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 לצום גדליה  סליחות

ָך ֶֽ ֵבי ֵבית  ֵרי יֹושְׁ ָלה  ַאשְׁ ֽ ה' ֱאֹלָקיו: ְתִהָּלה ְלָדִוד ֲארֹוִמְמָך  עֹוד ְיַהְלֽלּוָך ס  ָכה ּלֹו ַאְשֵרי ָהָעם ש  ָכֽ : ַאְשֵרי ָהָעם ש 

ד: ְבָכל־יֹום  ְך ַוֲאָבְרָכה ִשְמָך ְלעֹוָלם ָוע  ל  ֽ ד: ָגדֹול ה' ּוְמֻהָּלל ְמֹאד ֱאלֹוַקי ַהמ  ָך ַוֲאַהְלָלה ִשְמָך ְלעֹוָלם ָוע  ֽ ֲאָבְרכ 

ָך ְוִדְבֵרי נִ  ֽ ידּו: ֲהַדר ְכבֹוד הֹוד  יָך ַיִגֽ ֽ יָך ּוְגבּוֹרת  ר: ּדֹור ְלדֹור ְיַשַבח ַמֲעש  ק  יָחה:  ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֽ יָך ָאִשֽ ֽ ְפְלֹאת 

יָך יֹאֵמר ֽ ֱעזּוז נֹוְרֹאת  יִ ו  ְך ַאַפֽ ר  ֽ נּו: ַחנּון ְוַרחּום ה' א  יעּו ְוִצְדָקְתָך ְיַרֵנֽ ר ַרב־טּוְבָך ַיִבֽ כ  ֵזֽ ָנה:  ֽ ם ּו ּוְגֻדָּלְתָך ֲאַסְפר 

ְיָבְרֽכּוָכה: ְכב  יָך  ֽ ַוֲחִסיד  יָך  ֽ ְוַרֲחָמיו ַעל־ָכל־ַמֲעָשיו: יֹוֽדּוָך ה' ָכל־ַמֲעש  ַלֹכל  ד: טֹוב־ה'  ס  ַמְלכּוְתָך  ֹוד  ּוְגָדל־ָחֽ

ַמְלכּות   ַמְלכּוְתָך  ַמְלכּותֹו:  ֲהַדר  ּוְכבֹוד  ְגבּוֹרָתיו  ָהָאָדם  ִלְבֵני  יַע  ְלהֹוִדֽ רּו:  ְיַדֵבֽ ּוְגבּוָרְתָך  ָכל־ֹעָלִמים יֹאֵמרּו 

ְמַשְלְתָך ְבָכל־ּדֹור ָוֹדר: סֹוֵמְך ה' ְלָכל־ַהֹנְפִלים ְוזֹוֵקף ְלָכל־ַהְכפּוִפים: ֵעיֵני־ֹכל רּו ְוַאָתה נֹוֵתן־   ּומ  יָך ְיַשֵבֽ ֽ ֵאל 

ְבכָ  ְוָחִסיד  ְבָכל־ְּדָרָכיו  ה'  ַצִּדיק  ָרצֹון:  ְלָכל־ַחי  יַע  ּוַמְשִבֽ ָך  ֽ ת־ָיד  א  ַח  פֹוֵתֽ ְבִעתֹו:  ת־ָאְכָלם  א  ם  ל־ַמֲעָשיו:  ָלה 

ת: ְרצֹון־ְיֵרָאיו יַ  ֱאמ  הּו ב  ר ִיְקָרֻאֽ ת־ַשְוָעָתם ִיְשַמע ְויֹוִשיֵעם: שֹוֵמר ה' ָקרֹוב ה' ְלָכל־ֹקְרָאיו ְלֹכל ֲאש  ה ְוא  ֲעש 

ר ִפי ִויָבֵרְך ָכל־ָבָשר ֵשם ָקְדשֹו ְלעֹוָלם   ת־ָכל־ֹאֲהָביו ְוֵאת ָכל־ָהְרָשִעים ַיְשִמיד: ְתִהַּלת ה' ְיַדב  ְחנּו  א  ד: ַוֲאַנֽ ָוע 

 ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָתה ְוַעד־עֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

 

י ְדָכל ֵבית  ְוִיְתַקַּדש ְשֵמּה ַרָבא, ְבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְבַחֵייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחיֵ ַגַּדל  ִיתְ 

ֵמי  ִיְשָרֵאל, ַבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן:   לְׁ עָּ ַלם ּולְׁ עָּ ַרְך לְׁ בָּ א מְׁ ֵמּה ַרבָּ ֵהא שְׁ ַמיָּאיְׁ לְׁ ִיְתָבַרְך ְוִיְשַתַבח    :עָּ

ָּלא   ה ְוִיְתַהָּלל ְשֵמּה ְדקּוְדָשא, ְבִריְך הּוא ְלֵעֽ מָכל ִבְרָכָתא  ולעלא  ְוִיְתָפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעּל 

 ְבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְוִשיָרָתא, ֻתְשְבָחָתא ְונ ֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן 

 

ה קָּ דָּ ָך ה’ ַהצְׁ ת ַהָפִנים. ַמה־ִנְתאֹוֵנן ּוַמה־נֹאַמר. ַמה־ְנַדֵבר ּוַמה ִנְצַטָּדק: ַנְחְפָשה ְּדָרֵכינּו ְוַנְחֹקָר   לְׁ ה  ְוָלנּו ֹבש 

 ֹ ד ְול ס  יָך. ִכי ְיִמיְנָך ְפשּוָטה ְלַקֵבל ָשִבים: לֹא־ְבח  א־ְבַמֲעִשים ָבאנּו ְלָפנ יָך. ְכַדִּלים ּוְכָרִשים ָּדַפְקנּו  ְוָנשּוָבה ֵאל 

יָך ָּדַפְקנּו ַרחּום ְוַחנּון. ָנא ַאל־ְתִשיֵבנּו ֵריָקם ִמְּלָפנ יָך: ִמְּלָפנ יָך ַמְלֵכנּו ֵריָקם   יָך: ְּדָלת  ַאל־ְתִשיֵבנּו. ִכי ְּדָלת 

 ַאָתה שֹוֵמַע ְתִפָּלה: 

פ   ַע תְׁ ֵמֶֽ השֹׁ יָך ה’, וִ לָּ ֽ אּו: ָיבֹוא ָכל ָבָשר ְלִהְשַתֲחֹות ְלָפנ יָך ה': ָיֽבֹואּו ְוִיְשַתֲחוּו ְלָפנ  יָך ָכל ָבָשר ָיֹבֽ ֽ יַכְבדּו , ָעד 

אּו ְשָעָריו ְבתֹוָדה, ֲחֵצרֹותָ  נּו: ֹבֽ אּו ִנְשַתֲחו ה ְוִנְכָרָעה. ִנְבְרָכה ִלְפֵני ה' ֹעֵשֽ ָך: ֹבֽ יו ִבְתִהָּלה. ֽהֹודּו לֹו ָבְרכּו  ִלְשמ 

ת   ָך: ִהֵנה ָבְרכּו א  ֽ ל ֵהיַכל־ָקְדְשָך ְבִיְרָאת  ָך. ִנְשַתֲחו ה א  ֽ ה' ָכל ַעְבֵדי ה' ְשמֹו: ַוֲאַנְחנּו ְבֹרב ַחְסְּדָך ָנבֹוא ֵבית 

ת ש, ּוָבְרכּו א  ד  ם ֹקֽ ה': ָנבֹוָאה ְלִמְשְכנֹוָתיו, ִנְשַתֲחו ה ַלֲהֹדם ַרְגָליו:    ָהעֹוְמִדים ְבֵבית ה' ַבֵּלילֹות: ְשאּו ְיֵדיכ 

ינּו, ְוִהְשַתֲחוּו ְלַהר ָקְדש  ינּו, ְוִהְשַתֲחוּו ַלֲהֹדם ַרְגָליו. ָקדֹוש הּוא: רֹוְממּו ה' ֱאֹלֵקֽ ֹו. ִכי ָקדֹוש רֹוְממּו ה' ֱאֹלֵקֽ

ינּו: ִהְשַתֲחוּו ַלה' ְבַהְדַרת קֹֽ  ָך  ה' ֱאֹלֵקֽ ת ְשמ  ה א  ל ֵהיַכל ָקְדְשָך, ְונֹוד  ץ: ִנְשַתֲחו ה א  ר  ילּו ִמָפָניו ָכל ָהָאֽ ש, ִחֽ ד 

ָיּה ֲחִסין  ָכֽמֹוָך  ִמי  ְצָבאֹות,  ֱאֹלֵקי  ה'  ָך:  ֽ ִאְמָרת  ִשְמָך  ָכל  ַעל  ְלָת  ִהְגַּדֽ ִכי  ָך.  ֽ ֲאִמת  ְוַעל  ַחְסְדָך  ֱאמּוָנְתָך ַעל  ו   .

