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מבוא למהדורה הראשונה  

  במהדורה זאת של המחזור לימים הנוראים השתדלנו לחדש כמה דברים שהמתפלל 
צריך להם מאוד:

נוסח תפילות הקבע הוא כנוסח התפילות בסידור התפילה ״דע לפני מי אתה 
בעזרתו  ולתכניה  לתפילה  מיוחד  יחס  מתוך  סודר  זה  נוסח  שבהוצאתנו.  עומד״ 
ובהדרכתו של ר׳ מאיר מדן הי״ו. ידיעותיו המרובות בענייני תפילה ולשונותיה עשו 

את הנוסח למושלם, עד כמה שהיד מגעת.
המדעי  למחזור  בהתאם  מחדש  סודרו  זה  במחזור  ופירושם  הפיוטים 
גולדשמידט  ד׳  בעריכת  בניו־יורק  בק  ליאו  מכון  עבור  בהוצאתנו  לאור  שיצא 
עתיקים.  ודפוסים  יד  כתבי  בעשרות  בדיקה  לאחר  כידוע,  נקבע,  זה  נוסח  ז״ל. 
במהדורתו  הנוראים  הימים  פיוטי  כל  את  ממצה  פירוש  פירש  ז״ל  גולדשמידט  ד׳ 

הנ״ל ואנו הבאנו פירוש זה לפיוטים שבמהדורתנו.
ניקוד הפיוטים עבר הגהה נוספת בידי ש׳ בהט. אברהם פרנקל בדק את הפירוש 
ישראל  בקהילות  היום  הנהוג  לפי  המחזור  בעריכת  זאת.  למהדורה  להתאימו  כדי 

השתתף יונה פרנקל. תודתנו נתונה להם על עבודתם הרבה.

והסידור  התנ״ך  נדפס  בה  אשר  במקוריותה,  הידועה  קֹוֵרן,  באות  סודר  המחזור 
במהדורת קֹוֵרן.

עניין מיוחד הראוי להדגשה הוא דרך הדפסתם של הפיוטים:
יש פיוטים, אשר יש בהם שני חלקים בכל בית. פיוטים כאלה מתאימים להיאמר 
על ידי החזן והציבור בחילופין – החזן פותח בטור הראשון והקהל עונה בטור השני, 
כגון: החזן פותח ״אתה הוא אלהינו״ והקהל עונה את סוף המשפט ״בשמים ובארץ״, 

וכן צריך להיות בכל שאר בתי הפיוט.
היום,  ונהגו  זאת  אמירה  צורת  נשתבשה  אחרות  וסיבות  ניגון  ענייני  בגלל 
של  תחילתו  עם  הבית  של  סופו  את  אומר  שהקהל  הכנסת,  בתי  בכל  כמעט 
כך  כי  להיגיון,  שמנוגד  דבר  ונערץ״),  גיבור  ובארץ  ״בשמים  (כגון  הבא  הבית 
גם  לדאבוננו,  קרה,  (וכן  צירוף  הטעון  את  ומפרידים  הפרדה  הטעון  את  מצרפים 
לתקן  כדי  משפט״).  מדת  ביד  ״האוחז  או  דין״  עורך  ״לאל  כגון,  אחרים  בפיוטים 



ח 

והחזן  הציבור  על  כיצד  יבהיר  הדפסתם  כשסדר  הפיוטים  את  ערכנו  אלה  פגמים 
לאומרם.

פיוטים רבים אינם נאמרים היום בשלמותם. יש פיוטים שפגעה בהם הצנזורה 
על  המדברים  קטעים  להשמיט  לקהילות  גרם  מלשינים  מפני  שפחד  (או  הנוצרית 
אלה   פיוטים  הבאנו  זאת  במהדורה  אחרים.  מטעמים  שקוצרו  פיוטים  ויש  הגויים) 
בשלמותם (על פי מהדורת גולדשמידט, כאמור לעיל). כדי לא לבלבל את המתפלל, 
לדלג  המתפלל  יוכל  וכך  להשמיטם,  שנהגו  הקטעים  את  אפור  רקע  על  הדפסנו 

ולמצוא בקלות את הנאמר על פי המנהג המקובל בבתי הכנסת בימינו.

אליהו קֹוֵרן
ירושלים, ה׳תשכ״ב
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  מבוא למהדורה החדשה

ר ִהְרִאיַתִני ָצרֹות ַרּבֹות ְוָרעֹות  ֲאׁשֶ
ֲעֵלִני (תהלים עא, כ)  ׁשּוב ּתַ הֹומֹות ָהָאֶרץ ּתָ ַחֵּיִני ּוִמּתְ ׁשּוב ּתְ ּתָ

ֶעיָך ְוֶכָעָנן ַחּטֹאוֶתיָך  ׁשָ ָמִחיִתי ָכָעב ּפְ
יָך (ישעיה מד, כב) י ְגַאְלּתִ ׁשּוָבה ֵאַלי ּכִ

ביום זה כל קהילות ישראל ניצבות נוכח פני ה' כמלאכים, וגם מייחלות לרחמיו. יום זה 
הוא גם היום שבו משה ירד בפעם האחרונה מהר סיני ובישר לעם ישראל, שנתכפר 
עוונם ושהם רצויים ואהובים לפני המקום ברוך הוא. אם גם אנו נזכה לרחמים אלו, 

נוכל להתחיל שנה חדשה מלאים בתקווה ושמחים בקשר המחוזק עם ה'.
הכפרה אינה באה מאליה ועיצומו של יום אינו מכפר בלי תשובה. בזמן שבית 
הכיפורים  ביום  תלוי  שהיה  השני  חוט  שבהן  שנים  היו  ִתלו,  על  עמד  המקדש 
אחרי  לה'  ולהתקרב  לחזור  ודם  בשר  של  ביכולתו  האם  אדום.  נשאר  ההיכל,  מעל 
ברצון  ולא  האישיים  בצרכיו  שלמה  שנה  התמקד  אדם  אם  ממנו?  שהתרחק 
שפתח  הפתח  אלמלא  אדמות?  עלי  ה'  שליח  ולהיות  לשוב  בכוחו  האם  האלוהי, 
לנו ה' אחרי שהאדם חטא, לא הייתה לו רשות להמשיך ולהתקיים. אך לאדם ישנו 
כוח התפילה שניתן לו מאת ה׳, כדברי ה' לעמו במדרש (שמות רבה לח, ד): "דברים 
אני מבקש! שנאמר 'קחו עמכם דברים ושובו אל ה'', ואני מוחל על כל עוׁנותיכם!" 
מילים פשוטות שאומרים מכל הלב עשויות לחולל מהפכות בעולם ובאדם. עלינו 
ומסוגלים  ללבן,  השני  חוט  את  להפוך  נחושים  שבפינו,  לכוח  ערים  להיות  אפוא 

להשיג חנינה לעצמנו ולעמנו.
הוצאת קורן קיבלה על עצמה את האחריות הכבדה לערוך את מילות התפילה 
בוראו.  לפני  הכיפורים  ביום  לאומרן  שעומד  למי  הכביר,  הרוחני  הכוח  בעלות 
התפילות,  נוסח  של  קפדני  בירור   – תפילה  מחזור  בהכנת  כרוכות  רבות  מלאכות 
את  לשרת  אלה  כל  של  מטרתם  מחושב.  ועימוד  המבנה  תכנון  מדוקדקת,  הגהה 
את  עשינו  בהחלט  אך  הלב,  כוונת  את  להחליף  כדי  בזה  אין  כמובן,  המתפלל. 

מרב המאמצים בכלים שברשותנו, להעצים את המעמד הרם הזה. 
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הרב  רבות  שעות  שקד  ההערות  ותוכן  התפילות  נוסח  עריכת  עיקר  על 
עימדה  המחזור  את  לו.  וייעץ  סייע  בניהו  חנן  והרב  הייחודי,  בכישרונו  פוקס  דוד 
נרתמו  ההגהה  למלאכת  ז"ל.  קורן  אליהו  שקבע  העקרונות  פי  על  באר  אסתר 
הרב ברוך ברנר, הרב ישראל אליצור ואפרת גרוס, ועל עיצוב הכריכה עמל אליהו 

משגב. 

מן הראוי לציין כמה הבדלים בין המהדורה הקודמת של המחזור ובין מהדורה זו: 
•  שיפרנו את העריכה ואת העיצוב, והוספנו הנחיות רבות הפותחות את קטעי 

התפילה.
אין פירוש או ביאור לפיוטים.  •

•  את כל הפיוטים וחלקי הפיוטים שאומרים בקצת קהילות והופיעו בעבר באפור, 
העברנו לסוף המחזור.

הנחיות  הוספנו  ספרד,  ונוסח  אשכנז  נוסח  בין  הבדלים  בהם  שיש  •  במקומות 
גם  בתפילה  להתמצא  למתפלל  לסייע  כדי  התפילה,  חלקי  את  והשלמנו 
הוספנו  אשכנז  בנוסח  לדוגמה,  שלו.  שאינו  בנוסח  מתפלל  הציבור  כששליח 

בפסוקי דזמרה מזמורים שאומרים רק בנוסח ספרד.

ואל  בלשונם...  ייכשלו  'לא  שישראל  כדי  המאמצים  מרב  את  עשתה  קורן  הוצאת 
יאמר פיהם דבר שלא ברצונך'. אנו תקווה שלא נפלה תקלה מתחת ידינו, ושסייענו 

למחלים פני ה', שאמרי פיהם יהיו לרצון.

