ְּשוְּעָּ ִתי אֵ לֶ יָך ָּתבֹוא :אַ ל
ְּת ִפלָּ ה ְּלעָּ נִ י כִ י ַיעֲטֹ ף ו ְִּל ְּפנֵי יְּהֹ וָּה י ְִּשּפֹוְך ִשיחֹו :יְּהֹ וָּה ִש ְּמעָּ ה ְּת ִפלָּ ִתי ו ַ
ַת ְּס ֵתר ּפָּ נֶיָך ִמ ֶמנִ י ְּביֹום צַ ר ִלי הַ טֵ ה אֵ לַ י אָּ זְּ נֶָך ְּביֹום אֶ ְּק ָּרא ַמהֵ ר ֲענֵנִ י :כִ י כָּלּו ְּבעָּ ָּשן י ָָּּמי
מֹוקד נִ חָּ רּו :הּוכָּה כָּעֵ ֶשב וַיִ בַ ש ִל ִבי כִ י ָּשכ ְַּח ִתי ֵמאֲ ֹכל לַ חֲ ִמיִ :מּקֹול אַ נְּ חָּ ִתי ָּד ְּב ָּקה
מֹותי כְּ ֵ
וְּעַ צְּ ַ
בֹודד עַ ל גָּג :כָּל
ִיתי כְּ כֹוס חֳ ָּרבֹותָּ :ש ַק ְּד ִתי וָּאֶ ְּהיֶה כְּ צִ ּפֹור ֵ
יתי ִל ְּקאַ ת ִמ ְּדבָּ ר הָּ י ִ
עַ צְּ ִמי ִל ְּב ָּש ִריָּ :ד ִמ ִ
הַ יֹום חֵ ְּר פּונִ י אֹויְּבָּ י ְּמהֹולָּ לַ י ִבי נִ ְּשבָּ עּו :כִ י אֵ פֶ ר כַלֶ חֶ ם אָּ כ ְָּּל ִתי ו ְִּש ֻּּקוַי ִב ְּבכִ י ָּמסָּ כְּ ִתיִ :מ ְּּפנֵי זַעַ ְּמָך
אתנִ י ו ַַת ְּש ִלכֵנִ י :י ַָּמי כְּ צֵ ל נָּטּוי וַאֲ נִ י כָּעֵ ֶשב ִאיבָּ ש :וְּאַ ָּתה יְּהֹ וָּה ְּלעֹולָּ ם ֵת ֵשב ְּוזִ כְּ ְּרָך
ו ְִּקצְּ ּפֶ ָך כִ י נְּ ָּש ַ
ְּלדֹר ָּודֹר :אַ ָּתה ָּתקּום ְּת ַרחֵ ם צִ יֹון כִ י עֵ ת ְּלחֶ נְּ נָּּה כִ י בָּ א מֹועֵ ד :כִ י ָּרצּו עֲבָּ ֶדיָך אֶ ת אֲ בָּ נֶיהָּ וְּאֶ ת
בֹודָך :כִ י בָּ נָּה יְּהֹ וָּה צִ יֹון נִ ְּראָּ ה
עֲפָּ ָּרּה יְּחֹ נֵנּוְּ :וי ְִּיראּו גֹויִם אֶ ת ֵשם יְּהֹ וָּה ְּוכָּל ַמ ְּלכֵי הָּ אָּ ֶרץ אֶ ת כְּ ֶ
ִבכְּ בֹודֹוּ :פָּ נָּה אֶ ל ְּת ִפלַ ת הָּ עַ ְּרעָּ ר וְּל ֹא בָּ זָּה אֶ ת ְּת ִפלָּ ָּתםִ :תכ ֶָּתב ז ֹאת ְּלדֹור אַ חֲ רֹון וְּעַ ם נִ ְּב ָּרא
יְּהַ לֶ ל יָּּה :כִ י ִה ְּש ִקיף ִמ ְּמרֹום ָּק ְּדשֹו יְּהֹ וָּה ִמ ָּש ַמיִם אֶ ל אֶ ֶרץ ִה ִביטִ :ל ְּשמֹעַ אֶ נְּ ַקת אָּ ִסיר ְּלפַ ֵתחַ
ּומ ְּמלָּ כֹות לַ ֲעבֹד
ירּושלָּ יִםְּ :ב ִה ָּּקבֵ ץ עַ ִמים י ְַּח ָּדו ַ
ָּ
ּות ִהלָּ תֹו ִב
ְּבנֵי ְּתמּו ָּתהְּ :לסַ ּפֵ ר ְּבצִ יֹון ֵשם יְּהֹ וָּה ְּ
נֹותיָךְּ :לפָּ נִ ים
דֹורים ְּש ֶ
אֶ ת יְּהֹ וָּהִ :ענָּה בַ ֶד ֶרְך כ ִֹחי ִקצַ ר י ָָּּמי :אֹ ַמר אֵ ִלי אַ ל ַתעֲלֵ נִ י בַ חֲ צִ י י ָָּּמי ְּבדֹור ִ
ֲשה י ֶָּדיָך ָּש ָּמיִם :הֵ ָּמה י ֹאבֵ דּו וְּאַ ָּתה ַת ֲעמֹד ְּוכֻּלָּ ם כַבֶ גֶד י ְִּבלּו כ ְַּלבּוש ַתחֲ ִליפֵ ם
ּומע ֵ
הָּ אָּ ֶר ץ יָּסַ ְּד ָּת ַ
נֹותיָך ל ֹא י ִָּתמּוְּ :בנֵי עֲבָּ ֶדיָך י ְִּשכֹונּו ְּוז ְַּרעָּ ם ְּלפָּ נֶיָך יִכֹון:
ּוש ֶ
ְּויַחֲ ֹלפּו :וְּאַ ָּתה הּוא ְּ
פיוט זה חיברו רבי יהודה אריה ממודינא ושמו רמוז בתחלת כל חרוז:
יֹותי ,י ְַּרבֶ ה ְּויָּצִ יץ
ֹאתי ,בָּ טֵ ל ְּב ִמעּוטֹו כִ ְּדמּות י ֵָּרחַ  ,הַ יֹום ְּלבַ ד ִמ ְּסּפַ ר זָּכִ ַ
יֹום זֶה י ְִּהי ִמ ְּש ַקל כָּל חַ ט ַ
פֹורחַ .
ִיהי ֵ
צִ יץ ו ִ
יום :ו ַַדאי זְּ דֹון ִל ִבי אֶ צְּ לֹו גָּלּוי ,חּוטֵ י עֲֹונֹו ַתי ִעם דֹוק ִר ְּש ִעיִ ,דינִ י אֲ נִ י אֵ ָּדע בָּ אֵ ש ָּקלּוי ,כִ י ַרע
בֹורחַ .
ּוביש אָּ ַרגְּ ִתי אֶ ל ִּפ ְּש ִעי ,הֹולֵ ְך ְּביֹום וָּיֹום אַ חַ ר ִבצְּ ִעיִ ,מבֵ ית ְּמקֹום סֵ פֶ ר ִתינֹוק ֵ
ִ
נֹושְך,
אתי נִ צָּ בִ ,ר ְּפאּות ְּלאֶ ֶרס ַמר נָּחָּ ש ֵ
מֹושְך ,אָּ חֹורְּ ,לָך אֵ ִלי בָּ ִ
ֵ
יום :אָּ כֵן ְּבחַ ְּבלֵ י ָּשוְּא עָּ ֹון
יֹושב ְּב ִענּויֵי אֶ בֶ ן ַמחֲ צָּ ב ,יָּד ּפֶ ה וְּעַ יִן אֵ ין ִלי טַ עַ ם ו ֵָּריחַ .
ּומ ְּתחַ נֵן נִ כְּ אָּ ב ֶנעֱצָּ בֵ ,
שֹואֵ ל ִ
דֹותםֵ ,מאֵ ת אֲ הּובֶ יָך שֹוטֵ ן
תֹול ָּ
יום  :הֵ ן ר ֹאש חֳ ָּד ִשים אֶ ל עַ ְּמָך נ ַָּת ָּתִ ,לזְּ ַמן כַּפָּ ָּרה עַ ל כָּל ְּ
תֹושב ל ֹא עֹוד
ָּ
יתם ,אָּ שּוב ְּל ִאיש
ִה ְּשבַ ָּת ,עַ ל כֵן אֲ ַק ֶד ְּמָך ִב ְּת ִחנ ָָּּתםִ ,מיֹום ְּלפָּ נָּיו בָּ א כִ י אָּ ז אֵ ָּ
אֹורחַ .
ֵ
ּוברֹוב חֲ סָּ ֶדיָך אַ ָּתה ַמ ְּלכִ יָּ ,תקּום ְּת ַרחֵ ם אֶ ת צִ יֹון ָּק ְּד ֵשנּוִ ,ד ַירת ְּמנּוחָּ ְּתָך ִשים כָּבֹוד ,כִ י
יום ְּ :
זֹורחַ .
ֹאשנּו ,כִ י ָּשם ְּלבָּ בֵ נּו שֹואֵ ף ֵ
נֹושא ֵנזֶר ר ֵ
אשי חָּ ְּד ֵשנּו ,נָּא אֵ ל ְּשלַ ח ֵ
בָּ ּה ַנעֲלֶ ה עֹולֹות ָּר ֵ
יום:
ְּשג ְֶּבָך ֵשם אֱ ֹלהֵ י ַיעֲקֹ ב :י ְִּשלַ ח עֶ זְּ ְּרָך ִמּקֹ ֶדש.
לַ ְּמנַצֵ חַ ִמזְּ מֹור ְּל ָּדוִד :יַעַ נְּ ָך יְּהֹ וָּה ְּביֹום צָּ ָּרה .י ַ
ִתן ְּלָך כִ ְּלבָּ בֶ ָךְּ .וכָּל עֲצָּ ְּתָך ְּי ַמלֵ א:
ּומצִ יֹון י ְִּסעָּ ֶדךָּ :יִזְּ כֹר כָּל ִמנְּ חֹ ֶתיָך .וְּעֹולָּ ְּתָך י ְַּד ְּשנֶה סֶ לָּ ה :י ֶ
ִ
הֹושיעַ
ִ
לֹותיָך :עַ ָּתה י ַָּד ְּע ִתי .כִ י
ּוב ֵשם אֱ ֹלהֵ ינּו נִ ְּדגֹ ל .י ְַּמלֵ א יְּהֹ וָּה כָּל ִמ ְּשאֲ ֶ
נְּ ַרנְּ נָּה ִבישּועָּ ֶתָךְּ .
