סליחות ליום חמישי
יתָך עֹוד יְׁ הַ לְׁ לֶֽ ּוָך ֶֽסלָה :אַ ְׁש ֵרי הָ עָם שֶׁ ָ ָּֽככָה ּלֹו אַ ְׁש ֵרי הָ עָם שֶׁ ה' אֱֹלקָ יוְׁ :תהִ ּלָה לְׁ דָ וִ ד
יֹושבֵ י בֵ ֶֽ
אַ ְׁש ֵרי ְׁ
ֲרֹומ ְׁמָך אֱלֹוקַ י הַ ֶׁ ָּֽמלְֶׁך ַואֲבָ ְׁרכָה ִש ְׁמָך לְׁ עֹולָם ָועֶׁד :בְׁ כָל־יֹום אֲבָ ְׁר ֶׁ ָּֽכ ָך ַואֲהַ לְׁ לָה ִש ְׁמָך לְׁ עֹולָם ָועֶׁד :גָדֹול ה'
א ִ
הֹודָך וְׁ ִדבְׁ ֵרי
ּומ ֻהּלָל ְׁמאֹ ד וְׁ לִ גְׁ ֻדּלָתֹו אֵ ין ֵ ָּֽחקֶׁ רּ :דֹור לְׁ דֹור יְׁ שַ בַ ח מַ עֲשֶׁ יָך ּוגְׁ בּורֹ ֶׁ ָּֽתיָך י ִ ַָּֽגידּו :הֲדַ ר כְׁ בֹוד ֶׁ ָּֽ
ְׁ
נֹוראֹ ֶׁ ָּֽתיָך י ֹאמֵ רּו ּוגְׁ ֻדּל ְָׁתָך אֲסַ פְׁ ֶׁ ָּֽרנָהָּֽ ֵ :זכֶׁר ַרב־טּובְׁ ָך י ִ ַָּֽביעּו וְׁ צִ ְׁדקָ ְׁתָך יְׁ ַר ֵנָּֽנּו :חַ נּון
נִ פְׁ לְׁ אֹ ֶׁ ָּֽתיָך אָ ִ ָּֽשיחָ הֶׁ :ועֱזּוז ְׁ
ידיָך
יֹודּוָך ה' כָל־מַ ע ֶׁ ֲָּֽשיָך ַוח ֲִס ֶׁ ָּֽ
ל־חסֶׁ ד :טֹוב־ה' לַכֹ ל וְׁ ַרחֲמָ יו עַל־כָל־מַ עֲשָ יוָּֽ :
וְׁ ַרחּום ה' ֶׁ ָּֽא ֶׁרְך אַ ַ ָּֽפיִ ם ּוגְׁ דָ ָ ָּֽ
הֹודי ַע לִ בְׁ נֵי הָ אָ דָ ם גְׁ בּורֹ תָ יו ּוכְׁ בֹוד הֲדַ ר מַ לְׁ כּותֹו:
בּור ְׁתָך יְׁ דַ ֵ ָּֽברּו :לְׁ ִ ָּֽ
כּותָך י ֹאמֵ רּו ּוגְׁ ָ
יְׁ בָ ְׁרכָּֽ ּוכָה :כְׁ בֹוד מַ לְׁ ְׁ
מַ לְׁ כּו ְׁתָך מַ לְׁ כּות כָל־עֹ ל ִָמים ּומֶׁ ְׁמשַ לְׁ ְׁתָך בְׁ כָל־ּדֹור וָדֹ ר :סֹומֵ ְך ה' לְׁ כָל־הַ נֹ פְׁ לִ ים וְׁ זֹוקֵ ף לְׁ כָל־הַ כְׁ פּופִ ים :עֵינֵי־
פֹותחַ אֶׁ ת־י ֶׁ ָָּֽדָך ּומַ ְׁש ִ ָּֽבי ַע לְׁ כָל־חַ י ָרצֹון :צַ ִּדיק ה' בְׁ כָל־
כֹ ל אֵ ֶׁ ָּֽליָך יְׁ שַ ֵ ָּֽברּו וְׁ אַ תָ ה נֹותֵ ן־לָהֶׁ ם אֶׁ ת־אָ כְׁ לָם בְׁ עִ תֹוָּֽ ֵ :
ְּׁד ָרכָיו וְׁ חָ ִסיד בְׁ כָל־מַ עֲשָ יו :קָ רֹוב ה' לְׁ כָל־קֹ ְׁראָ יו לְׁ כֹ ל אֲשֶׁ ר יִ קְׁ ָר ֻ ָּֽאהּו בֶׁ אֱמֶׁ תְׁ :רצֹון־יְׁ ֵראָ יו ַיעֲשֶׁ ה וְׁ אֶׁ ת־
יֹושיעֵם :שֹומֵ ר ה' אֶׁ ת־כָל־אֹ הֲבָ יו וְׁ אֵ ת כָל־הָ ְׁרשָ עִ ים י ְַׁש ִמידְׁ :תהִ ּלַת ה' יְׁ דַ בֶׁ ר פִ י וִ יבָ ֵרְך כָל־
שַ וְׁ עָתָ ם יִ ְׁשמַ ע וְׁ ִ
בָ שָ ר שֵ ם קָ ְׁדשֹו לְׁ עֹולָם ָועֶׁדַ :וא ֲַנָּֽחְׁ נּו נְׁ בָ ֵרְך יָּה מֵ עַתָ ה וְׁ עַד־עֹולָם הַ לְׁ לּויָּה:
הש"ץ אומר חצי קדיש:
יִ ְׁתגַּדַ ל וְׁ יִ ְׁתקַ ּדַ ש ְׁשמֵ ּה ַרבָ א ,בְׁ עָלְׁ מָ א ִּדי בְׁ ָרא כִ ְׁרעּותֵ ּה וְׁ י ְַׁמלִ יְך מַ לְׁ כּותֵ ּה בְׁ חַ יֵיכֹון ּובְׁ יֹומֵ יכֹון ּובְׁ חַ יֵי ְׁדכָל בֵ ית
יִשתַ בַ ח
יִ ְׁש ָראֵ ל ,בַ ֲע ָגלָא ּובִ זְׁמַ ן קָ ִריב וְׁ ִא ְׁמרּו אָ מֵ ן :יְׁ הֵ א ְׁשמֵ ּה ַרבָ א ְׁמבָ ַרְך לְׁ עָ לַם ּולְׁ עָ לְׁ מֵ י עָ לְׁ מַ יָא :יִ ְׁתבָ ַרְך וְׁ ְׁ
קּודשָ א ,בְׁ ִריְך הּוא לְׁ ֵ ָּֽעּלָא ּולְׁ ֵ ָּֽעּלָא ִמכָל בִ ְׁרכָתָ א
וְׁ יִ ְׁתפָאַ ר וְׁ יִ ְׁתרֹומַ ם וְׁ יִ ְׁתנַשֵ א וְׁ יִ ְׁתהַ ּדָ ר וְׁ יִ ְׁת ַעּלֶׁה וְׁ יִ ְׁתהַ ּלָל ְׁשמֵ ּה ְׁד ְׁ
וְׁ ִש ָירתָ א ,תֻ ְׁשבְׁ חָ תָ א וְׁ ֶׁנחֱמָ תָ אּ ,דַ א ֲִמ ָירן בְׁ עָלְׁ מָ א ,וְׁ ִא ְׁמרּו אָ מֵ ן:
לְׁ ָך ה’ הַ ְׁצדָ קָ ה וְׁ לָנּו בֹ שֶׁ ת הַ פָנִ ים .מַ ה־נִ ְׁתאֹונֵן ּומַ ה־נ ֹאמַ ר .מַ ה־נְׁ דַ בֵ ר ּומַ ה נִ צְׁ טַ ּדָ ק :נַחְׁ פְׁ שָ ה ְּׁד ָרכֵינּו וְׁ נַחְׁ קֹ ָרה
וְׁ נָשּובָ ה אֵ לֶׁיָך .כִ י יְׁ ִמינְׁ ָך פְׁ שּוטָ ה לְׁ קַ בֵ ל שָ בִ ים :ל ֹא־בְׁ חֶׁ סֶׁ ד וְׁ ל ֹא־בְׁ מַ ע ֲִשים בָ אנּו לְׁ ָפנֶׁיָך .כְׁ דַ ּלִ ים ּוכְׁ ָר ִשים
ל־ת ִשיבֵ נּו ֵריקָ ם ִמּלְׁ ָפנֶׁיָךִ :מּלְׁ ָפנֶׁיָך מַ לְׁ כֵנּו ֵריקָ ם אַ ל־
ּדָ פַקְׁ נּו ְּׁדלָתֶׁ יָךְּׁ :דלָתֶׁ יָך ּדָ פַקְׁ נּו ַרחּום וְׁ חַ נּון .נָא אַ ְׁ
ְׁת ִשיבֵ נּו .כִ י אַ תָ ה שֹומֵ ַע ְׁתפִ ּלָה:
יִשתַ חֲוּו לְׁ פ ֶָׁנָּֽיָך ה’ ,וִ יכַבְׁ דּו
שֹׁ ֵ ֶֽמעַ ְׁתפִ לָה ,ע ֶׁ ָָּֽדיָך כָל בָ שָ ר יָבָֹּֽ אּו :יָבֹוא ָכל בָ שָ ר לְׁ הִ ְׁשתַ חֲֹות לְׁ ָפנֶׁיָך ה' :י ָָּֽבֹואּו וְׁ ְׁ
לִ ְׁשמֶׁ ָך :בָֹּֽ אּו נִ ְׁשתַ ֲחוֶׁה וְׁ נִ כְׁ ָרעָה .נִ בְׁ ְׁרכָה לִ פְׁ נֵי ה' עֹ ֵ ָּֽשנּו :בָֹּֽ אּו ְׁשע ָָריו בְׁ תֹודָ ה ,חֲצֵ רֹותָ יו בִ ְׁתהִ ּלָהָּֽ .הֹודּו לֹו
יתָך .נִ ְׁשתַ ֲחוֶׁה אֶׁ ל הֵ יכַל־קָ ְׁד ְׁשָך בְׁ יִ ְׁראָ ֶׁ ָּֽתָך :הִ נֵה בָ ְׁרכּו אֶׁ ת ה' כָל עַבְׁ דֵ י
בָ ְׁרכּו ְׁשמֹוַ :ו ֲאנַחְׁ נּו בְׁ רֹ ב חַ ְׁס ְּׁדָך נָבֹוא בֵ ֶׁ ָּֽ
עֹומ ִדים בְׁ בֵ ית ה' בַ ּלֵילֹותְׁ :שאּו יְׁ דֵ יכֶׁם קָֹּֽ דֶׁ שּ ,ובָ ְׁרכּו אֶׁ ת ה' :נָבֹואָ ה לְׁ ִמ ְׁשכְׁ נֹותָ יו ,נִ ְׁשתַ ֲחוֶׁה ַלהֲדֹם
ה' הָ ְׁ
ֱֹלקינּו ,וְׁ הִ ְׁשתַ חֲוּו לְׁ הַ ר קָ ְׁדשֹו .כִ י
רֹוממּו ה' א ֵ ָּֽ
ֱֹלקינּו ,וְׁ הִ ְׁשתַ חֲוּו ַלהֲדֹ ם ַרגְׁ לָיו .קָ דֹוש הּואְׁ :
רֹוממּו ה' א ֵ ָּֽ
ַרגְׁ לָיוְׁ :
ֱֹלקינּו :הִ ְׁשתַ חֲוּו לַה' בְׁ הַ ְׁד ַרת קָֹּֽ דֶׁ שָּֽ ִ ,חילּו ִמ ָפנָיו כָל הָ ָ ָּֽא ֶׁרץ :נִ ְׁשתַ ֲחוֶׁה אֶׁ ל הֵ יכַל קָ ְׁד ְׁשָך ,וְׁ נֹודֶׁ ה אֶׁ ת
קָ דֹוש ה' א ֵ ָּֽ
ְׁשמֶׁ ָך עַל חַ ְׁס ְׁדָך וְׁ עַל א ֲִמ ֶׁ ָּֽתָך .כִ י הִ גְׁ ַ ָּּֽדלְׁ תָ עַל כָל ִש ְׁמָך ִא ְׁמ ָר ֶׁ ָּֽתָך :ה' אֱֹלקֵ י צְׁ בָ אֹותִ ,מי כ ָָּֽמֹוָך ח ֲִסין יָּהֶׁ .ואֱמּונ ְָׁתָך
