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Qסדר�הסליחות��R��
��

	ְּבַאְׁשמֹוֶרת	ַקְמִּתי 	ֲעֹוִני	ַעל	ְלַבֵּקׁש, 	ְזדֹוִני	רֹוב	ִמְּפֵני	ְׁשַחְרחֹוֶרת	ְוַנְפִׁשי. 	ֲעָדֶתָך	ַעל	ַרֵחם. .	ַמְרִעיֶתָך	ֹצאן.
		:ֶּסָלה	ְיַהְללּוָך	עֹוד.	ֵביֶתָך	יֹוְׁשֵבי	ַאְׁשֵרי

��

�ֶׁשָיָהָוָה�ָהָעם�ַאְׁשֵרי.�ּלֹו�ֶׁשָּכָכה�ָהָעם�ַאְׁשֵרי�:הֶּסָל�ְיַהְללּוָך�עֹוד.�ֵביֶתָך�יֹוְׁשֵבי�ַאְׁשֵרי

�יֹום�ְּבָכל�:ָוֶעד�ְלעֹוָלם�ִׁשְמָך�ַוֲאָבְרָכה.�ַהֶּמֶלְך�ֱאלֹוַהי�ֲארֹוִמְמָך.�ְלָדִוד�ְּתִהָּלה�:ֱאֹלָהיו
�:ֵחֶקר�ֵאין�ִלְגֻדָּלתֹוְו.�ְמֹאד�ּוְמֻהָּלל�ַיַהַוַה�ָּגדֹול�:ָוֶעד�ְלעֹוָלם�ִׁשְמָך�ַוֲאַהְלָלה.�ֲאָבְרֶכָּך

�ַמֲעֶׂשיָך�ְיַׁשַּבח�ְלדֹור�ּדֹור �הֹוֶדָך�ְּכבֹוד�ֲהַדר�:ַיִּגידּו�ּוְגבּוֹרֶתיָך. �ִנְפְלאֹוֶתיָך�ְוִדְבֵרי.
�ְוִצְדָקְתָך.�ַיִּביעּו�טּוְבָך�ַרב�ֵזֶכר�:ֲאַסְּפֶרָּנה�ּוְגדּוָּלְתָך.�ֹיאֵמרּו�נֹוְרֹאֶתיָך�ֶוֱעזּוז�:ָאִׂשיָחה

�ֵיֵהֵוֵה�ְוַרחּום�ַחּנּון�:נּוְיַרֵּנ �ַלֹּכל�ֶיֶהֶוֶה�טֹוב�:ָחֶסד�ּוְגָדל�ַאַּפִים�ֶאֶרְך. �ָּכל�ַעל�ְוַרֲחָמיו.
�ַמֲעֶׂשיָך�ָּכל�ְיְהְוְה�יֹודּוָך�:ַמֲעָׂשיו .�ֹיאֵמרּו�ַמְלכּוְתָך�ְּכבֹוד�:ְיָבְרכּוָכה�ַוֲחִסיֶדיָך.

�ְּגבּוֹרָתיו�ָדםָהָא�ִלְבֵני�ְלהֹוִדיַע�:ְיַדֵּברּו�ּוְגבּוָרְתָך �ַמְלכּותֹו�ֲהַדר�ּוְכבֹוד. �ַמְלכּוְתָך:
�ְלָכל�ְוזֹוֵקף.�ַהֹּנְפִלים�ְלָכל�ֹיֹהֹוֹה�סֹוֵמְך�:ָוֹדר�ּדֹור�ְּבָכל�ּוֶמְמַׁשְלְּתָך.�ֹעָלִמים�ָּכל�ַמְלכּות

�ְיַׂשֵּברּו�ֵאֶליָך�ֹכל�ֵעיֵני�:ַהְּכפּוִפים �ֶאת�ּפֹוֵתַח�:ֹוְּבִעּת�ָאְכָלם�ֶאת�ָלֶהם�נֹוֵתן�ְוַאָּתה.
�ָיֶדָך �ְּדָרָכיו�ְּבָכל�יהוה�ַצִּדיק�:ָרצֹון�ַחי�ְלָכל�ּוַמְׂשִּביַע. �ָקרֹוב�:ַמֲעָׂשיו�ְּבָכל�ְוָחִסיד.
�ֹקְרָאיו�ְלָכל�יהוה �ַיֲעֶׂשה�ְיֵרָאיו�ְרצֹון�:ֶבֱאֶמת�ִיְקָרֻאהּו�ֲאֶׁשר�ְלֹכל. �ַׁשְוָעָתם�ְוֶאת.
�ֹאֲהָביו�ָּכל�ֶאת�ִוִהִיִה�ׁשֹוֵמר�:ְויֹוִׁשיֵעם�ִיְׁשַמע �ְּתִהַּלת�:ַיְׁשִמיד�ָהְרָׁשִעים�ָּכל�ְוֵאת.
�ִּפי�ְיַדֶּבר�יהוה �ֵמַעָּתה�ָיּה�ְנָבֵרְך�ַוֲאַנְחנּו�:ָוֶעד�ְלעֹוָלם�ָקְדׁשֹו�ֵׁשם�ָּבָׂשר�ָּכל�ִויָבֵרְך.
��:ַהְללּוָיּה�עֹוָלם�ְוַעד

� ���

��:קדיש�חציליח�צבור�הש�ואומר
	(ַרָּבא	ְׁשֵמיּה	ְוִיְתַקַּדׁש	ִיְתַּגַּדל 	אמן. 	ִּכְרעּוֵתיּה	ְבָרא	ִּדי	ְּבָעְלָמא) 	ַמְלכּוֵתיּה	ְוַיְמִליְך. .	ֻּפְרָקֵניּה	ְוַיְצַמח.
	(ְמִׁשיֵחיּה	ִויָקֵרב 	אמן. .	ָאֵמן	ְוִאְמרּו	ָקִריב	ּוִבְזַמן	ַּבֲעָגָלא	ִיְׂשָרֵאל	ֵּבית	ְדֹכל	ּוְבַחֵּיי	ּוְביֹוֵמיכֹון	ְּבַחֵּייכֹון)

	אמן( 	ִיְתָּבַרְך	ָעְלַמָּיא	ְלָעְלֵמי	ְלָעַלם	ְמָבַרְך	ַרָּבא	ְׁשֵמיּה	אְיֵה) 	ְוִיְׁשַּתַּבח. 	ְוִיְתָּפַאר. 	ְוִיְתרֹוַמם. .	ְוִיְתַנֵּשֹא.
	ְוִיְתַהָּדר 	ְוִיְתַעֶּלה. 	(הּוא	ְּבִריְך	ְּדֻקְדָׁשא	ְׁשֵמיּה	ְוִיְתַהָּלל. 	אמן. 	ִּבְרָכָתא	ָּכל	ִמן	ְלֵעיָּלא) .	ִׁשיָרָתא.

		):אמן.	(ָאֵמן	ְוִאְמרּו	ְּבָעְלָמא	ַּדֲאִמיָרן.	ְוֶנָחָמָתא	ְׁשְּבָחָתאִּת
��

�ֵמֲאדֹון,�ְסִליָחה�ְּדֹרׁש,�ִׂשיָחה�ְׁשֹפְך.�ְּבַתֲחנּוִנים�ְקָרא�קּום,�ִנְרָּדם�ְּלָך�ַמה,�ָאָדם�ֶּבן

�ִלְפֵני,�ְלֶעְזָרה�רּוץ,�ּוְמֵהָרה.�ּפֹוִנים�ָיִמים�ְּבֶטֶרם,�ְּתַאַחר�ְוַאל,�ּוְטַהר�ְרַחץ.�ָהֲאדֹוִנים
�ְמעֹוִנים�ׁשֹוֵכן �ּוִמֶּפַׁשע. �ֶרַׁשע�ְוַגם, �ֵמֲאסֹוִנים�ּוְפַחד�ְּבַרח, �ְׁשֵעה�ָאָּנא. ,�יֹוְדֵעי�ִׁשְמָך,

�ֶנֱאָמִנים�ִיְׂשָרֵאל �ַהְּצָדָקה�ֲאֹדָני�ְלָך. �ְּכֶגֶבר�ֲעֹמד�:ַהָּפִנים�ֹּבֶׁשת�ְוָלנּו. ,�ְוִהְתַּגֵּבר,
�ֹלא,�ְלעֹוָלם�ִּכי.�ְּפָׁשִעים�ַעל�ְלַכֵּפר,�ֹראׁש�ְּבֹכֶבד,�ְּדֹרׁש�ֵאל�ָיּה.�ֲחָטִאים�ַעל�ְלִהְתַוּדֹות

�הּוא,�ַהְּמַרֵחם.�ִנְקָרִאים�ֵהם�ְלָפָניו,�ֵיָאַמר�ֲאֶׁשר,�ַמֲאָמר�ְוָכל.�ִנְפָלִאים�ִמֶּמּנּו,�ֶנְעָלם
��:ָּבִנים�ַעל�ָאב�ְּכַרֵחם�ָעֵלינּו,�ְיַרֵחם

�ָקהַהְּצָד�ֲאֹדָני�ְלָך �ֹּנאַמר�ּוַמה�ִּנְתאֹוֵנן�ַמה�:ַהָּפִנים�ֹּבֶׁשת�ְוָלנּו. �ּוַמה�ְּנַדֵּבר�ַמה.

�ְוַנְחֹקָרה�ְדָרֵכינּו�ַנְחְּפָׂשה�:ִּנְצַטָּדק �:ָׁשִבים�ְלַקֵּבל.�ְּפׁשּוָטה�ְיִמיְנָך�ִּכי�:ֵאֶליָך�ְוָנׁשּוָבה.
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�ֵלב�ְּבָכל�ֵאֶליָך�ָׁשִבים .�ְלָפֶניָך�ָּבאנּו�ָהַרִּבים�ְּבַרֲחֶמיָך�:יָךְּבַרֲחֶמ�ְּתַקֵּבל�ַׁשְוָעָתם.
�ְדָלֶתיָך�ָּדַפְקנּו�ּוְכָרִׁשים�ְּכַדִּלים �ְוַחּנּון�ַרחּום�ָּדַפְקנּו�ְּדָלֶתיָך: �ֵריָקם�ְּתִׁשיֵבנּו�ַאל.
.�ְּתִפָּלה�ֵמַעׁשֹו�:ְּתִפָּלה�ׁשֹוֵמַע�ַאָּתה�ִּכי.�ְּתִׁשיֵבנּו�ַאל�ֵריָקם�ַמְלֵּכנּו�ִמְּלָפֶניָך�:ִמְּלָפֶניָך
.�ָהרּוחֹות�ֵאֶליָך�ָיֹבאּו�:ָיֹבאּו�ָהרּוחֹות�ָּכל�ֵאֶליָך.�ְּתִחָּנה�ׁשֹוֵמַע�:ָיֹבאּו�ָּבָׂשר�ָּכל�ָעֶדיָך
.�ָּפֳעָלְך�ְוַהּגּוף�ָלְך�ַהְּנָׁשָמה�:ֲעָמָלְך�ַעל�חּוָסה.�ָּפֳעָלְך�ְוַהּגּוף�ָלְך�ַהְּנָׁשָמה�:ַהְּנָׁשָמה�ְוָכל
�ָלְך�ּדֹוֶמה�ןֵאי�ֲאֶׁשר�צּור �ָּפֳעָלְך�ְוַהּגּוף�ָלְך�ַהְּנָׁשָמה�:ֲעָמָלְך�ַעל�חּוָסה. �ֲעֵׂשה�יהוה.
�ֶמֶלְך�ֵאל�ִּכי.�ִׁשְמָך�ַּבֲעבּור�:ִׁשְמָך�ְלַמַען�ֲעֵׂשה�יהוה.�ִׁשְמָך�ַעל�ָאָתאנּו�:ִׁשְמָך�ְלַמַען
�ָעֵלינּו�ִנְקָרא�ִׁשְמָך�:ְׁשֶמָך�ְוַרחּום�ַחּנּון �ְּבִקְרֵּבנּו�ִנְקָרא�ִׁשְמָך�:ֱאֹלֵהינּו�יהוה. �ַאל.

�ְּבַמֲעֵׂשינּו�ּבֹוְׁשנּו�ֱאֹלֵהינּו�:ֱאֹלֵהינּו�יהוה�ַּתִּניֵחנּו �ֶּפה�ָלנּו�ֵאין�:ַּבֲעֹונֹוֵתינּו�ְוִנְכַלְמנּו.
�ְלָהִׁשיב �ְמׁשּובֹוֵתינּו�ַרּבּו�ִּכי�:ֹראׁש�ְלָהִרים�ֵמַצח�ְוֹלא. �ִעם�ָחָטאנּו�:ָחָטאנּו�ְלָך.
�:ִּנְצַטָּדק�ּוַמה�ְּנַדֵּבר�ַמה.�ֱאֹלֵהינּו�יהוה�ְלָפֶניָך�ֹּנאַמר�ַמה�:ִהְרָׁשְענּו�ֶהֱעִוינּו.�ינּוֲאבֹוֵת
�ָמרֹום�יֹוֵׁשב�ְלָפֶניָך�ֹּנאַמר�ַמה �ַהִּנְסָּתרֹות�ֲהֹלא�:ְׁשָחִקים�ׁשֹוֵכן�ְלָפֶניָך�ְּנַסֵּפר�ּוַמּה.

�חֹוֵפׂש�ַאָּתה�:ָחי�ָכל�ִסְתֵרי�ְוַתֲעלּומֹות.�עֹוָלם�ֵזיָר�יֹוֵדַע�ַאָּתה:�יֹוֵדַע�ַאָּתה.�ְוַהִּנְגלֹות
�ִאם�:ֵעיֶניָך�ִמֶּנֶגד�ִנְסָּתר�ְוֵאין.�ִמָּמְך�ֶנְעָלם�ָּדָבר�ֵאין�:ָוֵלב�ְכָליֹות�רֹוֶאה.�ָבֶטן�ַחְדֵרי�ָּכל

�ִּכי�:ַיֲעֹמד�ִמי�ָניֲאֹד.�ָיּה�ִּתְׁשָמר�ֲעֹונֹות�ִאם�:ְׁשֶמָך�ְלַמַען�ֲעֵׂשה��יהוה.�ָבנּו�ָענּו�ֲעֹוֵנינּו
�ַהְּסִליָחה�ִעְּמָך �ַחִּיים�ְמקֹור�ִעְּמָך�ִּכי�:ִּתָּוֵרא�ְלַמַען. �אֹור�ִנְרֶאה�ְּבאֹוְרָך. �ַעל�ֹלא�ִּכי:

��:ָהַרִּבים�ַרֲחֶמיָך�ַעל�ִּכי.�ְלָפֶניָך�ַּתֲחנּוֵנינּו�ַמִּפיִלים�ֲאַנְחנּו�ִצְדקֹוֵתינּו
��

��:מוסיפים�יש�תשובה�ימי�בעשרת
			:ְּתַאַחר	ַאל	ַוֲעֵׂשה	ַהְקִׁשיָבה	ֲאֹדָני.	ַהַּׁשַחר	ְּבַמֲעַמד.	ָּפֶניָך	ְלַחּלֹות.	ִׁשַחר	ְלָך	ַעם	ְרֵצה	.ֱאֹלַהי�ְנָךְלַמַע

	ָים	ִמְּמֻצלֹות	ְּדֵלה	.ֱאֹלַהי�ְלַמַעְנָך 	ְוַלַען	רֹוׁש	ְׂשֵבֵעי. 	ְוִׁשְבָים	נֹוָדם	ְּבֵבית. 	ְוָעְנָים	ַלְחָצם	ְוׁשּור. 	ןֵּתֶפ	ְוַאל.
			:ְּתַאַחר	ַאל	ַוֲעֵׂשה	ַהְקִׁשיָבה		ֲאֹדָני:ַהַּׁשַחר	ִּבְתִפַּלת.	ְלַׁשְוָעם	ֹאֶזן	ְוַהט.	ְלֶמְרָים
	ְּבָכל	ְּפזּוִרים.	ִנָּדִחים	ְוַקֵּבץ.	ְצֵמאֹות	ֶיַׁשע	ְלֵמי.	ֲעצּובֹות	ְנָפׁשֹות	ְוחֹון.	אֹות	ְלטֹוָבה	ַוֲעֵׂשה	.ֱאֹלַהי�ְלַמַעְנָך
			:ְּתַאַחר	ַאל	ַוֲעֵׂשה	ַהְקִׁשיָבה		ֲאֹדָני:ָׁשַחר	ְמֹאד	עֹוָרם.	ְּתָלאֹות	בֵמֹר	ֲאֶׁשר.	ֵּפאֹות
	ַרֲחֶמיָך	ֶיֱהמּו	.ֱאֹלַהי�ְלַמַעְנָך 	ָׁשֶמיָך	ּוִמְּמעֹון. 	ַעֶּמָך	קֹול	ְׁשַמע. 	ַאְּפָך	סֹוְבֵלי. 	ְוַזֲעֶמָך	ִקְצְּפָך. 	ּוִמְּנׂשֹוא.
			:ְּתַאַחר	ַאל	ַוֲעֵׂשה	ַהְקִׁשיָבה		ֲאֹדָני:ְסַחְרַחר	ְמֹאד	ִלָּבם.	ֵאיֶמיָך
	ְּתַרֵחם	ַּדֶּליָך	.ֱאֹלַהי�ְלַמַעְנָך 	ִמיגֹוָנם	ְוַׂשְּמֵחם. 	ַתְנֵחם	ּוַבֲעָצְתָך. 	ֲחָסֶדיָך	ְוַהְפֵלא. .	ְוַרֵחם	ָּנא	ְוחּוָסה.
		:ְּתַאַחר	ַאל	ַוֲעֵׂשה	ַהְקִׁשיָבה	ֲאֹדָני.	ִמְׁשָחר	ּוֵמֶרֶחם	ִמֶּבֶטן	ֲעמּוִסים

� ���

�ְּתַאַחר�ַאל�ַוֲעֵׂשה�ַהְקִׁשיָבה�ֲאֹדָני�.ְסָלָחה�,ֲאֹדָני�.ְׁשָמָעה�,ֲאֹדָני �ִּכי�ֱאֹלַהי�ְלַמַעְנָך,
��:ְּכֶקֶדם�ָיֵמינּו�ַחֵּדׁש.�ְוָנׁשּוָבה�ֵאֶליָך�יהוה�ֲהִׁשיֵבנּו�:ַעֶּמָך�ְוַעל�ִעיְרָך�ַעל�ִנְקָרא�ִׁשְמָך

��

�ּוְבַצַער�ְּבֹדַחק�ְיהּוָדה�ֵׁשֶבט .�ּוָבִנים�ָאבֹות�ְיׁשּוָעְתָך�ְמַקִּוים�:ַבַּיַער�ֵיהַאְר�ֲהִיְׁשַאג.