יָך: כִ  ֽ ה ִנְפָלאֹות, ַאָתה ֱאֹלִקים ְלַבּד ֽ ְסִביבֹות  ה ַלה' ִבְבֵני ֵאִלים: ִכי ָגדֹול ַאָתה ְוֹעש  ַחק ַיֲעֹרְך ַלה', ִיְדמ  ָך:  י ִמי ַבַשֽ

ר:   ק  ָך: ָגדֹול ה' ּוְמֻהָּלל ְמֹאד, ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֽ ֽ ָך, ְוַעד ְשָחִקים ֲאִמת  ֽ ִים ַחְסּד  ִכי ָגדֹול ה' ּוְמֻהָּלל  ִכי ָגדֹול ֵמַעל ָשַמֽ

ִים   ר ִמי ֵאל ַבָשַמֽ ְך ָגדֹול ַעל ָכל ֱאֹלִקים: ֲאש  ל  ֽ ץ,  ְמֹאד, נֹוָרא הּוא ַעל ָכל ֱאֹלִקים: ִכי ֵאל ָגדֹול ה', ּומ  ר  ּוָבָאֽ

ְך ַהגֹוִים, ִכי ְלָך ל  ֽ יָך: ִמי לֹא ִיָרֲאָך מ  ֽ יָך ְוִכְגבּוֹרת  ֽ ה ְכַמֲעש  ר ַיֲעש  ָתה. ִכי ְבָכל ַחְכֵמי ַהגֹוִים ּוְבָכל ַמְלכּוָתם, ֲאש   ָיָאֽ

ֶָֽך:  ֵמֵאין ָכֽמֹוָך: ֵמֵאין ָכֽמֹוָך ה'. ָגדֹול ַאָתה, ְוָגדֹול ִשְמָך ִבְגבּוָרה: ְלָך ְזֽרֹוַע ִעם ְגבּוָרה. ָתֹעז ָידְ  ֽ ָך, ָתרּום ְיִמינ 

ֲהִכיֽנֹותָ  ְיָלה. ַאָתה  ָלֽ ְלָך  ְיַמֵּלל  ְלָך יֹום ַאף  ְותֹוֲעפֹות ָהִרים לֹו: ִמי  ץ,  ר  ָאֽ ְחְקֵרי  ְבָידֹו מ  ר  ש: ֲאש  מ  ָוָשֽ  ָמאֹור 

ַצח ְוַההֹוד, ִכי ֹכל ת ְוַהֵנֽ ר  יַע ָכל ְתִהָּלתֹו: ְלָך ה' ַהְגֻדָּלה ְוַהְגבּוָרה ְוַהִתְפא  ץ. ְלָך   ְגבּורֹות ה', ַיְשִמֽ ר  ִים ּוָבָאֽ ַבָשַמֽ

בְ ה' ַהמַ  ץ ֵתֵבל ּוְמֹלָאּה ַאָתה ְיַסְדָתם: ַאָתה ִהַצֽ ר  ִים, ַאף ְלָך ָאֽ ְוַהִמְתַנֵשא ְלֹכל ְלרֹאש: ְלָך ָשַמֽ ָת ָכל  ְמְלָכה, 

נּו ַמֲאָכל ְלַעם לְ  ֽ ִלְוָיָתן, ִתְתנ  ְצָת ָראֵשי  ף ַאָתה ְיַצְרָתם: ַאָתה ִרַצֽ ר  ָוֹחֽ ִיץ  ץ. ַקֽ ר  ִצִיים: ַאָתה ָבַקְעָת  ְגבּולֹות ָאֽ
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ְרָת ָראֵשי ַתִניִנים ַעל הַ  ְשָת ַנֲהרֹות ֵאיָתן: ַאָתה פֹוַרְרָת ְבָעְזָך ָים, ִשַבֽ ַחל, ַאָתה הֹוַבֽ ִים: ַאָתה מֹוֵשל  ַמְעָין ָוָנֽ ָמֽ

ּוְמֻהָלל ְמאֹ  ְתַשְבֵחם: ָגדֹול ה'  ַגָּליו ַאָתה  ַהָים, ְבשֹוא  ינּו ַהר ָקְדשֹו: ה' ְצָבאֹות ֱאֹלֵקי  ְבֵגאּות  ד, ְבִעיר ֱאֹלֵקֽ

ָך: ֵאל ַנֲעָרץ ְבסֹוד ְקדֹוִשים ַרָבה, ְונֹוָרא ַעל ָכל ְסבִ  ֽ יָביו: ְויֹודּו  ִיְשָרֵאל יֵשב ַהְכֻרִבים, ַאָתה הּוא ָהֱאֹלִקים ְלַבד 

ִבְקַהל ְקדִשים: ִפְלֲאָך ה', ַאף ֱאמּוָנְתָך  ִים  ָפָניו ְבתֹוָדה,    ָשַמֽ ְנַקְּדָמה  נּו:  ִיְשֵעֽ ְלצּור  יָעה  ָנִרֽ ַלה',  ְנַרְנָנה  ְלכּו 

ר ַיְחָדו ַנְמִתיק ס יָך: ֲאש  ֽ ת ְיַקְּדמּו ָפנ  ֱאמ  ד ו  ס  ָך, ח  ֽ ק ּוִמְשָפט ְמכֹון ִכְסא  ד  ֽ יַע לֹו: צ  ֹוד, ְבֵבית ֱאֹלִקים ִבְזִמרֹות ָנִרֽ

ג ש: ֲאש   ש ָכל ָחי, ְוֽרּוַח ָכל ְבַשר ִאיש: ְנַהֵּלְך ְבָרֽ פ  ֽ ר ְבָידֹו נ  רּו: ֲאש  ת ָיָדיו ָיָצֽ ש  ֽ הּו, ְוַיב   ר לֹו ַהָים ְוהּוא ָעָשֽ

תָ ַהְנָשָמה ָלְך, ְוַהגּוף ָפֳעָלָך חּוָסה ַעל ֲעָמָלְך ָך: ָאֽ ֽ ַען ְשמ  ָּלְך. ה' ֲעֵשה ְלַמֽ אנּו ַעל ִשְמָך.  : ַהְנָשָמה ָלְך, ְוַהגּוף ש 

ַען ִשְמָך ה'. ְוָסַלְחָת   ָך: ְלַמֽ ֽ ָך: ַבֲעבּור ְכבֹוד ִשְמָך, ִכי ֵאל ַחנּון ְוַרחּום ְשמ  ֽ ַען ְשמ  נּו, ִכי ַרב  ַלֲעֹו ה', ֲעֵשה ְלַמֽ ֵנֽ

 הּוא: 

ֵכנּו נּו ַמלְׁ ַחל־לָּ ינּו. מְׁ ג  ֵתנּו שָּ ַּולְׁ רֹוב א  י בְׁ ינּו, כ  ב  נּו אָּ ַלח לָּ י ַרבּו ֲעֹוֵנינּו:סְׁ  , כ 

 

יָך ְוִלישּוָעְתָך ָאנּו    ִכי ַעל ַרֲחמ  יָך ָאנּו ְמַקִּוים,  ְוִלְסִליחֹות  ִנְשָעִנים,  יָך ָאנּו  ְוַעל ִצְדקֹות  ָהַרִבים ָאנּו ְבטּוִחים, 

ְבִרית  כֹוֵרת  ְיֵרָאיו:  ַחטֹאת  ּוֵמִסיר  ַעמֹו,  ֲעֹונֹות  ַמֲעִביר  ם,  ד  ִמק  ְצָדקֹות  אֹוֵהב  ְך,  ל  מ  הּוא  ַאָתה    ְמַצִפים: 

ְרֵאיָת ַּדְרכֵ ָלִראש ָך ַעל ַהר ִסיַני, ְוה  ָיַרְדָת ַבֲעַנן ְכבֹוד  י טּוְבָך ֹוִנים, ּוְמַקֵים ְשבּוָעה ָלַאֲחרֹוִנים: ַאָתה הּוא, ש 

ְך ַאַפִים   ר  ְוַחנּון, א  יָך ִגִּליָת לֹו, ְוהֹוַדְעתֹו ִכי ַאָתה ֵאל ַרחּום  ְוָאְרחֹות ֲחָסד  ָך:  ה ַעְבּד  ה  ְלֹמש  ד ּוַמְרב  ס  ְוַרב ח 

ַעל־ ָכל־טּוִבי  ַאֲעִביר  ֲאִני  ר  ַויֹאמ  ָכתּוב:  ְוֵכן  ָהַרֲחִמים:  ְבִמַּדת  ֻכּלֹו  ת־ָכל־ָהעֹוָלם  א  ּוַמְנִהיג  ָפנ יָך  ְלֵהִטיב, 

ר ֲאַרֵחם:  ת־ֲאש  ר ָאֹחן, ְוִרַחְמִתי א  ת ֲאש   ְוָקָראִתי ְבֵשם ה' ְלָפנ יָך. ְוַחֹנִתי א 

 

הֵאל   ַאתָּ ם  י  ְך־ַאַפֶֽ ר  ֶֽ ַהיֹום א  ִתְזֹכר  יָך.  ֽ ַוֲחָסד  יָך  ֽ ַרֲחמ  ְגֻדַּלת  יָת:  ְך ְתשּוָבה הֹוֵרֽ ר  ֽ ְוד  אָת.  ִנְקֵרֽ ָהַרֲחִמים  ַעל  ּוַבֽ  .