י ֲעֵנה ָנא. ַזֲעִקי ְרֵצה ָנא. ָהֵאל ָקדֹוׁש'  'ֶאת ַלֲחׁשִ
ָרֶכיָך,  ֵדנּו ִמְצוֶֹתיָך, הֹוֵרנּו ּדְ 'ָקְרֵבנּו ְלתֹוָרֶתָך, ַלּמְ

ֶמָך, ּומֹול ֶאת ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבֶתָך  נּו ְלִיְרָאה ֶאת ׁשְ ַהט ִלּבֵ
ֵלם' ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ ְוָנׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ

יהושע מילר, עורך ראשי
ירושלים , ר"ח אלול ה'תשע"ה



ה י ַהֶּז֗ ִביִע֜  ָעׂשֹור ַל֨חֶֹדׁש ַהׁשּ ּוֶבֽ
ם ֶי֣ה ָלֶכ֔ ִיה ָרא־֙קֶֹדׁש ק ִמֽ

במדבר כט, ז

י ֣ ּכִ

ִרים ּפֻ ֤יֹום ּכִ
֔הּוא
ם ֣ר ֲעֵליֶכ֔ ַכּפֵ ל
ֵנ֖י יה֥וה ֱאֽלֵֹהיֶכֽם ִלפ

ויקרא כג, כח
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 תפילה זכה   33

 תפילה זכה

ל  ַקּבֵ ׁשּוָטה ל ָך ּפ ִמינ ר י ִליחֹות, ֲאׁשֶ ַהּס ל ָהעֹוָלִמים, ַאב ָהַרֲחִמים ו ִרּבֹון ּכ

״מצות וידוי של ערב יום הכיפורים, שצריך להתוודות כדי שיכנס ליום בתשובה, הוא עם חשיכה 
סמוך ליום עצמו... ואף על פי שהתוודה קודם אכילה, חוזר ומתוודה בזמנו עם חשיכה״ (רמב״ן, 
שבה  זכה׳  ׳תפילה  מקפידים לומר  רבים  להלכה,  לא נפסקה  אף ששיטת הרמב״ן  ע״ב).  פז  יומא 

וידוי לפני חשכה. מקורו של הנוסח המקובל ב׳חיי אדם׳ קמד, כ.

נשים אומרות תפילה זו בלשון נקבה, ומשמיטות את המילים שבסוגריים. 

ֹו  אָת  ּוָבָרֽ ַאֲחִריתֹו,  ּב לֹו  ֵהיִטיב  ל ָהָאָדם  ֶאת  אָת  ָרֽ ּבָ ה  ַאּתָ ו ִבים,  ׁשָ
ּטֹוב  חֹר ּבַ ָידֹו ִלב ִחיָרה ּב ֶיה ַהּב ה ּתִ ֵדי ׁשֶ ֵיֶֽצר ָרע, ּכ ָצִרים, ֵיֶֽצר טֹוב ו ֵני י ׁש
ָך,  ָמֶתֽ כ ָרה ח ז י ֵכן ּגָ ִחיָרתֹו, ּכִ ָכר טֹוב ַעל טּוב ּב ן לֹו ׂשָ ֵדי ִלּתֵ ָרע ּוכ אֹו ּבָ
ֶאת־ ו ֶאת־ַהּטֹוב,  ו ֶאת־ַהַחִּיים  ַהּיֹום  ָפֶנֽיָך  ל י  ּתִ ָנַתֽ ֵאה  ר תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכ

ַחִּיים׃ ּתָ ּבַ ֶאת־ָהָרע׃ ּוָבַחר ֶות ו ֽ ַהּמָ

ֵכי  ַדר ּוב ָהָרע  ֵיֶֽצר  ֲעַצת  ּבַ י  ּתִ ָהַלֽכ ו ָך,  קֹוֶלֽ ל י  ּתִ ע ַמֽ ׁשָ לֹא  ֱאלַֹהי,  ה,  ַעּתָ ו
י ֶאת ֵאָבַרי  ּתִ ׁש ֽ ּלֹא ִקּדַ לֹא ַדי ִלי ׁשֶ ָרע, ו י ּב ּתִ ר טֹוב ּוָבַחֽ י ּב ּתִ ס י, ּוָמַאֽ ִלּבִ

אִתי אֹוָתם. ֽ א ִטּמֵ ֶאּלָ

טֹובֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ ׁשֹב  ַלח ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ חּוׁש  ּוָבֶהם  ֵלב  ו  ֽמֹח י  ּבִ אָת  ָרֽ ּבָ
ל  ּכ  ָבֵרך ּול ל  ּלֵ ּפַ ִהת ּול ָך,  ֽ ׁשֶ ד ק ֵרי  ב ּדִ ָהִבין  ל ֵלב  ו טֹוִבים,  הּוִרים  ִהר ו
ָרִעים  הּוִרים  ִהר ּב אֹוָתם  אִתי  ֽ ִטּמֵ ַוֲאִני  הֹוָרה,  ט ָבה  ַמֲחׁשָ ּב ָרכֹות  ַהּב
אִתי  ֽ הּוִרים ָרִעים ּבָ ֵדי ִהר ַעל י א ׁשֶ ֶזה, ֶאּלָ לֹא ַדי ּבָ בֹות ָזרֹות. (ו ּוַמֲחׁשָ
ִרי  ק ַאת  ֻטמ ּב ֽאֶֹנס,  ּב ּוַפַֽעם  ָרצֹון  ּב ַֽעם  ּפַ ָלה,  ַבּטָ ל ַרע  ז הֹוָצאֹות  ִליֵדי 
ָרִאים  ק ִים ַהּנִ ַחּב ִחיִתים ּומ אִתי ַמׁש ָרֽ ל ַהּגּוף, ּוֵמֶהם ּבָ א ֶאת ּכ ַטּמֵ ַהמ
רֹא ַעל  י ִלב ּתִ ָּיֽכֹל בֹות טֹובֹות ׁשֶ ַחת ַמֲחׁשָ ֽ י ּתַ ֵני ָאָדם. אֹוי ִלי ּכִ ֵעי ּב ִנג
ָעַלי,  טֹוִבים  ִליִטים  ַרק ּופ ָסֵנגֹוִרים  יּו  ִּיה ׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ק ָאִכים  ַמל ֵדיֶהן  י
יו  ּתִ הַֹכח ו תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכ ִמי,  ַעצ ּב ל  ַחּבֵ ל ִחיִתים  ַמׁש אִתי  ָרֽ ּבָ יֶהם  ּתֵ ח ּתַ

ֵני ָאָדם׃) ֵעי ּב ִנג ים ּוב ֶבט ֲאָנׁשִ ֽ ׁשֵ ּב

ּתֹוָרה,  תּוב ּבַ ּכָ ֶ ֶהן ַמה ׁשּ אֹות ּבָ אּות ִלר י ֵעיַנִֽים ּוָבֶהן חּוׁש ָהר אָת ּבִ ָרֽ ּבָ
לֹא  ו ָך:  תֹוָרֶתֽ ּב ּתָ  ר ַהֽ ִהז ה.  ָ ֻדׁשּ ק ּבִ ׁשֶ ָבר  ּדָ ל  ּכ ִאַּית  ר ּבִ אֹוָתן  ׁש  ַקּדֵ ּול

דברים ל
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ֵעיַני  ַאֲחֵרי  י  ּתִ ָהַלֽכ י  ּכִ ִי  אֹוי  ֵעיֵניֶכם׃  ַאֲחֵרי  ו ֶכם  ַבב ל ַאֲחֵרי  ָתֽתּורּו 
ָאה.  ַבר ֻטמ ּד  כ ל ּב ּכֵ ּתַ ִהס אִתי אֹוָתן ל ֽ ִטּמֵ ו

אִתי  ֽ י ִטּמֵ ֵרי ּתֹוָרה, אֹוי ִלי ּכִ ִדב ה ו ָ ֻדׁשּ ֵרי ק ב ֽמֹע ּדִ ַנִֽים ִלׁש ז י א אָת ּבִ ָרֽ ּבָ
ַנִֽים  ז א ל אֹוי  ֲאסּוִרים.  ָבִרים  ּוד ָהָרע  ָלׁשֹון  ו ָבָלה  נ ֵרי  ב ּדִ  ֽמֹע ִלׁש אֹוָתן 

עֹות. ׁשֹומ ך ּכָ ׁשֶ

ֶהם  ּבָ ר  ַדּבֵ ל  ֹח ּכֽ ֶהם  ּבָ ּתָ  ָנַתֽ ו ָגרֹון,  ו  ֵחיך ו ִֽים  ּנַ ׁשִ ו ָלׁשֹון  ו ה  ּפֶ י  ּבִ אָת  ָרֽ ּבָ
אָת  ָרֽ ֶהן ּבָ ר ּבָ ית, ֲאׁשֶ ֶף ּבֵ ל ָאֽ דֹוׁשֹות ׁשֶ אֹות ָהאֹוִתּיֹות ַהּק ָחֵמׁש מֹוצ
ּבּור  ַהּדִ  ֽכֹח ּוב ה,  דֹוׁשָ ַהּק ָך  ּתֹוָרת ּתָ  ג ָאַרֽ ּוָבֶהן  ֹוָאם,  ּומ ֶרץ  ָוָאֽ ִים  ַמֽ ׁשָ
אִתי  ֽ י ִטּמֵ ֵהָמה לֹא ָהִיֽיִתי, ּכִ ב ֵהָמה, ַוֲאִפּלּו ּכִ ּתָ ֶאת ָהָאָדם ִמן ַהּב ל ֽ ּדַ ִהב
ַמֲחֽלֶֹקת,  ִכילּות,  ר ֵליָצנּות,  ָקִרים,  ׁש ּבִ ָהָרע,  ָלׁשֹון  ּב ָבָלה,  נ ֵרי  ִדב ּב ִפי 
א  ֵרי ַמּשָׂ ב לֹון ֲחֵברֹו, ּדִ ק ד ּבִ ּבֵ ּכַ ל ֶאת ֲחֵברֹו, ִמת ַקּלֵ ֵני ֲחֵברֹו, מ ין ּפ ּבִ ַמל

ָדִרים. בּועֹות ּונ ׁש יֹום טֹוב, ּבִ ת ו ּבָ ׁשַ ן ּב ּוַמּתָ

אִתי אֹוָתן  ֽ וֹת, ַוֲאִני ִטּמֵ ִמצ ֶהן ּב ּוׁש ַלֲעסֹק ּבָ ׁשּ חּוׁש ַהּמִ ִים ו י ָיַדֽ אָת ּבִ ָרֽ ּבָ
ן  ּבֶ ַהּכֹות  ל ָיד  ָהִרים  ּול ע  ׁשַ ֶרֽ רֹוף  ֶאג ּב ַהּכֹות  ל ִאּסּור,    ׁשֶ ין  מּוׁשִ ִמׁש ּב

