲה ָבה:
ִמ ּסוֹ ד ֲח ָכ ִמים וּנְ בוֹ נִ ים .ו ִּמ ּ ֶל ֶמד ַ ּד ַעת ְמ ִבינִ יםֶ .א ְפ ְ ּת ָחה ִּפי ִּב ְת ִפ ּ ָלה ו ְּב ַת ֲחנוּנִ ים .לְ ַח ּלוֹ ת וּלְ ַח ֵּנן ְּפנֵ י ֶמלֶ ְך ֵ
מוחל וְ סולֵ ַח
לַ ֲעונִ ים:
**סוגרים את הארון **THE ARK IS CLOSED /

ל-הים ַח ִ ּיים:
זָ ְכ ֵרנ ּו לְ ַח ִ ּייםֶ .מלֶ ְך ָח ֵפץ ַּב ַח ִ ּיים .וְ ָכ ְת ֵבנ ּו ְּב ֵס ֶפר ַה ַח ִ ּיים .לְ ַמ ַענְ ָך ֱא ִ
ֶמלֶ ְך עוזֵ ר ו ׁ ִ
ּמוש ַיע ו ָּמגֵ ןָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה'ָ .מגֵ ן ַא ְב ָר ָהם:
הוש ַיעִ :
ַא ָ ּתה גִ ּבור לְ עוֹ לָ ם ֲאד-נָ י ְ .מ ַח ֶ ּיה ֵמ ִתים ַא ָּתה ַרב לְ ׁ ִ
[מוריד ַה ּ ָטל]:
נופלִ ים וְ ֵ
סומ ְך ְ
ְמ ַכלְ ּ ֵכל ַח ִ ּיים ְּב ֶח ֶסדְ .מ ַח ֶ ּיה ֵמ ִתים ְּב ַר ֲח ִמים ַר ִּביםֵ .
ישנֵ י
רופא חולִ ים ו ַּמ ִּתיר ֲאסו ִּרים .ו ְּמ ַק ֵ ּים ֱאמוּנָ תו לִ ׁ ֵ
ָע ָפרִ .מי ָכ ָ
דומה לָ ְךֶ .מלֶ ְך ֵמ ִמית ו ְּמ ַח ֶ ּיה ו ַּמ ְצ ִמ ַ
מוך ַּב ַעל ְּגבוּרות ו ִּמי ֶ
יח יְ ׁש ּו ָעה:
ִמי ָכ ָ
ים/ה ַר ֲח ָמן ֵ
מוך ָאב ָה ַר ֲח ִמ ָ
זוכר יְ צו ָּריו לְ ַח ִ ּיים ְּב ַר ֲח ִמים:
וְ נֶ ֱא ָמן ַא ָ ּתה לְ ַה ֲחיות ֵמ ִתיםָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה'ְ .מ ַח ֶ ּיה ַה ּ ֵמ ִתים:
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א-להים ַעל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַּג ֲאוָ תו
ִ
ו ְּב ֵכן ְ ּתנ ּו עֹז לֵ
ַעל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֱאמוּנָ תוַ ,על יִ ְ ׂש ָר ֵאל ִּב ְר ָכתוַ .על יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַּג ֲאוָ תוַ .על יִ ְ ׂש ָר ֵאל ִּד ְּב ָרתו.
תו.על יִ ְ ׂש ָר ֵאל זְ ִכ ָיר ַ
ַעל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַה ְד ָרתוַ .על יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ ִע ָיד ַ
תו.על יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֶח ְמלָ תו.
תו.על יִ ְ ׂש ָר ֵאל ּ ַכ ָּנ ַ
תו.על יִ ְ ׂש ָר ֵאל יִ ׁ ְש ָר ַ
ַעל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ָט ֳה ָר ַ
תו.על יִ ְ ׂש ָר ֵאל לְ ֻא ּ ָמתו.
תו.על יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְסגֻ ּ ָל ַ
ימ ַ
ּתו.על יִ ְ ׂש ָר ֵאל נְ ִע ָ
ַעל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַמלְ כו ַ
תו.על יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֲע ָדתו.
תו.על יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְ
תו.על יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְק ֻד ּׁ ָש ַ
תו.על יִ ְ ׂש ָר ֵאל ִצ ְד ָק ַ
ַעל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ּ ְפ ֻע ּ ָל ַ
רוממוּתו:
ַעל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ׁ ְש ִכינָ ַ
תו.על יִ ְ ׂש ָר ֵאל ִ ּת ְפ ַא ְר ּתו

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

ו ְּב ֵכן לְ ָך ַה ּ ֹכל יַ ְכ ִ ּתיר ּו לְ ֵאל עוֹ ֵר ְך ִ ּדין:
לְ בוֹ ֵחן לְ ָבבוֹ ת ְּביוֹ ם ִ ּדין :לְ גוֹ לֶ ה ֲעמוּקוֹ ת ַּב ִ ּדין:
לְ דוֹ ֵבר ֵמ ׁ ָ
יש ִרים ְּביוֹ ם ִ ּדין :לְ הוֹ גֶ ה ֵדעוֹ ת ַּב ִ ּדין:
לְ וָ ִתיק וְ ע ֶ ֹׂשה ֶח ֶסד ְּביוֹ ם ִ ּדין :לְ זוֹ ֵכר ְּב ִריתוֹ ַּב ִ ּדין:
לְ חוֹ ֵמל ַמ ֲע ָ ׂשיו ְּביוֹ ם ִ ּדין :לְ ַט ֵהר חוֹ ָסיו ַּב ִ ּדין:
לְ יוֹ ֵד ַע ַמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ְּביוֹ ם ִ ּדין :לְ כוֹ ֵב ׁש ּ ַכ ֲעסוֹ ַּב ִ ּדין:
לְ לוֹ ֵב ׁש ְצ ָדקוֹ ת ְּביוֹ ם ִ ּדין :לְ מוֹ ֵחל ֲעוֹ נוֹ ת ַּב ִ ּדין:
לְ נוֹ ָרא ְת ִה ּלוֹ ת ְּביוֹ ם ִ ּדין :לְ סוֹ לֵ ַח לַ ֲעמ ּו ָסיו ַּב ִ ּדין:
לְ עוֹ נֶ ה לְ קוֹ ְר ָאיו ְּביוֹ ם ִ ּדין :לְ פוֹ ֵעל ַר ֲח ָמיו ַּב ִ ּדין:
לְ צוֹ ֶפה נִ ְס ָּתרוֹ ת ְּביוֹ ם ִ ּדין :לְ קוֹ נֶ ה ֲע ָב ָדיו ַּב ִ ּדין:
לְ ַר ֵחם ַע ּמוֹ ְּביוֹ ם ִ ּדין :לְ ׁשוֹ ֵמר אוֹ ֲה ָביו ַּב ִ ּדין :לְ תוֹ ֵמ ְך ְּת ִמ ָ
ימיו ְּביוֹ ם ִ ּדין
**סוגרים את הארון **THE ARK IS CLOSED /
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קדושה KEDUSHA /
קדושה נוסח אשכנז

קדושה נוסח ספרד

ישים ׁ ִש ְמ ָך ַּב ּק ֶד ׁש
קד ׁש ַה ּ ַמ ְק ִּד ׁ ִ
שר ֵפי ֶ
שיח ְ
יש ָך ּ ְכסוד ַ
יצ ָך וְ נַ ְק ִד ׁ ְ
נַ ֲע ִר ְ
ּ ַכ ּ ָכתוּב ַעל יַ ד נְ ִב ֶ
יא ָך .וְ ָק ָרא זֶ ה ֶאל זֶ ה וְ ָא ַמר:

ּ ֶכ ֶתר יִ ְּתנ ּו לְ ָךֲ ,אדֹ-נָ י ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ַמלְ ָא ִכים ֲהמוֹ נֵ י ַמ ְעלָ הִ .עם ַע ּ ְמ ָך
יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְקב ּו ֵצי ַמ ּ ָטה :יַ ַחד ּ ֻכ ּ ָלם ְק ֻד ּׁ ָשה לְ ָך יְ ׁ ַש ּ ֵל ׁש ּו ּ ַכ ָּד ָבר ָה ָאמוּר
ַעל יַ ד נְ ִב ֶ
יא ָך וְ ָק ָרא זֶ ה ֶאל זֶ ה וְ ָא ַמר:

דוש ֲאדֹ-נָ י ְצ ָבאות ְמלא ָכל
דוש ָק ׁ
דוש ָק ׁ
 / COTCקו׳׳ח— ָק ׁ
ָה ָא ֶרץ ּ ְכבודו:
ואלִ ים זֶ ה לָ זֶ ה ַא ֵ ּיה ְמקום ּ ְכבודו.
ּ ְכבודו ָמלֵ א עולָ םְ .מ ׁ ָש ְר ָתיו ׁש ֲ
לְ ֻע ּ ָמ ָתם ָּבר ּו ְך ֵ
יאמרוּ:
 / COTCקו׳׳ח— ָּבר ּו ְך ּ ְכבוד ֲאדֹ-נָ י ִמ ּ ְמקומו:
בקר ְּב ָכל
ִמ ּ ְמקומו ה ּוא יִ ֶפן ְּב ַר ֲח ִמים וְ יָ חן ַעם ַה ְמיַ ֲח ִדים ׁ ְשמו ֶע ֶרב וָ ֶ
אומ ִרים:
יוֹ ם ָּת ִמידַ ּ .פ ֲע ַמיִ ם ְּב ַא ֲה ָבה ׁ ְש ַמע ְ
לוֹ-הינ ּו ֲאדֹ-נָ י ֶא ָחד:
 / COTCקו׳׳ח— ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
מוש ֵיענוּ .וְ ה ּוא יַ ׁ ְש ִמ ֵיענ ּו
לוֹ-הינ ּו הוּא ָא ִבינוּ .ה ּוא ַמלְ ּ ֵכנ ּו ה ּוא ׁ ִ
ה ּוא ֱא ֵ
יכם:
לה ֶ
אלהיםֲ :אנִ י ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ְּב ַר ֲח ָמיו ׁ ֵשנִ ית לְ ֵעינֵ י ּ ָכל ָחי .לִ ְהיות לָ ֶכם לֵ ִ
ַא ִּדיר ַא ִּד ֵירנ ּו ֲאדֹ-נָ י ֲאדֹ-נָ י נ ּו ָמה ַא ִּדיר ׁ ִש ְמ ָך ְּב ָכל ָה ָא ֶרץ ,וְ ָהיָ ה
ֲאדֹ-נָ י לְ ֶמלֶ ְך ַעל ּ ָכל ָה ָא ֶרץַּ ,ביּום ַההוּא יִ ְהיֶ ה ֲאדֹ-נָ י ֶא ָחד ו ׁ ְּשמוֹ ֶא ָחד
 / Cח—ו ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ְש ָך ּ ָכתוּב לֵ אמר:
ל-ה ְ
 / COTCקו׳׳ח—יִ ְמ ְ
יך ִציּון לְ דר וָ דר.
לך ֲאדֹ-נָ י לְ עולָ םֱ .א ַ
ַהלְ ל ּויָ ּה:
לְ דוֹ ר וָ דוֹ ר נַ ִּגיד ָּג ְדלֶ ָך .וּלְ נֵ ַצח נְ ָצ ִחים ְק ֻד ּׁ ָש ְת ָך נַ ְק ִּד ׁיש .וְ ׁ ִש ְב ֲחךָ
ֱא ֵ
דוש
לוֹ-הינ ּו ִמ ּ ִפינ ּו לא יָ מ ּו ׁש לְ עולָ ם וָ ֶעדִ ּ .כי ֵא-ל ֶמלֶ ְך ָּגדול וְ ָק ׁ
ָא ָּתה:

 / COTCקו׳׳ח— ָקדוֹ ׁש ָקדוֹ ׁש ָקדוֹ ׁש ֲאדֹ-נָ י ְצ ָבאוֹ ת ְמֹלא ָכל
ָה ָא ֶרץ ּ ְכבוֹ דוֹ :
ּ ְכבוֹ דוֹ ָמלֵ א עוֹ לָ םְ .מ ׁ ָש ְר ָתיו ׁשוֹ ֲאלִ ים זֶ ה לָ זֶ ה ַא ֵ ּיה ְמקוֹ ם ּ ְכבוֹ דוֹ
לְ ַה ֲע ִריצוֹ .לְ ֻע ּ ָמ ָתם ְמ ׁ ַש ְּב ִחים וְ אוֹ ְמ ִרים:
 / COTCקו׳׳ח— ָּבר ּו ְך ּ ְכבוֹ ד ֲאדֹ-נָ י ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ :
ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ ה ּוא יִ ֶפן ְּב ַר ֲח ָמיו לְ ַע ּמוֹ .וְ יָ חוֹ ן ַעם ַה ְמיַ ֲח ִדים ׁ ְשמוֹ ֶע ֶרב
וָ בוֹ ֶקר ְּב ָכל יוֹ ם ָּת ִמידַ ּ .פ ֲע ַמיִ ם ְּב ַא ֲה ָבה ׁ ְש ַמע אוֹ ְמ ִרים:
לוֹ-הינ ּו ֲאדֹ-נָ י ֶא ָחד:
 / COTCקו׳׳ח— ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו הוּא ָא ִבינוּ .הוּא ַמלְ ּ ֵכנ ּו הוּא מוֹ ׁ ִש ֵיענוּ .וְ ה ּוא יוֹ ׁ ִש ֵיענ ּו
הוּא ֱא ֵ
וְ יִ גְ ָאלֵ נ ּו ׁ ֵשנִ ית וְ יַ ׁ ְש ִמ ֵיענ ּו ְּב ַר ֲח ָמיו ׁ ֵשנִ ית לְ ֵעינֵ י ּ ָכל ַחי לֵ א ֹמרֵ .הן
אֹלהיםֲ :אנִ י ֲאדֹ-נָ י
אשית לִ ְהיוֹ ת לָ ֶכם לֵ ִ
ָּג ַאלְ ִ ּתי ֶא ְת ֶכם ַא ֲח ִרית ּ ְכ ֵר ׁ ִ
יכם
ֹלה ֶ
ֱא ֵ
ַא ִּדיר ַא ִּד ֵירנ ּו ֲאדֹ-נָ י ֲאדֹ-נָ י נ ּו ָמה ַא ִּדיר ׁ ִש ְמ ָך ְּב ָכל ָה ָא ֶרץ ,וְ ָהיָ ה
ֲאדֹ-נָ י לְ ֶמלֶ ְך ַעל ּ ָכל ָה ָא ֶרץַּ ,ביּום ַההוּא יִ ְהיֶ ה ֲאדֹ-נָ י ֶא ָחד ּו ׁ ְשמוֹ
ֶא ָחד
 / Cח—ו ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ְש ָך ּ ָכתוּב לֵ אמר:
ל-ה ְ
 / COTCקו׳׳ח—יִ ְמ ְ
יך ִציּון לְ דר וָ דר.
לך ֲאדֹ-נָ י לְ עולָ םֱ .א ַ
ַהלְ לוּיָ ּה:
ָ
ָ
דושים ְּב ָכל יוֹ ם יְ ַהלְ ל ּוך ֶּסלָ הִ ּ .כי
דושּ .ו ְק ׁ ִ
דוש וְ ׁ ִש ְמך ָק ׁ
ַא ָ ּתה ָק ׁ
דוש ָא ָּתה:
ֵא-ל ֶמלֶ ְך ָּגדול וְ ָק ׁ
דוש
לְ דוֹ ר וָ דוֹ ר ַה ְמלִ יכ ּו לָ ֵא ּ ִ
-לכי הוּא לְ ַב ּדו ָמרום וְ ָק ׁ

יש ָ
יךּ ֻ .ת ְק ַּד ׁש ָאדון ַעל ּ ָכל ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
יךְּ .ב ַצ ֶּד ְק ָך ֲעמ ּו ֶס ָ
חוס ָ
יך .וְ ִת ְ ׂש ַמח ְּב ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
ֲחמול ַעל ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
יך
יךִ ּ :כי ַמ ְק ִּד ׁ ֶ
יאמר ּו לְ ָך ֶ
יך .וְ ְ
דושים:
דוש ּ ְפ ֵאר ִמ ְ ּק ׁ ִ
ִּב ְק ֻד ּׁ ָש ְת ָך ִק ַּד ׁ ְש ָ ּת .נָ ֶאה לְ ָק ׁ
ְּב ֵאין ֵמלִ יץ ׁ ֶ
ישר מוּל ַמ ִּגיד ּ ֶפ ׁ ַשעּ ַ .ת ִּגיד לְ יַ ֲעקֹב ְּד ַבר חק ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפט .וְ ַצ ְּד ֵקנ ּו ַּב ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט ַה ּ ֶמלֶ ְך ַה ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט:
עוד יִ זְ ּכר לָ נ ּו ַא ֲה ַבת ֵא ָיתןֲ ,אדונֵ ינוּ .ו ַּב ֵּבן ַה ֶּנ ֱע ַקד יַ ׁ ְש ִּבית ְמ ַד ְ ּינֵ נוּ .ו ִּבזְ כוּת ַה ָ ּתם ִ
יוציא ָאים (נ"א ַהיּום) לְ ֶצ ֶדק ִּדינֵ נוִּ ּ .כי
דוש ַהיּום לַ ֲאדונֵ ינוּ:
ָק ׁ
לוֹ-הינ ּו ַעל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָך .וְ ַעל יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִע ֶיר ָך .וְ ַעל ִציּון ִמ ׁ ְש ּ ַכן ּ ְכ ֶ
ו ְּב ֵכן יִ ְת ַק ֵּד ׁש ׁ ִש ְמ ָך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
בוד ָך .וְ ַעל ַמלְ כוּת ֵּבית
יח ָך .וְ ַעל ְמכוֹ נְ ָך וְ ֵה ָ
ָּדוִ ד ְמ ׁ ִש ֶ
יכלֶ ָך
לוֹ-הינ ּו ַעל ּ ָכל ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
את .וְ יִ ָירא ּו ָך ּ ָכל ַה ּ ַמ ֲע ִ ׂשים .וְ יִ ׁ ְש ַ ּת ֲחו ּו לְ ָפנֶ ָ
ימ ְת ָך ַעל ּ ָכל ַמה ּׁ ֶש ָּב ָר ָ
יך .וְ ֵא ָ
ו ְּב ֵכן ֵ ּתן ּ ַפ ְח ְּד ָך ה' ֱא ֵ
יך ּ ָכל
לוֹ-הינ ּו ׁ ֶש ַה ּׁ ָשלְ ָטן לְ ָפנֶ ָ
ַה ְּברו ִּאים .וְ יֵ ָע ׂש ּו ּ ֻכלָ ם ֲאגֻ ָּדה ֶא ָחת לַ ֲע ׂשות ְרצונְ ָך ְּבלֵ ָבב ׁ ָשלֵ םְ ּ .כמו ׁ ֶש ָ ּי ַד ְענ ּו ה' ֱא ֵ
יך עֹז ְּביָ ְד ָך
וּגְ בו ָּרה ִּב ִ
את:
ימינֶ ָך .וְ ׁ ִש ְמ ָך נוֹ ָרא ַעל ּ ָכל ַמה ּׁ ֶש ָּב ָר ָ
דור ׁ ֶש ָ
ו ְּב ֵכן ֵ ּתן ּ ָכבוד ה' לְ ַע ּ ֶמ ָךְּ .ת ִה ּ ָלה לִ ֵיר ֶא ָ
טובה לְ ְ
יך .וְ ִת ְקוָ ה ָ
יך .ו ִּפ ְתחון ּ ֶפה לַ ְמיַ ֲחלִ ים לָ ְךׂ ִ .ש ְמ ָחה לְ ַא ְר ֶצ ָך וְ ָ ׂש ׂשון
יכת נֵ ר לְ ֶבן יִ ׁ ַשי ְמ ׁ ִש ֶ
יחת ֶק ֶרן לְ ָדוִ ד ַע ְב ֶּד ָך .וַ ֲע ִר ַ
לְ ִע ֶיר ָך .ו ְּצ ִמ ַ
יח ָךִּ .ב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינוּ:
יש ִרים יַ ֲעלזוּ .וַ ֲח ִס ִידים ְּב ִר ָּנה יָ גִ יל ּו וְ עולָ ָת ּה ִ ּת ְק ּ ָפץ ּ ִפ ָ
ו ְּב ֵכן ַצ ִּד ִיקים יִ ְרא ּו וְ יִ ְ ׂש ָמח ּו וִ ׁ ָ
יה וְ ָכל ָה ִר ׁ ְש ָעה ּ ֻכ ּ ָל ּה ּ ְכ ָע ׁ ָשן ִּת ְכלֶ ה
ּ ִכי ַת ֲע ִביר ֶמ ְמ ׁ ֶשלֶ ת זָ דון ִמן ָה ָא ֶרץ:
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לוֹ-הינ ּו ְמ ֵה ָרה] לְ ַב ֶ ּד ָך ַעל ּ ָכל ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
וְ ִת ְמ ְ
בוד ָך .ו ִּביר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִעיר ָק ְד ׁ ֶש ָך.
יךְּ .ב ַהר ִציּון ִמ ׁ ְש ּ ַכן ּ ְכ ֶ
[א ֵ
לך ַא ָ ּתה [הוּא] ה' ֱ
ּ ַכ ּ ָכתוּב ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ֶש ָך .יִ ְמ ְ
לך ה' לְ עוֹ לָ ם ֱא ַ
ל-היִ ְך ִציּון לְ דר וָ דר ַהלְ ל ּויָ ּה:
ל-וה ִמ ַּבלְ ָע ֶד ָ
דוש ַא ָ ּתה וְ נוֹ ָרא ׁ ְש ֶמ ָך וְ ֵאין ֱא ַּ
דוש נִ ְק ַּד ׁש ִּב ְצ ָד ָקה:
יךַ ּ .כ ּ ָכתוּב וַ יִ גְ ַּב ּה ה' ְצ ָבאות ַּב ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט ,וְ ָה ֵא-ל ַה ָ ּק ׁ
ָק ׁ
ְ
ְ
דוש:
ָּבר ּוך ַא ָּתה ה' ַה ּ ֶמלֶ ך ַה ָ ּק ׁ
ָ
ַא ָ ּתה ְב ַח ְר ָ ּתנ ּו ִמ ּ ָכל ָה ַע ּ ִמיםָ .א ַה ְב ָּת אוֹ ָתנ ּו וְ ָר ִצ ָית ָּבנוּ .וְ ַ
רומ ְמ ָ ּתנ ּו ִמ ּ ָכל ַה ּ ְל ׁשונות וְ ִק ַּד ׁ ְש ָ ּתנ ּו ְּב ִמ ְצוֹ ֶתיך וְ ֵק ַר ְב ָ ּתנ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו
לַ ֲע ָ
את:
דוש ָעלֵ ינ ּו ָק ָר ָ
בוד ֶת ָך וְ ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדול וְ ַה ָ ּק ׁ
יחה וּלְ ַכ ּ ָפ ָרה ,וְ לִ ְמ ָחל ּבו ֶאת ּ ָכל ֲע ֵ
לוֹ-הינ ּו ְּב ַא ֲה ָבהֶ ,את יוֹ ם ַה ּ ִכ ּפו ִּרים ַה ֶ ּזה ,לִ ְמ ִחילָ ה וְ לִ ְסלִ ָ
וַ ִּת ֶּתן לָ נ ּו ה' ֱא ֵ
ונותינוּ,
ִמ ְק ָרא ֶ
יאת ִמ ְצ ָריִ ם:
יצ ַ
קד ׁש זֵ ֶכר לִ ִ
בותינוּ ,יַ ֲעלֶ ה וְ יָ בוא ,וְ יַ ִּג ַיע ,וְ יֵ ָר ֶאה ,וְ יֵ ָר ֶצה ,וְ יִ ׁ ָש ַמע ,וְ יִ ּ ָפ ֵקד ,וְ יִ ָ ּז ֵכר ,זִ ְכרונֵ נ ּו ו ִּפ ְ ּקדונֵ נוּ ,וְ זִ ְכרון ֲא ֵ
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ֱא ֵ
בותינוּ,
ָ
ָ
ָ
ָ
וְ זִ ְכרון ָמ ׁ ִש ַ
טובה,
יטה לְ ָ
יח ֶּבן ָּדוִ ד ַע ְב ֶּדך ,וְ זִ ְכרון יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִעיר ָק ְד ׁ ֶשך ,וְ זִ ְכרון ּ ָכל ַע ּ ְמך ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל לְ ָפנֶ יך ,לִ ְפלֵ ָ
לְ ֵחן וּלְ ֶח ֶסד וּלְ ַר ֲח ִמים לְ ַח ִ ּיים וּלְ ׁ ָשלום ְּביוֹם ַה ִּכ ּפוּ ִרים ַה ֶ ּזה :זָ ְכ ֵרנ ּו ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ּבו לְ טוֹ ָבה ,ו ָּפ ְק ֵדנ ּו בוֹ לִ ְב ָר ָכה,
ָ
[טובים] ,ו ִּב ְד ַבר יְ ׁש ּו ָעה וְ ַר ֲח ִמים ח ּוס וְ ָח ֵּננוּ ,וְ ַר ֵחם ָעלֵ ינ ּו וְ ׁ ִ
ִ
הוש ֵיענ ּו בוֹ לְ ַח ִ ּיים
וְ ׁ ִ
הוש ֵיענוִּ ּ ,כי ֵאלֶ יך ֵעינֵ ינוִּ ּ ,כי ֵא-ל
ֶמלֶ ְך ַחנּ ּון וְ ַרח ּום ָא ָ ּתה:
יך ֲאדֹ-נָ י וַ ֲח ָס ֶד ָ
זְ כור ַר ֲח ֶמ ָ
יך ּ ִכי ֵמעולָ ם ֵה ּ ָמה :זָ ְכ ֵרנ ּו ֲאדֹ-נָ י ִּב ְרצון ַע ּ ֶמ ָך ּ ָפ ְק ֵדנ ּו ִּב ׁיש ּו ָע ֶת ָך :זְ כור ֲע ָד ְת ָך ָקנִ ָית ֶ ּק ֶדם
ָּג ַאלְ ָּת ׁ ֵש ֶבט נַ ֲחלָ ֶת ָך ַהר ִציּון זֶ ה ׁ ָש ַכנְ ָ ּת ּבו :זְ כור ֲאדֹ-נָ י ִח ַּבת יְ ר ּו ׁ ָשלָ יִ ם ַא ֲה ַבת ִציּון ַאל ִּת ׁ ְש ּ ַכח לָ נֶ ַצחַ :א ָ ּתה ָתק ּום
מועד :זְ כור ֲאדֹ-נָ י לִ ְבנֵ י ֱאדום ֵאת יוֹ ם יְ ר ּו ׁ ָשלָ יִ ם ָה ְ
ְּת ַר ֵחם ִציּון ּ ִכי ֵעת לְ ֶחנְ נָ ּה ּ ִכי ָבא ֵ
אומ ִרים ָער ּו ָער ּו ַעד ַהיְ סוד ָּב ּה:
זְ כור לְ ַא ְב ָר ָהם לְ יִ ְצ ָחק וּלְ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֲע ָב ֶד ָ
יך ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַּב ְע ָ ּת לָ ֶהם ָּב ְך וַ ְ ּת ַד ֵּבר ֲאלֵ ֶהם ַא ְר ֶּבה ֶאת זַ ְר ֲע ֶכם ּ ְכ ְ
כוכ ֵבי ַה ּׁ ָש ָמיִ ם
וְ ָכל ָה ָא ֶרץ ַה ּזאת ֲא ׁ ֶשר ָא ַמ ְר ִ ּתי ֶא ֵ ּתן לְ זַ ְר ֲע ֶכם וְ נָ ֲחל ּו לְ עולָ ם :זְ כור לַ ֲע ָב ֶד ָ
יך לְ ַא ְב ָר ָהם לְ יִ ְצ ָחק וּלְ יַ ֲעקֹב ַאל ֵ ּת ֶפן ֶאל ְק ׁ ִשי
ָה ָעם ַה ֶ ּזה וְ ֶאל ִר ׁ ְשעו וְ ֶאל ַח ּ ָטאוֹ תוֹ :
 / COTCחו׳׳ק— ַאל נָ א ָת ׁ ֵשת ָעלֵ ינ ּו ַח ּ ָטאת ֲא ׁ ֶשר ַ
נואלְ נ ּו וַ ֲא ׁ ֶשר ָח ָטאנוּ:
יוצ ֵרנוּ:
 / COTCחו׳׳ק— ָח ָטאנ ּו צו ֵּרנ ּו ְסלַ ח לָ נ ּו ְ
**פותחים את הארון **THE ARK IS OPENED /
חמשת השורות הראשונות נאמרות שורה-שורה :חזן ואח׳׳כ קהל
THE FIRST FIVE LINES ARE RECITED RESPONSIVELY: CHAZZAN FOLLOWED BY CONGREGATION

לוֹ-הינ ּו ח ּוס וְ ַר ֵחם ָעלֵ ינ ּו וְ ַק ֵּבל ְּב ַר ֲח ִמים ו ְּב ָרצון ֶאת ְּת ִפ ּ ָל ֵתנוּ:
ׁ ְש ַמע קולֵ נ ּו ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
יבנ ּו ֲאדֹ-נָ י ֵאלֶ ָ
ֲה ׁ ִש ֵ
יך וְ נָ ׁשו ָּבה ַח ֵּד ׁש יָ ֵמינ ּו ּ ְכ ֶק ֶדם:
ֲא ָמ ֵרינ ּו ַה ֲאזִ ינָ ה ֲאדֹ-נָ י ִּבינָ ה ֲהגִ יגֵ נוּ—QUIETLY[ :יִ ְהי ּו לְ ָרצון ִא ְמ ֵרי ִפינ ּו וְ ֶהגְ יון לִ ֵּבנ ּו לְ ָפנֶ ָ
גואלֵ נוּ]:
יך ֲאדֹ-נָ י צו ֵּרנ ּו וְ ֲ
יכנ ּו ִמ ּ ְל ָפנֶ ָ
ַאל ַּת ׁ ְשלִ ֵ
יך וְ ר ּו ַח ָק ְד ׁ ְש ָך ַאל ִּת ַ ּקח ִמ ּ ֶמנּ וּ:
ַאל ַּת ׁ ְשלִ ֵ
יכנ ּו לְ ֵעת זִ ְקנָ ה ּ ִכ ְכלות ּכ ֵחנ ּו ַאל ַ ּת ַעזְ ֵבנוּ:
ַאל ַ ּת ַעזְ ֵבנ ּו ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
לוֹ-הינוַּ .אל ִ ּת ְר ַחק ִמ ּ ֶמנּ וּ:
ֲע ֵ ׂשה ִע ּ ָמנ ּו אות לְ ָ
בש ּו ּ ִכי ַא ָ ּתה ֲאדֹ-נָ י ֲעזַ ְר ָ ּתנ ּו וְ נִ ַח ְמ ָ ּתנוּ:
טובה וְ יִ ְרא ּו ׂשונְ ֵאינ ּו וְ יֵ ׁ
הוחלְ נ ּו ַא ָ ּתה ַת ֲענֶ ה ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ּ ִכי לְ ָך ֲאדֹ-נָ י ָ
לוֹ-הינוּ:
**סוגרים את הארון **THE ARK IS CLOSED /
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(א ָּנא) ָ ּתבא לְ ָפנֶ ָ
לומר
ערף ַ
יך ְּת ִפ ּ ָל ֵתנוּ .וְ ַאל ִ ּת ְת ַע ּ ַלם ִמ ְ ּת ִח ָּנ ֵתנוֶּ ׁ .ש ֵאין ָאנ ּו ַע ֵ ּזי ָפנִ ים ו ְּק ׁ ֵשי ֶ
בותינוָּ :
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ֱא ֵ
לְ ָפנֶ ָ
בותינ ּו ַצ ִּד ִיקים ֲאנַ ְחנ ּו וְ לא ָח ָטאנ ּו ֲא ָבל ֲאנַ ְחנ ּו וַ ֲא ֵ
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
יך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
בותינ ּו ָח ָטאנוּ:
נוטים מעט כלפי מטה ומכים על הלב בכל מילה בפיסקה הבאה :מ“אשמנו” ועד “תעתנו”
” IN THE PARAGRAPH BELOWאשמנו”“...תעתנו“ BEND SLIGHTLY FORWARD AND TAP YOUR CHEST AFTER EACH WORD FROM

ָא ׁ ַש ְמנוָּּ ,בגַ ְדנוָּּ ,גזַ לְ נוִּּ ,ד ַּב ְרנ ּו ּד ִפיֶ :ה ֱעוִ ינוּ ,וְ ִה ְר ׁ ַש ְענוּ ,זַ ְדנוָּ ,ח ַמ ְסנוָּ ,ט ַפלְ נ ּו ׁ ֶש ֶקר :יָ ַע ְצנ ּו ָרעִ ּ ,כ ַ ּז ְבנוּ ,לַ ְצנוָּ ,מ ַר ְדנוּ ,נִ ַא ְצנוּ,
יך ו ִּמ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָ
ות ָ
ערף ָ:ר ׁ ַש ְענוִּ ׁ ,ש ַח ְתנוּּ ִ ,ת ַע ְבנוָּּ ,ת ִעינוִּּ ,ת ְע ָ ּת ְענ ּו ַס ְרנ ּו ִמ ּ ִמ ְצ ֶ
ָס ַר ְרנוָּ ,עוִ ינוָּ ּ ,פ ׁ ַש ְענוָּ ,צ ַר ְרנוִּ ,ק ּׁ ִשינ ּו ֶ
ובים
יך ַה ּט ִ
וְ לא ׁ ָשוָ ה לָ נוּ :וְ ַא ָ ּתה ַצ ִּדיק ַעל ּ ָכל ַה ָּבא ָעלֵ ינוִּ ּ .כי ֱא ֶמת ָע ִ ׂש ָית וַ ֲאנַ ְחנ ּו ִה ְר ׁ ָש ְענוּ:
נוש ְענ ּו וְ ֵתן ְּבלִ ֵּבנ ּו לַ ֲעזוב ֶּד ֶר ְך ֶר ׁ ַשע וְ ִח ׁיש לָ נ ּו יֶ ׁ ַשע ּ ַכ ּ ָכתוּב ַעל יַ ד נְ ִב ֶ
ִה ְר ׁ ַש ְענ ּו ו ָּפ ׁ ַש ְענ ּו לָ ֵכן לא ׁ ָ
יא ָך יַ ֲעזוב ָר ׁ ָשע ַּד ְר ּכו
בותיו וְ יָ ׁשב ֶאל ֲאדֹ-נָ י וִ ַיר ֲח ֵמה ּו וְ ֶאל ֱא ֵ
וְ ִא ׁיש ָאוֶ ן ַמ ְח ׁ ְש ָ
לוח:
לוֹ-הינ ּו ּ ִכי יַ ְר ֶּבה לִ ְס ַ
בותינ ּו ְסלַ ח ו ְּמ ַחל לַ ֲע ֵ
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
 / Cח— ֱא ֵ
ונותינ ּו ְּביוֹ ם ַהכיפורים ַה ֶ ּזה( ,וְ ֵה ָע ֵתר לָ נ ּו ִּב ְת ִפ ּ ָל ֵתנוּ)ְ .מ ֵחה וְ ַה ֲע ֵבר
ָ
ְ
ָ
אתינ ּו ִמ ֶּנגֶ ד ֵעינֶ יך .וְ כף ֶאת יִ ְצ ֵרנ ּו לְ ִה ׁ ְש ַּת ְע ֶּבד לָ ך .וְ ַה ְכנַ ע ֶאת ָע ְר ּ ֵפנ ּו לָ ׁשוּב ֵאלֶ יך ֶּב ֱא ֶמת .וְ ַח ֵּד ׁש
ּ ְפ ׁ ָש ֵעינ ּו וְ ַח ּט ֵ
לה ָ
ָ
ָ
ָ
יך ֶאת לְ ָב ְבךָ
תור ֶתך ו ָּמל ֲאדֹ-נָ י ֱא ֶ
יותינ ּו לִ ׁ ְשמור ּ ִפ ֻ ּק ֶדיך .וּמול ֶאת לְ ָב ֵבנ ּו לְ ַא ֲה ָבה וּלְ יִ ְר ָאה ֶאת ׁ ְש ֶמךַ ּ .כ ּ ָכתוּב ְּב ָ
ּ ִכלְ ֵ
ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
וְ ֶאת לְ ַבב זַ ְר ֶעך לְ ַא ֲה ָבה ֶאת ֲאדֹ-נָ י ֱא ֶ
להיך ְּב ָכל לְ ָב ְבך ו ְּב ָכל נַ ְפ ׁ ְשך לְ ַמ ַען ַח ֶ ּייךַ :ה ְ ּזדונות וְ ַה ּׁ ְשגָ גות ַא ָּתה ַמ ּ ִכיר.
ָה ָרצון וְ ָהאנֶ ס ַה ְּגל ּויִ ם וְ ַה ִּנ ְס ָּת ִרים .לְ ָפנֶ ָ
יך ֵהם ְּגל ּויִ ים וִ יד ּו ִעיםָ .מה ָאנוֶּ .מה ַח ֵ ּיינוֶּ .מה ַח ְס ֵּדנוַּ .מה ִ ּצ ְד ֵ
קותינוַּ .מה
אמר לְ ָפנֶ ָ
בותינוֲּ .הלא ּ ָכל ַה ִּג ּב ִורים ּ ְכ ַאיִ ן לְ ָפנֶ ָ
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
יך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
יְ ׁש ּו ָע ֵתנוַּ .מה ּכ ֵחנוַּ .מה ְּגבו ָּר ֵתנוַּ .מה נּ ַ
יך
ָ
ימי ַח ֵ ּי ֶ
יהם ּתה ּו וִ ֵ
וְ ַאנְ ׁ ֵשי ַה ּׁ ֵשם ּ ְכלא ָהי ּו וַ ֲח ָכ ִמים ּ ִכ ְבלִ י ַמ ָּדע וּנְ בונִ ים ּ ִכ ְבלִ י ַה ְ ׂש ּ ֵכלִ ּ .כי רב ַמ ֲע ֵ ׂש ֶ
ּמותר
יהם ֶה ֶבל לְ ָפנֶ יך .ו ַ
ָ
אמר לְ ָפנֶ ָ
יושב ָמרום .ו ַּמה ְּנ ַס ּ ֵפר לְ ָפנֶ יך ׁש ֵ
יך ׁ ֵ
ָה ָא ָדם ִמן ַה ְּב ֵה ָמה ָאיִ ן ּ ִכי ַה ּכל ָה ֶבלַ :מה נּ ַ
וכן ׁ ְש ָח ִקיםֲ .הלא ּ ָכל ַה ִּנ ְס ָ ּתרות
יוד ַע:
וְ ַה ִּנגְ לות ַא ָּתה ֵ
עובר ַעל ּ ֶפ ׁ ַשע ׁ ַשוְ ָע ֵתנ ּו ַת ֲאזִ ין ְּב ָע ְמ ֵדנ ּו לְ ָפנֶ ָ
 / CTCחו׳׳ק— ׁ ִש ְמ ָך ֵמעולָ ם ֵ
יך ִּב ְת ִפ ּ ָלה ַּת ֲעבר ַעל ּ ֶפ ׁ ַשע לְ ַעם ׁ ָש ֵבי ֶפ ׁ ַשע.
ִּת ְמ ֶחה ְפ ׁ ָש ֵעינ ּו ִמ ֶּנגֶ ד ֵעינֶ ָ
יך:
חופ ׂש ּ ָכל ַח ְד ֵרי ָב ֶטן ו ֵ
יוד ַע ָרזֵ י עולָ ם .וְ ַת ֲעלוּמות ִס ְת ֵרי ּ ָכל ָחי ַא ָ ּתה ֵ
ַא ָ ּתה ֵ
ּבוחן ּ ְכלָ יות וָ לֵ בֵ :אין ָּד ָבר נֶ ְעלָ ם ִמ ּ ֶמ ּ ָך ,וְ ֵאין
ָ
ָ
בותינוֶּ ׁ ,ש ִּת ְסלַ ח לָ נ ּו ַעל ּ ָכל ַח ּט ֵ
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
נִ ְס ָּתר ִמ ֶּנגֶ ד ֵעינֶ יך :ו ְּב ֵכן יְ ִהי ָרצון ִמ ּ ְל ָפנֶ יך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
אתינוּ ,וְ ִת ְמ ָחל
לָ נ ּו ַעל ּ ָכל ֲע ֵ
ונותינוּ ,ו ְּת ַכ ּ ֶפר לָ נ ּו ַעל ּ ָכל ּ ְפ ׁ ָש ֵעינוּ:
נוטים מעט כלפי מטה ,ומכים על הלב בכל אמירה של המילים “על חטא” או “על חטאים”
”על חטאים“ ” ORעל חטא“ BEND SLIGHTLY FORWARD AND TAP YOUR CHEST AFTER SAYING THE WORDS

ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבאנֶ ס ו ְּב ָרצון:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִא ּמ ּוץ ַה ּ ֵלב:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְבלִ י ָד ַעת:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִב ּט ּוי ְ ׂש ָפ ָתיִ ם:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבגָ ל ּוי ו ַּב ָּס ֶתר:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבגִ ּל ּוי ֲע ָריות:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִד ּבוּר ּ ֶפה:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַד ַעת ו ְּב ִמ ְר ָמה:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַה ְרהור ַה ּ ֵלב:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבהונָ ַאת ֵר ַע:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבוִ ּד ּוי ּ ֶפה:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּבוְ ִע ַידת זְ נוּת:
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ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבזָ דון ו ִּב ׁ ְשגָ גָ ה:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
ּמורים:
הורים ו ִ
יך ְּבזִ לְ זוּל ִ
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבחזֶ ק יָ ד:
ָ
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ יך ְּב ִח ּלוּל ַה ּׁ ֵשם:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִט ּ ְפ ׁשוּת ּ ֶפה:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ֻט ְמ ַאת ְ ׂש ָפ ָתיִ ם:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּביֵ ֶצר ָה ָרע:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יוד ִעים:
יוד ִעים ו ְּבלא ְ
יך ְּב ְ
וְ ַעל ֻּכ ָּלם ֱאלו ַֹּה ְס ִליחותְ ,ס ַלח ָלנוְּ ,מ ַחל ָלנוַּּ ,כ ּ ֶפר ָלנוּ :
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַכ ּ ַפת ׁש ַחד:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַכ ַח ׁש ו ְּב ָכזָ ב:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבלָ ׁשון ָה ָרע:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבלָ צון:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַמ ּ ָ ׂשא ו ְּב ַמ ָ ּתן:
ָ
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ יך ְּב ַמ ֲא ָכל ו ְּב ִמ ׁ ְש ֶ ּתה:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבנֶ ׁ ֶש ְך ו ְּב ַמ ְר ִּבית:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּבנְ ִט ַ ּית ָּגרון:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
תותינוּ:
יח ִ ׂש ְפ ֵ
יך ְּב ִ ׂש ַ
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִ ׂש ּקוּר ָעיִ ן:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ֵעינַ יִ ם ָרמות:
ָ
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ יך ְּב ַע ּזוּת ֶמ ַצח:
וְ ַעל ֻּכ ָּלם ֱאלו ַֹּה ְס ִליחותְ ,ס ַלח ָלנוְּ ,מ ַחל ָלנוַּּ ,כ ּ ֶפר ָלנוּ :
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְפ ִר ַיקת עול:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְפלִ ילוּת:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְצ ִד ַ ּית ֵר ַע:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ָצרוּת ָעיִ ן:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
ראש:
יך ְּב ַק ּלוּת ׁ
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
ערף:
יך ְּב ַק ׁ ְשיוּת ֶ
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יצת ַרגְ לַ יִ ם לְ ָה ַרע:
יך ְּב ִר ַ
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְר ִכילוּת:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ׁ ְשב ּו ַעת ׁ ָשוְ א:
ָ
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ יך ְּב ִ ׂשנְ ַאת ִח ָּנם:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְת ׂשו ֶּמת יָ ד:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִת ְמהון לֵ ָבב:
וְ ַעל ֻּכ ָּלם ֱאלו ַֹּה ְס ִליחותְ ,ס ַלח ָלנוְּ ,מ ַחל ָלנוַּּ ,כ ּ ֶפר ָלנוּ :
יהם עולָ ה:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ַח ּ ָטאת:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יורד:
יהם ָק ְר ָּבן עולֶ ה וְ ֵ
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ָא ׁ ָשם וַ ַּדאי וְ ָתל ּוי:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ַמ ּ ַכת ַמ ְרדוּת:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ַמלְ קוּת ַא ְר ָּב ִעים:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ִמ ָיתה ִּב ֵידי ׁ ָש ָמיִ ם:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ּ ָכ ֵרת וַ ֲע ִר ִירי (נ"א וערירות):
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ַא ְר ַּבע ִמיתות ֵּבית ִּדין:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
ְס ִקילָ הׂ ְ .ש ֵר ָפהֶ .ה ֶרג .וְ ֶחנֶ ק:
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ַעל ִמ ְצוַ ת ֲע ֵ ׂשה וְ ַעל ִמ ְצוַ ת לא ַת ֲע ֶ ׂשהֵּ .בין ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָּב ּה ק ּום ֲע ֵ ׂשה ו ֵּבין ׁ ֶש ֵאין ָּב ּה ק ּום ֲע ֵ ׂשה:
ָ
ֶאת ַה ְּגל ּויִ ים לָ נ ּו וְ ֶאת ׁ ֶש ֵאינָ ם ְּגל ּויִ ים לָ נוֶּ .את ַה ְּגל ּויִ ים לָ נ ּו ּ ְכ ָבר ֲא ַמ ְרנ ּום לְ ָפנֶ ָ
הודינ ּו לְ ך ֲעלֵ ֶ
יך וְ ִ
יהם .וְ ֶאת ׁ ֶש ֵאינָ ם
ְּגל ּויִ ים לָ נ ּו לְ ָפנֶ ָ
לאדֹ-נָ י ֱא ֵ
יך ֵהם ְּגל ּויִ ים וִ יד ּו ִעיםַ ּ .כ ָּד ָבר ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ַה ִּנ ְס ָּתרת ֲ
לוֹ-הינ ּו וְ ַה ִּנגְ לת לָ נ ּו וּלְ ָבנֵ ינ ּו ַעד עולָ ם
לַ ֲע ׂשות ֶאת ּ ָכל ִּד ְב ֵרי ַה ּת ָורה ַה ּזאת:
לוֹ-הינ ּו ׁ ֶש ָא ַה ְב ָ ּת ֶאת יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָך .ו ֵּמ ֶח ְמלָ ְת ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו ׁ ֶש ָח ַמלְ ָ ּת ַעל ְּבנֵ י ְב ִר ֶית ָך נָ ַת ָ ּת ּ ָלנ ּו ֲאדֹ-נָ י
ו ֵּמ ַא ֲה ָב ְת ָך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ֶאת יוֹם צוֹם ַה ּ ִכ ּ ֻפ ִרים ַה ֶ ּזה .לִ ְמ ִחילַ ת ֵח ְטא וְ לִ ְסלִ ַ
ֱא ֵ
יחת ָעון וּלְ ַכ ּ ָפ ַרת ּ ָפ ׁ ַשע:
אתינ ּו ִמ ֶּנגֶ ד ֵעינֶ ָ
ונותינ ּו ְּביוֹ ם ַה ּ ִכ ּפו ִּרים ַה ֶ ּזהְ ,מ ֵחה וְ ַה ֲע ֵבר ּ ְפ ׁ ָש ֵעינ ּו וְ ַח ּט ֵ
בותינ ּו ְמחֹל לַ ֲע ֵ
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ֱא ֵ
יךָ ּ ,כ ָאמוּר
ָ
ָ
ָ
ָ
אתיך לא ֶאזְ ּכר :וְ נֶ ֱא ַמרָ ,מ ִח ִיתי ָכ ָעב ּ ְפ ׁ ָש ֶעיך וְ ֶכ ָענָ ן ַח ּט ֶ
מוחה ְפ ׁ ָש ֶעיך לְ ַמ ֲענִ י וְ ַח ּט ֶ
נכי הוּא ֶ
נכי ָא ִ
ָא ִ
אתיך ׁשו ָּבה ֵאלַ י
ָ
ותיךָ
יכם לִ ְפנֵ י ֲאדֹ-נָ י ִ ּת ְט ָהרוַּ :ק ְּד ׁ ֵשנ ּו ְּב ִמ ְצ ֶ
את ֶ
יכם לְ ַט ֵהר ֶא ְת ֶכםִ ,מ ּכל ַח ּט ֵ
ּ ִכי גְ ַאלְ ִּתיך וְ נֶ ֱא ַמרִ ּ ,כי ַביּום ַה ֶ ּזה יְ ַכ ּ ֵפר ֲעלֵ ֶ
ָ
ָ
תור ֶת ָךׂ ַ ,ש ְּב ֵענ ּו ִמ ּטו ֶּב ָך וְ ּ ְ
וְ ֵתן ֶחלְ ֵקנ ּו ְּב ָ
שמ ֵחנ ּו /וְ ַ ׂש ּ ַמח נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו ִּב ׁיש ּו ָע ֶתך ,וְ ַט ֵהר לִ ֵּבנ ּו לְ ָע ְב ְּדך ֶּב ֱא ֶמתִ ּ ,כי ַא ָ ּתה ָסלְ ָחן
ְ
ְ
ָ
מוחל וְ סולֵ ַח ֶ
לְ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ו ָּמ ֳחלָ ן לְ ׁ ִש ְב ֵטי יְ ׁ ֻשר ּון ְּב ָכל ּדור וָ דור ו ִּמ ַּבלְ ָע ֶדיך ֵאין לָ נ ּו ֶמלֶ ך ֵ
[א ּ ָלא ָא ָ ּתה] ָּברוּ ך ַא ָּתה ֲאדֹ-נָ י
ְ
ונותינוּ וְ ַל ֲעונות ַע ּמו ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל וּ ַמ ֲע ִביר ַא ׁ ְש ֵ
סול ַח ַל ֲע ֵ
מוחל וְ ֵ
ֶמ ֶל ְך ֵ
מותינוּ ְּב ָכל ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָשנָ הֶ ,מ ֶלך ַעל ָּכל ָה ָא ֶרץ
ְמ ַק ֵּד ׁש יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ יוֹם ַה ִּכ ּפוּ ִרים:
לוֹ-הינ ּו ְּב ַע ּ ְמ ָך יִ ְ ׂש ָר ֵאל ו ִּב ְת ִפ ּ ָל ָתם/וְ לִ ְת ִפ ּ ָל ָתם ׁ ְש ֵעה .וְ ָה ׁ ֵשב ֶאת ָה ֲע ָ
ְר ֵצה ה' ֱא ֵ
בודה לִ ְד ִביר ֵּב ֶית ָך .וְ ִא ּׁ ֵשי יִ ְ ׂש ָר ֵאל.
בודת יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמךָ:
[מ ֵה ָרה] ְּב ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵּבל ְּב ָרצוֹ ן .ו ְּת ִהי לְ ָרצוֹ ן ָ ּת ִמיד ֲע ַ
ו ְּת ִפ ּ ָל ָתםְ .
וְ ֶת ֱחזֶ ינָ ה ֵעינֵ ינ ּו ְּב ׁשו ְּב ָך לְ ִציּון ְּב ַר ֲח ִמיםָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה'ַ .ה ּ ַמ ֲחזִ יר ׁ ְש ִכינָ תו לְ ִציּון
חזן /

CHAZZAN

ֺ-הי
ֺ-הינ ּו וֵ אל ֵ
מוֹ ִדים ֲאנַ ְחנ ּו לָ ְךָ ׁ ,ש ַא ָּתה הוּא ה’ ֱאל ֵ
ֲאבוֹ ֵתינ ּו לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד[ ,צו ֵּרנוּ] צוּר ַח ֵיּינוָּ ,מגֵ ן יִ ׁ ְש ֵענוּ,
ַא ָּתה הוּא לְ דוֹ ר וָ דוֹ ר נוֹ ֶדה ּ ְל ָך וּנְ ַס ֵּפר ְּת ִה ּ ָל ֶת ָךַ ,על
ַח ֵיּינ ּו ַה ּ ְמסו ִּרים ְּביָ ֶד ָך ,וְ ַעל נִ ׁ ְשמוֹ ֵתינ ּו ַה ְּפק ּודוֹ ת לָ ְך,
יך ׁ ֶש ְּב ָכל יוֹ ם ִע ּ ָמנוּ ,וְ ַעל נִ ְפלְ אוֹ ֶת ָ
וְ ַעל נִ ֶּס ָ
יך וְ טוֹ בוֹ ֶת ָ
יך
ׁ ֶש ְּב ָכל ֵעתֶ ,ע ֶרב וָ ב ֶֹקר וְ ָצ ֳה ָריִ םַ ,ה ּטוֹ ב ּ ִכי ֹלא ָכל ּו
יך ,וְ ַה ְמ ַר ֵחםִ ּ ,כי ֹלא ַת ּמ ּו ֲח ָס ֶד ָ
ַר ֲח ֶמ ָ
[כי] ֵמעוֹ לָ ם
יךִ ּ ,
ִק ִ ּוינ ּו לָ ְך:

קהל /

CONGREGATION

מוֹ ִדים ֲאנַ ְחנ ּו לָ ְךָ ׁ ,ש ַא ָּתה הוּא ה’ ֱאל ֵ
ֺ-הי
ֺ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ֺ-הי ָכל ָּב ָ ׂשר ,יוֹ ְצ ֵרנוּ ,יוֹ ֵצר ְּב ֵר ׁ ִ
ֲאבוֹ ֵתינוֱּ ,אל ֵ
אשיתְּ ,ב ָרכוֹ ת
ָ
וְ הוֹ ָדאוֹ ת לְ ׁ ִש ְמך ַה ָּגדוֹ ל וְ ַה ָ ּקדוֹ ׁשַ ,על ׁ ֶש ֶה ֱחיִ ָיתנ ּו
וְ ִק ַי ְּמ ָּתנוֵּ ּ .כן ְּת ַח ֵיּנ ּו ו ְּת ַק ְי ֵּמנוּ ,וְ ֶת ֱאסוֹ ף ָּגלֻ יּוֹ ֵתינ ּו
לְ ַח ְצרוֹ ת ָק ְד ׁ ֶש ָך ,לִ ׁ ְשמוֹ ר ֻח ֶ ּק ָך ,וְ לַ ֲע ׂשוֹ ת ְרצוֹ נֶ ָך,
וּלְ ָע ְב ְ ּד ָך ְּבלֵ ָבב ׁ ָשלֵ םַ ,על ׁ ֶש ָאנ ּו מוֹ ִדים לָ ְךָּ ,בר ּו ְך אֵ-ל
ַההוֹ ָדאוֹ ת:

רומם וְ יִ ְתנַ ּ ֵ ׂשא ׁ ִש ְמ ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָ ּת ִמיד לְ עולָ ם וָ ֶעד:
וְ ַעל ּ ֻכ ּ ָלם יִ ְת ָּב ֵר ְך וְ יִ ְת ֵ
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו זְ כר ַר ֲח ֶמ ָ
בש ּ ַכ ַע ְס ָך וְ ַכ ּ ֵלה ֶד ֶבר וְ ֶח ֶרב וְ ָר ָעב ּו ׁ ְש ִבי ו ַּמ ׁ ְש ִחית וְ ָעון ו ַּמ ֵּג ָפה ו ֶּפגַ ע ַרע וְ ָכל ַמ ֲחלָ ה וְ ָכל
יך ו ְּכ ׁ
ַּת ָ ּקלָ ה וְ ָכל ְק ָט ָטה וְ ָכל ִמינֵ י ֻפ ְר ָענֻ יּות וְ ָכל ְּגזֵ ָרה ָר ָעה וְ ִ ׂשנְ ַאת ִח ָּנם ֵמ ָעלֵ ינ ּו ו ֵּמ ַעל ּ ָכל ְּבנֵ י ְב ִר ֶית ָך:
ו ְּכתב לְ ַח ִ ּיים ִ
טובים ּ ָכל ְּבנֵ י ְב ִר ֶית ָך:
יב ְרכוּ] ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדול ֶּב ֱא ֶמת [לְ עוֹ לָ ם ּ ִכי טוב]ָ .ה ֵא-ל יְ ׁש ּו ָע ֵתנ ּו וְ ֶעזְ ָר ֵתנ ּו ֶסלָ ה.
יהלְ ל ּו [וִ ָ
וְ כל ַה ַח ִ ּיים יוד ּו ָך ֶּסלָ ה .וִ ַ
ָ
ָ
ָ
[ה ֵאל ַה ּטובָּ ]:ברוּ ְך ַא ָּתה ה'ַ .ה ּטוב ׁ ִש ְמך וּ ְלך נָ ֶאה ְלהודות:
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אם אין כוהנים העולים לדוכן

אם יש כוהנים העולים לדוכן

IF KOHANIM ARE BLESSING THE PEOPLE

IF KOHANIM ARE NOT BLESSING THE PEOPLE

ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינוָּּ ,ב ְר ֵכנ ּו ַב ְּב ָר ָכה ַה ְמ ׁ ֻש ּ ֶל ׁ ֶשת ַּב ּת ָורה
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
[א ֵ
ֱ
ַה ּ ְכתו ָּבה ַעל יְ ֵדי ׁ ֶ
משה ַע ְב ֶּד ָךָ ,ה ֲאמו ָּרה ִמ ּ ִפי ַא ֲהרן ו ָּבנָ יו]
ּכ ֲהנִ ים ַ[עם ְק ׁ ֶ
דוש ָךָ ּ ,כ ָאמוּר]:
ְ
ְ
הכוהן ָּ :THE KOHENבר ּוך ַא ָּתה ה' ֱאֹל-הינ ּו ֶמלֶ ך ָהעוֹ לָ ם ֲא ׁ ֶשר
ִק ְ ּד ׁ ָשנ ּו ִּב ְק ֻד ָּׁשתוֹ ׁ ֶשל ַא ֲהרֹן וְ ִצ ָוּנ ּו לְ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְּב ַא ֲה ָבה

ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינ ּו ָּב ְר ֵכנ ּו ַּב ְּב ָר ָכה ַה ְמ ׁ ֻשלֻ ׁ ֶשת ַּבתוֹ ָרה
ֺ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ֱאל ֵ
ַה ּ ְכתו ָּבה ַעל יְ ֵדי מ ׁ ֶֹשה ַע ְב ֶּד ָך ָה ֲאמו ָּרה ִמ ּ ִפי ַא ֲהרֹן ו ָּבנָ יו ּכ ֲֹהנִ ים
ַעם ְקדוֹ ׁ ֶש ָ
יךָ ּ ,כ ָאמוּר:
[כן יִ ֲהיֶ ה ָרצוֹ ן]
יְ ָב ֶר ְכ ָך ה' וְ יִ ׁ ְש ְמ ֶר ָך ּ ֵ

וְ יִ ׁ ְש ְמ ֶר ָך[ :אמן]

יְ ָב ֶר ְכ ָך ה'
יָ ֵאר ה' ּ ָפנָ יו ֵאלֶ ָ
יח ֶ ּנ ּ ָך[ :אמן]
יך וִ ֻ
יִ ּ ָ ׂשא ה' ּ ָפנָ יו ֵאלֶ ָ
שם לְ ָך ׁ ָשלום[ :אמן]
יך וְ יָ ֵ ׂ

יָ ֵאר ה' ּ ָפנָ יו ֵאלֶ ָ
[כן יִ ֲהיֶ ה ָרצוֹ ן]
יח ֶּנ ּ ָך ּ ֵ
יך וִ ֻ
יִ ּ ָ ׂשא ה' ּ ָפנָ יו ֵאלֶ ָ
[כן יִ ֲהיֶ ה ָרצוֹ ן]
יך וְ יָ ֵ ׂשם לְ ָך ׁ ָשלוֹ ם ּ ֵ

[ח ִ ּיים] ֵחן וָ ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָךָּ .ב ְר ֵכנ ּו ָא ִבינ ּו ּ ֻכ ּ ָלנ ּו ּ ְכ ֶא ָחד [יַ ַחד]
ִ ׂשים ׁ ָשלום טוֹ ָבה ו ְּב ָר ָכהַ .
יךִ ּ .כי ְבאור ּ ָפנֶ ָ
ְּבאור ּ ָפנֶ ָ
יך נָ ַת ָּת ּ ָלנ ּו ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ּת ַורת ַח ִ ּיים וְ ַא ֲה ַבת ֶח ֶסד .ו ְּצ ָד ָקה ו ְּב ָר ָכה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַח ִ ּיים וְ ׁ ָשלום (וְ ָכל
טוב) .וְ טוב [יִ ְהיֶ ה] ְּב ֵעינֶ ָ
לומ ָךְּ .
יך [לְ ָב ְר ֵכנוּ] [וּ]לְ ָב ֵר ְך ֶאת ּ ָכל ַע ּ ְמ ָך יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְּב ָכל ֵעת ו ְּב ָכל ׁ ָש ָעה ִּב ׁ ְש ֶ
[ברב עֹז וְ ׁ ָשלום]:
טובה[ .וּגְ זֵ רות טובות .יְ ׁש ּועות וְ נֶ ָחמות ].נִ ָ ּז ֵכר וְ נִ ּ ָכ ֵתב לְ ָפנֶ ָ
ְּב ֵס ֶפר ַח ִ ּייםְּ .ב ָר ָכה וְ ׁ ָשלום .ו ַּפ ְרנָ ָסה ָ
יךֲ .אנַ ְחנ ּו וְ ָכל ַע ּ ְמ ָך
ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל .לְ ַח ִ ּיים ִ
טובים וּלְ ׁ ָשלום:

ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה'ַ .ה ְמ ָב ֵר ְך
ַה ְמ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַּב ּׁ ָשלוֹ ם

יִ ְהי ּו לְ ָרצוֹ ן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יון לִ ִּבי לְ ָפנֶ ָ
גואלִ י:
יך .ה' צו ִּרי וְ ֲ

ָּבר ּו ְך ַא ָ ּתה ה' .עוֹ ֵ ׂשה ַה ּׁ ָשלוֹ ם.

אבינו מלכנו

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

ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֵאין לָ נ ּו ֶמלֶ ְך ֶא ּ ָלא ָא ָּתה.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֲע ֵ ׂשה ִע ּ ָמנ ּו לְ ַמ ַען ׁ ְש ֶמ ָך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ַח ֵ ּד ׁש ָעלֵ ינ ּו ׁ ָשנָ ה טוֹ ָבה.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ַּב ּ ֵטל ֵמ ָעלֵ ינ ּו ּ ָכל ְּגזֵ רוֹ ת ָק ׁשוֹ ת.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ַּב ּ ֵטל ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ת ׂשוֹ נְ ֵאינוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָה ֵפר ֲע ַצת אוֹ יְ ֵבינוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ּ ַכ ּ ֵלה ּ ָכל ַצר ו ַּמ ְ ׂש ִטין ֵמ ָעלֵ ינוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ְסתֹם ִּפיּוֹ ת ַמ ְ ׂש ִטינֵ נ ּו ו ְּמ ַק ְט ְרגֵ נוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ּ ַכ ּ ֵלה ֶ ּד ֶבר וְ ֶח ֶרב וְ ָר ָעב ּו ׁ ְש ִבי ו ַּמ ׁ ְש ִחית (וְ ָעוֹ ן) ּו ׁ ְש ָמד ִמ ְּבנֵ י ְּב ִר ֶיתךָ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ְמנַ ע ַמ ֵּג ָפה ִמ ַּנ ֲחלָ ֶת ָך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ְסלַ ח ו ָּמ ַחל לְ ָכל ֲעוֹ נוֹ ֵתינוּ.
אתינ ּו ִמ ֶּנגֶ ד ֵעינֶ יךָ.
ט ֵ
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ְמ ֵחה וְ ַה ֲע ֵבר ְּפ ׁ ָש ֵעינ ּו וְ ַח ּ ֹ
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ְמחֹק ְּב ַר ֲח ֶמ ָ
יך ָה ַר ִּבים ּ ָכל ׁ ִש ְט ַרי חוֹ בוֹ ֵתינוּ.
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אם הזמן אינו דוחק ,תשע השורות הבאות נאמרות שורה שורה ע׳׳י החזן ואחריו ע׳׳י הקהל
IF THERE IS TIME, THE NEXT NINE LINES ARE RECITED RESPONSIVELY: CHAZZAN FOLLOWED BY CONGREGATION

ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ַה ֲחזִ ֵירנ ּו ִּב ְת ׁשו ָּבה ׁ ְשלֵ ָמה לְ ָפנֶ ָ
יך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ׁ ְשלַ ח ְרפו ָּאה ׁ ְשלֵ ָמה לְ חוֹ לֵ י ַע ּ ֶמ ָך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ְק ַרע ר ַֹע ְּגזַ ר ּדינֵ נוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו זָ ְכ ֵרנ ּו ְּבזִ ּ ָכרוֹ ן טוֹ ב לְ ָפנֶ ָ
יך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ּ ָכ ְת ֵבנ ּו ְּב ֵס ֶפר ַח ִיּים טוֹ ִבים.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ּ ָכ ְת ֵבנ ּו ְּב ֵס ֶפר ְּג ֻא ּ ָלה וִ ׁיש ּו ָעה.
ָא ִבינ ּו מלכנו ּ ָכ ְת ֵבנ ּו ְּב ֵס ֶפר ַּפ ְרנָ ָסה וְ ַכלְ ּ ָכלָ ה.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ּ ָכ ְת ֵבנ ּו ְּב ֵס ֶפר זְ ֻכיּוֹ ת.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ּ ָכ ְת ֵבנ ּו ְּב ֵס ֶפר ְסלִ ָ
יחה ו ְּמ ִחילָ ה.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ַה ְצ ַמח לָ נ ּו יְ ׁש ּו ָעה ְּב ָקרוֹ ב.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָה ֵרם ֶק ֶרן יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָה ֵרם ֶק ֶרן ְמ ׁ ִש ֶ
יח ָך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ַמ ּ ֵלא יָ ֵדינ ּו ִמ ִּב ְרכוֹ ֶתיךָ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ַמ ּ ֵלא ַא ָס ֵמינ ּו ָ ׂש ָבע.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ׁ ְש ַמע קוֹ לֵ נוּ ,ח ּוס וְ ַר ֵחם ָעלֵ ינוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ַק ֵּבל ְּב ַר ֲח ִמים ו ְּב ָרצוֹ ן ֶאת ְּת ִפ ּ ָל ֵתנוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ְּפ ַתח ׁ ַש ֲע ֵרי ׁ ָש ַמיִ ם לִ ְת ִפ ּ ָל ֵתנוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו זְ כֹר (י׳׳ג זָ כוּר או זָ כוֹ ר)ִ ּ ,כי ָע ָפר ֲאנָ ְחנוּ.
יבנ ּו ֵר ָיקם ִמ ּ ְל ָפנֶ ָ
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו נָ א ַאל ְּת ׁ ִש ֵ
יך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ְ ּת ֵהא ַה ּׁ ָש ָעה ַה ּ ֹזאת ׁ ְש ַעת ַר ֲח ִמים וְ ֵעת ָרצוֹ ן ִמ ּ ְל ָפנֶ יךָ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֲחמוֹ ל ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל עוֹ לָ לֵ ינ ּו וְ ַט ֵּפנוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֲע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ֲהרוּגִ ים ַעל ׁ ֵשם ָק ְד ׁ ֶשךָ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֲע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ְטב ּו ִחים ַעל יִ ח ּו ֶד ָך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֲע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ָּב ֵאי ָּב ֵא ׁש ו ַּב ּ ַמיִ ם ַעל ִק ּד ּו ׁש ׁ ְש ֶמ ָך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו נְ קֹם נִ ְק ַמת ַ ּדם ֲע ָב ֶד ָ
יך ַה ּׁ ָשפ ּו ְך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֲע ֵ ׂשה לְ ַמ ַענְ ָך ִאם ֹלא לְ ַמ ֲענֵ נוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֲע ֵ ׂשה לְ ַמ ַענְ ָך וְ הוֹ ׁ ִש ֵיענוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֲע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ַר ֲח ֶמ ָ
יך ָה ַר ִּבים.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֲע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדוֹ ל ַה ִּג ּבוֹ ר וְ ַהנּ וֹ ָרא ׁ ֶש ִנ ְּק ָרא ָעלֵ ינוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָח ֵּננ ּו וַ ֲענֵ נ ּו ּ ִכי ֵאין ָּבנ ּו ַמ ֲע ִ ׂשים ֲע ֵ ׂשה ִע ּ ָמנ ּו ְצ ָד ָקה וָ ֶח ֶסד וְ הוֹ ׁ ִש ֵיענוּ.
**סוגרים את הארון **THE ARK IS CLOSED /
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קדיש שלם
Full Kaddish
יה ַר ָּבא[ .אמן]
יִ ְת ַּג ַ ּדל וְ יִ ְת ַק ַ ּד ׁש ׁ ְש ֵמ ּ
ְּב ָעלְ ָמא ִ ּדי ְב ָראִ ,כ ְרעו ֵּת ּה .וְ יַ ְמלִ ְ
יך ַמלְ כו ֵּת ּה[ ,וְ יַ ְצ ַמח ֻּפ ְר ָקנֵ ה ,וִ ָיק ֵרב ְמ ׁ ִש ֵ
יח ּה ,אמן] ְּב ַח ֵיּיכוֹ ן ו ְּביוֹ ֵמיכוֹ ן ו ְּב ַח ֵיּי
ְד ָכ ֵּ
ל-בית יִ ְ ׂש ָר ֵאלַּ ,ב ֲעגָ לָ א ו ִּבזְ ַמן ָק ִריב ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן

יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא]
[אמן ,יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ

יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא ,יִ ְת ָּב ַר ְך וְ יִ ׁ ְש ַ ּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְתרוֹ ַמם וְ יִ ְתנַ ּ ֵ ׂשא וְ יִ ְת ַה ָ ּדר וְ יִ ְת ַע ּ ֶלה וְ יִ ְת ַה ּ ָלל,
יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ
ְ
ְ
ׁ ְש ֵמ ּה ְ ּד ֻק ְד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ְּ
[ב ִריך הוּא].
לְ ֵע ּ ָלא לְ ֵע ּ ָלא ִמ ּ ָכ ִּ
ל-ב ְר ָכ ָתא ,וְ ׁ ִש ָיר ָתאֻּ ,ת ׁ ְש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ָח ָמ ָתא ַד ֲא ִמ ָירן ְּב ָעלְ ָמא ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן[ .אמן]
ִּת ְת ַק ַּבל ְצלוֹ ְתהוֹ ן ו ָּבעו ְּתהוֹ ן ְ ּד ָכל ֵּ
[בית] יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֳק ָדם ֲאב ּוהוֹ ן ִ ּדי ִב ׁ ְש ַמ ָיּא ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן [אמן]
יְ ֵהא ׁ ְשלָ ָמא ַר ָּבא ִמן ׁ ְש ַמ ָיּא וְ ַח ִיּים [טוֹ ִבים] ָעלֵ ינו וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן [אמן]
ע ֶ ֹׂשה ַה ׁ ָשלוֹ ם ִּב ְמרוֹ ָמיו ,הוּא יַ ֲע ֶ ׂשה ׁ ָשלוֹ ם ָעלֵ ינוּ ,וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן [אמן]

שיר של יום
Psalm of the Day
ַהיּוֹ ם יוֹ ם ׁ ֵשנִ י ַּב ּׁ ַש ָּבת ׁ ֶש ּבוֹ ָהי ּו ַהלְ וִ ִ ּים אוֹ ְמ ִרים ְּב ֵבית ַה ּ ִמ ְק ָּד ׁש:
ׁ ִשיר ִמזְ מוֹ ר לִ ְבנֵ י ק ַֹרחָּ :גדוֹ ל ֲאדֹ-נָ י ו ְּמ ֻה ּ ָלל ְמאֹד ְּב ִעיר ֱאל ֵֺהינ ּו ַהר ָק ְד ׁשוֹ  :יְ ֵפה נוֹ ף ְמ ׂשוֹ ׂש ּ ָכל ָה ָא ֶרץ ַהר ִציּוֹ ן יַ ְר ּ ְכ ֵתי
ָצפוֹ ן ִק ְריַ ת ֶמלֶ ְך ָרבֱ :אל ִֺהים ְּב ַא ְר ְמנוֹ ֶת ָ
יה נוֹ ַדע לְ ִמ ְ ׂש ָּגבִ ּ :כי ִה ֵּנה ַה ּ ְמלָ ִכים נוֹ ֲעד ּו ָע ְבר ּו יַ ְח ָּדוֵ :ה ּ ָמה ָרא ּו ּ ֵכן ָ ּת ָמה ּו
נִ ְב ֲהל ּו נֶ ְח ּ ָפזוְּ :ר ָע ָדה ֲא ָחזָ ַתם ׁ ָשם ִחיל ּ ַכיּוֹ לֵ ָדהְּ :בר ּו ַח ָק ִדים ְּת ׁ ַש ֵּבר ֳאנִ יּוֹ ת ַּת ְר ׁ ִש ׁישַ ּ :כ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַמ ְענ ּו ּ ֵכן ָר ִאינ ּו ְּב ִעיר
ֲאדֹ-נָ י ְצ ָבאוֹ ת ְּב ִעיר ֱאל ֵֺהינ ּו ֱאל ִֺהים יְ כוֹ נְ נֶ ָה ַעד עוֹ לָ ם ֶסלָ הִּ :ד ּ ִמינ ּו ֱאל ִֺהים ַח ְס ֶּד ָך ְּב ֶק ֶרב ֵה ָ
יכלֶ ָךְ ּ :כ ׁ ִש ְמ ָך ֱאל ִֺהים ּ ֵכן
ְּת ִה ּ ָל ְת ָך ַעל ַק ְצוֵ י ֶא ֶרץ ֶצ ֶדק ָמלְ ָאה יְ ִמינֶ ָך :יִ ְ ׂש ַמח ַהר ִציּוֹ ן ָּתגֵ לְ נָ ה ְּבנוֹ ת יְ ה ּו ָדה לְ ַמ ַען ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָ
יך :ס ֹּב ּו ִציּוֹ ן וְ ַה ִ ּקיפ ּו ָה
יהִ ׁ :שית ּו לִ ְּב ֶכם לְ ֵחילָ ה ּ ַפ ְּסג ּו ַא ְר ְמנוֹ ֶת ָ
ִס ְפר ּו ִמגְ ָּדלֶ ָ
יה לְ ַמ ַען ְ ּת ַס ּ ְפר ּו לְ דוֹ ר ַא ֲחרוֹ ןִ ּ :כי זֶ ה ֱאל ִֺהים ֱאל ֵֺהינ ּו עוֹ לָ ם וָ ֶעד
הוּא יְ נַ ֲהגֵ נ ּו ַעל מוּת
שריָ .צ ַרי וְ איְ ַבי
אורי וְ יִ ׁ ְש ִעי ִמ ּ ִמי ִא ָיראֲ .אדֹ-נָ י ָמעוז ַח ַ ּיי ִמ ּ ִמי ֶא ְפ ָחדִּ :ב ְקרב ָעלַ י ְמ ֵר ִעים לֶ ֱאכל ֶאת ְּב ִ
לְ ָדוִ דֲ .אדֹ-נָ י ִ
לִ יֵ .ה ּ ָמה ּ ָכ ׁ ְשל ּו וְ נָ ָפלוִּ :אם ַ ּת ֲחנֶ ה ָעלַ י ַמ ֲחנֶ ה לא יִ ָירא לִ ִּביִ .אם ָּתק ּום ָעלַ י ִמלְ ָח ָמה ְּבזאת ֲאנִ י ֵ
בוט ַחַ :א ַחת ׁ ָש ַאלְ ִּתי
יכ ּ ִ
אות ּה ֲא ַב ֵ ּק ׁשִ ׁ .ש ְב ִּתי ְּב ֵבית ֲאדֹ-נָ י ּ ָכל יְ ֵמי ַח ַ ּיי .לַ ֲחזות ְּב ַנעם ֲאדֹ-נָ י וּלְ ַב ֵ ּקר ְּב ֵה ָ
ֵמ ֵאת ֲאדֹ-נָ י ָ .
לו:כי יִ ְצ ּ ְפנֵ נִ י ְּב ֻס ּכו
ראשי ַעל איְ ַבי ְס ִב ַ
רומ ֵמנִ י :וְ ַע ָ ּתה יָ ר ּום ׁ ִ
ְּביוֹ ם ָר ָעה יַ ְס ִ ּת ֵירנִ י ְּב ֵס ֶתר ָא ֳהלוְּ .בצוּר יְ ְ
יבותי .וְ ֶאזְ ְּב ָחה ְב ָא ֳהלו זִ ְב ֵחי ְתר ּו ָעה.
:ש ַמע ֲאדֹ-נָ י קולִ י ֶא ְק ָרא .וְ ָח ֵּננִ י וַ ֲענֵ נִ י:לְ ָך ָא ַמר לִ ִּבי ַּב ְ ּק ׁש ּו ָפנָ יֶ .את ּ ָפנֶ ָ
לאדֹ-נָ י ׁ ְ
ָא ׁ ִש ָירה וַ ֲאזַ ּ ְמ ָרה ֲ
יך ֲאדֹ-נָ י ֲא ַב ֵ ּק ׁשַ :אל
ַ ּת ְס ֵ ּתר ּ ָפנֶ ָ
להי יִ ׁ ְש ִע ּ ִ
זְבנִ י ֱא ֵ
יך ִמ ּ ֶמ ִּניַ .אל ַ ּתט ְּב ַאף ַע ְב ֶּד ָךֶ .עזְ ָר ִתי ָהיִ ָיתַ .אל ִ ּת ּ ְט ׁ ֵשנִ י וְ ַאל ַ ּת ַע ֵ
ואדֹ-נָ י
י:כי ָא ִבי וְ ִא ּ ִמי ֲעזָבוּנִ יֲ .
ארח ִמ ׁישור לְ ַמ ַען ׁש ְור ָר ַ
י:הורנִ י ֲאדֹ-נָ י ַּד ְר ּ ֶכ ָך וּנְ ֵחנִ י ְּב ַ
יַ ַא ְס ֵפנִ ֵ
יפ ַח
י:אל ִּת ְ ּתנֵ נִ י ְּבנֶ ֶפ ׁש ָצ ָריִ ּ .כי ָקמ ּו ִבי ֵע ֵדי ׁ ֶש ֶקר וִ ֵ
ָח ָמס:לוּלֵ א ֶה ֱא ַמנְ ִּתי לִ ְראות ְּבטוּב ֲאדֹ-נָ י ְּב ֶא ֶרץ ַח ִ ּי ַ
ים:ק ֵ ּוה ֶאל ֲאדֹ-נָ י ֲ .חזַ ק וְ יַ ֲא ֵמץ לִ ֶּב ָך .וְ ַק ֵ ּוה ֶאל ֲאדֹ-נָ י:
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קריאת התורה
Torah Reading
ל-היםֵ .אין עוד ִמ ּ ְל ַב ּדו]:
[א ָּתה ָה ְר ֵא ָת לָ ַד ַעתִ ּ .כי ה' הוּא ָה ֱא ִ
ַ
ל-הים ֲאד-נָ י .וְ ֵאין ּ ְכ ַמ ֲע ָ
ָ
שיךַ :מלְ כו ְּת ָך ַמלְ כוּת ּ ָכל עולָ ִמים .ו ֶּמ ְמ ׁ ַשלְ ְ ּת ָך ְּב ָכל ּדור וָ דור:ה' ֶמלֶ ְך .ה' ָמלָ ךְ.
ֵאין ּ ָכמוך ָב ֱא ִ
ְ
ה' יִ ְמ ְ
לך לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד :ה' עֹז לְ ַע ּמו יִ ֵ ּתן .ה' יְ ָב ֵרך ֶאת ַע ּמו ַב ּׁ ָשלום:
יט ָ
ָאב ָה ַר ֲח ִמים ֵה ִ
יבה ִב ְרצוֹ נְ ָך ֶאת ִציּוֹ ן ִ ּ,ת ְבנֶ ה חוֹ מוֹ ת יְ ר ּו ׁ ָשלָ יִ ם ּ ִכי ְב ָך ,לְ ַבד ָּב ָט ְחנ ּו ֶמלֶ ְך ֵקל ָרם וְ נִ ּ ָ ׂשא ֲאדוֹ ן עוֹ לָ ִמים
**פותחים את הארון **THE ARK IS OPENED /

יך ִמ ּ ָפנֶ ָ
יך .וְ יָ נֻ ס ּו ְמשנְ ֶא ָ
משה .קו ָּמה ה' וְ יָ ֻפצ ּו איְ ֶב ָ
תורהּ .ו ְד ַבר ה' ִמיר ּו ׁ ָשלָ יִ ם:
יךִ ּ :כי ִמ ִ ּציּון ֵּת ֵצא ָ
ּאמר ׁ ֶ
סע ָה ָארן וַ י ֶ
וַ יְ ִהי ִּבנְ ַ
ָּבר ּו ְך ׁ ֶש ָּנ ַתן ּת ָורה לְ ַע ּמו יִ ְ ׂש ָר ֵאל ִּב ְק ֻד ּׁ ָשתו:
נצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים .נשא ָעון וָ ֶפ ׁ ַשע וְ ַח ּ ָט ָאה וְ נַ ֵ ּקה:
ה' ה'ֵ .א-ל ַרח ּום וְ ַחנּ ּוןֶ .א ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמתֵ :
[ 3פעמים אם הזמן מאפשר ]THREE TIMES, IF TIME PERMITS /

יתיְ .מ ִחילָ ה ְּב ֶח ֶסד ְמ ִחילָ ה
ונותי וְ ַעל ּ ָכל ֲעונות ַאנְ ׁ ֵשי ֵב ִ
טובה וְ ָה ֵפק ְרצוֹ נִ י וְ ֵתן ׁ ְש ֵאלָ ִתי וְ ִת ְמחל לִ י ַעל ּ ָכל ֲע ַ
לותי לְ ָ
ִר ּבוֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם ַמ ּ ֵלא ִמ ׁ ְש ֲא ַ
ָ
טובים
ְּב ַר ֲח ִמים .וְ ַט ֲה ֵרנִ י ֵמ ֲח ָט ַאי ו ֵּמ ֲעונַ י ו ִּמ ּ ְפ ׁ ָש ַעי .וְ זָ ְכ ֵרנִ י ְּבזִ ּ ָכרון טוב לְ ָפנֶ יך .ו ָּפ ְק ֵדנִ י ִּב ְפ ֻק ַּדת יְ ׁש ּו ָעה וְ ַר ֲח ִמים .וְ זָ ְכ ֵרנִ י לְ ַח ִ ּיים ֲארו ִּכים לְ ַח ִ ּיים ִ
שכל ו ִּבינָ ה לְ ָה ִבין
יה .וְ ֶ
ות ָ
תור ֶת ָך ּולְ ַקיֵ ים ִמ ְצ ֶ
אור ְך יָ ִמים לַ ֲהגות ְּב ָ
עשר וְ ָכבוד וְ ֶ
טובה וְ ַכלְ ּ ָכלָ ה וְ לֶ ֶח ם לֶ ֱאכול ו ֶּבגֶ ד לִ לְ ּב ׁש .וְ ׁ ֶ
ּולְ ׁ ָשלום .ו ַּפ ְרנָ ָסה ָ
אובינוּ .ו ְּת ָב ֵר ְך ֶאת ּ ָכל ַמ ֲעשה יָ ֵדינוּ .וְ ִתגְ זר ָעלֵ ינ ּו ְּגזֵ רות טובות יְ ׁש ּועות וְ נֶ ָחמות.
יה .וְ ָה ֵפק ְרפו ָּאה ׁ ְשלֵ ָמה לְ ָכל ַמ ְכ ֵ
סודות ָ
ֶ
שכיל ִע ְמ ֵקי
ּולְ ַה ּ ִ
טובה ָא ֵמן וְ ֵכן יְ ִהי ָרצוֹ ן:
שריו ָעלֵ ינ ּו לְ ָ
יוע ָציו וְ ָ
ו ַּב ּ ֵטל ֵמ ָעלֵ ינ ּו ּ ָכל ְּגזֵ רות ָק ׁשות וְ ָרעות .וְ ֵתן ְּבלֵ ב ּ ַמלְ כוּת וְ ֲ
וַ ֲאנִ י ְת ִפ ּ ָל ִתי לְ ָך ה' ֵעת ָרצוֹ ן ֱא ִ
ל-הים ְּב ָרב ַח ְס ֶּד ָך ֲענֵ נִ י ֶּב ֱא ֶמת יִ ׁ ְש ֶע ָך:

[ 3פעמים אם הזמן מאפשר ]THREE TIMES, IF TIME PERMITS /

יך ׁ ְש ֵמ ּה ְּד ָמ ֵרא ָעלְ ָמאְּ .ב ִר ְ
ְּב ִר ְ
יך ּ ִכ ְת ָר ְך וְ ַא ְת ָר ְך .יְ ֵהא ְרעו ָּת ְך ִעם ַע ּ ָמ ְך יִ ְ ׂש ָר ֵאל לְ ָעלַ ם .וּפו ְּר ַקן יְ ִמינָ ְך ַא ֲחזֵ י לְ ַע ּ ָמ ְך ְּב ֵבית ַמ ְק ְּד ׁ ָש ְךּ .ולְ ַא ְמט ּויֵ י לָ נָ א
תור ְ
יך לָ ן ַח ִ ּיין ְּב ִטיבו ָּתא .וְ לֶ ֱהוֵ י ֲאנָ א ְפ ִק ָידא ְּבגו ַצ ִּד ַיק ָ ּיא .לְ ִמ ְר ַח ם ָעלַ י ּולְ ִמנְ ַטר יָ ִתי
לותנָ א ְּב ַר ֲח ִמין .יְ ֵהא ַר ֲעוָ א ֳק ָד ָמ ְך ְּד ִ
הור ְך ּולְ ַק ֵּבל ְצ ָ
ִמ ּטוּב נְ ָ
כלאַ .אנְ ְּת הוּא ׁ ַש ּ ִליט ַעל ּכ ּ ָלאַ .אנְ ְּת ה ּוא ְד ׁ ַש ּ ִליט ַעל ַמלְ ַכ ָ ּיא .ו ַּמלְ כו ָּתא ִּדילָ ךְ
ְ
כלא ו ְּמ ַפ ְרנֵ ס לְ ּ ָ
וְ יַ ת ּ ָכל ִּדי לִ י וְ ִדי לְ ַע ּ ָמך יִ ְ ׂש ָר ֵאלַ .אנְ ְּת הוּא זָ ן לְ ּ ָ
ִהיאֲ .אנָ א ַע ְב ָּדא ְד ֻק ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יכנָ א.
יצנָ א וְ לָ א ַעל ַּבר ֱאלָ ִהין ָס ִמ ְ
אוריְ ֵת ּה ְּב ָכל ִע ָּדן וְ ִע ָּדן .לָ א ַעל ֱאנָ ׁש ָר ִח ְ
יך הוּא ְּד ָסגִ ְידנָ א ַק ּ ֵמ ּה ו ִּמ ַ ּק ּ ֵמי ִּד ַיקר ַ
ישא
יאוהי ְק ׁשוט .ו ַּמ ְס ֵּגא לְ ֶמ ְע ַּבד ַט ְבוָ ן ּו ְק ׁשוטֵּ .ב ּה ֲאנָ א ָר ִחיץ .וְ לִ ׁ ְש ֵמ ּה ַק ִּד ׁ ָ
אוריְ ֵת ּה ְק ׁשוט ּונְ ִב ִ
הא ְק ׁשוט וְ ַהא ִד ׁ ְש ַמ ָ ּיאְּ .דהוּא ֱאלָ ֶָא ּ ָלא ֶּב ֱאלָ ָ
יהב לִ י ְּבנִ ין ִּד ְכ ִרין ְּד ָע ְב ִדין ְרעו ָּת ְך) .וְ ַת ׁ ְשלִ ים ִמ ׁ ְש ֲאלִ ין ְּדלִ ָּב ִאי וְ לִ ָּבא
אוריְ ָתא( .וְ ֵת ַ
יַ ִ ּק ָירא ֲאנָ א ֵא ַמר ֻּת ׁ ְש ְּב ָחן .יְ ֵהא ַר ֲעוָ א ֳק ָד ָמ ְך ְּד ִת ְפ ַ ּתח לִ ָּב ִאי ְּב ַ
ְד ָכל ַע ּ ָמ ְך יִ ְ ׂש ָר ֵאל .לְ ַטב ּולְ ַח ִ ּיין וְ לִ ׁ ְשלָ םָ .א ֵמן:
לוֹ-הינ ּו ה' ֶא ָחד:
 / CTCחו׳׳ק— ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂש ָר ֵאל ה' ֱא ֵ
דוש וְ נוֹ ָרא ׁ ְשמו:
—א ָחד ה ּוא ֱא ֵ
 / CTCחו׳׳ק ֶ
לוֹ-הינוָּּ .גדול ֲאדונֵ ינוָּ .ק ׁ
רומ ָמה ׁ ְשמו יַ ְח ָּדו:
—ג ְּדל ּו לה' ִא ִ ּתי .וּנְ ְ
 / Cח ַּ
רוממ ּו ה'
ראשְ :
 / COק —לְ ָך ה' ַה ְּג ֻד ּ ָלה וְ ַה ְּגבו ָּרה וְ ַה ִ ּת ְפ ֶא ֶרת וְ ַה ֵּנ ַצח וְ ַההוד ּ ִכי כל ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם ו ָּב ָא ֶרץ :לְ ָך ה' ַה ּ ַמ ְמלָ ָכה וְ ַה ּ ִמ ְתנַ ּשא לְ כל לְ ׁ
לוֹ-הינוּ:
דוש ה' ֱא ֵ
רוממ ּו ה' ֱא ֵ
דוש הוּאְ :
ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחו ּו לְ ַהר ָק ְד ׁשו ּ ִכי ָק ׁ
לוֹ-הינ ּו וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחו ּו לַ ֲהדם ַרגְ לָ יו ָק ׁ
ֺ-הינ ּו ו ְּתנ ּו ָכבוֹ ד לַ ּתוֹ ָרהּ .כ ֵֹהן ְק ָרב .יַ ֲעמֹד
ֹאמר ָא ֵמןַ .ה ּכֹל ָהב ּו ֶגדל לֵ אל ֵ
הגבאי —GABBAI /וְ יַ ֲעזוֹ ר וְ יָ גֵ ן וְ יוֹ ׁ ִש ַיע לְ ָכל ַהחוֹ ִסים ּבוֹ וְ נ ַ
יכם ַח ִ ּיים ּ ֻכ ּ ְל ֶכם ַהיּוֹ ם:
ֺ-ה ֶ
(___________ בן ___________) ַה ּכ ֵֹהן ָּבר ּו ְך ׁ ֶש ָּנ ַתן ּתוֹ ָרה לְ ַע ּמוֹ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ִּב ְק ֻד ּׁ ָשתוֹ  :וְ ַא ֶ ּתם ַה ְּד ֵב ִקים ַּבה’ ֱאל ֵ

עולה לפני עלייתו ָּ —OLEH BEFORE HIS ALIYA /ב ְרכ ּו ֶאת ה’ ַה ּ ְמב ָֹר ְך:
 / CTCחו׳׳ק— ָּבר ּו ְך ה’ ַה ּ ְמב ָֹר ְך לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד:
ֺ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם ֲא ׁ ֶשר ָּב ַחר ָּבנ ּו ִמ ּ ָכל ָה ַע ּ ִמים וְ נָ ַתן לָ נ ּו ֶאת ּתוֹ ָרתוֹ ָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה’
עולה ָּ —OLEH /בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה’ ֱאל ֵ
נוֹ ֵתן ַה ּתוֹ ָרה:
עולה אחרי עלייתו ָּ —OLEH AFTER HIS ALIYA /בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה’ ֱאל ֵ
ֺ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן לָ נ ּו ּתוֹ ַרת ֱא ֶמת וְ ַח ֵ ּיי עוֹ לָ ם
נָ ַטע ְּבתוֹ ֵכנוָּּ :בר ּו ְך ַא ָּתה ה’ נוֹ ֵתן ַה ּתוֹ ָרה:
הגבאי  —GABBAI /מי שברך את האבות הוא יברך את הבנים ונאמר אמן
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קריאת התורה לשחרית של יום הכיפורים
Torah Reading for Yom Kippur Morning
ּאמר ֲאדֹ-נָ י ֶאל מ ֶֹשׁה
כהן—וַ יְ ַד ֵבּר ֲאדֹ-נָ י ֶאל מ ֶֹשׁה ַא ֲח ֵרי מֹות ְשׁנֵ י ְבּנֵ י ַא ֲהרֹן ְב ָּק ְר ָב ָתם ִל ְפנֵ י ֲאדֹ-נָ י וַ ֻיָּמתּו .וַ יֹ ֶ
פר ֶֹכת ֶאל ְפּנֵ י ַה ַ ּכ ֹפ ֶּרת ֲא ֶשׁר ַעל ָה ָארֹן וְ ֹלא
ַד ֵּבּר ֶאל ַא ֲהרֹן ָא ִחיָך וְ ַאל יָ בֹא ְב ָכל ֵעת ֶאל ַה ֹק ֶּדׁש ִמ ֵבּית ַל ָ ּ
יָ מּות ִכּי ֶב ָּענָ ן ֵא ָר ֶאה ַעל ַה ַ ּכ ֹפ ֶּרתְ .בּזֹאת יָ בֹא ַא ֲהרֹן ֶאל ַה ֹק ֶּדׁש ְב ַּפר ֶבּן ָב ָּקר ְל ַח ָטּאת וְ ַאיִ ל ְלע ָֹלהּ ְ .כתֹנֶ ת ַבּד
ק ֶֹדׁש יִ ְל ָבּׁש ִּומ ְכנְ ֵסי ַבד יִ ְהיּו ַעל ְב ָּשׂרֹו ְּוב ַא ְבנֵ ט ַבּד יַ ְח ֹגּר ְּוב ִמ ְצנֶ ֶפת ַבּד יִ ְצנֹף ִב ְּג ֵדי ק ֶֹדׁש ֵהם וְ ָר ַחץ ַב ַּמּיִ ם ֶאת
ְב ָּשׂרֹו ְּול ֵב ָשׁםֵּ .ומ ֵאת ֲע ַדת ְבּנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל יִ ַקּח ְשׁנֵ י ְש ִׂע ֵירי ִעזִּים ְל ַח ָטּאת וְ ַאיִ ל ֶא ָחד ְלע ָֹלה .וְ ִה ְק ִריב ַא ֲהרֹן ֶאת
ַפּר ַה ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר לֹו וְ ִכ ֶפּר ַב ֲּעדֹו ְּוב ַעד ֵבּיתֹו.
ש ִׂע ִירם
מֹועד .וְ נָ ַתן ַא ֲהרֹן ַעל ְשׁנֵ י ַה ְ ּ
ש ִׂע ִירם וְ ֶה ֱע ִמיד א ָֹתם ִל ְפנֵ י ֲאדֹ-נָ י ֶפ ַּתח א ֶֹהל ֵ
לוי—וְ ָל ַקח ֶאת ְשׁנֵ י ַה ְ ּ
ּגֹורל ַל ֲאדֹ-נָ י
ש ִׂעיר ֲא ֶשׁר ָע ָלה ָע ָליו ַה ָ
גֹורל ֶא ָחד ַל ֲעזָ אזֵ ל .וְ ִה ְק ִריב ַא ֲהרֹן ֶאת ַה ָ ּ
ּגֹורל ֶא ָחד ַל ֲאדֹ-נָ י וְ ָ
ּגֹורלֹות ָ
ָ
ש ִׂעיר ֲא ֶשׁר ָע ָלה ָע ָליו ַהּג ָֹורל ַל ֲעזָ אזֵ ל יָ ֳע ַמד ַחי ִל ְפנֵ י ֲאדֹ-נָ י ְל ַכ ֵפּר ָע ָליו ְל ַש ַׁלּח ֹאתֹו ַל ֲעזָ אזֵ ל
שהּו ַח ָטּאת .וְ ַה ָ ּ
וְ ָע ָ ׂ
ַה ִמ ְּד ָב ָּרה .וְ ִה ְק ִריב ַא ֲהרֹן ֶאת ַפּר ַה ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר לֹו וְ ִכ ֶפּר ַב ֲּעדֹו ְּוב ַעד ֵבּיתֹו וְ ָש ַׁחט ֶאת ַפּר ַה ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר לֹו.
שלישי—וְ ָל ַקח ְמֹלא ַה ַמ ְּח ָתּה ַג ֲּח ֵלי ֵאׁש ֵמ ַעל ַה ִמּזְ ֵב ַּח ִמ ִל ְּפנֵ י ֲאדֹ-נָ י ְּומֹלא ָח ְפנָ יו ְקט ֶֹרת ַס ִמּים ַד ָּקּה וְ ֵה ִביא
קט ֶֹרת ֶאת ַה ַ ּכ ֹפ ֶּרת ֲא ֶשׁר ַעל ָה ֵעדּות
קט ֶֹרת ַעל ָה ֵאׁש ִל ְפנֵ י ֲאדֹ-נָ י וְ ִכ ָסּה ֲענַ ן ַה ְ ּ
פר ֶֹכת .וְ נָ ַתן ֶאת ַה ְ ּ
ִמ ֵבּית ַל ָ ּ
וְ ֹלא יָ מּות .וְ ָל ַקח ִמ ַדּם ַה ָפּר וְ ִהזָּה ְב ֶא ְצ ָבּעֹו ַעל ְפּנֵ י ַה ַ ּכ ֹפ ֶּרת ֵק ְד ָמה וְ ִל ְפנֵ י ַה ַ ּכ ֹפ ֶּרת יַ זֶּה ֶש ַׁבע ְפ ָּע ִמים ִמן ַה ָדּם
פר ֶֹכת וְ ָע ָשׂה ֶאת ָדּמֹו ַכ ֲּא ֶשׁר
ְב ֶּא ְצ ָבּעֹו .וְ ָש ַׁחט ֶאת ְש ִׂעיר ַה ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר ָל ָעם וְ ֵה ִביא ֶאת ָדּמֹו ֶאל ִמ ֵבּית ַל ָ ּ
ָע ָשׂה ְל ַדם ַה ָפּר וְ ִהזָּה אֹתֹו ַעל ַה ַ ּכ ֹפ ֶּרת וְ ִל ְפנֵ י ַה ַ ּכ ֹפ ֶּרת .וְ ִכ ֶפּר ַעל ַה ֹק ֶּדׁש ִמ ֻט ְּמאֹת ְבּנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ִּומ ִפ ְּש ֵׁע ֶיהם
מֹועד ְ ּבבֹאֹו
ש ֵׁכן ִא ָתּם ְבּתֹוְך ֻט ְמא ָֹתם .וְ ָכל ָא ָדם ֹלא יִ ְהיֶ ה ְ ּבא ֶֹהל ֵ
מֹועד ַה ֹּ
ּאתם וְ ֵכן יַ ֲע ֶשׂה ְלא ֶֹהל ֵ
ְל ָכל ַחטֹ ָ
ְל ַכ ֵפּר ַבּ ֹק ֶּדׁש ַעד ֵצאֹותֹוֹ וְ ִכ ֶפּר ַב ֲּעדֹו ְּוב ַעד ֵבּיתֹו ְּוב ַעד ָכּל ְק ַהל יִ ְש ָׂר ֵאל.
ש ִׂעיר וְ נָ ַתן ַעל ַק ְרנֹות ַה ִמּזְ ֵב ַּח
רביעי—וְ יָ ָצא ֶאל ַה ִמּזְ ֵב ַּח ֲא ֶשׁר ִל ְפנֵ י ֲאדֹ-נָ י וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו וְ ָל ַקח ִמ ַדּם ַה ָפּר ִּומ ַדּם ַה ָ ּ
ָס ִביב .וְ ִהזָּה ָע ָליו ִמן ַה ָדּם ְב ֶּאצְ ָבּעֹו ֶש ַׁבע ְפ ָּע ִמים וְ ִט ֲהרֹו וְ ִק ְדּׁשֹו ִמ ֻט ְּמאֹת ְבּנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל .וְ ִכ ָלּה ִמ ַכ ֵּפּר ֶאת ַה ֹק ֶּדׁש
ש ִׂעיר
ש ִׂעיר ֶה ָחי .וְ ָס ַמְך ַא ֲהרֹן ֶאת ְש ֵׁתּי ידו [יָ ָדיו] ַעל רֹאׁש ַה ָ ּ
מֹועד וְ ֶאת ַה ִמּזְ ֵב ַּח וְ ִה ְק ִריב ֶאת ַה ָ ּ
וְ ֶאת א ֶֹהל ֵ
ש ִׂעיר
ּאתם וְ נָ ַתן א ָֹתם ַעל רֹאׁש ַה ָ ּ
ַה ַחי וְ ִה ְתוַ ָדּה ָע ָליו ֶאת ָכּל ֲעוֹנֹת ְבּנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל וְ ֶאת ָכּל ִפ ְּש ֵׁע ֶיהם ְל ָכל ַחטֹ ָ
ש ִׂעיר ַב ִּמ ְּד ָ ּבר.
ש ִׂעיר ָע ָליו ֶאת ָכּל ֲעוֹנ ָֹתם ֶאל ֶא ֶרץ ְגּזֵ ָרה וְ ִש ַׁלּח ֶאת ַה ָ ּ
וְ ִש ַׁלּח ְבּיַ ד ִאיׁש ִע ִתּי ַה ִמ ְּד ָב ָּרה .וְ נָ ָשׂא ַה ָ ּ
נִּיחם ָשׁם .וְ ָר ַחץ ֶאת ְב ָּשׂרֹו
מֹועד ָּופ ַשׁט ֶאת ִב ְּג ֵדי ַה ָבּד ֲא ֶשׁר ָל ַבׁש ְ ּבבֹאֹו ֶאל ַה ֹק ֶּדׁש וְ ִה ָ
ָּובא ַא ֲהרֹן ֶאל א ֶֹהל ֵ
ַב ַמּיִ ם ְב ָּמקֹום ָקדֹוׁש וְ ָל ַבׁש ֶאת ְב ָּג ָדיו וְ יָ ָצא וְ ָע ָשׂה ֶאת ע ָֹלתֹו וְ ֶאת ע ַֹלת ָה ָעם וְ ִכ ֶפּר ַב ֲּעדֹו ְּוב ַעד ָה ָעם.
ש ִׂעיר ַל ֲעזָ אזֵ ל יְ ַכ ֵבּס ְב ָּג ָדיו וְ ָר ַחץ ֶאת ְב ָּשׂרֹו ַב ָּמּיִ ם
חמישי—וְ ֵאת ֵח ֶלב ַה ַח ָטּאת יַ ְק ִטיר ַה ִמּזְ ֵב ָּחה .וְ ַה ְמ ַש ֵׁל ַּח ֶאת ַה ָ ּ
יֹוציא
הּובא ֶאת ָד ָּמם ְל ַכ ֵפּר ַ ּב ֹק ֶּדׁש ִ
וְ ַא ֲח ֵרי ֵכן יָ בֹוא ֶאל ַה ַמ ֲּחנֶ ה .וְ ֵאת ַפּר ַה ַח ָטּאת וְ ֵאת ְש ִׂעיר ַה ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר ָ
ש ֵׂרף א ָֹתם יְ ַכ ֵבּס ְב ָּג ָדיו וְ ָר ַחץ ֶאת
ֶאל ִמחּוץ ַל ַמ ֲּחנֶ ה וְ ָש ְׂרפּו ָב ֵאׁש ֶאת ֹער ָֹתם וְ ֶאת ְב ָּש ָׂרם וְ ֶאת ִפ ְּר ָשׁם .וְ ַה ֹּ
ש ִׁב ִיעי ֶב ָּעׂשֹור ַלח ֶֹדׁש ְת ַּעּנּו ֶאת
עֹולם ַ ּבח ֶֹדׁש ַה ְ ּ
ְב ָּשׂרֹו ַב ָּמּיִ ם וְ ַא ֲח ֵרי ֵכן יָ בֹוא ֶאל ַה ַמ ֲּחנֶ ה .וְ ָהיְ ָתה ָל ֶכם ְל ֻח ַקּת ָ
ּתֹוכ ֶכםִ .כּי ַבּיֹום ַהזֶּה יְ ַכ ֵפּר ֲע ֵל ֶיכם ְל ַט ֵהר ֶא ְת ֶכם ִמ ֹכּל
אכה ֹלא ַת ֲעׂשּו ָה ֶאזְ ָרח וְ ַה ֵגּר ַה ָגּר ְב ְ
ש ֵׁת ֶיכם וְ ָכל ְמ ָל ָ
נַ ְפ ֹ
ּאת ֶיכם ִל ְפנֵ י ֲאדֹ-נָ י ִת ְּט ָהרּו.
ַחטֹ ֵ
עֹולם .וְ ִכ ֶפּר ַה ֹכ ֵּהן ֲא ֶשׁר יִ ְמ ַשׁח אֹתֹו וַ ֲא ֶשׁר יְ ַמ ֵלּא
ש ֵׁת ֶיכם ֻח ַקּת ָ
נִּיתם ֶאת נַ ְפ ֹ
שישי— ַש ַׁבּת ַש ָׁבּתֹון ִהיא ָל ֶכם וְ ִע ֶ
מֹועד וְ ֶאת
ֶאת יָ דֹו ְל ַכ ֵהן ַת ַּחת ָא ִביו וְ ָל ַבׁש ֶאת ִב ְּג ֵדי ַה ָבּד ִב ְּג ֵדי ַה ֹק ֶּדׁש .וְ ִכ ֶפּר ֶאת ִמ ְק ַדּׁש ַה ֹק ֶּדׁש וְ ֶאת א ֶֹהל ֵ
עֹולם ְל ַכ ֵפּר ַעל ְבּנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל
פר .וְ ָהיְ ָתה זֹּאת ָל ֶכם ְל ֻח ַקּת ָ
ַה ִמּזְ ֵב ַּח יְ ַכ ֵפּר וְ ַעל ַה ֹכ ֲּהנִ ים וְ ַעל ָכּל ַעם ַה ָק ָּהל יְ ַכ ֵ ּ
ּשׁנָ ה וַ ַיַּעׂש ַכ ֲּא ֶשׁר ִצוָּה ֲאדֹ-נָ י ֶאת מ ֶֹשׁה.
ּאתם ַא ַחת ַב ָ ּ
ִמ ָכּל ַחטֹ ָ
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חצי קדיש
Chatzi Kaddish
יה ַר ָּבא[ .אמן]
יִ ְת ַּג ַ ּדל וְ יִ ְת ַק ַ ּד ׁש ׁ ְש ֵמ ּ
ְּב ָעלְ ָמא ִ ּדי ְב ָראִ ,כ ְרעו ֵּת ּה .וְ יַ ְמלִ ְ
יך ַמלְ כו ֵּת ּה[ ,וְ יַ ְצ ַמח ֻּפ ְר ָקנֵ ה ,וִ ָיק ֵרב ְמ ׁ ִש ֵ
יח ּה ,אמן] ְּב ַח ֵיּיכוֹ ן ו ְּביוֹ ֵמיכוֹ ן ו ְּב ַח ֵיּי
ְד ָכ ֵּ
ל-בית יִ ְ ׂש ָר ֵאלַּ ,ב ֲעגָ לָ א ו ִּבזְ ַמן ָק ִריב ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן.

יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא]
[אמן ,יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ

יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא יִ ְת ָּב ַר ְך וְ יִ ׁ ְש ַ ּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְתרוֹ ַמם וְ יִ ְתנַ ּ ֵ ׂשא וְ יִ ְת ַה ָ ּדר וְ יִ ְת ַע ּ ֶלה וְ יִ ְת ַה ּ ָלל,
יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ
ְ
ׁ ְש ֵמ ּה ְ ּד ֻק ְד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ְּ
[ב ִריך הוּא].
לְ ֵע ּ ָלא לְ ֵע ּ ָלא ִמ ּ ָכ ִּ
ל-ב ְר ָכ ָתא ,וְ ׁ ִש ָיר ָתאֻּ ,ת ׁ ְש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ָח ָמ ָתא ַד ֲא ִמ ָירן ְּב ָעלְ ָמא ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן[ .אמן]
משה לִ ְפנֵי ְ ּבנֵי י ְ ׂ
כאשר מגביהים את התורה ורואים את הכתוב ,נוהגים לומר :וְזאת הַ ּת ָורה ,אֲ ׁ ֶשר ָ ׂ
שם ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל

משה לִ ְפנֵי ְ ּבנֵי י ְ ׂ
וְזאת הַ ּת ָורה ,אֲ ׁ ֶשר ָ ׂ
שם ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל WHEN PICKING UP THE TORAH AND SEE THE LETTERS, IT'S CUSTOMARY TO SAY:

מפטיר לשחרית של יום הכיפורים
Maftir for Yom Kippur Morning
אכה ֹלא ַת ֲעשּֽׂו׃ וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם
ּל־מ ָל ָ
ש ֵׁת ֶיכם ָכ ְ
ת־נַפ ֹ
נִּיתם ֶא ְ
ש ִׁב ִיעי ַהזֶּה ִמ ְֽק ָרא־ק ֶֹדׁש יִ ְהיֶ ה ָל ֶכם וְ ִע ֶ
ֶּוב ָעׂשֹור ַלח ֶֹדׁש ַה ְ ּ
ֽי־שׁנָ ה ִש ְׁב ָעה ְת ִּמ ִימם יִ ְהיּו ָל ֶכֽם׃ ִּומנְ ָח ָתם
ּן־ב ָּקר ֶא ָחד ַאיִ ל ֶא ָחד ְכ ָּב ִשׂים ְבּנֵ ָ
ע ָֹלה ַל ֲֽאדֹ-נָ י ֵר ַיח נִ יח ַֹח ַפּר ֶב ָ
שׂרֹון ַל ֶכ ֶּבׂש ָה ֶא ָחד ְל ִש ְׁב ַעת
שׂרֹון ִע ָ ּ
שרֹנִ ים ָל ַאיִ ל ָה ֶא ָחֽד׃ ִע ָ ּ
שרֹנִ ים ַל ָפּר ְשׁנֵ י ֶע ְ ׂ
ֹׁלשׁה ֶע ְ ׂ
ּלּולה ַב ָשּ ֶׁמן ְש ָ
ס ֶֹלת ְב ָ
ּיהֽם׃
יר־עזִּים ֶא ָחד ַח ָטּאת ִמ ְלּבד ַח ַטּאת ַה ִכ ֻּפ ִּרים וְ ע ַֹלת ַה ָת ִּמיד ִּומנְ ָח ָתּה וְ נִ ְס ֵכ ֶ
שׂים׃ ְש ִׂע ִ
ַה ְכ ָּב ִ ֽ

הפטרה לשחרית של יום הכיפורים
Haftarah for Yom Kippur Morning
קורא ההפטרה לפני קריאתה:

BEFORE READING THE HAFTARAH, THE READER SAYS:

יהם ַה ֶּנ ֱא ָמ ִרים ֶּב ֱא ֶמתָּ .בר ּו ְך ַא ָ ּתה
יאים טוֹ ִבים וְ ָר ָצה ְּב ִד ְב ֵר ֶ
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם ֲא ׁ ֶשר ָּב ַחר ִּבנְ ִב ִ
ָּבר ּו ְך ַא ָ ּתה ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ֲאדֹ-נָ י ַה ּבוֹ ֵחר ַּבתוֹ ָרה ו ְּבמ ׁ ֶֹשה ַע ְב ּדוֹ ו ְּביִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּמוֹ ו ִּבנְ ִב ֵ
יאי ָה ֱא ֶמת וְ ַה ֶ ּצ ֶדק.

ש ֵׁכן ַעד וְ ָקדֹוׁש ְשׁמֹו ָמרֹום
שׂא ֹ
ּּנּו־ד ֶרְך ָה ִרימּו ִמ ְכׁשֹול ִמ ֶד ֶּרְך ַע ִמּי׃ ִכּי כֹה ָא ַמר ָרם וְ נִ ָ ּ
וְ ָא ַמר סֹּלּו־סֹּלּו ַפ ָ
עֹולם ָא ִריב וְ ֹלא
רּוח ְש ָׁפ ִלים ְּול ַה ֲחיֹות ֵלב נִ ְד ָכ ִּאים׃ ִכּי ֹלא ְל ָ
ל־רּוח ְל ַה ֲחיֹות ַ
ַ
ּוש ַׁפ
ת־ד ָּכּא ְ
וְ ָקדֹוׁש ֶא ְשּׁכֹון וְ ֶא ַ
ׁשֹובב
ּי־רּוח ִמ ְל ָּפנַ י יַ ֲעטֹוף ּונְ ָשׁמֹות ֲאנִ י ָע ִש ִׂיתי׃ ַב ֲּעוֹן ִב ְּצעֹו ָק ַצ ְפ ִתּי וְ ַא ֵכּהּו ַה ְס ֵתּר וְ ֶא ְקצֹף וַ ֶיֵּלְך ָ
ָלנֶ ַצח ֶא ְקּצֹוף ִכ ַ
ּבֹורא נִ יב ְש ָׂפ ָתיִ ם ָשׁלֹום׀ ָשׁלֹום
ְב ֶּד ֶרְך ִלּבֹו׃ ְד ָּר ָכיו ָר ִא ִיתי וְ ֶא ְר ָפ ֵּאהּו וְ ַאנְ ֵחהּו וַ ֲא ַש ֵׁלּם נִ ֻח ִמים לֹו וְ ַל ֲא ֵב ָליו׃ ֵ
יּוכל וַ ְיִּג ְרׁשּו ֵמ ָימיו ֶר ֶפׁש וָ ִטיט׃
אתיו׃ וְ ָה ְר ָש ִׁעים ַכּיָּם נִ ְג ָרׁש ִכּי ַה ְש ֵׁקט ֹלא ָ
ָל ָרחֹוק וְ ַל ָקּרֹוב ָא ַמר ֲאדֹ-נָ י ְּור ָפ ִ
קֹולָך וְ ַה ֵגּד ְל ַע ִמּי ִפ ְּש ָׁעם ְּול ֵבית יַ ֲעקֹב
ּּׁשֹופר ָה ֵרם ֶ
שְׂך ַכ ָ
ל־ת ְּח ֹ
ֹלהי ָל ְר ָש ִׁעים׃ ְק ָרא ְב ָגרֹון ַא ַ
ֵאין ָשׁלֹום ָא ַמר ֱא ַ
ֹל-היו ֹלא ָעזָ ב
ׁר־צ ָד ָקה ָע ָשׂה ִּומ ְש ַׁפּט ֱא ָ
אֹותי יֹום יֹום יִ ְדרֹׁשּון וְ ַד ַעת ְד ָּר ַכי יֶ ְח ָפּצּון ְכּגֹוי ֲא ֶש ְ
ּאתם׃ וְ ִ
ַחטֹ ָ
ֹלהים יֶ ְח ָפּצּון׃ ָל ָמּה ַצ ְּמנּו וְ ֹלא ָר ִא ָית ִענִּינּו נַ ְפ ֵשׁנּו וְ ֹלא ֵת ָדע ֵהן ְבּיֹום צ ְֹמ ֶכם
י־צ ֶדק ִק ְר ַבת ֱא ִ
יִ ְש ָׁאלּונִ י ִמ ְש ְׁפ ֵּט ֶ
ֹלא־תצּומּו ַכּיֹום ְל ַה ְש ִׁמ ַיע
ָ
ל־ע ְצ ֵּב ֶיכם ִתּנְ ֹגּׂשּו׃ ֵהן ְל ִריב ַּומ ָצּה ָתּצּומּו ְּול ַהּכֹות ְב ֶּא ְגרֹף ֶר ַשׁע
אּו־ח ֶפץ וְ ָכ ַ
ִת ְּמ ְצ ֵ
ּיע ֲה ָלזֶ ה
קֹול ֶכם׃ ֲה ָכזֶ ה יִ ְהיֶ ה צֹום ֶא ְב ָח ֵרהּו יֹום ַעּנֹות ָא ָדם נַ ְפׁשֹו ֲה ָלכֹף ְכ ַּא ְגמֹן רֹאׁשֹו וְ ַשׂק וָ ֵא ֶפר יַ ִצ ַ
ַב ָּמּרֹום ְ
38
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צּוצים
מֹוטה וְ ַש ַׁלּח ְר ִ
ִת ְּק ָרא־צֹום וְ יֹום ָרצֹון ַל ֲאדֹ-נָ י׃ ֲהלֹוא זֶ ה צֹום ֶא ְב ָח ֵרהּו ַפ ֵּת ַּח ַח ְר ֻצּבֹות ֶר ַשׁע ַה ֵתּר ֲא ֻגּדֹות ָ
ּי־ת ְר ֶאה ָערֹם וְ ִכ ִסּיתֹו
רּודים ָת ִּביא ָביִ ת ִכ ִ
ל־מֹוטה ְתּנַ ֵתּקּו׃ ֲהלֹוא ָפרֹס ָל ָר ֵעב ַל ְח ֶמָך וַ ֲענִ יִּים ְמ ִ
ָ
ָח ְפ ִשׁים וְ ָכ
אֹורָך וַ ֲא ֻר ָכ ְתָך ְמ ֵה ָרה ִתצְ ָמח וְ ָה ַלְך ְל ָפנֶ יָך ִצ ְד ֶקָך ְכּבֹוד ֲאדֹ-נָ י יַ ַא ְס ֶפָך׃
ּש ַׁחר ֶ
ִּמ ְב ָּש ְׂרָך ֹלא ִת ְת ַע ָלּם׃ ָאז יִ ָב ַּקע ַכ ַ ּ
ּר־אוֶ ן׃ וְ ָת ֵפק ָל ָר ֵעב
מֹוטה ְש ַׁלח ֶא ְצ ַבּע וְ ַד ֶב ָ
ּתֹוכָך ָ
ם־ת ִּסיר ִמ ְ
ֹאמר ִהנֵּנִ י ִא ָ
ָאז ִת ְּק ָרא וַ ֲאדֹ-נָ י יַ ֲענֶ ה ְת ַּשׁוַּע וְ י ַ
ּיע ְב ַּצ ְח ָצחֹות נַ ְפ ֶשָׁך
אֹורָך וַ ֲא ֵפ ָל ְתָך ַכ ָּצ ֳּה ָריִ ם׃ וְ נָ ֲחָך ֲאדֹ-נָ י ָת ִּמיד וְ ִה ְש ִׂב ַ
ּיע וְ זָ ַרח ַבּח ֶֹשְׁך ֶ
נַ ְפ ֶשָׁך וְ נֶ ֶפׁש נַ ֲענָ ה ַת ְּש ִׂב ַ
מֹוס ֵדי דֹור־
עֹולם ְ
מֹוצא ַמיִ ם ֲא ֶשׁר ֹלא־יְ ַכזְּבּו ֵמ ָימיו׃ ָּובנּו ִמ ְמָּך ָח ְרבֹות ָ
וְ ַע ְצמ ֶֹתיָך יַ ֲח ִליץ וְ ָהיִ ָית ְכ ַּגן ָרוֶ ה ְּוכ ָ
ש ָׁבּת ַר ְג ֶלָך ֲעׂשֹות ֲח ָפ ֶציָך ְבּיֹום ָק ְד ִשׁי
ם־ת ִּשׁיב ִמ ַ ּ
ש ֵׁבב נְ ִתיבֹות ָל ָש ֶׁבת׃ ִא ָ
ּקֹומם וְ ק ָֹרא ְלָך ֹג ֵּדר ֶפ ֶּרץ ְמ ֹ
וָ דֹור ְת ֵ
ש ָׁבּת עֹנֶ ג ִל ְקדֹוׁש ֲאדֹ-נָ י ְמ ֻכ ָבּד וְ ִכ ַב ְּדּתֹו ֵמ ֲעׂשֹות ְד ָּר ֶכיָך ִמ ְמּצֹוא ֶח ְפ ְצָך וְ ַד ֵבּר ָד ָּבר׃ ָאז ִת ְּת ַענַּג
את ַל ַ ּ
וְ ָק ָר ָ
[ב ֳּמ ֵתי] ָא ֶרץ וְ ַה ֲא ַכ ְל ִתּיָך נַ ֲח ַלת יַ ֲעקֹב ָא ִביָך ִכּי ִפּי ֲאדֹ-נָ י ִד ֵּבּר׃
ל־אדֹ-נָ י וְ ִה ְר ַכ ְּב ִתּיָך ַעל־במותי ָ
ַע ֲ
בסיום קריאת ההפטרה ,קורא ההפטרה אומר:

AFTER READING THE HAFTARAH, THE READER SAYS:

לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם ,צוּר ּ ָכל ָהעוֹ לָ ִמיםַ ,צ ִ ּדיק ְּב ָכל ַה ּדוֹ רוֹ תָ ,ה ֵאל ַה ֶּנ ֱא ָמןָ ,האוֹ ֵמר וְ עוֹ ֶ ׂשהַ ,ה ְמ ַד ֵּבר
ָּבר ּו ְך ַא ָ ּתה יְ יֱָ ,א ֵ
יך ,וְ ָד ָבר ֶא ָחד ִמ ְ ּד ָב ֶר ָ
לוֹ-הינ ּו וְ נֶ ֱא ָמנִ ים ְ ּד ָב ֶר ָ
יך ָאחוֹ ר ֹלא יָ ׁשוּב
ו ְּמ ַק ֵיּםֶ ׁ ,ש ּ ָכל ְ ּד ָב ָריו ֱא ֶמת וָ ֶצ ֶדק .נֶ ֱא ָמן ַא ָ ּתה הוּא יְ יָ ֱא ֵ
ֵר ָיקםִ ּ ,כי ֵאל ֶמלֶ ְך נֶ ֱא ָמן (וְ ַר ֲח ָמן) ָא ָּתהָּ .בר ּו ְך ַא ָּתה יְ יָָ ,ה ֵאל ַה ֶּנ ֱא ָמן ְּב ָכל ְ ּד ָב ָריו:
יה:
ַר ֵחם ַעל ִציּוֹ ן ּ ִכי ִהיא ֵּבית ַח ֵיּינוּ ,וְ לַ ֲעלו ַּבת נֶ ֶפ ׁש ּתוֹ ׁ ִש ַיע ותשמחה ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינוָּּ :בר ּו ְך ַא ָּתה יְ יָ ְמ ַ ׂש ּ ֵמ ַח ִציּוֹ ן ְּב ָבנֶ ָ
יח ָךִּ ,ב ְמ ֵה ָרה יָ בֹא וְ יָ גֵ ל לִ ֵּבנוַּ .על ּ ִכ ְסאוֹ ֹלא יֵ ׁ ֵשב זָ ר
לוֹ-הינ ּו ְּב ֵאלִ יָ ה ּו ַה ָּנ ִביא ַע ְב ֶ ּד ָך .ו ְּב ַמלְ כוּת ֵּבית ָ ּדוִ ד ְמ ׁ ִש ֶ
ַ ׂש ּ ְמ ֵחנ ּו יְ יָ ֱא ֵ
ְ
ָ
וְ ֹלא יִ נְ ֲחל ּו עוֹ ד ֲא ֵח ִרים ֶאת ּ ְכבוֹ דוִֹ ּ .כי ְב ׁ ֵשם ָק ְד ׁ ֶשך נִ ׁ ְש ַּב ְע ָּת ֹּלו ׁ ֶש ֹּלא יִ ְכ ֶּבה נֵ רוֹ לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעדָּ :בר ּוך ַא ָ ּתה יְ יָ ָמגֵ ן ָ ּדוִ ד
יחה
לוֹ-הינ ּו לִ ְמ ִחילָ ה וְ לִ ְסלִ ָ
יאים .וְ ַעל יוֹ ם ַה ּ ִכ ּ ֻפ ִרים ַה ֶ ּזהֶ ׁ .ש ָּנ ַת ָ ּת לָ נ ּו ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ַעל ַה ּתוֹ ָרה .וְ ַעל ָה ֲעבוֹ ָדה .וְ ַעל ַה ְּנ ִב ִ
ָ
ְ
ְ
ְ
לוֹ-הינוֲּ .אנַ ְחנ ּו מוֹ ִדים לָ ך ו ְּמ ָב ְר ִכים אוֹ ָתך .יִ ְת ָּב ַרך ׁ ִש ְמך ְּב ִפי ּ ָכל־
ל־ה ּכֹל ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
וּלְ ַכ ּ ָפ ָרה לְ ָכבוֹ ד וּלְ ִת ְפ ָא ֶרתַ :ע ַ
ְ
ְ
ַחי ָ ּת ִמיד לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעדּ .ו ְד ָב ְר ָך ֱא ֶמת וְ ַק ָ ּים לָ ַעדָּ :ברוּ ך ַא ָּתה ֲאדֹ-נָ י ֶ .מ ֶלך מו ֵֹחל וְ סו ֵֹל ַח ַל ֲעוֹנו ֵֹתינוּ וְ ַל ֲעוֹנוֹת ַע ּמ ֹו ֵּבית
יִ ְ ׂש ָר ֵאל .וּ ַמ ֲע ִביר ַא ׁ ְשמו ֵֹתינוּ ְּב ָכל ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָשנָ הֶ .מ ֶל ְך ַעל ָּכל ָה ָא ֶרץ ְמ ַק ֵּד ׁש יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ יוֹם ַה ִּכ ּ ֻפ ִרים:
אם מנהגך לא לומר יזכור ,יש לדלג הלאה ל“אשרי” [בעמוד ]41
]IF YOUR CUSTOM IS NOT TO SAY YIZKOR, CONTINUE WITH “ASHREI” [PAGE 41

יזכור
Yizkor
יזכור פרטי PERSONAL YIZKOR /
ֹלהים נִ ׁ ְש ַמת
יִ זְ ּכוֹ ר ֱא ִ

39

()insert the names of your loved ones for whom you are saying yizkor

 fatherאבא ָא ִבי מוֹ ִרי _____________ בן

___________________________

 motherאבא אמי מורתי ___________ בת

___________________________

 brotherאחי ___________________ בן

___________________________

 sisterאחותי __________________ בת

___________________________

 sonבני ______________________ בן

___________________________

 daughterבתי _________________ בת

___________________________

 husbandאישי __________________ בן

___________________________

 wifeאשתי____________________ בת

___________________________

 / male mentorמורי ורבי ___________ בן

___________________________

 / female mentorמורתי ___________ בת

___________________________

 / maleקרוב ____________________ בן

___________________________

 / femaleקרובה ________________ בת

___________________________
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כשאומרים ״זכור״ לכמה אנשים

WHEN SAYING YIZKOR FOR
NUMEROUS PEOPLE

ַּב ֲעבוּר ׁ ֶש ְּבלִ י נֶ ֶדר ֶא ֵ ּתן ְצ ָד ָקה ְּב ַעד ַהזְ ּ ָכ ַרת
נִ ׁ ְשמוֹ ֵת ֶ
יהם
יהם ו ִּב ְ ׂש ַכר זֶ ה ִ ּת ְהיֶ ינָ ה נַ ְפ ׁשוֹ ֵת ֶ
ְצרוּרוֹ ת ִּב ְצרוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ִעם נִ ׁ ְשמוֹ ֵת ֶ
יהם ׁ ֶשל
ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹב ָ ׂש ָרה ִר ְב ָקה ָר ֵחל
וְ לֵ ָאה וְ ִעם ׁ ְש ָאר ַצ ִּד ִיקים וְ ִצ ְד ָקנִ יּוֹ ת ׁ ֶש ְּבגַ ן
ֹאמר ָא ֵמן:
ֵע ֶדן וְ נ ַ

כשאומרים ״זכור״ לאישה אחת לבד

כשאומרים ״זכור״ לגבר אחד לבד

WHEN SAYING YIZKOR FOR ONE FEMALE

WHEN SAYING YIZKOR FOR ONE MALE

ַּב ֲעבוּר ׁ ֶש ְּבלִ י נֶ ֶדר ֶא ֵ ּתן ְצ ָד ָקה ַּב ֲע ָד ּה
ו ִּב ְ ׂש ַכר זֶ ה ְּת ֵהא נַ ְפ ׁ ָש ּה ְצרו ָּרה ִּב ְצרוֹ ר
ַה ַח ִ ּיים ִעם נִ ׁ ְשמוֹ ת ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹב
ָ ׂש ָרה ִר ְב ָקה ָר ֵחל וְ לֵ ָאה וְ ִעם ׁ ְש ָאר ַצ ִּד ִיקים
ֹאמר ָא ֵמן:
וְ ִצ ְד ָקנִ יּוֹ ת ׁ ֶש ְּבגַ ן ֵע ֶדן וְ נ ַ

ַּב ֲעבוּר ׁ ֶש ְּבלִ י נֶ ֶדר ֶא ֵ ּתן ְצ ָד ָקה ַּב ֲעדוֹ ִּב ְ ׂש ַכר
זֶ ה ְּת ֵהא נַ ְפ ׁשוֹ ְצרו ָּרה ִּב ְצרוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ִעם
נִ ׁ ְשמוֹ ת ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹב ָ ׂש ָרה ִר ְב ָקה
ָר ֵחל וְ לֵ ָאה וְ ִעם ׁ ְש ָאר ַצ ִּד ִיקים וְ ִצ ְד ָקנִ יּוֹ ת
ֹאמר ָא ֵמן:
ׁ ֶש ְּבגַ ן ֵע ֶדן וְ נ ַ

PERSONAL PRAYER FOR THE DEPARTED
ֵאל ָמלֵ א ַר ֲח ִמים ׁשוֹ ֵכן ַּב ּ ְמרוֹ ִמים ַה ְמ ֵצא ְמנ ּו ָחה נְ כוֹ נָ ה ַעל ּ ַכנְ ֵפי ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ְּב ַמ ֲעלוֹ ת ְקדוֹ ׁ ִשים ו ְּטהוֹ ִרים ּ ְכז ַֺהר ָה ָר ִק ַיע ַמזְ ִה ִירים ֶאת נִ ׁ ְש ַמת
()insert the names of your loved ones for whom you are saying yizkor
 fatherאבא ָא ִבי מוֹ ִרי _____________ בן

___________________________

 motherאבא אמי מורתי ___________ בת

___________________________

 brotherאחי ___________________ בן

___________________________

 sisterאחותי __________________ בת

___________________________

 sonבני ______________________ בן

___________________________

 daughterבתי _________________ בת

___________________________

 husbandאישי __________________ בן

___________________________

 wifeאשתי____________________ בת

___________________________

 / male mentorמורי ורבי ___________ בן

___________________________

 / female mentorמורתי ___________ בת

___________________________

 / maleקרוב ____________________ בן

___________________________

 / femaleקרובה ________________ בת

___________________________

כשאומרים ״זכור״ לכמה אנשים

כשאומרים ״זכור״ לאישה אחת לבד

כשאומרים ״זכור״ לגבר אחד לבד

WHEN SAYING YIZKOR FOR
NUMEROUS PEOPLE

WHEN SAYING YIZKOR FOR ONE FEMALE

WHEN SAYING YIZKOR FOR ONE MALE

ַּב ֲעבוּר ׁ ֶש ָּנ ְדב ּו ְצ ָד ָקה ְּב ַעד ַהזְ ּ ָכ ַרת
נִ ׁ ְש ָמותיהםְּ ,בגַ ן ֵע ֶדן ְּת ֵהא ְמנ ּו ָחתם לָ ֵכן
ַּב ַעל ָה ַר ֲח ִמים יַ ְס ִ ּת ֵירם ְּב ֵס ֶתר ּ ְכנָ ָפיו
לְ עוֹ לָ ִמים וְ יִ ְצרוֹ ר ִּב ְצרוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ֶאת
נִ ׁ ְשמותיהם ֲאדֹ-נָ י ה ּוא נַ ֲחלָ תם וְ יָ נ ּו ַח
ֹאמר ָא ֵמן:
ְּב ׁ ָשלוֹ ם ַעל ִמ ׁ ְש ּ ָכבם ,וְ נ ַ

ַּב ֲעבוּר ׁ ֶש ָּנ ְדב ּו ְצ ָד ָקה ְּב ַעד ַהזְ ּ ָכ ַרת נִ ׁ ְש ָמ ָת ּה
ְּבגַ ן ֵע ֶדן ְּת ֵהא ְמנ ּו ָח ָת ּה לָ ֵכן ַּב ַעל ָה ַר ֲח ִמים
יַ ְס ִ ּת ֶיר ָה ְּב ֵס ֶתר ּ ְכנָ ָפיו לְ עוֹ לָ ִמים וְ יִ ְצרוֹ ר
ִּב ְצרוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ֶאת נִ ׁ ְש ָמ ָת ּה ֲאדֹ-נָ י ה ּוא
ֹאמר
נַ ֲחלָ ָת ּה וְ ָתנ ּו ַח ְּב ׁ ָשלוֹ ם ַעל ִמ ׁ ְש ּ ָכ ָב ּה וְ נ ַ
ָא ֵמן:

ׁ ֶש ָהלַ ְך לְ עוֹ לָ מוֹ ַּב ֲעבוּר ׁ ֶש ָּנ ְדב ּו ְצ ָד ָקה ְּב ַעד
ַהזְ ּ ָכ ַרת נִ ׁ ְש ָמתוֹ ְּבגַ ן ֵע ֶדן ְּת ֵהא ְמנ ּו ָחתוֹ
לָ ֵכן ַּב ַעל ָה ַר ֲח ִמים יַ ְס ִּת ֵירה ּו ְּב ֵס ֶתר ּ ְכנָ ָפיו
לְ עוֹ לָ ִמים וְ יִ ְצרוֹ ר ִּב ְצרוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ֶאת נִ ׁ ְש ָמתוֹ
בשלוֹ ם ַעל
ֲאדֹ-נָ י הוּא נַ ֲחלָ תוֹ וְ יָ נ ּו ַח ׁ ָ
ֹאמר ָא ֵמן:
ִמ ׁ ְש ּ ָכבוֹ ְּב ׁ ָשלוֹ ם וְ נ ַ

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

ֵאל ָמלֵ א ַר ֲח ִמים ׁשוֹ ֵכן ַּב ְמרוֹ ִמים ַה ְמ ֵצא ְמנ ּו ָחה נְ כוֹ נָ ה ַת ַחת ּ ַכנְ ֵפי ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ְּב ַמ ֲעלוֹ ת ְקדוֹ ׁ ִשים ו ְּטהוֹ ִרים ּ ְכז ַֹהר ָה ָר ִק ַיע ְמ ִא ִירים ו ַּמזְ ִה ִירים לְ נִ ׁ ְשמוֹ ת
ַא ֵחינ ּו ְּבנֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים וְ ַה ּ ְטהוֹ ִרים ׁ ֶש ָּנ ְפל ּו ִּב ֵידי ָהרוֹ ְצ ִחים וְ נִ ׁ ְש ּ ַפ ְך ָּד ָמם ְּב ַאו ּו ׁ ְשוִ יץ ַמיְ ַידנֶ ק ְט ֶר ְּבלִ ינְ ָקה ו ִּב ׁ ְש ָאר ַמ ֲחנוֹ ת ַה ּׁ ְש ָמד ְּב ֵאירוֹ ּ ָפה
ׁ ֶש ֶּנ ֶה ְרג ּו וְ נִ ְ ׂש ְרפ ּו וְ נִ ׁ ְש ֲחט ּו וְ נִ ְק ְּבר ּו ַח ִ ּיים ְּבכֹל ִמיתוֹ ת ְמ ׁ ֻשנּ וֹ ת וְ ַא ְכזָ ִריוֹ ת ַעל ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ּׁ ֵשם ,ולְ נִ ׁ ְשמוֹ ת ַה ְ ּקדוֹ ִשים ֶש ִּנלְ ֲחמ ּו ְּב ָכל ַמ ַע ְרכוֹ ת יִ ְ ׂש ָר ֵאל,
ַּב ּ ַמ ְח ֶ ּת ֶרת ו ִּּב ְצ ָבא ַה ֲהגָ נָ ה לְ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ׁ ֶ
וש ָּנ ְפל ּו ְּב ִמלְ ַח ְמ ָ ּתם ,ולנשמות הקדושים חללי פעולות האיבה ובתוכם שליחי המדינה בארץ ומחוצה לה,
אנשים ונשים ,ילדים וילדות שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי המרצחים מארגוני הטרור .ו ָּמ ְסר ּו נַ ְפ ָשם ַעל ְק ֻד ַּׁשת ַה ֵּׁשםַּ ,ב ֲעבוּר ֶש ָאנ ּו ִמ ְת ּ ַפ ּ ְללִ ים
יהם .לָ ֵכן ַּב ַעל ָה ַר ֲח ִמים יַ ְס ִ ּת ֵירם ְּב ֵס ֶתר ּ ְכנָ ָפיו לְ עוֹ לָ ִמים ,וְ יִ ְצרוֹ ר ִּב ְצרוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ֶאת נִ ׁ ְשמוֹ ֵת ֶ
לְ ִע ּל ּוי נִ ְשמוֹ ֵת ֶ
יהם ,יְ יָ ה ּוא נַ ֲחלָ ָתםְּ ,בגַ ן ֵע ֶדן ְמנ ּו ָח ָתם,
ֹאמר ָא ֵמן.
וְ יָ נ ּוח ּו ְּב ׁ ָשלום ַעל ִמ ׁ ְש ּ ְכבוֹ ָתם וְ ַת ֲעמֹד לְ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל זְ כו ָּתם וְ יַ ַע ְמד ּו לְ גוֹ ָרלָ ם לְ ֵקץ ָה ָי ִּמין ,וְ נ ַ
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ית ָך .עוד יְ ַהלְ ל ּו ָך ֶּסלָ ה:
יוש ֵבי ֵב ֶ
ַא ׁ ְש ֵרי ׁ ְ
ל-היו:
ַא ׁ ְש ֵרי ָה ָעם ׁ ֶש ּ ָכ ָכה ּלוַ .א ׁ ְש ֵרי ָה ָעם ׁ ֶשה' ֱא ָ
ָ
רומ ְמ ָך ֱא ַ
ְּת ִה ּ ָלה לְ ָדוִ דֲ .א ִ
ל-והי ַה ּ ֶמלֶ ְך .וַ ֲא ָב ְר ָכה ׁ ִש ְמך לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד:
ָ
ְּב ָכל יוֹ ם ֲא ָב ְר ֶכ ּ ָך .וַ ֲא ַהלְ לָ ה ׁ ִש ְמך לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד:
ָּגדול ה' ו ְּמ ֻה ּ ָלל ְמאד .וְ לִ גְ ֻד ּ ָלתו ֵאין ֵח ֶקר:
ּרת ָ
ּדור לְ דור יְ ׁ ַש ַּבח ַמ ֲע ָ
שיך .וּגְ בו ֶ
יך יַ ִּגידוּ:
את ָ
הוד ָך .וְ ִד ְב ֵרי נִ ְפלְ ֶ
ֲה ַדר ּ ְכבוד ֶ
שיחה:
יך ָא ָ
ָ
את ָ
יך ֵ
נור ֶ
וֶ ֱעז ּוז ְ
יאמרוּ .וּגְ ֻד ּ ָל ְתך ֲא ַס ּ ְפ ֶר ָּנה:
ָ
ָ
זֵ ֶכר ַרב טו ְּבך יַ ִּביעוּ .וְ ִצ ְד ָק ְתך יְ ַר ֵּננוּ:
ַחנּ ּון וְ ַרח ּום ה'ֶ .א ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם וּגְ ָדל ָח ֶסד
טוב ה' לַ ּכל .וְ ַר ֲח ָמיו ַעל ּ ָכל ַמ ֲעשיו:
שיך .וַ ֲח ִס ֶיד ָ
יוד ּו ָך ה' ּ ָכל ַמ ֲע ָ
יך יְ ָב ְרכו ָּכה:
ּ ְכבוד ַמלְ כו ְּת ָך ֵ
יאמרוּ .וּגְ בו ָּר ְת ָך יְ ַד ֵּברוּ:
הוד ַיע לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדם ְּגבו ָ
לְ ִ
ּרתיו .ו ְּכבוד ֲה ַדר ַמלְ כוּתו:
ָ
ָ
ַמלְ כו ְּתך ַמלְ כוּת ּ ָכל עולָ ִמים .ו ֶּמ ְמ ׁ ַשלְ ְ ּתך ְּב ָכל ּדור וָ דר:
סומ ְך ה' לְ ָכל ַהנּ ְפלִ ים .וְ ֵ
ֵ
זוקף לְ ָכל ַה ּ ְכפו ִּפים:
ָ
שברוּ .וְ ַא ָ ּתה ֵ
ֵעינֵ י כל ֵאלֶ יך יְ ֵּ
נותן לָ ֶהם ֶאת ָא ְכלָ ם ְּב ִע ּתו:
ּפ ֵ
שב ַיע לְ ָכל ַחי ָרצוֹ ן:
ות ַח ֶאת יָ ֶד ָך .ו ַּמ ִּ
ַצ ִּדיק ה' ְּב ָכל ְּד ָר ָכיו .וְ ָח ִסיד ְּב ָכל ַמ ֲעשיו:
ָקרוב ה' לְ ָכל ְ
קר ָאיו .לְ כל ֲא ׁ ֶשר יִ ְק ָר ֻאה ּו ֶב ֱא ֶמת:
יוש ֵיעם:
ְרצוֺ ן יְ ֵר ָאיו יַ ֲעשה .וְ ֶאת ׁ ַשוְ ָע ָתם יִ ׁ ְש ַמע וְ ׁ ִ
ומר ה' ֶאת ּ ָכל ֲ
ׁש ֵ
אה ָביו .וְ ֵאת ּ ָכל ָה ְר ׁ ָש ִעים יַ ׁ ְש ִמיד:
ְ
ְּת ִה ּ ַלת ה' יְ ַד ֶּבר ּ ִפי .וִ ָ
יב ֵרך ּ ָכל ָּבשר ׁ ֵשם ָק ְד ׁשו לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד:
יָ-ה ֵמ ַע ָ ּתה וְ ַעד עוֹ לָ םַ .הלְ ל ּויָ ּה:
וַ ֲאנַ ְחנ ּו נְ ָב ֵר ְך ּ

הכנסת ספר תורה
Returning the Torah to the Ark
יְ ַהלְ ל ּו ֶאת ׁ ֵשם ה’ ּ ִכי נִ ְ ׂש ָּגב ׁ ְשמוֹ לְ ַב ּדוֹ הוֹ דוֹ ַעל ֶא ֶרץ וְ ׁ ָש ָמיִ ם ,וַ ָי ֶּרם ֶק ֶרן לְ ַע ּמוֹ ְ ּת ִה ּ ָלה לְ ָכל ֲח ִס ָידיו לִ ְבנֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַעם
ְקרֹבוֹ ַהלְ ל ּויָ ּה.
לְ ָדוִ ד ִמזְ מוֹ ר לַ ה' ָה ָא ֶרץ ו ְּמלוֹ ָא ּה ֵּת ֵבל וְ י ׁ ְֹש ֵבי ָב ּה׃ ּ ִכי־הוּא ַעל־יַ ּ ִמים יְ ָס ָד ּה וְ ַעל־נְ ָהרוֹ ת יְ כוֹ נְ נֶ ָה׃ ִמי־יַ ֲעלֶ ה ְב ַהר־ה' ו ִּמי־יָ ק ּום ִּב ְמקוֹ ם ָק ְד ׁשוֹ ׃
ֹלהי יִ ׁ ְשעוֹ ׃ זֶ ה ּדוֹ ר ּד ְֹר ׁ ָשיו ְמ ַב ְק ׁ ֵשי ָפנֶ ָ
יך
נְ ִקי ַכ ּ ַפיִ ם ו ַּבר־לֵ ָבב ֲא ׁ ֶשר ֹלא־נָ ָ ׂשא לַ ׁ ּ ָשוְ א נַ ְפ ׁ ִשי וְ ֹלא נִ ׁ ְש ַּבע לְ ִמ ְר ָמה׃ יִ שּׂ ָ א ְב ָר ָכה ֵמ ֵאת ה' ּו ְצ ָד ָקה ֵמ ֱא ֵ
יכם וְ ִה ָּנ ְ ׂשא ּו ּ ִפ ְת ֵחי עוֹ לָ ם וְ יָ בוֹ א ֶמלֶ ְך ַה ּ ָכבוֹ ד׃ ִמי זֶ ה ֶמלֶ ְך ַה ּ ָכבוֹ ד ה' ִע ּז ּוז וְ גִ ּבוֹ ר ה' ִּג ּבוֹ ר ִמלְ ָח ָמה׃ ְ ׂשא ּו ׁ ְש ָע ִרים
אש ֶ
יַ ֲעקֹב ֶסלָ ה׃ ְ ׂשא ּו ׁ ְש ָע ִרים ָר ׁ ֵ
יכם ּו ְ ׂשא ּו ּ ִפ ְת ֵחי עוֹ לָ ם וְ יָ בֹא ֶמלֶ ְך ַה ּ ָכבוֹ ד׃ ִמי ה ּוא זֶ ה ֶמלֶ ְך ַה ּ ָכבוֹ ד ה' ְצ ָבאוֹ ת ה ּוא ֶמלֶ ְך ַה ּ ָכבוֹ ד ֶסלָ ה׃
אש ֶ
ָר ׁ ֵ
יך יִ לְ ְּב ׁש ּו ֶצ ֶדק .וַ ֲח ִס ֶיד ָ
יאמרׁ .שו ָּבה ה' ִר ְבבות ַאלְ ֵפי יִ ְ ׂש ָר ֵאל :קו ָּמה ה' לִ ְמנ ּו ָח ֶת ָךַ .א ָ ּתה וַ ֲארון ֻע ֶ ּז ָךּ :כ ֲהנֶ ָ
יך יְ ַר ֵּננוַּּ :ב ֲעבוּר ָּדוִ ד ַע ְב ֶּד ָך ַאל
ו ְּבנֻ חה ַ
ָ
ּ
יה
יבת ָ
יה ַד ְר ֵכי ַנעם וְ ָכל נְ ִת ֶ
יה ְמ ֻא ּׁ ָשרְּ :ד ָר ֶכ ָ
תמ ֶכ ָ
יחךִ ּ :כי לֶ ַקח טוב נָ ַת ִּתי לָ ֶכםּ .ת ָור ִתי ַאל ַ ּת ֲעזבוֵּ :עץ ַח ִיים ִהיא לַ ּ ַמ ֲחזִ ִיקים ָּב ּה .וְ ְ
ָּת ׁ ֵשב ּ ְפנֵ י ְמ ׁ ִש ֶ
ָ
יבנ ּו ה' ֵאלֶ יך וְ נָ ׁשו ָּבהַ .ח ֵּד ׁש יָ ֵמינ ּו ּ ְכ ֶק ֶדם:
ׁ ָשלוםֲ :ה ׁ ִש ֵ
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חצי קדיש
Chatzi Kaddish
יה ַר ָּבא[ .אמן]
יִ ְת ַּג ַ ּדל וְ יִ ְת ַק ַ ּד ׁש ׁ ְש ֵמ ּ
ְּב ָעלְ ָמא ִ ּדי ְב ָראִ ,כ ְרעו ֵּת ּה .וְ יַ ְמלִ ְ
יך ַמלְ כו ֵּת ּה[ ,וְ יַ ְצ ַמח ֻּפ ְר ָקנֵ ה ,וִ ָיק ֵרב ְמ ׁ ִש ֵ
יח ּה ,אמן] ְּב ַח ֵיּיכוֹ ן ו ְּביוֹ ֵמיכוֹ ן ו ְּב ַח ֵיּי
ְד ָכ ֵּ
ל-בית יִ ְ ׂש ָר ֵאלַּ ,ב ֲעגָ לָ א ו ִּבזְ ַמן ָק ִריב ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן.

יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא]
[אמן ,יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ

יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא יִ ְת ָּב ַר ְך וְ יִ ׁ ְש ַ ּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְתרוֹ ַמם וְ יִ ְתנַ ּ ֵ ׂשא וְ יִ ְת ַה ָ ּדר וְ יִ ְת ַע ּ ֶלה וְ יִ ְת ַה ּ ָלל,
יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ
ְ
ׁ ְש ֵמ ּה ְ ּד ֻק ְד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ְּ
[ב ִריך הוּא].
לְ ֵע ּ ָלא לְ ֵע ּ ָלא ִמ ּ ָכ ִּ
ל-ב ְר ָכ ָתא ,וְ ׁ ִש ָיר ָתאֻּ ,ת ׁ ְש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ָח ָמ ָתא ַד ֲא ִמ ָירן ְּב ָעלְ ָמא ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן[ .אמן]

תפילת העמידה למוסף
Amidah for Musaf
יש לומר את כל העמידה בלחש .רק אם ההנחיות הרפואיות הופכות את אמירת חזר  ,הש"ץ לבלתי אפשרי ,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

ֲאד-נָ י ְ ׂש ָפ ַתי ִ ּת ְפ ָ ּתח .ו ִּפי יַ ִּגיד ְ ּת ִהלָ ֶת ָך:

ֺ-הי יַ ֲעקֹבָ .ה ֵא-ל ַה ָּגדול ַה ִּג ּבור וְ ַהנּ ָורא
ֺ-הי יִ ְצ ָחק .וֵ אל ֵ
ֺ-הי ַא ְב ָר ָהםֱ .אל ֵ
ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינוֱּ .אל ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ָּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
גואל לִ ְבנֵ י ְבנֵ ֶ
זוכר ַח ְס ֵדי ָאבות .ו ֵּמ ִביא ֵ
טובים .וְ קונֵ ה ַה ּכל וְ ֵ
ומל ֲח ָס ִדים ִ
ֵא-ל ֶעלְ יון .גּ ֵ
יהם לְ ַמ ַען ׁ ְשמו ְּב ַא ֲה ָבה:
זָ ְכ ֵרנ ּו לְ ַח ִ ּייםֶ .מלֶ ְך ָח ֵפץ ַּב ַח ִ ּיים .וְ ָכ ְת ֵבנ ּו ְּב ֵס ֶפר ַה ַח ִ ּיים .לְ ַמ ַענְ ָך ֱא ִ
ל-הים ַח ִ ּיים:
ּמוש ַיע ו ָּמגֵ ןָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה'ָ .מגֵ ן ַא ְב ָר ָהם:
ֶמלֶ ְך עוזֵ ר ו ׁ ִ
[מוריד ַה ּ ָטל]:
הוש ַיעִ :
ַא ָ ּתה גִ ּבור לְ עוֹ לָ ם ֲאד-נָ י ְ .מ ַח ֶ ּיה ֵמ ִתים ַא ָּתה ַרב לְ ׁ ִ
ישנֵ י
רופא חולִ ים ו ַּמ ִּתיר ֲאסו ִּרים .ו ְּמ ַק ֵ ּים ֱאמוּנָ תו לִ ׁ ֵ
נופלִ ים וְ ֵ
סומ ְך ְ
ְמ ַכלְ ּ ֵכל ַח ִ ּיים ְּב ֶח ֶסדְ .מ ַח ֶ ּיה ֵמ ִתים ְּב ַר ֲח ִמים ַר ִּביםֵ .
ָע ָפרִ .מי ָכ ָ
דומה לָ ְךֶ .מלֶ ְך ֵמ ִמית ו ְּמ ַח ֶ ּיה ו ַּמ ְצ ִמ ַ
מוך ַּב ַעל ְּגבוּרות ו ִּמי ֶ
יח יְ ׁש ּו ָעה:
ִמי ָכ ָ
זוכר יְ צו ָּריו לְ ַח ִ ּיים ְּב ַר ֲח ִמים:
ים/ה ַר ֲח ָמן ֵ
מוך ָאב ָה ַר ֲח ִמ ָ
וְ נֶ ֱא ָמן ַא ָ ּתה לְ ַה ֲחיות ֵמ ִתיםָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה'ְ .מ ַח ֶ ּיה ַה ּ ֵמ ִתים:
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אם העמידה לא נאמרת מילה-במילה עם החזן ,נא לדלג ל“אתה קדוש”
”אתה קדוש“ IF YOU ARE NOT RECITING WORD-FOR-WORD WITH THE CHAZZAN, CONTINUE WITH

קדושה KEDUSHA /
קדושה נוסח אשכנז
ישים ׁ ִש ְמךָ
קד ׁש ַה ּ ַמ ְק ִּד ׁ ִ
שר ֵפי ֶ
שיח ְ
יש ָך ּ ְכסוד ַ
יצ ָך וְ נַ ְק ִד ׁ ְ
נַ ֲע ִר ְ
ָ
ַּב ּק ֶד ׁש ּ ַכ ּ ָכתוּב ַעל יַ ד נְ ִב ֶ
יאך .וְ ָק ָרא זֶ ה ֶאל זֶ ה וְ ָא ַמר:
דוש ה' ְצ ָבאות ְמלא ָכל ָה ָא ֶרץ ּ ְכבודו:
דוש ָק ׁ
דוש ָק ׁ
 / COTHקו׳׳ח— ָק ׁ
ואלִ ים זֶ ה לָ זֶ ה ַא ֵ ּיה ְמקום ּ ְכבודו.
ּ ְכבודו ָמלֵ א עוֹ לָ םְ .מ ׁ ָש ְר ָתיו ׁש ֲ
לְ ֻע ּ ָמ ָתם ָּבר ּו ְך ֵ
יאמרוּ:
 / COTHקו׳׳ח— ָּבר ּו ְך ּ ְכבוד ה' ִמ ּ ְמקומו:
בקר
ִמ ּ ְמקומו ה ּוא יִ ֶפן ְּב ַר ֲח ִמים וְ יָ חן ַעם ַה ְמיַ ֲח ִדים ׁ ְשמו ֶע ֶרב וָ ֶ
אומ ִרים:
ְּב ָכל יוֹ ם ָּת ִמידַ ּ .פ ֲע ַמיִ ם ְּב ַא ֲה ָבה ׁ ְש ַמע ְ
לוֹ-הינ ּו ה' ֶא ָחד:
 / COTHקו׳׳ח— ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂש ָר ֵאל ה' ֱא ֵ
מוש ֵיענוּ .וְ הוּא
לוֹ-הינ ּו הוּא ָא ִבינוּ .ה ּוא ַמלְ ּ ֵכנ ּו ה ּוא ׁ ִ
ה ּוא ֱא ֵ
אל-הים:
ִ
יַ ׁ ְש ִמ ֵיענ ּו ְּב ַר ֲח ָמיו ׁ ֵשנִ ית לְ ֵעינֵ י ּ ָכל ָחי .לִ ְהיות לָ ֶכם לֵ
יכם:
ל-ה ֶ
ֲאנִ י ה' ֱא ֵ
ַא ִּדיר ַא ִּד ֵירנ ּו ה' ֲאדֹנֵ ינ ּו ָמה ַא ִּדיר ׁ ִש ְמ ָך ְּב ָכל ָה ָא ֶרץ ,וְ ָהיָ ה ה'
לְ ֶמלֶ ְך ַעל ּ ָכל ָה ָא ֶרץַּ ,ביּום ַההוּא יִ ְהיֶ ה ה' ֶא ָחד ּו ׁ ְשמוֹ ֶא ָחד
 / Cח—ו ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ְש ָך ּ ָכתוּב לֵ אמר:
 / COTHקו׳׳ח—יִ ְמ ְ
ל-היִ ְך ִציּון לְ דר וָ דרַ .הלְ לוּיָ ּה:
לך ה' לְ עוֹ לָ םֱ .א ַ
לְ דוֹ ר וָ דוֹ ר נַ ִּגיד ָּג ְדלֶ ָך .וּלְ נֵ ַצח נְ ָצ ִחים ְק ֻד ּׁ ָש ְת ָך נַ ְק ִּד ׁיש .וְ ׁ ִש ְב ֲח ָך
ֱא ֵ
דוש
לוֹ-הינוּ ִמ ּ ִפינ ּו לא יָ מו ּׁש לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעדִ ּ .כי ֵא-ל ֶמלֶ ְך ָּגדול וְ ָק ׁ
ָא ָּתה:
יש לומר מ“ובכן תן פחדך” ועד “והא-ל הקדוש נקדש בצדקה”
בלחש ואז להמתין לחזן.
”ובכן תן פחדך“ RECITE SILENTLY FROM
”והא-ל הקדוש נקדש בצדקה“ UNTIL
AND WAIT THERE FOR THE CHAZZAN

קדושה נוסח ספרד
ֺ-הינ ּו ַמלְ ָא ִכים ֲהמוֹ נֵ י ַמ ְעלָ הִ .עם ַע ּ ְמךָ
ּ ֶכ ֶתר יִ ְּתנ ּו לְ ָך ,ה’ ֱאל ֵ
ָ
יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְקב ּו ֵצי ַמ ּ ָטה :יַ ַחד ּ ֻכ ּ ָלם ְק ֻד ּׁ ָשה לְ ך יְ ׁ ַש ּ ֵל ׁש ּו ּ ַכ ָּד ָבר ָה ָאמוּר
ַעל יַ ד נְ ִב ֶ
יא ָך וְ ָק ָרא זֶ ה ֶאל זֶ ה וְ ָא ַמר:
 / COTHקו׳׳ח— ָקדוֹ ׁש ָקדוֹ ׁש ָקדוֹ ׁש ה’ ְצ ָבאוֹת ְמֹלא ָכל ָה ָא ֶרץ ּ ְכבוֹ דוֹ:
ּ ְכבוֹ דוֹ ָמלֵ א עוֹ לָ םְ .מ ׁ ָש ְר ָתיו ׁשוֹ ֲאלִ ים זֶ ה לָ זֶ ה ַא ֵ ּיה ְמקוֹ ם ּ ְכבוֹ דוֹ
לְ ַה ֲע ִריצוֹ .לְ ֻע ּ ָמ ָתם ְמ ׁ ַש ְּב ִחים וְ אוֹ ְמ ִרים:
 / COTHקו׳׳ח— ָּבר ּו ְך ּ ְכבוֹ ד ה’ ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ :
ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ ה ּוא יִ ֶפן ְּב ַר ֲח ָמיו לְ ַע ּמוֹ .וְ יָ חוֹ ן ַעם ַה ְמיַ ֲח ִדים ׁ ְשמוֹ ֶע ֶרב
וָ בוֹ ֶקר ְּב ָכל יוֹ ם ָּת ִמידַ ּ .פ ֲע ַמיִ ם ְּב ַא ֲה ָבה ׁ ְש ַמע אוֹ ְמ ִרים:
ֺ-הינ ּו ה’ ֶא ָחד:
 / COTHקו׳׳ח— ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂש ָר ֵאל ה’ ֱאל ֵ
ֺ-הינ ּו ה ּוא ָא ִבינוּ .ה ּוא ַמלְ ּ ֵכנ ּו ה ּוא מוֹ ׁ ִש ֵיענוּ .וְ הוּא
ה ּוא ֱאל ֵ
יוֹ ׁ ִש ֵיענ ּו וְ יִ גְ ָאלֵ נ ּו ׁ ֵשנִ ית וְ יַ ׁ ְש ִמ ֵיענ ּו ְּב ַר ֲח ָמיו ׁ ֵשנִ ית לְ ֵעינֵ י ּ ָכל ַחי

ֺ-הים:
אשית לִ ְהיוֹ ת לָ ֶכם לֵ אל ִ
לֵ א ֹמרֵ .הן ָּג ַאלְ ִ ּתי ֶא ְת ֶכם ַא ֲח ִרית ּ ְכ ֵר ׁ ִ
יכם
ֺ-ה ֶ
ֲאנִ י ה’ ֱאל ֵ
ַא ִּדיר ַא ִּד ֵירנ ּו ה' ֲאדֹנֵ ינ ּו ָמה ַא ִּדיר ׁ ִש ְמ ָך ְּב ָכל ָה ָא ֶרץ ,וְ ָהיָ ה ה'
לְ ֶמלֶ ְך ַעל ּ ָכל ָה ָא ֶרץַּ ,ביּום ַההוּא יִ ְהיֶ ה ה' ֶא ָחד ּו ׁ ְשמוֹ ֶא ָחד
 / Cח—ו ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ְש ָך ּ ָכתוּב לֵ אמר:
ְ
 / COTHקו׳׳ח—יִ ְמ ְ
ל-היִ ך ִציּון לְ דר וָ דרַ .הלְ לוּיָ ּה:
לך ה' לְ עוֹ לָ םֱ .א ַ
ָ
דושים ְּב ָכל יוֹ ם יְ ַהלְ ל ּוך ֶּסלָ הִ ּ .כי
דושּ .ו ְק ׁ ִ
דוש וְ ׁ ִש ְמ ָך ָק ׁ
ַא ָ ּתה ָק ׁ
דוש ָא ָּתה:
ֵא-ל ֶמלֶ ְך ָּגדול וְ ָק ׁ
יש לומר מ“לדור ודור המליכו” ועד “והא-ל הקדוש נקדש בצדקה”
בלחש ואז להמתין לחזן.
” UNTILלדור ודור המליכו“ RECITE SILENTLY FROM
 AND WAIT THERE FOR THE CHAZZANוהא-ל הקדוש נקדש בצדקה

דוש ָא ָּתה]:
דושים ְּב ָכל יוֹ ם יְ ַהלְ ל ּו ָך ֶּסלָ הִ ּ .
דוש .ו ְּק ׁ ִ
[כי ֵא-ל ֶמלֶ ְך ָּגדול וְ ָק ׁ
דוש וְ ׁ ִש ְמ ָך ָק ׁ
ַא ָּתה ָק ׁ
דוש:
[לְ דור וָ דור ַה ְמלִ יכ ּו לָ ֵא-ל ּ ִכי הוּא לְ ַב ּדו ָמרום וְ ָק ׁ
לוֹ-הינ ּו ַעל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָך וְ ַעל יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִע ֶיר ָך וְ ַעל ִציּון ִמ ׁ ְש ּ ַכן ּ ְכ ֶ
ו ְּב ֵכן יִ ְת ַק ַּד ׁש ׁ ִש ְמ ָך ה' ֱא ֵ
בוד ָך וְ ַעל ַמלְ כוּת ֵּבית ָדוִ ד
יח ָך וְ ַעל ְמכוֹנְ ָך וְ ֵה ָ
ְמ ׁ ִש ֶ
יכלֶ ָך]:
לוֹ-הינ ּו ַעל ּ ָכל ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
את ,וְ יִ ָירא ּו ָך ּ ָכל ַה ּ ַמ ֲע ִ ׂשים ,וְ יִ ׁ ְש ַ ּת ֲחו ּו לְ ָפנֶ ָ
ימ ְת ָך ַעל ּ ָכל ַמה ּׁ ֶש ָּב ָר ָ
יך ,וְ ֵא ָ
ו ְּב ֵכן ֵ ּתן ּ ַפ ְח ְּד ָך ה' ֱא ֵ
יך
לוֹ-הינ ּו ׁ ֶש ַה ּׁ ָשלְ ָטן לְ ָפנֶ ָ
ּ ָכל ַה ְּברו ִּאים ,וְ יֵ ָע ׂש ּו ּ ֻכלָ ם ֲאגֻ ָּדה ֶא ָחת לַ ֲע ׂשות ְרצונְ ָך ְּבלֵ ָבב ׁ ָשלֵ םֶ ׁ ,ש ָ ּי ַד ְענ ּו ה' ֱא ֵ
יך עֹז ְּביָ ְד ָך
וּגְ בו ָּרה ִּב ִ
את:
ימינֶ ָך ,וְ ׁ ִש ְמ ָך נוֹ ָרא ַעל ּ ָכל ַמה ּׁ ֶש ָּב ָר ָ
דור ׁ ֶש ָ
ו ְּב ֵכן ֵ ּתן ּ ָכבוד ה' לְ ַע ּ ֶמ ָךְּ ,ת ִה ּ ָלה לִ ֵיר ֶא ָ
טובה לְ ְ
יך ,וְ ִת ְקוָ ה ָ
יך ,ו ּ ִּפ ְתחון ּ ֶפה לַ ְמיַ ֲחלִ ים לָ ְךׂ ִ ,ש ְמ ָחה לְ ַא ְר ֶצ ָך וְ ָ ׂש ׂשון
יכת נֵ ר לְ ֶבן יִ ׁ ַשי ְמ ׁ ִש ֶ
יחת ֶק ֶרן לְ ָדוִ ד ַע ְב ֶּד ָך ,וַ ֲע ִר ַ
לְ ִע ֶיר ָך ,ו ְּצ ִמ ַ
יח ָך ִּב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינוּ:
יש ִרים יַ ֲעלזוּ ,וַ ֲח ִס ִידים ְּב ִר ָּנה יָ גִ יל ּו וְ עולָ ָת ּה ִ ּת ְק ּ ָפץ ּ ִפ ָ
ו ְּב ֵכן ַצ ִּד ִיקים יִ ְרא ּו וְ יִ ְ ׂש ָמח ּו וִ ׁ ָ
יה וְ ָכל ָה ִר ׁ ְש ָעה ּ ֻכ ּ ָל ּה ֶּב ָע ׁ ָשן ּ ְכ ָע ׁ ָשן
ִּת ְכלֶ ה ּ ִכי ַת ֲע ִביר ֶמ ְמ ׁ ֶשלֶ ת זָ דון ִמן ָה ָא ֶרץ:
לוֹ-הינ ּו ְמ ֵה ָרה] לְ ַב ֶ ּד ָך ַעל ּ ָכל ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
וְ ִת ְמ ְ
יךְּ .ב ַהר ִציּון ִמ ׁ ְש ּ ַכן ּ ְכ ֶ
[א ֵ
לך ַא ָ ּתה [הוּא] ה' ֱ
בוד ָך .ו ִּביר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִעיר ָק ְד ׁ ֶש ָך.
ּ ַכ ּ ָכתוּב ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ֶש ָך .יִ ְמ ְ
לך ה' לְ עוֹ לָ ם ֱא ַ
ל-היִ ְך ִציּון לְ דר וָ דר ַהלְ ל ּויָ ּה:
דוש ַא ָ ּתה וְ נוֹ ָרא ׁ ְש ֶמ ָך וְ ֵאין ֱאל-וֹ ַּה ִמ ַּבלְ ָע ֶד ָ
יך ּ ַכ ּ ָכתוּב וַ יִ גְ ַּב ּה ה' ְצ ָבאות ַּב ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט
ָק ׁ
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אם העמידה החלה מילה-במילה עם החזן ,יש להמתין לחזן ואז לומר את סיום הברכה יחד עמו
IF RECITING WORD-FOR WORD WITH THE CHAZZAN, WAIT UNTIL THE CHAZZAN RESUMES HERE, AND RECITE TOGETHER WITH THE
CHAZZAN

דוש**:
דוש נִ ְק ַּד ׁש ִּב ְצ ָד ָקהָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה' ַה ּ ֶמלֶ ְך ַה ָ ּק ׁ
**וְ ָה ֵא-ל ַה ָ ּק ׁ
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.

ות ָ
יך ,וְ ֵק ַר ְב ָ ּתנ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו
רומ ְמ ָ ּתנ ּו ִמ ּ ָכל ַה ּ ְל ׁשונות וְ ִק ַּד ׁ ְש ָ ּתנ ּו ְּב ִמ ְצ ֶ
אותנ ּו וְ ָר ִצ ָית ָּבנוּ ,וְ ַ
ַא ָ ּתה ְב ַח ְר ָ ּתנ ּו ִמ ּ ָכל ָה ַע ּ ִמיםָ ,א ַה ְב ָּת ָ
לַ ֲע ָ
את:
דוש ָעלֵ ינ ּו ָק ָר ָ
בוד ֶת ָך וְ ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדול וְ ַה ָ ּק ׁ
יחה וּלְ ַכ ּ ָפ ָרה ,וְ לִ ְמ ָחל ּבו ֶאת ּ ָכל ֲע ֵ
לוֹ-הינ ּו ְּב ַא ֲה ָבהֶ ,את יוֹ ם ַה ּ ִכ ּפו ִּרים ַה ֶ ּזה ,לִ ְמ ִחילָ ה וְ לִ ְסלִ ָ
וַ ִּת ֶּתן לָ נ ּו ה' ֱא ֵ
ונותינוּ,
ִמ ְק ָרא ֶ
יאת ִמ ְצ ָריִ ם:
יצ ַ
קד ׁש זֵ ֶכר לִ ִ
ֵ
ו ִּמ ּ ְפנֵ י ֲח ָט ֵאינ ּו ָּגלִ ינ ּו ֵמ ַא ְר ֵצנ ּו וְ נִ ְת ַר ַח ְקנ ּו ֵמ ַעל ַא ְד ָמ ֵתנ ּו וְ ֵאין ֲאנַ ְחנ ּו יְ כולִ ים לַ ֲע ׂשות
חובותינ ּו ְּב ֵבית ְּב ִח ָיר ֶת ָך ַּב ַּביִ ת
ָ
דוש ׁ ֶש ִּנ ְק ָרא ׁ ִש ְמ ָך ָעלָ יו ִמ ּ ְפנֵ י ַה ָ ּיד ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ַּת ּ ְל ָחה ְּב ִמ ְק ָּד ׁ ֶש ָך :יְ ִהי ָרצון ִמ ּ ְל ָפנֶ יך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ֺ-הי
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ַה ָּגדול וְ ַה ָ ּק ׁ
ָ
ָ
ֲא ֵ
בותינ ּו ֶמלֶ ְך ַר ֲח ָמן ׁ ֶש ָּת ׁשוּב ו ְּת ַר ֵחם ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ִמ ְק ָּד ׁ ְשך ְּב ַר ֲח ֶמיך ָה ַר ִּבים ,וְ ִת ְבנֵ ה ּו ְמ ֵה ָרה ו ְּתגַ ֵּדל ּ ְכבודוָ :א ִבינ ּו
ָ
הופע וְ ִה ָּנ ֵ ׂשא ָעלֵ ינ ּו לְ ֵעינֵ י ּ ָכל ָחי ,וְ ָק ֵרב ּ ְפזו ֵּרינ ּו ִמ ֵּבין ַהגּ ויִ ם ,וּנְ פו ֵ
ַמלְ ּ ֵכנוּ ,גַ ּ ֵלה ּ ְכבוד ַמלְ כו ְּתך ָעלֵ ינ ּו ְמ ֵה ָרה ,וְ ַ
ּצותינ ּו
ָ
ָ
ּ ַכ ֵּנס ִמ ַ ּי ְר ּ ְכ ֵתי ָא ֶרץ :וַ ֲה ִב ֵ
יאנ ּו לְ ִציּון ִע ְיר ָך ְּב ִר ָּנה ,וְ לִ יר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ֵּבית ִמ ְק ָּד ׁ ְשך ְּב ִ ׂש ְמ ַחת עולָ ם ,וְ ׁ ָשם נַ ֲע ֶ ׂשה לְ ָפנֶ יך ֶאת
ָ
ֵ
ָק ְר ְּבנות
חובותינ ּו ְ ּת ִמ ִידים ּ ְכ ִס ְד ָרם וּמ ּו ָס ִפים ּ ְכ ִהלְ ָכ ָתם :וְ ֶאת מ ּו ַסף יוֹ ם ַה ּ ִכ ּ ֻפ ִרים ַה ֶ ּזה נַ ֲע ֶ ׂשה וְ נַ ְק ִריב לְ ָפנֶ יך ְּב ַא ֲה ָבה
ָ
ָ
ָ
ָ
ּ ְכ ִמ ְצוַ ת ְרצוֹ נֶ ך ּ ְכמוֹ ׁ ֶש ּ ָכ ַת ְב ָ ּת ָעלֵ ינ ּו ְּבתוֹ ָר ֶתך ַעל יְ ֵדי ׁ ֶ
משה ַע ְב ֶּדך ִמ ּ ִפי ְכבוֹ ֶדך ּ ָכ ָאמוּר:
יכם ּ ָכל ְמלָ ָ
ות ֶ
קד ׁש יִ ְהיֶ ה לָ ֶכם וְ ִע ִּנ ֶיתם ֶאת נַ ְפ ׁש ֵ
חד ׁש ַה ּׁ ְש ִב ִיעי ַה ֶ ּזה ִמ ְק ָרא ֶ
ו ֶּב ָע ׂשור לַ ֶ
אכה לא ַת ֲע ׂשוּ :וְ ִה ְק ַר ְב ֶּתם עלָ ה
ימים יִ ְהי ּו לָ ֶכם :ו ִּמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ּ ֵכ ֶ
יחח ּ ַפר ֶּבן ָּב ָקר ֶא ָחד ַאיִ ל ֶא ָחד ּ ְכ ָב ִ ׂשים ְּבנֵ י ׁ ָשנָ ה ׁ ִש ְב ָעה ְ ּת ִמ ִ
יח נִ ַ
לאדֹ-נָ י ֵר ַ
ֲ
יהם ּ ִכ ְמ ֻד ָּבר
שלושה ֶע ְ ׂשרנִ ים לַ ּ ָפר ּו ׁ ְשנֵ י ֶע ְ ׂשרנִ ים לָ ָאיִ ל וְ ִע ּ ָ ׂשרון לַ ּ ֶכ ֶב ׂש וְ יַ יִ ן ּ ְכנִ ְס ּכו ּו ׁ ְשנֵ י ְ ׂש ִע ִירים לְ ַכ ּ ֵפרּ ,ו ׁ ְשנֵ י ְת ִמ ִידים ּ ְכ ִהלְ ָכ ָתם:
אתינ ּו ִמ ֶּנגֶ ד ֵעינֶ ָ
ונותינ ּו ְּביוֹ ם ַה ּ ִכ ּפו ִּרים ַה ֶ ּזהְ ,מ ֵחה וְ ַה ֲע ֵבר ּ ְפ ׁ ָש ֵעינ ּו וְ ַח ּט ֵ
בותינ ּו ְמחל לַ ֲע ֵ
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ֱ:א ֵ
יך,
ָ
ָ
ָ
אתיךָ
אתיך לא ֶאזְ ּכר :וְ נֶ ֱא ַמרָ ,מ ִח ִיתי ָכ ָעב ּ ְפ ׁ ָש ֶעיך וְ ֶכ ָענָ ן ַח ּט ֶ
מוחה ְפ ׁ ָש ֶעיך לְ ַמ ֲענִ י וְ ַח ּט ֶ
נכי הוּא ֶ
נכי ָא ִ
ּ ָכ ָאמוּר ָא ִ
ָ
את ֶ
יכם לְ ַט ֵהר ֶא ְת ֶכםִ ,מ ּכל ַח ּט ֵ
ׁשו ָּבה ֵאלַ י ּ ִכי גְ ַאלְ ִּתיך וְ נֶ ֱא ַמרִ ּ ,כי ַביּום ַה ֶ ּזה יְ ַכ ּ ֵפר ֲעלֵ ֶ
יכם לִ ְפנֵ י ֲאדֹ-נָ י ִ ּת ְט ָהרוַּ :ק ְּד ׁ ֵשנ ּו
ָ
ָ
ות ָ
תור ֶת ָךׂ ַ ,ש ְּב ֵענ ּו ִמ ּטו ֶּב ָך וְ ּ ְ
יך וְ ֵתן ֶחלְ ֵקנ ּו ְּב ָ
ְּב ִמ ְצ ֶ
שמ ֵחנ ּו /וְ ַ ׂש ּ ַמח נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו ִּב ׁיש ּו ָע ֶתך ,וְ ַט ֵהר לִ ֵּבנ ּו לְ ָע ְב ְּדך ֶּב ֱא ֶמתִ ּ ,כי ַא ָ ּתה
ְ
ְ
ָ
מוחל וְ סולֵ ַח ֶ
ָסלְ ָחן לְ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ו ָּמ ֳחלָ ן לְ ׁ ִש ְב ֵטי יְ ׁ ֻשר ּון ְּב ָכל ּדור וָ דור ו ִּמ ַּבלְ ָע ֶדיך ֵאין לָ נ ּו ֶמלֶ ך ֵ
[א ּ ָלא ָא ָ ּתה] ָּברוּ ך ַא ָּתה
ְ
מותינוּ ְּב ָכל ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָשנָ הֶ ,מלֶ ך ַעל ּ ָכל
ונותינוּ וְ ַל ֲעונות ַע ּמו ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל וּ ַמ ֲע ִביר ַא ׁ ְש ֵ
סול ַח ַל ֲע ֵ
מוחל וְ ֵ
ֲאדֹ-נָ י ֶמ ֶל ְך ֵ

ָה ָא ֶרץ ְמ ַק ֵּד ׁש יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ יוֹ ם ַה ּ ִכ ּפו ִּרים

הקהל מסיים את תפילת העמידה בלחש עד “וכשנים קדמוניות”[ .אם העמידה החלה מילה-במילה עם החזן ,וישנם כוהנים בבית הכנסת ,החזן מתעכב
כאן עד שהכוהנים סיימו את העמידה ,נטלו ידיים ונמצאים בקדמת בית הכנסת ואז החזן ממשיך בקול].
”. [IF KOHANIM ARE PRESENT, AND THE AMIDAH WAS RECITEDוכשנים קדמוניות“ ON BOTH DAYS, COMPLETE THE SILENT AMIDAH THROUGH

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.

בודה לִ ְד ִביר ֵּב ֶית ָך .וְ ִא ּׁ ֵשי יִ ְ ׂש ָר ֵאל.
לוֹ-הינ ּו ְּב ַע ּ ְמ ָך יִ ְ ׂש ָר ֵאל ו ִּב ְת ִפ ּ ָל ָתם/וְ לִ ְת ִפ ּ ָל ָתם ׁ ְש ֵעה .וְ ָה ׁ ֵשב ֶאת ָה ֲע ָ
ְר ֵצה ה' ֱא ֵ
בודת יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמךָ:
[מ ֵה ָרה] ְּב ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵּבל ְּב ָרצוֹ ן .ו ְּת ִהי לְ ָרצוֹ ן ָ ּת ִמיד ֲע ַ
ו ְּת ִפ ּ ָל ָתםְ .
וְ ֶת ֱחזֶ ינָ ה ֵעינֵ ינ ּו ְּב ׁשו ְּב ָך לְ ִציּון ְּב ַר ֲח ִמיםָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה'ַ .ה ּ ַמ ֲחזִ יר ׁ ְש ִכינָ תו לְ ִציּון:
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החזן והקהל [במסגרת תפילת העמידה]

הקהל [אם כבר סיימו את תפילת העמידה]

CHAZZAN & CONGREGATION DURING THE SILENT AMIDAH

CONGREGATION AFTER THE SILENT AMIDAH

ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינ ּו לְ עוֹ לָ ם
ֺ-הינ ּו וֵ אל ֵ
מוֹ ִדים ֲאנַ ְחנ ּו לָ ְךָ ׁ ,ש ַא ָּתה הוּא ה’ ֱאל ֵ
וָ ֶעד[ ,צו ֵּרנוּ] צוּר ַח ֵ ּיינוָּ ,מגֵ ן יִ ׁ ְש ֵענוַּ ,א ָּתה ה ּוא לְ דוֹ ר וָ דוֹ ר נוֹ ֶדה ּ ְלךָ
ּונְ ַס ֵּפר ְּת ִה ּ ָל ֶת ָךַ ,על ַח ֵ ּיינ ּו ַה ּ ְמסו ִּרים ְּביָ ֶד ָך ,וְ ַעל נִ ׁ ְשמוֹ ֵתינ ּו ַה ְּפק ּודוֹ ת
יך וְ טוֹ בוֹ ֶת ָ
יך ׁ ֶש ְּב ָכל יוֹ ם ִע ּ ָמנוּ ,וְ ַעל נִ ְפלְ אוֹ ֶת ָ
לָ ְך ,וְ ַעל נִ ֶּס ָ
יך ׁ ֶש ְּב ָכל
ָ
ֵעתֶ ,ע ֶרב וָ ב ֶֹקר וְ ָצ ֳה ָריִ םַ ,ה ּטוֹ ב ּ ִכי ֹלא ָכל ּו ַר ֲח ֶמיך ,וְ ַה ְמ ַר ֵח םִ ּ ,כי ֹלא
ַת ּמ ּו ֲח ָס ֶד ָ
יךִ ּ ,
[כי] ֵמעוֹ לָ ם ִק ִ ּוינ ּו לָ ְך:

ֺ-הינ ּו וֵ אל ֵ
מוֹ ִדים ֲאנַ ְחנ ּו לָ ְךָ ׁ ,ש ַא ָּתה הוּא ה’ ֱאל ֵ
ֺ-הי
ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינוֱּ ,אל ֵ
ָ
ָכל ָּב ָ ׂשר ,יוֹ ְצ ֵרנוּ ,יוֹ ֵצר ְּב ֵר ׁ ִ
אשיתְּ ,ב ָרכוֹ ת וְ הוֹ ָדאוֹ ת לְ ׁ ִש ְמך ַה ָּגדוֹ ל
וְ ַה ָ ּקדוֹ ׁשַ ,על ׁ ֶש ֶה ֱחיִ ָ
יתנ ּו וְ ִק ַי ְּמ ָּתנוֵּ ּ .כן ְּת ַח ֵיּנ ּו ו ְּת ַק ְי ֵּמנוּ ,וְ ֶת ֱאסוֹ ף
ָּגלֻ יּוֹ ֵתינ ּו לְ ַח ְצרוֹ ת ָק ְד ׁ ֶש ָך ,לִ ׁ ְשמוֹ ר ֻח ֶ ּק ָך ,וְ לַ ֲע ׂשוֹ ת ְרצוֹ נֶ ָךּ ,ולְ ָע ְב ְ ּד ָך
ְּבלֵ ָבב ׁ ָשלֵ םַ ,על ׁ ֶש ָאנ ּו מוֹ ִדים לָ ְךָּ ,בר ּו ְך ֵא-ל ַההוֹ ָדאוֹ ת:

טובים ּ ָכל ְּבנֵ י ְב ִר ֶית ָך:
רומם [וְ יִ ְתנַ ּ ֵ ׂשא] ׁ ִש ְמ ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָ ּת ִמיד לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד :ו ְּכתב לְ ַח ִ ּיים ִ
וְ ַעל ּ ֻכ ּ ָלם יִ ְת ָּב ֵר ְך וְ יִ ְת ֵ
יהלְ ל ּו [וִ ָ
וְ כל ַה ַח ִ ּיים יוד ּו ָך ֶּסלָ ה .וִ ַ
יב ְרכוּ] ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדול ֶּב ֱא ֶמת [לְ עוֹ לָ ם ּ ִכי טוב]ָ .ה ֵא-ל יְ ׁש ּו ָע ֵתנ ּו וְ ֶעזְ ָר ֵתנ ּו ֶסלָ ה.
ָ
[ה ֵאל ַה ּטובָּ ]:בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה'ַ .ה ּטוב ׁ ִש ְמ ָך וּלְ ָך נָ ֶאה לְ הודות:
אם תפילת העמידה החלה מילה במילה עם החזן ,והקהל כבר גמר את תפילתו ,הקהל עומד מול הכהנים עם עניהם 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.

משה ַע ְב ֶּד ָךָ ,ה ֲאמו ָּרה ִמ ּ ִפי ַא ֲהרן ו ָּבנָ יו]
ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינוָּּ ,ב ְר ֵכנ ּו ַב ְּב ָר ָכה ַה ְמ ׁ ֻש ּ ֶל ׁ ֶשת ַּב ּת ָורה ַה ּ ְכתו ָּבה ַעל יְ ֵדי ׁ ֶ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
[א ֵ
 / Cח— ֱ

ּכ ֲהנִ ים

דוש ָךָ ּ ,כ ָאמוּר]:
ַ[עם ְק ׁ ֶ

הכוהן ָּ :THE KOHENבר ּו ְך ַא ָ ּתה ה' ֱאלֺ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם ֲא ׁ ֶשר ִק ְ ּד ׁ ָשנ ּו ִּב ְק ֻד ָּׁשתוֹ ׁ ֶשל ַא ֲהרֹן וְ ִצ ָ ּונ ּו לְ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְּב ַא ֲה ָבה

יְ ָב ֶר ְכ ָך ה'

וְ יִ ׁ ְש ְמ ֶר ָך[ :אמן]

יָ ֵאר ה' ּ ָפנָ יו ֵאלֶ ָ
יך

יח ֶ ּנ ּ ָך[ :אמן]
וִ ֻ

יִ ּ ָ ׂשא ה' ּ ָפנָ יו ֵאלֶ ָ
יך וְ יָ ֵ ׂשם לְ ָך ׁ ָשלום [:אמן]

[ח ִ ּיים] ֵחן וָ ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָךָּ .ב ְר ֵכנ ּו ָא ִבינ ּו ּ ֻכ ּ ָלנ ּו ּ ְכ ֶא ָחד [יַ ַחד]
ִ ׂשים ׁ ָשלום טוֹ ָבה ו ְּב ָר ָכהַ .
יךִ ּ .כי ְבאור ּ ָפנֶ ָ
ְּבאור ּ ָפנֶ ָ
ּ
יך נָ ַת ָּת ָלנ ּו ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ּת ַורת ַח ִ ּיים וְ ַא ֲה ַבת ֶח ֶסד .ו ְּצ ָד ָקה ו ְּב ָר ָכה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַח ִ ּיים וְ ׁ ָשלום (וְ ָכל
טוב) .וְ טוב [יִ ְהיֶ ה] ְּב ֵעינֶ ָ
לומ ָךְּ .
יך [לְ ָב ְר ֵכנוּ] [וּ]לְ ָב ֵר ְך ֶאת ּ ָכל ַע ּ ְמ ָך יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְּב ָכל ֵעת ו ְּב ָכל ׁ ָש ָעה ִּב ׁ ְש ֶ
[ברב עֹז וְ ׁ ָשלום]:
טובה[ .וּגְ זֵ רות טובות .יְ ׁש ּועות וְ נֶ ָחמות ].נִ ָ ּז ֵכר וְ נִ ּ ָכ ֵתב לְ ָפנֶ ָ
ְּב ֵס ֶפר ַח ִ ּייםְּ .ב ָר ָכה וְ ׁ ָשלום .ו ַּפ ְרנָ ָסה ָ
יךֲ .אנַ ְחנ ּו וְ ָכל ַע ּ ְמ ָך
ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל .לְ ַח ִ ּיים ִ
טובים וּלְ ׁ ָשלום:

ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה'ַ .ה ְמ ָב ֵר ְך
ַה ְמ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַּב ּׁ ָשלוֹ ם

ָּבר ּו ְך ַא ָ ּתה ה' .עוֹ ֵ ׂשה ַה ּׁ ָשלוֹ ם.