ּסּוסים .וַאֲ נ ְַּחנּו
יְּהֹ וָּה ְּמ ִשיחֹוַ .י ֲענֵהּו ִמ ְּש ֵמי ָּק ְּדשֹוִ .בגְּ בּורֹות י ֵַשע י ְִּמינֹו :אֵ לֶ ה בָּ ֶרכֶב וְּאֵ לֶ ה בַ ִ
הֹושיעָּ ה הַ ֶמלֶ ְך
ִ
עֹודד :יְּהֹ וָּה
ְּב ֵשם יְּהֹ וָּה אֱ ֹלהֵ ינּו נַזְּ כִ יר :הֵ ָּמה כ ְָּּרעּו ְּונָּפָּ לּו .וַאֲ נ ְַּחנּו ַק ְּמנּו וַנִ ְּת ָּ

ַי ֲענֵנּו ְּביֹום ָּק ְּראֵ נּו:
סדר קרבנות ,אומרים אשרי ,ח"ק ,ומתפללין שמו"ע ואחר חזרת הש"ץ מתחילין כאן:
ישי ְּי ִק ֵמנּו
יֹומיִם בַ יֹום הַ ְּש ִל ִ
ְּלכּו ְּונָּשּובָּ ה אֶ ל יְּהֹ וָּה כִ י הּוא טָּ ָּרף ְּוי ְִּרּפָּ אֵ נּו יְַך ְּוי ְַּח ְּב ֵשנּו :יְּחַ יֵינּו ִמ ָּ
ילים ַתחֲ נּונֵינּו ְּלפָּ נֶיָך כִ י עַ ל ַרחֲ ֶמיָך הָּ ַר ִבים :אֲ ֹדנָּי
וְּנִ ְּחיֶה ְּלפָּ נָּיו :כִ י ל ֹא עַ ל צִ ְּדקֹ ֵתינּו אֲ נ ְַּחנּו ַמ ִּפ ִ
ֲשה אַ ל ְּתאַ חַ ר ְּל ַמעַ נְּ ָך אֱ ֹלהַ י ,כִ י ִש ְּמָך נִ ְּק ָּרא עַ ל ִע ְּירָך
ְּש ָּמעָּ ה אֲ ֹדנָּי ְּסלָּ חָּ ה אֲ ֹדנָּי הַ ְּק ִשיבָּ ה ַוע ֵ
וְּעַ ל עַ ֶמָך:
(חו"ק) הֲ ִשיבֵ נּו יְּהֹ וָּה אֵ לֶ יָך ְּונָּשּובָּ ה חַ ֵדש י ֵָּמינּו כְּ ֶק ֶדם:
ג"פ:
יֹושב עַ ל כִ ּסֵ א ַרחֲ ִמים ִמ ְּתנַהֵ ג בַ חֲ ִסידּות ,מֹוחֵ ל עֲֹונֹות עַ מֹו ַמע ֲִביר ִראשֹון ִראשֹון,
אֵ ל ֶמלֶ ְך ֵ
ּפֹוש ִעים ,עֹ ֶשה צְּ ָּדקֹות ִעם כָּל בָּ ָּשר וָּרּוחַ  ,ל ֹא כְּ ָּרעָּ ָּתם
ּוס ִליחָּ ה לַ ְּ
ַמ ְּרבֶ ה ְּמ ִחילָּ ה ְּלחַ טָּ ִאים ְּ
הֹוד ְּע ָּת לֶ עָּ נָּיו
לֹומר ְּשֹלש עֶ ְּש ֵרהּ ,וזְּ כָּר לָּ נּו הַ יֹום ְּב ִרית ְּשלש עֶ ְּש ֵרה ,כְּ ַ
ית לָּ נּו ַ
הֹור ָּ
ִתגְּ מֹול ,אֵ ל ֵ
ִמ ֶּק ֶדם ,כְּ מֹו ֶשכָּתּוב ַוי ֵֶרד יְּהֹ וָּה בֶ עָּ נָּן וַיִ ְּתיַצֵ ב ִעמֹו ָּשם ,וַיִ ְּק ָּרא ְּב ֵשם יְּהֹ וָּה:
ַו ַיעֲבֹור יְּהֹ וָּה עַ ל ּפָּ נָּיו וַיִ ְּק ָּרא:
ֹשא עָּ ֹון וָּפֶ ַשע
יְּהֹ וָּה יְּהֹ וָּה אֵ ל ַרחּום וְּחַ נּון אֶ ֶרְך אַ ּפַ יִם ו ְַּרב חֶ סֶ ד וֶאֱ ֶמת :נֹצֵ ר חֶ סֶ ד לָּ אֲ לָּ ִפים נ ֵ
ּולחַ טָּ א ֵתנּו ּונְּ חַ ְּל ָּתנּוְּ :סלַ ח לָּ נּו אָּ ִבינּו כִ י חָּ טָּ אנּו ְּמחַ ל לָּ נּו ַמ ְּלכֵנּו
וְּחַ טָּ אָּ ה ְּונ ֵַּקה :וְּסָּ לַ ְּח ָּת לַ עֲֹונֵנּו ְּ
כִ י פָּ ָּש ְּענּו :כִ י אַ ָּתה אֲ ֹדנָּי טֹוב וְּסַ לָּ ח ו ְַּרב חֶ סֶ ד ְּלכָּל קֹ ְּראֶ יָך:
ּומ ְּשּפָּ טֵ נּו כַצָּ הֳ ָּריִם:
טֹורת ְּלפָּ נֶיָך וְּתֹוצִ יא כָּאֹור צִ ְּד ֵקנּו ִ
אָּ נָּא יְּהֹ וָּה אֱ ֹלהֵ י הַ ָּש ַמיִםִ ,תכֹון ְּת ִפלָּ ֵתנּו ְּק ֶ
אֲ ָּמ ֵרינּו הַ אֲ זִ ינָּה יְּהֹ וָּה ִבינָּה הֲ גִ יגֵנּוְּ :ב ָּק ְּראֵ נּו ֲענֵנּו אֱ ֹלהֵ י צִ ְּד ֵקנּו :כְּ ַרחֵ ם אָּ ב עַ ל בָּ נִ ים ,כֵן ְּת ַרחֵ ם
יְּהֹ וָּה עָּ לֵ ינּו :לַ יהֹ וָּה הַ יְּשּועָּ ה עַ ל עַ ְּמָך ִב ְּרכ ֶָּתָך ּסֶ לָּ ה :יְּהֹ וָּה צְּ בָּ אֹות ִע ָּמנּו ִמ ְּשגָּב לָּ נּו אֱ ֹלהֵ י ַיעֲקֹ ב
הֹושיעָּ ה הַ ֶמלֶ ְך ַי ֲענֵנּו ְּביֹום ָּק ְּראֵ נּו:
ִ
סֶ לָּ ה :יְּהֹ וָּה צְּ בָּ אֹות אַ ְּש ֵרי אָּ ָּדם בֹוטֵ חַ בָּ ְך :יְּהֹ וָּה
ְּשם
את לָּ עָּ ם הַ זֶ ה ִמ ִמצְּ ַריִם וְּעַ ד הֵ נָּה ,ו ָּ
גֹודל חַ ְּס ֶדָךְּ ,וכַאֲ ֶשר נ ָָּּש ָּ
ְּסלַ ח נָּא לַ עֲֹון הָּ עָּ ם הַ זֶ ה כְּ ֶ
נֶאֱ ַמר:
ֹאמר יְּהֹ וָּה סָּ לַ ְּח ִתי כִ ְּדבָּ ֶרָך:
וַי ֶ
מֹותינּו וְּהָּ ִעיר אֲ ֶשר נִ ְּק ָּרא ִש ְּמָך עָּ לֶ יהָּ  ,כִ י ל ֹא
שֹומ ֵ
ְּ
ּוש ָּמע ְּּפ ַקח עֵ ינֶיָך ְּּוראֵ ה
הַ טֵ ה אֱ ֹלהַ י אָּ זְּ נְּ ָך ְּ
ילים ַתחֲ נּונֵינּו ְּלפָּ נֶיָך ,כִ י עַ ל ַרחֲ ֶמיָך הָּ ַר ִבים :אֲ ֹדנָּי ְּש ָּמעָּ ה אֲ ֹדנָּי ְּסלָּ חָּ ה
קֹותינּו אֲ נ ְַּחנּו ַמ ִּפ ִ
עַ ל צִ ְּד ֵ
ֲשה אַ ל ְּתאַ חַ ר ְּל ַמעַ נְּ ָך אֱ ֹלהַ י כִ י ִש ְּמָך נִ ְּק ָּרא עַ ל ִע ְּירָך וְּעַ ל עַ ֶמָך:
אֲ ֹדנָּי הַ ְּק ִשיבָּ ה ַוע ֵ
סליחה .חיברה רבי מרדכי בר שבתי ארוך ושמו רמוז בראש כל חרוז:
ֹותינּו:
אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲ ב ֵ
ּוביֹ ֶשר,
טֹורת ְּלפָּ נֶיָך ְּבתֹם ְּ
ֹשרִ ,תכֹון ְּת ִפלָּ ִתי ְּק ֶ
(חזן ) ַמ ְּשאַ ת כַּפַ י ִמנְּ חַ ת עֶ ֶרב ְּרצֵ ה נָּא ְּבכ ֶ
צּורי הַ יֹום י ְִּפנֶה:
ְּב ָּק ְּר ִאי ֲענֵנִ י ִ
(קהל ) -כַאֲ ֶשר י ִָּביאּו ְּבנֵי י ְִּש ָּראֵ ל אֶ ת הַ ִמנְּ חָּ ה:
צֹומי ְּתמּור חֲ לָּ ִבים
נִמעַ ט ְּב ִ
(חזן ֵ ) -ריחַ נִ יחֹוחַ ִא ְּמ ֵרי ִפי ְּלפָּ נֶיָך צּור עֹולָּ ִמים ,חֶ ְּל ִבי ו ְָּּד ִמי הַ ְּ
ימים:
ו ְָּּד ִמיםַ ,קבֵ ל הֶ גְּ יֹון ִל ִבי אֲ ֶשר עָּ ַרכְּ ִתי הַ יֹום (נ"א זֶה כ ַָּמה י ִָּמים) בַ נְּ ִע ִ
(קהל ) -כְּ חַ טָּ את כָּאָּ ָּשם ְּוכ ִַמנְּ חָּ ה:
דֹור ֶשיָך ו ְִּה ָּד ֵרש לָּ הֶ ם ְּבנִ יב ְּשפָּ ָּתיִםְּ ,שעֵ ה ְּל ַמע ֲָּמ ָּדם וְּטַ הֲ ֵרם ַככֶסֶ ף
(חזן ְּ ) -דרֹוש נָּא ְּביֹום זֶה ְּ
אתיִם:
ְּמז ָֻּּּקק ִש ְּבעָּ ָּתיִםְּּ ,ורצֵ ה ִשיחָּ ָּתם כְּ ֶשה אַ חַ ת ִמן הַ צ ֹאן ִמן הַ ָּמ ָּ
(קהל ִ ) -מ ַמ ְּש ֵקה י ְִּש ָּראֵ ל לַ ִמנְּ חָּ ה:
ּומ ְּש ִטינִ י ִריב ָּת ִריב ,וְּתֹוצִ יא כָּאֹור צִ ְּד ִקי טֶ ֶרם יָּבֹוא הַ ֶש ֶמש
(חזן ) -כ ִָּלי ל וְּעֹולָּ ה ְּת ִחנ ִָּתי ֵתחָּ ֵשב ַ

ְּו ַיע ֲִריבָּ ,שפֹוְך כ ַַמיִם ִלבֹו ִב ְּת ִפלָּ תֹו כָּל ִאיש.
