
ה ִפלָּ בֹוא: ַאל  תְּ ִתי ֵאֶליָך תָּ עָּ ַשוְּ ִתי וְּ ִפלָּ ה תְּ עָּ ֹהוָּה ִשמְּ ּפֹוְך ִשיחֹו: יְּ ֹהוָּה ִישְּ ֵני יְּ ִלפְּ ִני ִכי ַיֲעֹטף וְּ עָּ לְּ

י  ן יָּמָּ שָּ עָּ לּו בְּ א ַמֵהר ֲעֵנִני: ִכי כָּ רָּ יֹום ֶאקְּ ֶנָך בְּ זְּ יֹום ַצר ִלי ַהֵטה ֵאַלי אָּ ֶניָך ִמֶמִני בְּ ֵתר ּפָּ ַתסְּ

מֹוַתי  ַעצְּ ה וְּ קָּ בְּ ִתי דָּ חָּ ִתי ֵמֲאֹכל ַלֲחִמי: ִמּקֹול ַאנְּ ַכחְּ ֵעֶשב ַוִיַבש ִלִבי ִכי שָּ רּו: הּוכָּה כָּ מֹוֵקד ִנחָּ כְּ

ג:  ִצּפֹור בֹוֵדד ַעל גָּ ֶיה כְּ ִתי וֶָּאהְּ ַקדְּ בֹות: שָּ כֹוס ֳחרָּ ִייִתי כְּ ר הָּ בָּ ַאת ִמדְּ ִמיִתי ִלקְּ ִרי: דָּ שָּ ִמי ִלבְּ ל ַעצְּ כָּ

ֵני ַזַעמְּ ַהיֹום ֵחרְּ  ִתי: ִמּפְּ כְּ סָּ ִכי מָּ ַוי ִבבְּ ִשּקֻּ ִתי וְּ לְּ כָּ עּו: ִכי ֵאֶפר ַכֶלֶחם אָּ בָּ ַלי ִבי ִנשְּ הֹולָּ י מְּ בָּ ָך פּוִני אֹויְּ

ם ֵתשֵ  עֹולָּ ֹהוָּה לְּ ה יְּ ַאתָּ ש: וְּ ֵעֶשב ִאיבָּ ֵצל נָּטּוי ַוֲאִני כָּ ִלֵכִני: יַָּמי כְּ אַתִני ַוַתשְּ שָּ ֶּפָך ִכי נְּ ִקצְּ ָך ב וְּ וְּ רְּ ִזכְּ

ֶאת  ֶניהָּ וְּ ֶדיָך ֶאת ֲאבָּ צּו ֲעבָּ א מֹוֵעד: ִכי רָּ נָּּה ִכי בָּ ֶחנְּ ַרֵחם ִציֹון ִכי ֵעת לְּ קּום תְּ ה תָּ ֹדר וָֹּדר: ַאתָּ לְּ

ֹהוָּה ִציֹון ִנרְּ  נָּה יְּ בֹוֶדָך: ִכי בָּ ֶרץ ֶאת כְּ אָּ ֵכי הָּ ל ַמלְּ כָּ ֹהוָּה וְּ אּו גֹוִים ֶאת ֵשם יְּ ִיירְּ ֹחֵננּו: וְּ ּה יְּ רָּ ה ֲעפָּ אָּ

א  רָּ ַעם ִנבְּ דֹור ַאֲחרֹון וְּ ֶתב זֹאת לְּ ם: ִתכָּ תָּ ִפלָּ ה ֶאת תְּ זָּ לֹא בָּ ר וְּ עָּ ַערְּ ִפַלת הָּ נָּה ֶאל תְּ בֹודֹו: ּפָּ ִבכְּ

ַפֵתַח  ִסיר לְּ ַקת אָּ ֹמַע ֶאנְּ ַמִים ֶאל ֶאֶרץ ִהִביט: ִלשְּ ֹהוָּה ִמשָּ שֹו יְּ דְּ רֹום קָּ ִקיף ִממְּ ַהֶלל יָּּה: ִכי ִהשְּ יְּ

מּו ֵני תְּ כֹות ַלֲעֹבד בְּ לָּ ו ּוַממְּ דָּ ֵבץ ַעִמים ַיחְּ ִהּקָּ ִים: בְּ לָּ תֹו ִבירּושָּ ִהלָּ ֹהוָּה ּותְּ ִציֹון ֵשם יְּ ַסֵּפר בְּ ה: לְּ תָּ

נֹוֶתיָך: לְּ  דֹור דֹוִרים שְּ י בְּ י: ֹאַמר ֵאִלי ַאל ַתֲעֵלִני ַבֲחִצי יָּמָּ ֹהוָּה: ִענָּה ַבֶדֶרְך ֹכִחי ִקַצר יָּמָּ ִנים ֶאת יְּ פָּ

רֶ  אָּ בּוש ַתֲחִליֵפםהָּ לּו ַכלְּ ם ַכֶבֶגד ִיבְּ כֻּלָּ ה ַתֲעֹמד וְּ ַאתָּ ה יֹאֵבדּו וְּ ִים: ֵהמָּ מָּ תָּ ּוַמֲעֵשה יֶָּדיָך שָּ  ץ יַָּסדְּ

ֶניָך ִיכֹון פָּ ם לְּ עָּ ַזרְּ כֹונּו וְּ ֶדיָך ִישְּ ֵני ֲעבָּ מּו: בְּ נֹוֶתיָך לֹא ִיתָּ ה הּוא ּושְּ ַאתָּ ַיֲחֹלפּו: וְּ  :וְּ

 :בי יהודה אריה ממודינא ושמו רמוז בתחלת כל חרוזפיוט זה חיברו ר

יִָּציץ  יֹום ֶבה וְּ ִכיֹוַתי, ַירְּ ַּפר זָּ ַבד ִמסְּ מּות יֵָּרַח, ַהיֹום לְּ ִמעּוטֹו ִכדְּ ֵטל בְּ ל ַחטֹאַתי, בָּ ַקל כָּ ִהי ִמשְּ ֶזה יְּ

 .ִציץ ִויִהי פֹוֵרחַ 

 

לּוי, חּוֵטי ֲעֹונֹו :יום לֹו גָּ דֹון ִלִבי ֶאצְּ לּוי, ִכי ַרע ַוַדאי זְּ ֵאש קָּ ע בָּ ִעי, ִדיִני ֲאִני ֵאדָּ ַתי ִעם דֹוק ִרשְּ

קֹום ֵסֶפר ִתינֹוק בֹוֵרחַ  ִעי, ִמֵבית מְּ יֹום וָּיֹום ַאַחר ִבצְּ ִעי, הֹוֵלְך בְּ ִתי ֶאל ִּפשְּ ַרגְּ  .ּוִביש אָּ

 

אִתי נִ  :יום ָך ֵאִלי בָּ חֹור, לְּ ֹון מֹוֵשְך, אָּ א עָּ וְּ ֵלי שָּ ַחבְּ ֵכן בְּ ש נֹוֵשְך, אָּ ֶאֶרס ַמר נָּחָּ אּות לְּ ב, ִרפְּ צָּ

ַעִין ֵאין ִלי ַטַעם וֵָּריחַ  ב, יָּד ֶּפה וְּ ִענּוֵיי ֶאֶבן ַמֲחצָּ ב, יֹוֵשב בְּ ב ֶנֱעצָּ אָּ ַחֵנן ִנכְּ  .שֹוֵאל ּוִמתְּ

 

ם, ֵמֵאת אֲ  :יום דֹותָּ ל תֹולְּ ה ַעל כָּ רָּ ַמן ַכּפָּ , ִלזְּ ָך נַָּתתָּ ִשים ֶאל ַעמְּ הּוֶביָך שֹוֵטן ֵהן רֹאש ֳחדָּ

ב לֹא עֹוד  ִאיש תֹושָּ שּוב לְּ ם, אָּ ז ֵאיתָּ א ִכי אָּ נָּיו בָּ פָּ ם, ִמיֹום לְּ ִחנָּתָּ ָך ִבתְּ , ַעל ֵכן ֲאַקֶדמְּ ַבתָּ ִהשְּ

 .אֹוֵרחַ 

 

ָך ִשים :יום תְּ נּוחָּ ֵשנּו, ִדיַרת מְּ דְּ ַרֵחם ֶאת ִציֹון קָּ קּום תְּ ִכי, תָּ ה ַמלְּ ֶדיָך ַאתָּ רֹוב ֲחסָּ בֹוד, ִכי  ּובְּ כָּ

ֵבנּו שֹוֵאף זֹוֵרחַ  בָּ ם לְּ ַלח נֹוֵשא ֵנֶזר רֹאֵשנּו, ִכי שָּ ֵשנּו, נָּא ֵאל שְּ דְּ אֵשי חָּ ּה ַנֲעֶלה עֹולֹות רָּ  .בָּ

 

 :יום

 

ַנֵצחַ  ָך מִ  ַלמְּ רְּ ַלח ֶעזְּ ָך ֵשם ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב: ִישְּ ַשֶגבְּ ה. יְּ רָּ יֹום צָּ ֹהוָּה בְּ ָך יְּ ִוד: ַיַענְּ דָּ מֹור לְּ ֹּקֶדש. ִמזְּ

ָך יְּ  תְּ ל ֲעצָּ כָּ ֶבָך. וְּ בָּ ָך ִכלְּ ה: ִיֶתן לְּ ֶנה ֶסלָּ ַדשְּ ָך יְּ תְּ עֹולָּ ֹחֶתיָך. וְּ ל ִמנְּ ֹכר כָּ : ִיזְּ ֶדךָּ עָּ ַמֵלא: ּוִמִציֹון ִיסְּ