ַעל ָהַרֲחִמים: ְבַתֲחנּו ינּו ְבַרֲחִמים. ִכי ַאָתה הּוא ַבֽ ן ֵאֵלֽ פ  ֵתֽ יָך:  ֽ ֶַֽרע ְיִדיד  ֽ ְלז  ְנַקֵּדם. ּוְבָכל־יֹום  יָך  ֽ ָפנ  ן ּוִבְתִפָּלה 

ה ְוִנְתלֹו  יָך נ ֱחס  ֽ ם: ֵמֲחרֹון ַאְפָך שּוב. ְכמֹו ְבתֹוָרְתָך ָכתּוב: ּוְבֵצל ְכָנפ  ד  ֽ ָעָניו ִמק  ְעָת ל  ד ה' ְכהֹוַדֽ ֶֽר  ַוֵיֽ ָנן. ְכיֹום 

ה ָאָשם. ְכיֹום ַוִיְתַיצֵ  ַשע ְוִתְמח  ֽ ָעָנן: ַתֲעֹבר ַעל־פ  נּו ַמֲאַמר. ְכיֹום ַוִיְקָרא ב  ֽ נּו ְוַתְקִשיב מ  ב ִעמֹו ָשם: ַתֲאִזין ַשְוָעֵתֽ

 ְבֵשם ה', ְוָשם נ ֱאַמר:

 ַוַיֲעֹבר ה' ַעל ָפָניו ַוִיְקָרא: 

ֹון וָּ  ֵשא עָּ ים נֹׁ פ  ֲאלָּ ד לָּ ס  ֶֽ ֵצר ח  ת: נֹׁ ֱאמ  ד ו  ס  ֶֽ ַרב־ח  ם וְׁ י  ְך ַאַפֶֽ ר  ֶֽ ַחּנּון א  ַנֵקה:  ה' ה' ֵאל ַרחּום וְׁ ה וְׁ אָּ ַחטָּ ַשע וְׁ ֶֽ פ 

נּו:  ֶֽ תָּ ַחלְׁ נּו ּונְׁ אֵתֶֽ ַחטָּ נּו ּולְׁ ֵנֶֽ תָּ ַלֲעוֹׁ ַלחְׁ סָּ  וְׁ

 

ד לְ  ס  ֽ ְענּו: ִכי־ַאָתה ה’ טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב־ח  נּו ִכי־ָפָשֽ נּו ַמְלֵכֽ אנּו. ְמַחל־ָלֽ ינּו ִכי־ָחָטֽ נּו ָאִבֽ יָך: ְסַלח־ָלֽ ֽ  ָכל־קֹוְרא 

ָך: ִאם ֲעֹונֹות  לֹא ַכֲחָטֵאינּו ַתֲעש   ה ָלנּו ְולֹא ַכֲעֹוֹנֵתינּו ִתְגמֹול ָעֵלינּו: ִאם ֲעֹוֵנינּו ָענּו ָבנּו ה’ ֲעֵשה ְלַמַען ְשמ 

ְזֵרנ  ּו הּוא: ּו ּוָמִגֵננ ִתְשָמר ָיּה ֲאֹדָני ִמי ַיֲעֹמד: ִאם ָחָטאנּו ָלְך ַאל ְתַשְּלֵחנּו ְבַיד ִפְשֵענּו: ַנְפֵשנּו ִחְכָתה ַלה’ ע 

נּו ִמְשָגב לָֽ   ְכַרֵחם ָאב ָלה: ה' ְצָבאֹות ִעָמֽ ֽ ָך ס  ֽ ינּו: ַלה' ַהְישּוָעה, ַעל ַעְמָך ִבְרָכת  נּו,  ַעל ָבִנים ֵכן ְתַרֵחם ה' ָעֵלֽ

ְך ַיֲענֵֽ  ל  ֽ יָעה, ַהמ  ַח ָבְך: ה' הֹוִשֽ ֵטֽ ָלה: ה' ְצָבאֹות, ַאְשֵרי ָאָדם ֹבֽ ֽ  נּו ְביֹום ָקְרֵאנּו: ֱאֹלֵקי ַיֲעֹקב ס 

 קהל ואח"כ חזן: 

ָנה. ְוָשם נ ֱאַמר: ְסַלח ָנא ַלֲעֹו ִים ְוַעד ֵהֽ אָתה ָלָעם ַהז ה. ִמִמְצַרֽ ר ָנָשֽ ָך. ְוַכֲאש  ֽ ל ַחְסּד  ד   ן ָהָעם ַהז ה, ְכֹגֽ

 הקהל אומרים: 

ָך:  ֶֽ ר  בָּ דְׁ י כ  ת  חְׁ ַלֶֽ ר ה' סָּ ֹׁאמ   ַוי

 

ת־ה'  יא  ת  ַדמְׁ שֹו ק  רְׁ דָּ אֹו לְׁ צְׁ מָּ ה  . ְבַעד ֲעֹונֹות ְלַכֵפר, ִכי ַכתֹוָלע נ ֱאַדְמִתי. ֻגְלַגל־ַהֵּלב ְוטּוְמַטם ּוְכָיֵשן בְׁ

 ִנְרַּדְמִתי. ִכְמַעט ִכְסדֹום ָהִייִתי ְוַלֲעמֹוָרה ָּדִמיִתי: 
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ת ַוֲחָלָלה. ָהִייִתי  פ  ְמָלה ְבָדִמים ְמגֹוְלָלה. ְוָחַסְרִתי ָּדִמיִתי ְלסֹוָטה ְפרּוָעה ְמָנא  ְמִתי ְכֹשִ ד־ִעִּדים, ְוהּוֹשַ ג  ְכב 

 ַמְפִגיַע, ְויֹוֵדַע ַאִין ְלַפְּלָלה. ְרֵאה ה' ְוַהִביָטה, ִכי־ָהִייִתי זֹוֵלָלה: 

ֻטַבע ָנכֹון ְוִנָשא ְוָחֵרב ֲאִריֵאל.  זֹוֵלָלה ְכבּוָדה נ ֱהְפָכה ְבַיד־ְמָגֵאל. ִחָנם ִנְמְכָרה ִלְצִמיתּות, ְוֵאין־גֹוֵאל. 

ָרֵאל:  ת־ִיֹשְ ר  ץ ִתְפא  ר   ִהְשִליְך ִמָשַמִים א 

ה ַרבּו עֹוְרַקי, ְוָעְצמּו ַמְצִמיַתי. ַלֵּלב ְבֹשּוִמי, ֲהִריס  ָרֵאל ְלבֹוְזִזים ְוִלְמִשָסה, ַעד־ָמַתי. ָכַאְרב  ֹוַתי ָחְרבֹוַתי  ִיֹשְ

 ְבַחר ַמֲחַנק ַנְפִשי, ָמו ת ֵמַעְצמֹוָתי: ְושֹוְממֹוַתי. ַותִ 

ָך ָך. ָנַאְמִתי, ִנְלֵאיִתי ְנשֹא ֲחרֹוְנָך ְוַזֲעמ  ָך ּוִמַמְזִעימ  ים ֵלב ִלְגֹאל  ֵמַעְצמֹוַתי ַהְמֻפָצחֹות ְוַהְמֻפָּלחֹות, ִמַמְכִעיס  . ֹשִ

ָך  יָך. ִכי ִשְמָך ִנְקָרא, ַעל־ִעיְרָך ְוַעל־ַעמ   : ַחַית ְנִעימ 

ֵבר ְוַרֵפא ַעְמָך ְזרּוִיים ְפזּוִרים ְבָכל־מֹוָשבֹות. ְפָקדּוָך ַבָצר, ְפָחדּוָך ְבַמַעֹש ּוְבַמֲחָשבֹות. ְצֹלל־ָזדֹון, ְוַהעֲ 

 ְמשּובֹות. אדושם, ִשְמָעה ְבקֹוֵלנּו, ִתְהי יָנה ָאְזנ יָך ַקֻשבֹות: 

יֵחנּו. ֹרן־ְשָפֵתינּו ַקֵבל ְכֵריַח ִניֹחֵחינּו. ִשַחְרנּוָך ָמִגֵננּו ּוְבָך ַיַהב ִמְבָטֵחנּוַקֻשבֹות ִתְהי יָנה  ְך ֹשִ פ  .  ָאְזנ יָך, ְלש 

 ִכי ִשְמָך ָעֵלינּו ִנְקָרא ַאל־ַתִניֵחנּו: 

ה־ָשִנים ָלָמה. ְלַשָמה ְלָמָשל ְוִלְשִניָנה  ת ְוִלְכִלָמה. ֵיָאֵמן ְויּוַחש ַהִמְבָטח,  ַתִניֵחנּו ָאדֹון ז ה ַכמ  ְלַלַעג ְלבֹוש 

ִהְבַטְחָת ַלשֹוֵמָמה. ֲאִני ה' ָבִניִתי ַהנ ֱהָרסֹות, ָנַטְעִתי ַהְנַשָמה:   ש 

ְנָנּה ָך, ְבֵצל־ָיְדָך  ַהְנַשָמה ְבַרֲחִמים ְגדֹוִלים ִתְבנ ה ּוְתכֹוְנָנּה. ְשַמע ָיּה ִחנּוָנּה, ִכי־ָבא ֵעת ְלח  . ַחֵזק ַמֲאִמיר 

 ְלגֹוְנָנּה. ּוְפדּוֵיי ה' ְישּובּון, ּוָבאּו ִציֹון ְבִרָנה: 

 

 

ים ֵסא ַרֲחמ  ְך. יֹוֵשב ַעל כ  ל  ֶֽ ה ְמִחיָלה  . ִמְתַנֵהג ַבֲחִסידּות. מֹוֵחל ֲעֹו ֵאל מ  נֹות ַעמֹו. ַמֲעִביר ִראשֹון ִראשֹון. ַמְרב 