וידוי בלחש—מוסף של יום הכיפורים
Private Viduy (Confession)—Musaf of Yom Kippur
לומר לְ ָפנֶ ָ
[א ָּנא] ָ ּתבוא לְ ָפנֶ ָ
ֺ-הי
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
יך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ערף ַ
יך ְ ּת ִפ ּ ָל ֵתנוּ ,וְ ַאל ִּת ְת ַע ּ ֵלם ִמ ְ ּת ִח ָּנ ֵתנוֶּ ׁ ,ש ֵאין ָאנ ּו ַע ֵ ּזי ָפנִ ים ּו ְק ׁ ֵשי ֶ
בותינוָּ ,
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ֱא ֵ
בותינ ּו ַצ ִּד ִיקים ֲאנַ ְחנ ּו וְ לא ָח ָטאנוֲּ ,א ָבל ֲאנַ ְחנ ּו וַ ֲא ֵ
ֲא ֵ
בותינ ּו ָח ָטאנוּ:
נוטים מעט כלפי מטה ומכים על הלב בכל מילה בפיסקה הבאה :מ“אשמנו” ועד “תעתנו”
” IN THE PARAGRAPH BELOWאשמנו”“...תעתנו“ BEND SLIGHTLY FORWARD AND TAP YOUR CHEST AFTER EACH WORD FROM

ָא ׁ ַש ְמנוָּּ ,בגַ ְדנוָּּ ,גזַ לְ נוִּּ ,ד ַּב ְרנ ּו ּד ִפיֶ :ה ֱעוִ ינוּ ,וְ ִה ְר ׁ ַש ְענוּ ,זַ ְדנוָּ ,ח ַמ ְסנוָּ ,ט ַפלְ נ ּו ׁ ֶש ֶקר :יָ ַע ְצנ ּו ָרעִ ּ ,כ ַ ּז ְבנוּ ,לַ ְצנוָּ ,מ ַר ְדנוּ ,נִ ַא ְצנוּ,
ָס ַר ְרנוָּ ,עוִ ינוָּ ּ ,פ ׁ ַש ְענוָּ ,צ ַר ְרנוִּ ,ק ּׁ ִשינ ּו ֶ
ערף ָ:ר ׁ ַש ְענוִּ ׁ ,ש ַח ְתנוּּ ִ ,ת ַע ְבנוָּּ ,ת ִעינוִּּ ,ת ְע ָּת ְענוּ:
יך ו ִּמ ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָ
ות ָ
יך ַה ּט ִ
ַס ְרנ ּו ִמ ּ ִמ ְצ ֶ
ובים וְ לא ׁ ָשוָ ה לָ נוּ ,וְ ַא ָ ּתה ַצ ִּדיק ַעל ּ ָכל ַה ָּבא ָעלֵ ינ ּו ּ ִכי ֱא ֶמת ָע ִ ׂש ָית וַ ֲאנַ ְחנ ּו ִה ְר ׁ ָש ְענוּ:
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יושב ָמרום ,ו ַּמה ְּנ ַס ּ ֵפר לְ ָפנֶ ָ
אמר לְ ָפנֶ ָ
יוד ַע:
וכן ׁ ְש ָח ִקיםֲ ,הלא ּ ָכל ַה ִּנ ְס ָ ּתרות וְ ַה ִּנגְ לות ַא ָּתה ֵ
יך ׁש ֵ
יך ׁ ֵ
ַמה נּ ַ
ָ
חופ ׂש ּ ָכל ַח ְד ֵרי ָב ֶטן ו ֵ
יוד ַע ָרזֵ י עולָ ם ,וְ ַת ֲעלוּמות ִס ְת ֵרי ּ ָכל ָחיַ ,א ָ ּתה ֵ
ַא ָ ּתה ֵ
ּבוחן ּ ְכלָ יות וָ לֵ בֵ ,אין ָּד ָבר נֶ ְעלָ ם ִמ ּ ֶמ ּך וְ ֵאין
ָ
ָ
בותינ ּו ׁ ֶש ְּת ַכ ּ ֶפר לָ נ ּו ַעל ּ ָכל ַח ּט ֵ
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
נִ ְס ָּתר ִמ ֶּנגֶ ד ֵעינֶ יך :ו ְּב ֵכן יְ ִהי ָרצון ִמ ּ ְל ָפנֶ יך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
אתינוּ ,וְ ִת ְסלַ ח
לָ נ ּו ַעל ּ ָכל ֲע ֵ
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ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבאנֶ ס ו ְּב ָרצון:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִא ּמ ּוץ ַה ּ ֵלב:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְבלִ י ָד ַעת:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִב ּט ּוי ְ ׂש ָפ ָתיִ ם:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבגָ ל ּוי ו ַּב ָּס ֶתר:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבגִ ּל ּוי ֲע ָריות:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִד ּבוּר ּ ֶפה:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַד ַעת ו ְּב ִמ ְר ָמה:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִה ְרהוּר ַה ּ ֵלב:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבהונָ ַאת ֵר ַע:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבוִ ּד ּוי ּ ֶפה:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּבוְ ִע ַידת זְ נוּת:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבזָ דון ו ִּב ׁ ְשגָ גָ ה:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבזִ לְ זוּל ִ
ּמורים:
הורים ו ִ
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבחזֶ ק יָ ד:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִח ּלוּל ַה ּׁ ֵשם:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִט ּ ְפ ׁשוּת ּ ֶפה:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ֻט ְמ ַאת ְ ׂש ָפ ָתיִ ם:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּביֵ ֶצר ָה ָרע:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ְ
יוד ִעים:
יוד ִעים ו ְּבלא ְ
לו-ה ְס ִליחותְ ,ס ַלח ָלנוְּ ,מ ַחל ָלנוַּּ ,כ ּ ֶפר ָלנוּ :
וְ ַעל ֻּכ ָּלם ֱא ַּ
ָ
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ יך ְּב ַכ ּ ַפת ׁש ַחד:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַכ ַח ׁש ו ְּב ָכזָ ב:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבלָ ׁשון ָה ָרע:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבלָ צון:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַמ ּ ָ ׂשא ו ְּב ַמ ָ ּתן:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַמ ֲא ָכל ו ְּב ִמ ׁ ְש ֶ ּתה:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבנֶ ׁ ֶש ְך ו ְּב ַמ ְר ִּבית:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּבנְ ִט ַ ּית ָּגרון:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִ ׂש ּקוּר ָעיִ ן:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יח ִ ׂש ְפ ֵ
יך ְּב ִ ׂש ַ
תותינוּ:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ֵעינַ יִ ם ָרמות:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַע ּזוּת ֶמ ַצח:
לו-ה ְס ִליחותְ ,ס ַלח ָלנוְּ ,מ ַחל ָלנוַּּ ,כ ּ ֶפר ָלנוּ :
וְ ַעל ֻּכ ָּלם ֱא ַּ
ָ
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ יך ִּב ְפ ִר ַיקת על:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְפלִ ילוּת:
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ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְצ ִד ַ ּית ֵר ַע:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ָצרוּת ָעיִ ן:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
ראש:
יך ְּב ַק ּלוּת ׁ
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
ערף:
יך ְּב ַק ׁ ְשיוּת ֶ
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יצת ַרגְ לַ יִ ם לְ ָה ַרע:
יך ְּב ִר ַ
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְר ִכילוּת:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ׁ ְשב ּו ַעת ׁ ָשוְ א:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִ ׂשנְ ַאת ִח ָּנם:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְת ׂשו ֶּמת יָ ד:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִת ְמהון לֵ ָבב:
לו-ה ְס ִליחותְ ,ס ַלח ָלנוְּ ,מ ַחל ָלנוַּּ ,כ ּ ֶפר ָלנוּ :
וְ ַעל ֻּכ ָּלם ֱא ַּ
יהם עולָ ה:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ַח ּ ָטאת:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יורד:
יהם ָק ְר ָּבן עולֶ ה וְ ֵ
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ָא ׁ ָשם וַ ַּדאי וְ ָתל ּוי:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ַמ ּ ַכת ַמ ְרדוּת:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ַמלְ קוּת ַא ְר ָּב ִעים:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ִמ ָיתה ִּב ֵידי ׁ ָש ָמיִ ם:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ּ ָכ ֵרת וַ ֲע ִר ִירי:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ַא ְר ַּבע ִמיתות ֵּבית ִּדיןְ :ס ִקילָ הׂ ְ ,ש ֵר ָפהֶ ,ה ֶרג ,וְ ֶחנֶ ק:
ַעל ִמ ְצוַ ת ֲע ֵ ׂשה וְ ַעל ִמ ְצוַ ת לא ַת ֲע ֶ ׂשהֵּ ,בין ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָּב ּה ק ּום ֲע ֵ ׂשה ו ֵּבין ׁ ֶש ֵאין ָּב ּה ק ּום ֲע ֵ ׂשהֶ ,את ַה ְּגל ּויִ ים לָ נ ּו וְ ֶאת
ׁ ֶש ֵאינָ ם ְּגל ּויִ ים לָ נוֶּ ,את ַה ְּגל ּויִ ים לָ נ ּו ּ ְכ ָבר ֲא ַמ ְרנ ּום לְ ָפנֶ ָ
יהם ,וְ ֶאת ׁ ֶש ֵאינָ ם ְּגל ּויִ ים לָ נ ּו לְ ָפנֶ ָ
הודינ ּו לְ ָך ֲעלֵ ֶ
יך וְ ִ
יך ֵהם
לאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ְּגל ּויִ ים וִ יד ּו ִעיםַ ּ ,כ ָּד ָבר ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ַה ִּנ ְס ָ ּתרת ֲ
לוֹ-הינ ּו וְ ַה ִּנגְ לת לָ נ ּו וּלְ ָבנֵ ינ ּו ַעד עולָ ם לַ ֲע ׂשות ֶאת ּ ָכל ִּד ְב ֵרי
ַה ּת ָורה ַה ּזאת:
ּ ִכי ַא ָ ּתה ָסלְ ָחן לְ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ו ָּמ ֳחלָ ן לְ ׁ ִש ְב ֵטי יְ ׁ ֻשר ּון ְּב ָכל ּדור וָ דור ,ו ִּמ ַּבלְ ָע ֶד ָ
יך ֵאין לָ נ ּו ֶמלֶ ְך ֵ
מוחל וְ סולֵ ַח:
נוצ ְר ִּתיָ ,ע ָפר ֲאנִ י ְּב ַח ַ ּיי ַקל וָ ֶ
וצ ְר ִּתי ּ ְכ ִא ּל ּו לא ַ
נוצ ְר ִ ּתי ֵאינִ י ְכ ַדאי ,וְ ַע ְכ ׁ ָשיו ׁ ֶשנּ ַ
ל-היַ ,עד ׁ ֶש ּלא ַ
ֱא ַ
חמר ְּב ִמ ָית ִתיֲ ,ה ֵרי ֲאנִ י
ָ
ָ
ֺ-הי ֲא ַ
ל-הי וֵ אל ֵ
וא ַ
לְ ָפנֶ יך ּ ִכ ְכלִ י ָמלֵ א ב ּו ׁ ָשה ו ְּכלִ ּ ָמה :יְ ִהי ָרצון ִמ ּ ְל ָפנֶ יך ֲאדֹ-נָ י ֱ
אתי
בותי ׁ ֶש ּלא ֶא ֱח ָטא עוד ,ו ַּמה ּׁ ֶש ָח ָט ִ
יך ְמחק ְּב ַר ֲח ֶמ ָ
לְ ָפנֶ ָ
יך ָה ַר ִּביםֲ ,א ָבל לא ַעל יְ ֵדי יִ ּסו ִּרים וָ ֳחלָ יִ ים ָר ִעים:
ֺ-הי .נְ צֹר לְ ׁשוֹ נִ י ֵמ ָרע ּו ְ ׂש ָפ ַתי ִמ ַּד ֵּבר ִמ ְר ָמה .וְ לִ ְמ ַקלְ לַ י נַ ְפ ׁ ִשי ִת ּדם .וְ נַ ְפ ׁ ִשי ּ ֶכ ָע ָפר לַ ּכל ִ ּת ְהיֶ הְ ּ .פ ַתח לִ ִּבי ְּב ָ
ֱאל ַ
תור ֶת ָך.
ָ
ותיך ִ ּת ְר ּדף נַ ְפ ׁ ִשי .וְ ָכל ַה ָ ּק ִמים וְ ַה ׁ ְ
וְ ַא ֲח ֵרי ִמ ְצ ֶ
חוש ִבים ָעלַ י לְ ָר ָעהְ .מ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲע ָצ ָתם וְ ַקלְ ֵקל ַמ ֲח ׁ ַש ְב ָ ּתםֲ :ע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען
ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
ׁ ְש ֶמ ָךֲ .ע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען יְ ִמינֶ ךֲ .ע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ּת ָור ֶתךֲ .ע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ְק ֻד ּׁ ָש ֶתך .לְ ַמ ַען יֵ ָחלְ צ ּון יְ ִד ֶידיך ׁ ִ
הוש ָיעה יְ ִמינְ ך וַ ֲענֵ נִ י :יִ ְהי ּו
לְ ָרצוֹ ן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יון לִ ִּבי לְ ָפנֶ ָ
גואלִ י:
יך .ה' צו ִּרי וְ ֲ
עשה ַה ּׁ ָשלום ִּב ְמ ָ
רומיו .הוּא יַ ֲע ֶ ׂשה ׁ ָשלום ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל .וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן:
ֶׂ
יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ּ ְל ָפנֶ ָ
ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינוֶּ ׁ ,ש ִ ּי ָּבנֶ ה ֵּבית ַה ּ ִמ ְק ָּד ׁש ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינוּ ,וְ ֵתן ֶחלְ ֵקנ ּו ְּב ָ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
יך ה' ֱא ֵ
תור ֶת ָך :וְ ׁ ָשם
ימי עוֹ לָ ם ו ְּכ ׁ ָשנִ ים ַק ְדמונִ יות :וְ ָע ְר ָבה לה' ִמנְ ַחת יְ ה ּו ָדה וִ יר ּו ׁ ָשלָ יִ םִ ּ ,כ ֵ
נַ ֲע ָב ְד ָך ְּביִ ְר ָאה ּ ִכ ֵ
ימי עוֹ לָ ם ו ְּכ ׁ ָשנִ ים ַק ְדמונִ יות:
אם העמידה החלה מילה במילה עם החזן ,יש לדלג ל“קדיש שלם” [בעמוד ]61
]IF YOU RECITED THE AMIDAH WORD-FOR-WORD WITH THE CHAZZAN, CONTINUE TO THE FULL KADDISH [ON PAGE 61
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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

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

ֲאד-נָ י ְ ׂש ָפ ַתי ִ ּת ְפ ָ ּתח .ו ִּפי יַ ִּגיד ְ ּת ִהלָ ֶת ָך:

ֺ-הי יַ ֲעקֹבָ .ה ֵא-ל ַה ָּגדול ַה ִּג ּבור וְ ַהנּ ָורא
ֺ-הי יִ ְצ ָחק .וֵ אל ֵ
ֺ-הי ַא ְב ָר ָהםֱ .אל ֵ
ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינוֱּ .אל ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ָּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
גואל לִ ְבנֵ י ְבנֵ ֶ
זוכר ַח ְס ֵדי ָאבות .ו ֵּמ ִביא ֵ
טובים .וְ קונֵ ה ַה ּכל וְ ֵ
ומל ֲח ָס ִדים ִ
ֵא-ל ֶעלְ יון .גּ ֵ
יהם לְ ַמ ַען ׁ ְשמו ְּב ַא ֲה ָבה:
מוחל וְ סולֵ ַח
ִמ ּסוֹ ד ֲח ָכ ִמים וּנְ בוֹ נִ ים .ו ִּמ ּ ֶל ֶמד ַ ּד ַעת ְמ ִבינִ יםֶ .א ְפ ְ ּת ָחה ִּפי ִּב ְת ִפ ּ ָלה ו ְּב ַת ֲחנוּנִ ים .לְ ַח ּלוֹ ת וּלְ ַח ֵּנן ְּפנֵ י ֶמלֶ ְך ֵ
לַ ֲעונִ ים:
**סוגרים את הארון **THE ARK IS CLOSED /

ל-הים ַח ִ ּיים:
זָ ְכ ֵרנ ּו לְ ַח ִ ּייםֶ .מלֶ ְך ָח ֵפץ ַּב ַח ִ ּיים .וְ ָכ ְת ֵבנ ּו ְּב ֵס ֶפר ַה ַח ִ ּיים .לְ ַמ ַענְ ָך ֱא ִ
ֶמלֶ ְך עוזֵ ר ו ׁ ִ
ּמוש ַיע ו ָּמגֵ ןָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה'ָ .מגֵ ן ַא ְב ָר ָהם:
הוש ַיעִ :
ַא ָ ּתה גִ ּבור לְ עוֹ לָ ם ֲאד-נָ י ְ .מ ַח ֶ ּיה ֵמ ִתים ַא ָּתה ַרב לְ ׁ ִ
[מוריד ַה ּ ָטל]:
נופלִ ים וְ ֵ
סומ ְך ְ
ְמ ַכלְ ּ ֵכל ַח ִ ּיים ְּב ֶח ֶסדְ .מ ַח ֶ ּיה ֵמ ִתים ְּב ַר ֲח ִמים ַר ִּביםֵ .
ישנֵ י
רופא חולִ ים ו ַּמ ִּתיר ֲאסו ִּרים .ו ְּמ ַק ֵ ּים ֱאמוּנָ תו לִ ׁ ֵ
ָע ָפרִ .מי ָכ ָ
דומה לָ ְךֶ .מלֶ ְך ֵמ ִמית ו ְּמ ַח ֶ ּיה ו ַּמ ְצ ִמ ַ
מוך ַּב ַעל ְּגבוּרות ו ִּמי ֶ
יח יְ ׁש ּו ָעה:
ִמי ָכ ָ
מוך ָאב ָה ַר ֲח ִמים ָ /ה ַר ֲח ָמן ֵ
זוכר יְ צו ָּריו לְ ַח ִ ּיים ְּב ַר ֲח ִמים:
וְ נֶ ֱא ָמן ַא ָ ּתה לְ ַה ֲחיות ֵמ ִתיםָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה'ְ .מ ַח ֶ ּיה ַה ּ ֵמ ִתים:
**פותחים את הארון **THE ARK IS OPENED /

יח וְ יוֹ ֵד ַע
ת ֶקף ְק ֻד ַּׁשת ַהיּוֹ םִ ּ .כי הוּא נוֹ ָרא וְ ָאיֹם .וּבוֹ ִת ָּנ ֵ ׂשא ַמלְ כו ֶּת ָך .וְ יִ ּכוֹ ן ְּב ֶח ֶסד ּ ִכ ְס ֶא ָך .וְ ֵת ׁ ֵשב ָעלָ יו ֶּב ֱא ֶמתֱ :א ֶמת ּ ִכי ַא ָּתה ה ּוא ַד ָ ּין וּמוֹ ִכ ַ
ּונְ ַת ֶּנה ּ ֹ
וָ ֵעד .וְ כוֹ ֵתב וְ חוֹ ֵתם וְ סוֹ ֵפר וּמוֹ נֶ ה .וְ ִתזְ ּ ֹכר ּ ָכל ַה ִּנ ׁ ְש ּ ָכחוֹ ת .וְ ִת ְפ ַּתח ֶאת ֵס ֶפר ַה ִ ּז ְכרוֹ נוֹ ת .ו ֵּמ ֵאלָ יו יִ ָ ּק ֵרא .וְ חוֹ ָתם יַ ד ּ ָכל ָא ָדם ּבוֹ .ו ְּב ׁשוֹ ָפר ָּגדוֹ ל יִ ָּת ַקע.
ֹאמר ּו ִה ֵּנה יוֹ ם ַה ִ ּדין .לִ ְפקֹד ַעל ְצ ָבא ָמרוֹ ם ַּב ִ ּדיןִ ּ .כי ֹלא יִ זְ ּכ ּו ְב ֵעינֶ ָ
יך ַּב ִ ּדין.
ֹאחז ּון .וְ י ְ
וְ קוֹ ל ְ ּד ָמ ָמה ַד ָ ּקה יִ ָּׁש ַמע .ו ַּמלְ ָא ִכים יֵ ָח ֵפז ּון .וְ ִחיל ו ְּר ָע ָדה י ֵ
תךְ
וְ ָכל ָּב ֵאי עוֹ לָ ם יַ ַע ְבר ּון לְ ָפנֶ ָ
יך ּ ִכ ְבנֵ י ָמרוֹ ןְ ּ :כ ַב ָ ּק ַרת רוֹ ֶעה ֶע ְדרוַֹ .מ ֲע ִביר צֹאנוֹ ַ ּת ַחת ׁ ִש ְבטוֵֹ ּ .כן ַּת ֲע ִביר וְ ִת ְס ּ ֹפר וְ ִת ְמנֶ ה .וְ ִת ְפקֹד נֶ ֶפ ׁש ּ ָכל ָחי .וְ ַת ְח ּ ֹ
תב ֶאת ְּגזַ ר ִ ּדינָ ם:
ִק ְצ ָבה לְ ָכל ְּב ִריָ ה .וְ ִת ְכ ּ ֹ
ּת.מי ְב ִק ּצוֹ .ו ִּמי ֹלא ְב ִק ּצ ִ
ן.מי יִ ְחיֶ ה .ו ִּמי יָ מו ִ
ן.כ ּ ָמה יַ ַע ְבר ּון .וְ ַכ ּ ָמה יִ ָּב ֵרא ּו ִ
ֹאש ַה ָּׁשנָ ה יִ ּ ָכ ֵתב ּון.ו ְּביוֹ ם צוֹ ם ּ ִכ ּפוּר יֵ ָח ֵתמ ּו ּ ַ
וֹ.מי ַב ּ ַמיִ ם .ו ִּמי ָב ֵא ׁש ִ.מי
ְּבר ׁ
ף.מי יִ ָּׁשלֵ ו .ו ִּמי
ה.מי יָ נ ּו ַח .ו ִּמי יָ נ ּו ַעִ .מי יִ ָּׁש ֵקט ו ִּמי יִ ּ ָט ֵר ִ
ה.מי ַב ֲחנִ ָיקה ו ִּמי ַב ְּס ִקילָ ִ
א.מי ָב ַר ַע ׁש .ו ִּמי ַב ּ ַמ ֵּג ָפ ִ
ה.מי ָב ָר ָעב .ו ִּמי ַב ָ ּצ ָמ ִ
ַב ֶח ֶרב .ו ִּמי ַב ַח ָ ּי ִ
יִ ְתיַ ָּסר ִ.מי יֵ ָענִ י .ו ִּמי יֵ ָע ׁ ֵשר ִ.מי יִ ָּׁש ֵפל .ו ִּמי יָ ר ּום:

וּבה וּ ְת ִפ ָּלה וּ ְצ ָד ָקה ַמ ֲע ִב ִירין ֶאת ר ַֹע ַה ְ ּגזֵ ָרה:
וּ ְת ׁש ָ
וֹ.אם יָ ׁשוּב ִמ ַ ּיד
ת.כי ִאם ְּב ׁשוּבוֹ ִמ ַ ּד ְר ּכוֹ וְ ָחיָ ה.וְ ַעד יוֹ ם מוֹ תוֹ ְּת ַח ּ ֶכה ּל ִ
ת.כי ֹלא ַת ְח ּ ֹפץ ְּבמוֹ ת ַה ּ ֵמ ּ ִ
ּ ִכי ּ ְכ ׁ ִש ְמ ָך ּ ֵכן ְ ּת ִה ּ ָל ֶת ָך ָ.ק ׁ ֶשה לִ ְכעֹס וְ נוֹ ַח לִ ְרצוֹ ּ ִ
ם:א ָדם יְ סוֹ דוֹ ֵמ ָע ָפר .וְ סוֹ פוֹ לֶ ָע ָפרְּ .בנַ ְפ ׁשוֹ יָ ִביא לַ ְחמוָֹ .מ ׁש ּול ּ ְכ ֶח ֶרס ַה ִּנ ׁ ְש ָּבר.
ם.כי ֵהם ָּב ָ ׂשר וָ ָד ָ
ְ ּת ַק ְּבלוֹ ֱ:א ֶמת ּ ִכי ַא ָ ּתה ה ּוא יוֹ ְצ ָרם.וְ ַא ָּתה יוֹ ֵד ַע יִ ְצ ָר ּ ִ
ל.כ ֵצל עוֹ ֵבר .ו ְּכ ָענָ ן ּ ָכלָ ה.ו ְּכר ּו ַח נוֹ ׁ ָש ֶבת .ו ְּכ ָא ָבק ּפוֹ ֵר ַח .וְ ַכ ֲחלוֹ ם יָ עוּף:
ּ ְכ ָח ִציר יָ ֵב ׁש .ו ְּכ ִציץ נוֹ ֵב ּ ְ

וְ ַא ָּתה הוּא ֶמלֶ ְך ֵא-ל ַחי וְ ַק ָיּם
**סוגרים את הארון **THE ARK IS CLOSED /
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יך .וְ ֵאין ֵקץ לְ א ֶֹר ְך יָ ֶמ ָ
ֵאין ִק ְצ ָבה לִ ׁ ְשנוֹ ֶת ָ
יך :וְ ֵאין לְ ׁ ַש ֵער ַמ ְר ּ ְכבוֹ ת ּ ְכבוֹ ֶד ָך וְ ֵאין לְ ָפ ֵר ׁש ֵעל ּום ׁ ְש ֶמ ָךִ ׁ .ש ְמ ָך נָ ֶאה לְ ָך.
את ִּב ׁ ְש ֶמ ָךֲ :ע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ׁ ְש ֶמ ָך .וְ ַק ֵ ּד ׁש ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ַעל ַמ ְק ִ ּד ׁ ֵ
וְ ַא ָ ּתה נָ ֶאה לִ ׁ ְש ֶמ ָךּ .ו ׁ ְש ֵמנ ּו ָק ָר ָ
ישי ׁ ְש ֶמ ָךַּ .ב ֲעבוּר ּ ְכבוֹ ד ׁ ִש ְמ ָך
יח ַ ׂש ְר ֵפי ק ֶֹד ׁשַ .ה ּ ַמ ְק ִ ּד ׁ ִ
ַה ַּנ ֲע ָרץ וְ ַה ִנ ְּק ָ ּד ׁשְ ּ .כסוֹ ד ִ ׂש ַ
ישים ׁ ִש ְמ ָך ַּב ּ ֹק ֶד ׁשּ ָ .ד ֵרי ַמ ְעלָ ה ִעם ָ ּד ֵרי ַמ ּ ָטה .קוֹ ְר ִאים ו ְּמ ׁ ַש ּ ְל ׁ ִשים
ְּב ׁ ִש ּל ּו ׁש ְק ֻד ּׁ ָשה ַּב ּ ֹק ֶד ׁש:
קדושה KEDUSHA /
קדושה נוסח אשכנז

קדושה נוסח ספרד

ישים ׁ ִש ְמ ָך
קד ׁש ַה ּ ַמ ְק ִּד ׁ ִ
שר ֵפי ֶ
שיח ְ
יש ָך ּ ְכסוד ַ
יצ ָך וְ נַ ְק ִד ׁ ְ
[נַ ֲע ִר ְ
ָ
וְ
וְ
ַּב ּק ֶדש]ׁ ּ ַכ ּ ָכתוּב ַעל יַ ד נְ ִב ֶ
יאךָ .ק ָרא זֶ ה ֶאל זֶ ה ָא ַמר:

ֺ-הינ ּו ַמלְ ָא ִכים ֲהמוֹ נֵ י ַמ ְעלָ הִ .עם ַע ּ ְמ ָך
[כ ֶתר יִ ְּתנ ּו לְ ָך ,ה’ ֱאל ֵ
ֶּ
ָ
ּ
ּ
יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְקב ּו ֵצי ַמ ּ ָטה :יַ ַחד ּ ֻכ ָלם ְק ֻד ּׁ ָשה לְ ך יְ ׁ ַש ֵל ׁשוּ] ּ ַכ ָּד ָבר ָה ָאמוּר
ַעל יַ ד נְ ִב ֶ
יא ָך וְ ָק ָרא זֶ ה ֶאל זֶ ה וְ ָא ַמר:

דוש ה' ְצ ָבאות ְמלא ָכל ָה ָא ֶרץ
דוש ָק ׁ
דוש ָק ׁ
 / COTHקו׳׳ח— ָק ׁ
ּ ְכבודו:
ואלִ ים זֶ ה לָ זֶ ה ַא ֵ ּיה ְמקום ּ ְכבודו.
ּ ְכבודו ָמלֵ א עוֹ לָ םְ .מ ׁ ָש ְר ָתיו ׁש ֲ
לְ ֻע ּ ָמ ָתם ָּבר ּו ְך ֵ
יאמרוּ:
 / COTHקו׳׳ח— ָּבר ּו ְך ּ ְכבוד ה' ִמ ּ ְמקומו:
בקר
ִמ ּ ְמקומו ה ּוא יִ ֶפן ְּב ַר ֲח ִמים וְ יָ חן ַעם ַה ְמיַ ֲח ִדים ׁ ְשמו ֶע ֶרב וָ ֶ
אומ ִרים:
ְּב ָכל יוֹ ם ָּת ִמידַ ּ .פ ֲע ַמיִ ם ְּב ַא ֲה ָבה ׁ ְש ַמע ְ
לוֹ-הינ ּו ה' ֶא ָחד:
 / COTHקו׳׳ח— ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂש ָר ֵאל ה' ֱא ֵ
מוש ֵיענוּ .וְ הוּא
לוֹ-הינ ּו הוּא ָא ִבינוּ .ה ּוא ַמלְ ּ ֵכנ ּו ה ּוא ׁ ִ
ה ּוא ֱא ֵ
אלהיםֲ :אנִ י
יַ ׁ ְש ִמ ֵיענ ּו ְּב ַר ֲח ָמיו ׁ ֵשנִ ית לְ ֵעינֵ י ּ ָכל ָחי .לִ ְהיות לָ ֶכם לֵ ִ
יכם:
ֺ-ה ֶ
ה' ֱאל ֵ
ַא ִּדיר ַא ִּד ֵירנ ּו ה' ֲאדֹנֵ ינ ּו ָמה ַא ִּדיר ׁ ִש ְמ ָך ְּב ָכל ָה ָא ֶרץ ,וְ ָהיָ ה ה'
לְ ֶמלֶ ְך ַעל ּ ָכל ָה ָא ֶרץַּ ,ביּום ַההוּא יִ ְהיֶ ה ה' ֶא ָחד ּו ׁ ְשמוֹ ֶא ָחד
 / Cח—ו ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ְש ָך ּ ָכתוּב לֵ אמר:
 / COTHקו׳׳ח—יִ ְמ ְ
ל-היִ ְך ִציּון לְ דר וָ דר.
לך ה' לְ עוֹ לָ םֱ .א ַ
ַהלְ ל ּויָ ּה:
לְ דוֹ ר וָ דוֹ ר נַ ִּגיד ָּג ְדלֶ ָךּ .ולְ נֵ ַצח נְ ָצ ִחים ְק ֻד ּׁ ָש ְת ָך נַ ְק ִּד ׁיש .וְ ׁ ִש ְב ֲחךָ
ֱא ֵ
דוש
לוֹ-הינ ּו ִמ ּ ִפינ ּו לא יָ מ ּו ׁש לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעדִ ּ .כי ֵא-ל ֶמלֶ ְך ָּגדול וְ ָק ׁ
ָא ָּתה:

 / COTHקו׳׳ח— ָקדוֹ ׁש ָקדוֹ ׁש ָקדוֹ ׁש ה’ ְצ ָבאוֹ ת ְמֹלא ָכל ָה ָא ֶרץ
ּ ְכבוֹ דוֹ :
ּ ְכבוֹ דוֹ ָמלֵ א עוֹ לָ םְ .מ ׁ ָש ְר ָתיו ׁשוֹ ֲאלִ ים זֶ ה לָ זֶ ה ַא ֵ ּיה ְמקוֹ ם ּ ְכבוֹ דוֹ
לְ ַה ֲע ִריצוֹ .לְ ֻע ּ ָמ ָתם ְמ ׁ ַש ְּב ִחים וְ אוֹ ְמ ִרים:
 / COTHקו׳׳ח— ָּבר ּו ְך ּ ְכבוֹ ד ה’ ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ :
ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ ה ּוא יִ ֶפן ְּב ַר ֲח ָמיו לְ ַע ּמוֹ .וְ יָ חוֹ ן ַעם ַה ְמיַ ֲח ִדים ׁ ְשמוֹ ֶע ֶרב
וָ בוֹ ֶקר ְּב ָכל יוֹ ם ָּת ִמידַ ּ .פ ֲע ַמיִ ם ְּב ַא ֲה ָבה ׁ ְש ַמע אוֹ ְמ ִרים:
ֺ-הינ ּו ה’ ֶא ָחד:
 / COTHקו׳׳ח— ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂש ָר ֵאל ה’ ֱאל ֵ
ֺ-הינ ּו הוּא ָא ִבינוּ .ה ּוא ַמלְ ּ ֵכנ ּו ה ּוא מוֹ ׁ ִש ֵיענוּ .וְ הוּא
ה ּוא ֱאל ֵ
יוֹ ׁ ִש ֵיענ ּו וְ יִ גְ ָאלֵ נ ּו ׁ ֵשנִ ית וְ יַ ׁ ְש ִמ ֵיענ ּו ְּב ַר ֲח ָמיו ׁ ֵשנִ ית לְ ֵעינֵ י ּ ָכל ַחי
אֹלהים:
אשית לִ ְהיוֹ ת לָ ֶכם לֵ ִ
לֵ א ֹמרֵ .הן ָּג ַאלְ ִ ּתי ֶא ְת ֶכם ַא ֲח ִרית ּ ְכ ֵר ׁ ִ
יכם
ֺ-ה ֶ
ֲאנִ י ה’ ֱאל ֵ
ַא ִּדיר ַא ִּד ֵירנ ּו ה' ֲאדֹנֵ ינ ּו ָמה ַא ִּדיר ׁ ִש ְמ ָך ְּב ָכל ָה ָא ֶרץ ,וְ ָהיָ ה ה'
לְ ֶמלֶ ְך ַעל ּ ָכל ָה ָא ֶרץַּ ,ביּום ַההוּא יִ ְהיֶ ה ה' ֶא ָחד ּו ׁ ְשמוֹ ֶא ָחד
 / Cח—ו ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ְש ָך ּ ָכתוּב לֵ אמר:
 / COTHקו׳׳ח—יִ ְמ ְ
ל-היִ ְך ִציּון לְ דר וָ דר.
לך ה' לְ עוֹ לָ םֱ .א ַ
ַהלְ ל ּויָ ּה:
ָ
ָ
דושים ְּב ָכל יוֹ ם יְ ַהלְ ל ּוך ֶּסלָ ה.
דושּ .ו ְק ׁ ִ
דוש וְ ׁ ִש ְמך ָק ׁ
ַא ָ ּתה ָק ׁ
דוש ָא ָּתה:
ּ ִכי ֵא-ל ֶמלֶ ְך ָּגדול וְ ָק ׁ
דוש
לְ דוֹ ר וָ דוֹ ר ַה ְמלִ יכ ּו לָ ֵא-ל ּ ִכי הוּא לְ ַב ּדו ָמרום וְ ָק ׁ

יש ָ
יךֻּ .ת ְק ַ ּד ׁש ָאדוֹ ן ַעל ּ ָכל ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
יךְּ .ב ַצ ֶ ּד ְק ָך ֲעמ ּו ֶס ָ
ֹאמר ּו לְ ָך חוֹ ֶס ָ
יך .וְ ִת ְ ׂש ַמח ְּב ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
ֲחמוֹ ל ַעל ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
יך
יךִ ּ :כי ַמ ְק ִ ּד ׁ ֶ
יך .וְ י ְ
ִּב ְק ֻד ּׁ ָש ְת ָך (נ׳׳א ּ ְכ ֶע ְר ּ ְכ ָך) ִק ַ ּד ׁ ְש ָּת .נָ ֶאה לְ ָקדוֹ ׁש ְּפ ֵאר ִמ ְ ּקדוֹ ׁ ִשים:
ו ְּב ֵכן יִ ְת ַק ֵ ּד ׁש ׁ ִש ְמ ָך ה’ ֱאל ֵ
ֺ-הינ ּו ַעל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָך וְ ַעל יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִע ֶיר ָך וְ ַעל ִציּוֹ ן ִמ ׁ ְש ּ ַכן ּ ְכבוֹ ֶד ָך .וְ ַעל ַמלְ כוּת ֵּבית ָ ּדוִ ד
יח ָך וְ ַעל ְמכוֹ נְ ָך וְ ֵה ָ
ְמ ׁ ִש ֶ
יכלֶ ָך:
עוֹ ד יִ זְ ּ ֹכר לָ נ ּו ַא ֲה ַבת ֵא ָיתןֲ ,אדוֹ נֵ ינוּ .ו ַּב ֵּבן ַה ֶּנ ֱע ַקד יַ ׁ ְש ִּבית ְמ ַד ְיּנֵ נוּ .ו ִּבזְ כוּת ַה ָּתם יוֹ ִציא ָאיוֹ ם (נ׳׳א ַהיּוֹ ם) לְ ֶצ ֶדק ִ ּדינֵ נוּ.
ּ ִכי ָקדוֹ ׁש ַהיּוֹ ם לַ ֲאדוֹ נֵ ינוּ:
ְּב ֵאין ֵמלִ יץ י ׁ ֶֹשר מוּל ַמ ִּגיד ֶּפ ׁ ַשעַּ .ת ִּגיד לְ יַ ֲעקֹב ְ ּד ַבר חֹק ו ִּמ ׁ ְש ָּפט .וְ ַצ ְ ּד ֵקנ ּו ַּב ּ ִמ ׁ ְש ָּפט ַה ּ ֶמלֶ ְך ַה ּ ִמ ׁ ְש ָּפט:
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ָהאוֹ ֵחז

ְּביַ ד ִמ ַּדת ִמ ׁ ְש ּ ָפט

וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא ֵא-ל ֱאמוּנָ הַ ,ה ּבוֹ ֵחן וּבוֹ ֵדק ִּגנְ זֵ י נִ ְס ָ ּתרוֹ ת

וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא ּבוֹ ֵחן ּ ְכלָ יוֹ ת ַהגּ וֹ ֵאל ִמ ּ ָמוֶ ת וּפוֹ ֶדה ִמ ּׁ ַש ַחת
וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא גּ וֹ ֵאל ָחזָ ק ַה ָּדן יְ ִח ִידי לְ ָב ֵאי עוֹ לָ ם

וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא ַּד ָ ּין ֱא ֶמת ֶה ָהג ּוי ְּב ֶא ְהיֶ ה ֲא ׁ ֶשר ֶא ְהיֶ ה

וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא ָהיָ ה הֹוֶ ה וְ יִ ְהיֶ ה ַה ַ ּו ַּדאי ׁ ְשמוֹ ּ ֵכן ְ ּת ִה ּ ָלתוֹ

וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא וְ ֵאין ִּבלְ ּתוֹ ַה ּזוֹ ֵכר לְ ַמזְ ּ ִכ ָיריו טוֹ בוֹ ת זִ ְכרוֹ נוֹ ת
וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא זוֹ ֵכר ַה ְּב ִרית ַהחוֹ ֵת ְך ַח ִ ּיים לְ ָכל ַחי

וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא ַחי וְ ַק ָ ּים ַה ּטוֹ ב ,ו ֵּמ ִטיב לָ ָר ִעים וְ לַ ּטוֹ ִבים

וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא טוֹ ב לַ ּכֹל ַהיּוֹ ֵדע יֵ ֶצר ּ ָכל יְ צו ִּרים

וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא יוֹ ְצ ָרם ַּב ָּב ֶטן ַה ּכֹל יָ כוֹ ל (נ׳׳א יו ַּכל) וְ כוֹ לְ לָ ם (נ׳׳א וְ ִכ ּ ְללָ ם) יָ ַחד

דיוְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא ּכֹל יָ כוֹ ל ַה ּ ָלן ְּב ֵס ֶתר ְּב ֵצל ׁ ַש ַּ

וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא לְ ַב ּדוֹ הוּא ַה ּ ַמ ְמלִ ְ
יך ְמלָ ִכים וְ לוֹ ַה ּ ְמלו ָּכה
וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא ֶמלֶ ְך עוֹ לָ ם ַהנּ וֹ ֵהג ְּב ַח ְס ּדוֹ ּ ָכל ּדוֹ ר

וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא נוֹ ֵצר ֶח ֶסד ַה ּסוֹ ֵבל ,ו ַּמ ְעלִ ים ַעיִ ן ִמ ּסוֹ ְר ִרים

וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא סוֹ לֵ ַח ֶסלָ ה ָה ֶעלְ יוֹ ן ,וְ ֵעינוֹ ֶאל יְ ֵר ָאיו

וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא עוֹ נֶ ה לָ ַח ׁש ַה ּפוֹ ֵת ַח ׁ ַש ַער לְ דוֹ ְפ ֵקי ִב ְת ׁשו ָּבה
צוֹ ֶפה לָ ָר ׁ ָשע וְ ָח ֵפץ ְּב ִה ָ ּצ ְדקוֹ
וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא ּ ְפת ּו ָחה יָ דוֹ ַה ּ
וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא ַצ ִּדיק וְ יָ ׁ ָשר ַה ְ ּק ַצר ְּבזַ ַעם ו ַּמ ֲא ִר ְ
יך ַאף

וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא ָק ׁ ֶשה לִ ְכעֹס ָה ַרח ּום ו ַּמ ְק ִּדים ַר ֲח ִמים לְ רֹגֶ ז
וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא ַר ְך לִ ְרצוֹ ת ַה ּׁ ָ
שוֶ ה ו ַּמ ׁ ְשוֶ ה ָקטֹן וְ גָ דוֹ ל

וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא ׁשוֹ ֵפט ֶצ ֶדק ַה ָ ּתם ו ִּמ ַ ּת ּ ֵמם ִעם ְ ּת ִמ ִ
ימים וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא ָ ּת ִמים ּ ָפ ֳעלוֹ
**סוגרים את הארון **THE ARK IS CLOSED /

ֻּת ְ ׂש ַּגב לְ ַב ְ ּד ָך וְ ִת ְמ ְ
יא ָך וְ ָהיָ ה ה’ לְ ֶמלֶ ְך ַעל ּ ָכל ָה ָא ֶרץ ַּביּוֹ ם ַההוּא יִ ְהיֶ ה ה’
ֹלך ַעל ּ ֹכל ְּביִ ח ּודַ ּ :כ ּ ָכתוּב ַעל יַ ד נְ ִב ֶ
ֶא ָחד ּו ׁ ְשמוֹ ֶא ָחד:
לוֹ-הינ ּו ַעל ּ ָכל ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
את ,וְ יִ ָירא ּו ָך ּ ָכל ַה ּ ַמ ֲע ִ ׂשים ,וְ יִ ׁ ְש ַ ּת ֲחו ּו לְ ָפנֶ ָ
ימ ְת ָך ַעל ּ ָכל ַמה ּׁ ֶש ָּב ָר ָ
יך ,וְ ֵא ָ
ו ְּב ֵכן ֵ ּתן ּ ַפ ְח ְּד ָך ה' ֱא ֵ
יך
לוֹ-הינ ּו ׁ ֶש ַה ּׁ ָשלְ ָטן לְ ָפנֶ ָ
ּ ָכל ַה ְּברו ִּאים ,וְ יֵ ָע ׂש ּו ּ ֻכלָ ם ֲאגֻ ָּדה ֶא ָחת לַ ֲע ׂשות ְרצונְ ָך ְּבלֵ ָבב ׁ ָשלֵ םֶ ׁ ,ש ָ ּי ַד ְענ ּו ה' ֱא ֵ
יך עֹז ְּביָ ְד ָך
וּגְ בו ָּרה ִּב ִ
את:
ימינֶ ָך ,וְ ׁ ִש ְמ ָך נוֹ ָרא ַעל ּ ָכל ַמה ּׁ ֶש ָּב ָר ָ
דור ׁ ֶש ָ
ו ְּב ֵכן ֵ ּתן ּ ָכבוד ה' לְ ַע ּ ֶמ ָךְּ ,ת ִה ּ ָלה לִ ֵיר ֶא ָ
טובה לְ ְ
יך ,וְ ִת ְקוָ ה ָ
יך ,ו ּ ִּפ ְתחון ּ ֶפה לַ ְמיַ ֲחלִ ים לָ ְךׂ ִ ,ש ְמ ָחה לְ ַא ְר ֶצ ָך וְ ָ ׂש ׂשון
יכת נֵ ר לְ ֶבן יִ ׁ ַשי ְמ ׁ ִש ֶ
יחת ֶק ֶרן לְ ָדוִ ד ַע ְב ֶּד ָך ,וַ ֲע ִר ַ
לְ ִע ֶיר ָך ,ו ְּצ ִמ ַ
יח ָך ִּב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינוּ:
יש ִרים יַ ֲעלזוּ ,וַ ֲח ִס ִידים ְּב ִר ָּנה יָ גִ יל ּו וְ עולָ ָת ּה ִ ּת ְק ּ ָפץ ּ ִפ ָ
ו ְּב ֵכן ַצ ִּד ִיקים יִ ְרא ּו וְ יִ ְ ׂש ָמח ּו וִ ׁ ָ
יה וְ ָכל ָה ִר ׁ ְש ָעה ּ ֻכ ּ ָל ּה ֶּב ָע ׁ ָשן ּ ְכ ָע ׁ ָשן
ִּת ְכלֶ ה ּ ִכי ַת ֲע ִביר ֶמ ְמ ׁ ֶשלֶ ת זָ דון ִמן ָה ָא ֶרץ:
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לוֹ-הינ ּו ְמ ֵה ָרה] לְ ַב ֶ ּד ָך ַעל ּ ָכל ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
וְ ִת ְמ ְ
בוד ָך .ו ִּביר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִעיר ָק ְד ׁ ֶש ָך.
יךְּ .ב ַהר ִציּון ִמ ׁ ְש ּ ַכן ּ ְכ ֶ
[א ֵ
לך ַא ָ ּתה [הוּא] ה' ֱ
ּ ַכ ּ ָכתוּב ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ֶש ָך .יִ ְמ ְ
לך ה' לְ עוֹ לָ ם ֱא ַ
ל-היִ ְך ִציּון לְ דר וָ דר ַהלְ ל ּויָ ּה:
ל-וה ִמ ַּבלְ ָע ֶד ָ
דוש ַא ָ ּתה וְ נוֹ ָרא ׁ ְש ֶמ ָך וְ ֵאין ֱא ַּ
דוש נִ ְק ַּד ׁש ִּב ְצ ָד ָקה:
יך ּ ַכ ּ ָכתוּב וַ יִ גְ ַּב ּה ה' ְצ ָבאות ַּב ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט וְ ָה ֵא-ל ַה ָ ּק ׁ
ָק ׁ
ְ
ְ
דוש:
ָּבר ּוך ַא ָּתה ה' ַה ּ ֶמלֶ ך ַה ָ ּק ׁ
ות ָ
רומ ְמ ָ ּתנ ּו ִמ ּ ָכל ַה ּ ְל ׁשונות וְ ִק ַּד ׁ ְש ָ ּתנ ּו ְּב ִמ ְצ ֶ
ַא ָ ּתה ְב ַח ְר ָ ּתנ ּו ִמ ּ ָכל ָה ַע ּ ִמיםָ ,א ַה ְב ָּת אוֹ ָתנ ּו וְ ָר ִצ ָית ָּבנוּ ,וְ ַ
יך ,וְ ֵק ַר ְב ָ ּתנ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו
לַ ֲע ָ
את:
דוש ָעלֵ ינ ּו ָק ָר ָ
בוד ֶת ָך וְ ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדול וְ ַה ָ ּק ׁ
יחה וּלְ ַכ ּ ָפ ָרה ,וְ לִ ְמ ָחל ּבו ֶאת ּ ָכל ֲע ֵ
לוֹ-הינ ּו ְּב ַא ֲה ָבהֶ ,את יוֹ ם ַה ּ ִכ ּפו ִּרים ַה ֶ ּזה ,לִ ְמ ִחילָ ה וְ לִ ְסלִ ָ
וַ ִּת ֶּתן לָ נ ּו ה' ֱא ֵ
ונותינוּ,
ִמ ְק ָרא ֶ
יאת ִמ ְצ ָריִ ם:
יצ ַ
קד ׁש זֵ ֶכר לִ ִ
ֵ
ו ִּמ ּ ְפנֵ י ֲח ָט ֵאינ ּו ָּגלִ ינ ּו ֵמ ַא ְר ֵצנ ּו וְ נִ ְת ַר ַח ְקנ ּו ֵמ ַעל ַא ְד ָמ ֵתנ ּו וְ ֵאין ֲאנַ ְחנ ּו יְ כולִ ים לַ ֲע ׂשות
חובותינ ּו ְּב ֵבית ְּב ִח ָיר ֶת ָך ַּב ַּביִ ת
ָ
דוש ׁ ֶש ִּנ ְק ָרא ׁ ִש ְמ ָך ָעלָ יו ִמ ּ ְפנֵ י ַה ָ ּיד ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ַּת ּ ְל ָחה ְּב ִמ ְק ָּד ׁ ֶש ָך :יְ ִהי ָרצון ִמ ּ ְל ָפנֶ יך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ֺ-הי
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ַה ָּגדול וְ ַה ָ ּק ׁ
ָ
ָ
ֲא ֵ
בותינ ּו ֶמלֶ ְך ַר ֲח ָמן ׁ ֶש ָּת ׁשוּב ו ְּת ַר ֵחם ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ִמ ְק ָּד ׁ ְשך ְּב ַר ֲח ֶמיך ָה ַר ִּבים ,וְ ִת ְבנֵ ה ּו ְמ ֵה ָרה ו ְּתגַ ֵּדל ּ ְכבודוָ :א ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנוּ,
ָ
הופע וְ ִה ָּנ ֵ ׂשא ָעלֵ ינ ּו לְ ֵעינֵ י ּ ָכל ָחי ,וְ ָק ֵרב ּ ְפזו ֵּרינ ּו ִמ ֵּבין ַהגּ ויִ ם ,וּנְ פו ֵ
גַ ּ ֵלה ּ ְכבוד ַמלְ כו ְּתך ָעלֵ ינ ּו ְמ ֵה ָרה ,וְ ַ
ּצותינ ּו ּ ַכ ֵּנס
ָ
ָ
ִמ ַ ּי ְר ּ ְכ ֵתי ָא ֶרץ :וַ ֲה ִב ֵ
יאנ ּו לְ ִציּון ִע ְיר ָך ְּב ִר ָּנה ,וְ לִ יר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ֵּבית ִמ ְק ָּד ׁ ְשך ְּב ִ ׂש ְמ ַחת עולָ ם ,וְ ׁ ָשם נַ ֲע ֶ ׂשה לְ ָפנֶ יך ֶאת ָק ְר ְּבנות
ָ
ֵ
חובותינ ּו ְ ּת ִמ ִידים ּ ְכ ִס ְד ָרם וּמ ּו ָס ִפים ּ ְכ ִהלְ ָכ ָתם :וְ ֶאת מ ּו ַסף יוֹ ם ַה ּ ִכ ּ ֻפ ִרים ַה ֶ ּזה נַ ֲע ֶ ׂשה וְ נַ ְק ִריב לְ ָפנֶ יך ְּב ַא ֲה ָבה ּ ְכ ִמ ְצוַ ת
ָ
ָ
ָ
ָ
ְרצוֹ נֶ ך ּ ְכמוֹ ׁ ֶש ּ ָכ ַת ְב ָ ּת ָעלֵ ינ ּו ְּבתוֹ ָר ֶתך ַעל יְ ֵדי ׁ ֶ
משה ַע ְב ֶּדך ִמ ּ ִפי ְכבוֹ ֶדך ּ ָכ ָאמוּר:
יכם ּ ָכל ְמלָ ָ
ות ֶ
קד ׁש יִ ְהיֶ ה לָ ֶכם וְ ִע ִּנ ֶיתם ֶאת נַ ְפ ׁש ֵ
חד ׁש ַה ּׁ ְש ִב ִיעי ַה ֶ ּזה ִמ ְק ָרא ֶ
ו ֶּב ָע ׂשור לַ ֶ
אכה לא ַת ֲע ׂשוּ :וְ ִה ְק ַר ְב ֶּתם עלָ ה
ימים יִ ְהי ּו לָ ֶכם :ו ִּמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ּ ֵכ ֶ
יחח ּ ַפר ֶּבן ָּב ָקר ֶא ָחד ַאיִ ל ֶא ָחד ּ ְכ ָב ִ ׂשים ְּבנֵ י ׁ ָשנָ ה ׁ ִש ְב ָעה ְ ּת ִמ ִ
יח נִ ַ
לאדֹ-נָ י ֵר ַ
ֲ
יהם ּ ִכ ְמ ֻד ָּבר
שלושה ֶע ְ ׂשרנִ ים לַ ּ ָפר ּו ׁ ְשנֵ י ֶע ְ ׂשרנִ ים לָ ָאיִ ל וְ ִע ּ ָ ׂשרון לַ ּ ֶכ ֶב ׂש וְ יַ יִ ן ּ ְכנִ ְס ּכו ּו ׁ ְשנֵ י ְ ׂש ִע ִירים לְ ַכ ּ ֵפרּ ,ו ׁ ְשנֵ י ְת ִמ ִידים ּ ְכ ִהלְ ָכ ָתם:
סדר עבודת כהן גדול SEDER AVODAT KOHEN GADOL /
נוסח אשכנז
ַא ּ ִמיץ ּכ ַח ּ ַכ ִּביר וְ ַרב אוֹ נִ יםֲ .א ׁ ֶשר ִמי יַ ֲע ֶ ׂשה ּ ְכ ַמ ַע ׂש ְּגבוּרוֹ ֶת ָ
אמץ
יךֶ .
ֲעלִ יּוֹ ת ֵק ִר ָית ַעל ָק ִריםַ .אף יִ ַּס ְד ָ ּת ֵת ֵבל ַעל ְּבלִ ָימהִּ :ב ְהיוֹ ת עוֹ לָ ם ׁ ֶ
חש ְך
וְ ַצלְ ָמוֶ ת וְ ֵע ָ
יפהְּ .ב ַמ ֲע ֵטה לְ בו ׁ ְּש ָך אוֹ ר ּב ֶקר ִה ַּג ְה ָ ּתֵּ .בין זֵ ידוֹ נִ ים ַח ְצ ָּת
ּ ְכ ֶק ַרח ַהנּ וֹ ָראְּ .בצוּל ִה ְקוִ ָיתם לְ ַבל יְ ַכ ּסוּן ָחלֶ דִּ :ג ּ ִל ָית ּ ְפנֵ י נֶ ׁ ִשי וְ ֵהנֵ ָצה
ְתנו ָּבהַּ .גן ִמ ֶ ּק ֶדם ַט ְע ָּת לְ ׁ ַש ֲע ׁשו ַּע ַמ ֲא ִמ ֶיר ָ
יך .גּ ֶדל ְמאוֹ רוֹ ת ַּת ָ ּתה ִּב ְר ִק ַיע
ֻע ֶ ּז ָךַּ .גם ְצ ָבא ַמ ָ ּזרוֹ ת ִע ּ ָמם ִצ ִ ּו ָיתֵּ :די ָ ׂש ִחים וְ דוֹ ִאים ִמ ּׁ ַש ַעל ַצ ְר ָ ּתהִּ .ד ְמיוֹ ן
יח לְ ֵכ ַרת יוֹ ׁ ְש ֵבי גַ ִּניםְּ .דבו ַּקת ְרגָ ִבים הוֹ ִצ ָ
ָּב ִר ַ
יאה רוֹ ְמ ִ ׂשים וְ ׁשוֹ ֲא ִפיםָּ .דר
ָקנֶ ה ו ִּב ָ ּצה לַ ֲאר ּו ַחת ְקרו ֶּא ָ
יךֵ :ה ַכנְ ָּת ֶט ַבח ו ֶּמ ֶס ְך וְ סוֹ ֵעד ָאיִ ןִ .ה ְק ַר ְצ ָּת
ּגֹלֶ ם ֵמח ֶֹמר ְּב ַת ְבנִ ית חוֹ ָת ֶמ ָךִ .ה ּ ַפ ְח ָּת ְב ֶחלְ ּדוֹ ט ַֹהר נֶ ׁ ֶשם ִמ ּזְבוּלֶ ָךֻ .ה ְר ַּדם
ו ִּמ ַ ּצלְ עוֹ ֵעזֶ ר לוֹ יִ ַע ְד ָ ּת :וְ ִצ ִ ּויתוֹ ְּבלִ י לְ עֹט ֵמ ֵעץ ַה ָּד ַעת .וְ ֵה ֵפר ִצ ּווּי ּ ְכ ֶפ ִתי
ְּב ַה ּׁ ָש ַאת זוֹ ֵחל .וְ ֻע ַּנ ׁש ְּבזֵ ַעת ַאף לִ ְטרֹף ֻח ּקוֹ .וְ ִא ֶ ּולֶ ת ְּב ִצ ִירים וְ ָערוּם ָע ָפר
לַ ְחמוֹ :זֵ רוּי ִר ְבעוֹ ִה ְק ּ ֵפ ָית ְּב ֶב ֶטן חוֹ ֶמ ֶדת .זָ ְר ָעה וְ הוֹ לִ ָידה ִא ּ ָכר וְ רוֹ ֵעה
צֹאןַ .
זֶבח וְ ׁ ַשי ִה ִּג ׁיש ּו לְ מוּלְ ָך יַ ַחד .זָ ַע ְמ ָּת ָּב ַרב וְ ׁ ַש ְע ָּת ְּת ׁשו ַּרת ָצ ִעיר:
ֶח ֶמל ַר ֲח ָמיו ׁ ִש ֵחת וְ ָע ַרף ָאחִ .ח ּ ָלה ָפנֶ ָ
ישים
יך וְ ַ ׂש ְמ ָּת לוֹ אוֹ תָ .חל ּו ׁ ָשלִ ׁ ִ
ְקרֹא ְב ׁ ִש ְמ ָך לַ ֶּס ֶמלֵ .חיל נוֹ זְ לִ ים ָק ָר ָ
את ו ׁ ְּש ָטפוּם וְ ָא ָבדוָּ :טע ּו גֵ ִאים ו ָּפצ ּו
סוּר לְ נֶ גְ ֶּד ָך .ט ְֹרפ ּו ְּבחֹם הוֹ ִמים וְ ז ְֹרב ּו נִ ְצ ָמתוָּ .טעוּן ּג ֶֹפר נוֹ ׁ ַשע ּ ְכ ָסגַ ְר ָּת
ַּב ֲעדוְֹ .טפוּלָ יו ִה ְפ ֵר ָית ו ָּמלְ א ּו ְפנֵ י ִצ ָ ּיה :יָ ֲעצ ּו נֶ ֱא ָח ִדים לָ רוּם ַעד לַ ּׁ ַש ַחק.
יֻ ָ ּק ׁש ּו נֻ ּ ָפצ ּו ְּבר ּו ַח סוֹ ָעה וָ ָס ַער .יְ ִדיד ֲאתוּי ֵע ֶבר יִ ַּד ֲע ָך ָּבעוֹ לָ ם .יִ חוּם
זְ קוּנָ יו ֶה ֱעלָ ה לְ ָך לְ ָכלִ ילְ ּ :כ ֶ ׂשה ָ ּת ִמים ֻּב ַחר ִא ׁיש ָ ּתםְ ּ .כ ָח ׁ ַשק יְ ׁ ִש ַיבת
א ָֹהלִ ים וְ נִ ְמ ׁ ַש ְך ַא ֲח ֶר ָ
יךּ .כ ׁ ֶשר ֲחנִ ֵיטי יוֹ ף הוֹ ֵצ ָ
אתה ֵמ ֲחלָ ָציוֻ ּ .כ ּלוֹ זֶ ַרע
ֱא ֶמת וְ ֵאין ּד ִֹפי :לְ ׁ ָש ֶר ְת ָך ִא ִ ּו ָיתה לֵ וִ י ִא ׁיש ֲח ִס ֶיד ָך .לְ ַה ְב ִּדיל ִמ ִּגזְ עוֹ ֻמ ְק ָּד ׁש
ק ֶֹד ׁש ָק ָד ׁ ִשים .לִ ְק ׁשֹר נֶ זֶ ר ק ֶֹד ׁש וְ לַ ֲעטוֹ ת או ִּרים .לֵ ׁ ֵ
ישב ּ ִכ ְכ ֻב ָּדה ּ ְפנִ ָימה
יָ ִמים ׁ ִש ְב ָעהַ :מ ֲחזִ ֵיקי ֲא ָמנָ ה ׁ ָשבו ַּע ק ֶֹדם לֶ ָע ׂשוֹ רַ .מ ְפ ִר ׁ ִ
ֹאש
ישים ּכ ֵֹהן ָהר ׁ
ּ ְכ ָדת ַה ּ ִמ ּ ֻל ִאיםַ :מ ִ ּזים ָעלָ יו ֵמי ַח ּ ָטאת לְ ַט ֲהרוֹ .זוֹ ֵרק ַמ ְק ִטיר ו ֵּמ ִטיב
לְ ִה ְת ַר ֵּגל ָּב ֲעבוֹ ָדהַ ּ :כ ּ ָכתוּב ְּבתוֹ ָר ֶת ָךַ ּ :כ ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂשה ַביּוֹ ם ַה ֶ ּזה ִצ ָ ּוה
יכם:
ֲאדֹ-נָ י לַ ֲע ׂשוֹ ת לְ ַכ ּ ֵפר ֲעלֵ ֶ
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נוסח ספרד
ראש .יָ ַס ְד ָּת ֵּת ֵבל וְ ַה ּכל ּ ָפ ַעלְ ָּת ו ְּב ִריּות ּבו יָ ַצ ְר ָ ּת:
ַא ָ ּתה ּכונַ נְ ָ ּת עולָ ם ֵמ ׁ
חש ְך ַעל ּ ְפנֵ י ְתהוםֵּ :ג ַר ׁ ְש ָ ּת ֶ
ְּב ׁשו ְּר ָך עולָ ם ּתה ּו וָ בה ּו וְ ׁ ֶ
אפל וְ ִה ַ ּצ ְב ָ ּת נגַ ּה.
גּלֶ ם ַ ּת ְבנִ ְית ָך ִמן ָה ֲא ָד ָמה יָ ַצ ְר ָ ּת .וְ ַעל ֵעץ ַה ַּד ַעת אותו ּ ָפ ַק ְד ָ ּתְּ :ד ָב ְר ָך
זָ נַ ח וְ נִ זְ נַ ח ֵמ ֵע ֶדן וְ לא ִכ ּ ִליתו לְ ַמ ַען ֶא ֶר ְך ַא ּ ֶפ ָךִ :הגְ ַּדלְ ָ ּת ִפ ְריו ו ֵּב ַר ְכ ָ ּת זַ ְרעו
הוש ְב ָ ּתם ׁ ָש ֶקט :וַ ִ ּי ְפ ְרק ּו על וַ י ְ
וְ ִה ְפ ִר ָיתם ְּבטו ְּב ָך וְ ׁ ַ
ּאמר ּו לָ ֵאל סוּר ִמ ּ ֶמנּ ּו
וַ ֲה ִס ָ
ירות יָ ד ּ ְכ ָרגַ ע ּ ֶכ ָח ִציר ֻא ְמלָ לוּ:

זָכ ְר ָּת ְב ִרית לְ ָת ִמים ְּבדורו ,ו ִּבזְכוּתו ַ ׂש ְמ ָ ּת לְ עולָ ם ׁ ְש ֵא ִרית  :חק ְּב ִרית
ַ
ֶק ׁ ֶשת לְ ַמ ֲענו ָכ ַר ָ ּת .ו ְּב ַא ֲה ַבת נִ יחוחו ָּבנָ יו ֵּב ַר ְכ ָּתָ :טע ּו ְב ָע ׁ ְש ָרם וַ ִ ּי ְבנ ּו
ִמגְ ָּדל וַ י ְ
ּאמר ּו לְ כ ּו וְ נַ ֲעלֶ ה וְ נִ ְב ַקע ָה ָר ִק ַיע לְ ִה ּ ָל ֶחם ּבו :יָ ִחיד ַאב ֲהמון
כוכב זָ ַרח ֵמאוּר ּ ַכ ְ ׂש ִּדים לְ ָה ִאיר ַּב ׁ ֶ
ּ ִפ ְתאם ּ ְכ ָ
חש ְךַ ּ :כ ַע ְס ָך ֵה ַפ ְר ָּת ְּב ׁשו ְּר ָך
אתָ .טלֶ ה ָטהור
הוצ ָ
ָפ ֳעלו .וּלְ ֵעת ֵ ׂש ָיבתו לְ ָבבו ָח ַק ְר ָּת :לִ וְ יַ ת ֵחן ִמ ּ ֶמנּ ּו ֵ
הוצ ָ
ִמ ּ ֶכ ֶבש נִ ְב ָחרִ :מ ִּגזְ עו ִא ׁיש ָּתם ֵ
אתָ .חתוּם ִּב ְב ִר ֶית ָך ֵמ ֶר ֶחם לֻ ָ ּקח:
נָ ַת ָּת ּלו ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂשר ׁ ְש ָב ִטיםֲ .אהו ֵּבי ֶעלְ יון ֲעמו ִּסים ִמ ֶּב ֶטן נִ ְק ָראוּ:
ַ ׂש ְמ ָ ּת ַעל לֵ וִ י לִ וְ יַ ת ֵחן וָ ֶח ֶסד .ו ִּמ ּ ָכל ֶא ָחיו ּ ֶכ ֶתר לו ִע ּ ַט ְר ָּתַ :ע ְמ ָרם נִ ְב ַחר
דוש ֲאדֹ-נָ י לְ ׁ ָש ֶר ְת ָך ִק ַּד ׁ ְש ָ ּתֵ ּ :פ ַא ְר ּתו ְּב ִבגְ ֵדי ְ ׂש ָרד
ִמ ֶ ּז ַרע לֵ וִ יַ .א ֲהרן ְק ׁ
נותיו ֵה ֵפר ּ ַכ ַע ְס ָךִ :ציץ ו ְּמ ִעיל ׁ ֶ
ו ְּב ָק ְר ְּב ָ
חשן וְ ֵאפוד ּ ְכתנֶ ת ו ִּמ ְכנְ ֵסי ַבד
ִמ ְצנֶ ֶפת וְ ַא ְבנֵ טָ :ק ְר ְּבנות ּ ָפ ִרים וְ עולות ּ ְכ ָב ִ ׂשים ו ׁ ְּש ִח ַיטת ְ ׂש ִע ִירים
טרת ַ
יח ְק ֶ
יחוחי ֵאילִ יםֵ :ר ַ
וְ נִ ֵ
רקח ִמ ְר ַק ַחת ו ִּבעוּר ֶּג ָחלִ ים וּזְ ִר ַיקת ָּדם
טרת ו ְּת ִפ ּ ַלת ֱא ֶמת ו ְּק ֻד ּׁ ָשתו ְמ ַכ ּ ֶפ ֶרת ֲע ֵ
ישרׁ :שו ַּעת ְק ֶ
ו ְּס ִפ ַירת ׁ ֶ
ונותינוּ:
ּת ֶכן ּבוּ ץ וַ ֲע ִר ַיכת ֶא ֶבן ְמ ֻח ָ ּגר ְּב ֻכ ָּלםְּ ,כ ַמ ְל ָא ְך ִמ ָיכ ֵאל ְמ ׁ ָש ֵרת:
ִּת ּ ַכנְ ָּת ּ ָכל ֵא ּ ֶלה לִ ְכבוד ַא ֲהרןְ ּ .כלִ י ַכ ּ ָפ ָרה לְ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַ ׂש ְמ ּתו וְ ַעל יָ דו
יחת ֶה ָעון נָ ַת ָ ּתַּ :ת ַחת ַא ֲהרן ִמ ִּגזְ עו יַ ֲעמד לְ ׁ ָש ֵרת לְ ָפנֶ ָ
ְסלִ ַ
יך ְּביוֹ ם
יחהּ :ת ַורת ַמ ֲע ֶ ׂשה וַ ֲע ַ
ַה ְּסלִ ָ
בודת ַהיּום ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים ִּבזְבוּלֵ נ ּו יִ לְ מד.
ו ַּמ ִ ּזין ָעלָ יו ׁ ְשלִ ׁ ִ
ישי ו ׁ ְּש ִב ִיעיְ ׁ :שלו ֵּמי זִ ְקנֵ י ָעם וְ ַח ְכ ֵמי ֶא ָחיו ַה ּכ ֲהנִ ים
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ישי ׁ ַש ַער .נוֹ ֲא ִמים לוֹ ְק ָרא נָ א ְּב ִפ ָ
יך .נֹגַ ּה ְּת ׁ ִש ִיעי
נִ לְ וִ ים ֵאלָ יו נְ בוֹ נִ ים יְ ׁ ִש ׁ ֵ
זִב ֵחי יוֹ ם לְ ָפנָ יו יַ ֲע ִבירוֶּ :ס ֶמ ְך ִּב ַ
יַ ֲע ִמידוּה ּו ְּב ׁ ַש ַער ָק ִדים .נוֹ י ְ
יאת ׁ ֶש ֶמ ׁש
ֵצידוֹ יַ ְמ ִעיטוַּ .ס ַאב ֶ
ֹלבן ּ ֶפן ְּב ֶר ֶדם יִ ְק ֵרהוָּ .ס ֵבי ׁ ִש ְבטוֹ לְ לַ ּ ֵמד ֵח ֶפן
יוֹ לִ יכוּהוַּ .ס ּ ִמים לְ ַת ּ ֵמר ִּב ְפנִ ים אוֹ תוֹ יַ ׁ ְש ִּביעוָּ :ס ַמר ְּב ָ ׂשרוֹ וְ ִה ְד ִמ ַיע ּ ִכי
נֶ ֱח ׁ ַשדָ .סר ּו גַ ם ֵהם ו ֶּב ֶכה ִה ִּגירוּׂ ִ .ש ַ
יח ִמ ְד ָר ׁש ְּב ֶפה ו ִּב ְכ ַתב ִה ָּגיוֹ ןְ .ס ִב ָיביו
אשוֹ ן .עוֹ ד יָ ִפיס ּו
יְ ׁ ַש ְּננ ּו לְ עוֹ ְררוֹ ַעד ֲחצוֹ תָ :עלְ צ ּו ְ ּתרֹם ֶּד ׁ ֶשן ְּב ַפ ִ ּיס ִר ׁ
לְ ִּד ּׁשוּן ּ ְפנִ ִימי ו ְּמנוֹ ָרהֵ .ע ֶקב ְקט ֶֹרת ּ ַפ ֵ ּיס ֲח ָד ׁ ִשים יְ ׁ ַש ּ ֵל ׁשוֲּ .ער ְֹך נְ ָת ִחים
יַ ַחד ּ ַפ ִ ּיס ָה ְר ִב ִיעיָ :עלָ ה ְּב ַרק ַה ּׁ ַש ַחר ּ ְכנָ ם ַה ּצוֹ ֶפהָ .עלָ יו ּ ֵפ ְר ְ ׂשז ּו ָמ ָס ְך
ּבוּץ לְ ֶה ְצנֵ ַעֵ .ע ָרה סוּתוֹ ָט ַבל וְ ָעט זְ ָה ִביםָ .ע ַמד וְ ִק ֵּד ׁש וְ ֵק ַרץ ְּת ִמיד
ַה ּׁ ַש ַחרִ ּ :פ ֵ ּקד לְ ָמ ְרקוֹ וְ הוּא ִק ֵּבל וְ זָ ַרקֵ ּ .פ ַר ׁש ִה ְק ִטיר וְ ֵה ִטיב ִה ְק ִריב וְ נִ ֵּס ְך.
ּ ְפ ֻע ּ ַלת ּ ָכלִ יל ּ ְפ ֻע ּ ַלת ּ ָכלִ יל ִה ׁ ְשלִ ים וְ ָע ׂש ּ ַכ ֵּס ֶדרֵ ּ .פ ְר ׂש ּו ָס ִדין לָ ָבן עוֹ ד
אשוֹ נָ הַ ּ .פ ְרוָ ה ַּב ּק ֶֹד ׁש ׁ ָשם ִק ֵּד ׁש ו ָּפ ׁ ַשטָ ּ .פ ַסע וְ ָט ַבל לְ ָבנִ ים ָעט
ּ ְכ ָב ִר ׁ
וְ ִק ֵּד ׁשְ ּ .פלו ִּסים ֶע ְר ּ ָכם ָמנִ ים ׁ ְשמוֹ נָ ה ָע ָ ׂשרְ ּ .פאו ִּרים לְ ׁ ָש ֵרת ָּבם לְ ֶמלֶ ְך
ַה ּ ָכבוֹ דָ ּ .פרוֹ ֻמ ָ ּצב ֵּבין אוּלָ ם לַ ּ ִמ ֵּ
ֹאשוֹ נֶ גְ ָּבה ְמ ֻע ָ ּקםָ ּ :פגַ ׁש
זְב ַחָ ּ .פנָ יו יָ ּ ָמה וְ ר ׁ
ֹאשוְֹ ּ .פ ׁ ָש ָעיו הוֹ ָדה ו ְּב ֻח ּבוֹ ֹלא ָט ָמן:
וְ ָס ַמ ְך יָ דוֹ ַעל ר ׁ
יתי:
וּב ִ
אתיָ .עוִ ִיתיָ ּ .פ ׁ ַש ְע ִּתי ְל ָפנֶ ָיך ֲאנִ י ֵ
וְ ַכ ְך ָהיָ ה או ֵֹמרָ .א ָּנא ַה ׁ ּ ֵשםָ ,ח ָט ִ
אתי.
ָא ָּנא ַב ׁ ּ ֵשםַּ .כ ּ ֶפר נָ אַ .ל ֲח ָט ִאים .וְ ַל ֲעוֹנוֹת .וּ ַל ּ ְפ ׁ ָש ִעיםֶ ׁ .ש ָח ָט ִ
יתיַּ .כ ָּכתוּב ְּבתו ַֹרת ׁ ֶ
וּב ִ
וְ ׁ ֶש ָעוִ ִיתי .וְ ׁ ֶש ּ ָפ ׁ ַש ְע ִּתי ְל ָפנֶ ָיך ֲאנִ י ֵ
משה ַע ְב ֶּד ָך
ֹאת ֶיכם
ִמ ּ ִפי ְכבו ֶֹד ָךִּ .כי ַב ּיוֹם ַה ֶ ּזה יְ ַכ ּ ֵפר ֲע ֵל ֶיכם ְל ַט ֵהר ֶא ְת ֶכם ִמ ּכֹל ַח ּט ֵ
ִל ְפנֵ י ֲאדֹ-נָ י:
במידת האפשר ,המנהג הוא לכרוע על הקרקע כאשר מגיעים
למילים“ :היו כורעים”
IT IS CUSTOMARY TO BOW ON THE FLOOR WHEN REACHING
”היו כורעים“ THE WORDS

וְ ַה ּכ ֲֹהנִ ים וְ ָה ָעם ָהעו ְֹמ ִדים ָּב ֲעזָ ָרהְּ .כ ׁ ֶש ָהיוּ ׁשו ְֹמ ִעים ֶאת ַה ׁ ּ ֵשם ַה ִּנ ְכ ָּבד
וְ ַהנּ ו ָֹרא ְמפ ָֹר ׁש יו ֵֹצא ִמ ּ ִפי כ ֵֹהן ָ ּגדוֹל ִּב ְק ֻד ׁ ּ ָשה ְ
וּב ָט ֳה ָרהָ .היוּ ּכו ְֹר ִעים
וּמ ׁ ְש ַּת ֲחוִ ים וּמו ִֹדים וְ נו ְֹפ ִלים ַעל ּ ְפנֵ ֶ
ִ
יהם .וְ או ְֹמ ִרים ָּברוּ ְך ׁ ֵשם ְּכבוֹד
ַמ ְלכוּת ֹו ְלעו ָֹלם וָ ֶעד:
וְ ַאף הוּא ָהיָ ה ִמ ְת ּ ַכוֵ ן לִ גְ מֹר ֶאת ַה ּׁ ֵשם ּ ְכנֶ גֶ ד ַה ְמ ָב ְר ִכים וְ אוֹ ֵמר לָ ֶהם
ִּת ְט ָהרוּ :וְ ַא ָ ּתה ְּבטו ְּב ָך ַה ָּגדוֹ ל ְמעוֹ ֵרר ַר ֲח ֶמ ָ
יך וְ סוֹ לֵ ַח לְ ִא ׁיש ֲח ִס ֶיד ָך:
ָצ ַעד לֵ ילֵ ְך לוֹ לְ ִמזְ ַרח ֲעזָ ָרהֶ .צ ֶמד ְ ׂש ִע ִירים ׁ ָשם ֵמהוֹ ן ֵע ָדהְ .צמו ִּדים
וֹב ָבהֵ .צהוּב
ֲאחוּיִ ים ׁ ָשוִ ים ְּבת ַֹאר ו ְּבקוֹ ָמהָ .צגִ ים לְ ַכ ּ ֵפר ֲעוֹן ַּבת ַה ּׁש ֵ
ֲחלָ ׁ ִשים ָט ַרף וְ ֶה ֱעלָ ה ִמ ַ ּקלְ ּ ִפיָ .צנַ ח וְ ִהגְ ִריל לְ ׁ ֵשם ָּגב ַֹּה וְ לַ ּצוּקָ .צ ַעק ְּבקוֹ ל
ָרם לַ ֲאדֹ-נָ י ַח ּ ָטאת .צוֹ ְת ָתיו ָענ ּו לוֹ ו ֵּב ְרכ ּו ֶאת ַה ּׁ ֵשםֶ .צ ַבע זְ הוֹ ִרית
ֹאש ַה ּ ִמ ׁ ְש ַ ּת ּ ֵל ַחִ .צ ָּגתוֹ ִא ּ ֵמן נֶ גֶ ד ֵּבית ׁ ִש ּל ּו ַחָ :צלַ ח ו ָּבא ֵא ֶצל ּ ָפרוֹ
ָק ׁ ַשר ְּבר ׁ
ׁ ֵשנִ יתַ .צ ַחן ַמ ּ ֵטה ּו ּ ְפנֵ י צוּר ִה ְתוַ ָּדה:
וּב ִיתי
אתיָ .עוִ ִיתיָ ּ .פ ׁ ַש ְע ִּתי ְל ָפנֶ ָיך ֲאנִ י ֵ
וְ ַכ ְך ָהיָ ה או ֵֹמרָ .א ָּנא ַה ׁ ּ ֵשםָ .ח ָט ִ
וּבנֵ י ַא ֲהרֹן ַעם ְקדו ׁ ֶֹש ָךָ :א ָּנא ַב ׁ ּ ֵשםַּ .כ ּ ֶפר נָ אַ .ל ֲח ָט ִאים .וְ ַל ֲעוֹנוֹת.
ְ
וּבנֵ י
וּב ִיתי ְ
אתי .וְ ׁ ֶש ָעוִ ִיתי .וְ ׁ ֶש ּ ָפ ׁ ַש ְע ִּתי ְל ָפנֶ ָיך ֲאנִ י ֵ
וְ ַל ּ ְפ ׁ ָש ִעיםֶ ׁ .ש ָח ָט ִ
ַא ֲהרֹן ַעם ְקדו ׁ ֶֹש ָךַּ :כ ָּכתוּב ְּבתו ַֹרת ׁ ֶ
משה ַע ְב ֶּד ָך ִמ ּ ִפי ְכבו ֶֹד ָךִּ .כי ַב ּיוֹם
ֹאת ֶיכם ִל ְפנֵ י ֲאדֹ-נָ י:
ַה ֶ ּזה יְ ַכ ּ ֵפר ֲע ֵל ֶיכם ְל ַט ֵהר ֶא ְת ֶכם ִמ ּכֹל ַח ּט ֵ

52

מחזור הלכתי מקוצר ליום הכיפורים תשפ”א בלבד •

נוסח ספרד )CONTINUED ( /
סובבוּה ּו ַעד ּבוא יוֹ ם ֶה ָעשור .וְ ֶע ֶרב יוֹ ם ַה ּ ִכ ּפו ִּרים ׁ ַש ֲח ִרית
ָּת ִמיד יְ ְ
ַמ ׁ ְש ִּב ִיעין אותו ְּב ִמי ׁ ֶש ּׁ ִש ּ ֵכן ׁ ְשמו ַּב ַּביִ ת ַה ֶ ּזה ׁ ֶש ּלא יְ ׁ ַש ֶּנה ִמ ּ ָכל ַמה
ּבוכה ַעל
ּׁ ֶש ָא ְמר ּו לו ׁ ֶש ּ ָמא יֵ ׁש ְּבלִ ּבו ַצד ִמינוּת .הוּא ּפ ֵור ׁש ו ֶ
ׁ ֶש ֲח ׁ ָשדוּהוּ .וְ ֵהם ּפ ְור ׁ ִשים ו ִ
ּבוכים ׁ ֶש ָח ׁ ְשד ּו לְ ִמי ׁ ֶש ּ ַמ ֲע ָ ׂשיו ְסתו ִּמים.
ׁ ֶש ּ ָמא ֵאין ְּבלִ ּבו ּ ְכלוּם .וְ ְ
אומ ִרים לוְ :ר ֵאה לִ ְפנֵ י ִמי ַא ָּתה נִ ְכנָ ס לִ ְמקום
ֵא ׁש לַ ֶה ֶבת ׁ ַשלְ ֶה ֶבתְ :ק ַהל ֲע ָד ֵתנוּ ָע ֶל ָ
יך יִ ְסמכוּ וְ ַעל יָ ְד ָך ְּת ֵהא ְס ִל ָ
יח ֵתנוּ:

ִצ ּווּה ּו וְ ִה ְר ִּגילוּה ּו ַעד ּבוא יוֹ ם ֶה ָעשור .וְ ֶע ֶרב יוֹ ם ַה ּ ִכ ּפו ִּרים ׁ ַש ֲח ִרית ָהי ּו
ַמ ֲע ִמ ִידין אותו ְּב ׁ ַש ַער ַה ּ ִמזְ ָרח ו ַּמ ֲע ִב ִירים לְ ָפנָ יו ּ ָפ ִרים וְ ֵאילִ ים ו ְּכ ָב ִ ׂשים
ּ ְכ ֵדי ׁ ֶשיְ ֵהא ַמ ּ ִכיר וְ ָרגִ יל ַּב ֲע ָ
בודהָ ּ :פ ְרש ּו לו ָס ִדין ׁ ֶשל ּבוּץ ְּב ַה ִּג ַיע ֵעת
ׁ ְש ִח ַיטת ּ ֶכ ֶבש ַה ָּת ִמיד לַ ֲעשות ְמ ִח ָ
עושה ִמ ְצוָ ה
יצה ֵּבינו ו ֵּבין ָה ָעםׂ ֶ :
ּבודק ַע ְצמו ֵמ ְ
ְּב ֵא ָימה וְ יִ ְר ָאה ו ֵ
חוצ ֵצי ְט ִבילָ הׂ ָ :שש ַעל ִמ ְצוָ ה לְ ַק ֵ ּים ָּדתו
ו ָּפ ׁ ַשט ִּבגְ ֵדי חל וְ יָ ַרד וְ ָט ַבל וְ ָעלָ ה וְ נִ ְס ַ ּת ּ ָפג ּ ְכמו ׁ ֶש ֻהזְ ָהר :נָ ְתנ ּו לו ִּבגְ ֵדי
זָ ָהב וְ לָ ַב ׁש וְ ִק ַּד ׁש יָ ָדיו וְ ַרגְ לָ יו ִ(מ ִ ּק ּתון ׁ ֶשל זָ ָהב)ִ :מ ָ ּיד ְמ ַק ֵּבל ֶאת ּ ֶכ ֶבש
וחט ּבו רב ׁ ְשנַ יִ ם ו ַּמ ִּנ ַ
ַה ָּת ִמיד וְ ׁש ֵ
יח לְ ַא ֵחר לִ גְ מר ַה ּׁ ְש ִח ָיטה ו ְּמ ַק ֵּבל ֶאת
זְב ַח ּ ְכ ִמ ְצוָ תו :לִ ְפנִ ים לְ ֵה ָ
ַה ָּדם וּזְ ָרקו ַעל ַה ּ ִמ ֵּ
יכל יִ ּ ָכנֵ ס לְ ֵה ִיטיב ָח ֵמ ׁש
נֵ רות וּלְ ַה ְק ִטיר ְק ֶ
טרת ַה ּב ֶקר וּלְ ֵה ִיטיב ֶאת ׁ ְש ֵ ּתי ַה ֵּנרות ַה ִּנ ׁ ְש ָארות.
ראש וְ ֶאת ָה ֵא ָיב ִרים ּ ְכ ִמ ְצוָ ָתן ו ַּמ ְק ִטיר ִמנְ ַחת
וְ יָ ָצא וְ ִה ְק ִריב ֶאת ָה ׁ
ַה ָּת ִמיד ּ ְכ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָט ּהְ ּ :כ ָכל יוֹ ם יַ ֲע ֶ ׂשה ִמנְ ַחת ַה ּסלֶ ת ו ִּמנְ ַחת ֲח ִב ִ ּתין וִ ינַ ֵּס ְך
ֶאת ַה ַ ּייִ ן ְּב ָכל ּ ְכלֵ י ׁ ִשיר .וְ ַא ַחר ַה ָ ּת ִמיד ַמ ְק ִריב ּ ַפר ָהעולָ ה וְ ׁ ִש ְב ַעת
ַה ּ ְכ ָב ִ ׂשים ׁ ֶשל מו ַּסף ַהיּום ו ִּמנְ ָח ָתם :יָ בוא ִמ ָ ּיד לְ ֵבית ַה ּ ַפ ְרוָ ה ו ַּב ּק ֶד ׁש
אשונָ הֶ :ט ֶרם יִ ְפ ׁשט
ָהיְ ָתה ו ָּפ ְרש ּו לו ָס ִדין ׁ ֶשל ּבוּץ ֵּבינו לְ ֵבין ָה ָעם ּ ְכ ָב ִר ׁ
ִּבגְ ֵדי זָ ָהב ְמ ַק ֵּד ׁש ִּבנְ ִק ּיוּת יָ ָדיו וְ ַרגְ לָ יוָ :חל ו ָּפ ׁ ַשט ִּבגְ ֵדי זָ ָהב וְ יָ ַרד וְ ָט ַבל
לוב ׁש ׁ ֶש ֲע ַ
ּ ְכמו ׁ ֶש ֻהזְ ָהר וְ ָעלָ ה וְ נִ ְס ַ ּת ּ ָפג :זְ ָה ִבים ַמ ֲע ִביר וּלְ ָבנִ ים ֵ
בודת ַהיּום
ְּב ִבגְ ֵדי לָ ָבן :ו ִּמ ַהר וְ ִק ַּד ׁש יָ ָדיו וְ ַרגְ לָ יו ,ו ָּבא לו ְ ּת ִח ּ ָלה ֵא ֶצל ּ ָפרו .ו ָּפרו
עומד ַּב ָ ּצפון ּ ְכנֶ גֶ ד ֵּבין ָהאוּלָ ם וְ לַ ּ ִמ ֵּ
ָהיָ ה ֵ
ראשו לְ ָדרום ו ָּפנָ יו לְ ַמ ֲע ָרב.
זְב ַח ׁ
עומד ְּב ִמזְ ָרח ו ָּפנָ יו לְ ַמ ֲע ָרבָ :היָ ה ֵ
וְ ַה ּכ ֵהן ֵ
עומד ְּב ֵא ָימה לִ ְפנֵ י ֵאל ֶעלְ יון
וְ ֵ
אומר ָעלָ יו ִּד ְב ֵרי וִ ּדוּי וְ ָס ַמ ְך ׁ ְש ֵ ּתי יָ ָדיו ָעלָ יו וְ ִה ְתוַ ָּדה:
ָ
יתי:
וּב ִ
אתיָ .עוִ ִיתיָ ּ .פ ׁ ַש ְע ִּתי ְל ָפנֶ יך ֲאנִ י ֵ
אומרָ :א ָּנא ַה ׁ ּ ֵשםָ .ח ָט ִ
וְ ַכ ְך ָהיָ ה ֵ
ָא ָּנא ַב ׁ ּ ֵשםַּ .כ ּ ֶפר נָ א ַל ֲח ָט ִאים וְ ַל ֲעונות וְ ַל ּ ְפ ׁ ָש ִעיםֶ ׁ .ש ָח ָט ִ
אתי וְ ׁ ֶש ָעוִ ִיתי
משה ַע ְב ֶּד ָך ִמ ּ ִפי ְכ ֶ
תורת ׁ ֶ
יתיַּ .כ ָּכתוּב ְּב ַ
וּב ִ
וְ ׁ ֶש ּ ָפ ׁ ַש ְע ִּתי ְל ָפנֶ ָיך ֲאנִ י ֵ
בוד ָך.
את ֶיכם ִל ְפנֵ י ֲאדֹ-נָ י:
ִּכי ַב ּיום ַה ֶ ּזה יְ ַכ ּ ֵפר ֲע ֵל ֶיכם ְל ַט ֵהר ֶא ְת ֶכם ִמ ּכל ַח ּט ֵ
במידת האפשר ,המנהג הוא לכרוע על הקרקע כאשר מגיעים
למילים“ :היו כורעים”
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ומ ִעים ֶאת ַה ׁ ּ ֵשם ַה ִּנ ְכ ָּבד
עומ ִדים ָּב ֲעזָ ָרה ְּכ ׁ ֶש ָהיוּ ׁש ְ
וְ ַה ּכ ֲהנִ ים וְ ָה ָעם ָה ְ
כהן ָ ּגדול ִּב ְק ֻד ׁ ּ ָשה ְ
יוצא ִמ ּ ִפי ֵ
פר ׁש ֵ
וְ ַהנּ ָורא ְמ ָ
וּב ָט ֳה ָרה ָהיוּ ּכ ְור ִעים
אומ ִרים ָּב ְ
יהם וְ ְ
נופ ִלים ַעל ּ ְפנֵ ֶ
וּמ ׁ ְש ַּת ֲחוִ ים וְ ְ
ִ
רוּך ׁ ֵשם ְּכבוד ַמ ְלכוּתו
עולם וָ ֶעד:
ְל ָ
אומר לָ ֶהם
וְ ַאף הוּא ָהיָ ה ִמ ְת ּ ַכ ֵ ּון ּ ְכנֶ גֶ ד ַה ְמ ָב ְר ִכים לִ גְ מר ֶאת ַה ּׁ ֵשם וְ ֵ
עורר ַר ֲח ֶמ ָ
ִּת ְט ָהרוּ .וְ ַא ָ ּתה ְּבטו ְּב ָך ְמ ֵ
יך וְ סולֵ ַח לְ ִא ׁיש ֲח ִס ֶיד ָך:
ָּד ַר ְך ו ָּבא לו לְ ׁ ַש ַער נִ ְקנור וְ הוּא לְ ִמזְ ַרח ָה ֲעזָ ָרה לִ ְצפון ַה ּ ִמ ֵּ
זְב ַחַ .ה ְּסגָ ן
יהם לְ ַמ ֲע ָרב
ראש ֵּבית ָאב ִמ ּ ְ ׂשמאלו .וְ ׁ ָשם ׁ ְשנֵ י ְ ׂש ִע ִירים ּ ְפנֵ ֶ
ִמ ִימינו וְ ׁ
חור ֶ
וַ ֲא ֵ
יהם לְ ִמזְ ָרח ֶא ָחד לִ ִימינו וְ ֶא ָחד לִ ְ ׂשמאלוָ .ט ַרף ְּב ַקלְ ּ ִפי וְ ֶה ֱעלָ ה
גורלות.
ׁ ְשנֵ י ָ
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וְ ַה ּכ ֲֹהנִ ים וְ ָה ָעם ָהעו ְֹמ ִדים ָּב ֲעזָ ָרהְּ .כ ׁ ֶש ָהיוּ ׁשו ְֹמ ִעים ֶאת ַה ׁ ּ ֵשם ַה ִּנ ְכ ָּבד
וְ ַהנּ ו ָֹרא ְמפ ָֹר ׁש יו ֵֹצא ִמ ּ ִפי כ ֵֹהן ָ ּגדוֹל ִּב ְק ֻד ׁ ּ ָשה ְ
וּב ָט ֳה ָרהָ .היוּ ּכו ְֹר ִעים
וּמ ׁ ְש ַּת ֲחוִ ים וּמו ִֹדים וְ נו ְֹפ ִלים ַעל ּ ְפנֵ ֶ
ִ
יהם .וְ או ְֹמ ִרים ָּברוּ ְך ׁ ֵשם ְּכבוֹד
ַמ ְלכוּת ֹו ְלעו ָֹלם וָ ֶעד:
וְ ַאף הוּא ָהיָ ה ִמ ְת ּ ַכ ֵ ּון לִ גְ מֹר ֶאת ַה ּׁ ֵשם ּ ְכנֶ גֶ ד ַה ְמ ָב ְר ִכים וְ אוֹ ֵמר לָ ֶהם
ִּת ְט ָהרוּ :וְ ַא ָ ּתה ְּבטו ְּב ָך ְמעוֹ ֵרר ַר ֲח ֶמ ָ
יך וְ סוֹ לֵ ַח לְ ׁ ֵש ֶבט ְמ ׁ ָש ְר ֶת ָ
יך:
ָקח ַמ ֲא ֶכלֶ ת ַח ָּדה ו ׁ ְּש ָחטוֹ ּ ַכ ֵּס ֶדרִ .ק ֵּבל ָּדם ְּב ִמזְ ָרק וּנְ ָתנוֹ לַ ְמ ָמ ֵרס.
ישתוֹ יִ ּ ַמס ַעד ֵעת ַה ָ ּזיָ הָ .קפוּי ּ ֶפן יְ ִהי וְ ָת ֳע ַדר ְסלִ ָ
ְק ִר ׁ ָ
יחה .קוֹ ַח לוֹ ֲח ׁשוֹ ת
לשת
ָחת ְּב ַמ ְח ַּתת ּ ַפ ְרוַ יִ םַ .ק ּ ָלה וְ גֶ לֶ ד ַר ְך וַ ֲא ֻר ּ ַכת יָ דָ .ק ַדר לְ תוֹ ָכ ּה ׁ ְש ׁ ֶ
ַק ִּבין ֶּג ָחלִ יםֵ .ק ְרב ּו לוֹ ָבזָ ְך וּגְ דו ׁ ַּשת ַּד ָ ּקהָ .קלַ ט וְ ָח ַפן וְ ֵה ִריק לְ תוֹ ְך ָּבזָ ְך.
ָק ַפץ ַמ ְח ָ ּתה ִּב ִימין ו ָּבזָ ְך ִּב ְ ׂשמֹאלִ .ק ׁיש ְצ ָע ָדיו לְ ַפ ְרכוֹ ת וְ ֵק ַרב לַ ַּב ִּדים.
ְקט ֶֹרת ָ ׂשם ֵּבינֵ ימוֹ וְ ִע ּׁ ֵשן וְ יָ ָצאֶ :
רוֹבה ְמ ָמ ֵרס ֶמנּ ּו נָ ַטל ָּדםִ .ר ֵ ּצף וְ נִ ְכנַ ס
וְ ָקם ֵּבין ׁ ָש ַדיִ םִ .ר ּצוּי ַה ָ ּזיוֹ ת ָט ַבל וְ ִה ְצלִ יף ְב ִמנְ יָ ן .רוּם ַמ ְעלָ ה ַא ַחת
ו ַּמ ּ ָטה ׁ ֶש ַבע:
וְ ַכ ְך ָהיָ ה מוֹ נֶ ה.
המנהג הוא לומר מ“אחת” עד “אחת ושבע” שורה שורה,
חזן ואח׳׳כ קהל
IT IS CUSTOMARY FOR THE CHAZZAN AND THE CONGREGATION
TO RECITE EACH PAIR OF NUMBERS RESPONSIVELY

נוסח ספרד )CONTINUED ( /
לאדֹ-נָ י ַח ּ ָטאת:
אומר ֲ
גּ ָורל יָ ִמין ּ ְכ ׁ ֶשהוּא ׁ ֶשל ׁ ֵשם יִ ְּתנֵ ה ּו ַעל ַה ּ ָ ׂש ִעיר וְ ֵ

ומ ִעים ֶאת ַה ּׁ ֵשם ַה ִּנ ְכ ָּבד
עומ ִדים ָּב ֲעזָ ָרה ּ ְכ ׁ ֶש ָהי ּו ׁש ְ
וְ ַה ּכ ֲהנִ ים וְ ָה ָעם ָה ְ
יוצא ִמ ּ ִפי ֵ
פר ׁש ֵ
וְ ַהנּ ָורא ְמ ָ
כהן ָּגדול ִּב ְק ֻד ּׁ ָשה ו ְּב ָט ֳה ָרה ָהי ּו ּכ ְור ִעים
יהם וְ ְ
נופלִ ים ַעל ּ ְפנֵ ֶ
ו ִּמ ׁ ְש ַ ּת ֲחוִ ים וְ ְ
אומ ִריםָּ :ברו ְּך ׁ ֵשם ּ ְכבוד ַמלְ כוּתו
לְ עולָ ם וָ ֶעד:
הורית ִמ ׁ ְש ַקל ׁ ְש ֵ ּתי ְסלָ ִעים ֵּבין ַק ְרנָ יו יִ ְק ׁשר
ִּב ְ ׂש ִעיר ֲעזָ אזֵ ל לָ ׁשון ׁ ֶשל זְ ִ
וְ יַ ֲע ִמ ֵידה ּו ְּב ׁ ַש ַער ַה ּ ִמזְ ָרח ּ ְכנֶ גֶ ד ֵּבית ׁ ִש ּל ּוחו:
הורית ּ ְכנֶ גֶ ד ֵּבית ׁ ְש ִח ָיטתו
ַאף ְּב ָ ׂש ִעיר ׁ ֶשהוּא ׁ ֶשל ׁ ֵשם יִ ְק ׁשר לָ ׁשון ׁ ֶשל זְ ִ
ְּב ַצ ָ ּואר .ו ָּבא לו ׁ ֵשנִ ית ֵא ֶצל ּ ָפרו וְ ֵ
אומר ָעלָ יו וִ ּדוּי ֵּביתו וּוִ ּדוּי ֶא ָחיו
ַה ּכ ֲהנִ ים וְ ָס ַמ ְך ׁ ְש ֵ ּתי יָ ָדיו ָעלָ יו וְ ִה ְתוַ ָּדה:
אתיָ .עוִ ִיתיָ ּ .פ ׁ ַש ְע ִּתי ְל ָפנֶ ָיך ֲאנִ י
אומרָ :א ָּנא ַה ׁ ּ ֵשםָ .ח ָט ִ
וְ ַכ ְך ָהיָ ה ֵ
ָ
וּבנֵ י ַא ֲהרן ַעם ְק ׁ ֶ
יתי ְ
וּב ִ
ֵ
דושךָ .א ָּנא ַב ׁ ּ ֵשםַּ .כ ּ ֶפר נָ א ַל ֲח ָט ִאים וְ ַל ֲעונות
אתי וְ ׁ ֶש ָעוִ ִיתי וְ ׁ ֶש ּ ָפ ׁ ַש ְע ִּתי ְל ָפנֶ ָ
וּבנֵ י ַא ֲהרן
וּב ִיתי ְ
יך ֲאנִ י ֵ
וְ ַל ּ ְפ ׁ ָש ִעיםֶ ׁ .ש ָח ָט ִ
משה ַע ְב ֶּד ָך ִמ ּ ִפי ְכ ֶ
תורת ׁ ֶ
דוש ָךַּ .כ ָּכתוּב ְּב ַ
ַעם ְק ׁ ֶ
בוד ָךִּ .כי ַב ּיום ַה ֶ ּזה
את ֶיכם ִל ְפנֵ י ֲאדֹ-נָ י:
יְ ַכ ּ ֵפר ֲע ֵל ֶיכם ְל ַט ֵהר ֶא ְת ֶכם ִמ ּכל ַח ּט ֵ
במידת האפשר ,המנהג הוא לכרוע על הקרקע כאשר מגיעים
למילים“ :היו כורעים”
IT IS CUSTOMARY TO BOW ON THE FLOOR WHEN REACHING
”היו כורעים“ THE WORDS

ומ ִעים ֶאת ַה ׁ ּ ֵשם ַה ִּנ ְכ ָּבד
עומ ִדים ָּב ֲעזָ ָרה ְּכ ׁ ֶש ָהיוּ ׁש ְ
וְ ַה ּכ ֲהנִ ים וְ ָה ָעם ָה ְ
כהן ָ ּגדול ִּב ְק ֻד ׁ ּ ָשה ְ
יוצא ִמ ּ ִפי ֵ
פר ׁש ֵ
וְ ַהנּ ָורא ְמ ָ
וּב ָט ֳה ָרה ָהיוּ ּכ ְור ִעים
אומ ִרים ָּב ְ
יהם וְ ְ
נופ ִלים ַעל ּ ְפנֵ ֶ
וּמ ׁ ְש ַּת ֲחוִ ים וְ ְ
ִ
רוּך ׁ ֵשם ְּכבוד ַמ ְלכוּתו
עולם וָ ֶעד:
ְל ָ
אומר לָ ֶהם
וְ ַאף הוּא ָהיָ ה ִמ ְת ּ ַכ ֵ ּון ּ ְכנֶ גֶ ד ַה ְמ ָב ְר ִכים לִ גְ מר ֶאת ַה ּׁ ֵשם וְ ֵ
עורר ַר ֲח ֶמ ָ
ִּת ְט ָהרוּ .וְ ַא ָ ּתה ְּבטו ְּב ָך ְמ ֵ
יך וְ סולֵ ַח לְ ׁ ֵש ֶבט ְמ ׁ ָש ְר ֶת ָך:

ַא ַחת.
ַא ַחת וְ ַא ַחת.