יֹום טֹוב. ת ו ּבָ ׁשַ ִצים ּב ק ָבִרים ַהּמֻ ֵטל ּד ַטל ָאָדם ּול

ִים  ַלֽ ַרג ּב אֹוָתן  אִתי  ֽ ִטּמֵ ַוֲאִני  ָוה,  ִמצ ַבר  ּד ל  כ ל  ַלֲהלֹך ִים  ַלֽ ַרג י  ּבִ אָת  ָרֽ ּבָ
ָרָעה. ַמֲהרֹות ָלרּוץ ל מ

ַעד  ו ִלי  ַרג ף  ִמּכַ מּוִמין,  ֲעֵלי  ּבַ אֹוָתם  ּוָמָצֽאִתי  ֵאָבַרי  ל  ּכ ֶאת  י  ּתִ ׁש ֽ ַ ִמׁשּ
ה  ּלֶ ֵאֽ י ב יָך, ּכִ ַני ֵאֶלֽ ָהִרים ֱאלַֹהי ּפָ  י ּתִ מ ַלֽ ִנכ י ו ּתִ ֹׁש תֹם. ּבֽ י מ י ֵאין ּבִ רֹאׁשִ
ּתָ ֲעֵליֶהם  ֽע ּפַ ִהׁש ֽכֹח ַהַחִּיים ׁשֶ ֶהם, ּוב ִני ּבָ ֽ ּתַ ֲחַננ ים ׁשֶ ַהחּוׁשִ ָהֵאָבִרים ו
אֹוי  ָך.  צֹונ ר ַעל  ַלֲעבֹר  ו ֵעיֶנֽיָך  ּב ָהַרע  ַלֲעׂשֹות  י  ּתִ ׁש ֽ ּמַ ּתַ ִנׁש ֶהם  ּבָ ִמיד,  ּתָ

י. ׁשִ ַנפ אֹוי ל ִלי ו

ין ָאָדם  ר לֹא ֶיֱחָטא ּבֵ ֶרץ ֲאׁשֶ ָאֽ יק ּבָ ַעט ֵאין ַצּדִ מ ּכִ י ׁשֶ ּתִ ע ָּיַדֽ יֹות ׁשֶ ִלה ו
י  ִלּבִ ֶוה  ּדָ ֶזה  ַעל  ו ה,  ּפֶ ִדּבּור  ּב אֹו  ה  ַמֲעׂשֶ ּב גּופֹו,  ּב אֹו  ָממֹון  ּב ַלֲחֵברֹו 
ַעד  ר  ַכּפֵ מ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ֵאין  ַלֲחֵברֹו  ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ א  ֵחט ַעל  י  ּכִ י,  ּבִ ִקר ּב



 תפילה זכה   35

י ֲאִפּלּו  מֹוַתי, ּכִ ָרֲחפּו ַעצ י ו ּבִ ִקר י ּב ר ִלּבִ ּבַ ַעל ֶזה ִנׁש ה ֶאת ֲחֵברֹו, ו ַרּצֶ ּי ׁשֶ
ָעַלי,  ַרֵחם  ּת ׁשֶ ָפֶנֽיָך   ִתי  ִחּנָ ּת יל  ַמּפִ ֲאִני  ָלֵכן  ר.  ַכּפֵ מ ֵאינֹו  יָתה  ַהּמִ יֹום 
ִני מֹוֵחל  ִהנ ֵני ָאָדם. ו ל ּב ֵעיֵני ּכ ֵעיֶנֽיָך ּוב ַרֲחִמים ּב ֶסד ּול ֶחֽ ֵחן ּול  ֵנִֽני ִתּת ו
אֹו  ָממֹונֹו  ּב ּוֵבין  גּופֹו  ּב ין  ּבֵ י,  ּדִ ֶנג ָחָטא  ׁשֶ ִמי  ל  כ ל מּוָרה  ּג ִחיָה  מ ּבִ
ִהִּזיק ִלי  ל ִמי ׁשֶ כ ֵכן ל ם ָרע, ו ר ָעַלי ָלׁשֹון ָהָרע, ַוֲאִפּלּו הֹוָצַאת ׁשֵ ּבֵ ּדִ ׁשֶ
חּוץ  ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  ין  ּבֵ ר  ֲאׁשֶ ָהָאָדם  ַחּטֹאת  ל  כ ּול ָממֹוִני,  ּב אֹו  גּוִפי  ּב
ָאַמר:  י ו ּדִ ֶנג ָחָטא ּכ י ׁשֶ חּוץ ִמּמִ י ִדין, ו הֹוִציא ַעל ּפִ ר אּוַכל ל מֹון ֲאׁשֶ ִמּמָ
לֹא  מּוָרה, ו ִחיָלה ּג מ ּלּו, ֲאִני מֹוֵחל ּבִ ַחל ִלי. חּוץ ֵמֵאֽ הּוא ִימ ֹו ו ֶאֱחָטא
ן ֶאת  ּתֵ ן ּתִ  ָאָדם, ּכֵ כ ֲאִני מֹוֵחל ל ם ׁשֶ ׁשֵ ִתי. ּוכ ִסּבָ ֵיָעֵנׁש ׁשּום ָאָדם ּב

מּוָרה. ִחיָלה ּג מ ֲחלּו ִלי ּבִ ִּימ ל ָאָדם, ׁשֶ ֵעיֵני ּכ י ּב ִחּנִ

ַהֲחָטִאים  ל  כ ּב י  ּתִ ֽנ ּוַ ּכַ ִנת ּלֹא  ׁשֶ ָפֶנֽיָך,  ל  ָיֽדּוע ו לּוי  ּגָ ֱאלַֹהי,  יהוה  ה  ַעּתָ ו
ר  ִרי ָהָרע, ֲאׁשֶ ֲעַצת ִיצ י ּבַ ּתִ ָהַלֽכ ָך, ַאך ּד ֶנג רֹד ּכ ִלמ ָך ו ִעיס ַהכ ָהֲעוֹנֹות ל ו
לֹא  יֹון ּתֹוַלַֽעת ו ֶאב ִני. ַוֲאִני ָעִני ו ֵדֽ כ ל ַלי ל ַרג ת ל ׁשֶ ל יֹום ּפֹוֵרׂש ֶרֽ כ ִמיד ּב ּתָ
ֵביִתי  ֵני  ּב ֶאת  ֵנס  ַפר ל ָנָסה  ר ַהּפַ ַוֲעַמל  ּדֹו,  ֶנג ּכ ַלֲעמֹד  ּכִֹחי  ל  ׁשַ ּכָ ִאיׁש, 
ָפֶנֽיָך,  ל ָיֽדּוע לּוי ו ל ֶזה ּגָ ּכ ִפי ׁשֶ ָרי. ּול עֹוכ ָריו ֵהם ָהיּו ּב ַמן ּוִמק ת ַהּז ּדַ ִטר ו
יָך  ַרֲחֶמֽ ֹא ֶיֱחָטא׃ ָלֵכן ּב ה־ּטֹוב ו ר ַיֲעׂשֶ ֶרץ, ֲאׁשֶ ָאֽ יק ּבָ י ָאָדם ֵאין ַצּדִ ּכִ
ּפּוִרים ַהֶּזה  ָקדֹוׁש, יֹום ַהּכִ יר ו ָנה, יֹום ַאּדִ ָ ׁשּ נּו יֹום ֶאָחד ּבַ ּתָ ָלֽ ים ָנַתֽ ָהַרּבִ
נּו  ַטֵהר אֹוָתֽ ינּו ּול ל ֲעוֹנֹוֵתֽ ר ֶאת ּכ ַכּפֵ ָפֶנֽיָך ּול טֹוָבה, ָלׁשּוב ל ינּו ל א ָעֵלֽ ַהּבָ
ֶכם,  ַטֵהר ֶאת ר ֲעֵליֶכם ל ַכּפֵ י־ַבּיֹום ַהֶּזה י תּוב: ּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ ינּו, ּכ אֹוֵתֽ מ ִמּטֻ

רּו׃ ָהֽ ט ֵני יהוה ּתִ ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלפ

ָרֵאל  ָך ִיׂש ַעּמ ָעם, ִמי ּכ ָך ל ּתָ אֹוָתם ל ח ר ָלק ָרֵאל ֲאׁשֶ ָך ִיׂש ֵאה ַעּמ ה ר ַעּתָ ו
ר  ּבָ ִנׁש ֵב  ּב אנּו  ֽ ּבָ ָך.  ִחיָלֶתֽ ִלמ ים  ַצּפִ ּומ ַיֲחִלים  ַהמ ים  דֹוׁשִ ּוק הֹוִרים  ט
ָרה  ַכּפָ ו ִיָחה  ּוס ִחיָלה  מ ָך  ִמּמ ׁש  ַבּקֵ ל ים,  ָרׁשִ ו ים  ַדּלִ ו ֲעִנִּיים  ּכַ ה,  ּכֶ ִנד ו
ַוֲעוֹן  נּו  ֵעֽ ִרׁש יהוה  נּו  ע ָיַדֽ ָפֶנֽיָך.  ל נּו  ע ֽ ּוָפׁשַ ינּו  ָעִוֽ ו אנּו  ָחָטֽ ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכ ַעל 
ֵצא׃  ִיּמָ י  ּכִ ב  ּנָ ּגַ ת  ֽבֹׁשֶ ּכ יָך,  ֵֶֽא ֵנֽינּו  ּפָ ָהִרים   נּו  מ ַלֽ ִנכ ו נּו  ֹׁש ּבֽ ינּו.  ֲאבֹוֵתֽ
ֶֽלם  ַהּצֶ ינּו  ֵמָעֵלֽ נּו  ר ֶהֱעַבֽ ֲעוֵֹנֽינּו  רֹב  ּב י  ּכִ רֹאׁש,  ָנִרים  ו ה  ּפֶ ח  ּתַ ִנפ  ֵאיך ו
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ִגים  ר ַקט ַהמ ו ִּזיִקים  ַהּמַ ל  ּכ ר  ֲאׁשֶ נּו,  אֹוָתֽ יׁש  ּבִ ַמל הּוא  ר  ֲאׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ
ם  י ׁשֵ ֶרץ, ּכִ י ָהָאֽ ל־ַעּמֵ ָראּו ּכ תּוב: ו ּכָ ָמה ׁשֶ ָפָניו, ּכ יט ּב ַהּבִ כֹוִלים ל ֵאיָנם י
נּו  ׁש ָלַבֽ ֶצֶֽלם ָטֵמא, ו נּו אֹותֹו ּב פ ֶהֱחַלֽ ׃ ו ּךָ ֽ אּו ִמּמֶ ָיר יָך, ו ָרא ָעֶלֽ יהוה ִנק
צֹוָאה.  ּב ָלך ֻלכ ק מ בּוׁש ׂשַ ל ֶך ּבִ ֽ ַער ַהּמֶ ֽ ׁשַ ָנבֹוא ּב ֵאיך ָגִדים צֹוִאים, ו ּב
י הֹוֵצֽאנּו  ָתה ַהּתֹוֵעָבה ַהּזֹאת, ּכִ ֶנֶעׂש נּו ֵאיך ֽ ׁשֵ נּו ַעל ַנפ ִמיִהים ֲאַנֽח ַמת
ֶות,  ָמֽ ַצל ו ִצָּיה  ר  ּבָ ִמד קֹום  ִלמ נּו  ח ּוָבַרֽ דֹוׁש  ַהּקָ ֵמָהעֹוָלם  נּו  רּוֵחֽ ו נּו  ֽ ׁשֵ ַנפ