ִתְגמֹול: ֵאל הֹוֵריָת ָלנּו   ְכָרָעָתם  ָוֽרּוַח. לֹא  ה ְצָדקֹות ִעם ָכל ָבָשר  ּוְסִליָחה ְלפֹוְשִעים. עֹוש  לֹוַמר  ְלַחָטִאים 

ד   ָכתּוב ַוֵיר  ם. ְכמֹו ש  ד  ֽ ָעָנו ִמק  ְעָת ל  ְשֵרה. ְכהֹוַדֽ נּו ַהיֹום ְבִרית ְשלש ע  ְשֵרה. ְזָכר ָלֽ ָעָנן ַוִיְתַיֵצב  ְשלש ע  ֽ ה' ב 

 ִעמֹו ָשם ַוִיְקָרא ְבֵשם ה':

 

ֲעֹבר ה' ַעל ָפָניו ַוִיְקָרא:   ַוַיֽ

ֹו ֵשא עָּ ים נֹׁ פ  ֲאלָּ ד לָּ ס  ֶֽ ֵצר ח  ת: נֹׁ ֱאמ  ֶֽ ד ו  ס  ֶֽ ַרב ח  ם וְׁ י  ְך ַאַפֶֽ ר  ֶֽ ַחּנּון א  ַנֵקה: ה' ה' ֵאל ַרחּום וְׁ ה וְׁ אָּ ַחטָּ ַשע וְׁ ֶֽ פ  ן וָּ

תָּ ַלֲעֹו  ַלחְׁ סָּ נּו: וְׁ ֶֽ תָּ ַחלְׁ נּו ּונְׁ אֵתֶֽ ַחטָּ נּו ּולְׁ  ֵנֶֽ

ס   ֽ ְענּו: ִכי ַאָתה אדושם טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ח  נּו ִכי ָפָשֽ נּו ַמְלֵכֽ אנּו. ְמַחל ָלֽ ינּו ִכי ָחָטֽ נּו ָאִבֽ יָך: ְסַלח ָלֽ ֽ  ד ְלָכל ֹקְרא 

ת־ַיעֲ  ת־ִיְצָחק ְוא  ת־ַאְבָרָהם א  ת־ְבִריתֹו א  ף ָנַתן ִליֵרָאיו ִיְזכֹור ְלעֹוָלם ְבִריתֹו: ִכי־ָבֵרְך  ִיְזֹכר ֱאֹלִקים א  ר  ֹקב׃ ט 

ר ַעל־ְשַפת ַהָים ְוִיַרש ַזְרֲעָך ֵאת שַ  ת־ַזְרֲעָך ְככֹוְכֵבי ַהָשַמִים ְוַכחֹול ֲאש  ה א  ְכָך ְוַהְרָבה ַאְרב   ַער ֹאְיָביו׃ ֲאָבר 

נּו,  ַעל ָבִנים ֵכן ְתַרֵחם ה' ָעלֵֽ   ְכַרֵחם ָאב נּו ִמְשָגב ָלֽ ָלה: ה' ְצָבאֹות ִעָמֽ ֽ ָך ס  ֽ ינּו: ַלה' ַהְישּוָעה, ַעל ַעְמָך ִבְרָכת 

נּו ְביֹום ָקְרֵאנּו:  ְך ַיֲעֵנֽ ל  ֽ יָעה, ַהמ  ַח ָבְך: ה' הֹוִשֽ ֵטֽ ָלה: ה' ְצָבאֹות, ַאְשֵרי ָאָדם ֹבֽ ֽ  ֱאֹלֵקי ַיֲעֹקב ס 

 

 

ֲעֹו ָלנּו  ִתְזָכר  ִר ַאל  ִתְזֹכר  אשֹוִניםנֹות  ַאל  ְוְפָשֵעינּו  ְנעּוֵרינּו  ַחטֹאת  ְמֹאד:  ַדּלֹונּו  ִכי  יָך  ַרֲחמ  ְיַקְּדמּונּו  ַמֵהר   .

נּו ה' בִ  ָמה: ָזְכֵרֽ יָך ִכי ֵמעֹוָלם ֵהֽ ֽ יָך ה' ַוֲחָסד  ֽ ָך פָ ְכַחְסְּדָך ְזָכר ָלנּו ַאָתה ְלַמַען טּוְבָך ה': ְזֹכר ַרֲחמ  ֽ נּו ְרצֹון ַעמ  ְקֵדֽ

ָך ַהר ִציֹון ז ה ָשַכְנָת בֹו: ְזכֹור ה'   ֽ ט ַנֲחָלת  ב  ְלָת ֵשֽ ם ָגַאֽ ד  ֽ יָת ק  ָך: ְזֹכר ֲעָדְתָך ָקִנֽ ֽ ִם ַאֲהַבת ִבישּוָעת  ִחַבת ְירּוָשָלֽ

ִם ָהֹאְמִרים עָֽ  ַצח: ְזֹכר ה' ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוָשָלֽ ֽ רּו ַעד ַהְיסֹוד ָבּה: ַאָתה ָתקּום  ִציֹון ַאל ִתְשַכח ָלנ  רּו ָעֽ

ִנְשבַֽ  ר  יָך ֲאש  ֽ ֲעָבד  ּוְלִיְשָרֵאל  ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  ְזֹכר  ִכי ָבא מֹוֵעד:  ְנָנּה  ְלח  ֵעת  ִכי  ִציֹון.  ָבְך  ְתַרֵחם  ם  ָלה  ְעָת 

ִים ם ְככֹוְכֵבי ַהָשָמֽ ת ַזְרֲעכ  ה א  ם ַאְרב  ם ְוָנֲחלּו ְלעֹוָלם:  ַוְתַדֵבר ֲאֵלה  ֵתן ְלַזְרֲעכ  ְרִתי א  ר ָאַמֽ ץ ַהזֹאת ֲאש  ר  . ְוָכל ָהָאֽ
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ל ַחָטאתֹו:  ל ִרְשעֹו ְוא  ל ְקִשי ָהָעם ַהז ה ְוא  ן א  פ  יָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב. ַאל ֵתֽ ֽ  ְזֹכר ַלֲעָבד 

ְלנּו ר נֹוַאֽ ינּו ַחָטאת ֲאש  נּו:   ַאל ָנא ָתֵשת ָעֵלֽ נּו יֹוְצֵרֽ נּו ְסַלח ָלֽ אנּו צּוֵרֽ אנּו: ָחָטֽ ר ָחָטֽ  ַוֲאש 

ת ְבִריתִ ְזכֹור   ת ְבִריִתי ִיְצָחק ְוַאף א  ת ְבִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף א  ְרָת. ְוָזַכְרִתי א  ר ָאַמֽ נּו ְבִרית ָאבֹות ַכֲאש  י ַאְבָרָהם  ָלֽ

ְזֹכר: ץ א  ר  ְזֹכר ְוָהָאֽ   א 

 

 פזמון

ק חָּ צְׁ ם ַוֲעֵקַדת י  הָּ רָּ ית־ַאבְׁ ר  ר בְׁ כֹׁ ָך: ַאְשָמֵתנּו ִכי ַרָבה, ֵבית זְׁ . ְוָהֵשב ְשבּות ָאֳהֵלי ַיֲעֹקב. ְוהֹוִשיֵענּו ְלַמַען ְשמ 

ְך ִסָבה. ְושּוב ְבַרֲחִמים ַעל ְשֵאִרית ִיְשָרֵאל,   פ  ְוהֹוִשיֵענּו ְלַמַען ִמְקָּדֵשנּו ְלחֹוָבה. ָבַגְדנּו ִביֵתָרה ִחָבה, ַוְתִהי ְלה 

ָך:    ְשמ 

יָך: ְוָהֵשב ְשבּות יָך. ַגֵּלה ָכמּוס סֹוד  יָך. ַצֵּוה ְישּוַעת ֲעָבד  ָך ְזכֹור ֹעז ְיִדיד  ָאֳהֵלי ַיֲעֹקב.    ְפֻעַּלת ִראשֹוִנים ֲחִסיד 

ָך:    ְוהֹוִשיֵענּו ְלַמַען ְשמ 

ל: ְושּוב ְבַרֲחִמים ַעל  ָקַשְרנּו ְבַאְחָוה ְותֹוֵפל, ְוִלְמֹאד ִשיֵחנּו ָשֵפל, ָרם, ֲהִקיֵמנּו ִמנ  ל. ְותֹוִציא ָלאֹור ֵמֹאפ  ֹופ 

ְזָרתֵ  ע  ִמַצר  ּוַמְדֵהָבה.  נֹוֵגש  ְלַהְשִבית  ָהָבה,  ְול  ֵאש  ף  ט  ש  ָך:  ְשמ  ְלַמַען  ְוהֹוִשיֵענּו  ִיְשָרֵאל,  ָהָבה. ְשֵאִרית  נּו 

ָך: ָהִקיָצה ְלעֹוֵרר ַאֲהָבה: ְוָהֵשב ְשבּות ָאֳהֵלי ַיֲעֹקב.   ְוהֹוִשיֵענּו ְלַמַען ְשמ 

ְוָהֵשב ְשבּות ָאֳהֵלי גֹוֵאל ָחָזק ְלַמַעְנָך ְפֵדנּו. ְרֵאה ִכי ָאְזַלת ָיֵדנּו. שּור ִכי ָאְבדּו ֲחִסיֵדינּו. ּוַמְפִגיַע ֵאין ַבֲעֵדנּו: 