ַא ַחת וְ ַא ְר ַּבע.

ַא ַחר וִ ּדוּי ׁ ָש ַקד ְּב ָע ְצ ָמה לַ ֲעשות ַח ּ ָטאוֹ תוֹ וְ ַח ּ ַטאת ָה ָעםָּ :ב ַדק ַס ּ ִכין
וְ ׁ ָש ַחט ּ ָפרו רב ׁ ְשנַ יִ ם ו ֵּמ ַרק ַא ֵחר ֶאת ַה ּׁ ְש ִח ָיטה וְ ִק ֵּבל ָּדמו ְּב ִמזְ ָרק
רשָּ :דם זֶ ה ִה ִּניחו
ָטהורַּ :גם לַ ֲח ֵברו יִ ֵ ּתן ִמ ַ ּיד לְ ָמ ֵרס ְּב ָדמו ּ ְכ ֵדי ׁ ֶש ּלא יִ ְק ׁ
רובד ָה ְר ִב ִיעי ׁ ֶש ּ ִמן ַה ֵה ָ
ְּביַ ד ִמי ׁ ֶש ּ ְמ ָמ ֵרס ּבו ָּב ֲעזָ ָרה ַעל ָה ֵ
יכל וְ לַ חוּץ.
וְ נָ ַטל ַמ ְח ָ ּתה ׁ ֶשל זָ ָהב ָאדם ַק ּ ָלה ַמ ֲחזֶ ֶקת ׁ ְש ׁ ָ
לשה ַק ִּבין וְ יָ ָד ּה ֲארו ָּכה.
ראש ַה ּ ִמ ֵּ
זְב ַח ו ִּפ ָּנה גֶ ָחלִ ים ׁ ֶש ּ ַמ ֲח ִצ ָיתן ַּג ֶחלֶ ת ו ַּמ ֲח ִצ ָיתן ׁ ַשלְ ֶה ֶבת
וְ ָעלָ ה לְ ׁ
זְב ַחִ .
וח ׁשות ִמ ַ ּצד ַמ ֲע ַרב ַה ּ ִמ ֵּ
ֵאילַ ְך וְ ֵאילַ ְך וְ ָח ָתה ִמן ַה ּל ֲ
הור ָיד ּה ְמלֵ ָאה
יח ּה ַעל ָה ֵ
לוח ׁשות וְ ִה ִּנ ָ
גַ ֲחלֵ י ֵא ׁש ֲ
רובד ָה ְר ִב ִיעי ׁ ֶש ָּב ֲעזָ ָרה:

ָרץ וְ ִה ִּניחוֹ ַּב ּ ָכן וְ ׁ ָש ַחט ָ ׂש ִעירִ .ר ָ ּצה וְ ִק ֵּבל ָּדמוֹ ַּב ֲאגַ ן ק ֶֹד ׁשִ .ר ֵּגל וְ ָע ַמד
ְמקוֹ ם וִ עוּד ָארוֹ ןִ .ר ָ ּצה ַה ָ ּזיוֹ ת ּ ְכ ַמ ֲע ֵ ׂשה ַּדם ּ ָפר:
וְ ַכ ְך ָהיָ ה מוֹ נֶ ה.

טרת ַּד ָ ּקה ִמן ַה ַּד ָ ּקה :וְ ָח ַפן ִמ ּ ֶמ ָּנה
הוציא ּו לו ּ ַכף ֵר ָיקן ו ַּמ ְח ָ ּתה ְמלֵ ָאה ְק ֶ
ִ
ְמלא ָח ְפנָ יו לא ְמחוּקות וְ לא גְ דו ּׁשות ֶא ּ ָלא ְטפוּפות וְ נָ ַתן לְ ְ
תוך ַה ּ ַכף.
נוטל ִּב ִימינו ַמ ְח ַּתת ַה ֶּג ָחלִ ים ו ִּב ְ ׂשמאלו ּ ַכף ַה ְ ּק ֶ
וְ ֵ
טרת :זֵ ַרז ַע ְצמו וְ נִ ְכנַ ס
קד ׁש ַה ֳ ּק ָד ׁ ִשים ַעד ׁ ֶש ּ ַמ ִּג ַיע לָ ָארון וְ ִה ִּנ ַ
לְ ֶ
יח ַה ּ ַמ ְח ָ ּתה ֵּבין ַּב ֵּדי ָה ָארון.
ו ְּב ַביִ ת ׁ ֵשנִ י ַמ ִּנ ַ
יח ַעל ֶא ֶבן ַה ּׁ ְש ִת ָ ּיה:

ַא ַחת ו ׁ ְּש ַ ּתיִ ם.
לש.
ַא ַחת וְ ׁ ָש ׁ
ַא ַחת וְ ָח ֵמ ׁש.
ַא ַחת וָ ׁ ֵש ׁש.
ַא ַחת וָ ׁ ֶש ַבע:

טרת ׁ ֶש ְּב ַכף ְּב ָח ְפנָ יו וְ ָצ ַבר ַעל ַה ֶּג ָחלִ ים לְ ַצד ַמ ֲע ָרב ו ַּמ ְמ ִ ּתין
ָח ַפן ּ ָכל ַה ְ ּק ֶ
ׁ ָשם ַעד ׁ ֶש ִּנ ְת ַמ ּ ֵלא ַה ַּביִ ת ּ ֻכ ּלו ָע ׁ ָשןְ :טהור לֵ ב ּ ָפ ַסע וְ ׁ ָשב לַ ֲא ָ
חוריו ּ ָפנָ יו
רכת ו ִּמ ְת ּ ַפ ּ ֵלל ְּב ֵה ָ
יכל ַעד ׁ ֶש ָ ּי ָצא ִמן ַה ּ ָפ ֶ
חוריו לְ ֵה ָ
קד ׁש וַ ֲא ָ
לְ ֶ
יכל ְ ּת ִפ ּ ָלה
רכת:
ְק ָצ ָרה ָסמו ְּך לַ ּ ָפ ֶ
וְ ַכ ְך ָהיְ ָתה ְ ּת ִפ ּ ָלתו ׁ ֶשל ּכ ֵהן ָּגדול:
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המנהג הוא לומר מ“אחת” עד “אחת ושבע” שורה שורה,
חזן ואח׳׳כ קהל
IT IS CUSTOMARY FOR THE CHAZZAN AND THE CONGREGATION
TO RECITE EACH PAIR OF NUMBERS RESPONSIVELY

ַא ַחת.

יָ ָצא וְ נָ ַטל ַּדם ַה ּ ָפר ִמ ּ ִמי ׁ ֶש ּ ְמ ָמ ֵרס ּבו .וְ נִ ְכנַ ס לְ ָמקום ׁ ֶש ִּנ ְכנַ ס וְ ָע ַמד
ְּב ָמקום ׁ ֶש ָע ַמד .וְ ֵ
טובל ֶא ְצ ָּבעו ַעל ּ ָכל ַה ָ ּזיָ ה .וְ ִה ָ ּזה ִמ ּ ֶמנּ ּו לִ ְפנֵ י ַה ּ ַכ ּפ ֶרת
ֵּבין ַּב ֵּדי ָה ָארון ַא ַחת לְ ַמ ְעלָ ה וְ ׁ ֶש ַבע לְ ַמ ּ ָטה .וְ לא ָהיָ ה ִמ ְת ּ ַכ ֵ ּון לְ ַה ּזות לא
לְ ַמ ְעלָ ה וְ לא לְ ַמ ּ ָטה ֶא ּ ָלא ּ ְכ ַמ ְצלִ יף:
וְ ַכ ְך ָהיָ ה מוֹ נֶ ה.

ַא ַחת.
ַא ַחת וְ ַא ַחת.
ַא ַחת ו ׁ ְּש ַ ּתיִ ם.
לש.
ַא ַחת וְ ׁ ָש ׁ
ַא ַחת וְ ַא ְר ַּבע.

המנהג הוא לומר מ“אחת” עד “אחת ושבע” שורה שורה,
חזן ואח׳׳כ קהל

ַא ַחת וָ ׁ ֵש ׁש.

IT IS CUSTOMARY FOR THE CHAZZAN AND THE CONGREGATION
TO RECITE EACH PAIR OF NUMBERS RESPONSIVELY

ַא ַחת וְ ָח ֵמ ׁש.
ַא ַחת וָ ׁ ֶש ַבע:
ָר ַהט וְ ִה ִּניחוֹ וְ ַדם ּ ָפר נָ ַטלַ .רגְ לָ יו ֵה ִריץ וְ ָצג חוּץ לְ בוֹ ָדלֶ תִ .ר ְק ֵמי ָפר ֶֹכת
יַ ז ּ ְכ ִמ ׁ ְש ּ ַפט ּ ַכ ּפ ֶֹרתָ .רגַ ׁש וְ ׁ ָשנָ ה וְ ִה ָ ּזה ִמ ַּדם ָ ׂש ִעירָ ׁ :שב ו ְּבלָ לָ ם וְ ִח ּ ֵטא
ִמ ֵּ
זְב ַח ָסג ּורֶ ׁ .ש ַבע ַעל ָט ָהרוֹ ו ִּב ְק ָרנָ יו ַא ְר ַּבעָ ׁ .ש ַקד ו ָּבא ֵא ֶצל ַה ּ ָ ׂש ִעיר
ֶה ָחיִ ׁ .שגְ יוֹ ן ַעם וּזְ דוֹ נוֹ יוֹ ֶדה לָ ֵאל:
וְ ַכ ְך ָהיָ ה או ֵֹמרָ .א ָּנא ַה ׁ ּ ֵשםָ .ח ְטאוָּ .עווָּ ּ .פ ׁ ְשעוְּ .ל ָפנֶ ָיך ַע ְּמ ָך ֵּבית
ש ָר ֵאלָ .א ָּנא ַב ׁ ּ ֵשםַּ .כ ּ ֶפר נָ אַ .ל ֲח ָט ִאים .וְ ַל ֲעוֹנוֹת .וְ ַל ּ ְפ ׁ ָש ִעיםֶ ׁ .ש ָח ְטאוּ.
יִ ְ ׂ
משה
ש ָר ֵאלַּ .כ ָּכתוּב ְּבתו ַֹרת ׁ ֶ
וְ ׁ ֶש ָעווּ .וְ ׁ ֶש ּ ָפ ׁ ְשעוּ ְל ָפנֶ ָיך ַע ְּמ ָך ֵּבית יִ ְ ׂ
ַע ְב ֶּד ָך ִמ ּ ִפי ְכבו ֶֹד ָךִּ .כי ַב ּיוֹם ַה ֶ ּזה יְ ַכ ּ ֵפר ֲע ֵל ֶיכם ְל ַט ֵהר ֶא ְת ֶכם ִמ ּכֹל
ֹאת ֶיכם ִל ְפנֵ י ֲאדֹ-נָ י :
ַח ּט ֵ
במידת האפשר ,המנהג הוא לכרוע על הקרקע כאשר מגיעים
למילים“ :היו כורעים”
IT IS CUSTOMARY TO BOW ON THE FLOOR WHEN REACHING
”היו כורעים“ THE WORDS

וְ ַה ּכ ֲֹהנִ ים וְ ָה ָעם ָהעו ְֹמ ִדים ָּב ֲעזָ ָרהְּ .כ ׁ ֶש ָהיוּ ׁשו ְֹמ ִעים ֶאת ַה ׁ ּ ֵשם ַה ִּנ ְכ ָּבד
וְ ַהנּ ו ָֹרא ְמפ ָֹר ׁש יו ֵֹצא ִמ ּ ִפי כ ֵֹהן ָ ּגדוֹל ִּב ְק ֻד ׁ ּ ָשה ְ
וּב ָט ֳה ָרהָ .היוּ ּכו ְֹר ִעים
וּמ ׁ ְש ַּת ֲחוִ ים וּמו ִֹדים וְ נו ְֹפ ִלים ַעל ּ ְפנֵ ֶ
ִ
יהם .וְ או ְֹמ ִרים ָּברוּ ְך ׁ ֵשם ְּכבוֹד
ַמ ְלכוּת ֹו ְלעו ָֹלם וָ ֶעד:
וְ ַאף הוּא ָהיָ ה ִמ ְת ּ ַכ ֵ ּון לִ גְ מֹר ֶאת ַה ּׁ ֵשם ּ ְכנֶ גֶ ד ַה ְמ ָב ְר ִכים וְ אוֹ ֵמר לָ ֶהם
ִּת ְט ָהרוּ :וְ ַא ָ ּתה ְּבטו ְּב ָך ַה ָּגדוֹ ל ְמעוֹ ֵרר ַר ֲח ֶמ ָ
יך וְ סוֹ לֵ ַח לַ ֲע ַדת יְ ׁ ֻשרוּן:
ׁ ִש ְּגרוֹ ְּביַ ד ִא ׁיש ִע ִּתי לְ ִמ ְד ַּבר ָעזֶ ׁ .ש ֶמץ ּ ִכ ְת ֵמי ז ּו ְ ׂש ֵאת לִ גְ זֵ ָרה ׁ ֵשן ֶסלַ ע
ֲה ָדפוֹ וְ גֻ לְ ַּגל וְ יָ ַרד ׁ ֻש ְּבר ּו ֲע ָצ ָמיו ּ ְכנֶ ֶפץ ּ ְכלִ י יוֹ ֵצר ׁ ְשחוּזָ ה ָא ַחז ּ ָפר וְ ָ ׂש ִעיר
ָק ַרעָ ׁ .שלַ ף ֵאמו ִּרים וּגְ וִ יּוֹ ת ָקלַ ע לִ ְ ׂשרוֹ ף ׁ ָש ַאג ִס ְד ֵרי יוֹ ם ִק ֵּד ׁש ו ָּפ ׁ ַשט
ׁ ִש ּ ֵל ׁש וְ ָט ַבל ּ ַפזִ ים ַעט וְ ִק ֵּד ׁשָּ .ת ַכף וְ ָע ׂש ֵאילוֹ וְ ֵאיל ָעםְּ .ת ַרב ַח ּ ָטאת
וּמו ָּס ִפין ִה ְק ִריב ּ ַכחוֹ קּ ָ .תר וְ ִק ֵּד ׁש ּ ָפ ׁ ַשט ָט ַבל וְ ִק ֵּד ׁשַּ .ת ְכ ִר ְ
יך ַּב ִּדים ָעט
וְ נִ ְכנַ ס לַ ְּד ִבירּ ְ .תכוּנַ ת ּ ְכלֵ י ְקט ֶֹרת הוֹ ִציא וְ ִק ֵּד ׁשּ ִ .תלְ ּבוֹ ׁ ֶשת ַמ ָּדיו ִה ְפ ׁ ִשיט
וְ גָ נַ ז נֶ ַצחּ ִ .ת ְר ַּגל וְ ָט ַבל ֲחרו ִּצים ָעט וְ ִק ֵּד ׁשּ ָ .ת ִמיד ִה ְס ִּדיר וְ ִת ּ ֵמר וְ נֵ רוֹ ת
ֶה ֶעלָ ה ֶּת ֶכל ֲעבוֹ דוֹ ת יָ ד וְ ֶרגֶ ל ִק ֵּד ׁשִּ .ת ּ ֵמם ְט ִבילוֹ ת ָח ֵמ ׁש וְ ִק ּדו ׁ ִּשים
ֲע ָ ׂש ָרהּ .ת ַֹאר ְמגַ ּ ָמתוֹ ּ ְכ ֵצאת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ִּבגְ בו ָּרהּ ָ ,ת ַקף וְ ָדץ וְ ָע ָטה ִּבגְ ֵדי
הוֹ נוַֹּ .ת ּ ָמה ְ ּתלַ ֶ ּוה ִציר נֶ ֱא ָמן לַ ַּביִ ת ָּתגֵ ל ְּב ִה ְת ַּב ּ ֵ ׂשר ַה ׁ ְשלַ ג א ֶֹדם ּתוֹ לָ ע.
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נוסח ספרד )CONTINUED ( /
יְ ִהי ָרצון ִמ ּ ְל ָפנֶ ָ
בותינ ּו ׁ ֶש ְּת ֵהא ׁ ָשנָ ה ז ּו
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
יך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ַה ָּב ָאה ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ּ ָכל ַע ּ ְמ ָך ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְּב ָכל ָמקום ׁ ֶש ֵהם ִאם ׁ ְשחוּנָ ה
ְּג ׁשו ָּמה .וְ ַאל יִ ּ ָכנֵ ס לְ ָפנֶ ָ
יך ְ ּת ִפ ּ ַלת ְ
עוב ֵרי ְד ָר ִכים לְ ִענְ יַ ן ַה ֶּג ׁ ֶשם ְּב ׁ ָש ָעה
ׁ ֶש ָהעולָ ם ָצ ִר ְ
יך לו .וְ ׁ ֶש ּלא יִ ְצ ָט ְרכ ּו ַע ּ ְמ ָך ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְּב ַפ ְרנָ ָסה זֶ ה לָ זֶ ה
וְ לא לְ ַעם ַא ֵחרָ ׁ .שנָ ה ׁ ֶש ּלא ַת ּ ִפיל ִא ּׁ ָשה ּ ְפ ִרי ִב ְטנָ ּה וְ ׁ ֶש ִ ּי ְּתנ ּו ֲע ֵצי ַה ּ ָ ׂש ֶדה
ֶאת ְּתנו ָּב ָתם וְ לָ א יַ ֲע ֵדי ֲע ִביד ׁשוּלְ ָטן ִמ ְּד ֵבית יְ הו ָּדה:

מחזור הלכתי מקוצר ליום הכיפורים תשפ”א בלבד •

ַא ַחת.
ַא ַחת וְ ַא ַחת.
ַא ַחת ו ׁ ְּש ַ ּתיִ ם.
לש.
ַא ַחת וְ ׁ ָש ׁ
ַא ַחת וְ ַא ְר ַּבע.
ַא ַחת וְ ָח ֵמ ׁש.
ַא ַחת וָ ׁ ֵש ׁש.
ַא ַחת וָ ׁ ֶש ַבע:
יכל:
יָ ָצא ִמ ָ ּק ְד ׁ ֵשי ַה ֳ ּק ָד ׁ ִשים וְ ִה ִּניחו ַעל ּ ַכן ַה ָ ּז ָהב ׁ ֶש ָהיָ ה ְּב ֵה ָ
ּ ְכ ֵצאוֹ תוֹ ֵה ִביא ּו לו ְ ׂש ִעיר ַח ּ ָטאתְ ׁ .ש ָחטו וְ ִק ֵּבל ָּדמו ְּב ִמזְ ָרק ָטהור:
לִ ְפנִ ים יִ ּ ָכנֵ ס לְ ַה ּזות ִמ ָּדמו ֵּבין ׁ ְשנֵ י ַב ֵּדי ָה ָארון ּ ְכ ֵס ֶדר ַּדם ַה ּ ָפר ַא ַחת
לְ ַמ ְעלָ ה וְ ׁ ֶש ַבע לְ ַמ ּ ָטה .וְ לא ָהיָ ה ִמ ְת ּ ַכ ֵ ּון לְ ַה ּזות לא לְ ַמ ְעלָ ה וְ לא לְ ַמ ּ ָטה
ֶא ּ ָלא ּ ְכ ַמ ְצלִ יף:
וכ ְך ָהיָ ה מוֹ נֶ ה.
ַ
המנהג הוא לומר מ“אחת” עד “אחת ושבע” שורה שורה,
חזן ואח׳׳כ קהל
IT IS CUSTOMARY FOR THE CHAZZAN AND THE CONGREGATION
TO RECITE EACH PAIR OF NUMBERS RESPONSIVELY

ַא ַחת.
ַא ַחת וְ ַא ַחת.
ַא ַחת ו ׁ ְּש ַ ּתיִ ם.
לש.
ַא ַחת וְ ׁ ָש ׁ
ַא ַחת וְ ַא ְר ַּבע.
ַא ַחת וְ ָח ֵמ ׁש.
ַא ַחת וָ ׁ ֵש ׁש.
ַא ַחת וָ ׁ ֶש ַבע:

)HALAKHICALLY CONDENSED MACHZOR YOM KIPPUR (5781/2020 ONLY

נוסח אשכנז )CONTINUED ( /
ַּת ְע ֶדה יֶ ׁ ַשע ַּת ֲע ֶטה ְמ ִעיל ְצ ָד ָקהָּ .ת ִפיק ָצ ֳהלָ ה ַ ּת ִּב ַיע ִדיץ וְ ֶח ְדוָ ה ְ ּתלוּלֵ י
ִה ְר ִעיפ ּו זַ ְרזִ יף ַט ּ ָלםַּ .תלְ ֵמי ָ ׂש ַדי ָרו ּו ֵ ּתת יְ בוּלָ םּ .תוֹ ָדה נָ ְתנ ּו אוֹ ְס ֵפי זֶ ַרע
ׁ ָשלוֹ םּ ְ .ת ִה ּ ָלה ִּב ּ ְ ׂשר ּו נוֹ ּ ְ ׂש ֵאי ֲאלֻ ּמוֹ ת ְּב ֶרנֶ ןּ ַ .ת ְח ִ ּתיּוֹ ת ֶא ֶרץ ְצ ִבי זֶ ֶמר ׁ ִש ּ ֵמעוּ.
ִ ּתנּ ּו ִצ ְדקוֹ ָתיו ֲח ַצץ הוֹ לְ ֵכי נְ ִתיבוֹ תִּ .ת ְקוַ ת ׁשוֹ לְ ָחיו ֵאמוּן ֹלא ַא ְכזָב
ּתוֹ ַחלְ ָ ּתם ּ ְכ ִצ ַּנת ׁ ֶשלֶ ג ְּביוֹ ם ָק ִצירִ .מ ּצוֹ ָא ָתם ֻר ָחצ ּו ִמ ּ ֶטנֶ ף ַצ ֲחנָ ָתם ּזַכוּ.
ׁ ְשלֵ ִמים ְ ּת ִמ ִימים ְּבבוֹ ר ּ ַכ ּ ֵפימוֹ ְ
זֻכזָכוּ .לְ ַה ִּגיד ּ ִכי ְמ ַט ֲה ָרם ְמקוֹ ר ַמיִ ם ַח ִ ּיים.
ִמ ְקוֵ ה יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְמנַ ָ ּקם ַמיִ ם נֶ ֱא ָמנוְּּ .בט ַֹהר ו ְּבנִ ָ ּקיוֹ ן יִ ָּנק ּו וְ יֻ ְט ָהרוּ .יְ ֻח ְּד ׁש ּו
ּ ַכ ֲח ָד ׁ ֵשי ְב ָק ִרים ִמ ּ ֶכ ֶתם יְ ֻצ ְח ָצחוּ .רוֹ ְממוֹ ת ֵאל יֶ ְהג ּו ִבגְ רוֹ נָ ם ִּבלְ ׁשוֹ נָ ם רוֹ ן
ְּב ִפימוֹ ׁ ִשיר ָח ָד ׁש .יָ גִ יל ּו ְב ַר ַעד יַ ַע ְבד ּו ְּביִ ְר ָאהְ .קדוֹ ׁש יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְמ ַק ֵּד ׁש
ְקדוֹ ׁ ִשים .לְ ׁ ַש ֵּנן לְ ַר ֵּנן לְ תוֹ ֵפף וּלְ ַצלְ ֵצל .וּלְ נַ ֵ ּצ ַח ִּבנְ גִ ינוֹ ת וּלְ ַהנְ ִעים זֶ ֶמר.
נֶ ֱח ָב ִקים ְבעוֹ ז יָ ִמין רוֹ ֵמ ָמה .יַ ַחד נִ ְת ָמ ִכים ִּב ְמלֵ ָאה ֶצ ֶדקְ .מ ׁשו ִּכים לָ בֹא
ׁ ְש ָע ָריו ִּב ְרנָ נָ ה .וְ ָ ׂש ׂשוֹ ן וְ ִ ׂש ְמ ָחה יַ ּ ִ ׂשיג ּו נֶ ַצח ָ ׂש ִ ׂשים וְ גָ לִ ים ִּב ׁ ְשמוֹ ּ ָכל ַהיּוֹ ם
ָח ִדים ְּב ִ ׂש ְמ ָחה ֶאת ּ ָפנָ יו זִ יו אוֹ ָרם ּ ַכ ּׁ ַש ַחר יִ ָּב ַקע .קוֹ לָ ם יִ ְ ׂשא ּו וְ יָ רֹנּ ּו ִּבגְ אוֹ ן
צוּר עוֹ לָ ִמיםַ :א ׁ ְש ֵרי ָה ָעם ׁ ֶש ּ ָכ ָכה ּלוַֹ .א ׁ ְש ֵרי ָה ָעם ׁ ֶש ֲאדֹ-נָ י ֱא ָ
ֹלהיו :וְ יוֹ ם
טוֹב ָהיָ ה עוֹ ֶ ׂשה ּכ ֵֹהן ָּגדוֹ ל לְ ָכל אוֹ ֲה ָביו ּ ְכ ׁ ֶש ִּנ ְכנַ ס ְּב ׁ ָשלוֹ ם וְ יָ ָצא ְב ׁ ָשלוֹ ם
ְּבלִ י ּ ֶפגַ ע:
תו ִמ ֵּבית ק ֶֹד ׁש
וְ ַכ ְך ָהיְ ָתה ְת ִפ ּ ָלתוֹ ׁ ֶשל ּכ ֵֹהן ָּגדוֹ ל ְּביוֹ ם ַה ּ ִכ ּ ֻפ ִרים ְּב ֵצאוֹ ֹ
ַה ֳ ּק ָד ׁ ִשים ְּב ׁ ָשלוֹ ם ְּבלִ י ֶפגַ ע:
יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ּ ְל ָפנֶ ָ
ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינ ּו ׁ ֶש ְ ּת ֵהא ַה ּׁ ָשנָ ה
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
יך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ָ
ָ
ַה ּזֹאת ַה ָּב ָאה ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ּ ָכל ַע ּ ְמך ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאלְ ׁ :שנַ ת אוֹ ָצ ְרך ַה ּטוֹב
ִ ּת ְפ ַּתח לָ נוְּ ׁ .שנַ ת א ֶֹסםְ ׁ .שנַ ת ְּב ָר ָכהְ ׁ .שנַ ת ְּגזֵ רוֹ ת טוֹבוֹ ת ִמ ּ ְל ָפנֶ ָ
יךְ ׁ .שנַ ת
ָּדגָ ן ִ ּתירוֹ ׁש וְ יִ ְצ ָהרְ ׁ .שנַ ת ַה ְרוָ ָחה וְ ַה ְצלָ ָחה וְ ַק ָ ּי ִמיםְ ׁ .שנַ ת וִ עוּד ֵּבית
טוֹבים ִמ ּ ְל ָפנֶ ָ
ִמ ְק ָּד ׁ ֶש ָךְ ׁ .שנַ ת זוֹ לְ ׁ .שנַ ת ַח ִ ּיים ִ
יךְ ׁ .שנַ ת ְטלוּלָ ה וּגְ ׁשו ָּמה ִאם
ׁ ְשחוּנָ הְ ׁ .שנַ ת יַ ְמ ִּתיק ּו ְמגָ ִדים ֶאת ְּתנו ָּב ָתםְ ׁ .שנַ ת ּ ַכ ּ ָפ ָרה ַעל ּ ָכל ֲעוֹנוֹ ֵתינוּ.
ׁ ְשנַ ת לַ ְח ֵמנ ּו ו ֵּמ ֵימינ ּו ְּת ָב ֵר ְךְ ׁ .שנַ ת ַמ ּ ָ ׂשא ו ַּמ ָּתןְ ׁ .שנַ ת נָ בוֹ א לְ ֵבית
ִמ ְק ָּד ׁ ֵשנוְּ ׁ .שנַ ת ׂש ַבעְ ׁ .שנַ ת עֹנֶ גְ ׁ .שנַ ת ּ ְפ ִרי ִב ְטנֵ נ ּו ו ְּפ ִרי ַא ְד ָמ ֵתנ ּו ְּת ָב ֵרךְ.
אתנ ּו וּבוֹ ֵאנ ּו ְּת ָב ֵר ְךְ ׁ .שנַ ת ְק ָהלֵ נ ּו תוֹ ׁ ִש ַיעְ ׁ .שנַ ת ַר ֲח ֶמ ָ
ׁ ְשנַ ת ֵצ ֵ
יך יִ ְכ ְמר ּו
ָעלֵ ינוְּ ׁ .שנַ ת ׁ ָשלוֹ ם וְ ׁ ַשלְ וָ הָ ׁ .שנָ ה ׁ ֶש ּתוֹ לִ ֵ
יכנ ּו קוֹ ְמ ִמ ּיוּת לְ ַא ְר ֵצנוָּ ׁ .שנָ ה
ׁ ֶש ּלֹא ַת ּ ִפיל ִא ּׁ ָשה ֶאת ּ ְפ ִרי ִב ְטנָ ּהְ ׁ .שנַ ת ַ ּת ֲעלֵ נ ּו ְ ׂש ֵמ ִחים לְ ַא ְר ֵצנוָּ ׁ :שנָ ה
ׁ ֶש ּלֹא יִ ְצ ָט ְרכ ּו ַע ּ ְמ ָך ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל זֶ ה לָ זֶ ה וְ ֹלא לְ ַעם ַא ֵחר ְּב ִת ְ ּת ָך ְּב ָר ָכה
יהם :וְ ַעל ַאנְ ׁ ֵשי ַה ּׁ ָשרוֹ ן ָהיָ ה אוֹ ֵמר יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ּ ְל ָפנֶ ָ
ְּב ַמ ֲע ֵ ׂשה יְ ֵד ֶ
יך ֲאדֹ-נָ י
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ֱא ֵ
יהם:
יהם ִק ְב ֵר ֶ
ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינ ּו ׁ ֶש ּלֹא יֵ ָע ׂש ּו ָב ֵּת ֶ
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יכלִ :מ ַהר וְ נָ ַטל ַּדם ַה ּ ָפר ִמן
יָ ָצא וְ ִה ִּניחו ַעל ּ ַכן ַה ָ ּז ָהב ַה ּׁ ֵשנִ י ׁ ֶש ָהיָ ה ְּב ֵה ָ
יח ָעלָ יו וְ ֵ
ַה ּ ַכן ׁ ֶש ִה ִּנ ַ
רכת
טובל ֶא ְצ ָּבעו ַעל ּ ָכל ַה ָ ּזיָ ה .וְ ִה ָ ּזה ִמ ּ ֶמנּ ּו ַעל ַה ּ ָפ ֶ
ּ ְכנֶ גֶ ד ָה ָארון ִמ ַּבחוּץ ַא ַחת לְ ַמ ְעלָ ה וְ ׁ ֶש ַבע לְ ַמ ּ ָטה .וְ לא ָהיָ ה ִמ ְת ּ ַכ ֵ ּון
לְ ַה ּזות לא לְ ַמ ְעלָ ה וְ לא לְ ַמ ּ ָטה ֶא ּ ָלא ּ ְכ ַמ ְצלִ יף:
וְ ַכ ְך ָהיָ ה מוֹ נֶ ה.
המנהג הוא לומר מ“אחת” עד “אחת ושבע” שורה שורה,
חזן ואח׳׳כ קהל
IT IS CUSTOMARY FOR THE CHAZZAN AND THE CONGREGATION
TO RECITE EACH PAIR OF NUMBERS RESPONSIVELY

ַא ַחת.
ַא ַחת וְ ַא ַחת.
ַא ַחת ו ׁ ְּש ַ ּתיִ ם.
לש.
ַא ַחת וְ ׁ ָש ׁ
ַא ַחת וְ ַא ְר ַּבע.
ַא ַחת וְ ָח ֵמ ׁש.
ַא ַחת וָ ׁ ֵש ׁש.
ַא ַחת וָ ׁ ֶש ַבע:
יח ַּדם ַה ּ ָפר וְ נָ ַטל ַּדם ַה ּ ָ ׂש ִעיר .וְ ָע ָ ׂשה לְ ָדמו ּ ַכ ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂשה לְ ַדם
נָ ַחץ וְ ִה ִּנ ַ
ַה ּ ָפר .וְ ִה ָ ּזה ַעל ַה ּ ָפ ֶ
רכת ּ ְכנֶ גֶ ד ָה ָארון ִמ ַּבחוּץ ַא ַחת לְ ַמ ְעלָ ה וְ ׁ ֶש ַבע
לְ ַמ ּ ָטה .וְ לא ָהיָ ה ִמ ְת ּ ַכ ֵ ּון לְ ַה ּזות לא לְ ַמ ְעלָ ה וְ לא לְ ַמ ּ ָטה ֶא ּ ָלא ּ ְכ ַמ ְצלִ יף:
וְ ַכ ְך ָהיָ ה מוֹ נֶ ה.
המנהג הוא לומר מ“אחת” עד “אחת ושבע” שורה שורה,
חזן ואח׳׳כ קהל
IT IS CUSTOMARY FOR THE CHAZZAN AND THE CONGREGATION
TO RECITE EACH PAIR OF NUMBERS RESPONSIVELY

ַא ַחת.
ַא ַחת וְ ַא ַחת.
ַא ַחת ו ׁ ְּש ַ ּתיִ ם.
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לש.
ַא ַחת וְ ׁ ָש ׁ
THOSE
DAVENING NUSACH ASHKENAZ, CONTINUE WITH
ַא ַחת וְ ַא ְר ַּבע.
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ַא ַחת וְ ָח ֵמ ׁש.
ַא ַחת וָ ׁ ֵש ׁש.
ַא ַחת וָ ׁ ֶש ַבע:
ָ ׂשש וְ ֵע ָרה ַדם ַה ּ ָפר לְ ְ
תוך ַה ּ ִמזְ ָרק ׁ ֶש ּבו ַדם ַה ּ ָ ׂש ִעיר וְ נָ ַתן ַה ּ ָמלֵ א ְּב ֵר ָיקן
ּ ְכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְת ָע ְרב ּו יָ ֶפה יָ ֶפה זֶ ה ָּבזֶ ה .ו ָּבא וְ ָע ַמד לִ ְפנִ ים ִמ ּ ִמ ַּ
זְבח ַה ָ ּז ָהב ֵּבין
זְב ַח וְ ַה ּ ְמ ָ
ַה ּ ִמ ֵּ
רבת:
נורה ו ַּמ ְת ִחיל לְ ַה ּזות ִמ ַדם ַה ַ ּת ֲע ֶ
נותיו יִ ֵּתן ּ ְכ ִס ְד ָרן ַמ ְת ִחיל ִמ ֶ ּק ֶרן ִמזְ ָר ִחית ְצפונִ ית ו ְּמ ַס ֵ ּים
ַעל ַא ְר ַּבע ַק ְר ָ
חותה ַה ֶּג ָחלִ ים וְ ָה ֵא ֶפר ׁ ֶש ְּב ִמ ַּ
רומית ִמזְ ָר ִחית .וְ ֶ
ְּב ֶק ֶרן ְּד ִ
זְבח ַה ָ ּז ָהב ֵהילַ ְך
וְ ֵהילַ ְך ַעד ׁ ֶש ְמגַ ּ ֶלה זְ ָהבו .ו ַּמ ֶ ּזה ִמ ַּדם ַה ַּת ֲע ֶ
זְב ַח
רבת ַעל ָט ֳהרו ׁ ֶשל ִמ ֵּ
ׁ ֶש ַבע ּ ְפ ָע ִמים:
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זְב ַח ַה ִחיצון:
ּ ָפ ַסע וְ יָ ָצא לְ ַצד ָּדרום חוּץ לְ אוּלָ ם וְ ׁ ָש ַפ ְך ֶאת ַה ּׁ ִש ַיריִ ם ַעל יְ סוד ַמ ֲע ָר ִבי ׁ ֶשל ִמ ֵּ
ָצ ַעד ו ָּבא לו ֵא ֶצל ַה ּ ָ ׂש ִעיר ַה ּ ִמ ׁ ְש ַ ּת ּ ֵל ַח לַ ֲעזָ אזֵ ל לְ ִה ְתוַ ּדות ָעלָ יו ַא ׁ ְש ַמת ְק ָהלו וְ ָס ַמ ְך ׁ ְש ֵ ּתי יָ ָדיו ָעלָ יו וְ ִה ְתוַ ָּדה:
וְ ַכ ְך ָהיָ ה ֵ
ש ָר ֵאלָ .א ָּנא ַב ׁ ּ ֵשםַּ .כ ּ ֶפר נָ א ַל ֲח ָט ִאים וְ ַל ֲעונות וְ ַל ּ ְפ ׁ ָש ִעיםֶ ׁ .ש ָח ְטאוּ וְ ׁ ֶש ָעווּ
אומרָ :א ָּנא ַה ׁ ּ ֵשםָ .ח ְטאוָּ .עווָּ ּ .פ ׁ ְשעוּ ְל ָפנֶ ָיך ַע ְּמ ָך ֵּבית יִ ְ ׂ
משה ַע ְב ֶּד ָך ִמ ּ ִפי ְכ ֶ
תורת ׁ ֶ
ש ָר ֵאלַּ .כ ָּכתוּב ְּב ַ
את ֶיכם ִל ְפנֵ י
בוד ָךִּ .כי ַב ּיום ַה ֶ ּזה יְ ַכ ּ ֵפר ֲע ֵל ֶיכם ְל ַט ֵהר ֶא ְת ֶכם ִמ ּכל ַח ּט ֵ
וְ ׁ ֶש ּ ָפ ׁ ְשעוּ ְל ָפנֶ ָיך ַע ְּמ ָך ֵּבית יִ ְ ׂ
ֲאדֹ-נָ י
במידת האפשר ,המנהג הוא לכרוע על הקרקע כאשר מגיעים למילים“ :היו כורעים”
”היו כורעים“ IT IS CUSTOMARY TO BOW ON THE FLOOR WHEN REACHING THE WORDS

וּב ָט ֳה ָרה ָהיוּ ּכ ְור ִעים
כהן ָ ּגדול ִּב ְק ֻד ׁ ּ ָשה ְ
יוצא ִמ ּ ִפי ֵ
פר ׁש ֵ
ומ ִעים ֶאת ַה ׁ ּ ֵשם ַה ִּנ ְכ ָּבד וְ ַהנּ ָורא ְמ ָ
עומ ִדים ָּב ֲעזָ ָרה ְּכ ׁ ֶש ָהיוּ ׁש ְ
וְ ַה ּכ ֲהנִ ים וְ ָה ָעם ָה ְ
יהם וְ ְ
נופ ִלים ַעל ּ ְפנֵ ֶ
וּמ ׁ ְש ַּת ֲחוִ ים וְ ְ
ִ
עולם וָ ֶעד:
אומ ִריםָּ :ברוּ ְך ׁ ֵשם ְּכבוד ַמ ְלכוּתו ְל ָ
עורר ַר ֲח ֶמ ָ
יך וְ סולֵ ַח לַ ֲע ַדת יְ ׁ ֻשרוּן:
אומר לָ ֶהם ִּת ְט ָהרוּ .וְ ַא ָ ּתה ְּבטו ְּב ָך ְמ ֵ
וְ ַאף הוּא ָהיָ ה ִמ ְת ּ ַכ ֵ ּון ּ ְכנֶ גֶ ד ַה ּ ְמ ָב ְר ִכים לִ גְ מר ֶאת ַה ּׁ ֵשם וְ ֵ
הורית
ָק ָרא לְ ֶא ָחד ִמן ַה ּכ ֲהנִ ים ַה ְמזֻ ּ ָמן ֵמ ֶא ְתמול לְ הולִ יכו ו ְּמ ָסרו לו .וְ הולִ יכו ֶאל ֶא ֶרץ ְּגזֵ ָרה לְ ִמ ְד ָּבר ׁ ָש ֵמם .ו ְּכ ׁ ֶש ִה ִּג ַיע לְ צוּק חולֵ ק לָ ׁשון ׁ ֶשל זְ ִ
חוריו .וְ הוּא ָהיָ ה ִמ ְת ַּגלְ ֵּגל וְ ֵ
קושר ְּב ֶסלַ ע וְ ֶח ְציו ֵּבין ַק ְרנָ יו ו ְּד ָחפו ִּב ׁ ְש ֵּתי יָ ָדיו לַ ֲא ָ
ׁ ֶש ְּב ַק ְרנָ יו ֶח ְציו ׁ ֵ
יורד וְ לא ָהיָ ה ַמ ִּג ַיע לַ ֲח ִצי ָה ָהר ַעד ׁ ֶש ַּנ ֲע ָ ׂשה ֵא ָיב ִרים
ֵא ָיב ִרים .וְ ֵ
אומר ּ ָכ ְך יִ ּ ָמח ּו ֲעונות ַע ּ ְמ ָך ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל:
זְב ַח .ו ְּב ָ ׂש ָרן ְקלָ ָען ְּב ִמ ְקלָ עות ו ְּמ ׁ ַש ּ ְל ָחן ְּביַ ד
יהם וּנְ ָתנָ ם ְּב ֶמגֶ ס לְ ַה ְק ִט ָירם ַעל ַּג ֵּבי ַה ּ ִמ ֵּ
הוציא ֵאמו ֵּר ֶ
ָרץ לו ֵא ֶצל ַה ּ ָפר וְ ֵא ֶצל ַה ּ ָ ׂש ִעיר ַה ִּנ ְ ׂש ָר ִפים ו ְּק ָר ָען וְ ִ
הוצ ָ
ֲא ֵח ִרים לְ ִ
יאן לְ ֵבית ַה ּ ְ ׂש ֵר ָפה:
ְ
ְ
תורת ּכ ֲהנִ ים ְּב ָפ ָר ׁ ַשת ַא ֲח ֵרי מות וְ ַאך ֶּב ָעשור .וְ גולֵ ל
קורא ְּב ַ
יה .וְ ֵ
ׁ ָשב ו ָּבא לְ ֶעזְ ַרת נָ ׁ ִשים ַא ַחר ׁ ֶש ִה ִּג ַיע ַה ּ ָ ׂש ִעיר לַ ּ ִמ ְד ָּבר ו ְּמ ָב ֵרך ִּב ְר ּ ַכת ַה ּת ָורה ׁ ֶש ּ ְל ָפנֶ ָ
קורא ַעל ּ ֶפה .ו ְּמ ָב ֵר ְך לְ ַא ֲח ֵר ֶ
חמ ׁש ַה ּ ְפקו ִּדים ֵ
יכם ּ ָכתוּב ּ ָכאן .ו ֶּב ָעשור ׁ ֶש ְּב ֶ
יותר ִמ ּ ַמה ּׁ ֶש ָק ִר ִיתי לִ ְפנֵ ֶ
אומר ֵ
יח ּה ְּב ֵחיקו וְ ֵ
ַה ֵּס ֶפר ּת ָורה ו ַּמ ִּנ ָ
יהם ׁ ְשמונֶ ה
בודה .וְ ַעל ַה ָ
ְב ָרכותַ .על ַה ּת ָורה .וְ ַעל ָה ֲע ָ
הוד ָאה .וְ ַעל ְמ ִחילַ ת ֶה ָעון .וְ ַעל ַה ּ ִמ ְק ָד ׁש .וְ ַעל יִ ְ ׂש ָר ֵאל .וְ ַעל ַה ּכ ֲהנִ ים .וְ ַעל ׁ ְש ָאר ַה ְ ּת ִפ ּ ָלה:
ִּת ּ ֵכן ְצ ָע ָדיו ו ָּבא לְ ֵבית ַה ּ ְט ִבילָ ה וְ ִק ַּד ׁש יָ ָדיו וְ ַרגְ לָ יו ו ָּפ ׁ ַשט ִּבגְ ֵדי לָ ָבן וְ יָ ַרד וְ ָט ַבל ָעלָ ה וְ נִ ְס ַ ּת ּ ָפגֵ .ה ִביא ּו לו ִּבגְ ֵדי זָ ָהב וְ לָ ַב ׁש וְ ִק ַּד ׁש יָ ָדיו וְ ַרגְ לָ יו וְ ָע ָ ׂשה
ָ ׂש ִעיר ַה ַּנ ֲע ֶ ׂשה ַבחוּץ ׁ ֶשהוּא ִמ ּמו ַּסף ַהיּום .וְ ַא ַחר ּ ָכ ְך ַמ ְק ִריב ֶאת ֵאילו וְ ֶאת ֵאיל ָה ָעם ו ִּמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ּ ֵכ ֶ
יהם ּ ְכ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָטם ו ַּמ ְק ִטיר ָה ֵאמו ִּרים ׁ ֶשל ּ ַפר וְ ָ ׂש ִעיר
ַה ִּנ ְ ׂש ָר ִפים .וְ ַא ַחר ּ ַכ ְך ַמ ְק ִריב ָּת ִמיד ׁ ֶשל ֵּבין ָה ַע ְר ַּביִ ם ּ ְכ ִהלְ ָכתו:
ַא ַחר ּ ַכ ּלותו ֵמ ֲעשות ּ ָכל ֵא ּ ֶלה עוד ָּבא לו לְ ֵבית ַה ּ ְט ִבילָ הִ .מ ַהר וְ ִק ַּד ׁש יָ ָדיו וְ ַרגְ לָ יו ו ָּפ ׁ ַשט ִּבגְ ֵדי זָ ָהב וְ יָ ַרד וְ ָט ַבל ָעלָ ה וְ נִ ְס ַ ּת ּ ָפגֵ .ה ִביא ּו לו ִּבגְ ֵדי לָ ָבן
קד ׁש ַה ֳ ּק ָד ׁ ִשים לְ ִ
לָ ַב ׁש וְ ִק ַּד ׁש יָ ָדיו וְ ַרגְ לָ יו .נִ ְכנַ ס לְ ֵבית ֶ
הוציא ֶאת ַה ּ ַכף וְ ֶאת ַה ּ ַמ ְח ָ ּתה ׁ ֶש ִה ְכנִ יס ְּב ׁ ַש ֲח ִרית .וְ עוד ָּבא לו לְ ֵבית ַה ּ ְט ִבילָ ה
טרת ׁ ֶשל
יכל לְ ַה ְק ִטיר ֶאת ַה ְ ּק ֶ
וְ ִק ַּד ׁש יָ ָדיו וְ ַרגְ לָ יו ו ָּפ ׁ ַשט ִּבגְ ֵדי לָ ָבן וְ יָ ַרד וְ ָט ַבל ָעלָ ה וְ נִ ְס ַ ּת ּ ָפגֵ .ה ִביא ּו לו ִּבגְ ֵדי זָ ָהב לָ ַב ׁש וְ ִק ַּד ׁש יָ ָדיו וְ ַרגְ לָ יו .נִ ְכנַ ס לְ ֵה ָ
ֵּבין ָה ַע ְר ָּביִ ם וּלְ ַה ְדלִ יק ֶאת ַה ֵּנרות ּ ְכ ִב ׁ ְש ָאר יָ ִמים .וְ יָ ָצא וְ ִה ְק ִריב ִמנְ ַחת ַה ָּת ִמיד ו ַ
ּמותר ִמנְ ַחת ֲח ִב ִ ּתין ו ְּמנַ ֵּס ְך ַה ַ ּייִ ן ְּב ָכל ּ ְכלֵ י ׁ ִשיר ּ ְכ ִהלְ ָכתו .וְ ִק ַּד ׁש יָ ָדיו
עושה ְּב ֵצאוֹ תוֹ ְּב ׁ ָשלום ִמן ַה ּק ֶד ׁשַ .א ׁ ְש ֵרי ָה ָעם ׁ ֶש ּ ָכ ָכה ּלו
וְ ַרגְ לָ יו ו ָּפ ׁ ַשט ִּבגְ ֵדי זָ ָהבֵ .ה ִביא ּו לו ִּבגְ ֵדי ַע ְצמו וְ לָ ַב ׁש ו ְּמלַ ִ ּוין אותו ַעד ֵּביתו .וְ יוֹ ם טוב ָהיָ ה ֶ ׂ
להיו:
ַא ׁ ְש ֵרי ָה ָעם ׁ ֶש ֲאדֹ-נָ י ֱא ָ
תוש ַיע:
ו ְּב ֵכן ּ ְכמו ׁ ֶש ּׁ ָש ַמ ְע ָּת ְּת ִפ ּ ַלת ּכ ֵהן ָּגדול ַּב ֵה ָיכל ּ ְכמו ֵכן ִמ ּ ִפינ ּו ִּת ׁ ְש ַמע וְ ׁ ִ
יְ ִהי ָרצון ִמ ּ ְל ָפנֶ ָ
בותינ ּו ׁ ֶש ְ ּת ֵהא ַה ּׁ ָשנָ ה ַה ּזאת ַה ָּב ָאה ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ּ ָכל ַע ּ ְמ ָך ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְּב ָכל ָמקום ׁ ֶש ֵהם.
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
יך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
אורה.
ׁ ְשנַ ת ָ
ׁ ְשנַ ת ְּב ָר ָכה.
ׁ ְשנַ ת ִּגילָ ה.
יצה.
ׁ ְשנַ ת ִּד ָ
ׁ ְשנַ ת הוד.
ׁ ְשנַ ת וַ ַעד טוב.
ׁ ְשנַ ת זִ ְמ ָרה.
ׁ ְשנַ ת ֶח ְדוָ ה.
טובה.
ׁ ְשנַ ת ָ
ׁ ְשנַ ת ְטלוּלָ ה גְ ׁשו ָּמהִ ,אם ׁ ְשחוּנָ ה.
ׁ ְשנַ ת יְ ׁשו ָּעה.
ׁ ְשנַ ת ּ ַכלְ ּ ָכלָ ה.
ׁ ְשנַ ת לִ ּמ ּוד.
ׁ ְשנַ ת ְמנו ָּחה.
ׁ ְשנַ ת נֶ ָח ָמה.
ׁ ְשנַ ת ָ ׂששון.
ׁ ְשנַ ת ֶעלְ צון.
ׁ ְשנַ ת ּ ְפדוּת.
ׁ ְשנַ ת ָצ ֳהלָ ה.
ׁ ְשנַ ת ְ
קומ ִמ ּיוּת.
ׁ ְשנַ ת ִק ּבוּץ ָּגלֻ יּות.
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ׁ ְשנַ ת ִק ּבוּל ְ ּת ִפ ּלות.
ׁ ְשנַ ת ָרצון.
ׁ ְשנַ ת ׁ ָשלום.
ׁ ְשנַ ת ָ ׂש ָבע.
יכנ ּו ָב ּה ְ
ׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ּתולִ ֵ
קומ ִמ ּיוּת לְ ַא ְר ֵצנוּ.
ׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ַ ּת ְד ֵּבר ָּב ּה ַע ּ ִמים ַ ּת ְח ֵּתנוּ.
טובים.
ׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ִּת ְכ ְּת ֵבנ ּו לְ ַחיִ ים ִ
ׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ּלא יִ ְצ ָט ְרכ ּו ַע ּ ְמ ָך ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל לְ ַפ ְרנָ ָסה זֶ ה לָ זֶ ה וְ לא לְ ַעם ַא ֵחר.
ׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ַּת ֲעצר ַה ּ ַמ ֵּג ָפה וְ ַה ּ ַמ ׁ ְש ִחית ֵמ ָעלֵ ינ ּו ו ֵּמ ַעל ּ ָכל ַע ּ ְמ ָך ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל.
ׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ּלא ַת ּ ִפיל ִא ּׁ ָשה ּ ְפ ִרי ִב ְטנָ ּה:
יחות ָ
יך ָה ַר ִּבים ֲאנַ ְחנ ּו ְבט ּו ִחים וְ ַעל ֲח ָס ֶד ָ
לוֹ-הינ ּו ַעל ַר ֲח ֶמ ָ
יך ֲאנַ ְחנ ּו ְמ ַק ִ ּוים ּ ִכי ַא ָּתה ֲאדֹ-נָ י ֵאל ַרחוּם
יך ֲאנַ ְחנ ּו נִ ׁ ְש ָענִ ים וְ לִ ְסלִ ֶ
ו ְּב ֵכן וְ ַע ָ ּתה ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
וְ ַחנּ וּן ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד ו ַּמ ְר ֶּבה לְ ֵה ִיטיב ו ַּמנְ ִהיג ֶאת ָהעולָ ם ּ ֻכ ּלו ְּב ִמ ַּדת ַה ֶח ֶסד ו ְּב ִמ ַּדת ָה ַר ֲח ִמים:
אתי ְב ׁ ֵשם ֲאדֹ-נָ י לְ ָפנֶ ָ
ּאמר ֲאנִ י ַא ֲע ִביר ּ ָכל טו ִּבי ַעל ּ ָפנֶ ָ
יך וְ ַחנּ ִותי ֶאת ֲא ׁ ֶשר ָאחן וְ ִר ַח ְמ ִ ּתי ֶאת ֲא ׁ ֶשר ֲא ַר ֵחם:
יך וְ ָק ָר ִ
משה ַע ְב ֶּד ָך וַ י ֶ
תורת ׁ ֶ
ּ ַכ ּ ָכתוּב ְּב ַ

תו ִמ ֵּבית ָק ְד ׁ ֵשי ַה ֳ ּק ָד ׁ ִשים ְּב ׁ ָשלוֹ ם ְּבלִ י ֶפגַ ע:
ֱא ֶמת ַמה ֶּנ ְה ָּדר ָהיָ ה ּכ ֵֹהן ָּגדוֹ ל ְּב ֵצאוֹ ֹ
ּ ְכא ֶֹהל ַה ִּנ ְמ ַּתח ְּב ָד ֵרי ַמ ְעלָ הַ .מ ְר ֵאה כ ֵֹהן:
ּ ִכ ְב ָר ִקים ַהיּוֹ ְצ ִאים ִמ ִ ּזיו ַה ַחיּוֹ תַ .מ ְר ֵאה כ ֵֹהן:
ּ ְכג ֶֹדל ְּג ִדילִ ים ְּב ַא ְר ַּבע ְק ָצווֹ תַ .מ ְר ֵאה כ ֵֹהן:
ּ ִכ ְדמוּת ַה ֶ ּק ׁ ֶשת ְּבתוֹ ְך ֶה ָענָ ןַ .מ ְר ֵאה כ ֵֹהן:
ּ ְכהוֹ ד ֲא ׁ ֶשר ִהלְ ִּב ׁיש צוּר לִ יצו ִּריםַ .מ ְר ֵאה כ ֵֹהן:
ּ ְכוֶ ֶרד ַה ָּנת ּון ְּבתוֹ ְך ִּג ַּנת ֶח ֶמדַ .מ ְר ֵאה כ ֵֹהן:
ּ ְכזֵ ר ַה ָּנת ּון ַעל ֵמ ַצח ֶמלֶ ְךַ .מ ְר ֵאה כ ֵֹהן:
ּ ְכ ֶח ֶסד ַה ִּנ ַ ּתן ַעל ּ ְפנֵ י ָח ָתןַ .מ ְר ֵאה כ ֵֹהן:
ּ ְכט ַֹהר ַה ָּנת ּון ְּב ָצנִ יף ָטהוֹ רַ .מ ְר ֵאה כ ֵֹהן:
ּ ְכיוֹ ׁ ֵשב ְּב ֵס ֶתר לְ ַח ּלוֹ ת ּ ְפנֵ י ֶמלֶ ְךַ .מ ְר ֵאה כ ֵֹהן:
ּ ְככוֹ ָכב ַה ּנֹגַ ּה ִּבגְ בוּל ִמזְ ָרחַ .מ ְר ֵאה כ ֵֹהן:
ּ ִכלְ ב ּו ׁש ְמ ִעיל ו ְּכ ׁ ִש ְריוֹ ן ְצ ָד ָקהַ .מ ְר ֵאה כ ֵֹהן:
ֹאש ֶּד ֶר ְךַ .מ ְר ֵאה כ ֵֹהן:
ּ ְכ ַמלְ ָא ְך ַה ִּנ ָ ּצב ַעל ר ׁ
ּ ְכנֵ ר ַה ּ ֵמ ִציץ ִמ ֵּבין ַה ַח ּלוֹ נוֹ תַ .מ ְר ֵאה כ ֵֹהן:
ֹאש ַעם ק ֶֹד ׁשַ .מ ְר ֵאה כ ֵֹהן:
ּ ְכ ָ ׂש ֵרי ְצ ָבאוֹ ת ְּבר ׁ
ּ ְכעוֹ ז ֲא ׁ ֶשר ִהלְ ִּב ׁיש ָטהוֹ ר לַ ּ ִמ ּ ַט ֵהר ַמ ְר ֵאה כ ֵֹהן:
ּ ְכ ַפ ֲעמוֹ נֵ י זָ ָהב ְּב ׁשוּלֵ י ַה ּ ְמ ִעילַ .מ ְר ֵאה כ ֵֹהןְ ּ :כצו ַּרת ַה ַּביִ ת
ו ָּפר ֶֹכת ָה ֵעדוּתַ .מ ְר ֵאה כ ֵֹהן:
ּ ִכ ְק ִה ּ ָלה ְמ ֻכ ָּסה ְּת ֵכלֶ ת וְ ַא ְר ָּג ָמןַ .מ ְר ֵאה כ ֵֹהן:
ּ ְכרוֹ ֶאה זְ ִר ַ
יחת ׁ ֶש ֶמ ׁש ַעל ָה ָא ֶרץַ .מ ְר ֵאה כ ֵֹהן:
ּ ְכ ׁשוֹ ׁ ַש ַּנת ַּגן ֵּבין ַהחוֹ ִחיםַ .מ ְר ֵאה כ ֵֹהן:
ּ ְכ ַת ְבנִ ית ּ ְכ ִסיל ָע ׁש וְ ִכ ָ
ימןַ .מ ְר ֵאה כ ֵֹהן:
ימה ִמ ֵּת ָ
ָּכל ֵא ֶּלה ִּב ְהיוֹת ַה ֵה ָיכל ַעל יְ סוֹדו ָֹתיו .וּ ִמ ְק ַּד ׁש ַה ּק ֶֹד ׁש ַעל ְמכוֹנו ָֹתיו .וְ כ ֵֹהן ָּגדוֹ ל עוֹ ֵמד ו ְּמ ׁ ָש ֵרתּ .דוֹ רוֹ ָרא ּו וְ ָ ׂש ָמחוּ:
יח ֵתנוּ .וְ ִענּ ּוי נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו ְ ּת ֵהא
ֹאתנ ּו ֶה ֱא ִריכ ּו ִק ּצוֲֹ .א ָבל זִ ְכרוֹ ן ְּד ָב ִרים ְ ּת ֵהא ְסלִ ָ
ֲא ָבל ֲעוֹנוֹ ת ֲאבוֹ ֵתינ ּו ֶה ֱח ִריב ּו נָ וֶ ה .וְ ַח ּט ֵ
ַכ ּ ָפ ָר ֵתנוַּ :על ּ ֵכן ְּב ַר ֲח ֶמ ָ
יחת ָעוֹן
יך ָה ַר ִּבים נָ ַת ָּת ּ ָלנ ּו ֶאת יוֹ ם צוֹ ם ַה ּ ִכ ּ ֻפ ִרים ַה ֶ ּזה .וְ ֶאת יוֹ ם ְמ ִחילַ ת ֶה ָעוֹן ַה ֶ ּזה .לִ ְסלִ ַ
וּלְ ַכ ּ ָפ ַרת ּ ָפ ׁ ַשע
אם “סדר העבודה” נאמרה לאחר “קדיש שלם” ,כאן נגמרת אמירתה
IF THE "SEDER HA’AVODAH" WAS RECITED AFTER THE FULL “KADDISH”, ITS RECITATION ENDS HERE
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אשוֹ נִ יםַ .מ ֵהר יְ ַק ְּדמוּנ ּו ַר ֲח ֶמ ָ
יך ֲאדֹ-נָ י וַ ֲח ָס ֶד ָ
זְ כֹר ַר ֲח ֶמ ָ
יך ּ ִכי ַד ּלוֹ נ ּו ְמאֹד:
יך ּ ִכי ֵמעוֹ לָ ם ֵה ּ ָמהַ :אל ִ ּתזְ ּ ָכר לָ נ ּו ֲעוֹנוֹ ת ִר ׁ
זָ ְכ ֵרנ ּו ֲאדֹ-נָ י ִּב ְרצוֹ ן ַע ּ ֶמ ָך ּ ָפ ְק ֵדנ ּו ִּב ׁיש ּו ָע ֶת ָך :זְ כֹר ֲע ָד ְת ָך ָקנִ ָית ֶ ּק ֶדם ָּג ַאלְ ָ ּת ׁ ֵש ֶבט נַ ֲחלָ ֶת ָך ַהר ִציּוֹ ן זֶ ה ׁ ָש ַכנְ ָ ּת ּבוֹ  :זְ כוֹ ר
ֲאדֹ-נָ י ִח ַּבת יְ ר ּו ׁ ָשלָ םַ .א ֲה ַבת ִציּוֹ ן ַאל ִּת ׁ ְש ּ ַכח לָ נֶ ַצח :זְ כֹר ֲאדֹ-נָ י לִ ְבנֵ י ֱאדוֹ ם ֵאת יוֹ ם יְ ר ּו ׁ ָשלָ םִ ָהא ְֹמ ִרים ָער ּו ָער ּו ַעד
ַהיְ סוֹ ד ָּב ּהַ :א ָ ּתה ָתק ּום ְּת ַר ֵחם ִציּוֹ ןִ ּ .כי ֵעת לְ ֶחנְ נָ ּה ּ ִכי ָבא מוֹ ֵעד :זְ כֹר לְ ַא ְב ָר ָהם לְ יִ ְצ ָחק וּלְ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֲע ָב ֶד ָ
יך ֲא ׁ ֶשר
נִ ׁ ְש ַּב ְע ָ ּת לָ ֶהם ָּב ְך וַ ְ ּת ַד ֵּבר ֲאלֵ ֶהם ַא ְר ֶּבה ֶאת זַ ְר ֲע ֶכם ּ ְככוֹ ְכ ֵבי ַה ּׁ ָש ָמיִ ם .וְ ָכל ָה ָא ֶרץ ַה ּזֹאת ֲא ׁ ֶשר ָא ַמ ְר ִ ּתי ֶא ֵ ּתן לְ זַ ְר ֲע ֶכם
וְ נָ ֲחל ּו לְ עוֹ לָ ם :זְ כֹר לַ ֲע ָב ֶד ָ
תו:
יך לְ ַא ְב ָר ָהם לְ יִ ְצ ָחק וּלְ יַ ֲעקֹבַ .אל ֵ ּת ֶפן ֶאל ְק ׁ ִשי ָה ָעם ַה ֶ ּזה וְ ֶאל ִר ׁ ְשעוֹ וְ ֶאל ַח ּ ָטאוֹ ֹ
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ֵא ּ ֶלה ֶאזְ ּ ְכ ָרה וְ נַ ְפ ׁ ִשי ָעלַ י ֶא ׁ ְש ּ ְפ ָכהִ ּ .כי ְבלָ עוּנ ּו זֵ ִדים ּ ְכ ֻעגָ ה ְּבלִ י ֲהפו ָּכהִ ּ .כי ִב ֵ
ימי ַה ּ ָ ׂשר ֹלא ָעלְ ָתה ֲארו ָּכה .לַ ֲע ָ ׂש ָרה
ֲהרוּגֵ י ְמלו ָּכה:
ְּבלָ ְמדוֹ ֵס ֶפר ִמ ּ ִפי ְמ ׁשוּלֵ י ֲע ֵר ַמת .וְ ֵה ִבין וְ ִד ְק ֵּדק ְּב ַדת ְר ׁשו ַּמת .ו ָּפ ַתח ִּבוְ ֵא ּ ֶלה ַה ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים וְ ָח ׁ ַשב ְמזִ ּ ַמת .וְ גוֹ נֵ ב ִא ׁיש
ו ְּמ ָכרוֹ וְ נִ ְמ ָצא ְביָ דוֹ מוֹ ת יו ָּמת:
ָּג ַב ּה לִ ּבוֹ ִּבגְ דוֹ לִ ים .וְ ִצ ָ ּוה לְ ַמ ּלֹאת ּ ְפלָ ֵטרוֹ נְ ָעלִ ים .וְ ָק ָרא לַ ֲע ָ ׂש ָרה ֲח ָכ ִמים ְּגדוֹ לִ יםְ .מ ִבינֵ י ָדת ו ְּט ָע ֶמ ָ
יה ְּב ִפלְ ּפוּלִ ים:
ִּדינ ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפט זֶ ה לַ ֲא ׁ ֻשרוֹ .וְ ַאל ְ ּת ַע ְ ּות ּוה ּו ְּב ָכזָ ב לְ ָא ְמרוִֹ ּ .כי ִאם הוֹ ִציא ּוה ּו לַ ֲא ִמ ּתוֹ וּלְ אוֹ רוִֹ ּ .כי יִ ּ ָמ ֵצא ִא ׁיש גּ וֹ נֵ ב נֶ ֶפ ׁש
ֵמ ֶא ָחיו ִמ ְּבנֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ ִה ְת ַע ּ ֶמר ּבוֹ ו ְּמ ָכרוֹ :
יכם ֲא ׁ ֶשר ַא ִח ֶ
ֵהם ּ ְכ ָענ ּו לוֹ ו ֵּמת ַה ַּג ָּנב ַההוּא .נָ ם ַא ֵ ּיה ֲאבוֹ ֵת ֶ
יהם ְמ ָכר ּוהוּ .לְ א ְֹר ַחת יִ ׁ ְש ְמ ֵעאלִ ים ְס ָחר ּוהוּ .ו ְּב ַעד נַ ֲעלַ יִ ם
נְ ָתנ ּוהוּ:
יכם ֹלא נִ ְמ ָצא ּ ָכ ֶכם .וְ ִאם ָהי ּו ַּב ַח ִ ּיים ָהיִ ִיתי ָדנָ ם לִ ְפנֵ ֶ
ימי ֲאבוֹ ֵת ֶ
יכםִ ּ .כי ִמ ֵ
וְ ַא ֶּתם ַק ְּבל ּו ִדין ׁ ָש ַמיִ ם ֲעלֵ ֶ
יכם .וְ ַא ֶּתם ִּת ְ ׂשא ּו
יכם:
ֲעוֹן ֲאבוֹ ֵת ֶ
לשת יָ ִמיםַ .עד ׁ ֶש ֵּנ ַדע ִאם נִ גְ זַ ר ַה ָּד ָבר ִמ ּ ְמרוֹ ִמיםִ .אם ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים וַ ֲא ׁ ֵש ִמים .נִ ְס ּבֹל ִּבגְ זֵ ַרת ָמלֵ א ַר ֲח ִמים:
זְ ַמן ְּתנָ ה לָ נ ּו ׁ ְש ׁ ֶ
ָחל ּו וְ זָ ע ּו ּ ֻכ ּ ָלמוַֹ .על ַר ִּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ּכ ֵֹהן ָּגדוֹ ל נָ ְתנ ּו ֵעינֵ ימוֹ .לְ ַהזְ ּ ִכיר ֶאת ַה ּׁ ֵשם לַ ֲעלוֹ ת לַ ֲאדוֹ נֵ ימוֹ .לָ ַד ַעת ִאם יָ ְצ ָאה ַה ְּגזֵ ָרה
ֹלהימוֹ :
ֵמ ֵאת ֱא ֵ
ִט ֵהר ַר ִּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ַע ְצמוֹ וְ ִהזְ ּ ִכיר ֶאת ַה ּׁ ֵשם ְּב ִס ּל ּו ִדים .וְ ָעלָ ה לַ ּ ָמרוֹ ם וְ ׁ ָש ַאל ֵמ ֵאת ָה ִא ׁיש לְ ב ּו ׁש ַה ַּב ִּדים .וְ נָ ם לוֹ ַק ְּבל ּו
ֲעלֵ ֶ
יכם ַצ ִּד ִיקים וִ ִיד ִידיםִ ּ .כי ׁ ָש ַמ ְע ִ ּתי ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַה ּ ַפ ְרגּ וֹ ד ּ ִכי ְּבזֹאת ַא ֶּתם נִ לְ ּ ָכ ִדים:
יָ ַרד וְ ִה ִּגיד לַ ֲח ֵב ָריו ַמ ֲא ַמר ֵאל .וְ ִצ ָ ּוה ַה ְּבלִ ַ ּי ַעל לְ ָה ְרגָ ם ְּבכ ַֹח וְ לָ ֵאלּ .ו ׁ ְשנַ יִ ם ֵמ ֶהם הוֹ ִציא ּו ְּת ִח ּ ָלה ׁ ֶש ֵהם ְּגדוֹ לֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאלַ .ר ִּבי
יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ּכ ֵֹהן ָּגדוֹ ל וְ ַר ָּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן ַּג ְמלִ ֵ
יאל נְ ִ ׂשיא יִ ְ ׂש ָר ֵאל:
ֹאשוֹ ְּת ִח ּ ָלה ִה ְר ָּבה ֶמנּ ּו לִ ְבעֹן .וְ נָ ם ָה ְרגֵ נִ י ְת ִח ּ ָלה וְ ַאל ֶא ְר ֶאה ְּב ִמ ַיתת ְמ ׁ ָש ֵרת ַּדר ָמעוֹ ן .לְ ַה ּ ִפיל גּ וֹ ָרלוֹ ת ִצ ָ ּוה
ּ ְכרוֹ ת ר ׁ
ִצ ְפעוֹ ן .וְ נָ ַפל ַהגּ וֹ ָרל ַעל ַר ָּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן:
ֹאשוֹ נְ ָטלוֹ ַר ִּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל וְ ָצ ַרח ָעלָ יו ְּבקוֹ ל ַמר ּ ַכ ּׁשוֹ ָפרֵ .אי ַה ּ ָל ׁשוֹ ן ַה ְמ ַמ ֶה ֶרת
לִ ׁ ְש ּפ ְֹך ָּדמוֹ ִמ ֵהר ּ ְכ ׁשוֹ ר ּ ָפר .ו ְּכ ׁ ֶש ֶּנ ְח ַ ּת ְך ר ׁ
לְ הוֹ רוֹ ת ְּב ִא ְמ ֵרי ׁ ְש ָפרַּ .ב ֲעוֹנוֹ ת ֵא ְ
יך ַע ָּתה לוֹ ֶח ֶכת ֶאת ֶה ָע ָפר:
ַמה ּ ְמאֹד ָּב ָכה ָעלָ יו ַּב ֲח ָר ָדהַּ .בת ְּבלִ ַ ּי ַעל לְ קוֹ ל ְּב ִכ ָ ּיתוֹ ׁ ֶשל ַר ִּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ָע ְמ ָדהּ .ת ַֹאר יָ ְפיוֹ ְּבלִ ָּב ּה ָח ְמ ָּדה .וְ ׁ ָש ֲאלָ ה
ֵמ ֵאת ָא ִב ָ
יה ַח ָ ּיתוֹ לְ ַה ֲע ִמ ָידה:
נִ ֵאץ ְּבלִ ַ ּי ַעל ָּד ָבר זֶ ה לַ ֲע ׂשוֹ תוֹ .לְ ַה ְפ ׁ ִשיט עוֹ רוֹ ֵמ ַעל ּ ָפנָ יו ׁ ָש ֲאלָ ה ֵמ ִא ּתוֹ .וְ ֹלא ִע ּ ֵכב ָּד ָבר זֶ ה לַ ֲע ׂשוֹ תוֹ .ו ְּכ ׁ ֶש ִה ִּג ַיע לִ ְמקוֹ ם
ְּת ִפ ּ ִלין ָצ ַרח ְּבקוֹ ל ַמר לְ יוֹ ֵצר נִ ׁ ְש ָמתוֹ :
ַ ׂש ְר ֵפי ַמ ְעלָ ה ָצ ֲעק ּו ְב ָמ ָרה .זוֹ תוֹ ָרה וְ זוֹ ְ ׂש ָכ ָר ּה .עוֹ ֶטה ּ ַכ ּ ַ ׂשלְ ָמה אוֹ ָרה .אוֹ יֵ ב ְמנָ ֵאץ ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדוֹ ל וְ ַהנּ וֹ ָרא .ו ְּמ ָח ֵרף ו ְּמגַ ֵּדף
ַעל ִּד ְב ֵרי תוֹ ָרה:
ָענְ ָתה ַּבת קוֹ ל ִמ ּׁ ָש ַמיִ םִ .אם ֶא ׁ ְש ַמע קוֹ ל ַא ֵחר ֶא ֱהפוֹ ְך ֶאת ָהעוֹ לָ ם לְ ַמיִ ם .לְ תֹה ּו וָ בֹה ּו ָא ׁ ִשית ֲהדוֹ ִמיםְּ .גזֵ ָרה ִהיא ִמ ּ ְל ָפנַ י
ַק ְּבל ּו ָה ְמ ׁ ַש ְע ׁ ְש ֵעי ַדת יוֹ ָמיִ ם:
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יבא ּדוֹ ֵר ׁש ּ ִכ ְת ֵרי אוֹ ִתיּוֹ ת.
ּ ְפ ִק ִידים נֶ ֶה ְרג ּו ְמ ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ֶבת ָּב ֵּתי ּ ְכנֵ ִסיּוֹ תְ .מלֵ ֵאי ִמ ְצוֹ ת ּ ְכ ִר ּמוֹ ן ו ְּכזָ וִ יּוֹ ת .וְ הוֹ ִציא ּו ֶאת ַר ִּבי ֲע ִק ָ
וְ ָס ְרק ּו ְב ָ ׂשרוֹ ְּב ַמ ְס ְרקוֹ ת ּ ִפ ִ
יפיּוֹ ת:
ִצ ָ ּוה לְ הוֹ ִציא ַר ִּבי ֲחנַ נְ יָ א ֶּבן ְּת ַר ְדיוֹ ן ִמ ֵּבית אוּלָ מוֹ .ו ַּב ֲח ִבילֵ י זְ מוֹ רוֹ ת ָ ׂש ְרפ ּו גָ לְ מוֹּ .ו ְספוּגִ ין ׁ ֶשל ֶ ּצ ֶמר ָ ׂשמ ּו ַעל לִ ּבוֹ לְ ַע ּ ֵכב
ַע ְצמוֹ .ו ְּכ ׁ ֶש ִּנ ְס ַּת ּ ְלק ּו ִמ ַ ּיד נִ ְ ׂש ַרף וְ ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ִע ּמוֹ :
קוֹ נְ נ ּו ַעם ֹלא ַאלְ ָמןִ ּ .כי ַעל ָּד ָבר מ ּו ָעט נִ ׁ ְש ּ ַפ ְך ָּד ָמן .לְ ַק ֵּד ׁש ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ ם ָמ ְסר ּו ַע ְצ ָמןַּ .ב ֲה ִריגַ ת ַר ִּבי חו ְּצ ּ ִפית ַה ּ ְמ ֻת ְר ְּג ָמן:
ְר ָע ָדה ֶת ֱאחֹז ּ ָכל ׁשוֹ ֵמ ַע ׁ ְש ּמ ּו ַע .וְ ִת ַ ּזל ּ ָכל ַעיִ ן ִּד ּמ ּו ַע .וְ נֶ ְה ּ ַפ ְך לְ ֵא ֶבל ּ ָכל ׁ ַש ֲע ׁש ּו ַעַּ .ב ֲה ִריגַ ת ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶּבן ׁ ַש ּמ ּו ַע:
ׁ ִש ֲחתוּנִ י צוֹ ְר ַרי ו ְּמ ַע ַּני .ו ִּמלְ א ּו ְכ ֵר ָסם ֵמ ֲע ָדנַ י .וְ ִה ׁ ְשקוּנִ י ֵמי רוֹ ׁש וְ לַ ֲענַ יַּ .ב ֲה ִריגַ ת ַר ִּבי ֲחנִ ינָ א ֶּבן ֲח ִכינַ אי:
ָ ּת ְקפ ּו ָעלֵ ינ ּו ָצרוֹ ת ִמ ְצוֹ ת לְ ָה ֵפר .ו ֵּמ ֲאנ ּו לָ ַק ַחת הוֹ ן וָ כ ֶֹפרִ ּ .כי ִאם נְ ָפ ׁשוֹ ת ַההוֹ גוֹ ת ִא ְמ ֵרי ׁ ֶש ֶפרְ ּ .כמוֹ ַר ִּבי יְ ׁ ֵש ָבב ַה ּסוֹ ֵפר:
יִ ֲחתוּנ ּו ְּבנֵ י ֲע ִדינָ ה ַה ּׁשוֹ ֵמ ָמהֵ .ה ֵרע ּו לָ נ ּו ִמ ּ ָכל ַמלְ ֵכי ֲא ָד ָמה .וְ ָה ְרג ּו ֶמנּ ּו ּ ַכ ּ ָמה וְ ַכ ּ ָמהַּ .ב ֲה ִריגַ ת ַר ִּבי יְ ה ּו ָדה ֶּבן ָּד ָמה:
ִּד ַּב ְר ָּת ֵּבית יַ ֲעקֹב ֵא ׁש ו ֵּבית יוֹ ֵסף לֶ ָה ָבהֵ .הן ַע ָ ּתה ַק ׁש אוֹ ָרם ּ ָכ ָבהַ .חי זְ ע ְֹך קוֹ ָמ ָתם ְּב ִבעוּר ַהיּוֹ ם ַה ָּבאִ ּ .כי ִה ְס ּ ִכימ ּו
לַ ֲהרֹג ֲע ָ ׂש ָרה ַצ ִּד ִיקים ִעם ַר ִּבי יְ ה ּו ָדה ֶּבן ָּב ָבא:
זֹאת ְק ָר ַא ְתנ ּו וְ ִס ּ ַפ ְרנ ּו ְּב ׁ ִשנּ ּון .וְ ׁ ָש ַפ ְכנ ּו לֵ ב ׁ ָשפוּל וְ ָאנ ּוןִ .מ ּ ָמרוֹ ם ַה ְס ּ ֵכת ַ ּת ֲחנ ּוןֲ .אדֹ-נָ י ֲאדֹ-נָ י ֵאל ַרח ּום וְ ַחנּ ּון:
ַחנּ ּון ַה ִּב ָ
יטה ִמ ּ ְמרוֹ ִמיםִּ .ת ׁ ְש ּפ ֶֹכת ַּדם ַה ַ ּצ ִּד ִיקים וְ ַת ְצ ִמית ָּד ִמיםִּ .ת ְר ֶאה ְּב ַפ ְרגּ ּו ָד ְך וְ ַה ֲע ֵבר ּ ְכ ָת ִמיםֵ .אל ֶמלֶ ְך יוֹ ׁ ֵשב ַעל
ּ ִכ ֵּסא ַר ֲח ִמים:
יאותים ֶאל ַהר ָק ְד ׁ ִשי וְ ִ ׂש ּ ַמ ְח ִּתים ְּב ֵבית ְּת ִפ ּ ָל ִתי
יאנ ּו ֶאל ַהר ָק ְד ׁ ֶש ָך וְ ַ ׂש ּ ְמ ֵחנ ּו ְּב ֵבית ְּת ִפ ּ ָל ֶת ָך ּ ְכ ָמה ׁ ֶש ּ ָכתוּב .וַ ֲה ִב ִ
ְּת ִב ֵ
יהם וְ זִ ְב ֵח ֶ
עולות ֶ
ֵ
יהם לְ ָרצון ַעל ִמזְ ְּב ִחי ּ ִכי ֵב ִיתי ֵּבית ְּת ִפ ּ ָלה יִ ָ ּק ֵרא לְ ָכל ָה ַע ּ ִמים:
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

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

לוֹ-הינ ּו ח ּוס וְ ַר ֵחם ָעלֵ ינ ּו וְ ַק ֵּבל ְּב ַר ֲח ִמים ו ְּב ָרצון ֶאת ְּת ִפ ּ ָל ֵתנוּ:
ׁ ְש ַמע קולֵ נ ּו ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
יבנ ּו ֲאדֹ-נָ י ֵאלֶ ָ
ֲה ׁ ִש ֵ
יך וְ נָ ׁשו ָּבה ַח ֵּד ׁש יָ ֵמינ ּו ּ ְכ ֶק ֶדם:
ָ
גואלֵ נוּ]:
ֲא ָמ ֵרינ ּו ַה ֲאזִ ינָ ה ֲאדֹ-נָ י ִּבינָ ה ֲהגִ יגֵ נוּ :QUIETLY [ :יִ ְהי ּו לְ ָרצון ִא ְמ ֵרי ִפינ ּו וְ ֶהגְ יון לִ ֵּבנ ּו לְ ָפנֶ יך ֲאדֹ-נָ י צו ֵּרנ ּו וְ ֲ
יכנ ּו ִמ ּ ְל ָפנֶ ָ
ַאל ַּת ׁ ְשלִ ֵ
יך וְ ר ּו ַח ָק ְד ׁ ְש ָך ַאל ִּת ַ ּקח ִמ ּ ֶמנּ וּ:
ַאל ַּת ׁ ְשלִ ֵ
יכנ ּו לְ ֵעת זִ ְקנָ ה ּ ִכ ְכלות ּכ ֵחנ ּו ַאל ַ ּת ַעזְ ֵבנוּ:
ַאל ַ ּת ַעזְ ֵבנ ּו ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
לוֹ-הינוַּ .אל ִ ּת ְר ַחק ִמ ּ ֶמנּ וּ:
ֲע ֵ ׂשה ִע ּ ָמנ ּו אות לְ ָ
בש ּו ּ ִכי ַא ָ ּתה ֲאדֹ-נָ י ֲעזַ ְר ָ ּתנ ּו וְ נִ ַח ְמ ָ ּתנוּ:
טובה וְ יִ ְרא ּו ׂשונְ ֵאינ ּו וְ יֵ ׁ
הוחלְ נ ּו ַא ָ ּתה ַת ֲענֶ ה ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ּ ִכי לְ ָך ֲאדֹ-נָ י ָ
לוֹ-הינוּ:
**סוגרים את הארון **THE ARK IS CLOSED /

תור ֶת ָך .לַ ּ ְמ ֵדנ ּו
ימנוּ .וְ ַאל ָ ּת ֵפר ְּב ִר ְית ָך ִא ָ ּתנוָּ .ק ְר ֵבנ ּו לְ ָ
בותינ ּו ַאל ַ ּת ַעזְ ֵבנ ּו וְ ַאל ִ ּת ּ ְט ׁ ֵשנ ּו וְ ַאל ַ ּת ְכלִ ֵ
ֺ-הי ֲא ֵ
להינ ּו וֵ אל ֵ
ֱא ֵ
ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
ותיךֵ .
ִמ ְצ ֶ
הורנ ּו ְּד ָר ֶכיךַ .הט לִ ֵּבנ ּו לְ יִ ְר ָאה ֶאת ׁ ְש ֶמך .וּמול ֶאת לְ ָב ֵבנ ּו לְ ַא ֲה ָב ֶתך .וְ נָ ׁשוּב ֵאלֶ יך ֶּב ֱא ֶמת ו ְּבלֵ ב ׁ ָשלֵ ם .וּלְ ַמ ַען
ָ
ָ
ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדול ִ ּת ְמחול וְ ִת ְסלַ ח לַ ֲעונֵ ינ ּו ּ ַכ ּ ָכתוּב ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ֶשך .לְ ַמ ַען ׁ ִש ְמך ה' וְ ָסלַ ְח ָ ּת לַ ֲעונִ י ּ ִכי ַרב הוּא:
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(א ָּנא) ָ ּתבא לְ ָפנֶ ָ
לומר
ערף ַ
יך ְּת ִפ ּ ָל ֵתנוּ .וְ ַאל ִ ּת ְת ַע ּ ַלם ִמ ְ ּת ִח ָּנ ֵתנוֶּ ׁ .ש ֵאין ָאנ ּו ַע ֵ ּזי ָפנִ ים ו ְּק ׁ ֵשי ֶ
בותינוָּ :
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ֱא ֵ
לְ ָפנֶ ָ
בותינ ּו ַצ ִּד ִיקים ֲאנַ ְחנ ּו וְ לא ָח ָטאנ ּו ֲא ָבל ֲאנַ ְחנ ּו וַ ֲא ֵ
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
יך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
בותינ ּו ָח ָטאנוּ:
נוטים מעט כלפי מטה ומכים על הלב בכל מילה בפיסקה הבאה :מ“אשמנו” ועד “תעתנו”
” IN THE PARAGRAPH BELOWאשמנו”“...תעתנו“ BEND SLIGHTLY FORWARD AND TAP YOUR CHEST AFTER EACH WORD FROM

ָא ׁ ַש ְמנוָּּ ,בגַ ְדנוָּּ ,גזַ לְ נוִּּ ,ד ַּב ְרנ ּו ּד ִפיֶ :ה ֱעוִ ינוּ ,וְ ִה ְר ׁ ַש ְענוּ ,זַ ְדנוָּ ,ח ַמ ְסנוָּ ,ט ַפלְ נ ּו ׁ ֶש ֶקר :יָ ַע ְצנ ּו ָרעִ ּ ,כ ַ ּז ְבנוּ ,לַ ְצנוָּ ,מ ַר ְדנוּ ,נִ ַא ְצנוּ,
ָס ַר ְרנוָּ ,עוִ ינוָּ ּ ,פ ׁ ַש ְענוָּ ,צ ַר ְרנוִּ ,ק ּׁ ִשינ ּו ֶ
ערף ָ:ר ׁ ַש ְענוִּ ׁ ,ש ַח ְתנוִּּ ,ת ַע ְבנוָּּ ,ת ִעינוִּּ ,ת ְע ָ ּת ְענ ּו
יך ו ִּמ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָ
ות ָ
יך ַה ּט ִ
ַס ְרנ ּו ִמ ּ ִמ ְצ ֶ
ובים וְ לא ׁ ָשוָ ה לָ נוּ :וְ ַא ָ ּתה ַצ ִּדיק ַעל ּ ָכל ַה ָּבא ָעלֵ ינוִּ ּ .כי ֱא ֶמת ָע ִ ׂש ָית וַ ֲאנַ ְחנ ּו ִה ְר ׁ ָש ְענוּ:
ו ֵּמ ַא ֲה ָב ְת ָך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ׁ ֶש ָא ַה ְב ָ ּת ֶאת יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָך .ו ֵּמ ֶח ְמלָ ְת ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו ׁ ֶש ָח ַמלְ ָ ּת ַעל ְּבנֵ י ְב ִר ֶית ָך נָ ַת ָ ּת ּ ָלנ ּו ֲאדֹ-נָ י
לוֹ-הינ ּו ֶאת יוֹ ם צום ַה ּ ִכ ּ ֻפ ִרים ַה ֶ ּזה .לִ ְמ ִחילַ ת ֵח ְטא וְ לִ ְסלִ ַ
ֱא ֵ
יחת ָעון וּלְ ַכ ּ ָפ ַרת ּ ָפ ׁ ַשע:
אתינ ּו ִמ ֶּנגֶ ד ֵעינֶ ָ
יך,
ונותינ ּו ְּביוֹ ם ַה ּ ִכ ּפו ִּרים ַה ֶ ּזהְ ,מ ֵחה וְ ַה ֲע ֵבר ּ ְפ ׁ ָש ֵעינ ּו וְ ַח ּט ֵ
בותינ ּו ְמחל לַ ֲע ֵ
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ֱא ֵ
ָ
ָ
ָ
אתיךָ
אתיך לא ֶאזְ ּכר :וְ נֶ ֱא ַמרָ ,מ ִח ִיתי ָכ ָעב ּ ְפ ׁ ָש ֶעיך וְ ֶכ ָענָ ן ַח ּט ֶ
מוחה ְפ ׁ ָש ֶעיך לְ ַמ ֲענִ י וְ ַח ּט ֶ
נכי הוּא ֶ
נכי ָא ִ
ּ ָכ ָאמוּר ָא ִ
ָ
את ֶ
יכם לְ ַט ֵהר ֶא ְת ֶכםִ ,מ ּכל ַח ּט ֵ
ׁשו ָּבה ֵאלַ י ּ ִכי גְ ַאלְ ִּתיך וְ נֶ ֱא ַמרִ ּ ,כי ַביּום ַה ֶ ּזה יְ ַכ ּ ֵפר ֲעלֵ ֶ
יכם לִ ְפנֵ י ֲאדֹ-נָ י ִ ּת ְט ָהרוּ:
ָ
ות ָ
ָ
תור ֶת ָךׂ ַ ,ש ְּב ֵענ ּו ִמ ּטו ֶּב ָך וְ ּ ְ
יך וְ ֵתן ֶחלְ ֵקנ ּו ְּב ָ
ַק ְּד ׁ ֵשנ ּו ְּב ִמ ְצ ֶ
שמ ֵחנ ּו /וְ ַ ׂש ּ ַמח נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו ִּב ׁיש ּו ָע ֶתך ,וְ ַט ֵהר לִ ֵּבנ ּו לְ ָע ְב ְּדך ֶּב ֱא ֶמת,
ְ
ָ
מוחל וְ סולֵ ַח ֶ
ּ ִכי ַא ָ ּתה ָסלְ ָחן לְ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ו ָּמ ֳחלָ ן לְ ׁ ִש ְב ֵטי יְ ׁ ֻשר ּון ְּב ָכל ּדור וָ דור ו ִּמ ַּבלְ ָע ֶדיך ֵאין לָ נ ּו ֶמלֶ ך ֵ
[אלָ א ָא ָ ּתה],
ונותינוּ וְ ַל ֲעונות ַע ּמו ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל וּ ַמ ֲע ִביר ַא ׁ ְש ֵ
סול ַח ַל ֲע ֵ
מוחל וְ ֵ
ָּברוּ ְך ַא ָּתה ֲאדֹ-נָ י ֶמ ֶל ְך ֵ
מותינוּ ְּב ָכל ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָשנָ ה,
ֶמ ֶל ְך ַעל ָּכל ָה ָא ֶרץ ְמ ַק ֵּד ׁש יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ יוֹם ַה ִּכ ּפוּ ִרים:
ְר ֵצה ה’ ֱאל ֵ
ֺ-הינוְּּ ,ב ַע ּ ְמ ָך יִ ְ ׂש ָר ֵאל ו ִּב ְת ִפ ּ ָל ָתם/וְ לִ ְת ִפ ּ ָל ָתם ׁ ְש ֵעה .וְ ָה ׁ ֵשב ֶאת ָה ֲעבוֹ ָדה לִ ְד ִביר ֵּב ֶית ָך וְ ִא ּׁ ֵשי יִ ְ ׂש ָר ֵאל.
[מ ֵה ָרה] ְּב ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵּבל ְּב ָרצוֹ ן ,ו ְּת ִהי לְ ָרצוֹ ן ָּת ִמיד ֲעבוֹ ַדת יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמךָ:
ו ְּת ִפ ּ ָל ָתם ְ
יך ֲע ִת ָיר ֵתנ ּו ּ ְכעוֹ לָ ה ו ְּכ ָק ְר ָּבןָ .א ָּנא ַרח ּום ְּב ַר ֲח ֶמ ָ
 / COTCקו׳׳ח—וְ ֵת ָע ֵרב לְ ָפנֶ ָ
יך ָה ַר ִּבים ָה ׁ ֵשב ׁ ְש ִכינָ ְת ָך לְ ִציוֹ ן ִע ֶיר ָך וְ ֵס ֶדר
ָה ֲעבוֹ ָדה לִ יר ּו ׁ ָשלָ יִ ם
וְ ֶת ֱחזֶ ינָ ה ֵעינֵ ינ ּו ְּב ׁשו ְּב ָך לְ ִציּוֹ ן ְּב ַר ֲח ִמים .וְ ׁ ָשם נַ ֲע ָב ְד ָך ְּביִ ְר ָאה ּ ִכ ֵימי
עוֹ לָ ם ו ְּכ ׁ ָשנִ ים ַק ְדמוֹ נִ יּוֹ תָּ :ברוּ ְך ַא ָּתה ה’ ֶׁשאו ְֹת ָך ְל ַב ְ ּד ָך ְּביִ ְר ָאה נַ ֲעבֹד:
חזן /

ימי עוֹ לָ ם ו ְּכ ׁ ָשנִ ים ַק ְדמוֹ נִ יּוֹ ת וְ ֶת ֱחזֶ ינָ ה ֵעינֵ ינ ּו
וְ ׁ ָשם נַ ֲע ָב ְד ָך ְּביִ ְר ָאה ּ ִכ ֵ
ְ
ּ
ְּב ׁשו ְּב ָך לְ ִציּוֹ ן ְּב ַר ֲח ִמיםָּ :ברוּ ך ַא ָּתה ה'ַ .ה ַּמ ֲחזִ יר ׁ ְש ִכינָ תו ְל ִציון:
קהל /

CHAZZAN

ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינ ּו לְ עוֹ לָ ם
ֺ-הינ ּו וֵ אל ֵ
מוֹ ִדים ֲאנַ ְחנ ּו לָ ְךָ ׁ ,ש ַא ָּתה הוּא ה’ ֱאל ֵ
וָ ֶעד[ ,צו ֵּרנוּ] צוּר ַח ֵ ּיינוָּ ,מגֵ ן יִ ׁ ְש ֵענוַּ ,א ָּתה ה ּוא לְ דוֹ ר וָ דוֹ ר נוֹ ֶדה ּ ְלךָ
ּונְ ַס ֵּפר ְּת ִה ּ ָל ֶת ָךַ ,על ַח ֵ ּיינ ּו ַה ּ ְמסו ִּרים ְּביָ ֶד ָך ,וְ ַעל נִ ׁ ְשמוֹ ֵתינ ּו ַה ְּפק ּודוֹ ת
יך וְ טוֹ בוֹ ֶת ָ
יך ׁ ֶש ְּב ָכל יוֹ ם ִע ּ ָמנוּ ,וְ ַעל נִ ְפלְ אוֹ ֶת ָ
לָ ְך ,וְ ַעל נִ ֶּס ָ
יך ׁ ֶש ְּב ָכל
ָ
ֵעתֶ ,ע ֶרב וָ ב ֶֹקר וְ ָצ ֳה ָריִ םַ ,ה ּטוֹ ב ּ ִכי ֹלא ָכל ּו ַר ֲח ֶמיך ,וְ ַה ְמ ַר ֵח םִ ּ ,כי ֹלא
ַת ּמ ּו ֲח ָס ֶד ָ
יךִ ּ ,
[כי] ֵמעוֹ לָ ם ִק ִ ּוינ ּו לָ ְך:

CONGREGATION

ֺ-הינ ּו וֵ אל ֵ
מוֹ ִדים ֲאנַ ְחנ ּו לָ ְךָ ׁ ,ש ַא ָּתה הוּא ה’ ֱאל ֵ
ֺ-הי
ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינוֱּ ,אל ֵ
ָ
ָכל ָּב ָ ׂשר ,יוֹ ְצ ֵרנוּ ,יוֹ ֵצר ְּב ֵר ׁ ִ
אשיתְּ ,ב ָרכוֹ ת וְ הוֹ ָדאוֹ ת לְ ׁ ִש ְמך ַה ָּגדוֹ ל
וְ ַה ָ ּקדוֹ ׁשַ ,על ׁ ֶש ֶה ֱחיִ ָ
יתנ ּו וְ ִק ַי ְּמ ָּתנוֵּ ּ .כן ְּת ַח ֵיּנ ּו ו ְּת ַק ְי ֵּמנוּ ,וְ ֶת ֱאסוֹ ף
ָּגלֻ יּוֹ ֵתינ ּו לְ ַח ְצרוֹ ת ָק ְד ׁ ֶש ָך ,לִ ׁ ְשמוֹ ר ֻח ֶ ּק ָך ,וְ לַ ֲע ׂשוֹ ת ְרצוֹ נֶ ָךּ ,ולְ ָע ְב ְ ּד ָך
ְּבלֵ ָבב ׁ ָשלֵ םַ ,על ׁ ֶש ָאנ ּו מוֹ ִדים לָ ְךָּ ,בר ּו ְך ֵא-ל ַההוֹ ָדאוֹ ת:

וְ ַעל ּ ֻכ ּ ָלם יִ ְת ָּב ֵר ְך וְ יִ ְתרוֹ ֵמם [וְ יִ ְתנַ ּ ֵ ׂשא] ׁ ִש ְמ ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָ ּת ִמיד לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד:
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו זְ כֹר ַר ֲח ֶמ ָ
יך ו ְּכבוֹ ׁש ּ ַכ ַע ְס ָך וְ ַכ ּ ֵלה ֶד ֶבר וְ ֶח ֶרב וְ ָר ָעב ּו ׁ ְש ִבי ו ַּמ ׁ ְש ִחית וְ ָעוֹ ן ו ַּמ ֵּג ָפה ו ֶּפגַ ע ַרע וְ ָכל ַמ ֲחלָ ה וְ ָכל
ַ ּת ָ ּקלָ ה וְ ָכל ְק ָט ָטה וְ ָכל ִמינֵ י ֻפ ְר ָענֻ יּוֹ ת וְ ָכל ְּגזֵ ָרה ָר ָעה וְ ִ ׂשנְ ַאת ִח ָּנם ֵמ ָעלֵ ינ ּו ו ֵּמ ַעל ּ ָכל ְּבנֵ י ְב ִר ֶית ָך
ו ְּכתוֹ ב לְ ַח ִיּים טוֹ ִבים ּ ָכל ְּבנֵ י ְב ִר ֶית ָך:
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[ה ָּגדוֹ ל] ֶּב ֱא ֶמת [לְ עוֹ לָ ם ּ ִכי טוֹ ב]ָ ,ה ֵא-ל יְ ׁש ּו ָע ֵתנ ּו וְ ֶעזְ ָר ֵתנ ּו ֶסלָ ה,
יב ְרכוּ] ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ַ
יהלְ ל ּו [וִ ָ
וְ כֹל ַה ַח ִיּים יוֹ ד ּו ָך ֶּסלָ ה ,וִ ַ
ָ
[ה ֵאל ַה ּטוֹ ב]ָּ .בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה’ַ ,ה ּטוֹ ב ׁ ִש ְמ ָך וּלְ ָך נָ ֶאה לְ הוֹ דוֹ ת:
אם אין כוהנים העולים לדוכן

אם יש כוהנים העולים לדוכן

IF KOHANIM ARE BLESSING THE PEOPLE

IF KOHANIM ARE NOT BLESSING THE PEOPLE

ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינוָּּ ,ב ְר ֵכנ ּו ַב ְּב ָר ָכה ַה ְמ ׁ ֻש ּ ֶל ׁ ֶשת ַּב ּת ָורה
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
[א ֵ
ֱ
ַה ּ ְכתו ָּבה ַעל יְ ֵדי ׁ ֶ
משה ַע ְב ֶּד ָךָ ,ה ֲאמו ָּרה ִמ ּ ִפי ַא ֲהרן ו ָּבנָ יו]

ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינ ּו ָּב ְר ֵכנ ּו ַּב ְּב ָר ָכה ַה ְמ ׁ ֻשלֻ ׁ ֶשת ַּבתוֹ ָרה
ֺ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ֱאל ֵ
ַה ּ ְכתו ָּבה ַעל יְ ֵדי מ ׁ ֶֹשה ַע ְב ֶּד ָך ָה ֲאמו ָּרה ִמ ּ ִפי ַא ֲהרֹן ו ָּבנָ יו ּכ ֲֹהנִ ים
ַעם ְקדוֹ ׁ ֶש ָ
יךָ ּ ,כ ָאמוּר:
יְ ָב ֶר ְכ ָך ה' וְ יִ ׁ ְש ְמ ֶר ָך [כן יהי רצוֺ ן]

ּכ ֲהנִ ים

דוש ָךָ ּ ,כ ָאמוּר]:
ַ[עם ְק ׁ ֶ
הכוהן ָּ :THE KOHENברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאֹל-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם ֲא ׁ ֶשר
ִק ְ ּד ׁ ָשנ ּו ִּב ְק ֻד ָּׁשתוֹ ׁ ֶשל ַא ֲהרֹן וְ ִצ ָוּנ ּו לְ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְּב ַא ֲה ָבה

יְ ָב ֶר ְכ ָך ה'

וְ יִ ׁ ְש ְמ ֶר ָך[ :אמן]

יָ ֵאר ה' ּ ָפנָ יו ֵאלֶ ָ
יך

יָ ֵאר ה' ּ ָפנָ יו ֵאלֶ ָ
יח ֶּנ ּ ָך [כן יהי רצוֺ ן]
יך וִ ֻ
יִ ּ ָ ׂשא ה' ּ ָפנָ יו ֵאלֶ ָ
יך וְ יָ ֵ ׂשם לְ ָך ׁ ָשלוֹ ם [כן יהי רצוֺ ן]

יח ֶ ּנ ּ ָך[ :אמן]
וִ ֻ

יִ ּ ָ ׂשא ה' ּ ָפנָ יו ֵאלֶ ָ
יך וְ יָ ֵ ׂשם לְ ָך ׁ ָשלום[ :אמן]

[ח ִיּים] ֵחן וָ ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמיםָ ,עלֵ ינ ּו וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָךָּ .ב ְר ֵכנ ּו ָא ִבינוֻּ ּ ,כ ּ ָלנ ּו ּ ְכ ֶא ָחד [יַ ַחד]
ִ ׂשים ׁ ָשלוֹ ם טוֹ ָבה ו ְּב ָר ָכהַ ,
יךִ ּ ,כי ְבאוֹ ר ָּפנֶ ָ
ְּבאוֹ ר ָּפנֶ ָ
יך נָ ַת ָּת ּ ָלנוּ ,ה’ ֱאל ֵ
ֺ-הינוּּ ,תוֹ ַרת ַח ִיּים וְ ַא ֲה ַבת ֶח ֶסד ,ו ְּצ ָד ָקה ו ְּב ָר ָכה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַח ִיּים וְ ׁ ָשלוֹ ם.
וְ טוֹ ב [יִ ְהיֶ ה] ְּב ֵעינֶ ָ
יך [לְ ָב ְר ֵכנ ּו וּ] לְ ָב ֵר ְך ֶאת ּ ָכל ַע ּ ְמ ָך יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְּב ָכל ֵעת ו ְּב ָכל ׁ ָש ָעה ִּב ׁ ְשלוֹ ֶמ ָך,
ְּב ֵס ֶפר ַח ִיּים ְּב ָר ָכה וְ ׁ ָשלוֹ ם[ ,ו ַּפ ְרנָ ָסה טוֹ ָבה ,וּגְ זֵ רוֹ ת טוֹ בוֹ ת] ,יְ ׁש ּועוֹ ת וְ נֶ ָחמוֹ ת ,נִ ָ ּז ֵכר וְ נִ ּ ָכ ֵתב לְ ָפנֶ ָ
יך ֲאנַ ְחנ ּו וְ ָכל ַע ּ ְמ ָך
ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל לְ ַח ִיּים טוֹ ִבים וּלְ ׁ ָשלוֹ ם:

ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה'ַ .ה ְמ ָב ֵר ְך
ַה ְמ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַּב ּׁ ָשלוֹ ם

ָּבר ּו ְך ַא ָ ּתה ה' .עוֹ ֵ ׂשה ַה ּׁ ָשלוֹ ם.