�ִלְׂשֹחק�ִנְהֶיה�ַּבל�ַּבֶּפֶרץ�ֲעֹמד�:ְוָהֶאְביֹוִנים�ָהֲעִנִּיים �יהוה�ָלָמה. �:ְּבָרחֹוק�ַּתֲעֹמד�
�ֲהַיד.�ִמָּצר�ֶעְזַרת�ָּלנּו�ָהָבה�:הֹוִפיָעה�ַהְּכרּוִבים�יֹוֵׁשב.�ִהִּגיָעה�ָמֶות�ַׁשֲעֵרי�ַעד�יֹוָנְתָך
.�ָלֶהם�ֹלא�ְּבֶאֶרץ�ָּבֶניָך�ְזֹכר�:ִתיָׁשן�ָלָּמה�עּוָרה.�ָיָׁשן�ְבָגלּות�ָיֵמינּו�ַחֵּדׁש�:ִּתְקָצר��יהוה
�ְלַגְלמּוָדה�ַּגֵּלה�ַהֶּנְחָּתם�ֵקץ�:ֲאֵליֶהם�ִיְקַרב�ֹלא�ְוָזר �ְבנֹות�ָּתֵגְלָנה�ִצּיֹון�ַהר�ִיְׂשַמח.

��:ַרֲחִמים�ִּכֵּסא�ַעל�יֹוֵׁשב�ֶמֶלְך�ֶאל.�ְמרֹוִמים�ֵמיִלְׁש�ַּתֲעֶלה�ַׁשְוָעֵתנּו�:ְיהּוָדה
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�ַּבֲחִסידּות�ּוִמְתַנֵהג�ַרֲחִמים�ִּכֵּסא�ַעל�יֹוֵׁשב�ֶמֶלְך�ֵאל �ַמֲעִביר�ַעּמֹו�ֲעֹונֹות�מֹוֵחל.
�ָּכל�ִעם�ְצָדקֹות�עֹוֶׂשה.�ַלּפֹוְׁשִעים�ּוְסִליָחה.�ַלַחָּטִאים�ְמִחיָלה�ַמְרֶּבה.�ִראׁשֹון�ִראׁשֹון
�ָלנּו�ְזֹכר.�ֶעְׂשֵרה�ְׁשֹלׁש�ִמּדֹות�לֹוַמר�הֹוֵרָתנּו�ֵאל.�ּגֹוֵמל�ָלֶהם�ְכָרָעָתם�ֹלא.�ְורּוַח�ָּבָׂשר
�ֶעְׂשֵרה�ְׁשֹלׁש�ְּבִרית�ַהּיֹום �ִמֶּקֶדם�ֶלָעָנו�ֶׁשהֹוַדְעָּת�ְּכמֹו. �ַוֵּיֶרד�:ְּבתֹוָרָתְך�ָּכתּוב�ְוֵכן.
�ָּפָניו�ַעל�ְיֹהָוה�ַוַּיֲעֹבר�:ֶנֱאַמר�ְוָׁשם�.יהוה,�ְבֵׁשם�ַוִּיְקָרא.�ָׁשם�ִעּמֹו�ַוִּיְתַיֵּצב�ֶּבָעָנן��יהוה
�ַוִּיְקָרא ,� �ֶוֱאֶמת�ֶחֶסד�ְוַרב�ַאַּפִים�ֶאֶרְך�,ְוַחּנּון�ַרחּום�ֵאל�ְיֹהָוה�|ְיֹהָוה �ֶחֶסד�ֹנֵצר:

��:ּוְנַחְלָּתנּו�ְלַחָּטאֵתנּוּו�ַלֲעֹוֵננּו�ְוָסַלְחָּת�:ְוַנֵּקה,�ְוַחָּטָאה�ָוֶפַׁשע�ָעֹון�ֹנֵׂשא�ָלֲאָלִפים
��

��:ַוַּיֲעֹבר�ְּבִדיל�,ְרִחיָמא�ְּדַאְבָרָהם�ְקָיֵמּה�ָלן�ִאְדַּכר�ַרֲחָמָנא

��:ַוַּיֲעֹבר�ְּבִדיל�,ֲעֵקיָדא�ְּדִיְצָחק�ְקָיֵמּה�ָלן�ִאְדַּכר�ַרֲחָמָנא
��:ַוַּיֲעֹבר�ְּבִדיל�,ְׁשֵליָמא�ְּדַיֲעֹקב�ְקָיֵמּה�ָלן�ִאְדַּכר�ַרֲחָמָנא

��:ַוַּיֲעֹבר�ְּבִדיל�,ְנִביָאה�ְּדֹמֶׁשה�ְקָיֵמּה�ָלן�ִאְדַּכר�ָמָנאַרֲח
��:ַוַּיֲעֹבר�ְּבִדיל�,ַּכֲהָנא�ְּדַאֲהֹרן�ְקָיֵמּה�ָלן�ִאְדַּכר�ַרֲחָמָנא
��:ַוַּיֲעֹבר�ְּבִדיל�,ַצִּדיָקא�ְּדיֹוֵסף�ְזכּוֵתּה�ָלן�ִאְדַּכר�ַרֲחָמָנא
��:ַוַּיֲעֹבר�ְּבִדיל�,ְמִׁשיָחא�ַמְלָּכא�ְּדָדִוד�ְקָיֵמּה�ָלן�ִאְדַּכר�ַרֲחָמָנא
��:ַוַּיֲעֹבר�ְּבִדיל�,ַקָּנָאה�ְּדִפיְנָחס�ְקָיֵמּה�ָלן�ִאְדַּכר�ַרֲחָמָנא
��:ַוַּיֲעֹבר�ְּבִדיל�,ַמְלָּכא�ִּדְׁשֹלֹמה�ְצלֹוֵתּה�ָלן�ִאְדַּכר�ַרֲחָמָנא
��:רַוַּיֲעֹב�ְּבִדיל�,ֻּפְרָקָנְך�ְוַאְצַמח�ְיִמיָנְך�ָאֵרים�ַרֲחָמָנא
��:ַוַּיֲעֹבר�ְּבִדיל�,ֲעָלן�ַרֵחם�ַקָּמְך�ְלִמְקֵרי�ָאֵתיָנא�ַאִּפין�ְּבִכּסּוֵפי�ַרֲחָמָנא
��:ַוַּיֲעֹבר�ְּבִדיל�,ָלן�ּוְפֹרק�ְגֻבְרָּתְך�ַּגֵּלי�ַרֲחָמָנא
��:ַוַּיֲעֹבר�ְּבִדיל�,ִלְנהֹוָרא�ַאֵּפיק�ִּדיָנן�ַרֲחָמָנא
��:ַוַּיֲעֹבר�ְּבִדיל�,ֲעָלן�ְּגֹזר�ָטֵבי�ְדַחֵּיי�ִּדיָנא�ַרֲחָמָנא
��:ַוַּיֲעֹבר�ְּבִדיל,�ַהְדָרְך�ַׁשִּוי�ֲעָלן�ַרֲחָמָנא
��:ַוַּיֲעֹבר�ְּבִדיל,�ְוָלא�ִתְתְּפַרע�ְּכעֹוָבָדָנא�ִּביִׁשין�ִמָּנן�ַרֲחָמָנא
��:ַוַּיֲעֹבר�ְּבִדיל,�ִזיָוְך�ַאְשֵרי�ֲעָלן�ַרֲחָמָנא
��:ֲעֹברַוַּי�ְּבִדיל�,�ַזְכָון�ַחֵּפׂש�ָלןַרֲחָמָנא
��:ַוַּיֲעֹבר�ְּבִדיל,�ֲחׁשֹוב�ֲעָלן�ַטְבָון�ַרֲחָמָנא
��:ַוַּיֲעֹבר�ְּבִדיל,�ַטְבָון�ַסִּגיָאן�ַאְיִתי�ֲעָלן�ַרֲחָמָנא
��:ַוַּיֲעֹבר�ְּבִדיל,�ִיְתַּגְלְּגלּון�ַרֲחָמְך�ֲעָלן�ַרֲחָמָנא

��:בעשרת�ימי�תשובה�מוסיפים
		:ַוַּיֲעֹבר		ְּבִדיל,ֵביְדַחֵּיי	ָט ְּבִסְפָרא	ַּכְתִביָנןַרֲחָמָנא	
		:ַוַּיֲעֹבר	ְּבִדיל	,ְדַרֲחֵמי	ְּבִסְפָרא	ַּכְתִביָנן	ַרֲחָמָנא
		:	ַוַּיֲעֹבר	ְּבִדיל	,ַוֲחִסיֵדי	ְדַצִּדיֵקי	ְּבִסְפָרא	ַּכְתִביָנן	ַרֲחָמָנא
		:ַוַּיֲעֹבר	ְּבִדיל	,ּוְתִמיֵמי	ִדיָׁשֵרי	ְּבִסְפָרא	ַּכְתִביָנן	ַרֲחָמָנא
		:ַוַּיֲעֹבר	ְּבִדיל	,ָטֵבי	ּוְמזֹוֵני	ַטְבָּתא	ְדַפְרָנָסָתא	ְּבִסְפָרא	ִביָנןַּכְת	ַרֲחָמָנא

��:ַוַּיֲעֹבר�ְּבִדיל�,ִמָּנן�ְוֻרְגָזא�ֶחְמָּתא�ְּכֹבׁש�ַרֲחָמָנא
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��:ַוַּיֲעֹבר�ְּבִדיל�,ָלן�ְּגִמיָרא�ַתְעֵּביד�ָלא�ַרֲחָמָנא
��:ַוַּיֲעֹבר�ילְּבִד�,ְוַלֲעָוָין�ְלחֹוִבין�ּוְׁשֹבק�ְמֹחל�ַרֲחָמָנא
��:ַוַּיֲעֹבר�ְּבִדיל�,ֲעָלן�ַאְנַהר�טּוָבְך�ְנהֹור�ַרֲחָמָנא
��:ַוַּיֲעֹבר�ְּבִדיל�,ָלן�ֱהֵוי�ּוְסִמיְך�ְסִעיד�ַרֲחָמָנא
��:ַוַּיֲעֹבר�ְּבִדיל�,ְלַטב�ָאָתא�ִעָּמָנא�ֲעֵביד�ַרֲחָמָנא
��:ַוַּיֲעֹבר�ְּבִדיל�,ִלְצלֹוִתין�ְׁשַמָּיא�ְּפַתח�ַרֲחָמָנא

��:ַוַּיֲעֹבר�ְּבִדיל�,ְּבַרֲעָוא�ַקֵּבל�ְצלֹוָתָנא�ָמָנאַרֲח
��:ַוַּיֲעֹבר�ְּבִדיל�,ַעְקִּתין�ְּבִעָּדן�ּוָבעּוִתין�ְצלֹוִתין�ַקֵּבל�ַרֲחָמָנא
��:ַוַּיֲעֹבר�ְּבִדיל�,ִנְׁשָמִתין�ַעל�ַרֵחם�ַרֲחָמָנא
��:ַוַּיֲעֹבר�ְּבִדיל�,ֲעָלן�ַאְייֵתי�ַטְבָּתא�ַׁשָּתא�ַרֲחָמָנא

��:ַוַּיֲעֹבר�ְּבִדיל�,ֵמֻרְגָזְך�ּתּוב�ָמָנאַרֲח
��:ַוַּיֲעֹבר�ְּבִדיל�,ַקָּמְך�ִמן�ֵריָקם�ֶנְהָּדר�ְוָלא�ַרֲחָמָנא

��

�ַוִּיְקָרא�ָּפָניו�ַעל�ְיֹהָוה�ַוַּיֲעֹבר �ְוַחּנּון�ַרחּום�ֵאל�ְיֹהָוה�|ְיֹהָוה�, �ֶחֶסד�ְוַרב�ַאַּפִים�ֶאֶרְך,

�ֶוֱאֶמת �ְוַחָּטָאה�ָוֶפַׁשע�ָעֹון�ֵׂשאֹנ�ָלֲאָלִפים�ֶחֶסד�ֹנֵצר: �ַלֲעֹוֵננּו�ְוָסַלְחָּת�:ְוַנֵּקה,
��:ּוְנַחְלָּתנּו�ּוְלַחָּטאֵתנּו

��

�ָאָבדּו�ֱאמּוָנהַאְנֵׁשי �ַּבֶּפֶרץ�ַלֲעֹמד�ִּגּבֹוִרים�:ַמֲעֵׂשיֶהם�ְּבֹכַח�ָּבִאים. �ֶאת�ּדֹוִחים.
�ְלחֹוָמה�ָלנּו�ָהיּו�:ַהְּגֵזרֹות �ְּבַלֲחָׁשם�ַאף�זֹוֲעִכים�:ַעםַז�ְּביֹום�ּוְלַמְחֶסה. �ָעְצרּו�ֵחָמה.
�ֲעִניָתם�ְקָראּוָך�ֶטֶרם�:ְּבַׁשְּוָעם �ְלַמֲעָנם�ִרַחְמָּת�ְּכָאב�:ּוְלַרּצֹות�ַלֲעֹתר�יֹוְדִעים. �ֹלא.
�ֲאַבְדנּום�ֲעֹוֵנינּו�ֵמֹרב�:ֵריָקם�ְּפֵניֶהם�ֱהִׁשיבֹוָת �ֵהָּמה�ָסעּו�:ַּבֲחָטֵאינּו�ֶמּנּו�ֶנֶאְספּו.

�ַּבֶּפֶרץ�ָקִמים�:ֵחָמה�ְמִׁשיֵבי�ֻצְּמתּו.�ָגֵדר�גֹוְדֵרי�ַּפּסּו�:ַלֲאָנחֹות�אֹוָתנּו�ָעְזבּו.�נּוחֹותִלְמ
�ַאִין �ִּפּנֹות�ְּבַאְרַּבע�ׁשֹוַטְטנּו�:ָאֵפסּו�ְלַרּצֹוְתָך�ְראּוִיים. �ַׁשְבנּו�:ָמָצאנּו�ֹלא�ְּתרּוָפה.