ִלּפֹות. ַאת ַהּק קֹום ֻטמ ִלמ

ּובּו  תּוב: ׁשֽ ּכָ ָמה ׁשֶ ִעים, ּכ ׁשָ ׁשּוַבת ר ת ינּו, ָהרֹוֶצה ּבִ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ ַאּתָ ו
ֶהָחפֹץ  ֶנֱאַמר:  ו ָרֵאל׃  ִיׂש ית  ּבֵ ָתֽמּותּו  ה  ּמָ ָלֽ ו ָהָרִעים,  ֵכיֶכם  ר ִמּדַ ּובּו  ׁשֽ
ה  ָחָיה׃ ַעּתָ ָרָכיו ו ׁשּובֹו ִמּד ֻאם ֲאדָֹני ֱיהִֹוה, ֲהלֹוא ּב ע, נ ּפֹץ מֹות ָרׁשָ ֶאח
נּו, ַרֵחם  ֽ ּכֵ ינּו ַמ ִנים. ָאִבֽ ת ּפָ ֽבֹׁשֶ ָפֶנֽיָך ּב ָלבֹוא ל נּו ָלׁשּוב, ו ֽ נּו ֶאל ִלּבֵ מ ֽ ׂשַ
ׁשּובֹו ֶאל ָאִביו  יתֹו, ּוב ָיָצא ִמּבֵ ָאִביו ו ַרד ּב ּמָ נֹו ׁשֶ ַרֵחם ָאב ַעל ּב ינּו ּכ ֵָֽע
נֹו.  ַרֵחם ַעל ּב ָהָאב ל ֶרך ֽ ָפָניו, ִמּדֶ ל ל ַנּפֵ ָעָקה ּוִמת ִכי ּוצ ִנים ּוב ת ּפָ ׁשֶ בֹֽ ּב
ָבר  ה ּכ ַרד ּבֹו, ִהּנֵ ּמָ ׁשֶ ִיּסּוִרים ּכ ּדֹו ּב ה ֶאת ַעב ּכֶ נּו, ַהּמַ ִאם ֲעָבִדים ֲאַנֽח ו
ִנים  ּבָ ּדּול  ּגִ ַצַֽער  ו ֲעִנּיּות  אֹו  ּגּוף,  ּבַ ׁשֶ ִיּסּוִרין  ו ֻכּיֹות  ַמל ּבּוד  ע ׁשִ ּב ינּו  ָלִקֽ
נּו.  ִעֵטֽ מ ּתַ ן  ּפֶ ָך  ַאּפ ּב ַאל  ט,  ּפָ ִמׁש ּב  ַאך יהוה  נּו  ֵרֽ ַיּס אֹוִבים.  ַמכ ָאר  ּוׁש
יט  ׁשִ ַהפ ָרה, ל ה ַהּט ים ַע ֻמּנִ ים ַהמ דֹוׁשִ יָך ַהּק ָאֶכֽ ַמל ה ל ַצּוֵ ינּו ו ַרֵחם ָעֵלֽ
תּוב:  ּכָ ָמה ׁשֶ ינּו, ּכ ל ַחּטֹאֵתֽ נּו ִמּכ ַטֲהֵרֽ ינּו ּול ָגִדים ַהּצֹוִאים ֵמָעֵלֽ ֶאת ַהּב
ִוד  ת ּדָ ִפּלַ ִכת נּו ַמֲחָלצֹות. ו ׁש אֹוָתֽ ּבֵ ַהל ָגִדים ַהּצִֹאים ֵמָעָליו׃ ו ירּו ַהּב ָהִסֽ
ִני׃  ֵכֽ מ ִתס ִדיָבה  נ  ֽרּוח ו ָך,  ֶעֽ ִיׁש ׂשֹון  ׂש י  ּלִ יָבה  ֽ ָהׁשִ לֹום:  ָ ַהׁשּ ָעָליו   ֶלך ֽ ַהּמֶ
נּו  ע ֽ ׁשַ ּפָ ִאם  ו נּו.  ֽ ּבֵ ִקר ּב ן  ּתֵ ּתִ ה  ֲחָדׁשָ  ֽרּוח ו ֱאלִֹהים,  נּו  ָלֽ ָרא  ּב ָטהֹור  ֵלב 
ַאל  ו  . ֽלֹח ִלס ו חֹל  ִלמ ָך  ת ִמּדָ ּכ ה  ֲעׂשֵ ה  ַאּתָ ָוָדם,  ר  ׂשָ ּבָ ת  ִמּדַ ּכ נּו  ד ּוָמַרֽ
נּו  ֽ ִלּבֵ ַחֵּזק  ו ִבים.  ׁשָ ל  ַקּבֵ ל ָך  ת ִמּדָ ּכ ָפֶנֽיָך,  ל ׁשּוב  ִָּמ ינּו  ֲעוֹנֹוֵתֽ בּו  ַעּכ י
ַטֵהר  ו נּו.  ֽ ִּבֵ ּב בּוָעה  ק ִמיד  ּתָ ָך  ָאת ִיר ֶיה  ה ּתִ ׁשֶ ָך,  ָאֶתֽ ִיר ּוב ָך  תֹוָרת ּב
ַנֵחם ֲאִני  י ִמת י, ּכִ רֹון ִלּבִ ב ׁשִ ֵאה ּב ָך. ּור ינּו ַלֲעבֹוָדֶתֽ בֹוֵתֽ ׁש יֹוֵנֽינּו ּוַמח ַרע
ה  ַוּדֶ ּוִמת אֹוֵנן  ּוִמת ּובֹוֶכה  ַהֶּזה,  ַהּיֹום  ַעד  יִתי  ֽ ָעׂשִ ׁשֶ ָהָרִעים  י  ַמֲעׂשַ ַעל 
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 תֹוך ּב ׁשּוָבִתי  ּת ל  ַקּבֵ ו ָפֶנֽיָך.  ל י  ּתִ ע ֽ ׁשַ ּפָ יִתי  ָעִוֽ אִתי  ָחָטֽ אֹוֵמר:  ו ֲעֵליֶהם, 
ֵני  ִמּב ֲאִני  ַגם  י  ּכִ ם,  ִלּבָ ל  כ ּב ָפֶנֽיָך  ל ִבים  ָ ַהׁשּ ָרֵאל  ִיׂש ָך  ַעּמ   ּכ ׁשּוַבת  ּת
ל  כ ָפֶנֽיָך ּב ׁשּוב ל ים ִמּלָ בּו ֲעוֹנֹוַתי ָהַרּבִ ַעּכ ַאל י ַיֲעקֹב. ו ָחק ו ָרָהם ִיצ ַאב
מּוָרה,  ָחֵרט ַעל ֲעוֹנֹוַתי ֲחָרָטה ּג ִהת ֵלם ּול ֵלב ׁשָ ָפֶנֽיָך ּב ָאׁשּוב ל ִני ׁשֶ ֽ ַזּכֵ ֵלב. ו
עֹוָם  ַעד  ִני  יֵלֽ ַהּצִ ו ָעַלי  ַרֵחם  ו עֹוָלִמית.  ֲעִזיָבה  ָהָרִעים  י  ַמֲעׂשַ ַלֲעזֹב  ו
ר ַלֲעמֹד ֶנֶֽגד ַהֵּיֶֽצר  ׁשַָ יָך ִאי ֶאפ יָך ַוֲחָסֶדֽ י לּוֵלא ַרֲחֶמֽ ָעוֹן, ּכִ א ו ֵחט  ִמּכ
 ֹח ּכֽ י  ּבִ ֵתן  ו ָעַלי  ַרֵחם  ָלֵכן  ו מֹוַתי,  ַעצ ּב ֵאׁש  ּכָ ּבֹוֵער  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ָהָרע, 
א  ם, ַהּבָ ׁשָ ד ֵרי ק ִדב יִקים ּב ּדִ ַהּצַ רּו ַהֲחָכִמים ו ָאמ מֹו ׁשֶ ּדֹו. ּכ ֶנג ַלֲעמֹד ּכ