ָך:    ַיֲעֹקב. ְוהֹוִשיֵענּו ְלַמַען ְשמ 

יָך ָכל ַהיֹום  ְבִרית ָאבֹות ְוִאָמהֹות ְוהַ  יָך ִבְרבֹות ִעִתים, ָיּה ְזכֹור ְלֻמִכים ְוִנְמָרִטים. ְוָעל  יָך ַוֲחָסד  ְשָבִטים, ַרֲחמ 

ָך:    ִנְשָחִטים: ְושּוב ְבַרֲחִמים ַעל ְשֵאִרית ִיְשָרֵאל, ְוהֹוִשיֵענּו ְלַמַען ְשמ 

ִשְבָעַתִים ָהֵשב  ִּדיֵננּו.  ּדֹון  ָּדִמים  ֵבית־ִמְקָּדְשָך    ֹּדֵרש  ְזֹקף  ְפֵדנּו.  ף  ס  ְבכ  ְולֹא  ִנְמַכְרנּו  ִחָנם  ְמַעֵנינּו.  ֵחיק  ל  א 

ָך:    ַהָשֵמם ְלֵעיֵנינּו: ְוָהֵשב ְשבּות ָאֳהֵלי ַיֲעֹקב. ְוהֹוִשיֵענּו ְלַמַען ְשמ 

ם ְרָת. ְוָזַכְרִתי ָלה  ר ָאַמֽ נּו ְבִרית ִראשֹוִנים ַכֲאש  ִים    ְזכֹור ָלֽ ץ ִמְצַרֽ ר  ֽ אִתי אֹוָתם ֵמא  ר הֹוֵצֽ ְבִרית ִראשֹוִנים ֲאש 

ם ֵלאֹלִקים ֲאִני ה':  ְלֵעיֵני ַהגֹוִים ִלְהיֹות ָלה 

 

ים אשֹונ  ית ר  ר  נּו בְׁ ֶֽ כֹור לָּ ץ ִמְצַרֽ  זְׁ ר  ֽ אִתי אֹוָתם ֵמא  ר הֹוֵצֽ ם ְבִרית ִראשֹוִנים ֲאש  ְרָת. ְוָזַכְרִתי ָלה  ר ָאַמֽ ִים ַכֲאש 

נּו. ְוַאף ַגם זֹאת ִבְהיֹוָתם ִהְבַטְחָתֽ נּו ְכָמה ש  ם ֵלאֹלִקים ֲאִני ה': ֲעֵשה ִעָמֽ ם    ְלֵעיֵני ַהגֹוִים ִלְהיֹות ָלה  ץ אֹוְיֵביה  ר  ֽ ְבא 

צֵ  ם: ִהָמֽ ָכתּוב.  לֹא ְמַאְסִתים ְולֹא ְגַעְלִתים ְלַכֹּלָתם ְלָהֵפר ְבִריִתי ִאָתם ִכי ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיה  נּו ְכָמה ש  נּו ְבַבָקָשֵתֽ א ָלֽ

נ  ת ְלָבֵבֽ ָך: מֹול א  ֽ נּו ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפש  ֽ אָת ִכי ִתְדְרש  יָך ּוָמָצֽ ֽ ת ה' ֱאֹלק  ם ִמָשם א  ָך  ּוִבַקְשת  ֽ ת ְשמ  ּו ְלַאֲהָבה א 

ת לְ  ת ְלָבְבָך ְוא  יָך א  ֽ ָכתּוב ּוָמל ה' ֱאֹלק  ַען  ְכָמה ש  יָך ְבָכל ְלָבְבָך ְוָכל ַנְפְשָך ְלַמֽ ֽ ת ה' ֱאֹלק  ָך ְלַאֲהָבה א  ֽ ַבב ַזְרע 

ִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרת   ם ַמֽ ָכתּוב. ְוָזַרְקִתי ֲעֵליכ  נּו ְכָמה ש  ִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרֽ ינּו ַמֽ יָך: ְזֹרק ָעֵלֽ ֽ ם  ַחי  ם ִמֹכל ֻטְמאֹוֵתיכ 

ם   יָך  ּוִמָכל ִגּלּוֵליכ  ֽ ָעָנן ַחטֹאת  יָך ְוכ  ֽ יִתי ָכָעב ְפָשע  ָכתּוב. ָמִחֽ ָעָנן ְכָמה ש  ינּו ָכָעב ְוכ  ם: ְמֵחה ְפָשֵעֽ ְתכ  ֲאַטֵהר א 

יָך ֽ ה ְפָשע  ְרָת. ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא מֹוח  ר ָאַמֽ ינּו ְלַמַעְנָך ַכֲאש  יָך: ְמֵחה ְפָשֵעֽ יָך  ְלַמעֲ   שּוָבה ֵאַלי ִכי ְגַאְלִתֽ ֽ ִני ְוַחטֹאת 

ִיְהיּו חֲ  ְוִנָּוְכָחה יֹאַמר ה' ִאם  ָנא  ְלכּו  ָכתּוב.  ְכָמה ש  ר  מ  ֽ ְוַכצ  ג  ל  ֽ ינּו ַכש  ֲחָטֵאֽ ַהְלֵבן  ְזֹכר:  ַכָשִנים  לֹא א  ם  ָטֵאיכ 

ינּו ְואַ  ר ִיְהיּו: ַרֵחם ָעֵלֽ מ  ֽ ימּו ַכתֹוָלע ַכצ  ינּו ִאם ַיְאִּדֽ ג ַיְלִבֽ ל  ֽ יָך  ַכש  ֽ ָכתּוב ִכי ֵאל ַרחּום ה' ֱאֹלק  נּו ְכָמה ש  ל ַתְשִחיֵתֽ

ינּו ְכָמה   ם: ַקֵבץ ִנָּדֵחֽ ר ִנְשַבע ָלה  יָך ֲאש  ֽ ת ְבִרית ֲאבֹות  ָך ְולֹא ִיְשַכח א  ֽ ָכתּוב. ִאם ִיְהי ה לֹא ַיְרְפָך ְולֹא ַיְשִחית  ש 

ִמָשם   ִים  ַהָשָמֽ ִבְקֵצה  ה'  ִנַּדֲחָך  ְוָשב  ָכתּוב.  ְכָמה ש  נּו  ְוַרֲחֵמֽ נּו  ְשבּוֵתֽ ָהֵשב  ָך:  ֽ ִיָקח  ּוִמָשם  יָך  ֽ ֱאֹלק  ְצָך ה'  ְיַקב 

ָמה: ְתִביֵאנּו יָך ָשֽ ֽ ר ֱהִפיְצָך ה' ֱאֹלק  ְצָך ִמָכל ָהַעִמים ֲאש  ָך ְוָשב ְוִקב  ֽ ת ְשבּוְתָך ְוִרֲחמ  יָך א  ֽ ָך  ֱאֹלק  ֽ ל ַהר ָקְדש   א 

ל ַהר ָקְדִשי ְוִשַמְחִתים ְבֵבית ְתִפָּלִתי ע ָכתּוב. ַוֲהִביאֹוִתים א  ָך ְכָמה ש  ֽ נּו ְבֵבית ְתִפָּלת  ם ְוַשְמֵחֽ ם ְוִזְבֵחיה  ֹולֹוֵתיה 

 ְלָרצֹון ַעל ִמְזְבִחי ִכי ֵביִתי ֵבית ְתִפָּלה ִיָקֵרא ְלָכל ָהַעִמים:
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נּו ַמע קֹוֵלֶֽ י שְׁ נּו: ה' ֱאֹלֵקֽ ת ְתִפָּלֵתֽ ינּו ְוַקֵבל ְבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון א   נּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלֽ

ם:   ד  ֽ ינּו ְכק  יָך ְוָנֽשּוָבה ַחֵּדש ָיֵמֽ ֽ נּו ה' ֵאל   ֲהִשיֵבֽ

נּו:   ֽ יָך ְוֽרּוַח ָקְדְשָך ַאל ִתַקח ִממ  ֽ נּו ִמְּלָפנ   ַאל ַתְשִליֵכֽ

נּו ְלֵעת ִזקְ  נּו: ַאל ַתְשִליֵכֽ נּו ַאל ַתַעְזֵבֽ  ָנה ִכְכלֹות ֹכֵחֽ

ינּו ְוֵיֽבשּו כִ  נּו אֹות ְלטֹוָבה ְוִיְראּו שֹוְנֵאֽ נּו: ֲעֵשה ִעָמֽ ֽ ינּו ַאל ִתְרַחק ִממ  נּו ה' ֱאֹלֵקֽ נּו  ַאל ַתַעְזֵבֽ י ַאָתה ה' ֲעַזְרָתֽ

יָנה ֲהִגיגֵֽ  יָנה ה' ִבֽ ינּו ַהֲאִזֽ נּו: ֲאָמֵרֽ נּו: ִכי  ְוִנַחְמָתֽ נּו ְוגֹוֲאֵלֽ ֽיָך ה' צּוֵרֽ נּו ְלָפנ  ְגיֹון ִלֵבֽ ינּו ְוה  נּו: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפֽ

ינּו:  ְלנּו ַאָתה ַתֲענ ה ה’ ֱאֹלֵקֽ  ְלָך ה' הֹוָחֽ

 