ִתי ה יַָּדעְּ ֲאלֹוֶתיָך: ַעתָּ ל ִמשְּ ֹהוָּה כָּ ַמֵלא יְּ ֹגל. יְּ ֵשם ֱאֹלֵהינּו ִנדְּ ֶתָך. ּובְּ נָּה ִבישּועָּ ַרנְּ . ִכי הֹוִשיַע נְּ

נּו ֵאֶלה ַבּסּוִסים. ַוֲאַנחְּ ֶרֶכב וְּ ִמינֹו: ֵאֶלה בָּ בּורֹות ֵיַשע יְּ שֹו. ִבגְּ דְּ ֵמי קָּ ִשיחֹו. ַיֲעֵנהּו ִמשְּ ֹהוָּה מְּ  יְּ

ֹהוָּה הֹוִש  ד: יְּ עֹודָּ נּו ַוִנתְּ נּו ַקמְּ לּו. ַוֲאַנחְּ נָּפָּ עּו וְּ רְּ ה כָּ ִכיר: ֵהמָּ ֹהוָּה ֱאֹלֵהינּו ַנזְּ ֵשם יְּ ה ַהֶמֶלְך בְּ יעָּ



ֵאנּו רְּ יֹום קָּ  :ַיֲעֵננּו בְּ

 :סדר קרבנות, אומרים אשרי, ח"ק, ומתפללין שמו"ע ואחר חזרת הש"ץ מתחילין כאן

כּו ִליִשי יְּ  לְּ ִים ַביֹום ַהשְּ ַחֵיינּו ִמיֹומָּ ֵשנּו: יְּ בְּ ַיחְּ ֵאנּו ַיְך וְּ ּפָּ ִירְּ ף וְּ רָּ ֹהוָּה ִכי הּוא טָּ ה ֶאל יְּ נָּשּובָּ  ִקֵמנּווְּ

ַרִבים: ֲאדֹ  ֶניָך ִכי ַעל ַרֲחֶמיָך הָּ פָּ נּו ַמִּפיִלים ַתֲחנּוֵנינּו לְּ ֹקֵתינּו ֲאַנחְּ נָּיו: ִכי לֹא ַעל ִצדְּ פָּ ֶיה לְּ ִנחְּ י וְּ נָּ

ָך  א ַעל ִעירְּ רָּ ָך ִנקְּ ָך ֱאֹלַהי, ִכי ִשמְּ ַמַענְּ ַאַחר לְּ ה ַוֲעֵשה ַאל תְּ ִשיבָּ ה ֲאֹדנָּי ַהקְּ חָּ לָּ ה ֲאֹדנָּי סְּ עָּ מָּ שְּ

עַ   :ל ַעֶמָךוְּ

ֶקֶדם(חו"ק) ה ַחֵדש יֵָּמינּו כְּ נָּשּובָּ ֹהוָּה ֵאֶליָך וְּ  :ֲהִשיֵבנּו יְּ

 :ג"פ

ַנֵהג ַבֲחִסידּות, מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעמֹו ַמֲעִביר ִראשֹון ִראשֹון,  ֵאל ֶמֶלְך יֹוֵשב ַעל ִכֵּסא ַרֲחִמים ִמתְּ

עִ  ה ַלּפֹושְּ ִליחָּ ִאים ּוסְּ ַחטָּ ה לְּ ִחילָּ ֶבה מְּ ם ַמרְּ תָּ עָּ רָּ ר וָּרּוַח, לֹא כְּ שָּ ל בָּ קֹות ִעם כָּ דָּ ים, ֹעֶשה צְּ

נָּיו תָּ ֶלעָּ הֹוַדעְּ ֵרה, כְּ לש ֶעשְּ ִרית שְּ נּו ַהיֹום בְּ ר לָּ כָּ ֵרה, ּוזְּ ֹלש ֶעשְּ נּו לֹוַמר שְּ מֹול, ֵאל הֹוֵריתָּ לָּ  ִתגְּ

ַיֵצב עִ  ן ַוִיתְּ נָּ ֹהוָּה ֶבעָּ מֹו ֶשכָּתּוב ַוֵיֶרד יְּ ֹהוָּהִמֶּקֶדם, כְּ ֵשם יְּ א בְּ רָּ ם, ַוִיקְּ  :מֹו שָּ

א רָּ יו ַוִיקְּ נָּ ֹהוָּה ַעל ּפָּ  :ַוַיֲעבֹור יְּ

ֹהוָּה ֹון וֶָּפַשע  יְּ ִפים ֹנֵשא עָּ ֲאלָּ ַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד לָּ ַחנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים וְּ ֹהוָּה ֵאל ַרחּום וְּ יְּ

א ַחטָּ תָּ ַלֲעֹוֵננּו ּולְּ ַלחְּ סָּ ַנֵּקה: וְּ ה וְּ אָּ ַחטָּ ֵכנּו וְּ נּו ַמלְּ ַחל לָּ אנּו מְּ טָּ ִבינּו ִכי חָּ נּו אָּ ַלח לָּ נּו: סְּ תָּ ַחלְּ ֵתנּו ּונְּ

ֶאיָך ל ֹקרְּ כָּ ַרב ֶחֶסד לְּ ח וְּ ַסלָּ ה ֲאֹדנָּי טֹוב וְּ נּו: ִכי ַאתָּ עְּ שָּ  :ִכי פָּ

נָּא אֹור צִ  אָּ תֹוִציא כָּ ֶניָך וְּ פָּ טֹוֶרת לְּ ֵתנּו קְּ ִפלָּ ַמִים, ִתכֹון תְּ ֹהוָּה ֱאֹלֵהי ַהשָּ ִים: יְּ ֳהרָּ ֵטנּו ַכצָּ ּפָּ ֵקנּו ּוִמשְּ דְּ

רַ  ִנים, ֵכן תְּ ב ַעל בָּ ַרֵחם אָּ ֵקנּו: כְּ ֵאנּו ֲעֵננּו ֱאֹלֵהי ִצדְּ רְּ קָּ ֹהוָּה ִבינָּה ֲהִגיֵגנּו: בְּ ֵרינּו ַהֲאִזינָּה יְּ ֵחם ֲאמָּ

אֹות  בָּ ֹהוָּה צְּ ה: יְּ ֶתָך ֶּסלָּ כָּ ָך ִברְּ ה ַעל ַעמְּ ֵלינּו: ַליֹהוָּה ַהיְּשּועָּ ֹהוָּה עָּ נּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב  יְּ ב לָּ גָּ נּו ִמשְּ ִעמָּ

ֵאנּו רְּ יֹום קָּ ה ַהֶמֶלְך ַיֲעֵננּו בְּ ֹהוָּה הֹוִשיעָּ ְך: יְּ ם בֹוֵטַח בָּ דָּ ֵרי אָּ אֹות ַאשְּ בָּ ֹהוָּה צְּ ה: יְּ  :ֶסלָּ

ַלח עַ  סְּ ַרִים וְּ ם ַהֶזה ִמִמצְּ עָּ אתָּ לָּ ַכֲאֶשר נָּשָּ ֶדָך, וְּ גֹוֶדל ַחסְּ ם ַהֶזה כְּ עָּ ם נָּא ַלֲעֹון הָּ שָּ ד ֵהנָּה, וְּ

 :ֶנֱאַמר

ֶרָך בָּ ִתי ִכדְּ ַלחְּ ֹהוָּה סָּ  :ַויֹאֶמר יְּ

, ִכי לֹא  ַהֵטה ֶליהָּ ָך עָּ א ִשמְּ רָּ ִעיר ֲאֶשר ִנקְּ הָּ מֹוֵתינּו וְּ ֵאה שֹומְּ ַקח ֵעיֶניָך ּורְּ ע ּפְּ מָּ ָך ּושְּ נְּ זְּ ֱאֹלַהי אָּ

ֶניָך, פָּ נּו ַמִּפיִלים ַתֲחנּוֵנינּו לְּ קֹוֵתינּו ֲאַנחְּ ה  ַעל ִצדְּ חָּ לָּ ה ֲאֹדנָּי סְּ עָּ מָּ ַרִבים: ֲאֹדנָּי שְּ ִכי ַעל ַרֲחֶמיָך הָּ

ַעל ַעֶמָך ָך וְּ א ַעל ִעירְּ רָּ ָך ִנקְּ ָך ֱאֹלַהי ִכי ִשמְּ ַמַענְּ ַאַחר לְּ ה ַוֲעֵשה ַאל תְּ ִשיבָּ  :ֲאֹדנָּי ַהקְּ

 :סליחה. חיברה רבי מרדכי בר שבתי ארוך ושמו רמוז בראש כל חרוז

 :ֹוֵתינּוֵואֹלֵהי ֲאב ֱאֹלֵהינּו

ֹיֶשר,  (חזן) ֹתם ּובְּ ֶניָך בְּ פָּ טֹוֶרת לְּ ִתי קְּ ִפלָּ ֹכֶשר, ִתכֹון תְּ ֵצה נָּא בְּ ַחת ֶעֶרב רְּ ַאת ַכַּפי ִמנְּ ַמשְּ

ֶנה ִאי ֲעֵנִני צּוִרי ַהיֹום ִיפְּ רְּ קָּ  :בְּ

ה - (קהל) חָּ ֵאל ֶאת ַהִמנְּ רָּ ֵני ִישְּ  :ַכֲאֶשר יִָּביאּו בְּ

ִבים  - (חזן) מּור ֲחלָּ צֹוִמי תְּ ַעט בְּ ִמי ַהִנמְּ דָּ ִבי וְּ ִמים, ֶחלְּ ֶניָך צּור עֹולָּ פָּ ֵרי ִפי לְּ ֵריַח ִניחֹוַח ִאמְּ

ִעיִמים ה יִָּמים( ַבנְּ ִתי ַהיֹום )נ"א ֶזה ַכמָּ ַרכְּ יֹון ִלִבי ֲאֶשר עָּ ִמים, ַקֵבל ֶהגְּ דָּ  :וְּ

