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 סליחות

Sometimes, the Chazan recites the following introduction to Ashrei: 

ם ַעל ֲעָדֶתָך. צֹאן ַמְר  י. ַרחֵּ ְפנֵּי רֹוב ְזדֹונִּ י ְשַחְרחֹוֶרת מִּ י. ְוַנְפשִּ ש ַעל ֲעֹונִּ י ְבַאְשמֹוֶרת, ְלַבקֵּ י ַקְמתִּ יֶתָך. ַאְשרֵּ עִּ

יֶתָך. עֹוד ְיַהְללּוָך ֶסָלה: י בֵּ   יֹוְשבֵּ

ֵרי יֶתָך. עֹוד יְ  ַאשְׁ י בֵּ י ָהָעם יֹוְשבֵּ י ָהָעם ֶשָכָכה ּלֹו. ַאְשרֵּ ַהְללּוָך ֶסָלה: ַאְשרֵּ

ְמָך ְלעֹוָלם  ְמָך ֱאלֹוַהי ַהֶמֶלְך. ַוֲאָבְרָכה שִּ ד. ֲארֹומִּ ָּלה ְלָדוִּ ֶשָיָהָוָה ֱאֹלָהיו: ְתהִּ

ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ָגדֹול ַיַהַוַה ּומְ  ֻהָּלל ְמֹאד. ָוֶעד: ְבָכל יֹום ֲאָבְרֶכָך. ַוֲאַהְלָלה שִּ

ידּו: ֲהַדר ְכבֹוד  ֶקר: ּדֹור ְלדֹור ְיַשַבח ַמֲעֶשיָך. ּוְגבּוֹרֶתיָך ַיגִּ ין חֵּ ְגֻדָּלתֹו אֵּ ְולִּ

רּו. ּוְגדּוָּלְתָך ֲאַסְפֶרָנה:  יָחה: ֶוֱעזּוז נֹוְרֹאֶתיָך יֹאמֵּ ְפְלאֹוֶתיָך ָאשִּ י נִּ ְברֵּ הֹוֶדָך. ְודִּ

יעּו. ְוצִּ  ם ּוְגָדל זֵֶּכר ַרב טּוְבָך ַיבִּ . ֶאֶרְך ַאַפיִּ הֵּ וֵּ ְדָקְתָך ְיַרנֵּנּו: ַחנּון ְוַרחּום יֵּהֵּ

ָחֶסד: טֹוב ֶיֶהֶוֶה ַלֹכל. ְוַרֲחָמיו ַעל ָכל ַמֲעָשיו: יֹודּוָך ְיְהְוְה ָכל ַמֲעֶשיָך. 

רּו: ְלהֹודִּ  רּו. ּוְגבּוָרְתָך ְיַדבֵּ יֶדיָך ְיָבְרכּוָכה: ְכבֹוד ַמְלכּוְתָך יֹאמֵּ ְבנֵּי ַוֲחסִּ יַע לִּ

ים.  ָהָאָדם ְגבּוֹרָתיו. ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו: ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָכל ֹעָלמִּ

ים:  ף ְלָכל ַהְכפּופִּ ים. ְוזֹוקֵּ ְך ֹיֹהֹוֹה ְלָכל ַהֹנְפלִּ ּוֶמְמַשְלְתָך ְבָכל ּדֹור ָוֹדר: סֹומֵּ

ן ָלֶהם אֶ  רּו. ְוַאָתה נֹותֵּ ֶליָך ְיַשבֵּ ינֵּי ֹכל אֵּ ַח ֶאת ָיֶדָך. עֵּ תֹו: פֹותֵּ ת ָאְכָלם ְבעִּ

יד ְבָכל ַמֲעָשיו: ָקרֹוב  יק יהוה ְבָכל ְּדָרָכיו. ְוָחסִּ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ַצּדִּ ּוַמְשבִּ

ָאיו ַיֲעֶשה. ְוֶאת  ְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת: ְרצֹון ְירֵּ יהוה ְלָכל ֹקְרָאיו. ְלֹכל ֲאֶשר יִּ

יעֵּ  ְשַמע ְויֹושִּ ים ַשְוָעָתם יִּ ת ָכל ָהְרָשעִּ הִּ ֶאת ָכל ֹאֲהָביו. ְואֵּ וִּ הִּ ר יִּ ם: שֹומֵּ

ם ָקְדשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ְך ָכל ָבָשר שֵּ יָברֵּ י. וִּ ַּלת יהוה ְיַדֶבר פִּ יד: ְתהִּ ַיְשמִּ

ַעָתה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה:  ְך ָיּה מֵּ  ַוֲאַנְחנּו ְנָברֵּ

 Kaddish Half – קדיש חצי
ְתַגַּדל וְ  יּה ַרָבא. יִּ ְתַקַּדש ְשמֵּ ב  )אמן(יִּ יָקרֵּ יּה. ְוַיְצַמח ֻפְרָקנֵּיּה. וִּ יְך ַמְלכּותֵּ יּה. ְוַיְמלִּ ְרעּותֵּ י ְבָרא כִּ ְבָעְלָמא ּדִּ

יּה.  יחֵּ ְמרּו ָאמֵּ  )אמן(ְמשִּ יב ְואִּ ְזַמן ָקרִּ ל ַבֲעָגָלא ּובִּ ְשָראֵּ ית יִּ יכֹון ּוְבַחיֵּי ְדֹכל בֵּ יּה  )אמן(ן. ְבַחיֵּיכֹון ּוְביֹומֵּ א ְשמֵּ ְיהֵּ

ְתהַ  א. ְויִּ ְתַנֹשֵּ ְתרֹוַמם. ְויִּ ְתָפַאר. ְויִּ ְשַתַבח. ְויִּ ְתָבַרְך. ְויִּ י ָעְלַמָיא יִּ ְתַהָּלל ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ְלָעְלמֵּ ְתַעֶּלה. ְויִּ ָּדר. ְויִּ

יְך הּוא.  יּה ְּדֻקְדָשא ְברִּ ְרָכָתא. שִּ  )אמן(ְשמֵּ ן ָכל בִּ יָּלא מִּ ְמרּו ְלעֵּ יָרן ְבָעְלָמא ְואִּ ְשְבָחָתא ְוֶנָחָמָתא. ַּדֲאמִּ יָרָתא. תִּ

ן.   :)אמן(ָאמֵּ
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 Ben Adam –בן אדם 

This Piyut is sung together: 

ן ָאָדם יָחה, בֶּ יָחה, ְּדֹרש ְסלִּ ים. ְשֹפְך שִּ ְרָּדם, קּום ְקָרא ְבַתֲחנּונִּ , ַמה ְּלָך נִּ

ים. ְרַחץ ּו ֲאדֹון ָהֲאדֹונִּ ָרה, רּוץ מֵּ ים. ּוְמהֵּ ים פֹונִּ ְטַהר, ְוַאל ְתַאַחר, ְבֶטֶרם ָימִּ

ים. ָאָנא  ֲאסֹונִּ ֶפַשע, ְוַגם ֶרַשע, ְבַרח ּוְפַחד מֵּ ים. ּומִּ ן ְמעֹונִּ ְפנֵּי שֹוכֵּ ְלֶעְזָרה, לִּ

ים.  ל ֶנֱאָמנִּ ְשָראֵּ י, יִּ ְמָך יֹוְדעֵּ ה, שִּ ת ְשעֵּ ָלנּו ֹבשֶּ ָדָקה. וְׁ ָך ֲאֹדָני ַהצְׁ  ַהָפִנים:לְׁ

ר  ֲעֹמד ל ְּדֹרש, ְבֹכֶבד רֹאש, ְלַכפֵּ ים. ָיּה אֵּ ְתַוּדֹות ַעל ֲחָטאִּ ר, ְלהִּ ְתַגבֵּ ְכֶגֶבר, ְוהִּ

ים. ְוָכל ַמֲאָמר, ֲאֶשר יֵָּאַמר,  ְפָלאִּ ֶמנּו נִּ י ְלעֹוָלם, לֹא ֶנְעָלם, מִּ ים. כִּ ַעל ְפָשעִּ

ם, הּוא ְיַר  ים. ַהְמַרחֵּ ְקָראִּ ם נִּ ים: ְלָפָניו הֵּ ם ָאב ַעל ָבנִּ ינּו ְכַרחֵּ ם, ָעלֵּ ָך חֵּ לְׁ

ת ַהָפִנים: ָלנּו ֹבשֶּ ָדָקה. וְׁ  ֲאֹדָני ַהצְׁ

The following verses are recited responsively. The Chazzan recites the first part of the following verses and the 

community recites the second part, shown in bold.  

It is important for both the Chazzan and the community to recite each verse in its entirety. 

ָך ת ַהָפִנים:ֲאֹדָני ַהְצָדָקה.  לְׁ ָלנּו ֹבשֶּ ְתאֹונֵּן ּוַמה נֹאַמר.  וְׁ ַדֵבר ּוַמה ַמה נִּ ַמה נְׁ

ַטָדק: ינּו ְוַנְחֹקָרה.  ִנצְׁ יָך:ַנְחְפָשה ְדָרכֵּ ָנשּוָבה ֵאלֶּ יְנָך ְפשּוָטה וְׁ י ְימִּ ַקֵבל כִּ . לְׁ

ב. ָשִבים: ֶליָך ְבָכל לֵּ ים אֵּ יָך: ָשבִּ ַרֲחמֶּ ַקֵבל בְׁ ָעָתם תְׁ ים  ַשוְׁ ְבַרֲחֶמיָך ָהַרבִּ

יָך:ָבאנּו ְלָפֶניָך.  ָלתֶּ נּו דְׁ ָרִשים ָדַפקְׁ ַדִלים ּוכְׁ ְּדָלֶתיָך ָּדַפְקנּו ַרחּום ְוַחנּון.  כְׁ

ָפנֶּיָך: ִשיֵבנּו ֵריָקם ִמלְׁ ְּלָפֶניָך ַמְלכֵּ  ַאל תְׁ נּו. מִּ יבֵּ יָקם ַאל ְתשִּ ִכי ַאָתה נּו רֵּ

ִפָלה: ָּלה.  שֹוֵמַע תְׁ ַע ְתפִּ יָך ָכל ָבָשר ָיֹבאּו:שֹומֵּ ָנה.  ָעדֶּ ַע ְתחִּ יָך ָכל שֹומֵּ ֵאלֶּ

ֶליָך ָהרּוחֹות.  ָהרּוחֹות ָיֹבאּו: ָשָמה:ָיֹבאּו אֵּ ָכל ַהנְׁ ַהְנָשָמה ָלְך ְוַהגּוף  וְׁ

ין ּדֹוֶמה ָלְך.  ל ֲעָמָלְך:חּוָסה עַ  ָפֳעָלְך. ַהְנָשָמה ָלְך ְוַהגּוף ָפֳעָלְך. צּור ֲאֶשר אֵּ

ָך:ַהְנָשָמה ָלְך ְוַהגּוף ָפֳעָלְך חּוָסה ַעל ֲעָמָלְך: ַמַען ִשמְׁ  . יהוה ֲעֵשה לְׁ

ְמָך.  ָך:ָאָתאנּו ַעל שִּ ַמַען ִשמְׁ ְמָך.  יהוה ֲעֵשה לְׁ ְך ַבֲעבּור שִּ לֶּ ַחנּון ִכי ֵאל מֶּ

ָך:  מֶּ ַרחּום שְׁ ינּו. וְׁ ְקָרא ָעלֵּ ְמָך נִּ נּו.  יהוה ֱאֹלֵהינּו:שִּ ְרבֵּ ְקָרא ְבקִּ ְמָך נִּ ַאל שִּ

ינּו ַתִניֵחנּו יהוה ֱאֹלֵהינּו: ינּו בֹוְשנּו ְבַמֲעשֵּ נּו ַבֲעֹונֹוֵתינּו:ֱאֹלהֵּ ַלמְׁ ִנכְׁ ין  . וְׁ אֵּ

יב.  ָהִרים רֹאשָלנּו ֶפה ְלָהשִּ לֹא ֵמַצח לְׁ ינּו.  :וְׁ י ַרבּו ְמשּובֹותֵּ ָך ָחָטאנּו:כִּ  לְׁ

ינּו.  ם ֲאבֹותֵּ נּו:ָחָטאנּו עִּ ָשעְׁ ֱעִוינּו ִהרְׁ ינּו.  הֶּ ַמה ַמה נֹאַמר ְלָפֶניָך יהוה ֱאֹלהֵּ
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ַטָדק: ַדֵבר ּוַמה ִנצְׁ ב ָמרֹום.  נְׁ ָפנֶּיָך שֹוֵכן ַמה נֹאַמר ְלָפֶניָך יֹושֵּ ַסֵפר לְׁ ּוַמּה נְׁ

ָחִקים: ְגלֹות. הֲ  שְׁ ְסָתרֹות ְוַהנִּ ַע ָרזֵּי עֹוָלם.  ַאָתה יֹוֵדַע:לֹא ַהנִּ ַאָתה יֹודֵּ

ֵרי ָכל ָחי: ַתֲעלּומֹות ִסתְׁ י ָבֶטן.  וְׁ ש ָכל ַחְדרֵּ ָליֹות ָוֵלב:ַאָתה חֹופֵּ ה כְׁ ין  רֹואֶּ אֵּ

ָמְך.  ד ֵעינֶּיָך:ָּדָבר ֶנְעָלם מִּ ָתר ִמנֶּגֶּ ֵאין ִנסְׁ ם ֲעֹונֵּינּו ָענּו ָבנ וְׁ יהוה ֲעֵשה ּו. אִּ

ָך: מֶּ ַמַען שְׁ ְשָמר ָיּה.  לְׁ ם ֲעֹונֹות תִּ יָחה.  ֲאֹדָני ִמי ַיֲעֹמד:אִּ ְמָך ַהְסלִּ י עִּ כִּ

ַמַען ִתָּוֵרא: ים.  לְׁ ְמָך ְמקֹור ַחיִּ י עִּ ה אֹור: כִּ אֶּ ָך ִנרְׁ אֹורְׁ ינּו בְׁ ְדקֹותֵּ י לֹא ַעל צִּ כִּ

ים ַתֲחנּונֵּינּו ְלָפֶניָך.  ילִּ יָך ָהַרִבים:ֲאַנְחנּו ַמפִּ   ִכי ַעל ַרֲחמֶּ

 Lema’ancha –למענך 

This Piyut is traditionally sung during the Aseret Yemei Teshuva. Some sing it each day of Selichot. 

ָך ֱאֹלַהי. ַמַענְׁ ַחר. ְלַחּלֹות ָפֶניָך. ְבַמֲעַמד ַהַשַחר.  לְׁ ה ַעם ְלָך שִּ ִשיָבה ְרצֵּ ַאַחר:ֲאֹדָני ַהקְׁ  ַוֲעֵשה ַאל תְׁ

ָך ֱאֹלַהי. ַמַענְׁ ֶפן ְלֶמְרָים. לְׁ ְבָים. ְושּור ַלְחָצם ְוָעְנָים. ְוַאל תֵּ ית נֹוָדם ְושִּ י רֹוש ְוַלַען. ְבבֵּ עֵּ ְמֻצלֹות ָים. ְשבֵּ ה מִּ  ְּדלֵּ

ַּלת ַהַשַחר:  ְתפִּ ַאחַ ְוַהט ֹאֶזן ְלַשְוָעם. בִּ ִשיָבה ַוֲעֵשה ַאל תְׁ  ר:ֲאֹדָני ַהקְׁ

ָך ֱאֹלַהי. ַמַענְׁ אֹות.  לְׁ ים ְבָכל פֵּ ים. ְפזּורִּ ָּדחִּ ץ נִּ אֹות. ְוַקבֵּ י ֶיַשע ְצמֵּ ה ְלטֹוָבה אֹות. ְוחֹון ְנָפשֹות ֲעצּובֹות. ְלמֵּ ַוֲעשֵּ

ֹרב ְתָלאֹות. עֹוָרם ְמֹאד ָשַחר:  ַאַחר:ֲאֶשר מֵּ ִשיָבה ַוֲעֵשה ַאל תְׁ  ֲאֹדָני ַהקְׁ

ָך ֱאֹלַהי. ַמַענְׁ בָ ֶיהֱ  לְׁ יֶמיָך. לִּ ְנשֹוא אֵּ ְצְפָך ְוַזֲעֶמָך. ּומִּ י ַאְפָך. קִּ ְמעֹון ָשֶמיָך. ְשַמע קֹול ַעֶמָך. סֹוְבלֵּ ם מּו ַרֲחֶמיָך. ּומִּ

ַאַחר:ְמֹאד ְסַחְרַחר:  ִשיָבה ַוֲעֵשה ַאל תְׁ  ֲאֹדָני ַהקְׁ

ָך ֱאֹלַהי. ַמַענְׁ יגֹוָנם. ּובַ  לְׁ ם מִּ ם. ְוַשְמחֵּ ֶבֶטן ַּדֶּליָך ְתַרחֵּ ים מִּ ם. ֲעמּוסִּ א ֲחָסֶדיָך. ְוחּוָסה ָנא ְוַרחֵּ ם. ְוַהְפלֵּ ֲעָצְתָך ַתְנחֵּ

ְשָחר.  ֶרֶחם מִּ ַאַחר:ּומֵּ ִשיָבה ַוֲעֵשה ַאל תְׁ  ֲאֹדָני ַהקְׁ

ה ַאל ְתַאַחר, ְלַמַעְנָך ֱאֹלַהי  ֲאֹדָני, יָבה ַוֲעשֵּ ְשָמָעה. ֲאֹדָני, ְסָלָחה. ֲאֹדָני ַהְקשִּ

ְמָך  י שִּ ינּו כִּ ש ָימֵּ ֶליָך ְוָנשּוָבה. ַחּדֵּ נּו יהוה אֵּ יבֵּ יְרָך ְוַעל ַעֶמָך: ֲהשִּ ְקָרא ַעל עִּ נִּ

 ְכֶקֶדם:
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 Shevet Yehuda –שבט יהודה 

The following verses are recited responsively. The Chazzan recites the first part of the following verses and the 

community recites the second part, shown in bold.  

It is important for both the Chazzan and the community to recite each verse in its entirety. 

ט ֵיה ַבַיַער:ְיהּוָדה ְבֹדַחק ּוְבַצַער.  ֵשבֶּ ַאג ַארְׁ ים ְישּוָעְתָך ָאבֹות  ֲהִישְׁ ְמַקּוִּ

ים.  יֹוִנים:ּוָבנִּ בְׁ ָהאֶּ ְשֹחק.  ָהֲעִנִיים וְׁ ְהֶיה לִּ ָמה יהוה ַתֲעֹמד לָ ֲעֹמד ַבֶפֶרץ ַבל נִּ

ָרחֹוק: יָעה.  בְׁ גִּ י ָמֶות הִּ רּוִבים הֹוִפיָעה:יֹוָנְתָך ַעד ַשֲערֵּ ָהָבה ָּלנּו  יֹוֵשב ַהכְׁ

ָצר.  ָצר:ֶעְזַרת מִּ ינּו ְבָגלּות ָיָשן.  ֲהַיד יהוה ִתקְׁ ש ָימֵּ  עּוָרה ָלָמה ִתיָשן:ַחּדֵּ

ָזר לֹא יִ ְזֹכר ָבֶניָך ְבֶאֶרץ לֹא ָלֶהם.  םוְׁ ַרב ֲאֵליהֶּ ה קְׁ ץ ַהֶנְחָתם ַגּלֵּ : קֵּ

הּוָדה:ְלַגְלמּוָדה.  נֹות יְׁ ָנה בְׁ ַמח ַהר ִציֹון ָתֵגלְׁ י  ִישְׁ ְשמֵּ נּו ַתֲעֶלה לִּ ַשְוָעתֵּ

ים.  ְך יֹוֵשב ַעל ִכֵסא ַרֲחִמים:ְמרֹומִּ לֶּ ל מֶּ   אֶּ

 El Melech –אל מלך 

The Thirteen Attributes are recited while standing, in the presence of a Minyan, after Halachic midnight.  

If there is no Minyan, but it is after Halachic midnight, the Thirteen Attributes may be recited with the proper Torah 

cantillation only. 

יד ֵאל ג ַבֲחסִּ ְתַנהֵּ ים ּומִּ א ַרֲחמִּ סֵּ ב ַעל כִּ יר ֶמֶלְך יֹושֵּ ל ֲעֹונֹות ַעמֹו ַמֲעבִּ ּות. מֹוחֵּ

ים. עֹוֶשה ְצָדקֹות  יָחה ַלפֹוְשעִּ ים. ּוְסלִּ יָלה ַלַחָטאִּ אשֹון. ַמְרֶבה ְמחִּ אשֹון רִּ רִּ

ּדֹות ְשֹלש  ָתנּו לֹוַמר מִּ ל הֹורֵּ ל. אֵּ ם ָכל ָבָשר ְורּוַח. לֹא ְכָרָעָתם ָלֶהם גֹומֵּ עִּ

ה. ְזֹכר ָלנּו ַהיֹום בְ  ן ֶעְשרֵּ ֶקֶדם. ְוכֵּ ה. ְכמֹו ֶשהֹוַדְעָת ֶלָעָנו מִּ ית ְשֹלש ֶעְשרֵּ רִּ

ם, יהוה. ְוָשם  ְקָרא ְבשֵּ מֹו ָשם. ַויִּ ב עִּ ְתַיצֵּ ָכתּוב ְבתֹוָרָתְך: ַויֵֶּרד יהוה ֶבָעָנן ַויִּ

 ֶנֱאַמר: 

ֹהָוה ֵאל ַרחּום וְׁ  ֹהָוה | יְׁ ָרא, יְׁ ֹהָוה ַעל ָפָניו ַוִיקְׁ ְך ַאַפִים ַוַיֲעֹבר יְׁ רֶּ ַחנּון, אֶּ

ַנֵקה: ַחָטָאה, וְׁ ַשע וְׁ ד ָלֲאָלִפים ֹנֵשא ָעֹון ָופֶּ סֶּ ת: ֹנֵצר חֶּ ֱאמֶּ ד וֶּ סֶּ ַרב חֶּ  וְׁ
נּו ּוְנַחְלָתנּו:   ְוָסַלְחָת ַלֲעֹונֵּנּו ּוְלַחָטאתֵּ
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The following verses are recited responsively. The Chazzan recites the first part of the following verses and the 

community recites the second part, shown in bold. 

Some authorities only permit the Aramaic portions of Selichot to be recited in the presence of a Minyan. The 

opinion of HaRav Yaakov Peretz is to recite those portions even without a Minyan. 