(קהל ) -ו ְִּה ְּק ִריב הַ ַמ ְּק ִריב ָּק ְּרבָּ נֹו לַ יהֹ וָּה ִמנְּ חָּ ה:
ּוש ָּמע וְּעֵ ינֶיָך ְּּפ ַקחְּּ ,וראֵ ה כִ י טֹוב
(חזן ) -יְּשֻּ רּון עַ ְּמָך י ִָּשיר חַ ְּס ְּדָך ְּבטֹוב לֶ ַקח ,הַ טֵ ה אֵ לָּ יו אָּ זְּ נְּ ָך ְּ
ִמ ְּסתֹופֵ ף ְּב ַשע ֲֵרי ַרחֲ ֶמיָך:
(קהל ) -וַיִ ַּקח ִמן הַ בָּ א ְּביָּדֹו ִמנְּ חָּ ה:
אתי חֵ ן ְּבעֵ ינֶיָך אֱ ֹלהֵ י ֶק ֶדם
(חזן ְּ ) -ברֹוב ַרחֲ ֶמיָך אֲ ָּמ ַרי הַ אֲ זִ ינָּה יְּהֹ וָּה הֲ גִ יגִ י ִבינָּהִ ,אם נָּא ָּמצָּ ִ
אתי ְּלָך ִב ְּת ִחנָּה:
ְּמעֹונָּה ,וְּלָּ ַק ְּח ָּת ִמנְּ חָּ ִתי ִמי ִָּדי אֲ ֶשר הֵ בֵ ִ
(קהל ַ ) -וי ְִּהי ַכעֲלֹות הַ ִמנְּ חָּ ה:
ית ,אֶ חָּ ד הַ ַמ ְּרבֶ ה וְּאֶ חָּ ד הַ ַמ ְּמ ִעיט ְּבשּובֹו
(חזן ַ ) -ש ַדי ל ֹא ְּמצָּ אנּוָך ַשגִ יא כֹחַ לָּ עֵ ָּדה ִמ ֶּק ֶדם ָּקנִ ָּ
אֹותּה:
ָּ
ית ,אַ ְך ְּי ַכּוֵן ִלבֹו ְּלפָּ נֶיָך ְּב ִמנְּ חָּ תֹו ְּבעֵ ת הַ ְּק ִריב
נ ְַּפשֹו ָּרצִ ָּ
תֹורת הַ ִמנְּ חָּ ה:
(קהל ) -וְּז ֹאת ַ
גֹורלֹו,
עֹולים ְּל ָּ
ּומ ְּק ָּד ִשי עַ ל ְּמכֹונֹו ּוגְּ בּולֹו ,הָּ יּו ְּמכ ְַּּפ ִרים עָּ לֵ ינּו ִב ְּש ִע ִירים הָּ ִ
(חזן ִ ) -ב ְּהיֹות ִמזְּ ְּב ִחי ִ
יתנּו:
וְּעַ ָּתה ְּבאַ ְּש ָּמ ֵתנּו לּו חָּ פֵ ץ יְּהֹ וָּה לַ הֲ ִמ ֵ
ּומנְּ חָּ ה:
(קהל ) -ל ֹא לָּ ַקח ִמי ֵָּדנּו עֹולָּ ה ִ
ְּעֹומד עַ ל הַ ִמ ְּש ָּמר,
(חזן ַ ) -תחֲ נּונִ ים י ְַּדבֵ ר עַ ְּמָך יְּבַ ֵּקש ְּס ִליחָּ ה ְּבלֵ ב ָּמרִ ,הנֹו ִמ ְּתיַצֵ ב עַ ל ָּמצֹור ו ֵ
ּומצַ ּפֶ ה כֹופֶ ר:
ְּמחַ לֶ ה פָּ נֶיָך ְּלעֵ ת ִמנְּ חַ ת עֶ ֶרב ְּ
(קהל ) -כִ י אָּ ַמר אֲ כ ְַּּפ ָּרה פָּ נָּיו בַ ִמנְּ חָּ ה:
סּורים ְּרעּוצִ ים ְּּפ ַתח וְּלַ חָּ ְּפ ִשי הֹוצֵ א ,וְּעָּ ְּרבָּ ה לַ יהֹ וָּה
ְּרּושלַ יִם ִע ְּירָך ְּבנֵה וְּעָּ ֶריהָּ ִמ ָּּקצֶ ה ,אֲ ִ
(חזן  ) -י ָּ
ימי עֹולָּ ם ו ְָּּתשּוב ו ְִּת ְּרצֶ ה:
ִמנְּ חָּ ָּתם כִ ֵ
(קהל ) -עֹוד ְּּפנֹות אֶ ל הַ ִמנְּ חָּ ה:
(חזן ּ ) -ונְּ פּוצֹות י ְִּש ָּראֵ ל ְּל ַקבֵ ץ י ְָּּדָך ֵשנִ ית תֹוסֵ ף ,כְּ רֹועֶ ה עֶ ְּדרֹו ִת ְּרעֵ ם ִבנְּ וֵה טֹוב ְּתאַ ּסֵ ףְּ ,וי ֵָּשב
ְּמצָּ ֵרף ו ְִּטהַ ר אֶ ת ְּבנֵי י ְִּש ָּראֵ ל כַזָּ הָּ ב ְּו ַככָּסֶ ף:
ישי ִמנְּ חָּ ה:
(חו"ק ) -וְּהָּ יּו לַ יהֹ וָּה ַמגִ ֵ
יֹושב עַ ל כִ ּסֵ א ַרחֲ ִמים ִמ ְּתנַהֵ ג בַ חֲ ִסידּות ,מֹוחֵ ל עֲֹונֹות עַ מֹו ַמע ֲִביר ִראשֹון ִראשֹון,
אֵ ל ֶמלֶ ְך ֵ
ּפֹוש ִעים ,עֹ ֶשה צְּ ָּדקֹות ִעם כָּל בָּ ָּשר וָּרּוחַ  ,ל ֹא כְּ ָּרעָּ ָּתם
ּוס ִליחָּ ה לַ ְּ
ַמ ְּרבֶ ה ְּמ ִחילָּ ה ְּלחַ טָּ ִאים ְּ
הֹוד ְּע ָּת לֶ עָּ נָּיו
לֹומר ְּשֹלש עֶ ְּש ֵרהּ ,וזְּ כָּר לָּ נּו הַ יֹום ְּב ִרית ְּשלש עֶ ְּש ֵרה ,כְּ ַ
ית לָּ נּו ַ
הֹור ָּ
ִת גְּ מֹול ,אֵ ל ֵ
ִמ ֶּק ֶדם ,כְּ מֹו ֶשכָּתּוב ַוי ֵֶרד יְּהֹ וָּה בֶ עָּ נָּן וַיִ ְּתיַצֵ ב ִעמֹו ָּשם ,וַיִ ְּק ָּרא ְּב ֵשם יְּהֹ וָּה:
ַו ַיעֲבֹור יְּהֹ וָּה עַ ל ּפָּ נָּיו וַיִ ְּק ָּרא:
ֹשא עָּ ֹון וָּפֶ ַשע
יְּהֹ וָּה יְּהֹ וָּה אֵ ל ַרחּום וְּחַ נּון אֶ ֶרְך אַ ּפַ יִם ו ְַּרב חֶ סֶ ד וֶאֱ ֶמת :נֹצֵ ר חֶ סֶ ד לָּ אֲ לָּ ִפים נ ֵ
אתנּו ּונְּ חַ ְּל ָּתנּוְּ :סלַ ח לָּ נּו אָּ ִבינּו כִ י חָּ טָּ אנּו ְּמחַ ל לָּ נּו ַמ ְּלכֵנּו
ּולחַ טָּ ֵ
וְּחַ טָּ אָּ ה ְּונ ֵַּקה :וְּסָּ לַ ְּח ָּת לַ עֲֹונֵנּו ְּ
כִ י פָּ ָּש ְּענּו :כִ י אַ ָּתה אֲ ֹדנָּי טֹוב וְּסַ לָּ ח ו ְַּרב חֶ סֶ ד ְּלכָּל קֹ ְּראֶ יָך:
טֹורת ְּלפָּ נֶיָך ַמ ְּשאַ ת כַּפֵ ינּו ִמנְּ חַ ת עָּ ֶרב :י ְִּהיּו ְּל ָּרצֹון
ּונְּ ַש ְּל ָּמה פָּ ִרים ְּשפָּ ֵתינּוִ ,תכֹון ְּת ִפלָּ ֵתנּו ְּק ֶ
צּורנּו וְּגֹואֲ לֵ נּו :כְּ ַרחֵ ם אָּ ב עַ ל בָּ נִ ים ,כֵן ְּת ַרחֵ ם יְּהֹ וָּה עָּ לֵ ינּו:
ִא ְּמ ֵרי ִפינּו וְּהֶ גְּ יֹון ִלבֵ נּו ְּלפָּ נֶיָך יְּהֹ וָּה ֵ
לַ יהֹ וָּה הַ יְּשּועָּ ה עַ ל עַ ְּמָך ִב ְּרכ ֶָּתָך ּסֶ לָּ ה :יְּהֹ וָּה צְּ בָּ אֹות ִע ָּמנּו ִמ ְּשגָּב לָּ נּו אֱ ֹלהֵ י ַיעֲקֹ ב סֶ לָּ ה :יְּהֹ וָּה
הֹושיעָּ ה הַ ֶמלֶ ְך ַי ֲענֵנּו ְּביֹום ָּק ְּראֵ נּו:
ִ
צְּ בָּ אֹות אַ ְּש ֵרי אָּ ָּדם בֹוטֵ חַ בָּ ְך :יְּהֹ וָּה
סליחה .חיברה רבי אליעזר ברבי יצחק הלוי ושמו רמוז בראש החרוזים:
(חזן)