ה - (קהל) חָּ ַכִמנְּ ם וְּ שָּ אָּ את כָּ ַחטָּ  :כְּ

ַטֲהֵרם ַכֶכֶסף  - (חזן) ם וְּ דָּ ַמֲעמָּ ֵעה לְּ ִים, שְּ תָּ פָּ ִניב שְּ ֶהם בְּ ֵרש לָּ ִהדָּ ֶשיָך וְּ יֹום ֶזה דֹורְּ רֹוש נָּא בְּ דְּ

ִים אתָּ ֶשה ַאַחת ִמן ַהצֹאן ִמן ַהמָּ ם כְּ תָּ ֵצה ִשיחָּ ִים, ּורְּ תָּ עָּ ק ִשבְּ זֻּּקָּ  :מְּ

ה - (קהל) חָּ ֵאל ַלִמנְּ רָּ ֵקה ִישְּ  :ִמַמשְּ

ִלי - (חזן) ִקי ֶטֶרם יָּבֹוא ַהֶשֶמש כָּ אֹור ִצדְּ תֹוִציא כָּ ִריב, וְּ ִטיִני ִריב תָּ ֵשב ּוַמשְּ ִחנִָּתי ֵתחָּ ה תְּ עֹולָּ ל וְּ



ל ִאיש תֹו כָּ ִפלָּ פֹוְך ַכַמִים ִלבֹו ִבתְּ ַיֲעִריב, שָּ  .וְּ

ה - (קהל) חָּ נֹו ַליֹהוָּה ִמנְּ בָּ רְּ ִריב קָּ ִריב ַהַמקְּ ִהקְּ  :וְּ

ָך - (חזן) רּון ַעמְּ שֻּ ֵאה ִכי טֹוב יְּ ַקח, ּורְּ ֵעיֶניָך ּפְּ ע וְּ מָּ ָך ּושְּ נְּ זְּ יו אָּ טֹוב ֶלַקח, ַהֵטה ֵאלָּ ָך בְּ דְּ  יִָּשיר ַחסְּ

ַשֲעֵרי ַרֲחֶמיָך תֹוֵפף בְּ  :ִמסְּ

ה - (קהל) חָּ יָּדֹו ִמנְּ א בְּ  :ַוִיַּקח ִמן ַהבָּ

ֹהוָּה ֲהִגיִגי ִבינָּה, - (חזן) ַרי ַהֲאִזינָּה יְּ רֹוב ַרֲחֶמיָך ֲאמָּ ֵעיֶניָך ֱאֹלֵהי ֶקֶדם  בְּ אִתי ֵחן בְּ צָּ ִאם נָּא מָּ

ִחנָּה ָך ִבתְּ ִדי ֲאֶשר ֵהֵבאִתי לְּ ִתי ִמיָּ חָּ תָּ ִמנְּ ַקחְּ לָּ עֹונָּה, וְּ  :מְּ

ה - (קהל) חָּ ִהי ַכֲעלֹות ַהִמנְּ  :ַויְּ

ֶאחָּ  - (חזן) ֶבה וְּ ד ַהַמרְּ , ֶאחָּ ִניתָּ ה ִמֶּקֶדם קָּ ֵעדָּ אנּוָך ַשִגיא ֹכַח לָּ צָּ שּובֹו ַשַדי לֹא מְּ ִעיט בְּ ד ַהַממְּ

ּה ִריב אֹותָּ ֵעת ַהקְּ תֹו בְּ חָּ ִמנְּ ֶניָך בְּ פָּ ַכֵּון ִלבֹו לְּ , ַאְך יְּ ִציתָּ שֹו רָּ  :ַנפְּ

ה - (קהל) חָּ זֹאת תֹוַרת ַהִמנְּ  :וְּ

ִעיִרים  - (חזן) ֵלינּו ִבשְּ ִרים עָּ ַכּפְּ יּו מְּ בּולֹו, הָּ כֹונֹו ּוגְּ ִשי ַעל מְּ דָּ ִחי ּוִמקְּ בְּ יֹות ִמזְּ לֹו,  ִבהְּ גֹורָּ עֹוִלים לְּ הָּ

ֹהוָּה ַלֲהִמיֵתנּו ֵפץ יְּ ֵתנּו לּו חָּ מָּ ַאשְּ ה בְּ ַעתָּ  :וְּ

ה - (קהל) חָּ ה ּוִמנְּ ֵדנּו עֹולָּ ַקח ִמיָּ  :לֹא לָּ

ר,  - (חזן) מָּ עֹוֵמד ַעל ַהִמשְּ צֹור וְּ ַיֵצב ַעל מָּ ר, ִהנֹו ִמתְּ ֵלב מָּ ה בְּ ִליחָּ ַבֵּקש סְּ ָך יְּ ַדֵבר ַעמְּ ַתֲחנּוִנים יְּ

ַחלֶ  ַצֶּפה כֹוֶפרמְּ ַחת ֶעֶרב ּומְּ ֵעת ִמנְּ ֶניָך לְּ  :ה פָּ

ה - (קהל) חָּ נָּיו ַבִמנְּ ה פָּ רָּ ַמר ֲאַכּפְּ  :ִכי אָּ

ה ַליֹהוָּה  - (חזן) בָּ רְּ עָּ ִשי הֹוֵצא, וְּ פְּ ַלחָּ ַתח וְּ עּוִצים ּפְּ ֶצה, ֲאסּוִרים רְּ ֶריהָּ ִמּקָּ עָּ ֵנה וְּ ָך בְּ ַלִים ִעירְּ רּושָּ יְּ

ש תָּ ם וְּ ם ִכיֵמי עֹולָּ תָּ חָּ ֶצהִמנְּ ִתרְּ  :ּוב וְּ

ה - (קהל) חָּ נֹות ֶאל ַהִמנְּ  :עֹוד ּפְּ

יֵָּשב  - (חזן) ַאֵּסף, וְּ ֵוה טֹוב תְּ ֵעם ִבנְּ רֹו ִתרְּ רֹוֶעה ֶעדְּ ָך ֵשִנית תֹוֵסף, כְּ ַקֵבץ יָּדְּ ֵאל לְּ רָּ פּוצֹות ִישְּ ּונְּ

ֶסף ַככָּ ב וְּ הָּ ֵאל ַכזָּ רָּ ֵני ִישְּ ִטַהר ֶאת בְּ ֵרף וְּ צָּ  :מְּ

יּו לַ  - (חו"ק) הָּ הוְּ חָּ  :יֹהוָּה ַמִגיֵשי ִמנְּ

ַנֵהג ַבֲחִסידּות, מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעמֹו ַמֲעִביר ִראשֹון ִראשֹון,  ֵאל ֶמֶלְך יֹוֵשב ַעל ִכֵּסא ַרֲחִמים ִמתְּ

ם  תָּ עָּ רָּ ר וָּרּוַח, לֹא כְּ שָּ ל בָּ קֹות ִעם כָּ דָּ ִעים, ֹעֶשה צְּ ה ַלּפֹושְּ ִליחָּ ִאים ּוסְּ ַחטָּ ה לְּ ִחילָּ ֶבה מְּ ַמרְּ

יו ִת  נָּ תָּ ֶלעָּ הֹוַדעְּ ֵרה, כְּ לש ֶעשְּ ִרית שְּ נּו ַהיֹום בְּ ר לָּ כָּ ֵרה, ּוזְּ ֹלש ֶעשְּ נּו לֹוַמר שְּ מֹול, ֵאל הֹוֵריתָּ לָּ גְּ

ֹהוָּה ֵשם יְּ א בְּ רָּ ם, ַוִיקְּ ַיֵצב ִעמֹו שָּ ן ַוִיתְּ נָּ ֹהוָּה ֶבעָּ מֹו ֶשכָּתּוב ַוֵיֶרד יְּ  :ִמֶּקֶדם, כְּ

ֹהוָּה ַעל  אַוַיֲעבֹור יְּ רָּ יו ַוִיקְּ נָּ  :ּפָּ

ֹהוָּה ֹון וֶָּפַשע  יְּ ִפים ֹנֵשא עָּ ֲאלָּ ַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד לָּ ַחנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים וְּ ֹהוָּה ֵאל ַרחּום וְּ יְּ

ַחל אנּו מְּ טָּ ִבינּו ִכי חָּ נּו אָּ ַלח לָּ נּו: סְּ תָּ ַחלְּ אֵתנּו ּונְּ ַחטָּ תָּ ַלֲעֹוֵננּו ּולְּ ַלחְּ סָּ ַנֵּקה: וְּ ה וְּ אָּ ַחטָּ ֵכנּו  וְּ נּו ַמלְּ לָּ

ֶאיָך ל ֹקרְּ כָּ ַרב ֶחֶסד לְּ ח וְּ ַסלָּ ה ֲאֹדנָּי טֹוב וְּ נּו: ִכי ַאתָּ עְּ שָּ  :ִכי פָּ

ה מָּ ַשלְּ צֹון   ּונְּ רָּ יּו לְּ ֶרב: ִיהְּ ַחת עָּ ַאת ַכֵּפינּו ִמנְּ ֶניָך ַמשְּ פָּ טֹוֶרת לְּ ֵתנּו קְּ ִפלָּ ֵתינּו, ִתכֹון תְּ פָּ ִרים שְּ פָּ

יֹון ִלבֵ  ֶהגְּ ֵרי ִפינּו וְּ ֵלינּו: ִאמְּ ֹהוָּה עָּ ַרֵחם יְּ ִנים, ֵכן תְּ ב ַעל בָּ ַרֵחם אָּ גֹוֲאֵלנּו: כְּ ֹהוָּה צּוֵרנּו וְּ ֶניָך יְּ פָּ נּו לְּ