יָמא,  ַרֲחָמָנא ּה ְּדַאְבָרָהם ְרחִּ ְדַכר ָלן ְקָימֵּ ִדיל ַוַיֲעֹבר: אִּ  בְׁ

יָדא,  ְצָחק ֲעקֵּ ּה ְּדיִּ ְדַכר ָלן ְקָימֵּ ִדיל ַוַיֲעֹבר:ַרֲחָמָנא אִּ   בְׁ

יָמא, ַר  ּה ְּדַיֲעֹקב ְשלֵּ ְדַכר ָלן ְקָימֵּ ִדיל ַוַיֲעֹבר:ֲחָמָנא אִּ   בְׁ

יָאה,  ּה ְּדֹמֶשה ְנבִּ ְדַכר ָלן ְקָימֵּ ִדיל ַוַיֲעֹבר:ַרֲחָמָנא אִּ   בְׁ

ּה ְּדַאֲהֹרן ַכֲהָנא,  ְדַכר ָלן ְקָימֵּ ִדיל ַוַיֲעֹבר:ַרֲחָמָנא אִּ   בְׁ

ּה ּדְ  ְדַכר ָלן ְזכּותֵּ יָקא, ַרֲחָמָנא אִּ ף ַצּדִּ ִדיל ַוַיֲעֹבר:יֹוסֵּ   בְׁ

יָחא,  ד ַמְלָכא ְמשִּ ּה ְּדָדוִּ ְדַכר ָלן ְקָימֵּ ִדיל ַוַיֲעֹבר:ַרֲחָמָנא אִּ   בְׁ

יְנָחס ַקָנָאה,  ּה ְּדפִּ ְדַכר ָלן ְקָימֵּ ִדיל ַוַיֲעֹבר:ַרֲחָמָנא אִּ   בְׁ

ְשֹלֹמה ַמְלָכא,  ּה ּדִּ ְדַכר ָלן ְצלֹותֵּ דִ ַרֲחָמָנא אִּ   יל ַוַיֲעֹבר:בְׁ

יָנְך ְוַאְצַמח ֻפְרָקָנְך,  ים ְימִּ ִדיל ַוַיֲעֹבר:ַרֲחָמָנא ָארֵּ   בְׁ

ם ֲעָלן,  י ַקָמְך ַרחֵּ ְקרֵּ יָנא ְלמִּ ין ָאתֵּ י ַאפִּ סּופֵּ ִדיל ַוַיֲעֹבר: ַרֲחָמָנא ְבכִּ  בְׁ

י ְגֻבְרָתְך ּוְפֹרק ָלן,  ִדיל ַוַיֲעֹבר:ַרֲחָמָנא ַגּלֵּ   בְׁ

ְנהֹוָרא, ַרֲחָמָנא ּדִּ  יק לִּ ִדיל ַוַיֲעֹבר:יָנן ַאפֵּ   בְׁ

י ְגֹזר ֲעָלן,  יָנא ְדַחיֵּי ָטבֵּ ִדיל ַוַיֲעֹבר:ַרֲחָמָנא ּדִּ   בְׁ

י ֲעָלן,  ִדיל ַוַיֲעֹבר:ַרֲחָמָנא ַהְדָרְך ַשּוִּ   בְׁ

ָנן,  ין מִּ ישִּ ְתְפַרע ְכעֹוָבָדָנא בִּ ִדיל ַוַיֲעֹבר:ַרֲחָמָנא ְוָלא תִּ   בְׁ

י ֲעָלן, ַרֲחמָ  יָוְך ַאְשרֵּ ִדיל ַוַיֲעֹבר: ָנא זִּ  בְׁ

ש ָלן,  ִדיל ַוַיֲעֹבר:ַרֲחָמָנא ַזְכָון ַחפֵּ   בְׁ

ִדיל ַוַיֲעֹבר:ַרֲחָמָנא ֲחשֹוב ֲעָלן ַטְבָון,    בְׁ

י ֲעָלן,  יָאן ַאְיתִּ ִדיל ַוַיֲעֹבר:ַרֲחָמָנא ַטְבָון ַסגִּ   בְׁ

ְתַגְלְגלּון ַרֲחָמְך עֲ  ִדיל ַוַיֲעֹבר:ָלן, ַרֲחָמָנא יִּ   בְׁ
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The following is recited during the Aseret Yemei Teshuva: 

י,  ְפָרא ְדַחיֵּי ָטבֵּ יָנן ְבסִּ ִדיל ַוַיֲעֹבר:ַרֲחָמָנא ַכְתבִּ   בְׁ

י,  ְפָרא ְדַרֲחמֵּ יָנן ְבסִּ ִדיל ַוַיֲעֹבר:ַרֲחָמָנא ַכְתבִּ   בְׁ

ְפָרא ְדצַ  יָנן ְבסִּ י, ַרֲחָמָנא ַכְתבִּ ידֵּ י ַוֲחסִּ יקֵּ ִדיל ַוַיֲעֹבר: ּדִּ  בְׁ

י,  ימֵּ י ּוְתמִּ יָשרֵּ ְפָרא דִּ יָנן ְבסִּ ִדיל ַוַיֲעֹבר:ַרֲחָמָנא ַכְתבִּ   בְׁ

י,  ְפָרא ְדַפְרָנָסָתא ַטְבָתא ּוְמזֹונֵּי ָטבֵּ יָנן ְבסִּ ִדיל ַוַיֲעֹבר:ַרֲחָמָנא ַכְתבִּ  בְׁ

ָנן,  ִדיל ַוַיֲעֹבר:ַרֲחָמָנא ְכֹבש ֶחְמָתא ְוֻרְגָזא מִּ   בְׁ

יָרא ָלן,  יד ְגמִּ ִדיל ַוַיֲעֹבר:ַרֲחָמָנא ָלא ַתְעבֵּ   בְׁ

ין ְוַלֲעָוָין,  ִדיל ַוַיֲעֹבר: ַרֲחָמָנא ְמֹחל ּוְשֹבק ְלחֹובִּ  בְׁ

ִדיל ַוַיֲעֹבר:ַרֲחָמָנא ְנהֹור טּוָבְך ַאְנַהר ֲעָלן,    בְׁ

י ָלן,  יְך ֱהוֵּ יד ּוְסמִּ ִדילַרֲחָמָנא ְסעִּ  ַוַיֲעֹבר:  בְׁ

ָמָנא ָאָתא ְלַטב,  יד עִּ ִדיל ַוַיֲעֹבר:ַרֲחָמָנא ֲעבֵּ   בְׁ

ין,  ְצלֹותִּ ִדיל ַוַיֲעֹבר:ַרֲחָמָנא ְפַתח ְשַמָיא לִּ   בְׁ

ל ְבַרֲעָוא,  ִדיל ַוַיֲעֹבר:ַרֲחָמָנא ְצלֹוָתָנא ַקבֵּ   בְׁ

ין,  ָּדן ַעְקתִּ ין ְבעִּ ין ּוָבעּותִּ ל ְצלֹותִּ ִדיל ַוַיֲעֹבר:ַרֲחָמָנא ַקבֵּ   בְׁ

ין,  ְשָמתִּ ם ַעל נִּ ִדיל ַוַיֲעֹבר:ַרֲחָמָנא ַרחֵּ   בְׁ

י ֲעָלן,  ִדיל ַוַיֲעֹבר:ַרֲחָמָנא ַשָתא ַטְבָתא ַאְייתֵּ   בְׁ

ֻרְגָזְך,  ִדיל ַוַיֲעֹבר: ַרֲחָמָנא תּוב מֵּ  בְׁ

ן ַקָמְך,  יָקם מִּ ִדיל ַוַיֲעֹבר:ַרֲחָמָנא ְוָלא ֶנְהָּדר רֵּ   בְׁ

 VaYa’avor –עבור וי

The Thirteen Attributes are recited while standing, in the presence of a Minyan, after Halachic midnight.  

If there is no Minyan, but it is after Halachic midnight, the Thirteen Attributes may be recited with the proper Torah 

cantillation only. 

ְך ַאַפִים  רֶּ ַחנּון, אֶּ ֹהָוה ֵאל ַרחּום וְׁ ֹהָוה | יְׁ ָרא: יְׁ ֹהָוה ַעל ָפָניו ַוִיקְׁ ַוַיֲעֹבר יְׁ

ַנֵקה: ַחָטָאה, וְׁ ַשע וְׁ ד ָלֲאָלִפים ֹנֵשא ָעֹון ָופֶּ סֶּ ת: ֹנֵצר חֶּ ֱאמֶּ ד וֶּ סֶּ ַרב חֶּ  וְׁ
נּו ּוְנַחְלָתנּו:   ְוָסַלְחָת ַלֲעֹונֵּנּו ּוְלַחָטאתֵּ
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שֵ  ים ֶאת  יַאנְׁ ים ַלֲעֹמד ַבֶפֶרץ. ּדֹוחִּ בֹורִּ יֶהם: גִּ ים ְבֹכַח ַמֲעשֵּ ֱאמּוָנה ָאָבדּו. ָבאִּ

ָמה  ים ַאף ְבַלֲחָשם. חֵּ ַהְגזֵּרֹות: ָהיּו ָלנּו ְלחֹוָמה. ּוְלַמְחֶסה ְביֹום ַזַעם: זֹוֲעכִּ

יָתם.  ִעים ַלֲעֹתר ּוָעְצרּו ְבַשְּוָעם: ֶטֶרם ְקָראּוָך ֲענִּ ַרצֹות:יֹודְׁ ַחְמָת  לְׁ ְכָאב רִּ

ֹרב ֲעֹונֵּינּו ֲאַבְדנּום. ֶנֶאְספּו ֶמנּו  יָקם: מֵּ יבֹוָת ְפנֵּיֶהם רֵּ ְלַמֲעָנם. לֹא ֱהשִּ

ר. ֻצְמתּו  י ָגדֵּ ְמנּוחֹות. ָעְזבּו אֹוָתנּו ַלֲאָנחֹות: ַפסּו גֹוְדרֵּ ָמה לִּ ינּו: ָסעּו הֵּ ַבֲחָטאֵּ

ים ַבֶפֶרץ ָמה: ָקמִּ י חֵּ יבֵּ סּו: שֹוַטְטנּו ְבַאְרַבע  ְמשִּ ים ְלַרצֹוְתָך ָאפֵּ ן. ְראּויִּ ַאיִּ

נֹות. ְתרּוָפה לֹא ָמָצאנּו:  ֵעת פִּ ַשֲחָרְך ֵאל בְׁ ת ָפֵנינּו. לְׁ ֹבשֶּ יָך בְׁ נּו ֵאלֶּ ַשבְׁ

ִליָחֵתנּו:   סְׁ

 El Melech –אל מלך 

The Thirteen Attributes are recited while standing, in the presence of a Minyan, after Halachic midnight.  

If there is no Minyan, but it is after Halachic midnight, the Thirteen Attributes may be recited with the proper Torah 

cantillation only. 

ל עֲ  ֵאל ידּות. מֹוחֵּ ג ַבֲחסִּ ְתַנהֵּ ים ּומִּ א ַרֲחמִּ סֵּ ב ַעל כִּ יר ֶמֶלְך יֹושֵּ ֹונֹות ַעמֹו ַמֲעבִּ

ים. עֹוֶשה ְצָדקֹות  יָחה ַלפֹוְשעִּ ים. ּוְסלִּ יָלה ַלַחָטאִּ אשֹון. ַמְרֶבה ְמחִּ אשֹון רִּ רִּ

ּדֹות ְשֹלש  ָתנּו לֹוַמר מִּ ל הֹורֵּ ל. אֵּ ם ָכל ָבָשר ְורּוַח. לֹא ְכָרָעָתם ָלֶהם גֹומֵּ עִּ

ית ְשֹלש  ה. ְזֹכר ָלנּו ַהיֹום ְברִּ ן ֶעְשרֵּ ֶקֶדם. ְוכֵּ ה. ְכמֹו ֶשהֹוַדְעָת ֶלָעָנו מִּ ֶעְשרֵּ

ם, יהוה. ְוָשם  ְקָרא ְבשֵּ מֹו ָשם. ַויִּ ב עִּ ְתַיצֵּ ָכתּוב ְבתֹוָרָתְך. ַויֵֶּרד יהוה ֶבָעָנן ַויִּ

 ֶנֱאַמר: 

רֶּ  ַחנּון, אֶּ ֹהָוה ֵאל ַרחּום וְׁ ֹהָוה | יְׁ ָרא, יְׁ ֹהָוה ַעל ָפָניו ַוִיקְׁ ְך ַאַפִים ַוַיֲעֹבר יְׁ

ַנֵקה: ַחָטָאה, וְׁ ַשע וְׁ ד ָלֲאָלִפים ֹנֵשא ָעֹון ָופֶּ סֶּ ת: ֹנֵצר חֶּ ֱאמֶּ ד וֶּ סֶּ ַרב חֶּ  וְׁ
נּו ּוְנַחְלָתנּו:   ְוָסַלְחָת ַלֲעֹונֵּנּו ּוְלַחָטאתֵּ

 

נּו ְמֹאד. ָשַפְלנּו ַעד ָעָפר: ַרחּו ָתַמהְׁ ָצרֹות: ַשְחנּו ַעד לִּ נּו מִּ ָרעֹות. ָתַשש ֹכחֵּ ם מֵּ

ינּו ָחָטאנּו. ְפַתְלֹתל  ים ֲאַנְחנּו: ָצַעְקנּו ְבפִּ י ֹעֶרף ּוַמְמרִּ נּו. ְקשֵּ ָּדתֵּ יא מִּ ַכְך הִּ

ה  ָחם ַעל ָהָרָעה. ַמטֵּ יא: נִּ ְמָך הִּ יָחה עִּ עֹוָלם. ְסלִּ נּו: ֶעְליֹון ַרֲחֶמיָך מֵּ בֵּ ש לִּ קֵּ ְועִּ

י ֶחֶסד:  ִעתֹות ָכֵאל. ִכי ְכַלפֵּ ַעָלם בְׁ נּו:לֹא ִתתְׁ דֹוָלה ֲאַנחְׁ ָצָרה גְׁ ינֵּי  בְׁ ָּוַדע ְלעֵּ יִּ

ּדֹום:  ינּו. ְזֹעם בֹו ְויִּ ין ָעלֵּ ָמנּו: ֲחֹתם ֶפה ָשָטן ְוַאל ַיְשטִּ ַהֹכל. טּוְבָך ְוַחְסְּדָך עִּ
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יָת  ּלִּ נּו: ְּדָרֶכיָך ַרחּום ְוַחנּון. גִּ יד ָיְשרֵּ נּו. הּוא ַיגִּ יץ טֹוב ְלַצְּדקֵּ לִּ ְוַיֲעֹמד מֵּ

ְּלָפֶניָך. ְלֶנאֱ  ת: ְבַבְקשֹו ָאז מִּ ָת לֹו:ַמן ַביִּ ָך הֹוַדעְׁ   ֱאמּוָנתְׁ

 El Melech –אל מלך 

The Thirteen Attributes are recited while standing, in the presence of a Minyan, after Halachic midnight.  

If there is no Minyan, but it is after Halachic midnight, the Thirteen Attributes may be recited with the proper Torah 

cantillation only. 

יר  ֵאל ל ֲעֹונֹות ַעמֹו ַמֲעבִּ ידּות. מֹוחֵּ ג ַבֲחסִּ ְתַנהֵּ ים ּומִּ א ַרֲחמִּ סֵּ ב ַעל כִּ ֶמֶלְך יֹושֵּ

ים. עֹו יָחה ַלפֹוְשעִּ ים. ּוְסלִּ יָלה ַלַחָטאִּ אשֹון. ַמְרֶבה ְמחִּ אשֹון רִּ ֶשה ְצָדקֹות רִּ

ּדֹות ְשֹלש  ָתנּו לֹוַמר מִּ ל הֹורֵּ ל. אֵּ ם ָכל ָבָשר ְורּוַח. לֹא ְכָרָעָתם ָלֶהם גֹומֵּ עִּ

ן  ֶקֶדם. ְוכֵּ ה. ְכמֹו ֶשהֹוַדְעָת ֶלָעָנו מִּ ית ְשֹלש ֶעְשרֵּ ה. ְזֹכר ָלנּו ַהיֹום ְברִּ ֶעְשרֵּ

ם, יהוה. ְוָשם ָכתּוב ְבתֹוָרָתְך. ַויֵֶּרד יהוה ֶבָעָנן וַ  ְקָרא ְבשֵּ מֹו ָשם. ַויִּ ב עִּ ְתַיצֵּ יִּ

 ֶנֱאַמר: 

ְך ַאַפִים  רֶּ ַחנּון, אֶּ ֹהָוה ֵאל ַרחּום וְׁ ֹהָוה | יְׁ ָרא, יְׁ ֹהָוה ַעל ָפָניו ַוִיקְׁ ַוַיֲעֹבר יְׁ

ַנֵקה: ַחָטָאה, וְׁ ַשע וְׁ ד ָלֲאָלִפים ֹנֵשא ָעֹון ָופֶּ סֶּ ת: ֹנֵצר חֶּ ֱאמֶּ ד וֶּ סֶּ ַרב חֶּ  וְׁ
נּו ּוְנַחְלָתנּו: וְ   ָסַלְחָת ַלֲעֹונֵּנּו ּוְלַחָטאתֵּ

ַצח  יב, ְולֹא מֵּ ין ָלנּו ֶפה ְלָהשִּ ינּו, אֵּ ְכַלְמנּו ַבֲעֹונֹותֵּ ינּו, ְונִּ ֲאַנְחנּו בֹוְשנּו ְבַמֲעשֵּ

ים רֹאש:   ְלָהרִּ

ז ָיְדָך  ֱאֹלֵהינּו ָמנּו ָכָלה. תֹאחֵּ ינּו. ַאל ַתַעש עִּ י ֲאבֹותֵּ ְשָפט: ְבבֹא וֵּאֹלהֵּ ַבמִּ

ְשְתָך ַלֲחֹקר מּוָסר. ַרֲחֶמיָך ְיַקְּדמּו  ְפְרָך ַאל ֶתַמח: גִּ סִּ נּו מִּ ָחה ֶנְגֶּדָך. ְשמֵּ תֹוכֵּ

נּו ָלְך. ַצו  נּו, ְבַזֲעקֵּ ֶליָך: הֹורֵּ אֵּ ב ֶצֶדק מֵּ ים ְבשּוֶרָך. ָקרֵּ ָרְגֶזָך: ַּדּלּות ַמֲעשִּ

יַע: ְוָתשִּ  נּו ְבַמְפגִּ י ָתם. ְישּוָעתֵּ ֵאה ִכי ָשֵממּו:יב ְשבּות ָאֳהלֵּ ָתָחיו רְׁ ְזֹכר  פְׁ

מּוֶדָך.  ים ְבלִּ יר. סֹוְדָך שִּ י ַזְרעֹו: חֹוָתם ְתעּוָדה ַתתִּ פִּ ָשַכח מִּ דּות לֹא תִּ ָנַאְמָת. עֵּ

ל ֲאֶשר ְיָדעּו ְשָראֵּ ר ַטבּור ַאַגן ַהַסַהר. ָנא ַאל ֶיְחַסר ַהָמֶזג: ָיּה, ַּדע ֶאת יִּ ָך. ַמגֵּ

ָצרֹון.  יב ְלבִּ י ָתשִּ ם ֲאֶשר לֹא ְיָדעּוָך: כִּ ָוה:ֶאת ַהגֹויִּ כּוִדים ֲאִסיֵרי ַהִתקְׁ   לְׁ
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 Viduy –וידוי 

The following verses are recited responsively while standing. The Chazzan recites the first part of the following 

verses and the community recites the second part, shown in bold. 

רֹות. ַקּלֹות ַוֲחמּורֹות.  ִרבֹונֹו סֹוף ֶשל עֹוָלם. ֶאְתַוֶּדה ַעל ֲעבֵּ ָלה לְׁ ]בתוך[ ַבַליְׁ

מּורֹות: ל.  ַאשְׁ ְתעֹולֵּ ילֹות ְבֶרַשע ְלהִּ י ֲעלִּ ְצרִּ ָלה שֹוֵמר ַמה יִּ שֹוֵמר ַמה ִמַליְׁ

יַני ַלֲחטֹא יֵּאֹותּו.  ִמֵליל: י ְועֵּ בִּ ֹבתּו:לִּ ָלה לֹא ִישְׁ יֹום ָוַליְׁ ָבַרי  וְׁ ּוְשָאר אֵּ

ְתַלֲחשּו.  יֶניָך יִּ לָ ַלֲעשֹות ָהַרע ְבעֵּ ָכל ַהַליְׁ ְוַיַען  ה ָתִמיד לֹא יֱֶּחשּו:ָכל ַהיֹום וְׁ

ְצֹות לֹא ַתֲעֶשה.  ה ְוַעל מִּ ְצֹות ֲעשֵּ י ַעל מִּ ָכל ֲאֶשר ָעַבְרתִּ ה בְׁ חֶּ ַאשְׁ ִמי ִיֵתן וְׁ

ה: סֶּ ִשי ַאמְׁ ָעִתי ַערְׁ ִדמְׁ ָלה ִמָטִתי בְׁ יָלה.  ַליְׁ י נֹוָרא ֲעלִּ ְכיִּ ְשַמע קֹול בִּ אּוַלי יִּ

ָלה ִתי ַבָליְׁ י. : ֶאְקָר יֹום ָצַעקְׁ י ּוַמֲעלִּ ְשעִּ י. ַעל פִּ ים קֹולִּ לֹא א יֹוָמם ְוָארִּ ָלה וְׁ ַליְׁ וְׁ

ידֹות.  דּוִמָיה ִלי: ְפנֵּי צֹוֶפה ֲעתִּ יר לִּ י ַמְזכִּ ְקַצת ֲחָטַאי ֲאנִּ ָלה ָאקּום ֶאת מִּ ַליְׁ

הֹודֹות:אבוא[ [ י ְפָשַעי ּוְזדֹוַני.  לְׁ ָלה ַהזֶּה ַליהוה:ְואֹוֶדה ֲעלֵּ   ַהַליְׁ

נּו יהוה ֱאֹל ָאָנא ְתַעַּלם ַמְלכֵּ נּו. ְוַאל תִּ ָּלתֵּ ינּו. ָתבֹא ְלָפֶניָך ְתפִּ י ֲאבֹותֵּ ינּו וֵּאֹלהֵּ הֵּ

י ֹעֶרף לֹוַמר ְלָפֶניָך יהוה אלהינו  ים ּוְקשֵּ י ָפנִּ ין ֲאַנְחנּו ַעזֵּ נּו. ֶשאֵּ ָנתֵּ ְתחִּ מִּ

ים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנּו. ֲאָבל ָחָטאנּו יקִּ ינּו, ַצּדִּ י ֲאבֹותֵּ ינּו. ָפַשְענּו. וֵּאֹלהֵּ . ָעוִּ

נּו) יתֵּ י בֵּ ינּו ְוַאְנשֵּ  : (ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹותֵּ

י ְפָשַעי ַליהוה. ְוַאָתה  ַחָטאִתי י אֹוֶדה ֲעלֵּ י. ָאַמְרתִּ יתִּ סִּ י לֹא כִּ יֲעָך ַוֲעֹונִּ אֹודִּ

יַח.  י ֶסָלה: ְמַכֶסה ְפָשָעיו לֹא ַיְצלִּ ר  ָנָשאָת ֲעֹון ַחָטאתִּ ֹעֵזב יְׁ ה וְׁ   ָחם:ּומֹודֶּ

It is our custom to recite the shorter version of Ashamnu. This section is recited in a low voice. One taps the heart 

gently with the right fist while reciting each confession. 

It is permissible to add one’s own confessions in any language. 