יִ ְהי ּו לְ ָרצוֹ ן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יון לִ ִּבי לְ ָפנֶ ָ
גואלִ י:
יך ,ה' צו ִּרי וְ ֲ

שלם
Full Kaddish
יה ַר ָּבא[ .אמן]
יִ ְת ַּג ַ ּדל וְ יִ ְת ַק ַ ּד ׁש ׁ ְש ֵמ ּ
ְּב ָעלְ ָמא ִ ּדי ְב ָראִ ,כ ְרעו ֵּת ּה .וְ יַ ְמלִ ְ
יך ַמלְ כו ֵּת ּה[ ,וְ יַ ְצ ַמח ֻּפ ְר ָקנֵ ה ,וִ ָיק ֵרב ְמ ׁ ִש ֵ
יח ּה ,אמן] ְּב ַח ֵיּיכוֹ ן ו ְּביוֹ ֵמיכוֹ ן ו ְּב ַח ֵיּי
ְד ָכ ֵּ
ל-בית יִ ְ ׂש ָר ֵאלַּ ,ב ֲעגָ לָ א ו ִּבזְ ַמן ָק ִריב ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן

יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא]
[אמן ,יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ

יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא ,יִ ְת ָּב ַר ְך וְ יִ ׁ ְש ַּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְתרוֹ ַמם וְ יִ ְתנַ ּ ֵ ׂשא וְ יִ ְת ַה ָ ּדר וְ יִ ְת ַע ּ ֶלה וְ יִ ְת ַה ּ ָלל,
יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ
ְ
ְ
ׁ ְש ֵמ ּה ְ ּד ֻק ְד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ְּ
[ב ִריך הוּא].
לְ ֵע ּ ָלא לְ ֵע ּ ָלא ִמ ּ ָכ ִּ
ל-ב ְר ָכ ָתא ,וְ ׁ ִש ָיר ָתאֻּ ,ת ׁ ְש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ָח ָמ ָתא ַד ֲא ִמ ָירן ְּב ָעלְ ָמא ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן[ .אמן]
ִּת ְת ַק ַּבל ְצלוֹ ְתהוֹ ן ו ָּבעו ְּתהוֹ ן ְ ּד ָכל ֵּ
[בית] יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֳק ָדם ֲאב ּוהוֹ ן ִ ּדי ִב ׁ ְש ַמ ָיּא ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן [אמן]
יְ ֵהא ׁ ְשלָ ָמא ַר ָּבא ִמן ׁ ְש ַמ ָיּא וְ ַח ִיּים [טוֹ ִבים] ָעלֵ ינו וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן [אמן]
ע ֶ ֹׂשה ַה ׁ ָשלוֹ ם ִּב ְמרוֹ ָמיו ,הוּא יַ ֲע ֶ ׂשה ׁ ָשלוֹ ם ָעלֵ ינוּ ,וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן [אמן]
אם תפילת העמידה בלחש החלה מילה-במילה עם החזן ,אומרים כעת את “סדר העבודה” [בעמוד ]51
IF ONE RECITED THE AMIDAH WORD-FOR-WORD WITH THE CHAZZAN, WITH NO CHAZZAN'S REPETITION, TURN BACK TO THE “SEDER
]HA’AVODAH” [PAGE 51
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מנחה של יום הכיפורים

Mincha of Yom Kippur
אם מנהגך להתעטף בטלית ,יש לומר ברכה זו לפני העטיפה:
IF YOUR CUSTOM IS TO WEAR A TALLIT, RECITE THE BRACHA BELOW PRIOR TO PUTTING IT ON:

יצית.
ָּבר ּו ְך ַא ָ ּתה ֲאדֹ-נָ י ֱאלֵֹ -הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֲ ,א ׁ ֶשר ִק ְ ּד ׁ ָשנ ּו ְּב ִמ ְצווֹ ָתיו וְ ִצ ָוּנ ּו לְ ִה ְת ַע ּ ֵטף ַּב ִ ּצ ִ
**פותחים את הארון **THE ARK IS OPENED /

יך ִמ ּ ָפנֶ ָ
יך .וְ יָ נֻ ס ּו ְמשנְ ֶא ָ
משה .קו ָּמה ֲאדֹ-נָ י וְ יָ ֻפצ ּו איְ ֶב ָ
תורהּ .ו ְד ַבר ֲאדֹ-נָ י
יךִ ּ :כי ִמ ִ ּציּון ֵּת ֵצא ָ
ּאמר ׁ ֶ
סע ָה ָארן וַ י ֶ
וַ יְ ִהי ִּבנְ ַ
ְ
ִמיר ּו ׁ ָשלָ יִ םָּ :בר ּוך ׁ ֶש ָּנ ַתן ּת ָורה לְ ַע ּמו יִ ְ ׂש ָר ֵאל ִּב ְק ֻד ּׁ ָשתו:
רומ ָמה ׁ ְשמו יַ ְח ָּדו:
—ג ְּדל ּו לה' ִא ִ ּתי .וּנְ ְ
 / Cח ַּ
רוממ ּו ה'
ראשְ :
 / COק —לְ ָך ה' ַה ְּג ֻד ּ ָלה וְ ַה ְּגבו ָּרה וְ ַה ִ ּת ְפ ֶא ֶרת וְ ַה ֵּנ ַצח וְ ַההוד ּ ִכי כל ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם ו ָּב ָא ֶרץ :לְ ָך ה' ַה ּ ַמ ְמלָ ָכה וְ ַה ּ ִמ ְתנַ ּשא לְ כל לְ ׁ
לוֹ-הינוּ:
דוש ה' ֱא ֵ
רוממ ּו ה' ֱא ֵ
דוש הוּאְ :
ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחו ּו לְ ַהר ָק ְד ׁשו ּ ִכי ָק ׁ
לוֹ-הינ ּו וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחו ּו לַ ֲהדם ַרגְ לָ יו ָק ׁ
יטת ַע ּמוֹ ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל לְ ֵחן ּולְ ֶח ֶסד ּולְ ַר ֲח ִמים ּולְ ָרצוֹ ן
יט ֵתנ ּו ו ְּפלֵ ַ
הגבאי —GABBAI /וְ ִת ָּגלֶ ה וְ ֵת ָר ֶאה ַמלְ כוּתוֹ ָעלֵ ינ ּו ִּבזְ ַמן ָקרוֹ ב  ,וְ יָ חוֹ ן ּ ְפלֵ ָ
אֹלהינ ּו ו ְּתנ ּו ָכבוֹ ד לַ ּתוֹ ָרהּ .כ ֵֹהן ְק ָרב/אין כאן כהן .יַ ֲעמֹד (___________ בן ___________) ַה ּכ ֵֹהן/
ֹאמר ָא ֵמןַ .ה ּכֹל ָהב ּו ג ֶֺדל לֵ ֵ
וְ נ ַ
ֹלה ֶ
במקום כהןָּ .בר ּו ְך ׁ ֶש ָּנ ַתן ּתוֹ ָרה לְ ַע ּמוֹ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ִּב ְק ֻד ּׁ ָשתוֹ  :וְ ַא ֶ ּתם ַה ְּד ֵב ִקים ַּב ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
יכם ַח ִ ּיים ּ ֻכ ּ ְל ֶכם ַהיּוֹ ם:

עולה לפני עלייתו ָּ —OLEH BEFORE HIS ALIYA /ב ְרכ ּו ֶאת ה’ ַה ּ ְמב ָֹר ְך:
 / COTHקו׳׳ח— ָּבר ּו ְך ה’ ַה ּ ְמב ָֹר ְך לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד:
ֺ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם ֲא ׁ ֶשר ָּב ַחר ָּבנ ּו ִמ ּ ָכל ָה ַע ּ ִמים וְ נָ ַתן לָ נ ּו ֶאת ּתוֹ ָרתוֹ ָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה’
עולה ָּ —OLEH /בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה’ ֱאל ֵ
נוֹ ֵתן ַה ּתוֹ ָרה:
עולה אחרי עלייתו ָּ —OLEH AFTER HIS ALIYA /בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה’ ֱאל ֵ
ֺ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן לָ נ ּו ּתוֹ ַרת ֱא ֶמת וְ ַח ֵ ּיי עוֹ לָ ם
נָ ַטע ְּבתוֹ ֵכנוָּּ :בר ּו ְך ַא ָּתה ה’ נוֹ ֵתן ַה ּתוֹ ָרה:
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ל־ּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָא ַֽמ ְר ָּת ֲא ֵל ֶהם ֲאנִ י ֲאדֹ-נָ י ֱאֹל ֵֽה ֶיכֽםְּ :כ ַמ ֲֽע ֵׂשה
מֽרַּ :ד ֵּבר ֶא ְ
ל־מׁשה ֵּלא ֹ
ֶ
כהן—וַ יְ ַד ֵּבר ֲאדֹ-נָ י ֶא
ץ־ּכנַ ַען ֲא ֶׁשר ֲאנִ י ֵמ ִביא ֶא ְת ֶכם ָׁש ָּמה ֹלא ַת ֲֽעׂשּו
ם־ּבּה ֹלא ַת ֲֽעׂשּו ְּוכ ַמ ֲֽע ֵׂשה ֶא ֶֽר ְ
ץ־מ ְצ ַריִ ם ֲא ֶׁשר יְ ַׁש ְב ֶּת ָ
ֶא ֶֽר ִ
ּוׁש ַמ ְר ֶּתם
ת־חּק ַֹתי ִּת ְׁש ְמרּו ָל ֶל ֶכת ָּב ֶהם ֲאנִ י ֲאדֹ-נָ י ֱאֹל ֵֽה ֶיכֽםְ :
ת־מ ְׁש ָּפ ַטי ַּת ֲֽעׂשּו וְ ֶא ֻ
ְּוב ֻח ֹּק ֵֽת ֶיהם ֹלא ֵת ֵלֽכּוֶ :א ִ
ת־מ ְׁש ָּפ ַטי ֲא ֶׁשר יַ ֲֽע ֶׂשה א ָֹתם ָה ָֽא ָדם וָ ַחי ָּב ֶהם ֲאנִ י ֲאדֹ-נָ י :
ת־חּק ַֹתי וְ ֶא ִ
ֶא ֻ
ל־ׁש ֵאר ְּב ָׂשרֹו ֹלא ִת ְק ְרבּו ְל ַגּלֹות ֶע ְרוָ ה ֲאנִ י ֲאדֹ-נָ י ֶ :ע ְרוַ ת ָא ִביָך וְ ֶע ְרוַ ת ִא ְּמָך ֹלא ְת ַג ֵּלה
ל־ּכ ְ
לוי— ִאיׁש ִאיׁש ֶא ָ
ת־א ִביָך אֹו
ת־א ִביָך ֹלא ְת ַג ֵּלה ֶע ְרוַ ת ָא ִביָך ִהֽואֶ :ע ְרוַ ת ֲאחֽו ְֹתָך ַב ָ
ִא ְּמָך ִהוא ֹלא ְת ַג ֶּלה ֶע ְרוָ ָתּֽהֶ :ע ְרוַ ת ֵא ֶֽׁש ָ
ֽת־ּב ְּתָך ֹלא ְת ַג ֶּלה ֶע ְרוָ ָתן ִּכי
ת־ּבנְ ָך אֹו ַב ִ
מֹול ֶדת חּוץ ֹלא ְת ַג ֶּלה ֶע ְרוָ ָתֽןֶ :ע ְרוַ ת ַּב ִ
מֹול ֶדת ַּביִ ת אֹו ֶ
ת־א ֶּמָך ֶ
ַב ִ
חֹות־א ִביָך ֹלא
ָ
מֹול ֶדת ָא ִביָך ֲאחֽו ְֹתָך ִהוא ֹלא ְת ַג ֶּלה ֶע ְרוָ ָתּֽהֶ :ע ְרוַ ת ֲא
ת־א ֶׁשת ָא ִביָך ֶ
ֶע ְרוָ ְֽתָך ֵהּֽנָ הֶ :ע ְרוַ ת ַּב ֵ
ֽי־א ִביָך ֹלא ְת ַג ֵּלה
ֽי־ׁש ֵאר ִא ְּמָך ִהֽואֶ :ע ְרוַ ת ֲא ִח ָ
ֹת־א ְּמָך ֹלא ְת ַג ֵּלה ִּכ ְ
ְת ַג ֵּלה ְׁש ֵאר ָא ִביָך ִהֽואֶ :ע ְרוַ ת ֲאחֽו ִ
ל־א ְׁשּתֹו ֹלא ִת ְק ָרב ּד ָֹד ְֽתָך ִהֽואֶ :ע ְרוַ ת ַּכ ָּל ְֽתָך ֹלא ְת ַג ֵּלה ֵא ֶׁשת ִּבנְ ָך ִהוא ֹלא ְת ַג ֶּלה ֶע ְרוָ ָתּֽהֶ :ע ְרוַ ת
ֶא ִ
ת־ּב ָּתּה ֹלא
ת־ּב ִ
ת־ּבנָ ּה וְ ֶא ַ
ת־ּב ְ
ת־א ִחיָך ֹלא ְת ַג ֵּלה ֶע ְרוַ ת ָא ִחיָך ִהֽואֶ :ע ְרוַ ת ִא ָּׁשה ִּוב ָּתּה ֹלא ְת ַג ֵּלה ֶא ַ
ֵא ֶֽׁש ָ
ל־אח ָֹתּה ֹלא ִת ָּקח ִל ְצרֹר ְל ַגּלֹות ֶע ְרוָ ָתּה ָע ֶל ָיה ְּב ַחּיֶ ָֽיה:
ִת ַּקח ְל ַגּלֹות ֶע ְרוָ ָתּה ַׁש ֲֽא ָרה ֵהּנָ ה זִ ָּמה ִהֽוא :וְ ִא ָּׁשה ֶא ֲ
ה־בּֽה:
ֽא־ת ֵּתן ְׁש ָכ ְב ְּתָך ְלזָ ַרע ְל ָט ְמ ָא ָ
ל־א ֶׁשת ֲע ִמ ְיתָך ֹל ִ
ל־א ָּׁשה ְּבנִ ַּדת ֻט ְמ ָא ָתּה ֹלא ִת ְק ַרב ְל ַגּלֹות ֶע ְרוָ ָתּֽה :וְ ֶא ֵ
וְ ֶא ִ
ֹל-היָך ֲאנִ י ֲאדֹ-נָ י:
ת־ׁשם ֱא ֶ
ֽא־ת ֵּתן ְל ַה ֲֽע ִביר ַלּמ ֶֹלְך וְ ֹלא ְת ַח ֵּלל ֶא ֵ
ִּומּזַ ְר ֲעָך ֹל ִ
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ה־בּה
ֽא־ת ֵּתן ְׁש ָכ ְב ְּתָך ְל ָט ְמ ָא ָ
ל־ּב ֵה ָמה ֹל ִ
שלישי ומפטיר—וְ ֶאת־זָ ָכר ֹלא ִת ְׁש ַּכב ִמ ְׁש ְּכ ֵבי ִא ָּׁשה ּתֽו ֵֹע ָבה ִהֽואְּ :וב ָכ ְ
ל־א ֶּלה נִ ְט ְמאּו ַהּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר־
ל־א ֶּלה ִּכי ְב ָכ ֵ
ל־ּת ַּֽט ְּמאּו ְּב ָכ ֵ
ֽא־ת ֲעמֹד ִל ְפנֵ י ְב ֵה ָמה ְל ִר ְב ָעּה ֶּת ֶבל הּֽואַ :א ִ
וְ ִא ָּׁשה ֹל ַ
ת־חּק ַֹתי
ּוׁש ַמ ְר ֶּתם ַא ֶּתם ֶא ֻ
ֲאנִ י ְמ ַׁש ֵּל ַח ִמ ְּפנֵ ֶיכֽם :וַ ִּת ְט ָמא ָה ָא ֶרץ וָ ֶֽא ְפקֹד ֲעוֹנָ ּה ָע ֶל ָיה וַ ָּת ִקא ָה ָא ֶרץ ֶאת־י ְֽׁש ֶב ָֽיהְ :
ל־הּתֽו ֵֹעבֹת ָה ֵאל ָעׂשּו
ת־ּכ ַ
ת־מ ְׁש ָּפ ַטי וְ ֹלא ַת ֲֽעׂשּו ִמּכֹל ַהּתֽו ֵֹעבֹת ָה ֵא ֶּלה ָה ֶֽאזְ ָרח וְ ַה ֵּגר ַה ָּגר ְּבתֽו ְֹכ ֶכֽםִּ :כי ֶא ָ
וְ ֶא ִ
ת־הּגֹוי
ֽא־ת ִקיא ָה ָא ֶרץ ֶא ְת ֶכם ְּב ַט ַּֽמ ֲֽא ֶכם א ָֹתּה ַּכ ֲֽא ֶׁשר ָק ָאה ֶא ַ
ֽי־ה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ִל ְפנֵ ֶיכם וַ ִּת ְט ָמא ָה ָא ֶֽרץ :וְ ֹל ָ
ַאנְ ֵׁש ָ
ּוׁש ַמ ְר ֶּתם ֶאת־
העֹׂשת ִמ ֶּק ֶרב ַע ָּמֽםְ :
ל־א ֶׁשר יַ ֲֽע ֶׂשה ִמּכֹל ַהּתֽו ֵֹעבֹת ָה ֵא ֶּלה וְ נִ ְכ ְרתּו ַהּנְ ָפׁשֹות ָ ֽ
ֽםּ:כי ָּכ ֲ
ֲא ֶׁשר ִל ְפנֵ ֶיכ ִ
ִמ ְׁש ַמ ְר ִּתי ְל ִב ְל ִּתי ֲעׂשֹות ֵמ ֻֽחּקֹות ַהּתֽו ֵֹעבֹת ֲא ֶׁשר נַ ֲֽעׂשּו ִל ְפנֵ ֶיכם וְ ֹלא ִת ַּֽט ְּמאּו ָּב ֶהם ֲאנִ י ֲאדֹ-נָ י ֱאֹל ֵֽה ֶיכֽם:
משה לִ ְפנֵי ְ ּבנֵי י ְ ׂ
כאשר מגביהים את התורה ורואים את הכתוב ,נוהגים לומר :וְזאת הַ ּת ָורה ,אֲ ׁ ֶשר ָ ׂ
שם ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל

משה לִ ְפנֵי ְ ּבנֵי י ְ ׂ
וְזאת הַ ּת ָורה ,אֲ ׁ ֶשר ָ ׂ
שם ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל WHEN LIFTING UP THE TORAH AND SEEING THE LETTERS, IT IS CUSTOMARY TO SAY:

קורא ההפטרה לפני קריאתה:
BEFORE READING THE HAFTARAH, THE READER SAYS:

יהם ַה ֶּנ ֱא ָמ ִרים ֶּב ֱא ֶמתָּ .בר ּו ְך ַא ָ ּתה
יאים טוֹ ִבים וְ ָר ָצה ְּב ִד ְב ֵר ֶ
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם ֲא ׁ ֶשר ָּב ַחר ִּבנְ ִב ִ
ָּבר ּו ְך ַא ָ ּתה ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ֲאדֹ-נָ י ַה ּבוֹ ֵחר ַּבתוֹ ָרה ו ְּבמ ׁ ֶֹשה ַע ְב ּדוֹ ו ְּביִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּמוֹ ו ִּבנְ ִב ֵ
יאי ָה ֱא ֶמת וְ ַה ֶ ּצ ֶדק.
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Haftarah for Yom Kippur Afternoon
י־ע ְֽל ָתה ָר ָֽע ָתם
דֹולה ְּוק ָרא ָע ֶל ָיה ִּכ ָ
מֽר :קּום ֵלְך ֶאל־נִ ֽינְ וֵ ה ָה ִעיר ַה ְּג ָ
ן־א ִמ ַּתי ֵלא ֹ
ר־אדֹ-נָ י ֶאל־יֹונָ ה ֶב ֲ
וַ ֽיְ ִהי ְּד ַב ֲ
יׁשה ִמ ִּל ְפנֵ י ֲאדֹ-נָ י וַ ּיֵ ֶרד יָ פֹו וַ ּיִ ְמ ָצא ֳאנִ ּיָ ה | ָּב ָאה ַת ְר ִׁשיׁש וַ ּיִ ֵּתן ְׂש ָכ ָרּה וַ ּיֵ ֶרד ָּבּה
ְל ָפנָ ֽי :וַ ּיָ ָקם יֹונָ ה ִל ְבר ַֹח ַּת ְר ִׁש ָ
ר־ּגדֹול ַּבּיָ ם וְ ָה ֳאנִ ּיָ ה ִח ְּׁש ָבה
ל־הּיָ ם וַ יְ ִהי ַס ַֽע ָ
דֹולה ֶא ַ
יׁשה ִמ ִּל ְפנֵ י ֲאדֹ-נָ י  :וַ ֲֽאדֹ-נָ י ֵה ִטיל ר ַּֽוח ְ־ּג ָ
ָלבֹוא ִע ָּמ ֶהם ַּת ְר ִׁש ָ
ל־הּיָ ם ְל ָה ֵקל ֵמ ֲֽע ֵל ֶיהם וְ יֹונָ ה
ת־ה ֵּכ ִלים ֲא ֶׁשר ָּב ֳֽאנִ ּיָ ה ֶא ַ
ֹלהיו וַ ּיָ ִטלּו ֶא ַ
ל־א ָ
ְל ִה ָּׁש ֵבֽר :וַ ּיִ ְֽיראּו ַה ַּמ ָּל ִחים וַ ּיִ זְ ֲעקּו ִאיׁש ֶא ֱ
ֹל-היָך
ל־א ֶ
ה־ּלָך נִ ְר ָּדם קּום ְק ָרא ֶא ֱ
ֹאמר לֹו ַמ ְ
הח ֵֹבל וַ ּי ֶ
יָ ַרד ֶאל־יַ ְר ְּכ ֵתי ַה ְּס ִפינָ ה וַ ּיִ ְׁש ַּכב וַ ּיֵ ָֽר ַדֽם :וַ ּיִ ְק ַרב ֵא ָליו ַרב ַ ֽ
ל־ר ֵעהּו ְלכּו וְ נַ ִּפ ָילה גֽו ָֹרלֹות וְ נֵ ְד ָעה ְּב ֶׁש ְּל ִמי ָה ָֽר ָעה
ֽאמרּו ִאיׁש ֶא ֵ
ֹאבֽד :וַ ּיֹ ְ
ֹל-הים ָלנּו וְ ֹלא נ ֵ
אּולי יִ ְת ַע ֵּׁשת ָה ֱֽא ִ
ַ
ֽי־ה ָר ָעה ַהּזֹאת ָלנּו
ֽאמרּו ֵא ָליו ַה ִּג ָֽידה־ּנָ א ָלנּו ַּב ֲֽא ֶׁשר ְל ִמ ָ
ּגֹורל ַעל־יֹונָ ֽה :וַ ּיֹ ְ
ַהּזֹאת ָלנּו וַ ּיַ ִּפלּו ּגֽו ָֹרלֹות וַ ּיִ ּפֹל ַה ָ
ֹל-הי
ֹאמר ֲא ֵל ֶיהם ִע ְב ִרי ָאנ ִֹכי וְ ֶאת־יְ הֹ-וָ ה ֱא ֵ
ֽי־מּזֶ ה ַעם ָא ָּֽתה :וַ ּי ֶ
אכ ְּתָך ֵּומ ַאיִ ן ָּתבֹוא ָמה ַא ְר ֶצָך וְ ֵא ִ
ה־ּמ ַל ְ
ַמ ְ
ֽאמרּו ֵא ָליו ַמה־ּזֹאת
דֹולה וַ ּיֹ ְ
ת־הּיַ ָּב ָׁשֽה :וַ ּיִ ְֽיראּו ָה ֲֽאנָ ִׁשים יִ ְר ָאה ְג ָ
ת־הּיָ ם וְ ֶא ַ
ר־ע ָׂשה ֶא ַ
ַה ָּׁש ַמיִ ם ֲאנִ י יָ ֵרא ֲא ֶׁש ָ
ֽאמרּו ֵא ָליו ַמה־ּנַ ֲע ֶׂשה ָּלְך וְ יִ ְׁשּתֹק ַהּיָ ם
ֽי־מ ִּל ְפנֵ י ֲאדֹ-נָ י הּוא ב ֵֹר ַח ִּכי ִה ִּגיד ָל ֶהֽם :וַ ּיֹ ְ
ָע ִׂש ָית ִּכי־יָ ְֽדעּו ָה ֲֽאנָ ִׁשים ִּכ ִ
יֹוד ַע ָאנִ י ִּכי
ל־הּיָ ם וְ יִ ְׁשּתֹק ַהּיָ ם ֵמ ֲֽע ֵל ֶיכם ִּכי ֵ
ֹאמר ֲא ֵל ֶיהם ָׂשאּונִ י וַ ֲֽה ִט ֻילנִ י ֶא ַ
הֹולְך וְ ס ֵֹעֽר :וַ ּי ֶ
ֵמ ָֽע ֵלינּו ִּכי ַהּיָ ם ֵ
הֹולְך וְ ס ֵֹער ֲע ֵל ֶיהֽם:
ל־הּיַ ָּב ָׁשה וְ ֹלא יָ כֹלּו ִּכי ַהּיָ ם ֵ
ְב ֶׁש ִּלי ַה ַּס ַער ַה ָּגדֹול ַהּזֶ ה ֲע ֵל ֶיכֽם :וַ ּיַ ְח ְּתרּו ָה ֲֽאנָ ִׁשים ְל ָה ִׁשיב ֶא ַ
ֽי־א ָּתה
ל־ּת ֵּתן ָע ֵלינּו ָּדם נָ ִקיא ִּכ ַ
ֽאב ָדה ְּבנֶ ֶפׁש ָה ִאיׁש ַהּזֶ ה וְ ַא ִ
ֽאמרּו ָאּֽנָ ה ֲאדֹ-נָ י ַאל־נָ א ֹנ ְ
ל־אדֹ-נָ י וַ ּיֹ ְ
וַ ּיִ ְק ְראּו ֶא ֲ
דֹולה
ל־הּיָ ם וַ ּיַ ֲֽעמֹד ַהּיָ ם ִמּזַ ְעּפֽוֹ :וַ ּיִ ְֽיראּו ָה ֲֽאנָ ִׁשים יִ ְר ָאה ְג ָ
ֲאדֹ-נָ י ַּכ ֲֽא ֶׁשר ָח ַפ ְצ ָּת ָע ִׂש ָֽית :וַ ּיִ ְׂשאּו ֶאת־יֹונָ ה וַ יְ ִט ֻלהּו ֶא ַ
לׁשה
ֹלע ֶאת־יֹונָ ה וַ יְ ִהי יֹונָ ה ִּב ְמ ֵעי ַה ָּדג ְׁש ָ
ת־אדֹ-נָ י וַ ּיִ זְ ְּבחּו־זֶ ַבח ַל ֲאדֹ-נָ י וַ ּיִ ְּדרּו נְ ָד ִרֽים :וַ יְ ַמן ֲאדֹ-נָ י ָּדג ָּגדֹול ִל ְב ַ
ֶא ֲ
ל־אדֹ-נָ י וַ ּיַ ֲֽענֵ נִ י
אתי ִמ ָּצ ָרה ִלי ֶא ֲ
ֹאמר ָק ָר ִ
ֹלהיו ִמ ְּמ ֵעי ַה ָּד ָגֽה :וַ ּי ֶ
ל־אדֹ-נָ י ֱא ָ
לׁשה ֵלילֽוֹת :וַ ּיִ ְת ַּפ ֵּלל יֹונָ ה ֶא ֲ
ּוׁש ָ
יָ ִמים ְ
ל־מ ְׁש ָּב ֶריָך וְ ַג ֶּליָך ָע ַלי ָע ָבֽרּו:
ס ְֽב ֵבנִ י ָּכ ִ
צּולה ִּב ְל ַבב יַ ִּמים וְ נָ ָהר יְ ֹ
קֹולֽי :וַ ַּת ְׁש ִל ֵיכנִ י ְמ ָ
ִמ ֶּב ֶטן ְׁשאֹול ִׁשּוַ ְע ִּתי ָׁש ַמ ְע ָּת ִ
ס ְֽב ֵבנִ י
ל־ה ַיכל ָק ְד ֶׁשָֽךֲ :א ָפפּונִ י ַמיִ ם ַעד־נֶ ֶפׁש ְּתהֹום יְ ֹ
אֹוסיף ְל ַה ִּביט ֶא ֵ
וַ ֲֽאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי נִ ְג ַר ְׁש ִּתי ִמּנֶ ֶגד ֵעינֶ יָך ַאְך ִ
ֹל-הֽי:
עֹולם וַ ַּת ַעל ִמ ַּׁש ַחת ַחּיַ י יְ הֹ-וָ ה ֱא ָ
ֹאׁשֽיְ :ל ִק ְצ ֵבי ָה ִרים יָ ַר ְד ִּתי ָה ָא ֶרץ ְּב ִר ֶח ָיה ַב ֲֽע ִדי ְל ָ
סּוף ָחבּוׁש ְלר ִ
י־ׁשוְ א ַח ְס ָּדם
ל־ה ַיכל ָק ְד ֶׁשָֽךְ :מ ַׁש ְּמ ִרים ַה ְב ֵל ָ
ת־אדֹ-נָ י זָ ָכ ְר ִּתי וַ ָּתבֹוא ֵא ֶליָך ְּת ִפ ָּל ִתי ֶא ֵ
ְּב ִה ְת ַע ֵּטף ָע ַלי נַ ְפ ִׁשי ֶא ֲ
ֹאמר ֲאדֹ-נָ י ַל ָּדג וַ ּיָ ֵקא ֶאת־יֹונָ ה
ׁשּוע ָתה ַל ֲֽאדֹ-נָ י  :וַ ּי ֶ
ה־ּלְך ֲא ֶׁשר נָ ַד ְר ִּתי ֲא ַׁש ֵּל ָמה יְ ָ
ּתֹודה ֶאזְ ְּב ָח ָ
יַ ֲֽעזֹֽבּו  :וַ ֲֽאנִ י ְּבקֹול ָ
ל־הּיַ ָּב ָׁשֽה:
ֶא ַ
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ת־ה ְּק ִר ָיאה ֲא ֶׁשר ָאֽנ ִֹכי
דֹולה ְּוק ָרא ֵא ֶל ָיה ֶא ַ
מֽר :קּום ֵלְך ֶאל־נִ ֽינְ וֵ ה ָה ִעיר ַה ְּג ָ
וַ יְ ִהי ְד ַבר־יְ הֹ-וָ ה ֶאל־יֹונָ ה ֵׁשנִ ית ֵלא ֹ
לׁשת יָ ִמֽים:
ֽאֹלהים ַמ ֲֽה ַלְך ְׁש ֶ
דֹולה ֵל ִ
יר־ּג ָ
ּד ֵֹבר ֵא ֶלֽיָך :וַ ּיָ ָקם יֹונָ ה וַ ּיֵ ֶלְך ֶאל־נִ ֽינְ וֵ ה ִּכ ְד ַבר ֲאדֹ-נָ י וְ נִ ֽינְ וֵ ה ָהֽיְ ָתה ִע ְ
ֹאמר עֹוד ַא ְר ָּב ִעים יֹום וְ נִ ֽינְ וֵ ה נֶ ְה ָּפ ֶֽכת :וַ ּיַ ֲֽא ִמינּו ַאנְ ֵׁשי נִ ֽינְ וֵ ה
וַ ּיָ ֶחל יֹונָ ה ָלבֹוא ָב ִעיר ַמ ֲֽה ַלְך יֹום ֶא ָחד וַ ּיִ ְק ָרא וַ ּי ַ
ל־מ ֶלְך נִ ֽינְ וֵ ה וַ ּיָ ָקם ִמ ִּכ ְסאֹו וַ ּיַ ֲֽע ֵבר
ד־ק ַטּנָ ֽם :וַ ּיִ ַּגע ַה ָּד ָבר ֶא ֶ
דֹולם וְ ַע ְ
ֽאֹלהם וַ ּיִ ְק ְראּו־צֹום וַ ּיִ ְל ְּבׁשּו ַׂש ִּקים ִמ ְּג ָ
ֵּב ִ
ֹאמר ְּבנִ ֽינְ וֵ ה ִמ ַּט ַעם ַה ֶּמ ֶלְך ְּוגד ָֹליו ֵלאמֹר ָה ָֽא ָדם וְ ַה ְּב ֵה ָמה
ל־ה ֵא ֶֽפר :וַ ּיַ זְ ֵעק וַ ּי ֶ
ַא ַּד ְרּתֹו ֵמ ָֽע ָליו וַ יְ ַכס ַׂשק וַ ּיֵ ֶׁשב ַע ָ
ֹלהים
ל־א ִ
אּומה ַאל־יִ ְרעּו ַּומיִ ם ַאל־יִ ְׁשּתּֽו :וְ יִ ְת ַּכּסּו ַׂש ִּקים ָה ָֽא ָדם וְ ַה ְּב ֵה ָמה וְ יִ ְק ְראּו ֶא ֱ
ַה ָּב ָקר וְ ַהּצֹאן ַאל־יִ ְט ֲעמּו ְמ ָ
ֹלהים וְ ָׁשב ֵמ ֲֽחרֹון ַאּפֹו
ֽי־יֹוד ַע יָ ׁשּוב וְ נִ ַחם ָה ֱֽא ִ
ן־ה ָֽח ָמס ֲא ֶׁשר ְּב ַכ ֵּפ ֶיהֽםִ :מ ֵ
ְּב ָחזְ ָקה וְ יָ ֻׁשבּו ִאיׁש ִמ ַּד ְרּכֹו ָה ָֽר ָעה ִּומ ֶ
ר־ּד ֶּבר
ל־ה ָֽר ָעה ֲא ֶׁש ִ
ֹל-הים ַע ָ
ֽי־ׁשבּו ִמ ַּד ְר ָּכם ָה ָֽר ָעה וַ ּיִ ּנָ ֶחם ָה ֱֽא ִ
ת־מ ֲע ֵׂש ֶיהם ִּכ ָ
ֹל-הים ֶא ַ
ֹאבֽד :וַ ּיַ ְרא ָה ֱֽא ִ
וְ ֹלא נ ֵ
ֹאמר ָאּֽנָ ה ֲאדֹ-נָ י ֲהלֹוא־זֶ ה
דֹולה וַ ּיִ ַחר לֽוֹ :וַ ּיִ ְת ַּפ ֵּלל ֶאל־יְ הֹ-וָ ה וַ ּי ַ
ֹת־ל ֶהם וְ ֹלא ָע ָׂשֽה :וַ ּיֵ ַרע ֶאל־יֹונָ ה ָר ָעה ְג ָ
ַ ֲֽעׂשֽו ָ
ֽ-ל־חּנּון וְ ַרחּום ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם
יׁשה ִּכי יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ַא ָּתה ֵא ַ
ל־ּכן ִק ַּד ְמ ִּתי ִל ְבר ַֹח ַּת ְר ִׁש ָ
ל־א ְד ָמ ִתי ַע ֵ
יֹותי ַע ַ
ד־ה ִ
ְד ָב ִרי ַע ֱ
ֹאמר ֲאדֹ-נָ י ַה ֵֽה ֵיטב ָח ָרה
מֹותי ֵמ ַֽחּיָ ֽי :וַ ּי ֶ
ל־ה ָֽר ָעֽה :וְ ַע ָּתה ֲאדֹ-נָ י ַקח־נָ א ֶאת־נַ ְפ ִׁשי ִמ ֶּמּנִ י ִּכי טֹוב ִ
ב־ח ֶסד וְ נִ ָחם ַע ָ
וְ ַר ֶ
ן־ה ִעיר וַ ּיֵ ֶׁשב ִמ ֶּק ֶדם ָל ִעיר וַ ּיַ ַעׂש לֹו ָׁשם ֻס ָּכה וַ ּיֵ ֶׁשב ַּת ְח ֶּת ָיה ַּב ֵּצל ַעד ֲא ֶׁשר יִ ְר ֶאה ַמה־ּיִ ְֽהיֶ ה
ָלְֽך :וַ ּיֵ ֵצא יֹונָ ה ִמ ָ
ֹלהים ִק ָֽיקיֹון וַ ּיַ ַעל | ֵמ ַעל ְליֹונָ ה ִל ְֽהיֹות ֵצל ַעל־רֹאׁשֹו ְל ַה ִּציל לֹו ֵמ ָר ָֽעתֹו וַ ּיִ ְׂש ַמח יֹונָ ה
־א ִ
ָּב ִעֽיר :וַ יְ ַמן ֲאדֹ-נָ י ֱ
ת־ה ִּק ָֽיקיֹון וַ ּיִ ָיבֽׁש :וַ יְ ִהי |
ּתֹול ַעת ַּב ֲֽעלֹות ַה ַּׁש ַחר ַל ָּֽמ ֳֽח ָרת וַ ַּתְך ֶא ַ
ֹלהים ַ
דֹולֽה :וַ יְ ַמן ָה ֱֽא ִ
ל־ה ִּק ָֽיקיֹון ִׂש ְמ ָחה ְג ָ
ַע ַ
יׁשית וַ ַּתְך ַה ֶּׁש ֶמׁש ַעל־רֹאׁש יֹונָ ה וַ ּיִ ְת ַע ָּלף וַ ּיִ ְׁש ַאל ֶאת־נַ ְפׁשֹו ָלמּות
רּוח ָק ִדים ֲח ִר ִ
ֹלהים ַ
ִּכזְ ר ַֹח ַה ֶּׁש ֶמׁש וַ יְ ַמן ֱא ִ
ד־מֽוֶ ת:
ה־לי ַע ָ
ֹאמר ֵה ֵיטב ָח ָֽר ִ
ל־ה ִּק ָֽיקיֹון וַ ּי ֶ
ה־לָך ַע ַ
ֹלהים ֶאל־יֹונָ ה ַה ֵֽה ֵיטב ָח ָֽר ְ
ֹאמר ֱא ִ
מֹותי ֵמ ַֽחּיָ ֽי :וַ ּי ֶ
ֹאמר טֹוב ִ
וַ ּי ֶ
ן־ליְ ָלה ָא ָבֽד:
ן־ליְ ָלה ָהיָ ה ִּוב ַ
ֽא־ע ַמ ְל ָּת ּבֹו וְ ֹלא ִג ַּד ְלּתֹו ֶׁש ִּב ַ
ל־ה ִּק ָיקיֹון ֲא ֶׁשר ֹל ָ
ֹאמר יְ הֹ-וָ ה ַא ָּתה ַח ְס ָּת ַע ַ
וַ ּי ֶ
ֽים־ע ְׂש ֵרה ִרּבֹו ָא ָדם ֲא ֶׁשר ֹלֽא־יָ ַדע ֵּבֽין־יְ ִמינֹו
ׁש־ּבּה ַה ְר ֵּבה ִמ ְֽׁש ֵּת ֶ
דֹולה ֲא ֶׁשר יֶ ָ
וַ ֲֽאנִ י ֹלא ָאחּוס ַעל־נִ ֽינְ וֵ ה ָה ִעיר ַה ְּג ָ
ִל ְׂשמֹאלֹו ְּוב ֵה ָמה ַר ָּבה:
ֽי־ח ֵפץ ֶח ֶסד הּֽוא :יָ ׁשּוב
ֽא־ה ֱֽחזִ יק ָל ַעד ַאּפֹו ִּכ ָ
ל־ּפ ַׁשע ִל ְׁש ֵא ִרית נַ ֲֽח ָלתֹו ֹל ֶ
י־א-ל ָּכמֹוָך נ ֵֹׂשא ָעוֹן וְ ע ֵֹבר ַע ֶ
ִמ ֵ
ֹאתֽםִּ :ת ֵּתן ֱא ֶמת ְליַ ֲֽעקֹב ֶח ֶסד ְל ַא ְב ָר ָהם ֲא ֶׁשר־נִ ְׁש ַּב ְע ָּת
ל־חּט ָ
יְ ַר ֲֽח ֵמנּו יִ ְכּבׁש ֲעוֹֽנ ֵֹתינּו וְ ַת ְׁש ִליְך ִּב ְמ ֻצלֹות יָ ם ָּכ ַ
ַל ֲֽאב ֵֹתינּו ִמ ֵימי ֶק ֶֽדם:
בסיום קריאת ההפטרה ,הקורא אומר:
AFTER READING THE HAFTARAH, THE READER SAYS:

לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם ,צוּר ּ ָכל ָהעוֹ לָ ִמיםַ ,צ ִ ּדיק ְּב ָכל ַה ּדוֹ רוֹ תָ ,ה ֵאל ַה ֶּנ ֱא ָמןָ ,האוֹ ֵמר וְ עוֹ ֶ ׂשהַ ,ה ְמ ַד ֵּבר
ָּבר ּו ְך ַא ָ ּתה יְ יֱָ ,א ֵ
יך ,וְ ָד ָבר ֶא ָחד ִמ ְ ּד ָב ֶר ָ
לוֹ-הינ ּו וְ נֶ ֱא ָמנִ ים ְ ּד ָב ֶר ָ
ו ְּמ ַק ֵיּםֶ ׁ ,ש ּ ָכל ְ ּד ָב ָריו ֱא ֶמת וָ ֶצ ֶדק .נֶ ֱא ָמן ַא ָ ּתה הוּא יְ יָ ֱא ֵ
יך ָאחוֹ ר ֹלא יָ ׁשוּב
ֵר ָיקםִ ּ ,כי ֵאל ֶמלֶ ְך נֶ ֱא ָמן (וְ ַר ֲח ָמן) ָא ָּתהָּ .בר ּו ְך ַא ָּתה יְ יָָ ,ה ֵאל ַה ֶּנ ֱא ָמן ְּב ָכל ְ ּד ָב ָריו:
יה:
ַר ֵחם ַעל ִציּוֹ ן ּ ִכי ִהיא ֵּבית ַח ֵיּינוּ ,וְ לַ ֲעלו ַּבת נֶ ֶפ ׁש ּתוֹ ׁ ִש ַיע ותשמחה ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינוָּּ :בר ּו ְך ַא ָּתה יְ יָ ְמ ַ ׂש ּ ֵמ ַח ִציּוֹ ן ְּב ָבנֶ ָ
לוֹ-הינ ּו ְּב ֵאלִ יָ ה ּו ַה ָּנ ִביא ַע ְב ֶ ּד ָך .ו ְּב ַמלְ כוּת ֵּבית ָ ּדוִ ד ְמ ׁ ִש ֶ
ַ ׂש ּ ְמ ֵחנ ּו יְ יָ ֱא ֵ
יח ָךִּ ,ב ְמ ֵה ָרה יָ בֹא וְ יָ גֵ ל לִ ֵּבנוַּ .על ּ ִכ ְסאוֹ ֹלא יֵ ׁ ֵשב זָ ר
ְ
ָ
וְ ֹלא יִ נְ ֲחל ּו עוֹ ד ֲא ֵח ִרים ֶאת ּ ְכבוֹ דוִֹ ּ .כי ְב ׁ ֵשם ָק ְד ׁ ֶשך נִ ׁ ְש ַּב ְע ָּת ֹּלו ׁ ֶש ֹּלא יִ ְכ ֶּבה נֵ רוֹ לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעדָּ :בר ּוך ַא ָ ּתה יְ יָ ָמגֵ ן ָ ּדוִ ד
יְ ַהלְ ל ּו ֶאת ׁ ֵשם ֲאדֹ-נָ י ּ ִכי נִ ְ ׂש ָּגב ׁ ְשמוֹ לְ ַב ּדוֹ הוֹ דוֹ ַעל ֶא ֶרץ וְ ׁ ָש ָמיִ ם ,וַ ָי ֶּרם ֶק ֶרן לְ ַע ּמוֹ ְּת ִה ּ ָלה לְ ָכל ֲח ִס ָידיו לִ ְבנֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל
ַעם ְקרֹבוֹ ַהלְ ל ּויָ ּה.
יה ׁ ָשלום:
יבת ָ
יה ַד ְר ֵכי ַנעם וְ ָכל נְ ִת ֶ
יה ְמ ֻא ּׁ ָשרְּ :ד ָר ֶכ ָ
תמ ֶכ ָ
ֵעץ ַח ִ ּיים ִהיא לַ ּ ַמ ֲחזִ ִיקים ָּב ּה .וְ ְ
יבנ ּו ֲאדֹ-נָ י ֵאלֶ ָ
ֲה ׁ ִש ֵ
יך וְ נָ ׁשו ָּבהַ .ח ֵּד ׁש יָ ֵמינ ּו ּ ְכ ֶק ֶדם:
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חצי קדיש
Chatzi Kaddish
יה ַר ָּבא[ .אמן]
יִ ְת ַּג ַ ּדל וְ יִ ְת ַק ַ ּד ׁש ׁ ְש ֵמ ּ
ְּב ָעלְ ָמא ִ ּדי ְב ָראִ ,כ ְרעו ֵּת ּה .וְ יַ ְמלִ ְ
יך ַמלְ כו ֵּת ּה[ ,וְ יַ ְצ ַמח ֻּפ ְר ָקנֵ ה ,וִ ָיק ֵרב ְמ ׁ ִש ֵ
יח ּה ,אמן] ְּב ַח ֵיּיכוֹ ן ו ְּביוֹ ֵמיכוֹ ן ו ְּב ַח ֵיּי
ְד ָכ ֵּ
ל-בית יִ ְ ׂש ָר ֵאלַּ ,ב ֲעגָ לָ א ו ִּבזְ ַמן ָק ִריב ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן.

יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא]
[אמן ,יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ

יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא יִ ְת ָּב ַר ְך וְ יִ ׁ ְש ַ ּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְתרוֹ ַמם וְ יִ ְתנַ ּ ֵ ׂשא וְ יִ ְת ַה ָ ּדר וְ יִ ְת ַע ּ ֶלה וְ יִ ְת ַה ּ ָלל,
יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ
ְ
ׁ ְש ֵמ ּה ְ ּד ֻק ְד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ְּ
[ב ִריך הוּא].
לְ ֵע ּ ָלא לְ ֵע ּ ָלא ִמ ּ ָכ ִּ
ל-ב ְר ָכ ָתא ,וְ ׁ ִש ָיר ָתאֻּ ,ת ׁ ְש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ָח ָמ ָתא ַד ֲא ִמ ָירן ְּב ָעלְ ָמא ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן[ .אמן]

עמידה למנחה של יום הכיפורים
Silent Amidah for Mincha of Yom Kippur
יש לומר את כל העמידה בלחש .רק אם ההנחיות הרפואיות הופכות את אמירת חזרת הש׳׳ץ לבלתי אפשרי ,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

ֲאד-נָ י ְ ׂש ָפ ַתי ִ ּת ְפ ָ ּתח .ו ִּפי יַ ִּגיד ְ ּת ִהלָ ֶת ָך:

ֺ-הי יַ ֲעקֹבָ .ה ֵא-ל ַה ָּגדול ַה ִּג ּבור
ֺ-הי יִ ְצ ָחק .וֵ אל ֵ
ֺ-הי ַא ְב ָר ָהםֱ .אל ֵ
ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינוֱּ .אל ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
גואל לִ ְבנֵ י ְבנֵ ֶ
זוכר ַח ְס ֵדי ָאבות .ו ֵּמ ִביא ֵ
טובים .וְ קונֵ ה ַה ּכל וְ ֵ
ומל ֲח ָס ִדים ִ
וְ ַהנּ ָורא ֵא-ל ֶעלְ יון .גּ ֵ
יהם לְ ַמ ַען ׁ ְשמו ְּב ַא ֲה ָבה:
ָ
זָ ְכ ֵרנ ּו לְ ַח ִ ּייםֶ .מלֶ ְך ָח ֵפץ ַּב ַח ִ ּיים .וְ ָכ ְת ֵבנ ּו ְּב ֵס ֶפר ַה ַח ִ ּיים .לְ ַמ ַענְ ך ֱא ִ
ל-הים ַח ִ ּיים:
ֶמלֶ ְך עוזֵ ר ו ׁ ִ
ּמוש ַיע ו ָּמגֵ ןָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה'ָ .מגֵ ן ַא ְב ָר ָהם:
הוש ַיעִ :
ַא ָ ּתה גִ ּבור לְ עוֹ לָ ם ֲאד-נָ יְ .מ ַח ֶ ּיה ֵמ ִתים ַא ָּתה ַרב לְ ׁ ִ
[מוריד ַה ּ ָטל]:
נופלִ ים וְ ֵ
סומ ְך ְ
ְמ ַכלְ ּ ֵכל ַח ִ ּיים ְּב ֶח ֶסדְ .מ ַח ֶ ּיה ֵמ ִתים ְּב ַר ֲח ִמים ַר ִּביםֵ .
ישנֵ י
רופא חולִ ים ו ַּמ ִּתיר ֲאסו ִּרים .ו ְּמ ַק ֵ ּים ֱאמוּנָ תו לִ ׁ ֵ
ָע ָפרִ .מי ָכ ָ
דומה לָ ְךֶ .מלֶ ְך ֵמ ִמית ו ְּמ ַח ֶ ּיה ו ַּמ ְצ ִמ ַ
מוך ַּב ַעל ְּגבוּרות ו ִּמי ֶ
יח יְ ׁש ּו ָעה:
ִמי ָכ ָ
ים/ה ַר ֲח ָמן ֵ
מוך ָאב ָה ַר ֲח ִמ ָ
זוכר יְ צו ָּריו לְ ַח ִ ּיים ְּב ַר ֲח ִמים:
וְ נֶ ֱא ָמן ַא ָ ּתה לְ ַה ֲחיות ֵמ ִתיםָּ :ברו ְּך ַא ָ ּתה ה'ְ .מ ַח ֶ ּיה ַה ּ ֵמ ִתים:
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אם העמידה לא נאמרת מילה-במילה עם החזן ,נא לדלג ל“אתה קדוש”
”אתה קדוש“ IF YOU ARE NOT RECITING WORD-FOR-WORD WITH THE CHAZZAN, CONTINUE WITH

קדושה KEDUSHA /
קדושה נוסח אשכנז
ישים ׁ ִש ְמךָ
קד ׁש ַה ּ ַמ ְק ִּד ׁ ִ
שר ֵפי ֶ
שיח ְ
יש ָך ּ ְכסוד ַ
יצ ָך וְ נַ ְק ִד ׁ ְ
נַ ֲע ִר ְ
ָ
ַּב ּק ֶד ׁש ּ ַכ ּ ָכתוּב ַעל יַ ד נְ ִב ֶ
יאך .וְ ָק ָרא זֶ ה ֶאל זֶ ה וְ ָא ַמר:

דוש ה' ְצ ָבאות ְמלא ָכל ָה ָא ֶרץ ּ ְכבודו:
דוש ָק ׁ
דוש ָק ׁ
 / COTHקו׳׳ח— ָק ׁ
ואלִ ים זֶ ה לָ זֶ ה ַא ֵ ּיה ְמקום ּ ְכבודו.
ּ ְכבודו ָמלֵ א עוֹ לָ םְ .מ ׁ ָש ְר ָתיו ׁש ֲ
לְ ֻע ּ ָמ ָתם ָּבר ּו ְך ֵ
יאמרוּ:
 / COTHקו׳׳ח— ָּבר ּו ְך ּ ְכבוד ה' ִמ ּ ְמקומו:
בקר
ִמ ּ ְמקומו ה ּוא יִ ֶפן ְּב ַר ֲח ִמים וְ יָ חן ַעם ַה ְמיַ ֲח ִדים ׁ ְשמו ֶע ֶרב וָ ֶ
אומ ִרים:
ְּב ָכל יוֹ ם ָּת ִמידַ ּ .פ ֲע ַמיִ ם ְּב ַא ֲה ָבה ׁ ְש ַמע ְ
לוֹ-הינ ּו ה' ֶא ָחד:
 / COTHקו׳׳ח— ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂש ָר ֵאל ה' ֱא ֵ
מוש ֵיענוּ .וְ הוּא
לוֹ-הינ ּו הוּא ָא ִבינוּ .ה ּוא ַמלְ ּ ֵכנ ּו ה ּוא ׁ ִ
ה ּוא ֱא ֵ
אל-הים:
ִ
יַ ׁ ְש ִמ ֵיענ ּו ְּב ַר ֲח ָמיו ׁ ֵשנִ ית לְ ֵעינֵ י ּ ָכל ָחי .לִ ְהיות לָ ֶכם לֵ
יכם:
ֺ-ה ֶ
ֲאנִ י ה' ֱאל ֵ
ַא ִּדיר ַא ִּד ֵירנ ּו ה' ֲאדֹנֵ ינ ּו ָמה ַא ִּדיר ׁ ִש ְמ ָך ְּב ָכל ָה ָא ֶרץ ,וְ ָהיָ ה ה'
לְ ֶמלֶ ְך ַעל ּ ָכל ָה ָא ֶרץַּ ,ביּום ַההוּא יִ ְהיֶ ה ה' ֶא ָחד ּו ׁ ְשמוֹ ֶא ָחד
 / Cח—ו ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ְש ָך ּ ָכתוּב לֵ אמר:
 / COTHקו׳׳ח—יִ ְמ ְ
ל-היִ ְך ִציּון לְ דר וָ דרַ .הלְ לוּיָ ּה:
לך ה' לְ עוֹ לָ םֱ .א ַ
לְ דוֹ ר וָ דוֹ ר נַ ִּגיד ָּג ְדלֶ ָך .וּלְ נֵ ַצח נְ ָצ ִחים ְק ֻד ּׁ ָש ְת ָך נַ ְק ִּד ׁיש .וְ ׁ ִש ְב ֲח ָך
ֱא ֵ
דוש
לוֹ-הינוּ ִמ ּ ִפינ ּו לא יָ מו ּׁש לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעדִ ּ .כי ֵא-ל ֶמלֶ ְך ָּגדול וְ ָק ׁ
ָא ָּתה:
יש לומר מ“ובכן תן פחדך” ועד “והא-ל הקדוש נקדש בצדקה”
בלחש ואז להמתין לחזן.
”ובכן תן פחדך“ RECITE SILENTLY FROM
”והא-ל הקדוש נקדש בצדקה“ UNTIL
AND WAIT THERE FOR THE CHAZZAN

קדושה נוסח ספרד
ֺ-הינ ּו ַמלְ ָא ִכים ֲהמוֹ נֵ י ַמ ְעלָ הִ .עם ַע ּ ְמךָ
ּ ֶכ ֶתר יִ ְּתנ ּו לְ ָך ,ה’ ֱאל ֵ
ָ
יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְקב ּו ֵצי ַמ ּ ָטה :יַ ַחד ּ ֻכ ּ ָלם ְק ֻד ּׁ ָשה לְ ך יְ ׁ ַש ּ ֵל ׁש ּו ּ ַכ ָּד ָבר ָה ָאמוּר
ַעל יַ ד נְ ִב ֶ
יא ָך וְ ָק ָרא זֶ ה ֶאל זֶ ה וְ ָא ַמר:

 / COTHקו׳׳ח— ָקדוֹ ׁש ָקדוֹ ׁש ָקדוֹ ׁש ה’ ְצ ָבאוֹת ְמֹלא ָכל ָה ָא ֶרץ ּ ְכבוֹ דוֹ:
ּ ְכבוֹ דוֹ ָמלֵ א עוֹ לָ םְ .מ ׁ ָש ְר ָתיו ׁשוֹ ֲאלִ ים זֶ ה לָ זֶ ה ַא ֵ ּיה ְמקוֹ ם ּ ְכבוֹ דוֹ
לְ ַה ֲע ִריצוֹ .לְ ֻע ּ ָמ ָתם ְמ ׁ ַש ְּב ִחים וְ אוֹ ְמ ִרים:
 / COTHקו׳׳ח— ָּבר ּו ְך ּ ְכבוֹ ד ה’ ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ :
ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ ה ּוא יִ ֶפן ְּב ַר ֲח ָמיו לְ ַע ּמוֹ .וְ יָ חוֹ ן ַעם ַה ְמיַ ֲח ִדים ׁ ְשמוֹ ֶע ֶרב
וָ בוֹ ֶקר ְּב ָכל יוֹ ם ָּת ִמידַ ּ .פ ֲע ַמיִ ם ְּב ַא ֲה ָבה ׁ ְש ַמע אוֹ ְמ ִרים:
ֺ-הינ ּו ה’ ֶא ָחד:
 / COTHקו׳׳ח— ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂש ָר ֵאל ה’ ֱאל ֵ
ֺ-הינ ּו ה ּוא ָא ִבינוּ .ה ּוא ַמלְ ּ ֵכנ ּו ה ּוא מוֹ ׁ ִש ֵיענוּ .וְ הוּא
ה ּוא ֱאל ֵ
יוֹ ׁ ִש ֵיענ ּו וְ יִ גְ ָאלֵ נ ּו ׁ ֵשנִ ית וְ יַ ׁ ְש ִמ ֵיענ ּו ְּב ַר ֲח ָמיו ׁ ֵשנִ ית לְ ֵעינֵ י ּ ָכל ַחי
ֺ-הים:
אשית לִ ְהיוֹ ת לָ ֶכם לֵ אל ִ
לֵ א ֹמרֵ .הן ָּג ַאלְ ִ ּתי ֶא ְת ֶכם ַא ֲח ִרית ּ ְכ ֵר ׁ ִ
יכם
ֺ-ה ֶ
ֲאנִ י ה’ ֱאל ֵ
ָ
ַא ִּדיר ַא ִּד ֵירנ ּו ה' ֲאדֹנֵ ינ ּו ָמה ַא ִּדיר ׁ ִש ְמך ְּב ָכל ָה ָא ֶרץ ,וְ ָהיָ ה ה'
לְ ֶמלֶ ְך ַעל ּ ָכל ָה ָא ֶרץַּ ,ביּום ַההוּא יִ ְהיֶ ה ה' ֶא ָחד ּו ׁ ְשמוֹ ֶא ָחד
 / Cח—ו ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ְש ָך ּ ָכתוּב לֵ אמר:
ְ
 / COTHקו׳׳ח—יִ ְמ ְ
ל-היִ ך ִציּון לְ דר וָ דרַ .הלְ לוּיָ ּה:
לך ה' לְ עוֹ לָ םֱ .א ַ
ָ
דושים ְּב ָכל יוֹ ם יְ ַהלְ ל ּוך ֶּסלָ ה.
דושּ .ו ְק ׁ ִ
דוש וְ ׁ ִש ְמ ָך ָק ׁ
ַא ָ ּתה ָק ׁ
דוש ָא ָּתה:
ּ ִכי ֵא-ל ֶמלֶ ְך ָּגדול וְ ָק ׁ
יש לומר מ“לדור ודור המליכו” ועד “והא-ל הקדוש נקדש בצדקה”
בלחש ואז להמתין לחזן.
” UNTILלדור ודור המליכו“ RECITE SILENTLY FROM
 AND WAIT THERE FOR THE CHAZZANוהא-ל הקדוש נקדש בצדקה

דוש ָא ָּתה]:
דושים ְּב ָכל יוֹ ם יְ ַהלְ ל ּו ָך ֶּסלָ הִ ּ .
דוש .ו ְּק ׁ ִ
[כי ֵא-ל ֶמלֶ ְך ָּגדול וְ ָק ׁ
דוש וְ ׁ ִש ְמ ָך ָק ׁ
ַא ָּתה ָק ׁ
דוש:
[לְ דור וָ דור ַה ְמלִ יכ ּו לָ ֵא-ל ּ ִכי הוּא לְ ַב ּדו ָמרום וְ ָק ׁ
לוֹ-הינ ּו ַעל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָך וְ ַעל יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִע ֶיר ָך וְ ַעל ִציּון ִמ ׁ ְש ּ ַכן ּ ְכ ֶ
ו ְּב ֵכן יִ ְת ַק ֵּד ׁש ׁ ִש ְמ ָך ה' ֱא ֵ
בוד ָך וְ ַעל ַמלְ כוּת ֵּבית ָדוִ ד
יח ָך וְ ַעל ְמכוֹנְ ָך וְ ֵה ָ
ְמ ׁ ִש ֶ
יכלֶ ָך]:
את .וְ יִ ָירא ּו ָך ּ ָכל ַה ּ ַמ ֲע ִ ׂשים .וְ יִ ׁ ְש ַ ּת ֲחו ּו לְ ָפנֶ ָ
לוֹ-הינ ּו ַעל ּ ָכל ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
יך ּ ָכל
ימ ְת ָך ַעל ּ ָכל ַמה ּׁ ֶש ָּב ָר ָ
יך .וְ ֵא ָ
ו ְּב ֵכן ֵ ּתן ּ ַפ ְח ְּד ָך ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ׁ ֶש ַה ּׁ ָשלְ ָטן לְ ָפנֶ ָ
ַה ְּברו ִּאים .וְ יֵ ָע ׂש ּו ּ ֻכלָ ם ֲאגֻ ָּדה ֶא ָחת לַ ֲע ׂשות ְרצונְ ָך ְּבלֵ ָבב ׁ ָשלֵ םְ ּ .כמו ׁ ֶש ָ ּי ַד ְענ ּו ה' ֱא ֵ
יך עֹז ְּביָ ְד ָך
וּגְ בו ָּרה ִּב ִ
את:
ימינֶ ָך .וְ ׁ ִש ְמ ָך נוֹ ָרא ַעל ּ ָכל ַמה ּׁ ֶש ָּב ָר ָ
דור ׁ ֶש ָ
ו ְּב ֵכן ֵ ּתן ּ ָכבוד ה' לְ ַע ּ ֶמ ָךְּ .ת ִה ּ ָלה לִ ֵיר ֶא ָ
טובה לְ ְ
יך .וְ ִת ְקוָ ה ָ
יך .ו ִּפ ְתחון ּ ֶפה לַ ְמיַ ֲחלִ ים לָ ְךׂ ִ .ש ְמ ָחה לְ ַא ְר ֶצ ָך וְ ָ ׂש ׂשון
יכת נֵ ר לְ ֶבן יִ ׁ ַשי ְמ ׁ ִש ֶ
יחת ֶק ֶרן לְ ָדוִ ד ַע ְב ֶּד ָך .וַ ֲע ִר ַ
לְ ִע ֶיר ָך .ו ְּצ ִמ ַ
יח ָךִּ .ב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינוּ:
יש ִרים יַ ֲעלזוּ .וַ ֲח ִס ִידים ְּב ִר ָּנה יָ גִ יל ּו וְ עולָ ָת ּה ִ ּת ְק ּ ָפץ ּ ִפ ָ
ו ְּב ֵכן ַצ ִּד ִיקים יִ ְרא ּו וְ יִ ְ ׂש ָמח ּו וִ ׁ ָ
יה וְ ָכל ָה ִר ׁ ְש ָעה ּ ֻכ ּ ָל ּה ּ ְכ ָע ׁ ָשן ִּת ְכלֶ ה
ּ ִכי ַת ֲע ִביר ֶמ ְמ ׁ ֶשלֶ ת זָ דון ִמן ָה ָא ֶרץ:
לוֹ-הינ ּו ְמ ֵה ָרה] לְ ַב ֶ ּד ָך ַעל ּ ָכל ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
וְ ִת ְמ ְ
יךְּ .ב ַהר ִציּון ִמ ׁ ְש ּ ַכן ּ ְכ ֶ
[א ֵ
לך ַא ָּתה [הוּא] ה' ֱ
בוד ָך .ו ִּביר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִעיר ָק ְד ׁ ֶש ָך.
ּ ַכ ּ ָכתוּב ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ֶש ָך .יִ ְמ ְ
לך ה' לְ עוֹ לָ ם ֱא ַ
ל-היִ ְך ִציּון לְ דר וָ דר ַהלְ ל ּויָ ּה:
ל-וה ִמ ַּבלְ ָע ֶד ָ
דוש ַא ָ ּתה וְ נוֹ ָרא ׁ ְש ֶמ ָך וְ ֵאין ֱא ַּ
יךַ ּ .כ ּ ָכתוּב וַ יִ גְ ַּב ּה ה' ְצ ָבאות ַּב ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט
ָק ׁ
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אם העמידה נאמרת מילה-במילה עם החזן ,יש להמתין לחזן ואז 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

דוש**:
דוש נִ ְק ַּד ׁש ִּב ְצ ָד ָקהָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה' ַה ּ ֶמלֶ ְך ַה ָ ּק ׁ
**וְ ָה ֵא-ל ַה ָ ּק ׁ
יש לסיים את ה“עמידה” מכאן עד סיומו בלחש:
RECITE THE FOLLOWING SILENTLY UNTIL THE END OF THE “AMIDAH”:

רומ ְמ ָ ּתנ ּו ִמ ּ ָכל ַה ּ ְל ׁשוֹ נוֹ ת וְ ִק ַּד ׁ ְש ָ ּתנ ּו ְּב ִמ ְצוֹ ֶת ָ
יך .וְ ֵק ַר ְב ָ ּתנ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו
ַא ָ ּתה ְב ַח ְר ָ ּתנ ּו ִמ ּ ָכל ָה ַע ּ ִמיםָ .א ַה ְב ָּת אוֹ ָתנ ּו וְ ָר ִצ ָית ָּבנוּ .וְ ַ
לַ ֲע ָ
את:
דוש ָעלֵ ינ ּו ָק ָר ָ
בוד ֶת ָך וְ ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדול וְ ַה ָ ּק ׁ
יחה וּלְ ַכ ּ ָפ ָרה ,וְ לִ ְמ ָחל ּבו ֶאת ּ ָכל ֲע ֵ
לוֹ-הינ ּו ְּב ַא ֲה ָבהֶ ,את יוֹ ם ַה ּ ִכ ּפו ִּרים ַה ֶ ּזה ,לִ ְמ ִחילָ ה וְ לִ ְסלִ ָ
וַ ִּת ֶּתן לָ נ ּו ה' ֱא ֵ
ונותינוִּ ,מ ְק ָרא
ֶ
יאת ִמ ְצ ָריִ ם:
יצ ַ
קד ׁש זֵ ֶכר לִ ִ
בותינוּ ,יַ ֲעלֶ ה וְ יָ בוא ,וְ יַ ִּג ַיע ,וְ יֵ ָר ֶאה ,וְ יֵ ָר ֶצה ,וְ יִ ׁ ָש ַמע ,וְ יִ ּ ָפ ֵקד ,וְ יִ ָ ּז ֵכר ,זִ ְכרונֵ נ ּו ו ִּפ ְ ּקדונֵ נוּ ,וְ זִ ְכרון ֲא ֵ
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ֱא ֵ
בותינוּ,
ָ
ָ
ָ
ָ
וְ זִ ְכרון ָמ ׁ ִש ַ
טובה,
יטה לְ ָ
יח ֶּבן ָּדוִ ד ַע ְב ֶּדך ,וְ זִ ְכרון יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִעיר ָק ְד ׁ ֶשך ,וְ זִ ְכרון ּ ָכל ַע ּ ְמך ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל לְ ָפנֶ יך ,לִ ְפלֵ ָ
לְ ֵחן וּלְ ֶח ֶסד וּלְ ַר ֲח ִמים לְ ַח ִ ּיים וּלְ ׁ ָשלום ְּביוֹ ם ַה ּ ִכ ּפו ִּרים ַה ֶ ּזה :זָ ְכ ֵרנ ּו ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ּבו לְ טוֹ ָבה ,ו ָּפ ְק ֵדנ ּו בוֹ לִ ְב ָר ָכה,
ָ
[טובים] ,ו ִּב ְד ַבר יְ ׁש ּו ָעה וְ ַר ֲח ִמים ח ּוס וְ ָח ֵּננוּ ,וְ ַר ֵחם ָעלֵ ינ ּו וְ ׁ ִ
ִ
הוש ֵיענ ּו בוֹ לְ ַח ִ ּיים
וְ ׁ ִ
הוש ֵיענוִּ ּ ,כי ֵאלֶ יך ֵעינֵ ינוִּ ּ ,כי ֵא-ל
ֶמלֶ ְך ַחנּ ּון וְ ַרח ּום ָא ָ ּתה:
אתינ ּו ִמ ֶּנגֶ ד ֵעינֶ ָ
ונותינ ּו ְּביוֹ ם ַה ּ ִכ ּפו ִּרים ַה ֶ ּזהְ ,מ ֵחה וְ ַה ֲע ֵבר ּ ְפ ׁ ָש ֵעינ ּו וְ ַח ּט ֵ
בותינ ּו ְמחֹל לַ ֲע ֵ
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ֱא ֵ
יך,
יך לא ֶאזְ ּכר :וְ נֶ ֱא ַמרָ ,מ ִח ִיתי ָכ ָעב ּ ְפ ׁ ָש ֶע ָ
את ָ
מוחה ְפ ׁ ָש ֶע ָ
את ָ
יך וְ ֶכ ָענָ ן ַח ּט ֶ
יך לְ ַמ ֲענִ י וְ ַח ּט ֶ
נכי הוּא ֶ
נכי ָא ִ
ּ ָכ ָאמוּר ָא ִ
יך
ׁשו ָּבה ֵאלַ י ּ ִכי גְ ַאלְ ִּת ָ
את ֶ
יכם לְ ַט ֵהר ֶא ְת ֶכםִ ,מ ּכל ַח ּט ֵ
יך וְ נֶ ֱא ַמרִ ּ ,כי ַביּום ַה ֶ ּזה יְ ַכ ּ ֵפר ֲעלֵ ֶ
יכם לִ ְפנֵ י ֲאדֹ-נָ י ִ ּת ְט ָהרוּ:
ות ָ
תור ֶת ָךׂ ַ ,ש ְּב ֵענ ּו ִמ ּטו ֶּב ָך וְ ּ ְ
יך וְ ֵתן ֶחלְ ֵקנ ּו ְּב ָ
ַק ְּד ׁ ֵשנ ּו ְּב ִמ ְצ ֶ
שמ ֵחנ ּו /וְ ַ ׂש ּ ַמח נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו ִּב ׁיש ּו ָע ֶת ָך ,וְ ַט ֵהר לִ ֵּבנ ּו לְ ָע ְב ְּד ָך ֶּב ֱא ֶמת,
ּ ִכי ַא ָ ּתה ָסלְ ָחן לְ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ו ָּמ ֳחלָ ן לְ ׁ ִש ְב ֵטי יְ ׁ ֻשר ּון ְּב ָכל ּדור וָ דור ו ִּמ ַּבלְ ָע ֶד ָ
מוחל וְ סולֵ ַח ֶ
יך ֵאין לָ נ ּו ֶמלֶ ְך ֵ
[א ּ ָלא ָא ָּתה]
ונותינוּ וְ ַל ֲעונות ַע ּמו ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל וּ ַמ ֲע ִביר ַא ׁ ְש ֵ
סול ַח ַל ֲע ֵ
מוחל וְ ֵ
ָּברוּ ְך ַא ָּתה ֲאדֹ-נָ י ֶמ ֶל ְך ֵ
מותינוּ ְּב ָכל ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָשנָ ה,

ֶמלֶ ְך ַעל ּ ָכל ָה ָא ֶרץ ְמ ַק ֵּד ׁש יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ יוֹ ם ַה ּ ִכ ּפו ִּרים:

בודה לִ ְד ִביר ֵּב ֶית ָך .וְ ִא ּׁ ֵשי יִ ְ ׂש ָר ֵאל.
לוֹ-הינ ּו ְּב ַע ּ ְמ ָך יִ ְ ׂש ָר ֵאל ו ִּב ְת ִפ ּ ָל ָתם/וְ לִ ְת ִפ ּ ָל ָתם ׁ ְש ֵעה .וְ ָה ׁ ֵשב ֶאת ָה ֲע ָ
ְר ֵצה ה' ֱא ֵ
בודת יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמךָ:
[מ ֵה ָרה] ְּב ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵּבל ְּב ָרצוֹ ן .ו ְּת ִהי לְ ָרצוֹ ן ָ ּת ִמיד ֲע ַ
ו ְּת ִפ ּ ָל ָתםְ .
וְ ֶת ֱחזֶ ינָ ה ֵעינֵ ינ ּו ְּב ׁשו ְּב ָך לְ ִציּון ְּב ַר ֲח ִמיםָּ :ברוּ ְך ַא ָּתה ה'ַ .ה ַּמ ֲחזִ יר ׁ ְש ִכינָ תו ְל ִצ ּיון:
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
מודים ֲאנַ ְחנ ּו לָ ְךָ ׁ .ש ַא ָּתה הוּא ה' ֱא ֵ
ִ
ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינ ּו לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד[ .צו ֵּרנוּ] צוּר ַח ֵ ּיינוָּ .מגֵ ן יִ ׁ ְש ֵענ ּו ַא ָּתה הוּא
ָ
ְ
ָ
ָ
ָ
נודה ּ ְלך וּנְ ַס ּ ֵפר ְּת ִה ּ ָל ֶתך ַעל ַח ֵ ּיינ ּו ַה ּ ְמסו ִּרים ְּביָ ֶדך .וְ ַעל נִ ׁ ְש ֵ
לְ דור וָ דורֶ .
מותינ ּו ַה ּ ְפק ּודות לָ ך .וְ ַעל נִ ֶּסיך ׁ ֶש ְּב ָכל יוֹ ם
ָ
ָ
ָ
אותיך וְ
טובותיך ׁ ֶש ְּב ָכל ֵעתֶ .ע ֶרב וָ ֶ
ֶ
ִע ּ ָמנוּ .וְ ַעל נִ ְפלְ ֶ
בקר וְ ָצ ֳה ָריִ םַ .ה ּטוב ּ ִכי לא ָכל ּו ַר ֲח ֶמיך .וְ ַה ְמ ַר ֵחם ּ ִכי לא ַת ּמ ּו
ֲח ָס ֶד ָ
[כי] ֵמעוֹ לָ ם ִק ִ ּוינ ּו לָ ךְ:
יךִ ּ .
רומם [וְ יִ ְתנַ ּ ֵ ׂשא] ׁ ִש ְמ ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָ ּת ִמיד לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד :ו ְּכתב לְ ַח ִ ּיים ִ
וְ ַעל ּ ֻכ ּ ָלם יִ ְת ָּב ֵר ְך וְ יִ ְת ֵ
טובים ּ ָכל ְּבנֵ י ְב ִר ֶית ָך:
יהלְ ל ּו [וִ ָ
וְ כל ַה ַח ִ ּיים יוד ּו ָך ֶּסלָ ה .וִ ַ
יב ְרכוּ] ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדול ֶּב ֱא ֶמת [לְ עוֹ לָ ם ּ ִכי טוב]ָ .ה ֵא-ל יְ ׁש ּו ָע ֵתנ ּו וְ ֶעזְ ָר ֵתנ ּו ֶסלָ ה.
ָ
[ה ֵא-ל ַה ּטובָּ ]:בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה'ַ .ה ּטוב ׁ ִש ְמ ָך וּלְ ָך נָ ֶאה לְ הודות:
ִ ׂשים ׁ ָשלום טוֹ ָבה ו ְּב ָר ָכהַ .
[ח ִ ּיים] ֵחן וָ ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָךָּ .ב ְר ֵכנ ּו ָא ִבינ ּו ּ ֻכ ּ ָלנ ּו ּ ְכ ֶא ָחד [יַ ַחד]
יךִ ּ .כי ְבאור ּ ָפנֶ ָ
ְּבאור ּ ָפנֶ ָ
יך נָ ַת ָ ּת ּ ָלנ ּו ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ּת ַורת ַח ִ ּיים וְ ַא ֲה ַבת ֶח ֶסד .ו ְּצ ָד ָקה ו ְּב ָר ָכה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַח ִ ּיים וְ ׁ ָשלום (וְ ָכל
טוב) .וְ טוב [יִ ְהיֶ ה] ְּב ֵעינֶ ָ
לומ ָךְּ .
יך [לְ ָב ְר ֵכנוּ] [וּ]לְ ָב ֵר ְך ֶאת ּ ָכל ַע ּ ְמ ָך יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְּב ָכל ֵעת ו ְּב ָכל ׁ ָש ָעה ִּב ׁ ְש ֶ
[ברב עֹז וְ ׁ ָשלום]:
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טובה[ .וּגְ זֵ רות טובות .יְ ׁש ּועות וְ נֶ ָחמות ].נִ ָ ּז ֵכר וְ נִ ּ ָכ ֵתב לְ ָפנֶ ָ
יךֲ .אנַ ְחנ ּו וְ ָכל ַע ּ ְמ ָך
ְּב ֵס ֶפר ַח ִ ּייםְּ .ב ָר ָכה וְ ׁ ָשלום .ו ַּפ ְרנָ ָסה ָ
ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל .לְ ַח ִ ּיים ִ
טובים וּלְ ׁ ָשלום:

ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה'ַ .ה ְמ ָב ֵר ְך
ַה ְמ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַּב ּׁ ָשלוֹ ם

ָּבר ּו ְך ַא ָ ּתה ה' .עוֹ ֵ ׂשה ַה ּׁ ָשלוֹ ם.