ֹהוָּה  ה: יְּ נּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסלָּ ב לָּ גָּ נּו ִמשְּ אֹות ִעמָּ בָּ ֹהוָּה צְּ ה: יְּ ֶתָך ֶּסלָּ כָּ ָך ִברְּ ה ַעל ַעמְּ ַליֹהוָּה ַהיְּשּועָּ

ם בֹו דָּ ֵרי אָּ אֹות ַאשְּ בָּ ֵאנּוצְּ רְּ יֹום קָּ ה ַהֶמֶלְך ַיֲעֵננּו בְּ ֹהוָּה הֹוִשיעָּ ְך: יְּ  :ֵטַח בָּ

 :סליחה. חיברה רבי אליעזר ברבי יצחק הלוי ושמו רמוז בראש החרוזים

 (חזן)



ֶרב ֱאֹלַהי ַחת עָּ ֵעת ִמנְּ ַצֶּפה לְּ ר, ּומְּ מָּ ִמיד עֹוֵמד ַעל ִמשְּ תָּ ר, וְּ מָּ ָך סָּ דְּ ָך ִמַּפחְּ ַשר ַעמְּ  :בְּ

ה - (קהל) חָּ נָּיו ַבִמנְּ ה פָּ רָּ ַמר ֲאַכּפְּ  :ִכי אָּ

ִאם ֲעֹונֹות  - (חזן) ִהי סֹוֵאן, וְּ ַרַעש ַאל נָּא תְּ אֹונֹו בְּ ֵאן, סְּ מָּ ֵאן תְּ ִטיֵננּו מָּ ַמשְּ ִשיב לְּ ַהקְּ מֹור לְּ ִתשְּ

 :ֲהלֹא ַרבּו

ה - (קהל) חָּ נֹות ֶאל ַהִמנְּ  :ֵמֵאין עֹוד ּפְּ

ֶניָך - (חזן) ַשֵחר ּפָּ א לְּ ֵבהּו ִביִמין, בָּ רְּ ִחיתֹו קָּ מֹאל דְּ ָך ַמֲאִמין, ִאם ִבשְּ ָך ֲאֶשר בְּ ֵאל ַעמְּ רָּ  :ִישְּ

ה - (קהל) חָּ יָּדֹו ִמנְּ א בְּ  :ַוִיַּקח ִמן ַהבָּ

ֵכי ֶשוַ  - (חזן) ֶליָך עֹורְּ ם, ֶיֱעַרב עָּ ל ַחטֹאתָּ צּולֹות יָּם כָּ ֵלְך ִבמְּ ַהשְּ ֵצה וְּ ם, רְּ תֹותָּ ִרים ִשפְּ ֵמי פָּ ַשלְּ ע מְּ

ם ִרנָּתָּ ם וְּ תָּ  :ִשיחָּ

ה - (קהל) חָּ ַכִמנְּ ה וְּ עֹולָּ כָּ את וְּ  :ַכַחטָּ

ֶניָך - (חזן) פָּ ֵרינּו לְּ יּו נָּא ֲאמָּ ִחיצֹון, ִיהְּ ִניִמי וְּ ִעיר ּפְּ שָּ ִנים וְּ ֶשה  ֵזֶכר ַּפר ּפְּ ֵתנּו כְּ חָּ ֶתֱעַרב ִמנְּ צֹון, וְּ רָּ לְּ

ִים אתָּ  :ַאַחת ִמן ַהצֹאן, ִמן ַהמָּ

ה - (קהל) חָּ ֵאל ַלִמנְּ רָּ ֵקה ִישְּ  :ִמַמשְּ

ה - (חזן) פָּ ַבד ֶּפה ַוֲעַרל שָּ חּו, כְּ קָּ ֵכן לָּ חּו, ַּפּסּו ֱאמּוִנים ּובְּ רֹום שָּ ֵבי מָּ יֹושְּ ַלת יֵָּדינּו וְּ זְּ ֵאה ִכי אָּ  :רְּ

הַויִ  - (קהל) חָּ יָּדֹו ִמנְּ ֵאל בְּ רָּ ֵני ִישְּ חּו בְּ לְּ  :שְּ

שֹוִני ֶתֱעַרב ַכֶשֶמן  - (חזן) ַקת לְּ רּוס, ֶחלְּ ַבֲחָך ֶההָּ א ִמזְּ פָּ רּוש, ֲעֵנִני ּורְּ ַשַחר פָּ ַתי כְּ פָּ ֵרר ִניב שְּ בָּ

רֹוס  :לָּ

ה - (קהל) חָּ ֶאת ַהִמנְּ ה וְּ עֹולָּ  :ֶאת הָּ

קּו - (חזן) קֹום צָּ ם מְּ תָּ ִפלָּ ם ַהֹכֲהִנים ֶאת ֵבית תְּ לּו שָּ ַבשְּ קֹום ֲאֶשר יְּ ם, ֲחשֹוב ִכִבמְּ ן ַלֲחשָּ

ם שָּ אָּ ֶאת הָּ את וְּ  :ַהַחטָּ

ה - (קהל) חָּ  :ַוֲאֶשר יֹאפּו ֶאת ַהִמנְּ

ַחֵדש ֲהַדר ִזיִוי, - (חזן) ִשי לְּ דָּ קֹום ִמקְּ ֵאר מְּ פָּ ִוי, לְּ נָּ ִמיּות ֲהִשיֵבִני לְּ דֹו קֹומְּ ֹהוָּה ַחסְּ ַצֶּוה יְּ יַָּשב  יְּ וְּ

ֵני ֵלִוי ִטַהר ֶאת בְּ ֵרף וְּ צָּ  .מְּ

ה - (חו"ק) חָּ יּו ַליֹהוָּה ַמִגיֵשי ִמנְּ הָּ  :וְּ

ַנֵהג ַבֲחִסידּות, מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעמֹו ַמֲעִביר ִראשֹון ִראשֹון,  ֵאל ֶמֶלְך יֹוֵשב ַעל ִכֵּסא ַרֲחִמים ִמתְּ

עִ  ה ַלּפֹושְּ ִליחָּ ִאים ּוסְּ ַחטָּ ה לְּ ִחילָּ ֶבה מְּ ם ַמרְּ תָּ עָּ רָּ ר וָּרּוַח, לֹא כְּ שָּ ל בָּ קֹות ִעם כָּ דָּ ים, ֹעֶשה צְּ

נָּיו תָּ ֶלעָּ הֹוַדעְּ ֵרה, כְּ לש ֶעשְּ ִרית שְּ נּו ַהיֹום בְּ ר לָּ כָּ ֵרה, ּוזְּ ֹלש ֶעשְּ נּו לֹוַמר שְּ מֹול, ֵאל הֹוֵריתָּ לָּ  ִתגְּ

ַיֵצב עִ  ן ַוִיתְּ נָּ ֹהוָּה ֶבעָּ מֹו ֶשכָּתּוב ַוֵיֶרד יְּ ֹהוָּהִמֶּקֶדם, כְּ ֵשם יְּ א בְּ רָּ ם, ַוִיקְּ  :מֹו שָּ

א רָּ יו ַוִיקְּ נָּ ֹהוָּה ַעל ּפָּ  :ַוַיֲעבֹור יְּ

ֹהוָּה ֹון וֶָּפַשע  יְּ ִפים ֹנֵשא עָּ ֲאלָּ ַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד לָּ ַחנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים וְּ ֹהוָּה ֵאל ַרחּום וְּ יְּ

ַחטָּ  תָּ ַלֲעֹוֵננּו ּולְּ ַלחְּ סָּ ַנֵּקה: וְּ ה וְּ אָּ ַחטָּ ֵכנּו וְּ נּו ַמלְּ ַחל לָּ אנּו מְּ טָּ ִבינּו ִכי חָּ נּו אָּ ַלח לָּ נּו: סְּ תָּ ַחלְּ אֵתנּו ּונְּ

ֶאיָך ל ֹקרְּ כָּ ַרב ֶחֶסד לְּ ח וְּ ַסלָּ ה ֲאֹדנָּי טֹוב וְּ נּו: ִכי ַאתָּ עְּ שָּ  :ִכי פָּ

ֶשנּו טֹוב רְּ ֶנֶפש ִתדְּ ֹקוָּיו לְּ ֹהוָּה לְּ יו: טֹוב יְּ ל ַמֲעשָּ יו ַעל כָּ ַרֲחמָּ ֹהוָּה ַלֹכל וְּ ם יְּ דּומָּ יִָּחיל וְּ : טֹוב וְּ

ִדיִבים: טֹוב  ֹטַח ִבנְּ ם: טֹוב ַלֲחסֹות ַביֹהוָּה ִמבְּ דָּ אָּ ֹטַח בָּ ֹהוָּה: טֹוב ַלֲחסֹות ַביֹהוָּה ִמבְּ שּוַעת יְּ ִלתְּ

יֹוֵדַע חֹוֵסי בֹו: ה וְּ רָּ יֹום צָּ עֹוז בְּ מָּ ֹהוָּה לְּ ֶרְך: טֹוב יְּ ִאים ַבדָּ ֹהוָּה ַעל ֵכן יֹוֶרה ַחטָּ ר יְּ יָּשָּ ִכי הּוא יַָּדע  וְּ

ב ַעל  ַרֵחם אָּ ַעד ֹדר וָֹּדר ֱאמּונָּתֹו: כְּ דֹו וְּ ם ַחסְּ עֹולָּ ֹהוָּה לְּ נּו: ִכי טֹוב יְּ ר ֲאנָּחְּ פָּ ֵרנּו זָּכּור ִכי עָּ ִיצְּ

נּו  אֹות ִעמָּ בָּ ֹהוָּה צְּ ה: יְּ ֶתָך ֶּסלָּ כָּ ָך ִברְּ ה ַעל ַעמְּ ֵלינּו: ַליֹהוָּה ַהיְּשּועָּ ֹהוָּה עָּ ַרֵחם יְּ ִנים, ֵכן תְּ ב בָּ גָּ ִמשְּ