י ְוָלשון ָהָרע. דִ ַזְלנּו. גָ ַגְדנּו. בָ ּו. ַשְמנאָ  ינּו. הֶּ ַבְרנּו ֹדפִּ ְרַשְענּו. וְׁ ֱעוִּ ְדנּו. זַ הִּ

ְרָמה. טָ ַמְסנּו. חָ  צֹות ָרעֹות. יָ ַפְלנּו ֶשֶקר ּומִּ ְצנּו. לַ ַזְבנּו. ָכַעְסנּו. כִ ַעְצנּו עֵּ

ינּו ְדָבֶריָך. מָ  ַאְפנּו. נִ ַרְדנּו. ָמרִּ ינּו. עָ נּו. ַרְר סָ ַאְצנּו. נִּ ַרְרנּו. צָ ַשְענּו. ָפַגְמנּו. פָ וִּ

ם.  ַעְרנּו ָאב ָואֵּ ינּו ֹעֶרף. קִ צִּ ֲעַתְענּו. ִת ַחְתנּו. ִש ַשְענּו. ָר שִּ ינּו ְותִּ ַעְבנּו. ָתעִּ

יק ַעל ָכל ַהבָ  ים ְולא ָשָוה ָלנּו. ְוַאָתה ַצּדִּ ְשָפֶטיָך ַהטֹובִּ מִּ ְצֹוֶתיָך ּומִּ מִּ א ְוַסְרנּו מִּ

ְרָשְענּו: יָת. ַוֲאַנְחנּו הִּ י ֱאֶמת ָעשִּ ינּו. כִּ  ָעלֵּ
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Some have the custom to say the longer version of Ashamnu: 

נּו. ַטְלנּו תֹוָרֶתָך. ָגַזְלנּו. ָגַנְבנּו.  ָאַשמְׁ ָאַכְלנּו ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות. ָבַגְדנּו. בִּ

י ְוָלש ַבְרנּו ֹדפִּ ינּו. ּדִּ ְרַהְרנּו ָגאִּ ינּו. הִּ ב. ֶהֱעוִּ ַבְרנּו ֶאָחד ַבֶפה ְוֶאָחד ַבּלֵּ ֹון ָהָרע. ּדִּ

יַעְדנּו  ְרַשְענּו. וִּ י ַבַּלְיָלה. ְוהִּ י ֻטְמַאת ֶקרִּ ידֵּ ים ַביֹום ּוָבאנּו לִּ ים ָרעִּ ְרהּורִּ הִּ

ינֵּינּו. ָחַמְסנ נּו ְועֵּ בֵּ ינּו ַאַחר לִּ ָרה. ַזְדנּו. ָזנִּ ְדַבר ֲעבֵּ נּו לִּ ַלְלנּו ַעְצמֵּ ּו. ָחַמְדנּו. חִּ

ין  צֹות ָרעֹות ַעד אֵּ ְרָמה. ָיַעְצנּו עֵּ י ֹקְדֶשָך. ָטַפְלנּו ֶשֶקר ּומִּ ָשָבתֹות ּומֹוֲעדֵּ

ינּו ְדָבֶריָך. ָמַרְדנּו ְבַמְלכּות  ַזְבנּו. ָכַעְסנּו. ַלְצנּו. לֹוַצְצנּו. ָמַרְדנּו. ָמרִּ ֶקר. כִּ חֵּ

ם. ָמַרְדנּו ְבַמְלכּות בֵּ  ְקָּדש, ּוְשָלְשָתם ֲאַנְחנּו ָשַמיִּ ית ַהמִּ ד. ָמַאְסנּו ְבבֵּ ית ָּדוִּ

ַּלְמנּו. ָסַרְרנּו.  ְשַבְענּו ַלָשְוא ְוַלֶשֶקר. ָנַדְרנּו ְולֹא שִּ ַאְפנּו. נִּ ַאְצנּו. נִּ ים. נִּ ְמַבְקשִּ

ה ְוַעל מִּ  ְצֹות ֲעשֵּ ינּו. ָעַבְרנּו ַעל מִּ ינּו. ָעוִּ ים ָהיִּ ים ּומֹורִּ ְצֹות לֹא ַתֲעֶשה. סֹוְררִּ

ם. ָפַשְענּו. ָפַגְמנּו  ּלּול ַהשֵּ ין. ָעַבְרנּו ַעל חִּ ית ּדִּ יתֹות בֵּ יתֹות ּומִּ ָעַבְרנּו ַעל ְכרִּ

נֹורֹות  ְלַקְלנּו צִּ ינּו ֹעֶרף. קִּ שִּ ם. קִּ ַעְרנּו ָאב ָואֵּ ית ֹקֶדש. ָצַרְרנּו. צִּ ְבאֹות ְברִּ

ים ַלשָ  ַחְתנּו ֶזַרע ַהֶשַפע. ָרַשְענּו. ָרעִּ ַקְרנּו. שִּ ַחְתנּו. שִּ ינּו. שִּ יֹות ָהיִּ ם ְוַלְברִּ ַמיִּ

ים  ְמְצאּו ַּדם ַנְפשֹות ֶאְביֹונִּ ינּו נִּ ְכָנפֵּ ל. ַגם בִּ ית ְלַחבֵּ ֹקֶדש ְלַבָטָלה ּוָבָראנּו ַמְשחִּ

י עַ  בִּ י לִּ בִּ ם. לִּ ין ָלֶהם ְמַנחֵּ ים ְואֵּ ְמַעת ָהֲעשּוקִּ נֵּה דִּ ים ְוהִּ יִּ ַעי ְנקִּ יֶהם. מֵּ ל ַחְללֵּ

ינּו  ַעְבנּו. ָתעִּ י ְגמּול ָיָדיו יֵָּעֶשה ּלֹו. תִּ יֶהם. אֹוי ְלָרָשע ָרע, כִּ ַעי ַעל ֲהרּוגֵּ מֵּ

יק  ים ְולֹא ָשָוה ָלנּו. ְוַאָתה ַצּדִּ ְשָפֶטיָך ַהטֹובִּ מִּ ְצֹוֶתיָך ּומִּ מִּ ֲעַתְענּו. ְוַסְרנּו מִּ ְותִּ

י ינּו. כִּ ְרָשְענּו:  ַעל ָכל ַהָבא ָעלֵּ יָת. ַוֲאַנְחנּו הִּ  ֱאֶמת ָעשִּ

The Chazzan recites the following verses out loud. 

נּו ינּו.  ָאַשמְׁ נּו ַבֲחָטאֵּ בֵּ ֶמנּו ָמשֹוש. ָּדֶוה לִּ ָכל גֹוי. ָגָלה מִּ ָכל ָעם. בֹוְשנּו מִּ מִּ

ְקּדָ  נּו. ְזבּול מִּ רֵּ ְפַרע ְפאֵּ נּו ָהְיָתה ָהְחַבל ֶאְויֵּנּו. ְונִּ יָרתֵּ ב ַבֲעֹונֵּינּו. טִּ נּו. ָחרֵּ שֵּ

נּו. ְמֻמָשְך  ינֵּינּו ָעְשקּו ֲעָמלֵּ ים: ְלעֵּ נּו ְלָנְכרִּ ים. ֹכחֵּ נּו ְלָזרִּ י ַאְדָמתֵּ ְלַשָמה. ְיפִּ

ק  ים ָמְשלּו ָבנּו. פֹורֵּ נּו. ֲעָבדִּ ְכמֵּ ינּו. ָסַבְלנּו ַעל שִּ ֶמנּו. ָנְתנּו ֻעָּלם ָעלֵּ ּוֹמָרט מִּ

ֶמנּו ַבֲעֹונֵּינּו. אֵּ  ַחְקָת מִּ ָיָדם. ָצרֹות ַרבֹות ְסָבבּונּו. ְקָראנּוָך יהוה אלהינו. רִּ ין מִּ

נּו.  ָיתֵּ ְתעִּ ן לֹא ַשְבנּו מִּ ינּו ַכצֹאן ְוָאַבְדנּו. ַוֲעַדיִּ ַאֲחֶריָך. ָתעִּ  ַשְבנּו מֵּ
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 Kabbalat Ol Malchut Shamayim –קבלת עול מלכות שמים 

The following verses are recited responsively. The Chazzan recites the first part of the following verses and the 

community recites the second part, shown in bold.   

יחֹות,  ַלאֹדָני ים ְוַהְסלִּ ינּו ָהַרֲחמִּ   ִכי ָחָטאנּו לֹו:ֱאֹלהֵּ

חֹות,  ים ְוַהְסלִּ ינּו ָהַרֲחמִּ נּו בֹו:ַלאֹדָני ֱאֹלהֵּ   ִכי ָמַרדְׁ

ינּו ַחָטאת, ַאל ָנא ָתשֵּ  ר ָחָטאנּו:ת ָעלֵּ נּו ַוֲאשֶּ ר נֹוַאלְׁ   ֲאשֶּ

ֵרנּו: ַלח ָלנּו יֹוצְׁ  ָחָטאנּו צּוֵרנּו. סְׁ

The Chazzan recites the following verse once and the community repeats. 
ָחד: ָרֵאל, יהוה ֱאֹלֵהינּו, יהוה אֶּ ַמע ִישְׁ  שְׁ

The Chazzan recites the following verse twice and the community repeats each time. 

  יהוה הּוא ָהֱאֹלִהים. יהוה הּוא ָהֱאֹלִהים:
 )ב' פעמים(

The Chazzan recites the first part of the following verses and the community recites the second part, shown in bold. 

ֵאֵלי רְׁ ים  אֶּ י ְסֻגָּלה.  ֲאדֹוֵננּו. יהוהַמְעָלה. אֹוְמרִּ ירֵּ ִרים. יהוה ְבחִּ אֹומְׁ עֹוִנים וְׁ

 הּוא ָהֱאֹלִהים. יהוה הּוא ָהֱאֹלִהים:

ים  י ַמְעָלה. אֹוְמרִּ י ְסֻגָּלה.  יהוה ֲאדֹוֵננּו.ַגְלַגּלֵּ ִרים. יהוה ְּדגּולֵּ אֹומְׁ עֹוִנים וְׁ

 הּוא ָהֱאֹלִהים. יהוה הּוא ָהֱאֹלִהים:

ל ְבָצָרָתם ּוְבָגלּוָתם  יהוה ֲאדֹוֵננּו.ים ֲהמֹונֵּי ַמְעָלה. אֹוְמרִּ  ְשָראֵּ עֹוִנים יִּ

ִרים. יהוה הּוא ָהֱאֹלִהים. יהוה הּוא ָהֱאֹלִהים: אֹומְׁ  וְׁ

The Chazzan recites the following verse twice and the community repeats each time. 

עֹוָלם ָועֶּ  ֹלְך לְׁ ְך. יהוה ָמָלְך. יהוה ִימְׁ לֶּ   ד:יהוה מֶּ
 )ב' פעמים(
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The Chazzan recites the first part of the following verses and the community recites the second part, shown in bold.  

ם רֶּ טֶּ ְמָתחּו.  בְׁ ים נִּ ים ַוֲאָרקִּ ְך. ְשָחקִּ לֶּ  יהוה מֶּ

  יהוה ָמָלְך.ְוַעד לֹא ְמאֹורֹות ָזָרחּו. 

ְמָלחּו. ְוָהָאֶרץ ַכֶבֶגד תִּ  ם ְכָעָשן נִּ ד:ְבֶלה. ְוָשַמיִּ עֹוָלם ָועֶּ ֹלְך לְׁ   יהוה ִימְׁ

ד: עֹוָלם ָועֶּ ֹלְך לְׁ ְך. יהוה ָמָלְך. יהוה ִימְׁ לֶּ  יהוה מֶּ

 

ְך.ְוַעד לֹא ָעָשה ֶאֶרץ ְוחּוצֹות.  לֶּ   יהוה מֶּ

י ֲאָרצֹות.  ים ֲעלֵּ ינֹו ְיצּורִּ   יהוה ָמָלְך.ּוַבֲהכִּ

ים מֵּ  ץ ְנפּוצִּ ת ְיַקבֵּ ד:ַאְרַבע ְתפּוצֹות. ְועֵּ עֹוָלם ָועֶּ ֹלְך לְׁ  יהוה ִימְׁ

ד: עֹוָלם ָועֶּ ֹלְך לְׁ ְך. יהוה ָמָלְך. יהוה ִימְׁ לֶּ  יהוה מֶּ

ית  מִּ ְהֶיה. הּוא מֵּ ְמיּוָחד ְבֶאְהֶיה ֲאֶשר ֶאְהֶיה. הּוא ָהָיה ְוהּוא ֹהֶוה ְוהּוא יִּ

ְהֶיה:  ל. ְוַאֲחָריו לֹא יִּ  ּוְמַחֶיה. ְלָפָניו לֹא נֹוַצר אֵּ

ָחד ם ַחְסֶּדָך.  אֶּ ַעל ָשַמיִּ י ָגדֹול מֵּ ינּו. ָגדֹול ֲאדֹונֵּנּו. ָקדֹוש ְונֹוָרא ְשמֹו: כִּ ֱאֹלהֵּ

ים ְלַבֶּדָך: ְשֹפְך  ְפָלאֹות. ַאָתה ֱאֹלהִּ ה נִּ י ָגדֹול ַאָתה ְוֹעשֵּ ֶתָך: כִּ ים ֲאמִּ ְוַעד ְשָחקִּ

ם ֲאֶשר לֹא ְיָדעּוָך. ְוַעל מַ  ָך לֹא ָקָראּו:ְמָלכֹות. ֲחָמְתָך ֶאל ַהגֹויִּ ִשמְׁ ר בְׁ   ֲאשֶּ

ד ַשת ן ָכבֹוד. ַעל  ִלקְׁ ְמָך תֵּ י ְלשִּ ה ְולֹא ָלנּו: לֹא ָלנּו יהוה לֹא ָלנּו. כִּ ְמָך ֲעשֵּ שִּ

ם.  ינּו ַבָשַמיִּ יֶהם: וֵּאֹלהֵּ ם. ַאיֵּה ָנא ֱאֹלהֵּ ֶתָך: ָלָמה יֹאְמרּו ַהגֹויִּ ַחְסְּדָך ַעל ֲאמִּ

י ים ֶאָחד ֱאֹלהֵּ א ַרֲחמִּ ם. ַחי ְוַקָים הּוא. ָמלֵּ נּו ְבָכל יֹום ַפֲעַמיִּ דּותֵּ ם. עֵּ נּו ַבָשַמיִּ

י יֹאַמר לֹו  ין מִּ ם ּוָבָאֶרץ. אֵּ ץ ָעָשה ַבָשַמיִּ יּות הּוא. ָכל ֲאֶשר ָחפֵּ א ַזכִּ הּוא. ָמלֵּ

ְפַעל.  י יֹאַמר לֹו ַמה תִּ ין מִּ  ָיָדיו: ִכי ַהֹכל ַמֲעֵשה ַמה ַתֲעֶשה. ְואֵּ

The community may be seated. 
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 Elohenu ShebaShamayim –אלהנו שבשמים 

The Chazzan recites each verse, and the community responds “Amen”. 

ַבָשַמִים נּו ְבָרצֹון:  ֱאֹלֵהינּו שֶּ ָּלתֵּ ל ְתפִּ נּו ְוַקבֵּ  ְשַמע קֹולֵּ

ַבָשַמִים נּו ֱאֹלֵהינּו שֶּ נּו ְבֹאֶרְך ָגלּותֵּ  : ַאל ְתַאְבדֵּ

ם ינּו ֶשַבָשַמיִּ ינּו ְלָרָעה:  ֱאֹלהֵּ ים ָעלֵּ ד ָכל ַהָקמִּ  ַאבֵּ

ַבָשַמִים נּו:  ֱאֹלֵהינּו שֶּ ְשָכחֵּ יְתָך ְזֹכר ְוַאל תִּ  ְברִּ

ם ינּו ֶשַבָשַמיִּ ינּו:  ֱאֹלהֵּ ימֵּ נּו ְוֶאת מֵּ ְך ֶאת ַלְחמֵּ  ָברֵּ

ם ינּו ֶשַבָשַמיִּ נּו ְבשֹורֹו ֱאֹלהֵּ רֵּ  ת טֹובֹות: ַבֹשְ

ם ינּו ֶשַבָשַמיִּ ינּו ָכל ְגזֵּרֹות ָקשֹות ְוָרעֹות:  ֱאֹלהֵּ ָעלֵּ ל מֵּ  ַבטֵּ

ַבָשַמִים ינּו ְגזֵּרֹות טֹובֹות:  ֱאֹלֵהינּו שֶּ  ְגֹזר ָעלֵּ

ם ינּו ֶשַבָשַמיִּ ָרה:  ֱאֹלהֵּ ינּו ְמהֵּ ה ְכבֹוד ַמְלכּוְתָך ָעלֵּ  ַגּלֵּ

ַבָשַמִים א ָלנּו:  ֱאֹלֵהינּו שֶּ ָמצֵּ  ְּדַרְשנּוָך הִּ

ם ינּו ֶשַבָשַמיִּ ינּו:  ֱאֹלהֵּ ַיד ָקמֵּ ינּו מִּ  ְּדֹרש ָּדמֵּ

ַבָשַמִים נּו:  ֱאֹלֵהינּו שֶּ ָּלתֵּ ְתפִּ ר ָלנּו ַהיֹום ּוְבָכל יֹום ָויֹום בִּ ָעתֵּ  הֵּ

ם ינּו ֶשַבָשַמיִּ ָמה ְלָפֶניָך:  ֱאֹלהֵּ ְתשּוָבה ְשלֵּ נּו בִּ ירֵּ  ַהֲחזִּ

ַבָשַמִים נּו ֱאֹלֵהינּו שֶּ ְברֵּ ֹשִּ נּו מִּ ישֵּ  : ]הטוב[ ְוַאל ְתבִּ

ם ינּו ֶשַבָשַמיִּ ְקָרא ְוַאָתה ַתֲענֵּנּו:  ֱאֹלהֵּ  ְונִּ

ַבָשַמִים ְּלָפֶניָך:  ֱאֹלֵהינּו שֶּ ְכרֹון טֹוב מִּ נּו ְבזִּ  ָזְכרֵּ

ם ינּו ֶשַבָשַמיִּ ינֵּנּו:  ֱאֹלהֵּ נּו ְבדִּ  ַזכֵּ

ַבָשַמִים ֱאֹלֵהינּו ינּו:  שֶּ ינּו ְוַעל עֹוָללֵּ ינּו ְוַעל ַטפֵּ  ֲחֹמל ָעלֵּ

ם ינּו ֶשַבָשַמיִּ ינּו:  ֱאֹלהֵּ ם ָעלֵּ  חּוס ְוַרחֵּ
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ַבָשַמִים ֲעֹונֵּינּו:  ֱאֹלֵהינּו שֶּ נּו מֵּ  ַטֲהרֵּ

ם ינּו ֶשַבָשַמיִּ ינּו:  ֱאֹלהֵּ ֻטְמאֹותֵּ נּו מִּ  ַטֲהרֵּ

ַבָשַמִים ינּו: יֶ  ֱאֹלֵהינּו שֶּ  ֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך ָעלֵּ

Recited during Aseret Yemei Teshuva: 

ים:  ים טֹובִּ ֶפר ַחיִּ נּו ְבסֵּ ם ָכְתבֵּ ינּו ֶשַבָשַמיִּ  ֱאֹלהֵּ

ים:                         ידִּ ים ַוֲחסִּ יקִּ ֶפר ַצּדִּ נּו ְבסֵּ  ָכְתבֵּ

ים ּו                        ֶפר ְיָשרִּ נּו ְבסֵּ ים: ָכְתבֵּ ימִּ  ְתמִּ

יֹות:                         ֶפר ָזכִּ נּו ְבסֵּ  ָכְתבֵּ

ֶפר ְמזֹונֹות ּוַפְרָנָסה טֹוָבה:                         נּו ְבסֵּ  ָכְתבֵּ

יָחה ְוַכָפָרה:                         יָלה ּוְסלִּ ֶפר ְמחִּ נּו ְבסֵּ  ָכְתבֵּ

נּו ְבסֵּ                         ישּוָעה:ָכְתבֵּ   ֶפר ְגֻאָּלה וִּ

ַבָשַמִים נּו:  ֱאֹלֵהינּו שֶּ  ְכֹבש ֶאת כֹוְבשֵּ

ם ינּו ֶשַבָשַמיִּ ָמנּו:  ֱאֹלהֵּ  ָכָלה ַאל ַתַעש עִּ

ַבָשַמִים ם לֹא ְלַמֲענֵּנּו:  ֱאֹלֵהינּו שֶּ ה אִּ  ְלַמֲעָנְך ֲעשֵּ

ם ינּו ֶשַבָשַמיִּ ינּו:  ֱאֹלהֵּ  ְלַחץ ֶאת לֹוֲחצֵּ

ם ינּו ֶשַבָשַמיִּ ינּו:  ֱאֹלהֵּ  ְלַחם ֶאת לֹוֲחמֵּ

ַבָשַמִים נּו ְלטֹוָבה ַלֲעבֹוָדֶתָך:  ֱאֹלֵהינּו שֶּ בֵּ ְשֲאלֹות לִּ א מִּ  ַמּלֵּ

ַבָשַמִים נּו:  ֱאֹלֵהינּו שֶּ ְקָמתֵּ  ְנֹקם ֶאת נִּ

ַבָשַמִים נּו:  ֱאֹלֵהינּו שֶּ יָלתֵּ  ְסֹמְך ֶאת ְנפִּ

ינּו ֶשַבשָ  םֱאֹלהֵּ ד ַהנֹוֶפֶלת:  ַמיִּ  ְסֹמְך ֶאת ֻסַכת ָּדוִּ

ַבָשַמִים נּו:  ֱאֹלֵהינּו שֶּ יָרתֵּ  ֲענֵּה ֶאת ֲעתִּ

ם ינּו ֶשַבָשַמיִּ נּו:  ֱאֹלהֵּ  ֲענֵּנּו ְביֹום ָקְראֵּ

ם ינּו ֶשַבָשַמיִּ  ַענֵּה ֶאת ְמַענֵּנּו:  ֱאֹלהֵּ

ַבָשַמִים י ָכל אֹוְיבֵּ  ֱאֹלֵהינּו שֶּ ידֵּ נּו מִּ  ינּו: ְפדֵּ

ם ינּו ֶשַבָשַמיִּ נּו ָהַרע:  ֱאֹלהֵּ ְצרֵּ י יִּ ידֵּ נּו מִּ  ְפדֵּ
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ַבָשַמִים ְרכֹוֶתיָך:  ֱאֹלֵהינּו שֶּ ָתנּו בִּ ה אִּ  ַצּוֵּ

ם ינּו ֶשַבָשַמיִּ ָתנּו ְישּועֹוֶתיָך:  ֱאֹלהֵּ ה אִּ  ַצּוֵּ

ם ינּו ֶשַבָשַמיִּ ְשָפֶטיָך:  ֱאֹלהֵּ נּו ְבמִּ  ַצְּדקֵּ

ַבָשַמִיםֱאֹלֵהינּו  ץ ַהְגֻאָּלה:  שֶּ ב ָלנּו קֵּ  ָקרֵּ

ם ינּו ֶשַבָשַמיִּ ב ָלנּו יֹום ַהְישּוָעה:  ֱאֹלהֵּ  ָקרֵּ

ם ינּו ֶשַבָשַמיִּ נּו ַלֲעבֹוָדֶתָך:  ֱאֹלהֵּ  ָקְרבֵּ

ַבָשַמִים נּו:  ֱאֹלֵהינּו שֶּ נּו ּוְגָאלֵּ יבֵּ יָבה רִּ  רִּ

ם ינּו ֶשַבָשַמיִּ י  ֱאֹלהֵּ ה ָבֳענִּ ל: ְראֵּ ְשָראֵּ  ַעְמָך יִּ

ם ינּו ֶשַבָשַמיִּ ל:  ֱאֹלהֵּ ְשָראֵּ י ַעְמָך יִּ  ְרָפא ָכל חֹולֵּ

ם ינּו ֶשַבָשַמיִּ ה ְבֹדַחק ַהָשָעה:  ֱאֹלהֵּ  ְראֵּ

ַבָשַמִים נּו:  ֱאֹלֵהינּו שֶּ ה ֶאת ַשְוָעתֵּ  ְשעֵּ

ם ינּו ֶשַבָשַמיִּ ינֵּינּו:  ֱאֹלהֵּ ית ָשלֹום בֵּ  שִּ

ינ םֱאֹלהֵּ ינּו:  ּו ֶשַבָשַמיִּ ית ַשְלָוה ְבַאְרְמנֹותֵּ  שִּ

ַבָשַמִים ]תן חיים ושלום לראש ממשלתנו, ותן בליביו ובלב כל  ֱאֹלֵהינּו שֶּ

ם ינּו ֶשַבָשַמיִּ שריו ועבדיו להיטיב אלנו ולכל ישראל אחינו[     ֱאֹלהֵּ

ם ינּו ֶשַבָשַמיִּ נות האלו, ותן בליבם ]תן חיים ושלום לכל שרי המדי ֱאֹלהֵּ

ם ינּו ֶשַבָשַמיִּ להיטיב אלנו ולכל ישראל אחינו[                       ֱאֹלהֵּ

ם ינּו ֶשַבָשַמיִּ ן ָשלֹום ָבָאֶרץ:  ֱאֹלהֵּ  תֵּ

ם ינּו ֶשַבָשַמיִּ ן ָשָבע ָבעֹוָלם:  ֱאֹלהֵּ  תֵּ

ם ינּו ֶשַבָשַמיִּ ן ָשלֹום ַבַמְלכּות:  ֱאֹלהֵּ  תֵּ

םאֱ  ינּו ֶשַבָשַמיִּ תֹו ָבָאֶרץ:  ֹלהֵּ ְבָרָכה ְבעִּ ן ַטל ּוָמָטר לִּ  תֵּ

ם ינּו ֶשַבָשַמיִּ ל:  ֱאֹלהֵּ ַע ְוֶלֶחם ָלאֹוכֵּ ן ֶזַרע ַלזֹורֵּ  תֵּ

ם ינּו ֶשַבָשַמיִּ י ַהָטף ָלשַבע:  ֱאֹלהֵּ ן ֶלֶחם ְלפִּ  תֵּ

ם ינּו ֶשַבָשַמיִּ נּו ְקטֹ  ֱאֹלהֵּ ָּלתֵּ כֹון ְתפִּ  ֶרת ְלָפֶניָך: תִּ
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ַבָשַמִים ה  ֱאֹלֵהינּו שֶּ ישּוָעה. ֲעשֵּ ָמנּו אֹות לִּ ה עִּ ָמנּו אֹות ְלטֹוָבה. ֲעשֵּ ה עִּ ֲעשֵּ

י ַאָתה  ָכְלמּו. כִּ ינּו ְויִּ ינּו ְויֵּבֹושּו. ֶיֱחזּו אֹוְיבֵּ ְראּו שֹוְנאֵּ ים. יִּ ָמנּו אֹות ְלַרֲחמִּ עִּ

ָתנּו:יהוה  ִנַחמְׁ ָתנּו וְׁ   ֲעַזרְׁ

ז ֹרגֶּ ימּות  בְׁ ְזֹכר. ְבֹרֶגז ְתמִּ ָדה תִּ ְזֹכר. ְבֹרֶגז ֲעקֵּ ְזֹכר. ְבֹרֶגז ַאֲהָבה תִּ ם תִּ ַרחֵּ

ָתנּו.  יְתָך אִּ ר ְברִּ ית ְוַאל ָתפֵּ ט ַלְברִּ ְזֹכר. ַהבֵּ   ֲעֵננּו ָבֵעת ּוָבעֹוָנה ַהזֹאת:תִּ

The following verses are recited responsively. The Chazzan recites each section, and the community responds 

“Anenu”. 

נּו ֲענֵּנּו.  ֲעֵננּו נּו ֲענֵּנּו. ֲענֵּנּו ּדֹוְרשֵּ נּו ֲענֵּנּו. ֲענֵּנּו גֹוֲאלֵּ ינּו ֲענֵּנּו. ֲענֵּנּו בֹוְראֵּ ָאבִּ

יק ְבֶנָחמֹות ֲענֵּנּו. ֲענֵּנּו ַזְך ְוָיָשר ֲענֵּנּו. ֲענֵּנּו ַחי  ֲענֵּנּו הֹוד ְוָהָדר ֲענֵּנּו. ֲענֵּנּו ָותִּ

יר ֹכַח ְוַקָים ֲענֵּנּו. עֲ  ם ֲענֵּנּו. ֲענֵּנּו ַכבִּ ב ָשַמיִּ ם ֲענֵּנּו. ֲענֵּנּו יֹושֵּ יַניִּ נֵּנּו ְטהֹור עֵּ

ים ֲענֵּנּו. ֲענֵּנּו  י ַהְמָלכִּ ץ ְבֶרַשע ֲענֵּנּו. ֲענֵּנּו ֶמֶלְך ַמְלכֵּ ל ָחפֵּ ֲענֵּנּו. ֲענֵּנּו לֹא אֵּ

ים ֲענֵּנּו. ֲענֵּ  ְך נֹוְפלִּ ְשָגב ֲענֵּנּו. ֲענֵּנּו סֹומֵּ ים ֲענֵּנּו. ֲענֵּנּו פֹוֶדה נֹוָרא ְונִּ נּו עֹוזֵּר ַּדּלִּ

יק ֲענֵּנּו. ֲענֵּנּו ָקרֹוב ְלָכל קֹוְרָאיו ֶבֱאֶמת ֲענֵּנּו.  יק ּוַמְצּדִּ יל ֲענֵּנּו. ֲענֵּנּו ַצּדִּ ּוַמצִּ

ים ֲענֵּנּו:  ימִּ ְך ְתמִּ ים ֲענֵּנּו. ֲענֵּנּו תֹומֵּ ן ְשָחקִּ א ֲענֵּנּו. ֲענֵּנּו שֹוכֵּ ֹשָ  ֲענֵּנּו ָרם ְונִּ

Each member of the congregation sings one section, and the community repeats. 

יר ַיֲעֹקב ֲענֵּנּו: ֲענֵּנּו  ֵננּועֲ  ְצָחק ֲענֵּנּו: ֲענֵּנּו ֲאבִּ י ַאְבָרָהם ֲענֵּנּו: ֲענֵּנּו ּוַפַחד יִּ ֱאֹלהֵּ

ת ָצָרה ֲענֵּנּו:  ת ָרצֹון ֲענֵּנּו: ֲענֵּנּו ָהעֹוֶנה ְבעֵּ ד ֲענֵּנּו: ֲענֵּנּו ָהעֹוֶנה ְבעֵּ ן ָּדוִּ ָמגֵּ

ים ֲענֵּנּו: ֲענֵּנּו ת ַרֲחמִּ י ַהֶמְרָכָבה ֲענֵּנּו: ֲענֵּנּו ָהעֹוֶנה ְבעֵּ נֵּנּו ֱאָלָהא עֲ ] ֱאֹלהֵּ

יר ֲענֵּנּו: אִּ  ֲענֵּנּו: משגב האמהותֲענֵּנּו  ֲענֵּנּו: בזכותיה דבר יוחאיֲענֵּנּו  ְדמֵּ

 ֲענֵּנּו ַרחּום ְוַחנּון ֲענֵּנּו: [ ֲענֵּנּו: עזרת השבטיםֲענֵּנּו 
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 Adon HaSelichot –סליחות דון א

In some communities each section is sung  by the Chazzan or by a member of the community, and the rest of the 

community responds with the chorus, in bold. In most communities, this Piyut is sung together. 

ָפנֶּיָך ַרֵחם ָעֵלינּו: ַחנּון ָחָטאנּו לְׁ  ַרחּום וְׁ

יחֹות.  ֲאדֹון ן ְלָבבֹות. בַהְסלִּ ר ְצָדקֹות. דֹוֶלה ֲעמּוקֹות. גֹוחֵּ ָפנֶּיָך ֹובֵּ ָחָטאנּו לְׁ

 ַרֵחם ָעֵלינּו:

ְפָלאֹות. הָ  יק ְבֶנָחמֹות. וָ דּור ְבנִּ ית ָאבֹות. ֹוזתִּ ר ְברִּ ר ְכָליֹות: חכֵּ ָחָטאנּו ֹוקֵּ

ָפנֶּיָך ַרֵחם ָעֵלינּו:   לְׁ

יֹות. ט יב ַלְברִּ טִּ ְסָתרֹות. ֹודֵּ יֹוב ּומֵּ ש ֲעֹונֹות. כַע ָכל נִּ ש ְצָדקֹות: לֹובֵּ ָחָטאנּו ֹובֵּ

ָפנֶּיָך ַרֵחם ָעֵלינּו:   לְׁ

יּות. מָ  א ַזכִּ ּלֹות. נלֵּ ַח ֲעֹונֹות. סֹוָרא ְתהִּ ת ָצרֹות: עֹולֵּ ָפנֶּיָך ֹוֶנה ְבעֵּ ָחָטאנּו לְׁ

 ַרֵחם ָעֵלינּו: 

ל ְישּועֹות. פ ידֹות. צֹועֵּ א ַהּדֹוקֹוֶפה ֲעתִּ ב ֲעָרבֹות. ררֹות. ֹורֵּ ּלֹות. שֹוכֵּ ַע ְתפִּ ֹומֵּ

עֹות: תְׁ  ים ּדֵּ ָפנֶּיָך ַרֵחם ָעֵלינּו:מִּ   ָחָטאנּו לְׁ

ְמָך. ָבנּו  ים שִּ א ַרֲחמִּ ְמָך. ָמלֵּ ם שִּ ל ֶאֶרְך ַאַפיִּ ְמָך. אֵּ ל ַחנּון שִּ ְמָך. אֵּ ל ַרחּום שִּ אֵּ

ה ְלַמַען ְשֶמָך: ְמָך. יהוה ֲעשֵּ ְקָרא שִּ  נִּ

A continuation of the above Piyut, sung during the Aseret Yemei Teshuva: 

ל ַחנּון ְשָמְך.  ל ַרחּום ְשָמְך. אֵּ ֵאה ָבֳעִני ַעָמְך. ַרֵחם ַעל עֹוָלָמְך: אֵּ  רְׁ

ל  ל אַ אֵּ יר ְשָמְך. אֵּ לבָ ּדִּ ל גָ  רּוְך ְשָמְך. אֵּ ֵאה ָבֳעִני ַעָמְך. ַרֵחם ַעל עֹוָלָמְך:גּול ְשָמְך: דָ דֹול ְשָמְך. אֵּ  רְׁ

ל  ל  דּור ְשָמְך.הָ אֵּ לוָ אֵּ יק ְשָמְך. אֵּ ל זַ  תִּ ֵאה ָבֳעִני ַעָמְך. ַרֵחם ַעל עֹוָלָמְך:ֹונֵּן ְשָמְך: חָכאי ְשָמְך. אֵּ  רְׁ

ל  לטָ אֵּ ל יָ  הֹור ְשָמְך. אֵּ יד ְשָמְך. אֵּ לכַ חִּ יר ְשָמְך. אֵּ ֵאה ָבֳעִני ַעָמְך. ַרֵחם ַעל עֹוָלָמְך:ַעד ְשָמְך: לָ  בִּ  רְׁ

ל  למֶּ אֵּ לנ ֶלְך ְשָמְך. אֵּ ל ס ֹוָרא ְשָמְך. אֵּ ְך ְשָמְך. אֵּ ֵאה ָבֳעִני ַעָמְך. ַרֵחם ַעל עֹוָלָמְך:ֹוזֵּר ְשָמְך: עֹומֵּ  רְׁ

ל  לפאֵּ ל צַ  ֹוֶדה ְשָמְך. אֵּ יק ְשָמְך. אֵּ ל קָ ּדִּ ֵאה ָבֳעִני ַעָמְך. ַרֵחם ַעל עֹוָלָמְך:ְחָמן ְשָמְך: ַר דֹוש ְשָמְך. אֵּ  רְׁ

ל לשַ  אֵּ ל ש ַּדי ְשָמְך. אֵּ ר ְשָמְך. אֵּ לתֹומֵּ ְך ְשָמְך. אֵּ ים ְשָמְך: תָ  ֹומֵּ ֵאה ָבֳעִני ַעָמְך. ַרֵחם ַעל עֹוָלָמְך:מִּ  רְׁ
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Recited during the Aseret Yemei Teshuva: 

The following verses are recited responsively. The Chazzan recites the first part of the following verses and the 

community recites the second part, shown in bold.   

נּו,  ימֵּ ֵבנּו:ֶיֶהֶוֶה ָחנֵּנּו ַוֲהקִּ ָכתְׁ ֵרנּו וְׁ ר ַחִיים ָזכְׁ ֵספֶּ   ּובְׁ

נּו ְוַרֲחמֵּ  ֵבנּו:נּו, ְיְהְוְה ְביֹום ְישּוָעָתה ַבְשרֵּ ָכתְׁ ֵרנּו וְׁ ר ַחִיים ָזכְׁ ֵספֶּ   ּובְׁ

ינּו,  ל ֲהמֹון ַרֲחֶמיָך ָעלֵּ ֵבנּו:ֹיֹהֹוֹה ַגְלגֵּ ָכתְׁ ֵרנּו וְׁ ר ַחִיים ָזכְׁ ֵספֶּ   ּובְׁ

ינּו,  הִּ ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך ָעלֵּ וִּ הִּ ֵבנּו:יִּ ָכתְׁ ֵרנּו וְׁ ר ַחִיים ָזכְׁ ֵספֶּ   ּובְׁ

ב ַהיֹום שִּ  נּו, יֻֻהוֻֻה ַכחֹוָתם ַעל לֵּ ֵבנּו:ימֵּ ָכתְׁ ֵרנּו וְׁ ר ַחִיים ָזכְׁ ֵספֶּ   ּובְׁ

ינּו,  נּו ּוְלַחם לֹוֲחמֵּ יבֵּ יָבה רִּ ֵבנּו:יּוהּווּוהּו רִּ ָכתְׁ ֵרנּו וְׁ ר ַחִיים ָזכְׁ ֵספֶּ   ּובְׁ

ינּו,  ימֵּ נּו ְוֶאת מֵּ ְך ֶאת ַלְחמֵּ ֵבנּו:יהוה ָברֵּ ָכתְׁ ֵרנּו וְׁ ר ַחִיים ָזכְׁ ֵספֶּ   ּובְׁ

The following verses are recited responsively. The Chazzan recites the first part of the following verses and the 

community recites the second part, shown in bold.   

ה ְלַמַען ְשֶמָך יהוה ָך:,  ֲעשֵּ ָרֵאל ַעמֶּ חּוָסה ַעל ִישְׁ   וְׁ

יֶמָך,  ה ְלַמַען ַאְבָרָהם ֶאְזָרח ְתמִּ ָך:יהוה ֲעשֵּ ָרֵאל ַעמֶּ חּוָסה ַעל ִישְׁ   וְׁ

ְצָחק ֶנֱעַקד ְבאּוַלֶמָך,  ה ְלַמַען יִּ ָך:יהוה ֲעשֵּ ָרֵאל ַעמֶּ חּוָסה ַעל ִישְׁ   וְׁ

מְ  ה ְלַמַען ַיֲעֹקב ֶנֱעָנה ְבֻסָּלם מִּ ָך:רֹוֶמיָך, יהוה ֲעשֵּ ָרֵאל ַעמֶּ חּוָסה ַעל ִישְׁ   וְׁ

יֶתָך,  ה ְלַמַען ֹמֶשה ֶנֱאָמן ְבָכל בֵּ ָך:יהוה ֲעשֵּ ָרֵאל ַעמֶּ חּוָסה ַעל ִישְׁ   וְׁ

ן ְבאּוֶריָך ְוֻתֶמיָך,  הֵּ ה ְלַמַען ַאֲהֹרן כִּ ָך:יהוה ֲעשֵּ ָרֵאל ַעמֶּ חּוָסה ַעל ִישְׁ   וְׁ

ף ה ְלַמַען ְזכּות יֹוסֵּ יֶקָך,  יהוה ֲעשֵּ יר ַצּדִּ ָך:ָאסִּ ָרֵאל ַעמֶּ חּוָסה ַעל ִישְׁ   וְׁ

ירֹוֶתיָך,  ים ְזמִּ ד ְנעִּ ה ְלַמַען ָּדוִּ ָך:יהוה ֲעשֵּ ָרֵאל ַעמֶּ חּוָסה ַעל ִישְׁ   וְׁ

ְשֶמָך,  נֵּא לִּ יְנָחס ַזְך קִּ ה ְלַמַען פִּ ָך:יהוה ֲעשֵּ ָרֵאל ַעמֶּ חּוָסה ַעל ִישְׁ   וְׁ

ה ְלַמַען ֶמֶלְך ְשֹל ְשֶמָך, יהוה ֲעשֵּ ת לִּ ָך:ֹמה ָבָנה ַביִּ ָרֵאל ַעמֶּ חּוָסה ַעל ִישְׁ   וְׁ

חּוד ְקֻדַשת ְשֶמָך,  ים ַעל יִּ ים ּוְשרּופִּ ה ְלַמַען ֲהרּוגִּ חּוָסה ַעל יהוה ֲעשֵּ וְׁ

ָך:  ָרֵאל ַעמֶּ  ִישְׁ
ה ְלַמַען ְשֶמָך,  ָך: יהוה ֲעשֵּ ָרֵאל ַעמֶּ חּוָסה ַעל ִישְׁ  וְׁ

The following verses are recited responsively. The Chazzan recites the first part of the following verses and the 

community responds with “Asei”. 

ה ְלַמַען  ְלַמַען ְשָמְך. ֲעֵשה ה ְלַמַען אֲ ֲעשֵּ ָתְך. ֲעשֵּ ה ְלַמַען בְׁ מִּ יָתְך. ֲעשֵּ ְדָלְך. גָ רִּ

ה ְלַמַען  ה ְלַמַען דָ ֲעשֵּ ה ְלַמַען הֲ ָתְך. ֲעשֵּ ה ְלַמַען וִ ָדָרְך. ֲעשֵּ ְכָרְך. זִ יעּוָדְך. ֲעשֵּ

ה ְלַמַען  ה ְלַמַען חַ ֲעשֵּ ה ְלַמַען טְסָּדְך. ֲעשֵּ ה ְלַמַען  ְשָרְך.יָ ּוָבְך. ֲעשֵּ בֹוָדְך. כְׁ ֲעשֵּ
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ה ְלַמַען  ה ְלַמַען לִ ֲעשֵּ ה ְלַמַען מַ מּוָדְך. ֲעשֵּ ה ְלַמַען נִ ְלכּוָתְך. ֲעשֵּ ְצָחְך. ֲעשֵּ

ה ְלַמַען ס ה ְלַמַען ע  ֹוָדְך. ֲעשֵּ ה ְלַמַען פְׁ ָזְך. ֲעשֵּ ָרְך. ֲעשֵּ ה ְלַמַען צִ אֵּ ְדָקָתְך. ֲעשֵּ

ה ְלַמַען קְׁ  ה ְלַמַען ַר ֻדָשָתְך. ֲעשֵּ ה ְלַמַען שְׁ ֲחָמנּוָתְך. ֲעשֵּ יָנָתְך. ֲעשֵּ  ֹוָרָתְך:תכִּ

The following verses are recited responsively. The Chazzan recites the first part of the following verses and the 

community responds with “Aseh”. Some have the custom of responding with “Amen”. 

ף  ֲעֵשה ה ְלַמַען יֹוסֵּ ה ְלַמַען ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן. ֲעשֵּ ְצָחק ְוַיֲעֹקב. ֲעשֵּ ְלַמַען ַאְבָרָהם יִּ

יֹון  ה ְלַמַען צִּ יר ַהֹקֶדש. ֲעשֵּ ם עִּ ה ְלַמַען ְירּוָשַליִּ ד ּוְשֹלֹמה. ֲעשֵּ ְשַכן ָּדוִּ מִּ

ה ְלַמַען  יָכָלְך. ֲעשֵּ ֲממּות הֵּ ה ְלַמַען שִּ יָתְך. ֲעשֵּ ה ְלַמַען ָחְרַבן בֵּ ְכבֹוָדְך. ֲעשֵּ

ים  ל ַהְשרּויִּ ְשָראֵּ ה ְלַמַען יִּ ים. ֲעשֵּ ל ַהַּדּלִּ ְשָראֵּ ה ְלַמַען יִּ ים. ֲעשֵּ יִּ ל ָהֲענִּ ְשָראֵּ יִּ

ים ְוַאְלָמנֹו ה ְלַמַען ְיתֹומִּ ה ְלַמַען ְבָצרֹות. ֲעשֵּ ם. ֲעשֵּ י ָשַדיִּ ה ְלַמַען יֹוְנקֵּ ת. ֲעשֵּ

ית ַרָבן  ינֹוקֹות ֶשל בֵּ ה ְלַמַען תִּ י ָחָלב. ֲעשֵּ אּו:ְגמּולֵּ לֹא ָחטְׁ   שֶּ

נּו ַוֲענֵּנּו ַהיֹום  ֲעֵשה יעֵּ נּו. הֹושִּ יעֵּ ה ְלַמֲעָנְך ְוהֹושִּ ם לֹא ְלַמֲענֵּנּו. ֲעשֵּ ְלַמֲעָנְך אִּ

נּו ּוְבָכל יֹום ָויֹום  ָּלתֵּ ְתפִּ ִהָלֵתנּו ָאָתה:בִּ   ִכי תְׁ

The following verses are recited responsively. The Chazzan recites the first part of the following verses and the 

community responds with “Anenan”. 