יבֹותיָך :כִ י ִמי בַ ַ ָּֽשחַ ק ַיעֲרֹ ְך לַה' ,יִ ְׁדמֶׁ ה לַה' בִ בְׁ נֵי אֵ לִ ים :כִ י גָדֹול אַ תָ ה וְׁ עֹשֶׁ ה נִ פְׁ לָאֹות ,אַ תָ ה אֱֹלקִ ים
ְׁסבִ ֶׁ ָּֽ
ּומ ֻהּלָל ְׁמאֹ ד ,וְׁ לִ גְׁ ֻדּלָתֹו אֵ ין ֵ ָּֽחקֶׁ ר :כִ י גָדֹול
לְׁ בַ ֶׁ ָּּֽדָך :כִ י גָדֹול מֵ עַל שָ ַ ָּֽמיִ ם חַ ְׁס ֶׁ ָּּֽדָך ,וְׁ עַד ְׁשחָ קִ ים א ֲִמ ֶׁ ָּֽתָך :גָדֹול ה' ְׁ
ּומלְֶׁך גָדֹול עַל כָל אֱֹלקִ ים :אֲשֶׁ ר ִמי אֵ ל בַ שָ ַ ָּֽמיִם
נֹורא הּוא ַעל כָל אֱֹלקִ ים :כִ י אֵ ל גָדֹול ה'ָּֽ ֶׁ ,
ּומ ֻהּלָל ְׁמאֹ דָ ,
ה' ְׁ
ּובָ ָ ָּֽא ֶׁרץ ,אֲשֶׁ ר ַיעֲשֶׁ ה כְׁ מַ ע ֶׁ ֲָּֽשיָך וְׁ כִ גְׁ בּורֹ ֶׁ ָּֽתיָךִ :מי ל ֹא יִ ָראֲָך ֶׁ ָּֽמלְֶׁך הַ גֹויִ ם ,כִ י לְׁ ָך י ָ ָָּֽאתָ ה .כִ י בְׁ כָל חַ כְׁ מֵ י הַ גֹויִם
בּורה .תָ עֹ ז
בּורה :לְׁ ָך ז ְָּֽׁרֹו ַע עִ ם גְׁ ָ
ּובְׁ ָכל מַ לְׁ כּותָ ם ,מֵ אֵ ין כ ָָּֽמֹוָך :מֵ אֵ ין כ ָָּֽמֹוָך ה' .גָדֹול אַ תָ ה ,וְׁ גָדֹול ִש ְׁמָך בִ גְׁ ָ
י ְָׁדָך ,תָ רּום יְׁ ִמ ֶׁינֶָָּֽֽך :לְׁ ָך יֹום אַ ף לְׁ ָך ָ ָּֽליְׁ לָה .אַ תָ ה הֲכִ ינָּֽ ֹותָ מָ אֹור ו ָ ָָּֽשמֶׁ ש :אֲשֶׁ ר בְׁ יָדֹו מֶׁ חְׁ קְׁ ֵרי ָ ָּֽא ֶׁרץ ,וְׁ תֹועֲפֹות
בּורה וְׁ הַ ִתפְׁ אֶׁ ֶׁרת וְׁ הַ ֵנָּֽצַ ח וְׁ הַ הֹוד ,כִ י כֹ ל
הָ ִרים לֹוִ :מי יְׁ מַ ּלֵל גְׁ בּורֹות ה' ,י ְַׁש ִ ָּֽמי ַע כָל ְׁתהִ ּלָתֹו :לְׁ ָך ה' הַ גְׁ ֻדּלָה וְׁ הַ גְׁ ָ
ּומֹלאָ ּה אַ תָ ה
בַ שָ ַ ָּֽמיִ ם ּובָ ָ ָּֽא ֶׁרץ .לְׁ ָך ה' הַ מַ ְׁמלְׁ כָה ,וְׁ הַ ִמ ְׁתנַשֵ א לְׁ כֹ ל לְׁ ר ֹאש :לְׁ ָך שָ ַ ָּֽמיִ ם ,אַ ף לְׁ ָך ָ ָּֽא ֶׁרץ תֵ בֵ ל ְׁ
יְׁ סַ ְׁדתָ ם :אַ תָ ה הִ ַ ָּֽצבְׁ תָ כָל גְׁ בּולֹות ָ ָּֽא ֶׁרץָּֽ ַ .קיִ ץ וָחָֹּֽ ֶׁרף אַ תָ ה יְׁ צַ ְׁרתָ ם :אַ תָ ה ִר ַ ָּֽצצְׁ תָ ָראשֵ י לִ וְׁ יָתָ ןִ ,ת ְׁת ֶׁנָּֽנּו מַ ֲאכָל
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פֹור ְׁרתָ בְׁ ָעזְָׁך יָםִ ,ש ַ ָּֽב ְׁרתָ ָראשֵ י
הֹוב ְׁשתָ ַנהֲרֹות אֵ יתָ ן :אַ תָ ה ַ
לְׁ עַם לְׁ צִ יִ ים :אַ תָ ה בָ קַ עְׁ תָ מַ עְׁ יָן ו ָָנָּֽחַ ל ,אַ תָ ה ַ ָּֽ
ֱֹלקינּו
ּומ ֻהלָל ְׁמאֹ ד ,בְׁ עִ יר א ֵ ָּֽ
תַ נִ ינִ ים עַל הַ ָ ָּֽמיִ ם :אַ תָ ה מֹושֵ ל בְׁ גֵאּות הַ יָם ,בְׁ שֹוא ַגּלָיו אַ תָ ה ְׁתשַ בְׁ חֵ ם :גָדֹול ה' ְׁ
דֹושים
הַ ר קָ ְׁדשֹו :ה' צְׁ בָ אֹות אֱֹלקֵ י יִ ְׁש ָראֵ ל ישֵ ב הַ כְׁ רֻ בִ ים ,אַ תָ ה הּוא הָ אֱֹלקִ ים לְׁ בַ ֶׁ ָּֽדָך :אֵ ל ַנע ֲָרץ בְׁ סֹוד קְׁ ִ
דשים :לְׁ כּו נְׁ ַרנְׁ נָה לַה' ,נ ִ ָָּֽריעָה
נֹורא עַל כָל ְׁסבִ יבָ יו :וְׁ יֹודּו שָ ַ ָּֽמיִ ם פִ לְׁ אֲָך ה' ,אַ ף אֱמּונ ְָׁתָך בִ קְׁ הַ ל קְׁ ִ
ַרבָ ה ,וְׁ ָ
ּומ ְׁשפָט ְׁמכֹון כִ ְׁס ֶׁ ָּֽאָך ,חֶׁ סֶׁ ד ֶׁואֱמֶׁ ת יְׁ קַ ְּׁדמּו פ ֶָׁנָּֽיָך:
לְׁ צּור יִ ְׁש ֵ ָּֽענּו :נְׁ קַ ְּׁדמָ ה ָפנָיו בְׁ תֹודָ ה ,בִ ז ְִׁמרֹות נ ִ ָָּֽרי ַע לֹוָּֽ ֶׁ :צדֶׁ ק ִ
ָשהּו ,וְׁ י ֶׁ ַָּֽבשֶׁ ת ָידָ יו י ָ ָָּֽצרּו :אֲשֶׁ ר
אֲשֶׁ ר יַחְׁ דָ ו נ ְַׁמ ִתיק סֹוד ,בְׁ בֵ ית אֱֹלקִ ים נְׁ הַ ּלְֵך בְׁ ָ ָּֽרגֶׁש :אֲשֶׁ ר לֹו הַ יָם וְׁ הּוא ע ָ ָּֽ
בְׁ יָדֹו ֶׁ ָּֽנפֶׁש כָל חָ י ,וְׁ ָּֽרּוחַ כָל בְׁ שַ ר ִאיש:
הַ נְׁ שָ מָ ה לְָך ,וְׁ הַ ּגּוף פָ ֳעלָָך חּוסָ ה עַ ל עֲמָ לְָך :הַ נְׁ שָ מָ ה לְָך ,וְׁ הַ גּוף שֶׁ ּלְָך .ה' עֲשֵ ה לְׁ ַ ָּֽמעַן ְׁש ֶׁ ָּֽמָךָּֽ ָ :אתָ אנּו עַל
ִש ְׁמָך .ה' ,עֲשֵ ה לְׁ ַ ָּֽמעַן ְׁש ֶׁ ָּֽמָך :בַ עֲבּור כְׁ בֹוד ִש ְׁמָך ,כִ י אֵ ל חַ נּון וְׁ ַרחּום ְׁש ֶׁ ָּֽמָך :לְׁ ַ ָּֽמעַן ִש ְׁמָך ה' .וְׁ סָ לַחְׁ תָ ַלעֲֹו ֵנָּֽנּו,
כִ י ַרב הּוא:
ְׁסלַח לָנּו אָ ִבינּו ,כִ י בְׁ רֹוב ִאּוַלְׁ תֵ נּו שָ גִ ינּוְׁ .מחַ ל־לָנּו מַ לְׁ כֵנּו ,כִ י ַרבּו עֲֹונֵינּו:
כִ י עַל ַר ֲחמֶׁ יָך הָ ַרבִ ים אָ נּו בְׁ טּוחִ ים ,וְׁ עַל צִ ְׁדקֹותֶׁ יָך אָ נּו נִ ְׁשעָנִ ים ,וְׁ לִ ְׁסלִ יחֹותֶׁ יָך אָ נּו ְׁמקַ ּוִ ים ,וְׁ לִ ישּוע ְָׁתָך אָ נּו
כֹורת בְׁ ִרית
ְׁמצַ פִ ים :אַ תָ ה הּוא מֶׁ לְֶׁך ,אֹוהֵ ב צְׁ דָ קֹות ִמקֶׁ דֶׁ ם ,מַ עֲבִ יר עֲֹונֹות עַמֹוּ ,ומֵ ִסיר חַ ט ֹאת יְׁ ֵראָ יוֵ :
ּומקַ יֵם ְׁשבּועָה לָאַ חֲרֹונִ ים :אַ תָ ה הּוא ,שֶׁ י ַָר ְׁדתָ בַ ֲענַן כְׁ בֹודֶׁ ָך עַל הַ ר ִסינַי ,וְׁ הֶׁ ְׁראֵ יתָ ּדַ ְׁרכֵי טּובְׁ ָך
ל ִָראשֹונִ יםְׁ ,
לְׁ מֹ שֶׁ ה עַבְׁ ּדֶׁ ָך :וְׁ אָ ְׁרחֹות חֲסָ דֶׁ יָך גִ ּלִ יתָ לֹו ,וְׁ הֹודַ עְׁ תֹו כִ י אַ תָ ה אֵ ל ַרחּום וְׁ חַ נּון ,אֶׁ ֶׁרְך אַ פַיִ ם וְׁ ַרב חֶׁ סֶׁ ד ּומַ ְׁרבֶׁ ה
לְׁ הֵ ִטיבּ ,ומַ נְׁ הִ יג אֶׁ ת־כָל־הָ עֹולָם כֻּלֹו בְׁ ִמּדַ ת הָ ַרח ֲִמים :וְׁ כֵן כָתּובַ :וי ֹאמֶׁ ר אֲנִ י אַ עֲבִ יר כָל־טּובִ י עַל־ ָפנֶׁיָך
אתי בְׁ שֵ ם ה' לְׁ ָפנֶׁיָך .וְׁ חַ נֹ ִתי אֶׁ ת אֲשֶׁ ר אָ חֹ ן ,וְׁ ִרחַ ְׁמ ִתי אֶׁ ת־אֲשֶׁ ר א ֲַרחֵ ם:
וְׁ קָ ָר ִ
הֹוריתָ  :גְׁ ֻדּלַת ַרח ֶׁ ֲָּֽמיָך ַוחֲסָ ֶׁ ָּֽדיָךִ .תזְׁכֹ ר הַ יֹום
ּובעַל הָ ַרח ֲִמים נִ קְׁ ֵ ָּֽראתָ  .וְׁ ֶׁ ָּֽד ֶׁרְך ְׁתשּובָ ה ֵ ָּֽ
אֵ ל ֶֽארְך־אַ ַ ֶֽפיִ ם אַ תָ הָּֽ ַ .