יֹום  ה ַהֶמֶלְך ַיֲעֵננּו בְּ ֹהוָּה הֹוִשיעָּ ְך: יְּ ם בֹוֵטַח בָּ דָּ ֵרי אָּ אֹות ַאשְּ בָּ ֹהוָּה צְּ ה: יְּ נּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסלָּ לָּ

ֵאנּו רְּ  :קָּ

 :פזמון. שם מחברו בנימין רמוז בראש כל חרוז

הבַ  קֹום עֹולָּ ה, ּוִבמְּ קָּ עָּ קֹוט ִבזְּ לֹא ִתשְּ ה: ַליֹהוָּה ַמִגיֵשי  ת ַעִמי לֹא ֶתֱחֶשה וְּ ִכין ַתַחן חּוקָּ ִאֶשה תָּ וְּ

ה קָּ דָּ ה ִבצְּ חָּ  :ִמנְּ

נַ נְּ  ן, רֹאש צּוִרים ֵאיתָּ קֹום ִשיא ֱאֹלִהים ַהֶנֱאמָּ ן, ֲעמֹוד ַוֲערֹוְך ַתֲחנּוַני, ִבמְּ מָּ ִכים ַשַחר ּוזְּ י, ִהשְּ

ה חָּ ה. ַליֹהוָּה ַמִגיֵשי ִמנְּ קָּ דָּ ֶבהָּ לֹו צְּ שְּ ִכי ֶהֱאִמין ַביֹהוָּה, ַוַיחְּ ַני, וְּ בָּ רְּ ַשֵחר ַעל קָּ ן, לְּ יּומָּ ִמיד מְּ  תָּ

ה קָּ דָּ  :ִבצְּ

ַבח יְּ  ִמזְּ קּוד בְּ עָּ ה ֶנֱחַנן, וְּ ֵמאָּ כֹונָּן, ִחידֹו לְּ ִמיד ֶעֶרב מְּ יו, ִלתְּ נָּ א פָּ ֵאל נָּשָּ הָּ ַנן, וְּ נֹות ֶעֶרב חָּ יו, ִלפְּ נָּ ֲאבָּ

ה  חָּ ה. ַליֹהוָּה ַמִגיֵשי ִמנְּ טֹוֶרת ַסִמים ַדּקָּ נָּיו, קְּ פְּ לֹא חָּ ַקח מְּ ִאיש לָּ ֵני ֲאדֹונָּיו, כְּ ַרצֹות ּפְּ ִהתְּ לְּ

ה קָּ דָּ  :ִבצְּ

בָּ מְּ  שֻּ קֹום מְּ ן ִבמְּ ִאם ֵאין ַפֵלל יֹוֵשב ֹאֶהל, ַהלָּ ֵבית ֶזַבח, וְּ ֵרב בְּ קָּ ִהתְּ ִרים יֵָּהל, בְּ דָּ ִרבּוי ּפְּ ח, לְּ

ה. ַליֹהוָּה ַמִגיֵשי  קָּ דָּ ט ּוצְּ ּפָּ ַחר ַליֹהוָּה ִמֶזַבח, ֲעֵשה ִמשְּ ִנבְּ ם ֶאֱערֹוְך ֶשַבח, וְּ מּורָּ ַיֵחל, תְּ ן לְּ בָּ רְּ קָּ

ה קָּ דָּ ה ִבצְּ חָּ  :ִמנְּ

ִתי דּוִמיָּה, ֵמֵאין ֲעבֹוַדת כֹ נֶ  ל זֹאת ֱאַלמְּ ַעל כָּ ִוַיי ֱאמּוִנים, וְּ פּו לְּ סְּ אָּ יָּה, וְּ ִשיר ַבִשבְּ ֵאיְך אָּ ֲהִנים, וְּ

ה: קָּ דָּ ה ִבצְּ חָּ ה. ַליֹהוָּה ַמִגיֵשי ִמנְּ קָּ דָּ ָך ַהצְּ ִנים, ּולְּ נּו ֹבֶשת ַהּפָּ ִדיִנים, לָּ  אֹוֶדה יָּּה, ִכי הּוא ַנֲעֶלה בְּ

ֶאה, ִתי ֵתרָּ ִפלָּ נֹות ֶּפֶדר, תְּ בְּ רְּ ֶחֶדר,   ֵחֶלף קָּ ל ֶחֶדר בְּ ֵאי ֵהיכָּ ִתים בָּ רְּ שָּ ִרי ַעל ַהֵּסֶדר, ֲעבֹוַדת מְּ כְּ זָּ בְּ

ה קָּ דָּ ה ִבצְּ חָּ ה: ַליֹהוָּה ַמִגיֵשי ִמנְּ קָּ דָּ ִמי ֶשֶמש צְּ ֵאי שְּ ֶכם ִירְּ ה לָּ חָּ רְּ זָּ ֶאה, וְּ ַמרְּ ַבֵשר בְּ עּו מְּ מְּ שָּ  :וְּ

ַנֵהג ַבֲחִסי ֵאל דּות, מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעמֹו ַמֲעִביר ִראשֹון ִראשֹון, ֶמֶלְך יֹוֵשב ַעל ִכֵּסא ַרֲחִמים ִמתְּ

ם  תָּ עָּ רָּ ר וָּרּוַח, לֹא כְּ שָּ ל בָּ קֹות ִעם כָּ דָּ ִעים, ֹעֶשה צְּ ה ַלּפֹושְּ ִליחָּ ִאים ּוסְּ ַחטָּ ה לְּ ִחילָּ ֶבה מְּ ַמרְּ

ִרית שְּ  נּו ַהיֹום בְּ ר לָּ כָּ ֵרה, ּוזְּ ֹלש ֶעשְּ נּו לֹוַמר שְּ מֹול, ֵאל הֹוֵריתָּ לָּ יו ִתגְּ נָּ תָּ ֶלעָּ הֹוַדעְּ ֵרה, כְּ לש ֶעשְּ

ֹהוָּה ֵשם יְּ א בְּ רָּ ם, ַוִיקְּ ַיֵצב ִעמֹו שָּ ן ַוִיתְּ נָּ ֹהוָּה ֶבעָּ מֹו ֶשכָּתּוב ַוֵיֶרד יְּ  :ִמֶּקֶדם, כְּ

א רָּ יו ַוִיקְּ נָּ ֹהוָּה ַעל ּפָּ  :ַוַיֲעבֹור יְּ

ֹהוָּה ַרב ֶחֶסד  יְּ ַחנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים וְּ ֹהוָּה ֵאל ַרחּום וְּ ֹון וֶָּפַשע יְּ ִפים ֹנֵשא עָּ ֲאלָּ ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד לָּ

נּו מַ  ַחל לָּ אנּו מְּ טָּ ִבינּו ִכי חָּ נּו אָּ ַלח לָּ נּו: סְּ תָּ ַחלְּ אֵתנּו ּונְּ ַחטָּ תָּ ַלֲעֹוֵננּו ּולְּ ַלחְּ סָּ ַנֵּקה: וְּ ה וְּ אָּ ַחטָּ ֵכנּו וְּ לְּ

כָּ  ַרב ֶחֶסד לְּ ח וְּ ַסלָּ ה ֲאֹדנָּי טֹוב וְּ נּו: ִכי ַאתָּ עְּ שָּ ֶאיָךִכי פָּ  :ל ֹקרְּ

 :אח"כ יאמר עשרה רחמנא למספר עשרה מאמרות ועשרת הדברות 

 :(חו"ק)

נָּא ק  ַרֲחמָּ חָּ ִיצְּ יֵָּמיּה דְּ ן קְּ ַכר לָּ נָּא ִאדְּ ִדיל ַוַיֲעבֹור: ַרֲחמָּ א. בְּ ִחימָּ ם רְּ הָּ רָּ ַאבְּ יֵָּמיּה דְּ ן קְּ ַכר לָּ ִאדְּ

יֵָּמי ן קְּ ַכר לָּ נָּא ִאדְּ ִדיל ַוַיֲעבֹור: ַרֲחמָּ א. בְּ ן ֲעֵקידָּ ַכר לָּ נָּא ִאדְּ ִדיל ַוַיֲעבֹור: ַרֲחמָּ א. בְּ ֵלימָּ ַיֲעֹקב שְּ ּה דְּ

ִדיל ַוַיֲעבֹור: ִביָּא. בְּ מֶשה נְּ יֵָּמיּה דְּ ן קְּ ַכר לָּ נָּא ִאדְּ ִדיל ַוַיֲעבֹור: ַרֲחמָּ א. בְּ יֹוֵסף ַצִדיקָּ כּוֵתיּה דְּ  זְּ

ִדיל ַאֲהֹרן ַכֲהנָּא. בְּ יֵָּמיּה דְּ ן קְּ ַכר לָּ נָּא ִאדְּ ה.  ַרֲחמָּ ס ַקנָּאָּ חָּ ִפינְּ יֵָּמיּה דְּ ן קְּ ַכר לָּ נָּא ִאדְּ ַוַיֲעבֹור: ַרֲחמָּ

לֹותֵ  ן צְּ ַכר לָּ נָּא ִאדְּ ִדיל ַוַיֲעבֹור: ַרֲחמָּ א. בְּ ִשיחָּ ִוד מְּ דָּ יֵָּמיּה דְּ ן קְּ ַכר לָּ נָּא ִאדְּ ִדיל ַוַיֲעבֹור: ַרֲחמָּ יּה בְּ

נָּא תּוב ִדיל ַוַיֲעבֹור: ַרֲחמָּ א. בְּ כָּ ֹלֹמה ַמלְּ ְך ִדשְּ מָּ ם ִמן ֳקדָּ לֹא ֶנֱהַדר ֵריקָּ ְך וְּ זָּ  :ֵמרּוגְּ