ִעין אֹותֹו.  ַסּי ֵהר מ ִלּטָ

ה  ָ ֲחִמׁשּ ּבַ ּבֹו  ַעּנֹות  ִהת ּול ּפּוִרים,  ַהּכִ יֹום  ת  ַ ֻדׁשּ ק ָעַלי  ל  ַקּבֵ מ ֲאִני  ה  ִהּנֵ ו
ֲאִכיָלה  ה:  דֹוׁשָ ַהּק ָך  תֹוָרת ּב ָך  ּד ַעב ה  מֹׁשֶ ֵדי  י  ַע נּו  ָלֽ יָת  ֽ ּוִ ּצִ ׁשֶ ִעּנּוִיים 
ּיֹום  ּבֹת ּבַ ִלׁש ה, ו ּטָ ִמיׁש ַהּמִ ׁש ל, ּתַ ּדָ נ ִעיַלת ַהּסַ ִחיָצה, ִסיָכה, נ ִתָּיה, ר ּוׁש
ר  ַכּפֵ ּת ִתָּיה,  ּוׁש ֵמֲאִכיָלה  ִעּנּוי  ֵדי  י ַעל  ו ָלאָכה.  מ ל  ִמּכ ַהֶּזה  דֹוׁש  ַהּקָ
ִחיָצה  ֵדי ִעּנּוי ֵמר ַעל י ִתּיֹות ֲאסּורֹות. ו ֲאִכילֹות ּוׁש אנּו ּבַ ָחָטֽ ֶ נּו ַמה ׁשּ ָלֽ
ֲענּוִגים  ָרט ּתַ ּוִבפ ,ֹיֵמי ַהח ַתֲענּוִגים ּבִ אנּו ּב ָחָטֽ ֶ נּו ַמה ׁשּ ר ָלֽ ַכּפֵ ִסיָכה, ּת ו
אנּו  ָחָטֽ ֶ ׁשּ ַמה  נּו  ָלֽ ר  ַכּפֵ ּת ל,  ּדָ נ ַהּסַ ִעיַת  ִמּנ ִעּנּוי  ֵדי  י ַעל  ו ָהֲאסּוִרים. 
ָעה  ּבָ ַאר ִרים ו נּו ַעל ֶעׂש ר ר ָעַבֽ ֵאת ֲאׁשֶ ַמֲהרֹות ָלרּוץ ָלָרע, ו ִים ַהמ ַלֽ ַרג ּב
ים.  ֻנּדִ מ ִים ּכִ ַלֽ ֵחֵפי ַרג יֹות י נּו ִלה ַחַּיֽב ִנת ין ֲעֵליֶהם, ו ַנּדִ ין מ ית ּדִ ּבֵ ָבִרים ׁשֶ ּד
ִרית  ב נּו ּבִ אנּו (ּוָפַגֽמ ָחָטֽ ֶ נּו ַמה ׁשּ ָֽ ר ַכּפֵ ה, ּת ּטָ ִמיׁש ַהּמִ ׁש ֵדי ִעּנּוי ִמּתַ ַעל י ו
ִעילֹות  ּב נּו  ל ַעֽ ּבָ ֶ ׁשּ ּוַמה  ָלה,  ַבּטָ ל ַרע  ז הֹוָצַאת  ּוב ִרי  ק ַאת  ֻטמ ּב ֽקֶֹדׁש 
נּו  ַגֽמ ּפָ ֶ ן ַמה ׁשּ ֻתּקַ ׁשֹות, י ִחּנֹות ּוַבּקָ ִפּלֹות ּות ֵדי ָחֵמׁש ּת ַעל י ֲאסּורֹות). ו
ִים,  ָפַתֽ ַׂהּש ו ִֽים,  ּנַ ִ ַהׁשּ ו ׁשֹון,  ַהּלָ ו רֹון,  ַהּגָ ו  , ַהֵחיך ה:  ַהּפֶ אֹות  מֹוצ ָחֵמׁש  ּב
ָדִרים  ָבִרים ָהֲאסּוִרים ּונ ל ַהּד כ אִתי אֹוָתם ּב ֽ ִטּמֵ ּבּור, ו ֶהם יֹוֵצא ַהּדִ ּמֵ ׁשֶ
ִפּלֹות  כּות ַהּת ֵדי ז ַעל י ֶפר ַהּתֹוָרה, ו ּוק ֵסֽ ִנׁשּ ֵדי ִחּבּוק ו ַעל י בּועֹות. ו ּוׁש
ל  ּכ ֶהן  ִעּמָ פּו  ָטר ִיצ ו יעּו  ֽ ַיּגִ ו ָיֽבֹואּו  ו ַיֲעלּו  ַהֶּזה,  דֹוׁש  ַהּקָ ּיֹום  ּבַ ל  ּלֵ ּפַ ת ּנִ ׁשֶ
ָללֹות  ִנכ ן  ּלָ ּכֻ יּו  ִיה ו ָנה,  ַכּוָ לֹא  ּב ָנה  ָ ַהׁשּ ל  כ ּב נּו  ל ֽ ּלַ ּפַ ִהת ׁשֶ ִפּלֹות  ַהּת
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ַלל  כ ּבִ ָך  רֹאׁש ל ֲעָטָרה  יֹות  ִלה ָך  רֹאׁש ל יעּו  ֽ ַיּגִ ו ַהֶּזה,  ַהּיֹום  ִפּלֹות  ת ּבִ
ִאַּית ֵעיַנִֽים  ר נּו ּבִ ַגֽמ ּפָ ֶ ן ַמה ׁשּ ֻתּקַ עֹות ֵעיַני, י מ ֵדי ּדִ ַעל י ָרֵאל. ו ִפּלֹות ִיׂש ּת
ִפּלֹות,  ַהּת ו ֲעִנית  ַהּתַ ֵדי  י ַעל  נּו  ּגּוֵפֽ ִתיַחת  ר ֵדי  י ַעל  ו ָטֵמא.  ָבר  ּדָ ל  כ ּב
 ֵיֶֽצר ָהָרע.  ֵאׁש ׁשֶ ינּו ּבָ יֵדֽ ָס״ה ּגִ ינּו ּוׁש ַמ״ח ֵאָבֵרֽ נּו ר ח ֽ ּתַ ִהר ֶ ן ַמה ׁשּ ֻתּקַ י
ינּו  ָעִוֽ ׁשֶ אנּו ו ָחָטֽ ֶ ל ַמה ׁשּ ר ּכ ֻכּפַ ֲעִנית, י ֵדי ַהּתַ נּו ַעל י ָדֵמֽ נּו ו ֽ ּבֵ ִמעּוט ֶחל ּוב
נּו ֶאת  ב ַרֽ ִאּלּו ִהק ֲעִנית ּכ ָפֶנֽיָך ַהּתַ ֶבת ל ֽ ׁשֶ ֶיה ֶנח ִתה ָפֶנֽיָך, ו נּו ל ע ֽ ׁשַ ּפָ ׁשֶ ו

עֹוָלה. ן ּוכ ּבָ ר ק ּכ ִניֽחֹוח יח ֵרֽ ָפֶנֽיָך ל ל ל ֻקּבַ ּות , ח ֽ ּבֵ ז י ַהּמִ ּבֵ נּו ַעל ּגַ ּגּוֵפֽ

ׁשּוָבה ַעל  ּקּוֵני ַהּת י ּתִ ַעּנֹות ַעל ּפִ ִהת ֻחָּיִבים ל נּו מ י ֲאַנֽח נּו ּכִ ע ה ָיַדֽ ִהּנֵ ו
נּו  ֽג ַעּנַ ִהת ֶ ׁשּ ַמה  ֶנֶֽגד  ָקל  ׁש ַהּמִ ׁשּוַבת  ת ּבִ נּו  ּגּוֵפֽ ֶאת  ף  ַסּגֵ ּול א,  ֵחט ל  ּכ
 ַע ֲאִפּלּו  ַעּנֹות  ִהת   ֹח ּכֽ נּו  ֽ ּבָ ֵאין  ׁשֶ ָפֶנֽיָך,  ל  ָיֽדּוע ו לּוי  ּגָ  ַאך ֲעֵברֹות.  ּבַ
ל  ָכׁשַ ּפֹר ו ס ינּו ִמּלִ י ַרּבּו ֲעוֹנֹוֵתֽ ָעוֹן, ּכִ ָעוֹן ו  ן ַעל ּכ ּכֵ ל ׁשֶ א ֶאָחד ּוִמּכ ֵחט
ֲעִנית  ַהּתַ צֹום  ֶיה  ִּיה ׁשֶ ינּו,  ֱאלֵֹהֽ יהוה  ָפֶנֽיָך  ִמּל ָרצֹון  ִהי  י ֵָכן  ו נּו.  ּכֵֹחֽ
ל  ּכ ַעל  ָרה  ּפָ ּכַ טֹוָבה,   ינּו  ֵָֽע א  ַהּבָ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ַהֶּזה,  דֹוׁש  ַהּקָ ּיֹום  ּבַ

ינּו. ֲעוֹנֹוֵתֽ

ש ּׁוַבת  ת א ַרֲחִמים, ָהרֹוֶצה ּבִ ּסֵ ב ַעל ּכִ ֶלך יֹוׁשֵ ָפֶנֽיָך, ֵאל ֶמֽ ִהי ָרצֹון ִמּל י
ָך  ָאת ִיר ו ָך  ָרֵאל ַאֲהָבת ִיׂש ית  ָך ּבֵ ל ַעּמ ּכ ֵלב  ּוב נּו  ֽ ִלּבֵ ּב ן  ּתֵ ּתִ ׁשֶ ִעים,  ׁשָ ר
 ,ָרֵא ית ִיׂש ָך ּבֵ ֵעי ַעּמ ַרֵחם ַעל ּפֹוׁש תֹוָכם ּת ַהָּיִמים. ּוב  ָך ּכ ָאה אֹות ִיר ל
ֵלב  ּב ָפֶנֽיָך  ל ּובּו  ָיׁשֽ ו ֶבן  ָהֶאֽ ם  ִלּבָ ַנע  ַהכ ו ָך,  אֹונ ּג ֲהַדר  ַֽחד  ּפַ ם  ִלּבָ ּב ֵתן  ו
י  ּכִ ם  ּגַ ח.  ִנּדָ ּנּו  ֽ ִמּמֶ ח  ִיּדַ ַבל  ל יָך,  ִביֶאֽ נ ֵדי  י  ַע ּתָ  ח ַטֽ ִהב ׁשֶ מֹו  ּכ ֵלם,  ׁשָ
יָך  ַרֲחֶמֽ ה ּב ׁשּוָבה, ַאּתָ ֵכי ּת ר ֵניֶהם ּדַ פ ֲעלּו ּבִ נ ּנִ ָפֶנֽיָך ַעד ׁשֶ ָמה ל ּבּו ַאׁש ִהר
ַרֵחם  ׁשּוָבה. ו ת ֵלם ּבִ ַקּב ָך ו בֹוֶדֽ א כ ּסֵ ַחת ּכִ ֽ ים ֲחתֹר ָלֶהם ֲחִתיָרה ִמּתַ ָהַרּבִ
ִניעֹות  ל ַהּמ ּנּו ּכ ֽ ָהֵסר ִמּמֶ ל ַהָּיִמים, ו ָך ּכ ַלֲעבֹד אֹות ֹח נּו ּכֽ ֽ ֵתן ּבָ ינּו ו ָעֵלֽ
ֵתַדע  ו נּו  ֽ ּתָ ַצר י ה  ַאּתָ י  ּכִ ָך,  אֹות ֲעבֹד  ִמּלַ נּו  אֹוָתֽ עֹות  ַהּמֹונ ּבֹות  ַהּסִ ו
ָך  ָיד ּוב ָך,  ֵמֲעבֹוָדת אֹוָתם  ִלים  ּב ַבל ַהמ ָעם  ִטב ו ָאָדם  ֵני  ּב סֹוֵרי  ַמח ל  ּכ
ָפֶנֽיָך  ל ׁשּוב  ּנָ ׁשֶ ַעד  ָעה  ָ ַהׁשּ ֶאת  ינּו  ָעֵלֽ רֹף  ִתט ֹא  ו ָעם.  נ מ ּול ֲַהִסיָרם 
ַגע  ים טֹוִבים, ַעד סֹוף ָהֶרֽ ׁשּוָבה ּוַמֲעׂשִ ת ינּו ּבִ ל ָיֵמֽ ֶיה ּכ ִנה ֵלם, ו ֵלב ׁשָ ּב