ָעֵני יֵּי.  דְׁ י.  :ֲעֵניָנןַלֲענִּ יקֵּ ָבא.  :ֲעֵניָנןְּדָענֵּי ַלֲעשִּ י לִּ ירֵּ ְתבִּ ְּדָענֵּי  :ֲעֵניָנןְּדָענֵּי לִּ

י ַדְעָתא.  ְפלֵּ י רּוָחא.  :ֲעֵניָנןְלשִּ יכֵּ ינּו  :ֲעֵניָנןְּדָענֵּי ְלַמכִּ ְּדָענֵּי ְלַאְבָרָהם ָאבִּ

ָיה. בְ  י ַמְדְבָחא.  :ֲעֵניָנןַהר ַהמֹורִּ ְצָחק ַעל ַגבֵּ ְּדָענֵּי ְלַיֲעֹקב  :ֲעֵניָנןְּדָענֵּי ְליִּ

ל.  ית אֵּ י.  :ֲעֵניָנןְבבֵּ ירֵּ ית ֲאסִּ ף ְבבֵּ ינּו  :ֲעֵניָנןְּדָענֵּי ְליֹוסֵּ ְּדָענֵּי ְלֹמֶשה ַוֲאבֹותֵּ

ים.  :ֲעֵניָנן. ְּדָענֵּי ְלַאֲהֹרן ַבַמְחָתא :ֲעֵניָנןַעל ַים סּוף.  טִּ יְנָחס ַבשִּ ְּדָענֵּי ְלפִּ

ְלָגל.  :ֲעֵניָנן יהֹוֻשַע ַבגִּ י ָבָרָמה.  :ֲעֵניָנןְּדָענֵּי לִּ לִּ ְּדָענֵּי  :ֲעֵניָנןְּדָענֵּי ְלעֵּ

ְצָפה.  ל ַבמִּ ְשמּואֵּ ם.  :ֲעֵניָנןלִּ ירּוָשַליִּ ְשֹלֹמה ְבנֹו בִּ ד ְולִּ ְּדָענֵּי  :ֲעֵניָנןְּדָענֵּי ְלָדוִּ

ָיהּו ְבַהר ַהַכְרֶמל.  לִּ יחֹו.  :ֲעֵניָנןְלאֵּ ירִּ יָשע בִּ ָיהּו  :ֲעֵניָנןְּדָענֵּי ֶלֱאלִּ ְזקִּ ְּדָענֵּי ְלחִּ

י ַהָּדָגה.  :ֲעֵניָנןַבֲחלֹותֹו.  ְמעֵּ ל  :ֲעֵניָנןְּדָענֵּי ְליֹוָנה בִּ יָשאֵּ ְּדָענֵּי ַלֲחַנְנָיה מִּ

ְדָתא.  יֵּאל ְבֻגָבא ְדַאְרָיָוָתא.  :ֲעֵניָנןַוֲעַזְרָיה ְבגֹו ַאתּון נּוָרא ָיקִּ ְּדָענֵּי ְלָדנִּ

יָרה.  :ֲעֵניָנן ר ְבשּוַשן ַהבִּ ְּדָענֵּי ְלֶעְזָרא ַבגֹוָלה.  :ֲעֵניָנןְּדָענֵּי ְלָמְרְּדַכי ְוֶאְסתֵּ

י ַבַמְעָגל.  :ֲעֵניָנן ימֵּ  :ֲעֵניָנןְּדָענֵּי ְלחֹונִּ י ּוְתמִּ ידֵּ י ַוֲחסִּ יקֵּ י ְבָכל ָּדר ְּדָענֵּי ְלַצּדִּ י ּדִּ
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י  :ֲעֵניָנןְוָדר.  ְתְמלֵּ יב. ַרֲחָמָנא ְפֹרק. ַרֲחָמָנא ְּדיִּ ַרֲחָמָנא ֲענֵּיָנן. ַרֲחָמָנא ְשזִּ

ֲחשֹוָכא  ל ָאָחָנא. ּומֵּ ְשָראֵּ יָתָנא. ְוַעל ָכל יִּ י בֵּ ם ָעָלָנא ְוַעל ָכל ַאְנשֵּ ין ַרחֵּ ַרֲחמִּ

ָנן  ְנהֹוָרא ַאְפקִּ ָמְך ַרבָ לִּ ִדיל שְׁ   א:בְׁ

 Yah Shema Evyonecha –שמע אביוניך  הי

This Piyut is traditionally sung during the Aseret Yemei Teshuva. Some sing it each day of Selichot.  

In some communities each section is sung  by the Chazzan or by a member of the community, and the rest of the 

community responds with the chorus, in bold. In most communities, this Piyut is sung together. 

נֶּיָך. ֵלם ָאזְׁ ָבנֶּיָך. ַאל ַתעְׁ ַחִלים ָפנֶּיָך. ָאִבינּו לְׁ יֹונֶּיָך. ַהמְׁ בְׁ ַמע אֶּ   ָיּה שְׁ

ְּלָפֶניָך:  ים. ַהיֹום מִּ קִּ ם רֵּ יבֵּ ים. ַאל ָנא ְתשִּ ֹרב ְמצּוקִּ ְקְראּו מֵּ ים. יִּ ַמֲעַמקִּ  ָיּה ַעם מִּ

יֹונֶּיָך.  בְׁ ַמע אֶּ נֶּיָך.ָיּה שְׁ ֵלם ָאזְׁ ָבנֶּיָך. ַאל ַתעְׁ ַחִלים ָפנֶּיָך. ָאִבינּו לְׁ   ַהמְׁ
 

י ְלַמֲעֶנָך: ה צּורִּ ם לֹא ַתֲעֶשה ְלַמֲעָנם. ֲעשֵּ י ְזדֹוָנם. ְואִּ ה ְוֻרבֵּ  ַהּוֹוָתם ַוֲעֹוָנם. ְמחֵּ

נֶּ  ֵלם ָאזְׁ ָבנֶּיָך. ַאל ַתעְׁ ַחִלים ָפנֶּיָך. ָאִבינּו לְׁ יֹונֶּיָך. ַהמְׁ בְׁ ַמע אֶּ    יָך.ָיּה שְׁ

יב ָאְזֶנָך:  ָבם. ְוַגם ַתְקשִּ ין לִּ יָבם. ּוְלָך ָתכִּ ה ְכמֹו ַשי נִּ ה ַהיֹום חֹוָבם. ּוְרצֵּ  ּוְמחֵּ

נֶּיָך. ֵלם ָאזְׁ ָבנֶּיָך. ַאל ַתעְׁ ַחִלים ָפנֶּיָך. ָאִבינּו לְׁ יֹונֶּיָך. ַהמְׁ בְׁ ַמע אֶּ   ָיּה שְׁ

ֶדר תֹועֶ  ְשֶעה. ְוֶתֱאֹסף עֵּ ְמַעת ְפנֵּיֶהם תִּ ים ְלָך רֹוֶעה. ּוְפֹקד ְבטֹוב צֹאֶנָך: ּדִּ  ה. ְוָתקִּ

נֶּיָך. ֵלם ָאזְׁ ָבנֶּיָך. ַאל ַתעְׁ ַחִלים ָפנֶּיָך. ָאִבינּו לְׁ יֹונֶּיָך. ַהמְׁ בְׁ ַמע אֶּ   ָיּה שְׁ

ֶנָך: ם חִּ יאֵּ ַּלת ַהַשַחר. ַהְמצִּ ְתפִּ יָחה. ּובִּ ם ַהיֹום ְסלִּ רֵּ י ְבֶדֶרְך ְנכֹוָחה. ְתַבֹשְ  הֹוְלכֵּ

נֶּיָך.ָיּה שְׁ  ֵלם ָאזְׁ ָבנֶּיָך. ַאל ַתעְׁ ַחִלים ָפנֶּיָך. ָאִבינּו לְׁ יֹונֶּיָך. ַהמְׁ בְׁ   ַמע אֶּ
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 Im Afes –אפס ם א

This Piyut of Ashkenazi origin is sung to a beautifully haunting melody. Each stanza is sung by the Chazzan or a 

member of the community, and the rest of the community finishes off the stanza, in bold. 

If the rabbi or Chazzan feel that time is short, the community may continue with “Zikaron”. 

ן.  ִאם ָאֵפס י ַעל כֵּ ן. ַאל ָנא נֹאְבָדה כִּ קֵּ ם רִּ ן אִּ כֵּ ן. ֹאֶהל שִּ ֵיש ָלנּו ָאב ֹרַבע ַהקֵּ

  ָזֵקן:

ן  יר. ַקח ָנא בֵּ ְדקֹו ְלָפֶניָך ַנְזכִּ יר. ְוצִּ ים לֹו ַתכִּ יר. ָפנִּ ָצה ָדמֹו ַעל ִקיר:ַיקִּ ִנמְׁ   וְׁ

שֹו.  ים ְואִּ צִּ ְטרֹו ָבעֵּ ישֹו. ְוַנְפשֹו ְקשּוָרה ְבַנְפשֹו. עִּ ֵנזֶּר ָרץ ֶאל ַהַנַער ְלַהְקּדִּ

 : ֱאֹלָהיו ַעל רֹאשֹו

יא.  ים ָנבִּ צִּ ש ְוָהעֵּ נֵּה ָהאֵּ י. הִּ י. ָעָנה ְוָאַמר ָאבִּ יד הּוַקל ַכְצבִּ שּוָרה ֵאיָיחִּ ן ּותְׁ

ָהִביא:   לְׁ

ְרֶאה לֹו.  ים יִּ י, ֱאֹלהִּ ילֹו. ַוַיַען ַויֹאֶמר לֹו. ְבנִּ ְּלַהְבהִּ יבֹו מִּ ים ֱהשִּ ּלִּ יֹוַדע יהוה מִּ וְׁ

ר לֹו: ת ֲאשֶּ   אֶּ

ים.  ְמָהרִּ ים. ָחשּו ְוָהְלכּו נִּ ים. ְוַאֲחֶריָך לֹא ְמַהְרְהרִּ ְזָהרִּ ְצָוְתָך ְשנֵּיֶהם נִּ ַעל ְבמִּ

ָהִרים:   ַאַחד הֶּ

י עֹוָלה. ַיַחד ְבַאֲהָבה ְכלּוָלה. ָראּו אֵּ  ֲהרּו ֲעצֵּ רּו ָבֲעָרָבה ד ְתלּוָלה. מִּ ַישְׁ

ִסָלה:   מְׁ

י ַכֶכֶבש ַתֲעֶשה.  י אֹותִּ ה. ָנַאם ְלהֹורֹו ַהְמנֶֻסה. ָאבִּ י הּוא ַהֹשֶ יד כִּ לֹא ָרָאה ָיחִּ

ה: ַכסֶּ לֹא תְׁ ֹמל וְׁ   ַתחְׁ

י לֹו לַ  ְכֹסף. ְלָבבִּ ץ ְונִּ י ָחפֵּ י סֹוף. בִּ נִּ ְמָנעֵּ ם תִּ ָמִתי ֵאָליו ֲחֹשף. אִּ ִנשְׁ רּוִחי וְׁ

  יֱֶּאֹסף:

ים ָשַקד.  צִּ ָהֵאש ַעל ָיָדיו ְוַרְגָליו ָעַקד. ְוַחְרבֹו ָעָליו ָפַקד. ְלשּומֹו ַעל ָהעֵּ וְׁ

ֵבַח תּוַקד:   ַהִמזְׁ
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ם בְ  ָליו. ְלֹשֲחטֹו ְלשֵּ ַגש אֵּ יו נִּ ָליו. ְוָאבִּ אֵּ ִהֵנה יהוה ִנָצב ָעָליו. ַצָּואר ָפַשט מֵּ וְׁ

  ָעָליו:

ם ָנָשא]עין[ ֲחֹקר ֶאת ָכל ֲאֶשר ָעָשה.  בֹו ֶאל ַכַפיִּ . ָהָאב ַעל ְבנֹו לֹא ָחָסה. ְולִּ

ר ָעָשה: ת ָכל ֲאשֶּ א ֱאֹלִהים אֶּ   ַוַירְׁ

ל ַאַחר.  נֵּה ַאיִּ ְבָחר. ְוהִּ ְנָך ַהנִּ ְשָחר. ְתמּור בִּ ֶרֶחם מִּ ַאַחר:ַועֲ ָקָרא מֵּ   ֵשה ַאל תְׁ

יְמָרתֹו.  כֹון ְכַהְקָטָרתֹו. ְוַתֲעֶלה ְלָך תִּ י ַאְזָכָרתֹו. תִּ יפֵּ מּוָרתֹו: ֲחלִּ ָהָיה הּוא ּותְׁ  וְׁ

The following stanzas are recited together: 

ית עֹוָלם ַבל יְֻמַחק.  ִזָכרֹון ֶפר יּוַחק. ְברִּ ָרָהם ְלָפֶניָך ַבַשַחק. ָלַעד ַבסֵּ ת ַאבְׁ אֶּ

ָחק: ת ִיצְׁ אֶּ   וְׁ

י ְפֹקד. קֹוְרֶאיָך ָבאִּ ים תִּ ְשֹקד. ְוצֹאְנָך ְבַרֲחמִּ ָדה תִּ ֵני ם ָלקֹוד. ְבָצָרה ֲעקֵּ פְׁ

ל ָעקֹוד:   ַהצֹאן אֶּ

יְך  ים. ְלַהְמשִּ ְדָהמִּ ים נִּ דִּ ְפֶּדה ֲחרֵּ ים. ְלַמַעְנָך תִּ ְרָּדמִּ יץ נִּ עֹוְרָרה ְגבּוָרְתָך ְלָהקִּ

ים.  י ְמרֹומִּ ְשמֵּ ְך יֹושֵ ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך מִּ לֶּ   ב ַעל ִכֵסא ַרֲחִמים:ֵאל מֶּ

 El Melech –אל מלך 

The Thirteen Attributes are recited while standing, in the presence of a Minyan, after Halachic midnight.  

If there is no Minyan, but it is after Halachic midnight, the Thirteen Attributes may be recited with the proper Torah 

cantillation only. 

יר  ֵאל ל ֲעֹונֹות ַעמֹו ַמֲעבִּ ידּות. מֹוחֵּ ג ַבֲחסִּ ְתַנהֵּ ים ּומִּ א ַרֲחמִּ סֵּ ב ַעל כִּ ֶמֶלְך יֹושֵּ

ים. עֹוֶשה ְצָדקֹות  יָחה ַלפֹוְשעִּ ים. ּוְסלִּ יָלה ַלַחָטאִּ אשֹון. ַמְרֶבה ְמחִּ אשֹון רִּ רִּ

ם ָכל ָבָשר ְורּוַח. לֹא ְכָרָעָתם  ּדֹות ְשֹלש עִּ ָתנּו לֹוַמר מִּ ל הֹורֵּ ל. אֵּ ָלֶהם גֹומֵּ

ן  ֶקֶדם. ְוכֵּ ה. ְכמֹו ֶשהֹוַדְעָת ֶלָעָנו מִּ ית ְשֹלש ֶעְשרֵּ ה. ְזֹכר ָלנּו ַהיֹום ְברִּ ֶעְשרֵּ

ם, יהוה. ְושָ  ְקָרא ְבשֵּ מֹו ָשם. ַויִּ ב עִּ ְתַיצֵּ ם ָכתּוב ְבתֹוָרָתְך. ַויֵֶּרד יהוה ֶבָעָנן ַויִּ

 ֶנֱאַמר: 
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ְך ַאַפִים  רֶּ ַחנּון, אֶּ ֹהָוה ֵאל ַרחּום וְׁ ֹהָוה | יְׁ ָרא, יְׁ ֹהָוה ַעל ָפָניו ַוִיקְׁ ַוַיֲעֹבר יְׁ

ַנֵקה: ַחָטָאה, וְׁ ַשע וְׁ ד ָלֲאָלִפים ֹנֵשא ָעֹון ָופֶּ סֶּ ת: ֹנֵצר חֶּ ֱאמֶּ ד וֶּ סֶּ ַרב חֶּ  וְׁ
נּו ּוְנַחְלָתנּו: ְוָסַלְחָת ַלֲעֹונֵּנּו ּו  ְלַחָטאתֵּ

The community remains standing for the following Piyut. 

 Bezochri Al Mishkavi –על משכבי זכרי ב

In some communities each section is sung by the Chazzan or by a member of the community, and the rest of the 

community responds with the chorus, in bold. In most communities, this Piyut is sung together. 

ִרי ָזכְׁ ית ֱאֹלַהי  בְׁ י ַוֲאָשָמיו. ָאקּוָמה ְוָאבֹוָאה, ֶאל בֵּ בִּ י, ְזדֹון לִּ ְשָכבִּ ַעל מִּ

י ָשָמיו.  ן, ְבַתֲחנּוַני ֱאלֵּ י ַעיִּ ַיד יהוה ִכי ַוֲהדֹוָמיו. ָוֹאַמר ְבָנְשאִּ ָלה ָנא בְׁ ִנפְׁ

 ַרִבים ַרֲחָמיו: 

ָך י ְבָצרָ  לְׁ י, ְמנּוָסתִּ ילִּ י צּור חֵּ לִּ י. ְלָך אֵּ י ְבָגלּותִּ י, ֱאָילּותִּ ְקָותִּ י ְותִּ ְברִּ י. ְבָך שִּ תִּ

ַיד רֹוָדיו ְוָקָמיו:  ק, מִּ ה ֶעֶבד ְלָך צֹועֵּ י. ְפדֵּ י, ְוֶנְגְּדָך ָכל ַתֲאָותִּ בִּ ְשֲאלֹות לִּ ָכל מִּ

יַ  ָלה ָנא בְׁ  ד יהוה ִכי ַרִבים ַרֲחָמיו:ִנפְׁ

ן ַהמֵּ  ֲעֵנִני י מִּ י, ְבָקְראִּ ְקַצר. ְוַאל יהוה ֲענֵּנִּ י ָיְדָך לֹא תִּ ים, כִּ ָּוַדע ָבַעמִּ ַצר. ְויִּ

ְתַוֶּדה ַעל  ְגַרת ַצר. ֲאֶשר ְפָשָעיו ְלָך מֹוֶדה, ּומִּ תִּ ק מִּ י, צֹועֵּ ְבֶזה ֱענּות ָענִּ תִּ

יַ ֲעלּוָמיו:  ָלה ָנא בְׁ  ד יהוה ִכי ַרִבים ַרֲחָמיו: ִנפְׁ

ר  ַמה ְתאֹונֵּן ְויֹאַמר, ַמה ְיַדבֵּ ָיתֹו ְכָאָבק יִּ יר ֹחֶמר ֲאֶשר ָתשּוב, ְגוִּ ְצַטָּדק. ְיצִּ ְויִּ

ים  ְפָעָליו, ְכתּובִּ ָּליו ּומִּ ְצַּדק. ֲהלֹא מִּ י יִּ ְרַשע ְוכִּ י יִּ ן ְלָך ָהָאָדם, כִּ תֵּ ַּדק. ַמה יִּ

ֶפר ָיָמיו:  יַ ְבסֵּ ָלה ָנא בְׁ  ד יהוה ִכי ַרִבים ַרֲחָמיו: ִנפְׁ

ְזֹכר, )נ"א ְבעֹוד( לַ  ֲחצֹות ְיָלה ְלָך ָקמּו, ֲעָבֶדיָך ְבַמֲהָלָלם. ְזכּות ָאבֹות ָלֶהם תִּ

ל,  א ָהאֵּ ָנשֵּ י ֶקֶדם, ְקדֹוש ַיֲעֹקב ֹגֲאָלם. ְוהִּ ימֵּ ֶפן ְלַמֲעָלָלם. ְקנֵּה ֲעָדְתָך כִּ ְוַאל תֵּ

ְמרֹוָמיו:  יַ עֹוֶשה ַהָשלֹום בִּ ָלה ָנא בְׁ  ד יהוה ִכי ַרִבים ַרֲחָמיו: ִנפְׁ
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The community recites the following while sitting: 

נּו:  יעֵּ ינּו ְוהֹושִּ ם ָעלֵּ  ַרחּום ְוַחנּון ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרחֵּ

ָדִוד בֹוָשה. ַאל ַיַעְלצּו אֹוְיַבי  לְׁ י ַאל אֵּ א: ֱאֹלַהי ְבָך ָבַטְחתִּ י ֶאֹשָ ֶליָך יהוה ַנְפשִּ אֵּ

יָקם: ְּדָרֶכיָך יהוה ה ים רֵּ י: ַגם ָכל ֹקֶויָך לֹא יֵֹּבשּו. יֵֹּבשּו ַהבֹוְגדִּ י. לִּ נִּ יעֵּ ֹודִּ

י. אֹוְתָך  ְשעִּ י יִּ י ַאָתה ֱאֹלהֵּ י כִּ נִּ ֶתָך, ְוַלְמדֵּ י ַבֲאמִּ נִּ יכֵּ י: ַהְדרִּ נִּ ֹאְרחֹוֶתיָך ַלְמדֵּ

ָמה: ַחטֹאת ְנעּוַרי  עֹוָלם הֵּ י מֵּ י ָכל ַהיֹום: ְזֹכר ַרֲחֶמיָך יהוה ַוֲחָסֶדיָך. כִּ יתִּ ּוִּ קִּ

ְזֹכר. ְכַחְסְּדָך ְזָכר י ַאָתה. ְלַמַען טּוְבָך יהוה: טֹוב ְוָיָשר יהוה.  ּוְפָשַעי ַאל תִּ לִּ

ים ַּדְרכֹו: ָכל  ד ֲעָנוִּ יַלמֵּ ְשָפט. וִּ ים ַבמִּ ְך ֲעָנוִּ ים ַבָּדֶרְך: ַיְדרֵּ ן יֹוֶרה ַחָטאִּ ַעל כֵּ

ְמָך יהוה. ְוָסַלְחָת  ֹדָתיו: ְלַמַען שִּ יתֹו ְועֵּ י ְברִּ ָאְרחֹות יהוה ֶחֶסד ֶוֱאֶמת. ְלֹנְצרֵּ

ְבָחר: ַנְפשֹו ְבטֹוב לַ  א יהוה. יֹוֶרנּו ְבֶדֶרְך יִּ יש ְירֵּ י ֶזה ָהאִּ י ַרב הּוא: מִּ י כִּ ֲעֹונִּ

יד ֶאל  יַני ָתמִּ יָעם: עֵּ יתֹו ְלהֹודִּ ָאיו. ּוְברִּ ירֵּ יַרש ָאֶרץ: סֹוד יהוה לִּ ין. ְוַזְרעֹו יִּ ָתלִּ

ַלי ְוָחנֵּ  ֶרֶשת ַרְגָלי: ְפנֵּה אֵּ יא מֵּ י הּוא יֹוצִּ י: ָצרֹות יהוה. כִּ י ָאנִּ יד ְוָענִּ י ָיחִּ י. כִּ נִּ

י. ְוָשא ְלָכל ַחטֹאָתי:  י ַוֲעָמלִּ ה ָעְניִּ י: ְראֵּ נִּ יאֵּ ְמצּוקֹוַתי הֹוצִּ יבּו. מִּ ְרחִּ י הִּ ְלָבבִּ

בֹוש  י. ַאל אֵּ נִּ ילֵּ י ְוַהצִּ י: ָשְמָרה ַנְפשִּ ְנַאת ָחָמס ְשנֵּאּונִּ י ַרבּו. ְושִּ ה ֹאְיַבי כִּ ְראֵּ

י בָ  יתִּ י ָחסִּ ֹכל כִּ ל. מִּ ְשָראֵּ ים ֶאת יִּ ה ֱאֹלהִּ יָך: ְפדֵּ יתִּ ּוִּ י קִּ י. כִּ ְצרּונִּ ְך: ֹתם ָוֹיֶשר יִּ

ל שּוב  ְשָראֵּ י יִּ ָכל ֲעֹונֹוָתיו: יהוה ֱאֹלהֵּ ל. מִּ ְשָראֵּ ְפֶּדה ֶאת יִּ ָצרֹוָתיו: ְוהּוא יִּ