ַנֵהג ַבֲחִסידּות, מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעמֹו ַמֲעִביר ִראשֹון ִראשֹון,  ֵאל ֶמֶלְך יֹוֵשב ַעל ִכֵּסא ַרֲחִמים ִמתְּ

ר וָּר שָּ ל בָּ קֹות ִעם כָּ דָּ ִעים, ֹעֶשה צְּ ה ַלּפֹושְּ ִליחָּ ִאים ּוסְּ ַחטָּ ה לְּ ִחילָּ ֶבה מְּ ם ַמרְּ תָּ עָּ רָּ ּוַח, לֹא כְּ

יו נָּ תָּ ֶלעָּ הֹוַדעְּ ֵרה, כְּ לש ֶעשְּ ִרית שְּ נּו ַהיֹום בְּ ר לָּ כָּ ֵרה, ּוזְּ ֹלש ֶעשְּ נּו לֹוַמר שְּ מֹול, ֵאל הֹוֵריתָּ לָּ  ִתגְּ

ֹהוָּה ֵשם יְּ א בְּ רָּ ם, ַוִיקְּ ַיֵצב ִעמֹו שָּ ן ַוִיתְּ נָּ ֹהוָּה ֶבעָּ מֹו ֶשכָּתּוב ַוֵיֶרד יְּ  :ִמֶּקֶדם, כְּ



אוַ  רָּ יו ַוִיקְּ נָּ ֹהוָּה ַעל ּפָּ  :ַיֲעבֹור יְּ

ֹהוָּה ֹון וֶָּפַשע  יְּ ִפים ֹנֵשא עָּ ֲאלָּ ַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד לָּ ַחנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים וְּ ֹהוָּה ֵאל ַרחּום וְּ יְּ

ִבינ נּו אָּ ַלח לָּ נּו: סְּ תָּ ַחלְּ אֵתנּו ּונְּ ַחטָּ תָּ ַלֲעֹוֵננּו ּולְּ ַלחְּ סָּ ַנֵּקה: וְּ ה וְּ אָּ ַחטָּ ֵכנּו וְּ נּו ַמלְּ ַחל לָּ אנּו מְּ טָּ ּו ִכי חָּ

ֶאיָך ל ֹקרְּ כָּ ַרב ֶחֶסד לְּ ח וְּ ַסלָּ ה ֲאֹדנָּי טֹוב וְּ נּו: ִכי ַאתָּ עְּ שָּ  :ִכי פָּ

ֵמנּו  ֱאֹלֵהינּו ֶדָך, שְּ ֶנגְּ ה לְּ בֹא תֹוֵכחָּ ט, בְּ ּפָּ ָך ַבִמשְּ ה, תֹאֵחז יָּדְּ לָּ נּו כָּ ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַאל ַתַעש ִעמָּ

ֵרב ֶצֶדק ִמִּספְּ  שּוֶרָך, קָּ ֶזָך, ַדלּות ַמֲעִשים בְּ גְּ מּו רָּ ַקדְּ ר, ַרֲחֶמיָך יְּ ָך ַלֲחקֹור מּוסָּ תְּ ח, ִגשְּ ָך ַאל ִתמָּ רְּ

ֵאה ִכי יו רְּ חָּ תָּ ם, ּפְּ ֳהֵלי תָּ בּות אָּ ִשיב שְּ תָּ ִגיַע, וְּ ַמפְּ ֵתינּו בְּ ְך, ַצו יְּשּועָּ ַזֲעֵקנּו לָּ  ֵמֵאֶליָך, הֹוֵרינּו בְּ

ֵממּו ִלמּוֶדָך, שָּ ָך ִשים בְּ ה ַתִתיר, סֹודְּ עּודָּ ם תְּ עֹו, חֹותָּ ַכח ִמִּפי ַזרְּ תָּ ֵעדּות לֹא ִתשָּ כֹור נַָּאמְּ , זְּ

עּוָך, ִכי  דָּ עּוָך, ַמֵגר ַעם ֲאֶשר לֹא יְּ דָּ ֶזג, יָּּה ַדע ֵאת ֲאֶשר יְּ ַטבּור ֲאַגן ַהַּסַהר, נָּא ַאל ֶיֱחַסר ַהמָּ

רֹון, לְּ  ִבצָּ ִשיב לְּ וָּהתָּ  :כּוִדים ֲאִסיֵרי ַהִתקְּ

 :וידוי הגדול של רבינו נסים זצ"ל

ֵני ֶשֲעֹונֹוַתי  ִרבֹונֹו ִרים רֹאש, ִכי ִמּפְּ הָּ לֹא ֵמַצח לְּ ִשיב וְּ הָּ ר ֵאין ִלי ֶּפה לְּ בָּ ל דָּ ם, קֹוֶדם כָּ ֶשל עֹולָּ

בְּ  ֵבד ִיכְּ א כָּ ַמשָּ מּו ִמַּסֵּפר, ּוכְּ צְּ ַחטֹאַתי עָּ נֹות וְּ בּו ִמִלמְּ ֹהוָּה ֱאֹלַהי רָּ ֶניָך יְּ פָּ ַוֶדה ֲאִני לְּ דּו ִמֶמִני, ִמתְּ

ִמיכּות רּוַח,  ִביַרת ֵלב, ִבנְּ ִיל, ַבֲחִלישּות ֹכַח, ִבשְּ ִניַעת חָּ ה, ִבכְּ ִפיַפת קֹומָּ ִפיַפת רֹאש, ִבכְּ ִבכְּ

ֶרֶתת, ִבזְּ  ה, בְּ תָּ עָּ ה, ִבבְּ ֵאימָּ ַתֲחוָּיָּה, בְּ ִהשְּ ה, בְּ ִריעָּ ה, ִבכְּ ִקידָּ א, בְּ מֹורָּ ה, בְּ אָּ ִירְּ חּול, בְּ ִחלְּ ה, בְּ וָּעָּ

ִלים,  קָּ קּולְּ ַלי ַהמְּ ִרים ּוִמַמֲעלָּ כּועָּ ַכי ַהמְּ רָּ ִעים ּוִמדְּ רָּ ַצת ַמֲעַשי הָּ ֹהוָּה ֱאֹלַהי ִמקְּ ֶניָך יְּ פָּ אֹוֵמר ֲאִני לְּ

ַדבְּ  ִיל, לְּ ם לֹא ֶאֱעצֹור חָּ ַגלֹותָּ ם ֵאין ִבי ֹכַח, לְּ רָּ רְּ בָּ ַשר, לְּ ם ִאי ֶאפְּ רָּ מְּ אָּ ם לְּ ַהִגידָּ ֵעם, לְּ ם לֹא ֵאדָּ רָּ

ה  ה ֲאִני ֶמה ַחיָּי, ֲאִני ֶהֶבל וִָּריק ֲאִני ִרמָּ ה מָּ רָּ ַכּפָּ ה וְּ ִחילָּ ה ּומְּ ִליחָּ בֹוַע ֲעֵליֶהם סְּ ַדאי, ִלתְּ ֵאיִני כְּ

חֹון  י, ֵאין ִלי ִּפתְּ עָּ שָּ ם ֲאִני ִמּפְּ לָּ ַאי, ּומּוכְּ ר וֵָּאֶפר, בֹוש ֲאִני ֵמֲחטָּ פָּ ה, ֲאִני עָּ תֹוֵלעָּ ַודֹות וְּ ִהתְּ ֶּפה לְּ

א ַבַמחְּ  צָּ ַגנָּב ַהִנמְּ ִתי כְּ ַלמְּ ַגם ִנכְּ ִתי וְּ ַעי ִמַּסֵּפר, בֹושְּ שָּ מּו פְּ צְּ שֹוא עָּ דֹול ֲעֹוִני ִמנְּ ֶניָך, גָּ פָּ ֶתֶרת: לְּ

לּו ֵהם לֹא ִיכְּ ַמן וְּ ֶלה ַהזְּ ם, ִיכְּ ֲארָּ בָּ ַאי ּולְּ ֵרש ֶאת ֲחטָּ פָּ ִתי לְּ ַמדְּ ם, ִאם עָּ , ַעל ֵאיֶזה ִרבֹונֹו ֶשל עֹולָּ

ט, ַעל  רָּ ל אֹו ַעל ַהּפְּ לָּ ַוֶדה, ַעל ַהכְּ ַעל ֵאיֶזה ֵמֶהם ֶאתְּ ַעל ֵאיֶזה ֵמֶהם ֲאַבֵּקש, וְּ ַבע, וְּ ֵמֶהם ֶאתְּ

נֹות, ַעל  שָּ שֹות אֹו ַעל ַהיְּ ַאֲחרֹונֹות, ַעל ַהֲחדָּ ִראשֹונֹות אֹו ַעל הָּ לֹות, ַעל הָּ רֹות אֹו ַעל ַהִנגְּ תָּ ַהִנסְּ

מּונֹות  ִמי ֶשֵאין ִבי לֹא  ַהטְּ ַעצְּ כָּחֹות ִמֶמִני, יֹוֵדַע ֲאִני בְּ רֹות אֹו ַעל ַהִנשְּ כָּ עֹות, ַעל ַהִנזְּ אֹו ַעל ַהנֹודָּ

ל ֲאִני  ִדים, ֲאבָּ ִמילּות ֲחסָּ לֹא גְּ רּות וְּ לֹא ַישְּ ה וְּ קָּ דָּ בּונָּה לֹא צְּ לֹא תְּ ה לֹא ַדַעת וְּ מָּ כְּ לֹא חָּ ה וְּ תֹורָּ

לֹא יֹוֵדַע, ַבעַ  ל וְּ כָּ לֹא טֹוב, סָּ לֹא ַצִדיק, ַרע וְּ ע וְּ שָּ לֹא ַזַכאי, רָּ ן, ַחיָּב וְּ לֹא ֶנֱאמָּ ן וְּ לָּ לֹא ֵמִבין, ַגזְּ ר וְּ