 תפילה זכה   39

יּו  יָך, ָאז ִיה ינּו ֵאֶלֽ מֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך ֶלֱאסֹף ֶאת ִנׁש ָרצֹון ל ֶיה ל ר ִיה ָהַאֲחרֹון, ֲאׁשֶ
ָרה,  ה ט ה ּוב ָ ֻדׁשּ ק נּו ּבִ ָמֵתֽ ֵצא ִנׁש ָאז ּתֵ ם, ו ֵ ׁשּ בּוקֹות ּבַ ינּו ּד בֹוֵתֽ ׁש ל ַמח ּכ
ָהעֹוָמֹות    כ ּב ַפע  ֽ ׁשֶ  יע ֽ ּפִ ַהׁש ּול ָלה  ע ַמֽ ל ה  ּטָ ֽ ִמּמַ ַלֲעלֹות  ה  ּכֶ ִנז ָאז  ו
ִלים  ַהׁש דֹוׁש ַהֶּזה, ּול ּיֹום ַהּקָ ַעּנֹות ּבַ ִהת ל ֹח נּו ּכֽ ֽ ֵתן ּבָ ה. ו ּטָ ַמֽ ָלה ל ע ֽ ִמּמַ
ִלים  ׁשָ יֹות ִנכ ינּו ִלה ֽ מּו ַמֲעׂשֵ ר ּלֹא ִיג ׁשֶ ת ָהִעּנּוִיים, ו ׁשֶ ל ֲחֵמֽ כ ֲעִנית ּב ַהּתַ
ָרָהם  ַאב ֵני  ּב נּו  ֽ ֻכּלָ י  ּכִ ָהִעּנּוִיים,  ת  ׁשֶ ֲחֵמֽ ִמן  ֶאָחד  ׁשּום  ּב לֹום  ׁשָ ו ַחס 
לֹא  ים טֹוִבים, ו ַמֲעׂשִ תֹוָרה ּול ֵנֽינּו ל ל ּבָ ַגּדֵ נּו ל ֽ ַזּכֵ יָך. ו ִדיֶדֽ ַיֲעקֹב י ָחק ו ִיצ
ֵאי  ִיר ל  ׁשֶ טֹוִבים  ַחִּיים  ֶפר  ֵסֽ ּב נּו  ֵמֽ ת ח ו ינּו.  ֲעוֹנֹוֵתֽ ּבַ לֹום  ׁשָ ו ַחס  סּו  פ ִיּתָ
לֹום  ׁשָ ל ַחס ו ׁשֵ ּלֹא ִנּכָ ֵם, ַחִּיים ׁשֶ ֵלב ׁשָ ָך ּב ֲעבֹד אֹות ּנַ ָך, ַחִּיים ׁשֶ ֶמֽ ׁש
ר,  ֶהּתֵ ּוב ָכבֹוד  ּוב ַנַֽחת  ּב ָנָסה  ר ּפַ ל  ׁשֶ ַחִּיים  ָמה,  ַאׁש ו ָעוֹן  ו א  ֵחט ׁשּום  ּב
ָוה,  ל ׁשַ ֵקט ו ַהׁש ָנָסה ּב ר נּו ּפַ ֵתן ָלֽ ַמן, ו ת ַהּז ּדַ ִטר ָנָסה ּב ר נּו ַהּפַ ִריֵדֽ ֹא ַתט ו
ֵדי  ּכ ינּו  בֹוֵתֽ ׁש ּוַמח יֹוֵנֽינּו  ַרע ַטֵהר  ו ָך.  ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּוי  ּפָ נּו  ֽ ִלּבֵ ֶיה  ִּיה ׁשֶ ֵדי  ּכ

ִמיד. ָך ּתָ בּוִקים ּב ֶיה ּד ה ּנִ ׁשֶ

ת  ִרּנַ ל  ַקּבֵ ינּו.  ִפּלֹוֵתֽ ּת עּו  מ ָ ִיׁשּ ו ֵיָרצּו  ו ֵיָראּו  ו יעּו  ֽ ַיּגִ ו ָיֽבֹואּו  ו ַיֲעלּו  ֵכן  ּוב
לּו  פ ּנָ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּק יצֹוצֹות  ַהּנִ ל  ּכ תֹוִציא  ו נֹוָרא.  נּו  ַטֲהֵרֽ נּו  ֵבֽ ּג ׂשַ ָך,  ַעּמ
רּו  עֹור ִית ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ת  ַ ֻדׁשּ ק ֵדי  י ַעל  ו ינּו.  ַחּטֹאֵתֽ ֵדי  י ַעל  ה  ִלּפָ ִלק
ִים  ַמֽ ָ ׁשּ ּבַ י־כֹל  ּכִ ַההֹוד  ו ַֽצח  ַהּנֵ ו ֶרת  ֶאֽ פ ַהּתִ ו בּוָרה  ַהּג ו ה  ֻדּלָ ַהּג יָך,  ִמּדֹוֶתֽ
ָחה׃  מ ׂשִ ֵרי־ֵלב  ִיׁש ּול יק  ּדִ ַלּצַ  ע ָזֻרֽ אֹור  ָָכה׃  מ ַהּמַ יהוה  ָך  ל ֶרץ,  ּוָבָאֽ
תּוב  ּכָ ׁשֶ ָמה  ּכ ינּו,  ָעֵלֽ ר  ַכּפֵ ל ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ת  ַ ֻדׁשּ ק ֲעֵליֶהם  ט  ֵ ׁשּ ּפַ ִתת ו
ֶכם, ִמּכֹל  ַטֵהר ֶאת יֶכם לֵר ֲע ַכּפֵ י־ַבּיֹום ַהֶּזה י ָך: ּכִ ּד ה ַעב תֹוַרת מֹׁשֶ ּב
ה  ינּו, ּוַמֲעׂשֵ ינּו ָעֵלֽ רּו׃ ִויִהי ֽנַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהֽ ָהֽ ט ֵני יהוה ּתִ ַחּטֹאֵתיֶכם ִלפ
ִמן  ָזדֹון  ֶלת  ֽ ׁשֶ ֶממ ַתֲעִביר  ו ֵנֽהּו׃  ּכֹונ ינּו  ָיֵדֽ ה  ּוַמֲעׂשֵ ינּו,  ָעֵלֽ ָנה  ּכֹונ ינּו  ָיֵדֽ
ֶרץ  ָהָאֽ ל  ּכ  ַע א  ׂשֵ ִהּנָ ו ָך  בֹוֶדֽ כ ּבִ ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ל  ּכ ַעל   ֹך ּומ ֶרץ,  ָהָאֽ
ָך. ֽ ּדֶ ָדִוד ַעב ֶרן ל ִמיַחת ק ָך ּוצ ִעיֶרֽ ׂשֹון ל ׂשָ ֶצָֽך ו ַאר ָחה ל מ ֵתן ׂשִ ָך, ו יָקֶרֽ ּבִ

גֲֹאִלי׃ ָפֶנֽיָך, יהוה צּוִרי ו י ל יֹון ִלּבִ ֶהג ֵרי־ִפי ו ָרצֹון ִאמ יּו ל ִיה
ִהי ָרצֹון. ן י ָאֵמן, ּכֵ
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י  ָהִרים רֹאׁש. ּכִ ַצח ל לֹא ֵמֽ יב ו ָהׁשִ ה ל ָבר, ֵאין ִלי ּפֶ ל ּדָ ל עֹוָלם, ֽקֶֹדם ּכ ִרּבֹונֹו ׁשֶ

יש המוסיפים גם את ׳סדר וידוי הגדול׳ לרבי נסי אלנהרואני מתקופת הגאונים 
(הנוסח על פי מחזור ׳אהלי יעקב׳).