נ  נּו, ְוַאל ִתְתַעַּלם ִמְתִחָנֵתֽ יָך ְתִפָּלֵתֽ ֽ ינּו ָתבֹא ְלָפנ  ינּו ֵואֹלֵקי ֲאבֹוֵתֽ ף לֹוַמר  ֱאֹלֵקֽ ר  ְחנּו ַעֵזי ָפִנים ּוְקֵשי ֹעֽ ֵאין ֲאַנֽ ּו ש 

אנ  ינּו ָחָטֽ ְחנּו ַוֲאבֹוֵתֽ אנּו ֲאָבל ֲאַנֽ ְחנּו ְולֹא ָחָטֽ ינּו ַצִּדיִקים ֲאַנֽ ינּו ֵואֹלֵקי ֲאבֹוֵתֽ יָך ה' ֱאֹלֵקֽ ֽ  ּו: ְלָפנ 

ֱעוִֽ  ִפי. ה  ְרנּו ֹּדֽ ְלנּו. ִּדַבֽ ְֶֽדנּו. ָגַזֽ ְמנּו. ָבַגֽ ְצנּו.  ָאַשֽ ְבנּו. ַלֽ ְצנּו ָרע. ִכַזֽ ר. ָיַעֽ ק  ֽ ְלנּו ש  ְסנּו. ָטַפֽ ְֶֽדנּו. ָחַמֽ ְענּו. ַזֽ ינּו. ְוִהְרַשֽ

ְתנּו. ִתעַֽ  ְענּו. ִשַחֽ ף. ָרַשֽ ר  ינּו ֹעֽ ְרנּו. ִקִשֽ ְענּו. ָצַרֽ ינּו. ָפַשֽ ְרנּו. ָעִוֽ ְצנּו. ָסַרֽ ְדנּו. ִנַאֽ ינּו. ִתְעָתֽ ָמַרֽ  ְענּו: ְבנּו. ָתִעֽ

 

ינּו. כִ  נּו. ְוַאָתה ַצִּדיק ַעל ָכל ַהָבא ָעֵלֽ ָוה ָלֽ יָך ַהטֹוִבים ְולֹא ָשֽ ֽ יָך ּוִמִמְשָפט  ֽ ְרנּו ִמִמְצֹות  ְחנּו  ַסֽ יָת ַוֲאַנֽ ת ָעִשֽ י ֱאמ 

ְענּו:   ִהְרָשֽ

נּו   ָמשֹוש, ָּדו ה ִלֵבנּו ַבֲחָטֵאינּו. ֻהְחַבל ִאּוּוֵינּו, ְוִנְפַרע ְפֵאֵרנּו. ְזבּול  ָאַשְמנּו ִמָכל־ָעם, ֹבְשנּו ִמָכל־ּדֹור. ָגָלה ִממ 

יֵנינּו ָעְשקּו ֲעָמֵלנּו,  ֵבית־ִמְקָּדֵשנּו, ָחַרב ַבֲעֹוֵנינּו. ִטיָרֵתנּו ָהְיָתה ְלַשָמה, ֹיִפי ַאְדָמֵתנּו ְלָזִרים, ֹכֵחנּו ְלָנְכִרים. ְלעֵ 

נּו. ָנְתנּו ֻעָּלם ָעֵלינּו, ָסַבְלנּו ַעל־ִשְכֵמנּו. ֲעָבִדים ָמְשלּו ָבנּו, פֹוֵרק ֵאין ִמָיָדם. ָצרֹו ְמֻמָשְך   ת ַרבֹות  ּוְממֹוָרט ִממ 

יָך, ָתִעינּו ְוָאָבְדנּו. נּו ַבֲעֹוֵנינּו, ַשְבנּו ֵמַאֲחר   ְסָבבּונּו, ְקָראנּוָך ה' ֱאֹלֵקינּו. ָרַחְקָת ִממ 

 

ְפָשעֵֽ מְ  ִמָכל  ינּו  ֱאֹלֵקֽ ה'  נּו  ַנֵקֽ ִני.  ַנֵקֽ ִמִנְסָתרֹות  ָיִבין  ִמי  ְשִגיאֹות  יָך  ֽ ְלָפנ  ָאַמר  ָך  ֽ ִצְדק  יַח  ִמָכל  ִשֽ נּו  ְוַטֲהֵרֽ ינּו 

ְקתִ  ָך ְוָזַרֽ ֽ נּו. ַכָכתּוב ַעל ַיד ְנִביא  ִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרֽ ינּו ַמֽ ינּו ּוְזרֹוק ָעֵלֽ ם  ֻטְמאֹוֵתֽ ִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרת  ם ַמֽ י ֲעֵליכ 

ם:  ְתכ  ם ֲאַטֵהר א  ם ּוִמָכל ִגּלּוֵליכ   ִמֹכל ֻטְמאֹוֵתיכ 

 

יָך. ִמי ֵאל ָכֽמֹוָך נֹוֵשא ָעֹו ֽ ֱחִזיק ָלַעד ַאפֹו ִכי ִמיָכה ַעְבְּדָך ָאַמר ְלָפנ  ַשע ִלְשֵאִרית ַנֲחָלתֹו לֹא ה  ֽ ן ְועֹוֵבר ַעל פ 

ֲעֹו ִיְכבֹוש  נּו  ְיַרֲחֵמֽ ָישּוב  ד הּוא:  ס  ֽ ח  ֵבית  ָחֵפץ  ַעְמָך  ְוָכל־ַחטֹאת  ַחטֹאָתם:  ָכל  ָים  ִבְמֻצלֹות  ְוַתְשִליְך  ינּו.  נֹוֵתֽ

ר לֹא ִיָזְכרּו ְולֹא ִיָפְקדּו ְולֹא ַיֲעלּו ַעל ֵלב ְלעֹוָלם ִתֵתן ֱאמ   ד ְלַאְבָרָהם ִיְשָרֵאל ַתְשִליְך ִבְמקֹום ֲאש  ס  ֽ ת ְלַיֲעֹקב ח 

ם: ד  ֽ ינּו ִמיֵמי ק  ְעָת ַלֲאבֹוֵתֽ ר ִנְשַבֽ  אש 

 

ינּו ְוהָ  יָך ּוְרֵאה שֹוְממֹוֵתֽ ֽ יָך ַהֵטה ֱאֹלַקי ָאְזְנָך ּוְשָמע ְפַקח ֵעינ  ֽ ר ִנְקָרא  ָּדִנֵיאל ִאיש ֲחמּודֹות ִשַּוע ְלָפנ  ִעיר ֲאש 

יָה ִכי לֹא עַ  ֽ יָך ָהַרִבים: ה’ ְשָמָעה ה’ ְסָלָחה ִשְמָך ָעל  ֽ יָך. ִכי ַעל ַרֲחמ  ֽ ינּו ְלָפנ  ְחנּו ַמִפיִלים ַתֲחנּוֵנֽ ינּו ֲאַנֽ ל ִצְדקֹוֵתֽ

ָך:  ֽ יָבה ַוֲעֵשה ַאל ְתַאַחר ְלַמַעְנָך ֱאֹלַקי ִכי ִשְמָך ִנְקָרא ַעל ִעיְרָך ְוַעל ַעמ   ה’ ַהְקִשֽ

 

ְלפָ  ָאַמר  ַהסֹוֵפר  ְזָרא  ְלַמְעָלה רֹאש ע  בּו  ָרֽ ינּו  ֲעֹונֹוֵתֽ ִכי  יָך  ֽ ֵאל  ָפַני  ֱאֹלַקי  ְלָהִרים  ְמִתי  ְוִנְכַלֽ ֽבְשִתי  יָך. ֱאֹלַקי  ֽ נ 

ד ְולֹא   ס  ֽ ִים ְוַרב ח  ְך ַאַפֽ ר  ֽ ִים: ְוַאָתה ֱאֽלֹוַק ְסִליחֹות ַחנּון ְוַרחּום א  נּו ָגְדָלה ַעד ַלָשָמֽ נּו  ֲעַזְבָתם:  ְוַאְשָמֵתֽ ַאל ַתַעְזֵבֽ

ינּו נּו ָכָלה ְכַחטֹאֵתֽ ַעש ִעָמֽ נּו ְוַאל ַתֽ נּו יֹוְצֵרֽ נּו. ְוַאל ַתְזִניֵחֽ נּו בֹוְרֵאֽ ינּו. ְוַאל ִתְטֵשֽ ת ָאִבֽ ינּו א  נּו ה' ֱאֹלֵקֽ . ְוַקי ם ָלֽ

ָכָאמ  חֹוָזְך.  ִיְרְמָיה  ְיֵדי  ַעל  ְבַקָבָלה  נּו  ִהְבַטְחָתֽ ֲעֹוַהָּדָבר ש  ת  א  ְיֻבַקש  ה'  ְנֻאם  ַהִהיא  ּוָבֵעת  ָהֵהם  ַבָיִמים  ן ּור 

ר ַאְשִאיר: ַעְמָך ְוַנֲחָלְתָך. ְר  ְסַלח ַלֲאש  יָנה. ִכי א  ֽ ת ַחטֹאת ְיהּוָדה ְולֹא ִתְמָצא  נּו ְוא  ֽ ֵעֵבי טּוְבָך ְצֵמֵאי ִיְשָרֵאל ְוֵאינ 

ירּו ָך. ַיִכֽ ֽ ָך. ְתֵאֵבי ִיְשע  ֽ ינּו ָהַרֲחִמים ְוַהְסִליחֹות: ַחְסּד    ְוֵיְדעּו ִכי ַלה' ֱאֹלֵקֽ
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ַען ֲאִמָתְך.   ָך: ֲעֵשה ְלַמֽ ֽ ַען ְשמ  ָך. ה' ֲעֵשה ְלַמֽ ֽ נּו ִנְקָרא ְשמ  ָך. ָבֽ ֽ ָך. ֵאל ַחנּון ְשמ  ֽ ַען ְבִריָתְך.  ֵאל ַרחּום ְשמ  ֲעֵשה ְלַמֽ

ַען ָגְדָלְך ְוִתְפַאְרָתְך  ַען ִזְכָרְך. ֲעֵשה ֲעֵשה ְלַמֽ ַען ִועּוָדְך. ֲעֵשה ְלַמֽ ַען הֹוָדְך. ֲעֵשה ְלַמֽ ַען ָּדָתְך. ֲעֵשה ְלַמֽ . ֲעֵשה ְלַמֽ

ִלמּוָדְך ַען  ְלַמֽ ֲעֵשה  ְכבֹוָדְך.  ַען  ְלַמֽ ֲעֵשה  ִיחּוָדְך.  ַען  ְלַמֽ ֲעֵשה  טּוָבְך.  ְלַמַען  ֲעֵשה  ַחְסָּדְך.  ַען  ַען  ְלַמֽ ְלַמֽ ֲעֵשה   .