ַמֲעַשי אֹוי ִלי ַווי ִלי   ן אֹוִתי כְּ ה דָּ ִאם ַאתָּ ִשיִתי, וְּ עֹות עָּ ַגם ֲעֵבירֹות רָּ ִשיִתי, וְּ ִעים עָּ ל ַמֲעִשים רָּ כָּ וְּ

ִשי, ַלי אֹויָּה ַעל ַנפְּ ּה עָּ ה,  ֲאהָּ אּומָּ ֵאר ִמֶמִני מְּ ֵרף ֶכֶסף לֹא ִישָּ צָּ ִכמְּ ַטֵהר וְּ ַנקֹוִתי ִכמְּ ַבֵקש לְּ ִאם תְּ וְּ

ִלים  ֶרש, ֲהֵבל ֲהבָּ ה ַעל חָּ ּפָּ צֻּ אֹור, ֶכֶסף ִסיִגים מְּ ֵני הָּ ֵבִשים ִלפְּ ֵעִצים יְּ ֵני ֵאש ּוכְּ ַקש ִלפְּ ִכי ֲאִני כְּ

ה ֲאַקֵדם, אֹו ַמה ש: ַבמָּ ֶעֶבד מֹוֵרד ַעל  ֵאין בֹו ַממָּ ִייִתי, כְּ ֵבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה הָּ ה ֲאַבֵּקש, כְּ פּואָּ רְּ

ִתי, ֶאת ֲאֶשר  תָּ ִטֵמאִתי, ַוֲאֶשר ִטֵמאתָּ ִטַהרְּ ִמיד חֹוֵלק ַעל ַרבֹו, ֵאת ֲאֶשר ִטַהרְּ ַתלְּ ֲאדֹונָּיו, כְּ

ִתי, ֶאת ֲאֶשר אָּ  תָּ ִהַתרְּ ַסרְּ ִתי, ַוֲאֶשר אָּ ַסרְּ תָּ אָּ ִתי, ֵאת ִהַתרְּ ַהבְּ ֵנאתָּ אָּ ֵנאִתי, ַוֲאֶשר שָּ תָּ שָּ ַהבְּ

תָּ  ִתי, ַוֲאֶשר ִרַחקְּ תָּ ִרַחקְּ ִתי, ֵאת ֲאֶשר ֵקַרבְּ תָּ ֵהַקלְּ ִתי, ַוֲאֶשר ֶהֱחַמרְּ תָּ ֶהֱחַמרְּ ֲאֶשר ֵהַקלְּ

ַבֵקש אִתי לְּ ַעזּות ֶמַצח בָּ ִתי, ּובְּ ַכַּונְּ ִעיֶסָך ִנתְּ ַהכְּ ִתי, ַאְך לֹא לְּ ַני  ֵקַרבְּ ִתי פָּ ֶניָך, ַשמְּ פָּ ה ִמלְּ ִליחָּ סְּ

יָּה  ה זֹונָּה הָּ תּוב ּוֵמַצח ִאשָּ ֵכן כָּ ִנים, וְּ בֹוֶשת ּפָּ ֶניָך בְּ פָּ ִתי לְּ ַגשְּ ִתי ֶמַצח ַכזֹונָּה, וְּ ְך ַכֶכֶלב, ֵהַעזְּ לָּ

ַּפֵלל ּו ד ֲאִני ִמתְּ בָּ ִמי ִבלְּ ם, לֹא ַעל ַעצְּ ֵלם: ִרבֹונֹו ֶשל עֹולָּ תְּ ִהכָּ ַעד ֵמַאנְּ ַוֶדה, ִכי ִאם ַבֲעִדי ּובְּ ִמתְּ

ל ֶשֵכן ַעל  כָּ ִמי, וְּ ַודֹות ַעל ַעצְּ ִהתְּ לֹא ַזַכאי לְּ אּוי וְּ ַאף ַעל ִּפי ֶשֵאיִני רָּ ֶניָך, וְּ פָּ ִדים לְּ עֹומְּ ֶליָך הָּ הָּ קְּ

הָּ  ֶּפָך, ּוִמנְּ ַהֲעִביר ִקצְּ ָך לְּ תְּ ַהֲאִריְך ַאֶּפָך, ּוִמדָּ ָך לְּ כְּ ל ִכי ַדרְּ ִריֹוֶתיָך, ֲאֵחִרים, ֲאבָּ ַרֵחם ַעל בְּ ָך לְּ גְּ

ם, ֶשֵכן  ַכִּסים אֹותָּ לֹא מְּ ֵעיֶהם וְּ ַנֲחִמים ַעל ִּפשְּ ִבים ּוִמתְּ עֹוזְּ ֶניָך וְּ פָּ ִבים ֵאֶליָך ּומֹוִדים לְּ שָּ יֹוֵתר לְּ ּובְּ



שֹו ִמִדינָּ  ם, ּוַמִציל ֶאת ַנפְּ חָּ רֻּ עֹוֵזב יְּ ִליַח ּומֹוֶדה וְּ יו לֹא ַיצְּ עָּ שָּ ַכֶּסה פְּ ּה ֶשל ֵגיִהנָּם: ִרבֹונֹו כָּתּוב מְּ

שֶ  ם כְּ דָּ ֵני אָּ ם, ֶשִמַדת בְּ דָּ ֵני אָּ ֵתי ִדיִנין ֶשל בְּ ַהג בָּ ִמנְּ ָך ַהֶצֶדק לֹא כְּ ַהג ֵבית ִדינְּ ם, ִמנְּ הּוא ֶשל עֹולָּ

ּפֹור ִינֵָּצל ִמן  מֹון ֶאל ֵבית ִדין אֹו ֶאל ַהשֹוֵפט, ִאם ִיכְּ מָּ ִאם יֹוֶדה תֹוֵבַע ֶאת ֲחֵבירֹו בְּ מֹון, וְּ ַהמָּ

ִאם מֹוֶדה שֹו, וְּ ַנפְּ אֹוי לְּ ם אֹוי לֹו וְּ דָּ ּפֹור אָּ א ִאם ִיכְּ ָך ַהֶצֶדק לֹא ֵכן הּוא, ֶאלָּ ַחֵיב ִלֵתן, ּוֵבית ִדינְּ  ִמתְּ

ִיינּו בֹוִשים ֵעינּו לֹא הָּ שָּ ֵאינּו ּופְּ ם, לּוֵלי ֲחטָּ ַרֲחֵמהּו: ִרבֹונֹו ֶשל עֹולָּ ה מְּ עֹוֵזב ַאתָּ ַעל  וְּ ִמים, וְּ לָּ ִנכְּ וְּ

ז   ׂ ַדע ע לֹא ִיּוָּ א, וְּ טָּ א וְּהּוא לֹא חָּ ַבֵּקש ַעל ֵחטְּ ם לְּ דָּ אָּ ַשר לֹו לְּ ַוִדים, ִכי ִאי ֶאפְּ ִיינּו ִמתְּ ה הָּ מָּ

ַעד כָּ  ַוֶדה ִכי ִאם ַבֲעִדי ּובְּ ד ֲאִני ִמתְּ בָּ ִמי ִבלְּ לֹא ַעל ַעצְּ ֵרֶאיָך, וְּ ָך ַחטֹאת יְּ ַהֲעִבירְּ א בְּ ל ַרֲחֶמיָך ֶאלָּ

ל ֲעֹונֹוֵתינ נּו ַעל כָּ חֹול לָּ ִתמְּ ַלח וְּ ֹהוָּה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶשִתסְּ ֶניָך יְּ פָּ צֹון ִמלְּ ִהי רָּ ֶליָך: יְּ הָּ ּו קְּ

ל ַחטֹאֵתינּו נּו ַעל כָּ ַכֶּפר לָּ ֵעינּו ּותְּ שָּ  :ּופְּ

ַאל ִת  ֱאֹלֵהינּו ֵתנּו וְּ ִפלָּ ֶניָך תְּ פָּ בֹא לְּ ֵשי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו תָּ ִנים ּוקְּ נּו ַעֵזי פָּ ִחנֵָּתנּו, ֶשֵאין אָּ ַעַלם ִמתְּ תְּ

נּו  ל ֲאַנחְּ אנּו, ֲאבָּ טָּ לֹא חָּ נּו וְּ ֹהוָּה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִדיִקים ֲאַנחְּ ֶניָך יְּ פָּ ֹעֶרף לֹוַמר לְּ

אנּו טָּ  :ַוֲאבֹוֵתינּו חָּ

נּו ַשמְּ נּו ֹדפִ  ,אָּ נּו, ִדַברְּ ַזלְּ נּו, גָּ ַגדְּ ע, בָּ נּו רָּ נּו ֶשֶקר: יַָּעצְּ ַפלְּ נּו, טָּ ַמסְּ נּו, חָּ נּו, ַזדְּ ַשעְּ ִהרְּ י: ֶהֱעִוינּו, וְּ

נּו, ִשַחתְּ  ַשעְּ נּו, ִקִשינּו ֹעֶרף: רָּ ַררְּ נּו, צָּ ַשעְּ ִוינּו, ּפָּ נּו, עָּ ַררְּ נּו, סָּ נּו, ִנַאצְּ ַרדְּ נּו, מָּ נּו, ַלצְּ נּו, ִכַזבְּ

נּו: סַ  עְּ תָּ ִעינּו, ִתעְּ נּו, תָּ ה ַצִדיק ַעל ִתַעבְּ ַאתָּ נּו: וְּ וָּה לָּ לֹא שָּ ֶטיָך ַהטֹוִבים וְּ ּפָּ ֹוֶתיָך ּוִמִמשְּ נּו ִמִמצְּ רְּ