י,  ּנִ ֽ דּו ִמּמֶ ּב א ָכֵבד ִיכ ָ ַמׂשּ ר, ּוכ ּפֵ מּו ִמּסַ ַחּטֹאַתי ָעצ נֹות, ו מ ֲעוֹנֹוַתי ַרּבּו ִמּלִ ֵני ׁשֶ ִמּפ
ִיל,  ִניַעת ַחֽ כ ִפיַפת קֹוָמה, ּבִ כ ִפיַפת רֹאׁש, ּבִ כ ה ֲאִני ְלָפֶנֽיָך יהוה ֱאלַֹהי ּבִ ַוּדֶ ִמת
ֲחָוָיה,  ּתַ ִהׁש ִריָעה, ּב כ ה, ּבִ ִקּדָ ּב , ִמיכּות ֽרּוח נ ִבירּות ֵלב, ּבִ ׁש , ּבִ ֹח ֲחִליׁשּות ּכֽ ּבַ
ָפֶנֽיָך  מֹוָרא. אֹוֵמר ֲאִני ל ָאה, ּב ִיר חּול, ּב ִחל ּב , ִזֽיע ֶתת, ּב ֶרֽ ָעָתה, ּב ב ֵאיָמה, ּבִ ּב
ָקִלים.  ֻקל ֲעָלַלי ַהמ כָֹעִרים ּוִמּמַ ָרַכי ַהמ י ָהָרִעים, ּוִמּד ָצת ַמֲעׂשַ יהוה ֱאלַֹהי ִמק
ָרם לֹא  ַדּב  ,ִיל ר ַחֽ ַגּלֹוָתם לֹא ֶאֱעצ ל , ֹח י ּכֽ ָרם ֵאין ּבִ ָבר ר, ל ׁשָ ָרם ִאי ֶאפ מ א ל
ָרה. ָמה ֲאִני  ַכּפָ ִחיָלה ו ִליָחה ּומ ֲעֵליֶהם ס ֹע ּבֽ ִלת ַדאי, ו יָדם ֵאיִני ּכ ַהּגִ ֵאָדֵעם, ל
ֶפר. ּבֹוׁש ֲאִני ֵמֲחָטַאי,  תֹוֵלָעה, ֲאִני ָעָפר ָוֵאֽ ה ו ֶבל ָוִריק, ֲאִני ִרּמָ ַמה ַחָּיי, ֲאִני ֶהֽ
ׂשֹא,  ִמּנ ֲעוִֹני  דֹול  ּגָ ָפֶנֽיָך,  ל ַוּדֹות  ִהת ל ה  ּפֶ חֹון  ת ּפִ ִלי  ֵאין  ַעי.  ׁשָ ִמּפ ֲאִני  ָלם  ּוֻמכ

ֶרת. ֽ ּתֶ ח ּמַ ָצא ּבַ מ ב ַהּנִ ּנָ ּגַ י, ּכַ ּתִ מ ַלֽ ַגם ִנכ י ו ּתִ ֹׁש ר. ּבֽ ּפֵ ַעי ִמּסַ ׁשָ מּו פ ָעצ

ֵהם לֹא  ַמן ו ַמּז ֶלה ַהּז ָבֲאָרם, ִיכ ָפֵרׁש ֶאת ֲחָטַאי ּול י ל ּתִ ד ל עֹוָלם, ִאם ָעַמֽ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ה.  ַוּדֶ ַעל ֵאיֶזה ֵמֶהם ֶאת ׁש, ו ַעל ֵאיֶזה ֵמֶהם ֲאַבּקֵ ע, ו ּבַ לּו. ַעל ֵאיֶזה ֵמֶהם ֶאת ִיכ
לֹות, ַעל ָהִראׁשֹונֹות אֹו ַעל  ג רֹות אֹו ַעל ַהּנִ ּתָ ס ָרט, ַעל ַהּנִ ָלל אֹו ַעל ַהּפ ַעל ַהּכ
מּונֹות אֹו ַעל ַהּנֹוָדעֹות, ַעל  נֹות, ַעל ַהּט ׁשָ ָהַאֲחרֹונֹות, ַעל ַהֲחָדׁשֹות אֹו ַעל ַהי
לֹא  י לֹא תֹוָרה ו ֵאין ּבִ ִמי ׁשֶ ַעצ ֲאִני ּב ע י. יֹוֵדֽ ּנִ ֽ חֹות ִמּמֶ ּכָ ׁש רֹות אֹו ַעל ַהּנִ ּכָ ז ַהּנִ
ִמילּות ֲחָסִדים.  לֹא ג רּות ו לֹא ַיׁש ָדָקה ו בּוָנה, לֹא צ לֹא ת ַעת ו ָמה, לֹא ַדֽ כ ח
אי,  ַזּכַ לֹא  ו ַחָּיב  ֶנֱאָמן,  לֹא  ו ָלן  ז ּגַ ֵמִבין,  לֹא  ו ַער  ֽ ּבַ  , ע יֹוֵדֽ לֹא  ו ָסָכל  ֲאִני  ֲאָבל 
יִתי, ְוַגם ֲעֵברֹות ָרעֹות  ֽ ים ָרִעים ָעׂשִ ל ַמֲעׂשִ לֹא טֹוב. ְוכ יק, ַרע ו לֹא ַצּדִ ע ו ָרׁשָ
י.  ׁשִ י, אֹוָיה ַעל ַנפַי, אֹוי ִלי, ַוי ִלי, ֲאָהּה ָע ַמֲעׂשַ ן אֹוִתי ּכ ה ּדָ ִאם ַאּתָ יִתי. ו ֽ ָעׂשִ
י ֲאִני  ֽאּוָמה. ּכִ י מ ּנִ ֽ ֵאר ִמּמֶ ָ ֶֽסף, לֹא ִיׁשּ ָצֵרף ּכֶ ִכמ ַטֵהר ו מ ַנּקֹוִתי ּכִ ׁש ל ַבּקֵ ְוִאם ּת
ֶרׂש,  ֶחֽ ַעל  ה  ֻצּפֶ מ ִסיִגים  ֶֽסף  ּכֶ ָהאּור,  ֵני  ִלפ ים  ֵבׁשִ י ֵעִצים  ּוכ ֵאׁש,  ֵני  ִלפ ַקׁש  ּכ

ׁש. ֲהֵבל ֲהָבִלים ֵאין ּבֹו ַמּמָ

ֶבד מֹוֵרד  ֶעֽ ֵבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ָהִיֽיִתי, ּכ ׁש. ּכ פּוָאה ֲאַבּקֵ ם, אֹו ָמה ר ה ֲאַקּדֵ ּמָ ּבַ
אָת  ֽ ר ִטּמֵ אִתי ַוֲאׁשֶ ֽ ּתָ ִטּמֵ ר ר ִטַהֽ ִמיד חֹוֵלק ַעל ַרּבֹו. ֶאת ֲאׁשֶ ַתל ַעל ֲאדֹוָניו, ּכ
ּתָ  ב ָאַהֽ ר  ֲאׁשֶ ֶאת  י,  ּתִ ר ֽ ִהּתַ ּתָ  ר ָאַסֽ ר  ַוֲאׁשֶ י  ּתִ ר ָאַסֽ ּתָ  ר ֽ ִהּתַ ר  ֲאׁשֶ ֶאת  י,  ּתִ ר ִטַהֽ
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ּתָ  ר ֶהֱחַמֽ ר  ַוֲאׁשֶ י  ּתִ ר ֶהֱחַמֽ ּתָ  ל ֵהק ר  ֲאׁשֶ ֶאת  י,  ּתִ ב ָאַהֽ ֵנֽאָת  ׂשָ ר  ַוֲאׁשֶ ֵנֽאִתי  ׂשָ
ָך  ִעיס ַהכ ל לֹא   ַאך י.  ּתִ ב ֵקַרֽ ּתָ  ק ִרַחֽ ר  ַוֲאׁשֶ י  ּתִ ק ִרַחֽ ּתָ  ב ֵקַרֽ ר  ֲאׁשֶ ֶאת  י,  ּתִ ל ֵהק
ֶֽב,  ּכֶ ּכַ ַני  ּפָ י  ּתִ מ ֽ ׂשַ ָפֶנֽיָך.  ִמּל ִליָחה  ס ׁש  ַבּקֵ ל אִתי  ֽ ּבָ ַצח  ֵמֽ ַעּזּות  ּוב י,  ּתִ נ ֽ ּוַ ּכַ ִנת
ה זֹוָנה  ָ ַצח ִאׁשּ תּוב: ּוֵמֽ ֵכן ּכָ ִנים. ו ת ּפָ ֽבֹׁשֶ ָפֶנֽיָך ּב י ל ּתִ ַגֽׁש ּזֹוָנה, ו ַצח ּכַ י ֵמֽ ּתִ ז ֵהַעֽ

ֵלם׃ ּת ִהּכָ ֵמַאנ , ָיה ָלך ָהֽ

ַעד  ֲעִדי ּוב י ִאם ּבַ ה, ּכִ ַוּדֶ ל ּוִמת ּלֵ ּפַ ַבד ֲאִני ִמת ל ִמי ּבִ ל עֹוָלם, לֹא ַעל ַעצ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ַעל  ַוּדֹות  ִהת ל אי  ַזּכַ לֹא  ו ָראּוי  ֵאיִני  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ו ָפֶנֽיָך,  ל ִדים  ָהעֹומ יָך  ָהֶלֽ ק
ַהֲעִביר  ָך ל ת ָך, ּוִמּדָ ֽ ָך ְלַהֲאִריך ַאּפֶ ּכ י ַדר ן ַעל ֲאֵחִרים. ֲאָבל ּכִ ּכֵ ל ׁשֶ כ ִמי, ו ַעצ
ְלָפֶנֽיָך,  ּומֹוִדים  יָך  ֵאֶלֽ ִבים  ָ ַלׁשּ יֹוֵתר  ּוב יָך,  ִרּיֹוֶתֽ ּב ַעל  ַרֵחם  ל ָך  ָהג ּוִמנ ָך,  ֽ ּפֶ ִקצ
ה  ַכּסֶ מ תּוב:  ּכָ ן  ּכֵ ׁשֶ אֹוָתם.  ים  ְמַכּסִ לֹא  ו ֵעיֶהם,  ׁש ּפִ ַעל  ַנֲחִמים  ּוִמת ִבים  עֹוז ו

יִהּנֹם. ל ּגֵ יָנּה ׁשֶ ׁשֹו ִמּדִ יל ֶאת ַנפ ֻרָחם׃ ּוַמּצִ עֵֹזב י ּומֹוֶדה ו , יח ִלֽ ָעיו לֹא ַיצ ׁשָ פ

ֵני  ּב ל  ׁשֶ יִנין  ּדִ י  ּתֵ ּבָ ַהג  ִמנ כ לֹא  ֶדק  ֽ ַהּצֶ ָך  ינ ּדִ ית  ּבֵ ַהג  ִמנ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ין אֹו  ית ּדִ ָממֹון ֶאל ַהּבֵ ֶאת ֲחֵברֹו ּב ע הּוא ּתֹוֵבֽ ׁשֶ ֵני ָאָדם, ּכ ת ּב ּדַ ּמִ ָאָדם. ׁשֶ
ָך  ינ ּדִ ּוֵבית  ן.  ִלּתֵ ַחֵּיב  ִמת יֹוֶדה  ְוִאם  מֹון,  ַהּמָ ִמן  ֵצל  ִיּנָ ּפֹר  ִיכ ִאם  ֹוֵפט,  ַהׁשּ ֶאל 
מֹוֶדה  ִאם  ו ׁשֹו,  ַנפ ל אֹוי  ו לֹו  אֹוי  ָאָדם  ּפֹר  ִיכ ִאם  א  ֶאּלָ הּוא,  ֵכן  לֹא  ֶֽדק  ַהּצֶ