ַען ְפֵאָרְך. ֲעֵשה ְלמַֽ מַ  ְלַמֽ ַען ֻעָזְך. ֲעֵשה  ַען סֹוָדְך. ֲעֵשה ְלַמֽ ְלַמֽ ִנְצָחְך. ֲעֵשה  ַען  ְלַמֽ ַען ִצְדָקָתְך.  ְלכּוָתְך. ֲעֵשה 

ַען ְלַמֽ ֲעֵשה  ְשִכיָנָתְך.  ַען  ְלַמֽ ֲעֵשה  ָהַרִבים.  יָך  ֽ ַרֲחמ  ַען  ְלַמֽ ֲעֵשה  ְקֻדָשָתְך.  ַען  ְלַמֽ ַען    ֲעֵשה  ְלַמֽ ֲעֵשה  ְתִהָּלָתְך. 

ַען ּדָ  ה ְוַאֲהֹרן, ֲעֵשה ְלַמֽ ַען מש  ַען ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב. ֲעֵשה ְלַמֽ יָך ֹשְכֵני ָעָפר. ֲעֵשה ְלַמֽ ֽ ִוד ּוְשֹלֹמה.  אֹוֲהב 

ַען ִציֹון ִמְשַכן כְ  ָך. ֲעֵשה ְלַמֽ ֽ ִים ִעיר ָקְדש  ַען ְירּוָשַלֽ ַען ֲעֵשה ְלַמֽ ָך. ֲעֵשה ְלַמֽ ֽ ַען ִשְממֹות ֵהיָכל  ָך. ֲעֵשה ְלַמֽ ֽ בֹוד 

ָך. ֲעֵשה ְלמַֽ  ֽ ַען ֲהרּוִגים ַעל ֵשם ָקְדש  יָך ַהָשפּוְך. ֲעֵשה ְלַמֽ ַען ַּדם ֲעָבד  ָך. ֲעֵשה ְלַמֽ ֽ ַען ְטבּוִחים ַעל  ֲהִריסּות ִמְזְבח 

ַען ָבֵאי ָבֵאש ּובַ  ָך. ֲעֵשה ְלַמֽ ֽ ַען ְגמּוֵלי  ִיחּוד  ּלֹא ָחְטאּו. ֲעֵשה ְלַמֽ ִים ש  ַען יֹוְנֵקי ָשַדֽ ָך. ֲעֵשה ְלַמֽ ֽ ִים ַעל ִקּדּוש ְשמ  ַמֽ

נּו. ֲעֵשה ְלַמַענְ  ל ֵבית ַרָבן. ֲעֵשה ְלַמַעְנָך ִאם לֹא ְלַמֲעֵנֽ ַען ִתינֹוקֹות ש  ּלֹא ָפְשעּו. ֲעֵשה ְלַמֽ נּו: ָחָלב ש   ָך ְוהֹוִשיֵעֽ

 

נּו. ֲעֵננּו גֹואֲ  נּו ֲעֵנֽ נּו בֹוְרֵאֽ נּו. ֲעֵנֽ ינּו ֲעֵנֽ נּו ָאִבֽ נּו. ֲעֵנֽ ינּו ֲעֵנֽ נּו ֱאֹלֵקֽ נּו.  ֲעֵננּו ה' ֲעֵננּו. ֲעֵנֽ נּו. ֲעֵננּו דֹוְרֵשנּו ֲעֵנֽ נּו ֲעֵנֽ ֵלֽ

נּו ַזְך   ֲעֵנֽ נּו.  ֲעֵנֽ ְוָחִסיד  ָוִתיק  נּו. ֲעֵננּו  ֲעֵנֽ נּו טֹוב ּוֵמִטיב  ֲעֵננּו ָהֵאל ַהנ ֱאָמן  ֲעֵנֽ נּו:  ֲעֵנֽ נּו ַחי ְוַקָים  ֲעֵנֽ נּו.  ֲעֵנֽ ְוָיָשר 

נּו נּו. ֲעֵנֽ נּו לֹוֵבש ְצָדקֹות ֲעֵנֽ נּו. ֲעֵנֽ נּו כֹוֵבש ְכָעִסים ֲעֵנֽ נּו. ֲעֵנֽ ר ֲעֵנֽ צ  ֽ ַע י  נּו. ֲעֵננּו יֹוֵדֽ נּו.  ֲעֵנֽ ְך ַמְלֵכי ַהְמָלִכים ֲעֵנֽ ל  ֽ  מ 

נּו נֹוָרא וְ  ה ּוַמִציל ֲענֵֽ ֲעֵנֽ נּו פֹוד  ֲעֵנֽ נּו.  ֲעֵנֽ נּו עֹונ ה ְבֵעת ָצָרה  ֲעֵנֽ נּו.  ֲעֵנֽ נּו סֹוֵלַח ּומֹוֵחל  ֲעֵנֽ נּו.  ֲעֵנֽ נּו  ִנְשָגב  ֲעֵנֽ נּו. 

נּו שֹומֵֽ  נּו. ֲעֵנֽ נּו ַרחּום ְוַחנּון ֲעֵנֽ נּו. ֲעֵנֽ נּו ָקרֹוב ְלקֹוְרָאיו ֲעֵנֽ נּו תֹוֵמְך  ַצִּדיק ְוָיָשר ֲעֵננּו. ֲעֵנֽ נּו. ֲעֵנֽ ְביֹוִנים ֲעֵנֽ ל א  ַע א 

ַחד ִיְצָחק עֲ  נּו ַפֽ נּו. ֲעֵנֽ נּו ֱאֹלֵקי ַאְבָרָהם ֲעֵנֽ נּו. ֲעֵנֽ ינּו ֲעֵנֽ נּו ֱאֹלֵקי ֲאבֹוֵתֽ נּו. ֲעֵנֽ נּו ֲאִביר ַיֲעֹקב  ְתִמיִמים ֲעֵנֽ נּו. ֲעֵנֽ ֵנֽ

נּו. עֲ  ְזַרת ַהְשָבִטים ֲעֵנֽ נּו ע  נּו.  ֲעֵננּו. ֲעֵנֽ נּו. ֲעֵננּו ַרְך ִלְרצֹות ֲעֵנֽ ה ִלְכעֹוס ֲעֵנֽ נּו. ֲעֵננּו ָקש  נּו ִמְשַגב ִאָמהֹות ֲעֵנֽ ֵנֽ

נּו:,  נּו ַדַין ַאְלָמנֹות ֲעֵנֽ נּו. ֲעֵנֽ נּו ֲאִבי ְיתֹוִמים ֲעֵנֽ נּו. ֲעֵנֽ נּו עֹונ ה ְבֵעת ָרצֹון ֲעֵנֽ  ֲעֵנֽ

 

ינּו ְבהַ  ָעָנה ְלַאְבָרָהם ָאִבֽ נּו:  ִמי ש  ַח הּוא ַיֲעֵנֽ נ ֱעַקד ַעל ַגֵבי ַהִמְזֵבֽ ָעָנה ְלִיְצָחק ְבנֹו ְכש  נּו: ִמי ש  ר ַהמֹוִרָיה הּוא ַיֲעֵנֽ

ָעָנה לַ  נּו: ִמי ש  ָעָנה ְליֹוֵסף ְבֵבית ָהֲאסּוִרים הּוא ַיֲעֵנֽ ָעָנה ְלַיֲעֹקב ְבֵבית ֵאל הּוא ַיֲעֵננּו: ִמי ש  ינ ִמי ש  ּו ַעל ֲאבֹוֵתֽ

נּו ַיֲעֵנֽ ַבַמְחָתה הּוא  ְלַאֲהֹרן  ָעָנה  ִמי ש  נּו:  ַיֲעֵנֽ ה ְבחֹוֵרב הּוא  ְלמש  ָעָנה  ִמי ש  נּו:  ַיֲעֵנֽ ָעָנה  ַים סּוף הּוא  ִמי ש   :

נּו  ַע ַבִגְלָגל הּוא ַיֲעֵנֽ ָעָנה ִליהֹוֻשֽ נּו: ִמי ש  ָעָנה ִלְשמּוֵאל ַבִמְצָפה  ְלִפיְנָחס ְבקּומֹו ִמתֹוְך ָהֵעָדה הּוא ַיֲעֵנֽ : ִמי ש 