נּו עְּ שָּ נּו ִהרְּ ִשיתָּ ַוֲאַנחְּ ֵלינּו, ִכי ֱאֶמת עָּ א עָּ ל ַהבָּ  :כָּ

נּו ַשמְּ וָּה ִלֵבנּו ַבֲחטָּ  אָּ שֹוש, דָּ ה ִמֶמנּו מָּ לָּ ל דֹור, גָּ נּו ִמכָּ ם, בֹושְּ ל עָּ ַבל ִאּוּוֵיינּו, ִמכָּ ֵאינּו, הּוחְּ

ִר  זָּ ֵתנּו לְּ מָּ ה, יֹוִפי ַאדְּ ַשמָּ ה לְּ תָּ יְּ ֵתינּו הָּ ַרב ַבֲעֹוֵנינּו, ִטירָּ ֵשנּו חָּ דָּ בּול ֵבית ִמקְּ ֵאֵרנּו, זְּ ַרע ּפְּ ִנפְּ ים, וְּ

ֶשה  ַנקְּ ֵנינּו וְּ ֵהיְך נִָּעיז ּפָּ עּוֵתנּו, וְּ נּו ִמטָּ ִרים: ַוֲעַדִין לֹא ַשבְּ נָּכְּ ֹהוָּה ֹכֵחנּו לְּ ֶניָך יְּ פָּ ֵּפנּו, לֹוַמר לְּ רְּ עָּ

שְּ  ֵעיֵנינּו עָּ אנּו: לְּ טָּ נּו ַוֲאבֹוֵתינּו חָּ ל ֲאַנחְּ אנּו, ֲאבָּ טָּ לֹא חָּ נּו וְּ קּו ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִדיִקים ֲאַנחְּ

מֵ  נּו ַעל ִשכְּ ַבלְּ ֵלינּו, סָּ ם עָּ לָּ נּו עֻּ ט ִמֶמנּו, נָּתְּ מֹורָּ ְך ּומְּ שָּ מֻּ ֵלינּו, מְּ נּו, ּפֹוֵרק ֲעמָּ לּו בָּ שְּ ִדים מָּ נּו, ֲעבָּ

נּו ֵמַאֲחֶריָך תָּ ִמֶמנּו ַבֲעֹוֵנינּו, ַשבְּ ַחקְּ ֹהוָּה ֱאֹלֵהינּו, רָּ אנּוָך יְּ רָּ בּונּו, קְּ בָּ רֹות ַרבֹות סְּ ם, צָּ , ֵאין ִמיָּדָּ

ַנקְּ  ֵנינּו וְּ ֵהיְך נִָּעיז ּפָּ עּוֵתנּו, וְּ נּו ִמטָּ נּו: ַוֲעַדִין לֹא ַשבְּ דְּ בָּ אָּ ִעינּו וְּ ֹהוָּה תָּ ֶניָך יְּ פָּ ֵּפנּו, לֹוַמר לְּ רְּ ֶשה עָּ

אנּו טָּ נּו ַוֲאבֹוֵתינּו חָּ ל ֲאַנחְּ אנּו, ֲאבָּ טָּ לֹא חָּ נּו וְּ  :ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִדיִקים ֲאַנחְּ

ַנֵהג ַבֲחִסידּות, מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעמֹו ַמֲעִביר ִראשֹון ֵאל ִראשֹון,  ֶמֶלְך יֹוֵשב ַעל ִכֵּסא ַרֲחִמים ִמתְּ

ם  תָּ עָּ רָּ ר וָּרּוַח, לֹא כְּ שָּ ל בָּ קֹות ִעם כָּ דָּ ִעים, ֹעֶשה צְּ ה ַלּפֹושְּ ִליחָּ ִאים ּוסְּ ַחטָּ ה לְּ ִחילָּ ֶבה מְּ ַמרְּ

נָּיו תָּ ֶלעָּ הֹוַדעְּ ֵרה, כְּ לש ֶעשְּ ִרית שְּ נּו ַהיֹום בְּ ר לָּ כָּ ֵרה, ּוזְּ ֹלש ֶעשְּ נּו לֹוַמר שְּ מֹול, ֵאל הֹוֵריתָּ לָּ  ִתגְּ

ֹהוָּהִמֶּקדֶ  ֵשם יְּ א בְּ רָּ ם, ַוִיקְּ ַיֵצב ִעמֹו שָּ ן ַוִיתְּ נָּ ֹהוָּה ֶבעָּ מֹו ֶשכָּתּוב ַוֵיֶרד יְּ  :ם, כְּ

א רָּ יו ַוִיקְּ נָּ ֹהוָּה ַעל ּפָּ  :ַוַיֲעבֹור יְּ

ֹהוָּה ֹון וָּ  יְּ ִפים ֹנֵשא עָּ ֲאלָּ ַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד לָּ ַחנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים וְּ ֹהוָּה ֵאל ַרחּום וְּ ֶפַשע יְּ

נּו מַ  ַחל לָּ אנּו מְּ טָּ ִבינּו ִכי חָּ נּו אָּ ַלח לָּ נּו: סְּ תָּ ַחלְּ אֵתנּו ּונְּ ַחטָּ תָּ ַלֲעֹוֵננּו ּולְּ ַלחְּ סָּ ַנֵּקה: וְּ ה וְּ אָּ ַחטָּ ֵכנּו וְּ לְּ

ֶאיָך ל ֹקרְּ כָּ ַרב ֶחֶסד לְּ ח וְּ ַסלָּ ה ֲאֹדנָּי טֹוב וְּ נּו: ִכי ַאתָּ עְּ שָּ  :ִכי פָּ

 פעם אחת

ַמע ד שְּ ֹהוָּה ֶאחָּ ֹהוָּה ֱאֹלֵהינּו יְּ ֵאל יְּ רָּ  :ִישְּ

 ג"פ בלחש

רּוְך ם וֶָּעד בָּ עֹולָּ כּותֹו לְּ בֹוד ַמלְּ  :ֵשם כְּ

 ז' פעמים

ֱאֹלִהים ֹהוָּה הּוא הָּ  :יְּ



ֹהוָּה ם וֶָּעד יְּ עֹולָּ לֹוְך לְּ ֹהוָּה ִימְּ ְך יְּ לָּ ֹהוָּה מָּ  :ֶמֶלְך יְּ

חָּ  ֲעֵננּו ם ֲעֵננּו, ֲעֵננּו ַּפַחד ִיצְּ הָּ רָּ ִוד ֲעֵננּו, ֱאֹלֵהי ַאבְּ ֵגן דָּ ק ֲעֵננּו, ֲעֵננּו ֲאִביר ַיֲעֹקב ֲעֵננּו, ֲעֵננּו מָּ

ה ֲעֵננּו, ֲעֵננּו  רָּ ֵעת צָּ עֹוֶנה בְּ צֹון ֲעֵננּו, ֲעֵננּו הָּ ֵעת רָּ עֹוֶנה בְּ ה ֲעֵננּו, ֲעֵננּו הָּ בָּ כָּ ֲעֵננּו ֱאֹלֵהי ַהֶמרְּ

ַחנּון  ֵעת ַרֲחִמים ֲעֵננּו, ֲעֵננּו ַרחּום וְּ עֹוֶנה בְּ ַמֵלי הָּ נָּא ִאתְּ רֹוק, ַרֲחמָּ נָּא ּפְּ נָּא ֲעֵננָּן, ַרֲחמָּ ֲעֵננּו, ַרֲחמָּ

ִדי ִקינָּן בְּ א ַאפְּ הֹורָּ א ִלנְּ ֵאל, ּוֵמֲחשֹוכָּ רָּ נָּא ֵבית ִישְּ ל ֲאחָּ ַעל כָּ נָּא, וְּ ל ֱאנֵָּשי ֵביתָּ ַעל כָּ ן, וְּ ל ַרֲחִמין ֲעלָּ

א ְך ַרבָּ מָּ  :שְּ

 קדיש שלם, עלינו וק"י
ַנֵצחַ  ָך ַעל ַעל ַהִגִתי ַלמְּ נָּה הֹודְּ ֶרץ ֲאֶשר תְּ אָּ ל הָּ כָּ ָך בְּ ה ַאִדיר ִשמְּ ֹהוָּה ֲאֹדֵנינּו מָּ ִוד: יְּ דָּ מֹור לְּ ת ִמזְּ

ֶאה שָּ  ַנֵּקם: ִכי ֶארְּ ִבית אֹוֵיב ּוִמתְּ ַהשְּ ֶריָך לְּ ַמַען צֹורְּ תָּ ֹעז לְּ ִקים ִיַּסדְּ ֹינְּ ִלים וְּ ִים: ִמִּפי עֹולְּ מָּ ֶמיָך ַהשָּ

ֹעֶתיָך יָּ  בְּ ֶדנּו: ַמֲעֵשה ֶאצְּ קְּ ם ִכי ִתפְּ דָּ ֶרנּו ּוֶבן אָּ כְּ ה ֱאנֹוש ִכי ִתזְּ ה: מָּ תָּ נְּ ִבים ֲאֶשר כֹונָּ כֹוכָּ ֵרַח וְּ

י לָּ ה ַתַחת ַרגְּ ַמֲעֵשי יֶָּדיָך ֹכל ַשתָּ ִשיֵלהּו בְּ ֵרהּו: ַתמְּ ַעטְּ ר תְּ דָּ הָּ בֹוד וְּ כָּ ַעט ֵמֱאֹלִהים וְּ ֵרהּו מְּ ַחּסְּ ו: ַותְּ

ם וְּ  ִפים כֻּלָּ ה ֹצֶנה ַוֲאלָּ ֹהוָּה ֲאֹדֵנינּו מָּ חֹות ַיִמים: יְּ רְּ ֵגי ַהיָּם ֹעֵבר אָּ ַמִים ּודְּ י: ִצּפֹור שָּ דָּ ַגם ַבֲהמֹות שָּ

ֶרץ אָּ ל הָּ כָּ ָך בְּ  :ַאִדיר ִשמְּ