��:ְסִליָחֵתנּו�ְּבֵעת�ֵאל�ְלַׁשֲחָרְך.�ָּפֵנינּו�ְּבֹבֶׁשת�ֵאֶליָך
� ���

�ַּבֲחִסידּות�ּוִמְתַנֵהג�ַרֲחִמים�ִּכֵּסא�ַעל�יֹוֵׁשב�ֶמֶלְךֵאל �ַמֲעִביר�ַעּמֹו�ֲעֹונֹות�מֹוֵחל.
�ָּכל�ִעם�ְצָדקֹות�עֹוֶׂשה.�ַלּפֹוְׁשִעים�ּוְסִליָחה.�ַלַחָּטִאים�ְמִחיָלה�ַמְרֶּבה.�ִראׁשֹון�ִראׁשֹון
�ָלנּו�ְזֹכר.�ֶעְׂשֵרה�ְׁשֹלׁש�ִמּדֹות�לֹוַמר�הֹוֵרָתנּו�ֵאל.�ּגֹוֵמל�ֶהםָל�ְכָרָעָתם�ֹלא.�ְורּוַח�ָּבָׂשר
�ֶעְׂשֵרה�ְׁשֹלׁש�ְּבִרית�ַהּיֹום �ִמֶּקֶדם�ֶלָעָנו�ֶׁשהֹוַדְעָּת�ְּכמֹו. �ְּבתֹוָרָתְך�ָּכתּוב�ְוֵכן. �ַוֵּיֶרד.
�יהוה �ָׁשם�ִעּמֹו�ַוִּיְתַיֵּצב�ֶּבָעָנן� �ְבֵׁשם�ַוִּיְקָרא. �ַעל�ְיֹהָוה�ַוַּיֲעֹבר�:ֶנֱאַמר�םְוָׁש�.�יהוה,
�ַוִּיְקָרא�ָּפָניו �ְוַחּנּון�ַרחּום�ֵאל�ְיֹהָוה�|ְיֹהָוה�, �ֶוֱאֶמת�ֶחֶסד�ְוַרב�ַאַּפִים�ֶאֶרְך, �ֶחֶסד�ֹנֵצר:

��:ּוְנַחְלָּתנּו�ּוְלַחָּטאֵתנּו�ַלֲעֹוֵננּו�ְוָסַלְחָּת�:ְוַנֵּקה,�ְוַחָּטָאה�ָוֶפַׁשע�ָעֹון�ֹנֵׂשא�ָלֲאָלִפים
��

�ַּכְך�ַרחּום�:ָעָפר�ַעד�ָׁשַפְלנּו.�ִלְמֹאד�ַעד�ַׁשְחנּו�:ִמָּצרֹות�ֹּכֵחנּו�ָּתַׁשׁש.�ֵמָרעֹות�ָּתַמְהנּו
�:ִלֵּבנּו�ְוִעֵּקׁש�ְּפַתְלֹּתל.�ָחָטאנּו�ְּבִפינּו�ָצַעְקנּו�:ֲאַנְחנּו�ּוַמְמִרים�ֹעֶרף�ְקֵׁשי.�ִמָּדֵתנּו�ִהיא
�ֵמעֹוָלם�ַרֲחֶמיָך�ֶעְליֹון �ָהָרָעה�ַעל�ִנָחם�:ִהיא�ִעְּמָך�הְסִליָח. �ֹלא�:ֶחֶסד�ְכַלֵּפי�ַמֵּטה.

�ָּכֵאל�ְּבִעּתֹות�ִתְתַעָּלם �ַהֹּכל�ְלֵעיֵני�ִיָּוַדע�:ֲאַנְחנּו�ְגדֹוָלה�ְבָצָרה�ִּכי. �ְוַחְסְּדָך�טּוְבָך.
.�ְלַצְּדֵקנּו�טֹוב�ֵמִליץ�דְוַיֲעֹמ:�ְוִיּדֹום�ּבֹו�ְזֹעם.�ָעֵלינּו�ַיְׂשִטין�ְוַאל�ָׂשָטן�ֶּפה�ֲחֹתם�:ִעָּמנּו
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�ְוַחּנּון�ַרחּום�ְּדָרֶכיָך�:ָיְׁשֵרנּו�ַיִּגיד�הּוא .�ִמְּלָפֶניָך�ָאז�ְּבַבְקׁשֹו�:ַּבִית�ְלֶנֱאַמן�ִּגִּליָת.
��:ּלֹו�הֹוַדְעָּת�ֱאמּוָנְתָך

��

�ַּבֲחִסידּות�ּוִמְתַנֵהג�ַרֲחִמים�ִּכֵּסא�ַעל�יֹוֵׁשב�ֶמֶלְך�ֵאל �ַמֲעִביר�ֹוַעּמ�ֲעֹונֹות�מֹוֵחל.

�ָּכל�ִעם�ְצָדקֹות�עֹוֶׂשה.�ַלּפֹוְׁשִעים�ּוְסִליָחה.�ַלַחָּטִאים�ְמִחיָלה�ַמְרֶּבה.�ִראׁשֹון�ִראׁשֹון
�ָלנּו�ְזֹכר.�ֶעְׂשֵרה�ְׁשֹלׁש�ִמּדֹות�לֹוַמר�הֹוֵרָתנּו�ֵאל.�ּגֹוֵמל�ָלֶהם�ְכָרָעָתם�ֹלא.�ְורּוַח�ָּבָׂשר
�ֶעְׂשֵרה�ְׁשֹלׁש�ְּבִרית�ַהּיֹום �ִמֶּקֶדם�ֶלָעָנו�ֶׁשהֹוַדְעָּת�מֹוְּכ. �ְּבתֹוָרָתְך�ָּכתּוב�ְוֵכן. �ַוֵּיֶרד.
�יהוה �ָׁשם�ִעּמֹו�ַוִּיְתַיֵּצב�ֶּבָעָנן� �ְבֵׁשם�ַוִּיְקָרא. �ַעל�ְיֹהָוה�ַוַּיֲעֹבר�:ֶנֱאַמר�ְוָׁשם�.�יהוה,
�ַוִּיְקָרא�ָּפָניו �ְוַחּנּון�ַרחּום�ֵאל�ְיֹהָוה�|ְיֹהָוה�, �ֶוֱאֶמת�ֶחֶסד�ְוַרב�ַאַּפִים�ֶאֶרְך, �ֶחֶסד�ֹנֵצר:

��:ּוְנַחְלָּתנּו�ּוְלַחָּטאֵתנּו�ַלֲעֹוֵננּו�ְוָסַלְחָּת�:ְוַנֵּקה,�ְוַחָּטָאה�ָוֶפַׁשע�ָעֹון�ֹנֵׂשא�ָלֲאָלִפים
��

��:ֹראׁש�ָהִריםְל�ֵמַצח�ְוֹלא,�ְלָהִׁשיב�ֶּפה�ָלנּו�ֵאין,�ַּבֲעֹונֹוֵתינּו�ְוִנְכַלְמנּו,�ְּבַמֲעֵׂשינּו�ּבֹוְׁשנּו�ֲאַנְחנּו
��

�תֹוֵכָחה�ְּבֹבא�:ַּבִּמְׁשָּפט�ָיְדָך�ֹּתאֵחז.�ָכָלה�ִעָּמנּו�ַּתַעׂש�ַאל.�ֲאבֹוֵתינּו�ֵואֹלֵהי�ֱאֹלֵהינּו

�ֶנְגֶּדָך �ֶּתַמח�ַאל�ִמִּסְפְרָך�ְׁשֵמנּו. �מּוָסר�ַלֲחֹקר�ִּגְׁשְּתָך: �ַּדּלּות�:ָרְגֶזָך�ְיַקְּדמּו�ַרֲחֶמיָך.
�הֹוֵרנּו�:ֵמֵאֶליָך�ֶצֶדק�ָקֵרב�.ְּבׁשּוֶרָך�ַמֲעִׂשים �ָלְך�ְּבַזֲעֵקנּו, �:ְּבַמְפִּגיַע�ְיׁשּוָעֵתנּו�ַצו.
�ִמִּפי�ִתָּׁשַכח�ֹלא�ֵעדּות.�ָנַאְמָּת�ְזֹכר�:ָׁשֵממּו�ִּכי�ְרֵאה�ְּפָתָחיו.�ָתם�ָאֳהֵלי�ְׁשבּות�ְוָתִׁשיב
�ַתִּתיר�ְּתעּוָדה�חֹוָתם�:ַזְרעֹו �ַהַּסַהר�ַאַּגן�ַטּבּור�.ְּבִלּמּוֶדָך�ִׂשים�סֹוְדָך. �ֶיְחַסר�ַאל�ָנא.
�ָתִׁשיב�ִּכי�:ְיָדעּוָך�ֹלא�ֲאֶׁשר�ַהּגֹוִים�ֶאת�ַמֵּגר.�ְיָדעּוָך�ֲאֶׁשר�ִיְׂשָרֵאל�ֶאת�ַּדע,�ָיּה�:ַהָּמֶזג

��:ַהִּתְקָוה�ֲאִסיֵרי�ְלכּוִדים.�ְלִבָּצרֹון
��

�עֹוָלם�ֶׁשל�ִרּבֹונֹו �ֲעֵברֹות�ַעל�ֶאְתַוֶּדה. �מּורֹותַוֲח�ַקּלֹות. �:ַאְׁשמּורֹות�ְלסֹוף�ַּבַּלְיָלה.

�ְלִהְתעֹוֵלל�ְּבֶרַׁשע�ֲעִלילֹות�ִיְצִרי �ְוֵעיַני�ִלִּבי�:ִּמֵּליל�ַמה�ׁשֹוֵמר�ִּמַּלְיָלה�ַמה�ׁשֹוֵמר.
.�ִיְתַלֲחׁשּו�ְּבֵעיֶניָך�ָהַרע�ַלֲעׂשֹות�ֵאָבַרי�ּוְׁשָאר�:ִיְׁשֹּבתּו�ֹלא�ָוַלְיָלה�ְויֹום.�ֵיאֹותּו�ַלֲחֹטא

�ְוַעל�ֲעֵׂשה�ִמְצֹות�ַעל�ָעַבְרִּתי�ֲאֶׁשר�ְוַיַען�:ֶיֱחׁשּו�ֹלא�ָּתִמיד�ַהַּלְיָלה�ְוָכל�ַהּיֹום�ָּכל
�אּוַלי�:ַאְמֶסה�ַעְרִׂשי�ְּבִדְמָעִתי�ִמָּטִתי�ַלְיָלה�ְּבָכל�ְוַאְׂשֶחה�ִיֵּתן�ִמי.�ַתֲעֶׂשה�ֹלא�ִמְצֹות
�ֲעִליָלה�נֹוָרא�ִּבְכִיי�קֹול�ִיְׁשַמע �קֹוִלי�ְוָאִרים�יֹוָמם�ֶאְקָרא�:ַּבָּלְיָלה�ָצַעְקִּתי�יֹום. �ַעל.
�ּוַמֲעִלי�ִּפְׁשִעי �צֹוֶפה�ִלְפֵני�ַמְזִּכיר�ֲאִני�ֲחָטַאי�ִמְקַצת�ֶאת�:ִלי�דּוִמָּיה�ְוֹלא�ְוַלְיָלה.

��:יהוהַל�ַהֶּזה�ַהַּלְיָלה.�ּוְזדֹוַני�ְפָׁשַעי�ֲעֵלי�ְואֹוֶדה�:ְלהֹודֹות�ָאקּום�ַלְיָלה.�ֲעִתידֹות
��

�ֲאבֹוֵתינּו�ֵואֹלֵהי�ֱאֹלֵהינּו�יהוה�ָאָּנא �ְּתִפָּלֵתנּו�ְלָפֶניָך�ָּתֹבא. �ַמְלֵּכנּו�ִּתְתַעַּלם�ְוַאל.

�ִמְּתִחָּנֵתנּו �אלהינו�ְלָפֶניָך�לֹוַמר�ֹעֶרף�ּוְקֵׁשי�ָפִנים�ַעֵּזי�ֲאַנְחנּו�ֶׁשֵאין. �ֵואֹלֵהי�יהוה
�ַוֲאבֹוֵתינּו�ֲאַנְחנּו.�ָּפַׁשְענּו.�ָעִוינּו.�ָחָטאנּו�ֲאָבל.�ָטאנּוָח�ְוֹלא�ֲאַנְחנּו�ַצִּדיִקים,�ֲאבֹוֵתינּו
��:ֵביֵתנּו�ְוַאְנֵׁשי

��
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�ָנָׂשאָת�ְוַאָּתה�.�יהוהַל�ְפָׁשַעי�ֲעֵלי�אֹוֶדה�ָאַמְרִּתי.�ִכִּסיִתי�ֹלא�ַוֲעֹוִני�אֹוִדיֲעָך�ַחָּטאִתי

��:ְיֻרָחם�ְוֹעֵזב�ּומֹוֶדה�.ַיְצִליַח�ֹלא�ְפָׁשָעיו�ְמַכֶּסה�:ֶסָלה�ַחָּטאִתי�ֲעֹון
��

�ֲאסּורֹות�ַמֲאָכלֹות�ָאַכְלנּו�.ָאַׁשְמנּו �ָּבַגְדנּו. �תֹוָרֶתָך�ִּבַּטְלנּו. �ָּגַזְלנּו. �ָּגַנְבנּו. .�ָּגִאינּו.

�ָהָרע�ְוָלׁשֹון�ֹדִפי�ִּדַּבְרנּו �ַּבֵּלב�ְוֶאָחד�ַּבֶּפה�ֶאָחד�ִּדַּבְרנּו. �ֶהֱעִוינּו. �ִהְרהּוִרים�ִהְרַהְרנּו.
.�ֲעֵבָרה�ִלְדַבר�ַעְצֵמנּו�ִויַעְדנּו.�ְוִהְרַׁשְענּו.�ַּבַּלְיָלה�ֶקִרי�ֻטְמַאת�ִליֵדי�ּוָבאנּו�ַּבּיֹום�ָרִעים
�ַזְדנּו �ְוֵעיֵנינּו�ִלֵּבנּו�ַאַחר�ָזִנינּו. �ָחַמְסנּו. �ָחַמְדנּו. �ֹקְדֶשָך. �ּומֹוֲעֵדי �ָׁשָּבתֹות .�ִחַלְלנּו

.�לֹוַצְצנּו.�ַלְצנּו.�ָּכַעְסנּו.�ִּכַּזְבנּו.�ֵחֶקר�ֵאין�ַעד�ָרעֹות�ֵעצֹות�נּוָיַעְצ.�ּוִמְרָמה�ֶׁשֶקר�ָטַפְלנּו
�ָמַרְדנּו �ְדָבֶריָך�ָמִרינּו. �ָׁשַמִים�ְבַמְלכּות�ָמַרְדנּו. �ָּדִוד�ֵּבית�ְבַמְלכּות�ָמַרְדנּו. �ָמַאְסנּו.
.�ְוַלֶּׁשֶקר�ַלָּׁשְוא�ִנְׁשַּבְענּו.�ִנַאְפנּו.�ִנַאְצנּו.�ְמַבְקִׁשים�ֲאַנְחנּו�ּוְׁשָלְׁשָּתם�,ַהִּמְקָּדׁש�ְבֵבית
�ִׁשַּלְמנּו�ְוֹלא�ָנַדְרנּו �ָסַרְרנּו. �ָעִוינּו�.ָהִיינּו�ּומֹוִרים�סֹוְרִרים. �ֲעֵׂשה�ִמְצֹות�ַעל�ָעַבְרנּו.
�ַתֲעֶׂשה�ֹלא�ִמְצֹות�ְוַעל �ִּדין�ֵּבית�ּוִמיתֹות�ְּכִריתֹות�ַעל�ָעַבְרנּו. �ִחּלּול�ַעל�ָעַבְרנּו.
�ַהֵּׁשם �ָּפַׁשְענּו. �ֹקֶדׁש�ְּבִרית�ְּבאֹות�ָּפַגְמנּו. �ָצַרְרנּו. �ָוֵאם�ָאב�ִצַעְרנּו. .�ֹעֶרף�ִקִּׁשינּו.

�ַהֶּׁשַפע�ִצּנֹורֹות�ִקְלַקְלנּו �ָרַׁשְענּו. �ָהִיינּו�ְוַלְּבִרּיֹות�ַלָּׁשַמִים�ָרִעים. �ִׁשַחְתנּו. .�ִׁשַּקְרנּו.
�ַנְפׁשֹות�ַּדם�ִנְמְצאּו�ִּבְכָנֵפינּו�ַּגם.�ְלַחֵּבל�ַמְׁשִחית�ּוָבָראנּו�הְלַבָּטָל�ֹקֶדׁש�ֶזַרע�ִׁשַחְתנּו
�ְמַנֵחם�ָלֶהם�ְוֵאין�ָהֲעׁשּוִקים�ִדְמַעת�ְוִהֵּנה�ְנִקִּיים�ֶאְביֹוִנים .�ַחְלֵליֶהם�ַעל�ִלִּבי�ִלִּבי.

�ֲהרּוֵגיֶהם�ַעל�ֵמַעי�ֵמַעי �ָרע�ְלָרָׁשע�אֹוי. �ּלֹו�ֵיָעֶׂשה�ָיָדיו�ְגמּול�ִּכי, �ִּתַעְבנּו. �ָּתִעינּו.
�ָּכל�ַעל�ַצִּדיק�ְוַאָּתה.�ָלנּו�ָׁשָוה�ְוֹלא�ַהּטֹוִבים�ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך�ִמִּמְצֹוֶתיָך�ְוַסְרנּו.�ְוִתֲעַתְענּו

��:ִהְרָׁשְענּו�ַוֲאַנְחנּו.�ָעִׂשיָת�ֱאֶמת�ִּכי.�ָעֵלינּו�ַהָּבא
��

�ָהְחַּבל.�ַּבֲחָטֵאינּו�ִלֵּבנּו�ָּדֶוה.�ָמׂשֹוׂש�ִמֶּמּנּו�ָּגָלה.�ּגֹוי�ִמָּכל�ּבֹוְׁשנּו.�ָעם�ִמָּכל�ָאַׁשְמנּו

�ֶאְוֵינּו �ְּפֵאֵרנּו�ְוִנְפַרע. �ִמְקָּדֵׁשנּו�ְזבּול. �ַּבֲעֹוֵנינּו�ָחֵרב. �ְלַׁשָּמה�ָהְיָתה�ִטיָרֵתנּו. �ְיִפי.
�ְלָזִרים�ַאְדָמֵתנּו �ֲעָמֵלנּו�ָעְׁשקּו�ְלֵעיֵנינּו�:ְלָנְכִרים�ֹּכֵחנּו. �ִמֶּמּנּו�ּוֹמָרט�ְמֻמָּׁשְך. �ָנְתנּו.