ידיָךָּֽ ֵ :תפֶׁן אֵ ֵ ָּֽלינּו בְׁ ַרח ֲִמים .כִ י אַ תָ ה הּוא ַ ָּֽבעַל הָ ַרח ֲִמים :בְׁ תַ חֲנּון ּובִ ְׁתפִ ּלָה פ ֶָׁנָּֽיָך נְׁ קַ ּדֵ ם.
ּובְׁ כָל־יֹום לְׁ ֶׁ ָּֽז ֶַֽרע יְׁ ִד ֶׁ ָּֽ
תֹור ְׁתָך כָתּובּ :ובְׁ צֵ ל כְׁ נ ֶׁ ָָּֽפיָך ֶׁנחֱסֶׁ ה וְׁ נִ ְׁתלֹונָן .כְׁ יֹום ו ֵ ַָּֽי ֶֶֽׁרד ה'
הֹודעְׁ תָ ֶׁל ָענָיו ִמ ֶׁ ָּֽקדֶׁ ם :מֵ חֲרֹון אַ פְׁ ָך שּוב .כְׁ מֹו בְׁ ָ
כְׁ ַ ָּֽ
ַל־פשַ ע וְׁ ִת ְׁמחֶׁ ה אָ שָ ם .כְׁ יֹום ַויִ ְׁתיַצֵ ב עִ מֹו שָ ם :תַ ֲאזִין שַ וְׁ ע ֵ ָָּֽתנּו וְׁ תַ קְׁ ִשיב ֶׁ ָּֽמנּו מַ אֲמַ ר .כְׁ יֹום
בֶׁ ָענָן :תַ עֲבֹ ר ע ֶׁ ָּֽ
וַיִ קְׁ ָרא בְׁ שֵ ם ה' ,וְׁ שָ ם ֶׁנאֱמַ ר:
ַו ַיעֲבֹ ר ה' עַל ָפנָיו וַיִ קְׁ ָרא:
ב־חסד ואֱ מת :נֹׁ צֵ ר ֶֽחסד לָאֲ לָפִ ים נֹׁ שֵ א עָ ֹון ו ֶָֽפשַ ע וְׁ חַ טָ אָ ה וְׁ נַקֵ ה:
ה' ה' אֵ ל ַרחּום וְׁ חַ נּון ֶֽארְך אַ ַ ֶֽפיִ ם וְׁ ַר ֶֽ
אתנּו ּונְׁ חַ לְׁ ָ ָּֽתנּו:
וְׁ סָ לַחְׁ תָ ַלעֲוֹ ֵנָּֽנּו ּולְׁ חַ טָ ֵ ָּֽ
ָל־קֹור ֶׁ ָּֽאיָך:
ְׁ
ב־חסֶׁ ד לְׁ כ
ָשעְׁ נּו :כִ י־אַ תָ ה ה’ טֹוב וְׁ סַ ּלָח וְׁ ַר ֶׁ ָּֽ
ל־לנּו מַ לְׁ ֵ ָּֽכנּו כִ י־פ ָ ָּֽ
ַח־לנּו אָ ִ ָּֽבינּו כִ י־חָ ָ ָּֽטאנּוְׁ .מחַ ָ ָּֽ
ְׁסל ָ ָּֽ
הֹושיעָה ה' כִ י־גָמַ ר
עֹורר לְׁ הַ ֲחזִיק בָ ְךִ :
ין־קֹורא בְׁ ִש ְׁמָך בְׁ צֶׁ דֶׁ קִ ,מ ְׁת ֵ
ֵ
אָ בַ ד חָ ִסיד ִמן הָ אָ ֶׁרץ ,וְׁ יָשָ ר בָ אָ דָ ם אָ יִ ן :אֵ
אֹורָך נִ ְׁראֶׁ ה־אֹור׃ כִ י־עִ ם־ה' הַ חֶׁ סֶׁ ד ,וְׁ הַ ְׁרבֵ ה עִ מֹו
חָ ִסיד כִ י־פַּסּו אֱמּונִ ים ִמבְׁ נֵי אָ דָ ם :כִ י־עִ ְׁמָך ְׁמקֹור חַ יִ ים ,בְׁ ְׁ
פְׁ דּות׃ וְׁ הּוא יִ פְׁ ּדֶׁ ה אֶׁ ת־יִ ְׁש ָראֵ ל ִמכֹ ל עֲוֹ נֹ תָ יו׃
כְׁ ַרחֵ ם אָ ב עַל בָ נִ ים כֵן ְׁת ַרחֵ ם ה' ע ֵ ָָּֽלינּו :לַה' הַ יְׁ שּועָה ,עַל ע ְַׁמָך בִ ְׁרכ ֶׁ ָָּֽתָך ֶׁ ָּּֽסלָה :ה' צְׁ בָ אֹות עִ ָ ָּֽמנּו ִמ ְׁשגָב ָ ָּֽלנּו,
הֹושיעָה ,הַ ֶׁ ָּֽמלְֶׁך ַיע ֲֵנָּֽנּו בְׁ יֹום קָ ְׁראֵ נּו:
אֱֹלקֵ י ַיעֲקֹ ב ֶׁ ָּֽסלָה :ה' צְׁ בָ אֹות ,אַ ְׁש ֵרי אָ דָ ם בָֹּֽ ֵ ָּֽטחַ בָ ְך :ה' ִ ָּֽ
קהל ואח"כ חזן:
ָשאתָ ה לָעָ ם הַ ֶּהִ .מ ִמ ְׁצ ַ ֶֽריִ ם וְׁ עַ ד ֵ ֶֽהנָה .וְׁ שָ ם נאֱ מַ ר:
ְׁסלַח נָא ַלעֲֹון הָ עָ ם הַ ֶּה ,כְׁ ֶֽ ֹׁגדל חַ ְׁס ֶֽדָך .וְׁ כַאֲ שר נ ָ ֶֽ
הקהל אומרים:
ַוי ֹׁאמר ה' סָ ַ ֶֽל ְׁח ִתי כִ ְׁדבָ ֶֽרָך:
ֵינָּֽיָך ְּׁוראֵ ה שֹ ְׁממֹ ֵ ָּֽתינּו ,וְׁ הָ עִ יר אֲשֶׁ ר נִ קְׁ ָרא ִש ְׁמָך עָ ֶׁ ָּֽליהָ כִ י ל ֹא עַל צִ ְׁדקֹ ֵ ָּֽתינּו,
ּושמָ ע ,פְׁ קַ ח ע ֶׁ
הַ טֵ ה אֱֹלקַ י אָ זְׁנְׁ ָך ְׁ
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ֲנּונָּֽינּו לְׁ פ ֶָׁנָּֽיָך ,כִ י עַל ַרח ֶׁ ֲָּֽמיָך הָ ַרבִ ים :ה’ ְׁש ָ ָּֽמעָה ,ה’ ְׁס ָ ָּֽלחָ ה ,ה’ הַ קְׁ ִ ָּֽשיבָ ה ַועֲשֵ ה ,אַ ל
א ֲַנָּֽחְׁ נּו מַ פִ ילִ ים תַ ח ֵ
ְׁתאַ חַ ר .לְׁ מַ עַנְׁ ָך אֱֹלקַ י ,כִ י ִש ְׁמָך נִ קְׁ ָרא עַל עִ ְׁירָך וְׁ עַל ע ֶׁ ַָּֽמָך:
פזמון
נֹוראֹות ,בְׁ צֶׁ דֶׁ ק
ימין יֶׁשַ ע לְׁ הִ ּוָשַ ע ,עַם עָנִ י וְׁ אֶׁ בְׁ יֹון .בְׁ שַ וְׁ עֵ נּו אֵ לֶׁיָך ָ
י ְַׁש ִמיעֵ נּו סָ ל ְַׁח ִתי ,יֹׁ שֵ ב ְׁבסֵ תר עלְׁ יֹון .בִ ִ
תַ ֲענֵנּו .ה’ ֱהיֵה עֹוזֵר לָנּו:
יתי ֶׁעז ְָׁר ִתי ,עַל גִ בֹור וְׁ נִשָ א .לִ פְׁ נֵי גֹ חִ י אֶׁ ְׁשפֹ ְך ִשיחִ י ,אּולַי ָפנַי יִ שָ אִ .מּדָ ִתי כִ ּוַנְׁ ִתי ,כַּסֵ דֶׁ ר אֲשֶׁ ר־עָשָ ה.
ִשּוִ ִ
ֲהל ֹא יַקִ יר ְׁמקַ ְׁרקֵ ר קִ יר ,עֹוד זָכֹור ִתזְׁכְׁ ֶׁרנּו .ה’ ֱהיֵה עֹוזֵר לָנּו:
בְׁ ב ֹא כְׁ גַל הַ גַלְׁ גָל ,לְׁ הַ חֲלִ יף הַ ִשטָ הַ .ר ֲעי ְָׁתָך יֹונ ְָׁתָך ,לְׁ ָך פֹונָה הַ בִ יטָ ה .בְׁ אַ ּוַת נַפְׁ שָ ּה הִ גִ ישָ ה ,לִ פְׁ תֹ חַ בַ ח ֲָרטָ ה.
יְׁ ִמין פְׁ שּוטָ ה ִמלְׁ מַ טָ ה ,בְׁ צִ פִ יָתֵ נּו צִ פִ ינּו .ה’ ֱהיֵה עֹוזֵר לָנּו:
שֹואֵ ל חֶׁ סֶׁ ד בְׁ הִ ּוָסֵ ד ,הִ נְׁ נִ י ת ֹאמַ ר .מָ רּות יֶׁצֶׁ ר הִ בָ צֵ ר ,קָ בּו ַע כְׁ בַ מַ ְׁסמָ רּ .ולְׁ צַ ּוָאר כְׁ מֹו סַ ּוָאר ,הּוטַ ל לְׁ ִמ ְׁשמָ ר.