וידוי בלחש—מנחה של יום הכיפורים
Private Viduy (Confession)—mincha of Yom Kippur
לומר לְ ָפנֶ ָ
[א ָּנא] ָ ּתבוא לְ ָפנֶ ָ
ֺ-הי
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
יך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ערף ַ
יך ְ ּת ִפ ּ ָל ֵתנוּ ,וְ ַאל ִּת ְת ַע ּ ֵלם ִמ ְ ּת ִח ָּנ ֵתנוֶּ ׁ ,ש ֵאין ָאנ ּו ַע ֵ ּזי ָפנִ ים ּו ְק ׁ ֵשי ֶ
בותינוָּ ,
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ֱא ֵ
בותינ ּו ַצ ִּד ִיקים ֲאנַ ְחנ ּו וְ לא ָח ָטאנוֲּ ,א ָבל ֲאנַ ְחנ ּו וַ ֲא ֵ
ֲא ֵ
בותינ ּו ָח ָטאנוּ:
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ָא ׁ ַש ְמנוָּּ ,בגַ ְדנוָּּ ,גזַ לְ נוִּּ ,ד ַּב ְרנ ּו ּד ִפיֶ :ה ֱעוִ ינוּ ,וְ ִה ְר ׁ ַש ְענוּ ,זַ ְדנוָּ ,ח ַמ ְסנוָּ ,ט ַפלְ נ ּו ׁ ֶש ֶקר :יָ ַע ְצנ ּו ָרעִ ּ ,כ ַ ּז ְבנוּ ,לַ ְצנוָּ ,מ ַר ְדנוּ ,נִ ַא ְצנוּ,
ָס ַר ְרנוָּ ,עוִ ינוָּ ּ ,פ ׁ ַש ְענוָּ ,צ ַר ְרנוִּ ,ק ּׁ ִשינ ּו ֶ
ערף ָ:ר ׁ ַש ְענוִּ ׁ ,ש ַח ְתנוּּ ִ ,ת ַע ְבנוָּּ ,ת ִעינוִּּ ,ת ְע ָּת ְענוּ:
יך ו ִּמ ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָ
ות ָ
יך ַה ּט ִ
ַס ְרנ ּו ִמ ּ ִמ ְצ ֶ
ובים וְ לא ׁ ָשוָ ה לָ נוּ ,וְ ַא ָ ּתה ַצ ִּדיק ַעל ּ ָכל ַה ָּבא ָעלֵ ינ ּו ּ ִכי ֱא ֶמת ָע ִ ׂש ָית וַ ֲאנַ ְחנ ּו ִה ְר ׁ ָש ְענוּ:
ָ
ָ
יושב ָמרום ,ו ַּמה ְּנ ַס ּ ֵפר לְ ָפנֶ יך ׁש ֵ
אמר לְ ָפנֶ יך ׁ ֵ
ַמה נּ ַ
יוד ַע:
וכן ׁ ְש ָח ִקיםֲ ,הלא ּ ָכל ַה ִּנ ְס ָ ּתרות וְ ַה ִּנגְ לות ַא ָּתה ֵ
ָ
חופ ׂש ּ ָכל ַח ְד ֵרי ָב ֶטן ו ֵ
יוד ַע ָרזֵ י עולָ ם ,וְ ַת ֲעלוּמות ִס ְת ֵרי ּ ָכל ָחיַ ,א ָ ּתה ֵ
ַא ָ ּתה ֵ
ּבוחן ּ ְכלָ יות וָ לֵ בֵ ,אין ָּד ָבר נֶ ְעלָ ם ִמ ּ ֶמ ּך וְ ֵאין
ָ
ָ
בותינ ּו ׁ ֶש ְּת ַכ ּ ֶפר לָ נ ּו ַעל ּ ָכל ַח ּט ֵ
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
נִ ְס ָּתר ִמ ֶּנגֶ ד ֵעינֶ יך :ו ְּב ֵכן יְ ִהי ָרצון ִמ ּ ְל ָפנֶ יך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
אתינוּ ,וְ ִת ְסלַ ח
לָ נ ּו ַעל ּ ָכל ֲע ֵ
ונותינוּ ,וְ ִת ְמ ָחל לָ נ ּו ַעל ּ ָכל ּ ְפ ׁ ָש ֵעינוּ:
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ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבאנֶ ס ו ְּב ָרצון:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִא ּמ ּוץ ַה ּ ֵלב:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְבלִ י ָד ַעת:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִב ּט ּוי ְ ׂש ָפ ָתיִ ם:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבגָ ל ּוי ו ַּב ָּס ֶתר:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבגִ ּל ּוי ֲע ָריות:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִד ּבוּר ּ ֶפה:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַד ַעת ו ְּב ִמ ְר ָמה:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִה ְרהוּר ַה ּ ֵלב:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבהונָ ַאת ֵר ַע:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבוִ ּד ּוי ּ ֶפה:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּבוְ ִע ַידת זְ נוּת:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבזָ דון ו ִּב ׁ ְשגָ גָ ה:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבזִ לְ זוּל ִ
ּמורים:
הורים ו ִ
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבחזֶ ק יָ ד:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִח ּלוּל ַה ּׁ ֵשם:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִט ּ ְפ ׁשוּת ּ ֶפה:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ֻט ְמ ַאת ְ ׂש ָפ ָתיִ ם:
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ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּביֵ ֶצר ָה ָרע:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ְ
יוד ִעים:
יוד ִעים ו ְּבלא ְ
וְ ַעל ֻּכ ָּלם ֱאלו ַֹּה ְס ִליחותְ ,ס ַלח ָלנוְּ ,מ ַחל ָלנוַּּ ,כ ּ ֶפר ָלנוּ :
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַכ ּ ַפת ׁש ַחד:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַכ ַח ׁש ו ְּב ָכזָ ב:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבלָ ׁשון ָה ָרע:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבלָ צון:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַמ ּ ָ ׂשא ו ְּב ַמ ָ ּתן:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַמ ֲא ָכל ו ְּב ִמ ׁ ְש ֶ ּתה:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבנֶ ׁ ֶש ְך ו ְּב ַמ ְר ִּבית:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּבנְ ִט ַ ּית ָּגרון:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִ ׂש ּקוּר ָעיִ ן:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יח ִ ׂש ְפ ֵ
יך ְּב ִ ׂש ַ
תותינוּ:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ֵעינַ יִ ם ָרמות:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַע ּזוּת ֶמ ַצח:
וְ ַעל ֻּכ ָּלם ֱאלו ַֹּה ְס ִליחותְ ,ס ַלח ָלנוְּ ,מ ַחל ָלנוַּּ ,כ ּ ֶפר ָלנוּ :
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְפ ִר ַיקת על:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְפלִ ילוּת:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְצ ִד ַ ּית ֵר ַע:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ָצרוּת ָעיִ ן:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
ראש:
יך ְּב ַק ּלוּת ׁ
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
ערף:
יך ְּב ַק ׁ ְשיוּת ֶ
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יצת ַרגְ לַ יִ ם לְ ָה ַרע:
יך ְּב ִר ַ
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְר ִכילוּת:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ׁ ְשב ּו ַעת ׁ ָשוְ א:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִ ׂשנְ ַאת ִח ָּנם:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְת ׂשו ֶּמת יָ ד:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִת ְמהון לֵ ָבב:
וְ ַעל ֻּכ ָּלם ֱאלו ַֹּה ְס ִליחותְ ,ס ַלח ָלנוְּ ,מ ַחל ָלנוַּּ ,כ ּ ֶפר ָלנוּ :
יהם עולָ ה:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ַח ּ ָטאת:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יורד:
יהם ָק ְר ָּבן עולֶ ה וְ ֵ
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ָא ׁ ָשם וַ ַּדאי וְ ָתל ּוי:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ַמ ּ ַכת ַמ ְרדוּת:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ַמלְ קוּת ַא ְר ָּב ִעים:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ִמ ָיתה ִּב ֵידי ׁ ָש ָמיִ ם:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ּ ָכ ֵרת וַ ֲע ִר ִירי:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ַא ְר ַּבע ִמיתות ֵּבית ִּדיןְ :ס ִקילָ הׂ ְ ,ש ֵר ָפהֶ ,ה ֶרג ,וְ ֶחנֶ ק:
ַעל ִמ ְצוַ ת ֲע ֵ ׂשה וְ ַעל ִמ ְצוַ ת לא ַת ֲע ֶ ׂשהֵּ ,בין ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָּב ּה ק ּום ֲע ֵ ׂשה ו ֵּבין ׁ ֶש ֵאין ָּב ּה ק ּום ֲע ֵ ׂשהֶ ,את ַה ְּגל ּויִ ים לָ נ ּו וְ ֶאת
ׁ ֶש ֵאינָ ם ְּגל ּויִ ים לָ נוֶּ ,את ַה ְּגל ּויִ ים לָ נ ּו ּ ְכ ָבר ֲא ַמ ְרנ ּום לְ ָפנֶ ָ
יהם ,וְ ֶאת ׁ ֶש ֵאינָ ם ְּגל ּויִ ים לָ נ ּו לְ ָפנֶ ָ
הודינ ּו לְ ָך ֲעלֵ ֶ
יך וְ ִ
יך ֵהם
לאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ְּגל ּויִ ים וִ יד ּו ִעיםַ ּ ,כ ָּד ָבר ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ַה ִּנ ְס ָ ּתרת ֲ
לוֹ-הינ ּו וְ ַה ִּנגְ לת לָ נ ּו וּלְ ָבנֵ ינ ּו ַעד עולָ ם לַ ֲע ׂשות ֶאת ּ ָכל ִּד ְב ֵרי
ַה ּת ָורה ַה ּזאת:
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ּ ִכי ַא ָ ּתה ָסלְ ָחן לְ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ו ָּמ ֳחלָ ן לְ ׁ ִש ְב ֵטי יְ ׁ ֻשר ּון ְּב ָכל ּדור וָ דור ,ו ִּמ ַּבלְ ָע ֶד ָ
מוחל וְ סולֵ ַח:
יך ֵאין לָ נ ּו ֶמלֶ ְך ֵ
נוצ ְר ִּתיָ ,ע ָפר ֲאנִ י ְּב ַח ַ ּיי ַקל וָ ֶ
וצ ְר ִּתי ּ ְכ ִא ּל ּו לא ַ
נוצ ְר ִ ּתי ֵאינִ י ְכ ַדאי ,וְ ַע ְכ ׁ ָשיו ׁ ֶשנּ ַ
ֺ-היַ ,עד ׁ ֶש ּלא ַ
ֱאל ַ
חמר ְּב ִמ ָית ִתיֲ ,ה ֵרי ֲאנִ י
ָ
ָ
ֺ-הי ֲא ַ
ל-הי וֵ אל ֵ
וא ַ
לְ ָפנֶ יך ּ ִכ ְכלִ י ָמלֵ א ב ּו ׁ ָשה ו ְּכלִ ּ ָמה :יְ ִהי ָרצון ִמ ּ ְל ָפנֶ יך ֲאדֹ-נָ י ֱ
אתי
בותי ׁ ֶש ּלא ֶא ֱח ָטא עוד ,ו ַּמה ּׁ ֶש ָח ָט ִ
יך ְמחק ְּב ַר ֲח ֶמ ָ
לְ ָפנֶ ָ
יך ָה ַר ִּביםֲ ,א ָבל לא ַעל יְ ֵדי יִ ּסו ִּרים וָ ֳחלָ יִ ים ָר ִעים:
ֹל-הי .נְ צֹר לְ ׁשוֹ נִ י ֵמ ָרע ּו ְ ׂש ָפ ַתי ִמ ַּד ֵּבר ִמ ְר ָמה .וְ לִ ְמ ַקלְ לַ י נַ ְפ ׁ ִשי ִת ּדם .וְ נַ ְפ ׁ ִשי ּ ֶכ ָע ָפר לַ ּכל ִ ּת ְהיֶ הְ ּ .פ ַתח לִ ִּבי ְּב ָ
ֱא ַ
תור ֶת ָך.
ָ
ותיך ִ ּת ְר ּדף נַ ְפ ׁ ִשי .וְ ָכל ַה ָ ּק ִמים וְ ַה ׁ ְ
וְ ַא ֲח ֵרי ִמ ְצ ֶ
חוש ִבים ָעלַ י לְ ָר ָעהְ .מ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲע ָצ ָתם וְ ַקלְ ֵקל ַמ ֲח ׁ ַש ְב ָ ּתםֲ :ע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען
ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
ׁ ְש ֶמ ָךֲ .ע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען יְ ִמינֶ ךֲ .ע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ּת ָור ֶתךֲ .ע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ְק ֻד ּׁ ָש ֶתך .לְ ַמ ַען יֵ ָחלְ צ ּון יְ ִד ֶידיך ׁ ִ
הוש ָיעה יְ ִמינְ ך וַ ֲענֵ נִ י :יִ ְהי ּו
לְ ָרצוֹ ן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יון לִ ִּבי לְ ָפנֶ ָ
גואלִ י:
יך .ה' צו ִּרי וְ ֲ
עשה ַה ּׁ ָשלום ִּב ְמ ָ
רומיו .הוּא יַ ֲע ֶ ׂשה ׁ ָשלום ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל .וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן:
ֶׂ
יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ּ ְל ָפנֶ ָ
ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינוֶּ ׁ .ש ִ ּי ָּבנֶ ה ֵּבית ַה ּ ִמ ְק ָּד ׁש ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינוּ .וְ ֵתן ֶחלְ ֵקנ ּו ְּב ָ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
יך ה' ֱא ֵ
תור ֶת ָך :וְ ׁ ָשם נַ ֲע ָב ְד ָך
ימי עוֹ לָ ם ו ְּכ ׁ ָשנִ ים ַק ְדמונִ יות :וְ ָע ְר ָבה לה' ִמנְ ַחת יְ ה ּו ָדה וִ יר ּו ׁ ָשלָ יִ םִ ּ .כ ֵ
ְּביִ ְר ָאה ּ ִכ ֵ
ימי עוֹ לָ ם ו ְּכ ׁ ָשנִ ים ַק ְדמונִ יות:
אם תפילת ה“עמידה” החלה 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 COVID-19, BREVITY IS ENCOURAGED TO THE GREATEST EXTENT POSSIBLE

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

ֲאד-נָ י ְ ׂש ָפ ַתי ִ ּת ְפ ָ ּתח .ו ִּפי יַ ִּגיד ְ ּת ִהלָ ֶת ָך:

ֺ-הי יַ ֲעקֹבָ .ה ֵא-ל ַה ָּגדול ַה ִּג ּבור
ֺ-הי יִ ְצ ָחק .וֵ אל ֵ
ֺ-הי ַא ְב ָר ָהםֱ .אל ֵ
ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינוֱּ .אל ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
גואל לִ ְבנֵ י ְבנֵ ֶ
זוכר ַח ְס ֵדי ָאבות .ו ֵּמ ִביא ֵ
טובים .וְ קונֵ ה ַה ּכל וְ ֵ
ומל ֲח ָס ִדים ִ
וְ ַהנּ ָורא ֵא-ל ֶעלְ יון .גּ ֵ
יהם לְ ַמ ַען ׁ ְשמו
ְּב ַא ֲה ָבה:
ִמ ּסוֹ ד ֲח ָכ ִמים וּנְ בוֹ נִ ים .ו ִּמ ּ ֶל ֶמד ַ ּד ַעת ְמ ִבינִ יםֶ .א ְפ ְ ּת ָחה ִּפי ִּב ְת ִפ ּ ָלה ו ְּב ַת ֲחנוּנִ ים .לְ ַח ּלוֹ ת וּלְ ַח ֵּנן ְּפנֵ י ֶמלֶ ְך
ֵ
מוחל וְ סולֵ ַח לַ ֲעונִ ים:
**סוגרים את הארון **THE ARK IS CLOSED /

ל-הים ַח ִ ּיים:
זָ ְכ ֵרנ ּו לְ ַח ִ ּייםֶ .מלֶ ְך ָח ֵפץ ַּב ַח ִ ּיים .וְ ָכ ְת ֵבנ ּו ְּב ֵס ֶפר ַה ַח ִ ּיים .לְ ַמ ַענְ ָך ֱא ִ
ֶמלֶ ְך עוזֵ ר ו ׁ ִ
ּמוש ַיע ו ָּמגֵ ןָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה'ָ .מגֵ ן ַא ְב ָר ָהם:
הוש ַיעִ :
ַא ָ ּתה גִ ּבור לְ עוֹ לָ ם ֲאד-נָ י ְ .מ ַח ֶ ּיה ֵמ ִתים ַא ָּתה ַרב לְ ׁ ִ
[מוריד ַה ּ ָטל]:
נופלִ ים וְ ֵ
סומ ְך ְ
ְמ ַכלְ ּ ֵכל ַח ִ ּיים ְּב ֶח ֶסדְ .מ ַח ֶ ּיה ֵמ ִתים ְּב ַר ֲח ִמים ַר ִּביםֵ .
ישנֵ י
רופא חולִ ים ו ַּמ ִּתיר ֲאסו ִּרים .ו ְּמ ַק ֵ ּים ֱאמוּנָ תו לִ ׁ ֵ
ָע ָפרִ .מי ָכ ָ
דומה לָ ְךֶ .מלֶ ְך ֵמ ִמית ו ְּמ ַח ֶ ּיה ו ַּמ ְצ ִמ ַ
מוך ַּב ַעל ְּגבוּרות ו ִּמי ֶ
יח יְ ׁש ּו ָעה:
ִמי ָכ ָ
ים/ה ַר ֲח ָמן ֵ
מוך ָאב ָה ַר ֲח ִמ ָ
זוכר יְ צו ָּריו לְ ַח ִ ּיים ְּב ַר ֲח ִמים:
וְ נֶ ֱא ָמן ַא ָ ּתה לְ ַה ֲחיות ֵמ ִתיםָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה'ְ .מ ַח ֶ ּיה ַה ּ ֵמ ִתים:
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 / CTCחו׳׳ק— ֱאמוּנַ ת אוֹ ם נוֹ ֶט ֶרת .לְ ַמ ַענְ ָך ֲעזֹר לְ נִ ׁ ְש ֶא ֶרת .זַ ֲע ָק ּה ְר ֵצה נָ א ִכ ְקט ֶֹרת ָקדוֹ ׁש
 / CTCחו׳׳ק—יְ ַכ ּ ֵפר וְ יִ ְסלַ חֵ .א-ל טוֹ ב וְ ַס ּ ָלח .נוֹ ָרא וְ ָקדוֹ ׁש:
 / CTCחו׳׳ק— ְּת ִפ ּ ָל ֵתנ ּו ִמ ּ ְמעוֹ נוֹ ת .יְ ַק ֵּבל ּ ְכ ָק ְר ָּבנוֹ תָ .ה ֵא-ל ָקדוֹ ׁש:
יאל ִמ ּ ְ ׂשמֹאל ְמ ַמ ּ ֵללַּ .ב ּׁ ָש ַמיִ ם ֵאין ּ ָכ ֵאל .ו ָּב ָא ֶרץ ִמי ּ ְכ ַע ּ ְמ ָך יִ ְ ׂש ָר ֵאל:
יכ ֵאל ִמ ָ ּי ִמין ְמ ַה ּ ֵלל .וְ גַ ְב ִר ֵ
 / CTCחו׳׳ק— ִמ ָ
קדושה KEDUSHA /

מוחל וְ סולֵ ַח:
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ֵ
ו ְּב ֵכן וּלְ ָך ַת ֲעלֶ ה ְק ֻד ּׁ ָשהִ ּ .כי ַא ָּתה ֱא ֵ
קדושה נוסח אשכנז

קדושה נוסח ספרד

ישים ׁ ִש ְמ ָך ַּב ּק ֶד ׁש
קד ׁש ַה ּ ַמ ְק ִּד ׁ ִ
שר ֵפי ֶ
שיח ְ
יש ָך ּ ְכסוד ַ
יצ ָך וְ נַ ְק ִד ׁ ְ
נַ ֲע ִר ְ
ָ
ּ ַכ ּ ָכתוּב ַעל יַ ד נְ ִב ֶ
יאך .וְ ָק ָרא זֶ ה ֶאל זֶ ה וְ ָא ַמר:
דוש ֲאדֹ-נָ י ְצ ָבאות ְמלא ָכל
דוש ָק ׁ
דוש ָק ׁ
 / COTCקו׳׳ח— ָק ׁ
ָה ָא ֶרץ ּ ְכבודו:
ואלִ ים זֶ ה לָ זֶ ה ַא ֵ ּיה ְמקום ּ ְכבודו.
ּ ְכבודו ָמלֵ א עולָ םְ .מ ׁ ָש ְר ָתיו ׁש ֲ
לְ ֻע ּ ָמ ָתם ָּבר ּו ְך ֵ
יאמרוּ:
 / COTCקו׳׳ח— ָּבר ּו ְך ּ ְכבוד ֲאדֹ-נָ י ִמ ּ ְמקומו:
בקר ְּב ָכל
ִמ ּ ְמקומו ה ּוא יִ ֶפן ְּב ַר ֲח ִמים וְ יָ חן ַעם ַה ְמיַ ֲח ִדים ׁ ְשמו ֶע ֶרב וָ ֶ
אומ ִרים:
יוֹ ם ָּת ִמידַ ּ .פ ֲע ַמיִ ם ְּב ַא ֲה ָבה ׁ ְש ַמע ְ
לוֹ-הינ ּו ֲאדֹ-נָ י ֶא ָחד:
 / COTCקו׳׳ח— ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
מוש ֵיענוּ .וְ ה ּוא יַ ׁ ְש ִמ ֵיענ ּו
לוֹ-הינ ּו הוּא ָא ִבינוּ .ה ּוא ַמלְ ּ ֵכנ ּו ה ּוא ׁ ִ
ה ּוא ֱא ֵ
יכם:
לה ֶ
אלהיםֲ :אנִ י ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ְּב ַר ֲח ָמיו ׁ ֵשנִ ית לְ ֵעינֵ י ּ ָכל ָחי .לִ ְהיות לָ ֶכם לֵ ִ
ַא ִּדיר ַא ִּד ֵירנ ּו ֲאדֹ-נָ י ֲאדֹ-נָ י נ ּו ָמה ַא ִּדיר ׁ ִש ְמ ָך ְּב ָכל ָה ָא ֶרץ ,וְ ָהיָ ה
ֲאדֹ-נָ י לְ ֶמלֶ ְך ַעל ּ ָכל ָה ָא ֶרץַּ ,ביּום ַההוּא יִ ְהיֶ ה ֲאדֹ-נָ י ֶא ָחד ו ׁ ְּשמוֹ ֶא ָחד
 / Cח—ו ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ְש ָך ּ ָכתוּב לֵ אמר:
ְ
 / COTCקו׳׳ח—יִ ְמ ְ
ל-היך ִציּון לְ דר וָ דר.
לך ֲאדֹ-נָ י לְ עולָ םֱ .א ַ
ַהלְ ל ּויָ ּה:
לוֹ-הינ ּו
לְ דוֹ ר וָ דוֹ ר נַ ִּגיד ָּג ְדלֶ ָך .וּלְ נֵ ַצח נְ ָצ ִחים ְק ֻד ּׁ ָש ְת ָך נַ ְק ִּד ׁיש .וְ ׁ ִש ְב ֲח ָך ֱא ֵ
דוש ָא ָּתה:
ִמ ּ ִפינ ּו לא יָ מ ּו ׁש לְ עולָ ם וָ ֶעדִ ּ .כי ֵא-ל ֶמלֶ ְך ָּגדול וְ ָק ׁ

ּ ֶכ ֶתר יִ ְּתנ ּו לְ ָךֲ ,אדֹ-נָ י ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ַמלְ ָא ִכים ֲהמוֹ נֵ י ַמ ְעלָ הִ .עם ַע ּ ְמ ָך
ָ
יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְקב ּו ֵצי ַמ ּ ָטה :יַ ַחד ּ ֻכ ּ ָלם ְק ֻד ּׁ ָשה לְ ך יְ ׁ ַש ּ ֵל ׁש ּו ּ ַכ ָּד ָבר ָה ָאמוּר
ַעל יַ ד נְ ִב ֶ
יא ָך וְ ָק ָרא זֶ ה ֶאל זֶ ה וְ ָא ַמר:
 / COTCקו׳׳ח— ָקדוֹ ׁש ָקדוֹ ׁש ָקדוֹ ׁש ֲאדֹ-נָ י ְצ ָבאוֹ ת ְמֹלא ָכל
ָה ָא ֶרץ ּ ְכבוֹ דוֹ :
ּ ְכבוֹ דוֹ ָמלֵ א עוֹ לָ םְ .מ ׁ ָש ְר ָתיו ׁשוֹ ֲאלִ ים זֶ ה לָ זֶ ה ַא ֵ ּיה ְמקוֹ ם ּ ְכבוֹ דוֹ
לְ ַה ֲע ִריצוֹ .לְ ֻע ּ ָמ ָתם ְמ ׁ ַש ְּב ִחים וְ אוֹ ְמ ִרים:
 / COTCקו׳׳ח— ָּבר ּו ְך ּ ְכבוֹ ד ֲאדֹ-נָ י ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ :
ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ ה ּוא יִ ֶפן ְּב ַר ֲח ָמיו לְ ַע ּמוֹ .וְ יָ חוֹ ן ַעם ַה ְמיַ ֲח ִדים ׁ ְשמוֹ ֶע ֶרב
וָ בוֹ ֶקר ְּב ָכל יוֹ ם ָּת ִמידַ ּ .פ ֲע ַמיִ ם ְּב ַא ֲה ָבה ׁ ְש ַמע אוֹ ְמ ִרים:
לוֹ-הינ ּו ֲאדֹ-נָ י ֶא ָחד:
 / COTCקו׳׳ח— ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו הוּא ָא ִבינוּ .הוּא ַמלְ ּ ֵכנ ּו הוּא מוֹ ׁ ִש ֵיענוּ .וְ ה ּוא יוֹ ׁ ִש ֵיענ ּו
הוּא ֱא ֵ
וְ יִ גְ ָאלֵ נ ּו ׁ ֵשנִ ית וְ יַ ׁ ְש ִמ ֵיענ ּו ְּב ַר ֲח ָמיו ׁ ֵשנִ ית לְ ֵעינֵ י ּ ָכל ַחי לֵ א ֹמרֵ .הן
אֹלהיםֲ :אנִ י ֲאדֹ-נָ י
אשית לִ ְהיוֹ ת לָ ֶכם לֵ ִ
ָּג ַאלְ ִ ּתי ֶא ְת ֶכם ַא ֲח ִרית ּ ְכ ֵר ׁ ִ
יכם
ֹלה ֶ
ֱא ֵ
ַא ִּדיר ַא ִּד ֵירנ ּו ֲאדֹ-נָ י ֲאדֹ-נָ י נ ּו ָמה ַא ִּדיר ׁ ִש ְמ ָך ְּב ָכל ָה ָא ֶרץ ,וְ ָהיָ ה
ֲאדֹ-נָ י לְ ֶמלֶ ְך ַעל ּ ָכל ָה ָא ֶרץַּ ,ביּום ַההוּא יִ ְהיֶ ה ֲאדֹ-נָ י ֶא ָחד ּו ׁ ְשמוֹ
ֶא ָחד
 / Cח—ו ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ְש ָך ּ ָכתוּב לֵ אמר:
ל-ה ְ
 / COTCקו׳׳ח—יִ ְמ ְ
יך ִציּון לְ דר וָ דר.
לך ֲאדֹ-נָ י לְ עולָ םֱ .א ַ
ַהלְ לוּיָ ּה:
דושים ְּב ָכל יוֹ ם יְ ַהלְ ל ּו ָך ֶּסלָ הִ ּ .כי
דושּ .ו ְק ׁ ִ
דוש וְ ׁ ִש ְמ ָך ָק ׁ
ַא ָ ּתה ָק ׁ
דוש ָא ָּתה:
ֵא-ל ֶמלֶ ְך ָּגדול וְ ָק ׁ
דוש
לְ דוֹ ר וָ דוֹ ר ַה ְמלִ יכ ּו לָ ֵא ּ ִ
-לכי הוּא לְ ַב ּדו ָמרום וְ ָק ׁ

יש ָ
יךּ ֻ .ת ְק ַּד ׁש ָאדון ַעל ּ ָכל ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
יךְּ .ב ַצ ֶּד ְק ָך ֲעמ ּו ֶס ָ
חוס ָ
יך .וְ ִת ְ ׂש ַמח ְּב ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
ֲחמול ַעל ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
יך
יךִ ּ :כי ַמ ְק ִּד ׁ ֶ
יאמר ּו לְ ָך ֶ
יך .וְ ְ
דושים:
דוש ּ ְפ ֵאר ִמ ְ ּק ׁ ִ
ִּב ְק ֻד ּׁ ָש ְת ָך ִק ַּד ׁ ְש ָ ּת .נָ ֶאה לְ ָק ׁ
ישר מוּל ַמ ִּגיד ּ ֶפ ׁ ַשעּ ַ .ת ִּגיד לְ יַ ֲעקֹב ְּד ַבר חק ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפט .וְ ַצ ְּד ֵקנ ּו ַּב ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט ַה ּ ֶמלֶ ְך ַה ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט:
ְּב ֵאין ֵמלִ יץ ׁ ֶ
יוציא ָאים (נ"א ַהיּום) לְ ֶצ ֶדק ִּדינֵ נוִּ ּ .כי
עוד יִ זְ ּכר לָ נ ּו ַא ֲה ַבת ֵא ָיתןֲ ,אדונֵ ינוּ .ו ַּב ֵּבן ַה ֶּנ ֱע ַקד יַ ׁ ְש ִּבית ְמ ַד ְ ּינֵ נוּ .ו ִּבזְ כוּת ַה ָ ּתם ִ
דוש ַהיּום לַ ֲאדונֵ ינוּ:
ָק ׁ
בוד ָך .וְ ַעל ַמלְ כוּת ֵּבית
לוֹ-הינ ּו ַעל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָך .וְ ַעל יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִע ֶיר ָך .וְ ַעל ִציּון ִמ ׁ ְש ּ ַכן ּ ְכ ֶ
ו ְּב ֵכן יִ ְת ַק ֵּד ׁש ׁ ִש ְמ ָך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
יח ָך .וְ ַעל ְמכוֹנְ ָך וְ ֵה ָ
ָּדוִ ד ְמ ׁ ִש ֶ
יכלֶ ָך
את .וְ יִ ָירא ּו ָך ּ ָכל ַה ּ ַמ ֲע ִ ׂשים .וְ יִ ׁ ְש ַ ּת ֲחו ּו לְ ָפנֶ ָ
לוֹ-הינ ּו ַעל ּ ָכל ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
יך ּ ָכל
ימ ְת ָך ַעל ּ ָכל ַמה ּׁ ֶש ָּב ָר ָ
יך .וְ ֵא ָ
ו ְּב ֵכן ֵ ּתן ּ ַפ ְח ְּד ָך ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ׁ ֶש ַה ּׁ ָשלְ ָטן לְ ָפנֶ ָ
ַה ְּברו ִּאים .וְ יֵ ָע ׂש ּו ּ ֻכלָ ם ֲאגֻ ָּדה ֶא ָחת לַ ֲע ׂשות ְרצונְ ָך ְּבלֵ ָבב ׁ ָשלֵ םְ ּ .כמו ׁ ֶש ָ ּי ַד ְענ ּו ה' ֱא ֵ
יך עֹז ְּביָ ְד ָך
וּגְ בו ָּרה ִּב ִ
את:
ימינֶ ָך .וְ ׁ ִש ְמ ָך נוֹ ָרא ַעל ּ ָכל ַמה ּׁ ֶש ָּב ָר ָ
דור ׁ ֶש ָ
ו ְּב ֵכן ֵ ּתן ּ ָכבוד ה' לְ ַע ּ ֶמ ָךְּ .ת ִה ּ ָלה לִ ֵיר ֶא ָ
יך .ו ִּפ ְתחון ּ ֶפה לַ ְמיַ ֲחלִ ים לָ ְךׂ ִ .ש ְמ ָחה לְ ַא ְר ֶצ ָך וְ ָ ׂש ׂשון
טובה לְ ְ
יך .וְ ִת ְקוָ ה ָ
יכת נֵ ר לְ ֶבן יִ ׁ ַשי ְמ ׁ ִש ֶ
יחת ֶק ֶרן לְ ָדוִ ד ַע ְב ֶּד ָך .וַ ֲע ִר ַ
לְ ִע ֶיר ָך .ו ְּצ ִמ ַ
יח ָךִּ .ב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינוּ:
יה וְ ָכל ָה ִר ׁ ְש ָעה ּ ֻכ ּ ָל ּה ּ ְכ ָע ׁ ָשן ִּת ְכלֶ ה
יש ִרים יַ ֲעלזוּ .וַ ֲח ִס ִידים ְּב ִר ָּנה יָ גִ יל ּו וְ עולָ ָת ּה ִ ּת ְק ּ ָפץ ּ ִפ ָ
ו ְּב ֵכן ַצ ִּד ִיקים יִ ְרא ּו וְ יִ ְ ׂש ָמח ּו וִ ׁ ָ
ּ ִכי ַת ֲע ִביר ֶמ ְמ ׁ ֶשלֶ ת זָ דון ִמן ָה ָא ֶרץ:
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לוֹ-הינ ּו ְמ ֵה ָרה] לְ ַב ֶ ּד ָך ַעל ּ ָכל ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
וְ ִת ְמ ְ
בוד ָך .ו ִּביר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִעיר ָק ְד ׁ ֶש ָך.
יךְּ .ב ַהר ִציּון ִמ ׁ ְש ּ ַכן ּ ְכ ֶ
[א ֵ
לך ַא ָ ּתה [הוּא] ה' ֱ
ּ ַכ ּ ָכתוּב ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ֶש ָך .יִ ְמ ְ
לך ה' לְ עוֹ לָ ם ֱא ַ
ל-היִ ְך ִציּון לְ דר וָ דר ַהלְ ל ּויָ ּה:
ל-וה ִמ ַּבלְ ָע ֶד ָ
דוש ַא ָ ּתה וְ נוֹ ָרא ׁ ְש ֶמ ָך וְ ֵאין ֱא ַּ
דוש נִ ְק ַּד ׁש ִּב ְצ ָד ָקה:
יךַ ּ .כ ּ ָכתוּב וַ יִ גְ ַּב ּה ה' ְצ ָבאות ַּב ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט ,וְ ָה ֵא-ל ַה ָ ּק ׁ
ָק ׁ
ְ
ְ
דוש:
ָּבר ּוך ַא ָּתה ה' ַה ּ ֶמלֶ ך ַה ָ ּק ׁ
ָ
ַא ָ ּתה ְב ַח ְר ָ ּתנ ּו ִמ ּ ָכל ָה ַע ּ ִמיםָ .א ַה ְב ָּת אוֹ ָתנ ּו וְ ָר ִצ ָית ָּבנוּ .וְ ַ
רומ ְמ ָ ּתנ ּו ִמ ּ ָכל ַה ּ ְל ׁשונות וְ ִק ַּד ׁ ְש ָ ּתנ ּו ְּב ִמ ְצוֹ ֶתיך וְ ֵק ַר ְב ָ ּתנ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו
לַ ֲע ָ
את:
דוש ָעלֵ ינ ּו ָק ָר ָ
בוד ֶת ָך וְ ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדול וְ ַה ָ ּק ׁ
יחה וּלְ ַכ ּ ָפ ָרה ,וְ לִ ְמ ָחל ּבו ֶאת ּ ָכל ֲע ֵ
לוֹ-הינ ּו ְּב ַא ֲה ָבהֶ ,את יוֹ ם ַה ּ ִכ ּפו ִּרים ַה ֶ ּזה ,לִ ְמ ִחילָ ה וְ לִ ְסלִ ָ
וַ ִּת ֶּתן לָ נ ּו ה' ֱא ֵ
ונותינוִּ ,מ ְק ָרא
ֶ
יאת ִמ ְצ ָריִ ם:
יצ ַ
קד ׁש זֵ ֶכר לִ ִ
בותינוּ ,יַ ֲעלֶ ה וְ יָ בוא ,וְ יַ ִּג ַיע ,וְ יֵ ָר ֶאה ,וְ יֵ ָר ֶצה ,וְ יִ ׁ ָש ַמע ,וְ יִ ּ ָפ ֵקד ,וְ יִ ָ ּז ֵכר ,זִ ְכרונֵ נ ּו ו ִּפ ְ ּקדונֵ נוּ ,וְ זִ ְכרון ֲא ֵ
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ֱא ֵ
בותינוּ,
ָ
ָ
ָ
ָ
וְ זִ ְכרון ָמ ׁ ִש ַ
טובה,
יטה לְ ָ
יח ֶּבן ָּדוִ ד ַע ְב ֶּדך ,וְ זִ ְכרון יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִעיר ָק ְד ׁ ֶשך ,וְ זִ ְכרון ּ ָכל ַע ּ ְמך ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל לְ ָפנֶ יך ,לִ ְפלֵ ָ
לְ ֵחן וּלְ ֶח ֶסד וּלְ ַר ֲח ִמים לְ ַח ִ ּיים וּלְ ׁ ָשלום ְּביוֹם ַה ִּכ ּפוּ ִרים ַה ֶ ּזה :זָ ְכ ֵרנ ּו ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ּבו לְ טוֹ ָבה ,ו ָּפ ְק ֵדנ ּו בוֹ לִ ְב ָר ָכה,
ָ
[טובים] ,ו ִּב ְד ַבר יְ ׁש ּו ָעה וְ ַר ֲח ִמים ח ּוס וְ ָח ֵּננוּ ,וְ ַר ֵחם ָעלֵ ינ ּו וְ ׁ ִ
ִ
הוש ֵיענ ּו בוֹ לְ ַח ִ ּיים
וְ ׁ ִ
הוש ֵיענוִּ ּ ,כי ֵאלֶ יך ֵעינֵ ינוִּ ּ ,כי ֵא-ל
ֶמלֶ ְך ַחנּ ּון וְ ַרח ּום ָא ָ ּתה:
נואלְ נ ּו וַ ֲא ׁ ֶשר ָח ָטאנוּ:
 / CTCחו׳׳ק— ַאל נָ א ָת ׁ ֵשת ָעלֵ ינ ּו ַח ּ ָטאת ֲא ׁ ֶשר ַ
יוצ ֵרנוּ:
 / CTCחו׳׳ק— ָח ָטאנ ּו צו ֵּרנ ּו ְסלַ ח לָ נ ּו ְ
יתי ַא ְב ָר ָהם ֶאזְ ּכר וְ ָה ָא ֶרץ ֶאזְ ּכר:
יתי יִ ְצ ָחק וְ ַאף ֶאת ְּב ִר ִ
יתי יַ ֲעקוב וְ ַאף ֶאת ְּב ִר ִ
זְ כור לָ נ ּו ְּב ִרית ָאבות ּ ַכ ֲא ׁ ֶשר ָא ַמ ְר ָ ּת .וְ זָ ַכ ְר ִּתי ֶאת ְּב ִר ִ
הוצ ִ
אשונִ ים ֲא ׁ ֶשר ֵ
אלהים ֲאנִ י ֲאדֹ-נָ י:.
אתי א ָֹתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם לְ ֵעינֵ י ַהגּ ויִ ם לִ ְהיות לָ ֶהם לֵ ִ
אשונִ ים ּ ַכ ֲא ׁ ֶשר ָא ַמ ְר ָ ּת .וְ זָ ַכ ְר ִּתי לָ ֶהם ְּב ִרית ִר ׁ
זְ כור לָ נ ּו ְּב ִרית ִר ׁ
ותם לְ ָה ֵפר ְּב ִר ִ
יהם לא ְמ ַא ְס ִ ּתים וְ לא גְ ַעלְ ִּתים לְ ַכ ּל ָ
יותם ְּב ֶא ֶרץ אויְ ֵב ֶ
ֲע ֵ ׂשה ִע ּ ָמנ ּו ּ ְכ ָמה ׁ ֶש ִה ְב ַט ְח ָּתנוּ .וְ ַאף ַּג ם זאת ִּב ְה ָ
יהם:
לה ֶ
יתי ִא ָּתם ּ ִכי ֲאנִ י ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
לה ָ
לה ָ
יצ ָך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֶ
יך ֶאת ׁ ְשבו ְּת ָך וְ ִר ֲח ֶמ ָך וְ ׁ ָשב וְ ִק ֶּב ְצ ָך ִמ ּ ָכל ָה ַע ּ ִמים ֲא ׁ ֶשר ֱה ִפ ְ
ָה ׁ ֵשב ׁ ְשבו ֵּתנ ּו וְ ַר ֲח ֵמנ ּו ּ ְכ ָמה ׁ ֶש ּ ָכתוּב .וְ ׁ ָשב ֲאדֹ-נָ י ֱא ֶ
יך ׁ ָש ּ ָמהַ :ק ֵּבץ נִ ָּד ֵחינ ּו
ָ
ָ
ָ
יתי ָכ ָעב ּ ְפ ׁ ָש ֶעיךָ
להיך ו ִּמ ּׁ ָשם יִ ָ ּק ֶחךְ :מ ֵחה ְפ ׁ ָש ֵעינ ּו ּ ָכ ָעב וְ ֶכ ָענָ ן ּ ְכ ָמה ׁ ֶש ּ ָכתוּבָ .מ ִח ִ
ּ ְכ ָמה ׁ ֶש ּ ָכתוּבִ .אם יִ ְהיֶ ה נִ ַּד ֲח ָך ִּב ְק ֵצה ַה ּׁ ָש ָמיִ ם ִמ ּׁ ָשם יְ ַק ֶּב ְצך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֶ
את ָ
מוחה ְפ ׁ ָש ֶע ָ
יך ׁשו ָּבה ֵאלַ י ּ ִכי גְ ַאלְ ִ ּת ָ
את ָ
יך לְ ַמ ֲענִ י וְ ַח ּט ֶ
נכי ה ּוא ֶ
נכי ָא ִ
יךְ :מ ֵחה ְפ ׁ ָש ֵעינ ּו לְ ַמ ַענְ ָך ּ ַכ ֲא ׁ ֶשר ָא ַמ ְר ָ ּת ָא ִ
וְ ֶכ ָענָ ן ַח ּט ֶ
יך לא ֶאזְ ּכורַ :הלְ ֵּבן ֲח ָט ֵאינ ּו
יאמר ֲאדֹ-נָ י ִאם יִ ְהי ּו ֲח ָט ֵא ֶ
ּ ַכ ּׁ ֶשלֶ ג וְ ַכ ֶ ּצ ֶמר ּ ְכ ָמה ׁ ֶש ּ ָכתוּב .לְ כ ּו נָ א וְ נִ ָ ּו ְכ ָחה ַ
יכם ּ ַכ ּׁ ָשנִ ים ּ ַכ ּׁ ֶשלֶ ג יַ לְ ִּבינ ּו ִאם יַ ְא ִּדימ ּו ּ ַכ ּתולָ ע ּ ַכ ֶ ּצ ֶמר יִ ְהיוּ :זְ רוק ָעלֵ ינ ּו ַמיִ ם
יכם ו ִּמ ּ ָכל ִּג ּל ּולֵ ֶ
אות ֶ
הורים ו ְּט ַה ְר ֶ ּתם ִמ ּכל ֻט ְמ ֵ
יכם ַמיִ ם ְט ִ
הורים וְ ַט ֲה ֵרנ ּו ּ ְכ ָמה ׁ ֶש ּ ָכתוּב .וְ זָ ַר ְק ִ ּתי ֲעלֵ ֶ
ְט ִ
יכם ֲא ַט ֵהר ֶא ְת ֶכםַ ּ :כ ּ ֵפר ֲח ָט ֵאינ ּו ַּביּום ַה ֶ ּזה וְ ַט ֲה ֵרנ ּו
יכם לִ ְפנֵ י ֲאדֹ-נָ י ִּת ְט ָהרוַּ :ר ֵח ם ָעלֵ ינ ּו וְ ַאל ַּת ׁ ְש ִח ֵ
את ֶ
יכם לְ ַט ֵהר ֶא ְת ֶכם ִמ ּכל ַח ּט ֵ
ּ ְכ ָמה ׁ ֶש ּ ָכתוּבִ ּ .כי ַביּום ַה ֶ ּזה יְ ַכ ּ ֵפר ֲעלֵ ֶ
יתנ ּו ּ ְכ ָמה ׁ ֶש ּ ָכתוּבִ ּ .כי ֵאל ַרח ּום ֲאדֹ-נָ י
בות ָ
לה ָ
לה ָ
יך ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַּבע לָ ֶהם :מול ֶאת לְ ָב ֵבנ ּו לְ ַא ֲה ָבה ֶאת ׁ ְש ֶמ ָך ּ ְכ ָמה ׁ ֶש ּ ָכתוּב .ו ָּמל ֲאדֹ-נָ י ֱא ֶ
ית ָך וְ לא יִ ׁ ְש ּ ַכח ֶאת ְּב ִרית ֲא ֶ
יך לא יַ ְר ּ ְפ ָך וְ לא יַ ׁ ְש ִח ֶ
ֱא ֶ
יך ֶאת
ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
לְ ָב ְב ָך וְ ֶאת לְ ַבב זַ ְר ֶעך לְ ַא ֲה ָבה ֶאת ֲאדֹ-נָ י ֱא ֶ
להיך ְּב ָכל לְ ָב ְבך ו ְּב ָכל נַ ְפ ׁ ְשך לְ ַמ ַען ַח ֶ ּייךִ :ה ּ ָמ ֵצא לָ נ ּו ְּב ַב ָ ּק ׁ ָש ֵתנ ּו ּ ְכ ָמה ׁ ֶש ּ ָכתוּב .ו ִּב ַ ּק ׁ ְש ֶּתם ִמ ּׁ ָשם ֶאת ֲאדֹ-נָ י
לה ָ
יאנ ּו ֶאל ַהר ָק ְד ׁ ֶש ָך וְ ַ ׂש ּ ְמ ֵחנ ּו ְּב ֵבית ְ ּת ִפ ּ ָל ֶת ָך ּ ְכ ָמה ׁ ֶש ּ ָכתוּב .וַ ֲה ִב ִ
את ּ ִכי ִת ְד ְר ׁ ֶשנּ ּו ְּב ָכל לְ ָב ְב ָך ו ְּב ָכל נַ ְפ ׁ ֶש ָךְּ :ת ִב ֵ
יך ו ָּמ ָצ ָ
ֱא ֶ
יאותים ֶאל ַהר ָק ְד ׁ ִשי וְ ִ ׂש ּ ַמ ְח ִ ּתים
יהם לְ ָרצון ַעל ִמזְ ְּב ִחי ּ ִכי ֵב ִ
יהם וְ זִ ְב ֵח ֶ
עולות ֶ
ֵ
ְּב ֵבית ְ ּת ִפ ּ ָל ִתי
יתי ֵּבית ְ ּת ִפ ּ ָלה יִ ָ ּק ֵרא לְ ָכל ָה ַע ּ ִמים:
**פותחים את הארון **THE ARK IS OPENED /
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

לוֹ-הינ ּו ח ּוס וְ ַר ֵחם ָעלֵ ינ ּו וְ ַק ֵּבל ְּב ַר ֲח ִמים ו ְּב ָרצון ֶאת ְּת ִפ ּ ָל ֵתנוּ:
ׁ ְש ַמע קולֵ נ ּו ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
יבנ ּו ֲאדֹ-נָ י ֵאלֶ ָ
ֲה ׁ ִש ֵ
יך וְ נָ ׁשו ָּבה ַח ֵּד ׁש יָ ֵמינ ּו ּ ְכ ֶק ֶדם:
ֲא ָמ ֵרינ ּו ַה ֲאזִ ינָ ה ֲאדֹ-נָ י ִּבינָ ה ֲהגִ יגֵ נוּ—QUIETLY[ :יִ ְהי ּו לְ ָרצון ִא ְמ ֵרי ִפינ ּו וְ ֶהגְ יון לִ ֵּבנ ּו לְ ָפנֶ ָ
גואלֵ נוּ]:
יך ֲאדֹ-נָ י צו ֵּרנ ּו וְ ֲ
יכנ ּו ִמ ּ ְל ָפנֶ ָ
ַאל ַּת ׁ ְשלִ ֵ
יך וְ ר ּו ַח ָק ְד ׁ ְש ָך ַאל ִּת ַ ּקח ִמ ּ ֶמנּ וּ:
ַאל ַּת ׁ ְשלִ ֵ
יכנ ּו לְ ֵעת זִ ְקנָ ה ּ ִכ ְכלות ּכ ֵחנ ּו ַאל ַ ּת ַעזְ ֵבנוּ:
ַאל ַ ּת ַעזְ ֵבנ ּו ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
לוֹ-הינוַּ .אל ִ ּת ְר ַחק ִמ ּ ֶמנּ וּ:
ֲע ֵ ׂשה ִע ּ ָמנ ּו אות לְ ָ
בש ּו ּ ִכי ַא ָ ּתה ֲאדֹ-נָ י ֲעזַ ְר ָ ּתנ ּו וְ נִ ַח ְמ ָ ּתנוּ:
טובה וְ יִ ְרא ּו ׂשונְ ֵאינ ּו וְ יֵ ׁ
הוחלְ נ ּו ַא ָ ּתה ַת ֲענֶ ה ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ּ ִכי לְ ָך ֲאדֹ-נָ י ָ
לוֹ-הינוּ:
**סוגרים את הארון **THE ARK IS CLOSED /
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וידוי בציבור—מנחה של יום הכיפורים
Public Viduy (Confession)—Mincha of Yom Kippur
(א ָּנא) ָ ּתבא לְ ָפנֶ ָ
לומר
ערף ַ
יך ְּת ִפ ּ ָל ֵתנוּ .וְ ַאל ִ ּת ְת ַע ּ ַלם ִמ ְ ּת ִח ָּנ ֵתנוֶּ ׁ .ש ֵאין ָאנ ּו ַע ֵ ּזי ָפנִ ים ו ְּק ׁ ֵשי ֶ
בותינ ּו ָ :
ֺ-הי ֲא ֵ
להינ ּו וֵ אל ֵ
ֱא ֵ
ָ
בותינ ּו ַצ ִּד ִיקים ֲאנַ ְחנ ּו וְ לא ָח ָטאנ ּו ֲא ָבל ֲאנַ ְחנ ּו וַ ֲא ֵ
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
לְ ָפנֶ יך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
בותינ ּו ָח ָטאנוּ:
נוטים מעט כלפי מטה ומכים על הלב בכל מילה בפיסקה הבאה :מ“אשמנו” ועד “תעתנו”
” IN THE PARAGRAPH BELOWאשמנו”“...תעתנו“ BEND SLIGHTLY FORWARD AND TAP YOUR CHEST AFTER EACH WORD FROM

ָא ׁ ַש ְמנוָּּ ,בגַ ְדנוָּּ ,גזַ לְ נוִּּ ,ד ַּב ְרנ ּו ּד ִפיֶ :ה ֱעוִ ינוּ ,וְ ִה ְר ׁ ַש ְענוּ ,זַ ְדנוָּ ,ח ַמ ְסנוָּ ,ט ַפלְ נ ּו ׁ ֶש ֶקר :יָ ַע ְצנ ּו ָרעִ ּ ,כ ַ ּז ְבנוּ ,לַ ְצנוָּ ,מ ַר ְדנוּ ,נִ ַא ְצנוּ,
יך ו ִּמ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָ
ות ָ
ערף ָ:ר ׁ ַש ְענוִּ ׁ ,ש ַח ְתנוּּ ִ ,ת ַע ְבנוָּּ ,ת ִעינוִּּ ,ת ְע ָ ּת ְענ ּו ַס ְרנ ּו ִמ ּ ִמ ְצ ֶ
ָס ַר ְרנוָּ ,עוִ ינוָּ ּ ,פ ׁ ַש ְענוָּ ,צ ַר ְרנוִּ ,ק ּׁ ִשינ ּו ֶ
ובים
יך ַה ּט ִ
וְ לא ׁ ָשוָ ה לָ נוּ :וְ ַא ָ ּתה ַצ ִּדיק ַעל ּ ָכל ַה ָּבא ָעלֵ ינוִּ ּ .כי ֱא ֶמת ָע ִ ׂש ָית וַ ֲאנַ ְחנ ּו ִה ְר ׁ ָש ְענוּ:
נוש ְענ ּו וְ ֵתן ְּבלִ ֵּבנ ּו לַ ֲעזוב ֶּד ֶר ְך ֶר ׁ ַשע וְ ִח ׁיש לָ נ ּו יֶ ׁ ַשע ּ ַכ ּ ָכתוּב ַעל יַ ד נְ ִב ֶ
ִה ְר ׁ ַש ְענ ּו ו ָּפ ׁ ַש ְענ ּו לָ ֵכן לא ׁ ָ
יא ָך יַ ֲעזוב ָר ׁ ָשע ַּד ְר ּכו
בותיו וְ יָ ׁשב ֶאל ֲאדֹ-נָ י וִ ַיר ֲח ֵמה ּו וְ ֶאל ֱא ֵ
וְ ִא ׁיש ָאוֶ ן ַמ ְח ׁ ְש ָ
לוח:
לוֹ-הינ ּו ּ ִכי יַ ְר ֶּבה לִ ְס ַ
בותינ ּו ְסלַ ח ו ְּמ ַחל לַ ֲע ֵ
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
 / Cח— ֱא ֵ
ונותינ ּו ְּביוֹ ם ַהכיפורים ַה ֶ ּזה( ,וְ ֵה ָע ֵתר לָ נ ּו ִּב ְת ִפ ּ ָל ֵתנוּ)ְ .מ ֵחה וְ ַה ֲע ֵבר
ָ
ְ
ָ
אתינ ּו ִמ ֶּנגֶ ד ֵעינֶ יך .וְ כף ֶאת יִ ְצ ֵרנ ּו לְ ִה ׁ ְש ַּת ְע ֶּבד לָ ך .וְ ַה ְכנַ ע ֶאת ָע ְר ּ ֵפנ ּו לָ ׁשוּב ֵאלֶ יך ֶּב ֱא ֶמת .וְ ַח ֵּד ׁש
ּ ְפ ׁ ָש ֵעינ ּו וְ ַח ּט ֵ
לה ָ
ָ
ָ
ָ
יך ֶאת לְ ָב ְבךָ
תור ֶתך ו ָּמל ֲאדֹ-נָ י ֱא ֶ
יותינ ּו לִ ׁ ְשמור ּ ִפ ֻ ּק ֶדיך .וּמול ֶאת לְ ָב ֵבנ ּו לְ ַא ֲה ָבה וּלְ יִ ְר ָאה ֶאת ׁ ְש ֶמךַ ּ .כ ּ ָכתוּב ְּב ָ
ּ ִכלְ ֵ
ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
וְ ֶאת לְ ַבב זַ ְר ֶעך לְ ַא ֲה ָבה ֶאת ֲאדֹ-נָ י ֱא ֶ
להיך ְּב ָכל לְ ָב ְבך ו ְּב ָכל נַ ְפ ׁ ְשך לְ ַמ ַען ַח ֶ ּייךַ :ה ְ ּזדונות וְ ַה ּׁ ְשגָ גות ַא ָּתה ַמ ּ ִכירָ .ה ָרצון
וְ ָהאנֶ ס ַה ְּגל ּויִ ם וְ ַה ִּנ ְס ָּת ִרים .לְ ָפנֶ ָ
יך ֵהם ְּגל ּויִ ים וִ יד ּו ִעיםָ .מה ָאנוֶּ .מה ַח ֵ ּיינוֶּ .מה ַח ְס ֵּדנוַּ .מה ִ ּצ ְד ֵ
קותינוַּ .מה יְ ׁש ּו ָע ֵתנוַּ .מה
בותינוֲּ .הלא ּ ָכל ַה ִּג ּב ִורים ּ ְכ ַאיִ ן לְ ָפנֶ ָ
אמר לְ ָפנֶ ָ
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
יך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ּכ ֵחנוַּ .מה ְּגבו ָּר ֵתנוַּ .מה נּ ַ
יך וְ ַאנְ ׁ ֵשי ַה ּׁ ֵשם
ָ
ימי ַח ֵ ּי ֶ
יהם ּתה ּו וִ ֵ
ּ ְכלא ָהי ּו וַ ֲח ָכ ִמים ּ ִכ ְבלִ י ַמ ָּדע וּנְ בונִ ים ּ ִכ ְבלִ י ַה ְ ׂש ּ ֵכלִ ּ .כי רב ַמ ֲע ֵ ׂש ֶ
ּמותר ָה ָא ָדם ִמן
יהם ֶה ֶבל לְ ָפנֶ יך .ו ַ
ָ
אמר לְ ָפנֶ ָ
יושב ָמרום .ו ַּמה ְּנ ַס ּ ֵפר לְ ָפנֶ יך ׁש ֵ
יך ׁ ֵ
ל:מה נּ ַ
ַה ְּב ֵה ָמה ָאיִ ן ּ ִכי ַה ּכל ָה ֶב ַ
וכן ׁ ְש ָח ִקיםֲ .הלא ּ ָכל ַה ִּנ ְס ָ ּתרות
יוד ַע:
וְ ַה ִּנגְ לות ַא ָּתה ֵ
עובר ַעל ּ ֶפ ׁ ַשע ׁ ַשוְ ָע ֵתנ ּו ַת ֲאזִ ין ְּב ָע ְמ ֵדנ ּו לְ ָפנֶ ָ
 / CTCחו׳׳ק— ׁ ִש ְמ ָך ֵמעולָ ם ֵ
יך ִּב ְת ִפ ּ ָלה ַּת ֲעבר ַעל ּ ֶפ ׁ ַשע לְ ַעם ׁ ָש ֵבי ֶפ ׁ ַשע.
ִּת ְמ ֶחה ְפ ׁ ָש ֵעינ ּו ִמ ֶּנגֶ ד ֵעינֶ ָ
יך:
חופ ׂש ּ ָכל ַח ְד ֵרי ָב ֶטן ו ֵ
יוד ַע ָרזֵ י עולָ ם .וְ ַת ֲעלוּמות ִס ְת ֵרי ּ ָכל ָחי ַא ָ ּתה ֵ
ַא ָ ּתה ֵ
ּבוחן ּ ְכלָ יות וָ לֵ בֵ :אין ָּד ָבר נֶ ְעלָ ם ִמ ּ ֶמ ּ ָך ,וְ ֵאין
ָ
ָ
בותינוֶּ ׁ ,ש ִּת ְסלַ ח לָ נ ּו ַעל ּ ָכל ַח ּט ֵ
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
נִ ְס ָּתר ִמ ֶּנגֶ ד ֵעינֶ יך :ו ְּב ֵכן יְ ִהי ָרצון ִמ ּ ְל ָפנֶ יך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
אתינוּ ,וְ ִת ְמ ָחל
לָ נ ּו ַעל ּ ָכל ֲע ֵ
ונותינוּ ,ו ְּת ַכ ּ ֶפר לָ נ ּו ַעל ּ ָכל ּ ְפ ׁ ָש ֵעינוּ:
נוטים מעט כלפי מטה ,ומכים על הלב בכל אמירה של המילים “על חטא” או “על חטאים”
”על חטאים“ ”ORעל חטא“ BEND SLIGHTLY FORWARD AND TAP YOUR CHEST AFTER SAYING THE WORDS

ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבאנֶ ס ו ְּב ָרצון:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִא ּמ ּוץ ַה ּ ֵלב:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְבלִ י ָד ַעת:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִב ּט ּוי ְ ׂש ָפ ָתיִ ם:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבגָ ל ּוי ו ַּב ָּס ֶתר:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבגִ ּל ּוי ֲע ָריות:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִד ּבוּר ּ ֶפה:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַד ַעת ו ְּב ִמ ְר ָמה:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַה ְרהור ַה ּ ֵלב:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבהונָ ַאת ֵר ַע:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבוִ ּד ּוי ּ ֶפה:
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וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּבוְ ִע ַידת זְ נוּת:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבזָ דון ו ִּב ׁ ְשגָ גָ ה:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבזִ לְ זוּל ִ
ּמורים:
הורים ו ִ
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבחזֶ ק יָ ד:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִח ּלוּל ַה ּׁ ֵשם:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִט ּ ְפ ׁשוּת ּ ֶפה:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ֻט ְמ ַאת ְ ׂש ָפ ָתיִ ם:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּביֵ ֶצר ָה ָרע:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ְ
יוד ִעים:
יוד ִעים ו ְּבלא ְ
וְ ַעל ֻּכ ָּלם ֱאלו ַֹּה ְס ִליחותְ ,ס ַלח ָלנוְּ ,מ ַחל ָלנוַּּ ,כ ּ ֶפר ָלנוּ :
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַכ ּ ַפת ׁש ַחד:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַכ ַח ׁש ו ְּב ָכזָ ב:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבלָ ׁשון ָה ָרע:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבלָ צון:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַמ ּ ָ ׂשא ו ְּב ַמ ָ ּתן:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַמ ֲא ָכל ו ְּב ִמ ׁ ְש ֶ ּתה:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּבנֶ ׁ ֶש ְך ו ְּב ַמ ְר ִּבית:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּבנְ ִט ַ ּית ָּגרון:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יח ִ ׂש ְפ ֵ
יך ְּב ִ ׂש ַ
תותינוּ:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִ ׂש ּקוּר ָעיִ ן:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ֵעינַ יִ ם ָרמות:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ַע ּזוּת ֶמ ַצח:
וְ ַעל ֻּכ ָּלם ֱאלו ַֹּה ְס ִליחותְ ,ס ַלח ָלנוְּ ,מ ַחל ָלנוַּּ ,כ ּ ֶפר ָלנוּ :
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְפ ִר ַיקת עול:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְפלִ ילוּת:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְצ ִד ַ ּית ֵר ַע:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ָצרוּת ָעיִ ן:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
ראש:
יך ְּב ַק ּלוּת ׁ
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
ערף:
יך ְּב ַק ׁ ְשיוּת ֶ
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יצת ַרגְ לַ יִ ם לְ ָה ַרע:
יך ְּב ִר ַ
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְר ִכילוּת:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ׁ ְשב ּו ַעת ׁ ָשוְ א:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִ ׂשנְ ַאת ִח ָּנם:
ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ִּב ְת ׂשו ֶּמת יָ ד:
וְ ַעל ֵח ְטא ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך ְּב ִת ְמהון לֵ ָבב:
וְ ַעל ֻּכ ָּלם ֱאלו ַֹּה ְס ִליחותְ ,ס ַלח ָלנוְּ ,מ ַחל ָלנוַּּ ,כ ּ ֶפר ָלנוּ :
יהם עולָ ה:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ַח ּ ָטאת:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יורד:
יהם ָק ְר ָּבן עולֶ ה וְ ֵ
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ָא ׁ ָשם וַ ַּדאי וְ ָתל ּוי:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ַמ ּ ַכת ַמ ְרדוּת:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ַמלְ קוּת ַא ְר ָּב ִעים:
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ִמ ָיתה ִּב ֵידי ׁ ָש ָמיִ ם:
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יהם ּ ָכ ֵרת וַ ֲע ִר ִירי (נ"א וערירות):
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
וְ ַעל ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים ֲעלֵ ֶ
יהם ַא ְר ַּבע ִמיתות ֵּבית ִּדין:
ְס ִקילָ הׂ ְ .ש ֵר ָפהֶ .ה ֶרג .וְ ֶחנֶ ק:
ַעל ִמ ְצוַ ת ֲע ֵ ׂשה וְ ַעל ִמ ְצוַ ת לא ַת ֲע ֶ ׂשהֵּ .בין ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָּב ּה ק ּום ֲע ֵ ׂשה ו ֵּבין ׁ ֶש ֵאין ָּב ּה ק ּום ֲע ֵ ׂשה:
ֶאת ַה ְּגל ּויִ ים לָ נ ּו וְ ֶאת ׁ ֶש ֵאינָ ם ְּגל ּויִ ים לָ נוֶּ .את ַה ְּגל ּויִ ים לָ נ ּו ּ ְכ ָבר ֲא ַמ ְרנ ּום לְ ָפנֶ ָ
הודינ ּו לְ ָך ֲעלֵ ֶ
יך וְ ִ
יהם .וְ ֶאת ׁ ֶש ֵאינָ ם
ְּגל ּויִ ים לָ נ ּו לְ ָפנֶ ָ
לאדֹ-נָ י ֱא ֵ
יך ֵהם ְּגל ּויִ ים וִ יד ּו ִעיםַ ּ .כ ָּד ָבר ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ַה ִּנ ְס ָּתרת ֲ
לוֹ-הינ ּו וְ ַה ִּנגְ לת לָ נ ּו וּלְ ָבנֵ ינ ּו ַעד עולָ ם
לַ ֲע ׂשות ֶאת ּ ָכל ִּד ְב ֵרי ַה ּת ָורה ַה ּזאת:
ֹאש ִה ְב ַט ְח ָ ּתנ ּו וְ ַעל ַה ְּת ׁשו ָּבה ֵעינֵ ינ ּו ְמיַ ֲחלוֹ ת לָ ְך:
וְ ַא ָ ּתה ַרח ּום ְמ ַק ֵּבל ׁ ָש ִבים וְ ַעל ַה ְּת ׁשו ָּבה ֵמר ׁ
לוֹ-הינ ּו ׁ ֶש ָא ַה ְב ָ ּת ֶאת יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָך .ו ֵּמ ֶח ְמלָ ְת ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו ׁ ֶש ָח ַמלְ ָ ּת ַעל ְּבנֵ י ְב ִר ֶית ָך נָ ַת ָ ּת ּ ָלנ ּו ֲאדֹ-נָ י
ו ֵּמ ַא ֲה ָב ְת ָך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ֶאת יוֹ ם צום ַה ּ ִכ ּ ֻפ ִרים ַה ֶ ּזה .לִ ְמ ִחילַ ת ֵח ְטא וְ לִ ְסלִ ַ
ֱא ֵ
יחת ָעון וּלְ ַכ ּ ָפ ַרת ּ ָפ ׁ ַשע:
אתינ ּו ִמ ֶּנגֶ ד ֵעינֶ ָ
ונותינ ּו ְּביוֹ ם ַה ּ ִכ ּפו ִּרים ַה ֶ ּזהְ ,מ ֵחה וְ ַה ֲע ֵבר ּ ְפ ׁ ָש ֵעינ ּו וְ ַח ּט ֵ
בותינ ּו ְמחל לַ ֲע ֵ
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ֱא ֵ
יךָ ּ ,כ ָאמוּר
ָ
ָ
ָ
ָ
אתיך לא ֶאזְ ּכר :וְ נֶ ֱא ַמרָ ,מ ִח ִיתי ָכ ָעב ּ ְפ ׁ ָש ֶעיך וְ ֶכ ָענָ ן ַח ּט ֶ
מוחה ְפ ׁ ָש ֶעיך לְ ַמ ֲענִ י וְ ַח ּט ֶ
נכי הוּא ֶ
נכי ָא ִ
ָא ִ
אתיך ׁשו ָּבה ֵאלַ י
ָ
ותיךָ
ּ
יכם לִ ְפנֵ י ֲאדֹ-נָ י ִ ּת ְט ָהרוַּ :ק ְּד ׁ ֵשנ ּו ְּב ִמ ְצ ֶ
את ֶ
יכם לְ ַט ֵהר ֶא ְת ֶכםִ ,מ ּכל ַח ּט ֵ
ּ ִכי גְ ַאלְ ִּתיך וְ נֶ ֱא ַמרִ ּ ,כי ַביּום ַה ֶזה יְ ַכ ּ ֵפר ֲעלֵ ֶ
ָ
ָ
תור ֶת ָךׂ ַ ,ש ְּב ֵענ ּו ִמ ּטו ֶּב ָך וְ ּ ְ
וְ ֵתן ֶחלְ ֵקנ ּו ְּב ָ
שמ ֵחנ ּו /וְ ַ ׂש ּ ַמח נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו ִּב ׁיש ּו ָע ֶתך ,וְ ַט ֵהר לִ ֵּבנ ּו לְ ָע ְב ְּדך ֶּב ֱא ֶמתִ ּ ,כי ַא ָ ּתה ָסלְ ָחן
ְ
ְ
ָ
מוחל וְ סולֵ ַח ֶ
לְ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ו ָּמ ֳחלָ ן לְ ׁ ִש ְב ֵטי יְ ׁ ֻשר ּון ְּב ָכל ּדור וָ דור ו ִּמ ַּבלְ ָע ֶדיך ֵאין לָ נ ּו ֶמלֶ ך ֵ
[א ּ ָלא ָא ָ ּתה] ָּברוּ ך ַא ָּתה ֲאדֹ-נָ י
ְ
ונותינוּ וְ ַל ֲעונות ַע ּמו ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל וּ ַמ ֲע ִביר ַא ׁ ְש ֵ
סול ַח ַל ֲע ֵ
מוחל וְ ֵ
ֶמ ֶל ְך ֵ
מותינוּ ְּב ָכל ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָשנָ הֶ ,מ ֶלך ַעל ָּכל ָה ָא ֶרץ
ְמ ַק ֵּד ׁש יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ יוֹם ַה ִּכ ּפוּ ִרים:
לוֹ-הינ ּו ְּב ַע ּ ְמ ָך יִ ְ ׂש ָר ֵאל ו ִּב ְת ִפ ּ ָל ָתם/וְ לִ ְת ִפ ּ ָל ָתם ׁ ְש ֵעה .וְ ָה ׁ ֵשב ֶאת ָה ֲע ָ
ְר ֵצה ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
בודה לִ ְד ִביר ֵּב ֶית ָך .וְ ִא ּׁ ֵשי יִ ְ ׂש ָר ֵאל.
בודת יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמךָ:
[מ ֵה ָרה] ְּב ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵּבל ְּב ָרצון .ו ְּת ִהי לְ ָרצון ָ ּת ִמיד ֲע ַ
ו ְּת ִפ ּ ָל ָתםְ .
וְ ֶת ֱחזֶ ינָ ה ֵעינֵ ינ ּו ְּב ׁשו ְּב ָך לְ ִציּון ְּב ַר ֲח ִמיםָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ֲאדֹ-נָ י ַה ּ ַמ ֲחזִ יר ׁ ְש ִכינָ תו לְ ִציּון:
חזן /
ְ
ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינ ּו
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
מוֹ ִדים ֲאנַ ְחנ ּו לָ ךָ ׁ ,ש ַא ָּתה הוּא ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד[ ,צו ֵּרנוּ] צוּר ַח ֵ ּיינוָּ ,מגֵ ן יִ ׁ ְש ֵענוַּ ,א ָּתה הוּא לְ דוֹ ר וָ דוֹ ר
נוֹ ֶדה ּ ְל ָך ּונְ ַס ֵּפר ְּת ִה ּ ָל ֶת ָךַ ,על ַח ֵ ּיינ ּו ַה ּ ְמסו ִּרים ְּביָ ֶד ָך ,וְ ַעל נִ ׁ ְשמוֹ ֵתינ ּו
ַה ְּפק ּודוֹ ת לָ ְך ,וְ ַעל נִ ֶּס ָ
יך ׁ ֶש ְּב ָכל יוֹ ם ִע ּ ָמנוּ ,וְ ַעל נִ ְפלְ אוֹ ֶת ָ
יך
וְ טוֹ בוֹ ֶת ָ
יך ׁ ֶש ְּב ָכל ֵעתֶ ,ע ֶרב וָ ב ֶֹקר וְ ָצ ֳה ָריִ םַ ,ה ּטוֹ ב ּ ִכי ֹלא ָכל ּו
ָ
ַר ֲח ֶמ ָ
[כי] ֵמעוֹ לָ ם ִק ִ ּוינ ּו לָ ךְ:
יך ,וְ ַה ְמ ַר ֵח םִ ּ ,כי ֹלא ַת ּמ ּו ֲח ָס ֶדיךִ ּ ,
CHAZZAN

קהל /
ְ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
מוֹ ִדים ֲאנַ ְחנ ּו לָ ךָ ׁ ,ש ַא ָּתה ה ּוא ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינוּ,
ֹלהי ָכל ָּב ָ ׂשר ,יוֹ ְצ ֵרנוּ ,יוֹ ֵצר ְּב ֵר ׁ ִ
ֱא ֵ
אשיתְּ ,ב ָרכוֹ ת וְ הוֹ ָדאוֹ ת לְ ׁ ִש ְמ ָך
ַה ָּגדוֹ ל וְ ַה ָ ּקדוֹ ׁשַ ,על ׁ ֶש ֶה ֱחיִ ָ
יתנ ּו וְ ִק ַי ְּמ ָּתנוֵּ ּ .כן ְּת ַח ֵיּנ ּו ו ְּת ַק ְי ֵּמנוּ,
וְ ֶת ֱאסוֹ ף ָּגלֻ יּוֹ ֵתינ ּו לְ ַח ְצרוֹ ת ָק ְד ׁ ֶש ָך ,לִ ׁ ְשמוֹ ר ֻח ֶ ּק ָך ,וְ לַ ֲע ׂשוֹ ת ְרצוֹ נֶ ָך,
ּולְ ָע ְב ְ ּד ָך ְּבלֵ ָבב ׁ ָשלֵ םַ ,על ׁ ֶש ָאנ ּו מוֹ ִדים לָ ְךָּ ,בר ּו ְך ֵאל ַההוֹ ָדאוֹ ת:
CONGREGATION

רומם [וְ יִ ְתנַ ּ ֵ ׂשא] ׁ ִש ְמ ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָ ּת ִמיד לְ עולָ ם וָ ֶעד:
וְ ַעל ּ ֻכ ּ ָלם יִ ְת ָּב ֵר ְך וְ יִ ְת ֵ
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו זְ כר ַר ֲח ֶמ ָ
בש ּ ַכ ַע ְס ָך וְ ַכ ּ ֵלה ֶד ֶבר וְ ֶח ֶרב וְ ָר ָעב ּו ׁ ְש ִבי ו ַּמ ׁ ְש ִחית וְ ָעון ו ַּמ ֵּג ָפה ו ֶּפגַ ע ַרע וְ ָכל ַמ ֲחלָ ה וְ ָכל
יך ו ְּכ ׁ
ַּת ָ ּקלָ ה וְ ָכל ְק ָט ָטה וְ ָכל ִמינֵ י ֻפ ְר ָענֻ יּות וְ ָכל ְּגזֵ ָרה ָר ָעה וְ ִ ׂשנְ ַאת ִח ָּנם ֵמ ָעלֵ ינ ּו ו ֵּמ ַעל ּ ָכל ְּבנֵ י ְב ִר ֶית ָך:
טובים ּ ָכל ְּבנֵ י ְב ִר ֶית ָך:
ו ְּכתב לְ ַח ִ ּיים ִ
יהלְ ל ּו [וִ ָ
וְ כל ַה ַח ִ ּיים יוד ּו ָך ֶּסלָ ה .וִ ַ
יב ְרכוּ] ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדול ֶּב ֱא ֶמת [לְ עולָ ם ּ ִכי טוב]ָ .ה ֵאל יְ ׁש ּו ָע ֵתנ ּו וְ ֶעזְ ָר ֵתנ ּו ֶסלָ ה.
ָ
[ה ֵא-ל ַה ּטובָּ ]:בר ּו ְך ַא ָ ּתה ֲאדֹ-נָ י ַ .ה ּטוב ׁ ִש ְמ ָך וּלְ ָך נָ ֶאה לְ הודות:
ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינ ּו ָּב ְר ֵכנ ּו ַּב ְּב ָר ָכה ַה ְמ ׁ ֻשלֻ ׁ ֶשת ַּבתוֹ ָרה ַה ּ ְכתו ָּבה ַעל יְ ֵדי מ ׁ ֶֹשה ַע ְב ֶּד ָך ָה ֲאמו ָּרה ִמ ּ ִפי ַא ֲהרֹן
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ֱא ֵ
ָ
ו ָּבנָ יו ּכ ֲֹהנִ ים ַעם ְקדוֹ ׁ ֶשיךָ ּ ,כ ָאמוּר:
יְ ָב ֶר ְכ ָך ֲאדֹ-נָ י וְ יִ ׁ ְש ְמ ֶר ָך [כן יהי רצון]
יָ ֵאר ֲאדֹ-נָ י ּ ָפנָ יו ֵאלֶ ָ
יך וִ ֻ
יח ֶּנ ּ ָך [כן יהי רצון]
יִ ּ ָ ׂשא ֲאדֹ-נָ י ּ ָפנָ יו ֵאלֶ ָ
יך וְ יָ ֵ ׂשם לְ ָך ׁ ָשלוֹ ם [כן יהי רצון]
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[ח ִ ּיים] ֵחן וָ ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָךָּ .ב ְר ֵכנ ּו ָא ִבינ ּו ּ ֻכ ּ ָלנ ּו ּ ְכ ֶא ָחד [יַ ַחד]
ִ ׂשים ׁ ָשלום טוֹ ָבה ו ְּב ָר ָכהַ .
יךִ ּ .כי ְבאור ּ ָפנֶ ָ
ְּבאור ּ ָפנֶ ָ
יך נָ ַת ָּת ּ ָלנ ּו ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ּת ַורת ַח ִ ּיים וְ ַא ֲה ַבת ֶח ֶסד .ו ְּצ ָד ָקה ו ְּב ָר ָכה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַח ִ ּיים וְ ׁ ָשלום
[וְ ָכל טוב] .וְ טוב [יִ ְהיֶ ה] ְּב ֵעינֶ ָ
יך [לְ ָב ְר ֵכנוּ] [וּ]לְ ָב ֵר ְך ֶאת ּ ָכל ַע ּ ְמ ָך יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְּב ָכל ֵעת ו ְּב ָכל ׁ ָש ָעה ִּב ׁ ְש ֶ
[ברב עֹז
לומ ָךְּ .
וְ ׁ ָשלום]:
טובה[ .וּגְ זֵ רות טובות .יְ ׁש ּועות וְ נֶ ָחמות ].נִ ָ ּז ֵכר וְ נִ ּ ָכ ֵתב לְ ָפנֶ ָ
ְּב ֵס ֶפר ַח ִ ּייםְּ .ב ָר ָכה וְ ׁ ָשלום .ו ַּפ ְרנָ ָסה ָ
יךֲ .אנַ ְחנ ּו וְ ָכל ַע ּ ְמ ָך
ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל .לְ ַח ִ ּיים ִ
טובים וּלְ ׁ ָשלום:
ָּבר ּו ְך ַא ָ ּתה ֲאדֹ-נָ י ַ .ה ְמ ָב ֵר ְך ַה ְמ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַּב ּׁ ָשלוֹ ם/עוֹ ֵ ׂשה ַהשלוֹ ם.
יִ ְהי ּו לְ ָרצון ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יון לִ ִּבי לְ ָפנֶ ָ
גואלִ י:
יךֲ .אדֹ-נָ י צו ִּרי וְ ֲ

שלם
Full Kaddish
יה ַר ָּבא[ .אמן]
יִ ְת ַּג ַ ּדל וְ יִ ְת ַק ַ ּד ׁש ׁ ְש ֵמ ּ
ְּב ָעלְ ָמא ִ ּדי ְב ָראִ ,כ ְרעו ֵּת ּה .וְ יַ ְמלִ ְ
יך ַמלְ כו ֵּת ּה[ ,וְ יַ ְצ ַמח ֻּפ ְר ָקנֵ ה ,וִ ָיק ֵרב ְמ ׁ ִש ֵ
יח ּה ,אמן] ְּב ַח ֵיּיכוֹ ן ו ְּביוֹ ֵמיכוֹ ן ו ְּב ַח ֵיּי
ְד ָכ ֵּ
ל-בית יִ ְ ׂש ָר ֵאלַּ ,ב ֲעגָ לָ א ו ִּבזְ ַמן ָק ִריב ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן

יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא]
[אמן ,יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ

יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא ,יִ ְת ָּב ַר ְך וְ יִ ׁ ְש ַ ּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְתרוֹ ַמם וְ יִ ְתנַ ּ ֵ ׂשא וְ יִ ְת ַה ָ ּדר וְ יִ ְת ַע ּ ֶלה וְ יִ ְת ַה ּ ָלל,
יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ
ְ
ְ
ׁ ְש ֵמ ּה ְ ּד ֻק ְד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ְּ
[ב ִריך הוּא].
לְ ֵע ּ ָלא לְ ֵע ּ ָלא ִמ ּ ָכ ִּ
ל-ב ְר ָכ ָתא ,וְ ׁ ִש ָיר ָתאֻּ ,ת ׁ ְש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ָח ָמ ָתא ַד ֲא ִמ ָירן ְּב ָעלְ ָמא ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן[ .אמן]
ִּת ְת ַק ַּבל ְצלוֹ ְתהוֹ ן ו ָּבעו ְּתהוֹ ן ְ ּד ָכל ֵּ
[בית] יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֳק ָדם ֲאב ּוהוֹ ן ִ ּדי ִב ׁ ְש ַמ ָיּא ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן [אמן]
יְ ֵהא ׁ ְשלָ ָמא ַר ָּבא ִמן ׁ ְש ַמ ָיּא וְ ַח ִיּים [טוֹ ִבים] ָעלֵ ינו וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן [אמן]
ע ֶ ֹׂשה ַה ׁ ָשלוֹ ם ִּב ְמרוֹ ָמיו ,הוּא יַ ֲע ֶ ׂשה ׁ ָשלוֹ ם ָעלֵ ינוּ ,וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן [אמן]

נעילה

Ne'ilah
יוש ֵבי ֵב ֶית ָך ,עוד יְ ַהלְ ל ּו ָך ֶּסלָ ה:
ַא ׁ ְש ֵרי ׁ ְ
להיו:
ַא ׁ ְש ֵרי ָה ָעם ׁ ֶש ּ ָכ ָכה ּלוַ ,א ׁ ְש ֵרי ָה ָעם ׁ ֶש ֲאדֹ-נָ י ֱא ָ
ָ
רומ ְמ ָך ֱא ַ
ְּת ִה ּ ָלה לְ ָדוִ דֲ ,א ִ
לוהי ַה ּ ֶמלֶ ְך ,וַ ֲא ָב ְר ָכה ׁ ִש ְמך לְ עולָ ם וָ ֶעד:
ָ
ְּב ָכל יוֹ ם ֲא ָב ְר ֶכ ּ ָך ,וַ ֲא ַהלְ לָ ה ׁ ִש ְמך לְ עולָ ם וָ ֶעד:
ָּגדול ֲאדֹ-נָ י ו ְּמ ֻה ּ ָלל ְמאד ,וְ לִ גְ ֻד ּ ָלתו ֵאין ֵח ֶקר:
ּרת ָ
ּדור לְ דור יְ ׁ ַש ַּבח ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
יך ,וּגְ בו ֶ
יך יַ ִּגידוּ:
את ָ
הוד ָך ,וְ ִד ְב ֵרי נִ ְפלְ ֶ
ֲה ַדר ּ ְכבוד ֶ
יחה:
יך ָא ִ ׂש ָ
ָ
את ָ
יך ֵ
נור ֶ
וֶ ֱעז ּוז ְ
יאמרוּ ,וּגְ ֻד ּ ָל ְתך ֲא ַס ּ ְפ ֶר ָּנה:
ָ
ָ
זֵ ֶכר ַרב טו ְּבך יַ ִּביעוּ ,וְ ִצ ְד ָק ְתך יְ ַר ֵּננוּ:
ַחנּ ּון וְ ַרח ּום ֲאדֹ-נָ יֶ ,א ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם וּגְ ָדל ָח ֶסד:
טוב ֲאדֹ-נָ י לַ ּכל ,וְ ַר ֲח ָמיו ַעל ּ ָכל ַמ ֲע ָ ׂשיו:
יך ,וַ ֲח ִס ֶיד ָ
יוד ּו ָך ֲאדֹ-נָ י ּ ָכל ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
יך יְ ָב ְרכו ָּכה:
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יאמר ּו וּגְ בו ָּר ְת ָך יְ ַד ֵּברוּ:
ּ ְכבוד ַמלְ כו ְּת ָך ֵ
הוד ַיע לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדם ְּגבו ָ
לְ ִ
ּרתיו ,ו ְּכבוד ֲה ַדר ַמלְ כוּתו:
ָ
ָ
ַמלְ כו ְּתך ַמלְ כוּת ּ ָכל עולָ ִמים ,ו ֶּמ ְמ ׁ ַשלְ ְ ּתך ְּב ָכל ּדור וָ דר:
סומ ְך ֲאדֹ-נָ י לְ ָכל ַהנּ ְפלִ ים ,וְ ֵ
ֵ
זוקף לְ ָכל ַה ּ ְכפו ִּפים:
ָ
ֵעינֵ י כל ֵאלֶ יך יְ ַ ׂש ֵּברוּ ,וְ ַא ָ ּתה ֵ
נותן לָ ֶהם ֶאת ָא ְכלָ ם ְּב ִע ּתו:
ּפ ֵ
ות ַח ֶאת יָ ֶד ָך ,ו ַּמ ְ ׂש ִּב ַיע לְ ָכל ַחי ָרצון:
ַצ ִּדיק ֲאדֹ-נָ י ְּב ָכל ְּד ָר ָכיו ,וְ ָח ִסיד ְּב ָכל ַמ ֲע ָ ׂשיו:
ָקרוב ֲאדֹ-נָ י לְ ָכל ְ
קר ָאיו ,לְ כל ֲא ׁ ֶשר יִ ְק ָר ֻאה ּו ֶב ֱא ֶמת:
יוש ֵיעם:
ְרצון יְ ֵר ָאיו יַ ֲע ֶ ׂשה ,וְ ֶאת ׁ ַשוְ ָע ָתם יִ ׁ ְש ַמע וְ ׁ ִ
ומר ֲאדֹ-נָ י ֶאת ּ ָכל ֲ
ׁש ֵ
אה ָביו ,וְ ֵאת ּ ָכל ָה ְר ׁ ָש ִעים יַ ׁ ְש ִמיד:
ְ
ְּת ִה ּ ַלת ֲאדֹ-נָ י יְ ַד ֶּבר ּ ִפי ,וִ ָ
יב ֵרך ּ ָכל ָּב ָ ׂשר ׁ ֵשם ָק ְד ׁשו לְ עולָ ם וָ ֶעד:
וַ ֲאנַ ְחנ ּו נְ ָב ֵר ְך יָ ּהֵ ,מ ַע ָ ּתה וְ ַעד עולָ םַ ,הלְ ל ּויָ ּה:
אותם ָא ַמר ֲאדֹ-נָ י ,ר ּו ִחי ֲא ׁ ֶשר ָעלֶ ָ
ואל וּלְ ׁ ָש ֵבי ֶפ ׁ ַשע ְּביַ ֲעקֹב ,נְ ֻאם ֲאדֹ-נָ י  :וַ ֲאנִ י זאת ְּב ִר ִיתי ָ
ו ָּבא לְ ִציּון גּ ֵ
יךּ ,ו ְד ָב ַרי
ָ
ָ
ָ
ָ
ֲא ׁ ֶשר ַ ׂש ְמ ִּתי ְּב ִפיך ,לא יָ מ ּו ׁש ּו ִמ ּ ִפיך ו ִּמ ּ ִפי זַ ְר ֲעך ו ִּמ ּ ִפי זֶ ַרע זַ ְר ֲעךָ ,א ַמר ֲאדֹ-נָ י ֵמ ַע ָ ּתה וְ ַעד עולָ ם:
דושֵ ׁ ,
יושב ְּת ִה ּלות יִ ְ ׂש ָר ֵאל :וְ ָק ָרא זֶ ה ֶאל זֶ ה וְ ָא ַמר,
 / COTHקו׳׳ח—וְ ַא ָּתה ָק ׁ
דוש ֲאדֹ-נָ י ְצ ָבאותְ ,מלא ָכל ָה ָא ֶרץ ּ ְכבודו:
דוש ָק ׁ
דוש ָק ׁ
 / COTHקו׳׳ח— ָק ׁ
עובד ְּגבו ְּר ֵ ּת ּהַ ,ק ִּד ׁיש לְ ָעלַ ם
רומא ִע ּ ָל ָאה ֵּבית ׁ ְש ִכינְ ֵ ּת ּהַ ,ק ִּד ׁיש ַעל ַא ְר ָעא ַ
ו ְּמ ַק ְּבלִ ין ֵּדין ִמן ֵּדין ,וְ ָא ְמ ִרין ַק ִּד ׁיש ִּב ׁ ְש ֵמי ְמ ָ
וּלְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָ ּיאֲ ,אדֹ-נָ י ְצ ָבאותַ ,מלְ יָ א ָכל ַא ְר ָעא זִ יו יְ ָק ֵר ּה.
 / COTHקו׳׳ח—וַ ִּת ּ ָ ׂש ֵאנִ י ר ּו ַח ,וָ ֶא ׁ ְש ַמע ַא ֲח ַרי קול ַר ַע ׁש גָ דול,
 / COTHקו׳׳ח— ָּבר ּו ְך ּ ְכבוד ֲאדֹ-נָ י ִמ ּ ְמקומו:
וּנְ ָטלַ ְתנִ י ר ּו ָחאּ ,ו ׁ ְש ָמ ִעית ַּב ְת ַרי ָקל זִ ַיע ַס ִּגיא ִּד ְמ ׁ ַש ְּב ִחין וְ ָא ְמ ִריןְּ ,ב ִר ְ
דאדֹ-נָ י ֵמ ֲא ַתר ֵּבית ׁ ְש ִכינְ ֵ ּת ּהֲ :אדֹ-נָ י
יך יְ ָק ָרא ֲ
יִ ְמ ְ
להי ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֲא ֵ
א:אדֹ-נָ י ֱא ֵ
לוך לְ עולָ ם וָ ֶעדֲ :אדֹ-נָ י ַמלְ כו ֵּת ּה ָק ֵאם לְ ָעלַ ם וּלְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָ ּי ֲ
בותינוָּ ׁ ,ש ְמ ָרה
זאת לְ עולָ ם ,לְ יֵ ֶצר ַמ ְח ׁ ְשבות לְ ַבב ַע ּ ֶמ ָך ,וְ ָה ֵכן לְ ָב ָבם ֵאלֶ ָ
יך :וְ הוּא ַרח ּום ,יְ ַכ ּ ֵפר ָעון וְ לא יַ ׁ ְש ִחית ,וְ ִה ְר ָּבה לְ ָה ׁ ִשיב ַא ּפו,
קר ֶא ָ
וְ לא יָ ִעיר ּ ָכל ֲח ָמתוִ ּ :כי ַא ָ ּתה ֲאדֹ-נָ י טוב וְ ַס ּ ָלח ,וְ ַרב ֶח ֶסד לְ ָכל ְ
יך:
בתינ ּו ִמ ֵ
תור ְת ָך ֱא ֶמתִּ :ת ֵּתן ֱא ֶמת לְ יַ ֲעקֹבֶ ,ח ֶסד לְ ַא ְב ָר ָהםֲ ,א ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַּב ְע ָּת לַ ֲא ֵ
ִצ ְד ָק ְת ָך ֶצ ֶדק לְ עולָ ם וְ ָ
ימי ֶק ֶדםָּ :בר ּו ְך
ֲאדֹ-נָ י ,יוֹ ם יוֹ ם יַ ֲע ָמס לָ נוָּ ,ה ֵאל יְ ׁש ּו ָע ֵתנ ּו ֶסלָ ֲ
להי יַ ֲעקֹב ֶסלָ הֲ :אדֹ-נָ י ְצ ָבאות,
ה:אדֹ-נָ י ְצ ָבאות ִע ּ ָמנוִּ ,מ ְ ׂש ָּגב לָ נ ּו ֱא ֵ
ְ
הוש ָיעהַ ,ה ּ ֶמלֶ ְך יַ ֲענֵ נ ּו ְביוֹ ם ָק ְר ֵאנוָּּ :בר ּוך הוּא ֱא ֵ
ַא ׁ ְש ֵרי ָא ָדם ּב ֵט ַח ָּב ְךֲ :אדֹ-נָ י ׁ ִ
לוֹ-הינ ּו ׁ ֶש ְּב ָר ָאנ ּו לִ ְכבודו ,וְ ִה ְב ִּדילָ נ ּו
תוכנוּ .הוּא יִ ְפ ַ ּתח לִ ֵּבנ ּו ְּב ָ
ִמן ַה ּת ִועים ,וְ נָ ַתן לָ נ ּו ּת ַורת ֱא ֶמת ,וְ ַח ֵ ּיי עולָ ם נָ ַטע ְּב ֵ
תורתו ,וְ יָ ֵ ׂשם ְּבלִ ֵּבנ ּו ַא ֲה ָבתו וְ יִ ְר ָאתו,
ָ
וְ לַ ֲע ׂשות ְרצונו וּלְ ָע ְבדו ְּבלֵ ָבב ׁ ָשלֵ ם ,לְ ַמ ַען לא נִ יגַ ע לָ ִריק ,וְ לא נֵ לֵ ד לַ ֶּב ָהלָ ה .יְ ִהי ָרצון ִמ ּ ְל ָפנֶ יך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו
בותינוֶּ ׁ ,ש ִּנ ׁ ְשמור ֻח ֶ ּק ָ
טובה ו ְּב ָר ָכה ,לִ ׁ ְשנֵ י יְ מות ַה ּ ָמ ׁ ִש ַ
יך ָּבעולָ ם ַה ֶ ּזה ,וְ נִ זְ ּ ֶכה וְ נִ ְחיֶ ה וְ נִ ְר ֶאה ,וְ נִ ַיר ׁש ָ
ֺ-הי ֲא ֵ
וֵ אל ֵ
יח וּלְ ַח ֵ ּיי
ְ
ָ
ָ
ל-הי לְ עולָ ם ֶ
ָהעולָ ם ַה ָּבא :לְ ַמ ַען יְ זַ ּ ֶמ ְרך ָכבוד וְ לא יִ ּדםֲ ,אדֹ-נָ י ֱא ַ
אוד ּךָּ :בר ּוך ַה ֶּג ֶבר ֲא ׁ ֶשר יִ ְב ַטח ב ֲאדֹ-נָ י ,וְ ָהיָ ה
ָ
יוד ֵעי ׁ ְש ֶמ ָךִ ּ ,כי לא ָעזַ ְב ָ ּת ּד ְר ׁ ֶשיךָ,
ֲאדֹ-נָ י ִמ ְב ַטחוִּ :ב ְטח ּו ַב ֲאדֹ-נָ י ֲע ֵדי ַעדִ ּ ,כי ְּביָ ּה ֲאדֹ-נָ י צוּר עולָ ִמים :וְ יִ ְב ְטח ּו ְבך ְ
ֲאדֹ-נָ יֲ :אדֹ-נָ י ָח ֵפץ לְ ַמ ַען ִצ ְדקו  ,יַ גְ ִּדיל ּת ָורה וְ יַ ְא ִּדיר:
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חצי קדיש
Chatzi Kaddish
יה ַר ָּבא[ .אמן]
יִ ְת ַּג ַ ּדל וְ יִ ְת ַק ַ ּד ׁש ׁ ְש ֵמ ּ
ְּב ָעלְ ָמא ִ ּדי ְב ָראִ ,כ ְרעו ֵּת ּה .וְ יַ ְמלִ ְ
יך ַמלְ כו ֵּת ּה[ ,וְ יַ ְצ ַמח ֻּפ ְר ָקנֵ ה ,וִ ָיק ֵרב ְמ ׁ ִש ֵ
יח ּה ,אמן] ְּב ַח ֵיּיכוֹ ן ו ְּביוֹ ֵמיכוֹ ן ו ְּב ַח ֵיּי
ְד ָכ ֵּ
ל-בית יִ ְ ׂש ָר ֵאלַּ ,ב ֲעגָ לָ א ו ִּבזְ ַמן ָק ִריב ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן.

יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא]
[אמן ,יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ

יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא יִ ְת ָּב ַר ְך וְ יִ ׁ ְש ַ ּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְתרוֹ ַמם וְ יִ ְתנַ ּ ֵ ׂשא וְ יִ ְת ַה ָ ּדר וְ יִ ְת ַע ּ ֶלה וְ יִ ְת ַה ּ ָלל,
יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ
ְ
ׁ ְש ֵמ ּה ְ ּד ֻק ְד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ְּ
[ב ִריך הוּא].
לְ ֵע ּ ָלא לְ ֵע ּ ָלא ִמ ּ ָכ ִּ
ל-ב ְר ָכ ָתא ,וְ ׁ ִש ָיר ָתאֻּ ,ת ׁ ְש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ָח ָמ ָתא ַד ֲא ִמ ָירן ְּב ָעלְ ָמא ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן[ .אמן]

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 אפשרי ,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” ON THE NEXT PAGE

ֲאד-נָ י ְ ׂש ָפ ַתי ִ ּת ְפ ָ ּתח .ו ִּפי יַ ִּגיד ְ ּת ִהלָ ֶת ָך:

ֺ-הי יַ ֲעקֹבָ .ה ֵא-ל ַה ָּגדול ַה ִּג ּבור
ֺ-הי יִ ְצ ָחק .וֵ אל ֵ
ֺ-הי ַא ְב ָר ָהםֱ .אל ֵ
ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינוֱּ .אל ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
גואל לִ ְבנֵ י ְבנֵ ֶ
זוכר ַח ְס ֵדי ָאבות .ו ֵּמ ִביא ֵ
טובים .וְ קונֵ ה ַה ּכל וְ ֵ
ומל ֲח ָס ִדים ִ
וְ ַהנּ ָורא ֵא-ל ֶעלְ יון .גּ ֵ
יהם לְ ַמ ַען ׁ ְשמו ְּב ַא ֲה ָבה:
ָ
זָ ְכ ֵרנ ּו לְ ַח ִ ּייםֶ .מלֶ ְך ָח ֵפץ ַּב ַח ִ ּיים .וְ ָח ְת ֵמנ ּו ְּב ֵס ֶפר ַה ַח ִ ּיים .לְ ַמ ַענְ ך ֱא ִ
ל-הים ַח ִ ּיים:
ֶמלֶ ְך עוזֵ ר ו ׁ ִ
ּמוש ַיע ו ָּמגֵ ןָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה'ָ .מגֵ ן ַא ְב ָר ָהם:
הוש ַיעִ :
ַא ָ ּתה גִ ּבור לְ עוֹ לָ ם ֲאד-נָ יְ .מ ַח ֶ ּיה ֵמ ִתים ַא ָּתה ַרב לְ ׁ ִ
[מוריד ַה ּ ָטל]:
נופלִ ים וְ ֵ
סומ ְך ְ
ְמ ַכלְ ּ ֵכל ַח ִ ּיים ְּב ֶח ֶסדְ .מ ַח ֶ ּיה ֵמ ִתים ְּב ַר ֲח ִמים ַר ִּביםֵ .
ישנֵ י
רופא חולִ ים ו ַּמ ִּתיר ֲאסו ִּרים .ו ְּמ ַק ֵ ּים ֱאמוּנָ תו לִ ׁ ֵ
ָע ָפרִ .מי ָכ ָ
דומה לָ ְךֶ .מלֶ ְך ֵמ ִמית ו ְּמ ַח ֶ ּיה ו ַּמ ְצ ִמ ַ
מוך ַּב ַעל ְּגבוּרות ו ִּמי ֶ
יח יְ ׁש ּו ָעה:
ִמי ָכ ָ
ים/ה ַר ֲח ָמן ֵ
מוך ָאב ָה ַר ֲח ִמ ָ
זוכר יְ צו ָּריו לְ ַח ִ ּיים ְּב ַר ֲח ִמים:
וְ נֶ ֱא ָמן ַא ָ ּתה לְ ַה ֲחיות ֵמ ִתיםָּ :ברו ְּך ַא ָ ּתה ה'ְ .מ ַח ֶ ּיה ַה ּ ֵמ ִתים:
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אם העמידה לא נאמרת מילה-במילה עם החזן ,נא לדלג ל“אתה קדוש”
”אתה קדוש“ IF YOU ARE NOT RECITING WORD-FOR-WORD WITH THE CHAZZAN, CONTINUE WITH

קדושה KEDUSHA /
קדושה נוסח אשכנז

קדושה נוסח ספרד

ישים ׁ ִש ְמ ָך ַּב ּק ֶד ׁש
קד ׁש ַה ּ ַמ ְק ִּד ׁ ִ
שר ֵפי ֶ
שיח ְ
יש ָך ּ ְכסוד ַ
יצ ָך וְ נַ ְק ִד ׁ ְ
נַ ֲע ִר ְ
יא ָך .וְ ָק ָרא זֶ ה ֶאל זֶ ה וְ ָא ַמר:
ּ ַכ ּ ָכתוּב ַעל יַ ד נְ ִב ֶ
דוש ֲאדֹ-נָ י ְצ ָבאות ְמלא ָכל
דוש ָק ׁ
 / COTCקו׳׳ח— ָק ׁ
דוש ָק ׁ
ָה ָא ֶרץ ּ ְכבודו:
ּ ְכבודו ָמלֵ א עולָ םְ .מ ׁ ָש ְר ָתיו ׁש ֲ
ואלִ ים זֶ ה לָ זֶ ה ַא ֵ ּיה ְמקום ּ ְכבודו.
יאמרוּ:
לְ ֻע ּ ָמ ָתם ָּבר ּו ְך ֵ
ְ
 / COTCקו׳׳ח— ָּבר ּוך ּ ְכבוד ֲאדֹ-נָ י ִמ ּ ְמקומו:
בקר ְּב ָכל
ִמ ּ ְמקומו ה ּוא יִ ֶפן ְּב ַר ֲח ִמים וְ יָ חן ַעם ַה ְמיַ ֲח ִדים ׁ ְשמו ֶע ֶרב וָ ֶ
אומ ִרים:
יוֹ ם ָּת ִמידַ ּ .פ ֲע ַמיִ ם ְּב ַא ֲה ָבה ׁ ְש ַמע ְ
 / COTCקו׳׳ח— ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ֲאדֹ-נָ י ֶא ָחד:
מוש ֵיענוּ .וְ ה ּוא יַ ׁ ְש ִמ ֵיענ ּו
לוֹ-הינ ּו הוּא ָא ִבינוּ .ה ּוא ַמלְ ּ ֵכנ ּו ה ּוא ׁ ִ
ה ּוא ֱא ֵ
יכם:
לה ֶ
אלהיםֲ :אנִ י ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ְּב ַר ֲח ָמיו ׁ ֵשנִ ית לְ ֵעינֵ י ּ ָכל ָחי .לִ ְהיות לָ ֶכם לֵ ִ
ַא ִּדיר ַא ִּד ֵירנ ּו ֲאדֹ-נָ י ֲאדֹ-נָ י נ ּו ָמה ַא ִּדיר ׁ ִש ְמ ָך ְּב ָכל ָה ָא ֶרץ ,וְ ָהיָ ה
ֲאדֹ-נָ י לְ ֶמלֶ ְך ַעל ּ ָכל ָה ָא ֶרץַּ ,ביּום ַההוּא יִ ְהיֶ ה ֲאדֹ-נָ י ֶא ָחד ו ׁ ְּשמוֹ ֶא ָחד
 / Cח—ו ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ְש ָך ּ ָכתוּב לֵ אמר:
ל-ה ְ
 / COTCקו׳׳ח—יִ ְמ ְ
יך ִציּון לְ דר וָ דר.
לך ֲאדֹ-נָ י לְ עולָ םֱ .א ַ
ַהלְ ל ּויָ ּה:
ָ
ָ
ָ
לְ דוֹ ר וָ דוֹ ר נַ ִּגיד ָּג ְדלֶ ך .וּלְ נֵ ַצח נְ ָצ ִחים ְק ֻד ּׁ ָש ְתך נַ ְק ִּד ׁיש .וְ ׁ ִש ְב ֲחך ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו
דוש ָא ָּתה:
ִמ ּ ִפינ ּו לא יָ מ ּו ׁש לְ עולָ ם וָ ֶעדִ ּ .כי ֵא-ל ֶמלֶ ְך ָּגדול וְ ָק ׁ

לוֹ-הינ ּו ַמלְ ָא ִכים ֲהמוֹ נֵ י ַמ ְעלָ הִ .עם ַע ּ ְמ ָך
ּ ֶכ ֶתר יִ ְּתנ ּו לְ ָךֲ ,אדֹ-נָ י ֱא ֵ
יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְקב ּו ֵצי ַמ ּ ָטה :יַ ַחד ּ ֻכ ּ ָלם ְק ֻד ּׁ ָשה לְ ָך יְ ׁ ַש ּ ֵל ׁש ּו ּ ַכ ָּד ָבר ָה ָאמוּר
יא ָך וְ ָק ָרא זֶ ה ֶאל זֶ ה וְ ָא ַמר:
ַעל יַ ד נְ ִב ֶ
 / COTCקו׳׳ח— ָקדוֹ ׁש ָקדוֹ ׁש ָקדוֹ ׁש ֲאדֹ-נָ י ְצ ָבאוֹ ת ְמֹלא ָכל
ָה ָא ֶרץ ּ ְכבוֹ דוֹ :
ּ ְכבוֹ דוֹ ָמלֵ א עוֹ לָ םְ .מ ׁ ָש ְר ָתיו ׁשוֹ ֲאלִ ים זֶ ה לָ זֶ ה ַא ֵ ּיה ְמקוֹ ם ּ ְכבוֹ דוֹ
לְ ַה ֲע ִריצוֹ .לְ ֻע ּ ָמ ָתם ְמ ׁ ַש ְּב ִחים וְ אוֹ ְמ ִרים:
 / COTCקו׳׳ח— ָּבר ּו ְך ּ ְכבוֹ ד ֲאדֹ-נָ י ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ :
ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ ה ּוא יִ ֶפן ְּב ַר ֲח ָמיו לְ ַע ּמוֹ .וְ יָ חוֹ ן ַעם ַה ְמיַ ֲח ִדים ׁ ְשמוֹ ֶע ֶרב
וָ בוֹ ֶקר ְּב ָכל יוֹ ם ָּת ִמידַ ּ .פ ֲע ַמיִ ם ְּב ַא ֲה ָבה ׁ ְש ַמע אוֹ ְמ ִרים:
 / COTCקו׳׳ח— ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ֲאדֹ-נָ י ֶא ָחד:
לוֹ-הינ ּו הוּא ָא ִבינוּ .הוּא ַמלְ ּ ֵכנ ּו הוּא מוֹ ׁ ִש ֵיענוּ .וְ ה ּוא יוֹ ׁ ִש ֵיענ ּו
הוּא ֱא ֵ
וְ יִ גְ ָאלֵ נ ּו ׁ ֵשנִ ית וְ יַ ׁ ְש ִמ ֵיענ ּו ְּב ַר ֲח ָמיו ׁ ֵשנִ ית לְ ֵעינֵ י ּ ָכל ַחי לֵ א ֹמרֵ .הן
אֹלהיםֲ :אנִ י ֲאדֹ-נָ י
אשית לִ ְהיוֹ ת לָ ֶכם לֵ ִ
ָּג ַאלְ ִ ּתי ֶא ְת ֶכם ַא ֲח ִרית ּ ְכ ֵר ׁ ִ
יכם
ֹלה ֶ
ֱא ֵ
ָ
ַא ִּדיר ַא ִּד ֵירנ ּו ֲאדֹ-נָ י ֲאדֹ-נָ י נ ּו ָמה ַא ִּדיר ׁ ִש ְמך ְּב ָכל ָה ָא ֶרץ ,וְ ָהיָ ה
ֲאדֹ-נָ י לְ ֶמלֶ ְך ַעל ּ ָכל ָה ָא ֶרץַּ ,ביּום ַההוּא יִ ְהיֶ ה ֲאדֹ-נָ י ֶא ָחד ּו ׁ ְשמוֹ
ֶא ָחד
 / Cח—ו ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ְש ָך ּ ָכתוּב לֵ אמר:
ל-ה ְ
 / COTCקו׳׳ח—יִ ְמ ְ
יך ִציּון לְ דר וָ דר.
לך ֲאדֹ-נָ י לְ עולָ םֱ .א ַ
ַהלְ לוּיָ ּה:
ָ
ָ
דושּ .ו ְק ׁ ִ
דושים ְּב ָכל יוֹ ם יְ ַהלְ ל ּוך ֶּסלָ הִ ּ .כי
דוש וְ ׁ ִש ְמך ָק ׁ
ַא ָ ּתה ָק ׁ
דוש ָא ָּתה:
ֵא-ל ֶמלֶ ְך ָּגדול וְ ָק ׁ

AND WAIT THERE FOR THE CHAZZAN

יש לומר מ“לדור ודור המליכו” ועד “והא-ל הקדוש נקדש בצדקה”
בלחש ואז להמתין לחזן.
” UNTILלדור ודור המליכו“ RECITE SILENTLY FROM
 AND WAIT THERE FOR THE CHAZZANוהא-ל הקדוש נקדש בצדקה

יש לומר מ“ובכן תן פחדך” ועד “והא-ל הקדוש נקדש בצדקה”
בלחש ואז להמתין לחזן.
”ובכן תן פחדך“ RECITE SILENTLY FROM
”והא-ל הקדוש נקדש בצדקה“ UNTIL

דוש ָא ָּתה]:
דושים ְּב ָכל יוֹ ם יְ ַהלְ ל ּו ָך ֶּסלָ הִ ּ .
דוש .ו ְּק ׁ ִ
[כי ֵא-ל ֶמלֶ ְך ָּגדול וְ ָק ׁ
דוש וְ ׁ ִש ְמ ָך ָק ׁ
ַא ָּתה ָק ׁ
דוש:
[לְ דור וָ דור ַה ְמלִ יכ ּו לָ ֵא-ל ּ ִכי הוּא לְ ַב ּדו ָמרום וְ ָק ׁ
לוֹ-הינ ּו ַעל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָך וְ ַעל יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִע ֶיר ָך וְ ַעל ִציּון ִמ ׁ ְש ּ ַכן ּ ְכ ֶ
ו ְּב ֵכן יִ ְת ַק ֵּד ׁש ׁ ִש ְמ ָך ה' ֱא ֵ
בוד ָך וְ ַעל ַמלְ כוּת ֵּבית ָדוִ ד
יח ָך וְ ַעל ְמכוֹנְ ָך וְ ֵה ָ
ְמ ׁ ִש ֶ
יכלֶ ָך]:
לוֹ-הינ ּו ַעל ּ ָכל ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
את .וְ יִ ָירא ּו ָך ּ ָכל ַה ּ ַמ ֲע ִ ׂשים .וְ יִ ׁ ְש ַ ּת ֲחו ּו לְ ָפנֶ ָ
ימ ְת ָך ַעל ּ ָכל ַמה ּׁ ֶש ָּב ָר ָ
יך .וְ ֵא ָ
ו ְּב ֵכן ֵ ּתן ּ ַפ ְח ְּד ָך ה' ֱא ֵ
יך ּ ָכל
לוֹ-הינ ּו ׁ ֶש ַה ּׁ ָשלְ ָטן לְ ָפנֶ ָ
ַה ְּברו ִּאים .וְ יֵ ָע ׂש ּו ּ ֻכלָ ם ֲאגֻ ָּדה ֶא ָחת לַ ֲע ׂשות ְרצונְ ָך ְּבלֵ ָבב ׁ ָשלֵ םְ ּ .כמו ׁ ֶש ָ ּי ַד ְענ ּו ה' ֱא ֵ
יך עֹז ְּביָ ְד ָך
וּגְ בו ָּרה ִּב ִ
את:
ימינֶ ָך .וְ ׁ ִש ְמ ָך נוֹ ָרא ַעל ּ ָכל ַמה ּׁ ֶש ָּב ָר ָ
דור ׁ ֶש ָ
ו ְּב ֵכן ֵ ּתן ּ ָכבוד ה' לְ ַע ּ ֶמ ָךְּ .ת ִה ּ ָלה לִ ֵיר ֶא ָ
טובה לְ ְ
יך .וְ ִת ְקוָ ה ָ
יך .ו ִּפ ְתחון ּ ֶפה לַ ְמיַ ֲחלִ ים לָ ְךׂ ִ .ש ְמ ָחה לְ ַא ְר ֶצ ָך וְ ָ ׂש ׂשון
יכת נֵ ר לְ ֶבן יִ ׁ ַשי ְמ ׁ ִש ֶ
יחת ֶק ֶרן לְ ָדוִ ד ַע ְב ֶּד ָך .וַ ֲע ִר ַ
לְ ִע ֶיר ָך .ו ְּצ ִמ ַ
יח ָךִּ .ב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינוּ:
יש ִרים יַ ֲעלזוּ .וַ ֲח ִס ִידים ְּב ִר ָּנה יָ גִ יל ּו וְ עולָ ָת ּה ִ ּת ְק ּ ָפץ ּ ִפ ָ
ו ְּב ֵכן ַצ ִּד ִיקים יִ ְרא ּו וְ יִ ְ ׂש ָמח ּו וִ ׁ ָ
יה וְ ָכל ָה ִר ׁ ְש ָעה ּ ֻכ ּ ָל ּה ּ ְכ ָע ׁ ָשן ִּת ְכלֶ ה
ּ ִכי ַת ֲע ִביר ֶמ ְמ ׁ ֶשלֶ ת זָ דון ִמן ָה ָא ֶרץ:
לוֹ-הינ ּו ְמ ֵה ָרה] לְ ַב ֶ ּד ָך ַעל ּ ָכל ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
וְ ִת ְמ ְ
יךְּ .ב ַהר ִציּון ִמ ׁ ְש ּ ַכן ּ ְכ ֶ
[א ֵ
לך ַא ָ ּתה [הוּא] ה' ֱ
בוד ָך .ו ִּביר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִעיר ָק ְד ׁ ֶש ָך.
ּ ַכ ּ ָכתוּב ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ֶש ָך .יִ ְמ ְ
לך ה' לְ עוֹ לָ ם ֱא ַ
ל-היִ ְך ִציּון לְ דר וָ דר ַהלְ ל ּויָ ּה:
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ל-וה ִמ ַּבלְ ָע ֶד ָ
יךַ ּ .כ ּ ָכתוּב וַ יִ גְ ַּב ּה ה' ְצ ָבאות ַּב ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט
דוש ַא ָ ּתה וְ נוֹ ָרא ׁ ְש ֶמ ָך וְ ֵאין ֱא ַּ
ָק ׁ
אם העמידה נאמרת מילה-במילה עם החזן ,יש להמתין לחזן ואז 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

דוש**:
דוש נִ ְק ַּד ׁש ִּב ְצ ָד ָקהָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה' ַה ּ ֶמלֶ ְך ַה ָ ּק ׁ
**וְ ָה ֵא-ל ַה ָ ּק ׁ
יש לסיים את ה“עמידה” מכאן עד סיומו בלחש:
RECITE THE FOLLOWING SILENTLY UNTIL THE END OF THE “AMIDAH”:

רומ ְמ ָ ּתנ ּו ִמ ּ ָכל ַה ּ ְל ׁשוֹ נוֹ ת וְ ִק ַּד ׁ ְש ָ ּתנ ּו ְּב ִמ ְצוֹ ֶת ָ
יך .וְ ֵק ַר ְב ָ ּתנ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו
ַא ָ ּתה ְב ַח ְר ָ ּתנ ּו ִמ ּ ָכל ָה ַע ּ ִמיםָ .א ַה ְב ָּת אוֹ ָתנ ּו וְ ָר ִצ ָית ָּבנוּ .וְ ַ
לַ ֲע ָ
את:
דוש ָעלֵ ינ ּו ָק ָר ָ
בוד ֶת ָך וְ ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדול וְ ַה ָ ּק ׁ
יחה וּלְ ַכ ּ ָפ ָרה ,וְ לִ ְמ ָחל ּבו ֶאת ּ ָכל ֲע ֵ
לוֹ-הינ ּו ְּב ַא ֲה ָבהֶ ,את יוֹ ם ַה ּ ִכ ּפו ִּרים ַה ֶ ּזה ,לִ ְמ ִחילָ ה וְ לִ ְסלִ ָ
וַ ִּת ֶּתן לָ נ ּו ה' ֱא ֵ
ונותינוִּ ,מ ְק ָרא
ֶ
יאת ִמ ְצ ָריִ ם:
יצ ַ
קד ׁש זֵ ֶכר לִ ִ
בותינוּ ,יַ ֲעלֶ ה וְ יָ בוא ,וְ יַ ִּג ַיע ,וְ יֵ ָר ֶאה ,וְ יֵ ָר ֶצה ,וְ יִ ׁ ָש ַמע ,וְ יִ ּ ָפ ֵקד ,וְ יִ ָ ּז ֵכר ,זִ ְכרונֵ נ ּו ו ִּפ ְ ּקדונֵ נוּ ,וְ זִ ְכרון ֲא ֵ
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ֱא ֵ
בותינוּ,
ָ
ָ
ָ
ָ
וְ זִ ְכרון ָמ ׁ ִש ַ
טובה,
יטה לְ ָ
יח ֶּבן ָּדוִ ד ַע ְב ֶּדך ,וְ זִ ְכרון יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִעיר ָק ְד ׁ ֶשך ,וְ זִ ְכרון ּ ָכל ַע ּ ְמך ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל לְ ָפנֶ יך ,לִ ְפלֵ ָ
לְ ֵחן וּלְ ֶח ֶסד וּלְ ַר ֲח ִמים לְ ַח ִ ּיים וּלְ ׁ ָשלום ְּביוֹ ם ַה ּ ִכ ּפו ִּרים ַה ֶ ּזה :זָ ְכ ֵרנ ּו ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ּבו לְ טוֹ ָבה ,ו ָּפ ְק ֵדנ ּו בוֹ לִ ְב ָר ָכה,
ָ
[טובים] ,ו ִּב ְד ַבר יְ ׁש ּו ָעה וְ ַר ֲח ִמים ח ּוס וְ ָח ֵּננוּ ,וְ ַר ֵחם ָעלֵ ינ ּו וְ ׁ ִ
ִ
הוש ֵיענ ּו בוֹ לְ ַח ִ ּיים
וְ ׁ ִ
הוש ֵיענוִּ ּ ,כי ֵאלֶ יך ֵעינֵ ינוִּ ּ ,כי ֵא-ל
ֶמלֶ ְך ַחנּ ּון וְ ַרח ּום ָא ָ ּתה:
אתינ ּו ִמ ֶּנגֶ ד ֵעינֶ ָ
ונותינ ּו ְּביוֹ ם ַה ּ ִכ ּפו ִּרים ַה ֶ ּזהְ ,מ ֵחה וְ ַה ֲע ֵבר ּ ְפ ׁ ָש ֵעינ ּו וְ ַח ּט ֵ
בותינ ּו ְמחֹל לַ ֲע ֵ
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ֱא ֵ
יך,
ָ
ָ
ָ
אתיךָ
אתיך לא ֶאזְ ּכר :וְ נֶ ֱא ַמרָ ,מ ִח ִיתי ָכ ָעב ּ ְפ ׁ ָש ֶעיך וְ ֶכ ָענָ ן ַח ּט ֶ
מוחה ְפ ׁ ָש ֶעיך לְ ַמ ֲענִ י וְ ַח ּט ֶ
נכי הוּא ֶ
נכי ָא ִ
ּ ָכ ָאמוּר ָא ִ
ָ
את ֶ
יכם לְ ַט ֵהר ֶא ְת ֶכםִ ,מ ּכל ַח ּט ֵ
ׁשו ָּבה ֵאלַ י ּ ִכי גְ ַאלְ ִּתיך וְ נֶ ֱא ַמרִ ּ ,כי ַביּום ַה ֶ ּזה יְ ַכ ּ ֵפר ֲעלֵ ֶ
יכם לִ ְפנֵ י ֲאדֹ-נָ י ִ ּת ְט ָהרוּ:
ָ
ות ָ
ָ
תור ֶת ָךׂ ַ ,ש ְּב ֵענ ּו ִמ ּטו ֶּב ָך וְ ּ ְ
יך וְ ֵתן ֶחלְ ֵקנ ּו ְּב ָ
ַק ְּד ׁ ֵשנ ּו ְּב ִמ ְצ ֶ
שמ ֵחנ ּו /וְ ַ ׂש ּ ַמח נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו ִּב ׁיש ּו ָע ֶתך ,וְ ַט ֵהר לִ ֵּבנ ּו לְ ָע ְב ְּדך ֶּב ֱא ֶמת,
ְ
ָ
מוחל וְ סולֵ ַח ֶ
ּ ִכי ַא ָ ּתה ָסלְ ָחן לְ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ו ָּמ ֳחלָ ן לְ ׁ ִש ְב ֵטי יְ ׁ ֻשר ּון ְּב ָכל ּדור וָ דור ו ִּמ ַּבלְ ָע ֶדיך ֵאין לָ נ ּו ֶמלֶ ך ֵ
[א ּ ָלא ָא ָּתה]
ונותינוּ וְ ַל ֲעונות ַע ּמו ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל וּ ַמ ֲע ִביר ַא ׁ ְש ֵ
סול ַח ַל ֲע ֵ
מוחל וְ ֵ
ָּברוּ ְך ַא ָּתה ֲאדֹ-נָ י ֶמ ֶל ְך ֵ
מותינוּ ְּב ָכל ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָשנָ ה,

ֶמלֶ ְך ַעל ּ ָכל ָה ָא ֶרץ ְמ ַק ֵּד ׁש יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ יוֹ ם ַה ּ ִכ ּפו ִּרים:

הקהל מסיים את תפילת העמידה בלחש עד “וכשנים קדמוניות”[ .אם העמידה החלה מילה-במילה עם החזן ,וישנם כוהנים בבית הכנסת ,החזן מתעכב
כאן עד שהכוהנים סיימו את העמידה ,נטלו ידיים ונמצאים בקדמת בית הכנסת ואז החזן ממשיך בקול].
”. [IF KOHANIM ARE PRESENT, AND THE AMIDAH WAS RECITEDוכשנים קדמוניות“ ON BOTH DAYS, COMPLETE THE SILENT AMIDAH THROUGH
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.

בודה לִ ְד ִביר ֵּב ֶית ָך .וְ ִא ּׁ ֵשי יִ ְ ׂש ָר ֵאל.
לוֹ-הינ ּו ְּב ַע ּ ְמ ָך יִ ְ ׂש ָר ֵאל ו ִּב ְת ִפ ּ ָל ָתם/וְ לִ ְת ִפ ּ ָל ָתם ׁ ְש ֵעה .וְ ָה ׁ ֵשב ֶאת ָה ֲע ָ
ְר ֵצה ה' ֱא ֵ
בודת יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמךָ:
[מ ֵה ָרה] ְּב ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵּבל ְּב ָרצוֹ ן .ו ְּת ִהי לְ ָרצוֹ ן ָ ּת ִמיד ֲע ַ
ו ְּת ִפ ּ ָל ָתםְ .
וְ ֶת ֱחזֶ ינָ ה ֵעינֵ ינ ּו ְּב ׁשו ְּב ָך לְ ִציּון ְּב ַר ֲח ִמיםָּ :ברוּ ְך ַא ָּתה ה'ַ .ה ַּמ ֲחזִ יר ׁ ְש ִכינָ תו ְל ִצ ּיון:
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
מודים ֲאנַ ְחנ ּו לָ ְךָ ׁ .ש ַא ָּתה הוּא ה' ֱא ֵ
ִ
ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינ ּו לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד[ .צו ֵּרנוּ] צוּר ַח ֵ ּיינוָּ .מגֵ ן יִ ׁ ְש ֵענ ּו ַא ָּתה הוּא
ָ
ְ
ָ
ָ
ָ
נודה ּ ְלך וּנְ ַס ּ ֵפר ְּת ִה ּ ָל ֶתך ַעל ַח ֵ ּיינ ּו ַה ּ ְמסו ִּרים ְּביָ ֶדך .וְ ַעל נִ ׁ ְש ֵ
לְ דור וָ דורֶ .
מותינ ּו ַה ּ ְפק ּודות לָ ך .וְ ַעל נִ ֶּסיך ׁ ֶש ְּב ָכל יוֹ ם
ָ
ָ
ָ
אותיך וְ
טובותיך ׁ ֶש ְּב ָכל ֵעתֶ .ע ֶרב וָ ֶ
ֶ
ִע ּ ָמנוּ .וְ ַעל נִ ְפלְ ֶ
בקר וְ ָצ ֳה ָריִ םַ .ה ּטוב ּ ִכי לא ָכל ּו ַר ֲח ֶמיך .וְ ַה ְמ ַר ֵחם ּ ִכי לא ַת ּמ ּו
ֲח ָס ֶד ָ
[כי] ֵמעוֹ לָ ם ִק ִ ּוינ ּו לָ ךְ:
יךִ ּ .
רומם [וְ יִ ְתנַ ּ ֵ ׂשא] ׁ ִש ְמ ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָ ּת ִמיד לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד :וַ ֲחתוֹ ם לְ ַח ִ ּיים ִ
וְ ַעל ּ ֻכ ּ ָלם יִ ְת ָּב ֵר ְך וְ יִ ְת ֵ
טובים ּ ָכל ְּבנֵ י ְב ִר ֶית ָך:
יהלְ ל ּו [וִ ָ
וְ כל ַה ַח ִ ּיים יוד ּו ָך ֶּסלָ ה .וִ ַ
יב ְרכוּ] ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדוֹ ל ֶּב ֱא ֶמת [לְ עוֹ לָ ם ּ ִכי טוב]ָ .ה ֵא-ל יְ ׁש ּו ָע ֵתנ ּו וְ ֶעזְ ָר ֵתנ ּו ֶסלָ ה.
ָ
[ה ֵא-ל ַה ּטובָּ ]:בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה'ַ .ה ּטוב ׁ ִש ְמ ָך וּלְ ָך נָ ֶאה לְ הוֹ דוֹ ת:
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אם ה“עמידה” החלה מילה-במילה עם החזן וכבר נגמרה ,ומנהג הקהילה לעלות לדוכן בנעילה ,ויש כוהנים בקהל ,פונים כלפי הכוהנים עם עיניים 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

משה ַע ְב ֶּד ָךָ ,ה ֲאמו ָּרה ִמ ּ ִפי ַא ֲהרן ו ָּבנָ יו]
ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינוָּּ ,ב ְר ֵכנ ּו ַב ְּב ָר ָכה ַה ְמ ׁ ֻש ּ ֶל ׁ ֶשת ַּב ּת ָורה ַה ּ ְכתו ָּבה ַעל יְ ֵדי ׁ ֶ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
[א ֵ
 / Cח— ֱ

ּכ ֲהנִ ים

דוש ָךָ ּ ,כ ָאמוּר]:
ַ[עם ְק ׁ ֶ

הכוהן ָּ :THE KOHENבר ּו ְך ַא ָ ּתה ה' ֱאֹל-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם ֲא ׁ ֶשר ִק ְ ּד ׁ ָשנ ּו ִּב ְק ֻד ָּׁשתוֹ ׁ ֶשל ַא ֲהרֹן וְ ִצ ָ ּונ ּו לְ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְּב ַא ֲה ָבה

יְ ָב ֶר ְכ ָך ה'

וְ יִ ׁ ְש ְמ ֶר ָך[ :אמן]

יח ֶ ּנ ּ ָך[ :אמן]
וִ ֻ

יָ ֵאר ה' ּ ָפנָ יו ֵאלֶ ָ
יך
יִ ּ ָ ׂשא ה' ּ ָפנָ יו ֵאלֶ ָ
שם לְ ָך ׁ ָשלום [:אמן]
יך וְ יָ ֵ ׂ
[ח ִ ּיים] ֵחן וָ ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָךָּ .ב ְר ֵכנ ּו ָא ִבינ ּו ּ ֻכ ּ ָלנ ּו ּ ְכ ֶא ָחד [יַ ַחד]
ִ ׂשים ׁ ָשלום טוֹ ָבה ו ְּב ָר ָכהַ .
יךִ ּ .כי ְבאור ּ ָפנֶ ָ
ְּבאור ּ ָפנֶ ָ
יך נָ ַת ָּת ּ ָלנ ּו ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ּת ַורת ַח ִ ּיים וְ ַא ֲה ַבת ֶח ֶסד .ו ְּצ ָד ָקה ו ְּב ָר ָכה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַח ִ ּיים וְ ׁ ָשלום (וְ ָכל
טוב) .וְ טוב [יִ ְהיֶ ה] ְּב ֵעינֶ ָ
לומ ָךְּ .
יך [לְ ָב ְר ֵכנוּ] [וּ]לְ ָב ֵר ְך ֶאת ּ ָכל ַע ּ ְמ ָך יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְּב ָכל ֵעת ו ְּב ָכל ׁ ָש ָעה ִּב ׁ ְש ֶ
[ברב עֹז וְ ׁ ָשלום]:
טובה[ .וּגְ זֵ רות טובות .יְ ׁש ּועות וְ נֶ ָחמות ].נִ ָ ּז ֵכר וְ נֵ ָח ֵתם לְ ָפנֶ ָ
ְּב ֵס ֶפר ַח ִ ּייםְּ .ב ָר ָכה וְ ׁ ָשלום .ו ַּפ ְרנָ ָסה ָ
יךֲ .אנַ ְחנ ּו וְ ָכל ַע ּ ְמ ָך
ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל .לְ ַח ִ ּיים ִ
טובים וּלְ ׁ ָשלום:

ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה'ַ .ה ְמ ָב ֵר ְך
ַה ְמ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַּב ּׁ ָשלוֹ ם

ָּבר ּו ְך ַא ָ ּתה ה' .עוֹ ֵ ׂשה ַה ּׁ ָשלוֹ ם.

וידוי בלחש—נעילה של יום הכיפורים
Private Viduy (Confession)—Ne'ilah of Yom Kippur
[א ָּנא] ָ ּתבוא לְ ָפנֶ ָ
ערף
יך ְּת ִפ ּ ָל ֵתנוּ ,וְ ַאל ִ ּת ְת ַע ּ ֵלם ִמ ְ ּת ִח ָּנ ֵתנוֶּ ׁ ,ש ֵאין ָאנ ּו ַע ֵ ּזי ָפנִ ים ו ְּק ׁ ֵשי ֶ
בותינוָּ ,
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ֱא ֵ
לומר לְ ָפנֶ ָ
בותינ ּו ַצ ִּד ִיקים ֲאנַ ְחנ ּו וְ לא ָח ָטאנוֲּ ,א ָבל ֲאנַ ְחנ ּו וַ ֲא ֵ
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
יך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ַ
בותינ ּו ָח ָטאנוּ:
נוטים מעט כלפי מטה ומכים על הלב בכל מילה בפיסקה הבאה :מ“אשמנו” ועד “תעתנו”
” IN THE PARAGRAPH BELOWאשמנו”“...תעתנו“ BEND SLIGHTLY FORWARD AND TAP YOUR CHEST AFTER EACH WORD FROM

ָא ׁ ַש ְמנוָּּ ,בגַ ְדנוָּּ ,גזַ לְ נוִּּ ,ד ַּב ְרנ ּו ּד ִפיֶ :ה ֱעוִ ינוּ ,וְ ִה ְר ׁ ַש ְענוּ ,זַ ְדנוָּ ,ח ַמ ְסנוָּ ,ט ַפלְ נ ּו ׁ ֶש ֶקר :יָ ַע ְצנ ּו ָרעִ ּ ,כ ַ ּז ְבנוּ ,לַ ְצנוָּ ,מ ַר ְדנוּ ,נִ ַא ְצנוּ,
ָס ַר ְרנוָּ ,עוִ ינוָּ ּ ,פ ׁ ַש ְענוָּ ,צ ַר ְרנוִּ ,ק ּׁ ִשינ ּו ֶ
ערף ָ:ר ׁ ַש ְענוִּ ׁ ,ש ַח ְתנוּּ ִ ,ת ַע ְבנוָּּ ,ת ִעינוִּּ ,ת ְע ָּת ְענוּ:
יך ו ִּמ ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָ
ות ָ
יך ַה ּט ִ
ַס ְרנ ּו ִמ ּ ִמ ְצ ֶ
ובים וְ לא ׁ ָשוָ ה לָ נוּ ,וְ ַא ָ ּתה ַצ ִּדיק ַעל ּ ָכל ַה ָּבא ָעלֵ ינ ּו ּ ִכי ֱא ֶמת ָע ִ ׂש ָית וַ ֲאנַ ְחנ ּו ִה ְר ׁ ָש ְענוּ:
ָ
ָ
יושב ָמרום ,ו ַּמה ְּנ ַס ּ ֵפר לְ ָפנֶ יך ׁש ֵ
אמר לְ ָפנֶ יך ׁ ֵ
ַמה נּ ַ
יוד ַע:
וכן ׁ ְש ָח ִקיםֲ ,הלא ּ ָכל ַה ִּנ ְס ָ ּתרות וְ ַה ִּנגְ לות ַא ָּתה ֵ
לוֹ-הינ ּו לְ ִה ְתוַ ּדות לְ ָפנֶ ָ
יך ַעל ּ ָכל ֲע ֵ
ימינְ ָך ְפ ׁשו ָּטה לְ ַק ֵּבל ׁ ָש ִבים .וַ ְ ּתלַ ּ ְמ ֵדנ ּו ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
וש ִעים .וִ ִ
נותן יָ ד לַ ּפ ׁ ְ
ַא ָּתה ֵ
ונותינוּ.
ָ
ָ
עשק יָ ֵדינוּ .ו ְּת ַק ְּבלֵ נ ּו ִּב ְת ׁשו ָּבה ׁ ְשלֵ ָמה לְ ָפנֶ יך ּ ְכ ִא ּׁ ִשים ו ְּכנִ ִ
לְ ַמ ַען נֶ ְח ַּדל ֵמ ׁ ֶ
יחוחים .לְ ַמ ַען ְּד ָב ֶריך ֲא ׁ ֶשר ָא ַמ ְר ָ ּתֵ .אין ֵקץ
ְ
יכך ִה ְר ֵּב ָית ְסלִ ָ
יוד ַע ׁ ֶש ַא ֲח ִר ֵיתנ ּו ִר ּ ָמה וְ תולֵ ָעה לְ ִפ ָ
יחוחי ַא ׁ ְש ָמ ֵתנוּ .וְ ַא ָ ּתה ֵ
חובותינ ּו וְ ֵאין ִמ ְס ּ ָפר לְ נִ ֵ
ֵ
לְ ִא ּׁ ֵשי
יח ֵתנוָּ .מה
ָ
אמר לְ ָפנֶ יך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ָאנ ּו ֶמה ַח ֵ ּיינ ּו ֶמה ַח ְס ֵּדנ ּו ַמה ִ ּצ ְד ֵקנ ּו ַמה יְ ׁש ּו ָע ֵתנ ּו ַמה ּכ ֵחנ ּו ַמה ְּגבו ָּר ֵתנוַּ .מה נּ ַ
ֺ-הי
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
בותינ ּו ֲהלא ּ ָכל ַה ִּג ּב ִורים ּ ְכ ַאיִ ן לְ ָפנֶ ָ
ֲא ֵ
יך וְ ַאנְ ׁ ֵשי ַה ּׁ ֵשם ּ ְכלא ָהי ּו וַ ֲח ָכ ִמים ּ ִכ ְבלִ י ַמ ָּדע וּנְ בונִ ים ּ ִכ ְבלִ י ַה ְ ׂש ּ ֵכל ּ ִכי רב
ָ
יהם ֶה ֶבל לְ ָפנֶ יך .ו ַ
ימי ַח ֵ ּי ֶ
יהם ּתה ּו וִ ֵ
ַמ ֲע ֵ ׂש ֶ
ּמותר ָה ָא ָדם ִמן ַה ְּב ֵה ָמה ָאיִ ן ּ ִכי ַה ּכל ָה ֶבל:
ראש וַ ַ ּת ּ ִכ ֵירה ּו לַ ֲעמד לְ ָפנֶ ָ
יךִ ּ .כי ִמי ַ
יאמר לְ ָך ַמה ִ ּת ְפ ָעל .וְ ִאם יִ ְצ ַּדק ַמה ִ ּי ֶּתן לָ ְך:
נוש ֵמ ׁ
ַא ָ ּתה ִה ְב ַּדלְ ָּת ֱא ׁ
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ונותינ ּו לְ ַמ ַען נֶ ְח ַּדל
יחה ַעל ּ ָכל ֲע ֵ
לוֹ-הינ ּו ְּב ַא ֲה ָבה ֶאת יוֹ ם (צום) ַה ּ ִכ ּ ֻפ ִרים ַה ֶ ּזה ֵקץ ו ְּמ ִחילָ ה ּו ְסלִ ָ
וַ ִּת ֶּתן לָ נ ּו ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ָ
ָ
ָ
ֵמ ׁ ֶ
עשק יָ ֵדינ ּו וְ נָ ׁשוּב ֵאלֶ יך לַ ֲע ׂשות ֻח ֵ ּקי ְרצונְ ך ְּבלֵ ָבב ׁ ָשלֵ ם :וְ ַא ָ ּתה ְּב ַר ֲח ֶמיך ָה ַר ִּבים ַר ֵחם ָעלֵ ינ ּו ּ ִכי לא ַת ְח ּפץ
ְּב ַה ׁ ְש ָח ַתת עולָ םֶ ׁ .ש ֶּנ ֱא ַמר ִּד ְר ׁש ּו ֲאדֹ-נָ י ְּב ִה ּ ָמ ְצאו ְק ָר ֻאה ּו ִּב ְהיותו ָקרוב :וְ נֶ ֱא ַמר יַ ֲעזב ָר ׁ ָשע ַּד ְר ּכו וְ ִא ׁיש ָאוֶ ן
לוֹ-הינ ּו ּ ִכי יַ ְר ֶּבה לִ ְס ַ
בותיו וְ יָ ׁשב ֶאל ֲאדֹ-נָ י וִ ַיר ֲח ֵמה ּו וְ ֶאל ֱא ֵ
ַמ ְח ׁ ְש ָ
לוה ְסלִ יחות ַחנּ ּון וְ ַרח ּום ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם
לח :וְ ַא ָּתה ֱא ַּ
יטיב וְ ֶ
וְ ַרב ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת ו ַּמ ְר ֶּבה לְ ֵה ִ
יהם ַחי
רוצה ַא ָ ּתה ִּב ְת ׁשו ַּבת ְר ׁ ָש ִעים וְ ֵאין ַא ָ ּתה ָח ֵפץ ְּב ִמ ָית ָתם ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ֱאמר ֲאלֵ ֶ
יכם
ָאנִ י נְ ֻאם ֲאדֹ-נָ י אלוהים ִאם ֶא ְח ּפץ ְּבמות ָה ָר ׁ ָשע ּ ִכי ִאם ְּב ׁשוּב ָר ׁ ָשע ִמ ַּד ְר ּכו וְ ָחיָ ה :וְ נֶ ֱא ַמר ׁשוּב ּו ׁשוּב ּו ִמ ַּד ְר ֵכ ֶ
ָה ָר ִעים וְ לָ ּ ָמה ָתמוּת ּו ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל :וְ נֶ ֱא ַמר ֶה ָחפץ ֶא ְח ּפץ מות ָר ׁ ָשע נְ ֻאם ֲאדֹ-נָ י אלוהים ֲהלוא ְּב ׁשוּבו ִמ ְּד ָר ָכיו וְ ָחיָ ה:
וְ נֶ ֱא ַמר ּ ִכי לא ֶא ְח ּפץ ְּבמות ַה ּ ֵמת נְ ֻאם ֲאדֹ-נָ י אלוהים וְ ָה ׁ ִשיב ּו וִ ְחיוִּ ּ :כי ַא ָ ּתה ָסלְ ָחן לְ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ו ָּמ ֳחלָ ן לְ ׁ ִש ְב ֵטי יְ ׁ ֻשר ּון
ְב ָכל ּדור וָ דור ו ִּמ ַּבלְ ָע ֶד ָ
יך ֵאין לָ נ ּו ֶמלֶ ְך ֵ
מוחל וְ סולֵ ַח ֶא ּ ָלא ָא ָ ּתה:
חמר ְּב ִמ ָית ִתיֲ .ה ֵרי ֲאנִ י
נוצ ְר ִ ּתיָ .ע ָפר ֲאנִ י ְּב ַח ַ ּיי ַקל וָ ֶ
וצ ְר ִּתי ּ ְכ ִא ּל ּו לא ָ
נוצ ְר ִ ּתי ֵאינִ י ְכ ַדאי ,וְ ַע ְכ ׁ ָשו ׁ ֶשנּ ַ
ֺ-היַ .עד ׁ ֶש ּלא ַ
ֱאל ַ
ָ
ָ
ֺ-הי ֲא ַ
ל-הי וֵ אל ֵ
לְ ָפנֶ יך ּ ִכ ְכלִ י ָמלֵ א ב ּו ׁ ָשה ו ְּכלִ ּ ָמה :יְ ִהי ָרצון ִמ ּ ְל ָפנֶ יך ֲאדֹ-נָ י ֱא ַ
אתי
בותי ׁ ֶש ּלא ֶא ֱח ָטא עוד .ו ַּמה ּׁ ֶש ָח ָט ִ
יך ְמחק ְּב ַר ֲח ֶמ ָ
לְ ָפנֶ ָ
יך ָה ַר ִּביםֲ .א ָבל לא ַעל יְ ֵדי יִ ּסו ִּרים וָ ֳחלָ יִ ים ָר ִעים:
תור ֶת ָך
ֹל-הי .נְ צֹר לְ ׁשוֹ נִ י ֵמ ָרע ּו ְ ׂש ָפ ַתי ִמ ַּד ֵּבר ִמ ְר ָמה וְ לִ ְמ ַקלְ לַ י נַ ְפ ׁ ִשי ִת ּדם וְ נַ ְפ ׁ ִשי ּ ֶכ ָע ָפר לַ ּכל ִ ּת ְהיֶ הְ ּ .פ ַתח לִ ִּבי ְּב ָ
ֱא ַ
ָ
ותיך ִ ּת ְר ּדף נַ ְפ ׁ ִשי .וְ ָכל ַה ָ ּק ִמים וְ ַה ׁ ְ
וְ ַא ֲח ֵרי ִמ ְצ ֶ
חוש ִבים ָעלַ י לְ ָר ָעה ְמ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲע ָצ ָתם וְ ַקלְ ֵקל ַמ ֲח ׁ ַש ְב ָ ּתםֲ .ע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען
ׁ ְש ֶמ ָךֲ .ע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען יְ ִמינֶ ָךֲ .ע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ּת ָור ֶת ָךֲ .ע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ְק ֻד ּׁ ָש ֶת ָך:לְ ַמ ַען יֵ ָחלְ צ ּון יְ ִד ֶיד ָ
יך ׁ ִ
הוש ָיעה יְ ִמינְ ָך וַ ֲענֵ נִ י .יִ ְהי ּו
לְ ָרצון ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יון לִ ִּבי לְ ָפנֶ ָ
גואלִ י:
יך ֲאדֹ-נָ י צו ִּרי וְ ֲ
רומיו הוּא יַ ֲע ֶ ׂשה ׁ ָשלום ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן:
עשה ַה ּׁ ָשלום ִּב ְמ ָ
ֶׂ
יְ ִהי ָרצון ִמ ּ ְל ָפנֶ ָ
תור ֶת ָך :וְ ׁ ָשם
בותינ ּו ׁ ֶש ִ ּי ָּבנֶ ה ֵּבית ַה ּ ִמ ְק ָּד ׁש ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינוּ .וְ ֵתן ֶחלְ ֵקנ ּו ְּב ָ
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
יך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
נַ ֲע ָב ְד ָך ְּביִ ְר ָאה ּ ִכ ֵימי עולָ ם ו ְּכ ׁ ָשנִ ים ַק ְדמונִ יּות :וְ ָע ְר ָבה ֲ
לאדֹ-נָ י ִמנְ ַחת יְ ה ּו ָדה וִ יר ּו ׁ ָשלָ יִ ם ּ ִכ ֵימי עולָ ם ו ְּכ ׁ ָשנִ ים ַק ְדמנִ יּות:
אם תפילת העמידה החלה ע׳׳י אמירתה מילה-במילה עם החזן ,יש לדלג ל“אבינו מלכנו” [בעמוד ]88
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חזרת הש"ץ—נעילה של יום הכיפורים
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**פותחים את הארון **THE ARK IS OPENED /

ֲאדֹ-נָ י ְ ׂש ָפ ַתי ִּת ְפ ָּתח ו ִּפי יַ ִּגיד ְּת ִה ּ ָל ֶת ָך.

ֺ-הי יַ ֲעקֹבָ .ה ֵא-ל ַה ָּגדוֹ לַ ,ה ִּג ּבוֹ ר וְ ַהנּ וֹ ָרא,
ֺ-הי יִ ְצ ָחק וֵ אל ֵ
ֹלהי ַא ְב ָר ָהםֱ ,אל ֵ
ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינוֱּ ,א ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ָּברו ְּך ַא ָּתה ֲאדֹ-נָ יֱ ,א ֵ
יהם לְ ַמ ַען ׁ ְשמוְֹּ ,ב ַא ֲה ָבה.
ֵאל ֶעלְ יוֹ ן ,גּ וֹ ֵמל ֲח ָס ִדים טוֹ ִבים ,קוֹ נֵ ה ַה ּ ֹכל ,וְ זוֹ ֵכר ַח ְס ֵדי ָאבוֹ ת ,ו ֵּמ ִביא גוֹ ֵאל לִ ְבנֵ י ְבנֵ ֶ
מוחל וְ סולֵ ַח
ִמ ּסוֹ ד ֲח ָכ ִמים וּנְ בוֹ נִ ים .ו ִּמ ּ ֶל ֶמד ַ ּד ַעת ְמ ִבינִ יםֶ .א ְפ ְ ּת ָחה ִּפי ִּב ְת ִפ ּ ָלה ו ְּב ַת ֲחנוּנִ ים .לְ ַח ּלוֹ ת וּלְ ַח ֵּנן ְּפנֵ י ֶמלֶ ְך ֵ
לַ ֲעונִ ים:
ות ָך ּ ְכנַ ַער וְ לא ּ ְכ ַב ַערְּ .דגָ לָ יו לָ בוא ְּבזֶ ה ַה ּׁ ַש ַער:
ראש ַּת ַערָּ :ג ׁש לְ ַח ּל ְ
ָאב יְ ָד ֲע ָך ִמנּ ַערְּ .ב ַחנְ ּתו ְּב ֶע ֶ ׂשר ַּבל ֲעבר ְּב ׁ
יושב ּ ְכחם ַהיּום:
ֱאמוּנִ ים ָּג ׁש ּו לְ נַ ֵ ּצ ֲח ָך ָאים .נֶ ַצח ּ ָכל ַהיּוםֲ :עבוּר ּ ִכי ָפנָ ה יוֹ ם .גּ ונְ נֵ נ ּו ְּב ֶצ ֶדק ׁ ֵ
זָ ְכ ֵרנ ּו לְ ַח ִיּיםֶ ,מלֶ ְך ָח ֵפץ ַּב ַח ִיּים ,וְ ָח ְת ֵמנ ּו ְּב ֵס ֶפר ַח ִיּים ,לְ ַמ ַענְ ָך ֱא ִ
ֹלהים ַח ִיּים.
ֶמלֶ ְך עוֹ זֵ ר וּמוֹ ׁ ִש ַיע ו ָּמגֵ ןָּ .ברוּ ְך ַא ָּתה ֲאדֹ-נָ יָ ,מגֵ ן ַא ְב ָר ָהם.
ַא ָ ּתה גִ ּבוֹ ר לְ עוֹ לָ ם ֲאדֹ-נָ יְ ,מ ַח ֵיּה ֵמ ִתים ַא ָּתה ַרב לְ הוֹ ׁ ִש ַיע:
[מוֹ ִריד ַה ּ ָטל]:
ישנֵ י
ְמ ַכלְ ּ ֵכל ַח ִיּים ְּב ֶח ֶסדְ ,מ ַח ֵיּה ֵמ ִתים ְּב ַר ֲח ִמים ַר ִּבים ,סוֹ ֵמ ְך נוֹ ְפלִ ים ,וְ רוֹ ֵפא חוֹ לִ ים ,ו ַּמ ִּתיר ֲאסו ִּרים ,ו ְּמ ַק ֵיּם ֱאמוּנָ תוֹ לִ ׁ ֵ
יח יְ ׁש ּו ָעה:
ָע ָפרִ .מי ָכמוֹ ָך ַּב ַעל ְּגבוּרוֹ ת ,ו ִּמי ּדוֹ ֶמה ּ ָל ְךֶ ,מלֶ ְך ֵמ ִמית ו ְּמ ַח ֶיּה ו ַּמ ְצ ִמ ַ
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ִמי ָכ ָ
זוכר יְ צו ָּריו לְ ַח ִ ּיים ְּב ַר ֲח ִמים:
ים/ה ַר ֲח ָמן ֵ
מוך ָאב ָה ַר ֲח ִמ ָ
וְ נֶ ֱא ָמן ַא ָ ּתה לְ ַה ֲחיות ֵמ ִתיםָּ :ברוּ ְך ַא ָּתה ֲאדֹ-נָ יְ .מ ַח ֶ ּיה ַה ֵּמ ִתים:
ל-ה ְ
ייִ ְמ ְ
יך ִציּוֹ ן לְ דֹר וָ דֹר ַהלְ ל ּויָ ּה :וְ ַא ָּתה ָקדוֹ ׁש יוֹ ׁ ֵשב ְּת ִה ּלוֹ ת יִ ְ ׂש ָר ֵאלֵ ,א-ל נָ א
ֹלך יי לְ עוֹ לָ ם ֱא ַ
דוש:
 / CTCחו׳׳ק— ׁ ְש ַמע נָ א ְסלַ ח נָ א ַהיּוםֲ .עבוּר ּ ִכי ָפנָ ה יוֹ םּ .ונְ ַה ּ ֶללְ ָך נוֹ ָרא וְ ָאיםָ .ק ׁ

סול ַח:
מוחל וְ ֵ
ֹ-הינוּ ֶמ ֶל ְך ֵ
וּב ֵכן וּ ְל ָך ַת ֲע ֶלה ְק ֻד ׁ ּ ָשה ִּכי ַא ָּתה ֱאלו ֵ
ְ
קדושה KEDUSHA /
קדושה נוסח אשכנז

קדושה נוסח ספרד

ישים ׁ ִש ְמ ָך ַּב ּק ֶד ׁש
קד ׁש ַה ּ ַמ ְק ִּד ׁ ִ
שר ֵפי ֶ
שיח ְ
יש ָך ּ ְכסוד ַ
יצ ָך וְ נַ ְק ִד ׁ ְ
נַ ֲע ִר ְ
ּ ַכ ּ ָכתוּב ַעל יַ ד נְ ִב ֶ
יא ָך .וְ ָק ָרא זֶ ה ֶאל זֶ ה וְ ָא ַמר:

לוֹ-הינ ּו ַמלְ ָא ִכים ֲהמוֹ נֵ י ַמ ְעלָ הִ .עם ַע ּ ְמ ָך
ּ ֶכ ֶתר יִ ְּתנ ּו לְ ָךֲ ,אדֹ-נָ י ֱא ֵ
יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְקב ּו ֵצי ַמ ּ ָטה :יַ ַחד ּ ֻכ ּ ָלם ְק ֻד ּׁ ָשה לְ ָך יְ ׁ ַש ּ ֵל ׁש ּו ּ ַכ ָּד ָבר ָה ָאמוּר
ַעל יַ ד נְ ִב ֶ
יא ָך וְ ָק ָרא זֶ ה ֶאל זֶ ה וְ ָא ַמר:

דוש ֲאדֹ-נָ י ְצ ָבאות ְמלא ָכל
דוש ָק ׁ
דוש ָק ׁ
 / COTCקו׳׳ח— ָק ׁ
ָה ָא ֶרץ ּ ְכבודו:
ואלִ ים זֶ ה לָ זֶ ה ַא ֵ ּיה ְמקום ּ ְכבודו.
ּ ְכבודו ָמלֵ א עולָ םְ .מ ׁ ָש ְר ָתיו ׁש ֲ
לְ ֻע ּ ָמ ָתם ָּבר ּו ְך ֵ
יאמרוּ:
 / COTCקו׳׳ח— ָּבר ּו ְך ּ ְכבוד ֲאדֹ-נָ י ִמ ּ ְמקומו:
בקר ְּב ָכל
ִמ ּ ְמקומו ה ּוא יִ ֶפן ְּב ַר ֲח ִמים וְ יָ חן ַעם ַה ְמיַ ֲח ִדים ׁ ְשמו ֶע ֶרב וָ ֶ
אומ ִרים:
יוֹ ם ָּת ִמידַ ּ .פ ֲע ַמיִ ם ְּב ַא ֲה ָבה ׁ ְש ַמע ְ
לוֹ-הינ ּו ֲאדֹ-נָ י ֶא ָחד:
 / COTCקו׳׳ח— ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
מוש ֵיענוּ .וְ ה ּוא יַ ׁ ְש ִמ ֵיענ ּו
לוֹ-הינ ּו הוּא ָא ִבינוּ .ה ּוא ַמלְ ּ ֵכנ ּו ה ּוא ׁ ִ
ה ּוא ֱא ֵ
יכם:
לה ֶ
אלהיםֲ :אנִ י ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ְּב ַר ֲח ָמיו ׁ ֵשנִ ית לְ ֵעינֵ י ּ ָכל ָחי .לִ ְהיות לָ ֶכם לֵ ִ
ַא ִּדיר ַא ִּד ֵירנ ּו ֲאדֹ-נָ י ֲאדֹ-נָ י נ ּו ָמה ַא ִּדיר ׁ ִש ְמ ָך ְּב ָכל ָה ָא ֶרץ ,וְ ָהיָ ה
ֲאדֹ-נָ י לְ ֶמלֶ ְך ַעל ּ ָכל ָה ָא ֶרץַּ ,ביּום ַההוּא יִ ְהיֶ ה ֲאדֹ-נָ י ֶא ָחד ו ׁ ְּשמוֹ ֶא ָחד
 / Cח—ו ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ְש ָך ּ ָכתוּב לֵ אמר:
ל-ה ְ
 / COTCקו׳׳ח—יִ ְמ ְ
יך ִציּון לְ דר וָ דר.
לך ֲאדֹ-נָ י לְ עולָ םֱ .א ַ
ַהלְ ל ּויָ ּה:
לְ דוֹ ר וָ דוֹ ר נַ ִּגיד ָּג ְדלֶ ָך .וּלְ נֵ ַצח נְ ָצ ִחים ְק ֻד ּׁ ָש ְת ָך נַ ְק ִּד ׁיש .וְ ׁ ִש ְב ֲח ָך
ֱא ֵ
דוש
לוֹ-הינ ּו ִמ ּ ִפינ ּו לא יָ מ ּו ׁש לְ עולָ ם וָ ֶעדִ ּ .כי ֵא-ל ֶמלֶ ְך ָּגדול וְ ָק ׁ
ָא ָּתה:

 / COTCקו׳׳ח— ָקדוֹ ׁש ָקדוֹ ׁש ָקדוֹ ׁש ֲאדֹ-נָ י ְצ ָבאוֹ ת ְמֹלא ָכל
ָה ָא ֶרץ ּ ְכבוֹ דוֹ :
ּ ְכבוֹ דוֹ ָמלֵ א עוֹ לָ םְ .מ ׁ ָש ְר ָתיו ׁשוֹ ֲאלִ ים זֶ ה לָ זֶ ה ַא ֵ ּיה ְמקוֹ ם ּ ְכבוֹ דוֹ
לְ ַה ֲע ִריצוֹ .לְ ֻע ּ ָמ ָתם ְמ ׁ ַש ְּב ִחים וְ אוֹ ְמ ִרים:
 / COTCקו׳׳ח— ָּבר ּו ְך ּ ְכבוֹ ד ֲאדֹ-נָ י ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ :
ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ ה ּוא יִ ֶפן ְּב ַר ֲח ָמיו לְ ַע ּמוֹ .וְ יָ חוֹ ן ַעם ַה ְמיַ ֲח ִדים ׁ ְשמוֹ ֶע ֶרב
וָ בוֹ ֶקר ְּב ָכל יוֹ ם ָּת ִמידַ ּ .פ ֲע ַמיִ ם ְּב ַא ֲה ָבה ׁ ְש ַמע אוֹ ְמ ִרים:
לוֹ-הינ ּו ֲאדֹ-נָ י ֶא ָחד:
 / COTCקו׳׳ח— ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו הוּא ָא ִבינוּ .הוּא ַמלְ ּ ֵכנ ּו הוּא מוֹ ׁ ִש ֵיענוּ .וְ ה ּוא יוֹ ׁ ִש ֵיענ ּו
הוּא ֱא ֵ
וְ יִ גְ ָאלֵ נ ּו ׁ ֵשנִ ית וְ יַ ׁ ְש ִמ ֵיענ ּו ְּב ַר ֲח ָמיו ׁ ֵשנִ ית לְ ֵעינֵ י ּ ָכל ַחי לֵ א ֹמרֵ .הן
אֹלהיםֲ :אנִ י ֲאדֹ-נָ י
אשית לִ ְהיוֹ ת לָ ֶכם לֵ ִ
ָּג ַאלְ ִ ּתי ֶא ְת ֶכם ַא ֲח ִרית ּ ְכ ֵר ׁ ִ
יכם
ֹלה ֶ
ֱא ֵ
ָ
ַא ִּדיר ַא ִּד ֵירנ ּו ֲאדֹ-נָ י ֲאדֹ-נָ י נ ּו ָמה ַא ִּדיר ׁ ִש ְמך ְּב ָכל ָה ָא ֶרץ ,וְ ָהיָ ה
ֲאדֹ-נָ י לְ ֶמלֶ ְך ַעל ּ ָכל ָה ָא ֶרץַּ ,ביּום ַההוּא יִ ְהיֶ ה ֲאדֹ-נָ י ֶא ָחד ּו ׁ ְשמוֹ
ֶא ָחד
 / Cח—ו ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ְש ָך ּ ָכתוּב לֵ אמר:
ל-ה ְ
 / COTCקו׳׳ח—יִ ְמ ְ
יך ִציּון לְ דר וָ דר.
לך ֲאדֹ-נָ י לְ עולָ םֱ .א ַ
ַהלְ לוּיָ ּה:
דושים ְּב ָכל יוֹ ם יְ ַהלְ ל ּו ָך ֶּסלָ הִ ּ .כי
דושּ .ו ְק ׁ ִ
דוש וְ ׁ ִש ְמ ָך ָק ׁ
ַא ָ ּתה ָק ׁ
דוש ָא ָּתה:
ֵא-ל ֶמלֶ ְך ָּגדול וְ ָק ׁ
דוש
לְ דוֹ ר וָ דוֹ ר ַה ְמלִ יכ ּו לָ ֵא ּ ִ
-לכי הוּא לְ ַב ּדו ָמרום וְ ָק ׁ

יש ָ
יךּ ֻ .ת ְק ַּד ׁש ָאדון ַעל ּ ָכל ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
יךְּ .ב ַצ ֶּד ְק ָך ֲעמ ּו ֶס ָ
חוס ָ
יך .וְ ִת ְ ׂש ַמח ְּב ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
ֲחמול ַעל ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
יך
יךִ ּ :כי ַמ ְק ִּד ׁ ֶ
יאמר ּו לְ ָך ֶ
יך .וְ ְ
דושים:
דוש ּ ְפ ֵאר ִמ ְ ּק ׁ ִ
ִּב ְק ֻד ּׁ ָש ְת ָך ִק ַּד ׁ ְש ָ ּת .נָ ֶאה לְ ָק ׁ
ְּב ֵאין ֵמלִ יץ ׁ ֶ
ישר מוּל ַמ ִּגיד ּ ֶפ ׁ ַשעּ ַ .ת ִּגיד לְ יַ ֲעקֹב ְּד ַבר חק ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפט .וְ ַצ ְּד ֵקנ ּו ַּב ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט ַה ּ ֶמלֶ ְך ַה ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט:
עוד יִ זְ ּכר לָ נ ּו ַא ֲה ַבת ֵא ָיתןֲ ,אדונֵ ינוּ .ו ַּב ֵּבן ַה ֶּנ ֱע ַקד יַ ׁ ְש ִּבית ְמ ַד ְ ּינֵ נוּ .ו ִּבזְ כוּת ַה ָ ּתם ִ
יוציא ָאים (נ"א ַהיּום) לְ ֶצ ֶדק ִּדינֵ נוִּ ּ .כי
דוש ַהיּום לַ ֲאדונֵ ינוּ:
ָק ׁ
לוֹ-הינ ּו ַעל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָך .וְ ַעל יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִע ֶיר ָך .וְ ַעל ִציּון ִמ ׁ ְש ּ ַכן ּ ְכ ֶ
ו ְּב ֵכן יִ ְת ַק ֵּד ׁש ׁ ִש ְמ ָך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
בוד ָך .וְ ַעל ַמלְ כוּת ֵּבית
יח ָך .וְ ַעל ְמכוֹנְ ָך וְ ֵה ָ
ָּדוִ ד ְמ ׁ ִש ֶ
יכלֶ ָך
לוֹ-הינ ּו ַעל ּ ָכל ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
את .וְ יִ ָירא ּו ָך ּ ָכל ַה ּ ַמ ֲע ִ ׂשים .וְ יִ ׁ ְש ַ ּת ֲחו ּו לְ ָפנֶ ָ
ימ ְת ָך ַעל ּ ָכל ַמה ּׁ ֶש ָּב ָר ָ
יך .וְ ֵא ָ
ו ְּב ֵכן ֵ ּתן ּ ַפ ְח ְּד ָך ה' ֱא ֵ
יך ּ ָכל
לוֹ-הינ ּו ׁ ֶש ַה ּׁ ָשלְ ָטן לְ ָפנֶ ָ
ַה ְּברו ִּאים .וְ יֵ ָע ׂש ּו ּ ֻכלָ ם ֲאגֻ ָּדה ֶא ָחת לַ ֲע ׂשות ְרצונְ ָך ְּבלֵ ָבב ׁ ָשלֵ םְ ּ .כמו ׁ ֶש ָ ּי ַד ְענ ּו ה' ֱא ֵ
יך עֹז ְּביָ ְד ָך
וּגְ בו ָּרה ִּב ִ
את:
ימינֶ ָך .וְ ׁ ִש ְמ ָך נוֹ ָרא ַעל ּ ָכל ַמה ּׁ ֶש ָּב ָר ָ
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דור ׁ ֶש ָ
ו ְּב ֵכן ֵ ּתן ּ ָכבוד ה' לְ ַע ּ ֶמ ָךְּ .ת ִה ּ ָלה לִ ֵיר ֶא ָ
יך .ו ִּפ ְתחון ּ ֶפה לַ ְמיַ ֲחלִ ים לָ ְךׂ ִ .ש ְמ ָחה לְ ַא ְר ֶצ ָך וְ ָ ׂש ׂשון
טובה לְ ְ
יך .וְ ִת ְקוָ ה ָ
יכת נֵ ר לְ ֶבן יִ ׁ ַשי ְמ ׁ ִש ֶ
יחת ֶק ֶרן לְ ָדוִ ד ַע ְב ֶּד ָך .וַ ֲע ִר ַ
לְ ִע ֶיר ָך .ו ְּצ ִמ ַ
יח ָךִּ .ב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינוּ:
יש ִרים יַ ֲעלזוּ .וַ ֲח ִס ִידים ְּב ִר ָּנה יָ גִ יל ּו וְ עולָ ָת ּה ִ ּת ְק ּ ָפץ ּ ִפ ָ
ו ְּב ֵכן ַצ ִּד ִיקים יִ ְרא ּו וְ יִ ְ ׂש ָמח ּו וִ ׁ ָ
יה וְ ָכל ָה ִר ׁ ְש ָעה ּ ֻכ ּ ָל ּה ּ ְכ ָע ׁ ָשן ִּת ְכלֶ ה
ּ ִכי ַת ֲע ִביר ֶמ ְמ ׁ ֶשלֶ ת זָ דון ִמן ָה ָא ֶרץ:
לוֹ-הינ ּו ְמ ֵה ָרה] לְ ַב ֶ ּד ָך ַעל ּ ָכל ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
וְ ִת ְמ ְ
יךְּ .ב ַהר ִציּון ִמ ׁ ְש ּ ַכן ּ ְכ ֶ
[א ֵ
לך ַא ָ ּתה [הוּא] ה' ֱ
בוד ָך .ו ִּביר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִעיר ָק ְד ׁ ֶש ָך.
ּ ַכ ּ ָכתוּב ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ֶש ָך .יִ ְמ ְ
לך ה' לְ עוֹ לָ ם ֱא ַ
ל-היִ ְך ִציּון לְ דר וָ דר ַהלְ ל ּויָ ּה:
ל-וה ִמ ַּבלְ ָע ֶד ָ
דוש ַא ָ ּתה וְ נוֹ ָרא ׁ ְש ֶמ ָך וְ ֵאין ֱא ַּ
דוש נִ ְק ַּד ׁש ִּב ְצ ָד ָקה:
יךַ ּ .כ ּ ָכתוּב וַ יִ גְ ַּב ּה ה' ְצ ָבאות ַּב ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט ,וְ ָה ֵא-ל ַה ָ ּק ׁ
ָק ׁ
ְ
ְ
דוש:
ָּבר ּוך ַא ָּתה ה' ַה ּ ֶמלֶ ך ַה ָ ּק ׁ
ָ
ַא ָ ּתה ְב ַח ְר ָ ּתנ ּו ִמ ּ ָכל ָה ַע ּ ִמיםָ .א ַה ְב ָּת אוֹ ָתנ ּו וְ ָר ִצ ָית ָּבנוּ .וְ ַ
רומ ְמ ָ ּתנ ּו ִמ ּ ָכל ַה ּ ְל ׁשונות וְ ִק ַּד ׁ ְש ָ ּתנ ּו ְּב ִמ ְצוֹ ֶתיך וְ ֵק ַר ְב ָ ּתנ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו
לַ ֲע ָ
את:
דוש ָעלֵ ינ ּו ָק ָר ָ
בוד ֶת ָך וְ ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדול וְ ַה ָ ּק ׁ
יחה וּלְ ַכ ּ ָפ ָרה ,וְ לִ ְמ ָחל ּבו ֶאת ּ ָכל ֲע ֵ
לוֹ-הינ ּו ְּב ַא ֲה ָבהֶ ,את יוֹ ם ַה ּ ִכ ּפו ִּרים ַה ֶ ּזה ,לִ ְמ ִחילָ ה וְ לִ ְסלִ ָ
וַ ִּת ֶּתן לָ נ ּו ה' ֱא ֵ
ונותינוּ,
ִמ ְק ָרא ֶ
יאת ִמ ְצ ָריִ ם:
יצ ַ
קד ׁש זֵ ֶכר לִ ִ
בותינוּ ,יַ ֲעלֶ ה וְ יָ בוא ,וְ יַ ִּג ַיע ,וְ יֵ ָר ֶאה ,וְ יֵ ָר ֶצה ,וְ יִ ׁ ָש ַמע ,וְ יִ ּ ָפ ֵקד ,וְ יִ ָ ּז ֵכר ,זִ ְכרונֵ נ ּו ו ִּפ ְ ּקדונֵ נוּ ,וְ זִ ְכרון ֲא ֵ
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ֱא ֵ
בותינוּ,
יח ֶּבן ָּדוִ ד ַע ְב ֶּד ָך ,וְ זִ ְכרון יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִעיר ָק ְד ׁ ֶש ָך ,וְ זִ ְכרון ּ ָכל ַע ּ ְמ ָך ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל לְ ָפנֶ ָ
וְ זִ ְכרון ָמ ׁ ִש ַ
טובה,
יטה לְ ָ
יך ,לִ ְפלֵ ָ
לְ ֵחן וּלְ ֶח ֶסד וּלְ ַר ֲח ִמים לְ ַח ִ ּיים וּלְ ׁ ָשלום ְּביוֹם ַה ִּכ ּפוּ ִרים ַה ֶ ּזה :זָ ְכ ֵרנ ּו ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ּבו לְ טוֹ ָבה ,ו ָּפ ְק ֵדנ ּו בוֹ לִ ְב ָר ָכה,
הוש ֵיענוִּ ּ ,כי ֵאלֶ ָ
[טובים] ,ו ִּב ְד ַבר יְ ׁש ּו ָעה וְ ַר ֲח ִמים ח ּוס וְ ָח ֵּננוּ ,וְ ַר ֵחם ָעלֵ ינ ּו וְ ׁ ִ
ִ
הוש ֵיענ ּו בוֹ לְ ַח ִ ּיים
וְ ׁ ִ
יך ֵעינֵ ינוִּ ּ ,כי ֵא-ל
ֶמלֶ ְך ַחנּ ּון וְ ַרח ּום ָא ָ ּתה:
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 / CTCחו׳׳ק— ּ ְפ ַתח לָ נ ּו ׁ ַש ַערְּ .ב ֵעת נְ ִעילַ ת ׁ ַש ַערִ ּ .כי ָפנָ ה יוֹ ם:
בואה ׁ ְש ָע ֶריךָ:
 / CTCחו׳׳ק— ַהיּום יִ ְפנֶ הַ .ה ּׁ ֶש ֶמ ׁש יָ בא וְ יִ ְפנֶ ה .נָ ָ
בש ֵח ְטא וְ ָעון:
 / CTCחו׳׳ק— ָא ָּנא ֵאל נָ אׂ ָ .שא נָ אְ .סלַ ח נָ אְ .מ ַחל נָ אֲ .ח ָמל נָ אַ .ר ֶחם נָ אַ ּ .כ ּ ֶפר נָ אְ ּ .כ ׁ
אשוןַ .מ ְר ֶּבה ְמ ִחילָ ה לְ ַח ּ ָט ִאים
יושב ַעל ּ ִכ ֵּסא ַר ֲח ִמיםִ .מ ְתנַ ֵהג ַּב ֲח ִסידוּת ֵ
ֵאל ֶמלֶ ְך ׁ ֵ
אשון ִר ׁ
מוחל ֲעונות ַע ּמוַ .מ ֲע ִביר ִר ׁ
הור ָית ּ ָלנ ּו ַ
עושה ְצ ָדקות ִעם ּ ָכל ָּב ָ ׂשר וָ ר ּו ַח .לא ְכ ָר ָע ָתם ִּתגְ מלֵ .אל ֵ
יחה לַ ּפ ׁ ְ
ּו ְסלִ ָ
לש ֶע ְ ׂש ֵרהּ .וזְ כר לָ נ ּו
לומר ׁ ְש ׁ
וש ִעיםׂ ֶ .
לש ֶע ְ ׂש ֵרהְ ּ .כמו ׁ ֶש ַ
הוד ְע ָ ּת לֶ ָענָ ו ִמ ֶ ּק ֶדםְ ּ .כמו ׁ ֶש ּ ָכתוּב וַ ֵ ּי ֶרד ֲאדֹ-נָ י ֶּב ָענָ ן וַ ִ ּי ְתיַ ֵ ּצב ִע ּמו ׁ ָשם וַ ִ ּי ְק ָרא ְב ׁ ֵשם
ַהיּום ְּב ִרית ׁ ְש ׁ
ֲאדֹ-נָ י:
 / COTCקו׳׳ח—וַ ַ ּי ֲעבר ֲאדֹ-נָ י ַעל ּ ָפנָ יו וַ ִ ּי ְק ָרא:
נשא ָעון וָ ֶפ ׁ ַשע וְ ַח ּ ָט ָאה וְ נַ ֵ ּקה :וְ ָסלַ ְח ָ ּת
ֲאדֹ-נָ י ֲאדֹ-נָ י ֵאל ַרח ּום וְ ַחנּ ּון ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמתֵ :
נצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים ֵ ׂ
לַ ֲעונֵ נ ּו וּלְ ַח ּ ָט ֵ
אתנ ּו וּנְ ַחלְ ָ ּתנוְּ :סלַ ח לָ נ ּו ָא ִבינ ּו ּ ִכי ָח ָטאנ ּו ְמ ַחל לָ נ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ּ ִכי ָפ ׁ ָש ְענוִּ ּ :כי ַא ָ ּתה ֲאדֹ-נָ י טוב וְ ַס ּ ָלח וְ ַרב
קור ֶאיךָ:
ֶח ֶסד לְ ָכל ְ
המנהג לומר שורה שורה ,חזן ואח"כ קהל או שרים יחד
EACH PARAGRAPH BELOW IS USUALLY SAID CHAZZAN, THEN CONGREGATION OR SUNG TOGETHER

הוש ֵיענ ּו לְ ַמ ַען ׁ ְש ֶמ ָך:
זְ כר ְּב ִרית ַא ְב ָר ָהם וַ ֲע ֵק ַדת יִ ְצ ָחק.וְ ָה ׁ ֵשב ׁ ְשבוּת ָא ֳהלֵ י יַ ֲעקֹב וְ ׁ ִ
יאנ ּו ֵצל יָ דו ַּת ַחת ּ ַכנְ ֵפי ַה ּׁ ְש ִכינָ ה .חן יָ חן ּ ִכי יִ ְבחן לֵ ב ָעקב לְ ָה ִכינָ ה .קו ָּמה ָּנא ֱא ֵ
יַ ְח ִּב ֵ
לוֹ-הינ ּו ֻע ָ ּזה ֻע ִ ּזי נָ א.
ֲאדֹ-נָ י לְ ׁ ַשוְ ָע ֵתנ ּו ַה ֲאזִ ינָ ה:
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ימין יֶ ׁ ַשע לְ ִה ָ ּו ׁ ַשע ַעם ָענִ י וְ ֶא ְביוןְּ .ב ׁ ַש ְ ּו ֵענ ּו ֵאלֶ ָ
יך נוֹ ָראות ְּב ֶצ ֶדק ַּת ֲענֵ נוֲּ .אדֹ-נָ י
יושב ְּב ֵס ֶתר ֶעלְ יוןִּ .ב ִ
יַ ׁ ְש ִמ ֵיענ ּו ָסלַ ְח ִּתי ׁ ֵ
ֱהיֵ ה עוזֵ ר לָ נוּ:
יח ּ ְפנֵ י ֵ
לש ֶע ְ ׂש ֵרה ֵתבות .ו ְּב ׁ ַש ֲע ֵרי ְד ָמעות ּ ִכי לא נִ ׁ ְשלָ בות .לָ ֵכן ׁ ָש ַפ ְכ ִּתי ִ ׂש ַ
ָ ּת ַמ ְכ ִ ּתי יְ ֵת ַ
בוחן לִ ּבותָּ .בט ּו ַח ֲאנִ י
דותי ִּב ׁ ְש ׁ
לשת ָאבות.
ָב ֵא ּ ֶלה ו ִּבזְ כוּת ׁ ְש ׁ ֶ
יְ ִהי ָרצון ִמ ּ ְל ָפנֶ ָ
עותינ ּו ְּב ְ
ומ ַע קול ִּב ְכיותֶ ׁ .ש ָּת ִ ׂשים ִּד ְמ ֵ
יך ׁש ֵ
נאד ָך לִ ְהיות .וְ ַת ִ ּצילֵ נ ּו ִמ ּ ָכל ְּגזֵ רות ָק ׁשות ַא ְכזָ ִריּותִ ּ .כי לְ ָך
לְ ַבד ֵעינֵ ינ ּו ְתל ּויות.
הוש ֵיענ ּו ֱא ֵ
וש ַיע וְ ִריב ַאל ִּת ְמ ַּתח .וְ ׁ ִ
אוצ ְר ָך ַה ּטוב לָ נ ּו ִת ְפ ַ ּתחּ .ת ׁ ִ
ׁ ַש ֲע ֵרי ׁ ָש ַמיִ ם ּ ְפ ַתח .וְ ָ
להי יִ ׁ ְש ֵענוּ:
יושב ַעל ּ ִכ ֵּסא ַר ֲח ִמיםִ .מ ְתנַ ֵהג ַּב ֲח ִסידוּת ֵ
ֵאל ֶמלֶ ְך ׁ ֵ
אשוןַ .מ ְר ֶּבה ְמ ִחילָ ה לְ ַח ּ ָט ִאים
אשון ִר ׁ
מוחל ֲעונות ַע ּמוַ .מ ֲע ִביר ִר ׁ
הור ָית ּ ָלנ ּו ַ
עושה ְצ ָדקות ִעם ּ ָכל ָּב ָ ׂשר וָ ר ּו ַח .לא ְכ ָר ָע ָתם ִּתגְ מלֵ .אל ֵ
יחה לַ ּפ ׁ ְ
ּו ְסלִ ָ
לש ֶע ְ ׂש ֵרהּ .וזְ כר
לומר ׁ ְש ׁ
וש ִעיםׂ ֶ .
לש ֶע ְ ׂש ֵרהְ ּ .כמו ׁ ֶש ַ
הוד ְע ָ ּת לֶ ָענָ ו ִמ ֶ ּק ֶדםְ ּ .כמו ׁ ֶש ּ ָכתוּב וַ ֵ ּי ֶרד ֲאדֹ-נָ י ֶּב ָענָ ן וַ ִ ּי ְתיַ ֵ ּצב ִע ּמו ׁ ָשם וַ ִ ּי ְק ָרא
לָ נ ּו ַהיּום ְּב ִרית ׁ ְש ׁ
ְב ׁ ֵשם ֲאדֹ-נָ י:
 / COTCקו׳׳ח—וַ ַ ּי ֲעבר ֲאדֹ-נָ י ַעל ּ ָפנָ יו וַ ִ ּי ְק ָרא:
נשא ָעון וָ ֶפ ׁ ַשע וְ ַח ּ ָט ָאה וְ נַ ֵ ּקה:
ֲאדֹ-נָ י ֲאדֹ-נָ י ֵאל ַרח ּום וְ ַחנּ ּון ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמתֵ :
נצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים ֵ ׂ
וְ ָסלַ ְח ָ ּת לַ ֲעונֵ נ ּו וּלְ ַח ּ ָט ֵ
אתנ ּו וּנְ ַחלְ ָ ּתנוְּ :סלַ ח לָ נ ּו ָא ִבינ ּו ּ ִכי ָח ָטאנ ּו ְמ ַחל לָ נ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ּ ִכי ָפ ׁ ָש ְענוִּ ּ :כי ַא ָ ּתה ֲאדֹ-נָ י טוב וְ ַס ּ ָלח
קור ֶא ָ
וְ ַרב ֶח ֶסד לְ ָכל ְ
יך:
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ֱא ֵ
בותינ ּו ְסלַ ח לָ נוְּ .מ ַחל לָ נוַּ ּ .כ ּ ֶפר לָ נוּ.
ּ ִכי ָאנ ּו ַע ּ ֶמ ָך וְ ַא ָ ּתה ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו .
ָאנ ּו ָבנֶ ָ
יך וְ ַא ָּתה ָא ִבינוּ.
ָאנ ּו ֲע ָב ֶד ָ
יך וְ ַא ָּתה ֲאדונֵ נוּ.
ָאנ ּו ְק ָהלֶ ָך וְ ַא ָ ּתה ֶחלְ ֵקנוּ.
ָאנ ּו נַ ֲחלָ ֶת ָך וְ ַא ָּתה ָ
גורלֵ נוּ.
ָאנ ּו צאנֶ ָך וְ ַא ָּתה ֵ
רוענוּ.
ָאנ ּו ַכ ְר ֶמ ָך וְ ַא ָ ּתה ְ
נוט ֵרנוּ.
ָאנ ּו ְפ ֻע ּ ָל ֶת ָך וְ ַא ָ ּתה ְ
יוצ ֵרנוּ.
ָאנ ּו ַר ְעיָ ֶת ָך וְ ַא ָּתה ֵ
דודנוּ.
ָאנ ּו ְסגֻ ּ ָל ֶת ָך וְ ַא ָ ּתה ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו .
ָאנ ּו ַע ּ ֶמ ָך וְ ַא ָ ּתה ַמלְ ּ ֵכנוּ.
ָאנ ּו ַמ ֲא ִמ ֶיר ָ
יך וְ ַא ָ ּתה ַמ ֲא ִמ ֵירנוּ.
ָאנ ּו ַע ֵ ּזי ָפנִ ים וְ ַא ָ ּתה ַרח ּום וְ ַחנּ ּון.
ָאנ ּו ְק ׁ ֵשי ֶ
ערף וְ ַא ָּתה ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם.
ָאנ ּו ְמלֵ ֵאי ָעון .וְ ַא ָ ּתה ָמלֵ א ַר ֲח ִמים.
נות ָ
עובר .וְ ַא ָּתה הוּא ּו ׁ ְש ֶ
ָאנ ּו יָ ֵמינ ּו ּ ְכ ֵצל ֵ
יך לא יִ ָּת ּמ ּו
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וידוי בציבור—נעילה של יום הכיפורים
Public Viduy (Confession)—Ne'ilah of Yom Kippur
בותינוּּ ָ ,תבוא לְ ָפנֶ ָ
לומר
ערף ַ
יך ְּת ִפ ּ ָל ֵתנוּ ,וְ ַאל ִ ּת ְת ַע ּ ַלם ִמ ְ ּת ִח ָּנ ֵתנוֶּ ׁ .ש ֵאין ָאנ ּו ַע ֵ ּזי ָפנִ ים ו ְּק ׁ ֵשי ֶ
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ֱא ֵ
לְ ָפנֶ ָ
בותינ ּו ַצ ִּד ִיקים ֲאנַ ְחנ ּו וְ לא ָח ָטאנוֲּ .א ָבל ֲאנַ ְחנ ּו וַ ֲא ֵ
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
יך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
בותינ ּו ָח ָטאנוּ:
נוטים מעט כלפי מטה ומכים על הלב בכל מילה בפיסקה הבאה :מ“אשמנו” ועד “תעתנו”
” IN THE PARAGRAPH BELOWאשמנו”“...תעתנו“ BEND SLIGHTLY FORWARD AND TAP YOUR CHEST AFTER EACH WORD FROM

ָא ׁ ַש ְמנוָּּ ,בגַ ְדנוָּּ ,גזַ לְ נוִּּ ,ד ַּב ְרנ ּו ּד ִפיֶ :ה ֱעוִ ינוּ ,וְ ִה ְר ׁ ַש ְענוּ ,זַ ְדנוָּ ,ח ַמ ְסנוָּ ,ט ַפלְ נ ּו ׁ ֶש ֶקר :יָ ַע ְצנ ּו ָרעִ ּ ,כ ַ ּז ְבנוּ ,לַ ְצנוָּ ,מ ַר ְדנוּ ,נִ ַא ְצנוּ,
ָס ַר ְרנוָּ ,עוִ ינוָּ ּ ,פ ׁ ַש ְענוָּ ,צ ַר ְרנוִּ ,ק ּׁ ִשינ ּו ֶ
ערף ָ:ר ׁ ַש ְענוִּ ׁ ,ש ַח ְתנוּּ ִ ,ת ַע ְבנוָּּ ,ת ִעינוִּּ ,ת ְע ָּת ְענוּ:
יך ו ִּמ ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָ
ות ָ
יך ַה ּט ִ
ַס ְרנ ּו ִמ ּ ִמ ְצ ֶ
ובים וְ לא ׁ ָשוָ ה לָ נוּ .וְ ַא ָ ּתה ַצ ִּדיק ַעל ּ ָכל ַה ָּבא ָעלֵ ינ ּו ּ ִכי ֱא ֶמת ָע ִ ׂש ָית וַ ֲאנַ ְחנ ּו ִה ְר ׁ ָש ְענ ּו
יושב ָמרום .ו ַּמה ְּנ ַס ּ ֵפר לְ ָפנֶ ָ
אמר לְ ָפנֶ ָ
יך ׁש ֵ
יך ׁ ֵ
ַמה נּ ַ
יוד ַע:
וכן ׁ ְש ָח ִקיםֲ .הלא ּ ָכל ַה ִּנ ְס ָ ּתרות וְ ַה ִּנגְ לות ַא ָּתה ֵ
לוֹ-הינ ּו לְ ִה ְתוַ ּדות לְ ָפנֶ ָ
ונותינוּ.
יך ַעל ּ ָכל ֲע ֵ
ימינְ ָך ְפ ׁשו ָּטה לְ ַק ֵּבל ׁ ָש ִבים .וַ ְ ּתלַ ּ ְמ ֵדנ ּו ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
וש ִעים .וִ ִ
נותן יָ ד לַ ּפ ׁ ְ
ַא ָּתה ֵ
ָ
ָ
עשק יָ ֵדינוּ .ו ְּת ַק ְּבלֵ נ ּו ִּב ְת ׁשו ָּבה ׁ ְשלֵ ָמה לְ ָפנֶ יך ּ ְכ ִא ּׁ ִשים ו ְּכנִ ִ
לְ ַמ ַען נֶ ְח ַּדל ֵמ ׁ ֶ
יחוחים .לְ ַמ ַען ְּד ָב ֶריך ֲא ׁ ֶשר ָא ַמ ְר ָ ּתֵ .אין ֵקץ
ְ
יכך ִה ְר ֵּב ָית ְסלִ ָ
יוד ַע ׁ ֶש ַא ֲח ִר ֵיתנ ּו ִר ּ ָמה וְ תולֵ ָעה לְ ִפ ָ
יחוחי ַא ׁ ְש ָמ ֵתנוּ .וְ ַא ָ ּתה ֵ
חובותינ ּו וְ ֵאין ִמ ְס ּ ָפר לְ נִ ֵ
ֵ
לְ ִא ּׁ ֵשי
יח ֵתנוָּ .מה
ָ
אמר לְ ָפנֶ יך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ָאנ ּו ֶמה ַח ֵ ּיינ ּו ֶמה ַח ְס ֵּדנ ּו ַמה ִ ּצ ְד ֵקנ ּו ַמה יְ ׁש ּו ָע ֵתנ ּו ַמה ּכ ֵחנ ּו ַמה ְּגבו ָּר ֵתנוַּ .מה נּ ַ
ֺ-הי
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
בותינ ּו ֲהלא ּ ָכל ַה ִּג ּב ִורים ּ ְכ ַאיִ ן לְ ָפנֶ ָ
ֲא ֵ
יך וְ ַאנְ ׁ ֵשי ַה ּׁ ֵשם ּ ְכלא ָהי ּו וַ ֲח ָכ ִמים ּ ִכ ְבלִ י ַמ ָּדע וּנְ בונִ ים ּ ִכ ְבלִ י ַה ְ ׂש ּ ֵכל ּ ִכי רב
ָ
יהם ֶה ֶבל לְ ָפנֶ יך .ו ַ
ימי ַח ֵ ּי ֶ
יהם ּתה ּו וִ ֵ
ַמ ֲע ֵ ׂש ֶ
ּמותר ָה ָא ָדם ִמן ַה ְּב ֵה ָמה ָאיִ ן ּ ִכי ַה ּכל ָה ֶבל:
ראש וַ ַ ּת ּ ִכ ֵירה ּו לַ ֲעמד לְ ָפנֶ ָ
יךִ ּ .כי ִמי ַ
יאמר לְ ָך ַמה ִ ּת ְפ ָעל .וְ ִאם יִ ְצ ַּדק ַמה ִ ּי ֶּתן לָ ְך :וַ ִּת ֶּתן לָ נ ּו
נוש ֵמ ׁ
ַא ָּתה ִה ְב ַּדלְ ָּת ֱא ׁ
ונותינ ּו לְ ַמ ַען נֶ ְח ַּדל ֵמ ׁ ֶ
יחה ַעל ּ ָכל ֲע ֵ
לוֹ-הינ ּו ְּב ַא ֲה ָבה ֶאת יוֹ ם ַה ּ ִכ ּ ֻפ ִרים ַה ֶ ּזה ֵקץ ו ְּמ ִחילָ ה ּו ְסלִ ָ
ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
עשק יָ ֵדינ ּו
ָ
ָ
וְ נָ ׁשוּב ֵאלֶ ָ
יך לַ ֲע ׂשות ֻח ֵ ּקי ְרצונְ ך ְּבלֵ ָבב ׁ ָשלֵ ם :וְ ַא ָ ּתה ְּב ַר ֲח ֶמיך ָה ַר ִּבים ַר ֵחם ָעלֵ ינ ּו ּ ִכי לא ַת ְח ּפץ ְּב ַה ׁ ְש ָח ַתת עולָ ם.
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ִּד ְר ׁש ּו ֲאדֹ-נָ י ְּב ִה ּ ָמ ְצאו ְק ָר ֻאה ּו ִּב ְהיותו ָקרוב :וְ נֶ ֱא ַמר יַ ֲעזב ָר ׁ ָשע ַּד ְר ּכו וְ ִא ׁיש ָאוֶ ן ַמ ְח ׁ ְש ָ
בותיו וְ יָ ׁשב ֶאל
לוֹ-הינ ּו ּ ִכי יַ ְר ֶּבה לִ ְס ַ
ֲאדֹ-נָ י וִ ַיר ֲח ֵמה ּו וְ ֶאל ֱא ֵ
לוה ְסלִ יחות ַחנּ ּון וְ ַרח ּום ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת ו ַּמ ְר ֶּבה
לח :וְ ַא ָּתה ֱא ַּ
יטיב וְ ֶ
לְ ֵה ִ
יהם ַחי ָאנִ י נְ ֻאם ֲאדֹ-נָ י אלוהים
רוצה ַא ָ ּתה ִּב ְת ׁשו ַּבת ְר ׁ ָש ִעים וְ ֵאין ַא ָ ּתה ָח ֵפץ ְּב ִמ ָית ָתם ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ֱאמר ֲאלֵ ֶ
ִאם ֶא ְח ּפץ ְּבמות ָה ָר ׁ ָשע ּ ִכי ִאם ְּב ׁשוּב ָר ׁ ָשע ִמ ַּד ְר ּכו וְ ָחיָ ה :וְ נֶ ֱא ַמר ׁשוּב ּו ׁשוּב ּו ִמ ַּד ְר ֵכ ֶ
יכם ָה ָר ִעים וְ לָ ּ ָמה ָתמוּת ּו ֵּבית
יִ ְ ׂש ָר ֵאל :וְ נֶ ֱא ַמר ֶה ָחפץ ֶא ְח ּפץ מות ָר ׁ ָשע נְ ֻאם ֲאדֹ-נָ י אלוהים ֲהלוא ְּב ׁשוּבו ִמ ְּד ָר ָכיו וְ ָחיָ ה:
וְ נֶ ֱא ַמר ּ ִכי לא ֶא ְח ּפץ ְּבמות ַה ּ ֵמת נְ ֻאם ֲאדֹ-נָ י ֱא ִ
לוֹ-הים וְ ָה ׁ ִשיב ּו וִ ְחיוִּ ּ :כי ַא ָ ּתה ָסלְ ָחן לְ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ו ָּמ ֳחלָ ן לְ ׁ ִש ְב ֵטי יְ ׁ ֻשר ּון
ְב ָכל ּדור וָ דור ו ִּמ ַּבלְ ָע ֶד ָ
יך ֵאין לָ נ ּו ֶמלֶ ְך ֵ
מוחל וְ סולֵ ַח ֶא ּ ָלא ָא ָ ּתה:
אתינ ּו ִמ ֶּנגֶ ד ֵעינֶ ָ
ונותינ ּו ְּביוֹ ם ַה ּ ִכ ּפו ִּרים ַה ֶ ּזהְ ,מ ֵחה וְ ַה ֲע ֵבר ּ ְפ ׁ ָש ֵעינ ּו וְ ַח ּט ֵ
בותינ ּו ְמחל לַ ֲע ֵ
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ֱא ֵ
יךָ ּ ,כ ָאמוּר
את ָ
יך לא ֶאזְ ּכר :וְ נֶ ֱא ַמרָ ,מ ִח ִיתי ָכ ָעב ּ ְפ ׁ ָש ֶע ָ
את ָ
מוחה ְפ ׁ ָש ֶע ָ
יך וְ ֶכ ָענָ ן ַח ּט ֶ
יך לְ ַמ ֲענִ י וְ ַח ּט ֶ
נכי הוּא ֶ
נכי ָא ִ
ָא ִ
יך ׁשו ָּבה ֵאלַ י ּ ִכי
גְ ַאלְ ִּת ָ
ות ָ
יכם לִ ְפנֵ י ֲאדֹ-נָ י ִ ּת ְט ָהרוַּ :ק ְּד ׁ ֵשנ ּו ְּב ִמ ְצ ֶ
את ֶ
יכם לְ ַט ֵהר ֶא ְת ֶכםִ ,מ ּכל ַח ּט ֵ
יך וְ נֶ ֱא ַמרִ ּ ,כי ַביּום ַה ֶ ּזה יְ ַכ ּ ֵפר ֲעלֵ ֶ
יך וְ ֵתן
תור ֶת ָךׂ ַ ,ש ְּב ֵענ ּו ִמ ּטו ֶּב ָך וְ ּ ְ
ֶחלְ ֵקנ ּו ְּב ָ
שמ ֵחנ ּו/וְ ַ ׂש ּ ַמח נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו ִּב ׁישו ָּע ֶת ָך ,וְ ַט ֵהר לִ ֵּבנ ּו לְ ָע ְב ְּד ָך ֶּב ֱא ֶמתִ ּ ,כי ַא ָ ּתה ָסלְ ָחן לְ יִ ְ ׂש ָר ֵאל
ו ָּמ ֳחלָ ן לְ ׁ ִש ְב ֵטי יְ ׁ ֻשר ּון ְּב ָכל ּדור וָ דור ו ִּמ ַּבלְ ָע ֶד ָ
מוחל וְ סולֵ ַח ֶ
יך ֵאין לָ נ ּו ֶמלֶ ְך ֵ
[א ּ ָלא ָא ָּתה] ָּברוּ ְך ַא ָּתה ֲאדֹ-נָ י ֶמ ֶל ְך
מותינוּ ְּב ָכל ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָשנָ הֶ ,מ ֶל ְך ַעל ָּכל ָה ָא ֶרץ ְמ ַק ֵּד ׁש
ונותינוּ וְ ַל ֲעונות ַע ּמו ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל וּ ַמ ֲע ִביר ַא ׁ ְש ֵ
סול ַח ַל ֲע ֵ
מוחל וְ ֵ
ֵ

יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ יוֹם ַה ִּכ ּפוּ ִרים:

בודה לִ ְד ִביר ֵּב ֶית ָך .וְ ִא ּׁ ֵשי יִ ְ ׂש ָר ֵאל.
לוֹ-הינ ּו ְּב ַע ּ ְמ ָך יִ ְ ׂש ָר ֵאל ו ִּב ְת ִפ ּ ָל ָתם/ולְ ְִתפלִ ָָּתם ׁ ְש ֵעה .וְ ָה ׁ ֵשב ֶאת ָה ֲע ָ
ְר ֵצה ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
בודת יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמךָ:
[מ ֵה ָרה] ְּב ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵּבל ְּב ָרצון .ו ְּת ִהי לְ ָרצון ָ ּת ִמיד ֲע ַ
ו ְּת ִפ ּ ָל ָתםְ .
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וְ ֶת ֱחזֶ ינָ ה ֵעינֵ ינ ּו ְּב ׁשו ְּב ָך לְ ִציּון ְּב ַר ֲח ִמיםָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ֲאדֹ-נָ יַ .ה ּ ַמ ֲחזִ יר ׁ ְש ִכינָ תו לְ ִציּון:
חזן /

קהל /

CHAZZAN

ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינ ּו
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
מוֹ ִדים ֲאנַ ְחנ ּו לָ ְךָ ׁ ,ש ַא ָּתה הוּא ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד[ ,צו ֵּרנוּ] צוּר ַח ֵ ּיינוָּ ,מגֵ ן יִ ׁ ְש ֵענוַּ ,א ָּתה הוּא לְ דוֹ ר וָ דוֹ ר
נוֹ ֶדה ּ ְל ָך ּונְ ַס ֵּפר ְּת ִה ּ ָל ֶת ָךַ ,על ַח ֵ ּיינ ּו ַה ּ ְמסו ִּרים ְּביָ ֶד ָך ,וְ ַעל נִ ׁ ְשמוֹ ֵתינ ּו
ַה ְּפק ּודוֹ ת לָ ְך ,וְ ַעל נִ ֶּס ָ
יך ׁ ֶש ְּב ָכל יוֹ ם ִע ּ ָמנוּ ,וְ ַעל נִ ְפלְ אוֹ ֶת ָ
יך
וְ טוֹ בוֹ ֶת ָ
יך ׁ ֶש ְּב ָכל ֵעתֶ ,ע ֶרב וָ ב ֶֹקר וְ ָצ ֳה ָריִ םַ ,ה ּטוֹ ב ּ ִכי ֹלא ָכל ּו ַר ֲח ֶמ ָ
יך,
וְ ַה ְמ ַר ֵח םִ ּ ,כי ֹלא ַת ּמ ּו ֲח ָס ֶד ָ
יךִ ּ ,
[כי] ֵמעוֹ לָ ם ִק ִ ּוינ ּו לָ ְך:

CONGREGATION

לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
מוֹ ִדים ֲאנַ ְחנ ּו לָ ְךָ ׁ ,ש ַא ָּתה ה ּוא ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינוּ,
ֹלהי ָכל ָּב ָ ׂשר ,יוֹ ְצ ֵרנוּ ,יוֹ ֵצר ְּב ֵר ׁ ִ
ֱא ֵ
אשיתְּ ,ב ָרכוֹ ת וְ הוֹ ָדאוֹ ת לְ ׁ ִש ְמ ָך
ַה ָּגדוֹ ל וְ ַה ָ ּקדוֹ ׁשַ ,על ׁ ֶש ֶה ֱחיִ ָ
יתנ ּו וְ ִק ַי ְּמ ָּתנוֵּ ּ .כן ְּת ַח ֵיּנ ּו ו ְּת ַק ְי ֵּמנוּ,
וְ ֶת ֱאסוֹ ף ָּגלֻ יּוֹ ֵתינ ּו לְ ַח ְצרוֹ ת ָק ְד ׁ ֶש ָך ,לִ ׁ ְשמוֹ ר ֻח ֶ ּק ָך ,וְ לַ ֲע ׂשוֹ ת ְרצוֹ נֶ ָך,
ּולְ ָע ְב ְ ּד ָך ְּבלֵ ָבב ׁ ָשלֵ םַ ,על ׁ ֶש ָאנ ּו מוֹ ִדים לָ ְךָּ ,בר ּו ְך ֵאל ַההוֹ ָדאוֹ ת:

רומם [וְ יִ ְתנַ ּ ֵ ׂשא] ׁ ִש ְמ ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָ ּת ִמיד לְ עולָ ם וָ ֶעד:
וְ ַעל ּ ֻכ ּ ָלם יִ ְת ָּב ֵר ְך וְ יִ ְת ֵ
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו זְ כר ַר ֲח ֶמ ָ
בש ּ ַכ ַע ְס ָך וְ ַכ ּ ֵלה ֶד ֶבר וְ ֶח ֶרב וְ ָר ָעב ּו ׁ ְש ִבי ו ַּמ ׁ ְש ִחית וְ ָעון ו ַּמ ֵּג ָפה ו ֶּפגַ ע ַרע וְ ָכל ַמ ֲחלָ ה וְ ָכל
יך ו ְּכ ׁ
ַּת ָ ּקלָ ה וְ ָכל ְק ָט ָטה וְ ָכל ִמינֵ י ֻפ ְר ָענֻ יּות וְ ָכל ְּגזֵ ָרה ָר ָעה וְ ִ ׂשנְ ַאת ִח ָּנם ֵמ ָעלֵ ינ ּו ו ֵּמ ַעל ּ ָכל ְּבנֵ י ְב ִר ֶית ָך:
וַ ֲחתוֹ ם לְ ַח ִ ּיים ִ
טובים ּ ָכל ְּבנֵ י ְב ִר ֶית ָך:
יב ְרכוּ] ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדול ֶּב ֱא ֶמת [לְ עולָ ם ּ ִכי טוב]ָ .ה ֵאל יְ ׁש ּו ָע ֵתנ ּו וְ ֶעזְ ָר ֵתנ ּו ֶסלָ ה.
יהלְ ל ּו [וִ ָ
וְ כל ַה ַח ִ ּיים יוד ּו ָך ֶּסלָ ה .וִ ַ
ָ
[ה ֵא-ל ַה ּטובָּ ]:בר ּו ְך ַא ָ ּתה ֲאדֹ-נָ יַ .ה ּטוב ׁ ִש ְמ ָך וּלְ ָך נָ ֶאה לְ הודות:
לפני 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

ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינוָּּ ,ב ְר ֵכנ ּו ַב ְּב ָר ָכה ַה ְמ ׁ ֻש ּ ֶל ׁ ֶשת ַּב ּת ָורה
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
[א ֵ
ֱ
ַה ּ ְכתו ָּבה ַעל יְ ֵדי ׁ ֶ
משה ַע ְב ֶּד ָךָ ,ה ֲאמו ָּרה ִמ ּ ִפי ַא ֲהרן ו ָּבנָ יו]

ּכ ֲהנִ ים

דוש ָךָ ּ ,כ ָאמוּר]:
ַ[עם ְק ׁ ֶ
ְ
ְ
הכוהן ָּ :THE KOHENברוּך ַא ָּתה ה' ֱאֹל-הינ ּו ֶמלֶ ך ָהעוֹ לָ ם ֲא ׁ ֶשר
ִק ְ ּד ׁ ָשנ ּו ִּב ְק ֻד ָּׁשתוֹ ׁ ֶשל ַא ֲהרֹן וְ ִצ ָוּנ ּו לְ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְּב ַא ֲה ָבה

יְ ָב ֶר ְכ ָך ה'

וְ יִ ׁ ְש ְמ ֶר ָך[ :אמן]

יָ ֵאר ה' ּ ָפנָ יו ֵאלֶ ָ
יך

אם אין כוהנים העולים לדוכן

IF KOHANIM ARE NOT BLESSING THE PEOPLE

ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינ ּו ָּב ְר ֵכנ ּו ַּב ְּב ָר ָכה ַה ְמ ׁ ֻשלֻ ׁ ֶשת ַּבתוֹ ָרה
ֺ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ֱאל ֵ
ַה ּ ְכתו ָּבה ַעל יְ ֵדי מ ׁ ֶֹשה ַע ְב ֶּד ָך ָה ֲאמו ָּרה ִמ ּ ִפי ַא ֲהרֹן ו ָּבנָ יו ּכ ֲֹהנִ ים
ַעם ְקדוֹ ׁ ֶש ָ
יךָ ּ ,כ ָאמוּר:
יְ ָב ֶר ְכ ָך ה' וְ יִ ׁ ְש ְמ ֶר ָך [כן יהי רצוֺ ן]
יָ ֵאר ה' ּ ָפנָ יו ֵאלֶ ָ
יח ֶּנ ּ ָך [כן יהי רצוֺ ן]
יך וִ ֻ
יִ ּ ָ ׂשא ה' ּ ָפנָ יו ֵאלֶ ָ
יך וְ יָ ֵ ׂשם לְ ָך ׁ ָשלוֹ ם [כן יהי רצוֺ ן]

יח ֶ ּנ ּ ָך[ :אמן]
וִ ֻ

יִ ּ ָ ׂשא ה' ּ ָפנָ יו ֵאלֶ ָ
יך וְ יָ ֵ ׂשם לְ ָך ׁ ָשלום[ :אמן]

[ח ִ ּיים] ֵחן וָ ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָךָּ .ב ְר ֵכנ ּו ָא ִבינ ּו ּ ֻכ ּ ָלנ ּו ּ ְכ ֶא ָחד [יַ ַחד]
ִ ׂשים ׁ ָשלום טוֹ ָבה ו ְּב ָר ָכהַ .
יךִ ּ .כי ְבאור ּ ָפנֶ ָ
ְּבאור ּ ָפנֶ ָ
ּ
יך נָ ַת ָּת ָלנ ּו ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ּת ַורת ַח ִ ּיים וְ ַא ֲה ַבת ֶח ֶסד .ו ְּצ ָד ָקה ו ְּב ָר ָכה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַח ִ ּיים וְ ׁ ָשלום
[וְ ָכל טוב] .וְ טוב [יִ ְהיֶ ה] ְּב ֵעינֶ ָ
יך [לְ ָב ְר ֵכנוּ] [וּ]לְ ָב ֵר ְך ֶאת ּ ָכל ַע ּ ְמ ָך יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְּב ָכל ֵעת ו ְּב ָכל ׁ ָש ָעה ִּב ׁ ְש ֶ
[ברב עֹז
לומ ָךְּ .
וְ ׁ ָשלום]:
טובה ,וּגְ זֵ רות טובות ,יְ ׁש ּועות וְ נֶ ָחמות ,נִ ָ ּז ֵכר וְ נֵ ָח ֵתם לְ ָפנֶ ָ
ְּב ֵס ֶפר ַח ִ ּייםְּ ,ב ָר ָכה וְ ׁ ָשלום ,ו ַּפ ְרנָ ָסה ָ
יךֲ ,אנַ ְחנ ּו וְ ָכל ַע ּ ְמ ָך ֵּבית
יִ ְ ׂש ָר ֵאל ,לְ ַח ִ ּיים ִ
טובים וּלְ ׁ ָשלום:

ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה'ַ .ה ְמ ָב ֵר ְך
ַה ְמ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַּב ּׁ ָשלוֹ ם

ָּבר ּו ְך ַא ָ ּתה ה' .עוֹ ֵ ׂשה ַה ּׁ ָשלוֹ ם.