�ָעֵלינּו�ֻעָּלם �ִׁשְכֵמנּו�ַעל�ָסַבְלנּו. �ָבנּו�ָמְׁשלּו�ֲעָבִדים. �ִמָּיָדם�ֵאין�ּפֹוֵרק. �ַרּבֹות�ָצרֹות.
�ַּכֹּצאן�ָּתִעינּו.�ֵמַאֲחֶריָך�ַׁשְבנּו.�ַּבֲעֹוֵנינּו�ִמֶּמּנּו�ִרַחְקָּת.�יהוה�אלהינו�ְקָראנּוָך.�ְסָבבּונּו
��.�ִמְּתִעָּיֵתנּו�ַׁשְבנּו�ֹלא�ַוֲעַדִין.�ְוָאַבְדנּו

��

��:לֹו�ָחָטאנּו�ִּכי�,ְוַהְּסִליחֹות�ָהַרֲחִמים�ֱאֹלֵהינּו�ַלאֹדָני

��:ּבֹו�ָמַרְדנּו�ִּכי�,ְוַהְּסִלחֹות�ָהַרֲחִמים�ֱאֹלֵהינּו�ַלאֹדָני
��:ָחָטאנּו�ַוֲאֶׁשר�נֹוַאְלנּו�ֲאֶׁשר�,ַחָּטאת�ָעֵלינּו�ָתֵׁשת�ָנא�ַאל

��:יֹוְצֵרנּו�ָלנּו�ְסַלח.�צּוֵרנּו�ָחָטאנּו
��:ֶאָחד�יהוה,�ֱאֹלֵהינּו�יהוה�,ִיְׂשָרֵאל�ְׁשַמע
��)�פעמים'�ב�(:ָהֱאֹלִהים�הּוא�יהוה.�ָהֱאֹלִהים�הּוא�יהוה
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�הּוא��יהוה.�ְואֹוְמִרים�עֹוִנים.�ְסֻגָּלה�ְּבִחיֵרי.�ֲאדֹוֵננּו��יהוה�אֹוְמִרים.�ַמְעָלה�ֶאְרֵאֵלי

��:ָהֱאֹלִהים�הּוא�יהוה.�יםָהֱאֹלִה
�ַמְעָלה�ַּגְלַּגֵּלי �ֲאדֹוֵננּו�יהוה�אֹוְמִרים. �ְסֻגָּלה�ְּדגּוֵלי. �ְואֹוְמִרים�עֹוִנים. �הּוא�יהוה.

��:ָהֱאֹלִהים�הּוא�יהוה.�ָהֱאֹלִהים
.�ִריםְואֹוְמ�עֹוִנים�ּוְבָגלּוָתם�ְּבָצָרָתם�ִיְׂשָרֵאל.�ֲאדֹוֵננּו��יהוה�אֹוְמִרים.�ַמְעָלה�ֲהמֹוֵני
��:�ָהֱאֹלִהים�הּוא��יהוה.�ָהֱאֹלִהים�הּוא��יהוה
��)פעמים'�ב�(:ָוֶעד�ְלעֹוָלם�ִיְמֹלְך�יהוה.�ָמָלְך�יהוה.�ֶמֶלְך�יהוה

��

.�ָמָלְך��יהוה.�ָזָרחּו�ְמאֹורֹות�ֹלא�ְוַעד.�ֶמֶלְך��יהוה.�ִנְמָּתחּו�ַוֲאָרִקים�ְׁשָחִקים�ְּבֶטֶרם

�ִּתְבֶלה�ַּכֶּבֶגד�ְוָהָאֶרץ �ִנְמָלחּו�ְּכָעָׁשן�ִיםְוָׁשַמ. �יהוה. �ָוֶעד�ְלעֹוָלם�ִיְמֹלְך� �ֹלא�ְוַעד:
�ְוחּוצֹות�ֶאֶרץ�ָעָׂשה �יהוה. �ֶמֶלְך� �ֲאָרצֹות�ֲעֵלי�ְיצּוִרים�ּוַבֲהִכינֹו. �ָמָלְך�יהוה. �ְוֵעת.
��:ָוֶעד�ְלעֹוָלם�ִיְמֹלְך�יהוה.�ְּתפּוצֹות�ֵמַאְרַּבע�ְנפּוִצים�ְיַקֵּבץ

��

.�ּוְמַחֶּיה�ֵמִמית�הּוא.�ִיְהֶיה�ְוהּוא�ֹהֶוה�ְוהּוא�ָהָיה�הּוא.�ֶאְהֶיה�ֲאֶׁשר�ְּבֶאְהֶיה�ְמיּוָחד
��:ִיְהֶיה�ֹלא�ְוַאֲחָריו.�ֵאל�נֹוַצר�ֹלא�ְלָפָניו

��

�ֱאֹלֵהינּו�ֶאָחד �ֲאדֹוֵננּו�ָּגדֹול. �ַחְסֶּדָך�ָׁשַמִים�ֵמַעל�ָגדֹול�ִּכי�:ְׁשמֹו�ְונֹוָרא�ָקדֹוׁש. �ְוַעד.

�ִנְפָלאֹות�ְוֹעֵׂשה�ַאָּתה�ָגדֹול�ִּכי�:ֲאִמֶּתָך�ְׁשָחִקים �ֲחָמְתָך�ְׁשֹפְך�:ְלַבֶּדָך�ֱאֹלִהים�ַאָּתה.
��:ָקָראּו�ֹלא�ְּבִׁשְמָך�ֲאֶׁשר.�ַמְמָלכֹות�ְוַעל.�ְיָדעּוָך�ֹלא�ֲאֶׁשר�ַהּגֹוִים�ֶאל

��

�ָלנּו�ְוֹלא�ֲעֵׂשה�ִׁשְמָך�ִלְקֻדַּׁשת �ָלנּו�ֹלא�יהוה�ָלנּו�ֹלא: �ָּכבֹוד�ןֵּת�ְלִׁשְמָך�ִּכי. �ַעל.

�ַהּגֹוִים�ֹיאְמרּו�ָלָּמה�:ֲאִמֶּתָך�ַעל�ַחְסְּדָך �ַּבָּׁשַמִים�ֵואֹלֵהינּו�:ֱאֹלֵהיֶהם�ָנא�ַאֵּיה. �ֶאָחד.
�ָמֵלא.�הּוא�ַרֲחִמים�ָמֵלא.�הּוא�ְוַקָּים�ַחי.�ַּפֲעַמִים�יֹום�ְּבָכל�ֵעדּוֵתנּו.�ַּבָּׁשַמִים�ֱאֹלֵהינּו
�ְוֵאין.�ַּתֲעֶׂשה�ַמה�לֹו�ֹיאַמר�ִמי�ֵאין.�ּוָבָאֶרץ�ַבָּׁשַמִים�ָעָׂשה�ָחֵפץ�ֲאֶׁשר�ָּכל.�הּוא�ַזִּכּיּות
��:ָיָדיו�ַמֲעֵׂשה�ַהֹּכל�ִּכי.�ִּתְפַעל�ַמה�לֹו�ֹיאַמר�ִמי

��

��:ְּבָרצֹון�ְּתִפָּלֵתנּו�ְוַקֵּבל�קֹוֵלנּו�ְׁשַמע�ֶׁשַּבָּׁשַמִים�ֱאֹלֵהינּו
��:ָּגלּוֵתנּו�ְּבֹאֶרְך�נּוְּתַאְּבֵד�ַאל�ֶׁשַּבָּׁשַמִים�ֱאֹלֵהינּו

��:ְלָרָעה�ָעֵלינּו�ַהָּקִמים�ָּכל�ַאֵּבד�����������������������
��:ִּתְׁשָּכֵחנּו�ְוַאל�ְזֹכר�ְּבִריְתָך�ֶׁשַּבָּׁשַמִים�ֱאֹלֵהינּו

��:ֵמיֵמינּו�ְוֶאת�ַלְחֵמנּו�ֶאת�ָּבֵרְך������������������������
��:טֹובֹות�ְּבׂשֹורֹות�ַּבְּשֵֹרנּו������������������������
��:ְוָרעֹות�ָקׁשֹות�ְּגֵזרֹות�ָּכל�ֵמָעֵלינּו�ַּבֵּטל������������������������

��:טֹובֹות�ְּגֵזרֹות�ָעֵלינּו�ְּגֹזר�ֶׁשַּבָּׁשַמִים�ֱאֹלֵהינּו
��:ְמֵהָרה�ָעֵלינּו�ַמְלכּוְתָך�ְּכבֹוד�ַּגֵּלה������������������������
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��:ָלנּו�ִהָּמֵצא�ְּדַרְׁשנּוָך�ֶׁשַּבָּׁשַמִים�ֱאֹלֵהינּו
��:ָקֵּמינּו�ִמַּיד�ָּדֵמינּו�ְּדֹרׁש������������������������

��:ִּבְתִפָּלֵתנּו�ָויֹום�יֹום�ּוְבָכל�ַהּיֹום�ָלנּו�ֵהָעֵתר�ֶׁשַּבָּׁשַמִים�ֱאֹלֵהינּו
���:ְלָפֶניָך�ְׁשֵלָמה�ִּבְתׁשּוָבה�ַהֲחִזיֵרנּו�����������������������

��:ִמִּשְֹבֵרנּו�ְּתִביֵׁשנּו�ְוַאל�ֶׁשַּבָּׁשַמִים�ֱאֹלֵהינּו
��:ַתֲעֵננּו�ְוַאָּתה�ְוִנְקָרא���

��:ִמְּלָפֶניָך�טֹוב�ְּבִזְכרֹון�ָזְכֵרנּו�ֶׁשַּבָּׁשַמִים�ֱאֹלֵהינּו
� �� ��:ְּבִדיֵננּו�ַזֵּכנּו���
��:עֹוָלֵלינּו�ְוַעל�ַטֵּפינּו�ְוַעל�ָעֵלינּו�ֲחֹמל�ֶׁשַּבָּׁשַמִים�ֱאֹלֵהינּו

�� �� ��:ָעֵלינּו�ְוַרֵחם�חּוס���
��:ֵמֲעֹוֵנינּו�ַטֲהֵרנּו�ֶׁשַּבָּׁשַמִים�ֱאֹלֵהינּו

��:ִמֻּטְמאֹוֵתינּו�ַטֲהֵרנּו��
��:ָעֵלינּו�ַרֲחֶמיָך�ָנא�ֶיֱהמּו�ֶׁשַּבָּׁשַמִים�ֱאֹלֵהינּו

��

��:מוסיפים�תשובה�ימי�בעשרת
		:טֹוִבים	ַחִּיים	ְּבֵסֶפר	ָּכְתֵבנּו		ֶׁשַּבָּׁשַמִים	ֱאֹלֵהינּו

		:ַוֲחִסיִדים	ַצִּדיִקים	ְּבֵסֶפר	ָּכְתֵבנּו
		:ּוְתִמיִמים	ְיָׁשִרים	ְּבֵסֶפר	ָּכְתֵבנּו
		:ָזִכּיֹות	ְּבֵסֶפר	ָּכְתֵבנּו
		:טֹוָבה	ּוַפְרָנָסה	ְמזֹונֹות	ְּבֵסֶפר	ָּכְתֵבנּו
		:ְוַכָּפָרה	ּוְסִליָחה	ְמִחיָלה	ְּבֵסֶפר	ָּכְתֵבנּו
		:ּוָעהִויׁש	ְּגֻאָּלה	ְּבֵסֶפר	ָּכְתֵבנּו

��

		:ּכֹוְבֵׁשנּו�ֶאת�ְּכֹבׁש�ֶׁשַּבָּׁשַמִים�ֱאֹלֵהינּו
��:�ִעָּמנּו�ַּתַעׂש�ַאל�ָּכָלה������������������������

��:ְלַמֲעֵננּו�ֹלא�ִאם�ֲעֵׂשה�ְלַמֲעָנְך�ֶׁשַּבָּׁשַמִים�ֱאֹלֵהינּו
��� �� ��:לֹוֲחֵצינּו�ֶאת�ְלַחץ���

��:לֹוֲחֵמינּו�ֶאת�ְלַחם��
��:ַלֲעבֹוָדֶתָך�ְלטֹוָבה�ִלֵּבנּו�ִמְׁשֲאלֹות�ַמֵּלא�ַמִיםֶׁשַּבָּׁש�ֱאֹלֵהינּו
��:ִנְקָמֵתנּו�ֶאת�ְנֹקם�ֶׁשַּבָּׁשַמִים�ֱאֹלֵהינּו
��:ְנִפיָלֵתנּו�ֶאת�ְסֹמְך�ֶׁשַּבָּׁשַמִים�ֱאֹלֵהינּו

��:ַהּנֹוֶפֶלת�ָּדִוד�ֻסַּכת�ֶאת�ְסֹמְך��
��:ֲעִתיָרֵתנּו�ֶאת�ֲעֵנה�ֶׁשַּבָּׁשַמִים�ֱאֹלֵהינּו

��:ָקְרֵאנּו�ְּביֹום�ֵננּוֲע��
��:ְמַעֵּננּוֶאת��ַעֵּנה��

��:אֹוְיֵבינּו�ָכל�ִמיֵדי�ְּפֵדנּו�ֶׁשַּבָּׁשַמִים�ֱאֹלֵהינּו
��:ָהַרע�ִיְצֵרנּו�ִמיֵדי�ְּפֵדנּו��
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��:ִּבְרכֹוֶתיָך�ִאָּתנּו�ַצֵּוה�ֶׁשַּבָּׁשַמִים�ֱאֹלֵהינּו
��:ְיׁשּועֹוֶתיָך�ִאָּתנּו�ַצֵּוה��

�� �� ��:ִמְׁשָּפֶטיָךְּב�ַצְּדֵקנּו���
��:ַהְּגֻאָּלה�ֵקץ�ָלנּו�ָקֵרב�ֶׁשַּבָּׁשַמִים�ֱאֹלֵהינּו

��:ַהְיׁשּוָעה�יֹום�ָלנּו�ָקֵרב��
��:�ַלֲעבֹוָדֶתָך�ָקְרֵבנּו��

��:ּוְגָאֵלנּו�ִריֵבנּו�ִריָבה�ֶׁשַּבָּׁשַמִים�ֱאֹלֵהינּו
��:ִיְׂשָרֵאל�ַעְּמָך�ָּבֳעִני�ְרֵאה��

�� �� ��:ְׂשָרֵאלִי�ַעְּמָך�חֹוֵלי�ָּכל�ְרָפא���
��:ַהָּׁשָעה�ְּבֹדַחק�ְרֵאה��

��:ַׁשְוָעֵתנּו�ֶאת�ְׁשֵעה�ֶׁשַּבָּׁשַמִים�ֱאֹלֵהינּו
�� �� ��:ֵּביֵנינּו�ָׁשלֹום�ִׁשית���

��:ְּבַאְרְמנֹוֵתינּו�ַׁשְלָוה�ִׁשית��
��:ָּבָאֶרץ�ָׁשלֹום�ֵּתן�ֶׁשַּבָּׁשַמִים�ֱאֹלֵהינּו

��:ָּבעֹוָלם�ָׂשָבע�ֵּתן��
�� �� ��:ְלכּותַּבַּמ�ָׁשלֹום�ֵּתן���

��:ָּבָאֶרץ�ְּבִעּתֹו�ִלְבָרָכה�ּוָמָטר�ַטל�ֵּתן��
��:ָלאֹוֵכל�ְוֶלֶחם�ַלּזֹוֵרַע�ֶזַרע�ֵּתן��

�� �� ��:ָלׂשַבע�ַהָּטף�ְלִפי�ֶלֶחם�ֵּתן���
��:ְלָפֶניָך�ְקֹטֶרת�ְּתִפָּלֵתנּו�ִּתּכֹון�ֶׁשַּבָּׁשַמִים�ֱאֹלֵהינּו
�ִעָּמנּו�ֲעֵׂשה.�ִליׁשּוָעה�אֹות�ִעָּמנּו�ֲעֵׂשה.�ְלטֹוָבה�אֹות�ִעָּמנּו�ֲעֵׂשה�ֶׁשַּבָּׁשַמִים�ֱאֹלֵהינּו
�ֲעַזְרָּתנּו�יהוה�ַאָּתה�ִּכי.�ְוִיָּכְלמּו�אֹוְיֵבינּו�ֶיֱחזּו.�ְוֵיבֹוׁשּו�ׂשֹוְנֵאינּו�ִיְראּו.�ְלַרֲחִמים�אֹות

��:ְוִנַחְמָּתנּו
��

�ִּתְזֹּכר�ַרֵחם�ְּבֹרֶגז �ִּתְזֹּכר�ַאֲהָבה�ְּבֹרֶגז. �ִּתְזֹּכר�ֵקָדהֲע�ְּבֹרֶגז. .�ִּתְזֹּכר�ְּתִמימּות�ְּבֹרֶגז.

��:�ַהֹּזאת�ּוָבעֹוָנה�ָבֵעת�ֲעֵננּו.�ִאָּתנּו�ְּבִריְתָך�ָּתֵפר�ְוַאל�ַלְּבִרית�ַהֵּבט
��

		:חלילה	עינוי	מלשון	יָשמע	שלא	,ן"הנו	להדגיש	שלא	מאד	יזהר"	עננו	"כשאומר

�ֲעֵננּו�ָאִבינּו�ֲעֵננּו �ֲעֵננּו�ּבֹוְרֵאנּו�ֲעֵננּו. �ֲעֵננּו�ּגֹוֲאֵלנּו�ֲעֵננּו. �ֲעֵננּו�ּדֹוְרֵׁשנּו�ֲעֵננּו. �ֲעֵננּו.