ּומצַ ּפֶ ה ְּלעֵ ת ִמנְּ חַ ת עָּ ֶרב:
עֹומד עַ ל ִמ ְּש ָּמרְּ ,
אֱ ֹלהַ י ְּב ַשר עַ ְּמָך ִמּפַ ְּח ְּדָך סָּ ָּמר ,ו ְָּּת ִמיד ֵ
(קהל ) -כִ י אָּ ַמר אֲ כ ְַּּפ ָּרה פָּ נָּיו בַ ִמנְּ חָּ ה:
(חזן ְּ ) -להַ ְּק ִשיב ְּל ַמ ְּש ִטינֵנּו ָּמאֵ ן ְּת ָּמאֵ ןְּ ,סאֹונֹו ְּב ַרעַ ש אַ ל נָּא ְּת ִהי סֹואֵ ן ,ו ְִּאם עֲֹונֹות ִת ְּשמֹור
הֲ ל ֹא ַרבּו:
(קהל ֵ ) -מאֵ ין עֹוד ְּּפנֹות אֶ ל הַ ִמנְּ חָּ ה:
ימין ,בָּ א ְּל ַשחֵ ר ּפָּ נֶיָך:
(חזן  ) -י ְִּש ָּראֵ ל עַ ְּמָך אֲ ֶשר ְּבָך ַמאֲ ִמיןִ ,אם ִב ְּשמ ֹאל ְּד ִחיתֹו ָּק ְּרבֵ הּו ִב ִ
(קהל ) -וַיִ ַּקח ִמן הַ בָּ א ְּביָּדֹו ִמנְּ חָּ ה:
ֹאתםֶ ,יע ֱַרב עָּ לֶ יָך
תֹותםְּ ,רצֵ ה וְּהַ ְּשלֵ ְך ִב ְּמצּולֹות יָּם כָּל חַ ט ָּ
עֹורכֵי ֶש ַו ע ְּמ ַש ְּל ֵמי פָּ ִרים ִש ְּפ ָּ
(חזן ְּ ) -
ִשיחָּ ָּתם ו ְִּרנ ָָּּתם:
(קהל ) -כַחַ טָּ את ְּוכָּעֹולָּ ה ְּוכ ִַמנְּ חָּ ה:
ימי ו ְִּחיצֹון ,י ְִּהיּו נָּא אֲ ָּמ ֵרינּו ְּלפָּ נֶיָך ְּל ָּרצֹון ,ו ְֶּתע ֱַרב ִמנְּ חָּ ֵתנּו כְּ ֶשה
ְּש ִעיר ְּּפנִ ִ
(חזן ֵ ) -זכֶר ּפַ ר ְּּפנִ ים ו ָּ
אתיִם:
אַ חַ ת ִמן הַ צ ֹאןִ ,מן הַ ָּמ ָּ
(קהל ִ ) -מ ַמ ְּש ֵקה י ְִּש ָּראֵ ל לַ ִמנְּ חָּ ה:
ּובכֵן לָּ ָּקחּו ,כְּ בַ ד ּפֶ ה ַוע ֲַרל ָּשפָּ ה:
ְּיֹושבֵ י ָּמרֹום ָּשחּוּ ,פַ ּסּו אֱ מּונִ ים ְּ
(חזן ְּ ) -ראֵ ה כִ י אָּ זְּ לַ ת י ֵָּדינּו ו ְּ
(קהל ) -וַיִ ְּש ְּלחּו ְּבנֵי י ְִּש ָּראֵ ל ְּביָּדֹו ִמנְּ חָּ ה:
ַש ֶמן
(חזן  ) -בָּ ֵרר נִ יב ְּשפָּ ַתי כְּ ַשחַ ר פָּ רּושֲ ,ענֵנִ י ְּּורפָּ א ִמזְּ בַ חֲ ָך הֶ הָּ רּוס ,חֶ ְּל ַקת ְּלשֹונִ י ֶתע ֱַרב כ ֶ
לָּ רֹוס:
(קהל ) -אֶ ת הָּ עֹולָּ ה וְּאֶ ת הַ ִמנְּ חָּ ה:
(חזן ) -בֵ ית ְּת ִפלָּ ָּתם ְּמקֹום צָּ קּון לַ חֲ ָּשם ,חֲ שֹוב כִ ִב ְּמקֹום אֲ ֶשר יְּבַ ְּשלּו ָּשם הַ כֹהֲ נִ ים אֶ ת
הַ חַ טָּ את וְּאֶ ת הָּ אָּ ָּשם:
(קהל ) -וַאֲ ֶשר י ֹאפּו אֶ ת הַ ִמנְּ חָּ ה:
קֹומ ִמיּות הֲ ִשיבֵ נִ י ְּל ָּנוִיְּ ,לפָּ אֵ ר ְּמקֹום ִמ ְּק ָּד ִשי ְּלחַ ֵדש הֲ ַדר זִ יוִיְּ ,וי ַָּשב
(חזן  ) -יְּצַ ּוֶה יְּהֹ וָּה חַ ְּסדֹו ְּ
ְּמצָּ ֵרף ו ְִּטהַ ר אֶ ת ְּבנֵי לֵ וִי.
ישי ִמנְּ חָּ ה:
(חו"ק ) -וְּהָּ יּו לַ יהֹ וָּה ַמגִ ֵ
יֹושב עַ ל כִ ּסֵ א ַרחֲ ִמים ִמ ְּתנַהֵ ג בַ חֲ ִסידּות ,מֹוחֵ ל עֲֹונֹות עַ מֹו ַמע ֲִביר ִראשֹון ִראשֹון,
אֵ ל ֶמלֶ ְך ֵ
ּפֹוש ִעים ,עֹ ֶשה צְּ ָּדקֹות ִעם כָּל בָּ ָּשר וָּרּוחַ  ,ל ֹא כְּ ָּרעָּ ָּתם
ּוס ִליחָּ ה לַ ְּ
ַמ ְּרבֶ ה ְּמ ִחילָּ ה ְּלחַ טָּ ִאים ְּ
הֹוד ְּע ָּת לֶ עָּ נָּיו
לֹומר ְּשֹלש עֶ ְּש ֵרהּ ,וזְּ כָּר לָּ נּו הַ יֹום ְּב ִרית ְּשלש עֶ ְּש ֵרה ,כְּ ַ
ית לָּ נּו ַ
הֹור ָּ
ִתגְּ מֹול ,אֵ ל ֵ
ִמ ֶּק ֶדם ,כְּ מֹו ֶשכָּתּוב ַוי ֵֶרד יְּהֹ וָּה בֶ עָּ נָּן וַיִ ְּתיַצֵ ב ִעמֹו ָּשם ,וַיִ ְּק ָּרא ְּב ֵשם יְּהֹ וָּה:
ַו ַיעֲבֹור יְּהֹ וָּה עַ ל ּפָּ נָּיו וַיִ ְּק ָּרא:
ֹשא עָּ ֹון וָּפֶ ַשע
יְּהֹ וָּה יְּהֹ וָּה אֵ ל ַרחּום וְּחַ נּון אֶ ֶרְך אַ ּפַ יִם ו ְַּרב חֶ סֶ ד וֶאֱ ֶמת :נֹצֵ ר חֶ סֶ ד לָּ אֲ לָּ ִפים נ ֵ
אתנּו ּונְּ חַ ְּל ָּתנּוְּ :סלַ ח לָּ נּו אָּ ִבינּו כִ י חָּ טָּ אנּו ְּמחַ ל לָּ נּו ַמ ְּלכֵנּו
ּולחַ טָּ ֵ
וְּחַ טָּ אָּ ה ְּונ ֵַּקה :וְּסָּ לַ ְּח ָּת לַ עֲֹונֵנּו ְּ
כִ י פָּ ָּש ְּענּו :כִ י אַ ָּתה אֲ ֹדנָּי טֹוב וְּסַ לָּ ח ו ְַּרב חֶ סֶ ד ְּלכָּל קֹ ְּראֶ יָך:
ְּדּומם
ֲשיו :טֹוב יְּהֹ וָּה ְּלקֹ וָּיו ְּלנֶפֶ ש ִת ְּד ְּר ֶשנּו :טֹוב ְּוי ִָּחיל ו ָּ
טֹוב יְּהֹ וָּה לַ כֹל ו ְַּרחֲ ָּמיו עַ ל כָּל ַמע ָּ
יבים :טֹוב
ִל ְּתשּועַ ת יְּהֹ וָּה :טֹוב לַ חֲ סֹות בַ יהֹ וָּה ִמ ְּבטֹ חַ בָּ אָּ ָּדם :טֹוב לַ חֲ סֹות בַ יהֹ וָּה ִמ ְּבטֹ חַ ִבנְּ ִד ִ
ְּיֹודעַ חֹוסֵ י בֹו :כִ י הּוא י ַָּדע
יֹורה חַ טָּ ִאים בַ ָּד ֶרְך :טֹוב יְּהֹ וָּה ְּל ָּמעֹוז ְּביֹום צָּ ָּרה ו ֵ
ְּוי ָָּּשר יְּהֹ וָּה עַ ל כֵן ֶ
יִצְּ ֵרנּו זָּכּור כִ י עָּ פָּ ר אֲ נ ְָּּחנּו :כִ י טֹוב יְּהֹ וָּה ְּלעֹולָּ ם חַ ְּסדֹו וְּעַ ד דֹר ָּודֹר אֱ מּונָּתֹו :כְּ ַרחֵ ם אָּ ב עַ ל
בָּ נִ ים ,כֵן ְּת ַרחֵ ם יְּהֹ וָּה עָּ לֵ ינּו :לַ יהֹ וָּה הַ יְּשּועָּ ה עַ ל עַ ְּמָך ִב ְּרכ ֶָּתָך ּסֶ לָּ ה :יְּהֹ וָּה צְּ בָּ אֹות ִע ָּמנּו ִמ ְּשגָּב