הּו. ַרֲחֵמֽ ה מ עֹוֵזב ַאּתָ ו

ַעל ָמה  ָלִמים, ו ִנכ ים ו ינּו, לֹא ָהִיֽינּו ּבֹוׁשִ ֵעֽ ׁשָ ינּו ּופ ל עֹוָלם, לּוֵלי ֲחָטֵאֽ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
לֹא  א ְוהּוא לֹא ָחָטא, ו ׁש ַעל ֵחט ַבּקֵ ָאָדם ל ר לֹו ל ׁשָ י ִאי ֶאפ ים, ּכִ ַוּדִ ָהִיֽינּו ִמת
ֲאִני  ַבד  ל ּבִ ִמי  ַעצ ַעל  לֹא  ו יָך.  ֵרֶאֽ י ַחּטֹאת  ָך  ַהֲעִביר ּב א  ֶאּלָ יָך  ַרֲחֶמֽ עֹז  ַדע  ִיּוָ

יָך.  ָהֶלֽ ק  ַעד ּכ ֲעִדי ּוב י ִאם ּבַ ה, ּכִ ַוּדֶ ִמת

ַעל  נּו  ָלֽ ַחל  ִתמ ו ַלח  ס ּתִ ׁשֶ ינּו,  ֲאבֹוֵתֽ ֵואלֵֹהי  ינּו  ֱאלֵֹהֽ יהוה  ָפֶנֽיָך,  ִמּל ָרצֹון  ִהי  י
ינּו. ל ַחּטֹאֵתֽ נּו ַעל ּכ ר ָלֽ ַכּפֵ ינּו, ּות ֵעֽ ׁשָ ינּו ּופ ל ֲעוֹנֹוֵתֽ ּכ

ירמיה ג

משלי כח
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ָחה׃ מ ֵרי־ֵלב ׂשִ ִיׁש יק ּול ּדִ ע ַלּצַ אֹור ָזֻרֽ

ם״ (קהלת ה, ד). ּלֵ ׁשַ לֹא ת ּדֹור ו ּתִ ֶ ר לֹא־ִתּדֹר ִמּשׁ ״טֹוב ֲאׁשֶ

מוציאים שני ספרי תורה ומוסרים אותם לשני אנשים המתייצבים 
׳ שלוש פעמים  ע משני צדי שליח הציבור.שליח הציבור אומר ׳אֹור ָזֻרֽ

(קיצור של״ה; ויש המוסיפים על מספר זה).

ָהל ַעת ַהּקָ ֽ ַעל ּדַ קֹום, ו ַעת ַהּמָ ֽ ַעל ּדַ
שליח הציבור אומר שלוש פעמים (׳כלבו׳, סח):

ה ּטָ ל ַמֽ יָבה ׁשֶ ָלה ּוִביׁשִ ע ל ַמֽ יָבה ׁשֶ יׁשִ ּבִ
ָיִנים. ל ִעם ָהֲעַבר ּלֵ ּפַ ִהת  יִרין נּו ַמּתִ ָאֽ

ֵרי ל ִנד ּכ
שליח הציבור אומר שלוש פעמים:

ִכּנּוֵיי קֹוָנֵמי ּוִקּנּוֵסי ו בּוֵעי ַוֲחָרֵמי ו ֶוֱאָסֵרי ּוׁש
ָנא ָתֽ ׁשָ ָנא ַעל ַנפ ר ָאַסֽ ָנא ּוד ימ ַאֲחִרֽ ָנא, ּוד ע ֽ ּבַ ּתַ ִאׁש ָנא, ּוד ר ֽ ּדַ ִאנ ּד

ּפּוִרים ֶזה ָעַבר ַעד יֹום ּכִ ּפּוִרים ׁשֶ (ִמּיֹום ּכִ
טֹוָבה. ינּו ל א ָעֵלֽ ּפּוִרים ַהּבָ ּפּוִרים ֶזה ַעד יֹום ּכִ ּו) ִמּיֹום ּכִ

ָרן. הֹון ׁשָ הֹון י ּל הֹון, ּכֻ ָנא ב הֹון ִאֲחַרט ֻכּל ּב
ִלין ֻבּטָ ֵטִלין ּומ ִביִתין, ּב ִביִקין, ׁש ׁש

ָלא ַקָּיִמין. ִריִרין, ו ָלא ׁש
ֵרי  א ִנדָ ָנא ָרֽ ִנד

ָנא ָלא ֱאָסֵרי ֶוֱאָסָרֽ
בּועֹות. ָנא ָלא ׁש בּוָעָתֽ ּוׁש

תהלים צז
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תֹוָכם  ר ּב ר ַהּגָ ַלּגֵ ָרֵאל, ו ֵני ִיׂש ֲעַדת ּבל כ ַלח ל ִנס ו
שליח הציבור אומר שלוש פעמים, ואחריו הקהל:

ָגָגה׃ ׁש לָהָעם ּבִ כ י ל ּכִ

ָך ֽ ּדֶ ֽגֶֹדל ַחס ַלח־ָנא ַלֲעוֹן ָהָעם ַהֶּזה ּכ ס
שליח הציבור:

ה׃ ּנָ ַעד־ֵהֽ ִים ו ַרֽ צ אָתה ָלָעם ַהֶּזה ִמּמִ ֽ ר ָנׂשָ ַכֲאׁשֶ ו
ם ֶנֱאַמר ׁשָ ו

ָך׃ ָבֶרֽ ד י ּכִ ּתִ ח ַוּֽיֹאֶמר יהוה, ָסַלֽ
והקהל אומר שלוש פעמים:

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ  ּבָ

ֶהֱחָיֽנּו׳ בקול, וכל יחיד מברך בלחש ומסיים לפני שליח הציבור כדי להספיק  שליח הציבור מברך ׳ׁשֶ
ֶהֱחָיֽנּו׳ בזמן ההדלקה, לא יברכו שנית (׳שער הציון׳ תריט, ז). לענות אמן. נשים שכבר בירכו ׳ׁשֶ

 
ַמן ַהֶּזה. ּזַ נּו יָעֽ ִהּגִ נּו, ו ָמֽ ִקּי ֶהֱחָיֽנּו ו  ׁשֶ

.   אם יום הכיפורים חל בשבת, ממשיכים בעמ׳
ָדִוד׳ מטה);  מֹור ל ובבתי כנסת המתפללים בנוסח ספרד, ממשיכים ׳ִמז)
   כּו׳ בעמ׳ ר ואם חל ביום חול, ממשיכים ׳ּבָ

בֹוד  בֹוד ָועֹז׃ ָהבּו ַליהוה ּכ ֵני ֵאִלים, ָהבּו ַליהוה ּכָ ָדִוד, ָהבּו ַליהוה ּב מֹור ל ִמז  
בֹוד  ֵאל־ַהּכָ ִים,  ֽ ַעל־ַהּמָ יהוה  קֹול  ַרת־ֽקֶֹדׁש׃  ַהד ּב ַליהוה  ֲחוּו  ּתַ ִהׁש מֹו,  ׁש
יהוה  קֹול  ָהָדר׃  ּבֶ יהוה  קֹול   , ֹח ּכֽ ּבַ קֹול־יהוה  ים׃  ַרּבִ ִים  ַעל־ַמֽ יהוה  ִעים,  ִהר
יֹון  ר ׂשִ ָבנֹון ו ֶגל, ל מֹו־ֵעֽ ִקיֵדם ּכ ָבנֹון׃ ַוַּיר ֵזי ַהּל ר יהוה ֶאת־ַאר ּבֵ ׁשַ ׁשֵֹבר ֲאָרִזים, ַוי
ָיִחיל  ר,  ּבָ ִמד  ָיִחי יהוה  קֹול  ֵאׁש׃  ַלֲהבֹות  חֵֹצב  קֹו־יהוה  ֵאִמים׃  ֶבן־ר מֹו  ּכ
ּלֹו  ּכֻ ֵהיָכלֹו,  ּוב ָערֹות,  י ַוֶּיֱחׂשֹף  ַאָּילֹות  חֹוֵלל  י יהוה  קֹול    ָקֵדׁש׃  ר  ּבַ ִמד יהוה 
ן,  ַעּמֹו ִיּתֵ עֹוָלם׃ יהוה עֹז ל ל ֶלך ב יהוה ֶמֽ ב, ַוֵּיֽׁשֶ ּבּול ָיׁשָ בֹוד׃ יהוה ַלּמַ אֵֹמר ּכָ

לֹום׃ ָ ָבֵרך ֶאת־ַעּמֹו ַבׁשּ יהוה י

נּו, נֹוָרא. נּו, ַטֲהֵרֽ ֵבֽ ּג ָך, ׂשַ ת ַעּמ ל ִרּנַ רּוָרה. ַקּבֵ יר צ ּתִ ָך, ּתַ ִמינ ת י ֻדּלַ ּג ֽכֹח א, ּב ָאּנָ
ֵלם. מ ִמיד ּג ָך ּתָ ָקת ֵכם, ַטֲהֵרם, ַרֲחֵמם, ִצד ר ֵרם. ּבָ מ ָבַבת ׁש ָך ּכ י ִיחּוד ׁשֵ ָנא ִגּבֹור, ּדֹור

ָך. ֶתֽ ָ ֻדׁשּ ֵרי ק ֵנה, זֹוכ ָך פ ַעּמ ֶאה, ל ָך. ָיִחיד ּגֵ ָך ַנֵה ֲעָדֶתֽ רֹב טּוב ֲחִסין ָקדֹוׁש, ּב
ֲעלּומֹות. ע ּתַ נּו, יֹוֵדֽ ַמע ַצֲעָקֵתֽ ל ּוׁש נּו ַקּבֵ ָעֵתֽ ו ׁשַ

עֹוָלם ָוֶעד. כּותֹו ל בֹוד ַמל ם ּכ רּוך ׁשֵ ּבָ  

במדבר טו

במדבר יד

תהלים כט