.�ֲעֵננּו�ְוַקָּים�ַחי�ֲעֵננּו.�ֲעֵננּו�ְוָיָׁשר�ַזְך�ֲעֵננּו.�ֲעֵננּו�ְּבֶנָחמֹות�ָוִתיק�ֲעֵננּו.�ֲעֵננּו�ְוָהָדר�הֹוד
�ֲעֵננּו�ֵעיַנִים�ְטהֹור�ֲעֵננּו �נּוֲעֵנ�ָׁשַמִים�יֹוֵׁשב�ֲעֵננּו. �ֲעֵננּו�ֹּכַח�ַּכִּביר�ֲעֵננּו. �ֵאל�ֹלא�ֲעֵננּו.
�ֲעֵננּו�ְּבֶרַׁשע�ָחֵפץ �ֲעֵננּו�ַהְּמָלִכים�ַמְלֵכי�ֶמֶלְך�ֲעֵננּו. �ֲעֵננּו�ְוִנְׂשָּגב�נֹוָרא�ֲעֵננּו. �ֲעֵננּו.
�ֲעֵננּו�נֹוְפִלים�סֹוֵמְך �ֲעֵננּו�ַּדִּלים�עֹוֵזר�ֲעֵננּו. �נּוֲעֵנ�ּוַמִּציל�ּפֹוֶדה�ֲעֵננּו. �ַצִּדיק�ֲעֵננּו.

�ׁשֹוֵכן�ֲעֵננּו.�ֲעֵננּו�ְוִנָּשֹא�ָרם�ֲעֵננּו.�ֲעֵננּו�ֶּבֱאֶמת�קֹוְרָאיו�ְלָכל�ָקרֹוב�ֲעֵננּו.�ֲעֵננּו�ּוַמְצִּדיק
��:ֲעֵננּו�ְּתִמיִמים�ּתֹוֵמְך�ֲעֵננּו.�ֲעֵננּו�ְׁשָחִקים
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�ָמֵגן�ֲעֵננּו�:ֲעֵננּו�ַיֲעֹקב�ֲאִביר�ֲעֵננּו�:ֵננּוֲע�ִיְצָחק�ּוַפַחד�ֲעֵננּו�:ֲעֵננּו�ַאְבָרָהם�ֱאֹלֵהי�ֲעֵננּו

�ָהעֹוֶנה�ֲעֵננּו�:ֲעֵננּו�ָצָרה�ְּבֵעת�ָהעֹוֶנה�ֲעֵננּו�:ֲעֵננּו�ָרצֹון�ְּבֵעת�ָהעֹוֶנה�ֲעֵננּו�:ֲעֵננּו�ָּדִוד
�ַרחּום�ֲעֵננּו�:ֵננּוֲע�ְדֵמִאיר�ֱאָלָהא�ֲעֵננּו�:ֲעֵננּו�ַהֶּמְרָּכָבה�ֱאֹלֵהי�ֲעֵננּו�:ֲעֵננּו�ַרֲחִמים�ְּבֵעת
��:ֲעֵננּו�ְוַחּנּון

��
��:ָעֵלינּו�ַרֵחם�ְלָפֶניָך�ָחָטאנּו�ְוַחּנּון�ַרחּום

��

	:ָעֵלינּו	ַרֵחם	ְלָפֶניָך	ָחָטאנּו.�ְצָדקֹות�ּדֹוֵבר.�ֲעמּוקֹות�ּגֹוֶלה.�ְלָבבֹות�ּבֹוֵחן.�ַהְּסִליחֹות�ֲאדֹון

�ְּבִנְפָלאֹות�ָהדּור �ְּבֶנָחמֹות�ָוִתיק. �ָאבֹות�ִריתְּב�זֹוֵכר. 	ַרֵחם	ְלָפֶניָך	ָחָטאנּו�:ְּכָליֹות�חֹוֵקר.

�ַלְּבִרּיֹות�ּוֵמִטיב�טֹוב	:ָעֵלינּו �ִנְסָּתרֹות�ָּכל�יֹוֵדַע. �ֲעֹונֹות�ּכֹוֵבׁש. 		ָחָטאנּו:ְצָדקֹות�לֹוֵבׁש.

�ַזִּכּיּות�ָמֵלא	:ָעֵלינּו	ַרֵחם	ְלָפֶניָך �ְתִהּלֹות�נֹוָרא. �ֲעֹונֹות�סֹוֵלַח. 		ָחָטאנּו:ָצרֹות�ֵעתְּב�עֹוֶנה.

�ׁשֹוֵמַע.�ֲעָרבֹות�רֹוֵכב.�ַהּדֹורֹות�קֹוֵרא.�ֲעִתידֹות�צֹוֶפה.�ְיׁשּועֹות�ּפֹוֵעל�:ָעֵלינּו	ַרֵחם	ְלָפֶניָך
�ְּתִפּלֹות �ִׁשְמָך�ַרחּום�ֵאל�:ָעֵלינּו	ַרֵחם	ְלָפֶניָך		ָחָטאנּו:ֵּדעֹות�ְּתִמים. �ִׁשְמָך�ַחּנּון�ֵאל. �ֵאל.
��:ְׁשֶמָך�ְלַמַען�ֲעֵׂשה�יהוה.�ִׁשְמָך�ִנְקָרא�ָּבנּו.�ִׁשְמָך�ַרֲחִמים�ָמֵלא.�ִׁשְמָך�ַאַּפִים�ֶאֶרְך

		
��:מוסיפים�יש�תשובה�ימי�בעשרת

		:עֹוָלָמְך	ַעל	ַרֵחם.	ַעָּמְך	ָּבֳעִני	ְרֵאה.	ְׁשָמְך	ַחּנּון	ֵאל.	ְׁשָמְך	ַרחּום	ֵאל
		:ראה	:ְׁשָמְך	ָּדגּול	ֵאל.	ְׁשָמְך	ָּגדֹול	ֵאל.	ְׁשָמְך	ָּברּוְך	ֵאל.	ְׁשָמְך	ַאִּדיר	ֵאל
		:ראה	:ְׁשָמְך	חֹוֵנן	ֵאל.	ְׁשָמְך	ַזָּכאי	ֵאל.	ְׁשָמְך	ָוִתיק	ֵאל.	ְׁשָמְך	ָהדּור	ֵאל
		:ראה	:ְׁשָמְך	ָלַעד	ֵאל.	ְׁשָמְך	ַּכִּביר	ֵאל.	ְׁשָמְך	ָיִחיד	ֵאל.	ְׁשָמְך	ָטהֹור	ֵאל
		:ראה	:ְׁשָמְך	עֹוֵזר	ֵאל.	ְׁשָמְך	ְךסֹוֵמ	ֵאל.	ְׁשָמְך	נֹוָרא	ֵאל.	ְׁשָמְך	ֶמֶלְך	ֵאל
		:ראה	:ְׁשָמְך	ַרְחָמן	ֵאל.	ְׁשָמְך	ָקדֹוׁש	ֵאל.	ְׁשָמְך	ַצִּדיק	ֵאל.	ְׁשָמְך	ּפֹוֶדה	ֵאל
		:	ראה	:ְׁשָמְך	ָּתִמים	ֵאל.	ְׁשָמְך	ּתֹוֵמְך	ֵאל.	ְׁשָמְך	ׁשֹוֵמר	ֵאל.	ְׁשָמְך	ַׁשַּדי	ֵאל
		

��:אומרים�תשובה�ימי�בעשרת
		:ְוָכְתֵבנּו	ָזְכֵרנּו	ַחִּיים	ּוְבֵסֶפר	,ַוֲהִקיֵמנּו	נּוָחֵּנ	ֶיֶהֶוֶה
		:ְוָכְתֵבנּו	ָזְכֵרנּו	ַחִּיים	ּוְבֵסֶפר	,ְוַרֲחֵמנּו	ַּבְׂשֵרנּו	ְיׁשּוָעָתה	ְּביֹום	ְיְהְוְה
		:ְוָכְתֵבנּו	ָזְכֵרנּו	ַחִּיים	ּוְבֵסֶפר	,ָעֵלינּו	ַרֲחֶמיָך	ֲהמֹון	ַּגְלֵּגל	ֹיֹהֹוֹה
		:ְוָכְתֵבנּו	ָזְכֵרנּו	ַחִּיים	ּוְבֵסֶפר	,ָעֵלינּו	ַרֲחֶמיָך	ָנא	ּוֶיֱהמ	ִיִהִוִה
		:ְוָכְתֵבנּו	ָזְכֵרנּו	ַחִּיים	ּוְבֵסֶפר	,ִׂשיֵמנּו	ַהּיֹום	ֵלב	ַעל	ַּכחֹוָתם	ֻיֻהֻוֻה

		:ְוָכְתֵבנּו	ָזְכֵרנּו	ַחִּיים	ּוְבֵסֶפר	,לֹוֲחֵמינּו	ּוְלַחם	ִריֵבנּו	ִריָבה	יּוהּווּוהּו
		:ְוָכְתֵבנּו	ָזְכֵרנּו	ַחִּיים	ּוְבֵסֶפר	,ֵמיֵמינּו	ְוֶאת	ַלְחֵמנּו	ֶאת	ְךָּבֵר	יהוה

��

��:ַעֶּמָך�ִיְׂשָרֵאל�ַעל�ְוחּוָסה��,ְׁשֶמָך�ְלַמַען�ֲעֵׂשה�יהוה

��:ַעֶּמָך�ִיְׂשָרֵאל�ַעל�ְוחּוָסה�,ְּתִמיֶמָך�ֶאְזָרח�ַאְבָרָהם�ְלַמַען�ֲעֵׂשה�יהוה
��:ַעֶּמָך�ִיְׂשָרֵאל�ַעל�ְוחּוָסה�,ְּבאּוַלֶּמָך�דֶנֱעַק�ִיְצָחק�ְלַמַען�ֲעֵׂשה�יהוה
��:ַעֶּמָך�ִיְׂשָרֵאל�ַעל�ְוחּוָסה�,ִמְּמרֹוֶמיָך�ְבֻסָּלם�ֶנֱעָנה�ַיֲעֹקב�ְלַמַען�ֲעֵׂשה�יהוה
��:ַעֶּמָך�ִיְׂשָרֵאל�ַעל�ְוחּוָסה�,ֵּביֶתָך�ְּבָכל�ֶנֱאָמן�ֹמֶׁשה�ְלַמַען�ֲעֵׂשה�יהוה
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��:ַעֶּמָך�ִיְׂשָרֵאל�ַעל�ְוחּוָסה�,ְוֻתֶּמיָך�ְּבאּוֶריָך�ִּכֵהן�ַאֲהֹרן�ְלַמַען�ֲעֵׂשה�יהוה
��:ַעֶּמָך�ִיְׂשָרֵאל�ַעל�ְוחּוָסה�,ַצִּדיֶקָך�ָאִסיר�יֹוֵסף�ְזכּות�ְלַמַען�ֲעֵׂשה�יהוה
��:ַעֶּמָך�ִיְׂשָרֵאל�ַעל�ְוחּוָסה�,ְזִמירֹוֶתיָך�ְנִעים�ָּדִוד�ְלַמַען�ֲעֵׂשה�יהוה
��:ַעֶּמָך�ִיְׂשָרֵאל�ַעל�ְוחּוָסה�,ִלְׁשֶמָך�ִקֵּנא�ַזְך�ְנָחסִּפי�ְלַמַען�ֲעֵׂשה�יהוה
��:ַעֶּמָך�ִיְׂשָרֵאל�ַעל�ְוחּוָסה�,ִלְׁשֶמָך�ַּבִית�ָּבָנה�ְׁשֹלֹמה�ֶמֶלְך�ְלַמַען�ֲעֵׂשה�יהוה
��:ָךַעֶּמ�ִיְׂשָרֵאל�ַעל�ְוחּוָסה�,ְׁשֶמָך�ְקֻדַּׁשת�ִיחּוד�ַעל�ּוְׂשרּוִפים�ֲהרּוִגים�ְלַמַען�ֲעֵׂשה�יהוה

��:ַעֶּמָך�ִיְׂשָרֵאל�ַעל�ְוחּוָסה�,ְׁשֶמָך�ְלַמַען�ֲעֵׂשה�יהוה
		

�ְׁשָמְך�ְלַמַען�ֲעֵׂשה �ֲאִמָּתְך�ְלַמַען�ֲעֵׂשה. �ְּבִריָתְך�ְלַמַען�ֲעֵׂשה. .�ָּגְדָלְך�ְלַמַען�ֲעֵׂשה.

�ֲעֵׂשה.�ִזְכָרְך�ַמַעןְל�ֲעֵׂשה.�ִויעּוָדְך�ְלַמַען�ֲעֵׂשה.�ֲהָדָרְך�ְלַמַען�ֲעֵׂשה.�ָּדָתְך�ְלַמַען�ֲעֵׂשה
�ְלַמַען�ֲעֵׂשה.�ְּכבֹוָדְך�ְלַמַען�ֲעֵׂשה.�ָיְׁשָרְך�ְלַמַען�ֲעֵׂשה.�טּוָבְך�ְלַמַען�ֲעֵׂשה.�ַחְסָּדְך�ְלַמַען
�ִלּמּוָדְך �ַמְלכּוָתְך�ְלַמַען�ֲעֵׂשה. �ִנְצָחְך�ְלַמַען�ֲעֵׂשה. �סֹוָדְך�ְלַמַען�ֲעֵׂשה. �ְלַמַען�ֲעֵׂשה.
�ֻעָּזְך �ְּפֵאָרְך�ַמַעןְל�ֲעֵׂשה. �ִצְדָקָתְך�ְלַמַען�ֲעֵׂשה. �ְקֻדָּׁשָתְך�ְלַמַען�ֲעֵׂשה. �ְלַמַען�ֲעֵׂשה.

��:ּתֹוָרָתְך�ְלַמַען�ֲעֵׂשה.�ְׁשִכיָנָתְך�ְלַמַען�ֲעֵׂשה.�ַרֲחָמנּוָתְך
		

�ָּדִוד�ֵסףיֹו�ְלַמַען�ֲעֵׂשה.�ְוַאֲהֹרן�ֹמֶׁשה�ְלַמַען�ֲעֵׂשה.�ְוַיֲעֹקב�ִיְצָחק�ַאְבָרָהם�ְלַמַען�ֲעֵׂשה

�ּוְׁשֹלֹמה �ַהֹּקֶדׁש�ִעיר�ְירּוָׁשַלִים�ְלַמַען�ֲעֵׂשה. �ְּכבֹוָדְך�ִמְׁשַּכן�ִצּיֹון�ְלַמַען�ֲעֵׂשה. �ֲעֵׂשה.
�ֲעֵׂשה.�ָהֲעִנִּיים�ִיְׂשָרֵאל�ְלַמַען�ֲעֵׂשה.�ֵהיָכָלְך�ִׁשֲממּות�ְלַמַען�ֲעֵׂשה.�ֵּביָתְך�ָחְרַּבן�ְלַמַען
�ְיתֹוִמים�ְלַמַען�ֲעֵׂשה.�ְּבָצרֹות�ַהְּׁשרּוִיים�ִיְׂשָרֵאל�ְלַמַען�ֲעֵׂשה.�יםַהַּדִּל�ִיְׂשָרֵאל�ְלַמַען

�ִּתינֹוקֹות�ְלַמַען�ֲעֵׂשה.�ָחָלב�ְּגמּוֵלי�ְלַמַען�ֲעֵׂשה.�ָׁשַדִים�יֹוְנֵקי�ְלַמַען�ֲעֵׂשה.�ְוַאְלָמנֹות
��:ָחְטאּו�ֶׁשֹּלא�ַרָּבן�ֵּבית�ֶׁשל
		

�ּוְבָכל�ַהּיֹום�ַוֲעֵננּו�הֹוִׁשיֵענּו.�ְוהֹוִׁשיֵענּו�ְלַמֲעָנְך�ֲעֵׂשה.�נּוְלַמֲעֵנ�ֹלא�ִאם�ְלַמֲעָנְך�ֲעֵׂשה

��:ָאָּתה�ְתִהָּלֵתנּו�ִּכי�ִּבְתִפָּלֵתנּו�ָויֹום�יֹום
		

�ַלֲעִנֵּיי�ְּדָעֵני �ַלֲעִׁשיֵקי�ְּדָעֵני�:ֲעֵניָנן. �ִלָּבא�ִלְתִביֵרי�ְּדָעֵני�:ֲעֵניָנן. �ְלִׁשְפֵלי�ְּדָעֵני�:ֲעֵניָנן.