הֹושיעָּ ה הַ ֶמלֶ ְך ַי ֲענֵנּו ְּביֹום
ִ
לָּ נּו אֱ ֹלהֵ י ַיעֲקֹ ב סֶ לָּ ה :יְּהֹ וָּה צְּ בָּ אֹות אַ ְּש ֵרי אָּ ָּדם בֹוטֵ חַ בָּ ְך :יְּהֹ וָּה
ָּק ְּראֵ נּו:
פזמון .שם מחברו בנימין רמוז בראש כל חרוז:
ישי
חּוקה :לַ יהֹ וָּה ַמגִ ֵ
ּוב ְּמקֹום עֹולָּ ה ו ְִּא ֶשה ָּתכִ ין ַתחַ ן ָּ
בַ ת עַ ִמי ל ֹא ֶתחֱ ֶשה וְּל ֹא ִת ְּשקֹוט ִבזְּ עָּ ָּקהִ ,
ִמנְּ חָּ ה ִבצְּ ָּד ָּקה:
ית ַניִ ,ה ְּשכִ ים ַשחַ ר ּוזְּ ָּמן ,עֲמֹוד ַועֲרֹוְך ַתחֲ נּונַיִ ,ב ְּמקֹום
צּורים אֵ ָּ
ֹלהים הַ נֶאֱ ָּמן ,ר ֹאש ִ
נְּ ִשיא אֱ ִ
ישי ִמנְּ חָּ ה
יּומןְּ ,ל ַשחֵ ר עַ ל ָּק ְּרבָּ נַי ,וְּכִ י הֶ אֱ ִמין בַ יהֹ וָּהַ ,וי ְַּח ְּשבֶ הָּ לֹו צְּ ָּד ָּקה .לַ יהֹ וָּה ַמגִ ֵ
ָּת ִמיד ְּמ ָּ
ִבצְּ ָּד ָּקה:
ְּי ִחידֹו ְּל ֵמאָּ ה נֶחֱ נַן ,וְּעָּ קּוד ְּב ִמזְּ בַ ח אֲ בָּ נָּיוִ ,ל ְּפנֹות עֶ ֶרב חָּ נַן ,וְּהָּ אֵ ל נ ָָּּשא פָּ נָּיוִ ,ל ְּת ִמיד עֶ ֶרב ְּמכֹונָּן,
ישי ִמנְּ חָּ ה
טֹורת סַ ִמים ַד ָּּקה .לַ יהֹ וָּה ַמגִ ֵ
ְּל ִה ְּת ַרצֹות ְּּפנֵי אֲ דֹונָּיו ,כְּ ִאיש לָּ ַקח ְּמל ֹא חָּ ְּפנָּיוְּ ,ק ֶ
ִבצְּ ָּד ָּקה:
יֹושב אֹ הֶ ל ,הַ לָּ ן ִב ְּמקֹום ְּמשֻּ בָּ חְּ ,ל ִרבּוי ְּּפ ָּד ִרים יָּהֵ לְּ ,ב ִה ְּת ָּק ֵרב ְּבבֵ ית זֶבַ ח ,ו ְִּאם אֵ ין
ְּמפַ לֵ ל ֵ
ישי
ֲשה ִמ ְּשּפָּ ט ּוצְּ ָּד ָּקה .לַ יהֹ וָּה ַמגִ ֵ
מּורם אֶ עֱרֹוְך ֶשבַ ח ,וְּנִ ְּבחַ ר לַ יהֹ וָּה ִמזֶ בַ ח ,ע ֵ
ָּק ְּרבָּ ן ְּליַחֵ לְּ ,ת ָּ
ִמנְּ חָּ ה ִבצְּ ָּד ָּקה:
ֲבֹודת ֹכ הֲ נִ ים ,וְּאֵ יְך אָּ ִשיר בַ ִש ְּביָּה ,וְּאָּ ְּספּו ְּל ִויַי אֱ מּונִ ים ,וְּעַ ל כָּל ז ֹאת
דּומיָּהֵ ,מאֵ ין ע ַ
ֶנאֱ לַ ְּמ ִתי ִ
ישי ִמנְּ חָּ ה ִבצְּ ָּד ָּקה:
ּולָך הַ צְּ ָּד ָּקה .לַ יהֹ וָּה ַמגִ ֵ
ֹשת הַ ּפָּ נִ יםְּ ,
אֹודה יָּּה ,כִ י הּוא ַנעֲלֶ ה ְּב ִדינִ ים ,לָּ נּו ב ֶ
ֶ
ֲבֹודת ְּמ ָּש ְּר ִתים בָּ אֵ י הֵ יכָּל חֶ ֶדר ְּבחֶ ֶדר,
חֵ לֶ ף ָּק ְּר ְּבנֹות ּפֶ ֶדרְּ ,ת ִפלָּ ִתי ֵת ָּראֶ הְּ ,בזָּכְּ ִרי עַ ל הַ ּסֵ ֶדר ,ע ַ
ישי ִמנְּ חָּ ה ִבצְּ ָּד ָּקה:
ְּש ְּמעּו ְּמבַ ֵשר ְּב ַמ ְּראֶ הְּ ,וז ְָּּרחָּ ה לָּ כֶם י ְִּראֵ י ְּש ִמי ֶש ֶמש צְּ ָּד ָּקה :לַ יהֹ וָּה ַמגִ ֵ
ו ָּ
יֹושב עַ ל כִ ּסֵ א ַרחֲ ִמים ִמ ְּתנַהֵ ג בַ חֲ ִסידּות ,מֹוחֵ ל עֲֹונֹות עַ מֹו ַמע ֲִביר ִראשֹון ִראשֹון,
אֵ ל ֶמלֶ ְך ֵ
ּפֹוש ִעים ,עֹ ֶשה צְּ ָּדקֹות ִעם כָּל בָּ ָּשר וָּרּוחַ  ,ל ֹא כְּ ָּרעָּ ָּתם
ּוס ִליחָּ ה לַ ְּ
ַמ ְּרבֶ ה ְּמ ִחילָּ ה ְּלחַ טָּ ִאים ְּ
הֹוד ְּע ָּת לֶ עָּ נָּיו
לֹומר ְּשֹלש עֶ ְּש ֵרהּ ,וזְּ כָּר לָּ נּו הַ יֹום ְּב ִרית ְּשלש עֶ ְּש ֵרה ,כְּ ַ
ית לָּ נּו ַ
הֹור ָּ
ִתגְּ מֹול ,אֵ ל ֵ
ִמ ֶּק ֶדם ,כְּ מֹו ֶשכָּתּוב ַוי ֵֶרד יְּהֹ וָּה בֶ עָּ נָּן וַיִ ְּתיַצֵ ב ִעמֹו ָּשם ,וַיִ ְּק ָּרא ְּב ֵשם יְּהֹ וָּה:
ַו ַיעֲבֹור יְּהֹ וָּה עַ ל ּפָּ נָּיו וַיִ ְּק ָּרא:
ֹשא עָּ ֹון וָּפֶ ַשע
יְּהֹ וָּה יְּהֹ וָּה אֵ ל ַרחּום וְּחַ נּון אֶ ֶרְך אַ ּפַ יִם ו ְַּרב חֶ סֶ ד וֶאֱ ֶמת :נֹצֵ ר חֶ סֶ ד לָּ אֲ לָּ ִפים נ ֵ
אתנּו ּונְּ חַ ְּל ָּתנּוְּ :סלַ ח לָּ נּו אָּ ִבינּו כִ י חָּ טָּ אנּו ְּמחַ ל לָּ נּו ַמ ְּלכֵנּו
ּולחַ טָּ ֵ
וְּחַ טָּ אָּ ה ְּונ ֵַּקה :וְּסָּ לַ ְּח ָּת לַ עֲֹונֵנּו ְּ
כִ י פָּ ָּש ְּענּו :כִ י אַ ָּתה אֲ ֹדנָּי טֹוב וְּסַ לָּ ח ו ְַּרב חֶ סֶ ד ְּל ָּכל קֹ ְּראֶ יָך:
אח"כ יאמר עשרה רחמנא למספר עשרה מאמרות ועשרת הדברות:
(חו"ק):
ימאְּ .ב ִדיל ַו ַיעֲבֹורַ :רחֲ ָּמנָּא ִא ְּדכַר לָּ ן ְּקי ֵָּמיּה ְּדיִצְּ חָּ ק
ַרחֲ ָּמנָּא ִא ְּדכַר לָּ ן ְּקי ֵָּמיּה ְּדאַ ְּב ָּרהָּ ם ְּר ִח ָּ
ימאְּ .ב ִדיל ַו ַיעֲבֹורַ :רחֲ ָּמנָּא ִא ְּדכַר לָּ ן
ידאְּ .ב ִדיל ַו ַיעֲבֹורַ :רחֲ ָּמנָּא ִא ְּדכַר לָּ ן ְּקי ֵָּמי ּה ְּד ַיעֲקֹ ב ְּשלֵ ָּ
ע ֲֵק ָּ
משה נְּ ִביָּאְּ .ב ִדיל ַו ַיעֲבֹור:
יקאְּ .ב ִדיל ַו ַיעֲבֹורַ :רחֲ ָּמנָּא ִא ְּדכַר לָּ ן ְּקי ֵָּמיּה ְּד ֶ
כּותיּה ְּדיֹוסֵ ף צַ ִד ָּ
זְּ ֵ
ַרחֲ ָּמנָּא ִא ְּדכַר לָּ ן ְּקי ֵָּמיּה ְּדאַ הֲ רֹן כַהֲ נָּאְּ .ב ִדיל ַו ַיעֲבֹורַ :רחֲ ָּמנָּא ִא ְּדכַר לָּ ן ְּקי ֵָּמיּה ְּד ִפינְּ חָּ ס ַקנָּאָּ ה.