יִ ְהי ּו לְ ָרצון ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יון לִ ִּבי לְ ָפנֶ ָ
גואלִ י:
יךֲ .אדֹ-נָ י צו ִּרי וְ ֲ
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אבינו מלכנו

Avinu Malkeinu
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֵאין לָ נ ּו ֶמלֶ ְך ֶא ּ ָלא ָא ָּתה.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֲע ֵ ׂשה ִע ּ ָמנ ּו לְ ַמ ַען ׁ ְש ֶמ ָך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ַח ֵ ּד ׁש ָעלֵ ינ ּו ׁ ָשנָ ה טוֹ ָבה.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ַּב ּ ֵטל ֵמ ָעלֵ ינ ּו ּ ָכל ְּגזֵ רוֹ ת ָק ׁשוֹ ת.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ַּב ּ ֵטל ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ת ׂשוֹ נְ ֵאינוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָה ֵפר ֲע ַצת אוֹ יְ ֵבינוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ּ ַכ ּ ֵלה ּ ָכל ַצר ו ַּמ ְ ׂש ִטין ֵמ ָעלֵ ינוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ְסתֹם ִּפיּוֹ ת ַמ ְ ׂש ִטינֵ נ ּו ו ְּמ ַק ְט ְרגֵ נוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ּ ַכ ּ ֵלה ֶ ּד ֶבר וְ ֶח ֶרב וְ ָר ָעב ּו ׁ ְש ִבי ו ַּמ ׁ ְש ִחית (וְ ָעוֹ ן) ּו ׁ ְש ָמד ִמ ְּבנֵ י ְּב ִר ֶיתךָ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ְמנַ ע ַמ ֵּג ָפה ִמ ַּנ ֲחלָ ֶת ָך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ְסלַ ח ו ָּמ ַחל לְ ָכל ֲעוֹ נוֹ ֵתינוּ.
אתינ ּו ִמ ֶּנגֶ ד ֵעינֶ יךָ.
ט ֵ
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ְמ ֵחה וְ ַה ֲע ֵבר ְּפ ׁ ָש ֵעינ ּו וְ ַח ּ ֹ
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ְמחֹק ְּב ַר ֲח ֶמ ָ
יך ָה ַר ִּבים ּ ָכל ׁ ִש ְט ַרי חוֹ בוֹ ֵתינוּ.

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

ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ַה ֲחזִ ֵירנ ּו ִּב ְת ׁשו ָּבה ׁ ְשלֵ ָמה לְ ָפנֶ ָ
יך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ׁ ְשלַ ח ְרפו ָּאה ׁ ְשלֵ ָמה לְ חוֹ לֵ י ַע ּ ֶמ ָך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ְק ַרע ר ַֹע ְּגזַ ר ּדינֵ נוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו זָ ְכ ֵרנ ּו ְּבזִ ּ ָכרוֹ ן טוֹ ב לְ ָפנֶ ָ
יך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָח ְת ֵמנ ּו ְּב ֵס ֶפר ַח ִיּים טוֹ ִבים.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָח ְת ֵמנ ּו ְּב ֵס ֶפר ְּג ֻא ּ ָלה וִ ׁיש ּו ָעה.
ָא ִבינ ּו מלכנו ָח ְת ֵמנ ּו ְּב ֵס ֶפר ַּפ ְרנָ ָסה וְ ַכלְ ּ ָכלָ ה.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָח ְת ֵמנ ּו ְּב ֵס ֶפר זְ ֻכיּוֹ ת.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָח ְת ֵמנ ּו ְּב ֵס ֶפר ְסלִ ָ
יחה ו ְּמ ִחילָ ה.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ַה ְצ ַמח לָ נ ּו יְ ׁש ּו ָעה ְּב ָקרוֹ ב.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָה ֵרם ֶק ֶרן יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָה ֵרם ֶק ֶרן ְמ ׁ ִש ֶ
יח ָך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ַמ ּ ֵלא יָ ֵדינ ּו ִמ ִּב ְרכוֹ ֶתיךָ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ַמ ּ ֵלא ַא ָס ֵמינ ּו ָ ׂש ָבע.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ׁ ְש ַמע קוֹ לֵ נוּ ,ח ּוס וְ ַר ֵחם ָעלֵ ינוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ַק ֵּבל ְּב ַר ֲח ִמים ו ְּב ָרצוֹ ן ֶאת ְּת ִפ ּ ָל ֵתנוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ְּפ ַתח ׁ ַש ֲע ֵרי ׁ ָש ַמיִ ם לִ ְת ִפ ּ ָל ֵתנוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו זְ כֹר (י׳׳ג זָ כוּר או זָ כוֹ ר)ִ ּ ,כי ָע ָפר ֲאנָ ְחנוּ.
יבנ ּו ֵר ָיקם ִמ ּ ְל ָפנֶ ָ
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו נָ א ַאל ְּת ׁ ִש ֵ
יך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ְ ּת ֵהא ַה ּׁ ָש ָעה ַה ּ ֹזאת ׁ ְש ַעת ַר ֲח ִמים וְ ֵעת ָרצוֹ ן ִמ ּ ְל ָפנֶ יךָ.
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ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֲחמוֹ ל ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל עוֹ לָ לֵ ינ ּו וְ ַט ֵּפנוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֲע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ֲהרוּגִ ים ַעל ׁ ֵשם ָק ְד ׁ ֶשךָ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֲע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ְטב ּו ִחים ַעל יִ ח ּו ֶד ָך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֲע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ָּב ֵאי ָּב ֵא ׁש ו ַּב ּ ַמיִ ם ַעל ִק ּד ּו ׁש ׁ ְש ֶמ ָך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו נְ קֹם נִ ְק ַמת ַ ּדם ֲע ָב ֶד ָ
יך ַה ּׁ ָשפ ּו ְך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֲע ֵ ׂשה לְ ַמ ַענְ ָך ִאם ֹלא לְ ַמ ֲענֵ נוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֲע ֵ ׂשה לְ ַמ ַענְ ָך וְ הוֹ ׁ ִש ֵיענוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֲע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ַר ֲח ֶמ ָ
יך ָה ַר ִּבים.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֲע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדוֹ ל ַה ִּג ּבוֹ ר וְ ַהנּ וֹ ָרא ׁ ֶש ִנ ְּק ָרא ָעלֵ ינוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָח ֵּננ ּו וַ ֲענֵ נ ּו ּ ִכי ֵאין ָּבנ ּו ַמ ֲע ִ ׂשים ֲע ֵ ׂשה ִע ּ ָמנ ּו ְצ ָד ָקה וָ ֶח ֶסד וְ הוֹ ׁ ִש ֵיענוּ.
**סוגרים את הארון **THE ARK IS CLOSED /

לוֹ-הינ ּו ֲאדֹ-נָ י ֶא ָחד:
 / CTCחו׳׳ק— ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
 / CTCחו׳׳ק— ָּבר ּו ְך ׁ ֵשם ּ ְכבוד ַמלְ כוּתו לְ עולָ ם וָ ֶעד
[ 3פעמים אם הזמן מאפשר])RECITE THREE TIMES, IF TIME PERMITS( ,

להים:
 / CTCחו׳׳ק— ֲאדֹ-נָ י הוּא ָה ֱא ִ
[ 7פעמים אם הזמן מאפשר])RECITE SEVEN TIMES, IF TIME PERMITS( ,

שלם
Full Kaddish
יה ַר ָּבא[ .אמן]
יִ ְת ַּג ַ ּדל וְ יִ ְת ַק ַ ּד ׁש ׁ ְש ֵמ ּ
ְּב ָעלְ ָמא ִ ּדי ְב ָראִ ,כ ְרעו ֵּת ּה .וְ יַ ְמלִ ְ
יך ַמלְ כו ֵּת ּה[ ,וְ יַ ְצ ַמח ֻּפ ְר ָקנֵ ה ,וִ ָיק ֵרב ְמ ׁ ִש ֵ
יח ּה ,אמן] ְּב ַח ֵיּיכוֹ ן ו ְּביוֹ ֵמיכוֹ ן ו ְּב ַח ֵיּי
ְד ָכ ֵּ
ל-בית יִ ְ ׂש ָר ֵאלַּ ,ב ֲעגָ לָ א ו ִּבזְ ַמן ָק ִריב ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן

יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא]
[אמן ,יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ

יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא ,יִ ְת ָּב ַר ְך וְ יִ ׁ ְש ַ ּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְתרוֹ ַמם וְ יִ ְתנַ ּ ֵ ׂשא וְ יִ ְת ַה ָ ּדר וְ יִ ְת ַע ּ ֶלה וְ יִ ְת ַה ּ ָלל,
יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ
ְ
ְ
ׁ ְש ֵמ ּה ְ ּד ֻק ְד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ְּ
[ב ִריך הוּא].
לְ ֵע ּ ָלא לְ ֵע ּ ָלא ִמ ּ ָכ ִּ
ל-ב ְר ָכ ָתא ,וְ ׁ ִש ָיר ָתאֻּ ,ת ׁ ְש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ָח ָמ ָתא ַד ֲא ִמ ָירן ְּב ָעלְ ָמא ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן[ .אמן]
ִּת ְת ַק ַּבל ְצלוֹ ְתהוֹ ן ו ָּבעו ְּתהוֹ ן ְ ּד ָכל ֵּ
[בית] יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֳק ָדם ֲאב ּוהוֹ ן ִ ּדי ִב ׁ ְש ַמ ָיּא ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן [אמן]
יְ ֵהא ׁ ְשלָ ָמא ַר ָּבא ִמן ׁ ְש ַמ ָיּא וְ ַח ִיּים [טוֹ ִבים] ָעלֵ ינו וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן [אמן]
ע ֶ ֹׂשה ַה ׁ ָשלוֹ ם ִּב ְמרוֹ ָמיו ,הוּא יַ ֲע ֶ ׂשה ׁ ָשלוֹ ם ָעלֵ ינוּ ,וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן [אמן]
תוקעים בשופר כעת או אחרי ערבית
THE SHOFAR IS SOUNDED EITHER NOW OR AFTER MAARIV

תקיעה-שברים תרועה-תקיעה גדולה

תקיעה גדולה

לְ ׁ ָשנָ ה ַה ָּב ָאה ִּביר ּו ׁ ָשלָ יִ ם:
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ערבית למוצא יום הכיפורים

Maariv for Motzaei Yom Kippur
הוש ָיעהַ .ה ּ ֶמלֶ ְך יַ ֲענֵ נ ּו
וְ הוּא ַרח ּום יְ ַכ ּ ֵפר ָעון וְ לא יַ ׁ ְש ִחית .וְ ִה ְר ָּבה לְ ָה ׁ ִשיב ַא ּפו וְ לא יָ ִעיר ּ ָכל ֲח ָמתוֲ :אדֹ-נָ י ׁ ִ
ְביוֹ ם ָק ְר ֵאנוּ:

קריאת שמע וברכותיה
Shema and its Blessings
בר ְך:
 / Cח— ָּב ְרכ ּו ֶאת ה' ַה ְמ ָ
בר ְך לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד:
 / COTCקו׳׳ח— ָּבר ּו ְך ה' ַה ְמ ָ
ות ַח ׁ ְש ָע ִרים ,ו ִּב ְתבוּנָ ה ְמ ׁ ַש ֶּנה
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעולָ ם ֲא ׁ ֶשר ִּב ְד ָברו ַמ ֲע ִריב ֲע ָר ִביםְּ ,ב ָח ְכ ָמה ּפ ֵ
ָּבר ּו ְך ַא ָ ּתה ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
רות ֶ
וכ ִבים ְּב ִמ ׁ ְש ְמ ֵ
ִע ִּתים ,ו ַּמ ֲחלִ יף ֶאת ַה ְ ּז ַמ ִּנים ,ו ְּמ ַס ֵּדר ֶאת ַה ּכ ָ
יהם ָּב ָר ִק ַיעִ ּ ,כ ְרצונוּ .ב ֵורא יוֹ ם וָ לָ יְ לָ ה ,גּ ולֵ ל אור ִמ ּ ְפנֵ י
חש ְך וְ ׁ ֶ
ֶׁ
חש ְך ִמ ּ ְפנֵ י אור ,ו ַּמ ֲע ִביר יוֹ ם ו ֵּמ ִביא לָ יְ לָ ה ,ו ַּמ ְב ִּדיל ֵּבין יוֹ ם ו ֵּבין לָ יְ לָ הֲ ,אדֹ-נָ י ְצ ָבאות ׁ ְשמוֵ .אל ַחי וְ ַק ָ ּיםָּ ,ת ִמיד
ְ
ְ
יִ ְמלוך ָעלֵ ינ ּו לְ עולָ ם וָ ֶעדָּ :בר ּוך ַא ָּתה ֲאדֹ-נָ יַ ,ה ּ ַמ ֲע ִריב ֲע ָר ִבים:
אותנ ּו לִ ּ ַמ ְד ָּתַ ,על ּ ֵכן ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ַא ֲה ַבת עולָ ם ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ְמ ָך ָא ָה ְב ָ ּתּ ,ת ָורה ו ִּמ ְצות ֻח ִ ּקים ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ָ
לוֹ-הינוְּּ ,ב ׁ ָש ְכ ֵבנ ּו
ות ָ
יח ְּב ֻח ֶ ּק ָ
יך לְ עולָ ם וָ ֶעדִ ּ ,כי ֵהם ַח ֵ ּיינ ּו וְ ֶ
[תלְ מ ּוד] ּת ָור ֶת ָך ו ְּב ִמ ְצ ֶ
יך ,וְ נִ ְ ׂש ַמח ְּב ִד ְב ֵרי ַ
ו ְּבקו ֵּמנ ּו נָ ִ ׂש ַ
אר ְך יָ ֵמינוּ ,ו ָּב ֶהם נֶ ְה ֶּגה
ְ
ָ
יומם וָ לָ יְ לָ ה .וְ ַא ֲה ָב ְתך ַאל ָ ּת ִסיר ִמ ּ ֶמנּ ּו לְ עולָ ִמיםָּ :בר ּוך ַא ָּתה ֲאדֹ-נָ יֵ ,
ָ
אוהב ַע ּמו יִ ְ ׂש ָר ֵאל:

לוֹ-הינ ּו ה' ֶא ָחד:
ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂש ָר ֵאל ה' ֱא ֵ

בלחש ָּ —QUIETLY /בר ּו ְך ׁ ֵשם ּ ְכבוֹד ַמלְ כוּתו לְ עולָ ם וָ ֶעד:
ֹל-ה ָ
נכי ְמ ַצ ְ ּו ָך ַהיּום ַעל
אד ָך :וְ ָהי ּו ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ּ ֶלה ֲא ׁ ֶשר ָא ִ
יך ְּב ָכל לְ ָב ְב ָך ו ְּב ָכל נַ ְפ ׁ ְש ָך ו ְּב ָכל ְמ ֶ
וְ ָא ַה ְב ָּת ֵאת ֲאדֹ-נָ י ֱא ֶ
לְ ָב ֶב ָך :וְ ׁ ִש ַּננְ ָ ּתם לְ ָבנֶ ָ
יך וְ ִד ַּב ְר ָּת ָּבם ְּב ׁ ִש ְב ְ ּת ָך ְּב ֵב ֶית ָך ו ְּבלֶ ְכ ְ ּת ָך ַב ֶּד ֶר ְך ו ְּב ׁ ָש ְכ ְּב ָך ו ְּבקו ֶּמ ָך :ו ְּק ׁ ַש ְר ָּתם א ָֹתם לְ אוֹ ת ַעל יָ ֶדךָ
טטפת ֵּבין ֵעינֶ ָ
יך :ו ְּכ ַת ְב ָ ּתם ַעל ְמזֻ זות ֵּב ֶית ָך ו ִּב ׁ ְש ָע ֶר ָ
וְ ָהי ּו לְ ָ
יך:

לוֹ-ה ֶ
נכי ְמ ַצ ֶ ּוה ֶא ְת ֶכם ַהיּום לְ ַא ֲה ָבה ֶאת ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
מע ִּת ׁ ְש ְמע ּו ֶאל ִמ ְצוֹ ַתי ֲא ׁ ֶשר ָא ִ
וְ ָהיָ ה ִאם ׁ ָש ַ
יכם וּלְ ָע ְבדו ְּב ָכל
ָ
ירש ָך וְ יִ ְצ ָה ֶר ָך :וְ נָ ַת ִּתי ֵע ֶ ׂשב ְּב ָ ׂש ְדךָ
קוש וְ ָא ַס ְפ ָּת ְדגָ נֶ ך וְ ִת ׁ ְ
לְ ַב ְב ֶכם ו ְּב ָכל נַ ְפ ׁ ְש ֶכם :וְ נָ ַת ִ ּתי ְמ ַטר ַא ְר ְצ ֶכם ְּב ִע ּתו ֶ
יורה ו ַּמלְ ׁ
לִ ְב ֶה ְמ ֶ ּת ָך וְ ָא ַכלְ ָּת וְ ָ ׂש ָב ְע ָּתִ :ה ּׁ ָש ְמר ּו לָ ֶכם ּ ֶפן יִ ְפ ֶּתה לְ ַב ְב ֶכם וְ ַס ְר ֶּתם וַ ֲע ַב ְד ֶ ּתם ֱא ִ
לוֹ-הים ֲא ֵח ִרים וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחוִ ֶיתם לָ ֶהם :וְ ָח ָרה
ַאף ֲאדֹ-נָ י ָּב ֶכם וְ ָע ַצר ֶאת ַה ּׁ ָש ַמיִ ם וְ לא יִ ְהיֶ ה ָמ ָטר וְ ָה ֲא ָד ָמה לא ִת ֵּתן ֶאת יְ בוּלָ ּה וַ ֲא ַב ְד ֶּתם ְמ ֵה ָרה ֵמ ַעל ָה ָא ֶרץ ַה ּט ָבה
ֲא ׁ ֶשר ֲאדֹ-נָ י ֵ
טוטפת
נתן לָ ֶכם :וְ ַ ׂש ְמ ֶ ּתם ֶאת ְּד ָב ַרי ֵא ּ ֶלה ַעל לְ ַב ְב ֶכם וְ ַעל נַ ְפ ׁ ְש ֶכם ו ְּק ׁ ַש ְר ֶ ּתם א ָֹתם לְ אוֹ ת ַעל יֶ ְד ֶכם וְ ָהי ּו לְ ָ
ָ
ָ
ְ
ָ
ָ
ָ
יכם :וְ לִ ּ ַמ ְד ֶ ּתם א ָֹתם ֶאת ְּבנֵ ֶ
ֵּבין ֵעינֵ ֶ
יכם לְ ַד ֵּבר ָּבם ְּב ׁ ִש ְב ְ ּתך ְּב ֵב ֶיתך ו ְּבלֶ ְכ ְּתך ַב ֶּד ֶרך ו ְּב ׁ ָש ְכ ְּבך ו ְּבקו ֶּמך :ו ְּכ ַת ְב ָּתם ַעל
ָ
ָ
בת ֶ
יכם ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַּבע ֲאדֹ-נָ י לַ ֲא ֵ
ימי ְבנֵ ֶ
יכם וִ ֵ
ְמז ּוזות ֵּב ֶיתך ו ִּב ׁ ְש ָע ֶריך :לְ ַמ ַען יִ ְר ּב ּו יְ ֵמ ֶ
ימי
יכם לָ ֵתת לָ ֶהם ּ ִכ ֵ
ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ַעל ָה ָא ֶרץ:
יצת ַעל ּ ַכנְ ֵפי ִבגְ ֵד ֶ
משה ּ ֵלאמרַּ :ד ֵּבר ֶאל ְּבנֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָ ּת ֲאלֵ ֶהם וְ ָעש ּו לָ ֶהם ִצ ִ
ּאמר ֲאדֹ-נָ י ֶאל ׁ ֶ
וַ י ֶ
יהם לְ ֹדר ָֹתם וְ נָ ְתנ ּו
יצת ַה ּ ָכנָ ף ּ ְפ ִתיל ְּת ֵכלֶ ת :וְ ָהיָ ה לָ ֶכם לְ ִצ ִ
ַעל ִצ ִ
יצת ו ְּר ִא ֶיתם אוֹ תוֹ ּוזְ ַכ ְר ֶ ּתם ֶאת ּ ָכל ִמ ְצות ֲאדֹ-נָ י וַ ֲע ִ ׂש ֶיתם א ָֹתם וְ לא
יכם ֲא ׁ ֶשר ַא ֶ ּתם זנִ ים ַא ֲח ֵר ֶ
ָתתוּר ּו ַא ֲח ֵרי לְ ַב ְב ֶכם וְ ַא ֲח ֵרי ֵעינֵ ֶ
דשים
יהם :לְ ַמ ַען ִ ּתזְ ּ ְכר ּו וַ ֲע ִ ׂש ֶיתם ֶאת ּ ָכל ִמ ְצוֹ ַתי וִ ְהיִ ֶיתם ְק ׁ ִ
לוֹ-ה ֶ
יכםֲ :אנִ י ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ֺ-ה ֶ
לֵ אל ֵ
יכםֱ .א ֶמת:
ֺ-ה ֶ
ֺ-הים ֲאנִ י ֲאדֹ-נָ י ֱאל ֵ
אתי ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם לִ ְהיות לָ ֶכם לֵ אל ִ
הוצ ִ
יכם ֲא ׁ ֶשר ֵ
יכם ֱא ֶמת:
ֺ-ה ֶ
 / Cח—ה' ֱאל ֵ

90

מחזור הלכתי מקוצר ליום הכיפורים תשפ”א בלבד •

)HALAKHICALLY CONDENSED MACHZOR YOM KIPPUR (5781/2020 ONLY

לוֹ-הינ ּו וְ ֵאין זוּלָ תו ,וַ ֲאנַ ְחנ ּו יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּמוַ .ה ּפ ֵודנ ּו ִמ ַ ּיד ְמלָ ִכיםַ ,מלְ ּ ֵכנ ּו
וֶ ֱאמוּנָ ה ּ ָכל זאת ,וְ ַק ָ ּים ָעלֵ ינוִּ ּ ,כי הוּא ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ואלֵ נ ּו ִמ ּ ַכף ּ ָכל ֶה ָע ִר ִ
ַהגּ ֲ
עושה גְ דֺלוֹ ת ַעד ֵאין ֵח ֶקר,
יציםָ .ה ֵאל ַה ִּנ ְפ ָרע לָ נ ּו ִמ ָ ּצ ֵרינוּ ,וְ ַה ְמ ׁ ַש ּ ֵלם ְּגמוּל לְ ָכל איְ ֵבי נַ ְפ ׁ ֵשנוָּ ,ה ֶ ׂ
(נִ ִּסים) וְ נִ ְפלָ אות ַעד ֵאין ִמ ְס ּ ָפרַ .ה ּ ָ ׂשם נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו ַּב ַח ִ ּיים ,וְ לא נָ ַתן לַ ּמוט ַרגְ לֵ נוַּ ,ה ּ ַמ ְד ִר ֵ
יכנ ּו ַעל ָּבמות איְ ֵבינוּ ,וַ ָ ּי ֶרם ַק ְרנֵ נ ּו
עשה ּ ָלנ ּו נִ ִּסים וּנְ ָק ָמה ְּב ַפ ְרעה ,אוֹ תוֹ ת ו ְ
כורי
ּמופ ִתים ְּב ַא ְד ַמת ְּבנֵ י ָחםַ .ה ּ ַמ ּ ֶכה ְב ֶע ְב ָרתו ּ ָכל ְּב ֵ
ַעל ּ ָכל ׂשנְ ֵאינוָּ .ה ֶ ׂ
רוד ֵפ ֶ
וכם לְ ֵחרוּת עולָ םַ .ה ּ ַמ ֲע ִביר ָּבנָ יו ֵּבין ִּגזְ ֵרי יַ ם סוּףֶ ,את ְ
ּוצא ֶאת ַע ּמו יִ ְ ׂש ָר ֵאל ִמ ּת ָ
ִמ ְצ ָריִ ם ,וַ י ֵ
יהם
יהם וְ ֶאת שונְ ֵא ֶ
ָ
יהםֶ ׁ ,
ִּב ְתהומות ִט ַּבע ,וְ ָרא ּו ָבנָ יו ְּגבו ָּרתוִ ׁ ,ש ְּבח ּו וְ הוד ּו לִ ׁ ְשמו .ו ַּמלְ כוּתו ְב ָרצון ִק ְּבל ּו ֲעלֵ ֶ
משה ו ְּבנֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל לְ ך ָענ ּו
ׁ ִש ָירהְּ ,ב ִ ׂש ְמ ָחה ַר ָּבה ,וְ ָא ְמר ּו ֻכ ּ ָלם:
עשה ֶפלֶ אַ :מלְ כו ְּת ָך ָרא ּו ָבנֶ ָ
מכה ָּב ֵאלִ ים ֲאדֹ-נָ יִ ,מי ּ ָכ ָ
ִמי ָכ ָ
משה,
יךּ ,ב ֵוק ַע יָ ם לִ ְפנֵ י ׁ ֶ
מכה נֶ ְא ָּדר ַּב ּק ֶד ׁש ,נוֹ ָרא ְת ִה ּלות ֵ ׂ
זֶ ה ֵאלִ י ָענ ּו וְ ָא ְמרוּ:
ֲאדֹ-נָ י יִ ְמ ְ
לך לְ עולָ ם וָ ֶעד .וְ נֶ ֱא ַמרִ ּ ,כי ָפ ָדה ֲאדֹ-נָ י ֶאת יַ ֲעקֹב ,וּגְ ָאלוֹ ִמ ַ ּיד ָחזָ ק ִמ ּ ֶמנּ וָּּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ֲאדֹ-נָ יָּ ,ג ַאל יִ ְ ׂש ָר ֵאל:
ש ָעלֵ ינ ּו ֻס ּ ַכת ׁ ְש ֶ
[טובים וּלְ ׁ ָשלום] .ו ְּפרוֹ ֹ
ִ
לוֹ-הינ ּו לְ ׁ ָשלום ,וְ ַה ֲע ִמ ֵידנ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו לְ ַח ִ ּיים
יבנ ּו ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ַה ׁ ְש ּ ִכ ֵ
לומ ָך ,וְ ַת ְ ּקנֵ נ ּו
ָ
ָ
טובה ִמ ּ ְל ָפנֶ יך ,וְ ׁ ִ
ְּב ֵע ָצה ָ
הוש ֵיענ ּו ְמ ֵה ָרה לְ ַמ ַען ׁ ְש ֶמך .וְ ָהגֵ ן ַּב ֲע ֵדנוּ ,וְ ָה ֵסר ֵמ ָעלֵ ינ ּו אויֵ בֶּ ,ד ֶבר וְ ֶח ֶרב וְ ָר ָעב וְ יָ גון ,וְ ָה ֵסר
ְ
ָ
ָ ׂש ָטן ִמ ּ ְל ָפנֵ ינ ּו ו ֵּמ ַא ֲח ֵרינוּ ,ו ְּב ֵצל ּ ְכנָ ֶפיך ַּת ְס ִּת ֵירנוִּ ּ ,כי ֵאל ׁש ְ
ומ ֵרנ ּו ו ַּמ ִ ּצילֵ נ ּו ָא ָּתהִ ּ ,כי ֵאל ֶמלֶ ך ַחנּ ּון וְ ַרח ּום ָא ָּתהּ .ו ׁ ְשמור
ּבואנ ּו לְ ַח ִ ּיים וּלְ ׁ ָשלום ֵמ ַע ָ ּתה וְ ַעד עולָ םָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ֲאדֹ-נָ יׁ ,ש ֵ
אתנ ּו ו ֵ
ֵצ ֵ
ומר ַע ּמו יִ ְ ׂש ָר ֵאל לָ ַעד

חצי קדיש
Chatzi Kaddish
יה ַר ָּבא[ .אמן]
יִ ְת ַּג ַ ּדל וְ יִ ְת ַק ַ ּד ׁש ׁ ְש ֵמ ּ
ְּב ָעלְ ָמא ִ ּדי ְב ָראִ ,כ ְרעו ֵּת ּה .וְ יַ ְמלִ ְ
יך ַמלְ כו ֵּת ּה[ ,וְ יַ ְצ ַמח ֻּפ ְר ָקנֵ ה ,וִ ָיק ֵרב ְמ ׁ ִש ֵ
יח ּה ,אמן] ְּב ַח ֵיּיכוֹ ן ו ְּביוֹ ֵמיכוֹ ן ו ְּב ַח ֵיּי
ְד ָכ ֵּ
ל-בית יִ ְ ׂש ָר ֵאלַּ ,ב ֲעגָ לָ א ו ִּבזְ ַמן ָק ִריב ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן.

יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא]
[אמן ,יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ

יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא יִ ְת ָּב ַר ְך וְ יִ ׁ ְש ַ ּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְתרוֹ ַמם וְ יִ ְתנַ ּ ֵ ׂשא וְ יִ ְת ַה ָ ּדר וְ יִ ְת ַע ּ ֶלה וְ יִ ְת ַה ּ ָלל,
יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ
ְ
ׁ ְש ֵמ ּה ְ ּד ֻק ְד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ְּ
[ב ִריך הוּא].
לְ ֵע ּ ָלא ִמן ּ ָכ ִּ
ל-ב ְר ָכ ָתא ,וְ ׁ ִש ָיר ָתאֻּ ,ת ׁ ְש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ָח ָמ ָתא ַד ֲא ִמ ָירן ְּב ָעלְ ָמא ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן[ .אמן]

91

מחזור הלכתי מקוצר ליום הכיפורים תשפ”א בלבד •

)HALAKHICALLY CONDENSED MACHZOR YOM KIPPUR (5781/2020 ONLY

עמידה
Silent Amidah
שפ ַתי ִ ּת ְפ ָּתח ו ִּפי יַ ִּגיד ְ ּת ִה ּ ָל ֶת ָך:
ֲאדֹ-נָ י ָ

ֺ-הי יַ ֲעקֹבָ .ה ֵא-ל ַה ָּגדול ַה ִּג ּבור
ֺ-הי יִ ְצ ָחק .וֵ אל ֵ
ֺ-הי ַא ְב ָר ָהםֱ .אל ֵ
בותינוֱּ .אל ֵ
ֺ-הי ֲא ֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
ָּבר ּו ְך ַא ָ ּתה ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
גואל לִ ְבנֵ י ְבנֵ ֶ
זוכר ַח ְס ֵּדי ָאבות .ו ֵּמ ִביא ֵ
טובים .וְ קונֵ ה ַה ּכל .וְ ֵ
ומל ֲח ָס ִדים ִ
וְ ַהנּ ָורא ֵאל ֶעלְ יון .גּ ֵ
יהם לְ ַמ ַען ׁ ְשמו ְּב ַא ֲה ָבה:
ֶמלֶ ְך עוזֵ ר ו ׁ ִ
ּמוש ַיע ו ָּמגֵ ןָּ :בר ּו ְך ַא ָּתה ֲאדֹ-נָ יָ ,מגֵ ן ַא ְב ָר ָהם:
הוש ַיעִ :
ַא ָ ּתה ִּג ּבור לְ עולָ ם ֲאדֹ-נָ י ְ .מ ַח ֵ ּיה ֵמ ִתים ַא ָּתה ַרב לְ ׁ ִ
[מוריד ַה ּ ָטל]
נופלִ ים .וְ ֵ
סומ ְך ְ
ְמ ַכלְ ּ ֵכל ַח ִ ּיים ְּב ֶח ֶסדְ .מ ַח ֶ ּיה ֵמ ִתים ְּב ַר ֲח ִמים ַר ִּביםֵ .
ישנֵ י
רופא חולִ ים ו ַּמ ִּתיר ֲאסו ִּרים .ו ְּמ ַק ֵ ּים ֱאמוּנָ תו לִ ׁ ֵ
ְ
ָע ָפרִ .מי ָכ ָ
דומה ּ ָל ְךֶ .מלֶ ְך ֵמ ִמית ו ְּמ ַח ֶ ּיה ו ַּמ ְצ ִמ ַ
מוך ַּב ַעל ְּגבוּרות ו ִּמי ֶ
יח יְ ׁש ּו ָעה:וְ נֶ ֱא ָמן ַא ָ ּתה לְ ַה ֲחיות ֵמ ִתיםָּ :ברוּ ך ַא ָּתה
ֲאדֹ-נָ יְ ,מ ַח ֵ ּיה ַה ֵּמ ִתים:
דוש ו ְּק ׁ ִ
דוש ָא ָ ּתהָּ :ברוּ ְך ַא ָּתה ֲאדֹ-נָ י,
דושים ְּב ָכל יוֹ ם יְ ַה ּ ְלל ּו ָך ֶּסלָ ה ּ ִכי ֵא-ל ֶמלֶ ְך ָּגדול וְ ָק ׁ
דוש וְ ׁ ִש ְמ ָך ָק ׁ
ַא ָּתה ָק ׁ
דוש:
ָה ֵאל ַה ָ ּק ׁ
נוש ִּבינָ ה:
ַא ָּתה חונֵ ן לְ ָא ָדם ַּד ַעת .ו ְּמלַ ּ ֵמד לֶ ֱא ׁ
קד ׁש לְ חלֵּ .בין אור לְ ׁ ֶ
לוֹ-הינ ּו ֵּבין ֶ
ַא ָּתה חונַ נְ ָּתנוּ ְל ַמ ַּדע ּת ָור ֶת ָך .וַ ְ ּתלַ ּ ְמ ֵדנ ּו לַ ֲעשות ֻח ֵ ּקי ְרצונֶ ָך .וַ ַ ּת ְב ֵּדל ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
חש ְך.
ֵּבין יִ ְ ׂש ָר ֵאל לָ ַע ּ ִמיםֵּ .בין יוֹ ם ַה ּׁ ְש ִב ִיעי לְ ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַה ּ ַמ ֲעשהָ .א ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָה ֵחל ָעלֵ ינ ּו ַה ָ ּי ִמים ַה ָּב ִאים לִ ְק ָר ֵ
אתנ ּו לְ ׁ ָשלום.
ֲחשו ִּכים ִמ ּ ָכל ֵח ְטא .ו ְּמנֻ ִ ּקים ִמ ּ ָכל ָעון .ו ְּמ ֻד ָּב ִקים ְּביִ ְר ָא ֶת ָך:
וְ ָח ֵּננ ּו ֵמ ִא ְ ּת ָך ָח ְכ ָמה ִּבינָ ה וָ ָד ַעת.

שכל
וְ ָח ֵּננ ּו ֵמ ִא ְ ּת ָך ֵד ָעה ִּבינָ ה וְ ַה ּ ֵ

ָּברוּ ְך ַא ָּתה ֲאדֹ-נָ י ,חונֵ ן ַה ָּד ַעת:
בוד ֶת ָך וְ ַה ֲחזִ ֵירנ ּו ִּב ְת ׁשו ָּבה ׁ ְשלֵ ָמה לְ ָפנֶ ָ
תור ֶת ָך .וְ ָק ְר ֵבנ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו לַ ֲע ָ
יבנ ּו ָא ִבינ ּו לְ ָ
ֲה ׁ ִש ֵ
רוצה
יךָּ .בר ּו ְך ַא ָ ּתה ֲאדֹ-נָ יָ ,ה ֶ
ִּב ְת ׁשו ָּבה:
ְסלַ ח לָ נ ּו ָא ִבינ ּו ּ ִכי ָח ָטאנוְּ .מ ַחל לָ נ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ּ ִכי ָפ ׁ ָש ְענוּ.
ּ ִכי ֵאל טוֹ ב וְ ַס ּ ָלח ָא ָּתה.

ּ ִכי ֵ
מוחל וְ סולֵ ַח ָא ָּתה.
לח:
ָּברוּ ְך ַא ָּתה ֲאדֹ-נָ יַ ,חנּ וּ ן ַה ַּמ ְר ֶּבה ִל ְס ַ
ואל ָחזָ ק ָא ָּתהָּ .בר ּו ְך ַא ָ ּתה ֲאדֹ-נָ י ,גּ ֵ
יבנוּ .וּגְ ָאלֵ נ ּו ְמ ֵה ָרה לְ ַמ ַען ׁ ְש ֶמ ָךִ ּ .כי [אל] גּ ֵ
יבה ִר ֵ
ְר ֵאה ְב ָענְ יֵ נוּ .וְ ִר ָ
ואל יִ ְ ׂש ָר ֵאל:
הוש ֵיענ ּו וְ נִ ָ ּו ׁ ֵש ָעה ּ ִכי ְת ִה ּ ָל ֵתנ ּו ָא ָּתה .וְ ַה ֲעלֵ ה ֲ
ְר ָפ ֵאנ ּו ֲאדֹ-נָ י וְ נֵ ָר ֵפאִ ׁ .
ל-ת ֲחלו ֵּאינ ּו וּלְ ָכל-
[ארו ָּכה ו ו ַּמ ְר ֵּפא לְ ָכ ַּ
ְ
ְ
ותינוִּ ּ .כי ֵאל ֶמלֶ ך ֵ
ַמ ְכאוֹ ֵבינוּ] ְרפו ָּאה ׁ ְשלֵ ָמה לְ ָכל ַמ ּכ ֵ
חולי
רופא ֵ
רופא נֶ ֱא ָמן וְ ַר ֲח ָמן ָא ָּתהָּ .ברוּ ך ַא ָּתה ֲאדֹ-נָ יֵ ,
ַע ּמו יִ ְ ׂש ָר ֵאל:
טובה .וְ ֵתן ְּב ָר ָכה ַעל ּ ְפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה וְ ְּ
לוֹ-הינ ּו ֶאת ַה ּׁ ָשנָ ה ַה ּזאת וְ ֶאת ּ ָכל ִמינֵ י ְתבו ָּא ָת ּה לְ ָ
ָּב ֵר ְך ָעלֵ ינ ּו ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
שב ֵענ ּו
ִמ ּטו ָּב ּה .ו ָּב ֵר ְך ׁ ְשנָ ֵתנ ּו ּ ַכ ּׁ ָשנִ ים ַה ּטובות [לִ ְב ָר ָכה ּ ִכי ֵאל טוֹ ב ו ֵּמ ִטיב ַא ָּתה ו ְּמ ָב ֵר ְך ַה ּׁ ָשנִ ים] ָּברוּ ְך ַא ָּתה ֲאדֹ-נָ יְ ,מ ָב ֵר ְך
ַה ׁ ּ ָשנִ ים:
ופר ָּגדול לְ ֵחרו ֵּתנוּ .וְ שא נֵ ס לְ ַק ֵּבץ ָּגלֻ י ֵ
ְ ּת ַקע ְּב ׁש ָ
ּותינוּ .וְ ַק ְּב ֵצנ ּו יַ ַחד ֵמ ַא ְר ַּבע ּ ַכנְ פות ָה ָא ֶרץ לְ ַא ְר ֵצנוָּּ .ברוּ ְך ַא ָּתה ֲאדֹ-נָ י,
ְמ ַק ֵּבץ נִ ְד ֵחי ַע ּמ ֹו יִ ְ ׂש ָר ֵאל
יוע ֵצינ ּו ּ ְכ ַב ְּת ִח ּ ָלה .וְ ָה ֵסר ִמ ּ ֶמנּ ּו יָ גון וַ ֲאנָ ָחה .ו ְּמ ְ
אשונָ ה וְ ֲ
יבה ׁש ְ
ָה ׁ ִש ָ
לך ָעלֵ ינ ּו ַא ָּתה ֲאדֹ-נָ י לְ ַב ְּד ָך ְּב ֶח ֶסד
ופ ֵטינ ּו ּ ְכ ָב ִר ׁ
ְ
ְ
[ב ֶצ ֶדק] ַּב ִמ ׁ ְש ּ ָפטָּ .ברוּ ך ַא ָּתה ֲאדֹ-נָ יֶ ,מ ֶלך ֵ
ו ְּב ַר ֲח ִמים .וְ ַצ ְּד ֵקנ ּו ְּ
אוהב ְצ ָד ָקה וּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט:
וְ לַ ּ ַמלְ ׁ ִשינִ ים ַאל ְ ּת ִהי ִת ְקוָ ה .וְ ָכל ָה ִר ׁ ְש ָעה ּ ְכ ֶרגַ ע ּת ֵ
אבד .וְ ָכל אויְ ֵבי ַע ּ ְמ ָך ְמ ֵה ָרה יִ ּ ָכ ֵרתוּ .וְ ַהזֵ ִדים ְמ ֵה ָרה ְת ַע ֵ ּקר ו ְּת ׁ ַש ֵּבר
ו ְּת ַמ ֵּגר וְ ַת ְכנִ יע [ו ְּת ַכ ּ ֵלם וְ ַת ְשפילם וְ ַת ְכנִ יעם] ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינוָּּ .ברוּ ְך ַא ָּתה ֲאדֹ-נָ יׁ ,ש ֵ
ובר אויְ ִבים וּ ַמ ְכנִ ַיע זֵ ִדים:
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יהם וְ ַעל ֵּג ֵרי ַה ֶ ּצ ֶדק וְ ָעלֵ ינוּ ,יֶ ֱהמ ּו
[בית] סוֹ ְפ ֵר ֶ
ַעל ַה ַ ּצ ִ ּד ִיקים וְ ַעל ַה ֲח ִס ִידים וְ ַעל ׁ ְש ֵא ִרית ַע ּ ְמ ָך ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ ַעל ְּפלֵ ַטת ֵּ
נָ א ַר ֲח ֶמ ָ
לוֹ-הינוּ ,וְ ֵתן ָ ׂש ָכר טוֹ ב לְ ָכ ַ
יך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ל-ה ּבוֹ ְט ִחים ְּב ׁ ִש ְמ ָך ֶב ֱא ֶמת ,וְ ִ ׂשים ֶחלְ ֵקנ ּו ִע ּ ָמ ֶהם ,וּלְ עוֹ לָ ם ֹלא נֵ בוֹ ׁש
ּ ִכ ְ
י-ב ָך ָב ַט ְחנוּ[ ,וְ ַעל ַח ְס ְ ּד ָך ַה ָּגדוֹ ל ֶּב ֱא ֶמת נִ ׁ ְש ָענְ נוּ]ָּ .ברוּ ְך ַא ָּתה ֲאדֹ-נָ י ִמ ְׁש ָען וּ ִמ ְב ָטח ַל ַ ּצ ִ ּד ִיקים.
תוכ ּה ּ ַכ ֲא ׁ ֶשר ִּד ַּב ְר ָ ּת .ו ְּבנֵ ה ָ
וְ לִ יר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִע ְיר ָך ְּב ַר ֲח ִמים ָּת ׁשוּב .וְ ִת ׁ ְש ּכן ְּב ָ
אות ּה ְּב ָקרוב ְּביָ ֵמינ ּו ִּבנְ יַ ן עולָ ם .וְ ִכ ֵּסא ָדוִ ד
ְמ ֵה ָרה לְ ָ
תוכ ּה ָּת ִכיןָּ :ברוּ ְך ַא ָּתה ֲאדֹ-נָ י ּבוֹנֵ ה יְ רוּ ָׁש ָליִ ם.
יח ,וְ ַק ְרנ ּו ָתר ּום ִּב ׁיש ּו ָע ֶת ָךִ ּ .כי לִ ׁיש ּו ָע ְת ָך ִק ִ ּוינ ּו ָכ ַ
ֶאת ֶצ ַמח ָ ּדוִ ד ַע ְב ְ ּד ָך ְמ ֵה ָרה ַת ְצ ִמ ַ
יח
ל-היּוֹ םָּ .ברוּ ְך ַא ָּתה ֲאדֹ-נָ יַ ,מ ְצ ִמ ַ
ֶק ֶרן יְ ׁשוּ ָעה.
[אב ָה ַר ֲח ָמן] ׁ ְש ַמע קוֹ לֵ נ ּו ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ָ
לוֹ-הינוּ ,ח ּוס וְ ַר ֵחם ָעלֵ ינוּ ,וְ ַק ֵּבל ְּב ַר ֲח ִמים ו ְּב ָרצוֹ ן ֶאת ְּת ִפ ּ ָל ֵתנוִּ ּ ,כי ֵאל ׁשוֹ ֵמ ַע
ָ
יבנוָּ ,
ל-ת ׁ ִש ֵ
[ח ֵּננ ּו וַ ֲענֵ נ ּו ּו ׁ ְש ַמע ְּת ִפ ּ ָל ֵתנוִּ ּ ].כי ַא ָּתה ׁשוֹ ֵמ ַע ְ ּת ִפ ּ ַלת
ְ ּת ִפ ּלוֹ ת וְ ַת ֲחנוּנִ ים ָא ָּתה .ו ִּמ ּ ְל ָפנֶ יך ַמלְ ּ ֵכנוֵּ ,ר ָיקם ַא ְ ּ
[כ ֶּ
ָּ
ל-פה] ַע ּ ְמ ָך יִ ְ ׂש ָר ֵאלְּ ,ב ַר ֲח ִמיםָּ .ברוּ ְך ַא ָּתה ֲאדֹ-נָ יׁ ,שו ֵֹמ ַע ְּת ִפ ָּלה.
לוֹ-הינ ּו ְּב ַע ּ ְמ ָך יִ ְ ׂש ָר ֵאל ו ִּב ְת ִפ ּ ָל ָתם/וְ לִ ְת ִפ ּ ָל ָתם ׁ ְש ֵעה .וְ ָה ׁ ֵשב ֶאת ָה ֲע ָ
ְר ֵצה ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
בודה לִ ְד ִביר ֵּב ֶית ָך .וְ ִא ּׁ ֵשי יִ ְ ׂש ָר ֵאל.
ָ
ָ
[מ ֵה ָרה] ְּב ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵּבל ְּב ָרצון .ו ְּת ִהי לְ ָרצון ָ ּת ִמיד ֲע ַ
ו ְּת ִפ ּ ָל ָתםְ .
בודת יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמך :וְ ֶת ֱחזֶ ינָ ה ֵעינֵ ינ ּו ְּב ׁשו ְּבך לְ ִציּון
ְ
ְּב ַר ֲח ִמיםָּ :בר ּוך ַא ָ ּתה ֲאדֹ-נָ י ַ .ה ּ ַמ ֲחזִ יר ׁ ְש ִכינָ תו לְ ִציּון:
לוֹ-הינ ּו וֵ אל ֵ
מוֹ ִדים ֲאנַ ְחנ ּו לָ ְךָ ׁ ,ש ַא ָ ּתה הוּא ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
ֺ-הי ֲאבוֹ ֵתינ ּו לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד[ ,צו ֵּרנוּ] צוּר ַח ֵיּינוָּ ,מגֵ ן יִ ׁ ְש ֵענוַּ ,א ָ ּתה
הוּא לְ דוֹ ר וָ דוֹ ר נוֹ ֶדה ּ ְל ָך וּנְ ַס ֵּפר ְּת ִה ּ ָל ֶת ָךַ ,על ַח ֵיּינ ּו ַה ּ ְמסו ִּרים ְּביָ ֶד ָך ,וְ ַעל נִ ׁ ְשמוֹ ֵתינ ּו ַה ְּפק ּודוֹ ת לָ ְך ,וְ ַעל נִ ֶּס ָ
יך ׁ ֶש ְּב ָכל
יך ׁ ֶש ְּב ָכל ֵעתֶ ,ע ֶרב וָ ב ֶֹקר וְ ָצ ֳה ָריִ םַ ,ה ּטוֹ ב ּ ִכי ֹלא ָכל ּו ַר ֲח ֶמ ָ
יך וְ טוֹ בוֹ ֶת ָ
יוֹ ם ִע ּ ָמנוּ ,וְ ַעל נִ ְפלְ אוֹ ֶת ָ
יך ,וְ ַה ְמ ַר ֵחםִ ּ ,כי ֹלא ַת ּמ ּו
ֲח ָס ֶד ָ
יךִ ּ ,
[כי] ֵמעוֹ לָ ם ִק ִ ּוינ ּו לָ ְך:
וְ ַעל ּ ֻכ ּ ָלם יִ ְת ָּב ֵר ְך וְ יִ ְת ֵ
רומם [וְ יִ ְתנַ ּ ֵ ׂשא] ׁ ִש ְמ ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָ ּת ִמיד לְ עולָ ם וָ ֶעד:
יהלְ ל ּו [וִ ָ
וְ כל ַה ַח ִ ּיים יוד ּו ָך ֶּסלָ ה .וִ ַ
יב ְרכוּ] ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדול ֶּב ֱא ֶמת [לְ עולָ ם ּ ִכי טוב]ָ .ה ֵאל יְ ׁש ּו ָע ֵתנ ּו וְ ֶעזְ ָר ֵתנ ּו ֶסלָ ה.
ָ
[ה ֵא-ל ַה ּטובָּ ]:ברוּ ְך ַא ָּתה ֲאדֹ-נָ י ַ .ה ּטוב ׁ ִש ְמ ָך וּ ְל ָך נָ ֶאה ְלהודות:
ׁ ָשלום ָרב ַעל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ְמ ָך ָּתשים לְ עולָ ם ּ ִכי ַא ָ ּתה ה ּוא ֶמלֶ ְך ָאדון
לְ ָכל ַה ּׁ ָשלום וְ טוב יִ ְהיֶ ה ְּב ֵעינֶ ָ
יך [לְ ָב ְר ֵכנוּ] ּולְ ָב ֵר ְך ֶאת ּ ָכל ַע ּ ְמ ָך
לומךָ.
יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְּב ָכל ֵעת ו ְּב ָכל ׁ ָש ָעה ִּב ׁ ְש ֶ

טובה ו ְּב ָר ָכה[ ,חיים] ֵחן וָ ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל
ִ ׂשים ׁ ָשלום ָ
ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָךָּ ,ב ֲר ֵכנ ּו ָא ִבינ ּו ּ ֻכ ּ ָלנ ּו ּ ְכ ֶא ָחד ְּבאור ּ ָפנֶ ָ
יךִ ּ ,כי ְבאור
ּ ָפנֶ ָ
לוֹ-הינ ּו ּת ַורת ַח ִ ּיים ַ
יך נָ ַת ָּת ּ ָלנ ּו ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
וא ֲה ָבת ֶח ֶסדּ ,ו ְצ ָד ָקה
ָ
ו ְּב ָר ָכה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַח ִ ּיים וְ ׁ ָשלום ,וְ טוב [יהיה] ְּב ֵעינֶ יך [לברכנו ו]
לְ ָב ֵר ְך ֶאת ּ ָכל ַע ּ ְמ ָך יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְּב ָכל ֵעת ו ְּב ָכל ׁ ָש ָעה ִּב ׁ ְש ֶ
לומ ָך:

ָּברוּ ְך ַא ָּתה ֲאדֹ-נָ יַ ,ה ְמ ָב ֵר ְך ַה ְמ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמ ֹו יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַּב ׁ ּ ָשלוֹם
ֱאל ַ
ֺ-הי .נְ צֹר לְ ׁשוֹ נִ י ֵמ ָרע ּו ְ ׂש ָפ ַתי ִמ ַ ּד ֵּבר ִמ ְר ָמה ,וְ לִ ְמ ַקלְ לַ י נַ ְפ ׁ ִשי ִת ּ ֹדם ,וְ נַ ְפ ׁ ִשי ּ ֶכ ָע ָפר לַ ּ ֹכל ִּת ְהיֶ הְּ ,פ ַתח לִ ִּבי ְּבתוֹ ָר ֶת ָך,
ָ
וְ ַא ֲח ֵרי ִמ ְצוֹ ֶתיך ִּת ְר ּ ֹדף נַ ְפ ׁ ִשי .וְ ָכ ַ
ל-ה ָ ּק ִמים ָעלַ י לְ ָר ָעהְ ,מ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲע ָצ ָתם וְ ַקלְ ֵקל ַמ ְח ְשבוֹ ָתם .יִ ְהי ּו ּ ְכמֹץ לִ ְפנֵ י-ר ּו ַח.
ָ
ָ
ְ
ָ
ָ
ו ַּמלְ ַא ְך ֲאדֹ-נָ י ּדוֹ ֶחהֲ .ע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ׁ ְש ֶמך ׁ ְ
(ש ָמך)ֲ ,ע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען יְ ִמינֶ ךֲ ,ע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ּתוֹ ָר ֶתךֲ ,ע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ְק ֻד ּׁ ָש ֶתך ,לְ ַמ ַען
י-פי ,וְ ֶהגְ יוֹ ן לִ ִּבי לְ ָפנֶ ָ
יֵ ָחלְ צ ּון יְ ִד ֶיד ָ
יך .הוֹ ׁ ִש ָיעה יְ ִמינְ ָך וַ ֲענֵ נִ י .יִ ְהי ּו לְ ָרצוֹ ן ִא ְמ ֵר ִ
יךֲ .אדֹ-נָ י צו ִּרי וְ ג ֲֹאלִ י.
ע ֶ ֹׂשה ׁ ָשלוֹ ם ִּב ְמרוֹ ָמיו ,הוּא יַ ֲע ֶ ׂשה ׁ ָשלוֹ ם ָעלֵ ינוּ ,וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן

93

מחזור הלכתי מקוצר ליום הכיפורים תשפ”א בלבד •

)HALAKHICALLY CONDENSED MACHZOR YOM KIPPUR (5781/2020 ONLY

שלם
Full Kaddish
יה ַר ָּבא[ .אמן]
יִ ְת ַּג ַ ּדל וְ יִ ְת ַק ַ ּד ׁש ׁ ְש ֵמ ּ
ְּב ָעלְ ָמא ִ ּדי ְב ָראִ ,כ ְרעו ֵּת ּה .וְ יַ ְמלִ ְ
יך ַמלְ כו ֵּת ּה[ ,וְ יַ ְצ ַמח ֻּפ ְר ָקנֵ ה ,וִ ָיק ֵרב ְמ ׁ ִש ֵ
יח ּה ,אמן] ְּב ַח ֵיּיכוֹ ן ו ְּביוֹ ֵמיכוֹ ן ו ְּב ַח ֵיּי
ְד ָכ ֵּ
ל-בית יִ ְ ׂש ָר ֵאלַּ ,ב ֲעגָ לָ א ו ִּבזְ ַמן ָק ִריב ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן

יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא]
[אמן ,יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ

יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא ,יִ ְת ָּב ַר ְך וְ יִ ׁ ְש ַ ּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְתרוֹ ַמם וְ יִ ְתנַ ּ ֵ ׂשא וְ יִ ְת ַה ָ ּדר וְ יִ ְת ַע ּ ֶלה וְ יִ ְת ַה ּ ָלל,
יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ
ְ
ְ
ׁ ְש ֵמ ּה ְ ּד ֻק ְד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ְּ
[ב ִריך הוּא].
לְ ֵע ּ ָלא ִמן ּ ָכ ִּ
ל-ב ְר ָכ ָתא ,וְ ׁ ִש ָיר ָתאֻּ ,ת ׁ ְש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ָח ָמ ָתא ַד ֲא ִמ ָירן ְּב ָעלְ ָמא ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן[ .אמן]
ִּת ְת ַק ַּבל ְצלוֹ ְתהוֹ ן ו ָּבעו ְּתהוֹ ן ְ ּד ָכל ֵּ
[בית] יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֳק ָדם ֲאב ּוהוֹ ן ִ ּדי ִב ׁ ְש ַמ ָיּא ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן [אמן]
יְ ֵהא ׁ ְשלָ ָמא ַר ָּבא ִמן ׁ ְש ַמ ָיּא וְ ַח ִיּים [טוֹ ִבים] ָעלֵ ינו וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן [אמן]
ע ֶ ֹׂשה ׁ ָשלוֹ ם ִּב ְמרוֹ ָמיו ,הוּא יַ ֲע ֶ ׂשה ׁ ָשלוֹ ם ָעלֵ ינוּ ,וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן [אמן]
שמנ ּו ּ ְכ ִמ ׁ ְש ּ ְפחות ָה ֲא ָד ָמה.
אשיתֶ ׁ .ש ּלא ָעשנ ּו ּ ְכגויֵ י ָה ֲא ָרצות .וְ לא ָ
יוצר ְּב ֵר ׁ ִ
ָע ֵלינוּ ְל ׁ ַש ֵּב ַח ַל ֲאדון ַה ּכל .לָ ֵתת ְּג ֻד ּ ָלה לְ ֵ
גורלֵ נ ּו ּ ְכ ָכל ֲהמונָ םֶ ׁ :ש ֵהם ִמ ׁ ְש ַּת ֲחוִ ים לְ ֶה ֶבל וְ ִריק ו ִּמ ְת ּ ַפלְ לִ ים ֶאל ֵאל לא ׁ ִ
ׁ ֶש ּלא שם ֶחלְ ֵקנ ּו ּ ָכ ֶהם וְ ָ
יוש ַיע :וַ ֲאנַ ְחנ ּו
ְ
ְ
נוטה ׁ ָש ַמיִ ם וְ ֵ
דוש ָּבר ּוך הוּאֶ ׁ :שהוּא ֶ
ּכ ְור ִעים ו ִּמ ׁ ְש ַּת ֲחוִ ים ו ִ
ּמושב יְ ָקרו
יוסד ָא ֶרץ .ו ׁ ַ
ּמודים לִ ְפנֵ י ֶמלֶ ך ַמלְ ֵכי ַה ּ ְמלָ ִכים ַה ָ ּק ׁ
לוֹ-הינ ּו ֵאין עודֱ .א ֶמת ַמלְ ּ ֵכנוֶּ .א ֶפס זוּלָ תוַ ּ .כ ּ ָכתוּב ְּב ָ
רומים :הוּא ֱא ֵ
ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם ִמ ּ ַמ ַעלּ .ו ׁ ְש ִכינַ ת ֻע ּזו ְּבגָ ְב ֵהי ְמ ִ
תורתו .וְ יָ ַד ְע ָ ּת
בת ֶאל לְ ָב ֶב ָךִ ּ .כי ֲאדֹ-נָ י הוּא ָה ֱא ִ
ַהיּום וַ ֲה ׁ ֵש ָ
להים ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם ִמ ּ ַמ ַעל וְ ַעל ָה ָא ֶרץ ִמ ָּת ַחתֵ .אין עוד:
ַעל ֵּכן נְ ַק ֶ ּוה ְּל ָך ֲאדֹ-נָ י ֱאלו ֵ
ֹ-הינוּ ִל ְראות ְמ ֵה ָרה ְּב ִת ְפ ֶא ֶרת ֻע ֶ ּז ָך .לְ ַה ֲע ִביר ִּג ּלוּלִ ים ִמן ָה ָא ֶרץ .וְ ָה ֱאלִ ילִ ים ּ ָכרות יִ ּ ָכ ֵרת ּון.
לְ ַת ֵ ּקן עולָ ם ְּב ַמלְ כוּת ׁ ַש ַּדי .וְ ָכל ְּבנֵ י ָבשר יִ ְק ְרא ּו ִב ׁ ְש ֶמ ָך לְ ַה ְפנות ֵאלֶ ָ
יוש ֵבי ֵת ֵבל.
יך ּ ָכל ִר ׁ ְש ֵעי ָא ֶרץ .יַ ּ ִכיר ּו וְ יֵ ְדע ּו ּ ָכל ׁ ְ
ּ ִכי לְ ָך ִּת ְכ ַרע ּ ָכל ֶּב ֶר ְךִּ .ת ּׁ ָש ַבע ּ ָכל לָ ׁשון .לְ ָפנֶ ָ
יך ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו יִ ְכ ְרע ּו וְ יִ ּפלוּ .וְ לִ ְכבוד ׁ ִש ְמ ָך יְ ָקר יִ ֵ ּתנוּ .וִ ַיק ְּבל ּו ֻכ ּ ָלם
יהם ְמ ֵה ָרה לְ עולָ ם וָ ֶעדִ ּ .כי ַה ּ ַמלְ כוּת ׁ ֶש ּ ְל ָך ִהיא וּלְ עולְ ֵמי ַעד ִ ּת ְמ ְ
ֶאת על ַמלְ כו ֶּת ָך .וְ ִת ְמ ְ
לך ְּב ָכבודַ ּ .כ ּ ָכתוּב ְּב ָ
לך ֲעלֵ ֶ
תור ֶת ָך.
ֲאדֹ-נָ י יִ ְמ ְ
לך לְ עולָ ם וָ ֶעד :וְ נֶ ֱא ַמר .וְ ָהיָ ה ֲאדֹ-נָ י לְ ֶמלֶ ְך ַעל ּ ָכל ָה ָא ֶרץַּ .ביּום ַההוּא יִ ְהיֶ ה ֲאדֹ-נָ י ֶא ָחד ּו ׁ ְשמו ֶא ָחד:
שריָ .צ ַרי וְ איְ ַבי
אורי וְ יִ ׁ ְש ִעי ִמ ּ ִמי ִא ָיראֲ .אדֹ-נָ י ָמעוז ַח ַ ּיי ִמ ּ ִמי ֶא ְפ ָחדִּ :ב ְקרב ָעלַ י ְמ ֵר ִעים לֶ ֱאכל ֶאת ְּב ִ
ל ְָדוִ דֲ .אדֹ-נָ י ִ
לִ יֵ .ה ּ ָמה ּ ָכ ׁ ְשל ּו וְ נָ ָפלוִּ :אם ַ ּת ֲחנֶ ה ָעלַ י ַמ ֲחנֶ ה לא יִ ָירא לִ ִּביִ .אם ָּתק ּום ָעלַ י ִמלְ ָח ָמה ְּבזאת ֲאנִ י ֵ
בוט ַחַ :א ַחת ׁ ָש ַאלְ ִּתי
יכ ּ ִ
אות ּה ֲא ַב ֵ ּק ׁשִ ׁ .ש ְב ִּתי ְּב ֵבית ֲאדֹ-נָ י ּ ָכל יְ ֵמי ַח ַ ּיי .לַ ֲחזות ְּב ַנעם ֲאדֹ-נָ י וּלְ ַב ֵ ּקר ְּב ֵה ָ
ֵמ ֵאת ֲאדֹ-נָ י ָ .
לו:כי יִ ְצ ּ ְפנֵ נִ י ְּב ֻס ּכו
ראשי ַעל איְ ַבי ְס ִב ַ
רומ ֵמנִ י :וְ ַע ָ ּתה יָ ר ּום ׁ ִ
ְּביוֹ ם ָר ָעה יַ ְס ִ ּת ֵירנִ י ְּב ֵס ֶתר ָא ֳהלוְּ .בצוּר יְ ְ
יבותי .וְ ֶאזְ ְּב ָחה ְב ָא ֳהלו זִ ְב ֵחי ְתר ּו ָעה.
:ש ַמע ֲאדֹ-נָ י קולִ י ֶא ְק ָרא .וְ ָח ֵּננִ י וַ ֲענֵ נִ י:לְ ָך ָא ַמר לִ ִּבי ַּב ְ ּק ׁש ּו ָפנָ יֶ .את ּ ָפנֶ ָ
לאדֹ-נָ י ׁ ְ
ָא ׁ ִש ָירה וַ ֲאזַ ּ ְמ ָרה ֲ
יך ֲאדֹ-נָ י ֲא ַב ֵ ּק ׁשַ :אל
ַ ּת ְס ֵ ּתר ּ ָפנֶ ָ
להי יִ ׁ ְש ִע ּ ִ
זְבנִ י ֱא ֵ
יך ִמ ּ ֶמ ִּניַ .אל ַ ּתט ְּב ַאף ַע ְב ֶּד ָךֶ .עזְ ָר ִתי ָהיִ ָיתַ .אל ִ ּת ּ ְט ׁ ֵשנִ י וְ ַאל ַ ּת ַע ֵ
ואדֹ-נָ י
י:כי ָא ִבי וְ ִא ּ ִמי ֲעזָבוּנִ יֲ .
ארח ִמ ׁישור לְ ַמ ַען ׁש ְור ָר ַ
י:הורנִ י ֲאדֹ-נָ י ַּד ְר ּ ֶכ ָך וּנְ ֵחנִ י ְּב ַ
יַ ַא ְס ֵפנִ ֵ
יפ ַח ָח ָמס:
י:אל ִּת ְ ּתנֵ נִ י ְּבנֶ ֶפ ׁש ָצ ָריִ ּ .כי ָקמ ּו ִבי ֵע ֵדי ׁ ֶש ֶקר וִ ֵ
לוּלֵ א ֶה ֱא ַמנְ ִּתי לִ ְראות ְּבטוּב ֲאדֹ-נָ י ְּב ֶא ֶרץ ַח ִ ּייםַ :ק ֵ ּוה ֶאל ֲאדֹ-נָ יֲ .חזַ ק וְ יַ ֲא ֵמץ לִ ֶּב ָך .וְ ַק ֵ ּוה ֶאל ֲאדֹ-נָ י:
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קדיש יתום
Mourner’s Kaddish
יִ ְת ַּג ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּד ׁש ׁ ְש ֵמ ּה ַר ָּבא[ .אמן]ְּ :ב ָעלְ ָמא ִּדי ְב ָרא ִכ ְרעו ֵּת ּה וְ יַ ְמלִ ְ
יח ּה-אמן]
יך ַמלְ כו ֵּת ּה [וְ יַ ְצ ַמח ֻּפ ְר ָקנֵ ּה וִ ָיק ֵרב ְמ ׁ ִש ֵ
ְּב ַח ֵ ּייכון ו ְּב ֵ
יומיכון ו ְּב ַח ֵ ּיי ְד ָכל ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַּב ֲעגָ לָ א ו ִּבזְ ַמן ָק ִריב ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן

יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא]
[אמן ,יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ

יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך לְ ָעלַ ם וּלְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָ ּיא
רומם וְ יִ ְתנַ ּשא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְת ַע ּ ֶלה וְ יִ ְת ַה ּ ָלל ׁ ְש ֵמ ּה ְּד ֻק ְד ׁ ָשאְּ .ב ִר ְ
יִ ְת ָּב ַר ְך וְ יִ ׁ ְש ַ ּת ַּבח וְ יִ ְת ּ ָפ ַאר וְ יִ ְת ַ
יך הוּא[ .בריך הוא]:
לְ ֵע ּ ָלא ִמ ּ ָכל ִּב ְר ָכ ָתא וְ ׁ ִש ָיר ָתא ֻּת ׁ ְש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתא ַּד ֲא ִמ ָירן ְּב ָעלְ ָמא .וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן[ :אמן]
יְ ֵהא ׁ ְשלָ ָמא ַר ָּבא ִמן ׁ ְש ַמ ָ ּיא וְ ַח ִ ּיים [טוֹ ִבים] ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל .וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן[ :אמן]
עושה ּׁ ָשלוֹם ִּב ְמ ָ
רומיו הוּא יַ ֲע ֶשֹה ׁ ָשלוֹם ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן[ :אמן]

קידוש לבנה
Kiddush L evanah
[צ ָב ָאיו]ַ .הלְ ל ּוה ּו
ַהלְ ל ּו יָ ּה ַהלְ ל ּו ֶאת ֲאדֹ-נָ י ִמן ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ַהלְ ל ּוה ּו ַּב ּ ְמרוֹ ִמיםַ .הלְ ל ּוה ּו ָכל ַמלְ ָא ָכיו ַהלְ ל ּוה ּו ּ ָכל צבאו ְ
ׁ ֶש ֶמ ׁש וְ יָ ֵר ַח ַהלְ ל ּוה ּו ּ ָכל ּכוֹ ְכ ֵבי אוֹ רַ .הלְ ל ּוה ּו ׁ ְש ֵמי ַה ּׁ ָש ָמיִ ם וְ ַה ּ ַמיִ ם ֲא ׁ ֶשר ֵמ ַעל ַה ּׁ ָש ָמיִ ם .יְ ַהלְ ל ּו ֶאת ׁ ֵשם ֲאדֹ-נָ י ּ ִכי הוּא
ִצ ָ ּוה וְ נִ ְב ָראוּ .וַ ַ ּי ֲע ִמ ֵידם לָ ַעד לְ עוֹ לָ ם ָחק נָ ַתן וְ ֹלא יַ ֲעבוֹ ר
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֲ ,א ׁ ֶשר ְּב ַמ ֲא ָמרוֹ ָּב ָרא ׁ ְש ָח ִקים ו ְּבר ּו ַח ִּפיו ּ ָכל ְצ ָב ָאם .חֹק ּוזְ ַמן נָ ַתן לָ ֶהם ׁ ֶש ֹּלא יְ ׁ ַשנּ ּו ֶאת ַ ּת ְפ ִק ָידםׂ ָ .ש ִ ׂשים
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ
ּו ְ ׂש ֵמ ִחים לַ ֲע ׂשוֹ ת ְרצוֹ ן קוֹ נָ םּ .פוֹ ֵעל ֱא ֶמת ׁ ֶש ְּפ ֻע ּ ָלתוֹ ֱא ֶמת .וְ לַ ּ ְל ָבנָ ה ָא ַמר ׁ ֶש ִּת ְת ַח ֵ ּד ׁשֲ ,ע ֶט ֶרת ִ ּת ְפ ֶא ֶרת לַ ֲעמ ּו ֵסי ָב ֶטןֶ ׁ ,ש ֵהם ֲע ִת ִידים לְ ִה ְת ַח ֵ ּד ׁש ּ ְכמוֹ ָת ּה
ּולְ ָפ ֵאר לְ יוֹ ְצ ָרם ַעל ׁ ֵשם ּ ְכבוֹ ד ַמלְ כוּתוָֹּ .ברוּ ְך ַא ָּתה יְ יְָ ,מ ַח ֵ ּד ׁש ֳח ָד ִׁשים:
ג׳ פעמיםָּ :בר ּו ְך יוֹ ְצ ֵר ְך ָּבר ּו ְך עוֹ ֵ ׂש ְך ָּבר ּו ְך קוֹ נֵ ְך ָּבר ּו ְך ּבוֹ ְר ֵא ְך.
ורוקד ג׳׳פ ואומר ג׳׳פְ ּ :כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ֲאנִ י רוֹ ֵקד ּ ְכנֶ גְ ֵ ּד ְך וְ ֵאינִ י יָ כוֹ ל לִ נְ גוֹ ַע ָּב ְךָ ּ ,כ ְך ֹלא יו ְּכל ּו ּ ָכל אוֹ יְ ַבי לִ נְ גוֹ ַע ִּבי לְ ָר ָעה:
יהם ֵא ָ
ג׳ פעמיםּ ִ :ת ּ ֹפל ֲעלֵ ֶ
ימ ָתה וָ ַפ ַחד ִּבגְ דֹל זְ רוֹ ֲע ָך יִ ְ ּדמ ּו ּ ָכ ָא ֶבן:
ימ ָתה ֲעלֵ ֶ
ג׳ פעמיםָ ּ :כ ָא ֶבן יִ ְ ּדמ ּו זְ רוֹ ֲע ָך ִּבגְ דֹל וָ ַפ ַחד ֵא ָ
יהם ִּת ּ ֹפל:
ג׳ פעמיםּ ָ :דוִ ד ֶמלֶ ְך יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַחי וְ ַק ָ ּים:
יכם .וחבירו משיבו בכל פעםֲ :עלֵ ֶ
ואומר לחבירו ג׳ פעמיםָ ׁ :שלוֹ ם ֲעלֵ ֶ
יכם ׁ ָשלוֹ ם:
ג׳ פעמיםִ :ס ּ ָמן טוֹ ב ו ַּמ ָ ּזל טוֹ ב יְ ֵהא לָ נ ּו ּולְ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ָא ֵמן:
קוֹ ל ּדוֹ ִדי ִה ֵּנה זֶ ה ָּבא ְמ ַד ּ ֵלג ַעל ֶה ָה ִרים ְמ ַק ֵּפץ ַעל ַה ְּג ָבעוֹ תּ .דוֹ ֶמה דוֹ ִדי לִ ְצ ִבי אוֹ לְ ע ֶֹפר ָה ַא ָיּלִ יםִ .ה ֵּנה זֶ ה עוֹ ֵמד ַא ַחר ּ ָכ ְתלֵ נוַּ ,מ ׁ ְש ִּג ַ
יח ִמן ַה ַח ּלוֹ נוֹ ת,
ֵמ ִציץ ִמן ַה ֲח ַר ּ ִכים:

ׁ ִשיר לַ ּ ַמ ֲעלוֹ ת ֶא ּ ָ ׂשא ֵעינַ י ֶאל ֶה ָה ִרים ֵמ ַאיִ ן יָ בֹא ֶעזְ ִריֶ .עזְ ִרי ֵמ ִעם ֲאדֹ-נָ י ע ֵ ֹׂשה ׁ ָש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץַ .אל יִ ֵּתן לַ ּמוֹ ט ַרגְ לֶ ָך ַאל
ישן ׁשוֹ ֵמר יִ ְ ׂש ָר ֵאלֲ .אדֹ-נָ י ׁ ֹ
ש ְמ ֶר ָךִ .ה ֵּנה ֹלא יָ נ ּום וְ ֹלא יִ ׁ ָ
יָ נ ּום ׁ ֹ
ש ְמ ֶר ָך ֲאדֹ-נָ י ִצ ּ ְל ָך ַעל יַ ד יְ ִמינֶ ָך .יוֹ ָמם ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ֹלא יַ ּ ֶכ ּ ָכה
ָ
ָ
ָ
ָ
וְ יָ ֵר ַח ַּב ּ ָליְ לָ הֲ .אדֹ-נָ י יִ ׁ ְש ָמ ְרך ִמ ּ ָכל ָרע יִ ׁ ְשמֹר ֶאת נַ ְפ ׁ ֶשךֲ .אדֹ-נָ י יִ ׁ ְש ָמר ֵצ ְ
אתך וּבוֹ ֶאך ֵמ ַע ָ ּתה וְ ַעד עוֹ לָ ם.
ַהלְ ל ּו יָ ּה ַהלְ ל ּו ֵאל ְּב ָק ְד ׁשוֹ ַהלְ ל ּוה ּו ִּב ְר ִק ַיע ֻע ּזוַֹ .הלְ ל ּוה ּו ִבגְ ב ּור ָֹתיו ַהלְ ל ּוה ּו ּ ְכרֹב ֻּג ְדלוַֹ .הלְ ל ּוה ּו ְּב ֵת ַקע ׁשוֹ ָפר ַהלְ ל ּוה ּו
ְּבנֵ ֶבל וְ ִכנּ וֹ רַ .הלְ ל ּוה ּו ְבתֹף ו ָּמחוֹ ל ַהלְ ל ּוה ּו ְּב ִמ ִנּים וְ עוּגָ בַ .הלְ ל ּוה ּו ְב ִצלְ ְצלֵ י ׁ ָש ַמע ַהלְ ל ּוה ּו ְּב ִצלְ ְצלֵ י ְתר ּו ָעהֹ ּ .כל ַה ְּנ ׁ ָש ָמה
ְּת ַה ּ ֵלל יָ ּה ַהלְ ל ּו יָ ּה.
יהם ׁ ֶש ַּב ׁ ָש ַמיִ ם ַּפ ַעם ַא ַחת ַּבח ֶֹד ׁשּ ַ ,דיָ םָ .א ַמר ַא ַּביֵ יִ :הלְ ּ ָכ ְך ָצ ִר ְ
ימ ָרא
יך לְ ֵמ ְ
ָ ּתנָ א ְ ּד ֵבי ַר ִּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאלִ .אלְ ָמלֵ י ֹלא זָ כ ּו יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֶא ּ ָלא לְ ַה ְק ִּביל ְּפנֵ י ֲא ִב ֶ
יהי ָרצוֹ ן ִמ ּ ְל ָפנֶ ָ
ימת ַה ּ ְל ָבנָ ה ,וְ ֹלא יִ ְהיֶ ה ָּב ּה ׁש ּום
ֺ-הי ֲאבוֹ ַתי ,לְ ַמ ֹּלאת ְּפגִ ַ
ל-הי וֵ אל ֵ
יך יְ יָ ֱא ַ
ְמעו ָּמדִ .מי זֹאת עוֹ לָ ה ִמן ַה ּ ִמ ְד ָּבר ִמ ְת ַר ֶּפ ֶקת ַעל ּדוֹ ָד ּה .וִ ִ
אשית ּ ְכמוֹ ׁ ֶש ָהיְ ָתה קוֹ ֶדם ִמעו ָּט ּהֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמרֶ :את ׁ ְשנֵ י ַה ּ ְמאֹרוֹ ת ַה ְּגדוֹ לִ ים .וְ יִ ְת ַקיֶ ם ָּבנ ּו
יהי אוֹ ר ַה ּ ְל ָבנָ ה ּ ְכאוֹ ר ַה ַח ּ ָמה ו ְּכאוֹ ר ׁ ִש ְב ַעת יְ ֵמי ְב ֵר ׁ ִ
ִמעוּט .וִ ִ
יהם וְ ֵאת ָ ּדוִ יד ַמלְ ּ ָכםָ .א ֵמן:
ֹלה ֶ
ִמ ְק ָרא ׁ ֶש ּ ָכתוּב :ו ִּב ְק ׁש ּו ֶאת יְ יָ ֱא ֵ
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יב ְר ֵכנ ּו יָ ֵאר ָּפנָ יו ִא ָּתנ ּו ֶסלָ ה .ג לָ ַד ַעת ָּב ָא ֶרץ ַ ּד ְר ּ ֶכ ָך ְּב ָכל גּ וֹ יִ ם יְ ׁש ּו ָע ֶת ָך.
ֹלהים יְ ָח ֵּננ ּו וִ ָ
לַ ְמנַ ֵ ּצח ִּבנְ גִ ינֹת ִמזְ מוֹ ר ׁ ִשירֱ .א ִ
ישוֹ ר וּלְ ֻא ּ ִמים ָּב ָא ֶרץ ַ ּתנְ ֵח ם ֶסלָ ה .ו
יוֹ ד ּו ָך ַע ּ ִמים ֱא ִ
ֹלהים יוֹ ד ּו ָך ַע ּ ִמים ּ ֻכ ּ ָלם .ה יִ ְ ׂש ְמח ּו וִ ַיר ְּננ ּו לְ ֻא ּ ִמים ּ ִכי ִת ׁ ְש ּ ֹפט ַע ּ ִמים ִמ ׁ
לוֹ-הינ ּו  .ח יְ ָב ְר ֵכנ ּו ֱא ִ
ֹלהים ֱא ֵ
ֹלהים יוֹ ד ּו ָך ַע ּ ִמים ּ ֻכ ּ ָלםֶ .א ֶרץ נָ ְתנָ ה יְ בוּלָ ּה יְ ָב ְר ֵכנ ּו ֱא ִ
יוֹ ד ּו ָך ַע ּ ִמים ֱא ִ
ֹלהים וְ יִ ְירא ּו אֹתוֹ ּ ָכל
ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ.
אשיתֶ ׁ ,ש ֹּלא ָע ָ ׂשנ ּו ּ ְכגוֹ יֵ י ָה ֲא ָרצוֹ ת ,וְ ֹלא ָ ׂש ָמנ ּו ּ ְכ ִמ ׁ ְש ְּפחוֹ ת ָה ֲא ָד ָמהֶ ׁ .ש ֹּלא ָ ׂשם ֶחלְ ֵקנ ּו ּ ָכ ֶהם,
ָעלֵ ינ ּו לְ ׁ ַש ֵּב ַח לַ ֲאדוֹ ן ַה ּ ֹכל ,לָ ֵתת ְּג ֻד ּ ָלה לְ יוֹ ֵצר ְּב ֵר ׁ ִ

ל-המוֹ נָ םֶ ׁ ,ש ֵהם ִמ ׁ ְש ַ ּת ֲחוִ ים לְ ֶה ֶבל וָ ִריק ,ו ִּמ ְת ַּפ ּ ְללִ ים ֶאל ֵאל ֹלא יוֹ ׁ ִש ַיע( .יפסיק מעט .וכשיאמר ואנחנו משתחוים יכרע כל גופו):
וגוֹ ָרלֵ נ ּו ּ ְכ ָכ ֲ

וַ ֲאנַ ְחנ ּו ּכוֹ ְר ִעים ו ִּמ ׁ ְש ַּת ֲחוִ ים וּמוֹ ִדים לִ ְפנֵ י ֶמלֶ ְך ַמלְ ֵכי ַה ּ ְמלָ ִכים ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָּבר ּו ְך ה ּואֶ ׁ ,שה ּוא נוֹ ֶטה ׁ ָש ַמיִ ם וְ י ֵֹסד ָא ֶרץ ,וּמוֹ ׁ ַשב יְ ָקרוֹ ַּב ָּׁש ַמיִ ם ִמ ּ ַמ ַעל,
לוֹ-הינוֵּ ,אין עוֹ דֱ ,א ֶמת ַמלְ ּ ֵכנוֶּ ,א ֶפס ז ּולָ תוַֹ ּ .כ ּ ָכתוּב ְּבתוֹ ָרתוֹ  :וְ יָ ַד ְע ָּת ַהיּוֹ ם וַ ֲה ׁ ֵשב ָֹת ֶאל לְ ָב ֶב ָך ּ ִכי יְ יָ הוּא
ּו ׁ ְש ִכינַ ת ֻע ּזוֹ ְּבגָ ְב ֵהי ְמרוֹ ִמים .ה ּוא ֱא ֵ
ֹלהים ַּב ָּׁש ַמיִ ם ִמ ּ ַמ ַעל וְ ַעל ָה ָא ֶרץ ִמ ָּת ַחת ֵאין עוֹ ד:
ָה ֱא ִ
וְ ַעל ּ ֵכן נְ ַק ֶ ּוה לְ ָך יְ יָ ֱא ֵ
לוֹ-הינוּ ,לִ ְראוֹ ת ְמ ֵה ָרה ְּב ִת ְפ ֶא ֶרת ֻע ֶ ּז ָך  ,לְ ַה ֲע ִביר ִּג ּל ּולִ ים ִמן ָה ָא ֶרץ ,וְ ָה ֱאלִ ילִ ים ּ ָכרוֹ ת יִ ּ ָכ ֵרת ּון ,לְ ַת ֵ ּקן עוֹ לָ ם ְּב ַמלְ כוּת ׁ ַש ַ ּדי,
ָ
ְ
ָ
ָ
ָ
ל-ב ֶרךִּ ,ת ָּׁש ַבע ּ ָכל לָ ׁשוֹ ן .לְ ָפנֶ יך יְ יָ
וְ ָכל ְּבנֵ י ָב ָ ׂשר יִ ְק ְרא ּו ִב ׁ ְש ֶמך ,לְ ַה ְפנוֹ ת ֵאלֶ יך ּ ָכל ִר ׁ ְש ֵעי ָא ֶרץ .יַ ּ ִכיר ּו וְ יֵ ְדע ּו ּ ָכל יוֹ ׁ ְש ֵבי ֵת ֵבלִ ּ ,כי-לְ ך ִּת ְכ ַרע ּ ָכ ֶּ
לוֹ-הינ ּו יִ ְכ ְרע ּו וְ יִ ּ ֹפלוּ ,וְ לִ ְכבוֹ ד ׁ ִש ְמ ָך יְ ָקר יִ ֵּתנוּ ,וִ ַיק ְּבל ּו ֻכ ּ ָלם ֶאת עֹל ַמלְ כו ֶּת ָך ,וְ ִת ְמ ְ
יהם ְמ ֵה ָרה לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעדִ ּ .כי ַה ּ ַמלְ כוּת ׁ ֶש ּ ְל ָך ִהיא ,וּלְ עוֹ לְ ֵמי
ֹלך ֲעלֵ ֶ
ֱא ֵ
ֹלך ְּב ָכבוֹ דַ ּ .כ ּ ָכתוּב ְּבתוֹ ָר ֶת ָך :יְ יָ יִ ְמ ְ
ַעד ִּת ְמ ְ
ֹלך לְ עֹלָ ם וָ ֶעד .וְ נֶ ֱא ַמר :וְ ָהיָ ה יְ יָ לְ ֶמלֶ ְך ַעל ּ ָכל ָה ָא ֶרץ ַּביּוֹ ם ַההוּא יִ ְהיֶ ה יְ יָ ֶא ָחד ּו ׁ ְשמוֹ ֶא ָחד.

הבדלה
Havdalah
TAKE A CUP FULL OF WINE OR GRAPE JUICE IN YOUR HAND AND RECITE THE FOLLOWING BLESSING:

ַס ְב ִרי ָמ ָרנָ ן וְ ַר ָּבנָ ן וְ ַר ּבוֹ ַתי:
ְ
ָּבר ּו ְך ַא ָ ּתה ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ך ָהעוֹ לָ םּ ,בוֹ ֵרא ּ ְפ ִרי ַה ָּג ֶפן.
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

לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םּ ,בוֹ ֵרא ְמאוֹ ֵרי ָה ֵא ׁש.
ָּבר ּו ְך ַא ָ ּתה ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םַ ,ה ּ ַמ ְב ִּדיל ֵּבין ק ֶֹד ׁש לְ חוֹ לֵּ ,בין אוֹ ר לְ ׁ ֶ
ָּבר ּו ְך ַא ָ ּתה ֲאדֹ-נָ י ֱא ֵ
חש ְךֵּ ,בין יִ ְ ׂש ָר ֵאל לָ ַע ּ ִמים,
ֵּבין יוֹ ם ַה ּׁ ְש ִב ִיעי לְ ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַה ּ ַמ ֲע ֶ ׂשהָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ֲאדֹ-נָ י ַה ַמ ְב ִּדיל ֵּבין ק ֶֹד ׁש לְ חוֹ ל.

We thank the following sites:
http://www.daat.ac.il/daat/sidurim/shaar-2.htm
https://www.sefaria.org.il/Machzor_Rosh_Hashanah_Ashkenaz_Linear?lang=he
https://he.wikisource.org
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