ּומי אַ כְׁ זָר כִ י יְׁ עִ ֶׁירנּו .ה’ ֱהיֵה עֹוזֵר לָנּו:
ּומי אָ זַר זֵר לְׁ זָרִ ,
ִ
ַלחֲבַ צֶׁ לֶׁת פְׁ תַ ח ּדֶׁ לֶׁת ,אֱלֹוּהַ ִממַ עַל .בִ ינָה הֲגִ יגִ י לְׁ הַ צִ יגִ י בְׁ תֹוְך שַ עַר הַ נִ נְׁ עָלַ .רחֲמֵ נּו קַ ְׁדמֵ נּו ,צ ֳִרי ּומָ זֹור
הַ ְׁתעַל .בָ ֵרר חִ כִ י ,לְׁ הַ צְׁ ִּדיקִ י ,יְׁ בֻקַ ש עָֹון וְׁ אֵ ינֶׁנּו .ה’ ֱהיֵה עֹוזֵר לָנּו:
הֹושיעָה .לְׁ ָך ִתקְׁ ָרא עֵת לְׁ שַ חְׁ ְׁר ָרּה ,אָ דֹון
יֹונַת אֵ לֶׁם ִמשָ לֵם ,חֵ לֶׁק ָיפֶׁה תַ גִ י ַע .אֹות צֶׁ דֶׁ ק בְׁ הִ צְׁ טַ ּדֵ ק בְׁ יִ ְׁראָ ְׁתָך לְׁ ִ
בְׁ זֹו הַ שָ עָה .וַתֵ ק ִתיק ִמנ ְַׁרתֵ ק ,כָאֹור תֹוצִ יא ִדינֵנּו .ה’ ֱהיֵה עֹוזֵר לָנּו:
תַ צְׁ לִ יחִ י בְׁ ִמ ְׁשלָחִ י ,אָ ִשיב שֹולְׁ חִ י ּדָ בָ ר .חִ זַקְׁ תָ חֹ ק חַ קְׁ תָ  ,עֶׁשֶׁ ר וְׁ שָ ֹלש כִ ְׁמדֻבָ ר .מַ ֲחזִיקָ ם וְׁ ל ֹא ֵריקָ ם ,שֻ ּלַחְׁ ִתי
לְׁ הִ ְׁתגַבָ ר .וְׁ כֹ ה תַ עֲשֶׁ ה עָֹון נֹשֵ א ,עַתָ ה תָ שּוב ְׁת ַרחֲמֵ נּו .ה’ ֱהיֵה עֹוזֵר לָנּו:
אֵ ל ֶֽמלְך .יֹושֵ ב עַ ל כִ סֵ א ַרח ֲִמיםִ .מ ְׁתנַהֵ ג בַ ח ֲִסידּות .מֹוחֵ ל עֲֹונֹות עַמֹו .מַ עֲבִ יר ִראשֹון ִראשֹון .מַ ְׁרבֶׁ ה
הֹוריתָ לָנּו
פֹושעִ ים .עֹושֶׁ ה צְׁ דָ קֹות עִ ם כָל בָ שָ ר ו ָָּֽרּוחַ  .ל ֹא כְׁ ָרעָתָ ם ִתגְׁ מֹול :אֵ ל ֵ
ּוסלִ יחָ ה לְׁ ְׁ
ְׁמחִ ילָה לְׁ חַ טָ ִאים ְׁ
הֹודעְׁ תָ ֶׁל ָענָו ִמ ֶׁ ָּֽקדֶׁ ם .כְׁ מֹו שֶׁ כָתּוב ַוי ֵֶׁרד ה'
לֹומַ ר ְׁשלש ע ְֶׁׁש ֵרהּ .ו ְׁזכָר ָ ָּֽלנּו הַ יֹום בְׁ ִרית ְׁשלש ע ְֶׁׁש ֵרה .כְׁ מֹו שֶׁ ַ ָּֽ
ֶׁ ָּֽב ָענָן וַיִ ְׁתיַצֵ ב עִ מֹו שָ ם וַיִ קְׁ ָרא בְׁ שֵ ם ה':
קהל וחזן:
ו ַ ֶַֽיעֲבֹׁ ר ה' עַ ל פָ נָיו וַיִ קְׁ ָרא:
ה' ה' אֵ ל ַרחּום וְׁ חַ נּון ֶֽארְך אַ ַ ֶֽפיִ ם וְׁ ַרב ֶֽחסד וֶֽאֱ מת :נֹׁ צֵ ר ֶֽחסד לָאֲ לָפִ ים נֹׁ שֵ א עָ ֹון ו ֶָֽפשַ ע וְׁ חַ טָ אָ ה וְׁ נַקֵ ה:
אתנּו ּונְׁ חַ לְׁ ָ ָּֽתנּו:
וְׁ סָ לַחְׁ תָ ַלעֲֹו ֵנָּֽנּו ּולְׁ חַ טָ ֵ ָּֽ
ָשעְׁ נּו :כִ י אַ תָ ה ה’ טֹוב וְׁ סַ ּלָח וְׁ ַרב ֶׁ ָּֽחסֶׁ ד לְׁ כָל קֹ ְׁר ֶׁ ָּֽאיָך:
ְׁסלַח ָ ָּֽלנּו אָ ִ ָּֽבינּו כִ י חָ ָ ָּֽטאנּוְׁ .מחַ ל ָ ָּֽלנּו מַ לְׁ ֵ ָּֽכנּו כִ י פ ָ ָּֽ
עּורינּו וְׁ פְׁ שָ עֵינּו אַ ל ִתזְׁכֹ ר
אַ ל ִת ְׁזכָר לָנּו עֲֹונֹות ִראשֹונִ ים .מַ הֵ ר יְׁ קַ ְּׁדמּונּו ַרחֲמֶׁ יָך כִ י דַ ּלֹונּו ְׁמאֹ ד :חַ ט ֹאת נְׁ ֵ
כְׁ חַ ְׁס ְּׁדָך ְׁזכָר לָנּו אַ תָ ה לְׁ מַ עַן טּובְׁ ָך ה' :זְׁכֹ ר ַרח ֶׁ ֲָּֽמיָך ה' ַוחֲסָ ֶׁ ָּֽדיָך כִ י מֵ עֹולָם ֵ ָּֽהמָ ה :זָכְׁ ֵ ָּֽרנּו ה' בִ ְׁרצֹון ע ֶׁ ַָּֽמָך פָקְׁ ֵ ָּֽדנּו
בִ ישּוע ֶׁ ָָּֽתָך :זְׁכֹ ר עֲדָ ְׁתָך קָ ִ ָּֽניתָ ֶׁ ָּֽקדֶׁ ם ג ַ ָָּֽאלְׁ תָ ֵ ָּֽשבֶׁ ט ַנ ֲחל ֶׁ ָָּֽתָך הַ ר צִ יֹון זֶׁה שָ כַנְׁ תָ בֹו :זְׁכֹור ה' חִ בַ ת יְׁ רּושָ ָ ָּֽל ִם אַ הֲבַ ת
צִ יֹון אַ ל ִת ְׁשכַח ל ֶָׁנָּֽצַ ח :זְׁכֹ ר ה' לִ בְׁ נֵי אֱדֹום אֵ ת יֹום יְׁ רּושָ ָ ָּֽל ִם הָ אֹ ְׁמ ִרים ָ ָּֽערּו ָ ָּֽערּו עַד הַ יְׁ סֹוד בָ ּה :אַ תָ ה תָ קּום
ְׁת ַרחֵ ם צִ יֹון .כִ י עֵת לְׁ חֶׁ נְׁ נָּה כִ י בָ א מֹועֵד :זְׁכֹ ר לְׁ אַ בְׁ ָרהָ ם לְׁ יִ צְׁ חָ ק ּולְׁ יִ ְׁש ָראֵ ל עֲבָ ֶׁ ָּֽדיָך אֲשֶׁ ר נִ ְׁש ַ ָּֽבעְׁ תָ ָלהֶׁ ם בָ ְך
ו ְַׁתדַ בֵ ר ֲאלֵהֶׁ ם אַ ְׁרבֶׁ ה אֶׁ ת ז ְַׁר ֲעכֶׁם כְׁ כֹוכְׁ בֵ י הַ שָ ָ ָּֽמיִ ם .וְׁ כָל הָ ָ ָּֽא ֶׁרץ הַ ז ֹאת אֲשֶׁ ר אָ ַ ָּֽמ ְׁר ִתי אֶׁ תֵ ן לְׁ ז ְַׁר ֲעכֶׁם וְׁ ָנחֲלּו
לְׁ עֹולָם :זְׁכֹ ר ַלעֲבָ ֶׁ ָּֽדיָך לְׁ אַ בְׁ ָרהָ ם לְׁ יִ צְׁ חָ ק ּולְׁ ַיעֲקֹ ב .אַ ל ֵ ָּֽתפֶׁן אֶׁ ל קְׁ ִשי הָ עָם הַ זֶׁה וְׁ אֶׁ ל ִר ְׁשעֹו וְׁ אֶׁ ל חַ טָ אתֹו:
צּורנּו ְׁסלַח ָ ָּֽלנּו יֹוצְׁ ֵ ָּֽרנּו:
נֹואלְׁ נּו וַאֲ שר חָ ָ ֶֽטאנּו :חָ ָ ָּֽטאנּו ֵ ָּֽ
אַ ל נָא תָ שֵ ת עָ ֵ ֶֽלינּו חַ טָ את אֲ שר ַ ֶֽ
יתי
יתי יִ צְׁ חָ ק וְׁ אַ ף אֶׁ ת בְׁ ִר ִ
יתי ַיעֲקֹוב וְׁ אַ ף אֶׁ ת בְׁ ִר ִ
זְׁכֹור ָ ָּֽלנּו בְׁ ִרית אָ בֹות ַכאֲשֶׁ ר אָ ַ ָּֽמ ְׁרתָ  .וְׁ ָזכ ְַׁר ִתי אֶׁ ת בְׁ ִר ִ
אַ בְׁ ָרהָ ם אֶׁ זְׁכֹ ר וְׁ הָ ָ ָּֽא ֶׁרץ אֶׁ זְׁכֹ ר:
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אתי אֹותָ ם מֵ ֶׁ ָּֽא ֶׁרץ
הֹוצ ִ
זְׁכֹור ָ ֶֽלנּו ְׁב ִרית ִראשֹונִ ים כַאֲ שר אָ ַ ֶֽמ ְׁרתָ  .וְׁ ָזכ ְַׁר ִתי לָהֶׁ ם בְׁ ִרית ִראשֹונִ ים אֲשֶׁ ר ֵ ָּֽ
ִמצְׁ ַ ָּֽריִ ם לְׁ עֵינֵי הַ גֹויִ ם לִ הְׁ יֹות לָהֶׁ ם לֵאֹלקִ ים אֲנִ י ה' :עֲשֵ ה עִ ָ ָּֽמנּו כְׁ מָ ה שֶׁ הִ בְׁ טַ חְׁ ָ ָּֽתנּו .וְׁ אַ ף גַם ז ֹאת בִ הְׁ יֹותָ ם
יתי ִאתָ ם כִ י אֲנִ י ה' אֱֹלהֵ יהֶׁ ם :הִ ָ ָּֽמצֵ א ָ ָּֽלנּו
בְׁ ֶׁ ָּֽא ֶׁרץ אֹויְׁ בֵ יהֶׁ ם ל ֹא ְׁמאַ ְׁס ִתים וְׁ ל ֹא גְׁ עַלְׁ ִתים לְׁ כַֹּלתָ ם לְׁ הָ פֵר בְׁ ִר ִ
ֱֹלקיָך ּומָ ָ ָּֽצאתָ כִ י ִת ְׁד ְׁר ֶׁ ָּֽשנּו בְׁ כָל לְׁ בָ בְׁ ָך ּובְׁ כָל נַפְׁ ֶׁ ָּֽשָך :מֹול
בְׁ בַ קָ שָ ֵ ָּֽתנּו כְׁ מָ ה שֶׁ כָתּובּ .ובִ קַ ְׁשתֶׁ ם ִמשָ ם אֶׁ ת ה' א ֶׁ ָּֽ
ֱֹלקיָך
ֱֹלקיָך אֶׁ ת לְׁ בָ בְׁ ָך וְׁ אֶׁ ת לְׁ בַ ב ז ְַׁר ֶׁ ָּֽעָך לְׁ אַ הֲבָ ה אֶׁ ת ה' א ֶׁ ָּֽ
אֶׁ ת לְׁ בָ ֵ ָּֽבנּו לְׁ אַ הֲבָ ה אֶׁ ת ְׁש ֶׁ ָּֽמָך כְׁ מָ ה שֶׁ כָתּוב ּומָ ל ה' א ֶׁ ָּֽ
הֹורים וְׁ טַ ה ֵ ֲָּֽרנּו כְׁ מָ ה שֶׁ כָתּוב .וְׁ ז ַָרקְׁ ִתי ֲעלֵיכֶׁם ַ ָּֽמיִ ם
בְׁ כָל לְׁ בָ בְׁ ָך וְׁ כָל נַפְׁ ְׁשָך לְׁ ַ ָּֽמעַן חַ ֶׁיָּֽיָך :זְׁרֹ ק ע ֵ ָָּֽלינּו ַ ָּֽמיִ ם ְׁט ִ
ּומכָל גִ ּלּולֵיכֶׁם אֲטַ הֵ ר אֶׁ ְׁתכֶׁםְׁ :מחֵ ה פְׁ שָ ֵ ָּֽעינּו ָכעָב וְׁ ֶׁכ ָע ָנן כְׁ מָ ה שֶׁ כָתּוב.