לֹותיּה
ְּב ִדיל ַו ַיעֲבֹורַ :רחֲ ָּמנָּא ִא ְּדכַר לָּ ן ְּקי ֵָּמיּה ְּד ָּדוִד ְּמ ִשיחָּ אְּ .ב ִדיל ַו ַיעֲבֹורַ :רחֲ ָּמנָּא ִא ְּדכַר לָּ ן צְּ ֵ
יקם ִמן ֳק ָּד ָּמְך:
ִד ְּשֹלמֹה ַמ ְּלכָּאְּ .ב ִדיל ַו ַיעֲבֹורַ :רחֲ ָּמנָּא תּוב ֵמרּוגְּ זְָּך וְּל ֹא נֶהֱ ַדר ֵר ָּ
יֹושב עַ ל כִ ּסֵ א ַרחֲ ִמים ִמ ְּתנַהֵ ג בַ חֲ ִסידּות ,מֹוחֵ ל עֲֹונֹות עַ מֹו ַמע ֲִביר ִראשֹון ִראשֹון,
אֵ ל ֶמלֶ ְך ֵ
ּפֹוש ִעים ,עֹ ֶשה צְּ ָּדקֹות ִעם כָּל בָּ ָּשר וָּרּוחַ  ,ל ֹא כְּ ָּרעָּ ָּתם
ּוס ִליחָּ ה לַ ְּ
ַמ ְּרבֶ ה ְּמ ִחילָּ ה ְּלחַ טָּ ִאים ְּ
הֹוד ְּע ָּת לֶ עָּ נָּיו
לֹומר ְּשֹלש עֶ ְּש ֵרהּ ,וזְּ כָּר לָּ נּו הַ יֹום ְּב ִרית ְּשלש עֶ ְּש ֵרה ,כְּ ַ
ית לָּ נּו ַ
הֹור ָּ
ִתגְּ מֹול ,אֵ ל ֵ
ִמ ֶּק ֶדם ,כְּ מֹו ֶשכָּתּוב ַוי ֵֶרד יְּהֹ וָּה בֶ עָּ נָּן וַיִ ְּתיַצֵ ב ִעמֹו ָּשם ,וַיִ ְּק ָּרא ְּב ֵשם יְּהֹ וָּה:

ַו ַיעֲבֹור יְּהֹ וָּה עַ ל ּפָּ נָּיו וַיִ ְּק ָּרא:
ֹשא עָּ ֹון וָּפֶ ַשע
יְּהֹ וָּה יְּהֹ וָּה אֵ ל ַרחּום וְּחַ נּון אֶ ֶרְך אַ ּפַ יִם ו ְַּרב חֶ סֶ ד וֶאֱ ֶמת :נֹצֵ ר חֶ סֶ ד לָּ אֲ לָּ ִפים נ ֵ
אתנּו ּונְּ חַ ְּל ָּתנּוְּ :סלַ ח לָּ נּו אָּ ִבינּו כִ י חָּ טָּ אנּו ְּמחַ ל לָּ נּו ַמ ְּלכֵנּו
ּולחַ טָּ ֵ
וְּחַ טָּ אָּ ה ְּונ ֵַּקה :וְּסָּ לַ ְּח ָּת לַ עֲֹונֵנּו ְּ
כִ י פָּ ָּש ְּענּו :כִ י אַ ָּתה אֲ ֹדנָּי טֹוב וְּסַ לָּ ח ו ְַּרב חֶ סֶ ד ְּלכָּל קֹ ְּראֶ יָך:
בֹותינּו ,אַ ל ַתעַ ש ִע ָּמנּו כָּלָּ ה ,ת ֹאחֵ ז י ְָּּדָך בַ ִמ ְּשּפָּ טְּ ,בב ֹא תֹוכֵחָּ ה ְּלנֶגְּ ֶדָךְּ ,ש ֵמנּו
אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲ ֵ
שּורָךָּ ,ק ֵרב צֶ ֶדק
ִמ ִּס ְּפ ְּרָך אַ ל ִת ָּמח ,גִ ְּש ְּתָך לַ חֲ קֹור מּוסָּ רַ ,רחֲ ֶמיָך י ְַּק ְּדמּו ָּרגְּ זֶָךַ ,דלּות ַמע ֲִשים ְּב ֶ
הֹורינּו ְּב ַזע ֲֵקנּו לָּ ְך ,צַ ו יְּשּועָּ ֵתינּו ְּב ַמ ְּפגִ יעַ  ,ו ְָּּת ִשיב ְּשבּות אָּ הֳ לֵ י ָּתםְּּ ,פ ָּתחָּ יו ְּראֵ ה כִ י
ֵמאֵ לֶ יָךֵ ,
מּודָך,
סֹודָך ִשים ְּב ִל ֶ
עּודה ַת ִתירְּ ,
חֹותם ְּת ָּ
ָּ
ָּש ֵממּו  ,זְּ כֹור נָּאַ ְּמ ָּת עֵ דּות ל ֹא ִת ָּשכַח ִמ ִּפי ז ְַּרעֹו,
טַ בּור אֲ גַן הַ ּסַ הַ ר ,נָּא אַ ל יֶחֱ סַ ר הַ ָּמזֶג ,יָּּה ַדע אֵ ת אֲ ֶשר י ְָּּדעּוָךַ ,מגֵר עַ ם אֲ ֶשר ל ֹא י ְָּּדעּוָך ,כִ י
כּודים אֲ ִס ֵירי הַ ִת ְּקוָּה:
ָּת ִשיב ְּל ִבצָּ רֹוןְּ ,ל ִ
וידוי הגדול של רבינו נסים זצ"ל:
ֲֹונֹותי
קֹודם כָּל ָּדבָּ ר אֵ ין ִלי ּפֶ ה ְּלהָּ ִשיב וְּל ֹא ֵמצַ ח ְּלהָּ ִרים ר ֹאש ,כִ י ִמ ְּּפנֵי ֶשע ַ
ִרבֹונֹו ֶשל עֹולָּ םֶ ,
ֹאתי עָּ צְּ מּו ִמּסַ ּפֵ רּ ,וכְּ ַמ ָּשא כָּבֵ ד יִכְּ ְּבדּו ִמ ֶמנִ יִ ,מ ְּתו ֶַדה אֲ נִ י ְּלפָּ נֶיָך יְּהֹ וָּה אֱ ֹלהַ י
ָּרבּו ִמ ִל ְּמנֹות וְּחַ ט ַ
קֹומהִ ,בכְּ נִ יעַ ת חָּ יִל ,בַ חֲ ִלישּות כֹחַ ִ ,ב ְּש ִב ַירת לֵ בִ ,בנְּ ִמיכּות רּוחַ ,
ִבכְּ ִפיפַ ת ר ֹאשִ ,בכְּ ִפיפַ ת ָּ
מֹורא,
ימהִ ,ב ְּבעָּ ָּתהְּ ,ב ֶר ֶתתִ ,בזְּ וָּעָּ הְּ ,ב ִח ְּלחּולְּ ,בי ְִּראָּ הְּ ,ב ָּ
ידהִ ,בכְּ ִריעָּ הְּ ,ב ִה ְּש ַתחֲ ָּויָּהְּ ,באֵ ָּ
ְּב ִק ָּ
קּול ָּק ִלים,
ּומ ַמעֲלָּ לַ י הַ ְּמ ְּ
ּומ ְּד ָּרכַי הַ ְּמכּועָּ ִרים ִ
ֲשי הָּ ָּר ִעים ִ
אֹומר אֲ נִ י ְּלפָּ נֶיָך יְּהֹ וָּה אֱ ֹלהַ י ִמ ְּקצַ ת ַמע ַ
ֵ
ידם
ַלֹותם ל ֹא אֶ עֱצֹור חָּ יִלְּ ,ל ַד ְּב ָּרם ל ֹא אֵ ָּדעֵ םְּ ,להַ גִ ָּ
ְּלאָּ ְּמ ָּרם ִאי אֶ ְּפ ַשרְּ ,לבָּ ְּר ָּרם אֵ ין ִבי כֹחַ ְּ ,לג ָּ
ּומ ִחילָּ ה ְּוכַּפָּ ָּרה ָּמה אֲ נִ י ֶמה חַ יָּי ,אֲ נִ י הֶ בֶ ל ו ִָּריק אֲ נִ י ִר ָּמה
אֵ ינִ י כְּ ַדאיִ ,ל ְּתבֹועַ ֲעלֵ יהֶ ם ְּס ִליחָּ ה ְּ
וְּתֹולֵ עָּ ה ,אֲ נִ י עָּ פָּ ר וָּאֵ פֶ ר ,בֹוש אֲ נִ י ֵמחֲ טָּ אַ יּ ,ומּוכְּ לָּ ם אֲ נִ י ִמ ְּּפ ָּשעָּ י ,אֵ ין ִלי ִּפ ְּתחֹון ּפֶ ה ְּל ִה ְּתוַדֹות
בֹוש ִתי ְּוגַם נִ כְּ לַ ְּמ ִתי כְּ ַגנָּב הַ נִ ְּמצָּ א בַ ַמ ְּח ֶת ֶרת:
ְּלפָּ נֶיָך ,גָּדֹול עֲֹונִ י ִמנְּשֹוא עָּ צְּ מּו ְּפ ָּשעַ י ִמּסַ ּפֵ רְּ ,
ּולבָּ אֲ ָּרם ,יִכְּ לֶ ה הַ זְּ ַמן וְּהֵ ם ל ֹא יִכְּ לּו ,עַ ל אֵ יזֶה
ִרבֹונֹו ֶשל עֹולָּ םִ ,אם עָּ ַמ ְּד ִתי ְּלפָּ ֵרש אֶ ת חֲ טָּ אַ י ְּ
ֵמהֶ ם אֶ ְּתבַ ע ,וְּעַ ל אֵ יזֶה ֵמהֶ ם אֲ בַ ֵּקש ,וְּעַ ל אֵ יזֶה ֵמהֶ ם אֶ ְּתו ֶַדה ,עַ ל הַ כְּ לָּ ל אֹו עַ ל הַ ְּּפ ָּרט ,עַ ל
ְּשנֹות ,עַ ל
הַ נִ ְּס ָּתרֹות אֹו עַ ל הַ נִ גְּ לֹות ,עַ ל הָּ ִראשֹונֹות אֹו עַ ל הָּ אַ חֲ רֹונֹות ,עַ ל הַ חֲ ָּדשֹות אֹו עַ ל הַ י ָּ
יֹודעַ אֲ נִ י ְּבעַ צְּ ִמי ֶשאֵ ין ִבי ל ֹא
נֹודעֹות ,עַ ל הַ נִ זְּ כָּרֹות אֹו עַ ל הַ נִ ְּשכָּחֹות ִמ ֶמנִ יֵ ,
הַ ְּטמּונֹות אֹו עַ ל הַ ָּ
תֹורה וְּל ֹא חָּ כְּ ָּמה ל ֹא ַדעַ ת וְּל ֹא ְּתבּונָּה ל ֹא צְּ ָּד ָּקה וְּל ֹא י ְַּשרּות ְּול ֹא גְּ ִמילּות חֲ סָּ ִדים ,אֲ בָּ ל אֲ נִ י