ֲחרֹון ַאֶפָך.  ָך: מֵּ ַעמֶּ ִהָנֵחם ַעל ָהָרָעה לְׁ  וְׁ

 Atanu -תאנו א

The following Piyut is sung together: 

נּו. ָנא ַאל ְלַחּלֹות פָ  ָאָתאנּו ישֵּ י ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקְּדמּו ָפֶניָך. ָנא ַאל ְתבִּ ֶניָך. כִּ

ְמעֹוֶנָך:  ים מִּ ְּלָפֶניָך. ְסַלח ָלנּו. ּוְשַלח ָלנּו. ְישּוָעה ְוַרֲחמִּ יָקם מִּ נּו רֵּ יבֵּ  ְתשִּ

תֹות ַבצָ  ָאָתאנּו ְשָגב ְלעִּ ְמָך ַכָפָרה. ָאֹים ְונֹוָרא. מִּ ש מִּ ָרה. ְתַחיֵּינּו. ְלַבקֵּ

ְמעֹוֶנָך: ים מִּ ְקָרא. ְסַלח ָלנּו. ּוְשַלח ָלנּו. ְישּוָעה ְוַרֲחמִּ ְמָך נִּ   ְתָחנֵּנּו. ּוְבשִּ
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The Chazzan recites the following verses in Aramaic: 

ַמָיא. ִבשְׁ ָבא  ָמָרָנא דְׁ ּה. ַהב ָלן לִּ ְתַחנֵּן ְלָמארֵּ ְתַחְנָנן ְכַעְבָּדא ְּדמִּ ָלְך מִּ

ן  יָקם מִּ יּוְבָתא. ְוָלא ֶנְהַּדר רֵּ  ַקָמְך: ְלתִּ

ַמָיא. ִבשְׁ ְבָיא  ָמָרָנא דְׁ ּה. ֻכְּלהֹון ְבנֵּי שִּ ְתַחנֵּן ְלָמארֵּ ְבָיא ְדמִּ ְתַחְנָנן ְכַבר שִּ ָלְך מִּ

יָנְך  ם ְימִּ ין. ָארֵּ ין ּוְבַתֲחנּונִּ ְצלֹותִּ ל בִּ ְשָראֵּ ית יִּ ין. ְוַעָמְך בֵּ ְתָפְרקִּ ְבַכְסָפא מִּ

ְבָרא ְדַחיָ  ַתָיא: ְוַאְצַמח ֻפְרָקָנְך. סִּ  ָיא ּומֵּ

ַרֲחִמים. ה בְׁ ַרצֶּ י ּוְמֻדְלָּדל.  ִמתְׁ ְתַפיֵּס. ְלַעם ָענִּ ה ְוהִּ ְתַרצֵּ ים. הִּ ְתַפיֵּס ְבַתֲחנּונִּ ּומִּ

יק  יָקא. ְוַאסִּ ַאְרָעא ְרחִּ ין. ְפֹרק ַיֲעֹקב מֵּ ְּלַקְדמִּ ְזָבָנא ְּדמִּ ָעְלָמא ְמשֵּ ְפרֹוָקָנא ְדמֵּ

ְבָיא:  ַאְרָעא ְדשִּ ּה מֵּ  ַזְרעֵּ

The following Aramaic Piyut is sung together: 

ָמא:יֵ חַ ּוַמֵסי. ֵמִמית ּומְׁ  ֵחימַ  ַחֵיי ָעלְׁ אֹול לְׁ י.  י. ַמִסיק ִמן שְׁ ְבָרא ַכד ָחטֵּ

יק ְבקֹוָלר.  יד. ְוָנפִּ ּה: ַעְבָּדא ְדָמרִּ אבֵּ י ְלכֵּ יס. ַאסֵּ י ְדַחיִּ י ַלְקיֵּּה. ָאבּוהִּ ָאבּוהִּ

ּה. ְבָרְך ֻבְכָרְך ֲאָנן. ְוַחטֵּ  ְתַבר קֹוָלרֵּ יב. יִּ ּה ָתאִּ ין. ְלָמארֵּ יָנן ַקָמְך. ָהא ַרְוָיא ַנְפשִּ

ְבָיא. ְוָהא  ְזָתא ְושִּ ין: ָהא ַעְבָּדְך ֲאָנן. ּוְמַרְּדָנן ַקָמְך. ָהא ְבבִּ ין ּוְמָרדִּ ּדִּ ְבגִּ

ין. ישִּ ְנפִּ ָנְך. ְבַרֲחָמְך ּדִּ ָנְך. ְבָמטּו מִּ יּוָתא: ְבָבעּו מִּ י  רחם על נפשין: ְבַמְלקִּ ַאסֵּ

ין. ְּדאִּ  אבִּ ְבָיא: ְלכֵּ יָרא ְבשִּ י. ְגמִּ ַמֵחי ּוַמֵסי. ֵמִמית ְתָקפּו ֲעָלן. ַעד ְּדָלא ֶנֱהוֵּ

ָמא:  ַחֵיי ָעלְׁ אֹול לְׁ  ּוֵמֵחי. ַמִסיק ִמן שְׁ

The Chazzan recites the following: 

שּוִטים ַרֲחִמים ה  פְׁ ָמְך. ְצָדָקה ָוֶחֶסד ֲעשֵּ ים עִּ ים ַרֲחמִּ י ַרבִּ ָמְך. כִּ ַקְשנּו מִּ בִּ

ָמנּו ְלַמַען ְשֶמָך. אָ  י ָכל ַעְמָך עִּ ָבתֵּ ינּו. ּומִּ ָבתֵּ ֶמנּו ּומִּ ר מִּ ינּו ָהסֵּ ָנא יהוה ֱאֹלהֵּ

ָזה.  י. ּובִּ ם. ֶּדֶבר. ְוֶחֶרב. ְוָרָעה. ְוָרָעב. ּוְשבִּ ל ְבָכל ָמקֹום ֶשהֵּ ְשָראֵּ ית יִּ בֵּ

ָפה. ְוָשָטן. ְויֵֶּצר הָ  ית. ּוַמגֵּ ים. ְוַצרּוַמְשחִּ ים ָרעִּ ַעמָ  ָרע. ְוחֹוָלאִּ  :ְךמֵּ

ָמנּו  ַחִיים טֹוִבים ה עִּ ָמְך. ְצָדָקה ָוֶחֶסד ֲעשֵּ ים עִּ י ְמקֹור ַחיִּ ָמְך. כִּ ָשַאְלנּו מִּ

ית  י ָכל ַעְמָך בֵּ ָבתֵּ ינּו. ּומִּ ָבתֵּ ֶמנּו ּומִּ ר מִּ ינּו ָהסֵּ ְלַמַען ְשֶמָך. ָאָנא יהוה ֱאֹלהֵּ
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ם. ֶּדֶבר. ְוֶחֶרב. ְוָרעָ  ל ְבָכל ָמקֹום ֶשהֵּ ְשָראֵּ ית. יִּ ָזה. ּוַמְשחִּ י. ּובִּ ה. ְוָרָעב. ּוְשבִּ

ָפה. ְוָשָטן. ְויֵֶּצר הָ  ים. ְוַצרּוַמגֵּ ים ָרעִּ ַעָמְך ָרע. ְוחֹוָלאִּ  :מֵּ

 Elecha -ך ליא

In the following Piyut, each stanza is sung by the Chazzan or by a member of the community, and the rest of the 

community responds with the next stanza, in bold. In some communities, this Piyut is sung together. 

If the rabbi or Chazzan feel that time is short, the community may continue with “Shaddai”. 

יָך יַני. ְשַמע קֹול ַתֲחנּוַני. ְכֹגֶדל ַחְסֶּדָך:  ֵאלֶּ י עֵּ ִתי. יהוה ָנָשאתִּ ָך ָבַטחְׁ ִשמְׁ בְׁ

ָבִרים לָ  ִתי. דְׁ ַכַפי ִשַטחְׁ יָך:וְׁ ִתי. ּוָבאִתי ָעדֶּ  ַקחְׁ

י ָכל ֲעֹונֹוַתי. ַשָתה ְלֶנְגֶּדָך:  ְרבּו ַאְנחֹוַתי. כִּ ָפה ִמתּוָגה. ָגְברּו ְיגֹונֹוַתי. ַויִּ ָדלְׁ

ָך: דֶּ ש ַעבְׁ ָאָגה. נֶּפֶּ ַחֵלץ ִמדְׁ ִשי ָהֲענּוָגה. וְׁ   ַנפְׁ

ְמָעתִּ  י. ְוַגם ֶאת ּדִּ י ְישּוָעתִּ י. ֱאֹלהֵּ ר ַחָטאתִּ יָמה ְבנֹאֶדָך: ַהֲעבֵּ ז ַרֵחם. י. שִּ ֹרגֶּ ּובְׁ

ָך: דֶּ ש ַעבְׁ ַנֵחם. נֶּפֶּ ַשֵמַח וְׁ ִהָנֵחם. וְׁ ָרה וְׁ   ָזכְׁ

ֶדיָך:  ש עֵּ י. ְתַחּדֵּ י. ַעד ָמַתי ְלֶנְגּדִּ עֹודִּ י. ַלֲעָנה מֵּ י ּוְמרּודִּ פּוִני ְזֹכר ָעְניִּ ֵחרְׁ

בֹ  ֵשב ָנא ֲאָמַרי. בְׁ ַרי. ַהקְׁ שֹורְׁ ַבי וְׁ ַרי. אֹויְׁ ָך: צֹורְׁ דֶּ ַפחְׁ  ִאי בְׁ

יֶדיָך:  י ְידִּ ים. ַפֲעמֵּ ְלָכדִּ ים. ּוָבֶהם נִּ ים ּוְמצּודִּ ים. ַפחִּ י זֵּדִּ ִשימּון ִלי ָטְמנּו לִּ יְׁ

יָך: ָעדֶּ ָעלּוִני ֵזִדים. צּור, ִבלְׁ ִעיִדים. בְׁ ר ִבי מְׁ קֶּ שֶּ צּוִדים. וְׁ   מְׁ

ה צּור. ְלַעם ָעזּוב ְוָעצּור. ְוטּוְבָך ַהנָ  יֶדיָך: ְכבֹוְדָך ַגּלֵּ ְשרִּ חּוִצים צּור. ְתָנה לִּ לְׁ

יָך: ָרֵאל ֲעָבדֶּ ִישְׁ ָחק. ּולְׁ ִיצְׁ ָרָהם לְׁ ַאבְׁ ֹכר לְׁ ַחק. זְׁ ם ַאל ִתרְׁ ֹרב ֹדַחק. ֵמהֶּ   בְׁ

יֶדיָך:  י ְידִּ ידֵּ ים. ְילִּ ים. ְוַעל ֶזַרע ְרחּומִּ ם ַעל ֲעגּומִּ ים. ַרחֵּ ְמרֹומִּ נֹוֲאִקים ָמרֹום מִּ

ָך ָשמּו  בֹור ָגלּות. בְׁ יָך:בְׁ ַזע ֲחִסידֶּ לּות. גֶּ ָהֵרם ִמִשפְׁ   ֱאָילּות. וְׁ

י ְגדּוֶדיָך:  ְגלֵּ ל. ּדִּ ל. ּוְכֶקֶדם ְתַנהֵּ יֶהם ְתַבהֵּ ל. ְואֹוְיבֵּ י ֹעל ְתַצהֵּ ת סֹוְבלֵּ ֲעֵנה אֶּ

ָך: דֶּ לְׁ ֵסי חֶּ בּוָתם. ֵמַאפְׁ ת שְׁ ָהֵשב אֶּ ִפיָלָתם. וְׁ ת נְׁ ֹמְך אֶּ   ֲעִתיָרָתם. סְׁ
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ה ַעם ְלָך הֹוֶמה. ּו ם ּדֹוֶמה. ְבָגלּות ֶזה ַכֶמה. ָשְבעּו ְנדּוֶדיָך: ְפדֵּ ּלֵּ ַצִדיק ְכאִּ

יָך: ַמַען ֲחָסדֶּ צּולֹות. לְׁ ֵלנּו ִממְׁ נּו ֲעִלילֹות. דְׁ כְׁ ָך ִנתְׁ ָעלֹות. לְׁ ִמפְׁ   בְׁ

ים. ָשְרפּו מֹוֲעֶדיָך:  ים. ְבָלעּום ַאְכָזרִּ י ַצר ְסגּורִּ ים. ְבַכְבלֵּ ץ ְמֻפָזרִּ ַרחּום ַקבֵּ

יָך: ֱהֵיה ת ֲעָבדֶּ ֹלשֶּ ַמַען. שְׁ ה ַלַען. ַוֲעֵשה ָנא לְׁ ַעם ָרוֶּ ָען. לְׁ ִמשְׁ   לְׁ

The following stanzas are recited together: 

ַכֵפר ֲעֹוִני  יָך: תְׁ ק ַמדֶּ דֶּ צֶּ ָת. ִכי ַצִדיק ַאָתה. וְׁ ר ָפַעלְׁ ָכל ֲאשֶּ ָת. בְׁ ַגבְׁ ַשַדי ִנשְׁ

ָך דֶּ ָעבְׁ ִכי. ֱאֹלַהי לְׁ ת ַדרְׁ כֹוֵנן אֶּ ִכי. וְׁ ָך ַמלְׁ ִרי בְׁ ִפָלִתי. ִכי. ִשבְׁ ה ִלתְׁ עֶּ : ִתשְׁ

יָך יהוה ָנָשאִתי ֵעיַני.  ָך: ֵאלֶּ ִעידֶּ ָוִתי. ּוִמי לֹא יְׁ ִשיַח ִרָנִתי. ִכי ַאָתה ִתקְׁ ּולְׁ

ָך:  דֶּ ל ַחסְׁ ֹגדֶּ ַמע קֹול ַתֲחנּוַני. כְׁ  שְׁ

The following verses are recited responsively. The Chazzan recites the first part of the following verses and the 

community recites the second part, shown in bold.  

ָך: ָאב ָהַרֲחָמן,  ָאִבינּו מֶּ ַמַען שְׁ הֹוִשיֵענּו לְׁ  וְׁ

ינּו י ֲאבֹותֵּ ינּו וֵּאֹלהֵּ ָך:, ֱאֹלהֵּ מֶּ ַמַען שְׁ הֹוִשיֵענּו לְׁ   וְׁ

ָך:ַבָצר ָלנּו ְקָראנּוָך,  מֶּ ַמַען שְׁ הֹוִשיֵענּו לְׁ   וְׁ

ינּו ֲהמֹון ַרֲחֶמיָך,  ל ָעלֵּ ָך:ַגְלגֵּ מֶּ ַמַען שְׁ הֹוִשיֵענּו לְׁ   וְׁ

א ָלנּו,  ָמצֵּ ָך:ְּדַרְשנּוָך הִּ מֶּ ַמַען שְׁ הֹוִשיֵענּו לְׁ   וְׁ

ר ָלנּו ַהיֹום ּוְבָכל ָעתֵּ נּו,  הֵּ ָּלתֵּ ְתפִּ ָך:יֹום ָויֹום בִּ מֶּ ַמַען שְׁ הֹוִשיֵענּו לְׁ   וְׁ

נּו,  ְברֵּ ֹשִּ נּו מִּ ישֵּ ָך:ְוַאל ְתבִּ מֶּ ַמַען שְׁ הֹוִשיֵענּו לְׁ   וְׁ

ְּלָפֶניָך,  ְכרֹון טֹוב מִּ נּו ְבזִּ ָך:ָזְכרֵּ מֶּ ַמַען שְׁ הֹוִשיֵענּו לְׁ   וְׁ

ינּו,  ם ָעלֵּ ָךחּוס ְוַרחֵּ מֶּ ַמַען שְׁ הֹוִשיֵענּו לְׁ   :וְׁ

ֻטְמאֹות ֲעֹונֵּינּו,  נּו מִּ ָך:ַטֲהרֵּ מֶּ ַמַען שְׁ הֹוִשיֵענּו לְׁ   וְׁ

ינּו,  ָך:ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך ָעלֵּ מֶּ ַמַען שְׁ הֹוִשיֵענּו לְׁ   וְׁ

ם ַעל ַנֲחָלָתְך. חּוָסה ָנא ְכֹרב ַרֲחֶמיָך.  ֵכנּו ַוֲעֵננּו:ֲחֹמל ַעל ַעָמְך. ְוַרחֵּ  ָחֵננּו ַמלְׁ
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In the following Piyut, each stanza is sung by the Chazzan or by a member of the community, and the rest of the 

community responds the words in bold. In some communities, this Piyut is sung together. 

ינּו ַמְלכֵּ  נּו  ָאִבינּו ַאָתה.נּו ָאבִּ ינּו ַמְלכֵּ ֵכנּו ָאבִּ ָלא ַאָתה. ָאִבינּו ַמלְׁ ֵאין ָלנּו אֶּ

  ַרֵחם ָעֵלינּו:

ַטְבנּו ֹפַעל.  ם הֵּ ַרְענּו ַמַעל.  ָאִבינּו ַאָתה.אִּ ם הֵּ ָלא ַאָתה. ָאִבינּו ְואִּ ֵאין ָלנּו אֶּ

ֵכנּו ַרֵחם ָעֵלינּו:   ַמלְׁ

נּו.  ְשעֵּ ם ָגַבר פִּ נּו.  ִבינּו ַאָתה.אָ אִּ ְשעֵּ ָלא ַאָתה. ָאִבינּו ַאָתה צּור יִּ ֵאין ָלנּו אֶּ

ֵכנּו ַרֵחם ָעֵלינּו:   ַמלְׁ

ינּו ֹאֶמר.  ְרבִּ ם הִּ י ֲאַנְחנּו ֹחֶמר.  ָאִבינּו ַאָתה.אִּ ָלא ַאָתה. ְזֹכר כִּ ֵאין ָלנּו אֶּ

ֵכנּו ַרֵחם ָעֵלינּו:   ָאִבינּו ַמלְׁ

ם ְלָך ָחָטאנּו.  ָלא ַאָתה. ָאִבינּו ָאדֹון ְסַלח ָלנּו.  ינּו ַאָתה.ָאבִ אִּ ֵאין ָלנּו אֶּ

ֵכנּו ַרֵחם ָעֵלינּו:   ַמלְׁ

ינּו.  ּוִּ ינּו.  ָאִבינּו ַאָתה.ְלָך יהוה קִּ י ַאָתה ָאבִּ ָלא ַאָתה. ָאִבינּו כִּ ֵאין ָלנּו אֶּ

ֵכנּו ַרֵחם ָעֵלינּו:   ַמלְׁ

ַרְשנּו ַשַעל.  יא ָלנּו ַתַעל.  ה.ָאִבינּו ַאתָ ְלָך פֵּ ָלא ַאָתה.ַהְמצִּ ָאִבינּו  ֵאין ָלנּו אֶּ

ֵכנּו ַרֵחם ָעֵלינּו:   ַמלְׁ

יַח.  יַח.  ָאִבינּו ַאָתה.חּוָשה ְשַלח ָמשִּ יץ ֶיַשע ַתְפרִּ ָלא ַאָתה. ְוצִּ ֵאין ָלנּו אֶּ

ֵכנּו ַרֵחם ָעֵלינּו:   ָאִבינּו ַמלְׁ

נּו  ינּו ַמְלכֵּ נּו  ה.ָאִבינּו ַאתָ ָאבִּ ינּו ַמְלכֵּ ָלא ַאָתה. ָאִבינּו ָאבִּ ְך אֶּ לֶּ ֵאין ָלנּו מֶּ

ֵכנּו ַרֵחם ָעֵלינּו:   ַמלְׁ
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The Chazzan recites: 

ֵכנּו  ָאִבינּו ינּו ַמלְׁ ין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאָּלא ַאָתה. ָאבִּ נּו אֵּ ינּו ַמְלכֵּ ינּו ַאָתה. ָאבִּ ָאבִּ

נּו ָחנֵּנּו ַוֲענֵּנּו ינּו ַמְלכֵּ ינּו: ָאבִּ ם ָעלֵּ נּו ַרחֵּ ָמנּו  ַמְלכֵּ ה עִּ ים. ֲעשֵּ ין ָבנּו ַמֲעשִּ י אֵּ כִּ

נּו:  יעֵּ ְמָך ַהָגדֹול ְוהֹושִּ  ְצָדָקה ָוֶחֶסד ְלַמַען שִּ

נּו לֹא ֵנַדע י  ַוֲאַנחְׁ ינֵּינּו: ְזֹכר ַרֲחֶמיָך יהוה ַוֲחָסֶדיָך. כִּ י ָעֶליָך עֵּ ַמה ַנֲעֶשה כִּ

ינּו. ַכאֲ  י ַחְסְּדָך יהוה ָעלֵּ ָמה: ְיהִּ עֹוָלם הֵּ ְזָכר ָלנּו ֲעֹוֹנת מֵּ ַחְלנּו ָלְך: ַאל תִּ ֶשר יִּ

ם יהוה. עֹוֶשה  נּו ְבשֵּ י ַדּלֹונּו ְמֹאד: ֶעְזרֵּ ר ְיַקְּדמּונּו ַרֲחֶמיָך. כִּ ים. ַמהֵּ אֹשנִּ רִּ

ְזֹכר. ְבֹרֶגז  ם תִּ י ַרב ָשַבְענּו בּוז: ְבֹרֶגז ַרחֵּ ם ָוָאֶרץ: ָחנֵּנּו יהוה ָחנֵּנּו. כִּ ָשַמיִּ

דָ  יָעה. ַהֶמֶלְך ֲעקֵּ ְזֹכר: יהוה הֹושִּ ְזֹכר. ְבֹרֶגז ַאֲהָבה תִּ ימּות תִּ ְזֹכר. ְבֹרֶגז ְתמִּ ה תִּ

י  נּו ֱאֹלהֵּ י ָעָפר ֲאָנְחנּו: ָעְזרֵּ נּו. ָזכּור כִּ ְצרֵּ י הּוא ָיַדע יִּ נּו: כִּ ַיֲענֵּנּו ְביֹום ָקְראֵּ

נּו וְ  ילֵּ נּו ַעל ְּדַבר ְכבֹוד ְשֶמָך. ְוַהצִּ ְשעֵּ ינּו ְלַמעַ יִּ ר ַעל ַחטֹאתֵּ  ן ְשֶמָך: ַכפֵּ

 Shomer Yisrael –ישראל שומר 

The following Piyut is sung together: 

ָרֵאל. שֹוֵמר ית  ִישְׁ רִּ ָרֵאל.ְשֹמר ְשאֵּ ָרֵאל.ְוַאל יֹאַבד  ִישְׁ ים ְבָכל  ִישְׁ ָהאֹוְמרִּ

ָרֵאל: יֹום.  ַמע ִישְׁ  שְׁ

ר גֹוי  ָחד.שֹומֵּ ית גֹוי  אֶּ רִּ ָחד.ְשֹמר ְשאֵּ ָחד.ְוַאל יֹאַבד גֹוי  אֶּ ים ְבכָ  אֶּ ל ָהאֹוְמרִּ

ָחד: יֹום.  ָרֵאל. יהוה אלהינו. יהוה אֶּ ַמע ִישְׁ  שְׁ

ר גֹוי  ית גֹוי  ָקדֹוש.שֹומֵּ רִּ ים  ָקדֹוש.ְוַאל יֹאַבד גֹוי  ָקדֹוש.ְשֹמר ְשאֵּ ָהאֹוְמרִּ

  ָקדֹוש. ָקדֹוש. ָקדֹוש:ְבָכל יֹום. 