�ְעָּתאַד �רּוָחא�ְלַמִּכיֵכי�ְּדָעֵני�:ֲעֵניָנן. .�ַהּמֹוִרָּיה�ְּבַהר�ָאִבינּו�ְלַאְבָרָהם�ְּדָעֵני�:ֲעֵניָנן.
�ַמְדְּבָחא�ַּגֵּבי�ַעל�ְלִיְצָחק�ְּדָעֵני�:ֲעֵניָנן �ֵאל�ְּבֵבית�ְלַיֲעֹקב�ְּדָעֵני�:ֲעֵניָנן. �ְּדָעֵני�:ֲעֵניָנן.
�ְלַאֲהֹרן�ְּדָעֵני�:ֲעֵניָנן.�סּוף�ַים�ַעל�ַוֲאבֹוֵתינּו�ְלֹמֶׁשה�ְּדָעֵני�:ןֲעֵניָנ.�ֲאִסיֵרי�ְּבֵבית�ְליֹוֵסף

�ַּבַּמְחָּתא �ַּבִּׁשִּטים�ְלִפיְנָחס�ְּדָעֵני�:ֲעֵניָנן. �ַּבִּגְלָּגל�ִליהֹוֻׁשַע�ְּדָעֵני�:ֲעֵניָנן. �ְּדָעֵני�:ֲעֵניָנן.
�ָּבָרָמה�ְלֵעִלי �ְצָּפהַּבִּמ�ִלְׁשמּוֵאל�ְּדָעֵני�:ֲעֵניָנן. �ְּבנֹו�ְוִלְׁשֹלֹמה�ְלָדִוד�ְּדָעֵני�:ֲעֵניָנן.

�:ֲעֵניָנן.�ִּביִריחֹו�ֶלֱאִליָׁשע�ְּדָעֵני�:ֲעֵניָנן.�ַהַּכְרֶמל�ְּבַהר�ְלֵאִלָּיהּו�ְּדָעֵני�:ֲעֵניָנן.�ִּבירּוָׁשַלִים
�ַּבֲחלֹותֹו�ְלִחְזִקָּיהּו�ְּדָעֵני �הַהָּדָג�ִּבְמֵעי�ְליֹוָנה�ְּדָעֵני�:ֲעֵניָנן. �ַלֲחַנְנָיה�ְּדָעֵני�:ֲעֵניָנן.

�ָיִקְדָּתא�נּוָרא�ַאּתּון�ְּבגֹו�ַוֲעַזְרָיה�ִמיָׁשֵאל .�ְדַאְרָיָוָתא�ְּבֻגָּבא�ְלָדִנֵּיאל�ְּדָעֵני�:ֲעֵניָנן.
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�ַהִּביָרה�ְּבׁשּוַׁשן�ְוֶאְסֵּתר�ְלָמְרְּדַכי�ְּדָעֵני�:ֲעֵניָנן �ַּבּגֹוָלה�ְלֶעְזָרא�ְּדָעֵני�:ֲעֵניָנן. �:ֵניָנןֲע.
�ַּבַּמְעָּגל�ְלחֹוִני�ְּדָעֵני �ְוָדר�ָּדר�ְּבָכל�ִּדי�ּוְתִמיֵמי�ַוֲחִסיֵדי�ְלַצִּדיֵקי�ְּדָעֵני�:ֲעֵניָנן. �:ֲעֵניָנן.

�ְוַעל�ָעָלָנא�ַרֵחם�ַרֲחִמין�ְּדִיְתְמֵלי�ַרֲחָמָנא.�ְּפֹרק�ַרֲחָמָנא.�ְׁשִזיב�ַרֲחָמָנא.�ֲעֵניָנן�ַרֲחָמָנא
�אֵביָתָנ�ַאְנֵׁשי�ָּכל �ָאָחָנא�ִיְׂשָרֵאל�ָּכל�ְוַעל. �ְׁשָמְך�ְּבִדיל�ַאְּפִקָּנן�ִלְנהֹוָרא�ּוֵמֲחׁשֹוָכא.
��:ַרָּבא

��

��:אומרים�יש�תשובה�ימי�בעשרת
			.ָאְזֶניָך�ַּתְעֵלם�ַאל.�ְלָבֶניָך�ָאִבינּו.�ָּפֶניָך�ַהְמַחִּלים.�ֶאְביֹוֶניָך�ְׁשַמע�ָיּה
		:ִמְּלָפֶניָך	ַהּיֹום.	ֵרִקים	ְתִׁשיֵבם	ָנא	ַאל.	ְמצּוִקים	בֵמֹר	ִיְקְראּו.	ִמַּמֲעַמִּקים	ַעם	ָיּה

		:ְלַמֲעֶנָך	צּוִרי	ֲעֵׂשה.	ְלַמֲעָנם	ַתֲעֶׂשה	ֹלא	ְוִאם.	ְזדֹוָנם	ְוֻרֵּבי	ְמֵחה.	ַוֲעֹוָנם	ַהּוֹוָתם
			:ְזֶנָךָא	ַּתְקִׁשיב	ְוַגם.	ִלָּבם	ָּתִכין	ּוְלָך.	ִניָבם	ַׁשי	ְּכמֹו	ּוְרֵצה.	חֹוָבם	ַהּיֹום	ּוְמֵחה
		:ֹצאֶנָך	ְּבטֹוב	ּוְפֹקד.	רֹוֶעה	ְלָך	ְוָתִקים.	ּתֹוֶעה	ֵעֶדר	ְוֶתֱאֹסף.	ִּתְׁשֶעה	ְּפֵניֶהם	ִּדְמַעת
		:ִחֶּנָך	ַהְמִציֵאם.	ַהַּׁשַחר	ּוִבְתִפַּלת.	ְסִליָחה	ַהּיֹום	ְּתַבְּשֵֹרם.	ְנכֹוָחה	ְּבֶדֶרְך	הֹוְלֵכי

��

��:יש�אומרים
	ְוִצְדקֹו.	ַתִּכיר	לֹו	ָּפִנים	:ָזֵקן	ָאב	ָלנּו	ֵיׁש.	ֵּכן	ַעל	ִּכי	ֹנאְבָדה	ָנא	ַאל.	ִרֵּקן	ִאם	ִׁשֵּכן	לֹאֶה.	ַהֵּקן	ֹרַבע	ָאֵפס	ִאם

	ַנְזִּכיר	ְלָפֶניָך 	ַיִּקיר	ֵּבן	ָנא	ַקח. 	ְלַהְקִּדיׁשֹו	ַהַּנַער	ֶאל	ָרץ	:ִקיר	ַעל	ָדמֹו	ְוִנְמָצה. .	ְּבַנְפׁשֹו	ְקׁשּוָרה	ְוַנְפׁשֹו.
.	ָנִביא	ְוָהֵעִצים	ָהֵאׁש	ִהֵּנה.	ָאִבי	ְוָאַמר	ָעָנה.	ַּכְּצִבי	הּוַקל	ָיִחיד	:ֹראׁשֹו	ַעל	ֱאֹלָהיו	ֵנֶזר.	ְוִאּׁשֹו	ִציםָּבֵע	ִעְּטרֹו

	תֶא	יהוה	ְויֹוַדע.	לֹו	ִיְרֶאה	ֱאֹלִהים,	ְּבִני.	לֹו	ַוֹּיאֶמר	ַוַּיַען.	ִמְּלַהְבִהילֹו	ֱהִׁשיבֹו	ִמִּלים	:ְלָהִביא	ֵאין	ּוְתׁשּוָרה
	ָראּו:	ֶהָהִרים	ַאַחד	ַעל.	ִנְמָהִרים	ְוָהְלכּו	ָחׁשּו.	ְמַהְרְהִרים	ֹלא	ְוַאֲחֶריָך.	ִנְזָהִרים	ְׁשֵניֶהם	ְּבִמְצָוְתָך	:לֹו	ֲאֶׁשר
	ְּתלּוָלה	ֵאד 	עֹוָלה	ֲעֵצי	ִמֲהרּו. 	ְּכלּוָלה	ְּבַאֲהָבה	ַיַחד. .	ֶּשֹהַה	הּוא	ִּכי	ָיִחיד	ָרָאה	:ְמִסָּלה	ָּבֲעָרָבה	ַיְּׁשרּו.
.	ַלֲחֹׂשף	לֹו	ְלָבִבי.	ְוִנְכֹסף	ָחֵפץ	ִּבי	:ְתַכֶּסה	ְוֹלא	ַתְחֹמל	ֹלא.	ַּתֲעֶׂשה	ַּכֶּכֶבׂש	אֹוִתי	ָאִבי.	ַהְּמֻנֶּסה	ְלהֹורֹו	ָנַאם
	סֹוף	ִּתְמָנֵעִני	ִאם 	ָעַקד	ְוַרְגָליו	ָיָדיו	:ֶיֱאֹסף	ֵאָליו	ְוִנְׁשָמִתי	רּוִחי. 	ָּפַקד	ָעָליו	ְוַחְרּבֹו. 	ָהֵעִצים	ַעל	ּומֹוְלׂש.

	יהוה	ְוִהֵּנה.	ְּבָעָליו	ְלֵׁשם	ְלֹׁשֲחטֹו.	ֵאָליו	ִנַּגׁש	ְוָאִביו.	ֵמֵאָליו	ָּפַׁשט	ַצָּואר	:ּתּוַקד	ַהִּמְזֵּבַח	ַעל	ְוָהֵאׁש.	ָׁשַקד
	ָּכל	ֶאת	ֱאֹלִהים	ַוַּיְרא.	אָנָׂש	ַּכַּפִים	ֶאל	ְוִלּבֹו.	ָחָסה	ֹלא	ְּבנֹו	ַעל	ָהָאב.	ָעָׂשה	ֲאֶׁשר	ָּכל	ֶאת	ֲחֹקר	:ָעָליו	ִנָּצב
.	ַאְזָּכָרתֹו	ֲחִליֵפי	:ְּתַאַחר	ַאל	ַוֲעֵׂשה.	ַאַחר	ַאִיל	ְוִהֵּנה.	ַהִּנְבָחר	ִּבְנָך	ְּתמּור.	ִמְׁשָחר	ֵמֶרֶחם	ָקָרא	:ָעָׂשה	ֲאֶׁשר
		:ּוְתמּוָרתֹו	הּוא	ְוָהָיה.	ִּתיְמָרתֹו	ְלָך	ְוַתֲעֶלה.	ְּכַהְקָטָרתֹו	ִּתּכֹון

��

�ֻיְמַחק�ַּבל�עֹוָלם�ְּבִרית.�יּוַחק�ַּבֵּסֶפר�ָלַעד.�ַּבַּׁשַחק�ְלָפֶניָך�ִזָּכרֹון �ְוֶאת�ַאְבָרָהם�ֶאת.

�ָלקֹוד�ָּבִאים�קֹוְרֶאיָך�:ִיְצָחק �ִּתְׁשֹקד�ֲעֵקָדה�ְּבָצָרה. �ִּתְפֹקד�ְּבַרֲחִמים�ְוֹצאְנָך. �ְּפֵני.
.�ִנְדָהִמים�ֲחֵרִדים�ִּתְפֶּדה�ְלַמַעְנָך.�ִמיםִנְרָּד�ְלָהִקיץ�ְגבּוָרְתָך�עֹוְרָרה�:ָעקֹוד�ֶאל�ַהֹּצאן

��:ַרֲחִמים�ִּכֵּסא�ַעל�יֹוֵׁשב�ֶמֶלְך�ֵאל.�ְמרֹוִמים�ִמְּׁשֵמי�ַוֲחָסֶדיָך�ַרֲחֶמיָך�ְלַהְמִׁשיְך
��

�ַּבֲחִסידּות�ּוִמְתַנֵהג�ַרֲחִמים�ִּכֵּסא�ַעל�יֹוֵׁשב�ֶמֶלְך�ֵאל �ַמֲעִביר�ַעּמֹו�ֲעֹונֹות�מֹוֵחל.

�ָּכל�ִעם�ְצָדקֹות�עֹוֶׂשה.�ַלּפֹוְׁשִעים�ּוְסִליָחה.�ַלַחָּטִאים�ְמִחיָלה�ַמְרֶּבה.�ׁשֹוןִרא�ִראׁשֹון
�ָלנּו�ְזֹכר.�ֶעְׂשֵרה�ְׁשֹלׁש�ִמּדֹות�לֹוַמר�הֹוֵרָתנּו�ֵאל.�ּגֹוֵמל�ָלֶהם�ְכָרָעָתם�ֹלא.�ְורּוַח�ָּבָׂשר
�ֶעְׂשֵרה�ְׁשֹלׁש�ְּבִרית�ַהּיֹום �ִמֶּקֶדם�וֶלָעָנ�ֶׁשהֹוַדְעָּת�ְּכמֹו. �ְּבתֹוָרָתְך�ָּכתּוב�ְוֵכן. �ַוֵּיֶרד.
�ָּפָניו�ַעל�ְיֹהָוה�ַוַּיֲעֹבר�:ֶנֱאַמר�ְוָׁשם�.�יהוה,�ְבֵׁשם�ַוִּיְקָרא.�ָׁשם�ִעּמֹו�ַוִּיְתַיֵּצב�ֶּבָעָנן�יהוה
�ַוִּיְקָרא ,� �ְוַחּנּון�ַרחּום�ֵאל�ְיֹהָוה�|ְיֹהָוה �ֶוֱאֶמת�ֶחֶסד�ְוַרב�ַאַּפִים�ֶאֶרְך, �ֶחֶסד�רֹנֵצ:

��:ּוְנַחְלָּתנּו�ּוְלַחָּטאֵתנּו�ַלֲעֹוֵננּו�ְוָסַלְחָּת�:ְוַנֵּקה,�ְוַחָּטָאה�ָוֶפַׁשע�ָעֹון�ֹנֵׂשא�ָלֲאָלִפים
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��:לומר�נוהגים�יש
	ִמְׁשָּכִבי	ַעל	ְּבָזְכִרי 	ַוֲאָׁשָמיו	ִלִּבי	ְזדֹון, 	ְוָאבֹוָאה	ָאקּוָמה. 	ַוֲהדֹוָמיו	ֱאֹלַהי	ֵּבית	ֶאל, ,	ַעִין	ְׂשִאיְּבָנ	ָוֹאַמר.

		:	ַרֲחָמיו	ַרִּבים	ִּכי	יהוה	ְּבַיד	ָּנא	ִנְּפָלה.	ָׁשָמיו	ֱאֵלי	ְּבַתֲחנּוַני
	ָּכל	ְוֶנְגְּדָך,	ִלִּבי	ִמְׁשֲאלֹות	ָּכל	ְלָך.	ְּבָגלּוִתי	ֱאָילּוִתי,	ְוִתְקָוִתי	ִׂשְבִרי	ְּבָך.	ְּבָצָרִתי	ְמנּוָסִתי,	ֵחיִלי	צּור	ֵאִלי	ְלָך

		:ְוָקָמיו	רֹוָדיו	ִמַּיד,	צֹוֵעק	ְלָך	ֶעֶבד	הְּפֵד.	ַּתֲאָוִתי
	ֲעֵנִני	יהוה	ֲעֵנִני 	ַהֵּמַצר	ִמן	ְּבָקְרִאי, 	ָּבַעִּמים	ְוִיָּוַדע. 	ִתְקַצר	ֹלא	ָיְדָך	ִּכי, 	ָעִני	ֱענּות	ִּתְבֶזה	ְוַאל. 	צֹוֵעק,

		:ֲעלּוָמיו	ַעל	ּוִמְתַוֶּדה,	מֹוֶדה	ְלָך	ְּפָׁשָעיו	ֲאֶׁשר.	ַצר	ִמִּתְגַרת
	ִּכי,	ָהָאָדם	ְלָך	ִּיֵּתן	ַמה.	ַּדק	ְּכָאָבק	ְּגִוָּיתֹו,	ָּתׁשּוב	ֲאֶׁשר	ֹחֶמר	ְיִציר.	ְוִיְצַטָּדק	ְּיַדֵּבר	ַמה,	ְוֹיאַמר	ִּיְתאֹוֵנן	ַמה

		:ָיָמיו	ְּבֵסֶפר	ְּכתּוִבים,	ּוִמְפָעָליו	ִמָּליו	ֲהֹלא.	ִיְצַּדק	ְוִכי	ִיְרַׁשע
	ְקֵנה.	ְלַמֲעָלָלם	ֵּתֶפן	ְוַאל,	ִּתְזֹּכר	ָלֶהם	ָאבֹות	ְזכּות.	ְּבַמֲהָלָלם	ֲעָבֶדיָך,	ּוָקמ	ְלָך	ַלְיָלה)	ְּבעֹוד	א"נ	(ֲחצֹות
		:ִּבְמרֹוָמיו	ַהָּׁשלֹום	עֹוֶׂשה,	ָהֵאל	ְוִהָּנֵׂשא.	ֹּגֲאָלם	ַיֲעֹקב	ְקדֹוׁש,	ֶקֶדם	ִּכיֵמי	ֲעָדְתָך

��

��:נּוְוהֹוִׁשיֵע�ָעֵלינּו�ַרֵחם�ְלָפֶניָך�ָחָטאנּו�ְוַחּנּון�ַרחּום
		

��:ִלי�אֹוְיַבי�ַיַעְלצּו�ַאל.�ֵאבֹוָׁשה�ַאל�ָבַטְחִּתי�ְּבָך�ֱאֹלַהי�:ֶאָּשֹא�ַנְפִׁשי�יהוה�ֵאֶליָך�ְלָדִוד