ּוטהַ ְׁרתֶׁ ם ִמכֹ ל ט ְֻׁמאֹותֵ יכֶׁם ִ
הֹורים ְׁ
ְׁט ִ
ֹאתיָך שּובָ ה אֵ לַי כִ י גְׁ אַ לְׁ ִ ָּֽתיָךְׁ :מחֵ ה פְׁ שָ ֵ ָּֽעינּו לְׁ מַ עַנְׁ ָך ַכאֲשֶׁ ר אָ ַ ָּֽמ ְׁרתָ  .אָ נֹ כִ י אָ נֹ כִ י
יתי ָכעָב פְׁ שָ ֶׁ ָּֽעיָך וְׁ ֶׁכ ָענָן חַ ט ֶׁ ָּֽ
מָ ִ ָּֽח ִ
ֹאתיָך ל ֹא אֶׁ זְׁכֹ ר :הַ לְׁ בֵ ן חֲטָ ֵ ָּֽאינּו כ ֶׁ ַָּֽשלֶׁג וְׁ כ ֶׁ ַָּֽצמֶׁ ר כְׁ מָ ה שֶׁ כָתּוב .לְׁ כּו נָא וְׁ נִ ּוָכְׁ חָ ה
הּוא מֹוחֶׁ ה פְׁ שָ ֶׁ ָּֽעיָך לְׁ מַ עֲנִ י וְׁ חַ ט ֶׁ ָּֽ
יתנּו
י ֹאמַ ר ה' ִאם יִ הְׁ יּו חֲטָ אֵ יכֶׁם כַשָ נִ ים כ ֶׁ ַָּֽשלֶׁג יַלְׁ ִ ָּֽבינּו ִאם י ְַׁא ִ ָּּֽדימּו כַתֹולָע כ ֶׁ ַָּֽצמֶׁ ר יִ הְׁ יּוַ :רחֵ ם ע ֵ ָָּֽלינּו וְׁ אַ ל תַ ְׁשחִ ֵ ָּֽ
ֲבֹותיָך אֲשֶׁ ר נִ ְׁשבַ ע
יתָך וְׁ ל ֹא יִ ְׁשכַח אֶׁ ת בְׁ ִרית א ֶׁ ָּֽ
ֱֹלקיָך ל ֹא י ְַׁרפְׁ ָך וְׁ ל ֹא י ְַׁשחִ ֶׁ ָּֽ
כְׁ מָ ה שֶׁ כָתּוב כִ י אֵ ל ַרחּום ה' א ֶׁ ָּֽ
ּומשָ ם יִ קָ ֶׁ ָּֽחָך :הָ שֵ ב
ֱֹלקיָך ִ
לָהֶׁ ם :קַ בֵ ץ נִ ּדָ ֵ ָּֽחינּו כְׁ מָ ה שֶׁ כָתּובִ .אם יִ הְׁ יֶׁה נִ ּדַ חֲָך בִ קְׁ צֵ ה הַ שָ ָ ָּֽמיִ ם ִמשָ ם יְׁ קַ בֶׁ צְׁ ָך ה' א ֶׁ ָּֽ
בּותָך וְׁ ִרח ֶׁ ֲָּֽמָך וְׁ שָ ב וְׁ קִ בֶׁ צְׁ ָך ִמכָל הָ ע ִַמים אֲשֶׁ ר הֱפִ יצְׁ ָך
ֱֹלקיָך אֶׁ ת ְׁש ְׁ
בּותנּו וְׁ ַרח ֵ ֲָּֽמנּו כְׁ מָ ה שֶׁ כָתּוב .וְׁ שָ ב ה' א ֶׁ ָּֽ
ְׁש ֵ ָּֽ
יאֹותים אֶׁ ל הַ ר קָ ְׁד ִשי
ֱֹלקיָך ָ ָּֽשמָ הְׁ :תבִ יאֵ נּו אֶׁ ל הַ ר קָ ְׁד ֶׁ ָּֽשָך וְׁ שַ ְׁמ ֵ ָּֽחנּו בְׁ בֵ ית ְׁתפִ ּל ֶׁ ָָּֽתָך כְׁ מָ ה שֶׁ ָכתּובַ .והֲבִ ִ
ה' א ֶׁ ָּֽ
יתי בֵ ית ְׁתפִ ּלָה יִ קָ ֵרא לְׁ כָל הָ ע ִַמים:
וְׁ ִשמַ חְׁ ִתים בְׁ בֵ ית ְׁתפִ ּל ִָתי עֹולֹותֵ יהֶׁ ם וְׁ זִבְׁ חֵ יהֶׁ ם לְׁ ָרצֹון עַל ִמזְׁבְׁ חִ י כִ י בֵ ִ
ֱֹלקינּו חּוס וְׁ ַרחֵ ם ע ֵ ָָּֽלינּו וְׁ קַ בֵ ל בְׁ ַרח ֲִמים ּובְׁ ָרצֹון אֶׁ ת ְׁתפִ ּל ֵ ָָּֽתנּו:
קֹולנּו ה' א ֵ ָּֽ
ְׁשמַ ע ֵ ֶֽ
יבנּו ה' אֵ ֶׁ ָּֽליָך וְׁ נ ָָּֽשּובָ ה חַ ּדֵ ש י ֵ ָָּֽמינּו כְׁ ֶׁ ָּֽקדֶׁ ם:
ה ֲִש ֵ ָּֽ
יכנּו ִמּלְׁ פ ֶָׁנָּֽיָך וְׁ ָּֽרּוחַ קָ ְׁד ְׁשָך אַ ל ִתקַ ח ִמ ֶׁ ָּֽמנּו:
אַ ל תַ ְׁשלִ ֵ ָּֽ
יכנּו לְׁ עֵת זִקְׁ נָה כִ כְׁ לֹות כֹ ֵ ָּֽחנּו אַ ל תַ ַעז ֵ ְָּֽׁבנּו:
אַ ל תַ ְׁשלִ ֵ ָּֽ
ֱֹלקינּו אַ ל ִת ְׁרחַ ק ִמ ֶׁ ָּֽמנּו :עֲשֵ ה עִ ָ ָּֽמנּו אֹות לְׁ טֹובָ ה וְׁ יִ ְׁראּו שֹונְׁ ֵ ָּֽאינּו וְׁ י ֵָּֽבשּו כִ י אַ תָ ה ה' ֲעז ְַׁר ָ ָּֽתנּו
אַ ל תַ ַעז ֵ ְָּֽׁבנּו ה' א ֵ ָּֽ
צּורנּו וְׁ גֹוא ֵ ֲָּֽלנּו :כִ י
וְׁ נִ חַ ְׁמ ָ ָּֽתנּו :אֲמָ ֵ ָּֽרינּו הַ א ִ ֲָּֽזינָה ה' ִ ָּֽבינָה הֲגִ ֵיגָּֽנּו :יִ הְׁ יּו לְׁ ָרצֹון ִא ְׁמ ֵרי ִ ָּֽפינּו וְׁ הֶׁ גְׁ יֹון לִ ֵ ָּֽבנּו לְׁ פ ֶָׁנָּֽיָך ה' ֵ ָּֽ
ֱֹלקינּו:
הֹוחלְׁ נּו אַ תָ ה תַ ֲענֶׁה ה’ א ֵ ָּֽ
לְׁ ָך ה' ָ ָּֽ
ֲבֹותינּו תָ ב ֹא לְׁ פ ֶָׁנָּֽיָך ְׁתפִ ּל ֵ ָָּֽתנּו ,וְׁ אַ ל ִת ְׁת ַעּלַם ִמ ְׁתחִ נ ֵ ָָּֽתנּו שֶׁ אֵ ין א ֲַנָּֽחְׁ נּו ַעזֵי פָנִ ים ּוקְׁ שֵ י ָּֽ ֹע ֶׁרף
ֱֹלקינּו וֵאֹלקֵ י א ֵ ָּֽ
א ֵ ָּֽ
ֲבֹותינּו חָ ָ ָּֽטאנּו:
ֲבֹותינּו צַ ִּדיקִ ים א ֲַנָּֽחְׁ נּו וְׁ ל ֹא חָ ָ ָּֽטאנּו אֲבָ ל א ֲַנָּֽחְׁ נּו ַוא ֵ ָּֽ
ֱֹלקינּו וֵאֹלקֵ י א ֵ ָּֽ
לֹומַ ר לְׁ פ ֶָׁנָּֽיָך ה' א ֵ ָּֽ
אָ ַ ָּֽש ְׁמנּו .בָ ַג ְֶָּֽֽׁדנּו .ג ַָזָּֽלְׁ נּוִּ .ד ַ ָּֽב ְׁרנּו ּדָֹּֽ פִ י .הֶׁ ע ִ ֱָּֽוינּו .וְׁ הִ ְׁר ַ ָּֽשעְׁ נּוָּֽ ַ .ז ְֶֽׁדנּו .חָ ַ ָּֽמ ְׁסנּו .טָ ַ ָּֽפלְׁ נּו ֶׁ ָּֽשקֶׁ ר .י ַ ָָּֽעצְׁ נּו ָרע .כִ ַזָּֽבְׁ נּוָּֽ ַ .לצְׁ נּו.