ר גֹוי  ית גֹוי  ַרָבא.שֹומֵּ רִּ ים ְבָכל  ַרָבא.גֹוי ְוַאל יֹאַבד  ַרָבא.ְשֹמר ְשאֵּ ָהאֹוְמרִּ

ֵמיּה ַרָבא:יֹום.  ֵהא שְׁ   ָאֵמן יְׁ
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 Kaddish Titkabal –תתקבל קדיש 

ּה ַרָבא.  ְתַקַּדש ְשמֵּ ְתַגַּדל ְויִּ ב  )אמן(יִּ יָקרֵּ יּה. ְוַיְצַמח ֻפְרָקנֵּיּה. וִּ יְך ַמְלכּותֵּ יּה. ְוַיְמלִּ ְרעּותֵּ י ְבָרא כִּ ְבָעְלָמא ּדִּ

יּה.  יחֵּ ן.  ן()אמְמשִּ ְמרּו ָאמֵּ יב ְואִּ ְזַמן ָקרִּ ל ַבֲעָגָלא ּובִּ ְשָראֵּ ית יִּ יכֹון ּוְבַחיֵּי ְדֹכל בֵּ ּה  )אמן(ְבַחיֵּיכֹון ּוְביֹומֵּ א ְשמֵּ ְיהֵּ

תְ  א. ְויִּ ְתַנֹשֵּ ְתרֹוַמם. ְויִּ ְתָפַאר. ְויִּ ְשַתַבח. ְויִּ ְתָבַרְך. ְויִּ י ָעְלַמָיא יִּ ְתַהָּלל ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלמֵּ ְתַעֶּלה. ְויִּ ַהָּדר. ְויִּ

יְך הּוא.  יּה ְּדֻקְדָשא ְברִּ ְמרּו  )אמן(ְשמֵּ יָרן ְבָעְלָמא ְואִּ ְשְבָחָתא ְוֶנָחָמָתא. ַּדֲאמִּ יָרָתא. תִּ ְרָכָתא. שִּ ן ָכל בִּ יָּלא מִּ ְלעֵּ

ן.   : )אמן(ָאמֵּ

The Shofar is blown, after which the Chazzan blesses the community: 

ם. ְתֻקַבל צַ  ן ַהָשַמיִּ ים מִּ ָעְתרּו ְבַרֲחמִּ ָענּו ְותֵּ יַקיֵּם תֵּ יַרְתֶכם. וִּ ַּלְתֶכם ְבָרצֹון. ְויֵָּעֶנה קֹול ֲעתִּ ָשַמע ְתפִּ ֲעַקְתֶכם. תִּ

ֶבר ְך ֶאְתֶכם ַכֲאֶשר ּדִּ יָברֵּ ים. וִּ יֶכם ָכֶכם ֶאֶלף ְפָעמִּ ף ֲעלֵּ ֶכם ֹיסֵּ י ֲאבֹותֵּ ְקָרא ֶשָכתּוב: יהוה ֱאֹלהֵּ ָלֶכם.  ָבֶכם מִּ

ְכָתְבֶכם ָהאֵּ  ים()בעשרת ימי תשובה: ְויִּ ים טֹובִּ ֶפר ַחיִּ ן:  ל ְבסֵּ י ָרצֹון ְונֹאַמר ָאמֵּ ן ְיהִּ  : )אמן(ְוכֵּ

The Chazzan continues Kaddish: 

ְשַמָיא ְוַאְר  ל. ֳקָדם ֲאבּוָנא ְדבִּ ְשָראֵּ ית יִּ ם ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְּדָכל בֵּ ְתַקַבל ְצלֹוָתָנא ּוָבעּוָתָנא עִּ ן: תִּ ְמרּו ָאמֵּ ָעא ְואִּ

ן ְשַמיָ )אמן( א ְשָלָמא ַרָבא מִּ יָחה ְוַכָפָרה ְוֶרַוח : ְיהֵּ יָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָּלה ּוְסלִּ ישּוָעה ְוֶנָחָמה ְושֵּ ים ְוָשָבע וִּ א. ַחיִּ

ן.  ְמרּו ָאמֵּ ל ְואִּ ְשָראֵּ ינּו. ְוַעל )אמן(ְוַהָצָלה. ָלנּו ּוְלָכל ַעמֹו יִּ ְמרֹוָמיו. הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶשה ָשלֹום ָעלֵּ : עֹוֶשה ָשלֹום בִּ

ן. כָ  ְמרּו ָאמֵּ ל ְואִּ ְשָראֵּ   :)אמן(ל ַעמֹו יִּ

The following chapter of Tehillim is recited together: 

ְהֶייָנה ָאְזֶניָך  ִשיר י. תִּ ְמָעה ְבקֹולִּ יָך יהוה: ֲאֹדָני שִּ ים ְקָראתִּ ַמֲעַמקִּ ַהַמֲעלֹות. מִּ

ְמָך  י עִּ י ַיֲעֹמד: כִּ ְשָמר ָיּה. ֲאֹדָני מִּ ם ֲעֹונֹות תִּ ַקֻשבֹות. ְלקֹול ַתֲחנּוָני: אִּ

יָחה.  י ַהְסלִּ י: ַנְפשִּ ְדָברֹו הֹוָחְלתִּ י. ְולִּ ְּוָתה ַנְפשִּ י יהוה קִּ יתִּ ּוִּ א: קִּ ָּורֵּ ְלַמַען תִּ

ם יהוה  י עִּ ל ֶאל יהוה. כִּ ְשָראֵּ ל יִּ ים ַלֹבֶקר: ַיחֵּ ים ַלֹבֶקר ֹשְמרִּ ֹשְמרִּ ַלאֹדָני. מִּ

ֹכל ֲעֹו ל מִּ ְשָראֵּ ְפֶּדה ֶאת יִּ מֹו ְפדּות: ְוהּוא יִּ ה עִּ  נֹוָתיו:ַהֶחֶסד. ְוַהְרבֵּ

 Kaddish Yehe Shelama –יהא שלמא דיש ק

יּה ַרָבא.  ְתַקַּדש ְשמֵּ ְתַגַּדל ְויִּ ב  )אמן(יִּ יָקרֵּ יּה. ְוַיְצַמח ֻפְרָקנֵּיּה. וִּ יְך ַמְלכּותֵּ יּה. ְוַיְמלִּ ְרעּותֵּ י ְבָרא כִּ ְבָעְלָמא ּדִּ

יּה.  יחֵּ שְ  )אמן(ְמשִּ ית יִּ יכֹון ּוְבַחיֵּי ְדֹכל בֵּ ן. ְבַחיֵּיכֹון ּוְביֹומֵּ ְמרּו ָאמֵּ יב ְואִּ ְזַמן ָקרִּ ל ַבֲעָגָלא ּובִּ יּה  )אמן(ָראֵּ א ְשמֵּ ְיהֵּ

ְתהַ  א. ְויִּ ְתַנֹשֵּ ְתרֹוַמם. ְויִּ ְתָפַאר. ְויִּ ְשַתַבח. ְויִּ ְתָבַרְך. ְויִּ י ָעְלַמָיא יִּ ְתַהָּלל ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ְלָעְלמֵּ ְתַעֶּלה. ְויִּ ָּדר. ְויִּ

יּה ְּדֻקְדָשא בְ  יְך הּוא. ְשמֵּ ְמרּו  )אמן(רִּ יָרן ְבָעְלָמא ְואִּ ְשְבָחָתא ְוֶנָחָמָתא. ַּדֲאמִּ יָרָתא. תִּ ְרָכָתא. שִּ ן ָכל בִּ יָּלא מִּ ְלעֵּ

ן.  יָחה וְ )אמן(ָאמֵּ יָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָּלה ּוְסלִּ ישּוָעה ְוֶנָחָמה ְושֵּ ים ְוָשָבע וִּ ן ְשַמָיא. ַחיִּ א ְשָלָמא ַרָבא מִּ ַכָפָרה : ְיהֵּ

ן.  ְמרּו ָאמֵּ ל ְואִּ ְשָראֵּ ְמרֹוָמיו. הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶשה ָשלֹום )אמן(ְוֶרַוח ְוַהָצָלה. ָלנּו ּוְלָכל ַעמֹו יִּ : עֹוֶשה ָשלֹום בִּ

ן.  ְמרּו ָאמֵּ ל ְואִּ ְשָראֵּ ינּו. ְוַעל ָכל ַעמֹו יִּ   :)אמן(ָעלֵּ
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 Chon Tachon –ון חתחן 

The following Piyut closes the Selichot and is recited together. 

Most communities begin from the stanza “Chon Tachon”.

ל ֲאהּוַבת ַבת  ַבַשַחר ָקָמה אֵּ

ְתלַ  ןתִּ ְתָמּה ֹאֶדם בֵּ  ַכַצַחר כִּ

יר  ְמַהֶּלֶלת ְלָך שִּ

חַ   :ַהַשַחר ַאֶיֶלת ַעל ַלְמַנצֵּ

 

ָדה יָנּה ְשַנת ָנדְׁ  גֹוֶבֶרת עֵּ

ש  שֹוֶחֶרת ֲעֹוָנּה ַעל ּוְלַבקֵּ

 ַחָטאָתּה ַעל צֹוֶעֶקת

ְמָעָתּה שֹוֶפֶכת  :ֲעֶתֶרת ְבדִּ

 

ת בֶּ י ַפְחָדּה ְבֹרב יֹושֶּ  ָחְטָאה כִּ

 קֹוְרָאה ָלְך ֲחָרָדה סּות לֹוֶבֶשת

 ְתשּוָבָתּה עֹוֶרֶכת

ְמשּוָבָתּה אּוַלי ְרָפָאה מִּ  :נִּ

 

ית ֲעלֹוָתּה ִמֵדי ל בֵּ ָּלה אֵּ ְתפִּ  לִּ

יר ל ֲאבִּ ל גֹואֵּ ְשָראֵּ  ָלּה ְמחֹול יִּ

ָשא  ַחטֹאֶתיהָ  ֶאת תִּ

ית ֲאבֹוֶתיהָ  ּוְברִּ ְזֹכר מֵּ  :ָלּה תִּ

 

יָבה ָתּהַשְועָ  ַאָתה נֹוָרא  ַהְקשִּ

יָבּה ֶאת ָצָרָתּה רִּ ל מִּ יָבה אֵּ  רִּ

ם  ֶאְביֹון ַעם ֶאת ָנא ַנחֵּ

ְרצֹוְנָך ַגם יֹון ֶאת בִּ יָבה צִּ יטִּ  :הֵּ

 

ים ָלְך ָבֶניָך ַעל ָתֹחן ֹחן  ָשבִּ

ים ְלָפֶניָך ּוְבַפַחד ָצבִּ  נִּ

ים אִּ ת ְירֵּ ָקְראּו עֵּ ין יִּ  ַלּדִּ

י ן ַעל כִּ ים ָבאּו כֵּ ְכָאבִּ  :נִּ
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ֹכר ֹכרזָ  ים ִתזְׁ ין יֹום ַרֲחמִּ  ַהּדִּ

ר ים ַכַעס ָהפֵּ ת ּוְזָעמִּ ין עֵּ  ָתדִּ

ֶאיָך ירֵּ י לִּ  ְשֶמָך ּוְלחֹוְשבֵּ

ָמה י הֵּ ין ַעל יֹוְשבֵּ ּדִּ  :מִּ

 

ל ְשַנת ִלי ָקֵרב י ֹגאֵּ נִּ  ּוְפדֵּ

י ַעל ל ְמנּוחֹות מֵּ י ָהאֵּ נִּ  ַתְנחֵּ

י ּוְזכֹור יש ְזכּות לִּ  ָתם אִּ

ְבָך ַעל י םַכחֹותָ  לִּ נִּ ימֵּ  :שִּ

 

ְשֹמר ֲעֹונֹות ִאם י תִּ  ְלַמָשא לִּ

ה י ְראֵּ י צּורִּ יְך ֹגֲאלִּ  ֶאָשא אֵּ

ת אּוַכל לֹא  ָעַלי ְשאֵּ

ְפָעַלי ֹרעַ  ֲאָבל ל, מִּ ָשא אֵּ :תִּ
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 סדר התרת נדרים וקללות

Hatarat Nedarim is recited in a Bet Din of three or ten men, over the age of Bar Mitzvah. It is preferable for these 

men to be Torah scholars, or at the very least knowledgeable in the laws of Nedarim. 

After this process is done, the community members should switch places with the members of the Bet Din to allow 

them to perform Hatarat Nedarim as well. 

The members of the Bet Din sit, while the Chazzan and community members stand before them.  

The Chazzan declares the following on behalf of the community, while they say the same quietly: 

ים ּו י ֲאַנְחנּו שֹוֲאלִּ ינּו, ֲהרֵּ ְמעּו ָנא ַרבֹותֵּ ן ַהָקדֹוש ָברּוְך שִּ ים ַהָתָרה מִּ ְמַבְקשִּ

ין ֶשל ַמָטה,  ית ּדִּ בֵּ ין ֶשל ַמְעָלה ּומִּ ית ּדִּ בֵּ נּו ַהְקדֹוָשה, ּומִּ ן תֹוָרתֵּ הּוא, ּומִּ

נּו ּוְלָכל  יתֵּ י בֵּ ינּו ּוְלָבנֵּינּו, ּוְלָכל ַאְנשֵּ נּו, ְלָנשֵּ ירּו ָלנּו ּוְלַנְפשֵּ ַמֲעַלְתֶכם, ֶשַתתִּ ּומִּ

ין הַ  ים ְבָכל מִּ רִּ נּו אֹו ַעל ֲאחֵּ ים ֶשָנַדְרנּו ַעל ַעְצמֵּ ינֵּי ְנָדרִּ ינּו, ָכל מִּ לֵּ ים אֵּ ְלוִּ נִּ

ים  רִּ נּו אֹו ַעל ֲאחֵּ ים ֶשָאַסְרנּו ַעל ַעְצמֵּ סּורִּ ירֹות ְואִּ ינֵּי ְנזִּ ְלשֹון ֶנֶדר, ְוָכל מִּ

ַבְלנּו ְהֶיה. ְוָכל ַהַהְסָכמֹות ֶשקִּ ּלּו  ְבָכל ָלשֹון ֶשיִּ ְסַכְמנּו ֲאפִּ נּו אֹו ֶשהִּ ַעל ַעְצמֵּ

ְנַהְגנּו ֶאת  ים ֶשהִּ ְנָהגִּ ְהֶיה. ּומִּ ְצָוה ְבָכל ַצד ְוֹאֶפן ֶשיִּ יזֹו מִּ ְבַמֲחָשָבה, ַלֲעשֹות אֵּ

י  ְדרֵּ ים אֹו ֻחְמרֹות ְונִּ ים ּוְגָדרִּ ישּות אֹו ְסָיגִּ ְצָוה אֹו ְפרִּ יזֹו מִּ נּו ַלֲעשֹות אֵּ ַעְצמֵּ

ין בְ  ר, ְולֹא זֵּרּוזִּ ים אֹו יֹותֵּ ְהֶיה, ְוָנַהְגנּו ַהָּדָבר ַההּוא ָשֹלש ְפָעמִּ ָכל ַצד ְוֹאֶפן ֶשיִּ

ְהֶיה, ַעל  ְשַבְענּו ְבָכל ָלשֹון ֶשיִּ ינֵּי ְשבּועֹות ֶשנִּ י ֶנֶדר. ְוָכל מִּ ְהֶיה ְבלִּ ַרְשנּו ֶשיִּ פֵּ

ים ְבָכל ַצד ְוֹאֶפן ֶשיִּ  רִּ נּו אֹו ַעל ֲאחֵּ ים ַעְצמֵּ י ֲאַנְחנּו ְמַבְקשִּ ְהֶיה. ְוַגם ֲהרֵּ

ים  ינֵּי ָאלֹות ְשַמתֹות ֲחָרמִּ נּו ָכל מִּ יתֵּ יר ָלנּו ּוְלָכל ְבנֵּי בֵּ ַמֲעַלְתֶכם ְלַהתִּ מִּ

נּו אֹו  ַּלְלנּו ֶאת ַעְצמֵּ ינֵּי ְקָללֹות ֶשקִּ ים, ְוָכל מִּ נּויִּ יפֹות ְוכִּ ים ּוְנזִּ ּדּויִּ ים נִּ רּורִּ אֵּ

ים, אֹו אֲ  רִּ ם ֶאת ֲאחֵּ ְפָרט אִּ ין ַבֲחלֹום. ּובִּ יץ בֵּ ין ְבָהקִּ ְּללּו אֹוָתנּו בֵּ ים ֶשקִּ רִּ חֵּ

יֶהם, ַעל ֻכָּלם  ין ֲעלֵּ ין ְמַנּדִּ ית ּדִּ ים ֶשבֵּ ים ְּדָברִּ ָעַבְרנּו ַעל אֹוָתם ַאְרָבָעה ְוֶעְשרִּ

ֶהם, אֹו ֶשָעַבְרנּו ַעל שּום ּדָ  ּו ַעל ֶאָחד מֵּ ּלּֽ ְקָצָתם, אֹו ֲאפִּ ין אֹו ַעל מִּ ָבר ֶשַחָיבִּ

ים ֶשָחַלְמנּו ַעל  ינֵּי ֲחלֹומֹות ָרעִּ ָעָליו שּום ְקָלָלה, אֹו שּום ְגזֵָּרה ָרָעה. ְוָכל מִּ

ים  ְתרֹונִּ ינֵּי פִּ ינּו ָרָעה, ְוָכל מִּ ְלמּו ָעלֵּ ים ֶשָחּֽ רִּ ים, אֹו ֲאחֵּ רִּ נּו אֹו ַעל ֲאחֵּ ַעְצמֵּ

נּו ים ַעל ַהֲחלֹומֹות ֶשָפַתְרנּו ְלַעְצמֵּ ְתרּו ָרָעה  ָרעִּ ים ֶשָפּֽ רִּ ים, אֹו ֲאחֵּ רִּ אֹו ַלֲאחֵּ

ים  רִּ ים, אֹו ֲאחֵּ רִּ נּו אֹו ַעל ֲאחֵּ ין ֶשָמַסְרנּו ַעל ַעְצמֵּ יַרת ּדִּ ינֵּי ְמסִּ ָלנּו. ְוָכל מִּ
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נּו אֹו ַעל  ינּו ַעל ַעְצמֵּ ְתחֹון ֶפה ְלָרָעה ֶשָפַתְחנּו פִּ ינֵּי פִּ ינּו. ְוָכל מִּ ְסרּו ָעלֵּ ֶשָמּֽ

ים, אֹו רִּ ינֵּי ְגזֵּרֹות ָקשֹות  ֲאחֵּ ינּו. ְוָכל מִּ יֶהם ְלָרָעה ָעלֵּ ְתחּו פִּ ים ֶשָפּֽ רִּ ֲאחֵּ

ים, ְוָכל  ים ָרעִּ ְרהּורִּ ינֵּי ַמֲחָשבֹות ָזרֹות ְוהִּ ן ָהַרע, ְוָכל מִּ ינֵּי ַעיִּ ְוָרעֹות, ְוָכל מִּ

ינֵּ  ְנָאה ְוַתֲחרּות, ְוָכל מִּ ְנָאה ְושִּ ינֵּי ַגֲאָוה ְוַכַעס ְוַקְפָּדנּות, ְוקִּ ם מִּ י ַהְזָכַרת ַהשֵּ

י ֲאַנְחנּו  ינּו. ַעל ַהֹכל ֲהרֵּ פִּ ְצאּו מִּ ים ֶשָיּֽ ים ֲאסּורִּ ינֵּי ְדָברִּ ְלַבָטָלה, ְוָכל מִּ

ין ֲאַנְחנּו  טּול ָגמּור. ְואֵּ ים אֹוָתם בִּ יֶהם ֲחָרָטה ְגמּוָרה, ּוְמַבְטלִּ ים ֲעלֵּ ְרטִּ ְתָחּֽ מִּ

ים ַחס ְוָשלֹום ַעל  ְרטִּ ְתָחּֽ ים ּומִּ ַיְמנּו תֹוהִּ ינּו ְוֶשקִּ ים ֶשָעשִּ ים טֹובִּ ְצֹות ּוַמֲעשִּ ַהמִּ

ים  ְנָינִּ ַבְלנּו ָהעִּ ים ַעל ֶשקִּ ְרטִּ ְתָחּֽ י ֲאַנְחנּו מִּ ַבְלנּו אֹו ֶשָנַהְגנּו, ֶאָּלא ֲהרֵּ אֹו ֶשקִּ

ָכשֵּ  נּו ֶשּלֹא נִּ ים ְלַנְפשֵּ אִּ יּוב ֶנֶדר אֹו ְשבּוָעה, ַוֲאַנְחנּו ְירֵּ ם ְבחִּ ל ַחס ְוָשלֹום ָההֵּ

ַעָתה  ָמה. ּומֵּ ְתשּוָבה ְשלֵּ ינּו ָלשּוב בִּ ים ָעלֵּ ים ּוְשבּועֹות, ּוְמַקְבלִּ ַבֲעֹון ְנָדרִּ

יר ָלנ ַמֲעַלְתֶכם ְלַהתִּ ים מִּ יֶהם ַהָתָרה ְגמּוָרה. ֲאַנְחנּו ְמַבְקשִּ  ּו ֲעלֵּ

The members of the Bet Din respond: 

ינְ  יְך הּוא ּוְשכִּ ְרשּות ֻקְדָשא ְברִּ ְרשּות בִּ ין ֶשל ַמְעָלה, ּובִּ ית ּדִּ ְרשּות בֵּ ּה, ּובִּ תֵּ

י ְגדֹוָלה,  ְרשּות ַסְנֶהְדרֵּ נּו ַהְקדֹוָשה, ּובִּ ְרשּות תֹוָרתֵּ ין ֶשל ַמָטה, ּובִּ ית ּדִּ בֵּ

ים  ְהיּו ָכל ְקָללֹות ָאלֹות ּוְשַמתֹות ַוֲחָרמִּ ים יִּ י ְקַטָנה, ֻמָתרִּ ְרשּות ַסְנֶהְדרֵּ ּובִּ

ר ים ְוָכל ֲחלֹומֹות ְואֵּ ים ָרעִּ ים ְוָכל ְּדָברִּ נּויִּ ים ְוכִּ טּויִּ יפֹות ּובִּ ים ּוְנזִּ ּדּויִּ ים ְונִּ ּורִּ

ים  ינֵּי ְדָברִּ ְתחֹון ֶפה ְלָרָעה, ְוָכל מִּ ין ּופִּ יַרת ּדִּ ים ּוְמסִּ ים ָרעִּ ְתרֹונִּ ים ּופִּ ָרעִּ