ָעָנה ְלֵאִלָיֽהּו ְבַהר הַ  נּו: ִמי ש  ִים הּוא ַיֲעֵנֽ ָעָנה ְלָדִוד ּוְשֹלֹמה ְבנֹו ִבירּוָשָלֽ נּו: ִמי ש  נּו: ִמי הּוא ַיֲעֵנֽ ל הּוא ַיֲעֵנֽ ַכְרמ 

ָעָנה נּו: ִמי ש  ֱאִליָשע ִביִריחֹו הּוא ַיֲעֵנֽ ָעָנה ל  ְך ְיהּוָדה    ש  ל  ֽ ָעָנה ְלִחְזִקָיֽהּו מ  נּו: ִמי ש  ְליֹוָנה ִבְמֵעי ַהָּדָגה הּוא ַיֲעֵנֽ

נּו: ִמי ש   ָעָנה ַלֲחַנְנָיה ִמיָשֵאל ַוֲעַזְרָיה ְבתֹוְך ִכְבַשן ָהֵאש הּוא ַיֲעֵנֽ נּו: ִמי ש  ָעָנה ְלָדִנֵיאל ְבגֹוב  ְבָחְליֹו, הּוא ַיֲעֵנֽ

ְזָרא ַבגֹוָלה הּוָהֲאָריֹות הּו ָעָנה ְלע  נּו: ִמי ש  ְסֵתר ְבשּוַשן ַהִביָרה הּוא ַיֲעֵנֽ ָעָנה ְלָמְרְּדַכי ְוא  נּו:  א ַיֲעֵננּו: ִמי ש  א ַיֲעֵנֽ

נּו:  ָעָנה ְלָכל ַהַצִּדיִקים ְוַהֲחִסיִדים ְוַהְתִמיִמים ְוַהְיָשִרים הּוא ַיֲעֵנֽ  ִמי ש 

 

ן. ֵיי ֲעֵניָנן. ַרֲחָמָנא ְדָעֵני ִלְתִביֵרי ִלָבא ֲעֵניָנן. ַרֲחָמָנא ְדָעֵני ְלַמִכיֵכי רּוָחא ֲעֵניָנן. ַרֲחָמָנא ֲעֵנינָ ַרְחָמָנא ְדָעֵני ַלֲענִ 

 ַרֲחָמָנא חּוס. ַרֲחָמָנא ְפרֹוק. ַרֲחָמָנא ְשִזיב. ַרֲחָמָנא ְרַחם ֲעָלן. ַהְשָתא ַבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב:

 

ר  אמ  ֹֽ ָלה: ַוי ֹפֽ ל־ָגד ַצר־ִלי ְמֹאד ִנְפָלה־ָנא ְבַיד־ה' ִכי־ַרִבים ַרֲחָמיו ּוְבַיד־ָאָדם ַאל־א   ָּדִוד א 

יָך ֶֽ נ  פָּ י לְׁ את  ֶֽ טָּ ַחּנּון חָּ ִני ְוַאל־ַבֲחָמְתָך    ַרחּום וְׁ ְוַקֵבל ַתֲחנּוָני: ה' ַאל־ְבַאְפָך תֹוִכיֵחֽ ה' ָמֵלא ַרֲחִמים ַרֵחם ָעַלי 

ִני ִני ה' ִכי ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי: ְוַנְפִשי ִנְבֲהָלה ְמֹאד ְוַאָתה ה' ַעד־ָמָתי: ש ְתַיְסֵרֽ ִני ְרָפֵאֽ ִני ה' ִכי ֻאְמַלל ָאֽ ּוָבה ה'  : ָחֵנֽ

ְעתִ  ה ָּלְך: ָיַגֽ ָך ִבְשאֹול ִמי־יֹוד  ו ת ִזְכר  ָך: ִכי ֵאין ַבָמֽ ֽ ַען ַחְסּד  ִני ְלַמֽ ה ְבָכל־ ַחְּלָצה ַנְפִשי הֹוִשיֵעֽ י־ְבַאְנָחִתי ַאְשח 

ִני ָכל־  ֽ ַעס ֵעיִני ָעְתָקה ְבָכל־צֹוְרָרי: ֽסּורּו ִממ  ִמַכֽ ה: ָעְשָשה  ְיָלה ִמָטִתי ְבִדְמָעִתי ַעְרִשי ַאְמס  ן ִכי־ ַלֽ ֲעֵלי ָאו  ֹפֽ
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ַגע: ָשַמע ה' קֹול ִבְכִיי: ָשַמע ה' ְתִחָנִתי ה' ְתִפָּלִתי ִיָקח: ֵיֽבשּו וְ  בּו ֵיֽבשּו ָרֽ  ִיָבֲהלּו ְמֹאד ָכל־ֹאְיָבי ָיֻשֽ

 

 שֹוֵמר ִיְשָרֵאל ְשמֹור ְשֵאִרית ִיְשָרֵאל ְוַאל יֹאַבד ִיְשָרֵאל ָהֹאְמִרים ְשַמע ִיְשָרֵאל: 

ָחד  ָחד ְוַאל יֹאַבד גֹוי א  ָחד ְשמֹור ְשֵאִרית ַעם א  ָחד: שֹוֵמר גֹוי א  ינּו ה' א   ַהְמַיֲחִדים ִשְמָך ה' ֱאֹלֵקֽ

 : שֹוֵמר גֹוי ָקדֹוש ְשמֹור ְשֵאִרית ַעם ָקדֹוש ְוַאל יֹאַבד גֹוי ָקדֹוש ַהְמַשְּלִשים ְבָשלש ְקֻדשֹות ְלָקדֹוש

ה ְוִהְתַפֵיס ְלדֹור ה ְבַרֲחִמים ּוִמְתַפֵיס ְבַתֲחנּוִנים ִהְתַרצ   ָעִני ִכי ֵאין עֹוֵזר:  ִמְתַרצ 

נּו:  ד ְוהֹוִשיֵעֽ ס  ֽ נּו ְצָדָקה ָוח  נּו ַמֲעִשים ֲעֵשה ִעָמֽ נּו ִכי ֵאין ָבֽ נּו ַוֲעֵנֽ נּו ָחֵנֽ ינּו ַמְלֵכֽ  ָאִבֽ

 

ִכי ֵמעֹולָ  יָך  ֽ ַוֲחָסד  יָך ה'  ֽ ְזֹכר ַרֲחמ  ינּו:  ֵעיֵנֽ יָך  ֽ ָעל  ה ִכי  ֵנַדע ַמה ַנֲעש  ְחנּו לֹא  ינּו ַוֲאַנֽ ָעֵלֽ ְיִהי ַחְסְּדָך ה'  ָמה:  ֵהֽ ם 

יָך ִכי ַדּֽלֹונּו ְמֹאד: חָ  ֽ נּו ֲעֹונֹות ִראשֹוִנים ַמֵהר ְיַקְּדֽמּונּו ַרֲחמ  ְלנּו ָלְך: ַאל ִתְזָכר ָלֽ ר ִיַחֽ נּו ִכי־ַרב ַכֲאש  נּו ה' ָחֵנֽ ֵנֽ

ז ַרֵחם ִתְזכֹור: ִכי הּוא ָידַ  ג  ְענּו בּוז: ְבֹרֽ נּו ַעל־ְּדַבר ְכבֹוד־ ָשַבֽ נּו ֱאֹלֵקי ִיְשֵעֽ ְחנּו: ָעְזֵרֽ נּו ָזכּור ִכי ָעָפר ֲאָנֽ ע ִיְצֵרֽ

ָך:  ֽ ַען ְשמ  ינּו ְלַמֽ נּו ְוַכֵפר ַעל־ַחטֹאֵתֽ ָך ְוַהִציֵלֽ ֽ  ְשמ 

 

ּוֵתּה ְבַחֵייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיי ְדָכל ֵבית ִיְתַגַּדל ְוִיְתַקַּדש ְשֵמּה ַרָבא ְבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכ 

 ִיְשָרֵאל. ַבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: 

ַמיָּא לְׁ ֵמי עָּ לְׁ עָּ ַלם ּולְׁ עָּ ַרְך לְׁ בָּ א מְׁ ֵמּה ַרבָּ ֵהא שְׁ ה  : ִיְתָבַרְך ְוִיְשַתַבח ְוִיְתָפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשא ְוִיְתַהּדָ יְׁ ר ְוִיְתַעּל 

ָּלא   ְלֵעֽ הּוא  ְבִריְך  ְדֻקְדָשא  ְשֵמּה  ַּדֲאִמיָרן מָכל  ולעלא  ְוִיְתַהָּלל  ְונ ֱחָמָתא.  ֻתְשְבָחָתא  ְוִשיָרָתא.  ִבְרָכָתא  ָכל 

 ְבָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן: 

 ִתְתַקֵבל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְּדָכל )ֵבית( ִיְשָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִּדי ִבְשַמָיא ְוִאְמרּו ָאֵמן: 

ינּו ְוַעל ָכל ִיְשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:    ְיֵהא ְשָלָמא ַרָבא ִמן ְשַמָיא ְוַחִיים ָעֵלֽ

ה שָ  ה ָשלֹום ִבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעש  ינּו ְוַעל ָכל ִיְשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ֹעש   לֹום ָעֵלֽ

 

 