�ֵיֹבׁשּו�ֹלא�ֹקֶויָך�ָּכל�ַּגם �הֹוִדיֵעִני�יהוה�ְּדָרֶכיָך�:ֵריָקם�ַהּבֹוְגִדים�ֵיֹבׁשּו. �ֹאְרחֹוֶתיָך.
�ְזֹכר�:ַהּיֹום�ָּכל�ִקִּויִתי�אֹוְתָך.�ִיְׁשִעי�ֱאֹלֵהי�ַאָּתה�ִּכי�ְוַלְּמֵדִני,�ַּבֲאִמֶּתָך�ַהְדִריֵכִני:�ַלְּמֵדִני
�ַוֲחָסֶדיָך�יהוה�ַרֲחֶמיָך �ִּתְזֹּכר�ַאל�ּוְפָׁשַעי�ְנעּוַרי�ַחֹּטאת�:ֵהָּמה�ֵמעֹוָלם�ִּכי. �ְּכַחְסְּדָך.
�ַיְדֵרְך�:ַּבָּדֶרְך�ַחָּטִאים�יֹוֶרה�ֵּכן�ַעל.�יהוה�ְוָיָׁשר�טֹוב�:יהוה�טּוְבָך�ְלַמַען.�ַאָּתה�ִלי�ְזָכר

�ַּבִּמְׁשָּפט�ֲעָנִוים �ֶוֱאֶמת�ֶחֶסד�יהוה�ָאְרחֹות�ָּכל�:ַּדְרּכֹו�ֲעָנִוים�ִויַלֵּמד. �ְבִריתֹו�ְלֹנְצֵרי.
�יהוה�ִׁשְמָך�ְלַמַען�:ְוֵעֹדָתיו .�יהוה�ְיֵרא�ָהִאיׁש�ֶזה�ִמי�:הּוא�ַרב�ִּכי�ַלֲעֹוִני�ְוָסַלְחָּת.
�ּוְבִריתֹו.�ִליֵרָאיו�יהוה�סֹוד�:ָאֶרץ�ִייַרׁש�ְוַזְרעֹו.�ָּתִלין�ְּבטֹוב�ַנְפׁשֹו�:ִיְבָחר�ֶדֶרְךְּב�יֹוֶרּנּו

�ְוָחֵּנִני�ֵאַלי�ְּפֵנה�:ַרְגָלי�ֵמֶרֶׁשת�יֹוִציא�הּוא�ִּכי�.�יהוה�ֶאל�ָּתִמיד�ֵעיַני�:ְלהֹוִדיָעם �ִּכי.
�ַוֲעָמִלי�ָעְנִיי�ְרֵאה�:הֹוִציֵאִני�ְּמצּוקֹוַתיִמ.�ִהְרִחיבּו�ְלָבִבי�ָצרֹות�:ָאִני�ְוָעִני�ָיִחיד �ְוָׂשא.
�ַאל.�ְוַהִּציֵלִני�ַנְפִׁשי�ָׁשְמָרה�:ְׂשֵנאּוִני�ָחָמס�ְוִׂשְנַאת.�ַרּבּו�ִּכי�ֹאְיַבי�ְרֵאה�:ַחֹּטאָתי�ְלָכל

�ִמֹּכל.�ִיְׂשָרֵאל�ֶאת�םֱאֹלִהי�ְּפֵדה�:ִקִּויִתיָך�ִּכי.�ִיְּצרּוִני�ָוֹיֶׁשר�ֹּתם:�ָבְך�ָחִסיִתי�ִּכי�ֵאבֹוׁש
�ִיְׂשָרֵאל�ֶאת�ִיְפֶּדה�ְוהּוא�:ָצרֹוָתיו �ֵמֲחרֹון�ׁשּוב�ִיְׂשָרֵאל�ֱאֹלֵהי�יהוה�:ֲעֹונֹוָתיו�ִמָּכל.
��:ְלַעֶּמָך�ָהָרָעה�ַעל�ְוִהָּנֵחם.�ַאֶּפָך

		

�ְּתִׁשיֵבנּו�ַאל�ָנא.�נּוְּתִביֵׁש�ַאל�ָנא.�ָפֶניָך�ְיַקְּדמּו�ֶוֱאֶמת�ֶחֶסד�ִּכי.�ָּפֶניָך�ְלַחּלֹות�ָאָתאנּו

��:ִמְּמעֹוֶנָך�ְוַרֲחִמים�ְיׁשּוָעה.�ָלנּו�ּוְׁשַלח.�ָלנּו�ְסַלח.�ִמְּלָפֶניָך�ֵריָקם
�ַּכָּפָרה�ִמְּמָך�ְלַבֵּקׁש�ָאָתאנּו �ְונֹוָרא�ָאֹים. �ַּבָּצָרה�ְלִעּתֹות�ִמְׂשָּגב. �ְּתַחֵּיינּו. .�ְּתָחֵּננּו.
��:ִמְּמעֹוֶנָך�ְוַרֲחִמים�ְיׁשּוָעה.�ָלנּו�ּוְׁשַלח�.ָלנּו�ְסַלח.�ִנְקָרא�ּוְבִׁשְמָך

		

�ְדִבְׁשַמָּיא�ָמָרָנא �ְלָמאֵרּה�ְּדִמְתַחֵּנן�ְּכַעְבָּדא�ִמְתַחְּנָנן�ָלְך. .�ְלִתּיּוְבָּתא�ִלָּבא�ָלן�ַהב.

�ְדִבְׁשַמָּיא�ָמָרָנא�:ַקָּמְך�ִמן�ֵריָקם�ֶנְהַּדר�ְוָלא �ִמְתַחֵּנןְד�ִׁשְבָיא�ְּכַבר�ִמְתַחְּנָנן�ָלְך.
�ְלָמאֵרּה �ִמְתָּפְרִקין�ְּבַכְסָּפא�ִׁשְבָיא�ְּבֵני�ֻּכְּלהֹון. �ִּבְצלֹוִתין�ִיְׂשָרֵאל�ֵּבית�ְוַעָּמְך.
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�ּוְבַתֲחנּוִנין �ֻּפְרָקָנְך�ְוַאְצַמח�ְיִמיָנְך�ָאֵרם. .�ְּבַרֲחִמים�ִמְתַרֶּצה�:ּוֵמַתָּיא�ְדַחָּיָיא�ִסְבָרא.
�ְוִהְתַּפֵּיס�ִהְתַרֵּצה�.ְּבַתֲחנּוִנים�ּוִמְתַּפֵּיס �ּוְמֻדְלָּדל�ָעִני�ְלַעם. �ְדֵמָעְלָמא�ְּפרֹוָקָנא.
��:ְדִׁשְבָיא�ֵמַאְרָעא�ַזְרֵעּה�ְוַאִּסיק.�ְרִחיָקא�ֵמַאְרָעא�ַיֲעֹקב�ְּפֹרק.�ְּדִמְּלַקְדִמין�ְמֵׁשְזָבָנא

		

.�ַלְקֵיּה�ָאבּוִהי.�ָחֵטי�ַּכד�ָראְּב�:ָעְלָמא�ְלַחֵּיי�ְׁשאֹול�ִמן�ַמִּסיק.�ּוֵמֵחי�ֵמִמית.�ּוַמֵּסי�ַמֵחי

�ְדַחִּייס�ָאבּוִהי �ְדָמִריד�ַעְבָּדא�:ְלֵכאֵבּה�ַאֵּסי. �ְּבקֹוָלר�ְוָנִפיק. �ָּתִאיב�ְלָמאֵרּה. �ִיְתַּבר.
�קֹוָלֵרּה �ֲאָנן�ֻּבְכָרְך�ְּבָרְך. �ַקָּמְך�ְוַחֵּטיָנן. �ַנְפִׁשין�ַרְוָיא�ָהא. �ְךַעְבָּד�ָהא�:ּוְמָרִדין�ְּבִגִּדין.
�ֲאָנן �ַקָּמְך�ּוְמַרְּדָנן. �ְוִׁשְבָיא�ְּבִבְזָּתא�ָהא. �ְּבַמְלִקּיּוָתא�ְוָהא. �ִמָּנְך�ְּבָבעּו: .�ִמָּנְך�ְּבָמטּו.

�ַמֵחי�:ְּבִׁשְבָיא�ְּגִמיָרא.�ֶנֱהֵוי�ְּדָלא�ַעד.�ֲעָלן�ְּדִאְּתָקפּו.�ְלֵכאִבין�ַאֵּסי.�ִּדְנִפיִׁשין�ְּבַרֲחָמְך
��:ָעְלָמא�ְלַחֵּיי�ְׁשאֹול�ִמן�ַמִּסיק.�ֵחיּוֵמ�ֵמִמית.�ּוַמֵּסי

		

.�ִמָּמְך�ָׁשַאְלנּו�טֹוִבים�ַחִּיים.�ִעָּמְך�ַרֲחִמים�ַרִּבים�ִּכי.�ִמָּמְך�ִּבַּקְׁשנּו�ְּפׁשּוִטים�ַרֲחִמים

�ֵסרָה�ֱאֹלֵהינּו�יהוה�ָאָּנא.�ְׁשֶמָך�ְלַמַען�ִעָּמנּו�ֲעֵׂשה�ָוֶחֶסד�ְצָדָקה.�ִעָּמְך�ַחִּיים�ְמקֹור�ִּכי
.�ְוָרָעה.�ְוֶחֶרב.�ֶּדֶבר.�ֶׁשֵהם�ָמקֹום�ְּבָכל�ִיְׂשָרֵאל�ֵּבית�ַעְּמָך�ָכל�ּוִמָּבֵּתי.�ּוִמָּבֵּתינּו�ִמֶּמּנּו
�ְוָרָעב �ּוְׁשִבי. �ּוִבָּזה. �ּוַמְׁשִחית. �ּוַמֵּגָפה. �ְוָׂשָטן. �ָהָרע�ְוֵיֶצר. �ָרִעים�ְוחֹוָלִאים. .�ְוַצר.
��:ֵמַעָּמָך

		

�ֵעיַני�אִתיָנָׂש�יהוה�ֵאֶליָך �ַּתֲחנּוַני�קֹול�ְׁשַמע. �ָּבַטְחִּתי�ְּבִׁשְמָך :ַחְסֶּדָך�ְּכֹגֶדל. �ְוַכַּפי.

.�ֲעֹונֹוַתי�ָכל�ִּכי.�ַאְנחֹוַתי�ַוִּיְרּבּו.�ְיגֹונֹוַתי�ָּגְברּו :ָעֶדיָך�ּוָבאִתי.�ָלַקְחִּתי�ְּדָבִרים.�ִׁשַּטְחִּתי
�ִמּתּוָגה�ָּדְלָפה :ְלֶנְגֶּדָך�ַׁשָּתה �ָהֲענּוָגה�ִׁשיַנְפ. �ִמְּדָאָגה�ְוַחֵּלץ. �ַהֲעֵבר :ַעְבֶּדָך�ֶנֶפׁש.

�ַחָּטאִתי �ְיׁשּוָעִתי�ֱאֹלֵהי. �ִּדְמָעִתי�ֶאת�ְוַגם. �ַרֵחם�ּוְבֹרֶגז :ְּבֹנאֶדָך�ִׂשיָמה. �ָזְכָרה.
.�ְלֶנְגִּדי�ָמַתי�ַעד.�ֵמעֹוִדי�ַלֲעָנה.�ּוְמרּוִדי�ָעְנִיי�ְזֹכר�:ַעְבֶּדָך�ֶנֶפׁש.�ְוַנֵחם�ְוַׂשֵּמַח.�ְוִהָּנֵחם
�ָטְמנּו :ְּבַפְחֶּדָך�ְּבֹבִאי.�ֲאָמַרי�ָנא�ַהְקֵׁשב.�ְוׁשֹוְרַרי�אֹוְיַבי.�צֹוְרַרי�ֵחְרפּוִני :ֵעֶדיָך�ְּתַחֵּדׁש

�ְוֶׁשֶקר.�ְמצּוִדים�ִלי�ְיִׂשימּון :ְיִדיֶדיָך�ַּפֲעֵמי.�ִנְלָּכִדים�ּוָבֶהם.�ּוְמצּוִדים�ַּפִחים.�ֵזִדים�ִלי
�ְוטּוְבָך.�ְוָעצּור�ָעזּוב�ְלַעם.�צּור�ַּגֵּלה�ְּכבֹוְדָך :ִּבְלָעֶדיָך,�צּור.�ֵזִדים�ְּבָעלּוִני.�ִעיִדיםְמ�ִּבי

.�ְלִיְצָחק�ְלַאְבָרָהם�ְזֹכר.�ִּתְרַחק�ַאל�ֵמֶהם.�ֹּדַחק�ְּבֹרב�ְלחּוִצים :ִלְׂשִריֶדיָך�ְּתָנה.�ַהָּנצּור
�ִמיםִמְּמרֹו�ָמרֹום :ֲעָבֶדיָך�ּוְלִיְׂשָרֵאל �ֲעגּוִמים�ַעל�ַרֵחם. �ְרחּוִמים�ֶזַרע�ְוַעל. �ְיִליֵדי.
�סֹוְבֵלי :ֲחִסיֶדיָך�ֶּגַזע.�ִמִּׁשְפלּות�ְוָהֵרם.�ֱאָילּות�ָׂשמּו�ְּבָך.�ָּגלּות�ְּבבֹור�נֹוֲאִקים :ְיִדיֶדיָך

�ְסֹמְך.�ֲעִתיָרָתם�ֶאת�ֲעֵנה :ְגדּוֶדיָך�ִּדְגֵלי.�ְּתַנֵהל�ּוְכֶקֶדם.�ְּתַבֵהל�ְואֹוְיֵביֶהם.�ְּתַצֵהל�ֹעל
�ְנִפיָלָתם�ֶאת �ְׁשבּוָתם�ֶאת�ְוָהֵׁשב. �הֹוֶמה�ְלָך�ַעם�ְּפֵדה :ֶחְלֶּדָך�ֵמַאְפֵסי. �ּוְכִאֵּלם.

�ּדֹוֶמה �ַכֶּמה�ֶזה�ְּבָגלּות. �ְּבִמְפָעלֹות�ַצִּדיק :ְנדּוֶדיָך�ָׂשְבעּו. �ֲעִלילֹות�ִנְתְּכנּו�ְלָך. �ְּדֵלנּו.
�ָׂשְרפּו.�ַאְכָזִרים�ְּבָלעּום.�ְסגּוִרים�ַצר�ְּבַכְבֵלי.�ְמֻפָּזִרים�ַקֵּבץ :ֶדיָךֲחָס�ְלַמַען.�ִמְּמצּולֹות
�ַׁשַּדי :ֲעָבֶדיָך�ְׁשֹלֶׁשת.�ְלַמַען�ָנא�ַוֲעֵׂשה.�ַלַען�ָרֶוה�ְלַעם.�ְלִמְׁשָען�ֱהֵיה�ַרחּום :מֹוֲעֶדיָך
�ִנְׂשַּגְבָּת �ָּפַעְלָּת�ֲאֶׁשר�ְּבָכל. �ַמֶּדיָך�ֶדקְוֶצ.�ַאָּתה�ַצִּדיק�ִּכי. �ִּכי�ֲעֹוִני�ְּתַכֵּפר: �ְּבָך�ִׂשְבִרי.
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�ַמְלִּכי �ַּדְרִּכי�ֶאת�ְוכֹוֵנן. �ִלְתִפָּלִתי�ִּתְׁשֶעה :ְלָעְבֶּדָך�ֱאֹלַהי. �ִרָּנִתי�ּוְלִׂשיַח. �ַאָּתה�ִּכי.
��:ַחְסֶּדָך�ֹגֶדלְּכ.�ַּתֲחנּוַני�קֹול�ְׁשַמע.�ֵעיַני�ָנָׂשאִתי�יהוה�ֵאֶליָך :ְיִעיֶדָך�ֹלא�ּוִמי.�ִתְקָוִתי

		

��:ְׁשֶמָך�ְלַמַען�הֹוִׁשיֵענּוְו,� ָהַרֲחָמן�ָאב�ָאִבינּו

��:ְׁשֶמָך�ְלַמַען�הֹוִׁשיֵענּוְו,�ֲאבֹוֵתינּו�ֵואֹלֵהי�ֱאֹלֵהינּו
��:ְׁשֶמָך�ְלַמַען�הֹוִׁשיֵענּוְו,�ְקָראנּוָך�ָלנּו�ַּבָּצר
��:ְׁשֶמָך�ןְלַמַע�הֹוִׁשיֵענּוְו,�ַרֲחֶמיָך�ֲהמֹון�ָעֵלינּו�ַּגְלֵּגל

��:ְׁשֶמָך�ְלַמַען�הֹוִׁשיֵענּוְו,�ָלנּו�ִהָּמֵצא�ְּדַרְׁשנּוָך
��:ְׁשֶמָך�ְלַמַען�הֹוִׁשיֵענּוְו,�ִּבְתִפָּלֵתנּו�ָויֹום�יֹום�ּוְבָכל�ַהּיֹום�ָלנּו�ֵהָעֵתר
��:ְׁשֶמָך�ְלַמַען�הֹוִׁשיֵענּוְו,�ִמִּשְֹבֵרנּו�ְּתִביֵׁשנּו�ְוַאל
��:ְׁשֶמָך�ְלַמַען�הֹוִׁשיֵענּוְו,�ִמְּלָפֶניָך�בטֹו�ְּבִזְכרֹון�ָזְכֵרנּו
��:ְׁשֶמָך�ְלַמַען�הֹוִׁשיֵענּוְו,�ָעֵלינּו�ְוַרֵחם�חּוס