ָּ
יֹודעַ  ,בַ עַ ר וְּל ֹא ֵמ ִבין ,גַזְּ לָּ ן וְּל ֹא נֶאֱ ָּמן ,חַ יָּב וְּל ֹא ַזכַאיָּ ,ר ָּשע וְּל ֹא צַ ִדיקַ ,רע וְּל ֹא טֹוב,
סָּ כָּל וְּל ֹא ֵ
ֲשי אֹוי ִלי וַוי ִלי
אֹותי כְּ ַמע ַ
יתי ,ו ְִּאם אַ ָּתה ָּדן ִ
יתיְּ ,וגַם עֲבֵ ירֹות ָּרעֹות עָּ ִש ִ
ְּוכָּל ַמע ֲִשים ָּר ִעים עָּ ִש ִ
אּומה,
ִשאֵ ר ִמ ֶמנִ י ְּמ ָּ
ַקֹותי כִ ְּמטַ הֵ ר וְּכִ ְּמצָּ ֵרף כֶסֶ ף ל ֹא י ָּ
אֲ הָּ ּה עָּ לַ י אֹויָּה עַ ל נ ְַּפ ִשי ,ו ְִּאם ְּתבַ ֵקש ְּלנ ִ
כִ י אֲ נִ י כְּ ַקש ִל ְּפנֵי אֵ ש ּוכְּ עֵ צִ ים יְּבֵ ִשים ִל ְּפנֵי הָּ אֹור ,כֶסֶ ף ִסיגִ ים ְּמצֻּּפָּ ה עַ ל חָּ ֶרש ,הֲ בֵ ל הֲ בָּ ִלים
מֹורד עַ ל
ִיתי ,כְּ עֶ בֶ ד ֵ
ּומֹורה הָּ י ִ
ֶ
סֹורר
אֵ ין בֹו ַמ ָּמש :בַ ָּמה אֲ ַק ֵדם ,אֹו ַמה ְּרפּואָּ ה אֲ בַ ֵּקש ,כְּ בֵ ן ֵ
את ִטהַ ְּר ִתי ,אֶ ת אֲ ֶשר
אתי ,וַאֲ ֶשר ִט ֵמ ָּ
אֲ דֹונָּיו ,כְּ ַת ְּל ִמיד חֹולֵ ק עַ ל ַרבֹו ,אֵ ת אֲ ֶשר ִטהַ ְּר ָּת ִט ֵמ ִ
ֵאת אָּ הַ ְּב ִתי ,אֵ ת
ֵאתי ,וַאֲ ֶשר ָּשנ ָּ
ִה ַת ְּר ָּת אָּ סַ ְּר ִתי ,וַאֲ ֶשר אָּ סַ ְּר ָּת ִה ַת ְּר ִתי ,אֶ ת אֲ ֶשר אָּ הַ ְּב ָּת ָּשנ ִ
אֲ ֶשר הֵ ַק ְּל ָּת הֶ חֱ ַמ ְּר ִתי ,וַאֲ ֶשר הֶ חֱ ַמ ְּר ָּת הֵ ַק ְּל ִתי ,אֵ ת אֲ ֶשר ֵק ַר ְּב ָּת ִרחַ ְּק ִתי ,וַאֲ ֶשר ִרחַ ְּק ָּת
אתי ְּלבַ ֵקש ְּס ִליחָּ ה ִמ ְּלפָּ נֶיָךַ ,ש ְּמ ִתי פָּ נַי
ּובעַ זּות ֶמצַ ח בָּ ִ
ֵק ַר ְּב ִתי ,אַ ְך ל ֹא ְּלהַ כְּ ִעיסֶ ָך נִ ְּת ַכּוַנְּ ִתיְּ ,
ּומצַ ח ִא ָּשה זֹונָּה הָּ יָּה לָּ ְך
בֹושת ּפָּ נִ יםְּ ,וכֵן כָּתּוב ֵ
ַככֶלֶ ב ,הֵ עַ זְּ ִתי ֶמצַ ח כַזֹונָּהְּ ,וג ְַּש ִתי ְּלפָּ נֶיָך ְּב ֶ
ּובעַ ד
ֵמאַ נְּ ְּת ִהכָּלֵ םִ :רבֹונֹו ֶשל עֹולָּ ם ,ל ֹא עַ ל עַ צְּ ִמי ִב ְּלבָּ ד אֲ נִ י ִמ ְּתּפַ לֵ ל ּו ִמ ְּתו ֶַדה ,כִ י ִאם בַ ֲע ִדי ְּ
עֹומ ִדים ְּלפָּ נֶיָך ,וְּאַ ף עַ ל ִּפי ֶשאֵ ינִ י ָּראּוי וְּל ֹא ַזכַאי ְּל ִה ְּתוַדֹות עַ ל עַ צְּ ִמיְּ ,וכָּל ֶשכֵן עַ ל
ְּקהָּ לֶ יָך הָּ ְּ
יֹותיָך,
ּומנְּ הָּ גְּ ָך ְּל ַרחֵ ם עַ ל ְּב ִר ֶ
ּומ ָּד ְּתָך ְּלהַ ע ֲִביר ִקצְּ ּפֶ ָךִ ,
אֲ חֵ ִרים ,אֲ בָּ ל כִ י ַד ְּרכְּ ָך ְּלהַ אֲ ִריְך אַ ּפֶ ָךִ ,
אֹותםֶ ,שכֵן
ָּ
ּומ ְּתנַחֲ ִמים עַ ל ִּפ ְּשעֵ יהֶ ם וְּל ֹא ְּמכ ִַּסים
ּומֹודים ְּלפָּ נֶיָך וְּעֹוזְּ ִבים ִ
ִ
יֹותר ְּל ָּש ִבים אֵ לֶ יָך
ּוב ֵ
ְּ

ֵיהנָּםִ :רבֹונֹו
ּומצִ יל אֶ ת נ ְַּפשֹו ִמ ִדי ָּנּה ֶשל ג ִ
ּומֹודה וְּעֹוזֵב יְּרֻּ חָּ םַ ,
ֶ
כָּתּוב ְּמכַּסֶ ה ְּפ ָּשעָּ יו ל ֹא יַצְּ ִליחַ
ֶשל עֹולָּ םִ ,מנְּ הַ ג בֵ ית ִדינְּ ָך הַ צֶ ֶדק ל ֹא כְּ ִמנְּ הַ ג בָּ ֵתי ִדינִ ין ֶשל ְּבנֵי אָּ ָּדםֶ ,ש ִמ ַדת ְּבנֵי אָּ ָּדם כְּ ֶשהּוא
יֹודה
תֹובֵ עַ אֶ ת חֲ בֵ ירֹו ְּב ָּממֹון אֶ ל בֵ ית ִדין אֹו אֶ ל הַ שֹופֵ טִ ,אם יִכְּ ּפֹור ִינָּצֵ ל ִמן הַ ָּממֹון ,ו ְִּאם ֶ
מֹודה
ִמ ְּתחַ יֵב ִל ֵתןּ ,ובֵ ית ִדינְּ ָך הַ צֶ ֶדק ל ֹא כֵן הּוא ,אֶ לָּ א ִאם יִכְּ ּפֹור אָּ ָּדם אֹוי לֹו וְּאֹוי ְּלנ ְַּפשֹו ,ו ְִּאם ֶ
בֹושים וְּנִ כְּ לָּ ִמים ,וְּעַ ל
ּופ ָּשעֵ ינּו ל ֹא הָּ יִינּו ִ
וְּעֹוזֵב אַ ָּתה ְּמ ַרחֲ ֵמהּוִ :רבֹונֹו ֶשל עֹולָּ ם ,לּולֵ י חֲ טָּ אֵ ינּו ְּ
ָּמה הָּ יִינּו ִמ ְּתו ִַדים ,כִ י ִאי אֶ ְּפ ַשר לֹו ְּלאָּ ָּדם ְּלבַ ֵּקש עַ ל חֵ ְּטא וְּהּוא ל ֹא חָּ טָּ א ,וְּל ֹא ִיּו ַָּדע עׂז
ּובעַ ד ָּכל
ַרחֲ ֶמיָך אֶ לָּ א ְּבהַ ע ֲִב ְּירָך חַ ט ֹאת י ְֵּראֶ יָך ,וְּל ֹא עַ ל עַ צְּ ִמי ִב ְּלבָּ ד אֲ נִ י ִמ ְּתו ֶַדה כִ י ִאם בַ ע ֲִדי ְּ
ֲֹונֹותינּו
בֹותינּו ֶש ִת ְּסלַ ח ו ְִּת ְּמחֹול לָּ נּו עַ ל כָּל ע ֵ
ְּקהָּ לֶ יָך :י ְִּהי ָּרצֹון ִמ ְּלפָּ נֶיָך יְּהֹ וָּה אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲ ֵ
ֹאתינּו:
ּותכַּפֶ ר לָּ נּו עַ ל כָּל חַ ט ֵ
ּופ ָּשעֵ ינּו ְּ
ְּ
ּוק ֵשי
בֹותינּו ָּתב ֹא ְּלפָּ נֶיָך ְּת ִפלָּ ֵתנּו וְּאַ ל ִת ְּתעַ לַ ם ִמ ְּת ִחנ ֵָּתנּוֶ ,שאֵ ין אָּ נּו עַ זֵ י פָּ נִ ים ְּ
אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲ ֵ
יקים אֲ נ ְַּחנּו וְּל ֹא חָּ טָּ אנּו ,אֲ בָּ ל אֲ נ ְַּחנּו
בֹותינּו צַ ִד ִ
לֹומר ְּלפָּ נֶיָך יְּהֹ וָּה אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲ ֵ
עֹ ֶרף ַ
בֹותינּו חָּ טָּ אנּו:
וַאֲ ֵ
אָּ ַש ְּמנּו ,בָּ ג ְַּדנּוָּ ,גז ְַּלנּוִ ,דבַ ְּרנּו ד ִֹפ י :הֶ ֱעוִינּו ,ו ְִּה ְּר ַש ְּענּו ,ז ְַּדנּו ,חָּ ַמ ְּסנּו ,טָּ פַ ְּלנּו ֶש ֶקר :יָּעַ צְּ נּו ָּרע,
כִ זַ ְּבנּו ,לַ צְּ נּוָּ ,מ ַר ְּדנּו ,נִ אַ צְּ נּו ,סָּ ַר ְּרנּו ,עָּ וִינּוּ ,פָּ ַש ְּענּו ,צָּ ַר ְּרנּוִ ,ק ִשינּו עֹ ֶרףָּ :ר ַש ְּענּוִ ,שחַ ְּתנּו,
טֹובים וְּל ֹא ָּשוָּה לָּ נּו :וְּאַ ָּתה צַ ִדיק עַ ל