ָשעְׁ נּו .צָ ַ ָּֽר ְׁרנּו .קִ ִ ָּֽשינּו ָּֽ ֹע ֶׁרףָ .ר ַ ָּֽשעְׁ נּוִ .ש ַ ָּֽח ְׁתנּוִ .ת ַ ָּֽעבְׁ נּו .תָ ִ ָּֽעינּוִ .תעְׁ ָ ָּֽתעְׁ נּו:
מָ ַ ָּֽר ְׁדנּו .נִ ַ ָּֽאצְׁ נּו .סָ ַ ָּֽר ְׁרנּו .ע ִ ָָּֽוינּו .פ ַ ָּֽ
ּומ ִמ ְׁשפ ֶׁ ָָּֽטיָך הַ טֹובִ ים וְׁ ל ֹא ָ ָּֽשוָה ָ ָּֽלנּו .וְׁ אַ תָ ה צַ ִּדיק עַל כָל הַ בָ א ע ֵ ָָּֽלינּו .כִ י אֱמֶׁ ת ע ִ ָָּֽשיתָ ַוא ֲַנָּֽחְׁ נּו
ֹותיָך ִ
ַ ָּֽס ְׁרנּו ִמ ִמצְׁ ֶׁ ָּֽ
הִ ְׁר ָ ָּֽשעְׁ נּו:
אָ שַ ְׁמנּו ִמכָל־עָם ,בֹ ְׁשנּו ִמכָל־ּדֹורָ .גלָה ִממֶׁ נּו מָ שֹושּ ,דָ וֶׁה לִ בֵ נּו בַ חֲטָ אֵ ינּו .הֻחְׁ בַ ל ִאּוּויֵנּו ,וְׁ נִ פְׁ ַרע פְׁ אֵ ֵרנּו.
ית־מקְׁ ּדָ שֵ נּו ,חָ ַרב בַ עֲֹונֵינּוִ .ט ָירתֵ נּו הָ יְׁ תָ ה לְׁ שַ מָ ה ,יֹ פִ י אַ ְׁדמָ תֵ נּו לְׁ ז ִָרים ,כֹ חֵ נּו לְׁ נָכְׁ ִרים .לְׁ עֵינֵינּו ע ְָׁשקּו
ִ
זְׁבּול בֵ
פֹורק אֵ ין ִמיָדָ ם.
ַל־שכְׁ מֵ נּו .עֲבָ ִדים מָ ְׁשלּו בָ נּוֵ ,
מֹורט ִממֶׁ נּו .נ ְָׁתנּו ֻעּלָם ָע ֵלינּו ,סָ בַ לְׁ נּו ע ִ
ּומ ָ
עֲמָ לֵנּוְׁ ,ממֻשָ ְך ְׁ
צָ רֹות ַרבֹות ְׁסבָ בּונּו ,קְׁ ָראנּוָך ה' אֱֹלקֵ ינּוָ .רחַ קְׁ תָ ִממֶׁ נּו בַ עֲֹונֵינּו ,שַ בְׁ נּו מֵ אַ ח ֲֶׁריָך ,תָ עִ ינּו וְׁ אָ בָ ְׁדנּו.
ֱֹלקינּו ִמכָל פְׁ שָ ֵ ָּֽעינּו וְׁ טַ ה ֵ ֲָּֽרנּו ִמכָל
ְׁמ ִ ָּֽשיחַ צִ ְׁד ֶׁ ָּֽקָך אָ מַ ר לְׁ פ ֶָׁנָּֽיָך ְׁשגִ יאֹות ִמי יָבִ ין ִמנִ ְׁסתָ רֹות נ ֵ ַָּֽקנִ י .נ ֵ ַָּֽקנּו ה' א ֵ ָּֽ
ּוטהַ ְׁרתֶׁ ם
הֹורים ְׁ
יאָך וְׁ ז ַ ָָּֽרקְׁ ִתי ֲעלֵיכֶׁם ַ ָּֽמיִ ם ְׁט ִ
הֹורים וְׁ טַ ה ֵ ֲָּֽרנּוַ .ככָתּוב עַל יַד נְׁ בִ ֶׁ ָּֽ
אֹותינּו ּוזְׁרֹוק ע ֵ ָָּֽלינּו ַ ָּֽמיִם ְׁט ִ
ט ְֻׁמ ֵ ָּֽ
ּומכָל גִ ּלּולֵיכֶׁם אֲטַ הֵ ר אֶׁ ְׁתכֶׁם:
ִמכֹ ל ט ְֻׁמאֹותֵ יכֶׁם ִ
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ִמיכָה עַבְׁ ְּׁדָך אָ מַ ר לְׁ פ ֶָׁנָּֽיָךִ .מי אֵ ל כ ָָּֽמֹוָך נֹושֵ א עָֹו ן וְׁ עֹובֵ ר עַל ֶׁ ָּֽפשַ ע לִ ְׁשאֵ ִרית ַנ ֲחלָתֹו ל ֹא הֶׁ ֱחזִיק ָלעַד אַ פֹו כִ י
נֹותינּו .וְׁ תַ ְׁשלִ יְך בִ ְׁמצֻלֹות יָם כָל חַ ט ֹאתָ ם :וְׁ כָל־חַ ט ֹאת ע ְַׁמָך בֵ ית
חָ פֵץ ֶׁ ָּֽחסֶׁ ד הּוא :יָשּוב יְׁ ַרח ֵ ֲָּֽמנּו יִ כְׁ בֹוש עֲֹו ֵ ָּֽ
יִ ְׁש ָראֵ ל תַ ְׁשלִ יְך בִ ְׁמקֹום אֲשֶׁ ר ל ֹא יִ זָכְׁ רּו וְׁ ל ֹא יִ פָקְׁ דּו וְׁ ל ֹא ַיעֲלּו עַל לֵב לְׁ עֹולָם ִתתֵ ן אֱמֶׁ ת לְׁ ַיעֲקֹ ב ֶׁ ָּֽחסֶׁ ד
ֲבֹותינּו ִמימֵ י ֶׁ ָּֽקדֶׁ ם:
לְׁ אַ בְׁ ָרהָ ם אשֶׁ ר נִ ְׁש ַ ָּֽבעְׁ תָ ַלא ֵ ָּֽ
מֹותינּו וְׁ הָ עִ יר אֲשֶׁ ר נִ קְׁ ָרא
שֹומ ֵ ָּֽ
ֵינָּֽיָך ְּׁוראֵ ה ְׁ
ּושמָ ע פְׁ קַ ח ע ֶׁ
ּדָ נִ יֵאל ִאיש חֲמּודֹות ִשּוַע לְׁ פ ֶָׁנָּֽיָך הַ טֵ ה אֱֹלקַ י אָ זְׁנְׁ ָך ְׁ
ֲנּונָּֽינּו לְׁ פ ֶָׁנָּֽיָך .כִ י עַל ַרח ֶׁ ֲָּֽמיָך הָ ַרבִ ים :ה’ ְׁשמָ עָה ה’
קֹותינּו א ֲַנָּֽחְׁ נּו מַ פִ ילִ ים תַ ח ֵ
ִש ְׁמָך ע ֶׁ ָָּֽליהָ כִ י ל ֹא עַל צִ ְׁד ֵ ָּֽ
ְׁסלָחָ ה ה’ הַ קְׁ ִ ָּֽשיבָ ה ַועֲשֵ ה אַ ל ְׁתאַ חַ ר לְׁ מַ עַנְׁ ָך אֱֹלקַ י כִ י ִש ְׁמָך נִ קְׁ ָרא עַל עִ ְׁירָך וְׁ עַל ע ֶׁ ַָּֽמָך:
ֲֹונֹותינּו ָ ָּֽרבּו לְׁ מַ עְׁ לָה ר ֹאש
ֶׁעז ְָׁרא הַ ּסֹופֵר אָ מַ ר לְׁ פ ֶָׁנָּֽיָך .אֱֹלקַ י ָּֽב ְׁש ִתי וְׁ נִ כְׁ ַ ָּֽל ְׁמ ִת י לְׁ הָ ִרים אֱֹלקַ י ָפנַי אֵ ֶׁ ָּֽליָך כִ י ע ֵ ָּֽ
וְׁ אַ ְׁשמָ ֵ ָּֽתנּו ג ְָׁדלָה עַד לַשָ ָ ָּֽמיִם :וְׁ אַ תָ ה אֱלָּֽ ֹוקַ ְׁסלִ יחֹות חַ נּון וְׁ ַרחּום ֶׁ ָּֽא ֶׁרְך אַ ַ ָּֽפיִ ם וְׁ ַרב ֶׁ ָּֽחסֶׁ ד וְׁ ל ֹא ֲעזַבְׁ תָ ם :אַ ל
ֹאתינּו .וְׁ קַ יֶׁם ָ ָּֽלנּו ה'
יחנּו יֹוצְׁ ֵ ָּֽרנּו וְׁ אַ ל ַ ָּֽתעַש עִ ָ ָּֽמנּו ָכלָה כְׁ חַ ט ֵ ָּֽ
בֹור ֵ ָּֽאנּו .וְׁ אַ ל תַ זְׁנִ ֵ ָּֽ
תַ ַעז ֵ ְָּֽׁבנּו אָ ִ ָּֽבינּו .וְׁ אַ ל ִת ְׁט ֵ ָּֽשנּו ְׁ
ֱֹלקינּו אֶׁ ת הַ ּדָ בָ ר שֶׁ הִ בְׁ טַ חְׁ ָ ָּֽתנּו בְׁ קַ בָ לָה עַל יְׁ דֵ י יִ ְׁר ְׁמיָה חֹוזְָך .כָאָ מּור בַ י ִָמים הָ הֵ ם ּובָ עֵת הַ הִ יא נְׁ אֻם ה' יְׁ בֻקַ ש
א ֵ ָּֽ
אֶׁ ת עֲֹו ן יִ ְׁש ָראֵ ל וְׁ אֵ ֶׁינָּֽנּו וְׁ אֶׁ ת חַ ט ֹאת יְׁ הּודָ ה וְׁ ל ֹא ִת ְׁמצָ ֶׁ ָּֽאינָה .כִ י אֶׁ ְׁסלַח ַלאֲשֶׁ ר אַ ְׁש ִאיר :ע ְַׁמָך וְׁ ַנ ֲחל ְָׁתָךְׁ .רעֵבֵ י
ֱֹלקינּו הָ ַרח ֲִמים וְׁ הַ ְּׁסלִ יחֹות:
טּובְׁ ָך צְׁ מֵ אֵ י חַ ְׁס ֶׁ ָּּֽדָךְׁ .תאֵ בֵ י יִ ְׁש ֶׁ ָּֽעָך .י ִ ַָּֽכירּו וְׁ י ְֵׁדעּו כִ י לַה' א ֵ ָּֽ
אֵ ל ַרחּום ְׁש ֶׁ ָּֽמָך .אֵ ל חַ נּון ְׁש ֶׁ ָּֽמָךָּֽ ָ .בנּו נִ קְׁ ָרא ְׁש ֶׁ ָּֽמָך .ה' עֲשֵ ה לְׁ ַ ָּֽמעַן ְׁש ֶׁ ָּֽמָך :עֲשֵ ה לְׁ ַ ָּֽמעַן א ֲִמתָ ְך .עֲשֵ ה לְׁ ַ ָּֽמעַן
בְׁ ִריתָ ְך .עֲשֵ ה לְׁ ַ ָּֽמעַן ג ְָׁדלְָך וְׁ ִתפְׁ אַ ְׁרתָ ְך .עֲשֵ ה לְׁ ַ ָּֽמעַן ּדָ תָ ְך .עֲשֵ ה לְׁ ַ ָּֽמעַן הֹודָ ְך .עֲשֵ ה לְׁ ַ ָּֽמעַן וִ עּודָ ְך .עֲשֵ ה לְׁ ַ ָּֽמעַן
זִכְׁ ָרְך .עֲשֵ ה לְׁ ַ ָּֽמעַן חַ ְׁסּדָ ְך .עֲשֵ ה לְׁ מַ עַן טּובָ ְך .עֲשֵ ה לְׁ ַ ָּֽמעַן יִ חּודָ ְך .עֲשֵ ה לְׁ ַ ָּֽמעַן כְׁ בֹודָ ְך .עֲשֵ ה לְׁ ַ ָּֽמעַן לִ מּודָ ְך.
עֲשֵ ה לְׁ ַ ָּֽמעַן מַ לְׁ כּותָ ְך .עֲשֵ ה לְׁ ַ ָּֽמעַן נִ צְׁ חָ ְך .עֲשֵ ה לְׁ ַ ָּֽמעַן סֹודָ ְך .עֲשֵ ה לְׁ ַ ָּֽמעַן ֻעזְָך .עֲשֵ ה לְׁ ַ ָּֽמעַן פְׁ אֵ ָרְך .עֲשֵ ה לְׁ ַ ָּֽמעַן
צִ ְׁדקָ תָ ְך .עֲשֵ ה לְׁ ַ ָּֽמעַן קְׁ דֻשָ תָ ְך .עֲשֵ ה לְׁ ַ ָּֽמעַן ַרח ֶׁ ֲָּֽמיָך הָ ַרבִ ים .עֲשֵ ה לְׁ ַ ָּֽמעַן ְׁשכִ ינָתָ ְך .עֲשֵ ה לְׁ ַ ָּֽמעַן ְׁתהִ ּלָתָ ְך .עֲשֵ ה
לְׁ ַ ָּֽמעַן אֹוה ֶׁ ֲָּֽביָך שֹ כְׁ נֵי ָעפָר .עֲשֵ ה לְׁ ַ ָּֽמעַן אַ בְׁ ָרהָ ם יִ צְׁ חָ ק וְׁ ַיעֲקֹ ב .עֲשֵ ה לְׁ ַ ָּֽמעַן משֶׁ ה וְׁ אַ הֲרֹ ן ,עֲשֵ ה לְׁ ַ ָּֽמעַן ּדָ וִ ד
בֹודָך .עֲשֵ ה לְׁ ַ ָּֽמעַן ִש ְׁממֹות הֵ יכ ֶׁ ָָּֽלָך.
ּושֹלמֹ ה .עֲשֵ ה לְׁ ַ ָּֽמעַן יְׁ רּושָ ַ ָּֽליִ ם עִ יר קָ ְׁד ֶׁ ָּֽשָך .עֲשֵ ה לְׁ ַ ָּֽמעַן צִ יֹון ִמ ְׁשכַן כְׁ ֶׁ ָּֽ
ְׁ
עֲשֵ ה לְׁ ַ ָּֽמעַן ה ֲִריסּות ִמזְׁבְׁ ֶׁ ָּֽחָך .עֲשֵ ה לְׁ ַ ָּֽמעַן ּדַ ם עֲבָ דֶׁ יָך הַ שָ פּוְך .עֲשֵ ה לְׁ ַ ָּֽמעַן הֲרּוגִ ים עַל שֵ ם קָ ְׁד ֶׁ ָּֽשָך .עֲשֵ ה
חּודָך .עֲשֵ ה לְׁ ַ ָּֽמעַן בָ אֵ י בָ אֵ ש ּובַ ַ ָּֽמיִ ם עַל קִ ּדּוש ְׁש ֶׁ ָּֽמָך .עֲשֵ ה לְׁ ַ ָּֽמעַן יֹונְׁ קֵ י שָ ַ ָּֽדיִ ם שֶׁ ּל ֹא
לְׁ ַ ָּֽמעַן ְׁטבּוחִ ים עַל יִ ֶׁ ָּֽ
חָ ְׁטאּו .עֲשֵ ה לְׁ ַ ָּֽמעַן גְׁ מּולֵי חָ לָב שֶׁ ּל ֹא פ ְָׁשעּו .עֲשֵ ה לְׁ ַ ָּֽמעַן ִתינֹוקֹות שֶׁ ל בֵ ית ַרבָ ן .עֲשֵ ה לְׁ מַ עַנְׁ ָך ִאם ל ֹא
יענּו:
הֹוש ֵ ָּֽ
לְׁ מַ ע ֲֵנָּֽנּו .עֲשֵ ה לְׁ מַ עַנְׁ ָך וְׁ ִ
דֹורשֵ נּו ע ֲֵנָּֽנּו.
בֹור ֵ ָּֽאנּו ע ֲֵנָּֽנּוֲ .ענֵנּו גֹוא ֵ ֲָּֽלנּו ע ֲֵנָּֽנּוֲ .ענֵנּו ְׁ
ֹלקינּו ע ֲֵנָּֽנּו .ע ֲֵנָּֽנּו אָ ִ ָּֽבינּו ע ֲֵנָּֽנּו .ע ֲֵנָּֽנּו ְׁ
ֲענֵנּו ה' ֲענֵנּו .ע ֲֵנָּֽנּו ֱא ֵ ָּֽ
ֲענֵנּו הָ אֵ ל הַ ֶׁנאֱמָ ן ע ֲֵנָּֽנּוֲ .ענֵנּו ו ִָתיק וְׁ חָ ִסיד ע ֲֵנָּֽנּו .ע ֲֵנָּֽנּו זְַך וְׁ יָשָ ר ע ֲֵנָּֽנּו .ע ֲֵנָּֽנּו חַ י וְׁ קַ יָם ע ֲֵנָּֽנּו :ע ֲֵנָּֽנּו טֹוב ּומֵ ִטיב
יֹוד ַע ֶׁיָּֽצֶׁ ר ע ֲֵנָּֽנּו .ע ֲֵנָּֽנּו כֹובֵ ש כְׁ ע ִָסים ע ֲֵנָּֽנּו .ע ֲֵנָּֽנּו לֹובֵ ש צְׁ דָ קֹות ע ֲֵנָּֽנּו .ע ֲֵנָּֽנּו ֶׁ ָּֽמלְֶׁך מַ לְׁ כֵי הַ ְׁמלָכִ ים
ע ֲֵנָּֽנּוֲ .ענֵנּו ֵ ָּֽ
נֹורא וְׁ נִ ְׁשגָב ע ֲֵנָּֽנּו .ע ֲֵנָּֽנּו סֹולֵחַ ּומֹוחֵ ל ע ֲֵנָּֽנּו .ע ֲֵנָּֽנּו עֹונֶׁה בְׁ עֵת צָ ָרה ע ֲֵנָּֽנּו .ע ֲֵנָּֽנּו פֹודֶׁ ה ּומַ צִ יל ע ֲֵנָּֽנּו.
ע ֲֵנָּֽנּו .ע ֲֵנָּֽנּו ָ
שֹומ ַע אֶׁ ל אֶׁ בְׁ יֹונִ ים ע ֲֵנָּֽנּו.
קֹוראָ יו ע ֲֵנָּֽנּו .ע ֲֵנָּֽנּו ַרחּום וְׁ חַ נּון ע ֲֵנָּֽנּו .ע ֲֵנָּֽנּו ֵ ָּֽ
ע ֲֵנָּֽנּו צַ ִּדיק וְׁ יָשָ ר ֲענֵנּו .ע ֲֵנָּֽנּו קָ רֹוב לְׁ ְׁ
ֲבֹותינּו ע ֲֵנָּֽנּו .ע ֲֵנָּֽנּו אֱֹלקֵ י אַ בְׁ ָרהָ ם ע ֲֵנָּֽנּו .ע ֲֵנָּֽנּו ַ ָּֽפחַ ד יִ צְׁ חָ ק ע ֲֵנָּֽנּו .ע ֲֵנָּֽנּו
ימים ע ֲֵנָּֽנּו .ע ֲֵנָּֽנּו אֱֹלקֵ י א ֵ ָּֽ
ע ֲֵנָּֽנּו תֹומֵ ְך ְׁת ִמ ִ
אֲבִ יר ַיעֲקֹ ב ֲענֵנּו .ע ֲֵנָּֽנּו ֶׁעז ְַׁרת הַ ְׁשבָ ִטים ע ֲֵנָּֽנּו .ע ֲֵנָּֽנּו ִמ ְׁשגַב ִאמָ הֹות ֲע ֵנָּֽנּוֲ .ענֵנּו קָ שֶׁ ה לִ כְׁ עֹוס ע ֲֵנָּֽנּוֲ .ענֵנּו ַרְך
תֹומים ע ֲֵנָּֽנּו .ע ֲֵנָּֽנּו דַ יַן אַ לְׁ מָ נֹות ע ֲֵנָּֽנּו,:
לִ ְׁרצֹות ע ֲֵנָּֽנּו .ע ֲֵנָּֽנּו עֹונֶׁה בְׁ עֵת ָרצֹון ע ֲֵנָּֽנּו .ע ֲֵנָּֽנּו אֲבִ י יְׁ ִ
מֹוריָה הּוא ַיע ֲֵנָּֽנּוִ :מי שֶׁ ָענָה לְׁ יִ צְׁ חָ ק בְׁ נֹו כְׁ שֶׁ ֶׁנעֱקַ ד עַל גַבֵ י הַ ִמז ֵ ְָּֽׁבחַ הּוא
ִמי שֶׁ ָענָה לְׁ אַ בְׁ ָרהָ ם אָ ִ ָּֽבינּו בְׁ הַ ר הַ ִ
ֲסּורים הּוא ַיע ֲֵנָּֽנּוִ :מי שֶׁ ָענָה
ַיע ֲֵנָּֽנּוִ :מי שֶׁ ָענָה לְׁ ַיעֲקֹ ב בְׁ בֵ ית אֵ ל הּוא ַי ֲענֵנּוִ :מי שֶׁ ָענָה לְׁ יֹוסֵ ף בְׁ בֵ ית הָ א ִ
חֹורב הּוא ַיע ֲֵנָּֽנּוִ :מי שֶׁ ָענָה לְׁ אַ הֲרֹ ן בַ מַ חְׁ תָ ה הּוא ַיע ֲֵנָּֽנּו:
ֲבֹותינּו עַל יַם סּוף הּוא ַיע ֲֵנָּֽנּוִ :מי שֶׁ ָענָה לְׁ משֶׁ ה בְׁ ֵ
ַלא ֵ ָּֽ
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יהֹוש ַע בַ גִ לְׁ גָל הּוא ַיע ֲֵנָּֽנּוִ :מי שֶׁ ָענָה לִ ְׁשמּואֵ ל
ֻ ָּֽ
ִמי שֶׁ ָענָה לְׁ פִ ינְׁ חָ ס בְׁ קּומֹו ִמתֹוְך הָ עֵדָ ה הּוא ַיע ֲֵנָּֽנּוִ :מי שֶׁ ָענָה לִ
ּושֹלמֹ ה בְׁ נֹו בִ ירּושָ ָ ָּֽליִ ם הּוא ַיע ֲֵנָּֽנּוִ :מי שֶׁ ָענָה לְׁ אֵ לִ ָיָּֽהּו בְׁ הַ ר הַ כ ְַׁרמֶׁ ל הּוא
בַ ִמצְׁ פָה הּוא ַיע ֲֵנָּֽנּוִ :מי שֶׁ ָענָה לְׁ דָ וִ ד ְׁ
ַיע ֲֵנָּֽנּוִ :מי שֶׁ ָענָה ֶׁלאֱלִ ישָ ע בִ ִיריחֹו הּוא ַיע ֲֵנָּֽנּוִ :מי שֶׁ ָענָה לְׁ יֹונָה בִ ְׁמעֵי הַ ּדָ גָה הּוא ַיע ֲֵנָּֽנּוִ :מי שֶׁ ָענָה לְׁ חִ זְׁקִ ָיָּֽהּו
ֶׁ ָּֽמלְֶׁך יְׁ הּודָ ה בְׁ חָ לְׁ יֹו ,הּוא ַיע ֲֵנָּֽנּוִ :מי שֶׁ ָענָה ַל ֲחנַנְׁ יָה ִמישָ אֵ ל ַו ֲעז ְַׁריָה בְׁ תֹוְך כִ בְׁ שַ ן הָ אֵ ש הּוא ַיע ֲֵנָּֽנּוִ :מי שֶׁ ָענָה
לְׁ דָ נִ יֵאל בְׁ גֹוב הָ א ֲָריֹות הּוא ַי ֲענֵנּוִ :מי שֶׁ ָענָה לְׁ מָ ְׁר ְּׁדכַי וְׁ אֶׁ ְׁסתֵ ר בְׁ שּושַ ן הַ בִ ָירה הּוא ַיע ֲֵנָּֽנּוִ :מי שֶׁ ָענָה לְׁ ֶׁעז ְָׁרא
ימים וְׁ הַ יְׁ שָ ִרים הּוא ַיע ֲֵנָּֽנּו:
בַ גֹולָה הּוא ַיע ֲֵנָּֽנּוִ :מי שֶׁ ָענָה לְׁ כָל הַ צַ ִּדיקִ ים וְׁ הַ ח ֲִס ִידים וְׁ הַ ְׁת ִמ ִ
ַרחְׁ מָ נָא ְׁד ָענֵי ַלעֲנִ יֵי ֲענֵינָןַ .רחֲמָ נָא ְׁד ָענֵי לִ ְׁתבִ ֵירי לִ בָ א ֲענֵינָןַ .רחֲמָ נָא ְׁד ָענֵי לְׁ מַ כִ יכֵי רּוחָ א ֲענֵינָןַ .רחֲמָ נָא
ֲענֵינָןַ .רחֲמָ נָא חּוסַ .רחֲמָ נָא פְׁ רֹוקַ .רחֲמָ נָא ְׁשזִיבַ .רחֲמָ נָא ְׁרחַ ם ֲעלָן .הַ ְׁשתָ א בַ ֲע ָגלָא ּובִ זְׁמַ ן קָ ִריב:
י־רבִ ים ַרחֲמָ יו ּובְׁ יַד־אָ דָ ם אַ ל־אֶׁ ָּֽ ֹפלָה:
ַו ָּֽי ֹאמֶׁ ר ּדָ וִ ד אֶׁ ל־גָד צַ ר־לִ י ְׁמאֹ ד נִ פְׁ לָה־נָא בְׁ יַד־ה' כִ ַ
יחנִ י וְׁ אַ ל־בַ חֲמָ ְׁתָך
אתי לְׁ פ ֶָׁנָּֽיָך ה' מָ לֵא ַרח ֲִמים ַרחֵ ם ָעלַי וְׁ קַ בֵ ל תַ חֲנּונָי :ה' אַ ל־בְׁ אַ פְׁ ָך תֹוכִ ֵ ָּֽ
ַרחּום וְׁ חַ נּון חָ ָ ָּֽט ִ
ְׁתי ְַּׁס ֵ ָּֽרנִ י :חָ ֵנָּֽנִ י ה' כִ י א ְֻׁמלַל ָ ָּֽאנִ י ְׁרפ ֵ ָָּֽאנִ י ה' כִ י נִ בְׁ הֲלּו עֲצָ מָ י :וְׁ נַפְׁ ִשי נִ בְׁ ֲהלָה ְׁמאֹ ד וְׁ אַ תָ ה ה' עַד־מָ תָ י :שּובָ ה ה'
יענִ י לְׁ ַ ָּֽמעַן חַ ְׁס ֶׁ ָּּֽדָך :כִ י אֵ ין בַ ָ ָּֽמוֶׁת זִכְׁ ֶׁרָך בִ ְׁשאֹול ִמי־יֹודֶׁ ה ּלְָך :י ַָגָּֽעְׁ ִתי־בְׁ אַ נְׁ חָ ִתי אַ ְׁשחֶׁ ה בְׁ כָל־
הֹוש ֵ ָּֽ
חַ ּלְׁ צָ ה נַפְׁ ִשי ִ
ָל־פ ֲעלֵי אָ וֶׁן כִ י־
ָל־צֹור ָריָּֽ :סּורּו ִמ ֶׁ ָּֽמנִ י כ ָּֽ ֹ
ְׁ
ַ ָּֽליְׁ לָה ִמטָ ִתי בְׁ ִד ְׁמע ִָתי ע ְַׁר ִשי אַ ְׁמסֶׁ ה :ע ְָׁששָ ה ִמ ַ ָּֽכעַס עֵינִי ע ְָׁתקָ ה בְׁ כ
שָ מַ ע ה' קֹול בִ כְׁ יִ י :שָ מַ ע ה' ְׁתחִ נ ִָתי ה' ְׁתפִ ּל ִָתי יִ קָ ח :י ֵָּֽבשּו וְׁ יִ בָ הֲלּו ְׁמאֹ ד כָל־אֹ יְׁ בָ י י ֻ ָָּֽשבּו י ֵָּֽבשּו ָ ָּֽרגַע:
שֹומֵ ר יִ ְׁש ָראֵ ל ְׁשמֹור ְׁשאֵ ִרית יִ ְׁש ָראֵ ל וְׁ אַ ל י ֹאבַ ד יִ ְׁש ָראֵ ל הָ אֹ ְׁמ ִרים ְׁשמַ ע יִ ְׁש ָראֵ ל:
ֱֹלקינּו ה' אֶׁ חָ ד:
שֹומֵ ר גֹוי אֶׁ חָ ד ְׁשמֹור ְׁשאֵ ִרית עַם אֶׁ חָ ד וְׁ אַ ל י ֹאבַ ד גֹוי אֶׁ חָ ד הַ ְׁמ ַיח ֲִדים ִש ְׁמָך ה' א ֵ ָּֽ
שֹומֵ ר גֹוי קָ דֹוש ְׁשמֹור ְׁשאֵ ִרית עַם קָ דֹוש וְׁ אַ ל י ֹאבַ ד גֹוי קָ דֹוש הַ ְׁמשַ ּלְׁ ִשים בְׁ שָ לש קְׁ דֻשֹות לְׁ קָ דֹוש:
ּומ ְׁת ַפיֵס בְׁ תַ חֲנּונִ ים הִ ְׁת ַרצֶׁ ה וְׁ הִ ְׁת ַפיֵס לְׁ דֹור עָנִ י כִ י אֵ ין עֹוזֵר:
ִמ ְׁת ַרצֶׁ ה בְׁ ַרח ֲִמים ִ
יענּו:
הֹוש ֵ ָּֽ
אָ ִ ָּֽבינּו מַ לְׁ ֵ ָּֽכנּו חָ ֵנָּֽנּו ַוע ֲֵנָּֽנּו כִ י אֵ ין ָ ָּֽבנּו מַ ע ֲִשים עֲשֵ ה עִ ָ ָּֽמנּו צְׁ דָ קָ ה ו ֶׁ ָָּֽחסֶׁ ד וְׁ ִ
ֵינָּֽינּו :זְׁכֹ ר ַרח ֶׁ ֲָּֽמיָך ה' ַוחֲסָ ֶׁ ָּֽדיָך כִ י מֵ עֹולָם ֵ ָּֽהמָ ה :יְׁ הִ י חַ ְׁס ְּׁדָך ה' ע ֵ ָָּֽלינּו
ַוא ֲַנָּֽחְׁ נּו ל ֹא נֵדַ ע מַ ה ַנעֲשֶׁ ה כִ י ע ֶׁ ָָּֽליָך ע ֵ
י־רב
ַכאֲשֶׁ ר יִ ַ ָּֽחלְׁ נּו לְָך :אַ ל ִת ְׁזכָר ָ ָּֽלנּו עֲֹונֹות ִראשֹונִ ים מַ הֵ ר יְׁ קַ ְּׁד ָּֽמּונּו ַרח ֶׁ ֲָּֽמיָך כִ י דַ ּלָּֽ ֹונּו ְׁמאֹ ד :חָ ֵנָּֽנּו ה' חָ ֵנָּֽנּו כִ ַ
ַל־ּדבַ ר כְׁ בֹוד־
שָ ַ ָּֽבעְׁ נּו בּוז :בְׁ ָּֽרֹ גֶׁז ַרחֵ ם ִתזְׁכֹור :כִ י הּוא יָדַ ע יִ צְׁ ֵ ָּֽרנּו זָכּור כִ י ָעפָר א ֲָנָּֽחְׁ נּוָ :עז ֵ ְָּֽׁרנּו אֱֹלקֵ י יִ ְׁש ֵ ָּֽענּו ע ְׁ
ֹאתינּו לְׁ ַ ָּֽמעַן ְׁש ֶׁ ָּֽמָך:
ילנּו וְׁ ַכפֵר עַל־חַ ט ֵ ָּֽ
ְׁש ֶׁ ָּֽמָך וְׁ הַ צִ ֵ ָּֽ
הש"ץ אומר קדיש שלם עם תתקבל
יִ ְׁתגַּדַ ל וְׁ יִ ְׁתקַ ּדַ ש ְׁשמֵ ּה ַרבָ א בְׁ עָלְׁ מָ א ִּדי בְׁ ָרא כִ ְׁרעּותֵ ּה וְׁ י ְַׁמלִ יְך מַ לְׁ כּותֵ ּה בְׁ חַ יֵיכֹון ּובְׁ יֹומֵ יכֹון ּובְׁ חַ יֵי ְׁדכָל בֵ ית
יִ ְׁש ָראֵ ל .בַ ֲע ָגלָא ּובִ זְׁמַ ן קָ ִריב וְׁ ִא ְׁמרּו אָ מֵ ן:
יְׁ הֵ א ְׁשמֵ ּה ַרבָ א ְׁמבָ ַרְך לְׁ עָ לַם ּולְׁ עָ לְׁ מֵ י עָ לְׁ מַ יָא :יִ ְׁתבָ ַרְך וְׁ יִ ְׁשתַ בַ ח וְׁ יִ ְׁתפָאַ ר וְׁ יִ ְׁתרֹומַ ם וְׁ יִ ְׁתנַשֵ א וְׁ יִ ְׁתהַ ּדָ ר
וְׁ יִ ְׁת ַעּלֶׁה וְׁ יִ ְׁתהַ ּלָל ְׁשמֵ ּה ְׁדקֻ ְׁדשָ א בְׁ ִריְך הּוא לְׁ ֵ ָּֽעּלָא ִמן כָל בִ ְׁרכָתָ א וְׁ ִש ָירתָ א .תֻ ְׁשבְׁ חָ תָ א וְׁ ֶׁנחֱמָ תָ אּ .דַ א ֲִמ ָירן
בְׁ עָלְׁ מָ א וְׁ ִא ְׁמרּו אָ מֵ ן:
עּותהֹון ְּׁדכָל (בֵ ית) יִ ְׁש ָראֵ ל קֳ דָ ם אֲבּוהֹון ִּדי בִ ְׁשמַ יָא וְׁ ִא ְׁמרּו אָ מֵ ן:
לֹותהֹון ּובָ ְׁ
ִת ְׁתקַ בֵ ל צְׁ ְׁ
יְׁ הֵ א ְׁשלָמָ א ַרבָ א ִמן ְׁשמַ יָא וְׁ חַ יִ ים ע ֵ ָָּֽלינּו וְׁ עַל כָל יִ ְׁש ָראֵ ל וְׁ ִא ְׁמרּו אָ מֵ ן:
עֹ שֶׁ ה שָ לֹום בִ ְׁמרֹומָ יו הּוא ַיעֲשֶׁ ה שָ לֹום ע ֵ ָָּֽלינּו וְׁ עַל כָל יִ ְׁש ָראֵ ל וְׁ ִא ְׁמרּו אָ מֵ ן:
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