��:ְׁשֶמָך�ְלַמַען�הֹוִׁשיֵענּוְו,�ֲעֹוֵנינּו�ִמֻּטְמאֹות�ַטֲהֵרנּו
��:ְׁשֶמָך�ְלַמַען�הֹוִׁשיֵענּוְו,�ָעֵלינּו�ַרֲחֶמיָך�ָנא�ֶיֱהמּו

		

��:ַוֲעֵננּו�ַמְלֵּכנּו�ָחֵּננּו.�ַרֲחֶמיָך�ְּכֹרב�ָּנא�חּוָסה.�ַנֲחָלָתְך�ַעל�ֵחםְוַר.�ַעָּמְך�ַעל�ֲחֹמל
��

��:יש�מוסיפים
.	ֹפַעל	ֵהַטְבנּו	ִאם	:ָעֵלינּו	ַרֵחם	ַמְלֵּכנּו	ָאִבינּו.	ַאָּתה	ֶאָּלא	ָלנּו	ֵאין	ַמְלֵּכנּו	ָאִבינּו.	ַאָּתה	ָאִבינּו	ַמְלֵּכנּו	ָאִבינּו
	ָאִבינּו.	ִּפְׁשֵענּו	ָּגַבר	ִאם	:ָעֵלינּו	ַרֵחם	ַמְלֵּכנּו	ָאִבינּו.	ַאָּתה	ֶאָּלא	ָלנּו	ֵאין.	ַמַעל	ֵהַרְענּו	םְוִא.	ַאָּתה	ָאִבינּו
.	ַאָּתה	ָאִבינּו.	ֹאֶמר	ִהְרִּבינּו	ִאם	:ָעֵלינּו	ַרֵחם	ַמְלֵּכנּו	ָאִבינּו.	ַאָּתה	ֶאָּלא	ָלנּו	ֵאין.	ִיְׁשֵענּו	צּור	ַאָּתה.	ַאָּתה
	ָאדֹון.	ַאָּתה	ָאִבינּו.	ָחָטאנּו	ְלָך	ִאם	:ָעֵלינּו	ַרֵחם	ַמְלֵּכנּו	ָאִבינּו.	ַאָּתה	ֶאָּלא	ָלנּו	ֵאין.	ֹחֶמר	ֲאַנְחנּו	יִּכ	ְזֹכר
.	ּוָאִבינ	ַאָּתה	ִּכי.	ַאָּתה	ָאִבינּו.	ִקִּוינּו	יהוה	ְלָך	:ָעֵלינּו	ַרֵחם	ַמְלֵּכנּו	ָאִבינּו.	ַאָּתה	ֶאָּלא	ָלנּו	ֵאין.	ָלנּו	ְסַלח
	ָלנּו	ֵאין.	ַּתַעל	ָלנּו	ַהְמִציא.	ַאָּתה	ָאִבינּו.	ַׁשַעל	ֵּפַרְׂשנּו	ְלָך	:ָעֵלינּו	ַרֵחם	ַמְלֵּכנּו	ָאִבינּו.	ַאָּתה	ֶאָּלא	ָלנּו	ֵאין

	ֶאָּלא	ָלנּו	ֵאין.	יַחַּתְפִר	ֶיַׁשע	ְוִציץ.	ַאָּתה	ָאִבינּו.	ָמִׁשיַח	ְׁשַלח	חּוָׁשה	:ָעֵלינּו	ַרֵחם	ַמְלֵּכנּו	ָאִבינּו.	ַאָּתה	ֶאָּלא
	ַאָּתה 	ַאָּתה	ָאִבינּו	ַמְלֵּכנּו	ָאִבינּו	:ָעֵלינּו	ַרֵחם	ַמְלֵּכנּו	ָאִבינּו. .	ַאָּתה	ֶאָּלא	ֶמֶלְך	ָלנּו	ֵאין	ַמְלֵּכנּו	ָאִבינּו.
		:ָעֵלינּו	ַרֵחם	ַמְלֵּכנּו	ָאִבינּו

		

�ַאָּתה�ָאִבינּו�ַמְלֵּכנּו�ָאִבינּו �ַאָּתה�ֶאָּלא�ֶמֶלְך�ָלנּו�ֵאין�ַמְלֵּכנּו�ָאִבינּו. �ַמְלֵּכנּו�ָאִבינּו.

�ָוֶחֶסד�ְצָדָקה�ִעָּמנּו�ֲעֵׂשה.�ַמֲעִׂשים�ָּבנּו�ֵאין�ִּכי�ַוֲעֵננּו�ָחֵּננּו�ַמְלֵּכנּו�ָאִבינּו�:ָעֵלינּו�ַרֵחם
�יֵנינּוֵע�ָעֶליָך�ִּכי�ַּנֲעֶׂשה�ַמה�ֵנַדע�ֹלא�ַוֲאַנְחנּו�:ְוהֹוִׁשיֵענּו�ַהָּגדֹול�ִׁשְמָך�ְלַמַען �ְזֹכר:
�:ָלְך�ִיַחְלנּו�ַּכֲאֶׁשר.�ָעֵלינּו�יהוה�ַחְסְּדָך�ְיִהי�:ֵהָּמה�ֵמעֹוָלם�ִּכי.�ַוֲחָסֶדיָך��יהוה�ַרֲחֶמיָך

�ִראֹׁשִנים�ֲעֹוֹנת�ָלנּו�ִּתְזָּכר�ַאל �ַרֲחֶמיָך�ְיַקְּדמּונּו�ַמֵהר. �ְּבֵׁשם�ֶעְזֵרנּו�:ְמֹאד�ַדּלֹונּו�ִּכי.
.�ִּתְזֹּכר�ַרֵחם�ְּבֹרֶגז�:בּוז�ָׂשַבְענּו�ַרב�ִּכי.�ָחֵּננּו��יהוה�ָחֵּננּו�:ָוָאֶרץ�ָׁשַמִים�עֹוֶׂשה.�יהוה
�ַהֶּמֶלְך.�הֹוִׁשיָעה��יהוה�:ִּתְזֹּכר�ַאֲהָבה�ְּבֹרֶגז.�ִּתְזֹּכר�ְּתִמימּות�ְּבֹרֶגז.�ִּתְזֹּכר�ֲעֵקָדה�ְּבֹרֶגז
�ַעל�ִיְׁשֵענּו�ֱאֹלֵהי�ָעְזֵרנּו�:ֲאָנְחנּו�ָעָפר�ִּכי�ָזכּור.�ִיְצֵרנּו�ָיַדע�הּוא�ִּכי�:ָקְרֵאנּו�ְּביֹום�ַיֲעֵננּו
��:ְׁשֶמָך�ְלַמַען�ַחֹּטאֵתינּו�ַעל�ְוַכֵּפר�ְוַהִּציֵלנּו.�ְׁשֶמָך�ְּכבֹוד�ְּדַבר
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�ִיְׂשָרֵאל�ׁשֹוֵמר �ִיְׂשָרֵאל�ְׁשֵאִרית�ְׁשֹמר. �ִיְׂשָרֵאל�ֹיאַבד�ְוַאל. .�יֹום�ְּבָכל�ָהאֹוְמִרים.

��:ָרֵאלִיְׂש�ְׁשַמע
.�יֹום�ְּבָכל�ָהאֹוְמִרים.�ֶאָחד�ּגֹוי�ֹיאַבד�ְוַאל.�ֶאָחד�ּגֹוי�ְׁשֵאִרית�ְׁשֹמר.�ֶאָחד�ּגֹוי�ׁשֹוֵמר
��:ֶאָחד��יהוה.�יהוה�אלהינו.�ִיְׂשָרֵאל�ְׁשַמע

��

�ָקדֹוׁש�ּגֹוי�ׁשֹוֵמר �ָקדֹוׁש�ּגֹוי�ְׁשֵאִרית�ְׁשֹמר. �ָקדֹוׁש�ּגֹוי�ֹיאַבד�ְוַאל. �ְּבָכל�ָהאֹוְמִרים.
��:ָקדֹוׁש.�ָקדֹוׁש.�ָקדֹוׁש.�יֹום

��

�ַרָּבא�ּגֹוי�ׁשֹוֵמר �ַרָּבא�ּגֹוי�ְׁשֵאִרית�ְׁשֹמר. �ַרָּבא�ּגֹוי�ֹיאַבד�ְוַאל. .�יֹום�ְּבָכל�ָהאֹוְמִרים.
��:ַרָּבא�ְׁשֵמיּה�ְיֵהא�ָאֵמן
��

��:שליח�ציבור�קדישה�ואומר
	(ַרָּבא	ְׁשֵמּה	ְוִיְתַקַּדׁש	ִיְתַּגַּדל 	אמן. 	ִּכְרעּוֵתיּה	ְבָרא	יִּד	ְּבָעְלָמא) 	ַמְלכּוֵתיּה	ְוַיְמִליְך. .	ֻּפְרָקֵניּה	ְוַיְצַמח.
	(ְמִׁשיֵחיּה	ִויָקֵרב 	אמן. .	ָאֵמן	ְוִאְמרּו	ָקִריב	ּוִבְזַמן	ַּבֲעָגָלא	ִיְׂשָרֵאל	ֵּבית	ְדֹכל	ּוְבַחֵּיי	ּוְביֹוֵמיכֹון	ְּבַחֵּייכֹון)

	אמן( 	ִיְתָּבַרְך	ָעְלַמָּיא	ָעְלֵמיּוְל	ְלָעַלם	ְמָבַרְך	ַרָּבא	ְׁשֵמּה	ְיֵהא) 	ְוִיְׁשַּתַּבח. 	ְוִיְתָּפַאר. 	ְוִיְתרֹוַמם. .	ְוִיְתַנֵּשֹא.
	ְוִיְתַהָּדר 	ְוִיְתַעֶּלה. 	(הּוא	ְּבִריְך	ְּדֻקְדָׁשא	ְׁשֵמיּה	ְוִיְתַהָּלל. 	אמן. 	ִּבְרָכָתא	ָּכל	ִמן	ְלֵעיָּלא) .	ִׁשיָרָתא.

	ְוֶנָחָמָתא	ִּתְׁשְּבָחָתא 	ְּתֻקַּבל.	ַהָּׁשַמִים	ִמן	ְּבַרֲחִמים	ְוֵתָעְתרּו	ֵּתָענּו	):אמן.	(ָאֵמן	ְוִאְמרּו	ְּבָעְלָמא	ַּדֲאִמיָרן.
	ַצֲעַקְתֶכם 	ְּבָרצֹון	ְּתִפַּלְתֶכם	ִּתָּׁשַמע. 	ֲעִתיַרְתֶכם	קֹול	ְוֵיָעֶנה. 	ֱאֹלֵהי	יהוה	:ֶׁשָּכתּוב	ִמְקָרא	ָּבֶכם	ִויַקֵּים.
	ְּפָעִמים	ֶאֶלף	ָּכֶכם	ֲעֵליֶכם	ֹיֵסף	ֲאבֹוֵתֶכם 	ְוִיְכָּתְבֶכם�:תשובה�ימי�בעשרת(�.ָלֶכם	ִּדֶּבר	ַּכֲאֶׁשר	ֶאְתֶכם	ִויָבֵרְך.

	טֹוִבים	ַחִּיים	ְּבֵסֶפר	ָהֵאל 	ְצלֹוְתהֹון	ִעם	ּוָבעּוָתָנא	ְצלֹוָתָנא	ִּתְתַקַּבל	):אמן(	:ָאֵמן	ְוֹנאַמר	ָרצֹון	ְיִהי	ְוֵכן)
	לִיְׂשָרֵא	ֵּבית	ְּדָכל	ּוָבעּוְתהֹון 	ִמן	ַרָּבא	ְׁשָלָמא	ְיֵהא	):אמן(	:ָאֵמן	ְוִאְמרּו	ְוַאְרָעא	ְדִבְׁשַמָּיא	ֲאבּוָנא	ֳקָדם.

	ְׁשַמָּיא 	ְוַהָּצָלה	ְוֶרַוח	ְוַכָּפָרה	ּוְסִליָחה	ּוְגֻאָּלה	ּוְרפּוָאה	ְוֵׁשיָזָבא	ְוֶנָחָמה	ִויׁשּוָעה	ְוָׂשָבע	ַחִּיים. 	ּוְלָכל	ָלנּו.
	ַעּמֹו	ָּכל	ְוַעל.	ָעֵלינּו	ָׁשלֹום	ַיֲעֶׂשה	ְּבַרֲחָמיו	הּוא.	ִּבְמרֹוָמיו	ָׁשלֹום	עֹוֶׂשה):	אמן.	(ָאֵמן	ּוְוִאְמר	ִיְׂשָרֵאל	ַעּמֹו

		):אמן.	(ָאֵמן	ְוִאְמרּו	ִיְׂשָרֵאל
		

�ַהַּמֲעלֹות�ִׁשיר �ְבקֹוִלי�ִׁשְמָעה�ֲאֹדָני�:יהוה�ְקָראִתיָך�ִמַּמֲעַמִּקים. �ָאְזֶניָך�ִּתְהֶייָנה.

�ָיּה�ִּתְׁשָמר�ֲעֹונֹות�ִאם�:ַּתֲחנּוָני�ְלקֹול�.ַקֻּׁשבֹות .�ַהְּסִליָחה�ִעְּמָך�ִּכי�:ַיֲעֹמד�ִמי�ֲאֹדָני.
�ַנְפִׁשי�ִקְּוָתה�יהוה�ִקִּויִתי�:ִּתָּוֵרא�ְלַמַען �ַלאֹדָני�ַנְפִׁשי�:הֹוָחְלִּתי�ְוִלְדָברֹו. �ִמֹּׁשְמִרים.
�יהוה�ֶאל�ִיְׂשָרֵאל�ַיֵחל�:ַלֹּבֶקר�ֹׁשְמִרים�ַלֹּבֶקר �ַהֶחֶסד�יהוה�ִעם�ִּכי. �ִעּמֹו�ְוַהְרֵּבה.
��:ֲעֹונֹוָתיו�ִמֹּכל�ִיְׂשָרֵאל�ֶאת�ִיְפֶּדה�ְוהּוא�:ְפדּות

		
��:שלמא�יהא�קדיש�אומריםו

	(ַרָּבא	ְׁשֵמיּה	ְוִיְתַקַּדׁש	ִיְתַּגַּדל 	אמן. 	ִּכְרעּוֵתיּה	ְבָרא	ִּדי	ְּבָעְלָמא) 	ַמְלכּוֵתיּה	ְוַיְמִליְך. .	ְרָקֵניּהֻּפ	ְוַיְצַמח.
	(ְמִׁשיֵחיּה	ִויָקֵרב 	אמן. .	ָאֵמן	ְוִאְמרּו	ָקִריב	ּוִבְזַמן	ַּבֲעָגָלא	ִיְׂשָרֵאל	ֵּבית	ְדֹכל	ּוְבַחֵּיי	ּוְביֹוֵמיכֹון	ְּבַחֵּייכֹון)

	אמן( 	ִיְתָּבַרְך	ָעְלַמָּיא	ְלָעְלֵמי	ְלָעַלם	ְמָבַרְך	ַרָּבא	ְׁשֵמיּה	ְיֵהא) 	ְוִיְׁשַּתַּבח. 	ְוִיְתָּפַאר. 	ְוִיְתרֹוַמם. .	ְוִיְתַנֵּשֹא.
	ְוִיְתַהָּדר 	ְוִיְתַעֶּלה. 	(הּוא	ְּבִריְך	ְּדֻקְדָׁשא	ְׁשֵמיּה	ְוִיְתַהָּלל. 	אמן. 	ִּבְרָכָתא	ָּכל	ִמן	ְלֵעיָּלא) .	ִׁשיָרָתא.

	ְוֶנָחָמָתא	ִּתְׁשְּבָחָתא 	(ָאֵמן	ְוִאְמרּו	ְּבָעְלָמא	ַּדֲאִמיָרן. 	ַמָּיאְׁש	ִמן	ַרָּבא	ְׁשָלָמא	ְיֵהא	):אמן. 	ְוָׂשָבע	ַחִּיים.
	ְוַהָּצָלה	ְוֶרַוח	ְוַכָּפָרה	ּוְסִליָחה	ּוְגֻאָּלה	ּוְרפּוָאה	ְוֵׁשיָזָבא	ְוֶנָחָמה	ִויׁשּוָעה 	ְוִאְמרּו	ִיְׂשָרֵאל	ַעּמֹו	ּוְלָכל	ָלנּו.

.	ָאֵמן	ְוִאְמרּו	ִיְׂשָרֵאל	ַעּמֹו	ָּכל	לְוַע.	ָעֵלינּו	ָׁשלֹום	ַיֲעֶׂשה	ְבַרֲחָמיו	הּוא.	ִּבְמרֹוָמיו	ָׁשלֹום	עֹוֶׂשה	):אמן.	(ָאֵמן
 ):אמן(