ינֵּי ַעיִּ  ינֵּי ְגזֵּרֹות ָקשֹות ְוָרעֹות, ְוָכל מִּ ים, ְוָכל מִּ ן ָרָעה, ְוָכל ַמֲחָשבֹות ֲאסּורִּ

ְנָאה  ְנָאה ְושִּ ינֵּי ַגֲאָוה ְוַכַעס ְוַקְפָּדנּות ְוקִּ ים, ְוָכל מִּ ים ָרעִּ ְרהּורִּ ָזרֹות ְוהִּ

ים,  ְנָהגִּ ין ְוַקָבלֹות ּומִּ סּורִּ ירֹות ְואִּ ים ּוְשבּועֹות ּוְנזִּ ינֵּי ְנָדרִּ ְוַתֲחרּות, ְוָכל מִּ

יֶכם אֹו ַעל שּום אֶ  ְּללּו ֶאְתֶכם ֶשהּוָשמּו ֲעלֵּ ן ְקָללֹות ֶשקִּ יֶכם, ְוכֵּ תֵּ ְבנֵּי ָבּֽ ָחד מִּ

ין  ג בֵּ ין ְבשֹוגֵּ ים, בֵּ רִּ ַּלְלֶתם ֶאת ֲאחֵּ ַּלְלֶתם ֶאת ַעְצְמֶכם, אֹו ֶשקִּ ים, אֹו ֶשקִּ רִּ ֲאחֵּ

ין ין ֶשּלֹא ְבַכָּוָנה, בֵּ ין ְבַכָּוָנה בֵּ ין ְבָרצֹון, בֵּ ין ְבַכַעס בֵּ יד, בֵּ זִּ ין  ְבמֵּ ַבֲחלֹום בֵּ

ֶרם אֹו  רּור אֹו חֵּ ְתַחַיְבֶתם שּום ְקָלָלה אֹו אֵּ ְהֶיה, אֹו ֶשנִּ יץ, ְבָכל ֹאֶפן ֶשיִּ ְבָהקִּ

ַעָתה  ְהֶיה. ַעל ַהֹכל, מֵּ יֶזה ַצד ְוֹאֶפן ֶשיִּ יָפה אֹו שּום ְגזֵָּרה ָרָעה ְבאֵּ ּדּוי אֹו ְנזִּ נִּ

ין ּו ירִּ ַעְכָשיו ֲאַנְחנּו ַמתִּ יְך ּומֵּ ְרשּות ֻקְדָשא ְברִּ יֶכם ֶאת ַהֹכל בִּ ֲעלֵּ ין מֵּ ְמַבְטלִּ

ינֹו, ַפַמְלָיא ֶשל ַמְעָלה ּוַפַמְלָיא ֶשל ַמָטה.  ית ּדִּ ּה, ּובֵּ יְנתֵּ  הּוא ּוְשכִּ



 
37 

ים ָלֶכם,  ים ָלֶכם, ְשרּויִּ ים ָלֶכם. ְשרּויִּ ים ָלֶכם, ֻמָתרִּ ים ָלֶכם, ֻמָתרִּ ֻמָתרִּ

ים ָלֶכם. ים ָלֶכם.  ְשרּויִּ ים ָלֶכם, ְמחּולִּ ים ָלֶכם, ְמחּולִּ  ְמחּולִּ

ין ָכאן  יפֹות. אֵּ ין ָכאן ְנזִּ ים. אֵּ ּדּויִּ ין ָכאן נִּ ים. אֵּ ין ָכאן ֲחָרמִּ ין ָכאן ְקָללֹות. אֵּ אֵּ

ים  ְתרֹונִּ ין ָכאן פִּ ים. אֵּ ין ָכאן ֲחלֹומֹות ָרעִּ ים. אֵּ ים ָרעִּ ין ָכאן ְּדָברִּ ים. אֵּ טּויִּ בִּ

י ים. אֵּ ין ָכאן ַמֲחָשבֹות ָרעִּ ְתחֹון ֶפה ְלָרָעה. אֵּ ין ָכאן פִּ ין. אֵּ יַרת ּדִּ ן ָכאן ְמסִּ

ן ָהַרע  ין ָכאן ַעיִּ ין ָכאן ְגזֵּרֹות ָקשֹות ְוָרעֹות. אֵּ ים. אֵּ ים ָרעִּ ְרהּורִּ ָזרֹות ְוהִּ

ן ָהַרע ְּדשֹונְ  ין ָכאן ַעיִּ ים. אֵּ ן ָהַרע ֶשל ֲאָנשִּ ין ָכאן ַעיִּ ים. אֵּ ים ְּדָנשִּ אִּ

ים.  ְנָהגִּ ין ָכאן מִּ ין ָכאן ַקָבלֹות. אֵּ ים. אֵּ ים ֲאסּורִּ ין ָכאן ְּדָברִּ ים. אֵּ ּוְדאֹוֲהבִּ

ין בֹו ַמָמש,  ְשָבר, ּוְכָדָבר ֶשאֵּ ים ַכֶחֶרס ַהנִּ ים, ַוֲחשּובִּ ים ּוְמֻבָטלִּ לִּ ְהיּו ְבטֵּ ֻכָּלם יִּ

ין ְוָלא ַקיָ  ירִּ ין, ָלא ְשרִּ יקִּ ין ּוְשבִּ יתִּ ַעל ָכל ְשבִּ ן ָהַרע יּוְסרּו מֵּ ינֵּי ַעיִּ ין. ְוָכל־ מִּ מִּ

ְָֽדָך  ְדַבק ְבָיּֽ ְמצּולֹות ָים, ַכָכתּוב: ְולֹא יִּ יֶכם, ְויְֻשְלכּו בִּ תֵּ ָבּֽ יֶכם ּומִּ ֲעלֵּ ל ּומֵּ ְשָראֵּ יִּ

ַחְמָך  ים ְורִּ ַתן ְלָך ַרֲחמִּ ֲחרֹון ַאפֹו, ְוָנּֽ ֶרם, ְלַמַען ָישּוב ְיָי מֵּ ן ַהחֵּ ְמאּוָמה מִּ

ְשַבע ַלֲאֹבֶתיָך: וְ  ְרֶבָך, ַכֲאֶשר נִּ  הִּ

ֹגּלּו ַרֲחֶמיָך ַעל  ְכְבשּו ַרֲחֶמיָך ֶאת ַכֲעֶסָך, ְויִּ ים, ְויִּ א ְבַרֲחמִּ ְתַמּלֵּ א ְיָי, הִּ ָנּֽ ָאּֽ

ָדתֹו ֶשל  ינּו. ּוְזֹכר ָלנּו ֲעקֵּ ָעלֵּ ל ּומֵּ ְשָראֵּ ַעל ַעְמָך יִּ ין מֵּ ינִּ ְתַמְתקּו ַהּדִּ ּדֹוֶתיָך, ְויִּ מִּ

ט  ַח, ְוַהבֵּ ְזבֵּ י ַהמִּ ּלּו ֶאְפרֹו ָצבּור ּוֻמָנח ַעל ַגבֵּ ינּו ָעָליו ַהָשלֹום ְכאִּ ְצָחק ָאבִּ יִּ

ים  ימִּ ם ֶשַמְסכִּ ָכל ָרע. ּוְכשֵּ ינּו מִּ ל ַאחֵּ ְשָראֵּ נּו ָלנּו ּוְלָכל יִּ ילֵּ ְבֶאְפרֹו ְלַהצִּ

ין ֶשל ַמָטה, ָכְך ַיְסכִּ  ית ּדִּ ים ָלֶכם בֵּ ירִּ ין ֶשל ּוַמתִּ ית ּדִּ ירּו ָלֶכם בֵּ ימּו ְוַיתִּ

יַרת  ים, ְוָכל ְמסִּ ים ָרעִּ ְתרֹונִּ ים, ְוָכל פִּ ַמְעָלה. ְוָכל ַהְקָללֹות ְוָכל ַהֲחלֹומֹות ָרעִּ

ים  ינֵּי ְדָברִּ ינֵּי ְגזֵּרֹות ָקשֹות ְוָרעֹות, ְוָכל מִּ ְתחֹון ֶפה ְלָרָעה, ְוָכל מִּ ין, ְוָכל פִּ ּדִּ

י ים, ְוָכל מִּ ְתַהְפכּו ָלֶכם ֲאסּורִּ ים, ֻכָּלם יִּ ים ָרעִּ ְרהּורִּ נֵּי ַמֲחָשבֹות ָזרֹות ְוהִּ

ְלָעם, ַוַיֲהֹפְך ְיָי  ְשמֹוַע ֶאל בִּ ְבָרָכה, ַכָכתּוב: ְולֹא ָאָבה ְיָי ֱאֹלֶהיָך לִּ ְלטֹוָבה ְולִּ

יב: ְבָך ְיָי ֱאֹלֶהיָך: ּוְכתִּ י ֲאהֵּ ְבָרָכה, כִּ ים  ֱאֹלֶהיָך ְּלָך ֶאת ַהְקָלָלה לִּ קִּ ְוַאֶתם ַהְּדבֵּ

ה  יָנְך, ֲעשֵּ ה ְלַמַען ְימִּ ה ְלַמַען ְשָמְך, ֲעשֵּ ים ֻכְּלֶכם ַהיֹום: ֲעשֵּ יֶכם, ַחיִּ יָי ֱאֹלהֵּ ַבּֽ

י ְלָפֶניָך.  בִּ י, ְוֶהְגיֹון לִּ י־פִּ ְמרֵּ ְהיּו ְלָרצֹון אִּ ה ְלַמַען ְקֻדָשָתְך. יִּ ְלַמַען תֹוָרָתְך, ֲעשֵּ

י: י ְוֹגֲאלִּ ן, ְיָי יְ  ְיָי צּורִּ תֵּ ְך ֶאת ַעמֹו ַבָשלֹום. ְיָי ֹעז ְלַעמֹו יִּ  ָברֵּ
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The Chazzan declares the following on behalf of the community, while they say the same quietly: 

ין ֶשל  ית ּדִּ ְפנֵּי בֵּ ְפנֵּי ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא, ְולִּ ים מֹוָדָעה לִּ י ֲאַנְחנּו מֹוְסרִּ ֲהרֵּ

ְפנֵּיֶכם, ּוְמבַ  ין ֶשל ַמָטה, ְולִּ ית ּדִּ ְפנֵּי בֵּ ַעָתה ְוַעד עֹוָלם ָכל־ַמְעָלה ְולִּ ים מֵּ ְטלִּ

ין ְוקּוָנמֹות  סּורִּ ירֹות ְואִּ ים ּוְשבּועֹות ּוְנזִּ ְנָדרִּ ינּו, מִּ ל ָעלֵּ ם ְנַקבֵּ ין ַקָבָלה אִּ מִּ

ין  ְהֶיה, בֵּ ב, ְבָכל־ָלשֹון, ְבָכל־ַצד ְוֹאֶפן ֶשיִּ ַוֲחָרמֹות ְוַהְסָכמֹות ְוַקָבָלה ַבּלֵּ

ין ַבֲחלֹו יץ בֵּ ל. ּוְתַנאי מֹוָדָעה זֹו ְבָהקִּ ם ְנַקבֵּ ית אִּ י ַקָבַלת ַתֲענִּ ְדרֵּ נִּ ם, חּוץ מִּ

ְתַנאי  ְשַכח לִּ ם נִּ ְהֶיה. ְואִּ ל ְבשּום ַצד ְוֹאֶפן ֶשיִּ ְתַבטֵּ ְהֶיה ַקָים ַעד עֹוָלם, ְולֹא יִּ יִּ

ְשבּוָעה,  בּור ְלֶנֶדר אֹו לִּ י דִּ ְתַנאי מֹוָדָעה זֹו()אֹו ְבָשָעה שֶ מֹוָדָעה זֹו, תֹוְך ְכדֵּ ים לִּ  ֲאַנְחנּו זֹוְכרִּ

ין  ין ְבָרצֹון בֵּ ין ְבֹאֶנס בֵּ ְהֶיה, בֵּ ָבה ֶשתִּ יזֹו סִּ ֲחַמת אֵּ ָשַבע מֵּ ְנֹּדר אֹו לִּ ְוַנֲחֹזר לִּ

ירֹות  ים ּוְשבּועֹות אֹו ְנזִּ ְלשֹון ְנָדרִּ ין בִּ ין ֶשּלֹא ְבַכָּוָנה, ְבָכל־ָלשֹון, בֵּ ְבַכָּוָנה בֵּ

ב, ְבָכל־ַצד ְוֹאֶפן  ים אֹו קּוָנמֹות אֹו ֲחָרמֹות אֹו ַהְסָכמֹות אֹו ַקָבָלה ַבּלֵּ ָסרִּ אֹו אִּ

ְהֶיה  ְהיּו ֻכָּלם  -ֶשיִּ יֶהם ֶשיִּ ים ֲעלֵּ טּול ָגמּור, ּוַמְתנִּ ים אֹוָתם בִּ י ֲאַנְחנּו ְמַבְטלִּ ֲהרֵּ

ין ְוָלא ַקָימִּ  ירִּ ים, ָלא ְשרִּ ים ּוְמֻבָטלִּ לִּ י ֲאַנְחנּו ְבטֵּ ין ְכָלל. ַוֲהרֵּ ְהיּו ָחלִּ ין, ְולֹא יִּ

יּום ְתַנאי  ם ְבקִּ י אִּ יּוָמם, כִּ ֶפץ ָבֶהם ְולֹא ְבקִּ ין ָלנּו חֵּ נּו ֶשאֵּ ים ַּדְעתֵּ ַעָתה ְמַגּלִּ מֵּ

ל ְלעֹוָלם.  ְתַבטֵּ  מֹוָדָעה זֹו, ֶשּלֹא תִּ

ְפנֵּיֶכם ְבָכל־לִּ  ים מֹוָדָעה לִּ י ֲאַנְחנּו ְועֹוד ֲאַנְחנּו מֹוְסרִּ נּו, ַוֲהרֵּ נּו ּוְבָכל־ַנְפשֵּ בֵּ

ם ַנֲעֶשה ַחס ְוָשלֹום,  סּור אִּ ין ַמֲעֶשה ֶשל אִּ ַעָתה ְוַעד עֹוָלם ָכל־מִּ ים מֵּ ְמַבְטלִּ

ים  ַהַמֲעשִּ ינּו ַחס ְוָשלֹום, מֵּ פִּ א מִּ ם יֵּצֵּ סּור אִּ בּור ֶשל אִּ ין ּדִּ ן ָכל־מִּ ְוכֵּ

י ים ָהֲאסּורִּ בּורִּ ַהּדִּ י ּומֵּ ְברֵּ ּדִּ י ַקָבָלה אֹו מִּ ְברֵּ ּדִּ ְּדַרָבָנן, אֹו מִּ ְּדאֹוַרְיָתא אֹו מִּ ם מִּ

ינֵּי ַגֲאָוה  ים, ְוַגם ָכל־מִּ ים ָרעִּ ְרהּורִּ ינֵּי ַמֲחָשבֹות ָזרֹות ְוהִּ ים. ְוַגם ָכל־מִּ סֹוְפרִּ

י ְנָאה ְוַתֲחרּות, ְוֶחְמָּדה ְוַתֲאָוה ּוְנקִּ ְנָאה ְושִּ יָרה, ְוַכַעס ְוַקְפָּדנּות, ְוקִּ ָמה ּוְנטִּ

ר  ם ַנֲעֶשה אֹו ְנַדבֵּ ים, אִּ יָזה ָהֲאסּורִּ יַח ְוקֹול ּוְרמִּ יָעה ְורֵּ ָיה ּוְשמִּ ינֵּי ְראִּ ְוָכל־מִּ

ין  ג בֵּ ין ְבשֹוגֵּ ין ְבַכַעס, בֵּ ין ְבָרצֹון, בֵּ ין ְבֹאֶנס בֵּ אֹו ַנֲחֹשב אֹוָתם ַחס ְוָשלֹום, בֵּ

ין  ין ְבַכָּוָנה בֵּ יד, בֵּ זִּ י ְבמֵּ ַעָתה ֲהרֵּ יץ. מֵּ ין ְבָהקִּ ין ַבֲחלֹום בֵּ ֶשּלֹא ְבַכָּוָנה, בֵּ

ים  ים ּוְמֻבָטלִּ לִּ ְהיּו ֻכָּלם ְבטֵּ יֶהם ֶשיִּ ים ֲעלֵּ יֶהם, ּוַמְתנִּ ים ֲעלֵּ ְרטִּ ְתָחּֽ ֲאַנְחנּו מִּ

ַעתָ  ְתָחַרְטָנא ְבהֹון מֵּ ָקר, ּוְבֻכְּלהֹון אִּ ין ְכָלל ְועִּ ְהיּו ָחלִּ ָקָרן, ְולֹא יִּ עִּ ה ְוַעד מֵּ

 עֹוָלם. 
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ְרהּור  ינּו, ֶשָכל־ַמֲחָשָבה ָרָעה ְוהִּ ְפנֵּיֶכם, ַרבֹותֵּ ים מֹוָדָעה לִּ ְועֹוד ֲאַנְחנּו מֹוְסרִּ

ָּלה ְוַתְלמּוד  ת ַהְתפִּ ְפָרט ְבעֵּ נּו, ּובִּ נּו ּוֹמחֵּ בֵּ ם ַיֲעֶלה ְבלִּ ָבא, אִּ ַרע ּוְרעּוָתא ְדלִּ

ינֹו  יֶזה ַצד ְוֹאֶפן ֶשאֵּ ַעְכָשיו ֲאַנְחנּו תֹוָרה, ְבאֵּ ְתָבַרְך, מֵּ א יִּ ְכבֹוד ּוְרצֹון ַהבֹורֵּ לִּ

ם ֶנֶגד ְרצֹון  ָבא ֶשהֵּ ים ּוְרעּוָתא ְדלִּ ים ָרעִּ ְרהּורִּ ים אֹוָתם ַמֲחָשבֹות ְוהִּ ְמַבְטלִּ

ם  ן אִּ ָכל־ֶשכֵּ ְשָבר. ּומִּ טּול ָגמּור ַכֶחֶרס ַהנִּ ּה, בִּ יְנתֵּ יְך הּוא ּוְשכִּ ֻקְדָשא ְברִּ

ים. ְוַעָתה נְ  ים ּוְמֻבָטלִּ לִּ ְהיּו ַהֹכל ְבטֵּ ַעְכָשיו יִּ בּור ַרע ְוָאסּור, מֵּ יֶזה דִּ ר אֵּ ַדבֵּ

נּו ּוְרצֹונֵּנּו ְבָכל־ ים ַּדְעתֵּ ב, ַוֲאַנְחנּו ְמַגּלִּ יטֵּ ר הֵּ ים ַבאֵּ ְרשִּ ים ּוְמָפּֽ ֲאַנְחנּו ְמָבֲארִּ

נ י ְרצֹונֵּנּו ּוַמֲאַויֵּנּו ְוַכָּוָנתֵּ נּו, כִּ בֵּ י לִּ י ַאְבָרָהם ֱאֹלהֵּ נּו, ֱאֹלהֵּ ּו ַלֲעֹבד ֶאת בֹוְראֵּ

בּור ּוַמֲעֶשה,  ָמה, ֲעבֹוָדה ַתָמה, ְבַמֲחָשָבה ְודִּ ל, ֲעבֹוָדה ְשלֵּ ְשָראֵּ ְצָחק ְויִּ יִּ

בּור ּוַמֲעֶשה  ְמָחה ַרָבה ְכָדת ַמה־ַּלֲעשֹות. ְוָכל־ ַמֲחָשָבה ְודִּ ְרָאה ְוַאֲהָבה ְושִּ ְביִּ

ם  ַצד יֵֶּצר ֶשהֵּ ם מִּ י הֵּ ים, כִּ ים ּוְמֻבָטלִּ לִּ ְהיּו ְבטֵּ ַעְכָשיו יִּ ְתָבַרְך, מֵּ ֶנֶגד ְרצֹונֹו יִּ

בּור  ְתָבַרְך ְבַמֲחָשָבה ְודִּ א יִּ נּו ַלבֹורֵּ ָהַרע ְוַהֹכל ָהֶבל. ְבֹאֶפן ֶשָכל־ֲעבֹוָדתֵּ

ָקר. ּוַמֲעֶשה, ַהֹכל הּוא ַלֲעשֹות ַנַחת רּוַח ְלָפָניו ַּדְוָקא  ָיה ְכָלל ְועִּ י שּום ְפנִּ ְבלִּ

ימּו  ימּו ּוְרחִּ ילּו ּוְרחִּ ְדחִּ ּה, בִּ יְנתֵּ יְך הּוא ּוְשכִּ חּוד ֻקְדָשא ְברִּ ם יִּ ְוַהֹכל הּוא ְלשֵּ

ים  חּוָדא ְשלִּ "א ְביִּ "א ְבאֹות ָוא"ו ְואֹות הֵּ ילּו, ְלַיֲחָדא אֹות יֹו"ד ְואֹות הֵּ ּוְדחִּ

ל, ְשָראֵּ ם ָכל־יִּ י ֶאְלָעָזר ְבנֹו, ּוְלַדַעת  ְבשֵּ בִּ ְמעֹון ֶבן יֹוַחאי ְורִּ י שִּ בִּ ְלַדַעת רִּ

י, ְצָחק לּוְרָיא ַאְשְכַנזִּ נּו יִּ נּו  ]ומרן רבי יוסף קארו[ ַרבֵּ ַהָמקֹום ְבַרֲחָמיו ַיְעְזרֵּ

י, ְוהֶ  י־פִּ ְמרֵּ ְהיּו ְלָרצֹון אִּ ַעָתה ְוַעד עֹוָלם. יִּ י ַעל־ְּדַבר ְכבֹוד־ְשמֹו מֵּ בִּ ְגיֹון לִּ

י:ְלפָ  י ְוֹגֲאלִּ  ֶניָך. ְיָי צּורִּ

The members of the Bet Din affirm: 

יַרת ַהמֹוָדָעה ַהזֹאת ֲאֶשר  ַבְלנּו ְמסִּ ּה, קִּ יְנתֵּ יְך הּוא ּוְשכִּ ְרשּות ֻקְדָשא ְברִּ בִּ

ַּלת כָ  ְשַמְתֶכם ְלעִּ ַבת ָכל־ְמַסְרֶתם גּוְפֶכם ַנְפְשֶכם רּוֲחֶכם ְונִּ ּלֹות ְוסִּ ל־ָהעִּ

ן ְבַמֲעֶשה  יַרת ַהמֹוָדָעה ַהזֹאת, הֵּ ַהיֹום ֶנֶגד ְמסִּ בֹות. ְוָכל־ַמה־ ֶשַתֲעשּו מֵּ ַהסִּ

בּור אֹו  ים אֹותֹו ַהַמֲעֶשה אֹו ַהּדִּ ן ְבַמֲחָשָבה, ֲאַנְחנּו ְמַבְטלִּ בּור ְוהֵּ ן ְבדִּ הֵּ

ְרשּות ֻקְדָשא ּה, ְולֹא ַיֲעשּו ָבֶכם שּום ֹרֶשם  ַהַמֲחָשָבה בִּ יְנתֵּ יְך הּוא ּוְשכִּ ְברִּ

  ְכָלל.

 טובה ומבורכת שנה  –ת תזכו לשנים רבות נעימות וטובו