ּומ ִמ ְּשּפָּ טֶ יָך הַ ִ
ֹותיָך ִ
ִתעַ ְּבנּוָּ ,ת ִעינּוִ ,ת ְּע ָּת ְּענּו :סַ ְּרנּו ִמ ִמצְּ ֶ
ית וַאֲ נ ְַּחנּו ִה ְּר ָּש ְּענּו:
כָּל הַ בָּ א עָּ לֵ ינּו ,כִ י אֱ ֶמת עָּ ִש ָּ
הּוחבַ ל ִאּוּויֵינּו,
ְּ
בֹושנּו ִמכָּל דֹור ,גָּלָּ ה ִמ ֶמנּו ָּמשֹושָּ ,דוָּה ִלבֵ נּו בַ חֲ טָּ אֵ ינּו,
אָּ ַש ְּמנּו ִמכָּל עָּ םְּ ,
יֹופי אַ ְּד ָּמ ֵתנּו ְּלז ִָּרים,
ְּתה ְּל ַש ָּמהִ ,
וְּנִ ְּפ ַרע ְּּפאֵ ֵרנּו ,זְּ בּול בֵ ית ִמ ְּק ָּד ֵשנּו חָּ ַרב בַ עֲֹונֵינּוִ ,ט ָּיר ֵתינּו הָּ י ָּ
לֹומר ְּלפָּ נֶיָך יְּהֹ וָּה
עּותנּו ,וְּהֵ יְך נ ִָּעיז ּפָּ נֵינּו ְּונ ְַּק ֶשה עָּ ְּרּפֵ נּוַ ,
כֹחֵ נּו ְּלנָּכְּ ִריםַ :וע ֲַדיִן ל ֹא ַש ְּבנּו ִמטָּ ֵ
בֹותינּו חָּ טָּ אנּוְּ :לעֵ ינֵינּו עָּ ְּשקּו
יקים אֲ נ ְַּחנּו וְּל ֹא חָּ טָּ אנּו ,אֲ בָּ ל אֲ נ ְַּחנּו וַאֲ ֵ
בֹותינּו צַ ִד ִ
אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲ ֵ
ּפֹורק
מֹורט ִמ ֶמנּו ,נ ְָּּתנּו עֻּלָּ ם עָּ לֵ ינּו ,סָּ בַ ְּלנּו עַ ל ִשכְּ ֵמנּו ,עֲבָּ ִדים ָּמ ְּשלּו בָּ נּוֵ ,
ּומ ָּ
ע ֲָּמלֵ ינּוְּ ,ממֻּ ָּשְך ְּ
אֵ ין ִמי ָָּּדם ,צָּ רֹות ַרבֹות ְּסבָּ בּונּוְּ ,ק ָּראנּוָך יְּהֹ וָּה אֱ ֹלהֵ ינּוָּ ,רחַ ְּק ָּת ִמ ֶמנּו בַ עֲֹונֵינּוַ ,ש ְּבנּו ֵמאַ חֲ ֶריָך,
לֹומר ְּלפָּ נֶיָך יְּהֹ וָּה
עּותנּו ,וְּהֵ יְך נ ִָּעיז ּפָּ נֵינּו ְּונ ְַּק ֶשה עָּ ְּרּפֵ נּוַ ,
ָּת ִעינּו וְּאָּ בָּ ְּדנּוַ :וע ֲַדיִן ל ֹא ַש ְּבנּו ִמטָּ ֵ
בֹותינּו חָּ טָּ אנּו:
יקים אֲ נ ְַּחנּו וְּל ֹא חָּ טָּ אנּו ,אֲ בָּ ל אֲ נ ְַּחנּו וַאֲ ֵ
בֹותינּו צַ ִד ִ
אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲ ֵ
יֹושב עַ ל כִ ּסֵ א ַרחֲ ִמים ִמ ְּתנַהֵ ג בַ חֲ ִסידּות ,מֹוחֵ ל עֲֹונֹות עַ מֹו ַמע ֲִביר ִראשֹון ִראשֹון,
אֵ ל ֶמלֶ ְך ֵ
ּפֹוש ִעים ,עֹ ֶשה צְּ ָּדקֹות ִעם כָּל בָּ ָּשר וָּרּוחַ  ,ל ֹא כְּ ָּרעָּ ָּתם
ּוס ִליחָּ ה לַ ְּ
ַמ ְּרבֶ ה ְּמ ִחילָּ ה ְּלחַ טָּ ִאים ְּ
הֹוד ְּע ָּת לֶ עָּ נָּיו
לֹומר ְּשֹלש עֶ ְּש ֵרהּ ,וזְּ כָּר לָּ נּו הַ יֹום ְּב ִרית ְּשלש עֶ ְּש ֵרה ,כְּ ַ
ית לָּ נּו ַ
הֹור ָּ
ִתגְּ מֹול ,אֵ ל ֵ
ִמ ֶּק ֶד ם ,כְּ מֹו ֶשכָּתּוב ַוי ֵֶרד יְּהֹ וָּה בֶ עָּ נָּן וַיִ ְּתיַצֵ ב ִעמֹו ָּשם ,וַיִ ְּק ָּרא ְּב ֵשם יְּהֹ וָּה:
ַו ַיעֲבֹור יְּהֹ וָּה עַ ל ּפָּ נָּיו וַיִ ְּק ָּרא:
ֹשא עָּ ֹון ָּופֶ ַשע
יְּהֹ וָּה יְּהֹ וָּה אֵ ל ַרחּום וְּחַ נּון אֶ ֶרְך אַ ּפַ יִם ו ְַּרב חֶ סֶ ד וֶאֱ ֶמת :נֹצֵ ר חֶ סֶ ד לָּ אֲ לָּ ִפים נ ֵ
אתנּו ּונְּ חַ ְּל ָּתנּוְּ :סלַ ח לָּ נּו אָּ ִבינּו כִ י חָּ טָּ אנּו ְּמחַ ל לָּ נּו ַמ ְּלכֵנּו
ּולחַ טָּ ֵ
וְּחַ טָּ אָּ ה ְּונ ֵַּקה :וְּסָּ לַ ְּח ָּת לַ עֲֹונֵנּו ְּ
כִ י פָּ ָּש ְּענּו :כִ י אַ ָּתה אֲ ֹדנָּי טֹוב וְּסַ לָּ ח ו ְַּרב חֶ סֶ ד ְּלכָּל קֹ ְּראֶ יָך:
פעם אחת
ְּש ַמע י ְִּש ָּראֵ ל יְּהֹ וָּה אֱ ֹלהֵ ינּו יְּהֹ וָּה אֶ חָּ ד:
ג"פ בלחש
בָּ רּוְך ֵשם כְּ בֹוד ַמ ְּלכּותֹו ְּלעֹולָּ ם וָּעֶ ד:
ז' פעמים
ֹלהים:
יְּהֹ וָּה הּוא הָּ אֱ ִ

יְּהֹ וָּה ֶמלֶ ְך יְּהֹ וָּה ָּמלָּ ְך יְּהֹ וָּה י ְִּמלֹוְך ְּלעֹולָּ ם וָּעֶ ד:
ֲענֵנּו אֱ ֹלהֵ י אַ ְּב ָּרהָּ ם ֲענֵנּוֲ ,ענֵנּו ּפַ חַ ד יִצְּ חָּ ק ֲענֵנּוֲ ,ענֵנּו אֲ ִביר ַיעֲקֹ ב ֲענֵנּוֲ ,ענֵנּו ָּמגֵן ָּדוִד ֲענֵנּו,
ֲענֵנּו אֱ ֹלהֵ י הַ ֶמ ְּרכָּבָּ ה ֲענֵנּוֲ ,ענֵנּו הָּ עֹונֶה ְּבעֵ ת ָּרצֹון ֲענֵנּוֲ ,ענֵנּו הָּ עֹונֶה ְּבעֵ ת צָּ ָּרה ֲענֵנּוֲ ,ענֵנּו
הָּ עֹונֶה ְּבעֵ ת ַרחֲ ִמים ֲענֵנּוֲ ,ענֵנּו ַרחּום וְּחַ נּון ֲענֵנּוַ ,רחֲ ָּמנָּא ֲע ֵננָּןַ ,רחֲ ָּמנָּא ְּּפרֹוקַ ,רחֲ ָּמנָּא ִא ְּת ַמלֵ י
הֹורא אַ ְּפ ִקינָּן ְּב ִדיל
ּומחֲ שֹוכָּא ִלנְּ ָּ
יתנָּא ,וְּעַ ל כָּל אֲ חָּ נָּא בֵ ית י ְִּש ָּראֵ לֵ ,
ַרחֲ ִמין עֲלָּ ן ,וְּעַ ל כָּל אֱ נ ֵָּשי בֵ ָּ
ְּש ָּמְך ַרבָּ א:
קדיש שלם ,עלינו וק"י
הֹודָך עַ ל
לַ ְּמנַצֵ חַ עַ ל הַ גִ ִתי ת ִמזְּ מֹור ְּל ָּדוִד :יְּהֹ וָּה אֲ ֹדנֵינּו ָּמה אַ ִדיר ִש ְּמָך ְּבכָּל הָּ אָּ ֶרץ אֲ ֶשר ְּתנָּה ְּ
ּומ ְּתנ ֵַּקם :כִ י אֶ ְּראֶ ה ָּש ֶמיָך
צֹור ֶריָך ְּלהַ ְּש ִבית אֹויֵב ִ
עֹול ִלים וְּיֹ נְּ ִקים יִּסַ ְּד ָּת עֹ ז ְּל ַמעַ ן ְּ
הַ ָּש ָּמיִםִ :מ ִּפי ְּ
ֲשה אֶ צְּ ְּבעֹ ֶתיָך ָּי ֵרחַ וְּכֹוכ ִָּבים אֲ ֶשר כֹונָּנְּ ָּתהָּ :מה אֱ נֹוש כִ י ִתזְּ כְּ ֶרנּו ּובֶ ן אָּ ָּדם כִ י ִת ְּפ ְּק ֶדנּו:
ַמע ֵ
ֲשי י ֶָּדיָך כֹל ַש ָּתה ַתחַ ת ַרגְּ לָּ יו:
ֹלהים ְּוכָּבֹוד וְּהָּ ָּדר ְּתעַ ְּט ֵרהּוַ :ת ְּמ ִשילֵ הּו ְּב ַמע ֵ
ו ְַּתחַ ְּּס ֵרהּו ְּמעַ ט ֵמאֱ ִ
ֹצנֶה וַאֲ לָּ ִפים כֻּלָּ ם ְּו גַם בַ הֲ מֹות ָּש ָּדי :צִ ּפֹור ָּש ַמיִם ְּּודגֵי הַ יָּם עֹ בֵ ר אָּ ְּרחֹות י ִַמים :יְּהֹ וָּה אֲ ֹדנֵינּו ָּמה
אַ ִדיר ִש ְּמָך ְּבכָּל הָּ אָּ ֶרץ:

